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عبد العزيز شهرب. د. أ
ΨΨΨΨ  

  
  

  :قال األستاذ سعيد النورسي رمحه اهللا 
  إن اإلنسان مثرة شجرة اخللقة ، والثمرة أكمل األجزاء وأبعدها عن اجلرثوم،" 

  ..."وهي اليت من شأا أن تبقى وتستبقى... وأمجعها خلصائص الكل
  )املثنوي العريب                                                        (    
  

إىل هذه الثمرة اليت تعترب جوهر هذا العامل ولبه وجه األستاذ سعيد النورسي رسـائل      
  .النور

 إىل هذا املخلوق الفاين الذي أنعم عليه اخلالق الباقي بإمكانات حتقيق الكمـاالت،             
ر منوعةً آليات اخلطاب، تستهدفه كفرد أُلزم طائره يف عنقه وحمل           توجهت رسائل النو  

األمانة فحق عليه أن يرعاها حق رعايتها كما تتوجه إليه ضمن النوع الذي ينتمي إليـه                
إن غاية رسائل النور تيليغ حقائق اإلميان هلذا الكائن         . والفصيل الذي يندرج حتت لوائه    
، ويصغر ليكون من أضعف املخلوقات وأحوجهم إىل        الذي يسمو ليتحمل أمانة اخلالفة    

  .يد تدفع عنه تسلط أصغر املخلوقات ممن يفوق وزنه وزا ماليني املرات

                                                           

Ψ   أكمل دراسته بجامعة غرناطة  قسم الدراسـات السـامية ودرس   .  المغرب–من مواليد مدينة العرائس
بجامعة الكومبلوطنسي قسم الدراسات العبرانية واآلرامية وتاريخ األديان في إسـبانيا وحصـل علـى               

شغل منصب رئيس شعبة الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب بتطوان واُعتمد خبيرا            1991الدكتوراه سنة   
في اكاديمية المملكة المغربية  في الدراسات الموريسكية وهو رئيس وحدة البحث في تـاريخ األديـان                 
. والحضارات الشرقية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة عبد المالك السعدي ـ تطوان ـ المغـرب   

ر أبحاثا  بالعربية واإلسبانية والفرنسية وترجم عن العبرانية واإلسبانية القديمة والبرتغاليـة القديمـة               نش
 .والالتينية

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي�

 

102

 إا تكتفي بتبليغ حقائق اإلميان إىل من هم من أهل الضاللة والعناد الذين أنكـروا               
بـرم ؛ وهـم     حقيقة التوحيد وجحدوا النعم، وجتتهد من أجل متتني صلة أهل اإلميان            

وهي كذلك تنـاظر    . الذين اهتدوا إىل احلقائق النورانية القرآنية وترقوا إىل أوج اخلالفة         
أولئك الباحثني عن احلقيقة الذين سينقلبون إىل التوحيد وسيشايعون أهـل اإلميـان يف              

  .حرم ضد أهل اإلحلاد
 ذاتاد توجه إليه باعتباره لق’ "اإلنسان"يف هذا اإلطار العام، نظر األستاذ النورسي إىل      

ليسـت تنجلـي إال     " اإلنسان"واألبعاد احلقيقية ملاهية هذا     . عاقلة للكون ،  للعاملعاقلة  
  " .اإلميان"

إن اإلميان وحده الكفيل جبعل اإلنسان الذي سوي خلقا بعد خلق يتمثـل مهمـة               
بر والتفكر يف آالء     االستخالف يف األرض ويرتقي يف سلم الكماالت ليصبح مؤهال للتد         

وبتلـك  . اهللا العلي القدير رب السماوات واألرض وما بينهما رب العـرش العظـيم            
 كمـا قـال     ن أسرار الكون، فيصري هذا األخـري      الكماالت فقط تنكشف هلذا اإلنسا    

كتابا سطرت فيه آالف آالف احلقائق جتتمع كلها وتترابط من أجل هدف سام    ’ األستاذ
  .ثل مهمة األمانةهو معرفة اخلالق ومت

إما ينمو بنور اإلميـان إىل      " يرى األستاذ  أن مسو اإلنسان مشروط بنور اإلميان فهو         
يتردى بظلمة الكفر فيكون يف     " أو  " أعلى عليني فيكتسب بذلك قيمة جتعله الئقا باجلنة       

وضع يؤهله لنار جهنم، ذلك ألن اإلميان يربط اإلنسان بصانعه اجلليل، ويربطه بوثـاق              
وهلذا يكتسب اإلنسان باإلميان قيمة سامية      . انتسابإن اإلميان حسب األستاذ،     " يدشد

من حيث جتلي الصنعة اإلهلية فيه، وظهور آيات نقوش األمساء الربانية علـى صـفحة               
  وجوده، بينما يقطع الكفر واجلحود ذلك االنتساب 

ايل اندارجه ضـمن    و إذا كان اإلميان هو احلاسم يف ترقي اإلنسان أو احنطاطه وبالت           
فصيل أهل اإلميان أو سقوطه إىل درك أهل اإلحلاد والضاللة والعناد، وبعبارة أخرى، إذا              

ة أو سقوطه إىل حقري     كان اإلميان هو احلاسم يف عملية مسو اإلنسان وختلصه من احليواني          
لية  وينبغي متثلـها يف صـيغتها الشـمو        ائق هذا اإلميان مترابطة متالزمة     حق املادة، فإن 
فهذه الذات العاقلة للكون هي جزء من هذا الكون وهي خاضعة إىل الـزوال              . املتراصة

، ء وظيفتها ضمن فسيفساء هذا الكون     مدعوة إىل آدا  لفناء، إا خاضعة لقانون إهلي و     وا
   1.كما أا آيلة إىل حمكمة عليا يف عامل آخر ال يتبدل وال يتغري

. تترقى، وتصبح جديرة بأداء أمانة االسـتخالف      وبقدر ما تسمو هذه الذات العاقلة       
  .وذلك السمو متوقف على درجة التدبر والتفكر عند هذه الذات
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إن اإلنسان رغم ما قد يبدو عليه من صور السمو حمتاج إىل أكثر أنواع الكائنـات                
وهذا اإلنسان قد   . 2وهو ذو عالقة صميمة معها، امتدت رغباته وآماله إىل حيث األبد            

كما أن  3" أقل  شأنا من النحلة والعصفور وأضعف من الذبابة والعنكبوت         "أحيانا  يبدو  
ويكون ظلوما  " أن يتجاوز اجلبال واألرض والسماوات فيحمل ماأشفقن منه       "باستطاعته  

  4.جهوال 
وأشري . يف التوراة واإلجنيل  " اإلنسان"من هذه املنطلقات النورية رأيت أن أقف على         

النورسي رمحه اهللا كان حيرص يف الرسائل على تأكيد أمر مفاده أن            إىل أن األستاذ سعيد     
حقائق الكتب السماوية تتكامل يف القرآن الكرمي ، وأن كل الدالئل واحلجج املرتبطـة              

: ت صدق القرآن بل وبعبـارة األسـتاذ       بتالزم وترابط املسائل املتعلقة حبقيقة اإلميان تثب      
أعين العهدين القـدمي  (على ما اعترى هذه الكتب     و. تثبت صدق مجيع الكتب السماوية    

  .من حتريف  وتبديل بقي فيها من األمور ما يتكامل مع حقائق القرآن الكرمي) واجلديد
  :وأول ما يطالعنا يف التوراة من النصوص املتعلقة باإلنسان هذا النص

لى قال الرب نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على مسك البحر وع           " 
طري السماء وعلى البهائم وعلى كل األرض وعلى مجيع الدبابات الـيت تـدب علـى                

ذكرا وأنثى خلقهم   .على  صورة الرب خلقه    . فخلق الرب اإلنسان على صورته    . األرض
وباركهم، وقال أمثروا واكثروا وامألوا األرض وأخضعوها وتسلطوا على مسك البحـر            

  5..".ى األرضوعلى طري السماء وعلى كل حيوان يدب عل
وقد أثارت هذه الفقرة كثريا من النقاش عند مفسري التوراة ، وهي بقدر ما تؤكد               
ميزة مسو اإلنسان وحتقق الكماالت له ليتحمل األمانة ويكون خليفة للرب على األرض،             

نعمل "فقد فُهم من مجلة     .بقدر ما تسببت يف تشويش عقدي طال الفكر الديين اليهودي         
جانبها احملسوس وسقط من فهموا هذا الفهم يف التجسيم         " تنا كشبهنا اإلنسان على صور  

  :إىل درجة أن موسى بن ميمون وهو من  شراح التوراة يقول مستنكرا 
قد ظن الناس أن الصورة يف اللسان العرباين يدل على شكل الشـيء وختطيطـه،               " 

، وظنـوا أن  ثالنالنصنع اإلنسان على صورتنا كم: فأدى ذلك إىل التجسيم احملض لقوله       
اهللا على صورة إنسان أعين شكله و ختطيطه فلزمهم التجسيم احملض فاعتقدوه ورأوا أم              

  6.".إن فارقوا هذا االعتقاد كذبوا النص بل يعدمون اإلله
يرى ابن ميمون أن املراد باجلملة املذكورة أعاله الصورة النوعية الذي هـو اإلدراك              

  .العقلي ال الشكل والتخطيط
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سب نصوص التوراة، فإن اإلنسان على الرغم من كونه منح السمو، ومنح قدرة             وح
التسلط على خملوقات األرض تبقى قدراته متفاوتة ويبقى متذبذبا بني األلوهية والناسوتية            

فهو وإن تسلط على خملوقات أخرى يبقى خاضعا للحكم الذي حلق به بعـد خمالفـة                .
لك املخالفة كائنا أرضيا ناقصا ينسـاق إىل طبيعتـه          لقد أصبح بفعل ت   . األوامر اإلهلية 

  7" .لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مائة وعشرين سنة:"اإلنسانية 
، و خيلق أفكاره اليت تنشأ يف قلبه  وهذا الكائن شرير وإن كان ساميا بني اخلالئق، فه

إلنسان، قال الرب ال أعود ألعن األرض أيضا من أجل ا         " :وكل شروره نابعة من اجلهل    
وال أعود أيضا أميت كـل حـي كمـا          . إلنسان شرير منذ حداثته   صور قلب ا  ألن ت 
  8...".فعلت

هذه الشرور العظيمة الواقعة بني أشخاص اإلنسان من بعضـهم          " :يقول ابن ميمون  
لبعض حبسب األغراض والشهوات واآلراء واالعتقادات كلها أيضا تابعة لعدم، ألـا            

 عن عدم العلم، كما أن األعمى لفقده البصر ال يزال عاثرا            كلها الزمة عن اجلهل، أعين    
جمروحا جارحا لغريه أيضا، لكونه ليس عنده من يهديه الطريق، كذلك فرق الناس، كل              

   9...شخص على قدر جهله يفعل بنفسه وبغريه شرورا عظيمة يف حق أشخاص النوع
ة خصـبة ألولئـك     ماد" اإلنسان"وشكلت النصوص الواردة يف التوراة يف موضوع        
لى لقد امتاز هذا املخلوق السامي ع. الذين خاضوا يف مسألة الفرق بني اإلنسان واحليوان

وصار بذلك كائنا يسمو ويترقى     .  من العقل وملكة التفكري    مجيع املخلوقات مبا منحه اهللا    
 إىل درجة االستخالف، فيفكر ويفهم ومييز بني احلق والباطل وميارس العدل ويدرك قيمة            

  .كما ميكن أن يسقط إىل أسفل درك احليوانية فيظلم  ويستحوذ ويكفر بأنعم اهللا. الزمن
، ، فهو يعترب تتوجيا لعملية اخللـق      و اإلنسان من املنظور التورايت آخر ما خلق الرب        

وعلى الرغم  . وهو بذلك يعترب هدفا أساسيا من اخللق، كتبت له السيادة على املخلوقات           
 كائن ناقص ، وجوده مشروط بوجود تلك املخلوقات حىت ما كان            من هذه السيادة هو   

أيامه معدودة، وليس أمامـه إال االختيـار بـني          و ...إنه حيتاج إىل الغذاء   . ضعيفامنها  
  :طريقني
  .طريق الطاعة واخلضوع للرب لينتهي إىل السعادة األبدية •
  . وطريق العصيان الذي مآله اخلسارة والندم •

باحث عن السعادة واخللود، غري أن سالكا فقط مـن بـني            و الكل حسب التوراة     
هؤالء السالكني ومن كان من شاكلته، يصل إىل املراد الذي من أجله أنـزل اهللا كتبـه        

  .وأرسل رسله وأعد جنته  ووعد جبزائه
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  :يف هذا املعىن قال ابن ميمون
 خـارج   ومإن السلطان يف قصره، وأهل طاعته كلهم، منهم قوم يف املدينة، ومنهم ق            

منهم من قد استدبر دار السلطان ووجهه متجه يف         : وهؤالء الذين هم يف املدينة    . املدينة
طريق أخرى، ومنهم من هو قاصد دار السلطان ومتجه إليه وطالب دخول داره واملثول              
عنده، لكنه إىل اآلن ما رأى قط سور الدار، ومن القاصدين من وصل إىل الدار وهـو                 

باا، ومنهم من دخل من الباب، وهو ماش يف دهاليز، ومنهم مـن             يدور حوهلا يطلب    
. انتهى إىل أن دخل قاعة الدار، وحصل مع امللك يف موضع واحد، وهو دار السـلطان               

وليس حبصوله يف داخل الدار يرى السلطان، أو يكلمه بل بعد حصوله يف داخل الدار ال               
سلطان ويراه على بعد، أو عـن       بد له من سعي آخر يسعاه، وحينئذ حيضر بني يدي ال          

  10. قرب أو يسمع كالم السلطان، ويكلمه
فالذين هم خارج الدار ال     . املوقع من دار السلطان يتحدد باعتبار حتصيل العقيدة       إن  

وهم وإن كانوا مـن     . وهم ممن غلبت عليهم الصيغة احليوانية     . عقيدة  وال مذهب هلم    
وهناك من فصائل الناس من عد من أهـل         . مرتبة املوجودات يبقون دون مرتبة اإلنسان     

الرأي والنظر، إال أنه حصلت له آراء غري صحيحة إما من غلط وقع فيه أو غلط نشأ عن 
  .تقليده لغريه ، وهذا من أخطر الفصائل ألنه قد يضل غريه

وهناك فصائل أخرى أكثر إنسانية مثل أهل الشريعة وهؤالء أنواع، منهم الواصـل             
ني الدهاليز، ومنهم من أعمل فكره بعد كماله يف اإلهليات فأقبل على اهللا             ومنهم التائه ب  

  .عز وجل ونأى على من سواه  فاستحق أن يكون يف حضرة اخلالق وهذه درجة األنبياء
وقد أشرنا عليها يف بداية     . كل هذه املعاين التوراتية جند هلا ما يقابلها يف رسائل النور          

  .هذا البحث
اإلجنيل وجدنا أن كل هذه املعاين سوف تزكى خاصة وأن سياق النبوة        إذا انتقلنا إىل    

  .واحد
احلق . ال تظنوا أين جئت ألنقض الناموس بل ألمتمه      : " قال السيد املسيح عليه السالم    

إىل أن تزول السماء واألرض  ال يزول حرف واحد أو نقطة من الشـريعة               : أقول لكم 
غر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعملـوا        حىت يتم كل شيء، فمن خالف وصية من أص        

  11" .مثله، عد صغريا يف ملكوت السماوات
االندراج يف ملكـوت    : إن اإلنسان حسب ما تردد يف األناجيل خمري بني أمرين اثنني          
إن اإلنسان مـدعو يف     . الرب باتباع الشريعة أو الطرد من ذلك امللكوت باالبتعاد عنها         

ا على األرض حيث يفسد السوس والصدأ كـل شـيء           ال جيمع له كنوز   " اإلجنيل بأن 
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 إنه مدعو إىل أن جيمع كنوزا يف السماء حيـث العـامل     12" وينقُب اللصوص ويسرقون  
واإلنسان مدعو يف اإلجنيل بأن يسلك الباب الضيق، ألن الطرق . الذي ال يزهو وال يتغري    

  13. املؤدية إىل اهلالك سهلة وواسعة
ات الرسل والكتابات مل تول كبري عناية للعامل اآلخر         وإذا كانت أسفار موسى وكتاب    

إن هـذه الـدنيا     . فإن األناجيل وباقي مكتوبات العهد اجلديد ركزت على ذلك العامل         
الفانية ليست إال حمطة للتزود، والسعادة احلقيقية تتحقق باملرتبة اليت سيجنيها الفـرد يف              

  .عامل ملكوت السماء
ئل متعلقة باإلنسان يف التوراة واإلجنيل من منظور        هذه بعض ما اجتمع لدي من مسا      

نوري، وقد عمدت يف تقدميها إىل سلوك باب االختصار، ومل أتطرق فيها إىل ما جـاء                
يف مسألة اخلطيئة و غريها من األمور اليت فيهـا خـالف بـني اإلسـالم واملسـيحية       

خلف يف األرض   إن هذا اإلنسان وجد لغايـة ، اسـت        . إن ما ذكرته يتكامل   .واليهودية
وسيبحن ويمتحن يف حمكمة عليا فيجازى إن كان حمسنا ويعاقب إن كان مـذنبا ، إن                

لقد أحكم اهللا عز وجل صنع هذا الكون فكـل  . لكل أمر معىن وموقعا يف هذا امللكوت  
وليس اإلنسان يف هذا الكون     . شيء فيه بقدر، وكل شيء فيه متالزم ومترابط ومتراص        

  .يف حبر جلي وحده الرب سبحانه يعلم شطآنه ومكوناتهإال  كأدق جزء ذرة 
قصيدة حكيمة منظومة تعلن إعالنا لطيفا مجيع جتليـات األمسـاء           "وتبقى اإلنسانية   

  14".اإلهلية القدسية، وهي معجزةُ قُدرة باهرة جامعة كالنواة ألجهزة شجرة دائمة باقية
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

  
 وامشاهل

                                                           

  . الكلمة العاشرة–  انظر ما جاء في رسالة الحشر1
   359: الكلمات ص-انظر الكلمة الثالثة والعشرون   2
   360:  نفسه ص3
  .360:  نفسه ص4
  .30-26, سفر التكوين اإلصحاح األول  5
  23-22:ص,   داللة الحائرين 6
  .6,اإلصحاح الثالث, سفر التكوين  7
  .21.  سفر التكوين اإلصحاح الثامن8
  .495:ص,   داللة الحائرين9

  .716-715-714:   انظر داللة الحائرين ص10
  .19-17,  إنجيل متى اإلصحاح الخامس11
  19, إنجيل متى اإلصحاح السادس 12
  .13, وإنجيل متى اإلصحاح السابع24’  إنجيل لوقا اإلصحاح الثالث عشر13
  361:ص,   المثنوي العربي14
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  ا����ن � ا����ن ا�����

� ���� ا�ُ�ْ�ْر���  #"�!�ر ر�� � ا���ر ���ا

  
  ΨΨΨΨ وهبة الزحيلي0د0أ

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  متهيد

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى صفوة عباده وسـله               
  :وأوليائه وأئمة العلم واهلدى إىل يوم الدين، وبعد

 ملؤلفها الداعية   )اإلنسان يف القرآن الكرمي مبنظور رسائل النور      (يلي عن   فهذا حبث حتل  
والعالمة املصلح بديع الزمان النورسي، يتبني فيه أن اإلنسان وسـيلة وغايـة، وجنـاح               
الوسيلة يتحقق باإلعداد اإلهلي السديد لإلنسان، وتسليحه بإمكانات وطاقات عجيبـة           

زونات الكون، ووجهة حنو الوصول إىل الغاية القريبة يف         وغريبة، مكَّنة من اإلفادة من خم     
وهي إعمار الكون وتقدميه، وجتميله من خالل إعمال الفكر والعقل البشـري،             : الدنيا

  .ودفع عجلة البناء بعزمية قعساء ومهة علياء، ال تعرف التوقف أو الفتور والكلل
لدائمة يف عامل اخللود، وحتقيـق      مث التوصل إىل الغاية البعيدة يف اآلخرة وهي احلياة ا         

حلم السعادة عند األسوياء، الذين صحت عقيدم أو إميام، وعملوا صاحل األعمـال             
  .اليت تبوئّهم هذه املنـزلة الرفيعة

 تصـوراً  1ولقد وجدت من خالل قراءيت لرسائل النور للداعية الكبري سعيد النورسي   
لعناية اإلهلية، وصبغة اهللا تعاىل احلكيمـة، مبـا         شامالً حلقيقة اإلنسان يف القرآن موضع ا      

يشمل تكوين اإلنسان، وبناء عقيدته، وتوظيفه الفطري لعبادة اهللا سـبحانه بـالتكليف          
  .وحتمل أمانته، وتقرير احلرية واالختيار له ضمن إطار املشيئة اإلهلية الشاملة

  
                                                           

Ψ  الفقه : له مؤلفات عدة وفي مقدمتها . شقرئيس قسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه في كلية الشريعة بجامعة دم
 اإلسالمي وأدلته والتفسير المنير
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  :خطة البحث
  .تكوين اإلنسان �
  .كونه غرسة اإلميان �
  .هللا فيهمظاهر صبغة ا �
  .تكرميه وتسخري الكون له �
  .تكليفه وإعداده املادي واملعنوي �
  . توجيهه لتحقيق اهلدف من إجياده أو إعداده للحياة األبدية �
  .خماطبة مجيع الناس �
  .هل حقق اإلنسان رسالته يف احلياة؟ �

  
  :تكوين اإلنسان �

اس واألحـداث   الداعية املصلح النورسي شديد اإلخالص لربه ولدينه، يتفاعل مع الن         
والوقائع، وأحوال األمة، فيسره سرورهم واستقامتهم وعزم، ويؤمله قلقهم واضطرام          
واحنرافهم، لذا عين باإلنسان وقضيته وحاضره ومستقبله عناية كربى، وتأمل تأمالً عميقاً    

  .حبقيقة اإلنسان من خالل ثقافته القرآنية ومعرفته بشرائع دينه وآدابه
فآمله مـا   . ن يف رسائل النور أو الشعاعات يف موضوعات خمتلفة        وحتدث عن اإلنسا  

آلت إليه الثقافة الغربية وريثة احلضارة الرومانية املادية، وملس آفاا ونقائصـها ومقتـل    
الداء فيها، بقيامها على النـزعة املادية الطاغية، والفردية القاتلة، والتصور بأن اإلنسان            

 إرواء مطالبه املادية وشهواته الذاتية، وأهوائه املسيطرة، مع         جمرد آلة أو مادة، ال يهم إال      
قطع الصلة بالروحانيات واملعنويات والنـزعة الدينية الفطرية اليت هي كائنة بالفطرة يف            

ومل تقتصر مفاهيم تلك الثقافة على أهلها، وإمنا انتشرت يف العـامل            . كل نفس إنسانية  
راكض الضعفاء واملنهزمني لتقليدها يف كل مـا        اإلسالمي وغريه بسبب قوة الغرب، وت     

وتسللت هذه النـزعة املادية تدرجيياً إىل بالد الشرق اإلسالمي، فأصـبح           . هب ودب 
  .بعض املسلمني مشغولني فقط بإرواء رغائبهم املادية

لقد أدرك النورسي بثاقب نظره تكامل احلقيقة اإلنسانية اجلامعة بـني االعتبـارات             
ملعنوية، وبني متطلبات اجلسد والروح، ففي قرارة كل إنسان ظمأ إىل الـدين،             املادية وا 

وإشباع عواطفه ومشاعره، وحاجته إىل الذات اإلهلية وإحساسه بالضعف أمام احلق جل            
  .جالله
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وهذه احلقيقة القرآنية هلا ارتباط وثيق باإلميان وأصوله، وأبعاده وآفاقه، بل هي جسر             
خرة، ومعرب للربط احملكم بني آيات الكون وداللتها العقدية يف غرس           لبناء عامل الدنيا واآل   

شجرة اإلميان يف النفس البشرية، وحتقيق املطامح الذاتية واالجتماعية، القائمـة علـى             
الطبيعة اإلنسانية اجلسدية والروحية، واملتفاعلة على الدوام مع اسـتعدادات اإلنسـان            

  .روءة واحملبة واألخوة اإلنسانية لديهالفطرية وسجاياه السامية، ومشاعر امل
أو (والروحـاين   ) أو املـادي  (وقيمة اإلنسان الفعلية تبدو يف هذا التكامل اجلسدي         

وال يتميـز   . بل إن إنسانيته ال تربز وال تسمو إال بالروح، ال باجلسد وحـده            ) املعنوية
 وجممـع احملاسـن     ودينه وهو اإلسالم منبع الفضائل كلـها،      . اإلنسان إال مبعانيه وقيمه   

وقال أيضاً عن   . 2برمتها، ومن أخصها الرقة أو الرمحة، والشفقة والغرية، والعقل والوعي         
وما دام كمال اخلالق الذي أوجد الكون يف الكمال هو ثابـت            (: كمال اإلنسان ورقيه  

وحمقق، وما دام كمال اإلنسان الذي هو أفضل مثرة للكـون، وخليفـة اهللا يف األرض،            
3وع وأحب خملوق للخالق سبحانه وتعاىل، حقيقة ثابتة أيضاًوأكرم مصن

(.  
إن تكوين اإلنسان املادي واملعنوي له داللته يف حتقيق رسالة اإلنسان يف احلياة، ويف              

وكل بعد عن أصالة هذا التكوين      . بناء العقيدة، ويف إدراك متطلبات املستقبل األخروي      
يهدأ اإلنسان وتطمئن نفسـه ويشـعر       مرض عضال، وخطر على اإلنسان نفسه، وال        

بوجوده احلقيقي اآلمن إال يف مظلة العقيدة السوية اجلامعة بني معاين اإلحساس باحلاضر،             
والتطلع للمستقبل اهلانئ السعيد، بل إن املمارسة الفعلية والتفاعل مع العقيدة هو حمـور              

 وحتقيق حلمه يف اخللود     املصداقية، وأساس الثقة واالرتياح جلدوى احلياة وغاية اإلنسان       
األبدي، ألن طعم احلياة الدنيا موقوت وقليل، ومذاق اآلخرة خالد وغري حمدود، قال اهللا              

  ]17 – 16:األعلى[ } ِخرةُ خير وأَبقَىآلوا. ؤِثرونَ الْحياةَ الدنيابلْ ت{: تعاىل
  

  :كون اإلنسان غرسة اإلميان �
        وسي رمحه اهللا، مبا توافر لديه من       اإلنسان يف تقدير العامل الرباين وال سيما اإلمام النر

أعجوبة اخلَلْق واإلحكام، واالكتمال واالنسجام، واحلواس واملشاعر، والعقل واإلدراك،         
يدل داللة قاطعة ذا التكوين البديع والتعقيد والتركيب العجيب، على وجـود اإللـه              

لقوية الدالة علـى اهللا     اخلالق القادر، العزيز املهيمن، الصانع املبدع، فهو غرسة اإلميان ا         
  :زبدة الكالم: وهذا ما عرب عنه النورسي يف مناسبات كثرية من رسائله، فقال. تعاىل

مثلما تتوجه الثمرة إىل مالك شجرا من حيث كوا مفيدة، وترنو إىل مجيع أجهزة              
تلك الشجرة وأغصاا وماهيتها من حيث نواها، وتنظر إىل مجيع مثار تلك الشجرة من              

حنن على منط   (: حيث سكّتها املضروبة على وجهها واملوجودة يف مثيالا، فتقول مجيعاً         
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واحد، صدرنا من يد واحدة، وحنن ملك ملالك واحد، فالذي خلق واحدة منا هو خالق               
  .)مجيعنا بال شك

كذلك األمر يف الكائن احلي الذي هو يف ايات دائرة الكثرة، والسيما اإلنسـان،              
يث العالمات الفارقة املوجودة على وجهه، ومن حيث ما يف قلبـه مـن              وخباصة من ح  

فهرس، ومن حيث ما يف ماهيته من نتائج، تتوجه كلها إىل الذي ميسـك السـموات                
  .4واألرض بربوبيته اجلليلة، وتشهد على وحدانيته جلّ وعال

  :وقال النورسي يف موطن آخر من رسائله
 اليت يف اجلبال، و ال قسم من أقسام املواد اليت           نعم، فما من نوع من أنواع الصخور      

هي عالجات ملختلف األمراض والعاهات، وال جنس من أجناس املعادن املتنوعة جـداً،         
واليت تلزم األحياء والسيما اإلنسان، وال صنف من أصناف النباتات املزينة بأزهارهـا             

  ..اجلبال، وبأمثارها القفار
جود صانع ذي قدرة غري متناهية، وحكمـة غـري          إال وتشهد بداهة على وجوب و     

متناهية، ورمحة غري متناهية، وكرم غري متناه؛ مبا فيها من اِحلكَم و االنتظـام وحسـن                
  ..5اخللقة والفوائد، مما ال ميكن نسبتها إىل املصادفة

ويف معىن هذه الكلمة املشرقة قال أيضاً معرباً عن خطاب النباتات هللا عز وجل بلسان 
 وتعلم صفاتك القدسية وأمسـاءك      -أي يا اهللا  -كما أن النباتات واألشجار تعرفك    :الاحل

احلسىن، فليس يف األحياء املالكة للروح كاإلنسان واحليوانات من فرد ال يشهد علـى              
ألن ..وجوب وجودك، وعلى حتقق صفاتك، بأعضاء جسمه الداخلية منها واخلارجيـة          

 اللطيفة بشعور، واملوازنة التامة بتدبري، ال ميكن أن         هذه الصنعة الدقيقة ببصرية، واحلكمة    
تتدخل فيها القوة العمياء،  وال الطبيعة الصماء، وال املصادفة العشواء، فـال ميكـن أن                

ويف كل شيء له آية تـدل       : وهذا ما عرب عنه األقدمون    . 6تكون هذه األمور من أعماهلا    
 بأن اإلنسان وغريه من املخلوقات      وميكن تلخيص هذه الكلمات وأمثاهلا    . على أنه واحد  

دليل على وجود اخلالق، وليس هناك أي قوة يف العامل ختلق شيئاً كخلق اهللا، وكل ذلك                
ـ    الأَفَمن يخلُق كَمن    {: مستمد معناه من القرآن العظيم، قال اهللا تعاىل         ال يخلُـق أَفَ

 رب  هللامـر تبـارك ا    أل لَـه الْخلْـق وا     الأَ {: وقـال سـبحانه    ]17:النحل[}تذَكَّرونَ
الَِمنيا   {]54:األعراف[}الْع لْقذَا خوِنـهِ       هللاهد ِمن الَِّذين لَقاذَا خوِني م11:لقمـان [}  فَأَر[ 

   ]138: البقرة[} ونَ ِصبغةً ونحن لَه عاِبدهللا ومن أَحسن ِمن اهللاِصبغةَ ا{
هو الدليل الوحيد القاطع الذي أورده القـرآن إلثبـات   : أي إن دليل اخللق واإلجياد 

ق أي موجود آخر يقدر على مثل خلقه، فقـال          ويتحدى اهللا تعاىل باخلل   . وجود اخلالق 
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 لَـن   هللاياأَيها الناس ضِرب مثَلٌ فَاستِمعوا لَه ِإنَّ الَِّذين تدعونَ ِمـن دوِن ا             {:سبحانه
 يسـتنِقذُوه ِمنـه ضـعف    اليخلُقُوا ذُبابا ولَو اجتمعوا لَه وِإنْ يسلُبهم الذُّباب شيئًا   

طْلُوبالْمو 73:احلج[}الطَّاِلب[.  
  

  :مظاهر صبغة اهللا يف اإلنسان �
ة اخلالق، وهبة اهللا وعطاؤه، ومستودع أسراره، وفيه شيء من صفات           اإلنسان منح 

اهللا تعاىل، وإن كانت حمدودة مؤقتة، و أما صفات اهللا فهي غري حمدودة وال متناهيـة،                
  .وسرمدية دائمة

احلياة، واإلرادة، والعلم، والقدرة، والتدبري، والسمع والبصـر،        : ومن هذه الصفات  
؛ ألن اإلنسان وجد من روح اهللا وكلمته التكوينية وأمـره           واجلمال، وغريها من املعاين   

  .]82:يس[}   كن فيكون: إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له{:املعرب عنه بقوله سبحانه
واقتضت صبغة اهللا يف اإلنسان توافر معاٍن وخواص كثرية فيه، الحظهـا النورسـي       

  :رمحه اهللا وهي ما يأيت
وكذا (:   قال النورسي يف رسائل النور     :ء اهللا احلسىن فيه   إنه مظهر لتجليات أمسا     .أ 

يف اإلنسان نقوش األمساء احلسىن وجتلياا، فهو ذه النقوش و اجللوات يشهد على تلك              
)املعاين املقدسة

  :  وقال يف موضع آخر يوضح بقاء هذه التجليات يف عامل اآلخرة7
تشري إىل أن الذي هو مـرآة عاكسـة         مث إن األمساء احلسىن املتجلية على اإلنسان        (

لتجليات تلك األمساء يف هذه احلياة القصرية الفانية، سيحظى بتجلياا األبدية يف عـامل              
)البقاء

وكذلك أمساء اهللا العديدة ذات دالالت عظيمة، فهو سبحانه اجلليل واجلميـل            . 8
  .اخل.. والقدير واملهيمن والرحيم واللطيف

  
  :ظتهقوة ذاكرة اإلنسان وحاف .ب 

الذاكرة اإلنسانية عجيبة، تستكن فيها ذكريات املاضي، وتاريخ األمم والشـعوب،           
وأحداث احلياة والبشرية، ودقائق العلوم وآفاقها، وغري ذلك مـن أنـواع اللطـائف              
واملعارف واإلشارات والشعاعات، فال تنساها وتستحضرها مبا يسمى يف علم الـنفس            

ات املختزلة تتفجـر يف الـذاكرة احلافظـة يف أدق            وكأن تلك املعلوم   )تداعي األفكار (
مث إننا نرى أن وظائف املخلوقات تنسج على منوال احلكمة،          (: قال النورسي . املناسبات

فترى .. وتكال مبيزان العدل، ومها من الدقة واحلساسية ال يتصور اإلنسان أفضل منهما           
 وكتبت فيهـا    -اخلردل حجماً كحبة  –احلكمة األزلية قد وهبت لإلنسان قوة حافظة        

تفاصيل حياته وما ميسه من أحداث ال تعد، وكأا مكتبة وثائقية صغرية جداً، ووضعتها             
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يف زاوية من دماغه، لتذكِّره دوماً بيوم احلساب، يوم تنشر ما فيهـا مـن صـحائف                 
كـل   مهيبة حميطة بادية للعيان، حتكم على        )حفيظية(مث إننا نرى    (:  وقال أيضاً  )األعمال

شيء حي، ويمن على كل حادث، حتفظ صوره الكثرية، تسـجل أعمـال وظيفتـه               
تـدوا يف   ..  جتاه األمساء احلسىن   - بلسان احلال  -الفطرية، تدون تسبيحاته اليت يؤديها      

لوحات مثالية، يف بذيراته ونوياته، يف قوة احلافظة، وهي مناذج مصغرة للوح احملفـوظ،              
)سان اليت هي مكتبة عظمى مصغرة جداً موضوعة يف دماغهوالسيما يف حافظة اإلن

9.  
فمثالً، إن خلق القوة احلافظة واخليالية واملفكرة وأمثاهلـا         “: وأضاف يف موضع آخر   

من املكائن العجيبة، يف موضع صغري يف دماغ اإلنسان، ال يتجاوز حجم جوزة واحدة،              
انه وتعاىل يظهر نفسه بتجليـات  وجعل القوة احلافظة مبثابة مكتبة ضخمة، يبني انه سبح     

)العلم األزيل بياناً واضحاً كالشمس يف رائعة النهار
10.  

  ]64:مرمي[ } ربك نِسياوما كَانَ {:وهذا كله من صفات اهللا سبحانه، فقال
  

  :كون اإلنسان مظهر اجلمال اإلهلي .ج 
اإلنسان ومجيع ما يف الكون يعرب عن جالل ومجال اهللا الصانع املبدع، ويعرف بـه               

وازينه الدقيقة جداً، وال سيما يف إبداع خلق السموات واألرض، ومنها مجال النباتات       ومب
وترى العدالة املطلقة تضع كل عضو مـن الكـائن احلـي يف        (واألزهار، قال النورسي    

موضعه الالئق به، وتنسقه مبوازين دقيقة حساسة، ابتداء من مكروب صغري إىل كركدن             
نسر مهيب، ومن زهرة لطيفة إىل ربيع زاٍه مباليني مـن           ضخم، ومن نحل ضعيف إىل      

وتراها متنح كل عضو تناسقاً ال عبث فيه، وموازنة ال نقص فيها، وانتظاماً ال              .. األزهار
ترى فيه إال اإلبداع، كل ذلك ضمن مجال زاهر وحسن باهر، حىت تغدو املخلوقـات               

)مناذج جمسمة لإلبداع واإلتقان واجلمال
11.  

نعم، إن هذا الكون مرآة تعكس اجلمال السرمدي        (: ن آخر من رسائله   وقال يف مكا  
واحلسن غري احملدود، بل من جتلياته سبحانه، وما يف الكون من مجال وحسن آٍت مـن                

إذ لوال ذلك االنتساب،    .. ذلك احلسن السرمدي، ويتجمل باالنتساب  إليه فريقى ويعلو        
)ضى ضارب أطنابهلتحول الكون إىل مأمت موحش وأخالط ودمار وفو

12.  
) إن اهللا مجيل حيب اجلمال(: وهذا ما عرب عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله

 13.  
  

  :اإلنسان مثرة التوحيد .د 
اهللا واحد ال شريك له يف ذاته، وصفاته، وأفعاله، فهو املتفرد باأللوهية والربوية، وال              

 }لَيس كَِمثِْلِه شـيٌء وهـو السـِميع البِصـري         {: تشابه بينه وبني املخلوقات احلادثة    
   ]11:الشورى[
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وينعكس ذلك على اإلنسان يف ذاته وسجاياه وخصائصه، قال النورسي يف رسائله،            
نعـم، إن   (:  علماً بأنين مل أجد عند مجيع املتكلمني يف العقيدة مثل كالمـه يف ذلـك              

اإلنسان بسر التوحيد، صاحب كمال عظيم بني مجيع املخلوقات، وهو أمثـن مثـرات              
، وألطف املخلوقات وأكملها، وأسعد ذوي احلياة، وخماطَب رب العاملني، وأهل           الكون

  .ليكون خليله وحمبوبه
حىت إن مجيع املزايا اإلنسانية، ومجيع مقاصد اإلنسان العليـا مرتبطـة بالتوحيـد،              
وتتحقق بسر التوحيد، فلوال التوحيد ألصـبح اإلنسـان أشـقى املخلوقـات، وأدىن              

يوانات، وأشـد ذوي املشـاعر حزنـاً وأكثـرهم عـذاباً            املوجودات، وأضعف احل  
)...وأملاً

  .اخل14
مث ضرب النورسي أمثلة لذلك من العقل، والشفقة واحلنان، واحملبة ومجيـع مطالبـه      

  :الدقيقة ومقاصده الكلية اليت ال تتحقق بغري سر التوحيد
ن بسـبب   وهذا املعىن مستمد من قول اهللا تعاىل يف بيان حتقيـق مقاصـد اإلنسـا              

 سلَما ِلرجـٍل هـلْ      الً ِفيِه شركَاُء متشاِكسونَ ورج    الً رج ال مثَ هللاضرب ا  {:التوحيد
 هذا مثل للمشرك واملوحـد،      ]29:الزمر[} يعلَمونَ ال بلْ أَكْثَرهم    هللا الْحمد   الًيستِوياِن مثَ 

فمن كان مشتركاً يتنازعه الشركاء، ومن كان واحداً ال نـزاع فيه أو معه، واهللا واحد               
ه املؤمنني به، ويرعاهم بفضله، على عكس الشيء املشترك، يثور بني           ال نـزاع بني عباد   

  .الشركاء فيه
  

  :هـ حب اإلنسان للبقاء
اإلنسان بطبعه أو فطرته حيب احلياة والبقاء يف الدنيا، ويكره املوت والزوال عن عامل              
الدنيا، ملا فيها من إغراءات ولذائذ وشهوات، ولتخوفه من خماطر الفنـاء واحلسـاب،              

جهله مبا عند اهللا تعاىل من ألطاف املكارم والعطايا ماال يوازيه شيء يف الدنيا، وكذلك               و
  .حيب اإلنسان اخللود والبقاء يف اآلخرة
فمثالً، يف اإلنسان رغبة ملحة شديدة للبقاء، فال        (: قال النورسي رمحه اهللا يف رسائله     

 مطلقة، يفتح باب اآلخرة بعد حيقق له هذه الرغبة إال من يتصرف يف الكون كله بسهولة
ففي اإلنسان ألوف من الرغبات     .أن يسد باب دار الدنيا، كفتح باب منـزل وغلق آخر         

اإلجيابية والسلبية، أمثال هذه الرغبة، رغبة البقاء، تلك الرغبات ممتدة إىل جهـة األبـد               
  15.)واخللود ومنتشرة يف أقطار العامل كله
لفاطر الباقي، فال حزن على زوال املصـنوع لبقـاء        وهذا ألن اهللا تعاىل هو الصانع ا      

اهللا ال إله إال هو احلـي       {: ، قال اهللا سبحانه   16مدار احملبة يف صانعه كما قال النورسي      
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ـ       .كُلُّ من علَيها فَانٍ   {:  وقال ]256:البقـرة [} ..القيوم ذُو الْج ـكبر هجقَى وبيِل الو
  .]27 – 26:الرمحن[}كْراِمإلوا

وهو أشد شوقاً إىل البقاء، وأكثـر حاجـة إىل          (: انوقال النورسي أيضاً عن اإلنس    
وهو الذي يتوسل ألجل البقاء واخللود بأدعية غري حمدودة،         .. اخللود، بل هو األجدر به    

وهو الذي حيب الذي أنعم     .. فلو أعطي له ما يف الدنيا من متع، ملا شفت غليله للخلود           
)..أيضاًعليه حباً حلد العبادة، وحيببه لآلخرين، وهو احملبوب   

وكما أنه حيب البقـاء  (. 17
)يف الدنيا الفانية، فهو يتوق إىل بقائه يف الدار الباقية

18.  
 األخروي، دعا مجيع األنبياء والرسل عليهم       ومسايرة حلب اإلنسان يف البقاء واخللود     

الصالة والسالم إىل احلياة الباقية والسعادة األبدية، وبشروا البشرية ا، وأثبتوا صـدق             
فهل من املمكن هلذا    (: قال النورسي . اهم مبا ال حيدد من املعجزات والدالئل القاطعة       دعو

اخلالق اجلميل، الصانع اجلليل، اهللا ذي الكمال، أال جيعل دار ثواب وجزاء؟ وأالّ يقـيم               
احلشر والنشر لنوع اإلنسان الذي يقابل بالشعور والعقل يف هذه الدنيا الفانيـة مجيـع               

الق الكرمي، والذي حيب ذلك اخلالق، وحيببه جبميع استعداداته، والـذي           مقاصد ذلك اخل  
يعرفه ويعرفه، ويتوسل إليه بأدعية ال حـد هلـا لبلـوغ السـعادة األبديـة والبقـاء                  

)..األخروي
19.  

  
  : سجايا اإلنسان من خصائص صفات اهللا-و

 هللا وحده   اإلنسان مدين بطبائعه وسجاياه احلميدة وخصاله الفريدة، وحتقيق حاجاته        
املوحد الكامل يف ذاته وصفاته،  ألنه صاحب اجلمال اإلهلي، والكمال الرباين اللـذين              
يظهران يف التوحيد ويف الوحدانية، فاإلنسان إذا أحسن فعل شيء وإتقانه، فألن اهللا هو              
املتقن، وإذا أعطي شيئاً فألن اهللا تعاىل هو املعطي وهو واسع السخاء واجلود، وإذا صرب               

}  تطْمـِئن الْقُلُـوب  هللا ِبـِذكِْر ا   الأَ{: صبري اهللا، وإذا رضي واطمأن فبإرضـاء اهللا       فبت
 وإذا منع شيئاً عمن ال يستحق فألن اهللا هو املانع، وهكذا مجيـع أمسـاء اهللا                 ]28:الرعد[

احلسىن تنعكس آثارها على اإلنسان يف حالته املعتدلة ومزاجه الصحيح قال النورسـي             
ان الراقي وتفوقه على سائر األحياء وامتيازه عليها، إمنا هـو           إن مقام اإلنس  (: رمحه اهللا 

لسجاياه السامية، والستعداداته الفطرية اجلامعة، ولعبوديته الكليـة، ولسـعة دوائـر             
هذا اإلنسان يكسب سجايا املروءة واحملبة واألخوة واإلنسانية علـى أسـاس            .. وجوده

  20)..ينه احملدودةحاضره الضيق، وتتحدد عنده على وفق مقاييسه ومواز
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  : متيز اإلنسان عن غريه من املخلوقات-ز
ميز اهللا تعاىل اإلنسان وفضله على أكثر بقية املخلوقات الكونية، احلية واجلامدة، كما       

ولَقَد كَرمنا بِني آدم وحملْناهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْناهم ِمـن           {: جاء يف قوله تعاىل   
  .]70:اإلسراء[} اليالطَّيباِت وفَضلْناهم علَى كَِثٍري ِممن خلَقْنا تفِْض

: وقد أوضح النورسي رمحه اهللا هذه الظاهرة، فقال أكثر من موضع مـن رسـائله              
كذلك األمر يف الكائن احلي الذي هو يف ايات دائرة الكثرة، وال سـيما اإلنسـان،                (

وخباصة من حيث العالمات الفارقة املوجودة على وجهه ومن حيث ما يف قلبـه مـن                
ا يف ماهيته من نتائج، تتوجه كلها إىل الذي ميسـك السـموات             فهرس، ومن حيث م   

)واألرض بربوبيته اجلليلة، وتشهد على وحدانيته جل وعال
21.  

وعلى وجه اإلنسان تشاهد عالمة وحدانية يبينها       (: ويف مناسبة أخرى قال النورسي    
خـرى يف   وجود العالمات الفارقة يف وجه كل إنسان، حبيث متيزه عن مجيع الوجوه األ            

)األرض كافة
22.  

  
  : اإلنسان عامل مصغر عن الكون-ح 

يرى النورسي أن اإلنسان منوذج مصغر خلريطة الكون، فهو كون مصـغر، وكـل              
إنسان عامل أصغر، ملا اشتمل عليه من تركيب دقيق وعظيم وشامل، فهو بذرة معنويـة               

ؤمن لو نظر إىل الكائنات،     وامل: لشجرة الكون، ومرآة رقيقة ألكثر األمساء اإلهلية، فقال       
وأبصرها ببصر اإلميان جيدها على صورة إنسان كبري، متسربل بسبعني ألف حلّة قشيبة              
خميطة بالرمحات واخلريات واحلكم، بعضها فوق بعض، كأا حورية من اجلنة، لبسـت             
سبعني حلّة من حللها، وجيدها بامسة دوماً بالرمحة ضاحكة مستبشرة، ويشـاهد نـوع              

  :وأضاف قائالً. ان الذي فيه كوناً مصغراً، وكل إنسان عاملاً أصغراإلنس
إن الذرة واجلزء واجلزئي والنواة واإلنسان ليست بأقل صنعة وجزالة مـن الـنجم،              

اإلنسان الذي هو كون صغري ليس بأقل إبداعاً مـن        . والكل، والكلي، والشجر، والعامل   
لك أجهزة خارقة جامعة مهيأة للقيـام  الكون العظيم، من حيث إنه يف أحسن تقومي، ومي  

  .بألوف الوظائف العجيبة
واهللا الذي جعل اإلنسان أشبه ببذرة معنوية للعامل، ومثرة جامعة له، ومظهر جلميـع              

  .23أمسائه اإلهلية، ومرآة هلا، ومرتبط بالكائنات كلها وخليفة لألرض
  

  : اإلنسان عاجز ضعيف فقري حمتاج لربه-ط 
قدرة اهللا املطلقة غري احملدودة، فيحس بأعماق نفسه أنه حمتـاج    اإلنسان ضعيف أمام    

إىل ربه، فقري إلمدادات خالقه، فال يستغين عنه حلظة واحدة، يف أي حركة وسكنة، أو               
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يف صحة وعافية، أو يف غىن وفقر أو يف رزق وعدم، أو يف منصب وجاه وذل وانكسار                 
وة واملدد والتوفيق اإلهلي، قـال اهللا       أو يف غري ذلك من األحوال، بسبب احلاجة إىل الق         

وهذا ما عـرب    . ]28: النساء[ }نسانُ ضِعيفًا إل أَنْ يخفِّف عنكُم وخِلق ا     هللايِريد ا  {:تعاىل
وكذا اإلنسـان بضـعغه   (:  عنه النورسي رمحه اهللا يف مناسبات كثرية، فقال يف رسائله        

ى صفات من    إذ يشهد ا عل    - بشكل آخر  -وعجزه وفقره وجهله يؤدي وظيفة املرآة       
يرحم ضعفه وفقره، ومن ميد عجزه، أي يشهد على قدرته جل وعال، وعلى علمه وعلى  

)إرادته، وهكذا على سائر صفاته اجلليلة     
جيـد اإلنسـان بانتسـابه إىل       (: وقال أيضاً 24

 مستنداً قوياً، ومرتكزاً عظيماً حيتمي إليه يف        - باإلميان والعبودية    -السلطان ذي اجلالل    
كافة، وجيد فيه كذلك مدار استمداد يستغيث به لقضاء حاجاتـه وتلبيتـه             دفع أعدائه   

)رغباته وآماله كافة
25.  

وهـو  : وهو األكثر فاقة وعجزاً من بني أحياء الكـون        (: ويقول أيضاً عن اإلنسان   
الكائن احلي العاجز الفقري بال حدود، مع أن له أعداء ومؤذيات بال عـد،  ومقاصـد                 

)..وآالماً بال حد
26.  

  
  : حمبة اإلنسان للمالئكة-ي 

املؤمن ال يكتمل إميانه إال باإلميان باملالئكة الكرام، وعليه أن حيبهم، ألم رسل اهللا،              
جربائيل وميكائيـل وإسـرافيل     : املفوضون بأمره، بشؤون العباد، ومنهم األربعة العظام      

  .وعزرائيل
ن، وميكائيل موكـل    فجربائيل أمني الوحي اإلهلي الذي هو نظام احلق حلياة اإلنسا         

بإنـزال املطر، وإسرافيل بنفخ الصور ملوت اخلالئق قاطبة، وللنشر من القبور، وعزرائيل            
الذي خياف منه اإلنسان، لتوكيله بقبض األرواح، يكون لإلميان به مثرة، وهـو حفـظ              

  .اإلنسان من العبث والضياع والفناء قبل جميء األجل احلتمي
 بتسجيل أعمال اإلنسان بأمانة فائدة مهمة جداً هي حفظ          ولإلميان باملالئكة املوكلني  

، فهو احملقق لدخول اجلنة بأمر اهللا، وهم الذين يصـورون           27أعمال اإلنسان من الضياع   
حىت إن وجود مالئكة الشمال مفيد أيضـاً، إلثبـات          . أعمال اإلنسان يف مناظر خالدة    

  .ظاهرة العدل بني الناس قاطبة
  

  :ان تدوين أفعال اإلنس-ك 
إن الصانع اجلليل العادل يدون أعمال اإلنسان صغريها وكبريها وال يضيع منها ذرة             

 تظْلَم نفْس شيئًا    الونضع الْمواِزين الِْقسطَ ِليوِم الِْقيامِة فَ     {: واحدة، كما قال سبحانه   
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          اِسِبنيا حكَفَى ِبنا وا ِبهنيٍل أَتدرخ ٍة ِمنبِإنْ كَانَ ِمثْقَالَ حوهـذا مـا    . ]47:األنبياء[ }و
وهل ميكن هلذا احلاكم احلكيم، العليم الرحيم، أال يسـجل  (: قائالًأدركه النورسي بدقة    

أعمال اإلنسان اليت تتعلق بالكائنات؟ وهل ميكن أالّ يدون أفعاله للثواب والعقاب، وال             
يكتب سيئاته وحسناته يف ألواح القدر؟ حاشا هللا وكال بعدد حروف ما كتب يف اللوح               

  .28احملفوظ املقدر
  
  :خري الكون لهتكرمي اإلنسان وتس ����

كرم اهللا اإلنسان أميا تكرمي، وجعله أكرم خملوق، وأفضل كائن حي، وزوده بطاقات             
هائلة لبناء حياته، وخلقه يف أحسن تقومي،  وسخر له مجيع ما يف السـموات واألرض،                
من أجل عيش كرمي، وحياة سعيدة، وهذا ما دلت عليه النصوص القرآنية الكثرية، مثل              

 بِني آدم وحملْناهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْناهم ِمن الطَّيباِت          ولَقَد كَرمنا  {:قوله تعاىل 
لَقَـد خلَقْنـا    {: وقال سبحانه . ]70:اإلسراء[ }الوفَضلْناهم علَى كَِثٍري ِممن خلَقْنا تفِْضي     

 وقال عز وجل يف تسخري املواد الكونية والـذخائر  ]4:التني[ }نسانَ ِفي أَحسِن تقِْوٍميإلا
 }رِضألاِت وما ِفـي ا و سخر لَكُم ما ِفي السمهللاأَلَم تروا أَنَّ ا{: األرضية لإلنسان

، ]13:اجلاثيـة [ }رِض جِميعا ِمنهألوسخر لَكُم ما ِفي السماواِت وما ِفي ا {.]20:لقمان[
 أي جعل مجيع ذخـائر األرض     ]29:البقرة[} رِض جِميعا ألهو الَِّذي خلَق لَكُم ما ِفي ا      {

وثرواا من معادن وقدرة على اإلنبات وغريها خمتصة بكـم علـى جهـة االنتفـاع                
  .االستثمار واالستنباطو

وردد النورسي رمحه اهللا هذه املعاين القرآنية كلها يف رسائله، فقال عن كون اإلنسان   
 وهو  -فما دام األمر هكذا، فإن دعاًء للسعادة األخروية والبقاء واخللود           (: أفضل خملوق 

يع الصفات أفضل دعاء وأعمه، وميس مجيع الكائنات ويرتبط جبميع األمساء احلسىن، وجبم
 ويضمه ضمن أدعيته أعظم     - وهو اإلنسان    - هذا الدعاء يسأله أفضل خملوق       -اجلليلة  

)عبد وأحبه إىل اهللا، ذلك الرسول األعظم صلى اهللا عليه وسلم
29.  

ألن كل ذي شعور    (: وقال عن كون اإلنسان خملوقاً كامالً يف خلقه وتكوينه ومجاله         
 ورباه أحسن تربيـه، وزوده     سان يف أحسن تقومي،   يعلم أن اهللا سبحانه قد خلق هذا اإلن       

 ما يتطلع به إىل السعادة األبديـة ويسـوقه          - كالعقل والقلب - من األجهزة واألعضاء  
)...حنوها

30.  
 الذي له هذه املاهية     - وما دام البن آدم   (: وقال عن ادخار خريات األرض لإلنسان     

 وآالم ال تعد مع عجـزه       الشديد،واملزايا خلقةً وطبعاً، وله حاجات ال تحد مع ضعفه          
 له من القدرة والرأفة املطلقة ما جيعل هذه األرض اهلائلة العظيمـة             رب قدير،  - الكامل
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خمزناً عظيماً ألنواع املعادن اليت حيتاجها اإلنسان، ومستودعاً ألنواع األطعمة الضرورية           
ر إليه بعني العناية والرأفـة،      له، وحانوتاً لألموال املختلفة اليت يرغبها، وأنه سبحانه ينظ        

)ويربيه، ويزوده مبا يريد
31.  

: وحول أمهية اإلنسان عرب النورسي بتعبري موجز عن مدى تلـك األمهيـة، فقـال              
وهكذا فقد منح سبحانه جامعية من جهات كثرية جداً، ووهب له من االستعداد مـا               (

 بعبودية كلية واسعة، ربوبيـةً      جيعله مرآة كاملة ألحديته وصمدانيته، وميكّنه من أن يليب        
)كلية مقدسة 

وإن إجياد حياض رمحة كهذه لإلنسان القادم ضـيفاً إىل          (: وقال أيضاً . 32
يشري إىل أن الـذي     .. مضيف الدنيا هذه، وتسخريها لسريه وسياحته ولسفينته وملنافعه       

ا الكرم  يكرم ضيوفه يف ليلة واحدة، يف دار استراحة شيدها هلم على طريق سفرهم، ذ             
البد أنه قد أحضر يف مقر سلطنته األبدية حبار رمحة          .. العظيم من هدايا البحار وعطاياها    

أبدية واسعة،  حبيث إن املشهودة منها هنا ليست إال مناذج فانية وصغرية أمـام تلـك                 
)األبدية

33.  
  
  :تكليف اإلنسان وإعداده املادي واملعنوي �

يفه بالتكاليف الشرعية، املعرب عنها بكلمة      كان من عظيم التكرمي اإلهلي لإلنسان تكل      
رِض والِْجباِل فَأَبين أَنْ    ألواِت وا مانةَ علَى السم  ألِإنا عرضنا ا  {:  يف قوله تعاىل   )األمانة(

 ألن من ]72:األحـزاب [ }نسانُ ِإنه كَانَ ظَلُوما جهولًاإليحِملْنها وأَشفَقْن ِمنها وحملَها ا
يـة اإلنسـان،    املعلوم أن التكليف ومناطه العقل اإلنساين والطاقة الفكرية دليل على أمه          

واللطف به، وجعله حمالً للمسؤولية أو املساءلة عن مجيع أقواله وأفعاله، فتعطيل املسؤولية  
وترك اإلنسان من غري تكليف يدل على إمهاله وعدم املباالة به، وتركه يهيم يف حياتـه                

  .كاحليوان يف الرباري
ملادي لتحمل مسـؤولية    وقد زود اهللا تعاىل اإلنسان باإلضافة إىل تكوينه اجلسدي ا         

التكاليف، مفاتيح املعرفة وأدوات العلم، وموهبة العقل وطاقة الفكر، ليميز بني اخلـري              
  .والشر، ويدرك حقائق األشياء، ويعمل على ما فيه خريه، وجتنب كل ما فيه ضرره

فمثالً العقل الذي هو أفضل أجهـزة اإلنسـان         ( :قال النورسي رمحه اهللا يف رسائله     
اها، إن استعمل بسر التوحيد، فإنه يصبح مفتاحاً مثيناً حبيث يفتح الكنـوز اإلهليـة         وأرق

السامية، وألوفاً من خزائن الكون، بينما إذا ختبط ذلك العقل يف وحل الضاللة والكفر،              
فإنه يصبح آلة تعذيب ووسيلة إزعاج، مبا جيمع من آمل املاضي احلزينة وخماوف املستقبل              

  .)الرهيبة
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ل بالشفقة واحلنان، وهي ألطف سجية من سجايا اإلنسان وأحالها، وباحملبـة            مث مثّ 
اليت هي ألذ شعور يف اإلنسان وأطيبه وأمساه، للداللة على قيم اإلنسان وكونـه يسـع                

  .34الكون وله سلطان على املخلوقات كلها
ميـان  مث قال مبيناً مدى اإلخالل باملسؤولية الكربى وإهداء قيمة التكليف اإلهلي باإل           

أي  - إن كفر اإلنسان إمنا هو جتاوز     (: والعبادة وأداء احلقوق وارتكاب اجلناية العظمى     
 على حقوق الكائنات وأغلب املخلوقات، مما يثري غضب السماوات واألرض،           - جتاوز

 حىت تقوم تلك العناصر بصفع أولئـك  ناصر حنقاً وعيظاً على الكافرين،وميأل صدور الع 
ريه، بل حىت اجلحيم تغضب عليهم غضباً تكاد تتفجر من شـدته،            الظاملني بالطوفان وغ  

تكَاد تميز  . ِإذَا أُلْقُوا ِفيها سِمعوا لَها شِهيقًا وِهي تفُور       {: كما هو صريح اآلية الكرمية    
  .]8-7:امللك[} ِمن الْغيِظ

إن اإلعداد املادي والروحي لإلنسان مظهر كمال، ودليل رفعة، وعلو شأن، ويئـة           
ومن أخص مزايا رسائل النـور      . الدنيا، ويف عامل اخللود يف اآلخرة     للدرجات العليا يف    

خياطب العقـل والـروح     (للنورسي أا ختاطب مجيع لطائف اإلنسان، مبينة أن القرآن          
 معاً حبيث يلقي الطمأنينة يف كل منها ويغذيها ويعطيها نصيبها الوافر منـه               )والوجدان

لقرآن أيضاً بليغاً جداً ونافذاً إىل األعماق،       كذلك ينبغي أن يكون تفسري ا     . بسهولة بالغة 
حبيث ينري العقل والقلب والروح والوجدان والنفس وغريها من اللطـائف الربانيـة يف              

  .35اإلنسان، مع إلزام صارم للشيطان وطرد هلمزاته، وحفظ النفس من وساوسه
  
  :توجيه اإلنسان لتحقيق اهلدف من إجياده، أو إعداده للحياة األبدية �

نسان كما يفهم من كالم النورسي وسيلة وهدف، فهو وسيلة إلعمار الكـون،             اإل
وهدف أو غاية، وهو أن يكون عابداً هللا عز وجل، و معداً للحياة األبدية، أما عبادة اهللا                 

إجناؤه مـن   : فألن الدنيا مزرعة اآلخرة، والغاية الكربى من وجوده وتكليفه        : عز وجل 
يف جنان اخللد والنعيم، وطريق ذلك هو عبادة اهللا تعـاىل لقولـه             النار، وظفره باخللود    

  .]56:الذاريات[}  ِليعبدوِنالّنس ِإإلوا الِْجن وما خلَقْت{: سبحانه
: استفتح النورسي رمحه اهللا مقدمة  رسائل النور من الشعاعات ذه اآلية، مث قـال              

ذه الدنيا والغاية منـه،  أن حكمة جميء اإلنسان إىل ه: يفهم من أسرار هذه اآلية اجلليلة   (
معرفة خالق الكون سبحانه، واإلميان به، والقيام بعبادته، كما أن وظيفة فطرتـه،             : هي

  36معرفة اهللا واإلميان به، والتصديق بوجوده وبوحدانيته إذعاناً ويقيناً: وفريضة ذمته، هي
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عـن  عبادة اهللا وتقديسه وتوحيده وتنــزيهه  : أي إن وظيفة اإلنسان الفطرية، هي   
مشاة احلوادث، بل كل حيوان يؤدي عبادته اخلاصة به، بلسان احلال أو املقال، مسبحاً         

  .37خالقه وبارئه ومعبوده، مقدساً إياه من القصور والشرك، حامداً شاكراً ألنعمه وآالئه
وملا كانت هذه الدنيا مزرعة اآلخرة، فاحلقائق الصغرية الـيت          : وقال النورسي أيضاً  

وهكذا يف كل موجود خمـزن،       : ويف موضوع آخر قال   .  وتتسنبل يف اآلخرة   تثمر: فيها
هو عامل اإلسالم، وعامل : حىت أن خمزن اآلخرة  هو دار الدنيا، ومزرعة اجلنة ومستودعها        

  .38اإلنسانية احلقة، الذي تنبعث منه احلسنات واحلسن واألنوار
 اإلنسانية يف   -ط االجتماعية وأما اإلعداد للحياة فمزدوج، فهو إعداد للحياة والرواب       

الدنيا، من أجل التعاون على ظروف احلياة وتنمية املشاعر اإلنسانية، وإعداد أيضاً للحياة            
 الناس حيبون خـالقهم حمبـة       (: األبدية وعامل اخللود يف اآلخرة، قال النورسي رمحه اهللا        

تعداد اإلنسـان   خالصة بفطرم، وخالقهم حيبهم وحيبب نفسه إليهم بكل وسيلة، واس         
وأجهزته املعنوية تتطلع إىل عامل آخر باق، وإىل حياة أخرى أبدية، وإن قلبه وشـعوره               
ليطلبان البقاء، ويتوقان إليه، وإن لسانه ليتوسل إىل خالقه بأدعية غري حمـدودة طالبـاً               

)البقاء
نعم، : قال. ]173:آل عمـران [ } وِنعم الْوِكيلُ هللاحسبنا ا { :ويف تعليقه على آية   . 39

أن اهللا  : حسيب من بقائي  . بقاء مالكها وصانعها وفاطرها   : يب من بقاء الدنيا وما فيها     حس
هو إهلي الباقي، وخالقي الباقي، وموجدي الباقي، و فاطري الباقي، ومـالكي البـاقي،      

  .40وشاهدي الباقي، ومعبودي الباقي، وباعثي الباقي 
عمل للحياة األبدية، وهو    ومن هنا غدا اإلنسان متمكناً من ال      ( :ويف موضع آخر قال   

  .41ينظر إىل فناء الدنيا، ويعمل يف الوقت نفسه لعمارة الدنيا، وكأنه يعيش أبداً
ويف مقالة أخرى يدمج النورسي بني احلياتني الدنيويـة االجتماعيـة، واألخرويـة،             

 ذو عالقة مع بيته، فهو أيضاً ذو ارتبـاط          - خالفاً للحيوان  - كما أن اإلنسان  (: فيقول
ق يف الدنيا، ومثلما أنه مرتبط بأقاربه بروابط ووشائج، فهو كذلك ذو نسب فطري              وثي

وكما أنه حيب البقاء يف الدنيا الفانية، فهو يتوق إىل بقائـه يف الـدار               . باجلنس البشري 
وما دام مجيع لذائذ الدنيا ال تشبع اخليال، الذي هو أحد خدام املاهية اإلنسانية،              . الباقية

)قة املاهية اإلنسانية اجلامعة الشاملة جداً مرتبطة فطرةً باخللود والبقاءفال بد أن حقي
42.  

 من أمهها الرضا باملصيبة، والتفاعل ا، وتفويض أمر         ولإلميان باآلخرة فوائد كثرية،   
ما أَصاب ِمـن    {: جتاوزها أو حلّها إىل اهللا تعاىل، فهي بتقدير اهللا وإذنه،  قال اهللا تعاىل             

 هللا ِفي ِكتاٍب ِمن قَبِل أَنْ نبرأَها ِإنَّ ذَِلك علَى ا          ال ِفي أَنفُِسكُم إِ   الرِض و ألمِصيبٍة ِفي ا  
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ِسريٍة إِ    {: ، وقال سبحانه  ]22:احلديد[ }يِصيبم ِمن ابا أَصِبا   هللا ِبِإذِْن ا  الم ِمنؤي نمهللاو 
  .]11:التغابن[}  ِبكُلِّ شيٍء عِليمهللايهِد قَلْبه وا

ووجود اإلنسان نفسه دليل على وجود اآلخرة، مبا هو مضمر يف النفس البشرية من              
وِفيها ما  {: آلمال واألشواق واملطالب الروحية، وقد علّق النورسي على آية لذائذ اجلنة          ا

تبني أن أكثر ما    (:  فقال ]71:الزخزف[ }نَعين وأَنتم ِفيها خاِلدو   ألنفُس وتلَذُّ ا  ألتشتِهيِه ا 
 سرياها - والذي يتذوق مناذجها يف الدنيا - يأنس اإلنسان به من اللذائذ املادية احملسوسة

أنـه  : وهكذا تظهر مثرات اإلميان باآلخرة ونتائجـه      ... جلنةويتذوقها بصورا الالئقة با   
مثلما تدل حقيقة معدة اإلنسان وحاجاا داللة قاطعة على وجود األطعمة، فإن حقيقة             
اإلنسان وكماالته وحاجاته الفطرية وآماله األبدية وحقائقه واستعداداته، تتطلب النتائج          

طعاً على اآلخرة، وعلى اجلنة، وعلى لذائـذ        وتدل ق والفوائد املذكورة لإلميان باآلخرة،     
وإن حقيقة كماالت هذا الكون أيضاً، وآياته       . ، وتشهد على حتققها   مادية حمسوسة باقية  

التكوينية احلكيمة، ومجيع حقائقه املرتبطة باحلقائق اإلنسانية، تدل داللة قاطعة أيضاً على          
ء احلشر وانفتـاح أبـواب   وجود اآلخرة وعلى حتققها، وتشهد شهادة صادقة على جمي   

  .43اجلنة والنار
  
  :خماطبة مجيع الناس �

مل يقصر القرآن الكرمي خطابه العقدي والتشريعي على املسلمني فقط، وإمنـا وجـه      
اخلطاب جلميع الناس، ألن رسالة اإلسالم خالدة وعامة للجنس البشري كله، يف خمتلف             

القرآن الكرمي كان منهجه أيضاً موجهـاً       والداعية النورسي إىل اإلميان ب    . البالد واألزمان 
قال يف مقدمة   . لإلنسان واإلنسانية، دون متييز بني أحد يف اجلنس والعنصر واللون واللغة          

  : اخلطبة الشامية املشهورة
إذ تثبت كمـا  -وذلك بسر إعجازه  -إن رسائل النور اليت هي تفسري حقيقي للقرآن       (

معنوياً يف هذه الدنيا،  تؤكد أن يف اإلميـان          أن يف االنغماس يف مهاوي الضاللة جحيماً        
وهي تربهن كذلك، كما أن يف املعاصي والفساد واملتع      . نعيماً معنوياً يف هذه الدنيا أيضا     

احملرمة آالماً مربحة روحية، فإن يف عمل احلسنات واخلصال احلميدة، وااللتزام باحلقائق            
، وهكذا فإا بـذلك تنقـذ أهـل         الشرعية لذائذ روحية، أشبه ما تكون مبلذات اجلنة       

السفاهة وأرباب الضالل من التمادي واالستمرار، مادامت هلم مسكة من عقل،  وذلك             
  :ألن عصرنا هذا يتميز بطابعني عجيبني

هو التعامي عن رؤية العاقبة وترجيح درهم من اللذة املاثلة على كثري            : الطابع األول 
. طغيان املظاهر املادية على عقل اإلنسان وفكره      وما ذلك إال بسبب     .. من اللذات اآلتية  
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إظهار األمل املـربح يف     : والسبيل الوحيد إلنقاذ أهل السفاهة من الناس من سفههم هو         
  .تلك اللذات عينها والغالبة على حسهم

إن الضالل املترتب على اإلحلاد والعلوم الطبيعية والتمرد املتولد عـن           : الطابع الثاين 
 املاضي ليعتربان من الضآلة حبيث ال تذكر، إذا ما قيس مبا عليه الوضع              الفكر العنادي يف  

  .44يف وقتنا الراهن
  
  هل حقق اإلنسان رسالته يف احلياة؟ ����

اإلنسان يف اجلملة حقق يف تقديري رسالة اخللق واإلجياد وتعمري الكون وبناء الدنيا،             
 التقـدم الزراعـي     بغض النظر عن اإلميان والكفر، واالستقامة والضالل، بدليل هـذا         

والصناعي والتجاري والتقين الذي فاق يف القرن العشرين كل ما عرفه التاريخ اإلنساين             
وذلك كله بتوفيـق اهللا وإهلامـه وتعليمـه         . من ألوان االبتكار أو االختراع واإلبداع     

  .املكتشفني واملخترعني
روا عملهم علـى    لكن بعض الناس بتروا رسالتهم يف احلياة عن غايتها الكربى، فقص          

: الدنيا وعلومها، وإجناز ما يناسبها، وقطعوا صلتهم باآلخرة، كمـا قـال اهللا تعـاىل              
  .]7:الروم[ }ِخرِة هم غَاِفلُونَآليعلَمونَ ظَاِهرا ِمن الْحياِة الدنيا وهم عن ا{

وهناك بعض آخر عملوا آلخرم غالباً وأمهلوا دنياهم، وهم فئة قليلة، ألن اهللا تعاىل              
  .دنيا والعمل لآلخرة معاًأراد العمل لل

والفئة الثالثة وفقوا لتحقيق املقصود من اخللق، فنجحوا يف مهام الدنيا، ومل ينسـوا              
  .تعمري اآلخرة بالتقوى والعمل الصاحل

ثُـم أَورثْنـا    {: وهذا التصنيف الثالثي أرشد إليه القرآن خمرباً عنهم، فقال اهللا تعاىل          
نهم مقْتِصد وِمـنهم سـاِبق   الِْكتاب الَِّذين اصطَفَينا ِمن ِعباِدنا فَِمنهم ظَاِلم ِلنفِْسِه ومِ        

  .]32:فاطر[ } ذَِلك هو الْفَضلُ الْكَِبريهللاِبالْخيراِت ِبِإذِْن ا
وأمام هذا التصنيف ال بد من جهود املصلحني، إلصالح املنحرفني وتقومي املقصرين،            
وترغيب العاملني، أمثال النورسي رمحه اهللا وأمثاله من الدعاة املخلصني إىل اهللا تعـاىل،              

 النورسي يف اإلصالح هو الربط الدائم بني اآليات الكونية يف طبيعـة اإلنسـان               ومنهج
اجلسيمة والروحية، وبني الدالالت العقدية لتلك اآليات، قال مشفقاً على بعض النـاس             

  :وهم البائسون الضعفاء العاجزون
لقد كنت أتأمل حلال ذوي احلياة، وال سيما لذوي الشعور منها، وباألخص حلـال              (

اإلنسان، وخباصة املظلومني واملبتلني باملصائب منهم، ملا أمحل من عطف متزايد وشفقة            
45مفرطة، فكانت أحواهلم متس عطفي، وتثري شفقيت، وتوجع قليب وتعصره

(.  
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هو الصلح بني املتخاصـمني،     : ومنهجه يف تصفية اخلصومات أو املنازعات البشرية      
46، والصلح خري، ألن األجل واحد ال يتغري       نعم، إن املصلحة واحلقيقة يف الصلح     (: قال

( .
إمنا هو القرآن الكرمي الذي يغترف منه مجيـع أهـل العلـم             : ومصدر املعرفة لإلصالح  

  .واملعرفة واخلربة، فهو الذي يرشد إىل احلق وإىل صراط مستقيم
  

  اخلالصة
لقـرآن  لقد انتهيت حبمد اهللا إىل نتيجة حمكمة يف خامتة هذا البحث عن اإلنسان يف ا              

الكرمي مبنظور رسائل النور، وهي أن عمالقة اإلصالح يف العامل هم الـذين يعـانون يف                
سبيل دعوم أشد الصعاب، فيعذبون، ويشردون، ويسجنون، ويقاومون على خمتلـف           

والنورسي رمحـه   . وقد سجن النورسي وشرد وطرد مراراً من وطنه       . األصعدة السياسية 
 دعوة اهللا تعاىل يف األرض معاناة شديدة، ولعل هذه املعاناة سبيل            اهللا عاىن يف سبيل نشر    

  .لقدح زناد الفكر لديه، وإخالص العمل هللا رب العاملني
وكان السجن والتعذيب مفجراً الطاقات الفكرية والدينية واإلنسانية يف         
قلب النورسي وعقله ونفسه، فظل قائماً حبملته اإلصالحية اجلامعة بني املادة           
والروح، وعرب عن نفسيته وصربه وجهاده بتعابري صادقة وواقعية ومـؤثرة           

فكان حديثه سلوة، وسريته عطره، وبيانه عـذباً،        . تأثرياً شديداً يف سامعيه   
 وهو مع   )أمري البيان يف تبيان معاين القرآن     (ومنهاجه وضاًء، حىت إين ألمسيه      

  .) اإلسالمأمري البيان يف فهم وإدراك حقيقة فلسفة عقيدة(ذلك 
لقد حتدث النورسي عن اإلنسان يف القرآن حديث الروح إىل الروح، فأبان حقيقـة              
تكوين اإلنسان املادية واملعنوية أو الروحانية، وأدرك مدى كماله ورقيه،  وعرف أنـه              

 وقرر بلسان العامل الكبري أن اإلنسان شـاهد         خملوق وأنه خملوق يف أحسن تقومي،     أكرم  
 تعاىل، ودليل على وجود عامل اآلخرة، وهو معد إعداداً مناسباً للحيـاة             على وجود اهللا  

األبدية، وأن اهللا حيبه وهو حيب اهللا، وحيب مالئكة اهللا، ويؤثر اخللود يف اآلخرة، وحيب               
البقاء يف الدنيا، واخللود يف اآلخرة ويتميز بقوة حافظته، وهو أيضاً عامل مصـغر عـن                

 وهدف لتعمري الكون وعبادة اهللا، وتدون أعمالـه وأفعالـه           الكون، وهو وسيلة للحياة   
عليه، فال يضيع منها شيئاً، وهو مكرم ومعزز، والكون كله مسخر خلدمته، وهـو ذو               
أمهية ملحوظة، فلقد كونه اهللا، وأبدع خلقه يف أحسن تقومي، وجعله أهـالً لتحمـل                

: امة اإلنسانية، ومن تكرمي اهللا لإلنسان     املسؤولية والتكاليف، أو األمانة، وهي تالزم الكر      
تسخري طاقات الكون وذخائره ومعادنه خلري هذا اإلنسـان، وجعلـه خليفـة األرض،          
ومظهر جتليات األمساء احلسىن فيه، وهو ذو هدف واضح وهو العمل علـى عبـادة اهللا         

  .تعاىل
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 :اهلوامش
                                                           

ـ            0د0 هو أعجوبة الثورة اإلسالمية في تركيا بتعبير أ        1 اريخ  محمـد سـعيد رمضـان البـوطي، ولـد بت
م، في قرية تابعة لقضاء خيزان في والية بدليس، من أبوين كرديين، ورسائل النـور               1876/هـ1293

  .هـ1379 رمضان 25 رسالة، توفي في 130
،  طبع شركة النسل للطباعـة،        673 وما بعدها،    278،    80ص:  انظر الشعاعات من كليات رسائل النور      2

  .الطبعة األولى
عنى الخالفة عن اللّه في األرض انـه مـأذون بالتصـرف فـي مناحيهـا                 وم 194ص:  المرجع السابق  3

  .ومعطياتها، وليس خليفة حقيقياً
  .27ص:  المرجع السابق4
   .65ص : المرجع نفسه5
   .60ص:  المرجع نفسه6
  .12ص:  المرجع نفسه7
  .62ص:  المرجع ذاته8
  .269، 264، 215 ص9

  .681 ص10
  .264 ص11
  .681 ص12
  .ي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أخرجه مسلم والترمذ13
   .19 – 18 ص 14
   .19 ص 15
   .97 – 96 ص 16
  .273 ص 17
   .277 ص 18
   .639 ص 19
  .279 – 278 ص 20
  .27 ص 21
    .39 ص 22
  .702، 645، 27 ص 23
  .196،  75، 63، 23، 19، وانظر أيضاً 12 ص 24
  .260 ص 25
  .273 ص26
  .319 – 318ص :  رسائل النور27
   .299، 46ص : ق المرجع الساب28
   .702،  279،  194، وانظر أيضاً ص265 ص 29
  .702، وانظر أيضاً ص 268 ص 30
   .702، 635، وانظر أيضاً ص 236 ص 31
   .78 ص 32
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  .55 ص 33
  .19 ص 34
-151ص  : نظرة عامة عن حياته وآثاره، لألستاذ إحسان قاسم الصـالحي         - بديع الزمان سعيد النُورسي    35

152.  
  . 135 ص 36
   .63 ص 37
  .635، 289 ص 38
  .62 ص 39
  .97 ص 40
  .106 ص 41
   .278، 277 ص 42
   .286 ص 43
  .221-219ص :  بديع الزمان سعيد النُورسي، األستاذ إحسان قاسم الصالحي44
   .12 ص 45
   .531 ص 46
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  ا���ن �� ��� ا��م ا
ُ	ْ�ْر��
��  و��دا، و����، و�

  
  

  ΨΨΨΨاألستاذ الدكتور فاروق محادة
  

محداً لك يا من أنرت هذا الوجود بكتابك وهديك، الذي حيمله الركع السجود من              
عبادك، والصالة والسالم على حممد بن عبد اهللا نبيك وعبدك، وعلى آلـه األخيـار،               

  :عد وصحابته األبرار، أما ب
فإن من املعامل الفكرية اإلسالمية البارزة يف القرن الرابع عشر اهلجري، اإلمام سعيد             
النورسي، الذي شق طريقا يف الدعوة اإلسالمية جديدا، وقـاوم ديـاجري الظلمـات              
واملدهلمات بنور القرآن وحيدا فريدا، وقدم ملن حوله ولآلتني بعده مهيعا قرآنيا رشـيدا              

  .هللا عن اإلسالم واملسلمني، وبوأه يف املأل األعلى مكانا رفيعا محيداسديدا، فجزاه ا
وإن احلديث عن هذا اإلمام الفذ ذو شجون وآفاق، وألوان متعددة، وأطباق وحري             
بأهل الدعوة والفكر ومحلة القرآن والرسالة، ودعاة السنة، وحماريب اجلهالة والضاللة أن            

لبصر يف أفكاره املشعة ونظراته للكـون واحليـاة         يقفوا أمام رسائله طويال، ويرجعوا ا     
واإلنسان تكرارا ومرارا، ليمتحوا منها يف عامل مل يتغري كثريا عما عاشه هـذا اإلمـام،                
وعاجل قضاياه بكل حكمة واتزان واهتمام، بل إن كثريا مما عاجله قـد تعمـق جرحـه        

 الرباين لتضميد جراح    واستفحل خطره، وما أحوج البشرية إىل البلسم القرآين، والدواء        
الروح والنفس واجلسد واتمع، فقد كان هذا اإلمام يقدم املراهم والبالسم من صيدلية             

  .  القرآن جاهزة لالستعمال، سهلة قريبة املنال
 يف هذه احللقة موقع اإلنسان يف تفكري هذا اإلمـام يف            - بعون اهللا    -وإين سأتناول   

طويل ميكن النظر إليه من جوانب شىت، أتنـاول       وجوده، ومهمته، وغايته، وهو حديث      
  ...اليوم بعضها على االختصار، مكثرا من أقواله، ألا حتمل أفكاره صافية نقية

                                                           
Ψ   المغرب- الرباط -ستاذ كرسي السنة النبوية وعلومها بكلية اآلداب، جامعة محمد الخامس . 
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 لقد أعلن اإلمام النورسي يف كثري من كتاباته، أن عمله ال يعدو أن يكون عمل                -1
تاحـة املباحـة    دالل يف حانوت جموهرات القرآن، يدل الناس على هذه اـوهرات امل           

  .لآلخذين، ليقبسوا منها، وينتفعوا ا، ويصلوا إىل الغاية املرجوة منها
يقول . وبذلك يعلن أن ميدان عمله هو اإلنسان أينما كان، وبأي لون، ودين وزمان            

شخصية مؤقتة خالصة خلدمة القرآن وحده، بكـوين دالال خلزينـة           : رمحه اهللا يف ذلك   
     .  1القرآن احلكيم السامية 

وكما يقوم شخص مفلس ال ميلك شيئا بدور الدالل لدكان جموهرات غالية            : ويقول
  .2جدا، فأنا كذلك دالل أمام دكان مقدس هو القرآن الكرمي 

فنحن مع أننا مفلسون ليس لنا شيء، إال أننا أصبحنا خـداما وداللـني يف               : ويقول
  .3معرض أغلى اوهرات 

 بل لست إال دالال ضعيفا بسيطا - بضاعة النور - فأنا لست املالك للبضاعة: ويقول
  .4يف حانوت جموهرات القرآن 

  .لقد كان يعتز ذه املهمة أميا اعتزاز، وجيعلها له أعظم انتماء، وأغلى شرف
أما سوق القرآن، ودكان جموهراته، فهو هذا الكون الفسيح الرحيب بكـل أنـواع          

وحبار، وجبال وأشجار، وأرض ومسـاء،      مكنوناته، وكل مصنوعاته وأشيائه، من وهاد       
  ...    وجنوم متدلية يف مجيع األرجاء، وأزهار وأمثار 

ويربط هذه اجلواهر اليت حتمل طابع القدرة اإلهلية، واحلكمة الربانية، وبدائع الصنعة            
الصمدانية، يربطها بآي القرآن الكرمي املسطور املقروء، ويوائم بإحكام بـني املسـطور             

ؤكد لكل ذي لب، أن الذي أنـزل هذا املسطور، هو الذي أبدع وأوجـد              واملنظور لي 
       !!فياله من حكيم عليم؟. املنظور، وكالمها جواهر تدل على بارئها

إن األرض اليت هي مبثابة قلب الكون، قد أصبحت مشهدا لعجائب           : يقول رمحه اهللا  
قرا لقافلة موجوداته الوفرية،    مصنوعات اهللا البديعة، وحمشرا لغرائب خملوقاته اجلميلة، وم       

  .ومسجدا لعباده املتراصني عليها صفوفا، ومكانا ألداء عبادام
  .5هذه األرض تظهر من شعاع التوحيد ما ميأل الكون نورا وضياء 

إا تبلغ حنوا من ثالمثائـة      :  لقد نظر اإلمام النورسي يف عوامل الكون اليت يقول         -2
وتأملها جيدا يف دوراا وتبدالا، يف موا وحياا وحـدد  ألف أو أربعمائة ألف عامل،   

موقع اإلنسان املخاطب منها، وبني ما فيه من ضعف وقوة، وإقدام وتـأخر ومواهـب               
فوجد أن هذا اإلنسان ضعيف ومصائبه كثرية، فقري ولكنه يف حاجـة إىل             ... وطاقات

  6...االزدياد، عاجز إال أن تكاليف عيشه مرهقة 
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سان ضعيف بالفطرة، ومع ذلك فما أكثر املنغصات اليت تورث احلزن واألمل            وهذا اإلن 
وهو يف الوقت نفسه عاجز جدا، مع أن أعداءه ومصائبه كثرية جدا، وهو فقري جدا مع أن                 

يده ... حاجاته كثرية وشديدة، وهو كسول وبال اقتدار، مع أن تكاليف احلياة ثقيلة عليه            
  7..ودة وصربه حمدود قصرية، وعمره قصري، وقدرته حمد

ولكن هذا املخلوق الضعيف العاجز القاصر قد زوده اهللا بأجهزة، ومواهب فاق ا             
سائر املخلوقات، وارتقى يف القرب من ربه إن أطاعه أعلى الدرجات، فكان ألطف مثرة              

  العامل، واملعجزة اجلامعة للخالق احلكيم ألنه منوذج مصغر للكون كله 
اإلنسان هو الثمرة النهائية لشجرة اخللقة، ومن املعلوم أن الثمرة          إن  : يقول رمحه اهللا  

هي أبعد أجزاء الشجرة وأمجعها وألطفها، لذا فاإلنسان مثرة العـامل، وأمجـع وأبـدع               
     8..مصنوعات القدرة اإلهلية، وأكثرها عجزا وضعفا ولطفا 

لعظيم، ونسـخة    هو فهرس للكون ا    - كما يراه األستاذ النورسي      -بل إن اإلنسان    
جامعة ملا يف الوجود من خواص حىت يشعره احلق سبحانه وتعاىل مجيع أمسائه احلسـىن               

   9..املتجلية مبا أودع يف نفس اإلنسان من مزايا جامعة 
وأما عن أجهزته اليت أكرمته ا الرمحة اإلهلية، وقد فاق ا سائر املخلوقات، ومتيز ا  

اإلنسان الذي وهبت لـه     : لكائنات، فيقول رمحه اهللا   عن سائر املوجودات، وغدا سيد ا     
هذه األجهزة املعنوية واللطائف اإلنسانية، اليت إذا ما قيست كل واحدة منـها مبـا يف                
احليوان لظهرت أا أكثر انبساطا، وأبعد مدى مبائة مرة، فمثال؛ أين عني اإلنسان الـيت               

  متيز مجيع مراتب احلسن واجلمال ؟
  ية اليت متيز بني خمتلف املطعومات بلذائذها ؟وأين حاسته الذوق

  وأين عقله الذي ينفذ إىل قراره احلقائق، وأدق تفصيلها ؟
  وأين قلبه املشتاق إىل مجيع أنواع الكمال ؟

أين هذه األجهزة وأمثاهلا مما يف اآلالت احليوانية البسيطة اليت قد ال تنكشف إال حلد               
والذي !! خلاصة املناطة جبهاز خاص يف حيوان معنيفما عدا األعمال ا! مرتني أو ثالث ؟

يؤدي عمله بشكل قد يفضل ما عند اإلنسان الذي ليس من مهمته مثل هذه األعمـال                
وبسبب فطرته البديعة املهيأة لشىت أنواع العبادة، فقد مـنح اسـتعدادا            ... والوظائف  

  10..جامعا لبذور الكمال 
اه األستاذ النورسي، ويف يده مفتاح يفتح به        هذا اإلنسان املمنوح املوهوب املفضل ير     

طلسم الكائنات، ويدخل أبواب الكنوز املخفية خلالق الكون، وهي له دون غريه، فهي             
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 8   المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي�

مرتبة ال يدانيها أحد حىت املالئكة املقربون، الذين ال يتخطون مهما ـم وال يتعـدون                
  ...مأمورام 

 اإلنسان، ويف نفسه، فالكائنات مع أـا        إعلم أن مفتاح العامل بيد    : يقول رمحه اهللا    
مفتحة األبواب ظاهرا، إال أا منغلقة حقيقة، فاحلق سبحانه وتعاىل أودع مـن جهـة               
األمانة يف اإلنسان مفتاحا يفتح كل أبواب العامل، وطلسما، يفتح به الكنـوز املخفيـة               

  11..خلالق الكون 
إلنسان يسبح فيه عابدا، خاشعا،     وهذا الكون قد سخره اهللا تعاىل بكل أرجائه هلذا ا         

ويف هذا يقـول األسـتاذ      . سيدا مع ضعفه، مشرفا مكرما، مع قصوره، وحقارة ماديته        
نعم أيها اإلنسان، إنك من جهة جسمك النبايت ونفسك احليوانيـة جـزء             : النورسي  

صغري، وجزئي حقري، وخملوق فقري، وحيوان ضعيف ختوض يف األمواج اهلـادرة هلـذه              
دات املتزامحة املدهشة، إال أنك من حيث إنسانيتك املتكاملة بالتربية اإلسـالمية            املوجو

وإنك كلي  ... املنورة بنور اإلميان، املتضمن لضياء احملبة اإلهلية، سلطان يف هذه العبدية            
لك املقام السامي مع حقارتك، فأنت املشـرف        ... يف جزئيتك، عامل واسع يف صغرك       

إن ريب الرحيم   :  هذه الدائرة الفسيحة املنظورة حىت ميكنك القول         ذو البصرية النرية على   
قد جعل يل الدنيا مأوى ومسكنا، وجعل يل الشمس والقمر سراجا ونورا، وجعـل يل               
الربيع باقة ورد زاهية، وجعل يل الصيف مائدة نعمة، وجعل يل احليوان خادمـا ذلـيال         

  .                  12 ومسكين وأخريا جعل يل النبات زينة وأثاثا، وجة لداري
بل إن هذا الكون عند األستاذ النورسي سفرة عظيمة تتلذذ ـا أنـواع املعـدات                
اإلنسانية املادية واملعنوية، وله بإنسانيته السيطرة على جهات شىت من األرض وما حوهلا             

سان مثـار   ألنه مثرة اخللق، ومعرض الصنائع البديعة للخالق احلكيم، مما جعل هذا اإلن           
وما دام ابن آدم حيكم يف شىت جهات هذه         : إعجاب ألهل السماوات، يقول رمحه اهللا       

األرض، ويتصرف يف أغلب خملوقاا، مسخرا أكثر األحياء له، جاعال أكثر املصنوعات            
حتوم حوله، وفق مقاييسه وهواه وحسب حاجاته الفطرية، ينظمها ويعرضها ويزينـها،            

 منها يف كل مكان، حبيث ال يلفت نظر اإلنس واجلن وحـدهم،  وينسق األنواع العجيبة 
بل يلفت أيضا نظر أهل السماوات واألرض قاطبة، بل حىت نظر مالك الكون، فنـال               
اإلعجاب والتقدير واالستحسان، وأصبحت له من هذه اجلهة أمهية عظمـى، وقيمـة             

لق الكائنات، وأنـه    عالية، فأظهر مبا أويت من علم ومهارة أنه هو املقصود من حكمة خ            
    13..هو النتيجة العظمى، ومثرا النفيسة، وال غرو فهو خليفة اهللا 
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هذا اإلنسان يراه األستاذ النورسي أروع معجزات القدرة اإلهلية، مبثابة كون مصغر،            
وكأن احلياة وسيلة النطواء الكائنات يف ذلك الكائن احلي الصغري مبا تظهر فيه ما يشبه               

  .       14 العظيم، كما جتعله يف رباط وثيق مع معظم املوجوداتفهرس الكون
ولقد بني األستاذ النورسي يف تفسري دقيق يعد من مبتكراته، وعميـق نظراتـه، أن               
األرض كانت يف القرآن الكرمي تقرن دائما بالسماوات، فـاألرض واحـدة تـوازي              

  السماوات السبع مجيعا، فلماذا يا  ترى ؟
ومن هنا فإن مهد هذا اإلنسان ومسـكنه وهـو األرض كـفء             :   يقول رمحه اهللا  

للسماوات معىن وصفة، ومع صغر األرض وحقارا بالنسبة إىل السماء فهي قلب الكون   
ومركزه، ومشهد مجيع معجزات الصنعة الربانية ومظهر مجيع جتليات األمساء احلسـىن            

  ...وبؤرا
ني الدائمة اخلالدة ، أي اإلنسان ومن       وهي مزرعة ضيقة مؤقتة الستنبات بذور البسات      

هذه العظمة املعنوية لألرض وأمهيتها من حيث الصنعة جعلها القرآن كفؤا للسـماوات             
فيكرر اآلية  ... وعدال هلا مع أا بالنسبة للسماوات كالثمرة الصغرية بشجرا الضخمة           

  .15 ]رِضألواِت وارب السم [: الكرمية 
  . 16د ضخم كأا قلب صغري جلس: ويقول 

أليس هذا هو اإلنسان، وهذا هو موقعه من الكون حقا كما صوره ببالغة وبراعـة               
وال يزيد تقدم العلم واملعرفة، واكتشاف جماهيل األرض وأقطار السـماء،      !! هذا اإلمام؟ 

وتقارب البعيد، وتيسري العسري، ملا قاله هذا اإلمام إال تأكيدا وتعضيدا، وما ذلك إال ألنه           
  .ن معني جواهر القرآناغترفه م
 هذا اإلنسان الذي خلق يف أحسن تقومي، وبلغ من التشريف واالحترام املبلـغ              -3

العظيم أليست له مهمة وغاية يف رحلته وسياحته الدنيوية هذه ؟ أم أنه وجـد عبثـا،                 
ـ أَفَحِسبتم [ !وسيذهب سدى؟ ـ  ا أَنما خلَقْناكُم عبثً نِإلَي كُـمأَنـونَ ال ا وعجرت   [ 

  .]115:املؤمنون[
إن اإلنسان أرسل إىل    : يفصل األستاذ النورسي رمحه اهللا مهمة هذا اإلنسان فيقول          

الدنيا ضيفا وموظفا، ووهبت له مواهب واستعدادات مهمة جدا، وعلى هذا أسـندت             
  ...إليه وظائف جليلة 

ولكي يقوم اإلنسان بأعماله، وليكد ويسعى لتلك الغايات والوظائف العظيمة فقـد            
   17. رهب إلجناز عملهرغب و

لقد خلق اإلنسان لعبودية اهللا، بعد معرفته، ومعرفة اهللا أهم قضية يف حياة اإلنسان،              
ولذلك نذر اإلمام النورسي نفسه لتبصري الغواة الضالني ـذه احلقيقـة، ودفعهـم يف               
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لشك طريقها، وأقام احلجج والبينات من الوجود املادي على قطعيتها، مبا ال يدع جماال ل             
إن أعظم إحسان أعده يف هذا الزمان، وأجل وظيفة هـو  : عند العقالء، يقول رمحه اهللا      

  . 18إنقاذ اإلميان والسعي إلمداد إميان اآلخرين بالقوة 
إن خدمة رسائل النور هي إنقاذ اإلميان، وأما الطريقة واملشيخة فهي تكسب املـرء              

الل أهم بكثري، وأجزل ثوابا مـن       مراتب الوالية، وإن إنقاذ إميان شخص واحد من الض        
  .19رفع عشرة من املؤمنني إىل مرتبة الوالية 

إن رسائل النور ال تعمر ختريبات جزئية، وال ترمم بيتا صغريا مهدما، بل تعمر أيضا               
نعم إا تسعى ملداواة تلك اجلروح الغائرة بأدوية إعجـاز القـرآن            ... ختريبات كلية   

  .20واإلميان 
ستاذ النورسي على قضية اإلميان ومعرفة اهللا من أدلة وبراهني ساطعة           وإن ما أقامه األ   

يصعب حصره، ولكنه كان ينبه الغافلني إىل هذا الكون ليصل بذلك إىل معرفـة مـن                
 ينكرون الغيب، وال يؤمنون إال باملادي       - وما زالوا    -كونه، وقد كانوا يف تلك الفترة       

ذة العشرين من الكلمة الثالثة والثالثني يف تفسـري         احملسوس، فانظر على سبيل املثال الناف     
 وقوله  ،]83: يـس [ ]فَسبحانَ الَِّذي ِبيِدِه ملَكُوت كُلِّ شيٍء وِإلَيِه ترجعونَ        [: قوله تعاىل 

 حيث  ]22-21: احلجر[ ]لُوٍم ِبقَدٍر مع  الّ ِعندنا خزاِئنه وما ننزلُه إِ     الّوِإنْ ِمن شيٍء إِ   [: تعاىل
  ... وانظر اآلن إىل الرياح تر أا جتري إلجناز وظائف وخدمات جليلة : ... يقول 

ن إىل الينابيع واجلداول واألار، وتأمل يف تفجرها من األرض واجلبال، جتد         وانظر اآل 
  ...أا ال مصادفة فيها وال عبث قط 

انظر إىل األزهار واألمثار جتد أن بشر وجوهها، وحالوة مطعوماا، ومجاهلا األخاذ            
كـرمي  ونقوشها البديعة، وشذى عطرها الطيب، مبثابة دعاة وأدالء إىل ضيافة الـرب ال            

  .واملنعم الرحيم
  ...وانظر إىل الطيور 

  ...وانظر إىل السحب الثقال 
  ...وانظر اآلن إىل السماء ومتعن يف القمر وحده من بني أجرام ال حصر هلا

وهكذا يفتح كل ما ذكرنا من العناصر الكلية، ابتداء بالضوء، وانتهاء بالقمر، نافذة             
نيته، وتعلن عن كمـال قدرتـه وعظمـة       واسعة تبني وجود اهللا سبحانه، وتظهر وحدا      

  21...سلطنته مبقياس أعظم وأكرب، وبألوان شىت، وأنواع خمتلفة 
أيها الغافل، تأمل يف وجه الكائنات جتد أن صحيفة املوجودات ما           : ويقول رمحه اهللا  

هي إال مبثابة رسائل متداخلة، بعضها إىل البعض اآلخر، مبعوثة من قبل األحد الصمد،              
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لة منها قد ختمت مبا ال يعد من أختام التوحيد، ترى مـن جيـرؤ علـى                 وأن كل رسا  
  22..تكذيب هذه األختام غري املتناهية

وإن األمر الباهر املدهش عند األستاذ النورسي يف سوقه األدلة املادية امللموسة هو أنه              
ـ             ي يربطها حبكمة وجودها، وآثار هذا الوجود، ومبوضعها الدقيق احملكم من الكون، وه

يف خدمة اإلنسان وتيسري احلياة، إذ لو ختلفت الختل النظام، وانعدم األنام، وكلهم غري              
  .قادرين على التصرف فيها أو تغيريها، فما عليهم إال اإلذعان واالستسالم

وينب رمحه اهللا تعاىل أن هبوط آدم إىل األرض، وحلول هذا املكرم ضيفا فيهـا لـه                 
  : يقول رمحه اهللا حكم جليلة، ومرام بانية سامية،

حكمته التوظيف، فقد بعث إىل األرض موظفا موكوال إليه مهمة جليلة، حبيـث إن              
نتائج تلك الوظيفة هي مجيع أنواع الرقي املعنوي البشري، وانكشاف مجيع استعدادات            

   23..البشر ومنائها، وصريورة املاهية اإلنسانية فيه مرآة جامعة لألمساء احلسىن
نسانية اليت أوكلت يفصلها يف موضع آخر وجيعلها ثالثـا أساسـية            هذه الوظيفة اإل  

  :أنيطت ذا اإلنسان 
تنظيم مجيع أنواع النعم املبثوثة يف الكائنات، وربطها بأواصر املنـافع الـيت       : األوىل

ختص اإلنسان، فريبط رؤس خيوط النعم مبصاحل اإلنسان ومنافعه، ويغدو اإلنسان عندئذ            
 ألنواع ما يف خزائن الرمحة اإلهلية، ومنوذجا حملتوياـا، ويكـون    أشبه ما يكون بفهرس   

  .احملور، واملظهر، أي حمور هذه النعم، وحمل ظهورها: بذلك 
بأهليته وخصائصه يصبح قابال لتلقي اخلطاب اإلهلي، ومعرفتـه ببـدائع            : والثانية

 الشـكر   الصنعة اليت تدور حوله، وميسك خيوطها، وبذلك يتوجب عليه تقـدمي آالء           
إن الصبغة الربانية اليت هـي  : والثناء، واحلمد الشعوري التام على ذلك، يقول رمحه اهللا       

  24..فطرة اإلنسان قد فتحت زهرة اخلطاب اإلهلي
بأهليته احملدودة، وقدراته الدقيقة، يقوم مبهمة عاكسـة يف هـذه احليـاة              : والثالثة

يدرك القدرة املطلقة من خالل عجزه،    ، ف )احلي القيوم (لتجليات األمساء احلسىن، وخاصة     
والرمحة الواسعة من ضعفه وفقره، وهو ذا مرآة قياس للصفات اإلهلية ويدرك من خالل 
حمدود علمه، وإرادته وقدرته، الصفات اإلهلية اليت تتجلى يف اخللق والعظمة واحلكمـة،             

فإنه بـذلك   . لفناءومبا أودع فيه من حب البقاء، وغرز يف فطرته من النفور من القبح وا             
  25) ..احلي الباقي اجلميل(يعكس صفات 

فتتفتح يف قلب اإلنسان احملبة والتعلق باحلي الباقي القيوم، ذي اجلـالل والكمـال،              
وتكون هذه احملبة سائقا وشائقا للعبودية احلق، وإسالم القياد ملالك األرض والسماوات،            

  .ية الكائناتوإن الشكر واحملبة واحلمد، هي مثرة احلياة، وغا
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وما خلَقْت الِْجـن  (:  وإذا كان القرآن الكرمي قد بني مهمة اإلنسان بقوله تعاىل     -4
  ) ِليعبدوِنالّنس ِإإلوا

فإن األستاذ النورسي قد أفاض يف بيان هذه العبودية، ومظهرها، وأنواعها ووسائلها،            
    ...وآثارها، وغاياا 

ذا الكون هو قيامك أنت بعبودية كليـة        املقصد األمسى من خلق ه    : يقول رمحه اهللا    
جتاه مظاهر الربوبية، وإن الغاية القصوى من خلقك أنت هي بلوغ تلك العبودية بالعلوم              

  26..والكماالت 
  : وهذه العبودية يرى األستاذ النورسي أن هلا ناحيتني 

  .عبودية تفكر بصورة غيابية: األوىل 
  . حاضرةعبودية مناجاة بصورة خماطبة: والثانية 

التصديق بالطاعة لسلطان الربوبية الظاهر يف الكون، والنظـر إىل          : أما األوىل فهي    
كماله وحماسنه بإعجاب وتعظيم، مث استنباط العربة والدروس من بدائع نقوش أمسائـه              

  ...احلسىن املقدسة، وإعالا ونشرها وإشاعتها 
ثر إىل املؤثر، فريى أن صانعا      هي مقام احلضور واخلطاب الذي ينفذ من األ       : والثانية  

  ...جليال يريد تعريف نفسه إليه مبعجزات صنعته، فيقابله هو باإلميان واملعرفة
مث يرى أن له ربا رحيما يريد أن حيبب نفسه إليه باآلثار احللوة اللذيـذة لرمحتـه،                 

  27..فيقابله هو جبعل نفسه حمبوبا عنده باحملبة اخلالصة، والتعبد اخلالص لوجهه 
كان رمحه اهللا يقول هذا الكالم وينثر هذه األفكار إبان فـورة العلـم املـادي،                و

والتسارع بتطوره واكتشافاته، فأراد أن ينبه مجيع املهتمني إىل أن هذه املكتشفات بكل             
أنواعها وختصصاا، إمنا هي دالة على اهللا احلكيم، شاهدة على وحدانيته وقدرته، فمـن     

 الصفات اإلهلية العليا ذه العلوم فقد دخـل يف العبوديـة            استفاد من ذلك واهتدى إىل    
األوىل، ومن سلم بالطاعة واالنقياد واحملبة واالتباع فقد دخل العبودية يف نوعها الثـاين،          
وكملت بذلك عبوديته الفكرية واحلسية، وأثرت فيه املعرفة والعلم، وأصبح عبدا كامال            

  .هللا، ظاهرا، وباطنا
 ضابطا دقيقا للتفكري اإلنساين يف غاية األمهية مأخوذا من القرآن           وقد وضح رمحه اهللا   

التفكر نور يذيب الغفلة الباردة اجلامدة، والدقة نار حترق         : الكرمي والسنة النبوية يف قوله      
األوهام املظلمة اليابسة، فإذا تفكرت يف نفسك فدقق ومتهل، وتغلغل وفصله تفصـيال             

تفكرت يف اآلفاق فأمجل وأسرع، وال تغص إال حلاجـة          ، وإذا   )الباطن(مبقتضى االسم   
، إذ شعشعة الصنعة أجلـى، وأـر،        )الظاهر(إيضاح القاعدة كما هو مقتضى االسم       

   28..وأمجل
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إنه يؤكد يف جنبات كتاباته، وثنايا أفكاره أن اإلنسان باملعرفة اإلميانية اليت توصله إىل  
يع ا أن جيابه الكائنات كلها، ومن ذلـك  العبادة احلق، مينح قوة عظمى ال تقهر، يستط     

كما أن اإلميان نور، هو قوة أيضا، فاإلنسان الذي يظفر باإلميان احلقيقي يستطيع             : قوله
أن يتحدى الكائنات ويتخلص من ضيق احلوادث، مستندا إىل قوة إميانه فيبحر متفرجـا             

   29..والسالمعلى سفينة احلياة يف خضم أمواج األحداث العاتية بكمال األمان 
وإن عبودية اإلنسان اليت توصله إىل التسليم والعبادة تثمر يف حياته أحسن األمثـار،              
وتتفتح عن أطيب األزهار يف كل وقت وحني، بل يف أوقات يكون يف أمـس احلاجـة          

إن العبادات واألذكار والتسبيحات اليت تقوم ا األعضاء عندما         : إليها، يقول رمحه اهللا     
ضاته سبحانه تتحول إىل مثار طيبة لذيذة من مثار اجلنة، وتقدم إليـك يف              تعمل ضمن مر  

  30..وقت أنت يف أمس احلاجة إليها
وإن هذه العبودية ومقتضياا هي مستحقة على اإلنسان دون أن ينال عليها ثوابا أو              
أجرا، بل مبا بسط له من نعم، وما يتقلب فيه من خريات وجوده ووجود مـا حولـه،                  

إن وظائف العبودية وتكاليفها ليست مقدمة لثواب الحق، بـل هـي            :  اهللا   يقول رمحه 
  .نتيجة لنعمة سابقة

نعم حنن قد أخذنا أجرتنا من قبل، وأصبحنا حبسب تلك األجرة املقدمة لنا مكلفني              
باخلدمة والعبودية، ألن اخلالق جل وعال الذي ألبسك الوجود، وهو اخلري احملض، قـد              

  ...عدة تتذوقني، وتتلذين جبميع ما فرشه أمامكأعطاك بامسه الرزاق م
ومبا وهب لك من اإلسالم واإلميان الذي هو اإلنسانية الكربى، والذي يطلب نعما             

  ...ال اية هلا ويتغذى على مثار الرمحة اإلهلية اليت ال تنفد 
فيا نفس لقد قبضت مقدما كل هذه األجور واألمثان، مث كلفت بالعبوديـة، وهـي      

يذة، وطاعة طيبة بل مرحية خفيفة، أ فبعد هذا تتكاسلني عن أداء هذه اخلدمـة               خدمة لذ 
  31!..العظيمة  املشرفة ؟ 

لـو  : (إنه يدقق فكرة يف غاية األمهية عند أهل السنة واجلماعة ويبسطها وهي قوهلم            
، فقـد شـرحها     )عذب اهللا اخلالئق كان منه عدال، ولو أدخلهم اجلنة كان منه فضال           

  .حسن األدلةبأحسن شرح وأ
 أما وسيلة حتقيق هذه العبودية كاملة بعد االستسالم، فهي عند األستاذ النورسي             -5

الدعاء، الذي طلبه احلق سبحانه وتعاىل يف كتابه من عبيده يف آيات كثرية، ليقوموا به،               
ويتوجهوا إليه، بل هو مخ العبادة كما جاء يف احلديث الشريف، وهلذا كـان الـدعاء                
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عبودية ووسيلتها، وقد أعطى األستاذ النورسي هذا املظهر والوسيلة ما يستحقان           مظهر ال 
من بيان وتفصيل يف داللتهما وآثارمها، وكشف عن ذلك يف عديد من كتاباته ورسائله              

إن اإلنسان متعرض ملا ال حيصى من أنواع البالء واملصـائب، ومهامجـة             : ومنها قوله   
، وله مطالب كثرية وحاجات عديدة، مع أنه يف فقـر           األعداء ملا حيمل من عجز مطلق     

مدقع ال اية له، لذا تكون وظيفته الفطرية األساس، الدعاء بعد اإلميان، وهو أسـاس               
  32..العبادة وخمها 

إن اإلميان يقتضي الدعاء، ويتخذه وسيلة قاطعة بني املؤمن وربه،          : ويقول رمحه اهللا    
ه بشدة وشوق فإن اهللا سبحانه وتعاىل يدعو اإلنسان وكما أن الفطرة اإلنسانية تتلهف إلي

 ادعوِني [: ، وبقوله تعاىل ] دعاؤكُمالقُلْ ما يعبأُ ِبكُم ربي لَو [: إىل األمر نفسه بقوله
لَكُم ِجبت33 ..]أَس  

فما على اإلنسان إال أن يعلن أمام عتبة األلوهية العجز والضعف، ويفصح عن فقره              
  .د هللاوحاجته بلسان التضرع والدعاء وأنه عب

ويرى رمحه اهللا أن الدعاء هو نتيجة اإلميان اخلالص، ألن الداعي يظهر بدعائـه أن               
الذي يهيمن على العامل كله ويطلع على أخص أموره، حييط بكل شيء علما، هو القادر               

  .34على إغاثته، وإسعاف مقاصده 
 وقد كشف بأفكار يف غاية األمهية أن املوجودات كلها داعيات مسبحات بلسـان            

االستعداد، والقابلية املودعة فيها، فاحلبوب، والنوى، تسأل بارئها أن يهيء هلـا النمـو       
واالستمرار لتتمكن من إبراز بدائع أمسائه احلسىن وقدرته لتعرضها أمام أنظار املـؤمنني،             

  .واجلاحدين
وهذه املوجودات هلا نوع آخر من الدعاء تسأل اهللا بلسان حال الفطرة مبا حتتاج إليه               
من النماء والبقاء، وهو خارج عن طوقها وقدرا، فيمدها الرمحن الـرحيم، وجيعلـها              

  .             بذلك حجة على اجلاحدين، وشاهدا قاطعا للموحدين
وأما دعاء البشر خاصة فقد جعله نوعني، فعلي، وهو األخذ باألسـباب امليسـرة              

  .تعاىلللحياة، وقويل؛ وهو التوجه باللسان والكيان إىل اهللا 
وقد فصل القول يف آثار الدعاء على الداعي، وجعل أعظمها أثرا أن الداعي يـزداد               
يقينا ويرتفع درجة بعلمه أن هناك من يسمعه ويترحم عليه ويسعفه بدوائه وقدرته الـيت         
تصل إىل كل شيء، فيدخل األنس إىل قلب الداعي، ويشعر حبضوره الدائم يف حضـرة               

  .، ويزداد ثناء وإميانا ودعاء ويرتقي يف مدراج الزلفى والقرىباهللا تعاىل، فيفرح وينشرح
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تأمل يف سعة التوحيد اخلالص الذي يهبه الدعاء للمرء، وانظر مدى           : يقول رمحه اهللا    
: ما يظهره الدعاء من حالوة خالصة لنور اإلميان وصفائه، وآفهم من حكمة قوله تعاىل             

  35.. ] دعاؤكُمال يعبأُ ِبكُم ربي لَوامقُلْ [
د بني رمحه اهللا شروط قبول الدعاء، وأسباب رفعه إىل السـماء يف عـدد مـن                 وق

، كما بينه سالكو الطريق من قبل، ولكن بيانه يتميز بالواقعية وسرعة النفاذ إىل              36كتاباته
  .القلب والعقل

 وإذا كانت العبودية غاية وهدفا، والوصول إىل اهللا تعـاىل مقصـدا يف حيـاة                -6
النورسي قد خط طريقا جديدا يف وصول العبد إىل ربه، اقتبسه من            اإلنسان، فإن اإلمام    

نور القرآن الكرمي على خالف ما هو معهود عند الطرق الصوفية، واملذاهب الفكريـة،              
القرآن الكرمي، ومن خالل جتربته وفهمه أكد أنه طريـق قصـري،            ) أستاذه(مستندا إىل   

  .     مضمون العواقب والنتائج
مورد مجيع الطرق احلق، ومنهل السبل الصائبة هو القرآن الكـرمي،    :   يقول رمحه اهللا  

إال أن بعض هذه الطرق أقرب من بعض وأسلم وأعم، وقد استفدت من فيض القـرآن                
  :الكرمي بالرغم من فهمي القاصر طريقا قصريا، وسبيال سويا، هو 

  .طريق العجز، والفقر، والشفقة، والتفكر
طريق أهل السلوك، ويؤكد أن اختيـاره هـذا حقيقـة           ويقارن بني هذه الطريق، و    

  .شرعية، أكثر مما هو طريقة صوفية
وال يذهنب بك سوء الفهم إىل اخلطأ، فاملقصود بالعجز والفقر والتقصـري،            : ويقول  

إمنا هو إظهار ذلك أمام اهللا سبحانه، وليس إظهاره أمام الناس، وأما أوراد هذا الطريـق       
 اتباع السنة والعمل بالفرائض، وال سيما إقامة الصـلوات          القصري وأذكاره فتنحصر يف   

  37..باعتدال األركان، والعمل باألذكار عقبها، وترك الكبائر
مث يبني أن كل خطوة من هذه اخلطوات األربع يف طريق الوصول إىل مرضاة احلـق                

 ]فسكمفال تزكوا أن  [منبعه قوله تعاىل      : سبحانه ترتكز إىل آية كرمية بل آيات، فالعجز       
  ]  فَأَنساهم أَنفُسهمهللا تكُونوا كَالَِّذين نسوا االو[:   والفقر منبعه قوله تعاىل،]32: النجم[
: النسـاء [  ]وما أَصابك ِمن سيئٍَة فَِمن نفِْسك[:   والشفقة منبعها قوله تعاىل،]19: احلشـر [

  ].88: القصص[  ]]]] وجههالكُلُّ شيٍء هاِلك ِإ[[[[: والتفكر منبعه قوله تعاىل، ]79
 والحظ أن اإلنسان املسلم وقد طلب إليـه القيـام باملهـام             وكأنه أدرك رمحه اهللا   

العظمى، قد غرق يف سجن التفكري العقيم، مما أوصل بعضهم إىل وحدة الوجود، الـيت               
توهم أصحاا أن الكائنات عدما، فأصبح اإلنسان املسلم مشـلوال، عـدمي الفاعليـة،        
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ه من حالة أصـبحت مرضـا       كسوال عاجزا عن ترقية ما وهب من قابلية، فأراد انتشال         
مزمنا، ورشه مباء القرآن ليعود نديا مورقا دون أن ينـزع هـذا اجلـزء األصـيل يف                 
اإلنسان، بل وضعه على الفكر الصحيح، بتنبيه وجيز، وجتربة عميقة ومستند ال ينازع،             

  .هذا الذيل قصري جدا، له أمهية عظيمة، ومنافع للجميع: وقال عنه يف صدر حديثه
  .- كما يعرب هو رمحه اهللا -ما يكون بلطمة تأديب، وصفعة إيقاظ فهو أشبه 

إن هذا الطريق ال ينظر إىل املوجودات باملعىن األمسى أي أنه ال ينظـر              : وختمه بقوله 
  .38إليها أا مسخرة لذاا ونفسها، بل يعزهلا من هذا، ويقلدها وظيفة أا مسخرة هللا 

ة عامة، وا يكون الداعي متضـرعا، داعيـا         وهذه الطريق ذا املعىن حاجة إنساني     
بلسان حاله ومقاله على الدوام، ويرتقي بذلك إىل أعلى شرف، وخياطب أهل اإلميـان              

فيا معشر أهل اإلميان إن درعكم املنيع لصد أولئك األعداء هو التقوى املصنوعة             : بقوله
أفضـل الصـالة    يف دوحة القرآن الكرمي، وإن خنادقكم احلصينة هي سنة نبيكم عليه            

  39..والسالم، وأما سالحكم فهو االستعاذة واالستغفار وااللتجاء إىل احلرز اإلهلي
 إن اإلمام النورسي قد حتدث عن اإلنسان يف حالتيه الدنيوية واألخروية وربطهما -7

ربطا حمكما ال ينفصم، بأدلة كثرية من العقل والواقع، والشعور واإلحساس اإلنسـاين،             
اد اإلنسان أن يكون سعيدا يف حالتيه منعما يف مرحلتيه فيجب عليه أن يسخر              فإذا ما أر  

طاقاته وقدراته، وتفكريه ومشاعره، إىل الباقي، إىل اخللود، الذي هو فطرة  مغروزة فيه،              
... يف فطرة اإلنسان عشق شديد للبقاء     : ويرى أدلتها كل يوم من حوله، يقول رمحه اهللا        

الناشئة من أنواع الفراق، إمنا هي تعابري حزينة تنطلق مـن           إن مجيع اآلهات واحلسرات     
إن سببا مـن    : عشقه البقاء، ولوال توهم البقاء ملا أحب اإلنسان شيئا، بل يصح القول           

أسباب وجود عامل البقاء، واجلنة اخلالدة، هو الرغبة امللحة للبقـاء املغـروز يف فطـرة                
  40.دة للخلوداإلنسان، والدعاء العام الشامل الذي يسأله بش

ويؤكد أن هذه األشياء املوجودة املبثوثة، مل ختلق للفناء، بـل للبقـاء وإن فناءهـا                
الظاهري ليس إال تسرحيا هلا من خدمة ومهمة قد أدا، والشيء قد يفين مـن جهـة،                 

  .ويبقى من جهات عديدة
نظـر  تأمل هذه الزهرة وهي كلمة من كلمات القدرة اإلهلية إا ت          : يقول رمحه اهللا    

إلينا مبتسمة لفترة قصرية مث ختتفي وراء ستار الفناء، فهي كالكلمة اليت نتفوه ا تـودع      
آالفا من مثيالا يف اآلذان، وتبقى معانيها بعدد العقول املنصتة هلا، ومتضي بعد أن أدت               
وظيفتها، وهي إفادة املعىن، فالزهرة اليت ترحل بعد أن تودع يف ذاكرة كل من شـاهد                

 اجلميلة الظاهرة، وبعد أن تودع يف بذيراا ماهيتها املعنوية فكأن كل ذاكـرة               صورا
  ... وكل بذرة مبثابة صورة فوتوغرافية حلفظ مجاهلا وصورا وزينتها وحمل إدامة بقائها
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وستفهم أن اإلنسان مل يترك حبله على غاربه، ومل يترك حرا طليقا لريتع أينما يريد،               
  .  تلتقط صورها وتدون مجيع أفعاله ليحاسب عليهابل تسجل مجيع أعماله و

وستفهم أن املوت واالندثار الذي يصيب يف اخلريف خملوقات الربيـع والصـيف              
اجلميلة ليس فناء ائيا أو إعداما أبديا، وإمنا هو إعفاء من وظائفها بعد إكماهلا وإيفائها،               

  ...هم ومنعهم السكر من الشكروهو تنبيه رباين لذوي املشاعر الذين أنستهم الغفلة مهام
وستفهم أن الصانع الدائم هلذا العامل الفاين له عامل غري هذا، وهو عامل بـاق خالـد           

  .41يشوق عباده إليه، ويسوقهم إليه 
وذا املعىن الدقيق وأثره الواسع يتوجه األستاذ النورسـي باخلطـاب إىل اإلنسـان              

إىل عمر مديد طويل ال ينقطع بناء علـى         ليستفيد من حلظات عمره القصرية بتحويلها       
استعداده يف حياته القلبية والروحية اللتني حتييان باملعرفة اإلهلية واحملبة الربانية، وبلبـوس             

  42..العبودية احلق، فيصري هذا العمر القصري الفاين عمرا أبديا يف دار اخللود  والبقاء
، ومعرفتـه وحمبتـه، وابتغـاء       وتكون كل حلظة يقطعها اإلنسان يف سبيل اهللا تعاىل        

مرضاته، قدرا ال حيد من البقاء الذي ال يعتريه الفناء، بينما هذا العمر احملدود بعيدا عـن       
  .اهللا، ويف غفلة عنه كله ال يساوي حلظة عابرة أو ثانية عابرة

فما على اإلنسان إال أن يويل وجهه شطر امللة اإلبراهيمية، ويقول على غرار إبراهيم              
  43.. ويتوجه إىل احملبوب الباقي ]ِفِلنيآل أُِحب اال [: لسالمعليه ا

فسعادة اإلنسان ووظيفته األساس إمنا هي التوجـه إىل البـاقي بكامـل جهـوده               
وجوارحه، وجبميع استعداداته الفطرية سائرا قدما يف سبيل مرضاته، متمسكا بأمسائـه            

يا بـاقي أنـت     : نهاحلسىن، مرددا جبميع لطائفه من قلب وروح وعقل، ما يردده لسا          
  .44الباقي

وينصح تالمذته وإخوانه والسائرين يف هذا السبيل بأن الوسيلة لتحصيل هذه املنـافع   
اعملوا هللا، التقوا لوجه اهللا، اسـعوا ألجـل اهللا، ولـتكن            : واملغامن يف نعيم البقاء هي    

ق العمر   وعندها تتحول دقائ   - هللا ، لوجه اهللا، ألجل اهللا        -حركاتكم كلها ملرضاة اهللا     
  .45القصري إىل سنني طويلة 

إن األستاذ النورسي حني حتدث إىل اإلنسان رابطا عامليه الدنيوي واألخروي معا، قد 
كشف له عن معاين آيات القرآن السمعية من القيامة وحشرها، وامليزان ومعناه، واجلنة             

بلسان القرآن والسنة   ولذائذها، والنار وأهواهلا وما ختفيه للمعاندين اجلاحدين، كل ذلك          
الشريفة، وبتقريب من عامل الواقع اإلنساين يف نفسه وفكره وحافظته وما حييط به حـىت    
إنه يؤكد بعد ذكر األدلة على قطيعتها وأا ترقى إىل درجة الشهود، ويؤكد أن طريـق           
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 والتوجه  البقاء واخللود يف النعيم هو العبودية احلق، واتباع القرآن الكرمي والسنة الشريفة،           
  .من خالهلما إىل احلي الباقي

يا نفس إن كنت تريدين أن تنـايل عمـال          : يقول رمحه اهللا خماطبا النفس اإلنسانية       
أخرويا خالدا يف عمر قصري، وإن كنت حقا تريدين أن تري فائدة كل دقيقة من دقائق                

تبديل غفلتك  عمرك كالعمر الطويل، وإن كنت حقا تريدين أن حتويل العادة إىل العبادة و            
إىل طمأنينة وسكينة، فاتبعي السنة الشريفة، ألن تطبيق السنة والشرع يف معاملـة مـا               

  . 46يورث الطمأنينة والسكينة، يصبح نوعا من العبادة مبا يثمر من مثرات أخروية كثرية 
 ويف اخلتام فإن األستاذ النورسي جعل كتاباته كلها لإلنسان هلدايتـه وتثبيـت              -8

يف قلبه وفتح بصريته على حقائق الكون من حوله، وقرب له عامل الغيب بعـامل               اإلميان  
الشهادة، وأقام الدالئل والبينات واحلجج والعالمات ليكون هذا اإلنسان ربانيا عابدا هللا            
يعرف موقعه الصحيح من هذا الكون شاكرا ألنعم ربه، عامال ديه، حمققا ملراده، خالدا    

  .نهجبواره يف جنانه ورضوا
 قد أنشأ هذا العامل األكرب ملكا لـه،         - أي ذو اجلالل     -وكما أنه   : يقول رمحه اهللا    

... كذلك خلق اإلنسان مملوكا له، ومنحه من األجهزة واجلوارح واحلواس واملشـاعر           
ويكون سيدا على ذلك اململوك سوى ذلك املالك للملك الذي جعل املوجودات كلها             

مل الواسع جدا إىل جناح الذباب ملكا ومزارع، وجعـل          بدءا من عامل الذرات ذلك العا     
اإلنسان الصغري ناظرا على ذلك امللك الواسع العظيم ومفتشا فيه، ومزارعـا وتـاجرا              

  .47ودالال وعابدا ومملوكا، واختذه ضيفا عزيزا عليه، وخماطبا وحمبوبا 
 ويطابقه مع   لقد كان األستاذ النورسي يف تفكريه ورسائله يغترف من معني القرآن،          

  .حياة وواقع اإلنسان بكل تقلباته وأحواله
وكان حديثه عن اإلنسان حديث الناطق بالقرآن، الداعي إىل هداية الرمحن، املنادي            
يف سوق احلياة وعطاءاا العلمية وتقدمها املادي إىل سعادة اإلنسان األبدية يف حلظاتـه              

  .           وامالقصرية الدنيوية الفانية، ويف دار اخللود والد
ومما يالحظ أنه مل يكن يكثر االستشهاد بالقرآن وال يكثر من ذكر اآليات اليت تتعلق               
مبوضوعه، واعتقادي أن ذلك كان عن قصد ألنه يريد دفـع امللحـدين اجلاحـدين،               
والغافلني اجلاهلني باحلجج املادية امللموسة وهم ال يؤمنون بالقرآن، فيجاهم مبفاهيمهم           

  .منون بهومبا يؤ
إن هناك قضايا إنسانية كثرية قد عاجلها هذا اإلمام تستحق العناية والدراية كالغرائز             
الذميمة يف اإلنسان، وآثارها وكيفية التخلي عنها، وصفة أهل اإلميان، وأهـل العنـاد              
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وغـري  ...  والطغيان كما يراها اإلمام النورسي والشبهات اليت جتر اإلنسان وبط بـه      
  .ري مما يستحق الوقوف أمامه بتفصيلذلك كث

إن أفكار هذا اإلمام منرية أخاذة حية ناضرة ما أحوج اإلنسانية اليوم إليهـا لتنقـذ                
  .اإلميان من التفسيخ واالجتثاث، واألخالق من االيار الذي أناخ بكلكله على البشرية

ـ            دم عالجـات   إنه بأفكاره رمحه اهللا حاضر بيننا يداوي علل املسلمني وغريهم، فيق
قرآنية جاهزة فعالة، فما أحرى الباحثني واملفكرين والدعاة أن يستفيدوا من هديه وفكره           

  !!وسلوكه، ويقتبسوا من مكتوباته ورسائله ؟
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 Ψجورج غريغوري. د
 

تقع ) هذا هو املصطلح الذي يستخدمه النورسي يف كتاباته       (إن مسألة الذات أو األنا      
يف صدارة املسائل اليت يتطرق إليها العلماء املسلمون يف معظم أعمـاهلم، مـنطلقني يف               

ِإنا عرضنا األمانةَ علَى السمواِت     "الثانية والسبعني من سورة األحزاب      حتليلهم من اآلية    
واألرِض والِْجباِل فَأَبين أَنْ يحِملْنها وأَشفَقْن ِمنها وحملَها اإلنسانُ ِإنه كَانَ ظَلُومـا             

 ".جهوالً
ل بأن خيزن احلقيقة أو بأن يتحمـل        إذن، يف الكون كله، ليس إالّ  اإلنسان الذي قب         

املسؤولية، وهذا  التحمل بعينه جعل اإلنسان متميزاً عن باقي املخلوقات، كما جعلـه              
 ".إنسانيته"مسؤوالَ عن أعماله معطياُ له 

ذا الصدد، هذا البحث  ليس إال حماولة لعرض هذه املسألة بتسليط الضـوء علـى          
وص من خالل مطالعتنا للعمل العظيم لبديع الزمـان         النتائح اليت حصلنا عليها ذا اخلص     

" الكلمـات " من جملـد     الكلمة الثالثني وباألحرى  " رسائل النور "سعيد النورسي وهو    
 .حتديداُ

ويعترب النورسى أن أحد ظواهر األمانة أو املسئولية احملمولة على عاتق اإلنسان هـو               
ذي ينطوي على إشارات ومناذج ال - وهو عبارة عن فردية كل إنسان       –من خالل األنا    

 .  .يستدل ا على حقائق أوصاف الربوبية اجلليلة وشؤوا املقدسة
هذا اإلنسان  . يلخص الكون العظيم يف نفس اإلنسان، فاإلنسان يف ذاته عامل صغري           

هذا وغريهـا مـن     . يستطيع أن يفهم اهللا بصفاته املطلقة من خالل حدود األنا الومهية          
 .ب وجهة نظر النورسي سوف تحلل يف حبثي هذاجوانب األنا حس

                                                           

Ψ   ترجمة معاني القرآن الكريم إلـى  : من أهم أعماله.  رومانيا–أستاذ اللغة العربية في جامعة بوخارست
  ). في بوخارست2000طبعت عام (اللغة الرومانية 
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 مقدمة

لقد اخترنا أن نبدأ هذا البحث باآلية من سورة األحزاب من  القرآن الكـرمي               :أوالً
 . حماوالً حل لغز طلسم اخللق

 األنا هو املفتـاح إىل      ".انا  : " إن اهللا جل جالله وضع بيد االنسان امانةً هي        : ثانياً
وأعطي هذا  . ى هذا األساس يصبح املفتاح إىل طلسم اخللق املقفل        أمساء اهللا احلسىن، وعل   

املفتاح بيد اإلنسان، ومتعلق بنفسه من خالل مشيئة وقدرة اهللا وهـذا جانـب آخـر                 
 .لألمانة
ـا  وذه األمانة أي األنا الذي هو جمرد وحدة قياس، تسمح لإلنسان أن يدرك                

ن أنه جمرد افتراض ليس له وجود حقيقي        بالرغم م و. أوصاف الربوبية وشؤون األلوهية   
وليست هناك حاجة إلثبات وجوده بالعلم احملسوس واألدلة، ولـيس لـه شـكل و ال       

بالرغم من ذلك فإن له داللة مبعىن أنه يبني معىن األشياء           .. وليس له معىن يف ذاته    . صورة
 .ئص البشريةلذلك مياثل األنا حرف األلف يف كتاب اخلصا. أكثر مما يبني نفسه للغري

  :وكما سنرى فيما بعد فإن األنا يظهر بوجهني 
وجه متوجه إىل اخلري والوجود؛ فهو يف هذا الوجه يتلقى الفيض ويقبله فحسب، أي              

ليس فاعالً فيه،   : يقبل اإلفاضة عليه فقط؛ إذ هو عاجز عن إجياد شئ يف هذا الوجه، أي             
 .ألن يده قصرية ال متلك قدرة اإلجياد

ر متوجه إىل الشر، ويفضي إىل العدم؛ فهو يف هـذا الوجـه فاعـل،               والوجه اآلخ 
 .وصاحب فعل

واألنا هو العدسة اليت ندرك من خالهلا الكون ونصبح واعـني بأنفسـنا ومعرفتنـا            
أما عناصر الطبيعة فهي، خشية من الشرك       . وعند ذلك نعبد اهللا العبادة احلقيقية     . بالكون

     ِرضويف برهنة النورسي التالية، سنرى فيها  أن هلذا         .ت عليها باهللا، رفضت األمانة اليت  ع
إن إشفاق السموات واالرض واجلبال من محـل        :" إذ يقول اخلوف  أساس من الصحة،      

الـيت  " االنانيـة "األمانة، ورهبتهن من شرك موهوم مفترض، امنا هو من هذا الوجه من      
  ".تولِّد مجيع انواع الشرك والشرور والضالالت

 ومها ال يـتغريان     - قدميان مثل قدم العامل      -عامل اإلنسان خطي التفكري     ويوجد ىف   
أحدمها خط النبوة والدين واآلخر     . ألما حمفوظان إىل أيامنا هذه كما كانا يف أيام آدم         

فمىت كانت هاتان السلسلتان متحدتني وممتزجتني، أي يف أي وقـت أو            . "خط الفلسفة 
دت اليه واصبحت يف طاعته، انتعشت االنسـانية        عصر إستجارت الفلسفة بالدين وانقا    
ومىت ما انفرجت الشقة بينهما وافترقتا، احتشد       . بالسعادة وعاشت حياة اجتماعية هنيئة    
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النور واخلري كله حول سلسلة النبوة والدين، وجتمعت الشرور والضالالت كلها حـول       
 ".سلسلة الفلسفة

ن مقارنتهما بشجرتني ينتشر تأثريمها أي      هاتان الطريقتان للفهم والنظر إىل العامل ميك      
 .فروعهما وظلهما يف كل االجتاهات مسيطرة على كل شئ

وىف الواقع ميكننا تشبيه خط الفلسفة السيئة واملضلة بصورة شجرة زقوم حيث فرع             
العقل حيمل أمثار الزندقة واملادية والطبيعية، بينما فرع العواطف حيمل مناذج الطغيان يف             

 منرود وفرعون وشداد وأخرياُ فرع ضعف اإلنسان وشهواته احليوانية مثقـل             العامل مثل 
وهذا هو  . باآلهلات وباألصنام وغريها من األشياء اليت منح هلا اإلنسان صفـةً األلوهية          

 .الشرك باهللا: أسوأ الكبائر
وجبانب هذه الشجرة اخلبيثة، شجرة زقوم، نشأت شجرةُ طوىب العبودية للّه، تلك            "

سلة النبوة، فامثرت مثرات يانعة طيبة يف بستان الكـرة االرضـية، ومـدا اىل               هي سل 
انبياء ومرسلون وصديقون واولياء    : البشرية، فتدلّت قطوفاً دانية من غصن القوة العقلية       

حكاماً عادلني وملوكاً طـاهرين طهـر       : كما امثرت يف غصن القوة الدافعة     .. صاحلون
كرماء واسخياء ذوي مروءة وشهامة يف حسن : وة اجلاذبةوامثرت يف غصن الق.. املالئكة

 : حىت اظهرت تلك الشجرة املباركة.. سرية ومجال صورة ذات عفة وبراءة
 ".ان االنسان هو حقاً اكرم مثرة لشجرة الكون

هاتان الشجرتان متثالن يف رأى النورسى وجهني لألنا وسوف حنللهما لنـرى مـا              
  .ذه احلقائق بعض األدلة كالتايليسبب فراقهما واضعني كأمثلة هل

. هذا الوجه منشأ العبودية اخلالصـة هللا      : الذي يتطلع اىل حقائق النبوة    : الوجه األول 
.. ويفهم انه دال على معىن يف غـريه       .. يعرف أنه عبد هللا، ومطيع ملعبوده     " :أنا"أي أن   

تة ظاهريـة بـاذن   ويعلم ان  مالكية موق.. ويعتقد ان وجوده قائم بوجود غريه وباجياده 
 أي انه ممكن خملوق هزيـل، وظـلٌ         - ليست اصيلة    -وحقيقته ظلية   .. مالكه احلقيقي 

أما وظيفته فهي القيام بطاعة مـواله، طاعـة          .. ضعيف يعكس جتلياً حلقيقة واجبة حقة     
شعوريةً كاملة، لكونه ميزاناً ملعرفة صفات خالقه، ومقياساً للتعـرف علـى شـؤونه              

 .سبحانه
 االنبياء واملرسلون عليهم السالم، ومن تبعهم من االصفياء واالولياء، اىل            هكذا نظر 

فادركوا احلقيقة الصائبة، وفوضوا املُلك     . وشاهدوه على حقيقته هكذا   . ذا الوجه " انا"
كله اىل مالك امللك ذي اجلالل، واقروا مجيعاً، ان ذلك املالك جل وعال ال شريك لـه                 

وال يف ربوبيته وال يف الوهيته، وهو املتعال الذي الحيتاج اىل شئ،            وال نظري، ال يف ملكه      
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"  االسـباب "وما  . فال معني له وال وزير، بيده مقاليد كل شئ وهو على كل شئ قدير             
إالّ شريعته الفطرية، " الطبيعة"وما .. إالّ أستار وحجب  ظاهرية تدل على قدرته وعظمته

 ".اظهاراً لقدرته وعظمته جل جاللهوجمموعة قوانينه اجلارية يف الكون، 
وهكذا وبعكس ما يؤكده الفالسفة فإن املاضي ليس مملكة عدم الوجود، بـل هـو    
حديقة منرية تسكنها األرواح اليت غادرت هذا العامل واليت هي اآلن حـرة وسـعيدة،               

 .ينتظرها هناء خالد
 فهو ال حيمل أي معىن      أن للفلسفة منظور معاكس متاماً يف إدراك األنا،       : الوجه الثاين  

.  وهذا يعين أنه يوجد بنفسه، ووجوده ضـروري وجـوهري        . آخر إال معناه اخلاص به    
فهو ميلك حياته اخلاصة بـه      : وهناك صفات خاطئة منسوبة إىل األنا كما تراها الفلسفة        

وكل هذه الدالئل توضح أن الفلسفة قائمـة        . وكونه سيد نفسه وباعتباره حقيقة ثابتة     
 .. أسس زائفة فمن اخلطأ أن يعترب أن يف جوهر األنا يكمن احلب لذاتهأصالً على

معظم الفالسفة املشهورين مثل أفالطون وأرسطو وابن سينا والفاراىب اعترفوا بـأن            
كما فعل فرعون  بالضـبط،       . اهلدف النهائى للبشرية هو حتقيق مطابقتها للخالق العظيم       

ة يف اودية الشرك والضاللة، فسـدوا سـبيل         لتجري طليق " االنانية"وذلك بتهييجهم   "
العبودية اىل اهللا، وغلّقوا ابواب العجز والضعف والفقر واحلاجـة والقصـور والـنقص     
املندرجة يف فطرة االنسان، فضلوا يف أوحال الطبيعة وال جنوا من محأة الشرك كليـاً وال   

  ".اهتدوا اىل باب الشكر الواسع
لشجرة اخلبيثة، شجرة زقوم، اىل انظار البشـر فهـي          أما الثمرات اليت قدمتها تلك ا     

االصنام واآلهلة يف غصن القوة البهيمية الشهوية؛ اذ الفلسفة حتبذ أصالً القوة، وتتخذها             
دستور مـن دسـاتريها،     " احلكم للغالب "اساساً وقاعدة مقررة لنهجها، حىت ان مبدأ          

والعدوان، وحثت الطغاة والظلمة     فاعجبت ضمناً بالظلم     1" احلق يف القوة  "وتأخذ مببدأ   
 .واجلبابرة العتاة حىت ساقتهم اىل دعوى االلوهية

مث اا ملّكت اجلمال يف املخلوقات، واحلُسن يف صورها، اىل املخلوق نفسـه، واىل              
الصورة نفسها، متناسية نسبة ذلك اجلمال اىل جتلي اجلمال املقدس للخـالق اجلميـل              

  ..عواحلُسن املنـزه للمصور البدي
: فالذين هم يف مسار النبوة حكموا حكماً ملؤه العبودية اخلالصة هللا وحده، وقضوا            
ان الغاية القصوى لالنسانية والوظيفة االساسية للبشرية هي التخلق باالخالق اإلهلية، أي            

 وان يعلـم    - اليت يأمر ا اهللا سـبحانه        –التحلي بالسجايا السامية واخلصال احلميدة      
 ه فيلتجىء اىل قدرته تعاىل، ويرى ضعفَه فيحتمي بقوته تعاىل، ويشـاهد            االنسانُ عجز

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  �جورج غريغوري . د
 

391 

فقره فيلوذ برمحته تعاىل، وينظر اىل حاجته فيستمد من غناه تعاىل، ويعـرف قصـوره               
 ".فيستغفر ربه تعاىل، ويلمس نقصه فيسبح ويقدس كماله تعاىل

 يضل يف يـد     ولكن بعد سلوك طريق خيتلف عن طريق الدين احلنيف، فاألنا أصبح          
وأثبت التـاريخ البشـرى     . الفالسفة الذين يشركون باهللا أصناماً وآهلة كأسياد للبشرية       

وهو أن قوة اهللا وكماله ميكن أن يشترك معه فيهما اآلخرون           : مدى اخلطأ الذي هم عليه    
فقالوا أن القوي على الصواب وكل السلطة لألقوى والفائز يأخذ كـل            . بطرق خمتلفة 

 .ظر هذه للقوة، أبرزت احلكام الظاملني والطغاة يف الدنيا كلهاشيء ووجهة الن
وإشارةً إىل جمال الفن واملهارة يف خلق اجلمال، يتبني خطأ الفالسفة عندما يعتقدون             
بأن خلق مثل هذا اجلمال والكمال ميكن نسبه إىل البشـر، دون االعتـراف بنــزعه              

 اجلمال الزائف الومهي خاضعني     املقدس وأكثر من ذلك هم يعبدون ويقدسون مثل هذا        
 .أنفسهم  ألصنام مزورين

وسنذكر األمثلة اليت ضرا النورسي لكى نعرب اخلط بني الطـريقني املوصـلني إىل               
 .إدراك العامل

 أو حسب املصطلحات الفلسفية     -هو هدف البشرية إىل بلوغ الكمال     . املثال األول  
ين يعلمان اإلنسان أن يكون متواضعاً أمـام         حماولة تقليد اهللا، يف حني أن النبوة والد        -

آخذاً بعني االعتبـار بـأن اإلنسـان        . قدرة الواجب الوجود مع الوعي بضعفه وعجزه      
 .ضعيف جداً وعاجز، ال ميكن مقارنته بصفات اهللا القدير املطلق

أحد املبادىء املرسل مع النبوة  هو أن احلياة االجتماعية تـبىن علـى           . واملثال الثاىن  
اس التعاون املتبادل وتتمتع ا مبعىن أن كل الكائنات املوجـودة جيـب أن تسـاعد                أس

 وهي أن احلياة    -وعلى اجلانب اآلخر، الفكرة اليت ترسخ الفلسفة أسسها عليها          . وتدعم
 . تفتح الباب على مصراعيه لدخول  الطغاة الغشماء-ليست إال جمرد صراع 

أ الوحدة مبعىن أن كل فرد لـه وحـدة وكـل            تؤكد النبوة على مبد   . املثال الثالث 
املوجودات هلا وحدة متجمعةً تنطلق كلها من واحد فقط ألا خملوقة من قبـل واحـد          

وعلى عكس ذلك، تقول الفلسفة إن مـن أي شـيء ال ميكـن إال             . وهو اخلالق ايد  
له وهذه فكرة مضلة ألن اهللا ال ميكن أن يكون          . اشتقاق شيء واحد من خالل الوسطاء     

  .شريك أو وسيط
انه من الدساتري احلكيمة للنبوة، ان لكل شئ ِحكَماً كثرية ومنافع شىت            ."املثال الرابع   

 -فان كانت هناك نتيجة واحدة .. حىت ان للثمرة من اِحلكَِم ما يعد بعدد مثرات الشجرة
 فان   متوجهة اىل املخلوق نفسه، وحكمة واحدة من وجوده تعود اليه،          -خللِق ذي حياٍة    

 .آالفاً من النتائج تعود اىل خالقه احلكيم وآالفاً من احلكم تتوجه اىل فاطره اجلليل
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ان حكمة خلِق كِل كائن حي وفائدته متوجهة اىل نفسه،          "أما دستور الفلسفة فهو     
هذه القاعدة تسلب من املوجودات ِحكَماً كثرية       "! أو تعود اىل منافع االنسان ومصاحله     

مثرة جزئية كحبة من خردل اىل شجرة ضـخمة هائلـة، فتحـول             انيطت ا، وتعطي    
  ".املوجودات اىل عبث الطائل من ورائه

" أنا"أنه بسبب اُأللفة والتوغل يف املاديات والشهوات كأن         : ومن نتائج هذه الفلسفة   
مث بالعصـيان الوامـر اهللا       ". االنانيـة "يتصلب، مث تعتريه الغفلة واإلنكار فتتجمد تلك        

بل ال يقف  . مث يستغلظ شيئاً فشيئاً حىت يبتلع صاحبه. فقد شفافيته ويصبح قامتاًيتكدر وي
 .بل يأخذ طور اخلصم لالوامر اإلهلية.. عند هذا احلد" انا"

هذا وينكر الفالسفة فكرة البعث واآلخرة وينسبون األنا إىل األزلية و هذا حيسب من 
 العامل الكبري كما أن األنا علـى        برأيهم الطبيعة صنم على مستوى    . أخطائهم وضالهلم 

أما جواب الدين هلذه املسألة فهو يف القرآن الكرمي، سورة البقرة،           . مستوى العامل الصغري  
 :منها256اآلية الـ
فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباهللا فَقَد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى ال انِفصام لَهـا             “

 ".يع عِليمواهللا سِم
  

 :اخلامتة
نعتقد أن أفضل طريقة ننهى ا النقاش هي ذكر اآلية السابعة من سـورة الفاحتـة                

 :بالتأكيد على الطرق الثالثة املشار إليها كالتاىل 
"الِّنيال الضو ِهملَيوِب عضغِر الْمغَي ِهملَيع تمعأَن اطَ الَِّذينِصر ". 

 . هو للذين يتبعون فلسفة الطبيعية") الضالني"املشار إليه بـ(فالطريق األول 
هو للفالسفة املشـائيني الـذين      ") املغضوب عليهم "املشار إليه بـ    (والطريق الثاىن   

وذين الطريقني حياول اإلنسان إلقاء الضوء علـى احلقيقـة          . ينسبون اخللق إىل وسطاء   
  .  املطلقة ومعرفة اهللا من خالل العقل والفكر

هو الطريق املستقيم   ") الذين أنعمت عليهم  "املشار إليه بـ    (و أخرياً، الطريق الثالث     
 .ألهل القرآن وهو أسهل  وآمن طريق ، مفتوح  أمام الكل كما يقول النورسي

 
 :املراجع

إحسان قاسم الصاحلي، شركة سوزلر للنشـر،       : بديع الزمان سعيد النورسي،  الكلمات ، ترمجة       
 .1992القاهرة، 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  �جورج غريغوري . د
 

393 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  �فريد األنصاري . د
 

227 

  
  

  )ا����ب ا�����(ا���ن و����م 

�ْ�ْر��ُ�� ا%���ذ #��" ا�!��ن � �� ا�&  
  
  ΨΨΨΨفريد األنصاري. د
  

  :متهيـد
عند بديع الزمان النورسي رمحه اهللا، مـن أرفـع          ) االنتساب اإلمياين (مصطلح  يعترب  

ه اإلصـالحية   التعبريية، اليت قدم فيها مفهوم اإلميان مبعناه الوجداين، ومقاصد        ) األواين(
آفاقا أرحب، تصل نسبيته بـاملطلق؛ عـرب        ) لإلنسان(فكان أن فتح بذلك     . التجديدية
مبفهومه الذوقي اخلاص عنده؛ ليكون له بذلك شـأن آخـر، ومعـىن    ) العبدية(مسلك  
  ! جديد

:  جمرد اسٍم علَـٍم ينـادى، أي  - باعتباره عبدا هللا -إن املسلم عند النورسي مل يعد   
، وإمنا صاحب وظيفة مستنبطة من التفكر اخلفي، والتـدبر          )عبد الرمحان (أو  ) عبد اهللا (

الذي هو اسم وظيفي    ) عبد اهللا (امللي؛ لطبيعة العالقة بني املضاف واملضاف إليه، يف اسم          
إن اإلضافة النحوية هلا داللة عظيمة، على مستوى املعاين .   لكل مسلم حق– ال علَِمي –

أعين من حيث إا تفيد اختصاص املضاف إليه باملضاف،         . اين معا بالقصد البالغي واإلمي  
وكذا اختصاص املضاف باملضاف إليه، على سـبيل        ). االمتالك(وتفرده به، على سبيل     

  .واالنتماء) االستناد(
؛ ألنه تصوير لعالقة املطلق بالنسيب ومـا        )االنتساب: (وهنا تكمن خطورة املصطلح   

عهما يف املنطـق إال     على دقة العالقة بني مفهومني ال جيم      فعالوة  ! يكتسبه هذا من ذاك   
 بينما مها هنا يلتقيان يف املعىن اإلسالمي؛ يف التناسب اجلميل املستفاد مـن              معىن التضاد؛ 

عالوة على ذلك كلـه فـإن       : قلت. عالقة العبادة، وما حتمله من ظالل روحية هادئة       

                                                           

Ψ   حاليا رئيس قسم الدراسات اإلسالمية في كليـة اآلداب  .  المغرب - في الرشيدية 1960من مواليد سنة
 .له مؤلفات عدة ودواوين شعر. بجامعة موالي يوسف بمكناس المغرب

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  مؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي ال�

 

228

رقي اإلنساين، يف مدارج اإلميان، حىت      املصطلح املدروس يصور بأدق ما يكون التصوير ال       
  .يكون أهال ملقام العطف الرباين والتضييف الرمحاين

ومن خالل ذلك كله يقدم األستاذ النورسي معىن اإلميان حبس إصالحي جتديـدي،             
الذي ) االنتساب(يغري املسلم بتصحيح إسالمه، وجتديد الصلة بربه على أساس مفهوم             

  .يف الفكر اإلسالمي املعاصر) مدرسة النور(تشكيل كان له أعظم األثر يف 
وإين ألحسب أن جتديد التدين يف اتمع اإلسالمي، لو أنه سعى هذا املسعى القائم              

، حيث كانت اإلضافة فيها إىل الرمحان نقطة استناد؛ لكان له   )العبودية(على حتقيق معىن    
ِإنَّ ِعباِدي  : (احلياة،كما يف قوله تعاىل   اليوم شأن آخر، إذ  مينح العبد معىن القوة واملنعة و          

) املضاف إليه : ( فياء الضمري  ].65االسراء    [) الًلَيس لَك علَيِهم سلْطَانٌ وكَفَى ِبربك وِكي      
الـذي يكتسـب   ) االنتساب(خبصوص ) عباد(الدال على الذات اإلهلية، خيص املضاف     

ا عرب عنه   فذلك م . شرف النسبة إىل امللك العظيم رب السموات واألرض       ) العبد(منـه  
حينا آخر، كما يف قوله رمحه      ) االنتساب اإلمياين (حينا و ) باالنتساب(األستاذ  النورسي    

يغلـب  والعبدية هو الذي جيعل النمل  ) االنتساب(إن نور اإلميان الذي بسط ذلك       : "اهللا
إىل ) االنتساب اإلميـاين  (إنك تنتسب وية    : "وقوله ". 1)االنتساب(فرعونا بقوة ذلك    

  .2" طان عظيم ذي قدرة مطلقةسل
  !وهنا ينفتح باب آخر لتدفق التجليات والواردات، مما ال يدرك له كنه إال أن يذاق

  : وبيان ذلك على مستوى الدراسة املصطلحية هو كما يلي
  

  : عند النورسي) االنتساب اإلمياين( يف مفهوم : الفصل األول
النون (وكل ما اشتق من     ). االتصال(  يف اللغة إىل معىن   ) نسب(يرجع استعمال مادة    

) أصال(ومن هنا كان هذا اجلذر اللغوي       . فهو راجع إىل ذلك بصورة ما     ) والسني والباء 
فكانـت لـذلك كـل معانيـه        . واحدا غري متعدد من حيث الوضع اللغوي األصلي       

قيقة أو اـاز؛    االشتقاقية، اجلزئية، احلقيقية واازية؛ إمنا تعرب إىل داللتها اخلاصة يف احل          
وما أدق تعبري إمام اللغويني واملعجميني، يف       . االتصال: عرب املسلك الداليل األول، أعين    

كلمـة  : النون، والسني، والبـاء   : "التأصيل والتأثيل أمحد بن فارس إذ قال يف مقاييسه        
: نقـول . مسي التصاله، ولالتصال به   : منه النسب . اتصال شيء بشيء  : واحدة قياسها 

سوهو نسيب فالن، ومنه النسيب يف الشعر إىل املرأة     ن بسأن تا، " كأنه ِذكْر: ب يتصل
الطريق املستقيم، التصال بعضــه مــن       : والنسيب(...)  وال يكون إال يف النساء      

وتستعمل النسبة يف مقـدارين متجانسـني بعـض         : " وقال الراغب األصفهاين   3"بعض
النسـب يكـون    : " ولذلك قال ابن منظور    4"اآلخرالتجانس، خيتص كل واحد منهما ب     
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ذكــر  : وانتسب واستنسب (...) باآلباء، ويكون إىل البالد، ويكون فـي الصناعة        
، ومن هنا كان االنتساب ضربا من التعريف باملنتِسب، سواء انتسب إىل أب أو              5" نسبه

يقـال   : "ظورجهة، أو مكان، أو صناعة؛ ألنه بانتسابه يعرف بعض ماهيته، قال ابن من            
  .6" انتسب لنا حىت نعرفك: استنسب لنا أي: للرجل إذا سئل عن نسبه

  .بيان عالقة الشخص جبهة ما؛ قصد التعريف به: يف اللغة) االنتساب(ومن هنا كان 
  :وأما يف اصطالح بديع الزمان النورسي

  .هو االخنراط الوجداين يف سلك العبودية هللا إميانا وعمال: فاالنتساب
مبعناها الـوظيفي حيـث     ) اخلدمة(فألنه نوع من  الدخول يف       ) اخنراطا(ما كونه   فأ

ولذلك . يكتسب العبد الصفة اإلميانية االنتسابية، مبا يشغل من وظيفة لدى امللك العظيم           
كان اإلمام بديع الزمان حريصا على التمثيل هلذا املعىن يف كـثري مـن املـواطن مـن                  

 ملا جتلبه هذه من صفات العزة واملنعة للخادم اند، يقول           باخلدمة السلطانية، ) الكليات(
 كمـن ) بسـم اهللا  : (إن الذي يتحرك ويسكن، ويصبح وميشي ذه الكلمة       : "رمحه اهللا 
اجلندية، يتصرف باسم الدولة، وال خياف أحدا، حيث انـه يـتكلم باسـم               يفاخنرط  

ويقـول يف بيـان     . 7 "القانون، وباسم الدولة، فينجز األعمال ويثبت أمام كل شـيء         
إذا انتسب أحد إىل السلطان باجلندية أو بالوظيفة احلكومية، فإنه يـتمكن أن             : "أوضح

ينجز من األمور، واألعمال أضعاف أضعاف، ما ميكنه إجنازه بقدرته الشخصية، وذلك            
فهذا التشبيه البليغ مقصود للداللـة علـى الطبيعـة         . 8" بقوة ذلك االنتساب السلطاين   

 -، للخدمة التعبدية اليت  ا فقط ينال املسلم شرف االنتساب اإلمياين، ذلك أنه         الوظيفية
 املوظفيرقى إىل مقام الضيف الكرمي يف هذا الكون، وإىل مقام            "-:كما يقول النورسي  

املرموق فيه، رغم أنه ضئيل وصغري بل هو معدوم ، وذلك بسموه إىل مرتبـة خطـاب             
  .9" الك يوم الدين، ولسلطان األزل واألبدأي انتسابه مل): إياك نعبد(

ومن هنا كان اإلميان املبلغ إىل مقام االنتساب، اخنراطا وظيفيا كما قلنا، حيث عمل              
النورسي رمحه اهللا على حتسيس طالبه بالذوق االنتمائي لإلسالم، وجتديد مفهوم الصفة            

ات العلمانية الزاحفة، فكـان     اإلسالمية اليت أبلتها العادات االجتماعية، وطمستها الظلم      
األستاذ لذلك يثري مكامن الوجدان يف النفوس بتجديد املفاهيم، وسك املصـطلحات،            

؛ للداللة على   )الوجداين(ومن هنا كان لزاما أن نقيد عبارة االخنراط يف التعريف بصفة            
 هـي   مقصود النورسي من جتليات اإلميان، وما جيده املؤمن فيها من أذواق ومواجيـد،            

فاملسألة إذن ليست جمرد اخنراط شـكلي حبمـل الشـارات           ). االنتساب(حقيقة مقام   
والعالمات، من أمساء إسالمية وتعابري دينية، ولكنها أعمق من ذلك بكثري، إا شـعور              
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ومواجيد وأذواق جيدها العبد من صدق توجهه، وأصالة انتسابه، مما يرقيه إىل ما يسميه              
حيث تنساب غدران الطمأنينة والسكينة على مشاعر العبد        )  األنس مبقام(املربون األوائل   

فما دمت قد ظفرت بنقطة استناد مثل       : "قال رمحه اهللا خماطبا نفسه    . يف سلوكه إىل اهللا   
هذه، وية االنتساب اإلمياين؛ فيمكنك االستناد واالطمئنان إذا إىل قوة عظيمة، وقدرة             

 عظيمة كلما كنت أتلقى ذلك الدرس مـن         وحقا لقد كنت أحس بقوة معنوية     . مطلقة
ويقول يف موطن آخر لكـن  . 10)"  وِنعم الْوِكيلُهللاحسبنا ا (... ): (تلك اآلية الكرمية    
 حـىت رفعـت السـتار،       ) وِنعم الْوِكيـلُ   هللاحسبنا ا (ما أن جاءت    : "يف السياق ذاته  

فأحسست، وشاهدت، وتذوقت حبق اليقني أن لذة البقاء وسعادته موجودة بنفسـها،            
  .11" يف إمياين وإذعاين، وإيقاين ببقاء الباقي ذي الكمال، وبأنه ريب وإهلي.) (..

فهو للداللة  ): إميانا وعمال (وأما كون االخنراط الوجداين يف سلك العبودية إمنا يكون          
على أن األذواق واملواجيد التعبدية، اليت يكتسبها العبد بانتسابه، إمنـا يكتسـبها مـن               

إلميان والعمل، فيجين من األول مواجيد التفكر، وجيين من الثاين          ا: اجتماع األمرين معا  
مواجيد اخلدمة، فيتم له بذلك مجال االنتساب صدقا ال كذبا، ويكون حينئذ أهال لورود      

  .التجليات
على اإلمجال، وأما على التفصيل فنعرضه كمـا        ) االنتساب اإلمياين (هذا يف مفهوم    

  :يلي
  

  :اإلمياين والتوحيديف االنتساب : الفصل الثاين
 إىل معـىن  - مـن حيـث التصـور       -عند بديع الزمان    ) االنتساب(يرجع مفهوم   

وذلك من خالل مفهوم اصـطالحي   .  12، كما فصلناه يف معناه الرئيس عنده      )التوحيد(
، على جهة التـرادف،     )االستناد(، أال وهو    )االنتساب(يستعمل عنده مقرونا مبصطلح     
، وتوحيده باالنتساب إليه    )الواحد األحد (ىن االرتكاز على    لكن للداللة أساسا على مع    

 والنصرة، قـال    انية، من معاين التأييد والتسديد    سبحانه، واستدرار مثار التوحيد والوحد    
إن قوة االستناد واالنتساب اليت يف الفردية والوحدانية جتعل النملة الصـغرية            : "رمحه اهللا 

  .13" سم ذلك االنتساب، وبسر ذلك االستنادبا(...) تقدم على إهالك فرعون عنيد 
ذلك هو توحيد الواحد الذي مينح العبد املوحد قوة بسـبب انتسـابه إىل الواحـد                

 داال على التفرقة، وكـل      - من حيث املناقضة     –األحد، ولذلك كان الشرك ذا املعىن       
دودة، أن يف الوحدة يقوم االنتساب مقام قدرة غري حم        "معاين الضعف والتجزيء، ذلك     

وال يضطر السبب حلمل منابع قوته، ويتعاظم األثر بالنسبة إىل املسند إليه، ويف الشركة              
  . 14"يضطر كل سبب حلمل منابع قوته، فيتصاغر األثر بنسبة جرمه

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  �فريد األنصاري . د
 

231 

ذا املعىن يقوم أساسا من حيـث املنطلـق علـى مفهـوم             ) االنتساب اإلمياين (إن  
وحد بالضرورة، وكل من ال انتساب إمياين       فكل منتسب م  . لدى بديع الزمان  ) التوحيد(

  .له؛ مشرك تصورا أو وجدانا أو مها معا
وهذا واضح يف تدبر االعتبار التصوري، الذي بىن عليه النورسي مفهوم االنتسـاب،      

 قائمـا  ت شىت، جالئلها ودقائقهـا بـاطالق،  إذ كان الكون كله من حيث هو خملوقا     
 انتساب كوين، ينطلق منه العبد على مستوى التصور         سبحانه، فهو إذن  ) القيوم(بقيومية  

لتحرير التوحيد يف قلبه، وختليصه من كل الشوائب الشركية؛ حىت يتسىن له إخـالص              
إن خالق هذا   : "االنتساب اإلمياين هللا الواحد القهار على مستوى الوجدان، قال رمحه اهللا          

ومجيع األشـياء   . بذاته، باق بذاته  أنه قائم بذاته، دائم     : أي) قيوم (– ذا اجلالل    –الكون  
واملوجودات قائمة به، تدوم به، وتبقى يف الوجود به، وجتد البقاء به، فلو انقطع هـذا                

  .15!" االنتساب للقيومية من الكون بأقل من طرفة عني ميحى الكون كله
 هو الفراش الذي ميهد به العبد إلخالص التوحيد، وإسناد          – كما قلت    –هذا التصور   

أي مستندا يف كل    ) منتسبا(ء هللا وحده دون سواه، مث يكون هو بعد ذلك عبدا            كل شي 
إذا ما انقطع االنتسـاب إىل اهللا       : "أمره إىل الواحد األحد، وذلك هو قول بديع الزمان        

وهذه خرافة مسـتحيلة يف     ! سبحانه وتعاىل، ينبغي قبول وجود آهلة بعدد ذرات التراب        
ون مستساغا عقال، وسهال ومقبوال؛ عندما تصبح كل        ألف حمال وحمال، بينما األمر يك     

 باسم السـلطان،    –ذرة مأمورة، إذ كما أن جنديا اعتياديا لدى سلطان عظيم يستطيع            
كذلك تستطيع بعوضة   (...)  أن يقوم بتهجري مدينة عامرة من أهلها         –واستنادا إىل قوته    

غرية جـدا أن حتمـل      وتستطيع بذرة تني ص   (...) صغرية أن تطرح منرودا على األرض       
شجرة التني الضخمة على ظهرها، كل ذلك باسم سلطان األزل واألبد، وبفضل ذلك             

  .16" االنتساب
 من الشرك واخلرافة والتناقضات املستحيلة؛ ألنه       – أوال   –إنه ضرب من حترير التصور    

بغري ذلك ال يستقيم انتساب إمياين لعبد، مث إنه ضرب أيضـا مـن التفسـري العقـدي         
 وكيف يتم التحول من الضعف إىل        االنتساب اإلمياين لدى اإلنسان،    )لفاعلية(يدي  التوح

. القوة، ومن االستمداد اجلزئي إىل االستمداد الكلي، رغم ضآلة اجلرم املنتِسب وحقارته           
وجه من  ) االنتساب اإلمياين ( وإمنا   17عند بديع الزمان كما بيناه      ) التوحيد(ذلك جوهر   

  .تهوجوهه، وصورة من مرآ
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  ):العبدية(يف االنتساب اإلمياين و: الفصل الثالث
.  هللا العبوديـة سبق البيان يف التعريف أن االنتساب اإلمياين اخنراط وجداين يف سلك            

، يف سياق شرح   )العبدية(وإمنا ذلك ملا حققناه لدى بديع الزمان من مثار تفكرية، ملفهوم            
مرادف متام املرادفة ملعـىن     ) االنتساب (إن معىن : معاين االنتساب، حىت إنه ميكن القول     

، من حيث إن املنتسب ال يعدو أن يكون بانتسابه ذاك حمققا ملعىن عبوديتـه هللا        )العبدية(
وما : "وتلك هي غاية الغايات من وظيفته اخللقية، املذكورة يف قوله تعاىل  . الواحد القهار 
 الِْجن لَقْتاخِإإلو وِنالّنسدبعلعبدية يف معىن االنتساب ذوق آخر،  ول]56: الذاريات["  ِلي

ومجال جديد، إا الشعور الدائم بالصلة اإلميانية، القائمة على أساس اخلدمة، اليت تربط             
بقلب العبد، ليس متاحا لكل     ) بالوصل الذوقي (فاإلحساس  . بربه بالغداة والعشي  العبد  

عبـد  (اإلمياين، لدى   الناس، بل هو موجدة مجالية ال تكون إال بتحقيق معىن االنتساب            
وال يكـون   . هنا حتقيق املعىن اإلسنادي ال جمرد االسـم       ) عبد اهللا (ومعىن  . خاصة) اهللا

ومـا  : "حتقيقه إال باالستدعاء الدائم للصفة الوجودية لإلنسان، مما ذكر يف قوله تعـاىل            
   الِْجن لَقْتاخإِ إلو ونِ الّنسدبعأي باستحضار ذلك استحضارا فعليا، على مستوى       "  ِلي

  .ن والظاهر، والدوران معه بدوران الفلكالباط
إنـك  : "باملعىن املفهـومي  ) عبد اهللا (فما أمجل قول بديع الزمان اجلامع املانع خماطبا         
إنه نداء اليقظة، الذي جيعل املـرء       . 18" منتسب إىل مالك كرمي بعبوديتك ومبملوكيتك     

 يبسط مواجيده بعـد     يدرك حقيقة ماهيته الغائبة بسبب الغفلة والظلمة الغاشية، إدراكا        
إذن ) فالعبديـة . (19" نور اإلميان الذي بسط ذلك االنتساب والعبدية      "قبض، وإمنا هو    

وهو املقصود بقوله السـابق  . بانتسابه) وعيه(شعور وجداين جيده العبد مبجرد اكتساب       
. 20" أي انتسابه ملالك يـوم الدين    ) إياك نعبد (وذلك بسموه إىل مرتبة خطاب      : "معلال
عض ما يستفاد من حكمة التشريع الرباين، يف فرض قـراءة سـورة الفاحتـة يف                ذلك ب 

!  الصالة، ركنا ال تنجرب الصالة إال به،  تكرارا  ال يقل عن سبع عشرة مـرة يف اليـوم       
ولعل ذلك ما تفطن إليه اإلمام ابن القيم رمحه اهللا عند ). إياك نعبد(واملدار الدائم إمنا هو 
  .21)  منازل إياك نعبد وإياك نستعنيمدارج السالكني بني: (اسمتوشيح كتابه العظيم ب

 الذي ال تكرار فيه على احلقيقة، وإمنا هو تأسيس وابتداء عند            –) إياك نعبد (فتكرار  
وع ما أنت عليه من     !  هو طرق متوال على قلب العبد الغافل أن أفق         –كل ذكر وتالوة    

د الذاكر أن حذار من العودة إىل النـوم         أو طرق متوال أيضا على قلب العب      ! عبودية هللا 
فتخسر لذة التجدد يف كؤوس التعبد، املقدمة هدية من الرمحن الرحيم مالـك             ! والغفلة

  ".عبد وِإياك نستِعنيِإياك ن: "يوم الدين، إىل عبده، كلما ذكر أو تال
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، املبتدأ، واملؤسس، عرب فلك التعبد؛ هو الذي يكسب العبد          إن هذا الدوران املتجدد   
، هذه الصفة الشريفة اليت وشحه الرمحن ا مذ أعلـن           )العبدية  ( وعيه  املستمر جبمال     

إليه وحده دون سواه، وتلك لعمري شفافية اجلمال، ولكن أكثـر النـاس ال              ) انتسابه(
  !يعلمون

وهنا جيتمع التصور والتطبيق يف قلب العبد، ويكون انتسابه شعورا وحركة، وذلـك         
صلى اهللا عليه (ما كما إذ سئلت عائشة رضي اهللا عنها عن خلق النيب هو مجاع خلُِقه، متا 

 أي العبودية احلقة بترمجة القرآن ومجال آيـه إىل          22" كان خلقه القرآن  : "فقالت) وسلم
سلوك وجداين واجتماعي، طاعة هللا عز وجل، ملؤها الرضى واحملبة، وذلك هو الوجـه              

إن إدراك تلك   : "قال رمحه اهللا  . ديع الزمان التعبدي، أو العبدي ملصطلح االنتساب لدى ب      
باإلميـان، وبالطاعـة لـه      ) الرمحن(الرمحة والظفر ا، إمنا يكون باالنتساب إىل ذلك         

  .23" سبحانه، بأداء الفرائض والواجبات
جيد بانتسابه إىل السلطان ذي اجلالل؛ باالميان والعبودية؛ مستندا قويـا،           "وإمنا املرء   
  .24" ومرتكزا عظيما

ذلك كما عرب بديع الزمان، هو املشكلة األساس يف ابتداء ذوق معـىن             ) إدراك(ن  إ
، )معـىن (اهللا، لكـن شـكال ال   ) يعبدون(فكثري من الناس  . لدى اإلنسان ) االنتساب(

) عبـد اهللا (وظاهرا  ال باطنا، وجمازا  ال حقيقة،  متاما كما هي أمساء كثري من املسلمني    
وحنوها من األمساء احلسىن، بيد أن القليل    ) عبد القدوس (و) عبد امللك (، و )عبد الرمحن (و

منهم من يدرك حقيقة امسه ذوقا ووجدانا، بل رمبا كانت أحواهلم وأفعاهلم مناقضة على              
  .التمام ألمسائهم وما تقتضيه 

لواقع احلال الوظيفي والغائي، من وجود الـذات        ) إدراك(إذن؛  ) العبدية(إن حتقيق   
ومن كان !  إذن أنت مملوك) عبد(العتبة األوىل ملقام االنتساب، أنت املدركة، وتلك هي 

وإمنا أمره كله هللا الواحد القهار، املالك لكل شـيء          . مملوكا مل يكن له من األمر شيء      
. العبدية هي العالقة اجلميلة اليت تربط املنتِسب باملنتسب إلــيه        ) فصلة. (على احلقيقة 

 االنتساب كما حققناه يف جـذره اللغـوي، وكـذا      معىن جوهري يف حتقيق   ) للصلة(و
إال السـلوك إىل اهللا جـل       ) صلة العبدية (وما  . استعماله االصطالحي لدى بديع الزمان    

بـني  ) العبد(وما حال   . جالله عرب مدارج الطاعة الشاملة واخلضوع املطلق، أمرا ويا        
مـن عبوديـة، وإذن     لألمر والنهي؛ ليمارس ما خلق ألجله       ) الترقب(إال  ) سيده(يدي  
  ).منتسبا(يكون 
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  :يف االنتساب اإلمياين والتجلي الرباين: الفصل الرابع
فمعناه أن اإلنسان  الذي ينتسب إىل ربه عبدا موحدا مسندا كل :  أما التجلي الرباين

شيء إليه تعاىل؛ تصفو سريرته بنور اإلميان املتدفق على قلبه، وتصـفو مـرآة وجهـه،     
اء احلسىن، ونقوش الصنعة الربانية، فيشهد بذلك وحدانية الواحـد،          فتعكس أنوار األمس  

إن صفاء التوحيد احلاصل باالنتساب اإلمياين احلق،       . ويرى مجال إحسانه بقلبه ووجدانه    
مبعناها القرآين ومشهدها القدسي، كما ورد يف حـديث         ) الوالية(يرقي العبد إىل مرتبة     

. من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب      : " عن ربه  الذي رواه ) صلى اهللا عليه وسلم   (النيب  
وما تقرب إيل بعبدي بشيء أحب إيل مما افترضته عليه، وما يزال عبـدي يتقـرب إىل                 
بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده               

 25"ن استعاذين ألعيذنـه   اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا، ولئن سألين ألعطينه، ولئ          
ذلك إذن هو التجلي النوراين الذي ميأل قلب العبد بالتسـديد والتأييـد،  ويرفعـه إىل                 
خصوص الوالية الرحـمانية، اليت هي إخالص االنتساب باإلمياين للواحد األحد، تعبدا           

  .وتوحيدا
إذا أسندت  : "ذلك ما نثره األستاذ النورسي ذوقا، بعد تفكر وتدبر، إذ قال رمحه اهللا            

املخلوقات غري احملدودة واألشياء غري املعدودة إىل الواحد األحد؛ فكل شـيء عندئـذ              
يكون بذلك االرتباط قد نال مظهرا من ذلك االنتساب، ويكون موضوع جتل من ذلك              
النور األزيل، فتمد عالقات ارتباطه بقوانني حكمته، وبدساتري علمه، وبنواميس قدرتـه            

ا يرى كل شيء حبول اهللا وقوته، وحيظى بتجل رباين، يكون مبثابـة             جل وعال، وعنده  
  !بصره الناظر إىل كل شيء، ووجهه املتوجه إىل كل شيء، وكالمه النافذ يف كل شيء

وإذا انقطع ذلك االنتساب، ينقطع أيضا كل شيء من األشياء عن ذلـك الشـيء،               
  .26" وينكمش الشيء بقدر جرمه
النتساب يف وجدان املؤمن من ختلية وحتلية، ومن ـذيب          فهذا النص بيان ملا يفعله ا     

وتشذيب، وتصفية وتزكية، ترقيه إىل منـزلة الصفاء واإلخالص، حيث مرآة التجلـي            
أن اإلنسان يسمو بنور اإلميـان إىل أعلـى      " ذلك   –تعكس ما تعكس من أنوار وأسرار       

ان يربط اإلنسان بصـانعه     ألن اإلمي (...) عليني، فيكتسب بذلك قيمة جتعله الئقا باجلنة        
فاإلميان إمنا هو انتساب، لذا يكتسب اإلنسان       . اجلليل، ويربطه بوثاق شديد، ونسبة إليه     

باإلميان قيمة سامية من حيث جتلي الصنعة اإلهلية فيه، وظهور آيات نقـوش األمسـاء               
  .27" الربانية على صفحة وجوده
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 أمسائه احلسـىن،    رآته جلمال إن ظهور الصنعة اإلهلية على صفحة اإلنسان، وعكس م        
وال صفاء إال خبدمة، وإخالص، وتفان يف       .  ال يكون إال بعد صفاء املرآة      ونقوشها العليا، 
أي الـدخول يف    . يف اخلدمة كما قـدمنا    ) االخنراط(إن االنتساب معناه    . السري إىل اهللا  

بالرعاية حلقوق  (األعمال، واملراقبة لكل ما يتعلق بذلك ورعايته، لتحقيق العبودية احلقة           
  .28كما عرب احلارث بن أسد احملاسيب رمحه اهللا) اهللا

إن اإلميان الكفيل بإظهار آثار التجليات، وروائع اجلماليات، إمنا هو اإلميان اخلالص            
االنتساب إىل اهللا، احملقق للعبدية احلقة، حيث تصفو السريرة، وتنجلي مرآة البصرية، فإذا          

يقـول  . الرمحانية) الوالية(واردات  : وتكون التجليات .. العبد عند ذلك يرى بنور اهللا     
 يقوم بإظهار   – الذي هو عبارة عن االنتساب إىل الصانع اجلليل          –اإلميان  : "بديع الزمان 

مجيع آثار الصنعة الكامنة يف اإلنسان، فتتعني بذلك قيمة اإلنسان على مدى بروز تلـك      
 – الذي ال أمهية له      –نية، فيتحول هذا اإلنسان     الصنعة الربانية، وملعان تلك املرآة الصمدا     

إىل مرتبة أمسى املخلوقات قاطبة، حيث يصبح أهال للخطاب اإلهلي، وينال شرفا يؤهله             
  .للضيافة الربانية يف اجلنة 
 يف اإلنسـان،    – الذي هو عبارة عن قطع االنتسـاب إىل اهللا           –أما إذا تسلل الكفر     

مساء احلسىن اإلهلية احلكيمة فـي الظالم، ومتـحى       فعندئذ تسقط مجيع معاين نقوش األ     
  . "29ائيا

إذن؛ هو صيقل القلب وملمع مرآته؛ كي يستقبل التجليـات  ) االنتساب اإلمياين (إن  
وتلـك  ! الربانية واجلماليات النورانية، حىت إذا رأى؛ رأى بنور اهللا، وإذا مسع؛ مسع بـه            

  .ب يف سلوك طريق احملبةلعمري منـزلة الوالية، وأكرم ا مقاما للمح
  

  :االنتساب اإلمياين، واستمداد القوة اخلارقة: الفصل اخلامس
 تعكس مرآته   – كما تبني قبل     –إن العبد إذ يترقى ويصفو ليكون حمل جتليات ربانية          

أنوار األمساء احلسىن، ليكون حينئذ على صلة بواردات املدد اإلهلي العظيم، حيث يستمد             
جيعله حمفوظا حبفظ اهللا، آمنا من كل مكروه، قادرا بإذنه تعاىل على من قوته عز وجل ما 

إجناز ما حتيل العادة اجلارية على مثله إجنازه، إن عبودية االنتساب تفيض على العبد، من               
بركات املنتسب إليه؛ ظالال من أمساء اهللا احلسىن وصفاته العـال، فـال يتحـرك إال يف      

 وبامسها، فتظهر عليه آنئذ تصرفات ال يشك الناظر إليه       شعاعها، وال يتصرف إال ديها،    
  .أا من التأييد والتسديد اإلهلي، وأا من اإلمداد والتقدير الرباين

إن التجلي باب عظيم إىل ولوج العبد خمازن القوة اإلهلية، يستمد من سلطانه العظيم              
ة العبدية اجلارية بـني     ما يأذن به سبحانه إلجراء مسلك االنتساب إليه تعاىل، يف وظيف          
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خلقه، وإذن يكون العبد متصرفا باسم سيده، معتمدا على قوته املطلقة، وذلـك هـو               
. وانتسابه هذا جيعله ينال جتليا منه     : "يقول بديع الزمان  . جوهر مقام التوكل وسر مجاله    

فينجز مـن األعمـال،     "وذه احلظوة واالنتساب يستند إىل علم مطلق وقدرة مطلقة،          
 من الوظائف ما يفوق قوته مباليني املرات؛ وذلك بقوة خالقه، وبسـر ذلـك               ويؤدي

  .30" االستناد واالنتساب
إن سر االنتساب جيعل الفعل من العبد املنتسب، ال يقع منه بذاته وبامسه، وإمنا يقـع                
باسم سيده املنتسب إليه، ولذا فإنه حيمل من خصائص القوة والعظمة واهليبة واجلـالل؛              

وتلك صورة أخرى من صور الوالية      . يعكس صفاء قلبه من أنوار امللك العظيم      بقدر ما   
فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصـره         : "الواردة يف احلديث القدسي املذكور    

: قال بديع الزمـان . 31" الذي يبصر بـه، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي بـها     
ال سلطان عظيم، وتبدو له آثار فوق ما تبدو منه          لذا تظهر منه أعمال خارقة كأا أعم      "

 تتمكن – من حيث تلك الوظيفة –فالنملة .  عادة، وكأا آثار جيش كبري، رغم أنه فرد      
من تدمري قصر فرعون طاغ، والبعوضة تستطيع أن لك منرودا جبـارا، بقـوة ذلـك                

لك االنتساب مجيـع    االنتساب، والبذرة الصغرية للصنوبر الشبيهة حببة احلنطة تنشئ بذ        
  .32" أجهزة الصنوبر الضخمة

واستدعاء القوة الربانية يكون بأي مفتاح من مفاتيح الكنوز امللكية العليا، من تفكر،             
التذوق للعبدية الرفيعـة،    ) حال(إخل، مما حيقق يف الوجدان      .. أو تدبر، أو ذكر، أو دعاء     

ن نفسه عند غربته، معـتقال       وللنورسي حكاية ع  . املستندة إىل الرب العظيم جل جالله     
حيث نـزل به غم مما أمل به       . ببعض ابتالءاته  العديدة اليت تعرض هلا يف حياته رمحه اهللا          

إن جيوشا كثيفـة    : "من تسلط األعداء وتربصهم به، وقد أكه املرض، فقال رمحه اهللا          
 استناد؟  من نقطة– أي يل –أوليس له   . اجم شخصا واحدا ضعيفا مريضا مكبل اليدين      

فأعلمتنين أنك تنتسب وية االنتساب اإلميـاين     )  وِنعم الْوِكيلُ  هللاحسبنا ا (فراجعت آية   
وحقا لقد كنت أحس بقوة معنوية عظيمـة،        (...) إىل سلطان عظيم ذي قدرة مطلقة       

كلما كنت أتلقى ذلك الدرس من تلك اآلية الكرمية، فكنت أشعر أنين أملك قوة متكنين               
أعدائي يف العامل، وليس املاثلني أمامي وحدهم، لـذا رددت مــن    أن أحتدى ا مجيع     

  .33" ) وِنعم الْوِكيلُهللاحسبنا ا(: أعماق روحي
إن استدعاء القوة الربانية باالنتساب اإلمياين، إمنا يتم عند النورسي بتحقيق اليقني يف             

عاملني قـد   أن اهللا رب ال- كأنك ترى –ذلك أنك إذ تعتقد وتشعر ).  توحيد الربوبية (
 فخضعت  له ذرات كـل شـيء، بـل    – وكل الكون خلقه سبحانه     –قهر كل خلقه    
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جالل الربوبية الساري يف الكون كله، مشاهدة العبد املنبهر جبـالل مـواله             ) تشاهد(
ومجاله، وتتجول خبشوع، سائحا يف ملكوته، مستفتحا األبواب بأمسائه احلسىن، وتـرى         

) كل شـيء  (ئمة بذاته تعاىل على الكمال واجلالل، وترى        قا) القيوم(يف امسه   ) القيومية(
من الكون قائما ا انتسابا واستنادا، كما سبق قول النورسي، فلـو انقطعـت صـلة                
االنتساب هذه لذابت كلها يف العدم والفناء؛ ألن وجودها وبقاءها إمنا هو جمـاز، إذ مل                

العاملني، ذي الوجـود احلقيقـي      تكتسبه بذاا، ولكن باالستناد إىل الرب العظيم رب         
  .املطلق؛ فإذن كل قوة مل تستند إليه تعاىل هي قوة كاذبة، وهنا يكمن جوهر املسألة

ذلك أن استدعاء هذا املعىن حىت يتحول لدى العبد من جمرد تصور نظري ذهين، إىل               
حال ذوقي وجداين، وتفكر قليب اكتسايب، أي تكتسب به منازل جديـدة يف مـدارج               

اب اإلمياين؛ يكون له أثر على القلب عرب الواردات والتجليات، فـإذا بالطاقـة              االنتس
، ومجال السلطان مـن امللـك       )اإلذن( جالل   – من خالل عبوديتها     –تستمد  ) العبدية(

) اإلضافة(أن الرب العظيم قد أسر فيها أسرار        ) العبدية(واخلصوص الكامن يف    ! الرمحن
ِإنَّ ِعباِدي لَيس لَك علَـيِهم      : " املطلق، فقال عز وجل    إىل ذاته تعاىل، على سبيل الوالء     

  ألن سلطان امللك الديان قد أظلهم بظالل اهليبة واملنعة، ؛]65:  واالسراء42: احلجر[" سلْطَانٌ
فال يصل إليهم عدو من اجلن واإلنس، مهما كانت قوته، وكيف يصل إليهم وكل قوة               

  ضادت الرب العظيم حمكوم عليها باهلزمية األبدية؟
لبديع الزمان النورسي قصة متثيلية يف هذا الشأن، ذات داللة بليغة على ما حنـن               إن  

فيه، كررها يف رسائل النور مرات عديدة ملا هلا من فائدة عظيمة، ولكن تكراره هلا كان                
بأذواق خمتلفة، ومواجيد متجددة، قال رمحه اهللا خياطب نفسه، وكل نفـس راغبـة يف               

من قوة هائلـة ال تنفـد،       ) بسم اهللا ( إدراك مدى ما يف      فإن كنت راغبة يف   : "الذكرى
  :ومدى ما فيها من بركة واسعة  ال تنضب، فاستمعي إىل هذه احلكاية التمثيلية القصرية

إن البدوي الذي يتنقل يف الصحراء، ويسيح فيها  البد له أن ينتمي إىل رئيس قبيلة،                
وهكذا فقد توافق   (...) أشغاله  ويدخل حتت محايته كي ينجو من شر األشقياء، وينجز          

أن قام اثنان مبثل هذه السياحة، كان أحدمها متواضعا، واآلخـر مغـرورا، فاملتواضـع             
فما كـان   . بينما املغرور رفض االنتساب، فتجوال يف هذه الصحراء       . انتسب إىل رئيس  

قاطع املنتسب حيل يف خيمة إال ويقابل باالحترام والتقدير؛ بفضل ذلك االسم، وإن لقيه              
أما املغرور فقــد   . إنين أجتول باسم ذلك الرئيس، فيتخلى عنه الشقي       : طريق يقول له  

بسـم  (نعم إن هذه الكلمة الطيبة      (...) القى من املصائب والويالت ماال يكاد يوصف        
برمحة واسعة مطلقة أوسـع مـن       ) عجزك(إذ ا يرتبط    ! كنـز عظيم ال يفىن أبدا    ) اهللا
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 بقدرة عظيمة مطلقة، متسك زمام الوجود مـن الـذرات إىل            الكائنات، ويتعلق فقرك  
  .34!" ارات

  
  : يف االنتساب اإلمياين ومفهوم الزمن: الفصل السادس

من اللطائف اخلاصة، واألسرار الرفيعة، واألذواق اجلمالية الراقيـة، الـيت مينحهـا             
بية عجيبة ملفهـوم  للعبد املنتسب، يف سلوكه إىل ربه، ما جيده من نظرات قل ) االنتساب(

الزمن، حيث تتأثر املشاعر واألحاسيس مبواجيد االنتساب، فتفيض التجليات على مرآة           
الزمن، أي ما جيده العبـد      ) معىن(القلب الصقيلة الصافية بآالف املعاين، ليس أقلها شأنا         

ء من لذائذ احلياة املتدفقة باخللود، من جتليات أمساء اهللا احلسـىن، الدالـة علـى البقـا                
احلي، والقيوم، والباقي، واألول، واآلخر، والـوارث،       : السرمدي، من مثل أمسائه تعاىل    

  .جل جالله
الذي يعقده االنتساب اإلمياين، بني العبد الفاين، وربه الباقي، يوصـل           ) االتصال(إن  

إىل قلب املنتسب واردات من نور البقاء، وذلك  بانتسابه العبدي، حيث يضاف النسيب              
ق، فيكتسب من تلك اإلضافة معىن لطيفا، بل رفيع اللطف، دقيق اخلفاء، حيث             إىل املطل 

يعيش اللحظة الدنيوية بنفَس أخروي أبدي، وميتد بذلك عمره يف وجدانـه املشـاهد              
جلمال البقاء يف األمساء احلسىن، فإذا املوت بالنسبة إليه مجال آخر، ينتقل فيه من مشاهدة      

أال ما  أغىن مقام االنتساب لو       ! حق اليقني إىل عني اليقني    اخللود إىل حياة اخللود، ومن      
نعم، بسر االنتساب اإلمياين تقوم دقيقة مـن        : "قال بديع الزمان  !  كان الناس يتذوقون  

الوجود مقام ألوف سنة بال انتساب إمياين، بل تلك الدقيقة أمت، وأوسع مبراتب من تلك               
  .35" اآلالف سنة 

أن لـذة البقـاء     "العبدية للحي الباقي انتسابا أبديا، إذ       وما ذلك إال بتحقيق مفهوم      
وسعادته موجودة بنفسها، بل أفضل منها، يف إمياين وإذعاين، وإيقاين ببقاء البـاقي ذي              
الكمال، وبأنه ريب وإهلي؛ ألنه ببقائه سبحانه يتحقق يل حقيقة باقية ال متوت، إذ يتقرر               

  (...). اق، السم سرمدي، فال متوتأن ماهييت تكون ظال  السم ب: بشعور إمياين
وكذا يتولد بذلك الشعور اإلمياين انتساب إىل ذلك الباقي السرمدي، وتتولد وشائج            
مع ملكه عامة باإلميان بذلك االنتساب، فينظر املرء بنور اإلميان إىل ملك غـري حمـدود            

  .36" كنظره إىل ملكه، فيستفيد معىن
 كما عرب األوائل، إن خرق العبد حلجب الـزمن          )بقاؤه باهللا (إن ذلك املعىن إمنا هو      

وإن أحدكم إذا صلى يناجي     "األرضي بتكبرية اإلحرام مثال، جيعله يتصل بالرمحن مناجيا         
هناك فقـط تكـون     .  فيعيش حلظة أخرى خارج مدار الزمن، يف ضيافة الباقي         37" ربه
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 العبد يف ظالهلا، ومضة من ومضات اخللود، وملعة من ملعات امسه الباقي، يعيش   ) اللحظة(
ويذوق من فاكهتها ما ميأل قلبه شوقا إىل النعيم السرمدي، وإذ ال يفصل بينه وبني ذاك                

هكذا يعيش العبد   . إال املوت، يصري املوت ذاته بالنسبة إليه تذكرة لطيفة إىل العامل الباقي           
 بال اية، وإذا    املنتسب حياته الدنيا كأا مقدمة موصولة حبياته األخرى، فإذا العمر ممتد          

ويكَبكَب الغافلون والضالون يف فناء رهيب،      .. اللحظة ذات عرض ال تفىن مشاهده أبدا      
بني عد أيام الدنيا الفانية، وترقب شبح املوت القادم مبنجل حصاده، ليلقي بالرؤوس يف              

فإذا املـرء يعـيش حياتـه    ! ظلمات الشك القاتل، وغياهب الشرك الغائصة يف اهول       
ويبقى املنتسبون وحدهم يف حصـن      ! ا، وهو يرى ما برصيده من أيام يتناثر تترى        ضنك

فـإن  : "قال بديع الزمان  . آمنني مطمئنني، يشهدون ويتذوقون لذة البقاء مرتني      ) الباقي(
انتساب اإلنسان باإلميان إىل القدير الذي ال اية لقدرته، وإىل السـلطان الـرحيم ذي               

 عبوديته بالطاعة والشكران، يبدل األجل واملوت من اإلعدام         الرمحة الواسعة، ودخوله يف   
  .38!" األبدي، إىل تذكرة مرور، ورخصة إىل العامل الباقي

  
  : يف االنتساب اإلمياين واألخوة الوجودية: الفصل السابع

كما بيناه يف الفصل السابق لدى النورسـي        ) الزمن االنتسايب (غري بعيد عن مفهوم     
  ).األخوة الوجودية(هو : الرباين عن مفهوم جديديكشف هذا الرجل 

إن كتابا آخرين، ومفكرين إسالميني عديدين قد تكلموا عن شيء من مثـل هـذا               
املعىن، متحدثني عن روابط األخوة بني سائر املوجودات، من حيث هي مجيعا تعبـد اهللا       

اإلسراء ["  يسبح ِبحمِدهِ  الّوِإنْ ِمن شيٍء إِ   : "الواحد وتسبح حبمده، انطالقا من قوله تعاىل      
 فلـم   39" هذا جبل حيبنا وحنبه   : "، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم عن جبل أحد         ]44: 

تدبرهم هلذه النصوص وأشباهها القولَ بأخوة العبادة للواحد املعبود، متاما كما هي            ‘ يعد
  .40أخوة اإلميان واإلسالم بالنسبة للمسلمني كافة يف توحيد اهللا 

الزمان يتميز يف تدبره هلذه النصوص ذاا، وما كان يف معناها، بكشف            بيد أن بديع    
 –ألطف، وذوق ألذ،  فقد وجد رمحه اهللا بإحساسه الصايف أن هذه األخوة موصـولة                

 مبفهوم الزمن االنتسايب، إذ يشعر العبد املنتسب أنه ال يشارك    –باإلضافة إىل ما ذكر قبل      
أخوة (ب، بل يتعدى ذلك إىل مشاركتها فــي        املوجودات يف أخوة العبادة هللا وحس     

هو تواصل األعمار بني سائر املوجودات املنتسبة إىل البـاقي،          : واملقصود ذه ). الوجود
حيث يشعر العبد املنتسب من خالل مؤاخاة سائر املوجودات، أنه مستمر يف الوجـود              

 ورابطـة احملبـة     فأخوة العبادة .  ولو زال وجوده الشخصي الفاين    . التعبدي  بوجودها  
القائمة على أساس أن اجلميع هو خلق اهللا الواحد األحد، تزرع يف القلـب إحساسـا                
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وهـو شـعور    . باالتصال وعدم االنقطاع عن احلياة، مادام بعض املوجودات موجودا        
معنوي ذوقي، ميأل القلب سكينة وطمأنينة، متاما كما يشعر األب بامتداد عمره ملا يرى              

فاستمرار الولد يعطي لألب    . يه، وإن أحس أن أجله الشخصي قريب      ولده ينشأ بني يد   
وما ذلك إال ملا . معىن من االستمرار على املستوى الوجداين، فيغمر قلبه سكينة وطمأنينة         

  .بني الوالد والولد من روابط الدم والوراثة واحملبة
بوديـة هللا،   واملؤمن املنتسب إذ جيد يف قلبه أن هذه املوجودات مجيعا، تشـاركه الع            

واالنتساب إىل أمسائه احلسىن، واالحتماء بظالل بقائه تعاىل، يشعر أنه موصول ا، باق             
وهذا معىن يف غاية اللطف، قـال       . يف عبادته لربه ببقائها بعده مستمرة يف عبادته تعاىل        

 مرآة لوجود   – كوجود كل مؤمن     –إن وجودي الذي هو ذرة صغرية جدا        : "رمحه اهللا 
حىت إن  (...)  ووسيلة للظفر بأنواع من وجود غري حمدود بانبساط غري متناه            غري حمدود، 

ألن معرفيت بالشعور اإلميـاين     ! ( ...) حلظة عيش له من حيث انتسابه اإلمياين مثني جدا        
دفعتين ألمد روابط أخوة وثيقة إىل      (...) بأن وجودي هذا أثر من آثار واجب الوجود         

ن هناك وصاال دائما ذه الروابط مع مجيع ما أحبه من           وعلمت أ (...) مجيع املوجودات   
 قد ظفر  – كوجود كل مؤمن –وهكذا فإن وجودي . املوجودات من خالل فراق مؤقت

باإلميان، واالنتساب الذي فيه؛ بأنوار أنواع وجود غري حمدودة ال افتراق فيها، فحىت لو              
مئن وجودي، وكأنه قـد     ذهب وجودي فإن بقاء تلك األنواع من الوجود من بعده يط          

أن املوت ليس فراقا، بل هو وصال، وتبديل مكان، وإمثار          : بقي بنفسه كامال، واخلالصة   
  .41" لثمرة باقية

إن هذا االتصال الوجودي املذكور وامتداده بعد املوت، ليس مبعىن ما عنـد بعـض        
واحد األحـد،  ولكنه معىن رفيع يف تدبر توحيد اهللا ال    ! كال) تناسخ األرواح (الكفار من   

لـدى املسـلم    ) العبدية(فوظيفة  . من خالل مشول االنتساب إليه لدى سائر املوجودات       
جتعله حيب معبوده كما حيب عبادته، وهلذا جيد لذة يف وجود العابدين، من حيـث إن                

العبادة هللا الواحد القهار، من هنا كانت الطمأنينة تسري         : املتحقق يف النهاية هو ما حيبه     
  .العبد؛ إذ يشعر أن هناك من سيستمر يف أداء الوظيفة احملبوبة بعد موتهيف وجدان 

ولذا جيد من فرط احملبة لعبادة املعبود؛ أن عمره ممتد يف أعمار سائر املوجودات، مـا        
عبادة اهللا، مث إن املوت يف اية املطاف بالنسـبة إليـه            : دامت قائمة بوظيفتها الوجودية   
ذاا، وإن كانـت األوىل يف      ) العبدية(إىل منـزلة   ) العبدية(انتقال للمؤمن من منـزلة     

األوىل بدار الوظيفة والثانية بدار     : أو بعبارة أخرى  . عامل الشهادة والثانية يف عامل الغيب     
قائمة هنا وهنـاك    ) العبدية(وإذن فإن األخوة الوجودية باقية مستمرة مادامت        ! الضيافة
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وإمنا ذلك كله إمعان يف حتقيق اخلضوع املطلق هللا         . بني العاملني، ولدى سائر املوجودات    
  .وتفريده سبحانه يف ملكه باأللوهية السرمدية. الواحد القهار رب العاملني مجيعا

فالعبدية الكونية عند املسلم إذن هي وجوده احلقيقي الذي يعبد اهللا به، قبل اعتبـار               
لك الشعور اإلمياين انتساب    وكذا يتكون بذ  : "وجوده الشخصي الفاين، قال بديع الزمان     

(...) إىل ذلك الباقي السرمدي، وتتولد وشائج مع ملكه عامة باإلميان بذلك االنتساب             
وكذا يتكون بذلك الشعور اإلمياين، وبذلك االنتساب والعالقة، مـا يشـبه االتصـال           
واالرتباط جبميع املوجودات، ويف هذه احلالة يتولد وجود غري حمدود، غـري وجـوده               

 علـى مسـتوى     – والوجود غري احملدود هذا      42." خصي الذي يأيت بالدرجة الثانية    الش
اإلحساس بأخوة سائر املوجودات، إمنا هو وجود معنوي يتدفق مجاله بالقلب؛ فيعطـي             

  .أنسا رمحانيا، حيدو روح العبد املنتسب، يف سلوكه إىل ربه
  

  :خامتـــة
، نستفتح ا مدخل بديع الزمان سـعيد        )احتةف(وإمنا خامتة الكالم يف مثل هذا املقام        

  ).االنتساب(النورسي رمحه اهللا إىل مقام 
وأي مدخل يكون لرجل رباين مثل بديع الزمان غري مدخل الفقر، والعجز، وإظهار             

عنـده هـي جـوهر    ) العبدية(إن : احلاجة إىل السيد الكرمي؟ كيف ال وقد سبق القول     
  االنتساب؟

 إن كانت غربتك،    !وحيد الغريب العاجز  ها املريض ال  أي: " نفسه قال رمحه اهللا خياطب   
وعدم وجود من يعيلك، فضال عن مرضك؛ سببا يف لفت القلـوب القاسـية حنـوك،                

(...) وامتالئها بالرقة عليك؛ فكيف ِبنظَِر رمحِة خالقـك الـرحيم ذي التجليـات؟              
عث من مرضك، ورجاؤك منـه،  فانتسابك إليه باإلميان، وااللتجاء إليه بلسان العجز املنب  

وتضرعك إليه جيعل من مرضك يف وحدتك وغربتك؛ هدفا ووسيلة جتلب إليك نظـر              
فما دام هو موجودا ينظر إليك      ! الرمحة منه سبحانه، تلك النظرة اليت تساوي كل شيء        

  !فكل شيء موجود لك
م، أو ال والغريب حقا، والوحيد أصال، هو ذلك الذي ال ينتسب إليه باإلميان والتسلي        

  .43" يرغب يف ذلك االنتساب
، قدمها  )االنتساب اإلمياين (ذلك رذاذُُ من مشاهدات بديع الزمان النورسي يف مملكة          

وإمنا ! يستحيل على هذه الوريقات أن تنقلها إليك      .. لطالب النور كؤوسا طافحة باحملبة    
  !فذق) املشاهدة(إذا شئت 
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  الئحـة املصادر واملراجع
   الكرمي  القرآن– 1
 كليات رسائل النور تأليف بديع الزمان سعيد النورسي ترمجة إحسان قاسـم             – 2

ـ 1412 مبصر   2للنشر، فرع القاهرة ط     ) سوزلر  ( الصاحلي، نشر دار     املوافـق  /  ه
  . م1992

  الكلمات :   اجلزء األول 
  املكتوبات :   الثاين   "   
  .اللمعات :   الثالث   "   
  عاعات الش:   الرابع   "   
  .إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز:   اخلامس   "  
  .املثنوي العريب النوري :   السادس   "  
  .املالحق :  السابع      " 
  .صيقل اإلسالم :   الثامن "    
  .سرية ذاتية :   التاسع "    
  . دار صادر بريوت بال تاريخ– لسان العرب جلمال الدين حممد بن منظور – 3
حتقيق عبد السالم   . للغة أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا        معجم مقاييس ا   – 4

  . م1991/  هـ1411:األوىل. هارون، دار اجليل، ط
 م احلسني بـن حممـد املعـروف       تأليف أيب القاس  .  املفردات يف غريب القرآن    – 5

ه  طبع شركة مصطفى البايب احلليب وأوالد     . حتقيق حممد سيد كيالين   . بالراغب األصفهاين 
   .م1961/هـ1381:مبصر
  

 :اهلوامش
                                                           

  .13 / 4:  الشعاعات  1

  .388/ 3:  اللمعات  2

 ) .نسب : (  المقاييس  3

 )نسب : (  المفردات  4
 )نسب : (  اللسان  5
 ) .نسب : (  اللسان  6

  .7 – 6/ 1:  الكلمات  7

 278/  3: ات  اللمع 8

  .45 / 1:  الكلمات  9

  .389 / 3:  اللمعات  10

  .70 / 4:  الشعاعات  11

 ) .مفهوم التوحيد عند بديع الزمان النُورسي( انظر بحثنا في ذلك  12

  .545 / 3:  اللمعات  13
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  .143 / 6:  المثنوي العربي  14

  .575 / 3:  اللمعات  15

  .333 – 332 / 1:  الكلمات  16

 .حثنا في مصطلح التوحيد المشار إليه قبل  ب 17
 75 / 4:  الشعاعات  18

  .13 / 4:  الشعاعات  19

  .45 / 1:  الكلمات  20
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 . رواه مسلم  22
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  .333 / 2:  المكتوبات  26
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  .349 / 1:  الكلمات  29

  .331 / 2:  المكتوبات  30

 . رواه البخاري  31
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  .389 – 388 / 3:  اللمعات  33

  .7 – 6 / 1: ات  الكلم 34

  .505 / 3:  اللمعات  35

  .70 / 4:  الشعاعات  36

 . رواه البخاري  37
  .179 / 1:  الكلمات  38

 . متفق عليه  39
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  ا	��ازن ��� ا	�� و ا	�� �� ا	��ن ا	����

�� ا	��ر�� �ر ر�! �!  
  

  ΨΨΨΨحممد رضوان خليل جمدالوي
  

إن القرآن قوت وغذاء للقلوب، وقوة وغناء للعقـول، ومـاء           ” :يقول بديع الزمان  
ن مثاله اخلبز الذي نأكله يوميـاً دو . وضياء لألرواح، ودواء وشفاء للنفوس، لذا ال يملّ       

  . 1"أن منلّ، بينما لو تناولنا أطيب فاكهة يومياً لشعرنا بامللل
من التنـزيل   اءدتبالتوازن بني العقل والقلب يف الشرع حتمي، دليله ا         :من هنا أقول  

 ،]5-1: اقرأ[ "اقرأ" القرآن وهي    منكلمة نـزلت   سور القرآن نـزوالً بل من أول       أول  
 الدين اجلديد مبين على أسس عقلية ودعوة علمية         وهذا ليس عبثاً إمنا داللة على أن هذا       

لرفع شأما ووضعهما يف املوضع الصحيح، فالتأكيد على دعوة التفكري مرتبط بتوفيـق             
وهذا عمل القلب املقترن بعمل العقـل، إذ احلركـة           ،مع خالص النية له    اهللا عز وجل  

" الذي خلـق  "وقوله  " ربك اقرأ باسم "بدأ النـزول بـ    متكاملة ومنسجمة بينهما لذا     
بعد له   مع وجوب النظر فيما خلق مث اإلذعان      يف اآلن ذاته    تأكيد على الربوبية والعبودية     
مث  .وجوب أُكّد يف آيات كثرية بني دفيت القرآن الكـرمي         الالقناعة املثبتة يف العقل، هذا      

، خصص ذكر اخللق باإلنسان عندما كشف مقدار ضعف هذا املخلوق املتجرب املتكـرب            
ـ م :  كان منياً ميىن، مروراً باملضغة حىت أصبح علقة، فقال حينماه بداية تكون خلقه     بيناً ل
ز على العلـم  نرى رب العزة احلكيم العليم يعيد التركي ، بعدها   "خلق اإلنسان من علق   "

ـ          " اقرأ: "ووجوب التعلّم بقوله   أن مرة أخرى تأكيداً على أن اهللا األكرم كرم اإلنسان ب
 مع منح العقل آلية العمل الذايت من خـالل          ،عقل الذي يتمتع باإلرادة واالختيار    وهبه ال 

؛ كي يصب ما اقتنـع بـه إىل القلـب    عملية التفكري للوصول لنتيجة أرادها هذا العقل  
 بعد ذلك يرشدنا اهللا العلي إىل أفضل سبيل         ليشكال احتاداً متجانساً متوازناً يسمى اللب،     

ـ   وهي التعليم املنهجي ضمن أصول وأسس عملية صحيحة        لطريقة التعلّم والتعليم   ال ، ق
 ليس فقط أمية القراءة     ، وهذا يعين وجوب حمو األمية     ”علم بالقلم  الذي“: عز وجل  اهللا

                                                           

Ψ  ماجستير في علم مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية، درس  فـي     1963 من مواليد دمشق سنة فلسطيني ، 
 .موضوع اختصاصه في معاهد مختلفة ويعمل حاليا في مجال اإلعالم اإلسالمي عبر األنترنيت
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السـليم  والقلـيب   ، أي أمية البناء العقلي      التطبيقية يةعلمال و  اللُّبية والكتابة إمنّا أمية املعرفة   
 أي كل العلـوم      ”علَّم اإلنسانَ ما لَم يعلَم    “: ر بقوله تعاىل  مث أتبع الذك  . للفرد واألمة 

اليت حيتاجها اإلنسان يف سبيل حتقيق معىن اخلالفة وحتمل األمانـة علـى هـذه األرض              
واالستفادة من كل املقدرات املادية واملعنوية اليت سخرت لإلنسان يف سـبيل ذلـك،              

ن خصوصاً، مل يبدأ اهللا الذكر احلكيم بالـدعوة     وللفت نظر اإلنسان عموماً ورجال الدي     
لتعلم علوم الشرع، إمنا بدأ الذكر احلكيم بالدعوة لتعلم العلوم البحتة اليت توصله لسالمة              

االستحواذ على السبل املاديـة،     واحلرص على سالمة اجلسد     ية، مع   طرق عقل باالعتقاد  
 بوسالمة الل ،  عه ج القرآن  حىت تكتمل سالمة اإلنسان بسالمة روحه ونفسه عند اتبا        

 مع سالمة اجلسد ليصبح اإلنسان املؤمن ،عند تغذيته التغذية الصحيحة على أسس سليمة      
   .مع وجود الصحة النفسية واجلسدية،قليبقوياً يف البناء العقلي وال

 عمن تتلمذ ودرج يف مسالك العلم حىت غدا رائداً فيه،           سبحانه وتعاىل مث حيدثنا اهللا    
 ”ن والْقَلَِم وما يسـطُرونَ    “:  أورد احلكيم العليم يف حمكم التنـزيل قوله العزيز        عندما

  . مبيناً عجز العلماء ومؤكداً على التعليم،]1: القلم[
 سورة القلـم، عنـدما      عز وجل يترسخ اإلعجاز للعلماء بافتتاح السورة اليت أمساها        
رف ستر معناها، فتفسري العلمـاء      أخفى مقصده السامي من افتتاح مثل هذه السور بأح        

هلذه األحرف ال يبتعد عن اخلطأ مع احتمال القليل من الصواب دون تيقن منه، وهـذا                
ليس إنقاصاً لعلمهم أو شخصهم إمنا مل يؤت اإلنسان من العلم إال القليل، لكن البعض               

  .يغتر أحياناً مبا تعلمه وامتلك ناصيته فيحيده عجبه عن جادة الصواب
تأكيد اخلالق يف احلض على التعليم فيتجلى بقَسِمه براية العلم وهي القلم، واخلالق  أما  

ال يقسم مبخلوق إال إن كان ذو شأن عنده؛ كي يلفت نظر من يعقل إىل خطر ما أقسم                  
به، وهنا يتجلى دور املعدة اهلاضمة للمادة العلمية السليمة من اآلفات، بفرز خالصـة              

وبناء حضارا، عن طريق تسطري وكتابة ما اجتهد به اللب املنور           الغذاء لعقل اإلنسانية    
بنور العلم الكسيب املمزوج بنور العلم اللّدينّ املرتكز على ضياء العلم املقاصدي، لذا جند              

ما أَنت ِبِنعمِة   “: عز وجل ، كما يقول    سبحانه وتعاىل محد اهللا   ذكر و حال العامل يلهج ب   
  .]2:  القلم[” ربك ِبمجنوٍن

لذا أرى أن اللب املدبر يف الشريعة للوصول ملرامها هو علـم مقاصـد الشـريعة                
  : اإلسالمية، واملقاصد قسمان

هو قصد الشارع مما خلق، وهو حتقيق السعادة خلليفة اهللا علـى أرضـه يف                :األول
إن ": يع الزمان صلّى اهللا عليه وسلم، يقول بد       ونبيه عز وجل الدارين، إن اتبع تعاليم اهللا      
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ما يف هوية قلب اإلنسان من لطائف، وما يف دفتر عقله من حواس، وما يف فطرته مـن                  
أجهزة وعتاد متوجهة مجيعاً ومعاً إىل السعادة األبدية، بل ما منحت له إال ألجل تلـك                

  .     2"السعادة األبدية
نسـان واختـار    فعندما أراد اإل  . هو قصد الشارع من وضع شرائعه للبشرية      : الثاين  

 من عقل، مستنداً إىل مداركـه       عز وجل حبرية أن حيمل األمانة بعدما أعمل ما وهبه اهللا          
احلسية، قرر أن حيمل أمانة تبليغ كلمة التوحيد، عند ذلك جعل اهللا تعـاىل اإلنسـان                

عمـار الكـون،    إل: خليفته يف األرض، ومكّنه من كل اللوازم اليت حتقق اخلالفة، املادية          
بإرسال الرسل ِليبينوا طريق اهلداية لإلنسان، كي يسلك أحد السبيلني، اهلداية           : ويةواملعن

أنه كما أنه حمال أن ال يكون هلذا املُلك املُعـتىن  ! اعلم " : يقول بديع الزمان .أو الضالل 
به مالك، كذلك حمالٌ أن ال يتعرف ذلك املالك إىل اإلنسان الذي يدرك درجات حماسن 

ـ             امللك الدا  ه ـلة على كماالت املالك، مع أن ذلك اإلنسان كاخلليفة يف مهده املمهد ل
ومع ذلـك إن    . يتصرف فيه كيف يشاء؛ بل يف السقف احملفوظ السماوي أيضاً بعقله          

اإلنسان أشرف املخلوقات بشهادة تصرفاته العجيبة اخلارقة مع صغره و ضعفه، وأنـه             
ورة يرسل املالك من يعرف املالك إىل مماليكـه         فبالضر. أوسع األسباب اختياراً بالبداهة   

  . 3" ..جلّ جاللهالغافلني عنه وخيربهم ما يرضى به ويطلبه منهم ذلك املالك 
واليوم نقف بني يدي ذكرى رجل أدرك أبعاد املقاصد، سخر حياته وقلمه يف سبيل              

عناوينها حتقيق مقاصد الشارع مما خلق خصوصاً ومن الشريعة عموماً، وإن مل يتعرض ل            
وأبواا وفصوهلا، لكنه فهم مقاصد النصوص الشرعية اليت تسمو بإنسانية اإلنسان وحتقق   
سعادته يف الدارين، دون أن يلتفت إىل من قزم علم املقاصد وحصره يف األحكام الفقهية               

عز  وحسب، بل خطا خطوة واسعة باجتاه الفهم األعمق ألسرار العالقة السليمة بني اهللا            
بني اإلنسان، وعى أن السعادة تنطلق مع بذرة اليقني األوىل اليت غرسها العقـل              و وجل

املقتنع بوحدانية اخلالق يف القلب، فتوجه إىل تعميق العالقة من خالل فهـم اخلطـاب               
، اليت تتجلى ثباتيتها من جتليات بعض أمساء اهللا احلسىن على مـن             4املقاصدي للعبادات 

بدية، كي تترعرع هذه البذرة يف تربة صاحلة فتنمـو وتنمـو            امتثل أوامر اهللا تعاىل التع    
لتصبح شجرة مثمرة تظل بفيئها حواس اجلسد وأعضائه، هذه الشجرة تـدعى اللـب              

   .ومثارها مما لذّ وطاب من صاحل األعمال
وما نراه اليوم من احنطاط املسلمني نتيجة اغتياهلم أللبام، الذي أستدل عليـه مبـا               

 وأعمال مفصولة العرى ومنفصمة عن مقاصدها، ال ذب نفساً وال           يؤدونه من عبادات  
أن من الدليل على أن القلب ما       ! اعلم   “: يقول بديع الزمان   .تنهى عن فحشاء أو منكر    
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إذا تعلق بشيٍء تعلّق بشدة،واهتم بـه اهتمامـاً         : خلق لالشتغال بأمور الدنيا قصداً؛ إنه     
وإذا مد يده يمد يداً تطيق أن       .  و يفىن فيه فناءاً تاماً     ..عظيماً، ويتطلب فيه أبديةً ودواماً    

تقبض على الصخور العظيمة وترفَعها، مع أن ما يأخذه بتلك اليد من الدنيا، إمنا هو تينةٌ                
نعم القلب مرآة الصمد، فال يقبل حجـر         .. أو تبنةٌ أو ريشةٌ أو شعرةٌ أو هباٌء أو هواءٌ         

إن املعشـوق  : ق اازي يرى ظُلم معشوقه يف األكثر، بسر       والعاش. الصنم بل ينكسر به   
 يرد وال يرضى ما ليس له حبق، وهو ليس بالئٍق إسكانه يف باطن              - بال شعور    -بفطرته  

  .5” ..قلب العاشـق
وتـزول   تزول أنت،  ال لذة للقلب حقيقةً فيما ال دوام فيه؛       “ : ويقول بديع الزمان    

  .6”دنياك، وتزول دنيا الناس
ذا البد إن أردنا النهوض باألمة من رقادها والسري ا إىل مكانتها السليمة، من أن               ل

نربطها بالعروة الوثقى من خالل الفهم الصحيح لعلم املقاصد الشرعية، كلٍّ على قـدر              
إدراك عقله ملا يستطيع استيعابه، فما حققه الصحابة والتابعني من نبوغ ومشوخ باألمـة              

  .م املقاصد القرآنية والسنن اإلهلية والنبويةهلُو الدليل على فه
 أجد لزاماً علي أن أكشف اللثام عن علم املقاصد حىت نتبين            البحثوقبل املضي يف    

  .مدى شدة الترابط والتوازن بني العقل والقلب والذي يوضحه العمل
  :نه بأ،عرف علم مقاصد الشريعة اإلسالمية كما أرىفأ
  " .شارع ومن ِحكَمه بكل جزئيات الشريعة  من أهداف التيقُّنال"
  

  :شرح التعريف
 ويتثبت هذا ببحث منهجي يفيـد       ،7"هو العلم احلاصل عن نظر واستدالل      ":التيقن

 لشريعته، بعد أن كنا جنلها غري مكانت للشارع أأالقطع فيما نصل إليه من مقاصد سواء   
  . أو باحثني عنهاشاكني ا
 كلّل:  وأرمي باألهداف هنا   ،8" الفرض:... ، حمركة اهلَدف"مجع هدف و    : أهداف

أن يحقق من تكوينه اخللق، بعدما تصدر اإلنسان ومحل األمانـة            ما يريده اهللا عز وجل    
ل، بشكل قطعي ال لبس فيه ضمن أدوات البحـث الصـحيحة            آابتداًء مث يف احلال وامل    
  .بطرق معرفة املقاصد

ا أُمر  ملبلغ   امل -  حممد صلّى اهللا عليه وسلم     هبني وما أهلم     ،  هو اهللا عز وجل    :الشارع
  .من أفعال وأقوال وتقريرات -بتبليغه 

احلكمة بالكسر يف األصل هـي إتقـان العمـل والقـول            " مجع حكمة، و   :ِحكَم
منها احلجـة القطعيـة املفيـدة       :... وإحكامها، ويف اصطالح العلماء تطلق على معانٍ      
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: احلكمة قسـمان  : " وهي عند علماء املنطق   . 9" لالعتقاد دون الظن واإلقناع الكامل    
قسم هو تبصر القلب وتفكريه ويسمى العلم، وقسم هو حركة القلب وقوته ويسـمى              

أحدمها اإلحاطة اـردة بـنظم      : تطلق على معنيني  : " وعند علماء الكالم  . 10" العمل
 تكون حىت تـتم     كم عليها بأا كيف ينبغي أن     واحلُ. األمور ومعانيها الدقيقة، واجلليلة   

 إليه القدرة على إجياد الترتيـب، والنظـام،         نضافوالثاين أن ت  . منها الغاية املطلوبة ا   
،  البينة منها واملخفية   ،كم أحكام الشريعة  كم معرفة حِ  وأقصد باحلِ . 11"، وإحكامه إتقانهو
وِفبتمـا  ة عميق النظر املنهجي بتبصر وتفكر، من خالل طرق معرفة املقاصد يف مسألة              ي

  .للتوصل إىل املراد مث اإلحكام والقطع واالقتناع التام به
كل مركب من أجزاء متناهية ذات أوائل فليس هو شيئاً          : " يقول علماء الكالم  : كلّ

غري أجزائه، إذ الكل ليس هو شيئاً غري األجزاء اليت ينحلّ إليها وأجزاءه متناهية كما بينا                
ق الشريعة اإلسالمية وعظمائهـا، جزئياـا       وأعين بكل أي مجيع دقائ    . 12"ذات أوائل 

  .وكلياا
 أي كل ما جاءت به الشريعة اإلسالمية وحوته مـن أحكـام تكليفيـة               :جزئيات

ووضعية ومن أخبار عن الغيبيات أو قصص ألمم سابقة، ومن أمثال ضـربت لإلفهـام               
 وغـري   13 يةواإلدراك واملقارنة، ومن مجل إنشائية لتثبيت اليقني أو للقسم، ومن سنن إهل           

  .ذلك
وجل         :ريعةالش طريـق   سواء أتت عن    شريعة اإلسالم اليت نـزلت من عند اهللا عز

  . إىل قلبهاملوحيةأو  للنيب حممد صلّى اهللا عليه وسلم جربيل عليه السالم
  :ولننتقل اآلن إىل أمور البد منها متعلقة ذا العلم وتعريفه

 يف أحكامها التكليفية والوضعية ومـا        مقاصد الشريعة العامة واخلاصة    : موضوعه -
  .حوته من أخبار وأمثال ومجل إنشائية وسنن إهلية

  .البحث عن مقاصد الشارع والشريعة: غايته -
 :هو ستقراء و رتكاز تتمثل األوىل باال   اا  ـريعة نقطت ـملنهج مقاصد الش  : منهجه -

ونريـد  "،  14"تتبع اجلزئيات كلها أو بعضها للوصول إىل حكم عام يشملها مجيعـاً           “
كل استدالل جتيء النتيجة فيه أكرب من املقدمات اليت سامهت يف تكـوين              : باالستقراء

أحدمها تـام واآلخـر     : ستقراء قسمني  ومن التعريف جند أن لال     ،15" ستداللذلك اال 
ناقص، فتتبع كل اجلزئيات هو استقراء تام يفيد القطع لليقني فيه، أمـا تتبـع بعـض                 

 إذن  ، ناقص دون درجة اليقني والقطع قـوة وضـعفاً بـاطراد           اجلزئيات فهو استقراء  
 إذ إن نتيجة االستقراء أكـرب       -ستقراء التام هو اخلطوة الرئيسة واألوىل ملعرفة املقصد         اال
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 وبتحقيـق املقصـد    -ا جند الدليل االستقرائي يسري من اخلاص إىل العام          ذمن مقدماته ل  
يدنا على املرتكز الثاين، فعند املتابعة واملراقبة       بالواقع عند مراقبة التنفيذ نكون قد وضعنا        

  م هذه اآلثار وحنـدد بدقـة أثـر    آلثار تنفيذ األحكام الشرعية أو عدمها يف الواقع، نقو
املقصد من تشريع هذا احلكم أساساً، وأعتقد بأن قرون التطبيق السابقة كفيلة بـذلك،              

وبذلك يستحق أن يوصف باملنهج     فاملنهج املقاصدي منهج عقلي برهاين ميداين جترييب،        
  .العلمي دون أدىن لبس

 حينئذ يتمكن العامل املقاصدي أن يقـرر نتيجـة          ، إذا مت لنا استكمال املنهج     :مثرته
قطعية، وبذلك يساهم هذا العلم املبين على جمموع هذه القطعيات يف حسم اخلالفـات              

وبـذلك  ،  إلسالمي عموماً ، ويف الفكر ا    خصوصاً واالنشقاقات الفكرية العلمية لعلمائنا   
  يف حياتنا العملية والعلمية الفقهية منـها أو غـري     اً أساسي توحيدياً اًيكون هلذا العلم دور   

  .الفقهية 
  :قولفأأعود اآلن للمضي يف البحث، 

،  اإلبراهيمية تالارسوهب اهللا العقل منـزلة خطرية يتجلى ذلك يف اإلسالم آخر ال          
للنظر والبحث يف السماء ويف األرض، بل يف كل خلق          إذ يفيض القرآن الكرمي بالدعوة      

 .شوهت مبفاهيم خاطئة اليت مع الفطرة ثانياً و، مع الفطرة السليمة أوالًاهللا تفكراً يتماشى 
أذعن للحق بعـد    مث  بحث،  الهذا التفكر يوصل املرء إىل عني احلقيقة إن نوى معرفتها ب          

 إن أراد ابتداًء تشويه احلقائق أو عدم         مدح اهللا صاحب العقل وأثىن عليه، أما       هنا. ذلك
، يردي نفسه وإطاره ملهلكـة      االنصياع لصوت احلق والعقل السليم فهو مذموم مدحور       

  .حقيقية
واإلسالم دين العلم، والعلم مبتدأه العقل وموضع استقراره اللّب، لذلك سـخرت            

تبعاً للعقـل   احلواس له، وأخضعت اجلوارح ألوامره، فإن هذّبت النفس وأصبح اهلوى           
السليم ولتعاليم السماء، أفلح صاحب هذا العقل يف دنياه ببناء نفسه وأسرته وجمتمعـه              

 العقل تابعاً ومرؤوساً بعد أن نِحي عن وظيفة الريادة          اوأمته، وفاز يف أخراه، أما إن غد      
  .  النفس وجتاذب الشهوات ضل صاحبه وأضلّ من شاكلهوى مساقاًوالرياسة وكان 

هللا وضع العقل السليم موضع امليزان واملقياس لكل صاحل وفاسد، فقد جعـل             وألن ا 
مناط التكليف ببلوغ املرء املبلغ املطلوب منه من هذا التمييز، وحىت ال يكون ذلك تبعـاً     

 يكـون   أناإلنسان على اإلجنـاب، و    استطاعة  ألهواء الناس، جعل اهللا هذا املعيار عند        
نتـهاء عـن    اللتزام أوامر اهللا وا   الم يصبح مطالباً شرعاً ب    ، فعند بلوغ اإلنسان احل    تهأسر

   . نواهيه
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   ن معاً    لبحثيف ا قدماً  وقبل املضيمث للقلـب مـن   من  وتعريفي للعقل ، أرى أن نتبي
  :رؤية مقاصدية فأقول 

املقصود  احملاط جبمجمة الرأس ؟ وهل     16ماغالسؤال اآلن هل املقصود بالعقل هو الد      
رية النابضة والقابضة املتواجدة يف اجلهة اليسـرى مـن صـدر            بالقلب العضلة الصنوب  

  :ال أقصد هذا إمنا أريد غريه أُبينه مبا هو آتإنين حلق  ااإلنسان؟
حيتوي اجلسد بداخله على مصدر للطاقة جيعل أجهزة اجلسم وحواسه وأعضائه تعمل           

  . أجسادنا يفجلّ جاللهوفق نظام دقيق، وهذا املصدر هو الروح اليت نفخها اهللا 
 الستطاعة اإلنسان الذي  بثَّت فيـه        لكننا ندعوها بالنفس عند استقرارها يف اجلسد،      

وجيعل هوى بع ما أوحى اهللا تعاىل به تي عندما النفسأن يسمو ب إما ،هوباختياره الروح و
لبـي   خلف هـوى الشـهوات ي  اًهثالبنفسه ينـزلق أنه ، أو  الشهوات تابعة ال متبوعة   

  :  النفس بأصناف ثالثة هي جلّ جاللهلذا صنف اخلالق مآرا، 
: يوسف[ ]ِإنَّ النفْس ألمارةٌ ِبالسوِء ِإالّ ما رِحم ربي       [: عز وجل قال  : النفس األمارة 

فتغلبت على العقـل وجعلتـه أداة       وشوه فطرا،    هذه النفس طَبعها اهلوى بطابعه       ،]53
  .ت كيفما كان السبيل لذلكتفكري مسخرة لتحقيق الشهوا

النفس هنـا    ،]2: القيامة[ ]وال أُقِْسم ِبالنفِْس اللَّوامةِ   [ : عز وجل قال  : النفس اللوامة 
معها اإلنسان فنهش الشر مـن   تعيش حالة صراع بني إميان يقيين وغفلة عارضة، ضعف  

، حينها يسارع بالندم    ثوب إميانه قضمة، يشعر بأملها املؤمن فيصحو من غفوته العارضة         
   .والتوبة النصوح ليرقِّع خرق ثوب إميانه

ارِجِعي ِإلَى ربـِك    . ياأَيتها النفْس الْمطْمِئنةُ   [:  عز وجل قال اهللا    : النفس املطمئنة 
سـبحانه  اين متصل باهللا    ميإيقيين  ب  ل هذه النفس ذات     ،]28-27: الفجر[ ]راِضيةً مرِضيةً 

 الواحد األحد، زكّى نفسه بتزكية القرآن وصدق يف ارتقاء درجة النفس اللوامة             عاىلوت
 وعده وجعله من عبـاده      جلّ جالله  اهللاكي يستقر يف منـزلة النفس املطمئنة، فصدقه        

لَصني، فحفظه مما يعن االتصالاملُخ شغل اللب.  
رِضي  [ : عز وجل ني بقوهل درجتني للنفس املطمئنة، نتبينهما مؤكدت     ونالحظ وجود 

هنوا عضرو مهنومها]100: التوبة[  ]اهللا ع ،:  
  .وهي من رضيت مبا وهبها اهللا تعاىل:  النفس الراضية -أ 

 رضي  وهي نفس طلب اهللا رضاها، كنفس الصديق أيب بكر        :  النفس املرضية    -ب  
  .اهللا عنه

                       :         والنفس ندعوها بالروح بإحدى حالتني
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إن كانت خارج اجلسد، سواء قبل دخوهلا فيه أو بعد خروجها منه، فعاملها عامل   -1
األرواح، وذلك لعدم منازعة اهلوى هلا، وحدوث مد وجذر الختيار أحـد السـبيلني،              
اهلدى أم الضالل، ألنها إما ما زالت على الفطرة قبل أن تنفخ يف اجلسد ومل تصبغ بعد                 

سيختاره صاحبها، أو أنها صِبغت من ِقبل من نِفخت فيه بِصبغٍة اختارها يؤثّر على ما مبا 
صاحبها، وليس بإمكانه بعد موته أن يبدل ما أراده لنفسه من خري أو شر عندما كـان                 

 أي بعد املـوت وقبـل       - والروح قادرة يف عامل الربزخ    . يستطيع ذلك يف حياته األوىل    
    .على القيام مبا أُِذنَ هلا من أعمال،  -البعث 
 واستقبلت نور ضيائه،    عز وجل إن كانت يف اجلسد لكنها مست واتصلت باهللا          -2

وضياء تعاليمه ونفحاته، فهي نفس مطمئنة أبقاها صاحبها بعد تفكّر و تدبر على الفطرة              
به شـرعاً، فأمسـى     السليمة، بعد منازعة اهلوى هلا وإنـزاله الغرائز يف املوضع املأمور           

  .مسعداً مبا وهبه اهللا تعاىل إياه من ِنعم وفضل
  : ارتكازاوللنفس باإلمجال نقطت

مركز العمليات الفكرية وإصدار األوامر ويدعى هذا املركز العقـل، قـال            : األوىل
ن به وتتدبرون   أي ما تفكرو   ،]235: البقرة[ ]واعلَموا أَنَّ اهللا يعلَم ما ِفي أَنفُِسكُم      [: تعاىل

وتكتمون، وهذا املركز متوضع على الدماغ الذي يرسل بدوره اإلشارات الكهربائيـة            
  .  بوسائل كيميائية إىل كل نواحي اجلسد

مركز استقبال القناعات الفكرية اليت تتحـول إىل يقـني يطَبـع الشـعور               : الثانية
ن يكون صافياً مصقوالً كوجه املرآة واإلحساس الوجداين الداخلي مبا اقتنع، وبالتايل إما أ

. املستقبلة لألنوار اإلهلية، أو أن يكون كخلفها قامتاً ال ميكن أن يستقبل نوراً أو ضـياءً               
من كَفَر ِباهللا ِمن بعِد ِإمياِنِه ِإالّ من أُكِْره وقَلْبه          [: ويدعى هذا املركز القلب، يقول تعاىل     

  اِن وِباإلمي ِئنطْمم            ـذَابع ملَهاهللا و ِمن بغَض ِهملَيا فَعردِبالْكُفِْر ص حرش نم لَِكن
ِظيموهذا املركز توضع على عضلة القلب ،]106: النحل[ ]ع.  

مث إننا جند لكلٍّ من العقل والقلب منبع نور يتوسط هذين املركزين ويطلـق عليـه                
ن ينكشف احلجاب عنهما إال عـن طريـق         اللُب، لب العقل ولب القلب، وال ميكن أ       

كَالّ بلْ رانَ علَى قُلُـوِبِهم مـا        [عن القلوب      كي يزال الران   التدرج اليقيين واإلمياين؛  
جـلّ   يليق مبقام اهللا      مث اتصاهلما باهللا الواحد األحد اتصاالً      ،]14:املطففني[ ]كَانوا يكِْسبونَ 

 ،لة اإلنسان الذي فضله على كثري ِممن خلقه       ويتماشى مع منـز    كخالق ومعبود،  جالله
جـلّ   اهللايف هذا االتصال احلقيقي مـع       .  اإلنسان ويتساير مع ما يسره اهللا إلطاعة بنان      

 ليتولد بعد ذلك لب واحـد يسـتقبل         ؛يتوجه كل من اللبني لالحتاد واالنصهار      جالله
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ـ         : ديقاً لقولـه تعـاىل    ويرسل العلم الكسيب، والبحثي االجتهادي، واللدني، وهذا تص
، وورد يف موضع آخر من آيات الذكر احلكـيم   ]65: الكهـف [ ]وعلَّمناه ِمن لَدنا ِعلْما   [

  .والذكر هنا هو القرآن الكرمي ،]99: طه[ ]وقَد آتيناك ِمن لَدنا ِذكْرا[:  قوله تعاىل
د حباً صافياً هللا تعاىل ال يشاركه به        يولِّ جلّ جالله  هذا الرابط بني اللب املتحد، واهللا     

                بنفس املوقع إال صفي اخللق صاحب آخر الرساالت حممد صلّى اهللا عليه وسلم ، لـب
خلُلَّصني الصـادقني   ا منهم  اومن اصطف أحب غري اهللا تعاىل      خال من األغيار، فارغ من    

   .العاملني
قِْنع العقل بواسطة الـدليل؛  اعلم أن املتكلم كما يفيد املعىن مث ي   “: بديع الزمان  يقول

كذلك يلقي إىل الوجدان حسياٍت بواسطة صور التمثيل فيحرك يف القلب امليل أو النفرة              
فالكالم البليغ ما استفاد منه العقل والوجدان معاً، فكمـا يتـداخل إىل             . ويهيئُه للقبول 

  .17”العقل يتقطر إىل الوجدان أيضاً
كنا مع النيب صلّى اهللا     : " بن هشام حيث قال     نسمع البخاري يروي عن عبد اهللا      هنا

يا رسول اهللا، ألنت أحب إيل      : عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن اخلطاب فقال له عمر          
ال والذي نفسي بيده، حـىت      :  صلّى اهللا عليه وسلم   فقال  . من كل شيء إال من نفسي     

.  من نفسي  فإنه اآلن واهللا ألنت أحب إيل     : عمر له فقال. أكون أحب إليك من نفسك    
هذا احلديث فيه من الرمزية الشيء      .. 18”اآلن يا عمر  : فقال النيب صلّى اهللا عليه وسلم       

فإن قلت لكم إن املعادن كالنحاس      . ري، لغة يفهمها من تعلمها أو تعلم الكثري منها        ثالك
لبادرمت ِسراعا تقولون أصبت إذ التجـارب        أو احلديد تنقل التيار الكهربائي أو احلرارة،      

لعلمية املتخصصة أو التجارب الفردية تثبت ما قلت، إذن عكس النتيجة اربة مرفوض، ا
 فنقـف وال   رضي اهللا عنـه أما يف ما حصل مع عمر    . يف هذه نسلم ونستسلم للحواس    

  .                  ندرك غور احلديث، ألنّ الكثريين يفتقدون ما يكتسبه املتيقن بعد تفَكُر
وعمر بن اخلطاب رضي صلّى اهللا عليه وسلم     ملعلم املصطفى حممد    إذ ما شهدناه بني ا    

اهللا عنه، هو ذات الصراع الذي حيدث لنا يف مرحلة النفس اللوامة، فسيدنا حممد صلّى                
ينقل العلوم لعمر رضي اهللا عنه عن طريق احلقن اجلسدي، مـن خـالل      اهللا عليه وسلم  

 صلّى اهللا عليه وسلم املطمئنة، وبـني        تشابك األيدي حبوار مستطري بني نفس رسول اهللا       
االجتـاه  ذات  اللوامة، قبل أن يتحد لب العقل ولب القلب يف           رضي اهللا عنه   نفس عمر 

ح هواه عن مراده ناطقاً باللسان، لعدم قـدرة         صأحس كيانه باحلوار الداخلي فأف     ،عنده
     ـباهللا  اهلوى على خوض مثل هذا احلوار والتلقي، جاء الكالم خليطاً مـن ح ني حـب

:  ، مع حب األنا واهلوى، أتـى اجلـواب         صلّى اهللا عليه وسلم    ورسوله   سبحانه وتعاىل 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي�

 

254

أحبك يا رسول اهللا، وأحب ما تبثُّه يفّ، ولك جسدي ومايل، ولكن األنا وهوى النفس               
هنا زاد رسول اهللا صـلّى اهللا       . يقفان حاجزاً أمام مد عطائك، جيذبين اهلوى إىل هواها        

 اجلرعة اليت تذيب حاجز األنا يف وعاء احلب، مع بلسم شاف من الكلمات              سلمعليه و 
سعادتك يف الدنيا : اليت ال تبقي أثراً خلدش يف منهج العالقة اخلالصة هللا، وقال له مبا معناه

واآلخرة هي بإعادة وضع اللب يف موقع القيادة، وجعل اهلوى تابعاً ملا هو أمسى، هـذه                
 البلسم الشايف من الكلمات، أذابت حاجز النفس الشاهق عنـد ابـن   اجلرعة الزائدة مع 

اخلطاب، فاستوى مع طريق املنهج املمهد ليتابع السري بعدها عمر رضي اهللا عنـه، بـل    
وكل من أراد أن يسلك سلوكه ِمن بعده ليصل إىل سعادة حقيقيـة، سـعادة الـدنيا                 

لألنا وتقهقر للهوى مفصحاً عن     واآلخرة، هنا نطق احلال واملقال عما جرى من ذوبان          
األنا، عند ذلك دوت كلمة رسول  أوحب الذات   ايواز يهم  حب خالص هللا ورسوله ال    

فعل وشاهداً له باخللود، فوجل عمر       مِقراً له ما  ) اآلن يا عمر  : (اللهصلّى اهللا عليه وسلم     
، دوت  هاقائدو  بأكادميية املريدين يتتلمذ فيها ويرتقي يف درجات سلمها ليصبح يوماً ه          

          لها     كلمة رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم إىل يوم يبعثون، يسمعبها من وعيها وأدرك س
  . ومسلكها
احلبي يف االجتاه، هو من يعيننا على فهم قصد الشارع           نصهارالوا  اللبي، داالحتاهذا  

اتمع، لذا علينا   ، هو الذي ينهض بالفرد واألسرة و      كتاباً كرمياً وسنةً مطهرةً   والشريعة  
والسر يكمن يف معرفـة     . معرفة أبواب الولوج والوقوف عندها نقْرعها بقوة لنلج فيها        

وما هو املبتغي؟ أإميـان      وسؤاهلا إىل أين املسري؟    االنطالق عند الوقوف مع الذات        نقطة
  وراثي قد ال يثمر، أم إميان اعتقادي بناء؟ 
 عنه حيث أخذ يد النيب صلّى اهللا عليه وسلم،          لننطلق من حيث انطلق عمر رضي اهللا      

فلنأخذ بيد من ورث علمه واستقبل العلم اللدني، فال خري يف أمة يقودها اهلوى ودافـع                
األنا ويفقد فيها صانع النفوس املطمئنة، لذا علينا أن حنيي سنة رسول اهللا صلّى اهللا عليه                

لنسـري   .فوز حبب اهللا وصـفيه    وسلم كما سلك طريقها عمر رضي اهللا عنه، عندئذ ن         
عليـه  بنورها ننقل األمانة اليت محلناها كي يصبح الفرد فينا أمة وحده كأبينا إبـراهيم               

  . السالم
إن إعمال العقل ينبغي أن يرافقه التعليم، وأن تسأل النفس هل       : ويف هذا الصدد أقول   

لى املرء أن يؤهل نفسه هي أهل لتلقيه، فإن كان اجلواب نعم فِنِعما، وإن كان العكس فع      
لتستقبل املعلومة وتعاجل إجياباً أو سلباً؛ ليصل املرء للقناعة الثابتة بعدما كُشـف عمـا               
غُمض عليه وغُِمض، وإال كان االعتقاد لألنا والذات الذي يولِّد الغرور والرياء ونفْـق              

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  �محمد رضوان مجدالوي 
 

255 

وىل، لذا علينـا أن     ، وقتئذ ينتج بناء هش، يسقط عند اهلزة األ        جلّ جالله اإلخالص هللا   
ننمي بداخلنا نفساً مطمئنة لبيبة، كي نصل إىل السالم احلقيقي بكلّ ما أُمنـا عليـه يف                 

 والنفس واإلطار احمليط بنا     عز وجل أجسادنا أو مبن حنن مسؤولون عنهم، سالم مع اهللا          
بها إمنا هو من    إن إصابة األمة يف قل    " :يقول بديع الزمان    .  سواًء أكان األسرة أم اتمع    

  .19"ضعف الدين ولن تنعم بالصحة إالّ بتقوية الدين
  :واآلن أبني تعريفي للعقل بقويل

  . يتوصل حبركته الذَّاتية إىل املقصوداحلواس،هو النهيةُ ملا تنقله : العقل
 والنهاِء مكسورتني، نهاية الشيء وآخره كالغاية“: جاء يف القاموس أن النهية: النهيةُ

 النهية ألن ما تراه العـني، أو        وقلت.20" بلغ غايته  أي: وانتهى الشيء وتناهى وّى تنهية    
 يشمه األنف، أو يتذوقه اللسان، أو تلمسه اليد، يدرك بالعقل وحده،            أوتسمعه األذن،   

فهذه احلواس منافذ للعقل على العامل اخلارجي، فيها يكتسـب العلـم            . إليهإذ املنتهى   
  . احمليط بناطارباإلويزداد معرفة 

  من املبادئ العقلية عند املرء     جمموعة هذا فهو اآللة العاملة وما يعقل به لتتكون          وعلى
 وذا يشترك اإلنسان واحليوان     منافذه،عن طريق االكتساب املعريف والعلمي من خالل        

  . قدرهعلىيف إدراك العامل اخلارجي عن طريق احلواس كلّ 
 بالشيء وصالً وِصـلَةً بالكسـر       الشيءوصلَ  “: طورد يف القاموس احملي   : يتوصل

:  لَغة، والشيء وإليه وصوالً ووصلَةً وِصلةَبالكسر، ووِصلك اهللا ، مهلَأََ: والضم، ووصله 
  .21"بلَغه وانتهى إليه

 ككَرم، حركاً بالفتح، حركةً ضد      حرك،: "يف قاموسه ) الفريوزآبادي(ذكر  : حبركته
كَن22"س.  

استعار أصحاب املعاين الذَّات، فجعلوها     : يليذكر األصفهاين عن الذَّات ما      : الذاتية
 واستعملوها مفردة ومضافة إىل املضـمر       عرضاً،عبارة عن عني الشيء جوهراً كان أو        
. 23"ذاته، ونفسـه، وخاصـته    :  فقالوا واخلاصة،باأللف والالم، وأجروها جمرى النفس      

 – عضو كان أو جهاز      –أي أن العقل     : ”ل حبركته الذاتية  يتوص“ من عبارة    والقصد
 التنفس، وظيفـة العقـل إدراك       وكجهازفهو مستقلٌ بذاته كالقلب ودورته الدموية،       

ه نوراً يهتدي ـ عنده ملكة تكون للتصبحاملعلومة وختزينها وتصور معناها وختيل أبعادها 
  .به عند احتياجها
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 صاحب امللكة اخلاصة اليت يعملـها       الذاتيةركة   هذا فهو اجلوهر ذو القوة احمل      وعلى
 بعد اإلدراك، ليعطي حكمه فيمـا       والبحثبالتفكر والتدبر والتصور والتخيل والتذكر      
  .يعرض له، وذا يفترق اإلنسان عن احليوان

قصدت قصـده،   :  الطريق، يقال  استقامةالقصد  ”:ذكر األصفهاين أن    :  املقصود إىل
  : كأنه وجد قصده، قالمكانه،أصاب وقتل : د السهموأقص... أي حنوت حنوه

  .24" قلبك غري أن مل تقِْصدفأصاب
ذاهباً إىل أننا بعـد     "  املقصود إىل: " بقويل "يتوصل حبركته الذاتية  : " عبارة وأمتمت

 النتيجة أتت بعد خماٍض عقلي يبدأ     وهذهإعمال العقل البد من ظهور نتيجة هلذا التفكري،         
 تكون النتيجة لعملية التفكري، وهذه النتيجة       لفكرةمث التفكّر ا للتوصل     بإدراك املعلومة،   

 حىت يتوصل اإلنسان    ؛ واملعاجلة ضمن العقل   واملعريف من االكتساب العلمي     املقصودةهي  
   . لهملا يعتربه حمموداً لديه، ومقصداً 

  : التعريف اآلن إىل أموٍر البد منها متعلقٍة ذا ولننتقل
ـ ،   العمر ساعة من الزمن    منولود احلديث الذي مل يتجاوز       أن للم  نالحظ ه إرادةٌ  ـل

 غريزي ما يسد جوعه أو يـرفض        بشكلواختيار، نابعة من عقله الفطري، فنراه يطلب        
أو يرفضها، فإن تقبلّها وأردنا     ) اللهاية (املاصةبشكل تلقائي شيئاً مر املذاق، أو أنه يتقبل         

 عن رفضه لنـزعها، وإن أجربناه عليها نـراه         معبراً ثتهبلنـزعها منه فنجده ميسك ا      
وهب ، شأنه  هذه احلادثة ألدركنا بأن اهللا عز وجلتأملنافلو  . يقذفها بلسانه رافضاً إياها   

 حىت يدركبل إن هذا العقل .  منذ والدته عقالً فطرياً له إرادةٌ واختيار على قدره     اإلنسان
.  لغة مغايرة للغتهمثالًويكون هذا أيضاً إن أمسعناه . فرحهاقبل الوالدة فيتأثر حبزن أمه أو 

.  بعد والدته عند وعيه    تعلمهابل يكون أسرع من غريه يف تعلّم هذه اللغة، فيسهل عليه            
  .كل ذلك أثبته العلم احلديث

  :  وعليه
 عن طريـق اإلدراك والفهـم       ومعرفته زيادة علمه     العقل الفطري والكسيب   فوظيفة
وغاية العقـل   .  والتفكري والبحثومة وختيله للمحسوسات وتصوره للمعاين      وختزين املعل 

  .دها وخيتارهايلوصول إىل النتيجة اليت يرلبنوعيه 
 أو مركّبـة    كانتتلقي املعلومة ضرورية مسلّمة     :  يف العمل التلقي واإللقاء    ومنهجه

يرسل أوامره ألعضائه أو     مثبعد نظر، مث يلقي ما تلقاه من املعاين للقلب فيتأثر ا أوالً،             
عن   مبا أملى العقل عليهم،يقوموامعها للغري كي ميتثلوا ملا صدر من العقل من أوامر حىت    

  .طريق اإللقاء كلٍّ بإشارة ولغة يفهمها
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 طريق حتقيق خياراته وإرادته، أو للغـري        عنالثباتية ونيل الرضى إما لذاته      :  ذلك مثرة
  .لوقاًسواًء كان هذا الغري خالقاً أم خم

  :  القلب و العقلبني
 عن حركة القبض والبسط مـن أجـل         املسؤولة أقصد هنا بلفظة القلب العضلة         ال

. لهيإذ أن علماء الطب توصلوا إىل إجراء عمليات جراحية للقلب وتبد          . الدمويةالدورة  
هذا القلب ال نلمس من اإلنسان الذي محل قلب إنسان آخر حبه ملا أحب               تبديلوعند  
 األصلي أو كرهه ملا كره، لذا أحتدث عن القلب الذي يعلـو القلـب               القلبب  صاح

  .عليهالعضوي ويؤثر 
..  قدمه على السمع والبصر ألنه هو حمل اإلميان       ]قلوم   [وأما   “:يقول بديع الزمان  

و ألن أول دالئل الصانع يتجلى من مشاورة القلب مع نفسه، ومراجعة الوجـدان إىل               
راجع نفسه حيس بعجز شديد يلجئه إىل نقطة استناد، ويرى احتياجـاً            فطرته، ألنه إذا    

مث  ..شديداً لتنمية آماله فيضطر إىل نقطة استمداد، وال استناد وال استمداد إال باإلميـان             
أن املراد بالقلب اللطيفة الربانية اليت مظهر حسياا الوجدان، ومعكس أفكارها الدماغ،            

 التعبري بالقلب رمز إىل أن اللطيفة الربانية ملعنويات اإلنسان          فإذاً يف . ال اجلسم الصنوبري  
فكما أن ذلك اجلسم ماكينة حياتية تنشر ماء احلياة ألقطار          . كاجلسم الصنوبري جلسده  

البدن، وإذا انسد وسكن مجد اجلسم؛ كذلك تلك اللطيفة تنشر نور احليـاة احلقيقيـة               
 – العياذ باهللا    –وإذا زال نور اإلميان     . ه وآماله ألقطار اهليئة اسمة من معنوياته وأحوال     

 ويقـول  .25”صارت ماهيته اليت يصارع ا الكائنات كشبٍح ال حراك به وأظلم عليـه   
أن سوقها يفيد أم ملا مل يعملـوا        :  هو ]ِفي قُلُوِبِهم مرض  [  أعين مجلة  “:بديع الزمان 

 روحهم مرضاً فال أقل من أن يعرفوا مبقتضى احملاكمة العقلية والشعور احلسي ظهر أن يف    
أنه مرض ليجتنبوا عن القضايا وال حيكموا عليها؛ إذ من شأن املـرض تغـيري احلقيقـة          

  .26"...وتشويه املزين وحتلية املر كما مر 
أَفَلَم [:  عز وجل   قال كما. ]179: األعراف[ ]لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ ِبها     [: قال تعاىل 

ِفي األرِض فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعِقلُونَ ِبها أَو آذَانٌ يسمعونَ ِبها فَِإنها ال تعمى              يِسريوا  
 نفهم هذه اآليات ال     حىت .]46: احلج[  ]األبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدور        

من ضـوء   ، وإين أعرف القلب      العالقة بني القلب والعقل    ومعرفةبد من تعريف القلب،     
  :بقويلمقاصدي 

  .لدنية كانت عقليةٌ أو سواء:   الذي تنطَِبع عليه املؤثرات اخلارجيةهو
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 يعتري اإلنسان مـن املشـاعر       ماأي  :  بقويل تنطبع عليه املؤثرات اخلارجية     وأقصد
واألمـان،   واخلوف   ،جلربوتواالوجدانية والنفسية املتفاوتة، كاحلب والبغض، والرمحة       

 املعاين وغريها يتأثر القلـب  هذهكل .. والرهبة والرجاء، واحلسد والغبطة، إىل غري ذلك 
 احلاسة اجلامعة لكل منافـذ      هوا، عن طريق مؤثر خارجي منفذه للقلب العقل الذي          

 اليت يتوصـل إليهـا      النتيجة عني القلب، يأخذ خالصة      – أي العقل    –و  ـاحلواس، فه 
  .العقل بإدراكه

ـّةسواء كانت عقلية أو     : "هب بقويل وأذ أو أن املؤثرات العقلية الفطريـة       إىل" لدني 
  .الكسبية تنطبع على القلب عرب وسائل نقل هذه املؤثرات بعد إدراك العقل هلا

ـّة: "قويلأما   فهي إهلام مباشر للقلب إما عن طريق وحٍي من اهللا عز وجل، أو           " لدني
. عليهؤيا صادقة، وال يكون ذلك إالّ لقلٍب صاٍف ال ران            منه تعاىل للقلب، أو بر     بإحياء

  . العقل ليدركه ويعمل وفقهإىل بعد ذلك ينعكس هذا اإلهلام الرباين من القلب مث
  : القلب بالعقلعالقة

فالعقل والقلب مها حبكم نواة اإلنسان ولبـه وبفضـلهما           ...": يقول بديع الزمان  
ن من القدرة على االنبساط واالتساع ما ميكنهما        استطاع أن يصبح مثرة الكون، وميلكا     

إن القلوب والعقول برازخ إنسانية بني      : أن يطويا العامل كله رغم صغرمها، فرأى السائح       
 - بالنسبة لإلنسـان     -عاملي الغيب والشهادة، فالعالقات والعالمات بني ذينك العاملني         

أقبال، فـإن أقصـر الطـرق    : " لذا خاطب عقله وقلبه معاً قائالً  جتري يف تلك النقاط؛   
املوصلة إىل احلقيقة هي من بابكما فهيا لنستفد مبطالعتنا العقول والقلوب املتصفة باإلميان            
ودراستنا كيفياا وألواا، فهذا درس ال يؤخذ من األلسنة كما هو احلـال يف الطـرق             

 سريه فيعطـي    أن عقلي قد يرافق قليب يف     ! اعلم  " :، كما يقول بديع الزمان    27"األخرى
. القلب مشهوده الذوقي ليد العقل؛ فيربزه العقل على عادته يف صورة املربهن التمثيلـي             
. ومن تلك احلقائق أن الفاطر احلكيم كما أنه بعيد بال اية، كذلك قريب بـال غايـة                

وكما أنه ليس داخالً، كـذلك لـيس        . وكما أنه يف أبطن البطون، كذلك فوق الفوق       
  .28”خارجاً
 اخلالق تنصب هذه القناعة     وحدانية يتوصل اإلنسان بعد حبٍث ونظٍر بعقله إىل         ماعند

 بذرة اليقني وترعى الرعاية السليمة      لتزرعمن العقل الذي يستقبل شرع اهللا، إىل القلب         
 ونوره، هذا العقل يرقى إىل احلكمة واحللم    لتعاليمهحىت يصبح القلب موقناً باهللا مستقبالً       

 ومـن   ، التلقي والبحث وإعمال العقل بالتفكّر     طريق عن   ،كتسبه من علمٍ  من خالل ما ا   
 أنوار اهللا عز    – أي القلب    - العقل الذي يستقبل     إىلانعكاس املعرفة اإلهلامية من القلب      
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 من املعاصي فتنعكس هذه األنـوار أول مـا          القلببعد زوال الران الذي يغلّف       وجل
 اآلخر يضيء بشكل أَشد وهجاً ممـا كـان      هو   ليصبح نوراً  ؛تنعكس على العقل املفكر   

 يصدر بعد ذلك من اإلنسان من قوٍل أو فعٍل          فماعليه، بسبب اكتسابه احلكمة واحللم،      
 الكرمي والسنة املطهرة، مستمداً من اهللا عـز         القرآنجنده مستمداً من أخالقيات وتعاليم      

  .ونبيه حممد صلّى اهللا عليه وسلم وجل
 لفظـة  املوقن ليطلق عليهما معاً     والقلب املقتنعمٍج واحتاد بني العقل      نرى عملية د   هنا

  .احلكيمذا الشكل يكون القلب صاحب بصرية وهذه البصرية مصدرها العقل . اللِّب
 السليم، الذي تلقى أنـوار  القلب العقل صاحب نوٍر، وهذا النور منعكس من         يكون

الذي يعمل  " وهي العقل "هبها اهللا لإلنسان     نرى أداة التفكري اليت و     هكذا ، عز وجل اهللا  
 حىت يصبح صاحب هذا العقل من أصـحاب         ؛ بالرقي درجة فدرجة   يبدأوفق الشريعة   

 الذين بلغوا ذروة التفكري السليم املنور مـن اهللا عـز            العقولأويل األلباب أي أصحاب     
ا  درجة احلكمة وامتازت بـاحللم بتـأين أصـحا         علىفحصلت هذه العقول     ،   وجل

ذا يكون الشرع هو حاكم العقل .  وتعاليمهاهللالوكهم طريق سوتبصرهم يف أمورهم، و   
 بطبعهم عما ال ينبغي، ممتـنعني عمـا         منتهنيلذا نرى هؤالء الناس     . وموجهه األوحد 

 فيها العوام أو املكابرون عـن احلـق أو    يقعيرديهم ويزلق أقدامهم يف مهاوي ومطبات       
إذ اليقني  .  ترقى يف درجات املعرفة احلقة     مفكرةب قلوٍب عاقلة    املنافقون، نلفاهم أصحا  

 أن، بعد  عز وجل  اهللابنور هي العقل املنور بصريةًجتذّر وتأصل يف قلوم فيصبح للقلب     
 بعـدما كـان للعقـل أذنٌ        ةرمحانيكان للعقل فقط أداة بصٍر، كما يتمتع القلب بأذن          

ونرى القلب ينطـق حبكمـة      . للغط من احلديث   مساع اللغو والغيبة والنميمة وا     اعتادت
 من لسان صدق بعدما كان هذا اللسان يودي بصاحبه إىل ما ال يرضاه العقـل                سديدة
  .السليم

له نافذة قوة البصـرية، فمنافـذ       تح   تنف اإلهلي غريزة واكتساب، بالنور     العقل  إذن
والبصرية هنا هي   .  القلب هي البصرية   إدراكاإلدراك للعقل هي احلواس اخلمس، ومنافذ       
 الذي هو اجتماع متام العقل الذي وهبه       اللبالعقل عن اهللا حكمة وحلماً من لدنه لتمام         

 عنه املتعلقات الغريية ورواسب الران مما اقترفت  املزال مع القلب املنور     ،اهللا نوراً من نوره   
  ].14: املطففني[  ]نوا يكِْسبونَكَالّ بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم ما كَا [:  قال تعاىل،يد اإلنسان

 العدل، وألن من اختار     ليتحقق لكل مذنٍب عقوبة تقدر بقدر الذنب املقترف         وألن
 عقوبته هي ختم اهللا على   نرىطريق الضالل بدالً من طريق اهلدى والصالح، لذلك كله          
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لسابق بـأم    وذلك لعلم اهللا ا    اآلخرة،قلوب الضالني املضلني يف الدنيا، وسوء املصري يف         
  :ألم، بصريملن خيتاروا طريق اهلداية واحلق؛ أعمى اهللا 

 كلمة احلق فلم يعملوا عقوهلم      عنأغلقوا أعينهم عن الصواب، وصموا آذام       : أوالً
  .ملّا خلقوا بل جعلوا اهلوى هو قائدهم وحمركهم

 شأنه على قلـوم،      فختم اهللا جلّ   ام،ثاألغلفوا بالران قلوم مبا اكتسبوه من       : ثانياً
لـذا  . أي ال يعقلون ا   ]. 179: األعراف[  ]لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ ِبها     [: لذلك قال تعاىل  

فإما أن ميتلكها أو أن تتملكـه،       .  اإلنسان أن حيقق معىن ال إله إال اهللا بداخله         علىجيب  
أعماله وكأنه يـرى اهللا     لكته يقوم ب  مته، وإن   ـ ل عز وجل   ملكها يستشعر مبراقبة اهللا    فإن

 وهنا حيقق معىن العمل اإلمياين للقلب واللسان والبدن، فعلى اإلنسان أن يبدأ             ، عز وجل 
  احلركة الداخلية اإلميانية لبذرة اإلميان القليب فيه، ويسقيها من نور اهللا عز وجـل              مبتابعة

 بإطاره  مؤثراًبح  حىت يفيض على عقله وقلبه ولسانه وجوارحه بل كلّ بدنه، وبالتايل يص           
 الصدد أذكر حـديثني     هذااحمليط به بناًء ألسرته وجمتمعه معيناً للدولة ال هداماً فيها يف            

قال “:  قال  رضي اهللا عنه   هريرةعن أيب   : ولألالرسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه،       
رب إيلّ عبدي من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب، وما تق :  تعاىل قال  اهللاإن  : رسول اهللا 

 فـإذا   أُِحبه أحب إيلَّ مما افترضته عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيلَّ بالنوافل حىت              بشيٍء
 ورجله اليت   اأحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش              

ل وهـو   حديث طوي : والثاين .29"ستعاذين ُألعيذه اميشي ا، ولئن سألين ألعطينه، ولئن       
عليه السالم يسأل رسـول اهللا        واجلواب عندما أتى جربيل    السؤالحوار تعليمي بطريقة    
 ومن بعدهم وهو مروي عن      - رضي اهللا عنهم   – الصحابة   ليتعلمصلى اهللا عليه وسلم     

أن تعبد اهللا كأنـك     :  فأخربين عن اإلحسان؟، قال   : قال:  مسلم، جاء فيه   بتخريجعمر  
  .30”كن تراه فإنه يراك مل تفإنتراه، 

     :31العقل عند علماء الفلسفة، و الكالم ، و املنطق 
 يدلنا على أن العقل هو املسؤول يف اجلسـد عـن            ما قاله هؤالء السادة العلماء    كل  

 يرقى إلقائه لداخله أو للغري من قوٍل أو فعل، يرقى بقدر رقي ما يتلقاه من واإللقاءالتلقي 
 واحللم،  احلكمة العقل أن يسمو حىت يرقى ملرتبة        عٍة فإن استطا   معرفيٍة وعلمي  مكتسباٍت

 مـع إنسـانية     متاماًيستطيع وقتها أن يضبط ما يصدر عنه قوالً وعمالً بشكٍل يتناسب            
 الغري إنساناً أم حيواناً أم      هذااإلنسان يف التعامل مع نفسه أوالً ومع الغري ثانياً سواًء كان            

  .مجاداً

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  �محمد رضوان مجدالوي 
 

261 

 مـن زيـادة يف املعرفـة أو         لإلنسانملتتبعة للحركة الداخلية     العقل هو العني ا    نإذ
 للحركة اخلارجية سواء صدرت     املراقبةالتفاعالت أو التأثريات الداخلية، كما أنه العني        

  . السليمةاحلواسمن اإلنسان نفسه أو من غريه عن طريق منافذ 
  

  : مفهوم العقل عند علماء الشريعة
حىت يظن أن لكل واحد منهم مفهومه اخلاص به، هلذا          تعددت أقوال العلماء يف حده      

  .يضيق البحث بسردها لذا سأختري منها ما يثري البحث
أن العقل الذي هو مناط التكاليف الشرعية، اختلف        اعلم  “ :يقول الشيخ التهانوي  

هو العلم ببعض الضروريات الذي مسيناه بالعقل       : أهل الشرع يف تفسريه، فقال األشعري     
وما قال القاضي هو العلم بوجوب الواجبات العقلية واسـتحالة املسـتحيالت            . بامللكة

وجواز اجلائزات وجماري العائدات أي الضروريات اليت حيكم ا جبريان العادة مـن أن              
اجلبل ال ينقلب ذهباً، فال يبعد أن يكون تفسرياً ملا قال األشعري، واحتج عليه بأن العقل              

صور انفكاكهما وهو حمال، إذ ميتنع أن يقال عاقل ال علم له            جياز ت  ليس غري العلم وإالّ   
أصالً وعاملٌ ال عقل له أصالً، وليس العقل العلم بالنظريات ألنه مشروط بالنظر والنظـر        
مشروط بكمال العقل، فيكون العلم بالنظريات متأخراً عن العقل مبرتني، فـال يكـون              

علماً بكلها فإن العاقل قد يفقد بعضها نفسه، فيكون العقل هو العلم بالضروريات وليس 
وجوابه أنا ال نسلّم أنه لو كـان   .و املطلوبهلفقد شرطه كما مر، فهو العلم ببعضها و  

والظاهر أن العقـل   : وقال اإلمام الرازي  . نفكاك بينهما جلواز تالزمها   الغري العقل جاز ا   
حلـواس الظـاهرة    صفة غريزية يلزمها العلم بالضروريات عند سالمة اآلالت وهـي ا          

والباطنة، وإمنا اعترب قيد سالمة اآلالت ألن النائم مل يزل عقله عنه وإن مل يكن عاملاً حالة 
النوم الختالل وقع يف اآلالت، وكذا احلال يف اليقظان الذي ال يستحضر شيئاً من العلوم         

عاقل ال شك أن ال    .ت ورد عليه، فظهر أن العقل ليس العلم بالضروريا        هشالضرورية لد 
فالعقل صـفة   . إذا كان ساملاً عن اآلفات املتعلقة كان مدركاً لبعض الضروريات قطعاً          

. قوة للنفس ا تتمكن من إدراك احلقائق      : غريزية يتبعها تلك العلوم، وهذا معىن ما قيل       
وحمل تلك القوة قيل الرأس، وقيل القلب، وما قيل هو األثر الفائض على الـنفس مـن                 

العقل جوهر مضيء خلقه اهللا     : " خالصة السلوك قال أهل العلم        ويف ."..العقل الفعال   
العقل ما ينجي صاحبه من مالمة      : يف الدماغ وجعل نوره يف القلب، وقال أهل اللسان          

وقال حكيم  . العقل حياة الروح والروح حياة اجلسد     : الدنيا وندامة العقىب، وقال حكيم      
وة وركَّب يف البهائم الشهوة بال عقل، ويف ابن آدم ركَّب اهللا يف املالئكة العقل بال شه: 
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فمن غلب عقله شهوته فهو خري من املالئكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر               .كليهما
العاقل من اتقى ربه وحاسب نفسه، وقيل مـن يبصـر           : من البهائم، وقال أهل املعرفة      

وقيل الذي يتواضع ِلمن    . تهمواِضع خطواته قبل أن يضعها وقيل الذي ذهب دنياه آلخر         
وقيل الذي  . فوقه وال حيتقر ملن دونه وميِسك الفضلَ من منطقه وخيالطُ الناس باختالفهم           

يترك الدنيا قبل أنْ تتركه ويعمر القرب قبل أن يدخله وأرضى اهللا قبل أن يلقاه، وقيل إذا                 
عمل أو عمل بغري أدب وإذا علم ومل ي  . اجتمع للرجل العلم والعمل واألدب يسمى عاقالً      

  .32”أو عمل بأدب ومل يعلم مل يكن عاقالً
العقل نور يف الصدر به يبصر القلب عنـد النظـر يف            :" يف أصوله  السرخسييقول  

احلجج مبنـزلة السراج، فإنه نور تبصر العني به عند النظر فترى ما يدرك يف احلواس، ال               
ظر عليه، فكذلك نـور الصـدر       أن السراج يوجب رؤية ذلك ولكنه يدل العني عند الن         

الذي هو العقل يدل القلب على معرفة ما هو غائب عن احلواس من غري أن يكون موجباً 
  .33”لذلك، بل القلب يدرك بالعقل

العقل هو صفة يتهيأ للمتصف ا درك العلوم والنظر يف     “:  يف املنخول  الغزايلويقول  
  .35”قل ال يقبل النسخ والبطالندليل الع“: نسمعه يف مستصفاه يقولو .34”املعقوالت

العقل ضربان مث هو ضربان غريزي وهو أصل،        “:  يف البحر احمليط   الزركشيويقول  
فهو : وأما املكتسب   . فهو الذي يتعلق به التكليف    : فأما الغريزي . ومكتسب وهو فرع  

الذي يؤدي إىل صحة االجتهاد وقوة النظر، وميتنع  أن يتجرد املكتسب عن الغريـزي،               
ميتنع أن يتجرد الغريزي عن املكتسب، ألن الغريزي أصل يصـح قيامـه بذاتـه؛               وال  

  .36”واملكتسب فرع ال يصح قيامه إال بأصله
فالعقل غريزة جعلها اهللا عز وجل يف املمتحنني من عباده أقام بـه      “: احملاسيبويقول  

 وـى   وأتاهم خاطب من قبل عقوهلم، ووعد وتوعد، وأمر       . على البالغني للحلم احلجة   
  .37”وحض وندب

: ما نصـه  نوان بيان حقيقة العقل وأقسامه      ع ل حتت اق عندما   لغزايل ا ءحياإلأعود  و
اعلم أن الناس اختلفوا يف حد العقل وحقيقته، وذهل األكثرون عن كون هذا االسـم               “

أن : واحلق الكاشف للغطـاء فيـه      .همطلقاً على معان خمتلفة، فصار ذلك سبب اختالف       
 باالشتراك على أربعة معان، كما يطلق اسم العني مثالً على معان عدة،             العقل اسم يطلق  

وما جيري هذا ارى، فال ينبغي أن يطلب جلميع أقسامه حد واحد، بل يفرد كل قسم                
   .بالكشف عنه
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الوصف الذي يفارق اإلنسان به سائر البهائم، وهو الذي استعد به لقبول             : فاألول
 بـن أسـد     ثناعات اخلفية الفكرية، وهو الذي أراده احلار      العلوم النظرية، وتدبري الص   

إنه غريزة يتهيأ ا إدراك العلوم النظرية، وكأنه نـور          : احملاسيب حيث قال يف حد العقل     
ومل ينصف من أنكر هذا ورد العقـل إىل         . يقذف يف القلب، به يستعد إلدراك األشياء      

ئم يسميا عاقلني باعتبار وجود هـذه       فإن الغافل عن العلوم والنا    . جمرد العلوم الضرورية  
وكما أن احلياة غريزة ا يتهيأ اجلسم للحركات االختيارية    . الغريزة فيهما مع فقد العلوم    

دراكات احلسية فكذلك العقل غريزة  ا تتهيأ بعض احليوانات للعلوم النظرية، ولو             الوا
ال فـرق   : سية، فيقـال   احل واالدراكاتالغريزة   يفجاز أن يسوى بني اإلنسان واحلمار       

 خيلق يف اإلنسان علوماً وليس خيلقها يف احلمار         بينهما إال أن اهللا تعاىل حبكم إجراء العادة       
ال فرق إال أن اهللا عـز       : احلياة، ويقال   يف   جلاز أن يسوي بني احلمار واجلماد      والبهائم،

حلمار مجـاداً   وجل خيلق يف احلمار حركات خمصوصة حبكم إجراء العادة، فإنه لو قدر ا            
ميتاً لوجب القول بأن كل حركة تشاهد منه فاهللا سبحانه وتعاىل قادر على خلقها فيـه               

مل يكن مفارقته للجماد يف احلركـات إال        : على الترتيب املشاهد، وكما وجب أن يقال      
بغريزة اختصت به عرب عنها باحلياة فكذا مفارقة اإلنسان البهيمة يف إدراك العلوم النظرية              

زة يعرب عنها بالعقل، وهو كاملرآة اليت تفارق غريها من األجسام يف حكاية الصـور               بغري
واأللوان بصفة اختصت ا وهي الصقالة وكذلك العني تفارق اجلبهة يف صفات وهيئات 

ؤية، ونسبة القرآن   الرلعلوم كنسبة العني إىل      ا ىلإفنسبة هذه الغريزة    . ا استعدت للرؤية  
نكشاف العلوم هلا كنسبة نـور الشـمس إىل         ا يف سياقها إىل     يزةالغروالشرع إىل هذه    

   .البصر، فهكذا ينبغي أن تفهم هذه الغريزة
 ذات الطفل املميـز جبـواز اجلـائزات         يفهي العلوم اليت خترج إىل الوجود       : الثاين

كالعلم بأن االثنني أكثر من الواحد، وإن الشخص الواحـد ال           : واستحالة املستحيالت 
كانني يف وقت واحد، وهو الذي عناه بعض املتكلمني حيث قـال يف حـد               يكون يف م  

وهو . إنه بعض العلوم  الضرورية كالعلم جبواز اجلائزات واستحالة املستحيالت         : العقل
أيضاً صحيح يف نفسه، ألن هذه العلوم موجودة، وتسميتها عقالً ظاهراً، وإمنا الفاسد أن              

  .ال هذه العلومال موجود إ: تنكر تلك الغريزة ويقال
علوم تستفاد من التجارب مبجاري األحوال، فإن من حنكتـه التجـارب            : الثالث

وهذّبته املذاهب يقال إنه عاقل يف العادة، ومن ال يتصف ذه الصفة فيقال إنه غيب غمر                
  . جاهل، فهذا نوع آخر من العلوم  يسمى عقالً 
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عواقب األمور، ويقمـع الشـهوة   أن تنتهي قوة تلك الغريزة إىل أن يعرف        : الرابع
الداعية إىل اللذة العاجلة ويقهرها، فإذا حصلت هذه القوة مسي صاحبها عـاقالً، مـن               

امه وإحجامه حبسب ما يقتضيه النظر يف العواقب ال حبكم الشهوة العاجلة،            إقدحيث إن   
والسنخ فاألول هو األس . وهذه أيضاً من خواص اإلنسان اليت ا يتميز عن سائر احليوان

واملنبع والثاين هو الفرع األقرب إليه، والثالث فرع األول والثاين، إذ بقوة الغريزة والعلوم 
الضرورية تستفاد علوم التجارب، والرابع هو الثمرة األخرية وهـي الغايـة القصـوى              

  :  ن باالكتساب، ولذلك قال علي كرم اهللا وجههافاألوالن بالطبع، واآلخري
  فمطبوع ومسموع     رأيت العقل عقلني

  إذ مل يك مطبوع    ال ينفع مسموع  و
   .38"وضوء العني ممنوع        كما ال تنفع الشمس 

العقل قوة يف نفس اإلنسـان يسـتطيع عـن     “:هقولب يوسف العاملوعرفه الدكتور  
 خمتلفة عند العلمـاء  ومعاين. طريقها إدراك العلوم، وحتصيل املعارف، وله عدة إطالقات     

 والعامة، والذي نقصده هو القوة اإلدراكية اليت تلي قوة احلـواس ويف جمـال               واحلكماء
يفوق جمال احلواس، ودون جمال الوحي اإلهلي الذي يأيت عن طريق الرسل هلداية العقـل         

  .39”اإلنساين إىل سواء السبيل، وجينبه الزلل والضالل وخيرجه من الظلمات إىل النور
: ء وغريهم لفظ العقل على معان كـثرية، منـها         أطلق احلكما “ : التفتازاينيقول  

اجلوهر اّرد يف ذاته وفعله مبعىن أنه ال يكون جسماً وال جسمانياً وال تتوقف أفعاله على     
ف، ولـو   بدن تعلق التدبري والتصر   لتعلقه جبسم، وهذا معىن اجلوهر ارد الغري متعلق با        

وس الفلكية إذ البدن إمنا يطلق علـى         لكان أنسب ليحرج النف    ،غري املتعلق باجلسم  : قال
 وادعى احلكماء أن العقل ذا املعىن أول ما صدر عن الواجب سـبحانه،              .بنية احليوان 

، وإمنـا قـال     ”أول ما خلق اهللا تعاىل العقل     “: وإليه اإلشارة بقوهلصلّى اهللا عليه وسلم     
أن الواحد  : ة، مثل أدعوا ألم استدلوا على ذلك بدالئل واهية مبنية على مقدمات فاسد          

قوة للنفس اإلنسانية ا يتمكن من إدراك       : ومنها   .عنه إال الواحد وحنو ذلك     ال يصدر 
مراتـب قـوى    : ومنها .احلقائق وهذا معىن األثر الفائض عليها من العقل باملعىن األول         

 الغريزة اليت يلزمها العلم بالضروريات، أو نفس العلـم        :  ومنها. النفس على ما سنبينها   
 .بذلك، وهذا معىن العلم بوجوب الواجبات واستحالة املستحيالت وجواز اجلـائزات          

ملكة حاصلة بالتجارب يستنبط ا املصاحل واألغراض وهذا معىن ما حيصل بـه             : ومنها
هيئـة  : ومنـها .قوة مميزة تبني األمور احلسنة والقبيحـة      : ومنها. الوقوف على العواقب  

 ،اته وكالمه، إىل غري ذلك من املعاين املتفاوتة واملقاربةحممودة لإلنسان يف حركاته وسكن
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هو نور يضيُء به طريق، يبتدئ به حيـث  : فاحتج يف هذا املقام إىل تفسري العقل، فقالوا     
ينتهي إليه درك احلواس فتبدي املطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله وبتوفيق اهللا تعاىل،             

وقد يطلق  : قوله... ( الضروريات إىل النظريات   ومعىن ذلك أا قوة للنفس ا ينتقل من       
إشارة إىل معىن آخر للعقل باعتباره حيصـل        ) العقل على قوى للنفس ا تكسب العلوم      

حصول شرائط الوصول إىل    : فعلى ما سبق كان حاصل معناه     . 40للنفس مراتبها األربع  
توصـل إىل   املطلوب وانكشاف احلجب عنه بينه وبني املطالب، والتهدي إىل طريـق ال           

  .41"املقاصد
العقل هو أداة املعرفة أداة الفهم واإلدراك واستنباط احلقائق  : "اجلوزوويقول الدكتور   

  .42"الكونية
فالعقـل  . "وكل ما حكم به العقل، حكم ا الشرع        : "فضل اهللا ويقول الدكتور   

الظلم فإذا أدرك العقل أن العدل حسن و      ". عقل يف الظاهر  "، والشرع   "رسولٌ يف الباطن  
ـ            :يقـول الغـزايل    … هـقبيح، حكم الشرع بأن العدل حمبوب هللا والظلم مكروه ل

فالشرع عقلٌ من خارج، والعقل شرع من داخل، ومها متعاضدان، بل متحدان ولكون             "
عن الكافر يف غري موضـع مـن        " العقل"الشرع عقل من خارج، سلب اهللا تعاىل اسم         

ولكون العقل شرعاً من داخل،قال     " ال يعقلون  فهم  صم بكم عمي  : "القرآن، حنو قوله  
ِفطْرةَ اهللا الَِّتي فَطَر الناس علَيها ال تبِديلَ ِلخلِْق اهللا ذَِلك الدين            “: تعاىل يف صفة العقل   

مما متحدين، قال     " الْقَيعلى نور  “: فسمى العقل ديناً ولكو أي نور العقل ونور    " نور
فالعقل كـاألس   .  بالعقل إال لن يهتدي إال بالشرع، والشرع لن يتبني          العقل إن. الشرع

 وأيضـاً . مل يكن أس    ما بناءمل يكن بناء، ولن يثبت       والشرع كالبناء، ولن يغين أس ما     
مل يكن شعاع من خارج، ولن يغين         ما البصرفالعقل البصر والشرع كالشعاع ولن يغين       

   .43"مل يكن البصر الشعاع ما
 العقل بالفعل وعن العقـل  يستقبله يتحدث عن العلم الذي ابن رشدن نسمع  حن وها

 أن تعلم أن مقصود الشرع إمنا       وينبغي“:  بقوله ،املستفاد الذي يطبق به اإلنسان ما تعلم      
 والعمل احلق هو امتثال األفعال الـيت        ،"األخرويهو تعليم العلم احلق والعمل والشقاء       

 الشقاء واملعرفة ذه األفعال هي اليت تسمى العلم         تفيداليت  تفيد السعادة، وجتنب األفعال     
 أفعالٌ ظاهرة بدنية، والعلم ذه هو الذي يسمى         أحدمها: العملي، وهذه تنقسم قسمني   

 مثل الشكر والصرب، وغري ذلك من األخالق اليت دعا          نفسانيةالفقه، والقسم الثاين أفعال     
وعلوم اآلخرة وإىل هذا    ) الزهد(و الذي يسمى     ذه ه  والعلم. إليها الشرع أو ى عنها    

  .44"حنا أبو حامد يف كتابه
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 يف تلقي أدوية العبادة     ودوره يتحدث عن اكتساب العقل بالفعل       الغزايل نرى   لذلك
 وأن دور العقـل ابتـداء       األنبياء،حبدودها ومقاديرها وال ميكن أن تكون إال عن طريق          

 أطباء أمراض القلوب وإمنـا      – السالمعليهم   –األنبياء  “: يكون بفهم أوامرهم فيقول   
 ولنفسه بالعمى عن درك ما  بالتصديقفائدة العقل وتصرفه، إن عرفنا ذلك، وشهد للنبوة         

 العميان إىل القائدين، وتسليم املرضى      تسليميدرك بعني النبوة، أخذ بأيدينا وسلمنا إليها        
ل وخمطاه وهو معزول عمـا بعـد         جمرى العق  هاهنافإىل  . ريين إىل األطباء املشفقني   حاملت

    .45”ذلك، إال عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه
  : حول التوازن الفكري لألمة واملفكرين والكتابعلماء وال آراء بعض

ساس النشـاط الـذهين لـدى       أهو  " ضرب مثالً "إن  “: سامل يفُوت يقول الدكتور   
   .46"العقلاإلنسان؛ كما أن الوقوف على التماثل واالختالف، أعظم صفات 

من هذا املنطلق سأذكر بعض أقوال رجال الدين اإلسالمي ومفكريه، مـع أقـوال              
لغريهم ذات صلة باملوضوع، أسردها بدون تعليق يذكر، إذ من خالل هذه النصـوص              

مسلم اليت يستوحيها   نرى عظمة آلية العمل الفكري واإلبداعي لل      ،  املتوفرة بني يدي فقط   
لص إىل وجوب توحيد االجتاه الصحيح بني العقل والقلب         من القرآن والسنة، من هنا خن     

  .ليصبح بناء الفرد واألمة أرسخ وأمشخ
  :  اإلمام الغزايل-1

أعلم أن  “: مراتب العقل من الكتاب اإلهلي ما نصه      : يقول اإلمام الغزايل حتت عنوان      
ِت واَألرِض مثَـلُ    اهللا نور السموا  [:  اهللا تعاىل ذكر هذه املراتب يف آية واحدة ، فقال         

       وقَـدي يرد كَبا كَوهةُ كَأَناججٍة الزاججِفي ز احبالِْمص احبا ِمصكَاٍة ِفيهوِرِه كَِمشن
ـ                ن هسسمت لَم لَوِضيُء وا يهتيز كَادٍة يِبيال غَرٍة وِقيروِنٍة ال شتيكٍَة زاربٍة مرجش ِمن ار

نور علَى نوٍر يهِدي اهللا ِلنوِرِه من يشاُء ويضِرب اهللا األمثَالَ ِللناِس واهللا ِبكُلِّ شـيٍء                
ِليمفاملشكاة مثل للعقل اهليوالين، فكما أن املشكاة مستعدة ألن يوضـع            ].25: النور[ ]ع

ر العقل، مث إذا قويت أدىن  فيها النور فكذلك النفس بالفطرة مستعدة ألن يفيض عليها نو         
قوة وحصلت هلا مبادئ املعقوالت فهي زجاجة، فإن بلغت درجة تتمكن من حتصـيل              
املعقوالت بالفكرة الصائبة فهي الشجرة ألن الشجرة ذات أفنان فكذلك الفكـرة ذات             
فنون، فإذا كانت أقوى وبلغت درجة امللكة فإن حصل هلا املعقوالت باحلـدس فهـي               

ه املعقوالت كأنـه    ـت أقوى من ذلك فيكاد زيتها يضيء، فإن حصل ل         الزيت فإن كان  
ه املعقوالت فهو نور على نور؛ نور       ـلت  مث إن حصل  . يشاهدها ويطالعها فهو املصباح   

العقل املستفاد على نور العقل الفطري، مث هذه األنوار مستفادة من سبب هذه األنـوار               
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فتلك النار هـي العقـل      . ة طبقت األرض  بالنسبة إليه، كالسراج باملسبة إىل نار عظيم      
العقال املفيد ألنوار املعقوالت على األنفس البشرية وإن جعلت اآلية مثاالً للعقل النبوي             
فيجوز، ألنه مصباح يوقد من شجرة آمِرية مباركة بنيوية، زيتونة أمية ال شرقية طبيعيـة       

نور من األمر   . سه نار الفكرة  وال غربية بشرية، يكاد زيتها يضيء ضوء الفطرة وإن مل مت          
  .47”)يهِدي اهللا ِلنوِرِه من يشاُء(. الربويب على نور من العقل النبوي

  :املفكر مالك بن نيب -2
إن كان ال يليق بنا أن نعد القرآن كتاب علم فإننا نالحظ فيه مع ذلـك آيـات                  “

 اللمس مزيداً من الوضوح ملسها حقيقة علمية، وإلقاؤها ذا:  هتمامني كليهماالحتتوي ا
  .48”على عالقة الذات احملمدية بالظاهرة القرآنية

حينما أحاول التخطيط حلضارة فليس علي أن أفكر يف منتجاا، وإمنا يف أشـياء              “
ثالثة، يف اإلنسان والتراب والوقت، فحينما أحل هذه املشاكل الثالثة حالً علمياً، بـأن              

عتين بالتراب والزمن فإنين حينئذ قد كونت اتمع األفضل، ابين اإلنسان بناء متكامالً، وا
لـه الضـمانات    كونت احلضارة اليت هي اإلطار الذي فيه تتم للفرد سعادته، ألنه يقدم   

فاإلنسان ال تسعفه خصائصه، وإمكانياته     “:  يقول هلذلك نسمع . 49”الكافية االجتماعية 
فقـد  .. ض من قيمة هذه اخلصائص  وليس يعين هذا أنين أغ    . الشخصية يف حتقيق سعادته   

  .50”سبق أن قلت إن ارتباط الفرد باتمع هو الذي حيقق السعادة
مل يكن عمل النهضة اإلسالمية طوال السنوات اخلمسني األخرية، ميثـل تشـييداً،         “

  .51"ولكن تكديساً للعتاد
فهناك ماليـني السـواعد     . فالتوجيه هو جتنب هذا اإلسراف يف اجلهد ويف الوقت        “

لعاملة والعقول املفكرة يف البالد اإلسالمية، صاحلة ألن تستخدم يف كل وقت؛ واملهـم              ا
هو أن نذير هذا اجلهاز اهلائل املكون من مالين السواعد والعقول، يف أحسـن ظروفـه          

وهذا اجلهاز حني يتحرك حيدد جمرى      . الزمنية واإلنتاجية املناسبة لكل عضو من أعضائها      
نشود، ويف هذا تكمن أساساً فكرة توجيه اإلنسان الذي حتركـه           التاريخ حنو اهلدف امل   

  .52"دفعه دينية
كل ما سلب العقل ميزاته، وفقد املقاييس اليت ديـه السـبيل،كانت الكـوارث              "

السياسية على األبواب، واستطاع االستعمار أن حيقق أهدافه ضد األوطان واألديـان،            
  .53"وطن"و " إسالم"حتت شعارات مقدسة 
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ى املربني يف البالد العربية واإلسالمية أن يعلَّموا الشـبيبة كيـف تسـتطيع أن               عل"
تكتشف طريقاً تتصدر فيه موكب اإلنسانية، ال أن يعلموها كيف تواكب الـروس أو              

  .54"األمريكيني يف طرائقهم، أو كيف تتبعهم ؟
للسـنن  لقرآنيـة  اانطالقاً من الرؤيـة  مث نراه يتكلم عن حالة اتمع القلبية والعقلية   

احلالة الكاملة، فيهـا تكـون مجيـع        : األدوار الثالثة اليت مير ا اتمع     : "، بقوله اإلهلية
. ومتصلة باالعتبارات ذات الطابع امليتافيزيقي" الروح" اخلصائص وامللكات حتت سيطرة  

واملرحلة التالية هي املرحلة اليت تكون فيها مجيع اخلصائص وامللكـات حتـت سـيطرة               
خاصة، ويتجه حنو املشكالت املادية، أما املرحلة الثالثة فتصور اية حتللها حتت            " العقل"

املتحررة من وصاية الروح والعقل، وفيها يصبح النشاط املشترك، ضارباً " الغرائز"سلطان 
  .55"بأطنابه يف أغوار الفوضى واالضطراب

 اخلصم، موجهـاً إىل     القرآن حيث على أن يكون الكالم مع       : " يقول هاآلن نسمع  و
  .56"ويل محيم"ضمريه حىت يصبح كأنه 

، وهو بذلك املرحلة التمهيدية البسـيطة       األفكارإن احلوار هو أبسط صورة لتبادل       "
  .57"لكل عمل مشترك

أوربا اليت اعتقدت أن العناية قد اختارا لتسودها مصائر اإلنسانية، قد أخذت منذ             "
 تتنكر –ترتضع يف مهدها لبان حضارة العرب       حني كانت حضارا     –" بوكاشيو"عصر  

للحضارة اإلسالمية تنكراً خالصاً سهالً، وهاك ما قاله أحد األوربيني يف هذا الصدد وهو 
" احلضـارة العربيـة   "، فإنه حني أراد أن خيتتم دراسته عـن          "غوستاف لوبن "الدكتور  

العلماء يف هذه الظـروف     ملاذا ينكر   : يتساءللعل القارئ   (: اختتمها ذا التأمل احلزين   
تأثري العرب، وقد كان أوىل م أن يتنـزهوا عن اعتبارات التفرقة الدينيـة ؟ احلـق أن      
استقالل آراءنا وجتردها ظاهر أكثر من أن يكون واقعياً، وأننا ال نكون البتة أحـراراً يف                

قـد   حيال بعض املوضوعات، فلقد جتمعت العقد املوروثـة، ع         – كما ينبغي    –تفكرينا  
التعصب اليت يدين ا ضد اإلسالم ورجاله، وتراكمت خالل قرون صـحيحة حـىت              

ـ        ... )أصبحت ضمن تركيبنا العضوي    ا ههذا النص يوضح بصورة غري مباشـرة، لكن
صرحية، موقف احلضارة األوربية يف وجه العـامل اإلسـالمي منـذ بدايـة التـاريخ                

  .58”االستعماري
ضرورة ذه السبل كيما يصري     " التعايش"يمر  إن سبل التاريخ متر بفكر البشر، وس      “

ومن الالزم ضرورة أن مير جبميع املناطق، حيث الذكاء اإلنساين على قدم            . واقعاً تارخيياً 
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االستعداد ليصوغ اإلجابة على حتدي القوة، وسيساعده على ذلـك، ريـح التـاريخ              
  .59”املواتية
 اليت تتضمنها عـامل األفكـار       وال يف املعقوالت   ،األشياءالتحول ال يؤثر يف عامل      “

ِإنَّ اهللا  [مل يؤثر يف حمتوى النفوس ذاا، طبقاً لآلية الكرمية               ما... بوصفه أمناطاً تطبيقية  
ا ِبأَنفُِسِهموا مريغى يتٍم حا ِبقَوم ريغ60”]11: الرعد[ ]ال ي.  

اآلن ما عزمت عليه    هكذا بدا يل فكر هذا املفكر من خالل هذه النقوالت، وألتابع            
   .منذ البدء

  
   :  حممد الغزايلفكّرامل -3

إن اخللل العقلي يف فهم القرآن، فهمـاً        : " يقول "كيف نتعامل مع القرآن   "يف كتابه   
! عملياً كما توحي به الطبيعة السهلة اليت ال تكلف فيها بني الناس، فقدناه من مدة طويلة

 تكون العلماء أن تستفيد األمة من الورطة اليت وجيب على املعاهد اليت تكون الدعاة واليت    
: النحل[ ]وعالماٍت وِبالنجِم هم يهتدونَ[:  أما حنن فنكتفي من قوله تعاىل... وقعت فيها

ولكن، ما هي؟ وماذا صنعنا !  بأن اهللا لفتنا إىل أن هناك عالمات يف األرض والسماء          ]16
واملبتكرات اليت طورناها يف هذا املوضوع؟ إن غرينا مع هذه العالمات؟ وما هي الوسائل      

اآلن يغزو الفضاء ويتخذ من غزو الفضاء منارات وعالمات لكـي يسـخر احلضـارة               
  .61"البد من إحسان التعامل من القرآن! أما حنن فوقوف... هـل

  
  : الدكتور يوسف القرضاوي -4

: غطى العقل كل اجلوانب    ": ما نصه  "العقل والعلم يف القرآن الكرمي    "يقول يف كتابه    
الكون علوية وسفلية، اإلنسان حباضره وماضيه، آيات اهللا الكونية والتنـزيلية، فمـن مل   
يستخدم عقله يف هذه النواحي كلها، كان خليقاً أال يهتدي إىل احلـق، وأن يسـري يف                 

كاه ركاب أهل الضالل واإلضالل، وأن يقول مع أهل الشقاء يف النار يوم القيامة ما حا              
فَاعترفُوا ِبذَنِبِهم  . وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعِقلُ ما كُنا ِفي أَصحاِب السِعريِ          (: اهللا عنهم 

)فَسحقًا ألصحاِب السِعِري
62.  

 صراع، كالذي عرفته أوربا فيمـا       – أو بني العلم والدين      -ليس بني العلم واإلميان     "
، وإمنا هنا إخاء بينهما، فالعلم يؤيد اإلميـان، واإلميـان           "وسطىالقرون ال “مسي عندهم   

إن العلم عندنا دين، والـدين      : وكما أقول أبداً  . يبارك العلم، فإن احلق ال يناقض احلق      
  .63"عندنا علم
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  : األستاذ جودت سعيد -5
يف شباب العـامل     : "سأسرد بعضاً من ومضات أفكاره يف عدد من مؤلفاته، يقول           

 من جتد   ي من عندهم استعداد لبذل أنفسهم وأمواهلم يف سبيل اإلسالم ولكن قلّ           اإلسالم
فيهم من يتقدم ليبذل سنني من عمره ليقضيها يف دراسة جادة، لينِضـج موضـوعاً، أو             

  .64"يصل به إىل جتلية حقيقة
عدم رؤية عالقة الطاقة الفكرية يف اإلنسـان،        :  اآلفة اليت نتحدث عنها اآلن، وهي     "

ن الكون، وظن الفوضى، وعدم اخلضوع للسنن، يف أحداث الكون، وما دامت هذه             بسن
العالقة غري ثابتة، وغري موجودة، وغري معترف ا، فال جدوى مـن إعمـال العقـل                

  .65"والفكر
“   وي القدرات أي عن الزوجني اللذين يردان القـدرات ومهـا           ينبغي البحث عن أب

  .66”العقل وسنن الكون
 يصيب الثقافة يصيب عضواً معيناً ذا وظيفة خاصة، وميكن أن جند          واالختالل الذي “

هذا العضو يف الثقافة بوظيفة العلماء اتهدين، اللذين يتمتعون بأداء وظيفة االجتهاد يف             
التخلص من الضار وقبول النافع، فإذا مل يوجد علماء أو مل يعد العلماء يقدرون علـى                

ول والرفض، فإن األمة اليت تفتقد مثل هـذا اجلهـاز           االجتهاد املزدوج الوظيفة يف القب    
تصاب بالتمزق واهلوان نتيجة احتفاظها باألفكار الضارة وعدم قدرا على تقبل األفكار            

  .67”الضرورية لسالمة احلياة
إن وظيفة العقل، هي مالحظة ارتباط األسباب بالنتائج وأا ليست عقليـة إمنـا              “

 دخل للعقل فيها إال التسـليم واإلقـرار، وإن عـدم            ، ال اضطراريةمشاهدية وتسليمية   
  .68”التسليم ا بعد املشاهدة نفياً للعقل

ال شك يف أن االجتياز عقبة اتمع العاملي حيتاج إىل إحاطة بأرقى ما وصل إليه منو         “
يف أخالقه وعلمه، وليس املراد معرفة ما وصل إليه فقـط،    :  الضمري العاملي وذكائه، أي   

 يكفي زاداً من أجل التمكني من اختيار العقبة بل البد من حتصـيل أعلـى                ألن هذا ال  
وتطلع أمسى، ميكن معه كشف النقص واالستدراك الذي يبني بوضوح حاجة العامل إىل             

  .69”هذا الفهم اجلديد
كمـا  . كل حلظة يبذل فيها الفرد املسلم واجبه فإنه يسهم يف بناء احلياة اإلسالمية            “

ه العامل اإلسالمي متكون من أجزاء اهلوان الذي حيمله كل شـخص            لذل الذي يعيش  اأن  
  .70”من املسلمني ومن اجلهد اليومي واآلين الذي يتخلف فيه املسلم عن أداء واجبه
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   : الدكتور حممد عمارة -6
 –املسـلم   " حترير العقـل  "إن  “ : "أزمة الفكر اإلسالمي احلديث   "يقول يف كتابه    

 جيب أن تفهم على أن حتريـر مـن          – اإلسالمي احلديث    كقضية من قضايا أزمة الفكر    
حتريره من اجلمود   .. وحتريره من اهلوى  .. وحتريره من الغرور    ..  اجلمود والتقليد األعمى  

والتقليد األعمى للسلف، سواء أكان هذا السلف سلفنا حنن، أم سلف احلضارة الغربية             
موروثنا حنن أم مستوردة عن فاجلمود النصوصي آفة، سواء أكانت هذه النصوص من        .. 

والغرور العقالين الذي يزعم أهله قدرة العقل علـى االسـتقالل           "!.. اآلخر احلضاري "
على كـل مـاال تدركـه       " باالستحالة"بإدراك أي شيء، إىل حد الذي حيكمون فيه         

 مـع افتقـاره إىل بـراءة        –هو موقف أشبه ما يكـون بعبـث الطفولـة           .. عقوهلم
  .71"…؟!األطفال

  
  : لدكتور مصطفى حممودا -7

ليس أبعد من اخلطأ القائـل       ”:يقول حتت عنوان هل الدين أفيون الشعوب، ما نصه        
فالدين يف حقيقته أعباء وتكاليف وتبعات وليس حتفظاً وحتلالً وبالتايل          .. بأن الدين أفيون  

ا وقُـلْ اعملُـو   [ .وديننا عمل وليس كسـالً    . ليس مهرباً من املسؤوليات وليس أفيوناً     
لَكُممى اهللا عري72" وحنن نقول بالتوكل وليس بالتواكل]105: التوبة[ ]فَس.  

والعقل معذور يف إسرافه    .. ارتفع صوت العقل حىت صار جلاجة وغروراً واعتداداً         "
إذ يرى نفسه واقفاً على هرم هائل من املنجزات وإذ يرى نفسه ماحناً للحضارة مبا فيها                

يخ وطائرات وغواصات وإذ يرى نفسه قد اقتحم الرب واجلو          من صناعة وكهرباء وصوار   
فتصور نفسه القادر على كل شيء وزج بنفسه يف كل شيء وأقام .. واملاء وما حتت املاء

  .73"نفسه حكماً على ما يعلم وماال يعلم
  
   : األستاذ عبد الفتاح أبو زايدة - 8

ـ : "يقول حتت عنوان التوجيه واألهداف  المي ليسـت عمليـة   النهضة بالفكر اإلس
مستحيلة، حيث أن منهج التفكري واضح وضوحاً شديداً يف القرآن الكرمي، ويبقى األمر             
رهيناً بالتمسك بكتاب اهللا والعمل على هديه واالستفادة العملية من حياة النيب صلى اهللا              

ء عليه وسلم وإحياء املاضي احلي العريب اإلسالمي، وأعتقد أننا إذا قمنا ـذه األشـيا              
جمتمعة نستطيع ا أن نربهن على حيوية الفكر اإلسالمي وعلى إجيابية العقـل العـريب               

  .74"عندما يتخذ املناهج العلمية وسائل يف البحث والدراسة
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   : األستاذ عبد الرزاق نوفل -9
نبه العقل لكي يبحث ويفكـر يف نفسـه         “: عندما حتدث عن القرآن  أشار إىل أنه       

ستدالل من األثر على املؤثر ومن اخللق على اخلالق، ومن القدرة         وفيما حوله، ويؤمن باال   
  .75”على القادر ومن اإلبداع على املبدع

  
  : الشيخ الركايب -10

إن اإلسالم حركة من أجل احلياة ال يعرف “ : "نقد العقل اإلسالمي "يقول يف كتابه    
 التعامل مع األشياء    االنغالق ويستوعب التطوير املعريف واأليديولوجي وال جيد حرجاً يف        
اإلسالم مل ولن ... بروح االنفتاح الروح اليت تساهم يف دعم املشروع احلضاري اإلنساين

يؤمن بالطائفية واملذهبية الضيقة واألثنية العنصـرية بـل يـؤمن باإلنسـان كوحـدة               
  .76”...واحدة
  
   :الدكتور برهان غليون -11

أساس النظرة العقالنية احلقـة هـو       إن  “: يتحدث عن أساس النظرة العقالنية بقوله     
الكشف عن منطق األمور وترابطها الداخلي، أي عقلها الذايت، ال من منطلـق منطـق               
قياسي جمرد واحد يسوي بني مطالب املعرفة، ولكن من وجهة ترابط منهج كل معرفـة            

  .77"مع مطلبها
  
   :األستاذ حممد محزة -12

هم عن عقائد اإلسالم مما يـبني أصـالة         يتحدث عن انطالقة املعتزلة العقلية يف دفاع      
دخلت طوائف كثرية إىل اإلسالم من جموس       “:  فيقول ،وجذور إعمال العقل يف اإلسالم    

لذلك كـانوا   . وصائبة ويهود ونصارى وكان منهم من يظهر اإلسالم تقي ويبطن غريه          
على فتصدت املعتزلة للرد    . ويشكك يف عقائدهم  . ينشرون بني املسلمني ما يفسد دينهم     

وكان هلم الفضل األول يف الدفاع عن عقائد اإلسـالم           .هؤالء بقوة وفلسفة ال جتارى    
وكانوا حيكمـون   . باحلجة والربهان القاطع وكانوا يعتمدون يف االستدالل على العقل        

من هنا جنحـوا يف     . وال حيد ثقتهم بالعقل إال احترام أوامر الشرع       . العقل يف كل شيء   
  .78" يؤمنون بالدليل النقلي من كتاب أو سنةإفحام امللحدين الذين ال

  
  : الدكتور عبد ايد النجار -13

، بشكل يربط بـني النقـل   " النص”يقول حتت عنوان دور العقل يف تنـزيل الوحي  
وإذا كانت األحكام اإلهلية اليت جاء ا النص  : "ولزام إعمال العقل للوصول إىل املقاصد   
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اء أفعال اإلنسان على ما يؤدي إىل مصـلحته وهـو           شرعت لتحقق مقاصد اهللا يف إجر     
مجاع املقاصد، فإنه يتبني مدى ما أنيط بعهدة العقل من أمهية ودقة يف حتقيـق أفعـال                 
اإلنسان تقديراً ألسباا ومآالا، ومتييزاً لالختالف والتشابه فيها، حىت يرجع  كالً منها             

من احلكم الكلي ارد مبا حيقـق قصـد        وهي الكثرية اليت ال يناهلا حصر إال ما يناسبها          
   .79”الشارع يف إسعاد اإلنسان

  
   : عبد ايد مزيان الدكتور-14

إن مسؤولية املثقف املسلم : " ما نصه” مسؤولية املثقف املسلم: "ورد يف مقالته حول
اليوم تستوجب الشجاعة الفكرية وإجياد اخلطاب املقنع لتقدمي اإلسالم على حقيقتـه ال             

الصور اليت تأيت ا أحداث العنف واإلرهاب وتلتقطها وسائل اإلعـالم إلشـعال             على  
  .80”نريان الكراهة والتهويل باخلطر اإلسالمي على احلضارة وعلى اإلنسانية

  
يف رسائله  اإلمام بديع الزمان سعيد النورسي      أما اآلن لنتلمس اخلطى الثابتة ملنهج       

  : حيث يقول 
ذي يتطاول إىل اإلحاطة بالعـامل والنفـوذ إىل اخلـارج          ن الغرائب أن العقل ال    مو "

واخلروج من دائرة اإلمكان، يغرق يف قطرة، ويفىن يف ذرة، ويغيب يف شعرة وينحصـر               
  .81”الوجود عنده فيما فين فيه ويريد أن يدخل معه كل ما أحاط به يف النقطة اليت بلعته

مله يف سبيله، بل جعلتـه يف        هللا ومل تستع   – يا أخي    –العقل عضو وآلة، إن مل تبعه       "
سبيل اهلوى والنفس فإنه يتحول إىل عضو مشؤوم مزعج وعاجز إذ حيملك آالم املاضي              
احلزينة وأهوال املستقبل املخيفة، فيحذر عند إذ إىل درك آلة ضارة مشؤومة، أال تـرى               

 لنفسـه مـن     إنقـاذاً كيف يهرب الفاسق من واقع حياته وينغمس يف اللهو أو السكر            
جات عقله؟ ولكن إذا بيع العقل إىل اهللا واستعمل يف سبيله وألجله، فإنـه يكـون                ازعا

مل يعد من خزائن الرمحة اإلهلية وكنوز احلكمة الربانية فأينما           مفتاحاً رائعاً حبيث يفتح ما    
. ينظر صاحبه وكيفما يفكر يرى احلكمة اإلهلية يف كل شيء وكل موجود وكل حادثة             

متجلية على الوجود كله، فريقى العقل ذا إىل مرتبة مرشد رباين           ويشاهد الرمحة اإلهلية    
  .82”يهيئ  صاحبه للسعادة اخلالدة

إنه يستشهد العقل وينبهه بإحالة كثري من األمور        “: وعند حديثه عن اإلسالم يقول    
أفـال  : (بقولـه تعـاىل   .  إىل العقل، وحيثه على التدبر واملالحظة      – يف القرآن الكرمي     –

فيمنح ألهل العلم وأرباب الفكر والعقـل       )  أفال يعقلون  ...يتدبرون أفال ...يتفكرون
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ذا مقاماً رفيعاً باسم الدين ويوليهم أمهية خاصة، فال يعزل العقل، وال حيجر على عقول 
  .83”أهل الفكر ويكمم أفواههم، وال يطلب التقليد األعمى

س مترشحان مـن    إن احلياة هي خالصة مترشحة من هذا الكون، والشعور واحل         “
احلياة، فهما خالصتها، والعقل مترشح من الشعور واحلس، فهـو خالصـة الشـعور،      

: ، ويقـول  84"والروح هي اجلوهر اخلالص الصايف للحياة، فهي ذاا الثابتـة املسـتقلة           
عندما يج أحاسيس اإلنسان ال ترضخ ملوازين العقـل، بـل اهلـوى هـو الـذي                 “

  .85”يتحكم
نتزع منه الرأفة والرمحة واالحترام فإن العقل والذكاء يسيطران         القلب اإلنساين إذا ا   “

 على زمام اإلنسان وجيعالن أولئك الناس كالوحوش الضـارية والكـالب            – عندئذ   -
  .86"املسعورة

قد أكثر التنــزيل   " يا أيها الناس اعبدوا"  يف مجلة  ] يا أيها  [إن كلمة   ! فاعلم  “
" يا"مبا يف   : إذ هذا اخلطاب مؤكد بوجوه ثالثة     من ذكرها لنكت دقيقة ولطائف رقيقة،       

 فاخلطـاب   - يا أيها    -من التنبيه   " ها"من التوسم، وما يف     "  أي" من اإليقاظ، وما يف     
وإنَّ ترقي اإلنسان مـن     .. مقابلة مشقة التكليف بلذة اخلطاب    : هنا رمز إىل فوائد ثالث    

ادة، وأيضاً إشارة إىل أن املخاطـب  حضيض الغيبة إىل مقام احلضور إمنا هو بواسطة العب      
باعتبار قلبه بالتسليم واالنقياد،ومن جهة عقله باإلميان والتوحيد،        : مكلف جبهات ثالث  

  .87”وبالنظر إىل قالبه بالعمل والعبادة
 مث أن الرسائل ليسـت      : "وعندما يتحدث عن منهجية وحدة العقل والقلب ، يقول        

طى العقل وأدلته ونظراته، وال تتحرك كما هو        كبقية مصنفات العلماء تسري على وفق خ      
إمنا تتحرك خبطى احتاد    .. الشأن لدى األولياء املتصوفني مبجرد أذواق القلب وكشوفاته         

العقل والقلب معاً وامتزاجهما، وتعاون الروح واللطائف األخرى، فتحلق إىل أوج العال            
 عن إقدامها وخطواا، فتـبني       ال يصل إليها نظر الفلسفة املهامجة فضالً       دوتصل إىل مرا  

  .88”أنوار احلقائق اإلميانية وتوصلها إىل عيوا املطموسة
 أقسم بالقرآن العظيم ذي األسلوب احلكيم، أنه ما ألقى النصـارى وأمثـاهلم يف               "

ومـا  ..وديان الضاللة نافخاً فيهم اهلوى إالّ عزل العقل وطرد الربهان وتقليد الرهبـان            
وماً، و تنكشف حقائقه وتنبسط بنسبة انبساط أفكار البشـر إالّ           جعل اإلسالم يتجلى د   

تأسسه على احلقيقة وتقلده الربهان ومشاورته العقل واعتالؤه عرش احلقيقة ومطابقتـه            
  .89”دساتري احلكمة املتسلسلة من األزل إىل األبد وحماكاته هلا

احلياتية يف الوجدان    إن قلب اإلنسان مثلما ينشر احلياة إىل أرجاء اجلسد، فالعقدة            "
 تنشر احلياة إىل آمال اإلنسان وميوله املتشعبة يف مواهبه واستعداداته         - وهي معرفة اهللا     -
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إذن فالوجدان يطل على احلقائق بذاا من هاتني النافذتني، فريى هيمنة           ... غري احملدودة   
دان كل إنسان من    النظام على العامل كله، واخلالق الكرمي ينشر نور معرفته ويبثها يف وج           

فمهما أطبق العقل جفنه، ومهما أغمض عينيه، فالفطرة تراه وعيـون           .. هاتني النافذتني   
  .90”الوجدان مفتحة دائماً، والقلب نافذة مفتوحة

كما يقول بديع الزمان مشرياً إىل اتفاق العقل والقلب يف منع املرء من ارتكاب حد               
: تذكر املقدم عليها القرآن الكرمي، مـا نصـه        من احلدود، ضارباً املثل بالسرقة عندما ي      

وهكذا بتوايل التذكري هذا يزول ذلك امليل إىل السرقة، إذ الذي يهاجم ذلك امليل ليس               "
الوهم والفكر وحدمها وإمنا قوى معنوية من عقل وقلب ووجدان، كلها ـاجم دفعـة    

زجر مساوي ورادع   واحدة ذلك امليل واهلوى فبتذكر احلد الشرعي يقف جتاه ذلك امليل            
  . 91”وجداين فيسكتانه

. على الوعاظ واملرشدين احملترمني أن يكونوا حمققني ليتمكنوا من اإلثبات واإلقناع          “
وأن يكونوا أيضاً مدققني لئال يفسدوا توازن الشريعة وأن يكونوا بلغاء مقنعني كي يوافق 

  .92”ن الشريعةكالمهم حاجات العصر وما عليهم أيضاً أن يرنوا األمور مبوازي
سعة علمه أن يقوم    لبه و حلسىن على   اجتليات أمساء اهللا    نّ املترتب على الفرد بقدر      إ اًإذ

بنشر كلمة التوحيد، يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، واإلنسان تيقن بلُبه أن اهللا ال إله               
انـة  هدت نفسه على هذا واختار بإرادة حرة محل األم        مث ش له،   إال هو وحده ال شريك    

ليبلغ الرسالة ويعمر الكون، والدين اإلسالمي دين عاملي ال يحد بزمان أو مكان، هلـذا               
 واجباً حتمياً عليه حتقيقه، ،كان الواجب على املسلم العاقل يف سبيل حتقيق مفهوم األمانة

 خالق اإلنسان، يعلم مـا وهـب        سبحانه وتعاىل   من أجل أن يسعد اإلنسان، وألن اهللا      
 عز   فطرة وعقل وهوى نفس وإرادة واختيار ملا يبغيه حبرية مطلقة، يعلم اهللا            ملخلوقه من 
 هلذا أرسل   ؛أنه قد يتغلب هواه على فطرته بعد أن تتشوه مبشوهات حتيط به           وجل أيضاً   

ة ليقَام انقـالب علـى   شوه املته بتنِقية فطر  هاحلق من الباطل، ويساعدو   له   الرسل ليبينوا 
 هو املُتحكِّم بقيادة مسرية     يصبح اللب  ، عقله سليماً وقلبه متصالً باهللا     وغداهلوى؛ كي ي  

اإلنسان، هذا االنقالب يقوم به اإلنسان على نفسه دون أن تراق قطرة دم واحـدة أو                
يسمع أزيز رصاص، يحكَم على موت اهلوى وببعِث اإلميان من جديد داخـل كيـان               

 ويتمثّل ا، يسعى لتحقيـق السـعادة        عز وجل يم اهللا   اإلنسان، وهنا ميتثل املؤمن لتعال    
وألن الديانة ترفض األنا واالستئثار ملا هو خري للذّات فقط، علَّمته الشـريعة              .احلقيقية

سبل إسعاد الغري بطرق ِعدة، مثل إرشاد اآلخرين إىل مكامن اخلري والسعادة، وحتذيرهم             
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لى حتقيق ذلك، ونرى هذه الصورة نِقية واضـحة   من مكامن الشر والشقاء، وإعانتهم ع     
حتت شعار تبليغ كلمة التوحيد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والسـعي لتحقيـق     

وحـىت نتـبني   . ذلك وتذليل العقبات اليت تواجه السري يف هذا الطريق كُلّ على قـدره      
بد أن نتلمس مكانة العقل     التوازن الثابت بني العقل والقلب من منطلق رسائل النور، ال         

سري ذا الطريـق     تابع ال واآلن أ  وعالقته بالنقل يف ضوء علم مقاصد الشريعة اإلسالمية،       
  . منطلقاً من منظور الشاطيب مرسخ أسس املقاصد

  
  : بني النقل والعقلالتبعية

ه،  ب املتعلقة يلتفت اإلمام الشاطيب إىل تعريف العقل بل ينشط قلمه يف بيان القضايا              مل
 والوظيفـة وتنبع خصوصية هذا املوقف من الواقع احمليط به والذي عاشه حلظة بلحظة،             

 النقـل، اليت اختذها لنفسه من حماربة البدع واملبتدعني والشطط يف تغليب العقل علـى              
إذ حاول أن ينصف كـالً      ،  كما يسيء للنقل  ،  ووضع العقل مبوضٍع يسيء لذات العقل     

إذ يقول عندما حتدث يف متهيد املقدمات احملتاج        ،  صحيح ويضعهما يف موضعهما ال    منهما
إذا تعاضد النقل والعقل علـى      ":  قبل النظر يف مسائل الكتاب يف املقدمة العاشرة          إليها

 تابعـاً،  الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً ويتأخر العقل فيكون             املسائل
  .93”سرحه النقلفال يسرح العقل يف جمال النظر إالّ بقدر ما ي

 إطـاره يتحرك ضمن   ،هـ نراه جيعل الشرع حميطاً بالعقل غري مقيد ل        هذامن تصرحيه   
 فال سبيل للعقل يف الوصول للمعطيـات إال عـن     أكيد وهذا أمر    ،على أال خيرق دائرته   

 بالثوابت والقطعيات كمقادير العبادات وعالماا      يتعلق فما   ،طريق االستقراء التام للنقل   
 وبذلك وضـع    ، يتلقاه العقل ليفهم ال ليجتهد ويتقول      إمنا ،ا ال سبيل للعقل فيه    فهذا مم 

وما يتعلق بالظنيات كأصول    .  على اآلخر النقل أم العقل     نقدمهامليزان الدقيق ملا جيب أن      
 الشارع دون حتديد حلدوده حىت يتوافق مع مرور السنني مع           تركهاملعامالت وغريها، مما    

 العقل فيه رحبة جيوز البحث ضمن احلدود الـيت أباحهـا            ركةحلذا جمال   . كل عصرٍ 
   .الشرع

 مركبة تستعمل فإمنا العلم هذا يف استعملت إذا العقلية األدلة"  :الشاطيبيقول اإلمام   
 مستقلة ال ذلك، أشبه ما أو ملناطها، حمقّقة أو طريقها، يف معينة أو السمعية، األدلة على

  .94”عبشار ليس والعقل شرعي، أمر يف رةنظ فيها النظر ألن بالداللة،
 الدقيق ملا جيب أن نقدمه على اآلخر النقل أم العقـل بشـكٍل              امليزان جنده يضع    هنا

فال نطلق العنان للعقل يف     ،   املتغايرة من متعصيب كل طرٍف ذا الصدد       املفاهيمجيمع بني   
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 أما .حي السماء  به الشرع، وال نضيق على العقل، كل ذلك بعد اإلميان بو           جاءكل ما   
وبعد الـوحي أو    ،  دور الرئيس ال اخلالق   وحدانيةلتعرف على   ايف  قبل ذلك فدور العقل     

 منهج  لكل، لذلك نرى    ته واستطاع هعلى قدر كلّ  ،   واإلدراك الفهماإلميان فدور العقل      
علمي خواصه سواء أكان ذلك يف العلوم الشرعية أم اإلنسانية أم كان ذلك يف العلـوم                 

 يعمل عقله ليفهم أوالً النصوص الشرعية أنلذا على اإلنسان املؤمن . أم الطبيعية احلسابية
 كتـاب األدلـة الشـرعية علـى         يف  الشاطيبوفق منهج علمي دقيق، وهذا ما يقرره        

  .95اجلملة
إذا :  من األصول املقررة  “:  مث أتابع البحث، يقول      لبديع الزمان  قوالً   واآلن سأذكر 

عد العقل أصالً ويؤول النقل، ولكن ينبغي لذلك العقل أن يكون           تعارض النقل والعقل، ي   
  .96”عقالً حقاً

قد يعتقد القارئ لقول العاملني أما متضاربني، ولكنه إن أمعن النظر يدرك أنـه ال               
تضاد بينهما، إذ العقل احلق لن خيترق دائرة الشرع بل يسرح فيما مسح به النقـل مـن                

وإمنا أصابا اهلدف بأسلوبني متغـايرين لطبيعـة عصـر           الكتاب الكرمي والسنة املطهرة،   
الرجلني اجلليلني، إذ ال يعقل أن يقصد اإلمام بديع الزمان أن جيعل العقل مهيمناً متسلطاً               
على الشرع، تنطلق أحكامه تبعاً ملا يريده العقل، كما ال يعقل أن يقصد اإلمام الشاطيب               

عي إلعماله وتسرحيه، فالعقل احلق هـو       ميش العقل وإسقاطه من احلسبان، وهو الدا      
     .ستمد نوره ابتداًء من النص الشرعي وإطاره، وهذه دعوة الشاطيبذي اال

  :  سبق أخلص للقول مما
 حصـل  دور العقل بعد اإلذعان لتعاليم الرسالة احلنيفة دور الفهم واإلدراك فإن             إن

  : ذلك يتبني أمران 
 ثبوتـاً   القطعيـة  يم املطلق وهي النصوص    العقل بالتسل  يتلقاهانصوص   يوجد   - 1
 ـا   لنعمـل ؛   الوصول لسبل حتقيق مقاصدها    .. وظيفة العقل فيها بعد الفهم       ،وداللة

  . ونعلمها وفق ذلك
 يتلقاها العقل ليعِملَ أدوات البحث فيها من خـالل طـرق معرفـة              نصوص - 2

تخصص يف الوصول   ، هذه النصوص ذات الطابع الظين، ليجتهد العقل السليم امل         املقاصد
 هذه النصوص حىت تدور األحكام تبعاً لدوران مقاصـدها فـأخر الرسـاالت              لقطعية

  . للناس كافة على اختالف أماكنهم وعادم وتوايل أيامهم إىل يوم يبعثونأتتالسماوية 
 ختلف  فإن هذا نرى أن النقل و العقل متعاضدان ال ينفك أحدمها عن اآلخر،              وعلى

 تنطبق  إنساناًلذا عند الفصل بينهما نجد       .نقع إما بالتفريط أو اإلفراط    هذا عن صاحبه ف   
 سنرى مكلفـاً    أنناعليه شروط التكليف إال أنه هائم على وجهه ال يلتزم شرع اهللا، أو              
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  فَضنه حيسب نفسه قطاراً على سـكة حديـد،         ـ لتشدد ال مسوغّ ل    حوله من   الناسي
  .ة والسماحة بالوسطييعلولذلك نسمع صوت اإلسالم 

  
   :97مكانة العقل يف الفكر اإلسالمي 

ليس من العبث أن يعلّق الشرع شرط التكليف على العقل ويضع معياره سن البلوغ              
الشرعي، إمنا العبث أن ال نضع العقل يف مكانته الصحيحة، فإن وضعناه فوق ما يستحق             

جيب جرنا عليه وخبثنا حقـه  خبثنا حقه وظللناه ومحلناه ماال يطيق، وإن وضعناه بأقل مما      
 والتطفيف يكون بالزيادة أو     ،]1: املطففني[  ]]]]ويلٌ للمطففني [: يقول أيضاً، واهللا عز وجل   

  .النقصان، ليس للماديات فحسب بل للمعنويات أيضاً على السواء
مث أن ظهور أكثر األنبياء يف آسيا، وظهور أغلب احلكماء            ...": يقول بديع الزمان  

 يف أوروبا، رمز للقدر اإلهلي وإشارة منه إىل أن الذي يـوقظ أقـوام آسـيا                 والفالسفة
أما الفلسفة واحلكمة فينبغي    . ويدفعهم إىل الرقي وحيقق إدامة إدارم هو الدين والقلب        

من ادعـى يف    “:  وهذا ابن حزم يقول    .98”أن تعاونا الدين والقلب ال أن حتال حملهما       
  .99”ما فيه، وال فرقالعقل ما ليس فيه كمن أخرج منه 

ذكره يف مواضع من القـرآن       من أن اهللا عز وجل     وال أدلُّ من اهتمام الشرع باللب     
له ألم وضعوا األهـواء      بلغت الكثرة الكثرية، إذ وجه العباد الستعماله، وذم املسيئني        

لّفـة  مكان الرياسة والعقل مكان التبعية، كما أنه ذم أهل القلوب املتعلقة بالترهات املغ            
بالشهوات، إال أن املدح أتى ُألويل األلباب وهم الذين استخدموا عقلهم لبناء أنفسـهم              
وأسرهم وجمتمعهم، كما نقّوا قلوم من املتعلقات بغري اهللا حـىت أصـبحت قلـوم               
وأهواؤهم تبعاً للشريعة احلقّة فاحتدت العقول والقلوب يف االجتاه فغدت تبذل اخلـالص             

  .الحمنها لكل صالح وف
 ليس من املعقول أن يكون القرآن حاثّاً على بناء وإعمال العقول وسـالمة               أنه اكم

ه، إمنا شكّك بأحاديـث العقـل       ـل القلوب، والسنة املطهرة غافلة عن ذلك أو جمافية       
 فكرية وسياسية، فنشأت عرب التاريخ مجاعة مسوا باملعتزلة         وأيديولوجياتلظروف تارخيية   

العقل حىت أم قدموه على الشرع، ووجدت مجاعة أخـرى وهـم            قيل أم غالوا يف     
األشاعرة قيل بأم وصموا العقل بعدم اإلدراك إال من خالل الشرع، وظهـر مجاعـة               
وقفت موقف التوسط بينهما هم املاتريدية ذكروا بأن العقل يدرك قبل الشرع وبعـده،              

  .و ينهى عما قبحه العقلأن يوجب ما حسنه العقل أ ولكن ليس على اهللا عز وجل
من املنظور القرآين املاثل يف رسائل      وعند حديثنا عن مكانة اللب يف الفكر اإلسالمي         

، فإننا نشري بأيدينا إىل مصنع إنتاج أسس البناء الراسخ لألفراد واألسر واتمعات،             النور
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. ملسة مجالية فيهـا   بل ننظر حنو أركان قيام حضارة فذة بكيفية بنائها لبنة لبنة حىت آخر              
فإن أردنا حصر الكالم يف إشكالية انبثقت تبعاً لظروف تارخيية، فإننا ذا نقزم احلركـة     
الفكرية اإلسالمية النابعة من دعوة الشريعة لبعث عقل نفّاذ بناء يصنع الرجال، يتجـه              

  .العقل مع النص كاجتاه السهم إىل مقصده
 جيب علينا أال نغفل النص كما ال ينبغي         بن الل نعلم أنه عند احلديث ع    مجيعاً  وألننا  

علينا أن نغفل العقل عند تناولنا النص، أو نتناسى أحدمها وألننا نعلم أن مصدر الفعـل                
عنـد  املاضي أو املضارع أو املستقبل ال يدل على حدوث الفعل إمنا يدل على وقوعـه                

وجلاقترانه بالزمن، فيجب علينا أن ن عندما خاطب اإلنسان توجه  خلص إىل أن اهللا عز 
 وال يتم ذلك إال بقيـام       ، وهو العقل  ،خبطابه بادئ ذي بدء إىل موضع التصور واحلكم       

 وهذا دليل علـى أن      – أي التفكري    –عمال العقل   إفعل مرتبط بزمان، وهذا الفعل هو       
التوصل إىل حكم وقرار ألمر ما حيتاج لزمن يقوم العقل خالله بعمليـة الـتفكري بعـد         

 ؛فهم وإدراك للنص وتصور ملعناه وتفكّر مبدلوله ومقصـوده        ،  ث الفهم واإلدراك  حدو
 أي نور النص ،ليتولد بعد ذلك فكر إسالمي بناء  مستخلص من اندماج النص مع العقل       

 يكون هذا الفكر نوراً ملن أراد اهلداية وطريقاً ممهداً ملن أراد            ،ونور إعمال العقل بالتفكر   
 ]من يشـاء   نور على نور يهدي اهللا لنوره      [: ه ويف أخراه، قال تعاىل      السعادة، يف دنيا  

  . ]35: النور[
لذلك ال جناح للمسلمني اليوم إال بالعقل املنور باهلداية القرآنيـة بفهـم صـحيح،               

إدراك تام ألبعاد النص، فإعمال العقل من املنطلق القرآين والنبوي ولّد لدينا عرب تاريخ              بو
إسالمية خمترعة، وهذب علوم السابقني مقوماً إياها وفق املنهج السماوي          اإلسالم علوماً   

الصحيح، فاستطعنا بذلك النهوض والرقي والسمو، وجعل إنسان الصحراء اجللف الذي           
 وذيب نفسـه    بهعاش قبل بزوغ نور اهلداية القرآنية إنساناً متحضراً يصل بعد تربية ل           

الربتغال وإسبانيا غرباً، وبالد القوقاز مشاالً، وإفريقيا بأقل من ربع قرن إىل الصني شرقاً، و
بكيفية احلفاظ على احلقوق رجـالً كـان أم         وجنوباً، بِهر العامل بإنسانية هذا اإلنسان       

امرأة، طفالً وليداً كان أم يافعاً، بهر العامل حبفاظه على البيئة ورعايته للحيوان وحمافظته              
ابد الديانات األخرى وممتلكاا، وأعطـى احلريـة ألي         حىت على اجلماد فحرم هدم مع     

 حرية االعتقاد واملواطنة والتنقل بني البلدان والعمل فيها، مشجعاً كـل أنـواع              ،إنسان
رقـى  الصناعات اخلفيفة منها والثقيلة، كل ذلك مستمد من منبع وحي السماء الـذي              

يم ألفراد جمتمعـه أساسـاً ألي       جعل من إلزامية التعلّم والتعل     و ،بالعقل ومسا بالقلب معا   
  .خطوة انطالق تقدمية
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 لكن ضـمن إطـار   ، نرى أن العلماء العرب واملسلمني حبثوا يف شىت العلومكما أننا 
 ،شرعي بتعبري آخر متمسكني بالنص للداللة على ما وصلوا إليه أو اتبعـوه أو أثبتـوه               

كان هذا السبيل هو    . معتمدين حرية إعمال العقل والتفكري ألبعد مدى يسمح به الشرع         
املتبىن لدى السادة العلماء، لكننا قد جند من بعضهم جانباً يطغى على جانب، حىت خيال               

 ممـا أدى لوصـم الـبعض        ،للمرء يف بعض األحيان غياب اجلناح اآلخر جلسم البحث        
 أو ، كمن شد الثوابت واملفاصل واحملاور حىت كاد ال يستطيع احلراك      ،باجلمود أو التحرر  

ب الثوابت واملفاصل فبدت حماوره تسري بغري هدىسي.  
نعم لقد شذ بعض من ينتسبون للعلم عن أصول البحث املنهجي وقواعـد النظـر               

 فكانوا هدامني لوحدة البناء الفكري واالجتماعي،       ،العلمي املفيد للبنيوية العقلية السليمة    
، أو أن القرآن نص شرعي ينظم       فادعاء أن كل العلوم موجودة يف النص القرآين جبزئياا        

عالقة الفرد مع ربه وحسب، كالم يفتقد للكثري من النقل والعقل للجانبني،صـحيح أن             
 لكنه حتدث عنها بالعموميات الفتـاً       ،النص الشرعي حدثنا عن العلوم الكونية واألرضية      

علـى  “ :يقول بـديع الزمـان  . نظرنا إىل ضرورة البحث فيها لنستفيد منها كما جيب    
ال يتنور الفكر من دون ضـياء       : ملفكرين الذين غشيهم ظالم أن يدركوا الكالم اآليت         ا

فإن مل ميتزج ذلك النور وهذا الضياء، فالفكر ظالم دامس يتفجر منـه الظلـم               . القلب
ففي عينيك ار لكنه   .زوراً و تاناً  ) نور الفكر (فهو ظالم قد لبس لبوس النور       . واجلهل

فإن مل يكن فيها ذلك السواد املنور، فال تكـون          . ا سواد لكنه منور   بياض مظلم، وفيه  
فإن مل تكن   . وهكذا، ال قيمة لبصر بال بصرية      .تلك الشحمة عيناً، وال تقدر على الرؤية      

فـال  . سويداء القلب يف فكرة بيضاء ناصعة، فحصيلة الدماغ ال تكون علماً وال بصرية            
   .100”عقل بدون قلب

 يدل هذا على حثنا للبحث فيه بشكل جيعلنا نصل إىل أكرب            لقهخبعندما يقسم اخلالق    
 أراد منا ،]1:الشمس[ ]والشمِس وضحاها[ : فعندما قال البارئ املصور،فائدة لنستفيد منه  

 لنبحث يف كيفية االستفادة من الطاقة الشمسية مـن          ؛أن نعي هذه اآلية بوجهها العملي     
درك املقصـد املـراد     مل ي  اللغوي ووقفنا عنده، كما       لكننا فهمناها الفهم   ،قرون وقرون 

: األعلى[ ]وذَكَر اسم ربِه فَصلَّى   . قَد أَفْلَح من تزكَّى   [:  كما جيب من قوله تعاىل       إدراكه
 ألننا لو أدركنا لعملنا من منطلق اآلية مبا جيعل اإلنسان آمناً من شرور نفسه               ،]15 – 14

 تربكاً ال تصويباً للهوى املردي      نقرؤها لكنا   ،لى مدى العصور  ومن غدر أخيه اإلنسان ع    
  .  لتصبح نفساً مطمئنة واهلوى تابعاً للتعاليم السماوية،أو تطهرياً للنفس األمارة
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يايحيى خـذْ   [ يف الفكر اإلسالمي مكانة مستمدة من قوله تعاىل            اللبهذه مكانة   
لى قوة يف اليقني هذه القوة مرتبطة بقـوة العقـل            لنحصل ع  ،]12:مرمي [] الِْكتاب ِبقُوةٍ 

  .، بقوة اإلميان، بقوة اجلسد، بقوة االقتصاد، وبتعبري آخر بقوة األلباب واملادياتقلبوال
 املعلمني قصروا يف تربية املتعلم بقصد أو بغريه، ممـا جعـل           السواد األعظم من   نكل

ينحدر هلاوية أوصلت األمة للضياع       بينهما، زنواتالمث  وإزالة الران عن قلبه       عقله وض
فغدا اتمع املسلم ولو يف رقعة ضـيقة صـاحب          . والتفكك واالفتراق بالفكر والتوجه   

 بدت للمـرء    لكثرا تنمو على زرعه طُفيليات وعوالق       ،توجهات عدة وهيكلية متشعبة   
  .أا األصل
ت وكأا آتيـة    لكننا اليوم نسمع بعض األصوا    ،   احلال إىل وقتنا احلاضر     سار وهكذا

اإلنسـان،  لـب   من الغياهب، أصوات خافتة باهتة تدعو للنهوض وإعمال العقل وبناء           
حتتاج هذه األصوات واألقـالم     ،  حتتاج هذه األصوات ملن يصغي إليها وميتثل للحق فيها        

العقول اليت مورس عليها جتهيل قهري مـن        ب لتنهض ،مفهومةخطاب  لقراءة متأنية ولغة    
خلطوات والقلوب العقول هذه ن املنهج ثانياً ومن اإلطار احمليط ثالثاً، حتتاج املعلم أوالً وم 

يسمو جيل بعد   ل؛  تكسر الران املتكلس على القلب     و عقلمدروسة تقتلع جذور ختلف ال    
جيل حىت تشمخ األمة وتترسخ العلوم كل العلوم يف النفوس فنسـمع بانصـهار كـل                

  .ماوي مبفهومه الصحيحاالختصاصات العلمية احملضة مع الفكر الس
تأسس الفرد  ابتداء،  ر إذ أن من مقاصد الشارع       اويف احل  ة املقاصدي تتبلور الرؤية  انوه

 سبيلها األدلة القطعية العقلية، اليت وعاها من أُرسل         ،على عقيدة سليمة دالة على اخلالق     
حماورين ذائدين عـن    بالرساالت وآمن من األتباع، ليبثوها ملُرجرج أو مزلْزل أو مهدم،           

قيض اهللا ناساً يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه        : "يف هذا املنحى يقول الشاطيب    و ،احلق
برباهينه فنظروا يف ملكوت السموات واألرض، واستعملوا األفكار، وأذهبوا عن أنفسهم           

نظـروا  ما يشغلهم عن ذلك ليالً واراً، واختذوا اخللوة أنيساً وفازوا برم جليساً، حىت          
إىل عجائب صنع اهللا يف مساواته وأرضه، وهم  العارفون من خلقهم والواقفون مـن أداء   
حقه، فإن عارض الدين اإلسالم معاِرض أو جادل فيه خصم مناقض، غبروا يف وجـه               

  .101”فهم جند اإلسالم ومحاة الدين. شبهاته باألدلة القاطعة
أو يطلي القلـب بـالران      و يغيبه   ا يذهب العقل    ممموقف الشريعة عموماً    لذا نرى   
ارب كل ما جيرجـر     حت لكل خمامر، واملقاصد خصوصاً      اً حمرم اً رافض اًموقفويغلِّفه، نراه   

ن الفضيلة إىل الرذيلة، إذ أن املقاصد الشرعية ال تـرفض املـرض أو              ويزحزحه م الفرد  
ـ        ض كل ما يؤدي إليه    فبل تر ،  الوقوع فيه فقط   ، الج وتأخذ دور املعـاجل وتقـدم الع
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 وتبني املسلك الواضـح  ،فاملقاصد تطلب بناء الفرد البناء السليم وتدلل على طريقة ذلك   
د الذي يبين الفرد واألسرة واتمع، تبدأ من اإلنسان ببعث اإلنسانية فيه، حىت يبين              هماملُ

ـ               رعي العالقة املتينة مع خالقه، مطوعاً غرائزه اهلائجة مروضاً هلا حمققاً إياها بطريـق ش
شئ خلية جديدة يف اتمع ينتج أبناًء يتمتعون بالصحة النفسية تنسليم، مث تنتقل املقاصد ل 

والقلبية والعقلية، بعد ذلك جند هذا الفرد املرىب تربية مقاصدية، جنده لبنة ذات أسس يف               
  .جمتمعه يقيم املعوج ويرقى على أساس متني

ب املفكر، حتارب سبب املرض وتقضي      إذن املقاصد الشرعية ترفض كل ما يهدم الل       
عليه مهما حقُر أو عظُم مسبب املرض، لتعاجل املرضى بعد ذلك، فتنقلهم من سقم لفترة               

   .نقاهة مث ملعافاة يف اللّب والنفس واجلسد، تبدل الوهن والضعف بقوة راسخة شاخمة
اضرة املعجلة على   إن النفس اإلنسانية تفضل درمهاً من اللذة احل       ":يقول بديع الزمان    

رطل من اللذة الغائبة املؤجلة، وهي تتحاشى صفعةً حاضرة أكثر من حتاشيها سنة مـن               
وعندما يج أحاسيس اإلنسان ال ترضخ ملوازين العقل، بل اهلـوى           . عذاب يف املستقبل  

هو الذي يتحكّم، فريجح عندئذ لذةً حاضرةً ضئيلةً جداً على ثواب عظيم يف العقـىب،               
وملا كانـت الـدوافع     .  ضيقاً جزئياً حاضراً أكثر من جتنبه عذاباً أليماً مؤجالً         ويتجنب

النفسية ال ترى املستقبل بل قد تنكره، وإن كان هناك حثّاً هلا من النفس وعوناً، فـإن                 
فال يكون عندئـذ    . القلب والعقل اللذين مها حمل اإلميان، يسكتان، فيغلبان على أمرمها         

اً من عدم اإلميان، بل غلبة اهلوى وسيطرة الوهم واحلـس املـادي،      ارتكاب الكبائر ناجت  
  .102"وازام العقل والقلب وغَلَبة كل أولئك عليهما

، ولكن  برء أن الوسائل املادية هي فقط اخلمر واملخدرات اليت دم الل          املقد يعتقد   و
ليد مباشرة، يف احلقيقة هناك وسائل مادية أخرى ال تقل خطورة عن الوسائل احملسوسة با   

  :وسأستدل ببعض من أي الذكر احلكيم
 أم  �  أرأيت من اختذ إهلَه هواه، فأنت تكون عليـه وكـيال           [:  قال تعاىل  - 1

 ] إن هم إال كاألنعام بل هم أَضلُّ سـبيال         � حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون     
  ].44ـ43: الفرقان[

والنخل   وغري معروشات  وهو الذي أنشأ جنات معروشات    [: عز وجل   قال - 2
  خمتلفاً أُكُله عرشابهٍ     والزتاً وغري ممان متشايتون والروالز     كُلُوا من ثَمره إذا أمثر � 

  ].141: األنعام[ ]إنه ال يِحب املسرفني وال تسرفوا وآتو حقَّه يوم حصاِده
 وكلوا واشربوا   كُلِّ مسجدٍ  يا بين آدم خذُوا زينتكم ِعند     [:  وقوله عز وجل   - 3

   .]31: األعراف[ ]إنه ال يِحب املسرفني وال تسرفوا
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هذا  ]أرأيت من اختذ إهله هواه    [ ،آيات بينات حمكمات تدل على املراد داللة قطعية       
الذي هو أضل من األنعام سبيال، غيب العقل تغيباً كامالً بدون خمدر يتناوله أو مسـكر            

وضع العقل    عملية انقالب داخلي أدت لدمار إنسانيته، اهللا عز وجل         يشربه، إمنا أجرى  
موضع القيادة والرئاسة حىت يصل املرء به إىل اهلداية، يهتدي ذا العقل أوالً إىل موجد               
الوجود، مث ينقاد هذا العقل بعد اإلميان ملا أوحت به السماء عن طريق األنبياء، مـدركاً            

 فيه، مستنبطاً من مقاصده أحكامـاً اسـتجدت حلـوادث           للنص فامهاً ألبعاده متفكراً   
ترك زمام األمور لرغباته، يشري عليـه      على تغييب العقل و   أقدم  عوضاً عن هذا     ،حصلت

موسوس من اإلنس أو اجلن يقوده قود النعاج، مغِلقاً ألذن الرمحن مقِبالً ملـا وهبـه اهللا           
 مفتوحة، أو وضعه    استقالةتفكري السليم    وكأنه منح أداة ال    - العقل   -عندما محل األمانة    

يف غياهب سجن دامس، نرى هذا املتعدي على إنسانية اإلنسان يرتكب اآلثام ويقترف             
الذنوب، يقوم مبا هو حمرم من األعمال من زين وأكل األموال بغري حق عن طريق كسب 

يبة والنميمـة   غري مشروع، ويبغي ويقتل، يعمل لسانه فيما حرم من القول كاللغو والغ           
والكذب، وحِلف اَألميان الكاذبة وشهادة الزور وكتم شهادة احلق، واهلمـز واللمـز             
والسخرية واللي والنجوى باإلمث، حيلل وحيرم كيفما يشاء، يطلي قلبه بران ثخني مسيك             

 ؟أهذا اإلنسان يعقل صاحله يف دنياه أو يف أخراه        . حاجباً إياه عن كل مصدر نور رباين      
  .عقل وقد اغتال العقل السليم فيه؟كيف ي

إنسان كهذا أضلّ من األنعام ومن مستحقرات احلشرات، إذ هذه املخلوقـات وإن             
منحت إهلاماً تسعى به إلمالء بطنها وتكاثرها ورعاية صغارها، إال أـا تـذكر رـا              

األرض ومـن   تسبح لَه السموات السبع و     [: وتعرف سبل عبادا، قال عز من قائل      
ِفيِهن وِإنْ ِمن شيٍء ِإالّ يسبح ِبحمِدِه ولَِكن ال تفْقَهونَ تسِبيحهم ِإنه كَـانَ حِليمـا                

 وهذا اإلنسان مهَّه طعامه وشرابه ولباسه وفرجه ناسياً أو متناسـياً            ،]44:ءاإلسرا[ ]غَفُورا
ً منها، ولكن     ىت من اجلماد؟ نعم هو أقل شأنا      خالقه وشرعه، أليس أضلّ من احليوان وح      

  .يقول عن نفسه إنه حليم وغفور، ميد للمخطئ يد املغفرة عله يتوب اهللا عز وجل
  .]وال تسرفوا، إنه ال حيب املسرفني [: قوله تعاىل

نـزل الشرع حلفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال، داالً على حتقيق ذلك بكل             
ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفي اآلِخـرِة         [:  عز وجل  كراً إيانا بقوله  السبل املمكنة مذ  

 حسنة الدنيا هي لبناء الروح واجلسـد، العقـل          ،]201:البقرة[ ]حسنةً وِقنا عذَاب النارِ   
والقلب، النفس واهلوى، املال والولد، إلعمار األرض كل ذلك مبـا يوافـق الشـرع،               

خرة الفوز باملغفرة ورؤية وجهه تعاىل أياً كانت هذه الرؤية على اخـتالف             وحسنة اآل 
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 مث ،]23-22: القيامـة [ ]ِإلَى ربهـا نـاِظرةٌ  . وجوه يومِئٍذ ناِضرةٌ[ أقوال املفسرين فيها، 
  .الدخول جلنة عرضها السماوات واألرض

 الناِس من يقُولُ ربنا آِتنا ِفي       فَِمن [:  عز وجل  أما عندما يتوجه اإلنسان كما قال     
هـؤالء   أي ليس هلم خري يف اآلخرة،      ].200:البقرة[ ]الدنيا وما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خالقٍ      

طعامهم وشرام وملبسـهم، مبـذرين    غرائزهم و الناس توجهوا لدنياهم بكليتهم مههم      
ن عقوهلم يف غري منازهلا، ومن يفعل       مسرفني، يضعون أمواهلم يف غري موضعها، وينـزلو      

أين عقل من فقد حـب اهللا        عن موائد العلم،   ذلك أال يعد ممن غيبوا عقوهلم وخامروها      
ه؟ هؤالء الناس يقولون بلسام ربنا ويف قلوم        ـه؟ أين عقل من سعى لبغض اهللا ل       ـل

وا اهللا فأنساهم اهللا أنفسهم، ا وزخرفها العقول منهم والقلوب، نسنيدنيانا، ملَك حب الد
  .يتكالبون ويتناطحون على دنيا فانية

نعم يعترب هذا التوجه شبيهاً للخمر واملخدر يف إذهاب العقل، لذا علينا أن نتيقظ من               
غفوتنا وأن نصحو على أنفسنا لنضع موازين احلق وننـزل العقول منازهلا، وإال القهقرة             

  .مصرينا، دنيا وآخرة
أمانة يف أعناقنا إن أسأنا اختيار السكَن من الزوج ضيعناهم منذ والدـم             إن ذرياتنا   

حىت كهولتهم، فما هم بارون لنا حني يكربون، ألننا عققناهم قبل أن يِهلّوا، عققناهم يف 
أم، مث عققناهم بسوء تربية ومعشر وتنشئة، شوهنا عقـوهلم ونفوسـهم             اختيار أب أو  

 يتبعـون خطـا     ،د اهللا ورسوله  اهم وسلوكيام يوالون من ح    وفطرم، فاحنرفت أفكار  
الشيطان، بعد ذلك نقول نريد جيالً حامياً للدين والوطن، مرابطاً على حدود الدولـة،              
مدافعاً عن مصاحل األمة، غيوراً على املال والعرض والدين، هيهات هيهـات أن ينـتج               

صاحلاً فلنرِب آباءهم وأمهام، لنريب     الشوك ورداً وينجب القرد بشراً، فإذا أردنا جيالً         
 على األسس الصحيحة والتعاليم السامية املرسلة من السماء، فشباب اليوم           الناشئاجليل  

ه وحرصنا على بثّه الفكر القومي والسلوك السليم ـآباء الغد وبناة الوطن، فبقدر رعايتنا ل
غيوراً على مصاحل األمة والوطن  من خالل تربية إميانية صحيحة، بقدر ما نربح جيالً بناًء           

  . والدولة، فصناعة الرجال من أصعب وأعقد الصناعات على مر العصور
للعقل والقلـب وفقـدان التـوازن      هو ميزان االحنراف     ما: سؤال يطرح نفسه    

  ؟ بينهما
 نعم إن السمو والرقي احلقيقي إمنا هو بتوجيه القلب، والسر،           " :يقول بديع الزمان    

العقل، وحىت اخليال وسائر القوى املمنوحة لإلنسان، إىل احلياة األبدية الباقية،           والروح، و 
أما ما بتومهه أهلُ الضـاللة      . واشتغال كلٍّ منها مبا خيصها ويناسبها من وظائف العبودية        
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من االنغماس يف تفاهات احلياة والتلذّذ مبلذاا اهلابطة واالنكباب على جزئيات لـذاا             
 الباقية اخلالدة مسخرين القلب والعقل      اااللتفات إىل مجال الكليات ولذ ائذه     الفانية دون   

وسائر اللطائف اإلنسانية حتت إمرِة النفس األمارة بالسوء وتسيريها مجيعاً خلدمتها، فإنّ            
تلقي لَمـةُ   " : ويقول أيضاً  .103” هذا ال يعين رقياً قط، بل هو سقوطٌ وهبوط واحنطاط         

فـيظن  .  كالماً ال يليق جبالل اهللا سبحانه وتعـاىل        –ى القلب    اليت هي عل   –الشيطان  
واحلـال أن   . صاحبه أن قلبه هو الذي فَسد فصدر عنه هذا الكالم، فيضطرب ويتـأمل            

اضطرابه وخوفه وعدم رضاه دليلٌ على أن تلك الكلمات مل تكن صادرة من قلبه، وإمنا               
  .104"ه ويذكّره اهي من اللمة الشيطانية، أو أن الشيطان خييلها إلي

 إن امليزان ألي احنراف مقياسه التعاليم الشرعية املستمدة من القرآن والسـنة              :أقول
أركان اإلميان واإلسالم معروفة ال خالف عليها من حيـث   : مثالً  . مبفهومهما الصحيح 

وهـذه  ،  هي ثوابت، فالذي يقول بلسانه أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا              
مة مل متس قلبه فهو احنراف عن املقصد احلقيقي لكلمة احلق هذه، إذ أننا جند قلبـه                 الكل

يقول ماال ينطق به لسانه، يتبني لنا هذا عندما نرى أن تصرفاته تقول بأن اهلـوى هـو                  
موجهه األول، إذاً كيف يقول املرء ال إله إال اهللا، ويقتحم حمارمه وال يؤدي أوامره، وال                

 عن تعاليم الشرع، نشاهد املرء يصلي وصـالته         احنرافا إن هذا ليس      يقول أنيريد أحد   
هذه جيب أن حتقق النتيجة املرجوة منها وهي االنتهاء عن الفحشاء واملنكر، وبسبب أنه              

ال ينتهي عما ؛ مل حيقق املقصد من الصالة أثناء تأديتها وهي صلته باهللا وذكره إياه خالهلا 
 عن املقصد من الصالة؟ وهكذا باقي العبادات ويف العـادات    أليس هذا احنرافاً   .نِهى عنه 

واملعامالت سواًء كانت مادية أو غريها، ال حيقق العدل وهو أدىن درجات التعامل فيما              
ه العدل مع نفسه، إذ يظلمها إن مل يِقم حدود اهللا           فيبني الناس، أليس هذا احنرافاً؟ ينتفي       

يسـِقط  . أن يكَب على وجهه يف عذاب احلريق      قترفت يداه   اتكون نتيجة ما    ، و عندها
العدل مع الغري بسوء استقباله، وببخله على ضيفه، وبالغيبة والنميمة، وبالكذب واللغو،            
باهلمز واللمز وغري ذلك كثري، فإن كان املرء يبين فكره على أساس األنا، ويطبع سلوكه               

 خالق القومية هو احنـراف،     ينايف األ  فأي سلوك  أال يعد هذا احنرافاً؟    على ركيزة اهلوى،  
غيـاب الفهـم الصـحيح      . وأي فكر يزحزح صاحبه عن احلق والصواب هو احنراف        

للنصوص وفقدان املريب املعلم الوارث لعلوم النبوة والرسالة، سبب قوي مـن أسـباب              
زو انحراف الشباب إىل النقاط     عويف هذا الصدد أود أن أَ     . االحنطاط الفكري والسلوكي  

  :لتاليةا
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فقدان املعلم املريب وندرة املريب املعلم، مما أدى إىل ضعف التشـبث بـوحي                - 1
السماء وانعدامه عند الكثريين، وبالتايل فقدان أسس بناء األسرة املتربية تربية إميانية، مما             

درشتالعقل واهلوية واملبدأ حىت أصبح شاباً، وهنا يصدق قول اهللاأوجد طفالً ضائعاً م  عز 
وِإذَا رأَيتهم تعِجبك أَجسامهم وِإنْ يقُولُوا تسمع ِلقَوِلِهم كَأَنهم خشب           [ : عليه وجل

  ].4: املنافقون[ ]مسندةٌ
جمانيـة، ويف    سهولة تناول اليد لكلّ هدام من كتب وأفالم بأسعار زهيدة أو           - 2

    ثقل كاهل الفرد احملدود الدخل،فال يقـدر أن          املقابل ارتفاع مثن الكتب القيمة بشكل ي
  .ينمي فكراً بناًء وعقالً حكيماً وقلباً سليماً

تفشي الالمباالة يف تربية األفراد عند ذويهم واملسـؤولني عنـهم يف األسـر               - 3
واملؤسسات، إال ضمن حدود ضيقة، باإلضافة إىل شيوع األفالم املتحركة لألطفال ذات            

لغرائزي أو اإلجرامي أو اخليايل املفرط، مما يؤدي تشويه ميـوهلم واهتمامـام             الطابع ا 
  .وتعلقهم مبحقرات األمور

التفنن يف اغتيال الوقت وإضاعته بالترهات بأمساء متعددة كتنمية املواهب، أو            - 4
هب ودب، مما ينتج أفكاراً هدامة موجهة        جذب املشاهد للشاشة الصغرية اليت تعرض ما      

ن كلّ هادم يف اخلارج أو الداخل سواًء كان هذا عن طريـق الكلمـة املسـموعة أو         م
  .أو املشاهدة املقروءة،
سهولة احلصول على ما يذّهب العقل من كل ما هو مادي كاملُسِكر واملخدر،              - 5

أو معنوي كشيوع األغاين املسفة باألخالق واحملركة لكوامن املشاعر والغرائز، وجعـل            
رب املثل األعلى للشبان والفتيات عن طريق قوة الدعاية واالنتشار السريع، مما            ذويها مض 

يسهل االحنالل األخالقي واجلنسي، بل تفشي جتارة الدعارة ودواعي التفسـخ جبميـع             
  .اجتاهاتهأنواعه و
املتاجرة باسم احلرية لدفع اإلنسان إىل الفردية واالنسالخ عن مضمون األسرة            - 6

 احلقيقي للدين والـوطن     باالنتماءع املرء يف شباك األنا واهلوى، والشعور        اجلامعة، فوقو 
والدولة وامللّة، بسبب افتقاد النهج الصحيح، مما ينتج رفضاً لتحمل املسؤولية، واالنفالت   

  . والتسيب وعدم ضبط السلوك
عدم واقعية اآلمال واألهداف، مع وجود عوائق وصعوبات يف حتقيق املراد من             - 7

  مع الشعور بأن هذا من املستحيالت، مما أدى إىل         ،احلد املطلوب للعيش بكرامة وشرف    
ارتباط اآلمال بالسفر واهلجرة لتحقيق الذات، لضعف نيل الفرص على أساس الكفاءات، 
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 ويسحقهم ختلف القيم اإلنسانية، مما يفقدهم التـوازن         آللةوعند سفرهم يبهرهم تقدم ا    
  . دون إما متعصبني أو متسيبني منحلنيبني املوروث والدخيل، فيغ

إن املقاصد الشرعية حثت على بناء العقل بناًء متراصاً           :ا سبق ذكره أقول   موخالصة  
ن طريق التعلم واحلوار للوصول إىل قناعة، يسري املرء من خالهلا يـبين نفسـه               عسليماً  

 هلدم أو بثّ كلّ ما       وجمتمعه، بل يبين لإلنسانية مجعاء، وحرمت املقاصد الشرعية السعي        
يحِرف اإلنسان عن جادة الصواب، بل دعت لتقومي االحنراف أياً كان نوعه من أجـل               
صحة اإلنسان من الداخل واخلارج،صحة النفس واجلسد، صحة القلب والعقل، صحة           

ه وقُلْ اعملُـوا فَسـيرى اهللا عملَكُـم ورسـولُ         {: الفرد واألسرة واتمع، قال تعاىل    
: التوبـة [  }والْمؤِمنونَ وستردونَ ِإلَى عاِلِم الْغيِب والشهادِة فَينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ         

 وروح متصلة قويمن سلك سبيل إعمال العقل ليصل إىل بناء لب سليم وجسم ف ].105
عاجلـة  القيقيـة   احل تهوسـعاد إنسان حيقق إنسانية اإلنسان     بداخله   بيني أنهعين  مب ،باهللا

جله؛ نعم إنسانٌ هذا حاله سريفع أي أذى مما استصغر عن نفسه وعن غريه خملصاً هللا          اآلو
يف ذلك، ورفع األذى هذا يدل على إعمال العقل والتمييز مبا هو ضرر عما هو نـافع،                 

 أقـل  فإن مل يسلك اإلنسان سبيل ربه فسيجلب األذى لنفسه أوالً مث لغريه ثانياً، علـى    
تقدير سيؤذي من هم مسؤول عنهم بعدم إرشادهم للحق، أو أنه سيؤذي إطاره جبهلـه          

 يقـول بـديع     .جيب أن يسـمعوه   ال  وعدم نصحه وكف عونه لآلخرين وإمساعهم ما        
فالقلب املظلم اخلايل من الرمحة يرى الكائنات باكية قبيحة تتمزق بني خمالب             “ :الزمان

بينما لو أبصرها ببصر اإلميان جيدها علـى صـورة          . الظلم وتتقلب يف خضم الظلمات    
إنسان كبري متسربل بسبعني ألف حلة قشيبة خميطة بالرمحات واخلريات واحلكم، بعضها            

وجيدها بامسـة دومـاً     . فوق بعض كأا حورية من اجلنة لبست سبعني حلّة من حللها          
اً، وكل إنسـان     مصغر ويشاهد نوع اإلنسان الذي فيه كوناً     . بالرمحة ضاحكة مستبشرة  

 الرحمِن الرِحيِم *الْحمد هللا رب الْعالَِمني  [ :عاملاً أصغر، فيقول من أعماق قلبه وروحه   
  .105“] ماِلِك يوِم الديِن*

احلفاظ عليه بناء اللب وأحاديث تبلغ الكثرة الكثرية، تدل على وجوب   آيات و يوجد  
لنفْهم ونفِْهـم أن     نعمل عقولنا لنفهم شرعنا،   لكن جيب علينا أن      ،بذلكدون أن تتلفظ    

ت السماوية حثت على بناء الفرد وحضارته وعلومه بشىت ميادينها، نعرف           رساالآخر ال 
ين له أا أَقوم طريـق      نباملسلم وغري املسلم أن تعاليم اإلسالم صاحلة لكل زمان ومكان،         

  .وجمتمعهيسلكه إنسان يهدف إىل أن حيىي بسالم مع نفسه وربه 
  

  :   يف اإلسالملبالطرق السليمة لتربية ال
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  :متهيد 
وبقية كتب علـوم     كتب الفقه وأصوله تتحدث عن العقل كموقع ألهلية التكليف،        

الشريعة التخصصية تتناول موضوع العقل عرضاً على الغالب يف كالمها، ومن يتطـرق             
فسية أو اجلسدية، أما تربيـة العقـل        ملوضوع التربية يتوجه إما إىل التربية اإلميانية أو الن        

فاحلديث عنها وصفي يف الكثري الغالب، وما أريد حبثه اآلن املنهجية العلمية الواجـب              
 لبناء عقل مرىب ومزكى إميانياً نرىب العقل قبل تكوينـه وأثنـاءه             – كما أرى    -إتباعها

 وترعى الرعاية    كي تزرع هذه البذرة    ؛وبعده، نعده ألن يكون تربة صاحلة لبذرة اإلميان       
 كي ينتج هذا    ؛ لينتج هذا العقل املؤمن املتحد مع القلب املستقبل لنور اهللا تعاىل           ؛الالزمة

لوضاءة املستنرية بنور تعاليم اهللا تعـاىل وسـنة رسـوله           االلب بصائر الفكر اإلسالمي     
   .صلّى اهللا عليه وسلماملصطفى 

صاً، عندها جند قلباً مغلفاً بالران      لكن إن أُمهل بناء اإلنسان عموماً وبناء اللب خصو        
وعقالً خبيثاً ماكراً، سنواجه حينها حيواناً مفترساً بقالب آدمي، يقوده هوى شـيطاينّ             
وعقل تابع ذليل للغرائز، القلب أقسى من احلجر يتناغم ويتوافق مع هـوى ذي عقـل                

ي كَالِْحجارِة أَو أَشد قَسوةً وِإنَّ      ثُم قَست قُلُوبكُم ِمن بعِد ذَِلك فَهِ      " : قال تعاىل  ،دوين
ِمن الِْحجارِة لَما يتفَجر ِمنه األنهار وِإنَّ ِمنها لَما يشقَّق فَيخرج ِمنه الْماُء وِإنَّ ِمنهـا                

  .  ]74: بقرةال[” لَما يهِبطُ ِمن خشيِة اهللا وما اهللا ِبغاِفٍل عما تعملُونَ
هلذا إن أردنا أن نرى اإلنسانية يف اإلنسان ونـزحزح حيوانيتـه ونغنيهـا وحنقـق      
سعادته التامة، علينا تربية عقله من منبع مقاصدي على يد عارف باهللا عـامل مبقاصـده                

 للحق واحلقيقة، يبدع    ومقاصد شرعه، عند ذلك ينقاد هذا العقل املرىب إميانياً ومقاصدياً         
  . اإلدراك واالستنباط واالجتهادبالفهم و

  
  :الطرق السليمة لتربية اللب وفق مقاصد الشريعة 

الَِّذين يؤِمنونَ  . ذَِلك الِْكتاب ال ريب ِفيِه هدى ِللْمتِقني      .  امل ” :عز وجل يقول اهللا   
الَِّذين يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك ومـا       و. ِبالْغيِب ويِقيمونَ الصالةَ وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ     

أُولَِئك علَى هدى ِمن ربِهـم وأُولَِئـك هـم          . أُنِزلَ ِمن قَبِلك وِباآلِخرِة هم يوِقنونَ     
   ].5-1: البقرة[ ” الْمفِْلحونَ

  :املتبصر باآليات جيد أربع ارتكازات هلا وهي
لكرمي حق ال لبس وال شك وال تعارض وال اضطراب فيـه، بـل              أن القرآن ا   :أوالً

ية واملقصدتدبر وإعمال للعقل يوصل إىل البغ .  
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البحث وإعمال العقل والنظر فيما غاب عنا من أنباء السماء وأخبار األولـني             : ثانياً
  .والتعرف على السنن اإلهلية، يؤدي كل ذلك إىل الوصول إىل قناعة تامة باهللا األحد

  يؤدي إىل الـيقني وإتبـاع شـرع اهللا   ،ترسيخ القناعة العقلية التامة يف اخلالق     : ًلثاثا
الذي أوحى به إىل نبيه املصطفى حممد صلّى اهللا عليه وسـلم ، أي إىل               سبحانه وتعاىل   

  . اهلداية التامة، ميتثل املؤمن مبا أُِمر به وينتهي عما نِهي عنه
 تفكر وتدبر وأصبح إميام يقينياً، تغدو تعاليم اهللا         هؤالء الذين آمنوا عقالً بعد    : ًرابعا
 سيفلحون دنيا وآخرة إن     ، هؤالء ديهم سبل الطريق القومي     مصابيح هدى هلم   عز وجل 

  .شاء اهللا
  : من االرتكازات السالفة لآليات السابقة أنطلق ملا أريد قوله 

صد الشـرع، بـأن يقـف        الطريق السليم لتربية العقل وفق مقا      جلّ جالله بين اهللا   
اإلنسان العاقل املدرك يتفكر يف خلق السماوات واألرض، يتدبر اآليات الكونية، يتبصر            

  ليصل إىل قناعة تامة إىل أنَّ- كل حسب قدرته - ويف نفسه جلّ جاللهيف خملوقات اهللا 
               ـنما من خلق خالق واحد أحد، يسترشـد بالسر فيه، إنِن ما يتفكر به ويتدبره ويتبص

 املزيج البحثي، العيين والغييب إىل يقني قليب        ذااإلهلية، كونية كانت أو إنسانية، ليتحول ه      
يتوحد بعده مركز التفكر وهو العقل، ومنبت اليقني وهو القلب ليصبحا عند اإلنسان لبا       

  .دار الفناء يف دنياه ودار اآلخرة يف أخراه موحد االجتاه؛ لبناء سعادة الدارين،
ذن من وظائف اإلنسان أن يصل لإلميان اليقيين مث يزرع بذرة اليقني هـذه الـيت                 إ

 هلا يف تربة صاحلة لنموها، وهنا عليه أن  يتوجه           املهيأسقطت من العقل، يغرسها باملنبت      
إىل معلم مريب ومزكي، إىل وارث حممدي حىت يرعى هذه البذرة وينميها، يفهمه مـا                

نعم ، إذا ما راجع مريض      " :يقول بديع الزمان   .ا عسر عليه  استعصي على لبه و يشربه م     
وأخذ بوصفة املهندس، فقد أخذ     . مهندساً بدالً من طبيب، ظناً منه أن الطب كاهلندسة        

وكذلك مراجعة أحكـام    . لنفسه تقريراً بنقله إىل مستشفى مقربة الفناء، وعزى أقرباءه        
ة واردات الصـرفة واستشـارة آرائهـم        املاديني يف املعنويات اليت هي احلقائق احملض      

وأفكارهم، تعين اإلعالن عن سكتة القلب الذي هو اللطيفة الربانية، وعـن سـكرات              
  .106”العقل الذي هو اجلوهر النوراين

ِوفق الرؤية اإلسالمية املقاصدية من قبل      اللب  اخلطوات اإلجرائية املقترحة لتربية     
   :الوفاةحىت  الوالدة

 ملن هو أهل للتكليف محل مسـؤولية        بنفرق يف التربية بني تربية الل     ابتداًء جيب أن    
  :نفسه، أو نفسه وغريه، وبني من هم ليسوا أهالً للتكليف وذلك قبل الوالدة أو بعدها
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  : ملن ليس أهالً للتكليف ِوفق املقاصد الشرعية بلل اتربية: أوالً 
الدين قبل وليدمها، وذلك بتعليمهما     الوصول ملا دف إليه حيتم علينا البدء بتربية الو        

من خالل منهجية اخلالق وتزكيتهما التزكية القرآنية، وال مانع هنا من إنشـاء دورات              
تعلم الشاب والفتاة آلية جناح الزواج وتربية األطفال وسبل التغلـب علـى املصـاعب     

ية املوجودة يف   واملشكالت وكيفية التعامل معها، فاملدارس أو الدورات التأهيلية اإلجبار        
 أقترحهـا كثري من البلدان لقيادة اآلليات كالسيارات مثالً، أقل أمهية من الدورات اليت             

  .وال حاجة للمقارنة بينهما
  :من قبل احلمل حىت الوالدة -آ 

جيب أن يكون أساس اختيار الشريك لشريكه أساساً دينياً إميانياً، ويعـرف عمـق              
 األغوار الداخلية، للوقوف على املفاهيم واألفكـار        األساس من السلوك الظاهر مع سرب     

لتزامه ا، فالبيئة والعامل الوراثي هلما األثر البـالغ         االيت حيملها كل منهما بطياته ومدى       
  .  املالئم ما استطعنانتوفري املسكعلى األبناء، لذا علينا 

البسملة، كما  بعد الزواج يبدأ كل لقاء جسدي بني الزوجني بالتعوذ من الشيطان و           
  .صلّى اهللا عليه وسلم علمنا رسول اهللا 

حنقق الصحة النفسية واجلسدية للجنني، بسالمة صحة األم النفسية، وذلك بتجنبـها           
املؤثرات واالنفعاالت املفاجئة، مع تغذيتها الغذاء الصحي الالزم ومتابعة الرعاية الصحية           

  .لكليهما
  .ه أو نتحدث به، وجننبه مساع ما نهينا عنهنسمع اجلنني ما أَمرنا الشرع أن نسمع

  :من الوالدة حىت سن التكليف -ب 
مـن   ه، كما نصت عليه شريعتنا السمحة،     ـ عند والدة اجلنني نقوم مبا يلزم ل       – 1

له، وحلق شعره وذبح  آذان بأذنه اليمىن وإقامة بأذنه اليسرى، واختيار اسم الئق وحسن
  .لوليد وأهله واتمعالعقيقة، وأثر هذا مشترك بني ا

  .جيب أن يعطى الطفل حقه من الرعاية الغذائية والصحية من نظافة وطبابة
مينح الطفل حقه من اللعب املشروع حبرية مطلقة، مع املراقبة ملا يقوم به التـدخل يف           

  .وهذا األمر يساعد على بناء شخصيته املستقلة  اللحظة املناسبة،
عند جلّ جالله    أن يدرك معاين الكلمات، ذكر اهللا        حنرص على إمساع الطفل من قبل     

الطعام والشراب، مع ترغيبه عند قدرة السري على القيام بعبادة الصالة تقليداً لنا بالشكل              
  .  الذي حيبذه، لترسخ بذهنه شيئاً فشيئاً عادات يعتادها من صغره حىت يعقل
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، نستمع إليـه وحنـاوره      نبدأ معه عملية اإلرشاد والتأديب عند قدرته على اإلدراك        
ه شخصيته املستقلة القـادرة علـى   ـل  لنبينومننحه فرصة حماكاة األمور ِوفق ما يراها،

القيادة واالنقياد بتعقل وحكمة، على قدر إمكانية استيعابه، وبذلك نشرع مع الطفـل             
بيـة  بعملية التلقني ملا جيب أن نغرسه بنفسه، ونعلمه إياه من أسس الدين القـومي والتر              

العقلية والقلبية والنفسية واجلسدية، ليزكوا عقله وتربوا مداركـه مصـهوراً بفضـائل             
  . األخالق، مع جتنب القسوة اليت تؤدي إىل ضعف الشخصية

ه مع تشجيعه على السؤال وعدم احلياء منه، ونتبع         ـحنبب للطفل التعلم  ونوجهه ل     
أو يعيد ما بقي بذاكرته، حـىت       لذلك السرد القصصي والتكرار، مث االستماع له لريوي         

يتدرب على طالقة اللسان واحلوار، ولتعميق هذا االجتاه عنده نتبع معه وسيلة الثـواب              
  . والعقاب

خنتار له مدرسة فيها تلقيح بني العلوم الدينية والدنيوية، إذ البد من هذا التطعـيم يف                
ـ    ه وتركيـزه، وهـذا   العلوم حىت تتهذب نفسه وتنمو مداركه العقلية، كي نراعي ميول

يتطلب اختياراً دقيقاً ملناهج التعليم، فقد يبدع يف العلوم البحتة أو املهن احلرة، نشـجعه               
على ذلك مع تربيته تربية إميانية قوية، فاتمع حباجة لكل االختصاصات، مـن أجـل               

  .مشوخ حضارته
ع أن يطَبعه كيفما    االعتناء باختيار املعلم املريب، ألن الطفل كالعجينة بني يديه يستطي         

يشاء، باإلضافة ألخذ الطفل كالم معلمه وكأنه منـزل مقَدس، وخصوصـاً مبراحـل             
  .التعليم  األوىل، لذا علينا أن نريب املعلم تربية تليق مبن يصنع رجال املستقبل وقُواده

تشجيع الطفل على إطالق العنان لعملية إعمال العقل والتفكر ضمن دائرة الشـرع،           
  .ي يرفض التقليد األعمى والتبعية من غري دليل فيما بعدك

تشجيع الطفل املميزعلى القراءة، مع مراقبة ما يقرأه الطفل مراقبة جيدة، وإرشاده إىل          
   .قصص إسالمية من وحي القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة وتاريخ الصحابة

دخل وقـت اللـزوم مـع       معرفة األهايل ألصحاب ورفقاء أبنائهم عن كثب، والت       
 بكل ما فيه من تضليل لعقوهلم ونربطهم        السيئ، وذا حنجب    االختيارترشيدهم لعملية   

  . باجليد عقالً وديناً وخلقاً من األصحاب
حجب ما يفسد العقل والقلب والنفس واجلسد عنهم، سواء كان املفسد معنوياً أو             

رئية، فالغالب فيها اليوم هادم يـدس       مادياً، ويدخل يف هذا وسائل اإلعالم اإلذاعية وامل       
  . السم يف الدسم، وهذا ال يعين لفظ لغة العصر بل يعين حسن االختيار
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نوجههم لتعلم لغة أجنبية وإتقاا مث االنتقال لغريها، مع تعليمهم لغة العصر كلغـة              
كـيم   حىت ميتلكوا باإلضافة للعلم والعقل احل     - و اإلنترنت    الكمبيوتر - احلاسبمعاجلة  

  . لغة تعينهم يف عملهم الدعوي من مواقعهم
عند وصول الطفل املميز لسن تقارب احللم وانتقاله من مرحلة الطفولة إىل مرحلـة              
جديدة من بداية الشباب، جيب على الوالد أو الوالدة إعالم أبنائهم طبيعة ما سيطرأ هلم               

قة اجلسدية بـني الرجـل       عند البلوغ، مع إبالغهم حقيقة العال      ةفيزيولوجيمن تغيريات   
 مبنهجية شرعية تضمن سالمة توجه عقوهلم حنو الغرائز اإلنسانية، مع تعليمهم كل             واملرأة

 كي ال يكتسبوا علمهم عن العالقة بني الذكر واألنثى ممن           ؛األحكام املتعلقة ذه القضايا   
تفكريهـم،  ليس أهالً للتعليم، فيوجه غرائزهم بشكل حيواين مما يسيء حتما إىل طبيعة             

  . ويف هذه املرحلة البد من اختيار اللباس الشرعي الكامل
إن عرضت هلم مشكلة عارضة جيب االستماع إليها، لتحديـد أسـباب ودوافـع              
املشكلة؛ كي خنتار احللول املناسبة بناء على األسباب والدوافع، مع إظهـار العقبـات              

 يترتب علينا تعيني الطرق املثلـى       املتوقعة اليت ستعيق الوصول للحلول املفترضة، ومن مثّ       
لتذليل هذه العقبات حىت نصل للحل اإلسالمي األفضل، كل ذلك يتم من خالل إعمال              
عقوهلم وإشراكهم باستنباط احللول وإظهار العقبات وكيفية تذليلها وذا ندرم صغاراً           

يتمرسوا علـى   على احملاكاة العقلية، وعلى مناقشة األمور ِوفق منهج الشريعة السمحة؛ ل          
  .هذا النهج كباراً ويكونوا قادرين على مواجهة ما يقف يف طريقهم من أزمات

إعطائهم من املال ما يلزمهم ضمن الطاقة والقدرة، مع تعميق مبدأ القناعة مبا يف اليد، 
مع ضرورة تعليمهم حجب العني عما بيد غريهم، إذ املال يفسد من ال يعرف كيفيـة                

  . شرعيةالتصرف فيه بوجهه 
  :                  الطرق السليمة لتربية لب املكلّف وفق املقاصد الشرعية : ثانياً 

يقترف املرء معاصي من كلّ األلوان واملراتب، يغيب عامل الوازع الداخلي عنـده،             
وجيعل اهلوى سيد املوقف، واألنا متحكمة ِتبعاً للمصلحة الشخصية، يصل لغايته بشـىت           

ربرة، وقد نلقاه مصلياً لبعض األوقات أو كلها جمافياً مقاصدها، يعمل عقلـه             الوسائل امل 
فيما يريده من شهوات الدنيا، متناسياً أنه إنسان حمل األمانة وهو ماثـل بـني يـدي            

أن إنسانية اإلنسان فيه جيب أن ترى وتلمس وتمارس، هلذا نرى كـثرياً              خالقه، متغافالً 
  . خلفها احلقيقة الوحشية لصاحبهامن الصور اآلدمية تخفي
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إذن كيف السبيل إىل بناء مثل هذا اخلراب الداخلي ألشباه اإلنسان؟ كيف السـبيل              
ما هي الطرق السليمة لتربية هذه العقول انطالقاً من مقاصـد            إىل ترميم إنسان تائب؟   

  .الشريعة؟
   :ملقترحةاف اجلواب من اخلطوات اقلتاالبد من مقدمة هلذه التساؤالت، مث 

 ولتحصـيله   ،]47:املدثر[  ]حتى أَتانا الْيِقني   [: ِسمة الِعلم الراسخ أوضحها قوله تعاىل     
  :طرق ثالثة على الترتيب

البحث والنظر والتدبر والتفكر، وهذا ما ندعوه بعلم اليقني، كما قال اهللا تعـاىل يف               
 وعند االنتهاء من هذه اخلطوة      ،]5: التكـاثر [ ]ِنيكَالّ لَو تعلَمونَ ِعلْم الْيقِ     [: ذكره الكرمي 

وإال ضلّ   نرى املرء يقف عند أول طريق الِصلة باهللا تبارك وتعاىل، إن اهتدى للصواب،            
  .  على علم

ِإنَّ هذَا  [: الرؤية من خالل البصرية، وهذا حق اليقني، وميثِّل هذه اخلطوة قوله العزيز           
 وهذه اخلطوة تضع املـرء      ،]51: احلاقة[ ]وِإنه لَحق الْيِقنيِ   [ ،]95: الواقعة[ ]لَهو حق الْيِقنيِ  

 ، وتقدر قوة هذه الصلة مبقدار التقرب مـن اهللا           عز وجل املهتدي يف طريق الصلة باهللا      
 إذّاك يعلم أن ما مل يصـدقه        ،تعاىل، للمؤمن يف حياته قبل وفاته، ولغري املؤمن إثر موته         

إن القلب مستقر اإلميـان،     " :يقول بديع الزمان   .هو حق قطعي الثبوت   أثناء حياته إنما    
 .بينما الدماغ مرآة لنوره، وقد يكون جماهداً وقد يزاول كنس الشبهات وأدران األوهام            

 فاالحتماالت الكـثرية    - كما هو ظن البعض      -فإن مل تدخل الشبهات اليت يف الدماغ        
إن القلب والوجدان حمل  .ان الذي هو حق اليقنيوالشكوك تصبح أعداًء ألداء لروح اإلمي  

والفكـر والـدماغ    . وحس سادس طريق اإلميان    .واحلدس واإلهلام دليل اإلميان   . اإلميان
  .107”حارس اإلميان

املشاهدة العينية اليت ال يدخلها أدىن شك، وهذا عني اليقني، وشاهد ذلـك قولـه               
، وهذه الدرجة سيشترك ا مجيع النـاس يف         ]7: التكاثر[ ]ِنيثُم لَترونها عين الْيقِ    [ :تعاىل

 وبـني   سبحانه وتعاىل اآلخرة، مع فرق شاسع بني مكانة املؤمن احلقيقي املتصل باخلالق           
غريه، ففي يوم احلساب سيشاهد كلّ الناس بعثهم من جديد وحساب املبدع هلم، أمـا               

  .هللا عليه وسلم هلذه الدرجةيف حياة الفناء فسريقى وارث علم رسول اهللا صلّى ا
تسـليم  : ميينـه  ...إن القرآن الكرمي  “: ويقول بديع الزمان مصدقاً لكالم اهللا تعاىل      

  .108"...تسخري العقل واإلذعان بعني اليقني: يساره.. القلب والوجدان بالتجربة
  :لذا أقول

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي�

 

294

ى قـدر   اإلنسان مطالب باتباع هذا السبيل للوصول إىل السالمة يف الدارين، كلّ عل           
إمكانياته العقلية والذهنية، فإن قصر مقصر فيما يتوجب ِفعله، سيالقي حسابه منـدرجاً        

ال يكَلِّف اهللا نفْسا ِإالّ وسعها لَها ما كَسبت    [: يف قانون إهلي منصوص عليه بقوله تعاىل      
  تبسا اكْتا مهلَيعطيقه اإلنسان ويسـتطيعه     ومعلوم أن الوسع هو ما ي      ، ]286: البقرة[ ]و

بالضبط، بغري زيادة أو نقصان لقُدراته الذهنية؛كي ينجو من مؤاخذة اهللا العاِلم ملا أبدع              
ألا يف ِوسعه، أما    وخلق، فمثالً من يتمكّن من محل عشرة أرطال يتوجب عليه حملها،          

  .إن طفَّف وأنقص فاحلساب عليه واقع، وشدته بقدر ما طفَّف
اسبنا من يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور على قدر اإلمكانية العقلية   لذا عندما حي  

  .الباحثة واملفكرة اليت وهبها لنا، يقسط وما ظلمنا يف شئ
وألن القلم جرى على املكلَّف، وألن احلكيم العليم بين لنا مسلك بناء اللُّب السليم              

 بالنظر العيين والفكري للتوصل إىل      الذي نرقى به إىل اليقني، أوجب علينا إعمال العقل        
 مع تبيني الدليل القاطع ملن   – والعياذ باهللا    –أو االنـزالق لإلحلاد     اإلميان ِتبعاً للمقاصد،  

ومـن    اخللـق مث يعيـده     يبدأأمن  [ : يدعيه، متاشياً مع املنهجية العلمية القرآنية القائلة      
: النمـل  []قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني      له مع اهللا  إأَ يرزقكم ِمن السماء واألرض   

أرأيت من اختـذ إهلـه      [:   وقد يكون هذا اإلله هوى النفس كما ذكر اهللا تعاىل          ، ]64
 لذا من درب درب الكافرين سريى بعقله وعينه ما كفر به عنـد              ، ]43: الفرقان  [  ]هواه

حد ويقول لو أنّ الذي كان مـا        موته وبعثه يوم النشور، حينها يوقن باحلق الواحد األ        
 طوعاً أو كَرهاً، والعاقل من اتعظ بغريه، وتوقّف عنـد           عز وجل كان، ومجيعنا عبيد هللا     

  إن يف خلق     � وهللا ملك السموات واألرض واهللا على كل شيء قدير        [ :قوله تعاىل 
  الذين يذكرون  �السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ُألويل األلباب           

اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوم ويتفكَّرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت             
 آية جامعـة توضـح يف       ،]191-189:آل عمران [  ]هذا باطالً سبحانك فَِقنا عذاب النار     

ِسياقها انصهار إميان اإلنسان بالغيبيات مقروناً باِحلسيات، املعتمد علـى تشـغيل أداة             
د من أراد أن يتعقَّل؛ حىت يهتِدي حق اهلداية وينتقل إىل اليقني الـذي جيعـل                التفكُّر عن 

صاحبه متصالً باهللا عن طريق لُب دائم الذكر له يف كلّ حال، يتدرج بني علم الـيقني                 
وحق اليقني وعني اليقني، يف دنياه قبل أُخراه، يتبصر يف منهج ذي وضع إهلي مرصـع                

ب األلباب قبل األبصار، لكل باحث جاد عن سالمة البناء للفـرد            بآللئ مقاصدية، خيل  
واألمة؛ كي يسعد اإلنسان وحييا بسالم، بينه وبني نفسه وخالقه وإطاره سـواًء أكـان        

  .اإلطار األسرة أم اتمع
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  :اخلطوات املقاصدية املقترحة لتربية و بناء لب املكلَّف 

املـراد مـن     هو ا إىل أين املبتغى؟ ما    جيب على املرء أن يقف مع نفسه ويسأهل        - 1
احلياة؟ ولكي تكون اإلجابة صادقة البد من شرارة قادحة من ناصح أهل للنصيحة، وهنا 

ه اليـد الطـوىل يف   ـفاحلوار البناء ل الدور يشترك به الفرد مع املذكِّر أو املعلم الناصح،   
وحكيم، مرىب ومزكـى     متعلم   بللترسيخ أُسس بناٍء متراص، خاصة إن كان مستنداً         

قرآنياً، واسع اخلربة يف جلب أذن املستمع إليه بتنظيم دقيق، يحدثه فيما يرغِّبه لالستماع              
إليه، وعمل املتلقي ال يقلّ أمهية عما يقوم به املعلم، إذ عليه معاجلة ما تلقّاه والتفكر بـه              

ما هو عليه، حىت يأِتي قراره      بعقالنية احملاكمة املنصفة لألصلح، يوازن بني ما مسع وبني          
من منبع مصلحة شخصية بعيدة املدى، ينال معها لذَّة دائمة، يف حاله ومآله، كـي ال                

  .يكون كمن يبين على املاء
  الزرع ال يسقى بالنفط، لذا علينا انتقاء املُرب املعلّم، يبين العقل ويزكي النفس،             -2

  .  وهو أمر ليس باليسري
  يـه مـا             و ألنّ الرسعى إليه، على املتعلِّم مالزمة معلمـه ومربوالقصد ي سوخ ثبات

 استطاع لذلك سبيالً؛ كي ينتفع منه قدر اإلمكان، مثلما فعل الصحابة الكرام والتابعني            
  .  أمجعنيرضي اهللا عنهم

معلوم أن مصاحبة األخيار غنيمة، واألصحاب ميزان للمرء ومرآتـه، لـذا عليـه              
 املنهج الشرعي؛ ليشدوا من أزره ويقوموا اعوجاج حاله ويسـدوا           اختيارهم على أسس  

 أساسه أن الفرد للجماعة كي يرى ويلمس تفـاين          مبدأالنصح عند احتياجه، ينطلق من      
  .اجلماعة للفرد

أن يقلع عما يؤدي إىل الشذوذ واالحنراف واالضطراب واألسقام النفسية، ألن افتقاد            
 السالمة الداخلية لإلنسان، تؤدي إىل حركة وتفاعـل داخلـي           العوامل اليت توصل إىل   

مرضي يشتت املرء وميزقه، وهنا نرى أثر نظرة اتمع للممنوعات الشرعية، ألا تساهم             
يف زيادة األمراض النفسية واالجتماعية أو ختفيفها، إذ العوامل البيئية والنفسية والروحية            

  .  واملتنافرة، حتتم حركةَ مد وجذٍر داخلي مع فقدان للتوازن واالتزانوالعقلية املتخلخلة
 من الوقت، إذ الفراغ قاتل والزمن ملن يتمكن منه، يغتنم كلّ ثانيـة              ة االستفاد - 6

وحلظة من ساعات يومه، فما يضيع فائت لن يعود، وِمن سبل ذلك استخدامه الوسائل              
ا يسمح  مماسب واإلنترنت، أو اإلذاعة املرئية واملسموعة،       العلمية احلديثة واملتطورة كاحل   

به شرعاً مبا ينمى به العلم النافع واملعرفة املفيدة، أو أن املرء يشرع بالدراسة واملطالعـة                
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اجلادة، مبتدئاً بالكتب اليت ترسخ العقيدة، مثّ الكتب اليت توضح سرية نيب اُألمـة عليـه               
صلّى   حفظ ما تيسر من كتاب اهللا تعاىل وأحاديث رسوله املصطفى     الصالة والسالم، مع  

 ، مثّ يتناول خنبة من كتب الفكر اإلسالمي اليت تعرض إشكاليات عصرية             اهللا عليه وسلم  
واقعية وتسعفها حبلول مناسبة، تكون هذه الكتب ملؤلفني مرمـوقي اللُّـب اشـتهروا              

  . بتميزهم
،فالعيـب    سؤال عما جيهل، وإن بلغ من العمر عتيـاً        عدم احلياء من بدء التعلّم وال     

باجلهل والرضا به ال جبلوس متعلم بني يدي العلم والصرب عليه، وتتم الفائـدة املرجـوة             
بزكاة العلم وإنفاقه عن طريق تعليم ما يتعلّمه املتعلِّم، مما يعطيه ملكة احلوار مع اآلخرين، 

معاجلتها، بوضـع سـبل     مث  أو إشكالية جادة    ويساعد هذه اخلصلة احلميدة طرح قضية       
  . حلِّها مبنهجية مقاصدية سليمة

التشمري عن السواعد وشحذ اإلرادة للهمم العالية والترفع عن الصـغائر، فـاإلرادة             
والتصميم خترقان الفوالذ، واليأس يهدم شوامخ األعمال وعظائمها، هلذا جيب وضع اآلية 

وال تيأسوا من روح اهللا إنه ال ييـأس مـن روح اهللا إال   [ : األعنيالكرمية التالية ِنصب  
  . ينطلق الفرد من مقاصدها فيما يود بناءه، كي يتم املراد،]87: يوسف[ ]القوم الكافرون

بشـكل منـهجي     عادة هيكلة العقل املسـلم،    إلذا ما أقترحه من خطوات عملية       ه
،سهم يف بعث الروح يف جسد األ        مقاصدية، وإيقاظها من سب   علّها تام   ،ا الـدماغي

وإعادة النبض لقلبها الصدئ، واختراق القنوات السمعية املُوقَرة، وتكسري حواجز األعني           
املطمسة، فتتحرك األعضاء وتنشط احلواس مجيعاً مبا فيها احلاسة السادسة اخلاملة، لـذا             

البناء والنـهوض، يقـول     تراين أضم قلمي وصويت بل وكلّي إىل كل صادق جيتهد يف            
 ]فإن تولوا فقل حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم              [ :تعاىل

   ].129: التوبة[ 
  

  :ختاماً أقول 
إن القرآن الكرمي كتاب إهلي خاطب به اخلالق اخللـق، حيـاكي عقـوهلم ويفنـد                

ألسنتهم، مث يضع   خواطرهم، يصف آفات عقوهلم وأمراض قلوم وسقم نفوسهم وعلل          
هلم العالج الشايف جلميع نقائصهم وتناقضام، فمن أىب هلك وأهلـك، هـدم نفسـه           
وحميطه، وكان عوناً ألعداء اإلنسانية علم أم مل يعلم، أما من امتثل خلطط العالج وأقبل               

وخري  على الدواء استفاد وأفاد، يبين لبه املتحد من عقل حكيم وقلب مستنري بتوازن تام،        
بديع الزمـان اإلمـام     ما خطه   يف ظل ندرة املعلم املريب أو غيابه،        ، له بذلك اليوم   معني

سعيد، كي يسعد بكالمه ويستلهم من نور رسائله نوراً لطريقه، فالقاصي والداين، العدو     
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والصديق، شاهد التوازن التام بني النقل واللب املتنور بنور أمساء اهللا احلسىن، جـزاه اهللا               
  :وأعاننا على بذر بذوره، فاملتتبع لضياء قلمه وإشراقة فكره يرى اآليت عنا خري جزاء 

 الفهم الدقيق ملساحة العقل وسعة القلب، وإعطاء كل منهما مكانته الصحيحة    :أوالً  
  .دون جور أو إجحاف ألحدمها على اآلخر

 املاديـة  وامتالك القوةبني وظيفة العقل ودور القلب  تأكيده على التوازن التام : ثانياً  
يف بناء الفرد واألمة، منطلقاً من الفهم السليم للنص الشرعي يف القرآن الكرمي والسـنة               

  .النبوية
 يف موقع الريادة ملسرية اإلنسان، حمارباً       - وأقصد به اللّب     - وضع العقل احلق     :ثالثاً  

دي للنص  يف كثري من املواضع اهلوى يف فهم املنقول، مؤكداً على ضرورة الوعي املقاص            
  .القرآين املتوافق مع الكلّيات واجلزئيات الشرعية بتوازن تام

انطلق خبطابه املقاصدي من النقطة املقاصدية األوىل من خلق اخلالق اخللـق،            : ًرابعا
وهي حتقيق السعادة لإلنسان يف الدارين، أدرك بعد ذلك فكرس حياته لتحقيـق معـىن           

ة التوحيد ونـزِع األغيار من مستقِبل األنـوار اإلهليـة؛          اخلالفة وحمِل أمانة تبليغ كلم    
 ، مفيداً عز وجللريقى بالعقل والقلب معاً من الدونية املردية إىل مسو الصلة احلقيقية باهللا           
  .بذلك كل من وفّقه اهللا تعاىل لفهم القرآن الكرمي من خالل رسائل النور

بغة، وازن بني النقل والعقل من      امة نا  علّ  بديع الزمان رجل مقاصدي رمزي     :خامساً
هضم حقـه يف العـامل      .  الشرعية، ألّف مؤلفاته اليت عجنت بعلم املقاصد       املقاصدمنبع  

 نياملترمجاألستاذة  لعدم فهم لغته، فهي حتتاج لغواص يف املبىن واملعىن، مما أتعب اإلسالمي
ى سياق النص، كمـا  ، فأثر ذلك يف بعض األحيان علهاريغلالقومية  لغته النص من   بنقل

 يصدق"  الدر نثر"وما ورد يف كتاب     .  الدارس والباحث يف مؤلفاته    الوقتأتعب بذات   
 الِلـم   : ِلم ال تقولُ ما يفهم؟ فقال     : قال بعضهم أليب متام   : " ذُكر فيه ما نصه    فقدعليه  

  .109”تفهمون ما يقال
ديد مبا خطـه    اجلب رمزي، فأتى    مقاصدي النهوض باألمة اإلسالمية من منبع       حاول

 يعتمد النص لالستقراء واالسـتدالل،  الداخلية،ملفهوم معاجلة اآلفات واألمراض البشرية    
 العقل اتهد كـي يفهـم ويسـتنتج         ينصبمع ضرب املثال الذي يوحي بالفكرة، مث        

  . رمزيةمقاصديةويستنبط من استقراء األدلة مبنهجية 
  

  :وأختتم حبثي بشكر واقتراح
 خري جزاء القائمني على إحياء فكر بديع زمانه اإلمـام سـعيد              وجل عزجزى اهللا   

النورسي، على ما بذلوه ويبذلونه،من أجل حتريض بعث العلم يف املعلم واملتعلم مبنـهج              
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علم منقّى من شوائب وترهات وأفكار تلطخت ا املسـرية احلضـارية             إهلي ونبوي، 
  . اإلسالمية

عاً من أجل إخراج فكـر عـامل درب درب          وحىت تتم الفائدة أرى أن نتعاضد مجي      
اُألول، أُثبت بالدليل القاطع أنه الفكر احلق من عند احلق تبارك وتعاىل، إخراج فكره من              
الدائرة اإلقليمية الضيقة إىل الساحة العاملية الرحبة، من خالل ج هادئ وحوار رائد بناء              

انقالب على قيادة األنا واهلوى مـن       وثورة بيضاء على كل ما يشوه الفطرة النقية، يقام          
خالل تقوية احملاكاة العقلية للحركة التفاعلية الداخلية للفرد واتمع؛ ليغدو اللب املنور            
بنور التعاليم السماوية مرشداً للمسرية اإلنسانية، فتذوب الذات يف مرجل وحدة الصف            

ع مدعومة بقوة علمية    اإلسالمي، وهذا حيتاج خلطة مدروسة طويلة املدى ذات أفق واس         
  . ومادية مع تضافر اجلهود املخلصة اليت تتمتع بنفَس طويل وصرب ال يعرف احلدود

لذا أقترح أن تنبثق من املؤمتر جلنة تختار بعناية من السادة العلماء احلكماء من بلدان               
ؤمترين بآخر ما إسالمية متعددة، تكون يف حالة انعقاد دائم مفتوح، تتابع ما قُرر وتعِلم امل     

استجد، وتواكب أحدث الوسائل العلمية املتطورة يف االتصاالت لسهولة التواصل مـع            
العامة واخلاصة بكل اللغات احلية، وحبذا أن يكون املقر الرئيسي يف تركيا، وإن وجـد               
بعد الدراسة ضرورة إنشاء فروع لـه يف األماكن احليوية من العامل فالبأس من القيـام               

 احلرص الشديد على عدم التدخل يف الشؤون السياسية الداخلية أو اخلارجية            بذلك، مع 
ألي بلد كان، فوظيفتنا حمددة ببعث اإلسالم الصحيح يف النفوس والعقول والقلوب كما      

صلّى اهللا عليه وسلم ؛ إلحيـاء روح اإلنسـانية يف اإلنسـان              نـزل على قلب األمني   
حتقيق خالفته الرشيدة يف نفسه وأسـرته       وحيد و محل أمانة تبليغ كلمة الت    وإرشاده سبل   

  . وجمتمعه وأمته واإلنسانية مجعاء
هكذا بدا يل التوازن بني العقل والقلب من منظور نور رسائل النور، فإن أصبت فمن    

 وحده مـن وراء      عز وجل   وإن أخطأت فمن نفسي، وحسيب أن اهللا       سبحانه وتعاىل اهللا  
  . نا، جبهد أو مشاركة أو بكلمة بناءة مؤمترحالقصد، شكراً لكل من ساهم بإجنا

  وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

  دليل املصادر و املراجع
 ).1990(صحيفة الدعوة اإلسالمية  أبو زايدة،عبد الفتاح أمحد، الوعي الفكري يف احلضارة اإلسالمية،

 ).1985(1عمان، ط دار الفرقان، ع اإلسالمي،أهداف التشري حممد حسن، أبو حيىي،

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  �محمد رضوان مجدالوي 
 

299 

اآليب، أبو سعد منصور بن احلسني، من نثر الدر ـ السفر األول، اختار النصوص وقدم هلا وعلـق عليهـا مظهـر احلجـي،      
 ).1997 (1منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط

 .1952 القاهرة، ، مطبعة دار الكتب املصرية،"كتاب الربهان"اجلزء الثاين :أرسطو،منطق أرسطو
 .1980األشعري، أيب احلسن، مقاالت اإلسالميني يف اختالف املصليني، دار النشر فرانـز شتايز، فيسبادن، 

 ) .1992(الدار الشامية، الطبعة األوىل ودار القلم مفردات ألفاظ القرآن، األصفهاين، 

 اإلسالم، دراسة وحتقيق سـيد حسـني بـاغجوان، دار          األنباري، كمال الدين أيب الربكات عبد الرمحن بن حممد، الداعي إىل          
 ).1988(1البشائر اإلسالمية، بريوت، ط

 ). 1984( 1ط دار احلديث، اإلحكام يف أصول األحكام، ،)األندلسي الظاهري( علي حممد ابن حزم ،

ت ، الطبعـة األوىل  ، الفصل يف امللل واألهـواء والنحـل،دار منشـورات عويـدا    )األندلسي الظاهري(علي  ابن حزم، حممد  
)1982.( 

  .1982مجيل صليبا، . ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ترمجة د
 للعالمة أيب الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي مع شرح احلافظ ابـن القـيم                "شرح سنن أيب داود   "ابن داوود،عون املعبود    

 ) .1990(1ط بريوت، دار الكتب العلمية، اجلوزية،

 .4د حممد بن أمحد، كتاب فصل املقال ما بني الشريعة واحلكمة من االتصال، دار الشروق، بريوت، ط ابن رشد، أيب الولي
  .1992أيب الوليد حممد بن أمحد، تلخيص منطق أرسطو، حتقيق جريار جهامي، دار الفكر اللبناين، بريوت ،  ابن رشد،

 . 1994الفكر اللبناين، بريوت، رفيق العجم، دار .جريار جهامي و د. ابن زرعة، الربهان، حتقيق د
 .1960 ابن سينا، اإلشارات والتنبيهات، حتقيق سليمان دنيا، دار املعارف مبصر،

لإلمام ابن حجر العسقالين، حتقيق عبد العزيز بن باز، دار الكتـب العلميـة،              " شرح صحيح البخاري  "البخاري، فتح الباري    
 ).1990(1بريوت، ط

 ).1991(1 العزيز بن أمحد البخاري، كشف األسرار، دار الكتاب العريب، طالبزدوي، عالء الدين بن عبد
 .2البزدي، حممد تقي مصباح، حماضرات يف األيديولوجيا املقارنة، الناشر منظمة اإلعالم اإلسالمي مبطبعة سلمان فارسي ط

 .)1987(4ط دمشق، دار الفكر، عبد الصبور شاهني، .ت د بن نيب،مالك،الظاهرة القرآنية،
 ).1991(1بن نيب، مالك، القضايا الكربى، دار الفكر، دمشق، ط

 ).1987(3بن نيب، مالك، املسلم يف عامل االقتصاد، دار الفكر، دمشق، ط
 ).1981(1بن نيب، مالك، بني الرشاد والتيه، دار الفكر، دمشق، ط

 ). 1991(5بن نيب، مالك، تأمالت، دار الفكر، دمشق، ط

 ) .1987(4دمشق، ط عبد الصبور شاهني،دار الفكر،.عمر كامل مسقاوي و د.ضة،ت أبن نيب،مالك،شروط النه

 ).1981(دار الفكر،دمشق، عبد الصبور شاهني،.بن نيب،مالك،فكرة األفريقية األسيوية يف ضوء مؤمتر باندونج، ت د
 ).1981( بن نيب، مالك، يف مهب املعركة، دار الفكر، دمشق،
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 ).1984(4ط دمشق، دار الفكر، عبد الصبور شاهني،.ت د ة،مشكلة الثقاف مالك، بن نيب،
 ).1986(3ط دمشق، عبد الصبور شاهني، دار الفكر،.ت د ،"شبكة العالقات االجتماعية"ميالد جمتمع مالك، بن نيب،
 ).1986(5ط دمشق، دار الفكر، عبد الصبور شاهني،.ت د وجهة العامل اإلسالمي، مالك، بن نيب،

 ).1990(1حوذي بشرح جامع الترمذي لإلمام املباركفوري، طبعة جديدة، دار الكتب العلمية، بريوت، طالترمذي، حتفة األ
 . التفتازاين، شرح التلويح على التوضيح، دار الكتب العلمية، بدون

 ).1996(1التهانوي، حممد علي الفاروقي، موسوعة كشاف مصطلحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، ط
 ). 1998(، حممد عابد، ابن رشد سرية وفكر دراسة ونصوص، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، بريوتاجلابري

 ).1992(بريوت ،4ط مركز دراسات الوحدة العربية، بنية العقل العريب، حممد عابد، اجلابري،
 ).1991(   بريوت ،5ط مركز دراسات الوحدة العربية، تكوين العقل العريب، عابد، حممد اجلابري،

 ).1996(1بريوت، ط مكتبة لبنان ناشرون، وغريه، موسوعة مصطلحات علم املنطق عند العرب، فريد، جرب،
 ).1988( جديدة ومعدلة 3ط فهمي، أسس التقدم عند مفكري اإلسالم ، دار الشروق ، عمان، جدعان،

 .، طبعة جديدة)1985(بريوت اجلرجاين، التعريفات، مكتبة لبنان،
 ).1980(1ط اجلوزو، حممد علي، مفهوم العقل والقلب يف القرآن والسنة، دار العلم للماليني، بريوت،

 ) .1988( ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة عبد الرمحن، حبنكة امليداين،

 ). 1985(بعة األوىلمحزة، حممد، التآلف بني الفرق اإلسالمية، دار قتيبة، الط

 ).1986(1ط ، معهد اإلمناء العريب،يةخالد ، حسن، موقف اإلسالم من الوثنية واليهودية والنصران
 .1996 مكة املكرمة، خياط، حممد مجيل، املبادئ والقيم يف التربية اإلسالمية، جامعة أم القرى،

 ).1982( يدة، آذاربريوت، طبعة منقحة ومز دار الطليعة، غسل الدماغ، فخر، الدباغ،
 ).1998 (1بريوت، ط موسوعة مصطلحات علم الكالم اإلسالمي، مكتبة لبنان ناشرون، مسيح، دغيم،

 ).1989( 1املكتب الثقايف، القاهرة، ط صراع بني النفس والعقل، عبد الكرمي، الدهينة،
 .مجيل صليبا. ديكارت، مقالة الطريقة، ترمجة د

ار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني، تقدمي وتعليق مسيح دغيم، دار الفكـر              الرازي، فخر الدين، حمصل أفك    
 .  1992اللبناين، بريوت، 

 .اإلسالمي، احللقة األوىل، قراءة مفتوحة لنقد العق، الشيخ، الركايب
مكتبة  علي دحروج، .حتقيق د  م،زادة، طاش كربى، موسوعة مصطلحات مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلو           

 ).1998(1بريوت، ط لبنان ناشرون،
الزركشي، بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الشافعي، البحر احمليط يف أصول الفقه، وزارة األوقاف اإلسـالمية بالكويـت                 

 .1992ودار الصفوة بالغردقة، 
 ).1997(1بريوت، ط السرخسي، أصول السرخسي، دار املعرفة،
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 ).1993(2يد، جودت، اقرأ وربك األكرم، دار الفكر املعاصر، بريوت، طسع
 ).1993(1، جودت، اإلنسان كالً وعدالً، دار الفكر املعاصر، بريوت، طيدسع

 ).1993(2سعيد، جودت، العمل قدرة وإرادة، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط
 ).1993(7وت، طحىت يغريوا ما بأنفسهم، دار الفكر املعاصر، بري جودت، سعيد،

 ).1993( 1ط بريوت، سعيد، جودت، فقدان التوازن االجتماعي، دار الفكر املعاصر،
 ).1993(5، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط"مشكلة العنف يف العمل اإلسالمي"مذهب ابن آدم األول  جودت،

 .مكة املكرمة توزيع عباس أمحد الباز، الشاطيب، املوافقات، دار املعرفة،
 .1988مي، حممد، قيمة العقل يف اإلسالم، مكتبة الزهراء، القاهرة، الصا

صربي، مصطفى، موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعبـاده املرسـلني، دار إحيـاء التـراث العـريب، بـريوت،              
 ).1981(2ط

 . بريوت4 طدار التعارف للمطبوعات، األسس املنطقية لالستقراء، ، الصدر، حممد باقر
 .1982يبا، مجيل، املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، صل

طهماز، عبد احلميد حممود، أسباب حياة األمم وسقوط احلضـارات، الـدار الشـامية، بـريوت، ودار القلـم، دمشـق،                     
 ).1992(1ط

 .بدون  ،نية، اخلرطومالقاهرة، والدار السودا دار احلديث، العامل، يوسف حامد، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية،
 .الدار املصرية للتأليف والترمجة عبد احلليم النجار،. حممد علي النجار و د.  أ ، حتقيق11عبد اجلبار، القاضي، املغين، اجلزء

 .عبد الغين، عبد املقصود، أضواء على الفكر الفلسفي، مكتبة الزهراء، القاهرة
 .اخلاجني، القاهرةمكتبة  عفيفي، حممد الصادق، الفكر اإلسالمي،

 ).1998(1عمارة، حممد، أزمة الفكر اإلسالمي احلديث، دار الفكر، دمشق، ودار الفكر املعاصر، بريوت، ط
 ).1993(2ط بريوت، دار اخلري، إحياء علوم الدين، أيب حامد حممد بن حممد،  الغزايل،
 .طبعة الثانيةأيب حامد حممد بن حممد، املستصفى، دار الكتب العلمية، ال  الغزايل،

حققه وخرج نصه وعلّق عليه حممد حسن هيتـو، دمشـق،            الغزايل، أيب حامد حممد بن حممد، املنخول من تعليقات األصول،         
1970 . 

 .1990 دمشق، مطبعة الصباح، املنقذ من الضالل، أيب حامد حممد بن حممد، الغزايل،
 ).1975(2معرفة النفس، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، طالغزايل، أيب حامد حممد بن حممد، معارج القدس يف مدارج 

 ). 1961(  حتقيق سليمان دنيا، دار املعارف مبصر  الغزايل، أيب حامد حممد بن حممد، معيار العلم،

 ).1992(1الغزايل، حممد، كيف نتعامل مع القرآن، دار الوفاء، ط
 ).1987(2لفية والتبعية، دار التنوير، بريوت، طغليون، برهان، اغتيال العقل حمنة الثقافة العربية بني الس

 .1910عيون املسائل يف املنطق ومبادئ الفلسفة، مطبعة املؤيد، : الفارايب، مبادئ الفلسفة القدمية 
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 ).1995(1العقل والشريعة مباحث يف االبيستمولوجيا العربية واإلسالمية، دار الطليعة، بريوت، ط مهدي، فضل اهللا،
 ). 1987(2القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط الفريوزأبادي،

 ).1996(1القاهرة، ط مكتبة وهبة، العقل والعلم يف القرآن الكرمي، يوسف، القرضاوي،
 .1966أمحد الشيباين، دار اليقظة العربية، بريوت،.كانت، عمانوئيل، نقد العقل العملي، ت أ

 .الكندي، رسالة يف حدود األشياء ورسومها، بدون
 ).  1982(3حسني القوتلي، دار الكندي ودار الفكر، دمشق، ط. احملاسيب، احلارث بن أسد، العقل وفهم القرآن، حتقيق د

 ).1996(1حممد، علي مجعة، علم أصول الفقه وعالقته بالفلسفة اإلسالمية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، ط
 . دونحممود، مصطفى، حوار مع صديقي امللحد، ب

 .1988حممود، مصطفى، رحليت بني الشك واإلميان، دار العودة، بريوت، 
 ).1995(1املنصورة ، ط دار الوفاء، العقل عند األصوليني، عبد العظيم، حممود الديب،

 .مع جملد خاص بالفهارس العلمية الكاملة، دار الكتب العلمية، بريوت مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، طبعة جديدة،
 .، العدد األولدورية يف الثقافة اإلسالمية، اجلزائر: لة الس اإلسالمي األعلى جم

حممد رضوان الداية، دار الفكر، دمشـق، ودار الفكـر     . املناوي، حممد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعريف، حتقيق د         
 ).1990(1املعاصر، بريوت، ط

 ).1965(5 مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، طد الفلكي،حممو. كريسي، العلم يدعو لإلميان، ت أ موريس،
 .  USA منقحة ومزيدة،2النجار، عبد ايد، خالفة اإلنسان بني الوعي والعقل، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط

 .النسائي، سنن النسائي بشرح احلافظ السيوطي وحاشية اإلمام السندي، دار الكتب العلمية، بريوت
علـي دحـروج،   . ، حتقيق د"امللقب بدستور العلماء"لحات جامع العلوم ـول األمحد، مصط ـالنيب بن عبد الرس   نكري، عبد   

 ).1997(1مكتبة لبنان ناشرون، بريوت ،ط
سعيد، إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز، حتقيق إحسان الصـاحلي، سـوزلر للنشـر، اسـطنبول،                "بديع الزمان "النورسي،  

 ).1999(3ط
 .، مطبعة النسل)1993(1سعيد، الشعاعات،ترمجة إحسان الصاحلي، سوزلر للنشر، اسطنبول، ط"ع الزمانبدي"النورسي، 
 ).1998(3سعيد، الكلمات، ترمجة إحسان الصاحلي، سوزلر للنشر، اسطنبول، ط"بديع الزمان"النورسي، 
، مطبعـة املـدين     )1993(2بول، ط سعيد، اللمعات، ترمجة إحسان الصاحلي ، سوزلر للنشر، اسطن        "بديع الزمان "النورسي،  

 .مبصر
، )1994(2سعيد ، املثنوي العريب النوري ، حتقيق إحسان الصاحلي، سوزلر للنشـر، اسـطنبول، ط         " بديع الزمان "النورسي،  

 .مطبعة النسل
 ، مطبعـة املـدين  )1992(2سعيد، املكتوبات، ترمجة إحسان الصاحلي، سوزلر للنشر،اسـطنبول، ط "بديع الزمان "النورسي،  

 .مبصر
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 .، مطبعة النسل)1995(1سعيد، املالحق، ترمجة إحسان الصاحلي، سوزلر للنشر، اسطنبول، ط" بديع الزمان"النورسي، 
 ).1998(1سعيد، سرية ذاتية، إعداد وترمجة إحسان الصاحلي، سوزلر للنشر، اسطنبول، ط" بديع الزمان"النورسي، 
، مطبعـة   )1995(1سوزلر للنشر، اسـطنبول، ط     ترمجة إحسان الصاحلي،   صيقل اإلسالم،  سعيد، "بديع الزمان "النورسي،  

 .النسل
 .نوفل، عبد الرزاق، املسلمون والعلم احلديث، مكتبة صايغ، الطبعة الثانية

 ). 1982(1ط بريوت، منشورات عويدات، العقل والنفس والروح، الوائلي، عبد اجلبار،

 ). 1990 (1التعليل الفقهي، دار الطليعة، بريوت، ط: حفريات املعرفة العربية اإلسالمية سامل، يفوت،

حممد جواد مشكور، مؤسسة الكتـاب      .حتقيق د  كتاب املنية واألمل يف شرح امللل والنحل،       أمحد بن حيىي بن املرتضى،     اليماين،
  .1988الثقافية، 
  
  

 :اهلوامش
                                                           

   .437 الكلمات لبديع الزمان النورسي  1
   .95 الكلمات لبديع الزمان سعيد النّورسي  2
   .244لبديع الزمان سعيد النّورسي  المثنوي العربي النوري  3
ـ 219 ، و 17 حتى 12انظر المصدر السابق  :  كمثال على ما أقول 4  ـ 297 ، و 220  ا بعـدها ،   و م

  . و ما بعدها 375الكلمة الرابعة والعشرون و
   .223لبديع الزمان سعيد النّورسي المثنوي العربي النوري   5
   .232لبديع الزمان سعيد النّورسي المثنوي العربي النوري   6
  218 لمحمد عبد الرؤوف المناويحيالتوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطل  7
   .1114باديآلمحيط للفيروزالقاموس ا  8
  .2/132كشاف مصطلحات الفنون لمحمد علي الفاروقي التهانوي   9
  .342فريد جبر وغيره. موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب د  10
  .1/500سميح دغيم . موسوعة مصطلحات علم الكالم اإلسالمي د  11
  .2/1075المصدر السابق   12

ن اهللا عز وجل التي أقام عليها بمشـيئته النافـدة، نظـام الكـون واإلنسـان      قواني: " السنن اإللهية هي  13 
واالطـراد، وإمكانيـة التنبـؤ بهـا،         والمجتمع والحضارة، وهذه القوانين تتصف بالعموم، والثبـات،       

 قوانين نافدة ويحـدد مصـدرها وهـو         باعتبارهاهذا التعريف يتناول ماهية السنن اإللهية       ". "وتسخيرها
الكون واإلنسان والمجتمع والحضـارة     : عز وجل وحكمته البالغة، ويحدد ميادين عملها وهي       مشيئة اهللا   

" وأخيراً يوضح خصائصها الرئيسية وهي العموم واإلطراد والثبات وإمكانية التنبـؤ بهـا وتسـخيرها              
 . وسيطبع إن شاء اهللا،يندمخطوط رسالة ماجستير لألستاذ حازم محي ال

 .188االستدالل والمناظرة للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني  ضوابط المعرفة وأصول 14 
 .6 لمحمد باقر الصدرلالستقراء األسس المنطقية 15 

  :عنوان تحتورد تحت لفظة الدماغ، في شبكة اإلنترنت بالموسوعة العربية العالمية،  لما انظر  16
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http ://gae.naseej.com.sa/p8-10.html  
   .117 مان سعيد النّورسيلبديع الزإشارات اإلعجاز   17
  .6632 كتاب األيمان و النذور رقم 11/641: خ   18
   .532 صيقل اإلسالم لبديع الزمان سعيد النّورسي  19
  .1728  المحيط للفيروز آباديالقاموس 20
   ..138 للفيروز آبادي المحيط القاموس  21
  .1208 السابق المصدر  22
  . 333  ألفاظ القرآن لألصفهاني مفردات  23
 غانية رمتـك  إثرفي :  للنابغة الذبياني ، وصدر البيت والبيت . 672مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاني   24

  .بسهمها 
   .84لبديع الزمان سعيد النّورسي  إشارات اإلعجاز  25
   .95 المصدر السابق  26
   .160 الشعاعات لبديع الزمان سعيد النّورسي  27
   .413لزمان سعيد النّورسي لبديع االمثنوي العربي النوري   28
ما ترددتُ في شـئ أنـا فاعلـه    « :  ، و وردت زيادة عنده 6137في الرقاق باب التواضع رقم :  خ  29

  .» ترددي في نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت و أنا أكره مساءته 
 ،  4695 رقـم    كتاب السنة باب القدر   :  ، د    2738كتاب اإليمان رقم    :  ، ت    8كتاب اإليمان رقم    س:  م   30

   .8/97كتاب اإليمان باب نعت اإلسالم : ن 
البن سـينا   . اتراشاإل ،للكندي.  في حدود األشياء ورسومها      رسالة،  157 للجرجاني   التعريفات :نظر  ا 31

جميـل  .  مـن ترجمـة د     1:  الطريقة، القسم األول   مقالة ديكارت،.64للفارابي  .  المسائل عيون ،178
 2/84جميـل صـليبا   .  الفلسفي دعجم ،الم  من طبعة دار الكتاب اللبناني     797 مقدمة ابن خلدون     ،صليبا

 المغنـي   ، 480لإلمام أبي الحسـن األشـعري       .  اإلسالميين في اختالف المصليين    مقاالت ،وما بعدها 
 محصـل  ، 72 – 5/71البن حزٍم   .  في الملل واألهواء والنحل    الفصل  ، 11/375للقاضي عبد الجبار    

 العلم للغزالي   معيار ، 227 البن زرعة    البرهان  ، 81لفخر الدين الرازي    . ن والمتأخرين أفكار المتقدمي 
   .465 التحليلي الثاني ألرسطو البرهان ، 450 البن رشد البرهان ،286

  .1201 – 2/1200موسوعة كشّاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي   32
   .2/732 البزدوي  وانظر كشف األسرار شرح، 346 /1أصول السرخسي   33
  .45المنخول للغزالي ، ص   34
   .2/137 للغزالي ىالمستصف  35
   .88/ 1البحر المحيط للزركشي   36
  .203حسين القوتلي ص . تحقيق د. العقل وفهم القرآن للمحاسبي   37
  .112 – 1/111إحيار علوم الدين للغزالي   38
  .328لعالم ص يوسف حامد ا. المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية د  39

 -4 العقـل بالفعـل   -3 العقل بالملكة -2 العقل الهيوالني -1: مراتب قوة النفس إلشراق العقل هي   40
وتطبيق ذلك إن اإلنسان إن كان خالي الذهن من قضية ما فعقله هنا هوالني واسـتعداده                .العقل المستفاد 

 بالفعل إذ يستطيع أن يسقط ما تعلمه علـى          لتعلم هذه القضية يسمى العقل بالملكة فإن تعلمها ينتقل للعقل         
  .2/158أرض الواقع فإذا طبق ما تعلم انتقل للعقل المستفاد ، انظر شرح التلويح على التوضيح
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  .2/157شرح التلويح على التوضيح   41
  .99محمد علي الجوزو ص . مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة د  42
، ونقل كالم 17 – 16مهدي فضل اهللا . تمولوجيا العربية واإلسالمية دسب والشريعة مباحثٌ في االالعقل  43

   .58-57الغزالي من كتابه معارج القدس في مدارج معرفة النفس 
  .50 – 49 البن رشد – فصل المقال ما بين الحكمة والشريعة من اتصال كتاب  44
  .77 من الضالل للغزالي ص المنقذ  45
  .228سالم يفوت . التعليل الفقهي د: سالمية حفريات المعرفة العربية اإل  46
، وانظـر كتـاب   56 – 55معارج القُدس في مدارج معرفة النفس لحجة اإلسالم أبي حامد الغزالـي    47

، 293الداعي إلى اإلسالم لكمال الدين أبي البركات األنباري دراسة وتحقيق سـيد حسـين بـاغجوان                 
:  ، وانظـر   8انوئيل كنت ترجمة األستاذة أحمد الشـيباني        نقد العقل العملي للفيلسوف عم    : وانظر كتاب 

   وما بعدها23على جمعة محمد . علم أصول الفقه وعالقته بالفلسفة اإلسالمية د
وانظـر محاضـرات فـي       . 282عبد الصـبور شـاهين      . مالك بن نبي ترجمة د    . الظاهرة القرآنية أ   48

   .19 – 18 محمد تقي مصباح البزدى –أ   االيديلوجبا المقارنة 
  .172تأمالت األستاذ مالك بن نبي   49
  .161المصدر السابق   50
  .50القضايا الكبرى األستاذ مالك بن نبي  51
  .84عبد الصبور شاهين . عمر كامل مقادي و د. شروط النهضة األستاذ مالك بن نبي ترجمة أ  52
  .107الصراع الفكري في البالد المستعمرة األستاذ مالك بن نبي   53
، وانظـر أهـداف التشـريع       118عبد الصبور شـاهين     . مشكلة الثقافة األستاذ مالك بن نبي ترجمة د        54

  .88فخر الدباغ .  وما بعدها ، غسل الدماغ د560محمد حسن أبو يحيى . اإلسالمي د
- 40 :عبد الصبور شـاهين . ترجمة د.  االجتماعية األستاذ مالك بن نبيشبكة العالقات: ميالد مجتمع  55

41.  
  .151في مهب المعركة األستاذ مالك بن بني   56
  .95بين الرشاد والنية األستاذ مالك بن نبي   57
الـوعي  :  وانظر 43 -42عبد الصبور شاهين . وجهة العالم اإلسالمي األستاذ مالك بن نبي ، ترجمة د    58

محمـد  . ل في اإلسالم أ   قيمة العق : وانظر. 129عبد الفتاح أبو زايد     . الفكري في الحضارة اإلسالمية أ      
  .59الصايم 

عبد الصبور شـاهين  . فكرة االفريقية اآلسيوية في ضوء مؤتمر باندوج األستاذ مالك بن نبي ترجمة د  59
181.  

  .59المسلم في عالم االقتصاد األستاذ مالك بن نبي   60
  .58كيف نتعامل مع القرآن لإلمام محمد الغزالي   61
  .21يوسف القرضاوي . لكريم دالعقل والعلم في القرآن ا  62
  .96المصدر السابق رقم   63
  .27حتى يغيروا ما بأنفسهم األستاذ جودت سعيد   64
عبد الحميد محمـود طهمـران   . ، وانظر أسباب حياة األمم وسقوط الحضارات أ 203المصدر السابق   65

43 – 44.  
  .196العمل قدرة وإرادة األستاذ جودت سعيد   66
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  .56 -55األول مشكلة العنف في العمل اإلسالمي األستاذ جودت سعيد مذهب ابن آدم   67
  .118اقرأ وربك األكرم األستاذ جودت سعيد   68
  .54فقدان التوازن االجتماعي األستاذ جودت سعيد   69
  .59األستاذ جودت سعيد : اإلنسان كالً وعدالً  70
نظر المبادئ والقيم في التربية اإلسـالمية   ، وا23 – 22محمد عمارة . أزمة الفكر اإلسالمي  الحديث د  71

  .331محمد جميل خياط . د
  .35. مصطفى محمود. حوار مع صديقي الملحد د  72
المقصود عبد.  أضواء على الفكر الفلسفي د ، وانظر6مصطفى محمود . رحلتي من الشك إلى اليقين د  73

  .251عبد الغني 
   .46 – 45اذ عبد الفتاح أبو زايدة الوعي الفكري في الحضارة اإلسالمية األست  74
موقف اإلسالم من الوثنية واليهوديـة      :  ، وأنظر    30المسلمون والعلم الحديث األستاذ عبد الرزاق نوفل         75

  .75والنصرانية الشيخ حسن خالد 
   .9نقد العقل العربي الشيخ الركابي   76
  .250اغتيال العقل محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية   77
  .137التآلف بين الفرق اإلسالمية األستاذ محمد حمزة   78
  .116عبد المجيد النجار . د. خالفة اإلنسان بين الوحي والعقل  79
  6مجلة المجلس اإلسالمي  األعلى ، دورية في الثقافة اإلسالمية الجزائر   80
، وانظـر  225/ 6م الصالحي بديع الزمان سعيد النورس ترجمة إحسان قاس: المثنوي العربي النوري   81

 -66محمد الصـادق عفيفـي   . ، الفكر اإلسالمي د 11عبد الكريم الدهينة . صراع بين النفس والعقل د 
  .189محمود الفلكي . كريس موريس ترجمة أ.  العلم يدعو لإليمان أ67

  .1/23بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحي : الكلمات  82
  .2/562 بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالح المكتوبات  83
  .567/ 3بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحاني :اللمعات   84
  .3/118المصدر السابق   85
  .4/117بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحاني : الشعاعات  86
  .5/158سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحاني بديع الزمان : إشارات اإلعجاز  87
  .7/105بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحاني : المالحق في فقه دعوة النور  88
  .52/ 8بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحاني :  اإلسالم صيقل  89
   .122/ 8 ترجمة إحسان قاسم الصالحانيبديع الزمان سعيد النورسي :  اإلسالم صيقل  90
   .8/522 بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحاني:  اإلسالم صيقل  91
  .9/73بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحاني: سيرة ذاتية  92
  .1/87 للشاطبي الموافقات  93
  .1/35 للشاطبي الموافقات  94
  .53 – 3/52  ،46 /3  ،3/41  ،3/43  ،3/27  ،1/35 ، 1/87 للشاطبي فقاتالموا  : انظر  95
  .8/29المصدر السابق   96
محمد عابد الجابري ، .  وما بعدها د513 وما بعدها وبنية العقل العربي 96انظر تكوين العقل العربي   97

 51 / 1اني الهـامش    الفصل في الملل واألهواء والنحل البن حزم وفي هامشه الملل والنحل للشهرسـت            
كتاب المنية واألمل في شرح الملل والنحل ألحمد بـن يحيـى     .  وما بعدها    2/91وما بعدها وفي المتن     
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مقاالت اإلسالميين في اخـتالف     .  وما بعدها    39 وما بعدها    18محمد جواد مشكور    . اليماني تحقيق د    

عبد . العقل عند األصوليين د   . عدها   وما ب  429مقدمة ابن خلدون    .  وما بعدها    155المصلّين لألشعري   
محمد عابـد الجـابري     . ابن رشد سيرة وفكر دراسة ونصوص د      .  وما بعدها    49العظيم محمود الدين    

العقل والـنفس والـروح لعبـد       .  وما بعدها    89عبد المجيد النجار    . خالفة اإلنسان د  .  وما بعدها  103
اح السعادة ومصباح السيادة فـي موضـوعات        موسوعة مصطلحات مفت  .  وما بعدها    7الجبار الوائلي   

أسس التقدم عنـد  .  وما بعدها 328 وما بعدها و   207علي دحروج   . العلوم لطاش كبرى زاده تحقيق د     
» الملقب بدستور العلمـاء     «مصطلحات جامع العلوم    .  وما بعدها    25فهمي جدعان   . مفكري اإلسالم د  

موقف العقل والعلم والعـالم مـن رب العـالمين    . ا وما بعده743علي دحروج . ألحمد نكَري تحقيق د 
  . وما بعدها 1/241وعباده المرسلين لمصطفى صبري 

   .417/ 2 بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحاني: المكتوبات  98
  .1/28اإلحكام في أصول األحكام البن حزم   99
   .848/ 1 قاسم الصالحانيبديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان : الكلمات  100
  .60 / 2الموافقات للشاطبي   101
   .118/ 3 بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحاني: اللمعات  102
   .1/363 بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحاني: الكلمات   103
   .3/116 صالحانيبديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم ال: اللمعات   104
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 الخطبة الشامية لسعيد النورسي

 وصفة طبية روحية ألمراض العصر

  
ΨΨΨΨتوماس ميشيل. د. أ

 

  
سأحاول من خالل هذه الورقة أن أبرز أفكار سعيد النورسي األساسية كما هـي              

وسأعلق فيما بعد على بعد الرؤية الدينية اليت حتتويهـا          . بادية يف خطبته الشامية الشهرية    
 .تلك اخلطبة
 بصدد التعليق عنه، قد ألقيت كخطبة اجلمعة يف املسجد األموي بدمشـق             إن ما أنا  
 أمام جم غفري من املصلني يزيدون على عشرة آالف شخص حسب            1911بداية سنة   

وبعد مرور تسعون سنة تقريبا ما زالت هذه اخلطبة تطبع وتقرأ وتدرس            . بعض الروايات 
رسي للمجتمعـات اإلسـالمية ال زال       مما يدل على أن حتليل سعيد النو      . إىل يومنا هذا  

يتجاوب مع حاجات املسلمني يف هذا القرن، وأن مكانته العلمية ما زالـت مرموقـة               
 .بينهم

إنّ أفكاري يف هذا املوضوع الذي سوف أتناوله هي أفكار رجٍل غـريب نصـراين،               
 .وعليه فلتكن هذه الورقة مبثابة جتربة تدخل ضمن احلوار بني األديان

  
                                                           

Ψ  بعـد  . مدينة سانت لويز الواقعة في والية ميسوري في الواليات المتحدة األمريكيـة  في 1941 ولد سنة
درس اللغة العربية والدين اإلسـالمي      .  راهباً كاثوليكياً  1967دراسة الفلسفة وعلم الالهوت تعين عام       

اكمل دراسة الدكتواره حول كتابات ابن تيمية تحـت إشـراف البروفسـور فضـل               . في لبنان ومصر  
وكـان عنـوان    .  على درجة الدكتوراه في الفكر اإلسـالمي       1978 وحصل في شيكاغو عام      الرحمن
سـاناتا  (درس في جامعة    ). جواب عالم إسالمي على النصرانية    ": الجواب الصحيح "ابن تيمية   (رسالته  
 فـي   1981 وتعـين عـام      1981 - 1978في إندونيسيا خالل اعوام     ) يوكيا كارتا (في مدينة   ) دارما

 اصبح رئيساً في شعبة الدين      1988 قسم آسيا وفي عام      -لبابوي للفاتيكان للحوار بين األديان      المجلس ا 
 عمل كسكرتير عام في الـدائرة       1996 - 1994وفي سنوات   . اإلسالمي في القسم نفسه في الفاتيكان     

 فـي  )FABC-OEIA(المسكونية وشوؤن االديان التحاد المنظمات األسقفية اآلسـيوية التحـاد الكنـائس           
وهو اآلن امين سر في السكرتارية اليسوعية للحوار بين االديان في روما فـي              . بانكوك عاصمة تايلند  

 .إيطاليا والسكرتير المسكوني التحاد المنظمات في األسقفية اآلسيوية التحاد الكنائس
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 :هيديانسؤاالن مت
سؤاالن متهيديان قد يكونا ذا أمهية بالنسبة للباحثني، جيدر بنا تناوهلما قبل اخلوض يف           

 .حتليل حمتوى اخلطبة
إنّ هذه اخلطبـة    :  قد يطرحه املؤرخون وهو يدور حول تاريخ النص        السؤال األول 

ت مـن   أول ما ألقيت أُلقيت باللغة العربية وطُبعت بعد ذلك مرتني بذلك اللسان ونشر            
 بادر سعيد النورسي يف ترمجة هذه اخلطبة إىل         1950، إالّ أن يف عام      1911جديد يف   

التركية منتهزا الفرصة إلدخال بعض التعديالت عليها كي جيعلها تتكيف مع أوضـاع             
. العامل آنذاك مضيفا هلا الحقة حتتوى يف مجلتها على أجوبة ألسئلة طرحها عليه طالبـه              

 .عليه يف هذه الورقة هو الترمجة اإلنكليزية هلذا النص التركيإنّ النص الذي اعتمدت 
إنّ هذه اخلطبة اليت أُلقيت يف بداية القرن العشرين، يف الفترة اليت شهدت غـروب               
مشس الدولة العثمانية، تنظر إىل املسائل الدينية اليت كانت على وشك أن تشـغل بـال                

ومن هنـا ميكننـا     . يت تلت تلك الفترة   املسلمني يف غضون تلك االنقالبات الصاخبة ال      
اعتبار النص التركي للمؤلف مبثابة شرح قام به النورسي بعد مضي أربعني سـنة علـى        

وعلى ضوء التغريات اهلائلة اليت جرت حينذاك يف العامل نـذكر منـها             . اخلطبة األصلية 
خلطر النـازي   ظهور اجلمهورية التركية، احلربان العامليتان، بروز الشيوعية يف روسيا، ا         

هذا ويف الوقت الذي كان فيه سعيد النورسي يترجم اخلطبـة،           . والفاشي على اإلنسانية  
كانت الشيوعية مستولية على أوروبا الشرقية والثورة املاوية نافذة يف الصـني، كمـا              

 .شهدت تلك الفترة ختلّص بعض البلدان العربية واإلفريقية واآلسيوية من االستعمار
داية هذا القرن اجلديد وبعد مضي أكثر من أربعني سنة علـى الـنص              وها حنن يف ب   

التركي للخطبة، نشاهد فيه تقلبات يف األوضاع السياسية ال تقل هوالً عن اليت عرفهـا               
فقد شاهدنا فعالً اية التجربة السوفياتية وانقسام اإلحتاد السوفيايت، كما . التاريخ السابق

السوق احلرة، ونسمع عن حماولة تركيا وبلدان أوروبـا         نشاهد اجنذاب الصني إىل فكرة      
الشرقية يف اإلنضمام إىل الوحدة األوروبية، كما نسمع عن صراعات البلدان األسـيوية             
. واإلفريقية وهي تصارع املشاكل النامجة عن االستعمار اجلديد وعوملة اقتصاد السـوق           

  :وعليه، فإنه من حق القارئ اليوم أن يتساءل ويقول
ما أمهية اخلطبة الشامية اليوم بالنسبة للمتدينني وأهل اإلميان خاصة بعد مضي مـا              "

 ".يقرب عن قرن مل خيلو من التقلبات اهلائلة والتغريات يف األوضاع؟ 
  . هذا بالنسبة للسؤال األول

بيد أن الباحثني املهتمني بالقضايا الدينية يسألون سؤاالً آخراً، إذ قد ألقـى اخلطبـة               
. لشامية واعظٌ مسلم على معشر من املسلمني العباد يف إطار صالة مجاعة تعين املسلمني             ا
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علماً أنين أرى بأن ديـن اإلسـالم        . لكنين اآلن بصدد أن أقدم انطباعات رجل نصراين       
اجلـد  "والنصرانية وكذا اليهودية كلها ترجع أساسا إىل دين النيب إبـراهيم باعتبـاره              

 ".املشترك
ملسلمون يصرون على عبادة اهللا وحده وجيتهدون على امتثال األوامـر           فالنصارى وا 

الدينية يف كلّ األحوال، غري أنه، مل تتعامل هاتان اجلماعتان مبقتضى احملبـة واالحتـرام               
فارتكبت األخطاء من كال الطرفني، وقامت اجلماعتـان        . اللذان يطلبهما اهللا من عباده    

فما دام الوضع هكذا بـني النصـارى        .  نصفها باجلرائم  كلتامها بأعماٍل ال ميكن إالّ أن     
 :واملسلمني، خيطر بالبال السؤال التايل

هل يريد سعيد النورسي أن يقول شيئاً ما للنصارى يف اخلطبة الشامية؟ وهل تتوجه              "
خطبته للمسلمني فقط، أم هل ميكن يا ترى أن جند بأن خطبته هذه تتوجه إىل كلُّ مـن    

 ".ين اهللا الواحد؟ يدينون فعالً بد
 :خطة اخلطبة الشامية

  . بعد أن وضعنا هذين السؤالني يف أذهاننا، فلنركّز اآلن على اخلطبة مباشرة
إنّ خطتها فعالً بسيطة، فبعد احلمد والثناء على اهللا وطلب الرمحـة منـه، يشـرع                

 :النورسي يف معاجلة القضية اليت حيرت أكثر املؤمنني، حسب رأيه، وهي
تقدم الكفار الذين خرجوا عن طاعة اهللا يف الشؤون املادية بسرعة بينما تأخرت             ملاذا  

تلك املناطق اليت يتمسك فيها الناس بالدين حىت وصلت بعض منها إىل درجة خطرية من          
 التخلف والفقر؟

إنّ مبحث النورسي هذا يف بداية القرن العشرين يعكس لنا موقف الرجل املتدين إزاء              
ت اليت كان يقوم ا ضد الدين بعض الفالسفة أمثال فوربـاخ وكونـت              تلك التنقيدا 

اإليطاليـة، والثـورة    " الريسور جيمـانتو  "وماركس ونيتشه اليت جتسدت يف سياسات       
 .املكسيكية والروسية وسياسات شىت لألحزاب الليربالية األوروبية

          ه قد أصبح كاألفيون    كان هؤالء يرون بأنّ الدين ميزة من مزايا اإلنسان البدائي، وأن
 .يف الوقت احلاضر وعائقاً يف طريق التقدم البشري وعملية بناء األمم

بالعكس، نـراه   . إنّ النورسي ال يقلق من هذه اآلراء وال يتهور يف االعتراض عليها           
يشاطر بعض التشخيصات فيوافق على بعض التحليالت اليت جيري عليها أصحاب تلك            

. ت الدينية حصة من املسؤولية على الورطات اليت وقعت فيها         اآلراء، هذا ألنّ للمجتمعا   
فيؤكد النورسي على أنّ هناك ستة أمراض خطرية جيب معاجلتها إذا كـان املتـدينون               

 .يريدون القيام بدور إجيايب حنو التقدم اإلنساين يف املستقبل
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 املادية الـيت    فبينما هو يعترف بإخفاقات املتدينني، تراه يرد ويرفض احللول اإلحلادية         
كان يقترحها املنتقدون، ألنه كان يرى بأا سوف تؤدي إىل الكارثة، وتارخينا اليـوم              

 .يشهد بأنه مل خيطئ يف تنبئه هذا
فبقية اخلطبة تعبر عن جمهود النورسي يف معاجلة هذه املعضلة، وهذه األمراض الست             

ألداء هذا اهـود يتميـز      وكان منهج النورسي    . اليت كان يعاين منها مجهور املسلمني     
بتقدمي ست كلمات مقابل واحد من األمراض املعنوية اليت أصيبت ا اتمعات الدينية،             

 :شأنه يف هذا شأن احلكيم الذي
   يدرس العالمات الظاهرة كي يعرف الداء  -1
   يسمي الداء يف التشخيص  -2
حبيث يؤكـد لـه أنّ العـالج         يقدم استقراء إجيايب ميأل املريض تفاؤالً وسلوانا         -3
  .  موجود
 . يكتب له وصفة طبية يعتمدها لتسهل عملية الشفاء-4

هيا بنا اآلن ندقق يف تلك الكلمات الست لنرى كيف يتعامل النورسـي، وهـو يف    
 .منصب احلكيم الروحاين، مع تلك األمراض اليت أصابت هذا الزمان

 األمل:  شفاؤه-اليأس : الداء األول

 .أخطر مرض يواجهه اتمع الديين هو مرض اليأسإنّ أول و
نعم، إنّ أفراد اتمعات الدينية على خطر الوقوع يف مرض اليأس وهم يشـاهدون              
التقدم املادي لدى اتمعات األخرى، يف الوقت الذي تغرق هي يف التخلـف والفقـر               

قد ختلـى   ) وجلعز  (قد يصل هذا اليأس إىل درجة أن حيسب البعض بأن الرب            . املدقع
عنهم ونسيهم وأن املستقبل لألعداء امللحدين املاديني أصحاب القوة والطاقـة الالزمـة          

 .للسيطرة على العامل
 .إن النورسي يتصدى هلذا اليأس املعنوي بدواء األمل

فبغض النظر عن أن اهللا     .  أمارات كثرية تستدعي هذا األمل     - حسب رأيه    -وهناك  
، 1"أنّ احلكم لن يكون إالّ حلقائق القرآن واإلميان       "و" الم وحده بأنّ املستقبل لإلس  "وعد  

فلو . هنالك أمارات قوية تستدعي األمل جندها يف التاريخ، وحني حنلل األوضاع الراهنة           
راجع املسلمون تارخيهم، لوجدوا أم كلما ازدادوا تقرباً ومتسكا باحلقائق اإلسـالمية            

م كلما ابتعدوا عن هذه احلقائق كلما أُصـيبوا بـالتخلّف           كما أ . ازدادوا تقدماً ورقياً  
 .والتوحش واإلضمحالل
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إنّ األمارة األخرى الباعثة على األمل كما يراها النورسـي مغروسـة يف الـنفس               
اإلنسانية، ذلك أنه ال ميكن لألفراد وال للمجتمعات أن تعرف السعادة إال بالدين، حىت              

      ة واحلاجة      أن أبعد الناس عن الدين تراه يفرفـان متكنـت    .  إىل أحضانه يف وقت الشد
اتمعات أن ترقى ماديا بدون الدين تبقى مقيدة بالسقوط يف مستنقع املنافسة والشـح              

فمهما ظهر الدين ضعيفا يف القرن العشرين       . واحلرب اليت ستدمر كل ما أجنزوه ال حمالة       
 رٍب حيميه سوف تتغلّب علـى       فانه من املنتظر أن حاجات اإلنسان الدينية كحاجته إىل        

 .طرق الفكر والسلوك املادية
أما األمارة األخرى الباعثة على األمل فهي اليت تتمثل يف انتشار التربية، ألا تسمح              
للناس بأن يكشفوا على حقائق الدين وقيمتها بصورة أفضل بدون الرضوخ إىل التقليـد              

 .األعمى
عداد اإلسالم إىل الرقى املعنوي، يرى النورسـي    عالوة على األمارات املشرية إىل است     

فهناك قوى مغروسة يف اإلميان ال ميكـن        . بأن هناك أمارات على استعداده للرقي املادي      
فالكماالت اليت تنجم عن اإلميـان      . ألية أيديولوجية بشرية أن تعوضها أو تقوم مقامها       

ال األوامر الدينية واملنافسـة يف      باهللا، كتقدير الكرامة اإلنسانية، وقوة اإلصرار على امتث       
العمل الصاحل، والشهامة والشفقة، والنظرة اليت تتجاوز النتائج السريعة، القصرية املدى،           
كلها قوى تبشرنا حقا بأنّ املستقبل سوف يكون أكثر إنسانية، وأعدل، وأكثر متـدناً              

 .وأرقى ِمما هو عليه اليوم
 والكسل والشعور بالعجز واالحنطاط فإن األمل       فإن كان اليأس يؤدي إىل الالّمباالة،     

يدفع الناس إىل العروج إىل الكماالت اليت أودعها اهللا يف قابليام واستعدادام ألم هم              
 .الذين خلقوا يف أحسن تقومي

مث إنّ الصراع القائم بني قوى اخلري وقوى الشر ليس بصراع قائم بني قوى متكافئة،               
ور ثانوية وجزئية بالنسبة إىل األصل يف اخللقة اإلهلية، فهي غـري       ذلك أن الشر والقبح أم    

وما دامت الغاية يف اخللقة هـي اخلـري         . مالكة للقوى الكامنة يف احلق واجلمال  واخلري       
واجلمال والكمال فإنه يصح للمؤمنني إذاً أن يبشروا ويأملوا بـأن اهللا سـوف يهـدي       

 . اإلنسانية إىل هاته الغايات
ء الذي ساقين إىل هذه اإلطالة هو أن مؤلف اخلطبة الشامية نفسه خصـص              إنّ الشي 

احلصة األطول لبحث اليأس واألمل وكأنه يومئ ذا بأنّ هذا الداء، داء اليأس هو أسوأ               
 .داء يصيب مسلمي هذا العصر وأنّ األمل هو العالج العاجل هلم

م وأنّ خطبته موجهة إىل معشر      قلنا سابقا بأنّ النورسي يتكلم هنا عن قضايا اإلسال        
املسلمني، لكنين كنصراين، أجدين متفقا مـع حتاليلـه، وتشخيصـاته لإلشـكاليات             
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فنحن . ومستحسناً الوصفات الطبية اليت يقدمها إزاء األمراض الروحية اليت نواجهها اليوم
إمنا هو النصارى أيضا نصر بأنّ أكرب عائق وأغلظ ستار أمام الفيض اإلهلي ولطفه ورمحته    

من املؤكد أن اليأس ضرب من الكفران، ذلك أن دأب اليأس التشكيك يف قـوة               . اليأس
اهللا ويف رمحته ويف قدرته على جعلنا أفراداً كما حيب أن نكون وجمتمعات كما يريـدها         

 .هو أن تكون
: إنّ النصارى يرون بأنّ هدايا اهللا ال حتصى ولكن األهم منها يف أعينهم ثالثة هـدايا   

األمل هو تلك اهلدية اهلادئة الـيت تشـعرنا بوجـود اهللا            . هي اإلميان، األمل واحلب   و
إنّ األمل هو الـذي يـدفعنا إىل     . وحضوره وحنن يف أحلك الظروف وعلى باب اهلزمية       

أحضان رمحة اهللا، واستغفار اهللا عندما حتيط بنا بلية السيئات، وهو الذي يبعث فينا روح 
اقاتنا للقيام باألعمال الكبرية يف سـبيل اهللا وإن بـدت تلـك             التجند املعنوي ومجيع ط   

 . األعمال فوق وسعنا وبدت الطريق إليها مملوءة بالعوائق والصعوبات
بأنّ أينع مثرة   : وقبل أن أي هذه الفقرة أود أن أشارك النورسي يف ندائه هذا فأقول            

صارى للعامل املعاصـر هـي      للدين واإلميان وأغلى هدية ميكن أن يقدمها املسلمون والن        
األمل املغروس والراسخ يف العادة واملشيئة اإلهلية، ذلك األمل الذي أصبحت تلح وتؤكد             

 .عليه حقائق احلياة يف الوقت الراهن كلما تدبرنا فيها
 .الصدق:  الدواء-الكذب : الداء الثاين

خلطبة هي موت الصـدق يف      إنّ الداء أو اآلفة التالية اليت يتعرض إليها النورسي يف ا          
 .احلياة االجتماعية وكذا السياسية

رغم أن الصدق هو أس أساس اإلسالم وحجر زاوية احلياة االجتماعية اإلسـالمية،             
فإنّ نقائض الصدق كالكذب والرياء والنفاق هي اليت شاعت يف اتمعات اإلسالمية يف             

 . زمن النورسي
أما . أن تبدي للناس غري الذي ختفيه يف نفسك       فالنفاق موت للصدق ألن النفاق هو       

الرياء فهو ضرب من اجلبانة والتصنع الـذي يـؤدي إىل تزييـف احلقيقـة واإلتيـان                 
 .باإلفتراءات

إنّ ترويج  . أما املداهنة فهي ضربك هذا إىل الرجل بذاك مث زعمك أنك صديق الكل            
أولئك الـذين كُـذب يف      اإلفتراءات وكذا القذف كالمها موت للصدق، إذ ال يتضرر          

حقهم بل تقطع روابط التساند يف اتمع، وقد يصل هذا الداء، موت الصدق، إىل مس               
ناهيك عما يقوم بـه     . علماء الدين الذين يصدرون الفتاوى إلشباع حاجات شخصية       
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السياسيون من أعمال بعيدة عن الصدق خالل احلمالت السياسـية، خاصـة عنـدما              
 .هم وحتركام بإشعال املناصب يف سبيل أهدافهم الشخصيةحياولون تربير سلوك

غري ممكـن أن يقـدم      . فدواء هذا املرض عند النورسي ما هو إال الصدق والشفافية         
املسلمون بديالً وحالً ملشكليت الكذب والرشوة اللتان فاشتا يف عاملنـا املعاصـر إذا مل               

 .بةيكونوا هم أول من يقيم الصدق ويعمل مببدأ احملاس
لقد أكد النورسي يف ترمجته التركية بأن هذه القضية مل تفقد أمهيتها منذ أن تكلـم                

أيها األخوة يف هذا اجلامع األموي ويا أخويت األربع مائـة           : "يقول.... فيها ألول مرة  
مليونا من املؤمنني بعد أربعني عاما يف جامع اإلسالم الكبري، ال جناة إال بالصدق، هـو                

2". ىالعروة الوثق
 

 .احملبة:  الدواء-العداوة : الداء الثالث
. إنّ السبب الثالث الذي أدى إىل ضعف العامل اإلسالمي هو حب العداوة واخلصومة            

قـد  "فاحلربان العامليتان يف هذا القرن، واحلروب احمللية واألهلية يف شىت أطراف العامل               
  3".أظهرت مدى ما يف روح العداوة من ظلم فضيع ودمار مريع

إنّ روح العداوة النامجة من غرور اإلنسان وحبه لنفسه قد تؤدي بصاحبه إىل عـداء           
فعالً، قد تتسرب روح العداوة حىت فيما بني املؤمنني،         . اآلخرين ظلما من دون أن يشعر     

فهـذه  . إذ تراهم يبدون حبا وقبوالً يف الظاهر وهم يكتمون العداوة حبقيقتها يف قلوم            
 4. ألا هنا تنقلب إىل املداراة واملماشاة والتملقليست هي احملبة

وجتدر اإلشارة أنه يف الوقت الذي يرى أغلب الناس بأنّ قبح اآلخرين يمثل مـربراً               
على خصومتهم، كان النورسي يؤمن بأن ال مربر للخصومة ما دام ال يوجـد هنـاك                

 أعدائنا عـداوتنا،  ال ينبغي أن جيلب سيئات    "عدوان فاضح من الطرف اآلخر، هذا ألنه        
5".فحسبهم العذاب اإلهلي ونار جهنم

 

إنّ أجدر شئ باحملّبة هو  : "فدواًء هلذا امليل الفاسد للعداوة، يصف النورسي دواء احملّبة        
  6".احملّبة نفسها، وأجدر صفة باخلصومة هي اخلصومة نفسها

ية آمنة وحتققان لـه  إنّ احملّبة وحمبة اآلخرين مها اللتان تضمنان للفرد حياة إجتماع .
  7".احملّبة، واألخوة، والود من طباع اإلسالم وروابطه"فالنورسي يرى بأنّ . السعادة

 اإلحتاد:  الدواء-التفرقة : الداء الرابع

إنّ الداء الرابع الذي يشخصه النورسي يف أوساط اتمعـات اإلسـالمية هـو داء            
ات العرقية واأللسنية عامالن أساسيان يف يرى النوسي بأن النـزاعات واإلشتباك . التفرقة

تشتيت مشل األمة اإلسالمية، ال على النطاق العاملي فحسب، بل وحىت على املسـتوى              
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لقد أثار صاحب اخلطبة هذه املسألة ال كمسألة نظرية، ألنه عندما أثارها كان             . الوطين
، 1911 سنة   فخطبته الشامية هذه، ألقاها يف    . يعيش يف وسط أحداث وأوضاع حقيقية     

. أي يف تلك الفترة اليت مرت ا عالقات دمشق والدولة العثمانية مبرحلة توتر ال مثيل هلا        
وفعالً مل متض عشر سنوات على إلقاء تلك اخلطبة فإذا بسوريا كلها تصبح حتت احلماية               

مث عاد النورسي بعد أربعني سنة يترجم تلك اخلطبة إىل التركيـة يف الوقـت               . الفرنسبة
ي كانت فيه سوريا والبلدان العربية ااورة هلا على وشك االستقالل مـن قيـود               الذ

االستعمار، راجياً فيها من املسلمني أن ال يدعوا لالختالفات العرقية واأللسنية جماالً ألا             
ون من قوة إحتادهم وأن ال جيعلوا عالقات الدول اإلسالمية قائمة على مثـل هـذه                

إن إحتاد األمة على أساس اإلسالم هو الدواء الذي يصفه النورسـي           . األساسات القومية 
لقـد آن أوان    : "يقول صاحب اخلطبة الشامية ملستمعيه يف اجلامع األموي       . لداء التفرقة 

االحتاد اإلسالمي وهو على وشك أن يتحقق، وعليه ينبغى أن تصـرفوا النظـر عـن                
8".تقصرياتكم الشخصية، وليتجاوز كل عن اآلخر

 

ذا ترى النورسي ال يقبل عذر من ادعى بأنّ ليس هناك عمل ميكن القيام بـه يف                 ل  
 يف  -سبيل توطيد الوحدة واألخوة اإلسالمية، والتماس مثل هذه األعذار الواهية ال يدل             

ويف عدد من املواقع كان النورسي      .  إالّ على تكاسل وتقاعس صاحبها     -نظر النورسي   
ظ على العمل معاً، من أجل إعادة بناء روابط األخوة بـني           يناشد القادة املسلمني والوعا   

املسلمني، كما كان يدعو األمم العربية املستقلة حديثا، أن تقتدي مبثال الواليات املتحدة            
األمريكية كي تصبح جهودها مبثل ذلك االحتاد مكللة بالنجاح، فيتسىن هلا بـدورها أن              

 .قصريتعيد إىل شعوا مكانتها املرموقة يف وقت 
 الكرامة اإلسالمية:  الدواء-االستبداد : الداء اخلامس

ال شك أن سعيد النورسي كان يدرك جيدا مدى اخلسارة واإلفالس اليت تعرضـت              
وفعال لقد متكن األجانب من خالل عمليـات        . إليه األوطان اإلسالمية نتيجة االستعمار    

بثمن خبٍس  "ان اإلسالمية،   ب وسلب منسقة من أن يسيطروا على  معظم ثروات البلد          
 بيد أن هذا الضرب من النهب والسلب هو يف رأيه من أخف             9".دراهم معدودة مزورة  

ذلك أن الكارثة واألمر املؤسف حقا هو أن قسماً مـن           . األضرار اليت خلّفها االستعمار   
ة، سلبوا منا قسما من أخالقنا الرفيعة وسجايانا احلميـد  ... كما سلبوا أموالنا  "األجانب  

  10".واليت ا يترابط جمتمعنا
يريد النورسي ذا الكالم أن جيلب انتباهنا إىل الضرر املعنوي الذي أحلقه االستعمار              

فال غرو أنّ فساد األخالق غالباً ما ينشأ ويبدو يف األوضاع اليت            . باتمعات اإلسالمية 
كثريا ما تنهار من جـراء  يسودها اإلضطهاد واالستبداد، كما أنّ سجايا اتمع احلميدة  
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أن قسما من املستعمرين "لذا جاء يف كالمه . الشعور بالذل ونتيجة فقدان العزة والكرامة
اخلصال احلميدة حموراً لرقيهم وتقدمهم، ودفعوا إلينا الطبـائع الرذيلـة           (......) جعلوا  

11".واألخالق السفيهة
 

ا الداء وأن يبذلوا كل ما هـو يف         إنه جيب على املسلمني اليوم أن يعترفوا بوجود هذ        
وسعهم من أجل تعديل هذا االعوجاج، وإالّ فإم لن يصلوا إىل التخلص مـن آثـار                

وملعاجلة هذا  . فيبقى بالتايل يعانون من تلك اآلفات اليت حط من شأم         . االستعمار كلياً 
ألنها هي الكفيلة   الداء ال بد على املسلمني أن يرجعوا إىل التعاليم اإلسالمية الصحيحة،            

يؤكـد النورسـي يف   . باسترجاع الكرامة اليت تفضل ا اهللا عليهم، كاملة غري منقوصة     
كتاباته العديدة كما يؤكد يف هذه اخلطبة أنه ذا الكالم ال يريد أن يشوق أحداً علـى                 
اخلوض يف عامل السياسة، ألن العمل السياسي حبد ذاته ال يـؤدي إىل إحيـاء أسـس                 

وحيذر يف أماكن عديدة أن يستخدم اإلسالم       .  وال إىل إعادة بناء سجايا اتمع      األخالق
 :ومما جاء يف خطبة النورسي الفقرة التالية. كوسيلة للوصول إىل أغراض سياسية

لالشتغال بالسياسة  .... أرجو أن ال يذهب بكم الظن بأنين بكالمي هذا استنهض           "
ن كل سياسة، بل مجيع أصـناف السياسـة          فإن حقيقة اإلسالم أسس م     - حاش هللا    -

وأشكاهلا ميكن أن تسري يف ركاب اإلسالم وختدمه وتعمل له، وليس ألي سياسٍة كانت              
  12".أن تستغلَّ اإلسالم لتحقيق أغراضها

 .الشورى:  الدواء-األنانية : الداء السادس
تـأخر  ال يقبل النورسي أن يلوم املسلمون االستعمار على كل ما حيدث هلم مـن               

فالداء األخري الذي يشخصه النورسي يف أوساط اتمعات اإلسـالمية، هـو            . وضعف
 وكما أنه ليس من اإلميان أن يذلل        13.حصر الناس نظرهم يف منافعهم الشخصية وحدها      

املسلم أخاه، كذلك ليس من اإلميان أن يتذلّل املسلم أمام الطغاة، ألنه من الشـرك أن                
14.اهللايكون العبد عبداً لغري 

 

مث إنّ االنشغال باملصاحل الشخصية فقط، وعدم املباالة مبصلحة األمة سوف يـؤدي              
 .حتماً إىل تعطيل حركة االنكشاف احلضاري وتأخريها إىل أجٍل غري مسمى
فالشورى عند . ليس هناك وسيلة أخرى غري وسيلة الشورى للخروج من هذه األزمة   

شكلة االستبداد واألنانية وهي األساس الذي يبىن       النورسي هي اليت متثل احلل اإلسالمي مل      
تلك احلرية النابعـة    "ذلك أن الشورى هي     . عليه احلرية الشرعية واالنكشاف احلضاري    

وهي اجلديرة بأن تفك املسـلمني   " من الشريعة ومن الشهامة اإلسالمية والشفقة اإلميانية      
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 نظـرهم يف مصـاحلهم       فلو كف الناس عن حصر     15".من قيود االستبداد بشىت أنواعه    
ومشاريعهم الشخصية، وأخذوا يتشاورون فيما بينهم يف جو يسوده اإلخالص والتساند           

  16".لتمكن عشرة أشخاص من أجناز ما يقوم به ألف شخص"
وما دام األمر هكذا فالنورسي     . إن احتياجات البشرية ومشاكلها ال حتد وال حتصى       

نوا فيما بينهم وأن يتعارفوا ويتبادلوا خربام إن        على قناعة بأن الناس مدعوون أن يتعاو      
 :يقول النورسي يف هذا الصدد. كانوا يريدون الوصول إىل منافع حقيقية

ال بد أن يكون أمام أولئك األعداء غري احملدودين واحلاجات اليت ال حتصر، نقطـة               "
 فـإنّ احليـاة     استناد تنبع من اإلميان، فكما تستند احلياة الشخصية إىل تلـك النقطـة            

االجتماعية أيضا إمنا تستطيع أن تدوم وتقام بالشورى الشرعية النابعة من حقائق اإلميان،             
  17".فتقف أولئك األعداء الشرسني عند حدهم وتلىب تلك احلاجات

 حاصل الكالم

. ال شك أن اخلطبة الشامية موجهـة بالدرجـة األوىل إىل اتمعـات اإلسـالمية              
وتشخيصاته اليت أيت ا يف هذه اخلطبة، إنما كان حياول أن يـبني             والنورسي بتحليالته   

للمسلمني طريقا تساعدهم على التخلّص من العيوب واآلفات االجتماعية، وتسمح هلم           
 . بإعادة بناء جمتمع منسجم ومؤهل لالزدهار واالنكشاف احلضاري
ين ال أجد أية أمارة     إن. بيد أنه يتوجب على كرجل نصراين أن أشري إىل النقطة اآلتية          

بالعكس . يف هذه اخلطبة تشعرين بأن النورسي كان يريد حتريض املسلمني على النصارى           
                 جيدر بنا الذكر أن كل ما نقرؤه يف ثنايا رسائل النور يرينا بوضوح بأنّ النورسي ال يود

 الدينية  خماصمة النصارى احلقيقيني باعتبار أنّ هؤالء يعبدون اهللا مثله ويتمسكون بالقيم          
إن عاملنا اليوم يف وجهة نظر النورسي حباجة إىل مسـلمني حقيقـيني ونصـارى            . مثله

وإنين ألجد يف اخلطبـة     . حقيقيني يسهرون معا على صيانة القيم النابعة عن اإلميان باهللا         
الشامية اليت عاجل فيها النورسي مشاكل اتمعات اإلسالمية، وصفة طبية لكـثري مـن              

ذلك أنه ميكن للمجتمعات النصرانية أن تستفيد من عديـد          : عامل النصراين األمراض يف ال  
 .من املسائل اليت أثارها النورسي يف تلك اخلطبة

إنّ اتمعات النصرانية يف أمريكا الالتينية وأفريقيا على سبيل املثال قد أصيبت مبضار             
اليـأس، واخليانـة،   فهي أيضاً معرضة ألمـراض  . االستعمار على الرغم من قوة تدينها    

والعداوة، والتفرقة واالستبداد واألنانية، وهي أيضا حمتاجة إىل دواء األمـل والصـدق،             
واحملبة، واالحتاد، والكرامة اإلنسانية والشورى كما حتتاج إليها اتمعات اإلسالمية إن           
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 أن تستفيد   أما اتمعات النصرانية املتقدمة فيمكنها هي األخرى      . مل تكن حتتاج له أكثر    
من تلك اإلنذارات اليت وجهها النورسي إىل اتمعات اليت تتبىن املنافسة كنمط للحيـاة          

 .واالقتصاد العدائى كنمط تعايشن متناسية مكانة اهللا وحاجات الناس الدينية
. ميكنين أخرياً أن أرد على تلك األسئلة اليت طرحتها يف بداية هذا البحث باإلجيـاب              

ة الشامية ال زالت ذات صلة بالقرن الواحد والعشرين وال زالت مناسـبة             أجل إنّ اخلطب  
أجل، إنا لنجد يف حتليالت النورسي كما هي بادية يف هذه اخلطبة ما يستحق              . لتحدياته

ال يراودين شك بأن الكلمة السادسة مـن   . أن يكون مدار انتباه نصارى العصر احلديث      
تناول مسائل ال م املسلمني فحسب، بل ـم         اخلطبة اليت تدور حول مسألة الشورى ت      

وأنا إمنا قدمت هذه األفكـار      . كل من يؤمن باهللا ويعمل على تنفيذ مشيئته يف األرض         
حول اخلطبة الشامية لسعيد النورسي من باب الشورى اليت يدعى املسلمون والنصارى            

 .إليها اليوم
 رضا عامر: ترمجة  

  
  

 اهلوامش

                                                           

 492 صيقل اإلسالم، ص 1

 508 صيقل اإلسالم، ص  2

  نفس المصدر 3

  نفس المصدر 4

  نفس المصدر 5

  نفس المصدر 6

 510 صيقل اإلسالم، ص  7

 512 صيقل اإلسالم، ص  8

 513 صيقل اإلسالم، ص  9

  نفسه 10

  نفسه 11

 512 صيقل اإلسالم، ص  12

 514 صيقل اإلسالم، ص  13

 514 صيقل اإلسالم، ص  14

  بتصرف514 صيقل اإلسالم، ص  15

 514 صيقل اإلسالم، ص  16

 515 صيقل اإلسالم، ص  17
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  ا��ؤ�� ا�ُ�ْ	ْر���

  ���� ا������ ا����ر�� ا������
  
  
  ΨΨΨΨعبد احلليم عويس. د.أ

  
  :توطئة

عند احلديث عن بعض اجلوانب احلضارية ىف فكر النورسي تتزاحم قضايا كثرية يشد             
  ...بعضها بعضاً

ذلك أن النورسي عاش مهوم أمته، حملالً أسباب ختلفها، باحثاً عن وسائل ضـتها،              
) الكـون ( كتابه املنظور – كذلك –ويتأمل ) القرآن( كتاب اهللا املسطور    – بعمق   –رأ  يق

  .ليجد ما يقوده إىل عالج احلاضر وبناء املستقبل
وقد كان صعباً أن نلم بكل اجلوانب، وهلذا انتقينا ثالث قضايا دالة على منهجـه،               

ور قرآين كوين متنـاغم     يقود الوعي ا إىل خري كثري ىف فقه التاريخ واحلضارة من منظ           
  ...متكامل

  :وهذه القضايا هي
  .اإلنسان بني وظيفة املرآة العاكسة والفاعلية احلضارية

  . مدرسة قرآنية تواجه حضارة الغرب املادية
  ...سائلني اهللا التوفيق والقبول

  

                                                           

Ψ  من جامعـة  ) الماجستير والدكتوراه( نال الشهادات العليا  . 1943ةمن مواليد المحلة الكبرى بمصر سن
وتـولى منصـب نائـب      _ السعودية_اصبح استاذا في جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض          . القاهرة

. نشر له اكثر من خمسين مؤلفا في التاريخ اإلسالمي وثقافته           . رئيس الجامعة لسنين في الجامعة نفسها     
وهو اآلن نائب رئيس جامعـة روتـردام        . من ثالثين رسالة ماجستير والدكتوراه    اشرف على مايقرب    

 .اإلسالمية بهولندا
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  اإلنسان بني وظيفة املرآة العاكسة والفاعلية احلضارية

  
 نظرية فلسفية يفسـر     - ىف كالم مباشر     -) يد النورسي بديع الزمان سع  (مل يقدم لنا    

  .من خالهلا حركة التاريخ
إنه أصالً مل حياول أن ينطلق من قواعد االنطالق الفلسفية؛ ألن قاعدة انطالقه كانت              

 أو التشـويه الفلسـفية؛ ال ألن        –قرآنية خالصة، وكان حيافظ عليها من عوامل التأثري         
كافية فحسب، بل ألن إقحام فكر فلسفى مكون من أخـالط           قواعد االنطالق القرآنية    

مشوبة بالتأثريات املادية أو السوفسطائية من شأنه إفساد الرؤية أو قاعـدة االنطـالق              
  !!القرآنية

الىت الشك ىف أا جديدة ورائعة      ) النورسية(ومع ذلك فعندما أمعنت النظر ىف الرؤية        
تـنعكس  ) مرآة(اا ىف اإلنسان الذى جعله اهللا       حول كليات أمساء اهللا احلسىن وانعكاس     

عليها امساؤه احلسىن، فتظهر قدرة اهللا املطلقة من خالل قدرة اإلنسان النسبية ويظهر علم       
  ...اهللا املطلق ىف مرآة علم اإلنسان النسيب

  )...احلكيم(وحكمة اهللا ) البصري(وبصر اهللا ) السميع(وهكذا تظهر آثار مسع اهللا 
ينفرد ا على هـذا     ) النورسي(ا أمعنت النظر ىف هذه الرؤية الىت يكاد         عندم: أقول

النحو التفصيلى والتطبيقى والتمثيلى الرائع، أيقنت أن النورسي كان يقدم رؤيته ألمسـاء   
اإلنسـان  ... اهللا احلسىن رؤية تركيبية ذات إطار معريف قرآين يفسر به حركة اإلنسـان      

وأمـا  ... اإلنسان وحركة الكـون   )... تاريخ وحضارة (اإلنسان كمجموع   ... كفرد  
اآلثار أو ما يسميه املنظرون لفلسفة التاريخ بالعامل االقتصادى أو العامل االجتماعى، أو             

  )... االشتراكى-اجلماعى (أو )  النخبة-الصفوة (أو الفردى ... الروحى أو النفسى
مساء احلسـىن ىف حركـة      أما كل هذه العوامل فليست إال بعض مظاهر لفاعلية األ         

أو فاعلية .. سعادة وصعود إىل فتنتهى) الرحيم الرمحن(اإلنسان والكون، فاعلية رمحٍة من 
  !!شقاء وسقوط إىل فتنتهى) املنتقم اجلبار(نقمٍة من 

ركـة اإلنسـان واحلضـارة      إن اهللا هو الفاعل ىف التاريخ، وإليه جيب أن تعزى ح          
 -وهـو بالتـاىل     ... لعاكسة لتجليات األمساء احلسىن   هو املرآة ا  ) اإلنسان(و.. والكون

... املأمور بنقل صورة هذه األمساء إىل احلياة، إبداعا وإرادة وقوة وعدالً وقدرة ورمحـة             
إال ىف القيام بوظيفة نقل أمسـاء اهللا        ) أنا(إنه املستخلف، وليست حقيقته الكربى األنية       
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 - حىت املالئكة - من بني كل الكائنات ألنه الوحيد... إىل عامل األرض والكون احلسىن
  !! بطريقة اختيارية- طاعة اهللا -الذى ميلك اإلرادة واحلرية وعصيان اهللا وأيضا 

مفتاح، يفتح الكنوز املخفية لألمساء اإلهلية احلسىن، كمـا يفـتح مغـاليق             ) أنا(إن  
حيـل  ) أنا(فهو ىف حد ذاته طلسم عجيب، ومعمى غريب، ولكن مبعرفة ماهية            . الكون

ويفتح بدوره لغز الكـون،     ) أنا(ذلك الطلسم العجيب وينكشف ذلك املعمى الغريب        
  .وكنوز عامل الوجود

اعلم أن مفتاح العامل بيد اإلنسان، وىف نفسه، فالكائنات مع أا مفتحـة             : "ويقول
 فاحلق سبحانه وتعاىل أودع مـن جهـة         – حقيقة   – إال أا منغلقة     – ظاهراً   –األبواب  
ة ىف اإلنسان مفتاحا يفتح كل أبواب العامل، وطلسماً يفتح به الكنـوز املخفيـة               األمان

أيضاً معمى ومغلق وطلسم    ) أنا(إال أن   ) أنا( هو ما فيك من      -خلالق الكون، واملفتاح    
 انفتح لك طلسم الكائنات     – وسر خلقته    –منغلق فإذا فتحت أنا مبعرفة ماهيته املوهومة        

  :كاآلتى
الذى ينطوى علـى إشـارات      ) أنا: ( وضع بيد اإلنسان أمانة هى     إن اهللا جل جالله   

) أنا(ومناذج يستدل ا على حقائق أوصاف ربوبيته اجلليلة وشؤوا املقدسة أى يكون             
  .1 وحدة قياسية تعرف ا أوصاف الربوبية وشؤون األلوهية

قـائق   بعض احل  - من خالل الكلمة العاشرة ىف مبحث احلشر       -ويقدم لنا النورسي    
  :إىل جتليات األمساء احلسىن ىف التاريخ والكون الىت تومئ

  .2)الرب(باب الربوبية والسلطنة، وهو جتلى اسم : احلقيقة األوىل
   .3 )الكرمي والرحيم(باب الكرم والرمحة، وهو جتلى اسم : احلقيقة الثانية
  4 )دلاحلكيم والعا(باب احلكمة والعدالة، وهو جتلى اسم : احلقيقة الثالثة
  5 )اجلواد واجلميل(باب اجلود واجلمال، وهو جتلى اسم : احلقيقة الرابعة
باب الشفقة وعبودية حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهو جتلى اسـم            : احلقيقة اخلامسة 

  6 )ايب والرحيم(
  7 )اجلليل والباقى(باب العظمة والسرمدية وهو جتلى اسم : احلقيقة السادسة
  8 )احلفيظ والرقيب(ب احلفظ واحلفيظة، وهو جتلى اسم با: احلقيقة السابعة
  9 )اجلميل واجلليل(باب الوعد والوعيد، وهو جتلى اسم : احلقيقة الثامنة
احلـى القيـوم واحملـىي      (باب اإلحياء واإلماتة، وهو جتلى اسـم        : احلقيقة التاسعة 

  10)واملميت
احلكـيم  (وهو جتلى اسـم     باب احلكمة والعناية والرمحة والعدالة،      : احلقيقة العاشرة 

  11 )والكرمي والعادل والرحيم
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  12 "احلق"باب اإلنسانية، وهو جتلى اسم : احلقيقة احلادية عشرة
  13"بسم اهللا الرمحن الرحيم"باب الرسالة والتنـزيل وهو جتلى : احلقيقة الثانية عشرة

نسـان  فنحن بإزاء فاعلية وظيفية حمددة تتجلى فيها األمساء احلسىن فترعى حركة اإل           
  .واحلياة والكون، حبكمة وقدرة وعلم وعدل

 مع احلكمة والعلم والقدرة والعـدل       -وىف الوقت نفسه قد تكون الرمحة أو الرأفة         
متألقة ىف صورة من الصور، وقد تكون اجلبارية أو االنتقامية متألقة ىف صـورة أخـرى        

  .تستوجب حالتها العقوبة والتأديب
ياة وتقلبات األمور عرب هذه املساحة بني انسـجام         إن املساحة الفسيحة للكون واحل    

مفـاتيح  "وصدام وعدل وظلم ورعاية اهللا العليم اخلبري هلذه املساحة كلها، من خـالل              
هذه الرعاية تشرق عرب مساحة احلياة والكون بتجليات        ... الىت ال يعلمها إال هو    " الغيب

    .إهلية تناسب كل حالة على حدة، وحتقق عدل اهللا ورمحته
اإلنسانية أو الكونية الظاهرة أو غـري الظـاهرة، أو          ) األسباب(وال ميكن القول بأن     

االقتصادية أو النفسـية احملركـة    العوامل الىت يبصرها الناس ويسموا العوامل املادية أو
 أو يبصروه فليست إال الشكل الذى يستطيع الناس أن يفهموه أو) الفاعلة(للتاريخ هى 

 أما الفعل احلقيقى فليس هو الظل الذى انعكس ىف املرآة وإمنا هو األصل. ..يتعاملوا معه

هو احلقيقة املؤثرة نفسها، والىت قد يبصر اإلنسان انعكاساا ىف مرآة نفسه وقـد ال   أو
  ...يبصرها

إنىن أعتقد أن النورسي من خالل معاجلته الرائدة ألمساء اهللا احلسىن قد اقترب بنا على  
  :بوق من حمورين خطريينحنو غري مس
لقـد  . حد ما أن نفهم بعض مالمح تدبري اهللا للكون إىل لقد أصبح بإمكاننا: أوهلما

إننا نكاد نستشعر بقـوة  ... الدعاوى السكوىن بأمساء اهللا احلسىن أو تطور فقهنا العبادى
 واءمعىن كلمات اهللا الىت ال تنتهى، وهى تقود حركة التاريخ والكون انطالقاً من األض

ألقاها النورسي على جتليات أمساء اهللا احلسىن، ولعل هذه األضواء النورسية تعيننـا   الىت
قُلْ لَو كَانَ الْبحر ِمدادا ِلكَِلماِت ربـي     : "على فهم أعمق لقوله تعاىل ىف القرآن الكرمي       

  ].109: الكهف[" لَنِفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَِلمات ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مددا

  :يقول النورسي
 إىل إن القرآن الكرمي مينح تالميذه مساءاً سامياً للروح وانبساطاً واسعاً هلا، إذ يسلم"

أيديهم بدالً من تسع وتسعني حبة من حبات املسبحة، سلسلة مركبة من ذرات تسـع               
وتسعني عاملاً من عوامل الكون الىت يتجلى فيها تسع وتسعون امساً من األمساء احلسـىن،               
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رأوا أورادكم ذه السلسلة، وهم بدورهم يقرأون أورادهـم بتلـك           هاؤم اق : وخياطبهم
  14".املسبحة العجيبة، ويذكرون رم الكرمي بأعدادها غري احملددة

  :يقول النورسي أيضاً) املرآة(وىف خطابه لإلنسان ليعرف حقيقة دوره 
مالك أيها اإلنسان إن ما متلكه من نفس ومال ليس ملكاً لك، بل هو أمانة لديك ف               "

تلك األمانة قدير على كل شئ عليم بكل شئ، رحيم كرمي يشترى منك ملكه الـذى                
عندك ليحفظه لك لئال يضيع ىف يدك، وسيكافئك به مثناً عظيماً، فأنت لست إال جندياً               
مكلفاً بوظيفة فاعمل ألجله واسع بامسه فهو الذى يرسل إليك رزقك الـذى حتتاجـه               

  .وحيفظك مما ال تقدر عليه
اية حياتك هذه ونتيجتها هى ان تكون مظهراً لتجليات أمساء ذلـك املالـك،              إن غ 

  15 .ومعكساً لشؤونه احلكيمة
تتألق جتلياته ىف محالت تطهري الكون الصباحية بالندى الـذى  ) القدوس(إن اسم اهللا    

يغمر الكون، وتصل قطراته إىل الرباعم والثمار، فتزيدها خصوبة وروعة، ويئها ملواجهة         
  .جديد ال خيلو من أتربة أو مشس حارةيوم 

إا عمليـة بعـث     ... وأما أثر رمحته فتكاد تلمسها ىف كل فصل من فصول السنة            
 كَيف يحـِي    هللافَانظُر ِإلَى آثَاِر رحمِة ا    : "داخلية وخارجية عامة تتجدد ا احلياة كلها      

  إـا  ].50:الروم[" و علَى كُلِّ شيٍء قَِدير    رض بعد موِتها ِإنَّ ذَِلك لَمحِيي الْموتى وه       ألا
أثواب تلمسها الطبيعة ىف كل فصل من فصول السنة حبيث تتكيف مـع طبيعـة كـل               

  !!فصل
... تتجلى بقية أمساء اهللا احلسىن على اإلنسان والكون    ... وعلى هذا النحو  ... وهكذا

  .جتليات تظهر من خالهلا الرعاية الربانية الكاملة
 قـد أصـبح أكثـر       –   بل والكوين  –إن دور اإلنسان ىف التاريخ اإلنساين     : وثانيهما

: الىت محلت األمانة الواردة ىف قوله تعـاىل ) أنا(إن اإلنسان هو    ... وضوحاً وألقاً وروعة  
رِض والِْجباِل فَأَبين أَنْ يحِملْنها وأَشفَقْن ِمنها       ألواِت وا مانةَ علَى السم  ألِإنا عرضنا ا  "

   ].72: األحزاب["  ِإنه كَانَ ظَلُوما جهوالًنسانُإلوحملَها ا
التفسـري  (كما كان   ) اإلرادة أو التكاليف  (لنورسي هى   وليست األمانة ىف املنظور ا    

إا إظهار بعض جتليات األمساء احلسىن      ... وإمنا األمانة هنا أعظم من ذلك كله      ) الشائع
املطلقة ىف عامل اإلنسان النسيب، حىت يبصر األحياء إبصار معاينة وتعقل بعض ومضـات             

فقـدرة اهللا   ... هذا اإلنسان احملدود النسـيب    الفاعلية املطلقة ألمساء اهللا احلسىن ىف مرآة        
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املطلقة ترى بعض ومضاا ىف قدرة اإلنسان النسبية احملدودة، وعلم اهللا املطلق ترى بعض      
  .وهكذا الرمحة والعدل واحللم والكرم إىل آخره. آثاره ىف علم اإلنسان النسيب احملدود

 وأمساءه احلسىن   –ـقدرة كالعـلم وال  -وهكذا فإن صفـات اهللا سبحـانه وتعاىل       
 ألا مطلقة وال حدود هلا وحميطة بكل شئ، ال شريك هلـا وال              – كاحلكيم والرحيم    –

ند، ال ميكن اإلحاطة ا أو تقييدها بشيء، فال تعرف ماهيتها، وال يشعر ا، لذا ال بد                 
 –من وضع حد فرضى وخيايل لتلك الصفات واألمساء املطلقة، ليكون وسيلة لفهمهـا              

إذ ) أنـا (أى ما يقوم به     ) األنانية( وهذا ما تفعله     –حيث ال حدود وال اية حقيقية هلا        
  ... وهكذا . 16يتصور ىف نفسه ربوبية موهومة، ومالكية مفترضة، وقدرة وعلماً

آالف األحوال والصفات واملشاعر ) أنـا(فقد اندرجت ىف : " ويقول النورسي أيضاً 
 الصفات  – إىل حد ما     -ار املغلقة الىت تستطيع أن تدل وتبين        املنطوية على آالف األسر   

  .اإلهلية وشئوا احلكيمة كلها
ال حيمل ىف ذاته معىن، بل يدل على معىن ىف غريه، كاملرآة العاكسـة              ) أنـا(أى أن   

  .17والوحدة القياسية، وآلة االنكشاف
رز حقيقة الصلة بني اهللا     لقد عمق الفقه النورسي دور اإلنسان ىف صناعة احلضارة وأب         

واإلنسان، وفد أصبح هناك معىن أكثر ألقاً ملعىن االستخالف، وكذلك ملعىن اإلنسـان             
 بـاملنظور   –بل إننا نكـاد     . الرباين املوصول باهللا، وملعىن تفضيل اهللا آلدم على املالئكة        

 هذه األمساء    نفهم إضافات جديدة ملعىن تعليم اهللا آدم األمساء كلها، فليست          –النورسي  
إا قـد تتصـل بـبعض       . جمرد مفردات تتصل بعامل األشياء أو عامل القيم واملعنويات        

القدرات واملواهب الفطرية الىت تدفع اإلنسان لفتح مغاليق السنن الكونية واالجتماعيـة            
وفقهها، واستخدامها لتحقيق وظيفة االستخالف، وإلظهار بعض آثار جتليات األمسـاء           

اإلنسان ...  على أحد إال على هذا اإلنسان– ىف حدودها النسبية – ال تطلق احلسىن، الىت
اإلنسان الذى يسمح اهللا له وحده بأن حيمل بعض أمسائه          ... اإلنسان املرآة ... املستخلف

اإلنسان اللطيف اخلبري احلكيم الكرمي الرحيم      ...  مع حمدوديته ونسبيته، فيكون أحياناً       -
... إا مكرمة كـبرية ...  اإلنسان اجلبار املتكرب العظيم–أخرى  ىف أحيان    –ويكون  ... 

إنـه  ... أم خيون األمانة  ... حقها) املرآة(لكن هل يؤدى اإلنسان     ... وإا ألمانة عظيمة  
  .كان ظلوماً جهوالً

  

  مدرسة قرآنية تواجه حضارة الغرب املادية
  

ى الفكر حىت ولو وقـع      عندما تصفو املشارب، ويستقيم املنهج، وتتحد الغايات يلتق       
  ...خالف ىف بعض االجتهادات اجلزئية
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) م1938 - 1877(والتقارب الفكرى الكبري الذى نلحظه بني العالمة حممد إقبال    
هو تقـارب مـن هـذا       ) م1960 - 1876(والعالمة بديع الزمان سعيد النورسي      

  ... القبيل
 عليهما بصفاء واميان وطلب مدرسة القرآن، ويتتلمذان إىل لقد كان الرجالن ينتميان

صادق للحق، كما اما كانا يعيشان قلقاً واحداً هو ختلف املسلمني العملى ىف مواجهة              
تقدم احلضارة األوربية القوى.  

غاية واحدة هى بعث املسلمني بعثاً قرآنياً يستوعب حضـارة   إىل كما كانا يسعيان
  . وتضحيتها بالدين واألخالقالعصر، لكنه ال حيمل أوزارها وأوساخها وجراثيمها

) رسائل النور (يكاد يعلن ىف كل صفحة من صفحات        ) سعيد النورسي (إن العالمة   
هى الىت أهلمته كل رسائل النور، وجعلته يبصر        ) أستاذية القرآن (وأن  ) تلميذ للقرآن (أنه  

ء وتفسـر   الكون والتاريخ واحلياة بعني تستوعب األشياء، لكنها تنفذ إىل ما وراء األشيا           
  .تفسرياً جامعاً للعوامل املنظورة املادية والعوامل املعنوية غري املنظورة) حركة التاريخ(

  18".القرآن الكرمي مرشدنا وأستاذنا وإمامنا ودليلنا ىف كل أعمالنا: "يقول النورسي

 هو أعظم تفسري وأمساه وأبلغ ترمجان وأعاله هلذا   " املقروء"إن القرآن الكرمي    : "ويقول
  ).منظور(الكون البديع الذى هو قرآن آخر عظيم 

اآليات الكونية  إىل نعم إن ذلك الفرقان العظيم احلكيم هو الذى يرشد اجلن واإلنس
الىت سطرها قلم القدرة اإلهلية على صحائف الكون الواسع ودجبها على أوراق األزمنـة              

... مغزى باملعىن احلريفاملوجودات الىت كل منها حرف ذو  إىل والعصور وهو الذى ينظر
  19  "أى ينظر إليها من حيث داللتها على الصانع اجلليل

إنسـان  (ولئن كانت كلمات النورسي الىت اقتبسناها سابقاً تؤكد لنا أن النورسـي          
فتح اهللا عليه ببصرية قرآنية سامية وأنه منوذج للمسلم العصرى الذى رباه القرآن             ) قرآين

الذى كـان قرآنـاً     ) عليه الصالة والسالم  (ن اقتدوا برسول اهللا     فأصبح من الصفوة الذي   
  ...ميشى على األرض
 فهموا طبيعة العصر ومدنيته العوراء املاديـة فهمـاً          - بل ألجل ذلك     -ومع ذلك   
 مـن   - والسيما املسلمني    -لكنهم حذروا اإلنسانية    ... فاعترفوا حبسناا ... موضوعياً

  .يوي العنصري الالأخالقيبنيتها اإلحلادية ومنهجها الدن
 كذلك  - فإن العالمة حممد إقبال كان       -ولئن كان النورسي هو هذا الرجل القرآين        

 بالبصرية القرآنيـة كـل   - كذلك -هذه املدرسة القرآنية نفسها ويبصر  إىل  ينتمى-
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، مع أنه كان يعرف حسنات      )املادية األوربية العوراء  (حقائق احلياة والكون وال ختدعه      
  ...وقد عاش ىف أعماقها ونال شهاداته وشطراً كبرياً من ثقافاته من جامعاا... أوربا

 ىف حديثه عن أسـاتذة  -) رمحه اهللا رمحة واسعة (-يقول الشيخ أبو احلسن الندوى  
  :حممد اقبال

أما األستاذ الثاىن الذى يرجع إليه الفضل ىف تكوين شخصيته وعقليته فهـو أسـتاذ               
ه بيت من بيوت املسلمني، إنه القرآن الكرمي الذى أثر ىف عقلية إقبال وىف  كرمي ال خيلو من   

نفسه ما مل يؤثر فيه كتاب وال شخصية، لقد أقبل على قراءة هذا الكتاب إقبال رجـل                 
حديث العهد باإلسالم فيه من االستطالع والتشوق ما ليس عند املسلمني الذين ورثـوا            

ال ومتاع ودار وعقار، وقد وصل هذا املهتـدى         هذا الكتاب العجيب فيما ورثوه من م      
إليه بشق النفس وعلى جسر من اجلهاد والتعب، وكان سرور حممد إقبال باكتشاف هذا           

ملا اكتشف العامل اجلديـد     ) كوملبس(العامل اجلديد من املعاىن واحلقائق أعظم من سرور         
يد فكانوا ينظرون إىل    أما الذين ولدوا ونشأوا ىف هذا العامل اجلد       ... ونـزل على شاطئه  

كوملبس وأصحابه باستغراب ودهشة وال يفهمون معىن ملا كان خيامره من سرور وفرح،             
  .فإم ال جيدون ىف هذا العامل شيئا جديدا

وهلذه القراءة اخلاصة   ... لقد كانت قراءة حممد إقبال للقرآن ختتلف عن قراءة الناس         
  .فضل كبري ىف تذوقه للقرآن، واستطعامه إياه

آخر عهده بالدنيا يغوص ىف حبر القرآن، ويطري ىف أجوائـه   إىل )حممد إقبال(ومل يزل 
جيوب ىف آفاقه فيخرج بعلم جديد، وإميان جديد، وإشراق جديد، وقوة جديدة، وكلما             
تقدمت دراسته واتسعت آفاق فكره ازداد إمياناً بأن القرآن هو الكتاب اخلالد، والعلـم              

مفتاح األقفال املعقدة وجواب األسئلة احملرية وإنه دستور احلياة         األبدي وأساس السعادة و   
التدبر ىف هذا القرآن العجيب  إىل ونرباس الظلمات ومل يزل يدعو املسلمني وغري املسلمني

وفهمه ودراسته واالهتداء به ىف مشكالت العصر واستفتائه ىف أزمات املدنية وحتكيمه ىف      
مني إعراضهم عن هذا الكتاب الذى يرفع اهللا به أقواما          احلياة واحلكم، ويعتب على املسل    

  :يقول ىف مقطوعة شعرية له... ويضع به آخرين
إنك أيها املسلم ال تزال أسرياً للمتزعمني للدين، واحملتكـرين للعلـم، وال تسـتمد          
حياتك من حكمة القران رأسا، إن الكتاب الذى هو مصدر حياتك ومنبع قوتـك، ال               

لتموت بسهولة، فواعجبا ) يس( إذا حضرتك الوفاة، فتقرأ عليك سورة اتصال لك به إال
قد أصبح الكتاب الذى أنـزل ليمنحك احلياة والقـوة يتلـى اآلن لتمـوت براحـة                

  20.وسهولة
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 نشعر أننا أمام نصـوص ختتلـف ىف     - من خالل هذه النصوص      -وكما نرى فإننا    
 إقبال والنورسي معاً قد صفت      األلفاظ لكن مضامينها واحدة ورؤيتها واحدة، ذلك ألن       

مشارما، واستقام منهجهما، واحتدت غاياما الربانية واإلنسانية القائمة على التكامل          
  ...ال على التصادم والرؤية اإلحلادية املادية العوراء... بني الوحى والعقل واآلخرة والدنيا

ن يسـتأنف املسـلمون     ومها من خالل هذا املنهج الذى لن تسعد البشرية إال به ول           
 قد استطاعا تقدمي أصول وكليـات       -قيادم للحضارة إال عندما ينطلقون من قواعده        

لتحقيق النهضة اإلسالمية الىت تستفيد من كل ما أفرزته احلضارة األوربية من إجيابيـات             
هم ذلك املنهجية اإلنسانية املوصولة باهللا وبرسالة األنبياء وخامت إىل لكنها تضم... علمية

حممد صلى اهللا عليه وسلم، لتحقق إنسانية اإلنسان الىت ترتفع فوق مستوى الـذوبان ىف    
  .املادية والشيئية والغرائزية

وانطالقا من هذا املنظور القرآين مل ختدعهما املدنية األوروبية، ومل ينسـحقا أمـام              
وائها اخلادعة الىت   مقوالا وفلسفاا، ومل يفقدا موازين العدل وموضوعية الرؤية أمام أض         

 وهـم   الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الـدنيا      : "سقط حتت إغراءاا األخسرون أعماالً    
   ].104: الكهف[" يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا

 يسـميها   – غور مدنيتـها     – عن كثب    – بعد أن عاش ىف أوروبا وسرب      –كان إقبال   
وكان حيـذر   ... ظهر هيامها م  باملدنية الفاجرة الناعمة امللمس الىت تقتل الناس وهى ت        

املسلمني من أن يقعوا ىف حبائل املدنية األوروبية منبهرين بتقدمها العلمي والتكنولوجي،            
  .إلبادة غريها بطريقة عنصرية) العاملى(ناسني خمططها اجلهنمى 

عن خربة عميقة ومعايشة دقيقة جوانب الضـعف االساسـية ىف           " اقبال"لقد أبصر   
وروبية، والفساد الذى عجنت به طينتها، الجتاهها املادى، وثـورة          مركب احلضارة األ  

أصحاا على الديانات والقيم اخللقية والروحية ىف عصر النهضة، وقد عزا فساد القلب             
أن روح هذه املدنية ملوثة غري عفيفة، وقـد   إىل والفكر الذى اتسمت به هذه احلضارة

فكر السامى والذوق السليم، وقد تسلط      جردها تلوث الروح من الضمري الطاهر ومن ال       
  . القلق الدائم- رغم املدنية الباذخة، واحلكومات القوية، والتجارة الراحبة -عليها 

كما نوه بأساس حضارا الالديين، وبأا عجنت مع الثورة على الـدين، فهـى ىف               
دة، وتؤسس  خصومة دائمة مع الدين واألخالق، وبالتاىل فهى عاكفة على عبادة آهلة املا           

  .    21 ىف كل يوم هلا معبدا جديدا
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إن شعار هذه احلضارة الغارة على اإلنسانية، والفتك بأفراد النـوع البشـرى، وإن              
إن العامل ال يسعد بالسالم واهلدوء، وباحلب الربىء النــزيه،          ... شغلها الدائم التجارة  

  22 .واإلخالص هللا إال حني تنهار هذه احلضارة اجلديدة
إن شعار احلضارة احلديثة الفتك باإلنسان الذى تقوم عليـه          : "قبال ىف شعره  ويقول إ 

، ليست هذه املصارف العظيمة إال وليدة دهاء اليهود االذكياء،          ..جتارا، وتنفق سلعتها  
إن العقل واحلضارة والدين حلم ... ذلك الدهاء الذى انتزع نور احلق من صدور بىن آدم   

  23 ".ا النظام رأساً على عقبمن األحالم، ما مل ينقلب هذ
حيث املسـلمني   ) إقبال(وىف مواجهة مشروعات هذه احلضارة اإلبادية العوملية كان         

الـذات  (على أن يتمسكوا بذاتيتهم اإلسالمية، وقد أدار كثريا من شعره وفلسفته حول             
ثة،  أن يدرسوا العلوم احلدي- كما يرى إقبال     -وإذا كان واجبا على املسلمني      ). املسلمة

كما كان والـد    ( أن يقرءوا القرآن كأنه أنـزل عليهم        - أيضا   -فمن األوجب عليهم    
  .وأن ميارسوا التعاليم االسالمية ىف حيام) إقبال ينصحه

وبينما رفض إقبال منصب نائب امللك ىف إحدى مستعمرات بريطانيا حىت ال يعرض             
 يأسف ألنه أضاع    -املؤمن   باستعالء   -امرأته للسفور واالختالط، فكذلك كان إقبال       

 بثقـة   –وكـان   ).. الغرب الذى يعبده بعض املسلمني    (بعض سنوات عمره ىف الغرب      
إا حضارة  ... إن أوروبا تنتحر، والروح متوت عطشا ىف سراا اخلادع        :  يقول –املسلم  
 ولكنها تعاىن من سكرات املوت، وإن مل متت – حبداثة سنها، واحليوية الكامنة فيها  –شابة

حتف أنفها فستنتحر وتقتل نفسها خبنجرها، وال غرابة ىف ذلك، فإن كل وكر يقـوم               
على غصن ضعيف ليس له استقرار، وال يستغرب أن يرث تراثها الديىن ويدير كنائسها              

  .اليهود، إن أساس هذه احلضارة ضعيف منهار
ـ               ر إن الفكر املارد الذى أزاح الستار عن قوى الطبيعة أصبح مبجموعه يهـدد وك
الغربيني ومهدهم، إن العصر يتمخض عن عامل جديد، وإن العامل القدمي الـذى حولـه               

  24.يلفظ أنفاسه األخرية) يقامر فيه بأمن العامل وكرامة االمم(الغربيون مكاناً للقمار 
إن عماليقها  ... إن عقلها اجلريء يغري على ثروة احلب وينمو على حساب العاطفة            

 عن الطريق - حىت ىف ابتكارام وثورام   -قليد فال خيرجون    وثوارها قد طغى عليهم الت    
  .املرسوم والدائرة احملدودة

إن جتارا قمار، يربح فيه واحد، وخيسر ماليني، إن هذا العلم واحلكمة والسياسـة              
واحلكومات الىت تتبجح ا أوروبا مظاهر جوفاء، ليس وراءها حقيقة، إن قادا ميتصون             
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إن البطالـة   ... يلقون دروس املساواة اإلنسانية والعدالة االجتماعية     دماء الشعوب وهم    
  25.والعرى وشرب اخلمر والفقر هى فتوح املدنية اإلفرجنية

  –إننا نشعر وحنن نقرأ كلمات إقبال والنورسي وكأمـا يتحـدثان عـن العوملـة              
يعترف عقالؤهـا    املعاصرة الىت خيدعون ا الشعوب، بينما        – أو األمريكية    –األوروبية  

  ...ومفكروها بأا ختطيط جهنمي إلبادة أربعة أمخاس العامل
 –مث نقرأ   … وحنن قد نشعر اكثر حبقيقة هذه احلضارة عندما نقـرأ أفكارمها بوعي          

املفروضة قهرا على العامل ليزداد الغين غىن ويزداد        ) اتفاقية اجلات ( بنود   –ىف الوقت نفسه    
) شـعر (فيتأكد لدينا صدق النورسي وإقبال، وأن       …  فقراً )وهم معظم اإلنسانية  (الفقري

 من خـالل املعايشة والرؤيـة      -إقبال كان شعرا إسالميا يستشرف املستقبل، ويبصر        
وكذلك كان فكر   !!..  أعماق هذه احلضارة، وحقيقة خمططاا جتاه اإلنسانية       –القرآنية  

  !!.النورسي ممثال ىف موسوعته رسائل النور
 مع استقامة املنهج وصفو املشرب، أن جند اتفاقا شبه كامـل بـني              -جيبا  وليس ع 

حىت ىف أسلوب النقمة والكراهية لفلسفة أوروبـا        .. رؤيىت حممد إقبال وسعيد النورسي    
وخمططاا اجلوهرية الىت ال تريد مدنية أوروبا أن حتيد عنها، مع كل ما عانته من حروب               

  !!.ية مستعصيةعاملية وأمراض اجتماعية وأخالق
 جند النورسي أكثر وضوحا - مع هذا القاسم املشترك بني إقبال والنورسي        -بيد أننا   

وإشادة باجلوانب العلمية والروحية    ... ىف إنصاف اجلوانب اإلجيابية للحضارة األوروبية     
  )...!!عيسى عليه السالم(أوروبا مع مسيحية  إىل القدمية الىت كانت قد وفدت

 ا الواضحة    إن النسي ال ينكر إجيابيارـا    – كذلك  –لكنه  ... وال يعتـرف هلـا بأ 
، كما أنه ال يتجاهل خمازيها      .. صاحبة احلضارة، وأن اآلخرين مل يقدموا شيئاً       –وحدها  

  .بالوضوح نفسه... وماديتها ودنيويتها املهلكة
ادلة، فيقـدر هلـا     يزن احلضارة األوروبية مبوازين موضوعية ع     ) النورسي(وهلذا جند   

إبداعها العقلى، وصناعاا ووسائل اتصاهلا الىت قربت املسافات، وجعلت الكرة األرضية           
لكنه ىف الوقت نفسه يرفض أوروبا املتعفنة بالفلسفة املادية والوثنية الغارقة           . قرية واحدة 

  ...ىف االحنالل واحليوانية
  ":إنّ أوروبا اثنتان: "يقول النورسي

هى أوروبا النافعة للبشرية، مبا استفاضت من النصـرانية احلقـة، وأدت            : إحدامها
خدمات حلياة اإلنسان االجتماعية، مبا توصلت إليه من صناعات وعلوم ختـدم العـدل              

 هذا القسم من أوروبا، وإمنـا أخاطـب         – ىف هذه احملاورة     –واإلنصاف، فال أخاطب    
 الطبيعية، وفسدت باملاديـة اجلاشـية،       أوروبا الثانية، تلك الىت تعفنت بظلمات الفلسفة      
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 إىل وحسبت سيئات احلضارة حسنات هلا، وتومهت مساوئها فضائل، فساقت البشرية

       26" .السفاهة وأردا الضاللة والتعاسة
راح النورسي خياطب احلضارة    ... وبالوضوح نفسه، والنقمة نفسها، والتحذير نفسه     

  : قائال هلا وللمفتونني ا–ديىن الالأخالقى  ممثلة ىف هذا الشق الال–األوروبية 
اعلمى جيدا أنك قد أخذت بيمينك الفلسفة املضلة السـقيمة،         (!!) يا أوروبا الثانية    

أال شـلّت يـداك،     . وبشمالك املدنية املضرة السفيهة مث تدعني أن سعادة اإلنسان ما         
  .وبئست اهلديةُ هديتك، ولتكن وباالً عليك، وستكون

ترى هل ميكن أن يسعد إنسان      !! الروح اخلبيثة الىت تنشر الكفر وتبث اجلحود      أيتها  
مبجرد متلكه ثروة طائلة، وترفله ىف زينة ظاهرة خادعة، وهو املصـاب ىف روحـه وىف                

  !.؟ 27 وجدانه، وىف عقله وىف قلبه مبصائب هائلة؟ وهل ميكن أن نطلق عليه أنه سعيد
 على أوروبا األوىل، وأسوأ ما ىف األمـر أن          - أو كادت    -لقد طغت أوروبا الثانية     

العامل االسالمى يقتبس أكثر ما يقتبس من أوروبا الثانية، وتدفعه أوروبا نفسها بعيدا عن              
طريق أوروبا األوىل، فتمنع عنه علمها اإلبداعي الدقيق، وتغدق على أبنائه أوراقا تسمى             

  !!.الشهادات اجلامعية
ا على العلم احلقيقى، وقدرة على اإلبداع، فإـا         أما إذا وجدت من أحدهم إصرار     

أن حترم منه حضارته فتغريه باملال والنساء حـىت يقبـل جنسـيتها وخيـدم      إىل تسعى
  ...!!حضارا

 شـرها الـذى ال خـري    – بكل الوسائل –إا متنع خريها الذى ال شك فيه، وتنشر  
  ..!!.فيه

إن البشـرية الـىت   :  فيقول –وبا األويل  أور –إن النورسي يعترف ذا اجلانب اإلجياىب     
أخذت تصحو وتستيقظ بنتائج العلوم والفنون احلديثة، أدركت كنه اإلنسانية وماهيتها،           

  .وتيقنت أنه ال ميكنها أن تعيش مهالً بغري دين
لقد تيقظ اإلنسان ىف عصرنا هذا، بفضل العلوم والفنون ونذر احلروب واألحـداث             

  28.اإلنسانية واستعدادها اجلامعاملذهلة، وشعر بقيمة جوهر 
 عن املدنية فإنه يقصد املدنية مبعناها الصـحيح         – بإطالق   –وعندما يتكلم النورسي    

أى أوروبا مبحاسنها وجوانبها النافعة للبشرية وليس ذنوا وسيئاا،         )... أوروبا االوىل (
يار، وقـدموا   كما ظن احلمقى من الناس أن تلك السيئات حماسن فقلدوها وخربوا الد           
  !!  29 الدين رشوة للحصول على الدنيا فما حصلوا عليها وال حصلوا على شئ
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إن أوروبا الثانية الىت تكاد تقضى على أوروبا االوىل حتمل ىف أحشـائها جـراثيم               
إا تأسست على مخسة أسس سلبية ...وجراثيم الدمار والفناء لنفسها وللبشرية   ... الظلم
  :مدمرة

القوة بدل احلق، وشأن القوة االعتداء والتجاوز والتعرض، ومـن          :  فنقطة استنادها 
  .هذا تنشأ اخليانة

التزاحم والتخاصم،  : منفعة خسيسة بدل الفضيلة، وشأن املنفعة     :  وهدفها وقصدها 
  .ومن هذا تنشأ اجلناية

التنـازع  : اجلدال واخلصام بدل التعاون، وشـأن اخلصـام       :  ودستورها ىف احلياة  
  . هذا تنشأ السفالةوالتدافع، ومن

العنصرية الىت تنمو على حساب غريهـا، وتتقـوى         :  ورابطتها األساسية بني الناس   
التصادم املريع، وهو املشاهد، ومن     : بابتالع اآلخرين، وشان القومية السلبية والعنصرية     

  .هذا ينشأ الدمار واهلالك
ـ        :  وخامستها ذليل العقبـات   هى أن خدمتها اجلذابة، تشجع األهواء والنوازع، وت

مسخ اإلنسـان،   : أمامها، وإشباع الشهوات والرغبات، وشأن االهواء والنوازع دائماً       
  30 .وتغيري سريته، فتتغري بدورها اإلنسانية وتمسخ مسخاً معنوياً

ومن خالل هذه األسس اخلمسة املدمرة السلبية الىت تقوم عليها املدنيـة األوروبيـة              
الغريب جتـاه اإلنسـانية،   ) العوملى(ج املشروع احلضارى كشف نتائ إىل ينتهى النورسي

، وهى إبادة أربعة امخاس البشرية، ومـن  )إقبال(النتائج نفسها الىت انتهى إليها  إىل فيصل
يقـول  ... عجب أا النتائج الىت ينتهى إليها الفكر االجتماعى واالقتصادى احلـديث          

  :النورسي
اطنهم على ظاهرهم، لرأيت ىف صورم سـرية        إن معظم هؤالء املدنيني، لو قلبت ب      
  31.القرد والثعلب والثعبان والذئب واخلنـزير

أحضـان   إىل وألجل هذا فقد دفعت هذه املدنية احلاضرة مثانني ىف املائة من البشرية"
وظلت العشرة الباقية حيارى . سعادة مموهة زائفة إىل الشقاء وأخرجت عشرة باملائة منها

لألكثرية،  أو ، علماً بأن السعادة تكون سعادة عندما تصبح عامة للكلبني هؤالء وأولئك
   32" .بيد أن سعادة هذه املدنية هى ألقل القليل من الناس

اللذان ) مؤلفا كتاب فخ العوملة(وإذا قارنا هذا الكالم مبا انتهى اليه الباحثان األملانيان       
يان معاصران ينطلقان من رؤية ليربالية النتيجة نفسها، مع أما مفكران اقتصاد إىل ينتهيان

إذا قارنا كالم إقبال والنورسي السابق، مبا       !!.. لكنها موضوعية إنسانية  ) اقتصادية حبتة (
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، أدركنا كيـف أن املفكـرين املسـلمني         )مارتني وشومان (انتهى إليه هذان الباحثان     
ـ           ل السـليم العلميـة     الكبريين ينطلقان من رؤية قرآنية موضوعية تلتقى مع رؤية العق

املوضوعية، وأدركنا أيضا كيف أن اهللا مينح املفكرين املسلمني املخلصني إهلاما يستشرف          
الغيب، ويستقرئ املستقبل، حىت ولو مل تتوافر لديهم وسائل البحث العلمـى وأدواتـه              

  ..الكاملة، ما دامت رؤيتهم قرآنية واعية
يقـول  ..  انتهى اليه النورسي وإقبـال     مبا) مارتني وشومان (لننظر، ولنقارن ما يقوله   

مجـادى اآلخـرة   (م 1998العربية ىف أكتـوبر   إىل املترجم) فخ العوملة(مؤلفا كتاب 
  33):هـ1419
الـذى  )  والثلث الفقري  –  األثرياء(جمتمع الثلثني   ) أى ىف ظل العوملة احلديثة    (مل يعد   "

وزيـع الثـروة واملكانـة      كان األوروبيون خيافون منه ىف الثمانينات هو الذى يقـرر ت          
% 20االجتماعية بل سيحددها ىف املستقبل منوذج العوملة اجلديد القائم علـى صـيغة              

لقد الح ىف األفق جمتمع اخلمس، هذا اتمع        ). عاطلون عن العمل  % (80و) يعملون(
 (Tittytainment)الذى سيتعني ىف ظله دئة خواطر العاطلني فيه عن العمل مبا يسـمونه              

  ).املعونة االجتماعية أو قةالصد(
من السكان العاملني ستكفى    ) عشرين باملائة % (20إن   : "– أيضا   –ويقول املؤلفان   

ولكن ماذا عن اآلخرين؟ ماذا (...) ىف القرن القادم للحفاظ على نشاط االقتصاد الدويل      
 مـن الطبقـة     عن الثمانني باملائة العاطلني وإن كانوا يرغبون بالعمل؟ إن الثمانني باملائة          

 Jeremy)  كما يرى الكاتب األمـريكي جرميى ريفكـن  –السفلي ستواجه بالتأكيـد 

Refkin)  اية العامل( مؤلف كتاب (- هذا " سان" مشاكل عظيمة، ويعزز رئيس مؤسسة
إن املسألة :  إذ يقول(Scoot Mc Nealy)الرأي مستشهدا مبدير شركته سكوت مك نيلى 

   To have lunch or be lunch. " 34)أما أن تأكل أو تؤكل ": ستكون ىف املستقبل هى
أن منوذج احلضارة الـذى  ) مارتني وشومان(وهلذه النتيجة املؤسفة كل األسف يرى    
وكأما كما نرى يتكلمان بلغة إقبـال       . (35 ابتكره الغرب مل يعد صاحلا لبناء املستقبل      

رطة هلذا النموذج كانت جـزءا مـن        ومها يعتقدان أن الدعاية املف    !!) والنورسي نفسها 
 – بتعبريمها   –احلرب الباردة، وهلذا فإن هذا النموذج األورويب احلضاري جيب أن يوضع            

 عملية حتول تارخيى    – حسب اعتقاد املؤلفني     –وتسود اآلن !! ىف متحف األسلحة القدمية   
خاء، ويسود   التقدم والر  – حتت ضغط النموذج الغرىب      –بأبعاد عاملية واضحة ينعدم فيها    

... 36 التدهور االقتصادى والتدمري البيئى واالحنطاط الثقاىف، ىف ضوء حضارة التنمـيط          
  ..!!.حضارة أوروبا وأمريكا
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 بعد هذه النصوص الـىت أوردناهـا للمفكـرين األملـانيني            –وأعتقد انه من حقنا     
كثريا مـن   وعرف  (والىت عرفها العامل العرىب واالسالمى      ) مارتني وشومان (االقتصاديني  

  ).. أمثاهلا من الدراسات اجلادة حول تأثري اهليمنة العوملية
 مـع مـا     – ىف جممل الرؤى واحلقائق والنتائج       –من حقنا عندما جند تطابقها الكبري       

أى مـع   ... منذ نصف قـرن   ... ذكره وانتهى إليه إقبال والنورسي املفكران املسلمان      
من حقنا أن نستنتج عـددا مـن        .. ات واملكان تفاوت الزمان، وتفاوت الثقافة واملنطلق    

احلقائق األساسية، على رأسها املصداقية الكاملة واألحقية املطلقة للمنظور القرآىن الذى           
دراسـة اإلميـان    (وهو منظور   ) علم اليقني (فهو منظور   ... انطلق منه إقبال والنورسي   

  )..الصحيح
لمني الكبريين وسالمة منـهجهما      أصالة املفكرين املس   - أيضا   -ومن هذه احلقائق    

قادراً على فهم دالالته    ) احلق(فليس كل من يتعامل مع      .. وموضوعيتهما وجتردمها للحق  
واستخالص دروسه، وعلى التعبري عنه بطريقة علمية، وتوضيح الطرق املوصـلة إليـه             

  ..واآلليات احملققة له
وأخرياً فإن من احلقائق    !! ريقلكن إقبال والنورسي جنحا ىف تقدمي الكثري ىف هذا الط         

 بني معطيات الـوحى الصـحيح،       – كما نرى ىف اآلراء السابقة       –التطابق  : املستخلصة
  !!.عندما تصفو املشارب ويستقيم املنهج وتتحد الغايات.. واستنتاجات العقل الصحيح

  
  :املستقبل لإلسالم وحضارته االميانية

املادية ذات البنية امللحدة، وبـني حضـارة   ومع ذلك فان الصراع بني املدنية الغربية    
إذا كان مقدراً ىف علم     . اإلسالم ذات البنية اإلميانية، البد أن ينتهى بالنصر لإلميان واحلق         

.. فال وجود إال بالروح والضمري والعقل واملادة معا       .. اهللا أن يبقى للبشرية بعض الوجود     
) واألمريكية(ومبا أن املدنية األوروبية     .. موالنبوة والعل ... وال إنسانية إال بالوحي والعقل    
فإا مل تعد قـادرة علـى       .. واكتفت بالعقل واملادة  ... قد مزقت هذا النسيج املتكامل    

االستمرار ىف القيادة مهما كانت كثافة السحب الىت حتجب احلقائق والقيادة بالتاىل البد             
لصادقون الصـاحلون إلنقـاذ   والبد أن يتقدم املسلمون ا... أن تعود لإلسالم وحضارته   

  ...سفينة اإلنسانية
أن احلضارة الغربية قد أدت دورها، وشاخت وهرمت، وأينعـت          ) إقبال(وىف رأى   

حانة للفساد  إىل كالفاكهة، وحان قطافها، وأن العامل القدمي الذى حوله مقامرو الغرب
أن ) د اقبـال  حمم(ويعتقد  . سينتهي قريباً، وأن اإلنسانية سوف تتمخض عن عامل جديد        
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هذا العامل اجلديد ال حيسن تصميمه إال من بىن لإلنسانية البيت احلرام باألمس ىف مكـة                
. مركز األرض، وورث إبراهيم وحممدا صلى اهللا عليه وسلم ىف قيادة العـامل وإرشـاده              

ذا املسلم النائم، أن يقوم وميسح النوم عن عينيه، فقد ظهر           ) حممد إقبال (ولذلك يهيب   
د ىف الرب والبحر، وعاث األوروبيون ىف األرض، وأفسدوا فيها بعـد إصـالحها،              الفسا

وخربوا العامل وملئوه ظلماً وظلمات، وشروراً وويالت، وليست هذه االرض إال بيتاً من         
بيوت اهللا جعلها مسجدا وطهورا، وأذن أن ترفع ويذكر فيها امسه، ولكن األوروبـيني              

ارة، ومكان ب وإغارة، وقد آن لباىن البيت احلرام مخارة، وبيت فسق ودع إىل حولوها
 إىل وحامل رسالة اإلسالم أن يقوم ويصلح ما أفسده األوروبيون، ويعيد هـذه البيـت  

  37.قواعد إبراهيم وحممد صلى اهللا عليهما وسلم، ويبىن العامل من جديد
 املدنية على   إنه بطغيان ذنوب  : "ويقول.. أما النورسي فيحدثنا احلديث نفسه تقريبا     

حماسنها، ورجحان كفة سيئاا على حسناا، تلقت البشرية صفعتني قـويتني حبـربني             
عامليتني، فأتتا على تلك املدنية اآلمثة، وقاءت دماءاً لطخت وجه األرض برمتها، وسوف             
تتغلب بإذن اهللا حماسن املدنية بفضل قوة اإلسالم الىت ستسود ىف املستقبل وتطهر وجـه               

  ..ن األدناس وحتقق أيضا سالماً عاماً للبشرية قاطبةاألرض م
نعم ملا كانت مدنية أوروبا مل تتأسس على الفضيلة واهلدى، بل على اهلوس واهلوى،              

وأصـبحت  . اآلن إىل وعلى احلسد والتحكم، تغلبت سيئات هذه املدنية على حسـناا 
 قوى ومؤثر على قرب     كشجرة منخورة بديدان املنظمات الثورية اإلرهابية، وهذا دليل       

الىت ستكون الغلبة هلا عن ) اإلسالمية(مدنية آسيا  إىل ايارها، وسبب مهم حلاجة العامل
   !!. 38قريب

يلتقى فيها إقبال والنورسي، مع مـا يقولـه         .. إنه استشراف ورؤية مستقبلية أخرى    
  )..!!.فخ العوملة(مؤلفا كتاب 

عـد عديـد مـن النكبـات واهلـزائم          وقد ظهرت الصحوة اإلسالمية ىف العامل ب      
لكن األشواك توضع ىف طريقها، .. غايتها إىل واالختبارات، وقد كادت الصحوة متضى

وبـدالً مـن أن يرشـدوها    ... الوقوف ضدها كثري من املنافقني املسـلمني  إىل ويدفع
ويبنون على اخلطأ الفردى والتطرف الشخصـى  ... اخلطأ إىل يدفعها بعضهم. للصواب
 مل يكسـبوا    - كما أشار النورسي     -ومع ذلك فإم    .. واجهة عامة للظاهرة  سياسة م 

  .الدنيا حني باعوا اآلخرة، ومل يرض عنهم األعداء حني باعوا اإلخوان واألصدقاء
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 صفعات قوية من الذلة واخليانة ونكث       - بأمر اهللا    -وىف كل يوم يصفعهم األعداء      
ولن ترضى عنك اليهود وال     " تتخلف، قال تعاىل     حتقيقا لقوانني القرآن الىت ال    ... العهود

  39" .النصارى حىت تتبع ملتهم
 ِمنهم  ال علَيِهم ما هم ِمنكُم و     هللا ِإلَى الَِّذين تولَّوا قَوما غَِضب ا      أَلَم تر ": وقال تعاىل 

ا كَـانوا    لَهم عذَابا شِديدا ِإنهم ساَء م      هللاأَعد ا . ويحِلفُونَ علَى الْكَِذِب وهم يعلَمونَ    
   ].15 -14:اادلة[" يعملُونَ
 مرحلة من مراحل اهلوان سوف تنتهى بإذن اهللا، وسوف تعقبها إفاقة إنسـانية   لكنها

  ...!!.عامة تبحث عن احلق، وتسعى إليه بعد أن يصل األمر إىل مداه
لديه احلقيقة اإلسالمية أستاذ    ... وإن لدى اإلسالم مؤهالت النصر والتفوق والسيادة      

هذا األستاذ احلقيقى والقائد احلقيقى  إىل ولديه حاجة البشرية امللحة... مجيع الكماالت
  .للمدنية الصحيحة الالئقة باإلنسان

ولديه احلرية املمزوجة بالشرعية، الىت متزق االستبداد، وتقضـى علـى الفوضـى             
ولديه العزة االسـالمية    . ولديه الشهامة اإلميانية املمزوجة بالرمحة والصراحة     . الالإنسانية

  .الوسائل املادية واملعنوية معاًب.. الىت تعلن إعالن كلمة اهللا
 -وكما صدقـت توقعـات النورسي ىف املاضى القـريب فسـوف تصــدق           

واهللا ...!!. والبعيـد أيضـاً   ...  توقعاته بانتصار االسالم ىف املستقبل القريب      -بإذن اهللا   
  .غالب على أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون

  
 :اهلوامش

                                                           
  .636، 635 ص) الكلمات( كليات رسائل النور -بديع الزمان سعيد النُورسي   1
  .65هـ ص 1412 - مصر - 2طبع سوزلر  للنشر ط: الكلمات: النُورسي  2
  65السابق ص   3
  68السابق ص   4
  70السابق ص   5
  72السابق ص   6
  76السابق   7
  81السابق   8
  84السابق   9

  85التاسعة   10
  88السابق   11
  94السابق   12
  96السابق   13
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  182 اللمعات 14
  183 اللمعات 15
 636 الكلمات ص –ان النُورسي بديع الزم 16 

  637 المرجع السابق ص 17
 فى المسألة السـابعة مـن المكتـوب الثـامن والعشـرين نشـر سـوزلر                 476 انظر المكتوبات ص     18

  .هـ، القاهرة2/1413ط
 2/1412 نشر سـوزلر  ط     143 ص   1ج  ) كليات رسائل النور  ( الكلمات   – بديع الزمان سعيد النُورسي      19

  القاهرة
 ص - الهنـد  - ندوة العلماء لكنؤ    - المجمع اإلسالمي العلمي     - أبو الحسن على الندوى      -إقبال   روائع   20

  هـ1401/ 4 ط 53 - 51
  . 82 أبو الحسن الندوى ص - روائع إقبال 21
  83 المرجع السابق ص 22
  .   المكان السابق23
   84-83 أبو الحسن الندوى ص – روائع إقبال 24
  . 84 المكان السابق ص 25
  . القاهرة. هـ1413 / 2 ط177، 176إحسان قاسم الصالحى / ترجمة أ : اللمعات: ورسي الن26ُ
  . 177 اللمعات 27
  .  مصر1999 / 3 نشر سوزلر  ط- 494 كليات رسائل النور ص -صيقل اإلسالم :  النُورسي28
  . 501 صيقل اإلسالم 29
 357صيقل اإلسـالم  : النُورسي: رهـ وانظ1412 / 2 طبع مصر سوزلر  ط  855الكلمات  :  النُورسي 30

  ". سوزلر" مصر 1999 / 3ط 
  . 1 - كليات رسائل النور - 855 الكلمات ص - بديع الزمان النُورسي 31
 ويقول النُورسي وكأنه عالم اقتصادى يعاصر عولمـة أمريكـا   856 والكلمات 357 صيقل اإلسالم ص   32

  . 856الكلمات ص " ة ظالمةوتتجمع األرباح التجارية بأيدى أقلي: "الكذوب
 - 28 ص   238 عـدد    -االعتداء على الديمقراطية والرفاهية     : فخ العولمة :  ضمن سلسلة عالم المعرفة    33

عـدنان عبـاس    /  ترجمة د    -رامز زكى   / مراجعة وتقديم د    .  الكويت -نشر المجلس الوطنى للثقافة     
  .على

  . 26 فخ العولمة ص 34
  ). المقدمة (12 فخ العولمة ص 35
  .  12ص :  فخ العولمة36
وهذا ال يعنى االستغناء عـن ابـداعات    . ( بتصرف 131 - 130 روائع إقبال ص     - أبو الحسن الندوى     37

 مع تسخيرها لخدمة الحـق ونشـر اإليمـان          - األولى   -العقل األوروبى التى أنجزتها أوروبا النافعة       
  . والرحمة والتسامح

  . 501 ص  بديع الزمان النُورسي- صيقل اإلسالم 38
  . 500، 499 صيقل اإلسالم -بتصرف من الخطبة الشامية :  النُورسي39
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 ا����ن� �  ا���� وا���أة آ�����

�� ا���ر����ر ر���  
  

   ΨΨΨΨإميان علي الغا
  

  : متهيد
  .اإلنسان حمور احلياة الدنيا

  ]21: الذاريات [. ) تبِصرونَالوِفي أَنفُِسكُم أَفَ (:قال اهللا تعاىل
آية كرمية ختتصر بكلمات قليلة معجزة عظيمة هي معجزة النفس اإلنسانية مع كل ما 

ن من دالالت ترمـز إىل تكوينـه اجلسـدي والعقلـي والفكـري              حتمل كلمة إنسا  
  ...واالجتماعي

ويعترب العمل على هذه األصعدة من أصعب األمور على اإلطالق، ذلك أن منـاط              
  .أحوال الدنيا التغري والتطور والتجدد

وهذه احلركة املستمرة تطال كل مسات احلياة الدنيا من مأكل وملـبس ومسـكن              
ساليب الرفاهية والتعبري عن املشاعر وطرق التفكري وغري ذلك مما          وطرق كسب الرزق وأ   

ال اية له من ردات فعل بشرية، وتفاعل مع البيئة احمليطة ومن حماوالت مستمرة يقوم ا 
  .اإلنسان لتحقيق مبدأ تسخري الكون وبسط سيادته على هذه األرض الفانية

 ال يتغري وهو حقيقة اإلنسان، وكل هذه األحداث إمنا هي تتمحور حول مركز ثابت    
أي خلقه وغاية وجوده، وهذا اجلوهر جيعل النفس اإلنسانية تتعامل مع مرادفات خلقها             

  .بتناغم يهدف للوصول إىل الغاية األساسية وهي اخللود واحلياة األبدية
وبالعودة إىل هذه النفس اإلنسانية الثابتة، من حيث اجلوهر واخللق جنـد أـا ذات               

:  خمتلفة متيل بطبعها وفطرا إىل السكينة، يقول بديع الزمان سعيد النورسـي            نـزعات
إن اعتدال مزاج اإلنسان ولطافة طبعه وميله إىل الزينة، أي ميله الفطـري إىل العـيش                "

                                                           

Ψ  وتتـولى  ) بحـر المحـيط   ( تملك مؤسسة للترجمة  . 1970 لبنان سنة – طرابلس -ولدت في صافيرا
 .تتقن الفرنسية واأللمانية واإلنكليزية. كمترجمة محلفة لدى المحاكم اللبنانية
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الالئق باإلنسانية يدفعه إىل االبتعاد عن عيش احليوان، فهو حمتاج لتحصيل حاجاتـه يف              
  1".ىل تلطيفها وإتقاا بصنائع مجةمأكله وملبسه ومسكنه، إ

  .وبذلك تكونت اتمعات ونشأت احلياة املدنية وتطورت كل متغريات احلياة
ومل يترك اإلنسان يف هذه األرض تائهاً تتنازعه أهواؤه وغرائزه وملذاته، وإمنا جعـل              

قه، ومىت حاد   اهللا تعاىل هلذه احلياة نظاماً وإطاراً، مىت لزمه اإلنسان حتققت الغاية من خل            
عنه واتبع هواه شرد وتاه يف الالمعقول والالمسموح، لذلك، إن السياق القرآين يشـد              
اإلنسان إىل حقيقة خلقه واىل الفطرة اليت فطر عليها، فهو خملوق له نـزواته وغرائـزه               
وأهواؤه، تلكم هي اليت يف إطارها األعم متاع الدنيا، مث بعد ذلك يشده السياق ليفهمه               

 هذا املتاع الذي حيسبه ألذ وأمتع ما يليب الرغبة واهلوى واملزاج هـو فقـط يف                 أن كل 
اإلطار األرضي، لكن احلقيقة األكرب أن اهللا عنده حسن املآب، يف اجلنة حيث اللذة اليت               
ال يشوا اخلطأ وال يتهددها احلرمان والزوال، وهذا ما يطمئن ويهدئ الـروع عنـد               

  .2اإلنسان
ا يف عينيه وون عليه ملذاا فما متاع الدنيا يف اآلخرة إال القليل،             وهكذا تصغر الدني  

وتنطلق هذه النفس البشرية بشقيها، مدفوعة بنور اإلميان لعمارة هذه األرض، باعتبارها            
  .جسر عبور إىل األبدية واخللود

  
  :الرجل واملرأة شقا النفس اإلنسانية

  ]..30:البقرة، [ )رِض خِليفَةًألِإني جاِعلٌ ِفي ا( : قال اهللا تعاىل ملالئكته
وخلق آدم من تراب وبث فيه الروح، فكان أول إنسان كامل حيمل نفساً إنسـانية               

قال اهللا . واحدة خلقها اهللا تعاىل لعمارة هذه األرض بتقوى اهللا وعبادته وحسن الصلة به        
  :تعاىل
) الِْجن لَقْتا خماوِإإلو وِنالنسدبع56الذاريات ،آية [  ) ِلي.[  

ياأَيها الناس اتقُـوا ربكُـم الَّـِذي    (: ىل أيضاً يف معرض حديثه عن اخللق    وقال تعا 
: النساء[ ) كَِثريا وِنساًءالًكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجا  ـخلَقَ
1[..  

، ا زوجهـا  يف بداية  اخللق كانت النفس البشرية واحدة مث شق  اهللا تعـاىل منـه               
أة جزءاً من كل، وخسر الرجل جزءا       وهكذا أضحت املر  . فخرجت حواء من ضلع آدم    

بنقصه، تنقص إنسانيته وكماله الذي خلقه اهللا عليه، لذلك حيتاج كل واحـد منـهما               
  .لآلخر إلعادة اللحمة والوصول إىل الكمال اإلنساين من جديد
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ومن هنا نلحظ حقيقة مهمة وهي أن القرآن الكرمي عندما يريد أن خياطب الـنفس               
ب ذلك األصل الكامل، فال مييز بني رجل وامرأة إال عندما يكون            اإلنسانية إمنا هو خياط   

  .اخلطاب خاصاً ميس يف خصوصيته ميزة كل واحد مهما على حدة
وإن هذا اخلطاب القرآين الشامل يظهر عظم اللحمة بني شقي النفس اإلنسانية حىت             

  .كأن هذا االنسالخ معدوم فيما يتعلق بعموم اخللق وغاياته وأهدافه
أة والرجل على حد السواء معنيان باإلميان واإلسالم واإلحسان ومطالبان بتنفيذ           فاملر

  .أصول الشرع وفروعه من فقه وعبادة، وذلك بأساس تكليف النفس البشرية
ومل خيرج سياق اخلطاب يف رسائل النور عن ذلك املوجه يف القرآن الكـرمي، إذ أن                

لرجل واملرأة وإمنا هـو اإلنسـان بشـقيه         الكاتب مل مييز يف عموم خطابه اإلمياين بني ا        
  .وكماله

فلتكن رسالة احلجاب يف املقدمة، ومرشـد الشـباب،         : "وذلك بدليل قوله للنساء   
  .3"والكلمات الصغريات نائبة عين يف إلقاء الدرس عليكن يا أخوايت الطيبات

وإن مرشد الشباب والكلمات الصغريات إمنا هي موجهـة يف عمـوم خطاـا إىل        
: ان دون تفريق بني رجل وامرأة والكاتب دائماً يشبه اإلنسان باجلنـدي الـذي             اإلنس

بذكره السم اهللا تعاىل يكون كمن اخنرط يف اجلندية يتصرف باسم الدولة وال خيـاف               "
أحداً حيث أنه يتكلم باسم القانون وباسم الدولة فينجز األعمال ويثبـت أمـام كـل                

إن كل من جيعل احليـاة الفانيـة        : "ه الكلمات ويقول النورسي مرشدا يف هذ     . 4"شيء
. مبتغاه فسيكون يف جهنم حقيقة ومعىن حىت لو كان يتقلب ظاهرا يف حببوحة النعـيم                

وإن كل من كان متوجها إىل احلياة الباقية ويسعى هلا جبد وإخالص فهو الفائز بسـعادة    
  .5"الدارين 

إذا ما كان املوقف موقـف      وهكذا هو مدار خطابه وحديثه يف الرسائل كلها، حىت          
  .خصوص ومتايز، لزم الرجل مركزه ولبست املرأة لبوسها

  
  :احملور األول

  :النساء بطالت العطف واحلنان
إن النساء نوع من املخلوقات الطيبة املباركة خلقها اهللا تعاىل ألجل           : "يقول النورسي 

ء من كل ال تكتمل     وهي جز . 6"قضاء حياة أسرية سعيدة ضمن نطاق التربية اإلسالمية       
إال بالتحاقها بشقها الثاين، وقد جبلت على الرقة واحلنان والشفقة والدعة، لذلك هـي              

جيدن يف أنفسهن حاجة إىل رجل يقوم على محايتـهن ومحايـة   : "حسب قول النورسي 
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أوالدهن، فهن مسوقات فطرياً حنو حتبيب أنفسهن لآلخرين وعدم جلب نفرم وجتنب            
  .7"اهلمجفائهم واستثق

ومل يزل موضوع املرأة مدار جدل وحبث لدى العديد من املفكرين املعاصرين، فقـد        
شكلت قضية املرأة مادة دمسة لكل دعاة التغريب والتحرر كما يزعمون، إذ أن أول ما               
قاموا به لزعزعة اتمع اإلسالمي هو إخراج املرأة من بيتها ودفعها إىل نـزع احلجاب،              

  .ة والتمدن، وطوراً بدعوى العلم والتطورتارة بدعوى احلري
ال تفرق بـني    "يقول سيد سابق يف معرض حديثه عن التربج واالختالط أن الفتاة              

  .8"حرم اجلامعة، وصالة عرض األزياء
وكان من نتائج هذا االحنراف أن كثر الفسق وانتشر الزنـا، وإـدم             : ويقول أيضاً 

تركت العناية باألطفال ، واشتدت أزمة الزواج       كيان األسرة وأمهلت الواجبات الدينية و     
وبلغ هذا االحنراف حداً مل يكن خيطر على        .... وأصبح احلرام أيسر حصوالً من احلالل     

  9".بال مسلم
بل وقد بلغ بأحد دعاة التحلل الدعوة إىل تشريع الزنا حبجة أنه يرأف بالفتاة احملرومة               

فضل الطرق للتناسل هي الـزواج، وإذا مـا         إن الفتاة اليت جتد أن أ     : من األمومة فيقول  
تقدمت بالسن وهي عزباء ومل تعد تأمل يف الزواج، فأي خطيئة ترتكبها جتـاه اتمـع    

وال جيوز للشرع والقانون    ] خارج نطاق الزواج  [وجتاه الناس إذ هي متنت أن تكون أماً         
وال تفهمن أيها   ": فيقول] مث يضيف بوقاحة  ... [أن يعترب وليدها ابن سفاح ال حقوق له       

القارئ من كالمي أين من دعاة اإلباحية، أعوذ باهللا، فأنا أغار على الفضيلة أكثر بكثري               
إن ما قاله جورج حنا،     . 10"من الذين يدعوا ولكين أواجه حقيقة تبدو ماثلة أمام عيين         

يظهر إىل أي مدى بلغ التحلل  عند أصحاب النفوس الشريرة الساعية إىل هـدم هـذا                 
  .ظام الكوينالن

لدى تصدي ضاللة الزندقة    : "ويف إشارة منه إىل هذه احلملة الشعواء، يقول النورسي        
لإلسالم وحرا معه فإن أرهب فرقة من الفرق املغرية على اإلسالم واليت تسـري وفـق                
خمطط النفس األمارة بالسوء وسلمت قيادا وإمرا إىل الشيطان، هي طائفة من النساء             

 العاريات الاليت يكشفن عن سيقان وجيعلنها سالحاً قاسياً جارحاً ينــزل            الكاسيات
  .11"فيغلقن بذلك باب النكاح ويفتحن باب السفاح! بطعناته على أهل اإلميان

وأول ما دعا إليه دعاة التحلل هو خلع احلجاب، حياولون بذلك التعـرض ألهـم               
ل ذات الصلة، لذلك ال بـد مـن         ثوابت فطرة املرأة، ولعله األخطر من بني كل املسائ        

  .دراسة هذه املسألة بتفصيل أكثر
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  :مسألة احلجاب
لقد حوت رسائل النور رسالة تكاد تكون أكثر الرسائل خصوصية بالنساء، بل هي             
تكاد تكون الوحيدة اليت ميز فيها النورسي بني الرجل واملرأة وتوجه فيهـا إىل النسـاء                

يف املوضوع أن نذكر ما جرته رسالة احلجـاب علـى           مباشرة، ومن املفيد قبل الولوج      
" أسكي شهر "كاتبها واتباعه، إذ يذكر النورسي أنه بعد حتقيق دام ستة أشهر يف حمكمة              

متت تربئة رسائل النور من مة تشكيل أية مجعية وأية طريقة صوفية، هذا ما عدا رسالة                
 -، حيث جعلوها تكأة وحجـة       )اليت تعد جزءاً صغرياً فقط من رسائل النور       (احلجاب  

 مما أدى إىل احلكم بالسجن ملدة ستة أشهر         -ليست قانونية بل بقناعة شخصية ووجدانية     
  .12لعشرة من طالب النور

ومن هذه احلادثة ندرك مدى خطورة هذا األمر إذ أنه عمليه مساس بثابت أساسـي        
طرة السامية اليت فطر    تتمحور حوله عملية تطور احلياة وهو حماولة يائسة لنـزع تلك الف          

  .اهللا تعاىل عليها النساء، أال وهي احلجاب
ويف رسالة احلجاب الشهرية هذه يعرض الكاتب للخطاب القرآين اخلـاص حيـث             

  .يتوجه اهللا سبحانه وتعاىل إىل املرأة مشرياً إىل أحد أهم خصائص إنسانيتها
زواِجك وبناِتك وِنساِء الْمؤِمِنني يدِنني علَـيِهن       َألياأَيها النِبي قُلْ    (: وقال اهللا تعاىل  

ج الِمن59: األحزاب[  )ِبيِبِهن.[  
هذه اآلية الكرمية تأمر باحلجاب بينمـا تـذهب         : "يقول النورسي يف مقدمة رسالته    

املدنية الزائفة إىل خالف هذا احلكم الرباين، فال ترى احلجاب أمراً فطرياً للنساء بل تعده       
  .13"أسراً وقيداً هلن

عة ِحكَم تدل على كون هذا احلكم القرآين يتوافق مع          ويعرض صاحب الرسائل ألرب   
مقتضى فطرة النساء، وخالفه يناقض هذا األصل، وسنورد باختصار هذه احلكم كمـا             

  .14وردت يف رسائل احلجاب 
  :احلكمة األوىل

وهي أن النساء حيملن يف فطرن ختوفاً من الرجال األجانب وهذا التخوف يقتضي             
ف، وتنبهها خلقتها الضعيفة تنبيهـاً جـاداً إىل الـتحفظ           فطرةً التحجب وعدم التكش   

  .وتدفعها إىل التستر، ليحول دون إثارة شهوة غري احملارم وليمنع التجاوز عليها
  ].59: األحزاب [   ) يؤذَينالذَِلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَ(: تطبيقا لقول اهللا تعاىل[

من -مل تفسد أخالقها وتتبذل    ما   -فاملرأة لكوا رقيقة الطبع سريعة التأثر تنفر حتماً       
نظرات خبيثة تصوب إليها واليت هلا تأثري مادي كالسم حىت أننا نسمع أن كثرياً من نساء   
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أوروبا وهي موطن التكشف والتربج يشكني إىل الشرطة مالحقتهن بـالنظر إلـيهن،             
  ".إن هؤالء السفلة يزجوننا يف سجن نظرام: "قائالت

  :احلكمة الثانية
حول تلك العالقة الوثيقة واحلب العميق بني الرجل واملـرأة وهـذه            وهي تتمحور   

العالقة ليست وليدة متطلبات الدنيا فحسب، فاملرأة ينبغي هلا عدم لفت نظر غري رفيقها              
  .األبدي وصديقها اخلالد إىل مفاتنها وأال تزعجه وال حتمله على الغضب والغرية

حمبته هلا يف حياة دنيوية فقط وال يوليها وحيث أن زوجها املؤمن حبكم إميانه ال حيصر 
حمبة حيوانية قاصرة على وقت مجاهلا وزمن حسنها، وإمنا يكن هلا حباً واحتراماً خالصني              
يدومان إىل وقت شيخوختها وزوال حسنها، فإزاء هذا على املرأة أيضاً أن ختص زوجها              

سانية وإال ستفقد لكـثري  وحده جبماهلا ومفاتنها وتقصر حمبتها عليه كما هو مقتضى اإلن 
  .وال تكسب إال القليل

  :احلكمة الثالثة
إال أن  . وهنا تربز مسألة الثقة املتبادلة بني الزوجني واالحترام الالئق والود الصـادق           

  .التربج والتكشف خيلّ بتلك الثقة ويفسد ذلك االحترام
  :احلكمة الرابعة

 من التكاثر، ألن الشاب مهمـا       إن التربج أو السفور حيد من الزواج بل ويقلل أيضاً         
بلغ فسوقه، وحتلله فإنه يرغب يف أن تكون صاحبته يف احلياة مصونة عفيفة وال يريـدها       
أن تكون مبتذلة متكشفة مثله، لذا جنده يفضل العزوبة على الزواج ورمبـا ينسـاق إىل               

  .هـ.أ"الفساد
 وإطـالق   وهكذا، ال فائدة من التربج ونـزع احلجاب إال إثارة هـوى الـنفس            

  . الشهوات من عقاهلا مما سيؤدي حتماً إىل اإلفراط وجتاوز احلدود يف مجيع األحوال
وهذه احلكم األربعة اليت أوردها النورسي إمنا تغين عن كل ما قد يقـال يف هـذه                 

  .املسألة
  

  :اجلمال نعمة جيب حفظها
 وإذا  فاجلمال نعمة مهداة، والنعمـة إذا محـدت زادت،        : "يقول صاحب الرسائل  

قوبلت بالنكران تغريت، فال شك أن املرأة املالكة لرشدها سترفض بشدة وبكل ما لديها         
. من قوة أن جتعل من مجاهلا وسيلة لكسب اخلطايا والذنوب وجذب اآلخـرين إليهـا              

وستأىب متاماً أن جتعل مجاهلا يتحول إىل قبح ودمامة ومجال منحوس مسموم، وهي بـال               
  .15"ك النعمة املهداة مدار عذاب وعقابشك لن جتعل بالنكران تل
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وهذا يدل على أنه جيب على املرأة للمحافظة على مجاهلا سلوك الطريق املشـروع،              
وجيب أن تدرك أن مجال شباا إمنا يدوم بضع سنني فقط، وهلذا ال بد هلا من حتصـيل                  

هـا ذلـك    ذلك اجلمال األبدي الذي إمنا هو عبادة وعرفان بنعمة اهللا عليها عندما منح            
  .اجلمال الفاين

وإال ستتجرع اآلالم والعذاب يف وقـت       : "وإال فقد أنذرها صاحب الرسائل بقوله     
شيخوختها وستبكي وتندب نفسها يائسة نادمة لشدة ما ترى من استثقال اآلخرين هلا             

  .16"وإعراضهم عنها
إذا أمـا  : "ويدهلا الشيخ الفاضل على طريقة احلصول على ذلك اجلمال اخلالد فيقول    

زين ذلك اجلمال بزينة آداب القرآن الكرمي وروعي الرعاية الالئقة ضمن نطاق التربيـة              
اإلسالمية، فسيظل ذلك اجلمال الفاين باقياً، وستمنح املرأة مجاالً هو أى وأمجل وأحلى             

  .17"من مجال احلور العني
  

  :النساء شقائق الرجال
ة نعمة هذا اجلمال ولكنها أيضـاً       إن املرأة ليست فقط كائناً مجيالً ينهمك يف خدم        

أخت جماهدة وأم حنون مسؤولة وداعية مضحية تتمتع بكل صفات الكمال اإلنسـاين،             
  .بعيداً عن خصوصيتها كامرأة

قال اهللا  . ولقد وصى القرآن الكرمي اإلنسان بوالديه وشدد على الوفاء لألم وطاعتها          
  ].14: لقمان[  )هٍننسانَ ِبواِلديِه حملَته أُمه وهنا علَى وإلووصينا ا(: تعاىل

وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على عظم دور تلك اليد اليت تصوغ شخصية وليدها  
 أول أستاذ   -: "وحتدد بكل دقة مالحمها ودقائقها إا حبق كما يصفها صاحب الرسائل          

  .18"لإلنسان وأكثر شخص يؤثر يف تعليمه
 عن رد فعل الوالدة عنـدما       وحبكم كون بطالت العطف واحلنان يتساءل النورسي      

تعلم أن مبقدورها أن تؤمن لولدها حياة خالدة أبدية رغداء وتنقذه من سجن وعـذاب               
أبدي، وذلك مبجرد إحسان تربيته وصيانته من فساد اتمع، وكتقرير ملا هو حق يقول              

ولكن إذا سعت تلك الوالدة إىل إنقاذ ولدها الضعيف من السجن األبـدي             : "النورسي
لذي هو جهنم ومن اإلعدام األبدي الذي هو املوت يف الضـاللة بشـفقتها احلقيقيـة       ا

املوهوبة دون اإلساءة يف استعماهلا، فإن ولدها سيوصل األنوار دوماً إىل روحهـا بعـد          
  .19"وفاا

إذا مات اإلنسان انقطـع     : (وهذا الكالم هو إشارة إىل ما ورد يف احلديث الشريف         
  .20) من صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو لهإال: عمله إال من ثالثة
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ولإلحاطة بكل جوانب املوضوع ال بد من ذكر تلك الدعوة اليت وجهها صـاحب              
اعملن على كسب نفقـاتكن     : "الرسائل للمرأة دافعاً إياها إىل العمل والتكسب، فقال       

القناعة املغروزتني يف   بعمل أيديكن كما تفعل نساء القرى الطيبات واكتفني باالقتصاد و         
  .21"فطرتكن

وميكن االستنباط من هذه الدعوة أن اإلسالم عندما جعل للمرأة ذمة مالية مسـتقلة              
فقد حثّها على التكسب وجين املال والعمل، وال خيفى على أحد يف عصرنا احلايل مدى               
ضرورة عمل املرأة وكيف ينعكس هذا العمل راحة وطمأنينة على جو األسر يف هـذه               

  .احلالة االقتصادية املتأزمة
وكي تتمكن املرأة من العمل ال بد هلا من حتصيل العلم وإتقان الصناعات، وهي يف               

  .هذه احلالة ال ختتلف أبداً عن الرجل
ما دامت مهمة العقل يف كل مـن الرجـل          : "يقول الشيخ خالد عبد الرمحن العك     

ة مالئم كذلك للمرأة، وما يؤدي إىل       واملرأة واحدة، فإن ما يالئم الرجل من أنواع الثقاف        
  .22"تقدم الرجل وخصوبة إنتاجه العقلي، يؤدي مثله باملرأة

وبإشارة لطيفة لضرورة التعلم، يفرق النورسي بني اإلنسان واحليوان باستعداد كـل            
إن الوظيفة األساسية للحيوان ليسـت التكمـل        : "منهما ووظائفه يف هذه الدنيا فيقول     

علم وال الترقي بكسب العلم واملعرفة وال االستعانة بالدعاء بإظهار العجز           واالكتمال بالت 
  .23"وإمنا وظيفته األصلية العمل حسب استعداده أي العبودية الفعلية

إن وظيفة اإلنسان الفطرية هي التكمل بالتعلم أي الترقي عـن طريـق             : "ويضيف
 اإلنسان إىل هذا العامل ألجل      ولقد جيئ ذا  ... كسب العلم واملعرفة  والعبودية بالدعاء     

أن يتكامل باملعرفة والدعاء ألن كل شيء فيه موجه إىل العلم ومتعلق باملعرفة حسـب               
  .24"املاهية واالستعداد

فاملرأة إذا هي عاملة داعية أوكلت إليها مهمة نشر رسائل النور وقراءا ومشـاركة              
أحد املصاعب والعقبات اليت    وال خيفى على    . 25طالب النور يف مجيع مكاسبهم املعنوية     

تعترض طريق طالب النور ومدى عظم القوة والعلم املطلوبني للوصول إىل حتقيق هدف             
  .نشر القرآن الكرمي

ومل يكن احلجاب ولن يكون أبداً عائقاً مينع املرأة من التعلم واالرتقـاء إىل أعلـى                
نيعة وخندقها احلـامي    الدرجات العلمية واملعرفية بل على العكس كان أشبه بقلعتها امل         

  .ودرعها الساتر وجواز مرورها وجتواهلا يف كل مكان مسلحة بالعفة والطهارة
وأخرياً، إن املرأة نصف اتمع وال ميكن تمع أن يتقدم وركيزته الثانيـة ضـعيفة               

  .مشلولة
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  :احملور الثاين

  :الرجل صاحب املسؤوليات العظام
دما أخربه عن حاله على األرض بعـد خروجـه          قال اهللا تعاىل آلدم عليه السالم عن      

  ].117: طه[  ) يخِرجنكُما ِمن الْجنِة فَتشقَىالفَ(: وزوجه من اجلنة
ومل يقل فتشقيان أي آدم وحواء، وهذا دليل على وجوب سعي الرجـل وراء رزق               

ويف فلك هذه اآلية تدور األحكام الشرعية والفقهية اليت         . عياله وحتمله شقاء احلياة الدنيا    
  .ياة الرجل وعالقته مبحيطه وسائر أفراد أسرتهتنظم ح

إن الرجل هو ذلك الكل الذي بفقدانه لضلعه خسر جزءاً من إنسانيته وهو يسـعى               
جاهداً إلعادته واحملافظة عليه ليعيد لنفسه كماهلا، ويظل يبذل كل غاٍل ورخيص ويسعى  

  .ويشقى يف سبيل دميومة هذه اللحمة
، والرجـل هـو     26دنياه الصغرية بل وجنته املصغرة    يصف النورسي بيت اإلنسان ب    

وهذا الشعور عند اإلنسان باملسؤولية وعظم األمر امللقى وعلى . يتعهدها بالعناية والرعاية
عاتقه، يبعث على النشاط وبذل الوسع يف تقوية ملكاته ومواهبه فينطلق إىل العمل مـن               

ل وأسباب االستثمار مما يزيد مـن  أجل النهوض بأعبائه، والقيام بواجبه، فيكثر االستغال  
تنمية الثروة وكثرة اإلنتاج ويدفع إىل استخراج خريات اهللا يف الكون وما أودع فيه من               

  .27أشياء ومنافع للناس
  

  :الغنم بالغرم
إن للرجال درجة زائدة على النساء وهي قوامتهم علـيهن ألن الرجـال مطـالبون        

ـ        ونظـراً  . 28عادها والتكفـل مبطالبـها    باإلنفاق على األسرة والعمل بكل وسيلة إلس
للمسؤولية امللقاة على عاتقه فقد حتول الرجل إىل جندي يكافح ويناضل دفاعاً عن جنته              

  .الصغرية هذه
ولقد جاء القرآن الكرمي لينظم هذا الكفاح ويدعمه، فكانت آيات املرياث يف قولـه              

إن : "رسي عن حكمة ذلك يقول النو].176: النسـاء [ )نثَييِنألفَِللذَّكَِر ِمثْلُ حظِّ ا (: تعاىل
الرجل الذي ينكح امرأة يتكفل بنفقتها، أما املرأة فهي تتزوج الرجل وتذهب إليه وحتمل              

  .، إذاً يف هذا احلكم القرآين عدالة حبق الرجل رمحة حبق املرأة29"نفقتها عليه
  :ويف معرض تبيانه هلذه احلكمة وشرحه لآلية الكرمية يقول النورسي

القرآين رمحة، ألن تلك البنت الضعيفة حمتاجة كثرياً إىل شفقة والدها           مث إن احلكم    "
 تلك الشفقة -احلكم القرآين -وعطفه عليها واىل رمحة أخيها ورأفته ا فهي جتد حسب           
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عليها من والدها وعطفه دون أن يكدرها حذر، إذ ينظر إليها والدها نظرة من ال خيشى                
. باً يف انتقال نصف ثرويت إىل األجانب واألغيـار        منها ضرراً وال يقول بأا ستكون سب      

مث إا ترى من أخيهـا رمحـة        . فال يشوب تلك الشفقة والعطف األبوي احلذر والقلق       
ومحاية ال يعكرمها حسد وال منافسة إذ ال ينظر إليها أخوها نظرة من جيد فيها منافساً له                

 يعكر صفو تلك الرمحـة      فال. ميكن أن تبدد نصف ثروة أبيها بوضعها يف يد األجانب         
  .30"واحلماية حقد وال كدر

وبذلك تسمو مشاعر الرجل جتاه من هم يف رعايته، وتتجلى فيه مسـات الرجولـة               
  .احلقة

وفق ما قرره النورسي    . ومن جهة أخرى إن الرجل بطبعه أكثر ميالً للغواية من املرأة          
فداء، فإن املرأة ال تدرك الرجل      إن الرجل ال يبلغ شأو املرأة يف التضحية وال        : عندما قال 

يف السفاهة والغي بأي وجهة من الوجوه، فالرجل إذا غوى ألجل لذة تسع دقـائق، ال                
يتضرر إال بضع لريات، بينما املرأة جتازى على هذه الدقائق التسع، تسعة أشهر محـالً               

 ومن هنا نرى  . 31وتتحمل مصاريف تربية طفل ال حامى له طوال تسع سنوات أو أكثر           
أن عقاب املرأة املباشر يف الدنيا، أضعاف عقاب الرجل، لذلك جتد نفسها مضـطرة إىل             

  .العفة والطهارة
أما الرجل ال يزعه عن احلرام إال قوة تربيته اإلميانية وحتليه باألخالق احلميدة وتقوية              

  .نـزعة اخلري لديه، وإمداده بالسالح الكايف حملاربة نـزوات الشيطان
إن احلياة األسرية   : "الرسائل كيف أن األسرة مهددة باخلراب فيقول      ويذكر صاحب   

هي قلعة اإلنسان احلصينة وال سيما املسلم فهي كجنته املصغرة ودنياه الصغرية، فتشت             
عن السبب الذي أدى إىل فسادها وعلمت أن هناك منظمات سرية تسـعى إلضـالل               

 إىل السفاهة والغواية إلفساد     الشباب وإفسادهم بتذليل سبل الشهوات أمامهم وسوقهم      
  .32"اتمع اإلسالمي واألضرار بالدين اإلسالمي

إذا ما شاهدت الزوجة فسـاداً يف  : "وكنتيجة هلذا الفاسد ينبه النورسي األسر فيقول  
 بترك وظيفتها األسرية وهي -عناداً له-زوجها وخيانة منه وعدم وفاء فقامت هي كذلك

تل عندئذ نظام تلك األسرة كليـاً ويـذهب هبـاًء منثـوراً     الوفاء والثقة فتفسدمها، خي  
فال بد للزوجة أن تسعى جادة إلكمال نقـص زوجهـا           . كاإلخالل بالنظام يف اجليش   

  . بإمساكها بزمام األسرة33..."وإصالح تقصريه
ومن هنا جاءت دعوته للنساء بالعمل على كسب نفقان بعلم أيديهن وهـذا أوىل              

وم العيش بالرضوخ لسيطرة زوج فاسد، سيء اخللق متفرنج         من خبس أنفسهن بسبب مه    
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ومن كان حظها وقسمتها زوجاً ال يالئمها فلترضى بقسمتها ولتقنـع فعسـى اهللا أن               
يصلح زوجها برضاها وقناعتها، وإال تراجع احملاكم ألجل الطالق، وهذا ال يليق بعـزة              

  34اإلسالم وشرف األمة
  

  :خصال حممودة يف الرجل
وسييقول الن35"إن الشجاعة والسخاء خصلتان حممودتان لدى الرجال: "ر.  

فكون الرجل هو رب األسرة واملنفق واحلامي هلا فإن صـفيت الشـجاعة والكـرم               
مطلوبتان فيه وإال عاىن أهل بيته من شظف العيش واخلوف وعدم األمان مما جيعل احلياة               

وظيفة الزوج تشمل محايـة     : "ويؤكد النورسي على ذلك فيقول    . حتت جناحه ال تطاق   
وبذلك ستنعم هذه اجلنة باألمن واألمان فتسري بكل        . 36"املرأة والرمحة ا واالحترام هلا    

  .ثقة إىل عامل اخللود، إىل اجلنة األبدية
  

  :احملور الثالث
  :وسيلة إعادة اللحمة لشقي النفس البشرية

موا أو ينعمون بوهج    ال تزال معجزة اجلذب اإلنساين سراً قليلون أولئك الذين يفه         
نورها، وحدهم الذين اختاروا طريق القرآن الكرمي هدى وموعظة هلم يتمتعـون ـذه              

  .السعادة املمتدة إىل ما بعد املوت
لقد سبق القول بأن شقي النفس اإلنسانية يتوقان إىل اللحمة واالحتاد للوصـول إىل              

البحث عن جزئه املخلوق مـن      فالرجل يدأب يف    . الكمال اإلنساين والسري حنو األبدية    
  .ضلعه ليعوض خسارته ويتحد معه، واملرأة تفتش عن أصلها لتبلغ به كمال اإلنسانية

إا حكمة اخلالق يف خلق كل من اجلنسني على حنو جيعله موافقاً لآلخـر وملبيـاً                
حلاجاته الفطرية، نفسية، عقلية، وجسدية، حبيث جيد عنده الراحة الطمأنينة واالستقرار           
وجيدان يف اجتماعهما السكن واالكتفاء واملودة والرمحة ألن تركيبهما النفسي والعصيب           
والعضوي ملحوظ يف تلبية رغائب كل منهما، وائتالفهما وامتزاجهما يف النهاية إلنشاء            

  .37حياة تتمثل يف جيل جديد
 قـال   ]25: البقـرة   [  )ولَهم ِفيها أَزواج مطَهـرةٌ    (: ففي معرض تفسريه لقوله تعاىل    

فاعلم كما رأيت يف السلك أن اإلنسان حمتاج لرفيقة وقرينة يسكن           : "صاحب الرسائل 
. إليها وينظر يف عينيها وتنظر يف عينيه، ويستفيد من احملبة اليت هي ألطف ملعات الرمحـة               

  .38"ال تكمل إالّ ن"أال ترى أن اإلنسانية التامة 
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وِمن آياِتِه أَنْ خلَق لَكُم ِمن أَنفُِسكُم أَزواجا ِلتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ           (: قال اهللا تعاىل  
 والسكن هو أمسى عالمات الراحة والطمأنينة والسعادة        ]21: الروم  [ )بينكُم مودةً ورحمةً  

اإلنسانية، ويظل الرجل يف حرية واضطراب حىت مين اهللا عليه بالزواج فيسكن إىل بيتـه               
  .وزوجه وولده

له احلـب والعشـق     واإلنسان حباجة ماسة إىل قلب مقابل لقلبه يؤنس وحدته ويباد         
ويشاركه يف السراء والضراء ويعينه يف حاالت احلرية والتفكري، ويشاطره الرأي يف كل             

. إن ألطف القلوب وأشفقها وأحرها قلب القسم الثاين       : "يقول النورسي . مسألة معقدة 
مث إن متمم االمتزاج الروحي ومكمل االستيناس القليب ومصفي االختالط الصوري كون           

  .39" الثاين مربأة ومطهرة من األخالق السيئة والعوارض املنفرةالقسم
وأول ما قد يتبادر إىل ذهن أي قارئ يطَِّلع على رسائل النور هو ملاذا بقـي بـديع                  
الزمان سعيد النورسي الرجل الذي استخلص عمق املشاعر اإلنسانية املتأتية من سـكن             

 والعاطفي لضرورة الزواج وعلمه بأنه سنة       الزواج، عازباً طوال حياته مع إدراكه العقلي      
  نبوية شريفة؟

ولقد أجاب هو بنفسه على ذلك رداً على سؤال نشر يف بعض الصحف اخلارجيـة               
  :قال" ملا بقيت عازباً خالفاً للسنة النبوية؟"

يف الوقت الذي يلزم لصد هجوم زندقة رهيبة تغري منذ أربعـني سـنة، فـدائيون                "
رت أن أضحي حلقيقة القرآن الكرمي، ال بسعاديت الدنيويـة          يضحون بكل ما لديهم، قر    

وحدها، بل إذا استدعى األمر بسعاديت األخروية كذلك، فألجل أن أمتكن من القيـام              
خبدمة القرآن على الوجه الصحيح بإخالص حقيقي، ما كان يل بد من ترك زواج الدنيا               

 احلور العني يف هذه الدنيا،  بل لو وهب علي عشر من-مع علمي بأنه سنة نبوية    -الوقيت  
لذا . ... لوجدت نفسي مضطراً للتخلي عنهن مجيعاً، ألجل تلك احلقيقة، حقيقة القرآن          

تركت عادة الزواج الذي أعلم أا سنة نبوية لئال أجل يف حمرمات كثرية ولكي أمتكن من                
  .40"القيام بكثري من الواجبات وأداء الفرائض

مل نقـل   : " طالب النور التخلي عن الـزواج قـال        ورداً على من قال أنه طلب من      
وال ينبغي أن يقال هلم هذا الكـالم،        " ختلوا عن الزواج، دعوه لآلخرين    "لطالب النور   

ولكن الطالب أنفسهم على مراتب وطبقات، فمنهم من يلزم عليه أن ال يربط نفسـه               
اً إىل التضـحية    حباجات الدنيا قدر املستطاع، يف هذا الوقت، ويف فترة من عمره، بلوغ           

وإذا ما وجد الزوجة اليت تعينه على خدمـة         . العظمى والثبات األعظم واإلخالص األمت    
إذ ال يضر هذا الزواج خبدمته وعمله للقرآن، وهللا احلمـد           . القرآن واإلميان فبها ونعمت   
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واملنة ففي صفوف طالب النور كثريون من أمثال هؤالء، وزوجام ال يقصرن عنهم يف              
قرآن واإلميان، بل قد يفقنهم ويسبقنهم ملا فطرن عليه من الشفقة اليت ال تتطلب              خدمة ال 

  .41"عوضاً فيؤدين العمل ذه البطولة املوهوبة هلن بإخالص تام
وهنا نلحظ أن الشيخ النورسي يتعرض ملسألة هامة يف الزواج ال جيب أن يغفل عنها               

  .أحد وهي الكفاءة
  

  :لزوم الكفاءة
أن يكون الزوج كفوءا للمرأة     : إن ما هو مطلوب شرعاً    :  "احلجابجاء يف رسالة    

  .42"وهذا يعين مالءمة الواحد لآلخر ومماثلتهما، وأهم ما يف هذه الكفاءة، كفاءة الدين
من جاءكم ترضـون دينـه      : (ولعل هذا ما هو واضح يف األحاديث النبوية الشريفة        

تـنكح   :(ρ وأيضاً قوله 43)اد كبريوخلقه فأنكحوه أال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفس  
  .44)املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

هذا تقرير واضح على اعتبار كفاءة الدين يف الزواج وإن كانت املرأة كمـا يقـول          
ها  أو حىت قد تنخدع مبظهره فتجد نفس45النورسي ال تتمكن من أن حتدد اختيار زوجها

وقد دلَّها صاحب الرسائل على طرق مقاومة       . أمام خيار صعب ال متلك إزاءه إال الصرب       
هذا البالء بالسعي جبد إلكمال نقص زوجها وإصالح تقصريه وكسب نفقتها بعمـل             

حىت ال تضطر للخضوع له وجماراته عـلَّ طـول          ] كما جاء يف رسالة احلجاب    [يدها  
يف زوجها فيعود إىل رشده ويصلح اهللا من حالـه،          صربها وقوة إمياا وصالحها يؤثران      

  .46وإال فالطالق هو ملجأها
أما الرجل فيقول النورسي عنه إنه مهما بلغ فسقه وحتلله، فإنه يرغب يف أن تكـون                

ذلك أن املرأة   . صاحبته يف احلياة مصونة عفيفة وال يريدها أن تكون مبتذلة متكشفة مثله           
بيت الداخلية ومأمورة باحلفاظ على أوالد زوجها ماله        من حيث كوا مدبرة لشؤون ال     

 ومها ال يوجـدان إال يف املـرأة         47.الوفاء والثقة : وكل ما خيصه فإن أعظم خصاهلا هي      
املؤمنة ومبا أن النتيجة احلتمية لسنة الزواج هو إنشاء أسرة وإجناب أطفال فقد قال عنها               

احلياة ولولبها وهي جنة سعادا وقلعتـها       إن احلياة العائلية هي مركز جتمع       : "النورسي
احلصينة وملجأها األمني وإن بيت كل فرد هو عامله ودنياه اخلاصة، فال سعادة لـروح               
احلياة العائلية إال باالحترام املتبادل اجلاد والوفاء اخلالص بني اجلميع والرأفـة الصـادقة              

  48.والرمحة اليت تصل إىل حد التضحية واإليثار
تخلص حقيقة حمتومة وهي ضرورة توفر اإلميان واإلسالم للوصـول إىل           ومن هنا نس  

  .هذه الغاية
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وقد يكون من املفيد ذكر وصية الشيخ النورسي إىل طالب النور املتزوجني طبقـاً               
اجعلوا بيتوتكم مدرسة نورية صغرية وموضوع تلقـي        : "فلقد قال هلم  . للسنة الشريفة 

 الذين هم مثار تطبيق هذه السـنة، علـى اإلميـان،            العلم والعرفان، كي يترىب األوالد    
فيكونون لكم شفعاء يوم القيامة، وأبناء بررة يف هذه الدنيا وعندها تتقرر هذه السـنة               

وخبالفه لو ترىب األوالد على التربية األوروبية وحدها، فإن أولئـك           . الشريفة فيكم حقاً  
: يكم يوم القيامة، إذ يقولون لكـم األوالد يكونون غري نافعني لكم يف الدنيا ومدعني عل      

فتندمون وحتزنون من قوهلم هذا، يوم ال ينفع الندم، وما هـذا إال             " مل مل تنقذوا إمياننا؟   "
  .49"خمالفة حلكمة السنة النبوية الشريفة

جيب أال يبعن أنفسـهن رخيصـات       : "وكذلك خطابه لآلنسات يف طالبات النور     
ؤمن الصاحل ذا األخالق احلسنة املالئم هلـن        سافرات كاشفات عندما ال جيدن الزوج امل      

متاماً، بل عليهن البقاء يف حياة العزوبة إن مل جيدن ذلك الزوج الكفء، كما هو حـال                 
بعض طالب النور األبطال، حىت يتقدم لطلبها من يالئمها ممن ترىب تربية اإلسالم ولـه               

سعادا األخروية ألجل   وجدان حي، ليكون رفيق حياة أبدية يليق ا وذلك لئال تفسد            
  .50"لذة دنيوية طارئة فتغرق يف سيئات املدنية

  
   :معاً إىل اجلنة

لقد سلم اتمع اإلنساين بضرورة احملافظة على مؤسسة الزواج السـتمرار النـوع             
وحاول الكثريون فهم سر هذا اإلعجاز الرباين الذي تقوم عليه عمليـة اجلـذب بـني                

اليت تبقي هذه الصلة مستمرة يف الشباب وتزداد عمقـاً       اجلنسني وكذلك سر تلك القوة      
ن آياِتِه أَنْ خلَق لَكُم وِم(: يف الشيخوخة، وحاول الكثريون استنباط األمر من قوله تعاىل

 فردوا استمرار هذه العالقة إىل املودة      ].21: الـروم   [ )ِمن أَنفُِسكُم أَزواجا ِلتسكُنوا ِإلَيها      
وقد عرف الشيخ خالد عبد .  هذين الزوجنيوالرمحة املنبثقة من احلب العميق الذي يربط  

واحلب هو ذلك التعبري الودود احلاين املشرق املنري الذي         : "الرمحن العك هذا احلب بقوله    
يشرق على البيت واجلو اللطيف الوضيء ومن احلب تشيع يف البيت السماحة والبشـر              

هن   ( الزوجية بقوله والطالقة، فإذا هي أسرة متضامنة واهللا سبحانه يصور هذه العالقة
نلَه اسِلب متأَنو لَكُم اس51]187: البقرة[ )ِلب.  

رغم كل ما يف هذه التحليالت من صحة وصدق وواقعية، فإنه حسب ما قال عمر               
إذا كانـت   : " _يف حديث طويـل   _ بن اخلطاب رضي اهللا عنه لزوجة ابن أيب عذرة        

 على احلب ولكـن     إحداكن ال حتب أحدنا فال حتدثه بذلك ، إن أقل البيوت الذي يبىن            
  .52"الناس يتعاشرون باإلسالم واالحساب
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وعاِشـروهن  (ومما يزيد من قوة كالم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب قول اهللا تعاىل              
  وِف فَِإنْ كَِرهرعلَ       ـِبالْمعجيئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسفَع نوهما     اهللاتا كَـِثريـريِفيِه خ ( 

كره زوجه إمـا لدمامـة أو    وبذلك فإن القرآن الكرمي يقرر أن اإلنسان قد ي ]19: النساء[
  . 53سوء خلق، فهذا يندب فيه إىل اإلحتمال

إذا ، ما الذي يدفع اإلنسان إىل هذا االحتمال؟ ال بد أن هناك ما هو أعظم من تلك                  
ال بد من وجود قوة فوق قـوة البشـر تـدفعهم إىل             . الشرارة اليت تنطلق يف القلوب    

  .وهذه القوة هي اإلسالم واإلميان: االستمرار
إن الزوج الرشيد ال يبين حمبته لزوجته على مجال ظـاهري           : "قول صاحب الرسائل  ي

طيبة نفسـها وقـوة     [زائل ال يدوم عشر سنوات بل عليه أن يبين مودته على شفقتها             
اليت هي أمجل حماسن النساء وأدومها ويوثقها حبسن سريا اخلاصة بأنوثتـها            ] عاطفتها

لزوجة الضعيفة إذ هي ليس صاحبته ورفيقتـه يف         كي تدوم حمبته هلا كلما شابت تلك ا       
حياة دنيوية مؤقتة، وإمنا هي رفيقته احملبوبة يف حياة أبدية خالدة فيلزم أن يتحابا باحترام               

  .54"زائد ورمحة أوسع كلما تقدم ما العمر
إن اإلميان باليوم اآلخر وباحلياة األبدية اخلالدة يدفع هذين الزوجني إىل الترفع عـن              

ائر األمور واىل التخلي عن اء ذلك اجلمال الفاين ليبلغـا معـاً ذروة اخللـود            كل صغ 
  .واألبدية

إن زوجيت هذه رفيقة حيايت وصـاحبيت       : حيدث الرجل نفسه  : ويقول النورسي أيضاً  
يف عامل األبد واحلياة اخلالدة، فال ضري إن أصبحت اآلن دميمة أو عجوزاً إذ أن هلا مجاالً                 

 لذا فأنا مستعد لتقدمي أقصى ما يستوجب الوفاء والرأفة وأضحي بكل مـا              أبدياً سيأيت، 
وهكذا ميكن أن يكن هذا الرجل حباً ورمحة لزوجـه          .... تتطلبه تلك الصداقة الدائمة   

وأمام هذا الشعور النبيل وهذا التطبيق العملي لقولـه         . 55العجوز كما يكنه للحور العني    
 ال جتد الزوجة نفسـها إال مدفوعـة إىل          ،]19: النساء[ )عاِشروهن ِبالْمعروِف   و(: تعاىل

زيادة عبادا والترقي يف درجات التقوى والصالح لتصل إىل رتبة زوجها الرشيد الصاحل             
لتفوز بصحبته األبدية اخلالدة يف جنات اخللد، وحتاول هذه الزوجة بذل كل ما متلك من     

ن كل ما يزعجهـا     قوة وحيلة لكسب رضى زوجها وتوفري الراحة له فتغض الطرف ع          
وترى يف كل ما ينكدها سخافات، أمام إصرارها على إرضاء زوجها وصاحبها األبدي،           

  .فتعم الرمحة أرجاء املنـزل ويشع منه نور احلب والتقوى
وهكذا يبدأ اإلسالم بناء األسرة يف ضمائر األفراد ووجدام فهنـاك، يف أعمـاق              

  .56احلب اإلنساين اخلالص. ..الروح، يغرس بذرة احلب وينسم نسمة الرمحة
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ولو عرف علماء الدنيا وأدعياء املعرفة منهم ما يف هذا اإلميان من شفاء وحلول لكل               
مشاكل األسر ألفرغوا ما يف كتبهم من ترهات الغرب وفلسفات علم النفس الختـذوا              

  .القرآن وسيلتهم  لعالج لكل األمراض النفسية واملشاكل الزوجية
   وسي عند قوله  إن ما يقره النإن زوجها املؤمن حبكم إميانه ال حيصر حمبته هلـا يف           : "ر

حياة دنيوية فقط وال يوليها حمبة حيوانية قاصرة على وقت مجاهلا وزمن حسنها وإمنـا               
 إن كـل    57"يكن هلا حباً واحتراماً خالصني دائمني إىل وقت شيخوختها وزوال حسنها          

 امرأة ويعطيها األمان لتنطلـق يف مسـو         ذلك من شأنه أن يبعث الطمأنينة يف نفس كل        
وفضيلة لتؤسس إىل جانب زوجها األسرة املؤمنة حمققان معاً غايـة اخللـق وجـوهر               

  .اإلنسانية
  :ويف اخلتام هي دعوة يطلقها النورسي إىل كل أزواج العامل، فيقول

ال ما أسعد ذلك الزوج الذي يالحظ تدين زوجته ويقوم بتقليدها، ويصبح ذا دين لئ             
  . يفقد صاحبته الوفية يف حياة أبدية خالدة

وكم هي حمظوظة تلك املرأة اليت تالحظ تدين زوجها وختشى أن تفرط برفيق حياا              
  .األمني يف حياة خالدة فتتمسك باإلميان والتقوى

  .والويل مث الويل لذلك الرجل الذي ينغمس يف سفاهة تفقده زوجته الطيبة الصاحلة
رأة اليت ال تقلد زوجها التقي الورع فتخسر رفيقها الكرمي األبدي           ويا لتعاسة تلك امل   

  .السعيد
والويل والثبور لذينك الزوجني الشقيني اللذين يقلدان بعضهما الـبعض اآلخـر يف             

  .58الفسوق والفحشاء فيتسابقان يف دفع أحدمها إىل النار
  

  املراجع
  .القرآن الكرمي

  .النور، ترمجة إحسان قاسم الصاحليبديع الزمان سعيد النورسي، رسائل 
  .1966جورج حنا، املرأة جسد وروح، دار الثقافة، بريوت، 

  .1999خالد عبد الرمحن العك، آداب احلياة الزوجية، دار املعرفة، بريوت 
  .1999خالد عبد الرمحن العك، شخصية املرأة املسلمة، دار املعرفة، بريوت 

  .1987اب العريب، بريوت سيد سابق، فقه السنة، دار الكت
 علي الغا، تشكيل الشخصية اإلسالمية املعاصرة من خالل القرآن الكرمي، مؤسسـة الرسـالة، بـريوت         
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  ΨΨΨΨالدكتور عبد القادر حممد امحد

  
  مقدمة

لعل التخصص الذي قدره اهللا تعاىل يل يف اللغة العربية والتفسري من بعد، عالوة على               
الرغبة يف البحث العلمي كان الدافع القوى حملاولة املسامهة يف كل لقاء علمي، السـيما               

ومن هذا املنطلق حتمست    . كان حمور ذلك اللقاء يدور حول القرآن الكرمي وتفسريه        إن  
النظرة القرآنية لإلنسان من    "لكتابة حبثٍِ يف هذا املؤمتر الذي يقام مبشيئة اهللا حتت شعار            

جمموعة رسـائل   "ولكن كانت املشكلة هي كيفية احلصول على        ". خالل رسائل النور  
ىت اهتديت إىل اخوة أتراك بالسودان أمـدوين مشـكورين          فظلت أسال عنها ح   ". النور

 رسائل النور موجودة بالدار السـودانية       وعلمت بعد ذلك أن كل  جمموعة      . هابعدٍد من 
 فخففت إليها، ووجدت فيها تقريباً كل رسـائل         - أضخم مكتبة باخلرطوم     -للكتب  

  .الزمان النورسي النور باإلضافة إىل عدد من الكتيبات الصغرية اليت ألفها بديع 
بعد محد اهللا تعاىل والثناء عليه أود أن أتقدم جبزيل الشكر للجنة املنظمـة للمـؤمتر                
ولألخ الربوفسري فارس قايا الذي ظل يراسلين وحيثين على اقتناء رسائل النور واملشاركة             

  .يف املؤمتر 
، " رسائل النور  والرمحة يف القرآن الكرمي مبنظور    الشفقة  "لقد وقع اختياري على حمور      

لذا يأيت هـذا     . فحاولت مجع جل إن مل يكن كل ما كتبه النورسي حول هذا املوضوع            
البحث معتمداً يف مصادره اعتماداً كلياً على رسائل النور مع بعض املقارنات مع كتب              

  .التفسري مثل، القرطيب، ابن كثري وسيد قطب عند التعرض لتفسري بعض اآليات
هو غيض مـن    " رسائل النور "الرمحة يف القران الكرمي مبنظور      الشفقة و "إن موضوع   

وأتوقع أن استمع واسـتفيد     . فيض وقطرة من حبر العلوم اليت تناوهلا النورسي يف مؤلفاته         

                                                           

Ψ   رئـيس قسـم   وحاليا . نال شهادة الدكتوراه من جامعة أدنبرة. 1957 السودان سنة –ولد في الخرطوم
 .الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب لجامعة الخرطوم 
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العلمـاء واملفكـرون    سيتطرق إليهـا      من البحوث اليت ستعاجل جوانب أخرى عديدة        
  .األفاضل املشاركون يف هذا املؤمتر

 

  -: حياة النورسي نبذة خمتصرة عن
انكب منذ الصـغر علـى   . م 1960 – 1876عاش سعيد النورسي يف الفترة من  

دراسة العلوم اإلسالمية والنحو والصرف ، وأظهر فيها ذكاء وقوة ذاكرة ، كما درس              
كتب الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء والفلسفة والتاريخ حىت تعمـق فيهـا إىل             

كـذلك  . اعترافاً بفضله وعلمه  " بديع الزمان   "، لذا لقب بـ     درجة التأليف يف بعضها     
اهتم بقضايا األمة اإلسالمية وقاسى يف سبيل  ذلك أنواعـا مـن اجلهـاد والتضـحية        

  .والسجن
  

  -:منهج التفسري يف رسائل النور 
اليت تضـم أربـع     " كليات رسائل النور    " مجع النورسي رسائل النور حتت عنوان       

حقيقة لقد  ".  الشعاعات – اللمعات   – املكتوبات   –الكلمات  : " جمموعات أساسية هي    
الكلمـات،  " لفت نظري  وشد انتباهي اختيار املؤلف هلذه التعابري العميقة والدقيقـة           
  .املكتوبات ، اللمعات ، الشعاعات ، فهي تعابري أدبية ترمى  ملعاين كبرية 

  : ران الكرمي إىل قسمني ميكن تقسيم املواضع اليت عرض فيها النورسي لتفسري الق
 املواضع اليت تشتمل على تفسري خالص، رمى فيها النورسي إىل تفسري آية             - :األول

أو مجلة آيات أو سورة ، ومل خيالط كالمه يف التفسري يف هذه املواضع اية موضـوعات                 
  .كتاب إشارات اإلعجاز ، وتفسري سورة الفاحتة : أخرى ، وهذه املواضع هي

وقد يكون هدفـه األول يف هـذه        . واضع اليت تشتمل على التفسري وغريه     امل: الثاين  
املواضع البحث يف التفسري ، إال أنه يستطرد بذكر أمور أخرى جتعل التفسري جزء منها،               

وقد يكون التفسري يف هذه املواضع عارضاً بان تذكر آية فيتم توضيحها، أو أن يستشهد                
  1. مبعىن اآلية على فكرة

املذكورة لرسائل النور تنبع من كوا تقسيماً حقيقياً ومعنوياً  للقـرآن            إن اخلواص   
   2.الكرمي وبشكل يناسب عقلية العصر وإدراكه

بتعريف " الشفقة والرمحة يف القرآن الكرمي مبنظور رسائل النور       "يبدأ موضوع البحث    
  " .رمحة "و " شفقة " لغوى لكلميت 
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     :شفقة "املعىن اللغوي لكلمة 
:  الشفق والشفقة -: يف لسان العرب البن منظور عن املعىن اللغوي لكلمة شفقة            جاء

قـال  .شفق شفقاً ، فهو شفيق ، واجلمع شفقون         . اخليفة  : والشفق  . اسم من اإلشفاق  
  -:الشاعر إسحاق بن خلف ، وقيل  هو البن املعلى 

  وى حيايت ، وأهوى موا شفقاً
  واملوت أكرم نـزال على احلرِم

أشفقت منـه فإمنـا تعـىن    : شفقت عليه وأنا مشفق وشفيق وشفيق ، وإذا قلت  وأ
  .حذرته، وال يقال شفقت 

  .شفقت وأشفقت مبعىن ، وأنكره أهل اللغة : قال ابن دريد 
    3.تقول أنا مشفق عليك أي أخاف. اخلوف : الشفق : الليث 

  
  " :رمحة "املعىن اللغوي لكلمة 

محتـه وترمحـت    ، وقد ر  ، واملرمحة مثله  الرقة والتعطف :  الرمحة   -:أورد ابن منظور  
 ، وقوله تعاىل يف وصف القران     فرةوالرمحة املغ .. رحم بعضهم بعضا  : وتراحم القوم . عليه

 أي فصلناه .]203: سورة األعـراف  [ }هذَا بصاِئر ِمن ربكُم وهدى ورحمةٌ ِلقَوٍم يؤِمنونَ  {
أي ،  ]61: سورة التوبة [} …ورحمةٌ ِللَِّذين آمنوا ِمنكُم     {:، وقوله تعـاىل  هادياً وذا رمحةٍ  

، حكى األخرية عـن     محاً ورمحةَ ورمحة  ‘محه رمحاً ور  ر. هو رمحة ألنه كان سبب إميام     
ثُم كَانَ ِمن الَِّذين آمنـوا وتواصـوا ِبالصـبِر    { قال اهللا عز وجل . سيبويه ، ومرمحة  

يف أي أوصى بعضهم بعضـاً برمحـة الضـع         . ]17: سورة البلـد  [} وتواصوا ِبالْمرحمةِ 
ـ  …{: وقوله تعاىل . ت عليه أي قلت رمحة اهللا عليه      رمحوت. والتعطف عليه  محتِإنَّ ر 

 فإمنا ذكر على النسب وكأنه اكتفى بذكر ،]56: سورة األعراف[}  قَِريب ِمن الْمحِسِنني   اهللا
   4.، االسم الرمحىل إمنا ذلك ألنه تأنيث غري حقيقيالرمحة عن اهلاء ، وقي

قال : األزهري. تاءوإن كتبت   .  أصلها هاء  "إنّ رمحت "التاء يف قوله    : قال األزهري 
: سورة اإلسـراء [ }...ضن عنهم ابِتغاَء رحمٍة ِمن ربك ترجوها   وِإما تعرِ {: عكرمة يف قوله  

أي  ، ]107: سورة األنبياء[}  رحمةً ِللْعالَِمنيالوما أَرسلْناك ِإ{وقوله تعاىل . ، أي ِرزقٍ  ]28
أي ] 21:يـونس [ }...وِإذَا أَذَقْنا الناس رحمةً ِمن بعِد ضراءَ   {: عطفاً وصنعاً، وقوله تعاىل   

  .حياً وخصباً بعد جماعة، وأراد بالناس الكافرين
وال جيوز أن يقال رمحن إال هللا عـز         : األزهري. إسم من أمساء اهللا عز وجلّ     : الرمحن

فالرمحن الذي وسعت رمحته كل شئ ، فال جيوز أن يقـال رمحـن لغـري اهللا ،       . وجلّ
مجع بينهما ألن  ]2: الفاحتـة [ }ِن الرِحيِمالرحم{هري عن أيب العباس يف قوله       وحكى األز 
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مها امسان رقيقان أحدمها أرق من اآلخر،       : قال إبن عباس  . الرمحن ِعبراين والرحيم عريب   
  5. فالرمحن الرقيق والرحيم العاطف على خلقه بالرزق

ن إذا كان ذا مرحمةَ وبر أي ما أَرحمه         وما أقرب رحم فال   . الرمحة: والرحم، بالضم 
 }…قْرب رحمـا  فَأَردنا أَنْ يبِدلَهما ربهما خيرا ِمنه زكَاةً وأَ       {ويف التنـزيل   . وأبره

أبر بالوالدين من القتيل الذي قتله اخلَِضر،      : ، وقِرئت رمحاً، األزهري يقول     ]81: الكهـف [
سلمني واإلبن كافراً فولد هلما بعداً، وأنشد الليثوكان األبوان مبنت فولدت نبي :-  

  أحىن وأَرحم من أٌم بواِحِدها
  رحماً، وأشجع من ذي ِلبدٍة ضاِري

. هي أم رحـٍم أي أصـل الرمحـة        : ويف حديث مكة  . مكَّة: وأم رحٍم وأم الرحم     
، يذهبون بـذلك إىل     من أمساء مدينة سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم         : واملرحومة

وقوله تعاىل حكاية   . ومسى اهللا الغيث رحمةً ألنه برمحته ينـزل من السماء        . مؤمين أهلها 
 أراد هذا التمكني الذي ].98: الكهـف [ }…قَالَ هذَا رحمةٌ ِمن ربي    { : عن ذي القرنني  

د رمحة من ريبالس أحكمت 6.آتاين اهللا حىت   
  

  -:رمحة اهللا جبميع خملوقاته 
اليت حتوى رمحـة اهللا،  " بسم اهللا الرمحن الرحيم "وقف النورسي طويالً عند البسملة     

بعـد لعقلـي    ‘لقد ظهر عن    : (وذكر انه استشف منها  أشياء كثرية ، يقـول يف ذلك          
فأردت تسـجيله يف صـورة      . اشرق من أفق رمحة اهللا يف البسملة      " ساطع"اجلامد نور   

مبحاولة اقتناص ذلك النور البـاهر بإحاطتـه        مالحظات ومذكرات خاصة يب ، وقمت       
بسور من أسراره البليغة حنو ثالثني سراً، كي يسهل حصره ويتيسر تدوينه، إال أنين مع               

   7). األسف مل أوفق متاماً اآلن يف مسعاي ، فاحنسرت األسرار يف ستة فقط
كـررت يف    عدا براءة ، و    –ومن املعلوم أن البسملة قد افتتحت ا كل سور القران           

سـِم  ه ِبِإنه ِمن سلَيمانَ وِإن. ِقي ِإلَي ِكتاب كَِرمي  ِإني أُلْ  القَالَت ياأَيها املَ  {: سورة النمل 
بسم " ويقف النورسي عند السر االول يف البسملة         .]29،30: النمل[ }ِن الرِحيمِ  الرحم اهللا

، ومنها إىل أنه وجد فيها ثالث عالمات نرية للربوبية على سـيماء             "اهللا الرمحن الرحيم    
  .ت، وعلى قسمات وجه األرض ، وعلى مالمح وجه اإلنسان الكائنا

" بسـم اهللا  "تلك العالمة الكربى ، اليت يتوجه    فالعالمة األويل هي عالمة األلوهية ،     
والعالمة الثانية هي عالمة الرمحانية ، الزاهرة من التشابه والتناسـب           . إليها ويدل عليها    

بسـم  " النباتات واحليوانات، حبيث يتوجه      واالنسجام واللطف والرمحة السارى يف تربية     
واخرياً العالمة الثالثة وهى عالمة الرحيمية، تلك العالمة        . إليها ويدل عليها  " اهللا الرمحن   
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السامية، الظاهرة من لطائف الرأفة اإلهلية وأشعتها رمحتها املنطبعة علي سيماء املاهيـة              
إليهـا  " بسم اهللا الرمحن الرحيم   "  الذي يف " الرحيم"اجلامعة لإلنسان، حبيث يتوجه اسم      

  8. ويدل عليها
لقد  حتدث النورسي عن الرمحانية والرحيمية يف كتابه الشعاعات، اجلـزء الرابـع،              

قَبـلَ أَنْ   قُلْ لَو كَانَ الْبحر ِمدادا ِلكَِلماِت ربي لَنِفد الْبحر          { عندما أورد قوله تعاىل     
ان ماهية اإلهلـام  وأشار إىل  . ]109: الكهـف [ }تنفَد كَِلمات ربي ولَو ِجئْنا ِبِمثِْلِه مددا 
النوران األول والثـاين يتعلقـان بالرمحانيـة        . ومحكته ونتيجته تتركب من أربعة أنوار     

   -:يقول يف ذلك . والرحيمية
أنه مثلما يتودد  اهللا سبحانه إىل خملوقاته عن طريق أفعاله فيهم الـذى              : النور االول   

أى كونـه ودوداً    (محانيـة   فإن من مقتضيات الودوديـة  والر      ) بالتودد اإلهلي (يعرف  
  .أن يتحبب إليهم  ويتودد قوالً وحضوراً وصحبة ايضاً ) ورمحان

فإن من شأن الرحيمية    . أنه مثلما يستجيب سبحانه دعاء عباده بأفعاله      : النور الثاين   
  9. إجابته هلمم قوالً من وراء احلجب

ل انه يكرر  كلمـة      ويستطرد النورسي عند تناوله للسر الثالث وهو الرمحة اإلهلية ،ب         
انـه  : "ولنجتزئ هنا بعضاً مما قـال     . عند بداية كل مجلة ليؤكد على  أمهيتها       " الرمحة"

  ..بديهي، بل مشاهد أن الرمحة اإلهلية هي اليت أجت الكائنات اليت ال حيدها حدود 
  وأن الرمحة نفسها هي اليت أنارت هذه املوجودات املغشية بالظلمات 

ي اليت ربت  يف أحضاا هذه املخلوقات املتقلبة يف حاجـاٍت ال             وأن الرمحة ايضاً ه   
  ..حد هلا 

وأن الرمحة ايضاً هي اليت وجهت الكائنات من كل صوب وحدب وسـاقتها حنـو             
اإلنسان وسخرا له ، بل جعلتها تتطلع إىل معاونته وتسعى إلمداده، كما تتوجه اجلزاء              

  .الشجرة إىل مثرا
  10. اليت عمرت هذا الفضاء الواسع وزينت هذا العامل اخلاىلوأن  الرمحة ايضاً هي 

وأن الرمحة نفسها هي اليت جعلت هذا اإلنسان الفاىن مرشـحاً للخلـود والبقـاء،       
  .وأهلته ليلقى خطاب رب العاملني ومنحته فضل واليته سبحانه 

وىف السر السادس واألخري يؤكد النورس أن رمحة اهللا هي أعظم وسـيلة وأرجـى               
   11.عشفي

بعد أن أفاض النورسي يف احلديث عن رمحة اهللا تعاىل على مجيع خملوقاته، وقف ايضاً 
قاصداً إزالة بعض الشبهات اليت قد يثريها الـبعض         " جهنم"عند نقطة هامة وهى وجود      

يقول ". الشعاعات"وأورد ذلك يف نكتتني يف كتابه       . زعماً أن وجود جهنم يناىف الرمحة     
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ن التفكري يف جهنم واخلوف منها ال يزيل لذائذ مثرات اإلميان املذكورة            يف النكتة األوىل أ   
تعاىل إىلّ فدونك بـاب     " "وال يفوا ، الن الرمحة الربانية الواسعة تف بذلك اخلائف         

فإن وجود جهنم ليس للتخويف، بل ليعرفك لذائذ اجلنة معرفة كاملة،           "التوبة ادخل منه    
وليأخذ لك وملخلوقات غري حمدودة الثأر واالنتقـام ممـن          وليذيقك إياها تذوقاً كامالً،     

وميضى . انتهك حقوق اجلميع واعتدى عليها وليفرحهم مجيعاً ذا ويدخل السرور إليهم          
. النورسي للنكتة الثانية يف هذا الصدد مؤكداً ان وجود جهنم ال يناىف الرمحة والعدالـة              

احملدودة،  وال   يناىف قطعاً الرمحة غري     إن وجود جهنم وعذاا الشديد ال       : "يقول يف ذلك  
، وال احلكمة املوزونة اليت ال إسراف فيها، بـل إن الرمحـة والعدالـة               العدالة احلقيقية 

واحلكمة تتطلب وجود جهنم وتقتضيه، الن قتل حيوان افترس مائة من احليوانـات أو              
ضـعاف  إنـزال عقاب بظامل هتك حرمات ألف من األبرياء ، هو رمحـة بـآالف األ      

وإن إعفاء ذلك الظامل من العقاب أو التجاوز عنه، وترك          . للمظلومني من خالل العدالة   
ذلك احليوان الوحشي طليقاً، فيه ظلم شنيع وعدم رمحـة ملئـات املسـاكني مبئـات                 

  12. األضعاف إزاء رمحة يف غري موضعها
ن  اإلسالمية    إىل ا  13" املثنوى العرىب النورى  "كذلك جند أن النورسي أشار يف كتابه        

اعلم أن اإلسالمية رمحة عامة، حىت أن       " يقول يف ذلك    . رمحة عامة تشمل حىت الكفار    
الكفار سعادة حيام الدنيوية وعـدم انقـالب لذائـذهم إىل اآلالم األليمـة سـببها          

 لليأس والكفر املطلق، واإلنكار احملض املتضمنني    إذ اإلسالمية قلبت اجلحود     !.. اإلسالمية
فالكافر  بسبب تولد احتمال احلياة األبدية يف        . والتردد واألمل الشديد إىل الشك      األليم ، 

ذهنه بصيحة القران، يستريح من األمل املنغص، وبعدم اليقني يستريح من الكلفة الالزمة             
امحـل   .. إذا قيل لـه   .. إذا قيل له طر، يقول أنا ابل      ) ابل الطري (فهو كالنعامة   . للديانة

فهذه الدسيسة الشيطانية هي اليت صـريت الكـافر والفاسـق           !  طري احلمل، يقول أنا  
  14.راً يف احلياة الدنيوية بالنسبة إىل الكافر املطلق واملؤمن اخلالصمسعودين ظاه

  
  -: صلى اهللا عليه وسلم الرمحة الرسول

بعد أن أكد النورسي أن رمحة اهللا هي أعظم وسيلة ، أردف أن أسطع مثال للرمحة                
شر وافضل من ميثلها وأبلغ لسان ناطق ا وأكرم داٍع إليها، هو الذى مسى يف               بني بىن الب  

 وهو رسولنا احلبيب صلى اهللا عليـه        ]107: سورة األنبياء [ )رمحة للعاملني (... القران الكرمي   
ويثبـت  . وسلم، فالطريق األمثل لبلوغ تلك احلزينة األبدية هو اتباع سـنته املطهـرة            

والصـالة  . وصول للرسول صلى اهللا عليه وسلم هي الصالة عليه        النورسي أن الوسيلة لل   
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تعىن الرمحة، فالصالة عليه دعاء بالرمحة لتلك الرمحة اسمة احلسـية، وهـم وسـيلة               
   15.للوصول إىل من هو رمحة للعاملني

  
  -:رمحة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعلى أمته 

ن رمحة الرسول صـلى اهللا عليـه        أفرد النورسي يف كتابه اللمعات حديثاً مفصالً ع       
م رسـولٌ ِمـن     كُلَقَد جاءَ  {-:وسلم ورأفته على أمته وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل          

فَِإنْ تولَّوا فَقُـلْ    . مؤِمِنني رُءوف رِحيم  أَنفُِسكُم عِزيز علَيِه ما عِنتم حِريص علَيكُم ِبالْ       
.  ]129،  128: التوبـة [ }لَيِه توكَّلْت وهو رب الْعرِش الْعِظيمِ      هو ع  ال ِإلَه إِ  ال اهللاحسِبي  

  .اتني اآليتني الكرميتني إىل نكتتني لقد قسم النورسي شرحه هل
وهو تعرب عن كمال رأفة الرسول األكرم صلى اهللا عليه وسلم وغاية            : "النكتة األوىل 
نعم لقد وردت روايات صحيحة تبني مدى رأفته الكاملة وشفقته التامة  . رمحته على أمته  

 الوقـت الـذي      يف 16)أميت أميت (على أمته بأنه صلى اهللا يدعو يوم احلشر األعظم  بـ            
من هول ذلـك    ) نفسي نفسي (يدعو فيه كل أحد، بل حىت األنبياء عليهم السالم بـ           

والدته منـه   فكما تبني هذه الروايات عظيم شفقته على أمته، فقد مسعت           . اليوم ورهبته 
وميضى النورسي مؤكداً اعظم رأفته علـى أمتـه         "  أميت أميت   : " عند والدته انه يناجى   

  17.ليت ال حتد إىل صلوات أمته عليه بإظهار حاجته ا
(... بعد ذلك يقف النورسي عند النكتة الثانية املستخلصة من اآلية السالفة الـذكر              

وخيصص هذه النكتة لتبيان رأفته صلى اهللا عليه وسلم علـى حفيديـه             ) رؤوف رحيم 
احلسن واحلسني ، واليت يرى النورسي أا ليست جمرد رأفة فطرية بل هي جـزء مـن                 

إن إظهار الرسول صلى    : "يورد النورسي يف ذلك     . النبوية الشاملة " عليه السالم "همته  م
اهللا عليه وسلم شفقة فائقة وأمهية بالغة للحسن واحلسني رضى اهللا عنهما يف صـبامها،               
ليست هي شفقة فطرية وحمبة نابعة من اإلحساس بصلة القرىب وحدها ، بل نابعة أيضا               

ورانية تتوىل مهمة من مهمات النبوة العظيمة، وأن كال منـهما           من أما بداية سلسلة ن    
وميضى النورسي مشرياً إىل    . منشأ مجاعة عظيمة من وارثي النبوة ، وممثل عنها وقدوة هلا          

محل الرسول صلى اهللا عليه وسلم للحسن يف حضنه وعطفه اجلم على احلسني ، فيقول               
 احلسن رضى اهللا عنـه يف حضـنه         إن محل الرسول صلى اهللا عليه وسلم       " -:يف ذلك 

وتقبيله رأسه بكمال الشفقة والرمحة هو ألجل الكثريين من ورثه النبوة الشبيهني باملهدى    
احلاملني الشريعة الغراء املتسلسلة من ساللة احلسن املنحدرين من نسله النوراىن املبـارك             

لع به هؤالء األكارم    فلقد شاهد الرسول ببصرية  النبوة ما يضط       . 18أمثال الشيخ الكيالىن  
فقبـل رأس   . يف املستقبل من مهام مقدسة جليلة ، فاستحسن خدمام وقدر أعماهلم            
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مث أن االهتمام العظـيم الـذي أواله        . احلسن رضى اهللا عنه عالمة على التقدير واحلث       
الرسول الكرمي باحلسن وعطفه الشديد حنوه إمنا هو للذين يتسلسلون من نسله النـوراىن       

ة عظام وارثى النبوة احلقيقيني الشبيهني باملهدى أمثال زين العابـدين وجعفـر             من أئم 
نعم فقد قبل صلى اهللا عليه وسلم عنق احلسني رضى اهللا عنه واظهر له بـالغ                . الصادق

شفقته وكمال اهتمامه ألجل أولئك الذين سريفعون شأن اإلسـالم ويـؤدون وظيفـة        
   19" .الرسالة بعده

اليت تناولت سرية املصطفى صلى اهللا عليه وسلم البد ان تفـرد           إن الكتب اإلسالمية    
حيزاً للحديث عن رأفته وشفقته، والبد كذلك من أن تشري إىل اآليـة الـيت ذكرهـا                 

الشفا بتعريف  "فمثالً جند أن القاضى عياض يف كتابه         ". رؤوف رحيم ... " النورسي  
يقول القاضى  . ميع خلقه قد خصص فصالً لرمحة الرسول صلى اهللا جل       " حقوق املصطفى 
عزيز : "واما الشفقة والرأفة والرمحة جلميع اخللق فقد قال اهللا تعاىل فيه  : "عياض يف ذلك    

وما أرسلناك إال رمحة    : "وقال تعاىل " عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤف رحيم       
مسـني مـن    قال بعضهم من فضله صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا تعاىل أعطاه ا             ". للعاملني

 وعدد القاضى عياض يف هذا املقام أمثلة مـن          20)مؤِمِنني رُءوف رِحيم  ِبالْ(أمسائه فقال     
من ذلك ختفيفه وتسهيله على أمته وكراهيته أشياء خمافـة          . شفقته صلى اهللا عليه وسلم      

لوال أن اشق على أميت ألمرم بالسـواك  : أن تفرض عليهم كقوله عليه الصالة والسالم   
 عظيم شفقته على أمته انه ملا كذبه قومه أتاه جربيل عليه السـالم              ومن. مع كل وضوء  

بان اهللا تعاىل قد مسع قول قومك لك وما تردوا عليك وقد أمر ملك اجلبال               : فقـال له 
مرين مبا شئت، إن شئت أن      : لتأمره مبا شئت فيهم، فناداه ملك اجلبال وسلم عليه وقال         

بل أرجو أن  خيـرج اهللا مـن         :  عليه وسلم  قال النيب صلى اهللا   . أطبق عليهم االخشبني  
ومن أمثلة رمحته صلى اهللا عليه وسلم . 21أصالم من يعيد اهللا وحده وال يشرك به شيئاً 

ان السيدة عائشة رضى اهللا عنه ركبت بعرياً وفيه صعوبة فجعلت تردده فقال رسول اهللا               
   22. عليك بالرفق: صلى اهللا عليه وسلم 

"... عند تفسريه آلية سورة التوبـة       ) الكشاف(ى  يف كتابه     كذلك جند أن الزخمشر   
قيل مل جيمع اهللا امسني من أمسائه ألحٍد غري رسول اهللا صلى : ، يورد قائالً "رؤوف رحيم 

  23".رؤوف رحيم"اهللا عليه وسلم يف قوله 
 -:ايضاً جند انه ال تذكر رمحة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إال ويشار لقوله تعـاىل     

}    ٍة ِمنمحا را غَِليظَ الْقَلِْب         اهللافَِبمفَظ تكُن لَوو ملَه تال ِلن    ففَاع ِلكوح وا ِمنفَضن
 يِحـب   اهللا ِإنَّ   اهللافَِإذَا عزمت فَتوكَّلْ علَـى      عنهم واستغِفر لَهم وشاِورهم ِفي الْأَمِر       
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كِِّلنيوتعنـد  " اجلامع ألحكام القـران   "يقول القرطىب  يف كتابه       . ]159: آل عمران [ }الْم
ا رفق مبن توىل يوم أحد ومل يعنفهم بني الرب تعـاىل  تفسريه هلذه اآلية انه عليه السالم مل     

الفـظ  . من الن يلني ليناً ولياناً بـالفتح      " لنت"أنه إمنا فعل ذلك بتوفيق اهللا تعاىل إياه           
وىف . فظظت تفظ فظاظة وفظاظاً فأنت فظ واألنثى فظة واجلمع افظـاظ          . الغليظ اجلاىف 

  . خاب يف األسواق صفة النيب عليه السالم ليس بفظ وال غليظ وال ص
وغلظ القلب عبارة عن جتهم الوجه، وقلة االنفعال يف الرغائب، وقلـة اإلشـفاق               

  -:والرمحة، ومن ذلك قول الشاعر 
  يبكى علينا وال نبكى على أحٍد

  لنحن أغلظ أكباداً من اإلبل 
 من  يا حممد لوال رفقك ملنعهم االحتشام واهليبة      : لتفرقوا ، واملعىن  " النفضوا  " ومعىن  

  24.القرب منك بعد ما كان من توليهم 
وابن كثري يف تفسريه يربط بني رمحة الرسول صلى اهللا يف سـورة آل عمران وسورة   

فَِبما رحمٍة ِمن   ( -:من سورة آل عمران ، قوله تعاىل      159يقول يف تفسري اآلية     . التوبة
لى اهللا عليه   هذا خلق حممد ص   :  أي برمحٍة من اهللا ، قال احلسن البصري           ) ِلنت لَهم  اهللا

لَقَد جاَءكُم رسولٌ ِمن أَنفُِسكُم     {: به ، وهذه اآلية شبيهة بقوله تعاىل      25وسلم بعثه اهللا    
ِحيمر ُءوفر ِمِننيؤِبالْم كُملَيع ِريصح مِنتا عِه ملَيع ِزيز128: التوبة[ }ع[.  

  
   -:الرمحة بالوالدين 

وقد ظهر  يف    . حتدث النورسي عن الرمحة الواجبة جتاه الوالدين ال سيما عند كربمها          
 ال تقُلْ لَهما أُف والهما فَال ِعندك الِْكبر أَحدهما أَو كِ   ِإما يبلُغن {: لك إىل قوله تعاىل   ذ

   ا قَومقُلْ لَها ومهرهنا التكَِرمي  .           بقُـلْ رـِة ومحالر الذُّلِّ ِمـن احنا جملَه ِفضاخو
وهكذا فما دام الضعف : " يقول يف ذلك   ]24-23:اإلسراء[. }ارحمهما كَما ربياِني صِغريا   

ان حمورين جللب الرمحة اإلهلية الواسعة، وإن القران        والعجز اللذان يف الشيخوخة يصبح    
الكرمي يدعو األوالد إىل االحترام والرأفه بالوالدين يف مخس مرات، وبأسلوب غايـة يف              
األعجاز يف هاتني اآليتني املتقدمتني، ومادام اإلسالم يأمر بتوفري الشيوخ والرمحة ـم،             

يقـول  (اه الشيوخ فال بد لنا حنن الشيوخ        والرمحة جت . والفطرة اإلنسانية تقضى االحترام   
 آال نستبدل شيخوختنا هذه مبائة عهد من عهود الصبا، ذلك الن            –) متحدثاً عن نفسه  

فيها أذواقاً معنوية دائمة بدالً من الذوق املادي الناشئ من نـزوة الشباب ، حيث نأخذ               
ن االحترام النابع من فطـرة      اذواقاً روحية نابعة من الرمحة الصادرة من العناية اإلهلية وم         

  26. اإلنسانية
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" واخفض هلا جنا ح الذل من الرمحة      "عند تفسريه لآلية السابقة يورد القرطىب قائالً        
" هذه استعارة يف الشفقة والرمحة ما والتدلل هلما تدلل الرعية لألمري والعبيد للسـادة               

 جلناح الطائر حني    وضرب خفض اجلناح ونصبه مثالً    . كما أشار إليه سعيد بن املسيب     
: وميضى القرطىب شارحاً هذه اآليـة فيقـول       . والذل هو اللني    . ينتصب جبناحه لولده  

واخلطاب يف هذه اآلية للنيب صلى اهللا عليه وسلم  واملراد به أمته إذ مل يكن لـه عليـه                    
واخِفض جناحـك   {: يف قوله تعاىل  " الذل"ومل يذكر   . 27السالم يف ذلك الوقت أبوان      

نِلم   ِمِننيؤالْم ِمن كعبوذكره هنا حبسب عظم احلـق وتأكيـده          ]215: الشـعراء [ } ات  .
لبيان اجلنس، أي أن هذا اخلفض يكون من الرمحة املستكنة          " من الرمحة   "يف قوله   " ومن"

ويصح أن يكون النتهاء الغاية ، مث أمر تعـاىل        . يف النفس ، ال بأن يكون ذلك استعماالً       
عاء هلم ، وان ترمحها كما رمحاك وترفق ما كما رفقاً           عباده بالترحم على آبائهم والد    

بك ؛ إذ ولياك صغرياً جاهالً حمتاجاً فآثراك على أنفسهما، وأسـهرا ليلـهما وجاعـا                
وأشبعاك وتعريا وكسواك، فال جتزيهما إال أن يبلغا من الكرب احلد الذي كنت فيه مـن                

  28.  فضل التقدمالصغر ، فتلى منهما ما وليا منك ، ويكون هلما حينئذ 
فانه يشري  إىل ظالل وإحياءات هـذه        "  القران يف ظالل "أما سيد قطب  يف تفسريه       

ويبلـغ  ، هنا يشف التعبري ويلطـف       " من الرمحة  واخفض هلما جناح الذل   : "ة قائالً اآلي
، فهي الرمحة ترق وتلطف حىت لكأا الذل الذي ال يرفع           لوجدانشغاف القلب وحنايا ا   

   29.وكأمنا الذل جناح ختفضه إيذاناً بالسالم واالستسالم. رفض أمراً عيناً، وال ي
  

  -:النساء رائدات الشفقة وبطالت احلنان 
ربط النورسي الشفقة بالنساء  وان شفقة املرآة تقودها للتضحية والفداء من اجـل              

وان " الشـفقة "ملا كان أهم أساس من أسس رسائل النور هو          : يقول يف ذلك    . أبنائها
ساء هن رائدات الشفقة وبطالت احلنان فقد  أصبحن أكثر ارتباطاً برسـائل النـور               الن

وميضـى  . مد واملنـة  فهذه العالقة الفطرية حيس ا يف كثري من األماكن وهللا احل          . فطرة
، ولقد قدت التضحية اليت تنطوى عليها الشفقة واحلنان ذات أمهية عظمى            النورسي قائالً 

  30.  تعرب عن إخالص حقيقي وفداء دون عوض ومقابليف زماننا هذا ، إذ أا
  

  خامتة 
وىف ضـوء رسـائل النـور       . املعىن اللغوي لكلميت شفقة ورمحة    تناول هذا البحث    

، مشلت رمحة اهللا تعاىل على خلقه بل حـىت          لدراسة أنواعاً خمتلفة من الرمحة    استعرضت ا 
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لى أمته يف حيـام ويـوم       مث رمحة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ع       . على الكافر منهم    
  .احلشر ، مث الرمحة بالوالدين ال سيما عند الكرب واخرياً الشفقة واحلنان عند النساء 

كما أشارت السنة النبويـة     . ومشتقاا يف آيات كثر   " الرمحة  " لقد جاء ذكر كلمة     
لمحبة ورمبا قصد النورسي بالتركيز على هذه اخلصلة باعتبارها نقود ل         . إىل أمهية الرمحة  

  . والتضحية ومن مث إقامة جمتمع إنساين فاضل
  

  املصادر واملراجع
  القرآن الكرمي 

فكره ودعوته ، جمموعة حبوث يف مؤمتر حترير ابـراهيم علـي   :   بديع الزمان النورسي   -
  م1998هـتشرين اول 1418عمان ، مجادى الثانية العوضى 

 عاملى حول جتديد الفكر  اإلسالمي       جمموعة حبوث يف مؤمتر   : بديع الزمان سعيد النورسي     
  م1992استانبول ، 

  م 1967 جملد ، الطبعة الثالثة ، القاهرة 20القرطىب ،: اجلامع ألحكام القران
  م 1983 جملدات ، الطبعة الرابعة ، لبنان سنة 4ابن كثري، : تفسري القران العظيم 

بـريوت،   / ر القـاهرة   جملدات، الطبعة السابعة عش    8سيد قطب ،    :  يف ظالل القران     -
  م 1992

 4الزخمشرى،  : الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل         
  .م 1983جملدات ، بريوت، الطبعة االوىل ، 

بديع الزمان سعيد النورسي ، ترمجة إحسـان قاسـم   : اللمعات، من كليات رسائل النور    
  م 1993الصاحلى ، استانبول، الطبعة األوىل ، 

بديع الزمان سعيد النورسي ، ترمجة احسان قاسم        : الشعاعات ، من كليات رسائل النور       
  م1993الصاحلى ، مصر ، الطبعة الثانية ، سنة 

القاضى أبو الفضل ، عياض اليحصىب ، بريوت ،         :  الشفا بتعريف حقوق املصطفى جزءان    
  بدون تاريخ وبدون رقم طبعه 

ميان ، من كتاب رسائل النور ، بـديع الزمـان سـعيد             مرشد اهل القران إىل حقائق اإل     
  م بدون ذكرالطبعة 1998الصاحلى ، الطبعة األوىل ترمجة احسان قاسم / النورسي 

 يوم احلساب من كليات رسائل النور  بـديع الزمـان سـعيد              مرشد الشباب للنجاة يف   
  .القاهرة م 1997 احسان قاسم الصاحلى ، الطبعة األوىل،  سنة –النورسي،  ترمجة 
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 :اهلوامش
                                                           

، من  كتـاب بـديع       "علوم القرآن والتفسير في رسائل النورسي     "احمد شكرى شابسوغ، مقال بعنوان      .   د  1
   82الزمان النورسي فكرته ودعوته، ص 

من كتاب بديع الزمان  سعيد      " مدرسة إيمانية جديدة    " رسائل النور   " احمد آق كوندوز ، مقال بعنوان       .   د  2
  190لمي حول تجديد الفكر اإلسالمي ص في مؤتمر عا: النورسي 

  .180 – 179 ، ص 10  ابن منظور ، لسان العرب ، ج 3
  230 ، ص 12  ابن منظور لسان العرب ، ج4
  .231، ص 12  ابن منظور، لسان العرب، ج 5
  .232، ص 12  ابن منظور، لسان العرب، ج 6
  191اسم ، ص   النورسي ، مرشد الشباب في يوم الحساب ، ترجمة ،  إحسان ق7
  193 – 192  النورسي ، مرشد الشباب ، ص  8
  164 ، ص 4 النورسي ، الشعاعات ، ج 9

  96 – 195 النورسي ، مرشد الشباب ، ص  10
  196 النورسي ، المصدر نفسه  ، ص 11
  287 ص 4 النورسي ، الشعاعات  ، ج 12
  169 النورسي ، المثنوى العربى النورى ، تحقبق إحسان قاسم ص 13
  169ورسي ، المثنوى العربى النورى ، ص   الن14
  208 النورسي ، مرشد الشباب ، ص 15
  . وانظر البخارى ، الصحيح - جزء من حديث  الشفاعة الطويل   16
  29 ، ص 3  النورسي ،  اللمعات ، ج 17
 هـ ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقـه      470ولد سنة   .   الشيخ عبد القادر ابن أبو صالح أبو حمد الحنبلي          18

الغنية وفتوح الغيـب والفـتح   : من مصنفاته. على أبى سعيد المخرمى الحنبلى، كان من سادات المشائخ   
ابن كثير، البداية والنهاية    . هـ  561الربانى، توفى وله تسعون سنة، ودفن بالمدرسة التى كانت له سنة            

 1ى، ج    ابن سعد، الطبقـات الكبـر      1240،  1211حاجى خليفة، كشف الظنون، ص      252، ص   12ج  
  47، ص4الزركلى، اال عالم ج . 126ص 

  30 ، ص  3  النورسي ،  اللمعات ج 19
  122  القاضى عياض ،  الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، ص 20
  125  المصدر نفسه  ص 21
  126  المصدر نفسه ص 22
، ص 2  الزمخشرى، الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التأويـل، ج     23

223  
  49 -248 ، ص 3  القرطبى ، تفسير ، ج 24
  40 -139 ، 2  ابن كثير ، تفسير ج 25
  362 ، ص 3  النورسي ، اللمعات ، ج 26
  44 ، 243 ص 10  القرطبى ، تفسير ، ج 27
  .44 -243 ص 10  القرطبى ، ج 28
  22 -2221  ، ص 2  سيد قطب ، ظالل القران ، ج 29
  307 ، ص 3  النورسي ، اللمعات ، ج 30
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 ا����ة�� �  وا���ا�� ا���ر

  ا�
ه��يا�  وو�ّ�
  
  Ψد يوسف دادو.أ

  املقدمة 
تتضمن أفكار بديع الزمان سعيد النورسي يف النبوة املبنية على القرآن الكرمي جـوهر    

باإلضافة إىل هذا، أقدم املعلومات احملصولة عليها من األحاديث والسـرية           . هذا البحث 
أود أن أناقشها كذلك، عالوة علـى      . ها سعيد النورسي هلذا اهلدف    النبوية اليت استخدم  

  .أفكار العاملني اآلخرين اليت إما ستتم أفكار النورسي وإما تتعارض معها
ـ : ي حيتوى على األمور التاليـة     قبلة أنظار البحث الوجود    زلة النبـوة عامـا،     منـ

  .لتسليم وسريهم، والشفاعةواملعجزات، والعصمة، تعليمات األنبياء عليهم الصالة وا
وتشمل الكالم يف األمور املعرفّية جمال علم األنبياء الفريد، واختالفه عن الفلسـفة،             

  .وموقف النبوة من اعلم وتفوقه على علم التصوف
  .نلتفت أوال إىل علمي وجودي النبوة

  
  منـزلة النبوة ) 1(

ينعكس . 1"ة ال تكون بال رسالة    أن األلوهي "هو يؤكد   : جند استداللني عند النورسي   
كما األلوهية بإرساهلا األنبياء والرسل الذين يقومون مبهمام يف االجتاهني العمـوديني            

  .كليهما
إذن، يبينون هلم معىن احلياة وغايتها باإلرشاد       . فأوال، إم مرسلون من اهللا إىل الناس      

  .والتعليم
النبوة يف البشـرية    … "يف نفس الوقت  . 2انيةثانيا، إم ممثلو الناس عند احلضرة الرب      

فالبداية يكون احلق واحلقيقة يف جانب النبوة،       .. فذلكة اخلري وخالصة الكمال وأساسه    
  . 3"ويف يد األنبياء عليهم السالم

  . 4"األنبياء أطباء أمراض القلوب"وعند اإلمام الغزايل 

                                                           

Ψ   أفريقيا بريتوريا جنوب جامعةأستاذ في  
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أولياء اهللا فإمنا يكون هذا التجلي أما . إن النبوة جتلّ مباشر هللا سبحانه يف أفضل البشر       
بوسع الناس أن يطمحوا إىل الوالية لكن اهللا يصطفي رسال مـن            . غري مباشر يف قلوم   

وأضف إىل هذا األمر، الفرق اجللي بينهما بشـأن الوقـت         . 5فالنبوة هدية إهلية    . الناس
  .الذي حيتاج إليه شخص لبلوغ مرامه

 سلوك يف مراتب القرب إىل اهللا، وهي حباجة إىل          فالوالية: "يوضح النورسي كما يلي   
أما الرسالة اليت هي أعظم نور فهي متوجهة إىل انكشاف          . زمان وإىل طي مراتب كثرية    

وهلذا ورد يف احلديث الشريف     . سر األقربية اإلهلية، الذي تكفيه حلظة خاطفة وآن سيال        
  . 6"ما يفيد أنه رجع يف احلال
  :ي نبيا ويوضح منـزلته بأسلوبه الوحيد على الوجه التايليعرف ويلّ اهللا الدهلو

وإذا اقتضت احلكمة اإلهلية أن تبعث إىل اخللق واحدا من املفهمني، فتجعله سـببا              "
خلروج الناس من الظلمات إىل النور، وفرض اهللا على عبـاده أن يسـلموا وجـوههم                

وانضم إليه، واللعن علـى مـن       وقلوم له، وتأكد يف املأل األعلى الرضا عمن انقاد له           
        وأعظم األنبياء شأنا من له     . خالفه وناوأه، فأخرب الناس بذلك، وألزمهم طاعته فهو النيب

نوع آخر من البعثة أيضا، وذلك أن يكون مراد اهللا تعاىل فيه أن يكون سـببا خلـروج                  
ثـه  الناس من الظلمات إىل النور وأن يكون قومه خري أمة أخرجت للناس، فيكـون بع              

  . فهو الرسول7"يتناول بعثا آخر
ويكون ألزم الناس بالسنة الراشـدة ذا       .. معتدل املزاج سوى اخلّلق واخلُلق    "إن النيب   

مست حسن يف عبادته، ذا عدالة يف معاملته مع الناس، حمبا للتدبري الكّلي، راغبا يف النفع                
 ووجهه وشأنه كله، يـرى      العام، ال يزال مائال إىل عامل الغيب، حيس أثر ميله يف كالمه           

  .8"أنه مؤيد من الغيب، ينفتح له بأدىن رياضة ما ال ينفتح لغريه من القرب والسكينة
إن الصحبة  : "نقتبس قوله . النورسي ميثّل لنا مثال واحدا لتأثري هذا السلوك يف الناس         

 واحـدة  هلا من التأثري اخلارق ما جيعل الذين يتشرفون ا لدقيقـة          . النبوية أكسري عظيم  
  .9"ينالون من أنوار احلقيقة ما ال يناله من صرف سنني من عمره يف السري والسلوك

  
  املعجزات) 2 (

إن املعجزة تأيت إلثبات دعوة     : "يشرح النورسي مكانة املعجزات ومهمتها كما يلي      
لذا يلزم إظهارها للـذين     . النبوة عن طريق إقناع املنكرين، وليس إرغامهم على اإلميان        

.. أما إظهارها . وا دعوى النبوة، مبا يوصلهم إىل القناعة واالطمئنان إىل صدق النبوة          مسع
حبيث يضطر الناس إىل القبول والرضوخ فهو مناف حلكمة اهللا احلكـيم ذي اجلـالل،               

ذلك ألن سر التكليف اإلهلي يقتضي فتح اال أمام         . وخمالف أيضا لسر التكليف اإلهلي    
  .10"منهالعقل دون سلب االختيار 
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مل يظهروا معجزام إال    ) صلوات اهللا عليهم أمجعني   (ولو أضاف إىل هذا أن األنبياء       
إمنا املعجزات حلّ آخر لتثبيت     . قبيل تدمري اهللا العصاة الطغاة ألكمل بيانه يف هذا الباب         

  .دعوى النبوة
  :وهيبين ويلّ اهللا الدهلوي أن املعجزات خارجة عن مهمة النبوة وحتدث لثالثة وج

أوال، انكشاف بعض احلوادث على األنبياء وكوم سببا الستجابة الدعوات وظهور           
وحتس الربكة إما بزيادة نفع الشيء وإما بتحويل طبيعة الغذاء          . الربكات فيما يربك عليهم   

  .إىل نوع أحسن تغذية وإما بزيادة عني الشيء
مات وإحاالت وتقريبـات مل  ثانيا، يستعد املأل األعلى لتنفيذ أمره، فيوجب ذلك إهلا     

يوحي إىل األنبياء أن يبعدوا الصاحلني عن أماكن توشك أن تصيبها           . تكن تعهد من قبل   
  .فتسبب نصر األولياء وخذالن األعداء. كارثات بينما جيذب اآلمثون إليها

ثالثا، حتدث حوادث ألسباا اخلارجية من جمازاة العصاة وحدوث األمور العظام يف            
  .11"اجلو

ن رأي ويل اهللا الدهلوي خيتلف عن معتقدات تقليدية حني يقول إن املعجـزات              لك
يف حكمه على العامل، حيدث اهللا خرقا يف سري الطبيعة          . عند حتقيق عمليتها ظواهر طبيعية    

  .12"داخلّ إطار السلسلة العادية للحوادث الطبيعية مهما غري مستقرة تكون
  
  العصمة ) 3 (

  :وهي. ع عصمة األنبياء على ثالث درجاتعند احملدث الدهلوي تق
 خلقهم أنقياء عن الشهوات الرذيلة ال سيما فيما تـؤدي إىل حمافظـة احلـدود                -أ

  .الشرعية
  . توحي إليهم صفات احلسن والقبح-ب
  .13 حيول اهللا بينهم وبني شهوام الرذيلة -ج
  
  إرشادات األنبياء وسريهم) 4 (

  :يالتفاصيل التالية هامة عند الدهلو
مث يشـرع يف تعـيني العقائـد    .  ينبغي أن يوافق إرشاد كل نيب على فطرة الناس  -أ

والعادات اليت يسلكها الناس، متخذا ومرخصا مبا يطابق ـذيب نفوسـهم ورافضـا              
  .14أخرى
فلذلك، ال يأمرون بالتفكر يف     .  ال ينهمك األنبياء يف مسائل خارج فهم الناس        -ب

  .ذات اهللا عز وجل وصفاته
  .كلمون الناس على قدر عقوهلم ي-ج
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 يهمل األنبياء مشاكل ال تتصل بتهذيب النفوس وتوجيه الناس، مثال االهتمـام             -د
مع هذا، إن تلفت األنظار إىل آالء اهللا تعاىل ميكن البحث يف هـذه              . مبناقشة أمور اجلو  

  .15املواضيع بكالم إمجايل
  
  الشفاعة) 5 (

غايته جتلية صفات   . مر مهم إىل احلد األقصى    وفق فكر ويلّ اهللا الدهلوي، إن هذا األ       
يستحق . احلي القيوم على التعاقب، تقصد حمو السيئات املكتوبة يف كتاب أعمال شخص

  .كل نيب الشفاعة حسب نوعية كماله وتقربه من اهللا الكرمي
: ويفصل الـدهلوي . يتوقف فوز الناس يف نيل الشفاعة النبوية على قرم من األنبياء     

شعر نبينا صلى اهللا عليه وسلم أن أعظم مقاصد بعثته أن يكون شـفيعا للنـاس،                واست"
واسطة لنـزول رمحة خاصة يوم احلشر، فاختبأ دعوته العظمى املنبجس من أصل نبوته             

  .16"لذلك اليوم
  .اآلن، منعن النظر يف أمور معرفية تتعلق بالنبوة

  
  نظرية املعرفة النبوية

   جماهلا الفوطبيعية-1
عيد النورسي أن العلميو جودي ونظرية املعرفة املربوط إىل النبوة يتجـاوز            يؤكد س 

يصف القرآن الكرمي خرب النيب الكرمي صـلى اهللا عليـه           . حدود التجريبية والتفكر بكثري   
 يستطيع عامـة  ]17 :النجم[) ما زاغَ الْبصر وما طَغى  : (وسلم الرائعة يف املعراج كما يلي     

تنام عيناي  : "كية هذا املقام من قوله صلى اهللا عليه وسلم التايل         الناس أن يقدروا ال إدرا    
هنا يسوغ لنا أن نقتبس اآلية التالية من القرآن الكرمي الـيت تصـف              . 17"وال ينام قليب  

بلْ كَذَّبوا ِبمـا لَـم   : (النـزعة الدائمة إىل الشك من قبل الناس بسبب علمهم املتناهي   
يِحيطُوا ِبِعلِْمِه ولَما يأِْتِهم تأِْويلُه كَذَِلك كَذَّب الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَانظُر كَيف كَانَ عاِقبةُ 

39: يونس[) الظَّاِلِمني[  
وراء العقل طور آخر تفتح فيه عني أخرى يبصر ا الغيب           "ويذكر اإلمام الغزايل أن     

  .إن هذا هو حقل النبوة. 18"وما سيكون يف املستقبل وأمورا آخر العقل معزول عنها
وقوعها وإما باحلصول عليهـا مـن       والشك يف النبوة يقع إما يف إمكانيتها وإما يف          

إن وجود عديد املعارف الدنيوية مثل علم الطب والنجوم يشري إىل . جانب شخص معين 
  .دور اإلهلام اإلهلي يف تشكيلها وهذه العملية وراء العقل اإلنساين

نسرب غور هذه احلقيقة من أحالم الناس اليت تـروى فيهـا            . إن هذا هو معىن النبوة    
إمنا يقـدر   . وال يلعب العقل اإلنساين دورا يف فهمها      . قبل صرحيا أو رمزيا   حوادث املست 
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ثالث خطـط   . حقيقة النبوة اإلميان املبين على الفهم الصحيح املنبثق من علم التصوف          
  :وهي. املذكورة أدناه حامسة

   التعمق يف علوم القرآن الكرمي والسنة النبوية-أ
   املواظبة على العبادات-ب
  لقلب تصفية ا-ج

فمن حصافة  . وال يغين فتيال طلبها يف املعجزات اليت رمبا يعتربها الشكوكيون سحرا          
  .19العقل أن يعترف ذه احلقائق ويثبت صدق النبوة وعجزه عن إدراك ممكناا

  
   اختالف علم النبوة عن الفلسفة-2

ـ   . تثبت النبوة التوحيد الرباين وتشاهد احلقيقة بوساطة هذا العدس         فة لكـن الفلس
مالحظات سـعيد النورسـي     . والعلوم الطبيعية تشاهدها بوساطة وجهة متعاكسة متاما      

  :قاطعة، حامسة وفصيحة هنا
إن نظر النبوة والتوحيد واإلميان يرى احلقائق يف نور األلوهية واآلخـرة ووحـدة              "

اوية أما العلم التجرييب والفلسفة احلديثة فإنه يرى األمور من ز         . الكون ألنه متوجه إليها   
فاملسافة إذن بني زاوييت النظر بعيـدة       . األسباب املادية الكثرية والطبيعة ألنه متوجه إليها      

فرب غاية عظيمة جليلة لدى أهل الفلسفة تافهة وصغرية ال تكاد ترى بني مقاصد              . جدا
وهلذا فقد تقدم أهل العلم التجرييب كثريا يف معرفة خـواص           . علماء الدين وعلم الكالم   

دات وتفاصيلها وأوصافها الدقيقة يف حني ختلفوا كثريا حىت عن أبسط املـؤمنني             املوجو
" وأقلّهم علما يف جمال العلم احلقيقي وهو العلوم اإلهلية السامية واملعـارف األخرويـة             

ظهور حقيقتني متبـاينتني،    "استقصاء مشكلة من هاتني الزاويتني املتضادتني يرتب على         
 ومع أن صحة عضوا من النظام الشمسي ونقطة بالقياس          .20"وقد تكون كلتامها حقيقة   

يف حني أن يقر شخص ذو بصرية نبوية ذه احلقائق ينسب األرض إىل حمور              . إىل ارة 
.. ومعرض مجيع املصنوعات املعجزة.. قلب الكون ومركزه من حيث املعىن    "الكائنات، و 

ات عامل اآلخـرة الواسـع      ومنوذج مصغر ملصنوع  .. وموضع جتلّي األمساء احلسىن كلها    
  .أي إىل اإلنسان نفسه" الفسيح

. إن أسلوب النورسي يف التمييز بني سلسلة النبوة والفلسفة سلس، واضح واستثنائّي           
  :إليكم من النص املناسب

إن يف تأريخ البشرية تيارين عظيمني وسلسلتني لألفكار، كأما شجرتان ضخمتان           "
  .وب، ويف كل طبقة من طبقات اإلنسانيةأرسلتا أغصاما وفروعهما يف كل ص

  سلسلة النبوة والدين : أحدمها
  سلسلة الفلسفة واحلكمة: واألخرى
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فمىت كانت هاتان السلسلتان متحدتني وممتـزجتني، أي يف أي وقـت أو عصـر               
استجارت الفلسفة بالدين وانقادت له وأصبحت يف طاعته، انتعشت اإلنسانية بالسعادة           

ومىت ما انفجرت الشقة بينهما وافترقتا، احتشد النـور         . ة هنيئة وعاشت حياة اجتماعي  
واخلري كله حول سلسلة النبوة والدين، وجتمعت الشرور والضالالت كلها حول سلسلة            

فإن سلسلة الفلسفة اليت عصت الدين، اختذت صورة شجرة زقوم خبيثة تنشر            . الفلسفة
 إىل يد عقول البشـر، يف غصـن       حىت إا سلّمت  . ظلمات الشرك وتنثر الضاللة حوهلا    

وألقت على رأس البشرية، يف غصن      .. القوة العقلية، مثرات الدهريني واملاديني والطبيعيني     
وربت، يف غصن القوة الشـهوية      . القوة الغضبية، مثرات النماريد والفراعنة والشدادين     

خلبيثة، شـجرة   البهيمية، مثرات اآلهلة واألصنام ومدعي األلوهية وجبانب هذه الشجرة ا         
زقومن نشأت شجرة طوىب العبودية هللا، تلك هي سلسلة النبوة، فامثرت مثرات يانعة طيبة  
: يف بستان الكرة األرضية، ومدا إىل البشرية، فتدلّت قطوفا دانية من غصن القوة العقلية

 حكاما: كما أمثرت يف غصن القوة الدافعة     .. أنبياء ومرسلون وصديقون وأولياء صاحلون    
كرماء وأسخياء  : وأمثرت يف غصن القوة اجلاذبة    . عادلني وملوكا طاهرين طهر املالئكة    

مبا أن هـذا    . 21.."ذوي مروءة وشهامة يف حسن سرية ومجال صورة ذات عفة وبراءة          
اخلطاب يركز على خاصية النبوة، ميكن استدالل أفكار النورسي يف الفلسـفة بكوـا              

  .مضادة ألفكاره يف النبوة
  
  موقف النبوة من العلم  -3 

يتأسس هذا املوقف على إذعان الذات الشخصية ومجيع السلطة إىل أوامر ذاٍت أعلى             
فيحرز الذات األدىن جمدها وكينونتها عن طريق الكينونة األبدية هلـذه الـذات             . مكانة
  .لذلك، يعترب املذكور أوال ملكيته األشياء مؤقتا وومهيا. األعلى

 أي أنه ممكن خملـوق      - ليست أصلية    -وحقيقته ظلية   : "لشأنويبني النورسي ذا ا   
فنستدلّ من الكالم املذكور    . 22.."هزيل، وظل ضعيف يعكس جتليا حلقيقة واجبة حقه       

  :األمور األربعة التالية
" ختلّقـوا بـأخالق اهللا    "، يصرح الذين ينصبغون بعقائد النبوة أن املثل احلكمي          أوال

 أذهان الناس، معترفني بعجـزهم وقصـورهم وفقـرهم          يلمح إىل طبع مسة التواضع يف     
تشبهو باهللا بلغة حكمه املطلـق      "لكن أصحاب الفلسفة يفسرونه حنو      . باملقارنة مع اهللا  

  .فسدوا سبيل العبودية إىل اهللا، متكربين، مفتخرين، مستبدين وأنانيني" وقوته الغري مقيدة
  .تراحم والتعاون والسماحة دورا مهما، تبدع النبوة شعورا مشتركا يلعب فيه الثانيا
، أي مـا    "الواحد ال يصدر إال عن الواحـد      "، حسب قواعد النبوة يف التوحيد       ثالثا

دامت يف كل شئ ينتمي إىل اجلنس اخلاص وحدة ظاهرة فال بد من أن يكون هلا موجدا                
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. الذايتوعلى عكس هذا، يقصر الفالسفة الواحد اجلنسي على الواحد العيين أو            . واحدا
إن هذه العقيدة تفضي إىل نوع من الشرك باهللا       .فاألشياء األخرى تصدر بتوسط الوسائط    

  .23! ألن الوسائط اقدر منه صدورا
فعلى هذا النمط، إن اِحلكَم ال تعد       . ، عند الفكر النبوي لكل شئ منافع كثرية       رابعا

 الفلسـفة فهـو إن      أما دستور : "مث يقول النورسي  . وال حتصى تتوجه إىل فاطره اجلليل     
حكمة خلق كل كائن حي وفائدته متوجهة إىل نفسه، أو تعود إىل منـافع اإلنسـان                

فتحـول  .. ومصاحله هذه القاعدة تسلب من املوجودات ِحكَما كـثرية أنيطـت ـا         
  .24"املوجودات إىل عبث ال طائل من ورائه

  
   تفوق علم النبوة على علم التصوف-4

س إىل علم النبوة ألن املذكور ثانيا من القرآن ايـد           إن علم التصوف ناقص بالقيا    
يثبت احلصول على احلضور القليب الدائم بني يدي اهللا سبحانه وتعاىل يف حني ال           . مباشرا

بل تنقذها من اإلمهال والعبـث وتسـتخدمها يف سـبيل اهللا            . "ينكر وجود الكائنات  
  .25"سبحانه
  

  اخلتام 
 علميوجودي ونظرية املعرفة للنبوة عند ثالثة علماء        يكفي املذكور آنفا بيانا يف جمال     

. السنيني، أي بديع الزمان سعيد النورسي واإلمام الغزايل واحملـدث ويلّ اهللا الـدهلوي             
  .ننتهي البيان بتقدير وجيز عام ألفكارهم

كميا، قد حترت مؤلّفات اإلمام الغزايل هذا املوضوع إىل حد أصغر مـن مؤلفـات               
وطريقـة  . ع ذلك، وفّر ملعلومات نافعة ألجل مناقشة جمال النبوة الفوطبيعي         م. اآلخرين

قـد  . احملدث الدهلوي حافلة بتيار الفلسفة والتصوف لتقدير منـزلة النبوة واملعجزات         
عاما، يقدر اإلمـام الغـزايل وويلّ اهللا        . فات سعيد النورسي االنتباه إىل عصمة األنبياء      

  :ر فيلسوفا من النورسي للسبب أدناهالدهلوي النبوةَ بأسلوب أكث
، ويف 1096 و 1091كان اإلمام الغزايل مفكرا درس جبامعة النظامية يف بغداد بني 

ألجل إجناز أهدافه مقنعا لزمه     .  أدام رده على حتديات العقائد الباطنية والفلسفية       1106
ف هـذا األمـر     يعكس التعريف التايل لعلم التصو    . نقد العقائد الفاسدة بأسلوب علمي    

أي، هو مبىن عقلي به يتمكن العامل من ذوق غبطة الوجد بغري التخلّي عن اقتناع               : أيضا
  .26استفسار باطين

كتبه خالل االضطراب السياسي واالجتمـاعي      ) 1762-1703(ألّف الدهلوي   
تنافست للسيطرة األحكام الذاتيـة     . العظيم يف اهلند ملا تالشت سلطة املسلمني املركزية       

احنطّ وضع املسلمني االقتصادي نتيجة التعطـل       . ندوسيون والسيخيون واألوروبيون  واهل
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والفساد شاهدوا معارك داخلية، ال سيما بني أهل السنة وأهل الشيعة، كما شـاهدوها              
  .بني أتباع بعض املذاهب السنية، وبني املقلدين والشعبيني املبتدعني

       تمع والدين الحتـاد األمـة املسـلمة        ساعد هذا العامل على اإلصالح يف التربية وا
وبرر هذا املشروع فلسفيا، مدلّال على القواعد الواضحة للحكومة الفاضـلة           . وتقويتها

وأيضا، ترجم القرآن الكرمي إىل اللغة الفارسية ليمكّن        . واحلياة األخالقية يف كتبه املتعددة    
  . 27وصوله إىل السواد األعظم من الناس

أثناء .  عصر االضطراب االجتماعي السياسي العظيم يف تركياعاش سعيد النورسي يف 
العشر السنوات األوىل من القرن العشرين، ملا مل يزل كان سعيدا القـدمي، درس أهـل                
األناضول الشرقي غايات الدستورية واحلرية وبغى أن يثري اإلحساس بالقومية اإلسالمية           

، بذل جهوده يف    1950ية األوىل حىت    بعد ظهور سعيد اجلديد إثر احلرب العامل      . بينهم
ويف نفس الوقـت، أراد أن مينـع        . تنبيه إحساس الشعب الديين بوقايتهم من سم الكفر       

. استبدلت نظرية معرفة إسالمية فعالّيته السياسية البدائيـة . العلماء املقلدون عن التعصب 
 وهـذه الشـبكة     .وزعت شبكة سرية مؤلفاته كثرية اإلنتـاج      . اعتزل عن احلياة العامة   

أصبحت احلالة البدائية للمجمع املدين يف تركيا بعد تنفيذ النظام السياسـي لألحـزاب              
يتضح أنه كـان    . إن هذا خيصص سعيدا الثالث    . املتعددة، عاد النورسي إىل هذا امليدان     

قائد حركة مجاعية يف كل مرحلة، كما يتبني من رغبته يف اشتهار تعليماته عن طريـق                
ضا، التمس من أتباعه استخدام االتصال التكنولوجي يف علمه حنـو صـناعة            وأي. طالبه

ألجل متكني الناس املنتسبني إىل قطاعـات اتمـع         . الطباعة والراديو يف خدمة اإلسالم    
املختلفة من قراءة رسائله وتبليغها، صاغ العبارات أو املصطلحات املشتركة بني املسلمني         

 الديين مع ذلك، نالحظ االجتاهات الفلسفية أحيانا،        واستخدم احلكايات لنشر اخلطاب   
جيدر بالفحص الـدقيق يف  . مثال يف مقابلته بني عامل النبوة وعامل الفلسفة املذكورة أعاله 

اجلمع بني األدوات التقليدية    . املذكورة آنفا لتقرير قوة أفكاره ونطقها     " الكلمة الثالثني "
مثل احلكماء السابقني، يسـتخدم     .  أمر جلي فيها   املالئمة واألدوات املمتازة من احلداثة    

القصة الرمزية إلبراز معىن شجرة زقوم وشجرة طوىب ليضع النربة على ميول الفلسـفة              
. تنعشنا عباراته املعاصرة، مثل اإلشارة إىل الرافعـات يف رؤيـا          . والدين على التعاقب  

 يصف حتوله من الشخص     اليت خيتارها األولياء حني   " الرؤيا"وكذلك، يوظف أداة احللم     
إن رمزية املذهب الطبيعي والفلسفة املشائية واهلـدى        . الفلسفي إىل الشخص الروحاين   

  .القرآين حايل جدا
املالحظات التالية اليت وصف ا حممد لطفي مجعة عبقرية اإلمام الغزايل ينطبق علـى         

  :بديع الزمان سعيد النورسي على حد سواء
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ن فيلسوفا عقليا، إمنا كان حكيما دينيا بالفطرة، وإنه اختذ          وظاهر من هذا أنه مل يك     "
العلم والعقل والشرع ذاته وسيلة للوصول إىل احلال اليت هيأته هلا الطبيعة، على أن هـذا   

أفادهـا واسـتفاد    … ال مينعنا من القول بأن عقله النادر املثال لدى مروره بالفلسـفة           
  .28"منها
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����	�
  ا�ُ�ْ�ْر�� و��ور رؤ�� ا
  
  
  ΨΨΨΨعشرايت سليمان. د. أ
  

إذ .. استوعب النورسي معىن اإلنسانية ضمن وعي ديين كوين مفتوح على العامليـة           
. اإلسالم هو دين اهللا الذي ال يقيم احلواجز بني البشر وإن أحلدوا، وإن تباينت عقائدهم              

يحي والكتايب عامة، وال يرى فيهم أعـداء أو         فاملسلم يؤاخي يف التوحيد اليهودي واملس     
خصوما ما كان االحترام والقسطاس مرعيا بينهم، بل ويؤاخي كذلك امللحد والـوثين             
حبكم الرابطة اإلنسانية، ويشفق عليهما وال يهينهما أو يزدريهما ما بقيـا يف حـدود               

  .قناعتهما، وال يسعه عندئذ إال أن يتمىن هلما اهلداية
  سي يرى يف خملوقية اإلنسان ذروة اإلعجاز الذي شاء اهللا أن جيسـد             ذلك ألن النرو

من خالله قدرته ومطلقيته، إذ اإلنسان هو تاج الوجود ، وكل ما أبدعه اهللا من أكوان                
  :ونعم وأفضال ، إمنا هي لفائدته ولتكرمييته

ـ              " و كذلك اإلنسان الذي هو مثرة شجرة الكائنات، إذ املقصود من إجيادها إمنـا ه
اإلنسان وغاية إجياها إمنا هو اإلنسان، وغاية إجياد املوجودات هي اإلنسان، وبذرة تلك             

  1. الثمرة قلب اإلنسان ، وهو أنو مرآة للصانع اجلليل وأمجعها
كما نشأ إدراك النورسي ملعىن اإلنسانية من خالل صلة روحية وعضوية مجعته برائع             

 - وسيبقى   -سطة ثقافة بيته الصوفية، حيث كان       النماذج القطبية اليت تواصل معها بوا     
الضمري اجلماعي لتلك البيئة يكرب وميجد تلك النخب الصاحلة من األقطاب، واليت كانت             

من حيث طفق   .. سريا كما تواترت وتلقتها األجيال، جماال للعظمة والكمال والقدسية        
  . رد والسماحة والبذلالوجدان الفردي واجلمعي يستلهم شواهد التضحية والصرب والتج

                                                           

Ψ   دكتوراه دولة في أدبية الخطاب القرآني واستاذ كرسي الدراسات القرآنيـة  1946من موليد الجزائر سنة
 ورئيس جمعية الدراسات القرآنية وإحياء التراث ومدير عـام           والمقارنة بين الديانات في جامعة وهران     

مجلة الحداثة بمعهد اآلداب بوهران ومؤسس مجلة الدراسات المغاربية ومدير تحريرها ومدير تحريـر              
وله ثالثة كتب    حوليات جامعة وهران ونائب رئيس جمعية المغاربة إلدماج العلم والتكنلوجيا في التنمية           

 .ثيرةمطبوعة ومقاالت ك
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لقد أنبأتنا سرية النورسي واعترافاته أنه ظل منقادا إىل تأثري األفـذاذ مـن رجـال                
التصوف وأهل السلوك، وأنه احناز إليهم مبواجده وأن مخرية قيمه اإلنسانية تأتت مـن              

لقد تسامى هـؤالء القديسـون      . نفاذ ذلك الوهج املعنوي الذي كان يتلقاه من سريم        
طهار ونظروا إىل الكون والوجود من منظور رباين، فأضـفوا حمبتـهم ومساحتـهم              األ

وكرمهم على كل شيء، السيما على اإلنسان، فال غرابة أن تغدو البشرية مجلة قريبة إىل 
  .. قلوم يعطفون عليها ويرأفون ا وينظرون إليها بعني اإلشفاق

ؤيته للكون واإلنسان، وعلـى     على ذلك النهج سار النورسي، ويف ظله تشكلت ر        
خطا األطهار بلور عقيدته ونظرته إىل الكـون وعالقتـه باملخلوقـات ويف مقدمتـها               

فال عجب أن تتفتح دعوته على اإلنسانية قاطبة، وأن تتميـز رؤاه ببعـدها              .. اإلنسان
الشمويل الذي مل يغفل أي بعد من األبعاد احملققة لفردية الكائن البشـري ، باعتبـاره                

  . خلوق املكرم يف هذا الكونامل
لقد ارتكزت روحية النورسي على دعامة اإلميان باهللا ، فتواصلت أعماقـه مـع اهللا              

لقد ورث عن بيئته األوىل حسا توحيـديا  . وتواشجت مع خملوقاته ويف طليعتها اإلنسان   
صون حيا، فاالنغالق الذي عاشته بيئاتنا التقليدية كان له فضل كبري على حفظ القيم و             

االميان، حيث أن جو االنقطاع االجتماعي الذي تعيشه القرى واملداشر يعـزز قابليـة              
التوكل على اهللا ، ويقرب عامل الغيب إىل النفوس، فثقافة العزلة نفسـها تشـحذ روح                

  .البسالة والتوكل على اخلالق فهي من مثة سبيل معزز لالميان 
تفرغ ، وملا كـان التفـرغ يف البيئـة          ذلك ألن النفوس يف رتابتها املعتادة تعيش ال       

اإلسالمية يعين التوجه إىل اهللا واالشتغال مبا يعطي للحضور اإلهلي كثافته وحمسوسية على 
صعيد الروح والنفس، فقد تكيفت روح النورسي منذ نشأا على هذا احلضور اإلهلـي              

الـيت تترتـب يف     الذي يالزمها أينما توجهت، األمر الذي ولد يف النفس هذه القوامة            
مث إن العقيدة اإلسالمية مبا حتمل من منظومة قيم ومبـادئ           . كنفها النـزعات واملطالب  

  . إمنا هي عقيدة إنسانية بال منازع
إذ الطبقات العليا من رجاالا، ممن يعدون مناط القدوة واألسوة بـدءا بالرسـول              

عتربون مجيعـا مصـادر     وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان، ي     ) صلى اهللا عليه وسلم   (
كما أن أحداث التاريخ اإلسالمي تعد صـعيدا        . شحن وشحذ للهمة والرمحة والسمو    

وكلها تعاليم وقيم مترس عليهـا      . حافال بوقائع السماحة اليت تشمخ ا معاين اإلنسانية       
النورسي، وتشبع ا، ومحلها شعاراٍت، واختذها سلوكا ورسالة عمل على حتقيقها  بكل         

  .اتة استم
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لكن النورسي عاش يف مرحلة تأجج فيها الصراع احلضاري بني الغرب والشرق على             
أشرس ما يكون التأجج ، فقد استأنف الغرب محالته الصليبية واستهدف ا العـاملني،              
يستأصل األمم ويهجرها باملاليني من قاراة ألخرى، وميسح الشعوب تدجينا هلا لتتقبـل             

 وكان صراع الصليبية مع اإلسالم ذروة املخاض العراكي الذي          وجوده وسيادته عليها ،   
  .شهده القرنان التاسع عشر والعشرون، احلقبة اليت عاشها النورسي، واصطلى بلهبها

تلك هي تقريبا األسس اليت ارتكزت عليها إنسانية النورسي ، هذه اإلنسانية الـيت              
يث سنجد الرؤية تتكيـف مـرتني،       ح.. سنراها تتخصب وتغتين يف تايل مراحل حياته      

األوىل يوم دخل استانبول نكرة ال يعرفه أحد تقريبا، فقد كان طبيعيا يف ذلـك اللقـاء         
األويل باملدينة أن يتوسع إطار الوعي لديه ومتتد ظالل الفهم وتتخصب الرؤيـة بأبعـاد             

  .أخرى يتعزز يف ضوئها وازع إنسانيته
 من خـالل مالبسـة األوسـاط املدنيـة          كما أن عودته إىل نفس الصعيد املدين،      

ومرجعيات اتمع احلضري ، أثناء احلرب الكونية األوىل، قد عمق ذلك التكييف الذي             
وهو ما أسفر عن حتول يف املسرية ، حتول جعله .. رأيناه يتعهد به مثله وقناعاته اإلنسانية 

كريس رؤيته اإلنسـانية    خيتار موقعا أكثر استراتيجية يف تفعيل األحداث والتاريخ، ويف ت         
  ..املستمدة من القرآن

  . لقد نضجت رؤيته اإلنسانية يف كنف احلياد والتسامي والتأمل 
حقا إنه نافح عن اإلسالم واملسلمني ، وصاول عن انتماء وحضارة ، لكن العقـل               
يثبت أن دفاعه عن تلك القيم واملقومات إمنا كان دفاعا عـن اإلنسـانية، إذ مل يكـن              

 إال حضارة مشرعة للعاملني، ومثابة متحي فيها العصبيات         - ولن يكون    -يوما  اإلسالم  
واالنتماءات ، إذ االخنراط يف سلك اإلسالم اخنراط يف الكونية بأسـس حـددها اهللا ،                

 أسس تستجيب بأصالة    - حقا   –وأثبتت القرون من االزدهار احلضاري اإلسالمي أا        
لقدسي الذي تزول معه كل االعتبـارات الشـكلية         ملفهوم العاملية والتآخي واالنتماء ا    

  .والوضعية املميزة بني اآلدميني
 عصـبية  - كما سنرى يف غري هذا املقـام  -مل يكن متجيد النورسي للترك والعرب  

واحنيازا يتناىف مع املثل اإلنسانية اليت محلها ، ولكنه كان متجيدا للكونية اإلسالمية الـيت               
بدأ املساواة ، وبينت كيف تتعاور األم والشـعوب علـى           جسدت على أرض الواقع م    

صعيد اإلسالم حق وشرف محل الرسالة احملمدية ، وكيف ال يقف دون حيازة شـارا               
  ..  االعتبار القومي أو الروحي- اخلالفة -القدسية 
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 سوف تبادر من عاملها األخـروي إىل التنويـه          - بكل تأكيد    -إن روح النورسي    
ل من أهل األرض يكتب له أن يشمخ براية اإلسالم ويتطاول بعزة القرآن وتعظيم كل قبي

ذلـك ألن   .. ويدفع ا إىل العاملني، كيفما كان لون هذا القبيل أو موطنه أو ماضـيه             
املنظور الذي قوم به النورسي البشرية منظور رباين ال متايز بني الناس فيـه إال بالعمـل                 

 من رفع راية اإلسالم وإشهارها بني العاملني ، فبـذلك           وأي عمل صاحل أسىن   .. الصاحل
العمل الصاحل جمد النورسي كال من أميت الترك والعرب ، وكان متجيده هلمـا ينـدرج                

  .ضمن سياق إنساين ال شائبة فيه من عرقية أو شوفينية أو تعصب
ولوجيـة  شهد النورسي عن كثب عاملا متفجرا  تتعارض فيه الرؤى السياسية وااليدي           

حيال اإلنسان واحلضارة والكون والوجود ، ورأى كيف أن الغرب الطاغي يعنت األمم             
والشعوب املستضعفة ويرغمها على الرضـوخ إليـه بـالقوة والسـالح أو بالـدس               

  ..واالستغواء
عاين النورسي من موقعه االعتكايف ذلك التعارض احلدي الذي كان مييز أوضاع كل     

ملقهور واإلنسان الغريب القاهر، وتفجع بعـدم تكـافُئ الشـروط           من اإلنسان املسلم ا   
الصراعية بني اجلانبني ، وزاده أسى أن يرى توفيقات الغرب العلمية والتقنية واحلضارية             

  .ال تلطف من غلواء طغيانه ضد الشعوب واإلنسانية ، ولكنها تسعر منها قدما
 منوذجني حضاريني لكن أوضاعهما     لقد كان يدرك أن احللبة جتمع بني انتماءين وبني        
لقد كان  اإلنسان األول يرسف يف       .. الراهنة تباين بينهما قيمة ودينامية وتوجها وفاعلية      

.. قيود املاضي الشائه ، ضحية لالحنطاط وحلال متفاقمة من االبـتالءات والصـدمات            
 له رسالته   وكان إىل ذلك مدعوا لالنتفاض وإجناز االنبعاث يف إطار كوين تبليغي تؤهله           

  .القرآنية لو وجد إىل الرشد سبيال 
فيما كان اآلخر منتصبا خبيالء ، مشهرا سيفه جبوع اىل الفتك ، يدوس بقدميه كرامة        

لقد كان هو اآلخر ضحية ألحوال مدنية راهنة  تكرست .. اإلنسانية ويضرب مقدساا  
توحش غـري املقيـد     فيها اختالالت متوارثة وجهت العقل يف وجهة الظهور العلمي امل         

لكنه مع ذلك كان يتوفر على مخائر جوهرية من الفطرة والتوفيق ما     . بالضوابط اإلنسانية 
أيسر عليها أن تترشد وترقى إىل علياء املثل لو التفتت إىل الدين احلق ، وهو مـا كـان       

وهي جيعل النورسي يتوقع لإلنسانية اخلري ، ذلك أنه كان يرى أوروبا حبلى باإلسالم ،               
مرشحة إما لإلسالم وإما لترشيد مسيحتها مبا يقرا من القرآن ويدرجها ضمن جـه،              

  . وعندئذ ترتقي البشرية االرتقاء احلق وتدي إىل سواء السبيل وتتعزز إنسانية اإلنسان
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لقد كانت مقاصد الدعوة النورية هي استنقاذ ما تبقى من إنسانية اإلنسان يف كـال               
د مهة املسلم هي عودة به إىل فطرته اخلالقة وإىل استنارته اليت ال تزيغ املعسكرين ، فتجدي

ا أوهام بشريتها ، كما أن تدثري اإلنسان بربدة اإلسالم هو قمة تكرميه ، ملا يترتب عن                 
لقد تومهت املدينة  املسـلمة أـا        .. ذلك من تغيري كلي ميضي به على طريق الصالح          

 ستتخلص من أوحاهلا ، ومل يعتم اإلنسان املسلم  أن وعى            بتقمص أوضاع املدنية الغربية   
إفالسه ، لكنه عجز عن اخلالص ومل يستطع فكاكا عن مأساته، بعد أن أضاع ليس املثل   

  ..فقط ، ولكن إىل ذلك القابلية والفطرة واالستعداد للخري ، وكل ذلك جراء انغماسه
بط بأعباء االحنطاط، وهو    فالضرر الذي حلق املسلم ضرر مزدوج ، فهو من جهة حم          

  .من جهة أخرى منسحق مبا طرأ عليه من تبعات التمدن السطحي، فعاش الفاجعة
ضمن هذه اجلدلية احلضارية احلادة ض النورسي ويف يده كتاب اهللا ، يـدعو إىل               
سبيله باملوعظة واحلسىن ، غايته تعميق الروح اإلنسانية يف اإلنسان من خالل بث تعاليم              

  . نالقرآ
  

  :على حلبة الصراع احلضاري.. اإلنسانية املعاصرة
  : جدلية التعايش ضمن االختالف

ال ينكر النورسي أن اختالل مسطرة التوازن االقتصادي قد انعكس بآثاره السـلبية             
على مسطرة املعايري واألخالق البشرية، فاختلت من مثة العالقة بني الفئات واموعات،            

  .ألم ، وهو ما حول الكرة األرضية إىل مسرح للعراك املستدميبل وبني الشعوب وا
  :يقول النورسي 

: إن من أساس مجيع االضطرابات والثورات يف اتمع اإلنساين إمنا هو كلمة واحدة            "
  2" إن شبعت فال علي أن ميوت غريي من اجلوع

 اآلخرين وهضمهم   فأنانية اإلنسان ، وأنانية الشعوب واملدنيات ، القائمة على ابتزاز         
  : وسلبهم أسباب العيش واحلياة هو ما يفاقم من أسباب التناحر واحلروب، فشعار 

ال يترك جماال لتعايش أو مساملة      ."  اكسب أنت آلكل أنا واتعب أنت ألستريح أنا       " 
  .أو تفاهم 

  3." فالعيش ال يكون إال باحملافظة على التوازن القائم بني اخلواص والعوام" 
:  القرآن الذي جاء ليستأصل كل أسباب النقمة واحلقـد والعـدوان هـو              وشعار

  4.أوصدوا أبواب الربا لتنسد أمامكم  أبواب احلروب
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 أن قوى الصراع احلضاري يف عامل       - وبوعي أملعي    -لقد سجل النورسي رمحه اهللا      
رة متجـد   رؤية كاف : اليوم إمنا تقوم على تصادم بني منظورين ورؤيتني وفهمني لإلنسانية         

  .القوة وتعتمد التخضيع، وأخرى مؤمنة تقوم على مثل احملبة والسماحة وعدم اإلكراه
وملا كانت شروط اجلانبني غري متوازنة من حيث القوة املادية ، فقد أسفر الصدام عن     
ظهور غالب ومغلوب ، وهو ما جسدته الظاهرة االستعمارية كما عرفهـا العـامل يف               

تلك الظاهرة اجلائرة اليت هشمت بقرا الغاشم قـيم الكمـال           . القرنني املاضي واحلايل  
واإلنسانية ، حيث احنرفت القوى االستعمارية باملبادئ واملثل اإلنسانية وجتاوزت ـا             
نطاق الفطرة ووظفها يف طريق استئثاري ، ابتزازي ، مل يؤجج الصراع علـى صـعيد                

عسكر الغريب االستعماري ذاته مـن      احلضارات واألديان فقط ، ولكنه انتهى بتفجري امل       
  . خالل حربني عامليتني

 مببدإ تنوع االختيارات، لكنها عملت      - اليت روج هلا الغرب      -وجاءت الدميقراطية   
  .باستماتة على تكريس النموذج الالئكي الغريب، قضاء على اآلخر

املطرد كما أن املدنية الغربية اليت فرضت نفسها كنموذج من خالل التطور الكبري و            
الذي حققته على مستوى التجهيز املادي ، قد تقهقرت بالبشرية على صـعيد القـيم               
واألخالق ، إذ خلقت نـزوعات شريرة أخرى يف اإلنسان استطار ا شـر املدنيـة               

  ..املعاصرة وبات يهدد البيئة والكون والوجود كله
اصرة من قفزات علمية    لقد سجل النورسي أنه على قدر ما حتقق للمدنية الغربية املع          

ومنجزات مادية وارتفاقية ، بقدر ما انتكست يف مضمار الروح وقيم اخلري والفضيلة ويف  
  .سائر املثل اإلنسانية 

لقد تركز اجلهد واالجتهاد الذي طفق يبذله اإلنسان املعاصر على حتقيق الربح بـال              
األمر الـذي   .. ري حدود ضوابط، واملكاثرة الكسبية بال قيود ، واالمتالك األعمى من غ         

ضرب يف العمق مسطرة الشرف والعدل، وأصـاب يف الصـميم مفـاهيم األخـوة               
  ..واإلنسانية

 -لقد أفرزت املدنية الغربية مورثات خلقية مناقضة للفطرة ، وبىن العـامل الغـريب               
ه  نسيج القيم اليت يتداوهلا على غري احلكمة ، إذ ضـبط سـلَّم             -مصدر املدنية احلديثة    

  ..املعياري على منطق أخالقي معارض كلية لتشريعات اهللا وتعليماته
 كما الحظ   -ولعل أهم خمالفة خطرية تتسجل على الضمري اإلنساين يف زمننا الراهن            

فاملؤسسات املدنية بإقرارهـا ألخـالق      .  تعامله يف اال االقتصادي بالربا     -النورسي  
 بـاب التكافـل     - عمليا   - من جهة ، وسدت      التعامل الربوي قد اختارت مشاقاة اهللا     

  .. والتعاون والتساند الذي هو من طبيعة البشر ما اطردت سالمة فطرم
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ومعلوم أن اعتماد الربا هو مبدأ حموري يف منظومة التعاليم الصهيونية، فقـد قـرر               
قـد   مبدأ االقتراض بالربا لغري اليهودي ، ذلك ألن هذا الكتاب            - الالمساوي   -كتام  

اختار هلم أن يقيموا عالقة عداء مع الغري على خمتلف األصعدة ، فال عجب أن تعم روح            
  ..العداء تلك ، أقطار العاملني جراء تعامل األمم واتمعات بالربا

فاالختالل الذي أصاب املثل اإلنسانية يف الصميم نشأ عن هذه الروح االبتزازية اليت             
ة ، فال غرابة واحلال تلك أن تتضعضع أسس هـذه           مسيحي-كرستها مدنية الغرب اليهو   

بل ال عجب أن يتداعوا ، وخالل قرن واحد فقـط، إىل حـربني              .. املدنية ألدىن رجة  
  .. كونيتني حلق البشرية جراءمها أهوال وأهوال

لقد رأى النورسي أن املدنية الغربية قد آذنت العاملني بنظم مادية غاياا احلقيقيـة ال               
فأيادي التدمري املادي متضي بال هوادة يف شيم        .. ان إال الضر والشر والفناء    تكفل لإلنس 

  ..الفطرة وتقويض الرباءة ودمي القابليات
من هنا استنفر النورسي املسلمني ، بل وحىت أهل الفضيلة من الكتابيني، كي يقفـوا   

ن مبا يسر عليه كثريا     فاملدنية احلديثة جهزت اإلنسا   .. سدا يف وجه اخلطر املادي الداهم       
.. أسباب احلياة وجعلها رخية، لكنها إىل ذلك شحنته بتعاليم الكفر واجلحود والضالل           

  .حبيث سعت إىل قطع أواصر اإلميان بينه وبني اخلالق
لكأن تالحق التوفيقات واملنجزات والكشوف املادية اليت حتققت لإلنسان املعاصـر           

بل لقد متادى اإلنسان املعاصر من خـالل       . ودعمقت فيه نـزوع الغفلة والسهو واجلح     
تيارات الزندقة واإلحلاد ، يف النكران ، إذ راح يسـتظهر بفلسـفات إحلاديـة قدميـة               

بل لقد تفنن املـاديون يف حتويـل        .. ومستحدثة يف إفشاء الكفر وتوطيد روح اجلحود      
حلادية ، تصفي   النجاحات اإلنسانية على صعيد العلم والتكنولوجية إىل شواهد وبراهني إ         

  .. وتؤله اإلنسان- تعاىل اهللا عما يصفون -الرب 
ولقد كانت خسارة األمة اإلسالمية فادحة مبا انتهى إليها من أفكـار وفلسـفات              

فاألمة اليت فقدت كل أسباب النهوض أريد هلا أن تسلم الروح . ومتذهبات مادية إنكارية 
 وراء حـداة    - وما زالت تسـري      -ري  وشاء اهللا ألمته أن تس    . بإعالن ختليها عن الدين   

ناعقني انعطفوا بالقافلة جهة التغرب وزعموا لألمة أا ستبلغ غايتها وحتقق أهـدافها يف          
  .احلياة الكرمية والغد احلافل عن ذلك السبيل النكوصي

ولقد بات جليا لكل ذي عينني أن ما جنيناه من اعتناقنا لسنن الغرب ومثل حضارته               
حوالنا التقهقرية إال تفاقما، إذ بتنا نعقد توكلنا يف أخص خصوصياتنا على            املادية مل يزد أ   

  ..الغرب، بعد أن خسرنا وحنن نتشبه به، ما كان لنا من بقايا مهة ودأب ومحية ومعاندة
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من هنا شخص النورسي لألمة عالج الدين خمرجا هلا مما ابتليت به سواء بفعل قرون               
أحوال التفسخ والتحلل اليت هي عليهـا بفعـل التغـرب           االحنطاط أو مبا أصاا جراء      

  .  واالستيالب
لقد رأى النورسي أن على أمة القرآن أن حتتمي بالقرآن يف هذه الظروف العاصـفة               
بالبالء ، فمن شأن ذلك أن يهيئ هلا اإلطار الذي يعصمها من الفناء ، ألنه سيكفل هلـا         

اإلميان أن يواجه الكفر وحيقق النهضة و حيتل        ختريج الفرد القرآين الذي يستطيع جبدارة       
  ..الريادة

فمما سجله النورسي يف هذا الصدد تناظر القيم اليت باتت جمتمعاتنا اإلسالمية تتداوهلا 
من خالل تناظر شرائح اتمع نفسها وما تنتحله كل شرحية مـن أخـالق وأعـراف                

 وتتمايز التوجهـات يف اتمـع       فال عجب أن تتباين املعايري وختتلف الرؤى      .. وأصول  
لقد باتت جمتمعاتنا تستجمع    .. الواحد عندما تتعدد مصادره الروحية واحلضارية والقيمية      

كل ذلك بسبب التـأثري     . تشكيالت من القوى والشرائح تكاد الروابط بينها أن تنعدم        
  ..السيئ الذي حتدثه املدنية الغربية من خالل آلياا التغريبية الرهيبة

د الحظ النورسي أن اتمع اإلسالمي احلديث املتعامل بقيم الغرب وأخالقيـات            لق
مدنيته قد بات يتواجه على صعيده منوذجان إنسانيان لكل منـهما طبعـه وروحيتـه               

حيث أن التأثري االستياليب الغـريب قـد        . اإلنسان القرآين واإلنساين الفرعوين     : وصفاته
 -ناء األمة ، على حنو ما أوجدت التعـاليم القرآنيـة          أوجد قطاعه من املخترقني من أب     

  .. قطاعها احملمدي املتوسع -واحلمد هللا
فالتغريب هيأ األجواء اليت صاغ فيها نفسية الفرد املستلب وحدد أوصافها الغرورية            

صري تلميذه اخلاص فرعونا لكن يعبد أخس األشياء ويرى " واالنتهازية والتهافتية  حبيث  
ويقبل رجل الشيطان   . متمردا لكن يتمسك بنهاية الذلة للذته     ..  أنه ربه    كل سبب نافع  
وإن غايـة   . وجبارا لكن لعدم نقطة االستناد عاجز يف ذاته بغاية العجز         . ملنفعة خسيسة   
بطنه وفرجه أو منفعة قومه، ال لقومه بل ألجل منفعة نفسه أو تطمني رقة              : مهة تلميذك   

  5."  وال حيب إال نفسه ويفدي هلا كل شيءاجلنسية أو تسكني حرصه وغروره،
أما اجلهد القرآين ، ال سيما جهد رسائل النور ، فقد تسىن له بفضل اهللا أن خيـرج                  

وأما خالص تلميذ القرآن " النموذج  األعلى الذي يسهم يف انقاذ أمته وإعادة العزة إليها          
م املنفعة ولو كانـت     لكن ال يتنـزل للعبودية ألعظم املخلوقات وال ألعظ       " عبد  "فـ  
وفقري لكن يستغين مبا ادخر له مالكه .. ولني هني لكن ال يتذلل لغري فاطره إال بإذنه. جنة
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وضعيف لكن يستند بقوة سيده الذي ال اية لقدرتـه وال يرضـى تلميـذه        .. الكرمي  
   6.احلقيقي حىت باجلنة األبدية مقصدا وغاية ، فضال عن هذه الدنيا الزائلة

ل الصدمات والنكسات تتواىل على اإلنسان ، بسبب ميوعته املكرسة باطراد      ولن تزا 
نتيجة االرتكاس املادي واملدين ، ولن تزال احلقيقة القرآئية تتكشف للعاملني بوجـوب             
رجوعهم إىل اهللا واالعتصام منه بسند، ويف أثناء ذلك كله، يبقى على الـداعني هللا أن                

فاشني اخلري، باثني السكينة، ضاربني املثـل يف الكمـال          يظلوا متألقني بعزم القرآنية،     
  ..واالستقامة والتواضع واألرحيية

   
  .دميومة جتــدد اإلنسان تقتضي دميومة جتديد اإلميان

لقد آمن النورسي بأن اإلنسان فاعلية متحركة ومتبدلة وغري قارة علـى حـال إال               
اه حيرص على تسوير النفس مبحصنات      بضوابط السكينة والتعهد والترشيد ، من هنا ألفين       

تكفل هلا الدوام والبقاء على حرارة إمياا ، كي يستمر دورها التعبدي واملـدين علـى                
  .مضائه وحيويته

  :يقول النورسي 
إن اإلنسان لكونه يتجدد بشخصه وبعامله الذي حييط به فهو حباجة إىل جتديد إميانه             " 

 أفراد عديدة ، فهو فرد بعدد سين عمره، بل بعـدد            دائما، ألن اإلنسان الفرد ما هو إال      
  .أيامه، بل بعدد ساعاته ، حيث أن كل فرد يعد شخصا آخر 

ذلك ألن الفرد الواحد عندما جيري عليه الزمن يصبح حبكم النموذج، يلبس كـل              " 
يوم شكل فرد ، مث إن اإلنسان مثلما يتعدد ويتجدد هكذا ، فإن العامل الـذي يسـكنه                  

ا ال يبقى على حال ، فهو ميضي ويأيت غريه مكانه ، فهو يف تنوع دائم، فكل                 سيار أيض 
مث إن اإلنسان تتحكم فيه النفس واهلوى والوهم والشـيطان          . يوم يفتح باب عامل جديد    

وتستغل غفلته وحتتال عليه لتضيق اخلناق على إميانه حىت تسد عليه منافذ النور اإلميـاين               
ا فهناك حاجة إىل جتديد اإلميان يف كل وقت، بل يف كـل             لذ.. بنثر الشبهات واألوهام  

  7. " ساعة يف كل يوم
من هنا كانت أمهية املسجد واملراوحة إليه ، بل من هنا كان سر دورية الفـرائض                 

ومن هنا أيضا كانت فائـدة اجلماعـة والتـرابط ، ملـا تـوفره               .. ومومسية الشعائر   
فاالستنامة إىل العادة قتل ذريع حليوية      .. م  االحتكاكات من تنبيه وتوجيه وتثمني للعزائ     

النفس ، وتوريث سليب لطبائع اإلعتياد واآللية اليت تنتهي حبجب الوعي وكسر احلـس              
  .وإمخاد الذوق وهدر التوق
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ومن قوة بصريته   .. لقد كان النورسي يرى للملتقيات أمهيتها يف جتديد اهلمة واليقظة         
تقاله املتكررة مع أصحابه فائدة جتديدية، ملا كانـت         وجدناه يتلمح حىت يف أحداث اع     

  ..ظروف احلبس تثوره يف نفوسهم من مهة املدارسة وشحذ اإلميان
لقد كان النورسي يدرك أن طريق اجلهاد يورث العناء ، والعناء قد يكون مـدعاة                
 لالنتكاس وضعف احلمية ، من هنا أرشد إىل بيداغوجية التذكري ، إذ البـد للـربامج               
اجلذرية وذات املقاصد احلضارية السامية أن تتحوط ملشاق الطريق بترياق التجدد والتنبيه            

  .والتنشيط ، حىت ال يسري التواكل والترك والتسييب
  

  .معجزة خلقية إهلية..اإلنسان
قد خلق اهللا هذا اإلنسان مرآة جامعة جلميع أمسائه احلسىن ، وأبدعه معجزة دالـة               " 

وخلقه على صورة خليفة األرض الذي ميتلك من األجهزة احلساسة          . .على قدرته املطلقة  
وما الوسـيلة الـيت متكـن     .. ما يتمكن ا من قياس أدق دقائق جتليات األمساء احلسىن         

اإلنسان من العروج إىل أمسى مقام وهو مقام أحسن تقومي ضمن ما ميلكه من اجلامعية إال 
  8. الشكر

نـزلة اإلنسان وآمن خبالفيته ، فاإلنسـان عنـوان         من هذه الرؤية قدر النورسي م     
ذلك ألن القدرة اإلهلية وهي تصوغه أودعت فيه من القابليات  ،   معجزة اخللق بال منازع   

    :واالستعدادات ما من شأنه أن جيعله يتفوق على سائر املخلوقات العجماء األخرى
 األنواع أي أنه قد أراد قد خلق سبحانه وتعاىل اإلنسان أيضا نوعا جامعا لكثري من      " 

أن ينجز بنوع اإلنسان ما تنجزه الدرجات املختلفة جلميع أنواع احليوانات، حبيث حدد             
قوى سائر احليوانات ورغباته حبدود وقيود فطرية ، بل جعلها حرة طليقة ، بينما حـدد      
 قوى سائر احليوانات ورغباا، أي أا حتت قيود فطرية، مبعىن أن كل قوة مـن قـوى                
اإلنسان تتحول يف ميدان فسيح واسع جدا ، ال تتناهى، ألن اإلنسان مرآة لتجليات ال               

  ..9اية هلا ، ألمساء رب العاملني ، لذا فقد منحت قواه استعدادا ال اية هلا
من هنا قدر النورسي أن مسرية اإلنسان يف هذا الوجود األرضـي ال ينبغـي إال أن              

فـال  .. مستوى التكرمي والتشريف الذي خصه به اخلالق      تكون على قوامة تتناسب مع      
جمال حيال هذه املنـزلة السامقة والسامية ألن ينحرف اإلنسان وخيون مسـؤوليته إزاء             

  . اهللا والكون املؤمتن عليه
فألجل تلك احلكمة العظيمة ، خلق سبحانه اإلنسان على فطرة جامعة ، هلا مـن               " 

اع ، وما يعطي طبقات كثرية بعـدد أنـواع سـائر            القدرة ما يثمر ألوف سنابل األنو     
احليوانات ، إذ مل حيدد سبحانه قوى اإلنسان ولطائفه ومشاعره كما هـو احلـال يف                
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احليوانات ، بل أطلقها واهبا له استعدادا يتمكن به من السياحة واجلوالن ضمن مقامات              
  . ال حتد فهو يف حكم ألوف األنواع ، وإن كان نوعا واحدا 

.  هنا أصبح اإلنسان يف حكم خليفة األرض ونتيجة الكون وسلطان األحيـاء            ومن" 
وهكذا فإن أجل مخرية لتنو النوع البشري وأهم نابض حمرك هو التسابق إلحراز الفضيلة              
املتسمة باإلميان احلقيقي ، فال ميكن رفع الفضيلة  إال بتبديل املاهية البشرية وإمخاد العقل               

  10. ح وقتل القلب وإفناء الرو
فال غرابة واحلال هذه أن يعترب النورسي أشنع خيانة عظمى يسجلها اإلنسان علـى              

ذلك ألا خيانة ال ترتكـب يف حـق مقترفهـا           .. نفسه هي املروق واجلحود والكفر    
فحسب، بل إا خيانة يف حق البشرية واملخلوقات كافة، ألا اختراق سافر ملا تقدسـه     

ن به وتوكل إليه وجودها، فالتجاوز الذي يتسجل يف حـق           تلك املخلوقات ، وملا تؤم    
  .  تلك القدسية الربانية جتاوز يف حق الوجود اإلنساين بكليته 

لقد اعترب النورسي جريرة اجلحود والكفر والعصيان اعتداء على اإلنسانية وخـرق            
أن حلقوقها ، إذ كيف حيق لإلنسان إن ينتهك مقدسات اآلخر؟ وكيف جيوز لألقليـة               

در قيم األكثرية ، بل لقد وجدنا النورسي يقرر أن الكفر هو اعتداء على الكائنـات                
 على  - أي جتاوز    -كفر اإلنسان إمنا هو جتاوز      : كافة وظلم هلا واستخفاف بوجودها      

  11.حقوق الكائنات ، وأغلب املخلوقات ما يثري غضب السماوات واألرض
  

  . اإلنسانية12اليوتوبيا
بيا يشرط فكر املاديني ألم يريدون حتقيق اجلنة األرضية علـى صـعيد             عامل اليوتو 

البسيطة، يف ما يعترب النورسي القرآين عاملنا األرضي أو احلياة الدنيا موئل نقص وقصور،              
  . إذ هو عامل جسري فقط يفضي باإلنسانية إىل عامل السرمدية األخروي

حلياة ، والوازع عـن التـهافت يـتم         اإلنسان الكامل هو ارتكاز التوازن يف هذه ا       
  . بااهدة األخالقية وليس عن طريق التهيام احلامل باملثل وباملتع الغائبة

من هنا كان قوام يوتوبيا املاديني هو حتقيق الوفرة االسـتهالكية وخـوض غمـار               
اإلشباع بال وازع ، وذاك يف حقيقة األمر حلم غري واقعي، إذ أن هـذه اليوتوبيـا ال                  

ق إال لألقلية، وعلى حساب األغلبية، مث إا يوتوبيا حمدودة بالزمان واملكان، فتمتع             تتحق
معشر ما أو قارة ما  بالوفرة وباحلرية يغدو مقصورا على أهلها، فإذا ما توارث اخللـف          

  ..حاهلم وعاشوا على نفس الوترية املتخمة كانت الرتابة وكان التحجر
ال حتكمها هلوسات من هذا احللم األرضي السرايب،  إما إذا كانت جدلية احلياة طلقة  

وسارت منضبطة بالناموس األخالقي الذي يقرر أن النقص من طبيعة األرضيني قياسـا             
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 فإن ذلـك    - وهو ما يتضمن وجوب املكافحة تقوميا للنفس         -بالكمال اإلهلي القدير    
ام حتديات الضعف   سيورث بطبيعة احلال السعادة ألن األجيال ستجد نفسها باستمرار أم         

  .البشري ، ختوض اجلهاد املزدوج ضد الذات وضد اآلخرين على هدي من اهللا ورشاده
 فليس هناك اتمع الكامل ، اتمع الكامـل         -اإلنسان الكامل ليس اتمع الكامل      

  .جمرد يوتوبيا
عثات واتمع الكامل ال يكتب ناموسه ببشريته وإال دخل يف التارخيية، لقد كفلت الب     

اإلهلية سوانح زمنية حتقق أثناءها اتمع الكامل حبضور مادي لألنبياء وتسديد مباشر من             
وقد اطردت لإلنسان أسباب الكمال ما اعتصم حببل اهللا وسار على توجيهاته            .. السماء

  ..لكن الغرور اإلنساين ينـزع به أبدا إىل االحندار ، وهو ما يغيب الكمال عن احلياة
وس الذي تستقيم به احلياة ويعم الكمال، ناموس علوي ، والنـاموس العلـوي              النام

  .ثابت األصول متجدد الفروع ما كرت األدهار 
  ولنا أن نتساءل  ملاذا هو ثابت ؟ 

  .ألن اإلنسانية تعيش النطاق الدائري املغلق على صعيد الطبيعة النفسية والنـزوعية
العصور بنواة نفسية واحدة ، هذه النفسية       فاإلنسان يعيش مهما اختلفت املدنيات و     

فاالطراديـة اإلنسـانية وإن     . ختضع خالل جتربة احلياة للتثقيف والتنميط االجتمـاعي       
استمرت يف الزمان واسترسلت يف املكان، فإا على صعيد النـوازع الفرديـة طوريـة     

أما . الكتاب  واحدة، من هنا يتالزم ثبات النفس والفطرة اإلنسانية مع ثبات مبدئي هو             
  ..ما يتجدد فهي الثقافات 

فثقافة االستنساخ واألنتارنات والعوملة وما إليها ، هي ليست ثقافة احلرب البـاردة             
أما نـزوعات الـنفس  . الثقافة اجلديدة تستدعي جتددا اجتهاديا. والصراع االيديولوجي 

انت أصوله القارة   وك. فهي آدمية واحدة ، لذا كان الناموس الذي حيكمها ربانيا واحدا          
  . مناطة بتهذيب النفس وصيانتها من شراسة األهواء املتجددة بتجدد املدنيات والثقافات

فما أتعـس   .. فواقعية اإلسالم ال تؤمن بيوتوبيا أرضية تنتهي عندها أحالم اإلنسان         
وذلك مـا ظـل     . نفس ترى يف أعطاف حلم أرضي حمدود بزمان ومكان أقصى مناها          

  .ه وينبه إليهالنورسي يردد
  

  .اإلنسان األرجح
اإلنسان األرجح هو الذي ما تزال تستبقي فيه التنشئة املدنية جوهره البدوي الريفي،             

  .. املشرب بالرمحة واأللفة والطهر، واملتفتح على املكارم واملشدود إىل الفضيلة
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ل املدنية   وشعورا منه أحيانا أنه فعال قد غاص يف األوحا         -إن اخلطاب املدين املعاصر     
 عندما ينوه باحمللية ويثمن العمق الشعيب، فإنه ينوه بضرب من اإلنسـان             -حىت األذقان   

 يعز وجوده ، أال وهو إنسان الفطرة الذي وصـف النورسـي             - يوما بعد يوم     -بات  
تلك البساطة اليت كانت ال تقتضي اإلنسان من تكـاليف          . بساطته احلياتية وبني قيمتها     

 إال لوازم معدودة ، ذلك ألن نفس هذا اإلنسان الفطري والـذي عنـاه               العيش واحلياة 
النورسي، إمنا كانت نفسا متماسكة ومتصلبة، ومل تكن دواعي امليوعة والترهل والتحلل            
قد متكنت منها بعد، على حنو ما نرى عليه جمتمعاتنا اليت شاءت أن تكـون جمتمعـات                 

  .قردية حتذق لعبة التقليد املضحك
اجلهادية املرشدة اليت ال ـدر      : التزام ينيطه النورسي باإلنسان املسلم املعاصر     هناك  

املكاسب بتهور أو بسوء تقدير للعواقب، اجلهادية اليت تتحسس موقع قـدمها وتـبين              
سـواء يف  (رهاناا على مدى قابل ، بكل ما قد حيتم عليها ذلك من خيارات تنازليـة            

  ).الروحي اال املادي أو يف اال 
فهو التزام جتنيدي يأخذ مببدإ النظام وال يومن بالفوضى ألا ليست إال إرهابا، ويثق              
  .من أن اجلهاد املعنوي الشاق هو الذي يفضي بالطليعة من أبناء األمة إىل طريق النجاح

لقد  هدر االحنطاط عزة األمة ، وأحالتها عصور الظلمة أكواما بشرية ودمهاء رعاعية 
واستطاعت النظم املخترقة واملتغربة أن ترسخ فيها أخالق اخلسـة والطمـع            .. بئيسة  

واالنتهازية واالستعداد لكل الترديات، لذلك ال ميكن للطليعة املؤمنة أن تتوقع أن تكون             
قيادة هذه األمة مبا هي عليه من حال، أمرا ميسرا، وأنه يكفي حتديد جهة العدو هلا حىت                 

  ..تتصدى وب للدفاع
د غرست عهود االحنطاط  يف روحية األمة أخالقا نسخت كثريا مما كان هلا مـن                لق

قيم وخصال ومشائل، وأجهزت أو كادت مساعي التغريب اليت استهدفتها على ما تبقى             
هلا من موروث، واستبدلته مبا ساسوه ا وروجوه هلا من قيم دنيوية مقيتـة، إذ لقنـها                 

عها ومواقفهم حياهلـا وحيـال مقوماـا، روح         ساستها املتغربون من خالل سريم م     
اهلوان والوهن والنذالة واجلنب واملكـر،      : التفريط واالستخفاف، ففشا فيها نتيجة ذلك     

فهي لذلك أمة متقلبة يف أهوائها أكثر قابلية للتنازل على الفضيلة مـا أن يلـوح هلـا                  
  ..مروضوها بالعظام والفتات

قابلة للزوال ما أن جتد من يرود األمـة حنـو    أجل ، إا حال عارضة ، مكتسبة ، و        
  .األهداف السامية والغايات النبيلة
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لذا توجب على الطليعة القرآنية أن تسلك سبيل احلكمة يف سياسة األمة إلخراجهـا        
من ترديها وأن جتهد يف توعيتها مبا يفتح عيوا على العدو احلقيقي  االحنطاط واجلهـل                

  .ومغالطات املتغربني 
الطليعة مطالبة بأن تتسلح بسالح الصرب واملصابرة ، وأن تتيقن من أن الصرح             فهذه  

الذي أساسه اإلسالم ، صرح فخم عتيد، ال يقام يف عجلة من األمر ، بل يتطلب املتابعة                 
  ..وتالحق استماتة األجيال

  
  .وحقوق اإلنسان.. الفلسفة الفردية والفلسفة اجلماعية 

من جور وظلم تتوحل فيه املدنية املعاصرة ،سببه  انسياق          على أن مما سجله النورسي      
السياسات البشرية واإليديولوجيات الوضعية وراء معايري وأحكام غري راشدة يف مسـألة      

  .احلق اإلنساين
فمعادلة حقوق الفرد واجلماعة تتراجح بني منطقي اإلفراط والتفريط ، حيث تتناقض            

  . احلقوق وصوانظرة املدنية احلديثة يف موازنة تلك 
ففيما توجد هناك فلسفة سياسية جتعل من الفرد مناط احلريات ومركـز املبـادرات     
والفاعليات، توجد مقابل ذلك  فلسفة سياسية معارضة ال تنظر إىل الفـرد إال كـرقم                

فمن أجل إصـالح    . ضمن اموعة، وال تعري للفردية أدىن أمهية إال يف سياق اجلماعية          
  .. أن يضحى حبقوق األقليةاألغلبية ال ضري

وواضح أن هذا املنطق إمنا يعكس روح التغالب ويترجم نوازع الفتك اليت هي صفة              
الضواري ، واليت تتلبس روح اإلنسان املعاصر يف نظرته إىل احلياة، مـن حيـث هـي                 

  .مضمار للتبارز والسجالية ، حيث القوي يقهر الضعيف 
فعلى صـعيد مـذهب     . مبدأ البقاء لألقوى  الواقع أن كلتا الفلسفتني تصدران عن       

بغض النظـر عـن     . الفردية تناط الدميومة واد مبن يثبت جدارته على صعيد املنافسة         
األسباب والقيم اليت يتوسل ا املتنافسون يف حتقيق جمـدهم الشخصـي ومكاسـبهم              

  .ورجاحتهم االجتماعية 
فرد ، وال لألقلية حيـال      وكذلك احلال بالقياس للمذهب اجلماعي ، إذ ال مكان لل         

وهو ما يشري  .. رغم التربيرات اليت يرتكز عليها منطق هؤالء وأولئك       ..اجلماعة واألكثرية 
  :   إليه النورسي يف مالحظاته التالية 

إن القانون األساس للسياسة البشرية هو أن يضحى باألفراد من أجل سالمة األمة،             " 
ويرخص كل شيء يف سبيل محاية الـوطن،        وتفدى باألشخاص حفاظا على اجلماعة،      

فجميع اجلرائم البشعة اليت ارتكبت يف حق البشرية إىل اآلن إمنا كان يرتكب باالستعمال            
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السيء هلذه القاعدة  وهلذا القانون األساس، فلقد تيقنت من هذا يقينا قاطعـا، فهـذا                
لسبيل للتالعب  القانون البشري األساس ليس له حد وال ضوابط خمصصة، لذا فقد مهد ا            

  .باستعماله بكثرة
ويستطرد النورسي موضحا مزالق هذا القانون املنحرف وما كبده لإلنسـانية مـن             

  : تضحيات ، فيقول 
إن احلربني العامليتني  قد نشبتا من سوء استعمال هذا القانون البشري األسـاس،              " 

  13".فأبادت ائيا ما توصلت إليه البشرية من رقي منذ ألف سنة
اء الفلسفة اليت حتصر النظرة يف الفرد وحده ، أو تلك اليت تركز اإلهتمام علـى                فسو

اجلماعة مطلقا ، كلتامها تتحجمان يف إطار من الوعي آين ، وال شأن له بأبعاد النفس أو        
بل إما معا تضيقان اخلناق على اإلنسان إذ حتصران فاتورة احلسـاب          .. الروح والقلب 

  .. هالكي واإلجنازي امللموسيف الشرط املادي واالست
من هنا انعدم يف رؤيتهما معا املعطى الوجودي املتمثل يف اآلفاق الزمنية املشـهودة              
واملغيبة اليت يعيشها اإلنسان كحقيقة نفسية ال يتخلى عنها أبدا ، وإال ما باله يعيش دائبا                

  .على السعي حىت كأنه ال ميوت
يف الكمية ، فاجلماعية هي من بعض الوجوه       كلتا النظرتني حصرت تقديرها اإلنساين      

فردية، مادامت اجلماعية ال تؤمن باالختالف، فهي من مثة واحدية ، وكـذلك حـال               
الفردية، إذ هي األخرى ال تؤمن بغري الواحدية، إذ األنانية حتجب عن العـني وجـود                

من أجل  اآلخر، وبالتايل تغدو املصلحة هي مصلحة الذات وال سواها، والصراع صراعا            
من هنا كان انغالق النظرتني يف املكان، واحنجارمها يف         .. حتقيق الذات وال شيء غريها      

الزمان، إذ ال معامل تلوح للنفس يف األفق إال ما تفرضه اللحظة من دواعـي احلركـة                  
  ..   والفعل من أجل النجاح املادي

 إال يـومهم    إن حياة أرباب الضاللة والغفلة، بل إن وجودهم وعاملهم مـا هـو            " 
احلاضر، حيث أن األزمنة املاضية كلها وما فيها من الكائنات معدومة، ميتـة، بسـبب         

أما األزمنة املقبلة فهي أيضـا معدومـة   . ضاللتهم ، فتردهم من هناك حوالك الظلمات    
 - اليت ال تنقطـع   -بالنسبة إليهم ، وذلك لعدم إميام بالغيب ، فتمأل الفراقات األبدية            

  14. لمات قامتة، ما داموا ميلكون العقل وما داموا جاحدين بالبعث والنشورحيام بظ
فرؤية اإلنسان لن تسدد إال إذا وعى وآمن أن دوره اإلنساين يف احلياة ليس استمتاعيا  

إن اإلنسان مل يـأت إىل هـذه الـدنيا للتمتـع            : فقط ولكنه دور منتج للخري مسؤول     
  15.والتلذذ
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إىل هذه الدنيا لقضاء عيش ناعم مجيل مغمـور بنسـمات      فاإلنسان إذاً ، مل يأت      " 
الراحة والصفاء ، بل جاء إىل هنا  ليغنم سعادة حياة  أبدية دائمة مبا يسر له من سـبل                    

  16. التجارة برأس ماله العظيم الذي هو العمر
لقد فتح النورسي باب الفقه األكرب يف وجه اخلدمة اإلنسانية، ومارس التوجيه مـن              

ويل قائم على مفْهمة الظواهر واملالبسات، وعلى تأسيس معرفة مرمحية مـن            منظور مش 
فقـد عـاجل    .. خالل التفاته إىل عامل املرضى والعجزة  وإىل الشباب والنساء واألطفال          

أحوال هذه الفئات بروح إنسانية وضعت أسسا لتكريس نظرة جديدة للمرض والعجز            
  .. وللحرية واليأس واملكابدة

متدت رؤية النورسي اإلنسانية إىل مسائل املوت ورزايا اليتم  والثكل وفقد            بل لقد ا  
األحبة ، فمفْهمها من منظور إنساين مل يكفكف الدمعة فحسب، ولكنه حري بأن يدفع              
بالنفس على طريق تبين وعي جديد لظواهر احلياة  واملوت، وربط عالقة جديدة بالكون              

  . ود املكان والزمان والعقل والقلبوبتواضعات احلضور والغياب وقي
وحنن نعتقد أن إسهام النورسي رمحه اهللا يف تأسيس ما ميكن أن نسـميه انتولوجيـا        

إسهام كبري ، وميكن أن تقوم على صعيده مجلة من        ) علم وجود إنساين    (وجود إسالمي   
ق املباحث تشمل علوما أخرى يف مقدمتها علم املستقبليات وعلوم الـنفس واألخـال            

السيما وأن معارف التراث قد حوت مخائر مشجعة يف هذا          .. والفلسفة والروحانيات   
  .. السبيل
  

  ..بواعث السقوط  يف النفس البشرية 
الـنفس  : تتحكم يف اإلنسان عناصر ذاتية ومعنوية متداخلة جيملـها النورسـي يف             

  .. واهلوى والوهم والشيطان
النفس هي مجاع القوى النـزوعية     : صر، نقول   وإذأ أردنا أن نعرف معاين هذه العنا      

فلذة األكل مثال شـهوة، وأمـا       . والشهوية اليت يصدر عنها اإلنسان يف حياته الطبيعية       
  .البخل فنـزعة 

وأما اهلوى فقوامه شهوات اإلنسان ورغائبه الفطرية واملكتسبة من مالذ ماديـة أو             
  . ذلكمنازع معنوية مثل حب الظهور أو الرئاسة أو ما إىل

وأما الوهم، فهو التقديرات غري السديدة والتصورات غري املؤسسـة واالفتراضـات            
الالموثقة اليت تتأتى لإلنسان وختامره، ويكون الدافع إليها غالبا التطلع النفسي والتشوق            

فاآلمال تزين للنفس املقاصد وتضـفي عليهـا        .. أو ما هو مغيب     .. ملا ليس يف الوسع   
  .قد ال يكون له أساس يف الواقعوشاحا من اجلاذبية 
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وأما الشيطان ، فهو تلك القوى اخلارجية اليت أناط اهللا ا تبعـة أفعـال املغالطـة                 
والتضليل اليت يتعرض هلا اإلنسان إذا ما غفل عن واجباته الشرعية احملصنة له ضد كـل                

  ". وما إنسانيه إال الشيطان.. " زيغ
تشخيص الشيطان يف ماهيات مادية ملموسة،      ويبدو أن اإلنسانية قد ظلت جتنح إىل        

فالكنيسة إىل وقت قريب ظلت تعترب املرأة شيطانا ، واإليديولوجية الشـيوعية كانـت              
  ..تسقط مفهوم الشيطان على الرأمسالية ، والصهيونية ترى فينا شيطاا األخطر

لشـر   إمنا هي قوة توسوس با     - كما قررها القرآن العظيم      -غري أن ماهية الشيطان     
وتنحرف بذوي النفوس غري املثبة حببل اليقني ، لتجرفهم يف طريق الغواية كما جرفت أبا  

فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما ِممـا كَانـا   .. (البشر آدم عليه السالم وزوجه حواء 
 .]36: البقرة[. )ِفيِه

ن حال النفس اللوامة إىل حـال     على أن النورسي يرى أن للنفس حركة تنقلب ا م         
النفس األمارة ، وهو ما يقتضي من األطهار مزيدا من اجلهد تضييقا للخناق عليها حىت               

  : ال يند عنها ما يفسد اخللوص وخيل بالنية  
قد حيدث أحيانا أن تنقلب النفس األمارة إىل نفس لوامة أو مطمئنة، إال أا تسـلم                

ب والعروق فتؤدي األعصاب والعروق هذه تلك الوظيفة        أسلحتها وأعتدا إىل األعصا   
إىل اية العمر، ورغم موت النفس األمارة منذ مدة طويلة، فإن آثارها تظهـر أيضـا،                
فهناك كثري من األولياء واألصفياء العظام شكوا من النفس األمارة رغـم أن نفوسـهم               

يمة ومنورة جدا ، فهـؤالء  مطمئنة، واستغاثوا باهللا من أمراض القلب رغم أن قلوم سل      
   17.األفاضل ال يشكون من النفس األمارة ، بل من وظيفتها اليت أودعت إىل األعصاب
هـذا  . فنـزغات النفس ما هي إال صدى حلضور الشيطان ولفعلـه ووسوسـته             

  .الشيطان الذي ال يشك النورسي يف وجوده كما يتوهم املاديون 
دناه يطابق بني عاملي اإلنسان والكون، فـإذا        وحىت يثبت كينونة الشيطان  فقد وج      

كان عامل اإلنسان مأهوال بقوة النفس األمارة اليت هي مبثابة الشيطان ، فال يسـتغرب               
العاقل إذا ما عمرت عامل الكون من حولنا قوة غري مدركة هي الشيطان، وهذا متامـا                

  ..على غرار ما تعمر كياننا البشري حنن ، النفس األمارة
  . طريق املطابقة بني عاملي اإلنسان والكون استبان النورسي كينونة الشيطانفعن 

من خالل حتليلة ملكونات الباطن النفسي وأنشـطتها ، حـدد موقـع النشـاطان               
  .ووسوسته، وما يئه النفس األمارة من شروط متكن للشيطان من أن خيترقها

  : يقول النورسي
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ذلك العامل إنسان كبري، فهذا اإلنسان ميثل خالصة        كما أن اإلنسان عامل صغري، ك     " 
اإلنسان الكبري وفهرسه، فالنماذج املصغرة يف اإلنسان البد أن أصوهلا الكبرية املعظمـة             

فمثال القوة احلافظة يف اإلنسان دليل قطعي على        . موجودة يف اإلنسان األكرب بالضرورة    
 وحيس أن يف قـرارة نفسـه ويف       وكذلك يشعر كل منا   . وجود اللوح احملفوظ يف العامل    

زاوية من زوايا قلبه آلة وعضوا للوسوسة وهي اللمة الشيطانية اليت هي لسان شـيطان               
  يتكلم بتلقينات القوة الوامهة ، 

هذه القوة قد حتولت بفسادها إىل شيطان مصغر ، ألا ال تتحرك إال ضد اختيار               " 
 الذي يشعر به كـل إنسـان حسـا          إن هذا . اإلنسان وإرادته وخالف رغباته احلقيقية    

مث إن هـذه    . وحدسا يف نفسه دليل قطعي على وجود الشيطان الكبرية يف العامل الكبري           
اللمة الشيطانية وتلك القوة الوامهة تشعران بوجود نفس شريرة خارجية تنفث يف األوىل             

  18. وتستنطق الثانية وتستخدمها كاألذن واللسان
نفسه ليست زيعا مطلقا، فهي إىل جانب شريتها،        لكن اإلنسان ليس نقصا حمضا، و     

حتوز اخلريية ، بيد أن االحتفاظ مبستوى تلك اخلريية راجحا ، وعلى مـدى متواصـل                
  .يتطلب دحر النفس األمارة ، وما أشق دحرها ، كما يقرر النورسي

  
  :النفــس 

حاين جعل  النفس تركيب من النفس املزكاة ومن النفس األمارة ، لكن التمرس االمت           
النورسي يكتشف  ازدواجية يف النفس األمارة ذاا ، إذ هلا رديف آخر من جنسها لكنه                

  .. أعىت غواية وأشرس زيغا ، حيول بني املرء وبني اخللوص
لكأن للنفس األمارة ثوبا تغادره وتتركه وراءها حني يضيق املرء عليهـا بالتعهـد              

  كافحة التطهريية، التعبدي وبالترويض اإلمياين وبامل
إن من شأن ذلك الترويض أن يفلح يف جعلها خترج من كينونته الباطنيـة، لكـن                
خروجها ذلك ليس يف الواقع إال حروجا جزئيا أو شكليا، ألن النفس األمار ال تغـادر                

  .الكيان إال بعد أن تترك فيه ثوا
ثوبه، ولذلك   صورة الثعبان وهو ينسلخ من       - على وجه تقرييب     -فخروجها يأخذ   

  . هي سرعان ما تنبثق من ثوا ذلك ، كاحلية ينجم السم الناقع حىت من رماد عظامها
 هي أشد عصيانا    - غري دسائس النفس األمارة احلقيقية       -هناك نفس أمارة معنوية     " 

من األوىل وأكثر نفورا من الطاعة، وأكثر إدامة لألخالق الذميمة، هي النفس الثانيـة،              
 اهلوس واملشاعر والطبائع وهي موغلة يف األعصاب والعـروق، وهـي            وهي مزيج من  
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احلصن األخري الذي حتمي به النفس األمارة، وهي اليت تتوىل القيام بوظيفة النفس األمارة           
  . فتجعل ااهدة تستمر إىل اية العمر- اليت تركبت منها -السيئة السابقة 

ال تفهم أقوال العقل    .. ية عدمية الشعور    وملا كانت حواس هذه النفس األمارة الثان      " 
وال تدرك نصائح القلب ، وال تعري هلا مسعا كي تنصلح وتدرك تقصرياا، لذا ال ترتدع                
عن السيئات إال بلطمات التأديب وصفعاته وباآلالم ، أو بالتضحية التمامـة  حبيـث               

يته كليا ، بل كل     يضحي املرء مبشاعره وحواسه كلها للهدف الذي يصبو إليه فيترك أنان          
  19.. ما ميلكه لذلك  اهلدف 

فالنفس هي مجاع النوازع املردية ، وقد أودت بإبليس إذ جعلته يقف أمام اخلـالق               
باستكبار وأنانية ، فاحتا الطريق أمام احنرافات اإلنسان وتفَرعِنِه ، وليس مثـل العبـادة               

         فبالتخلي عـن العبـادة     .. املجما للنفس عن زيغها ، وليس مثل التقوى خمرسا هلمزا
  : تستفحل النفس وتطغى أنانيتها ، وهو ما سجله النورسي بقوله

  20.إن األنانية تتقوى بنقصان العبادة ، فيزداد الداعون إىل فرعونية النفس
اإلنسان احلقيقي هو الذي برأ من الغرور ومن الغفلة اليت تؤدي به إىل التيه              " كما أن   

  21.يف ظلمات األوهام
ن هنا راح النورسي يشدد على أمهية العبادة يف بناء الكمال النفسي وتطهري البواطن     م

  :واستكمال اللطائف وتثبيت اإلخالص 
واما جهة الكمال النفسي فاعلم أن اإلنسان مع صغر جرمه وضعفه وعجزه وكونه         " 

يوال حيوانا من احليوانات، ينطوي على روح غال وحيتوي على استعداد كامل، ويتبطن م 
ال حصر هلا، ويشتمل على آمال ال اية هلا، وحيوز أفكارا غري حمصورة، ويتضمن قوى               

فالعبادة هي السـبب    . غري حمدودة مع أن فطرته عجيبة كأنه فهرست لألنواع والعوامل         
وأيضا هي العلة النكشاف استعداده ومنـوه ليناسـب         .. النبساط روحه وجالء قيمته   

وهي وسيلة لتحقيـق    ..  الذريعة لتهذيب ميوله ونـزاهتها      وكذا هي .. السعادة األبدية 
  ..آماله وجعلها مثمرة ريانة 

وأيضا هـي السـبب     .. وكذلك هي الواسطة لتنظيم أفكاره وربطها     " 
وهي الصيقل لريِن الطبيعة على أعضـائه املاديـة         .. لتحديد قواه وإجلامها  

ـ           .. وع إذا شـف     واملعنوية اليت كل منها كأنه منفذ إىل عامل خمصوص ون
وأيضا هي املوصل للبشر إىل شرفه الالئق وكمالـه املقـدر، إذا كانـت              

وكذلك هي النسبة اللطيفة العاليـة ،       ..بالوجدان والعقل والقلب والقالب     
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تلك النسبة هي ايـة مراتـب       . واملناسبة الشريفة الغالية بني العبد واملعبود     
  .كمال البشر

أن تفْعلَ ألنه أُِمر ا ، وإن اشتمل كل أمر علـى            : هومث إن اإلخالص يف العبادة      " 
حكم ، كل منها يكون علة لالمتثال، إال أن اإلخالص يقتضي أن تكون العلة هي األمر، 

  22.فإن كانت احلكمة علة فالعبادة باطلة، وإن بقيت مرجحة فجائزة
التطهري ذلك هو االمتحان احلاسم الذي أناطه اهللا بالنفس ، حيث جعل خضوعها             

حياله سببا لالرتقاء ، بعض النظر عن إدراكها أو عدم إدراكها لكنه الشعائر اليت قررها               
 ..اهللا عليها وذممها ا

  
 :اهلوامش

                                                           
  .734.  الكلمات1
  474  الكلمات2
  474  الكلمات 3
  474  الكلمات 4
  270/270  المثنوي 5
  270/270  المثنوي 6
  .428  المكتوبات 7
  473  المكتوبات8
  426.ت  المكتوبا9

  .258.   اللمعات10
  312.  الشعاعات11
  . قصدنا بها المدينة الفاضلة كما ترسمتها عقول الفالسفة وأرباب اإليديولوجيات الدنيوية12
  .377  المالحق 13
  . 175  المالحق 14
  .317  اللمعات 15
  .317.  اللمعات16
  .423.  المكتوبات17
  .127.  اللمعات18
  210  المالحق 19
  392  المالحق 20
  818المكتوبات   21
  149/  إشارات 22
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ΨΨΨΨموسى البسيط. د

   
  

  بني يدي املوضوع 
احلمد هللا الذي خلق اإلنسان، علّمه البيان، جعلَنا على الفطرة موحدين وهدانا هلذا              

). ِلخلِْق اهللا ذَِلك الدين الْقَـيــم     ِفطْرةَ اهللا الَِّتي فَطَر الناس علَيها ال تبِديلَ         (الدين  
  ] 30: الروم[

فإن واقع اإلنسان اليوم إما موحد أو غري موحد، لكنه يف أصِل خلقته اليت فُِطر عليها                
مؤمن موحد عامل متعلم، على خالف ما يردده أصحاب الثقافات اليت ال تقـوم علـى                

 كيف فطره اهللا علـى  υوحي، وأقرأ قصة آدم أساس من التوحيد واملعرفة املتلقاة على ال  
  :اإلميان والتوحيد، وعلّمه وهذّبه ورفعه على الكائنات كلّها قال تعاىل 

وعلَّم آدم األسماَء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالِئكَِة فَقَالَ أَنِبئُوِني ِبأَسماِء هـؤالء      (
اِدِقنيص م31 : البقرة[). ِإنْ كُنت[   

واإلنسان خملوق مكرم، خلقه ربه يف أحسن تقومي، وصوره فأحسن صورته، ونفـخ    
  : فيه من روحه وأسجد له مالئكته قال تعاىل 

فَِإذَا سويته ونفَخت ِفيـِه ِمـن       . ِإذْ قَالَ ربك ِللْمالِئكَِة ِإني خاِلق بشرا ِمن ِطنيٍ        (
  ] 73-71: ص [. )فَسجد الْمالِئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ. ِجِدينروِحي فَقَعوا لَه سا

  :وألمهية اإلنسان يف الكون سخر له ربه ما يف الكون قال تعاىل 
)               همِنع كُملَيغَ عبأَسِض وا ِفي األرماِت ووما ِفي السم لَكُم رخا أَنَّ اهللا سورت أَلَم

ةً وةًظَاِهراِطن20: لقمان [. ) ب[    
                                                           

Ψ   نال شهادة الدكتوراه في السنة وعلومها وعمل أستاذا مساعدا في جامعـة  1955من مواليد القدس سنة 
 ثـم  1991ثم استاذا مشاركا في جامعة القـدس سـنة        . 1990-1988الرياض منذ سنة    الملك سعود ب  

 . مؤلفات وبحوث عدة3له , عميدا لكلية الدعوة والعلوم اإلسالمية في أم الفحم

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي�

 

358

واإلنسان يف تكوينه ينـزع إىل الشبه باملالئكة من جهة وباحليوان من جهة أخرى،             
، ويشـبه   .......يشبه املالئكة يف العبادة والتطلع إىل السمو الروحي وإحاطة املعرفـة          

  .احليوان يف انه يبحث يف أعماله عن حظّ نفسه وحصة ذاته
سان وسائل املعرفة، وجعل لديه االستعدادات كلـها ليـؤدي          لقد أودع اهللا يف اإلن    

فاإلنسان من حيث الصنعة اجلامعة املتقنة ميلـك األجهـزة          "مهمته اليت من أجلها خِلق      
  ". واجلوارح، حبيث يعرف أنواع النعم اليت ال تعد وال حتصى

دة حليـاة  إن اإلنسان ال جيد قيمته احلقيقية إال بالتوحيد، إنه أصفى لذة وأنقى سـعا    
  .اإلنسان أن يؤمن جازماً بأنه عبد خالص العبودية إللٍه واحٍد متفرٍد

ومما يؤهل اإلنسان للخطاب اإلهلي انتسابه إىل الواحِد األحِد فيقوم اإلنسان بإظهار            
مجيع آثاِر الصنعة الكامنة يف اإلنسان، فتتعني بذلك قيمة اإلنسان على مدى بروز تلـك      

ينال اإلنسان الشرف الذي يؤهله جلنة ربه عز وجل، واإلنسان املوحد           الصنعة الربانية، ف  
مشاعره وعقله وجسده وكيانه وواقع حياته، األمر الـذي         : تصطبغ حياته بسر التوحيد   

جيعله مميزاً على كل شيء، فيحتل بذلك مكانته املرموقة،ال بني البشر فحسب، بل بـني               
  .خملوقات الكون كلها

النقاط التالية يف ضوء    ) منوذج اإلنسان املرتكز على التوحيد     (وسوف أتناول يف حبثي   
  :ما قدمت ومن خالل رسائل النور 

  .ماهية اإلنسان ومكانته وما فيه من استعدادات فُِطر عليها
  .غاية حياة اإلنسان

  .اثر التوحيد يف حياة اإلنسان وانعكاسه عليها
  . جتليات األمساء احلسىن يف حياة اإلنسان

  .سأل أن يوفقنا ملا حيب ويرضىواهللا أ
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  ما اإلنسان ؟
  : ماهية اإلنسان  

 لكـون   1االسم الذي تردد يف كتاب اهللا تسعني مرة، مشتق من اُألنس           " اإلنسان" 
أفراده يأنس بعضهم ببعض، فال يستغين فرد من أفراده عن مجاعة الناس، أو هو مشـتق                

ولَقَد عِهدنا ِإلَـى  (أبيهم آدم عليه السالم    من النسيان، فالنسيان ِخصلة ورثها البشر من        
  ]  .115: طه [) آدم ِمن قَبلُ فَنِسي ولَم نِجد لَه عزما

  :   الكائن املميز يف اخلَلْق واخلُلُق -ب 
إن لإلنسان طبيعة ازدواجية منسجمة، جيمع يف تكوينه بني قبضة الطـني ونفخـة              

     عل بعد ذلك نطفة يف قرار مكني، حىت إذا أكتمـل             الروح، خلقه اهللا من طني أوالً مث ج
  . بعد التخلق جاء التقدير اإلهلي بإنشائه خلقاً آخر فأصبح الكائن املتكامل

إن خلق اإلنسان من طني من مقتضياته الرغائب املتعددةُ مما حيسه هذا الكائن ومييل              
  . ني مشاعر محيدة وأُخرى ذميمةإليه، وكذلك املشاعر املتأججة يف النفس البشرية ما ب

لكن خلْق اإلنسان، فيه النفخةُ الروحيةُ وهي القبس املشع واللطيفة النورانية املهـداة             
 فما ]29: احلجر [ )  فَِإذَا سويته ونفَخت ِفيِه ِمن روِحي(يف تكوين هذا الكائن قال تعاىل 

  .أعظم وأمجل مقتضياا
لة جتنح بصاحبها صوب األرض، ومن مقتضياا الغرائز واألهواُء         املادة بنوازعها الثقي  

  . وحظوظُ النفس من الشهوات اليت تنـزل بالنفس إىل األرض
أما الروح فطبيعتها العلويةُ القدسية حيث اإلشراق والسطوع واجلمال والترفع عـن            

ع البشري بكل    ترقى باإلنسان يف عوامل الكمال مبا ينعكس على الواق         -الشرور واملفاسد   
  . أوجه اخلري والفضيلة

ويتمخض ذلك عن والدة اإلنسان السليم املميز احلافل باجلمال واحلب للناس مـن             
   2.غري أَثَرٍة وال تعصب وال استكبار

هذا التميز يف اخللق بينة األستاذ النورسي، وبين انعكاس هذا التميز الذي مبناه على              
  . ق هذا الكائنالطبيعة االزدواجية يف خل

  .ويرى النورسي أن اإلنسان نوع متميز كل التميز يف قَصر الكون العظيم
هذا اإلنسان شبيه باملالئكة يف العبادة الكلية ومشول اإلشراق، وإحاطـة املعرفـة             " 

وكونه داعياً إىل الربوبية اجلليلة، بل اإلنسان هو أكثر جامعية من املالئكة، ألنه حيمـل               
 وأمامه نجدان له أن خيتار، إما رقياً عظيماً او          – خبالف املالئكة    –يرة شهوية   نفساً شر 

  .تدنياً مريعاً
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  لكن ما وجه شبه اإلنسان باحليوان ؟ 
جييب النورسي على ذلك بأن اإلنسان يبحث يف أعماله عن حٍظ لنفسه وحصٍة لذاته              

  : لذا فاإلنسان له مرتبتان 
  3" كلي مالئكي مؤجل: والثاين جزئي حيواين معجل،  : األول

إن اإلنسان أكرم املخلوقات بسـر النور الذي نِفخ فيه، وبسر التمييز الذي حباه اهللا            
  .  به

  :  اإلنسان كائن مفضل -ج 
جعل اهللا لإلنسان منـزلةً عظيمةً ومكانةً عاليةً رفيعةً، اذْ هو يف الذروة بني اخلالئق               

)   ِني آدا بنمكَر لَقَدو          ماهـلْنفَضاِت وبالطَّي ِمن ماهقْنزرِر وحالْبو رِفي الْب ماهلْنمحو م
  ]70: اإلسرا ء [ ) علَى كَِثٍري ِممن خلَقْنا تفِْضيالً

ومن مظاهر تكرمي اإلنسان،تسليطُه على سائر اخللق الذين جعلهم اهللا مسخرين له،            
 مبا يتجلى فيه من املقومات البشرية والكماالت اإلنسـانية          ليكون بذلك سيد الكائنات   

  .... كخصائص العقل والوعي والشعور
  .إن من شواهد تفضيل هذا الكائن استخالفُه يف األرض تكرمياً له

، إـا املشـيئة     ]30: البقرة   [)وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي األرِض خِليفَةً        (
ا أسلمت هلذا الكائن زمام األرض، وأطلقت فيها يديه مبا يملك من طاقاٍت كامنة               العلي

  . واستعدادات
إن اإلنسان سيد الكائنات املشهودة يف هذا الكون، ويف تسخِري الكائنات له مبا يتيسر 

  . له حسن االستعمال حتقيق ملقتضيات االستخالف يف األرض
)    خا أَنَّ اهللا سورت أَلَم           همِنع كُملَيغَ عبأَسِض وا ِفي األرماِت ووما ِفي السم لَكُم ر

   ]20: لقمان [) ظَاِهرةً وباِطنةً
فكأن اإلنسان بسر خالفته يف أرض اهللا، وبسر تسخري الكون كله، وبسـر محلـه               

  .األمانة، وبسر قيامه بأمر اهللا وعبادته، أكرم خملوقات اهللا مجيعاً
  . إن مكانة اإلنسان عاليةٌ عظيمةٌ ملا أودع فيه من األسرار العظيمة

وملّا كان اإلنسان أمجع مثرة من مثراِت هذا الكون، فقد أُدرجت يف قلبه الذي هـو                "
   4".نواة تلك الثمرة حمبة قادرة على اإلستحواذ على الكائنات كلها

  :  اإلنسان كائن ذو تكوين جامع متكامل -د 
نسان فهو ذو مقوماٍت ومركباٍت عضوية ونفسية وعقلية وروحية، هي          ويتكامل اإل 

  . جمموعة من األجهزة تكمل بعضها بعضاً بانسجام ال يطغى إحدها على اآلخر
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إن اإلنسان حتصيلٌ جلملٍة متماسكة من املركبات املؤتلفة، يدعم بعضها بعضاً يؤلف            
  . بينها التماسك والترابط احملكم الوثيق

نه جامع متقن، ميلك من األجهزة واجلوارح ما يعرفه أنواع النعم الـيت ال              إن تكوي " 
  5".تحصى وال تعد

لقد خلق اهللا اللطائف واحلواس واملشاعر يف وجود الناس، وأدرجهـا يف فطـرهم              
  : مستنداً إىل أساسني اثنني مها 

  .حانهاستشعار الشكر جتاه كل نوع من أنواع النعم اليت أسبغها املنعم سب
  .معرفة أقسام جتليات األمساء احلسىن اليت تعم الوجود كله معرفتها: والثاين 

   6.وعلى هذين األساسني تنمو الكماالت اإلنسانية
وجيدر بنا وحنن نتناول بالبحث اإلنسان صاحب الصنعِة اجلامعة واألمنوذج املرتكـز            

اإلنسان ذلك الكيان املادي الـذي      إىل اإلميان، أن نعرف ماهية احلياة الذاتية له، فليس          
يشارك احليوان يف حاجاته األساسية وتطلعاته اآلنية، بل إنه أحسن تقـومي للكمـاالت              

  . املبثوثة يف املوجودات واملنشورة على األوقات
  : يقول األستاذ النورسي 

  . ماهية حياتك الذاتية أا فهرس الغرائِب اليت ختص األمساء احلسىن" 
اومقياسمصغر ملعرفة الشؤون اإلهلية وصفات جتليا .  

  . وميزانٌ للعوامل اليت يف الكون، والئحةٌ ملندرجات هذا العامل الكبري
  . وخريطة هلذا الكون الواسع وفذلكةٌ لكتاب الكون الكبري

   7.وجمموعةُ مفاتيح تفتح كنوز القدرة اإلهلية اخلفية
 حياته، ليعي الشأنَ العظيم واألمهيةَ الكـبرية        إن اإلنسان املؤمن املوحد املدرك ملاهية     

اليت يتمتع ا وسط اخلالئق يف هذا الكون، منطلقاً من األمساء احلسىن اليت علمهـا آدم،                
فاختصه اهللا ا وما علمها غريه، ليقوم بواجب اخلالفة والعمارة واستكشاف الكنـوز             

  . وفتح املغاليق على أمت وجه وأكمله
  

  وغايات حياته .. سانغاية اخللق لإلن
  ) وما خلَقْت الِْجن واإلنس ِإالّ ِليعبدوِن(غاية خلق اإلنسان ذكرها اهللا تعاىل بقوله 

غري أن التفصيل يف غايات حياة اإلنسان، األمنوذج املرتكز على اإلميان، يستلزم تدبراً             
  . لة البديعةعميقاً لتنـزالت الوحي، وصوالً إىل الوقوف على الغايات اجللي
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النفيسة حيدد لنا هذه الغاياِت يف تسع نقاط، متدرجاً         " يف كلماته "واألستاذ النورسي   
يف ذكرها، إبتداًء من الشكر الكلي الذي جيدر باإلنسان توجيهه إىل بارئـه، وإنتـهاًء               

  .بادراك درجات القدرة العظمى
إا املعرفة بـذات اهللا      عظيمة،   – ال شك    –إن مهمة هذا املخلوق اإلنسان، مهمةٌ       

  وصفاته وأفعاله، وتقديره حق قَدره، 
  : فتأمل هذه الغايات 

 القيام بالشكر الكلي ووزن النعم املدخرة يف خزائن الرمحة اإلهليـة مبـوازين              : أوالً
  . احلواس املغروزة يف جسم اإلنسان

هزة املودعة يف فطـرة      فتح الكنوز املخفية لألمساء اإلهلية احلسىن مبفاتيح األج        :ثانياً  
  . اإلنسان ومعرفة اهللا بتلك األمساء

 إعالن ما ركّبت فيك أيها اإلنسان األمساُء احلسىن من لطائف جتلياا، وبدائع             :ثالثاً  
  .صنعِتها، وإظهار تلك اللطائف البديعة أمام أنظار املخلوقات بعلم وشعور

 أمام عظمة ربوبيـة     –رتكز إىل اإلميان     األمنوذج امل  – إظهار عبودية اإلنسان     :رابعاً  
  .خالقه بلسان احلال واملقال

 التجمل مبزايا اللطائف اإلنسانية اليت وهبتها جتليات األمساء، وإبرازها أمـا            :خامساً  
  . نظر اهللا تعاىل
 شهود مظاهر احلياة لذوي احلياة شهود علٍم وبصـرية، إذْ هـي حبياـا               :سادساً  

 ورؤية تسبيحاا خلالقها رؤية تفكر وعربه، إذْ        – سبحانه   –ى بارئها   ودالالا حبياا عل  
 والشهادة عليها، إذْ هي     – سبحانه   -هي رموز حياا، وعرض عبادا اىل واهب احلياة         

  .غاية حياا ونتيجتها
 معرفة الصفات املطلقة للخالق اجلليل وشؤونه احلكيمة، ووزا مبا وهـب            :سابعاً  

زئي وقدرة جزئية، وإدارة جزئية أي جبعلها مناذج مصغرة، ووحـدة           حلياتك من علم ج   
  . قياسية ملعرفة تلك الصفات املطلقة اجلليلة

 فهم األقوال الصادرة من كل موجود يف العامل وإدراك كلماته املعنوية فيمـا              :ثامناً  
  . خيص وحدانية خالقه وربوبية مبدعه

وة الربانية املطلقة مبوازين العجز والضعف       إدراك درجات القدرة اإلهلية والثر     :تاسعاً  
   8.والفقر واحلاجة املنطوية يف نفسك

إن السعي لبلوغ هذه الغايات واحدة واحدة، وحتقيقها يف نور هدي الوحي اإلهلـي              
، جيعل من اإلنسان األمنوذج الفريد لتجليـات   املنـزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم
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ينعكس نوراً جامعاً وضياًء المعاً ال مثيل له يف الكائنـات،           األمساء والصفات، حىت إنه ل    
فينسكب يف قلبه ووجدانه نور إهلي ساطع يبدد ظلمة اجلهل املتولدة مـن النسـيان أو                

اهللا نور السمواِت واألرِض مثَلُ نوِرِه كَِمشكَاٍة ِفيها        (التغافل عن هذه الغايات مجيعاً ؛       
 احبالِْمص احبكَـٍة            ِمصاربٍة مرجش ِمن وقَدي يرد كَبا كَوهةُ كَأَناججٍة الزاججِفي ز 

زيتوِنٍة ال شرِقيٍة وال غَرِبيٍة يكَاد زيتها يِضيُء ولَو لَم تمسسه نار نور علَى نوٍر يهِدي                
  . ]35 :النور [..).اهللا ِلنوِرِه من يشاُء

.. اهللا نور السـماوات واألرض مثـل نوره يف قلب املـؤمن         :(وقرأ أُيب بن كعب     
  9).اآلية

اهللا تعاىل هو صاحب النور يف السماوات واألرض، ومنورمها مبا بث فيهما من كمال 
النظام وحسن التدبري، وهو تعاىل نور السماء باملالئكة واألرض بالشرائع، وبـث نـور           

  . السليمة، فجاءت هدايته جليةً ساطعةهدايته يف الفطر 
  

  أجهزة اهلداية يف األمنوذج املرتكز على التوحيد
إن حتقيق الغاية اليت خلق اهللا اإلنسان هلا، مرهونٌ باستخدام ما أُودع فيه من أجهزة               
استخداماً صحيحاً الئقاً، وتوجيهها الوجهة الصحيحة، لكن إنْ أمهلـها أو قصـر يف              

يف دركات من االحنطاط والضالل، ذلك ما يؤكده النورسي حني يقول           استعماهلا يهوي   
  : مبيناً أمهية األجهزة وضرورة استثمارها

" القـدرة "إن اإلنسان يشبه البذرة، فلقد وهبت للبذرة أجهزةٌ معنويةٌ من لـدن             " 
، لتتمكن من العمل داخل التربة    " القدرة"وأدرجت فيها خطةٌ دقيقةٌ ومهمةٌ جداً من لدن         

ومن النمو والترعرع واالنتقال من ذلك العامل املظلم الضيق اىل عامل اهلواء الطليق والدنيا              
الفسيحة، وأخرياً التوسل والتضرع خلالقها بلسان االستعداد والقابليات لكـي تصـري            

  .شجرة والوصول إىل الكمال الالئق
   10: وخيلص األستاذ النورسي إىل القول

كذا فاإلنسان كذلك، أُودعت يف ماهيته أجهزةٌ مهمةٌ من لـدن           فكما أنّ البذرة ه   " 
القدرة اإلهلية، ومنح برامج دقيقةً ومثينةً من لدن القَدر اإلهلي، فإذا أخطأ هذا اإلنسـان               
التقدير واالختيار، وصرف أجهزته املعنوية حتت ثرى احلياة الـدنيا، ويف عـامل األرض              

ألجل لذة جزئية ضمن عمٍر     ... يتعفن ويتفسخ الضيق احملدود إىل هوى النفس، فسوف       
قصري، ويف مكان حمصور ويف وضع متأزم مؤمل، وستتحمل روحه املسـكينة تبعـات              

  .املسؤولية املعنوية فريحل من الدنيا خاسراً
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إنه اخلسران العظيم، لكن لو ربى نفسه باالستخدام الصحيح لألجهزة املودعة           . أجل
أنه سقى البذرة مباء اإلسالم، وغذّاها بضياء اإلميان وحتـت          ووفق اخلطة املرسومة، ولو     

تراب العبودية موجهاً أجهزا املعنوية حنو غاياا احلقيقية بامتثال األوامر القرآنية، فال بد            
أا ستنشق عن أوراٍق وبراعم وأغصان متتد فروعها وتتفتح أزاهريها يف عامل الـربزخ،              

عندها يصبح اإلنسان بذرةً قيمةً حاويةً علـى        ... ة نعماً وتولد يف عامل اآلخرة ويف اجلن     
  ..." أجهزة جامعة حلقيقة دائمة ولشجرة باقية

  : ويتابع النورسي قائالً 
إن السمو والرقي احلقيقي إمنا هو بتوجيه القلب، والسر، والروح، والعقل وحـىت             "

اقية، واشتغال كل منها مبـا      اخليال وسائر القوى املمنوحة لإلنسان إىل احلياة األبدية الب        
  11".خيصها ويناسبها من وظائف معنوية

إن اإلنسان األمنوذج املرتكز إىل التوحيد، ميكنه أن حيقق احلياة اخلالدة وينعم بسعادة             
الدنيا، إالّ أنّ مشكلة اإلنسان يف سوء استخدامه ملا هو مركوز يف تكوينه من أجهزة، إنه 

بات واحليوان، مبعىن أنه يريد أن يتهرب من مسؤوليته أمام          يقيم نفسه مبنـزلة اجلماد والن    
اهللا، ويريد أن يهرب من التكليف، يأىب العبودية هللا فيسقط يف العبودية لغريه، ظن أنـه                
حترر من كل عبودية، والواقع أنه استبدل بالعبودية للخالق العبوديةَ للمخلوق، واستبدل            

  . اً من دون اهللاباإلله الواحد آهله شىت، وأختذ أرباب
فأين هذا من املؤمن األمنوذج املرتكز على التوحيد،الذي رفض كل اآلهلة الزائفـة،             
وحطّم كل األصنام يف قلبه، ورضي باهللا رباً عليه يتوكل، وبه يعتصم، إهتـدى بعقلـه         

  .وبنوِر وحي اهللا إليه
إىل نفسه األمـارة    إن املؤمن املوحد ال يبذل ما ميلكه من قابلية غري حمدودة للمحبة             

  : بالسوء، إذْ ال ينبغي اختاذها حمبوباً ومعشوقاً، إىل درجة العبادة، يقول النورسي حمذراً
وال جتعل هواها معبودك، بل اجعل حمبوبك من هو أهل حملبٍة غري متناهيـة، ذلـك                "

 منتهى هلا، القادر على اإلحسان إليك إحساناً ال اية له، والقادر على إسعادك سعادة ال        
   12..بل يسعدك كذلك مبا يجزل من إحساناته على مجيع من ترتبط معهم بعالقات

إن عقيدة التوحيد جتعل اإلنسان عبداً إلله واحد فقط، أما عقيدة الشرك باهللا فتجعله              
  .عبداً آلهلة متعددة متشاكسة تتنازعه فتمزقه أشالًء

اُء متشاِكسونَ ورجالً سلَما ِلرجٍل هلْ يسـتِوياِن        ضرب اهللا مثَالً رجالً ِفيِه شركَ     (
   .]29: الزمر [) مثَالً الْحمد هللا بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونَ

إن اإلنسان األمنوذج املرتكز على التوحيد يوقن مببدأ توحيد الربوبية هللا تعاىل، ومببدأ             
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والنهي واحلكم والقضاء، وهو الذي يستحق وحـده    توحيد األلوهية هللا فلله تعاىل األمر       
العبادة، ومن توحيد األلوهية عبادة اهللا وحده مبا أمرنا ان نعبده به، وكل حكم علـى                 
خالف حكم اهللا ميثّل استنكافاً عن طاعته يف ذلك احلكم، فإذا كان ذلك طاعة لغري اهللا                

  13.فهو شرك باهللا فيما هو من خصائص األلوهية
  

  فطرية الوظيفة ال
بالوظيفة الفطرية، هـذا    " اجلهل"أساس التخبط يف حياة اإلنسان منذ القدم إمنا هو          

اجلهل يفقد اإلنسان البوصلة املوصلة إىل الوجهة الصحيحة، فيتيه اإلنسان، ولرمبا أنساه            
  . ذاتيته احلقيقية

  . إنّ الوظيفةَ األساس لإلنسان هي ؛ اإلميان باهللا والدعاء إليه
 اإلميان جيعل اإلنسان مدركاً حقيقةَ ذاِته وكياِنه وأنه السيد املؤمتن اخلليفـة    وإذا كان 

  : املصلح، فإن الكفر جيعل اإلنسان حيواناً مفترساً يف غاية العجز يقول األستاذ النورسي
   14. بل جيعله سلطاناً–إن اإلميان جيعل اإلنسان إنساناً حقاً 
 التوحيد، له بعد اإلميان وظيفةٌ فطريةٌ مكملةٌ هي         هذا اإلنسان األمنوذج املرتكز على    

، ذلك أن اإلنسان متعرض ملا ال حيصى من أنواع الباليا واملصائب ملا حيمل من               "الدعاء"
  . عجز، وله يف الوقت ذاته مطالب وحاجات عديدة مع أنه يف فقر مدقع ال اية له

ة صيب ضعيف لطيف، فـال      إنه ألطف أنواع األحياء وأعجزها وأفقرها، وهو مبنـزل       
بد له من أن يأوي إىل كنف الرمحن الرحيم، واالنطراح بني يديه إما باكياً معرباً عـن                 
ضعفه وعجزه، أو داعياً بفقره واحتياجه، وعندئٍذ يكون قد أدى شكر تلك اإلغاثـات              

  .... والتلبيات
  
  "  التعلم "

بةٌ على التعلّم واكتساب العلم     هذا األمنوذج املرتكز على التوحيد وظيفته الفطرية منص       
  . واملعرفة

ويرى األستاذ النورسي أن اإلنسان إمنا جيء به إىل هذا العامل ألجل أمر واحد هو؛               
  .... أنْ يتكامل باملعرفة والدعاء

، كمـا أن أس     "معرفة اهللا "وإن أساس كل العلوم احلقيقية ومعدا ونورها وروحها         
  ".  جل وعال اإلميان باهللا"هذا األساس هو 

ومـا خلَقْـت الِْجـن      : (ونظرة يف كتاب اهللا تكشف ذلك وجتليه، اقرأ قوله تعاىل         
وعلَّم آدم األسماَء كُلَّها ثُم عرضـهم       (  وقوله    ]56: الـذاريات   [). واإلنس ِإالّ ِليعبدونِ  
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     اِء همِبئُوِني ِبأَسالِئكَِة فَقَالَ أَنلَى الْماِدِقني  عص مالء ِإنْ كُنتقُـلْ  ( وقوله ]31: البقرة [). ؤ
ِإنما يخشى اَهللا ِمـن     ( وقوله   ]9: الزمر  [) هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين ال يعلَمونَ      

  ] 28: فاطر  [).ِعباِدِه الْعلَماُء
  

  األمساء احلسىن وأثرها على حياة املوحد 
اإلنسان األمنوذج املرتكز على التوحيد، ليست إال ترمجة صـادقة رائعـة            إن حياة   

لألمساء احلسىن املشهودة واملسموعة، إنّ حياته لتؤدي وظيفة املرآة خلالق احلياة بثالثـة             
  :  كما قال النورسي–وجوه 

فعلمت وظيفة  ....  هي مرآة عاكسة لقدرة خالق احلياة وقوته وغناه ورمحته         :أوهلا  
  ..... عبودية، وتزودت بالسؤال والدعاء وااللتجاءال

 قيام معاين العلم واإلرادة والسمع والبصر بوظيفة مرآة عاكسة لصفات كلية            :ثانيها  
  . حميطة

 بنور اإلميان يعرف اإلنسان املوحد لربه، أنّ الذي خلقه ويدمي حياته هو يف              :ثالثها  
   15.إلبداعمنتهى الرمحة واللّطف، ويف غاية القدرة وا

ان السمو للنفس البشرية وتألقها وارتقاءها إمنا يكون بالقدر الذي تتعلق به الـنفس              
ال تكون متبذلـة    ... خبالقها وبارئها وبأمساء اهللا احلسىن، وتبقى النفس متطلّعة اىل را         

بتشبثها باملوجودات الفانية، وإمنا تتعلق النفس البشرية كي تسمو وترتفع يف االرتبـاط             
هللا، فانظر إىل اسم الرمحن فحسب كداللة، لترى أنّ اجلنـة إحـدى جتليـات اهللا،                با

والسعادة األبدية إحدى ملعات اهللا، ومجيع األرزاق والنعم املبثوثة يف أرجاء الدنيا كافة،             
  . إمنا هي إحدى قطراته

ـ                 ل فأنعم النظر وتدبر يف اآليات الكرمية اليت تشري إىل هذه املوازنة بـني ماهيـة أه
  . الضاللة وأهل اإلميان من حيث احلياةُ ومن حيث الوظيفة

  
  : جتليات االمساء احلسىن 

اجل الكون كله حيكي جتليات أمساء اهللا وصفاته، فتفيض عليه هذه األمساء بـأعظم              
النعم وأجلّ املنن، أمساء وصفات هللا تعاىل تشرق بأنوارها البهية، وتنور بـذلك حيـاة               

  . تكز على التوحيد ذه األمساءاإلنسان األمنوذج املر
  .  اسم اهللا العادل يشرق من برج احلكيم

  . واسم الرمحن يشرق من برج الكرمي 
  . واسم الرحيم يشرق من برج الغفور 
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  . واسم الباعث يشرق من برج الوارث 
  .واسم احملي يشرق من برج احملسن 
  16.واسم الرب يشرق من برج املالك 

 عوامل كثرية ضمن عامل اإلنسان املوحد، وتفتح نوافذ من عـامل            واألمساء اإلهلية تنور  
   17.اآلخرة املنورة، ونثرت أنواراً ساطعة على دنيا الناس

فما أرقاها وأرفعها حياة املوحد إذا هو ختلّق بانعكاسات األمساء احلسىن، إذاً لصلح              
  : وأصلح من حوله، ولكان لنا أن نقول 

جلّي األحدية، وجلْوة الصمدية، تنعكس عليها جتلي الـذات         ان حياة املوحد مرآة لت    
  .جتلياً جامعاً، وكأن حياة املؤمن نقطة مركزية جلميع أنواع تلك التجليات اإلهلية

حظي اإلنسان بتجليات أمساء اهللا احلسىن كلها كمـا تتجلـى يف            : يقول النورسي   
 واحدة يف مرآة ماهيتـه      –دفعه   تظْهر مجيع األمساء احلسىن      –الكون كله، وكأنه بؤرة     

  18.فيعلن بذلك األحدية اإلهلية، أي تفرد اهللا ووحدانيته
وبعد، فليس مبستغرب وال بعيد عن الفهم حديثُ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم؛    

، إن إحصاءها هو فهمها وتدبرها      19)إنّ هللا تسعة وتسعني إمساً من أحصاها دخل اجلنة        (
  . ا يف النفس واتمعوالعمل مبقتضاها وتطبيقه

  
  لوحة األمساء احلسىن 

  : لقد وردت أمساء اهللا احلسىن فيما رواه أبو هريرة قال 
 – مائة إال واحداً –إن هللا تسعة وتسعني امساً : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة  وهو وتـر حيـب            " من أحصاها دخل اجلنة ويف رواية       
  20).رالوت

إن هللا  : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
هو اهللا الذي ال إلـه إال هـو، الـرمحن،           : تسعة وتسعني امساً من أحصاها دخل اجلنة        

الرحيم، امللك، القدوس، السالم، املؤمن، املهيمن، العزيز، اجلبـار، املتكـرب، اخلـالق،             
غفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القـابض، الباسـط،          البارئ، املصور، ال  

اخلافض، الرافع، املعز، املذل، السميع، البصري، احلكم، العدل، اللطيف، اخلبري، احللـيم،       
العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبري، احلفيظ، املقيت، احلسيب، اجلليـل، الكـرمي،            

 الودود، ايد، الباعث، الشهيد، احلـق، الوكيـل،         الرقيب، ايب، الواسع، احلكيم،   
القوي، املتني، الويل، احلميد، احملصي، املبدئ، املعيد، احمليي، املميت، احلـي، القيـوم،             
الواجد، املاجد، الواحد، األحد، الصمد، القادر، املقتدر، املقدم، املؤخر، األول، اآلخر،           
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التواب، املنتقم، العفو، الرؤوف، مالك امللك، ذو       الظاهر، الباطن، الوايل، املتعايل، الرب،      
اجلالل واإلكرام، املقسط، اجلامع، الغين، املغين، املانع، الضار، النافع، النور، اهلـادي،            

  21).البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور
إن األمساء احلسىن التسعة والتسعني السابقة هي األمساء احلسىن املشهورة لكن أمسـاء            

 ال تنحصر ا، ودليل ذلك ؛ ما رواه أمحد بسنده عن عبد اهللا بن مسعود أن الـنيب                   اهللا
  : صلى اهللا عليه وسلم قال 

اللهم إين عبدك وابن عبدك أسألك بكـل  : ما أصاب أحداً قط هم وال حزن فقال    (
أسم هو لك مسيت به نفسك، أو أنـزلته يف كتابك، أو علمته أحداً من خلقـك، أو                 

ت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن العظيم ربيع قليب، ونـور صـدري،                أستأثر
فقيل . وذهاب حزين، وجالء مهي وغمي، إال أذهب اهللا مهه وحزنه، وأبدله مكانه فرحاً            

   22).بلى ينبغي ملن مسعها أن يتعلمها: أال نتعلمها ؟ فقال : يا رسول اهللا 
 )نى فَادعوه ِبها وذَروا الَِّذين يلِْحدونَ ِفي أَسماِئِهوِهللا األسماُء الْحس( :وقوله تعاىل 

  .فهذه اآلية مطلقة مل ختصص أمساء اهللا بعدد. ]180: األعراف [
  

  : مناذج من تأثري األمساء احلسىن يف حياة املؤمن 
فاإلنسان املوحد الذي عرف أن اهللا هو القوي، املتني، القادر، املقتـدر، الواحـد،              

لعزيز، املقيت، مالك امللك، الوارث، من شأنه أن يرجع يف كل شيء إىل قدرته تعـاىل                ا
متوكالً على اهللا سبحانه، يهون يف نفسه كلّ أمٍر جلل، ألنه ينظر اىل قدرة قادر عظـيم      

  . يستمد منه العون، ويعتمد على قدرة اهللا، يف حتقيق ما يرجو من خري وقوة وسعادة
م هللا وأمساءه احلسىن التابعة هلا وهـي اخلـبري، الشـهيد،            وإن من يالحظ صفة العل    

احلسيب، احملصي، الواجد، السميع، البصري، الرقيب، املهيمن، الواسع، املؤمن، من حيفظ           
هذه األمساء حفظَ يقٍني يتحقق لديه أن اهللا تعاىل حميط بكل شيء علماً وإن علمه حميط                

 ويعلم العلل واملعلـوالت، ويعلـم السـر         بالبواطن والدقائق يعلم األسباب واملسببات،    
وأخفى، وما تسقط من ورقة إال يعلمها اهللا، وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال                
يابس إال يف كتاب، بل ويعلم خلجات القلوب، وخطرات األنفس، وما هو كائن ومـا    

  . سيكون
يستطيع أن حيدد منهج    إن اإلنسان املوحد املتصل ذه األمساء، املوقن ا املتدبر هلا،           

  : سلوكه يف حياته 
وعليه فهو موقن أنّ    ... إنه يعلم أنه مراقب من العليم اللطيف اخلبري الشهيد احلسيب         

اهللا ال يضيع عليه ثواب مثقال ذرٍة من خري، وال بد أن اهللا موفيه أجره، لذا فإن املوحد                  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  �موسى البسيط . د
 

369 

ي إليه، كذلك ال يستهني اإلنسـان       بربه املراقب له، ال يألو جهداً يف عمل اخلري والسع         
املوصول ذه األمساء بأي عمل من أعمال الشر مهما صغر، ألنه يعلم أن اهللا به علـيم،                 

   23.وله حسيب ورقيب
مث إن العبد املوقن املوحد تنعكس هذه األمساء عليه تواضعاً، حني يتضح لـه البـون                

ني علم املخلوقات، فيتصاغر ويتضاءل الشاسع بني علم اهللا تعاىل، العلم احمليط الواسع، وب      
  .) وما أوتيتم من العلم إال قليال(: ويتجلى له معىن قوله تعاىل

إن املتدبر ألمسائه احلسىن، اخلافض، الرافع، املعز، املذل، املقدم، املـؤخر، اجلـامع،             
 القاهِر  املانع، النافع، الضار، يقف يف مقام العبودية التامة هللا تعاىل، وخيشع أمام قهر اهللا             

  . )وهو القاهر فوق عباده(فوق عباده 
ويلتمس منه جلب كلّ خري، ودفع كلّ ضر، ويرضى بقضائه وقدره، ويعلـم أنـه               

  .... الفعال احلقيقي يف كل أمر حيدث، ِمن رفٍع وخفٍض، وعٍز وذل ونفع وضر
 وأن مجيع األفعال اليت تباشرها كل املخلوقات إمنا هي وسائل وأسباب صـورية ال             

 هي أسباب جعليةٌ أعطاها اهللا صورة الفاعلية، بينما الفاعل احلقيقي           24تأثري هلا يف احلقيقة   
 واملؤمن املوحد يؤمن بالقدر     25اهللا عز وجل إذْ هو اخلالق إال وجد لألسباب واملسببات         

ويعمل باألسباب، ويعلم أن األسباب إمنا هي من القدر فال يتكاسل أو يتخـاذل، وال               
  . على تقصٍري أو معصيةحيتج بالقدر 

احلكيم، الرشيد، اخلالق، البارئ، البـديع،      : إن املؤمن املوصول بأمساء اهللا اليت هي        
املصور، اهلادي، املبدئ، املعيد، الباعث، احملي، املميت، اجلبار، القهار، القيوم، احلفيظ،           

لوقات من حولـه،    املؤمن، املهيمن، تبعث فيه هذه األمساء التبصر واإلمعان يف مجيع املخ          
فداللة احلكيم، الرشيد تؤخـذ مـن خـالل مـا يف            . مسترشداً بإشارات هذه األمساء   

املخلوقات من دقائق احلكمة والرشاد، وداللة اخلالق، البارئ، املصور، البديع، اهلـادي،     
تؤخذ من النظر يف خلق الكائنات، وتأمل اإلبداع والتقدير، والتسوية والتصوير واهلداية            

إن . يقرأ املؤمن املوحد ذلك يف كتاب الكون قراءةَ تأمٍل وتفكٍر وحبث علمي دقيق             فيها،
حفظ هذه األمساء واليقني ا وفهما ليدفع باإلنسان األمنوذج الفريد ألن ميتثل كل معاين              
اإلبداع والتقدير، من دقٍة وإتقان، وعمٍل دؤوب خالّق الستكشاف الكون مبا فيه مـن              

ا األرضأسرار وخفايا لي مرع .  
إن املؤمن املوحد املتأمل يف قانون اهلداية من اهلادي عز وجل يعمد يف كل شأن من                
شؤون حياته دق أو عظم، إىل وضع النظام الذي يكفل به إنفاذ األمر على أحسن وجه                

  .وأمتّه
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واملؤمن كذلك يأخذ دى أمساء اهللا؛ الرازق، املقيت، املغين، القـابض، الباسـط،             
ضى ويسلّم ويطمئن على رزقه املكتوب له، ويقنع مبا يؤتيه اهللا من الدنيا فال يلجأ إال                فري

كما يأخذ املؤمن دى    . إليه يف طلب الرزق، وال يسعى إىل جلبه إال من حيث أمره اهللا            
أمساء، الرمحن، الرحيم، الفتاح، اللطيف، الرؤوف، الودود، ويرى أنّ من واجبه التخلّق            

يه هذه األمساء فهو رحيم خبلق اهللا، ناصر للحق قـامع للظلـم، لطيـف يف                مبا تدل عل  
  26.معامالته خللق اهللا، رفيق م حمب لكل من حيب اهللا، ولكل ما حيبه اهللا

  
  مذاق التوحيد 

حياة اإلنسان األمنوذج املوحد هللا، الذي اعتقد يف قرارة نفسه أن ربه واحد يف ذاتـه      
  . العبادة إال هومتفرد يف صفاته ال يستحق 

حياة هذا اإلنسان تنعم باألمن واالطمئنان والسكينة والسالم والوئام، وما أعـذب            
  : كلمات ابن القيم يف الداللة على ذلك حني يقول 

  .يف القلب شعث ال يلمه إال اإلقبال على اهللا 
  .وفيه وحشة ال يزيلها إال اُألنس باهللا
  . ته، وصدق معاملتهوفيه حزن ال يذهبه إال السرور مبعرف

  . وفيه قلق ال يسكِّنه إال االجتماع عليه، والفرار إليه 
وفيه نريانُ حسراٍت ال يطفئها إال الرضا بأمره ويه وقضائه ومعانقة  الصـرب علـى          

  . ذلك إىل وقت لقائه
  . وفيه فاقة ال يسيرها إال حمبته واإلنابة إليه ودوام ذكره، وِصدق اإلخالص له

   27".عطى الدنيا وما فيها مل تسد تلك الفاقة أبداًولو أ
نعم،  ما أعظم لذّة اإلميان، هي اللذة الباقية الصافية النقية، حني يوقن املسلم املؤمن               
املوحد بأنه خملوق اهللا، رباه بالنعم وأوجده من العدم وحاجته إليه ال تنقطع، وهو الرب               

  .ةاإلله الرحيم الرؤوف، هنا يشعر باللذ
إن أصفى لذة وأنقى سعادة حليايت هذه، إمنا هو يف اإلميان، أي اإلميان اجلازم بـأين                "

خملوق من خلقين ورباين، فإين مصنوعه وعبده وحتت رعايته وعنايته وحمتاج إليه، وهـو         
ريب واهلي وهو الرحيم والرؤوف يب، فإمياين هذا لذة ما بعدها لذة، لذة كافيـة وافيـة                 

  28".ادة خالصة نقية ال يعكّرها أملدائمة وسع
إن القلب الذي يوحد اهللا تعاىل يتذوق األمل والبالء حالوةً ولذةً، يفسر البالء اختباراً              

يرضى بقدر اهللا فـال     . ال بد من النجاح فيه أو هو عقوبة تكفر عنه ذنباً أو حتط خطيئة             
 فات ألنه يعلم أن ما أصابه جيزع إن مسه الشر، وال مينع إن مسه اخلري، وال يندم على ما

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  �موسى البسيط . د
 

371 

: مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن ليصيبه يقول رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                
عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله خري إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له، وإن أصـابته                 (

   29).ضراء صرب فكان خرياً له
  

  الطمأنينة وسالم النفس 
جود كله، حييا يف أُنس به، وشعور عميق بالتناسق معـه           املؤمن يعيش موصوالً بالو   

  .... واإلرتباط به
إنّ الكون الكبري كله خيضع لنواميس اهللا كما خيضع املؤمن، ويسبح حبمد اهللا كمـا               

  . يسبح املؤمن
ان اإلنسان املؤمن املوحد يعيش يف سعٍة من نفسه وقلبه، فطبيعة اإلميان توسع النفس              

 ألنه يصل صاحبه بالوجود كله، فيتسع القلب، وينفسح وينشرح بنـور            والقلب واحلياة 
فمن يرد اهللا أنْ يهديه يشرح صدره لإلميان، ومن يِرد أن يضلّه جيعل             (اإلميان واليقني،   

  . )صدره ضيقاً حرجاً
املبـدأ  : وبالتوحيد يسلَم املؤمن من الشك واالضطراب، وحيل الغاز الوجود الكبرية         

لغاية واملهمة، ويعرِف أن له رباً، خلقه وصوره وسواه وكرمه وجعله خليفة يف       واملصري، ا 
األرض وكفل له رزقه وسخر له كونه، ويعرف أنه مل خيلق يف هذه احلياة عبثاً ومل يترك                 

  .... سدى
وباإلميان يرتفع اإلنسان يف تصوره، وميلك القيمة العالية، وبالتفسري الصحيح للكون           

إلميان يسلم اإلنسان من النوازع اليت  تتنارعه، وحيفظ ماهيته اإلنسانية، وما            املنبعث من ا  
أمجل كلمات األستاذ النورسي يف بيانه األثر الذي يحدثه اإلميان يف اإلنسان فتجعل منه              

   -: الكائن األهل للخطاب الرباين، فتأمل كلماته
 فيكتسب بذلك قيمة جتعلـه      إن اإلنسان يسمو بنور اإلميان إىل أعلى عليني       " يقول  

الئقاً باجلنة، بينما يتردى بظلمة الكفر أسفل سافلني، فيكون يف وضع يؤهله لنار جهنم              
ذلك ألن اإلميان يربط اإلنسان بصانعه اجلليل، ويربطه بوثاق شديد ونسبة إليه، فاإلميان             

لصنعة اإلهلية  إمنا هو انتساب، لذا يكتسب اإلنسان باإلميان قيمة سامية من حيث جتلّي ا            
  .فيه، وظهور آيات نقوش األمساء الربانية على صفحة وجوده

فيقطع تلك النسبة وذلك االنتساب، وتغشى ظلمتـه الصـنعةَ الربانيـةَ            أما الكفر   
وتطمس على معاملها، فتنقص قيمة اإلنسان حني ينحصر يف مادته فحسب وقيمة املادة             

  "..فانية زائلة، وحياا حياة حيوانية مؤقته ال يعتد ا، فهي يف حكم املعدوم لكوا 
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ويسترسل األستاذ النورسي مبيناً أن اإلنسان بإميانه يظهر مجيع جتليات األمساء احلسىن           
  : فيقول 
وهكذا اإلنسان فهو الصنعة اخلارقة للخالق الصانع سبحانه، وهو أرقى معجزة من            " 

هراً جلميع جتليات أمسائه احلسىن، وجعله معجزات قدرته وألطفها، حيث خلَقه الباري مظ
مداراً جلميع نقوشه البديعة جلّت عظمته، وصيره مثاالً مصـغراً ومنوذجـاً للكائنـات              

  . بأسرها
 مجيع ما على اإلنسـان      – ذلك النور    –فإذا استقر نور اإلميان يف هذا اإلنسان لبين         

تفكّر ويشعر ـا يف نفسـه   من نقوش حكيمة، بل يستقرئها لآلخرين، فيقرأها املؤمن ب        
  : شعوراً كامالً، وجيعل اآلخرين يطالعوا ويتملّوا أي، كأنه يقول

ومبـا  "ها أنا ذا مصنوع الصانع اجلليل وخملوقه، أنظر كيف تتجلى يفّ رمحته وكرمه              
  ". شاها من املعاين الواسعة تتجلّى الصنعة الربانية يف اإلنسان

  : إلهلي يقول مث إنّ اإلنسان أهل للخطاب ا
 يقوم بإظهار مجيع    –إذن اإلميان الذي هو عبارة عن االنتساب إىل الصانع سبحانه           " 

آثار الصنعة الكامنة يف اإلنسان، فتتعني بذلك قيمةُ اإلنسان على مدى بروز تلك الصنعة              
الربانية، فيتحول هذا اإلنسان إىل مرتبِة أمسى املخلوقات قاطبة حيـث يصـبح أهـالً               

  30"اإلهلي، وينال شرفاً يؤهله للضيافة الربانية يف اجلنةللخطاب 
أما الكفر فان انعكاسه خطري مدمر لإلنسان، مدمر هلذه الصنعة العظيمـة، يقـول              

  : النورسي
 يف اإلنسـان،    –أما إذا تسلل الكفر الذي هو عبارة عن قطع االنتسـاب إىل اهللا              " 

 اإلهلية احلكيمة يف الظالم، وتمحى ائياً، فعندئذ تسقط مجيع معاين نقوش األمساء احلسىن
ويتعذر مطالعتها وقراءا، ذلك ألنه ال ميكن أن تفهم اجلهات املعنوية املتوجهة فيـه إىل               

  ". الصانع اجلليل بنسيان الصانع سبحانه، بل تنقلب على عقبيها 
  : وفلسفة ذلك يبينها لنا األستاذ النورسي قائالً 

مثرتها هي قضاء حياة قصرية جزئية يعيشها صـاحبها وهـو أعجـز             غايةُ املادة و  " 
وهكذا يهدم الكفـر    .. املخلوقات وأحوجها وأشقاها، ومن مث يتفسخ يف النهاية ويزول        

،  ويـبني األسـتاذ يف       31"املاهية اإلنسانية وحييلها من جوهرة نفسية إىل فحمة خسيسة        
   :النهاية أن اهلداية نور يبدد كل ظلمة فيقول 

 فاإلنسان الذي يعتمد على أنانيته وغروره ويقع يف شراك ظلمات الغفلة ويبتلـى              "
بأغالل الضاللة القاتلة، حيث يرى الزمن املاضي بنور املصباح الناقص الذي هو معرف             
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ناقصة منحرفة للضاللة، كمقربة عظيمة يف ظلمات العدم، ويصور الزمن من املسـتقبل             
والـذين كفـروا    (ب حميالً إياه إىل الصدفة العمياء،       موحشاً تعبث فيه الدواهي واخلطو    

أمـا إذا أغاثـت   ]  257: البقـرة  [)أولياؤهم الطاغوت خيرجوم من النور إىل الظلمات   
اإلنسان اهلدايةُ االهليةُ، ووجد االميانُ إىل قلبه سـبيالً، وانكسـرت فرعونيـةُ الـنفس               

ت بالنور اإلهلي وينطق العـامل      حينها متتلئ الكائنا  ... وحتطمت، وأصغى إىل كتاب اهللا    
  . )اآلية.. .اهللا نور السماوات واألرض(برمته 

  : مث يقول 
احلوادث اليت تبدو حزينة سِمجة ما هي يف احلقيقة واملعىن إال مـدار اِحلكَـم               ... " 

اللطيفة حىت يرى املوت مقدمة حلياة أبدية، ويرى القرب باب سعادة خالدة وقس علـى               
   32".ائر اجلهات بتطبيق احلقيقة على املثالهذا املنوال س

  
  مثرة التوكل من أعظم مثار التوحيد 

القلب الذي يوحد اهللا يدرك القرابة بينه وبني كل ما أبدعت يد اهللا يف هذا الكـون                 
من أشياء وأحياء، وحييا يف كون صديق يتجاوب معه، وحيس يد اهللا يف كل ما حولـه،                 

  . اليت تلمسه يداه وتقع عليها عيناهفيعيش يف أُنس اهللا وبدائعه 
وتبدو آثار التوحيد يف التصورات واملشاعر كما تبدو يف السلوك والتصرفات وترسم            

  . للحياة كلها منهاجاً كامالً واضحاً مميزاً
وما حيدثه يف حياة هذا اإلنسان اُألمنوذج من أثـر     " التوكل"ومن أعظم آثار التوحيد     

  . هذا األثر العظيم فيقولويبني األستاذ النورسي
يستطيع أن يتحـدى الكائنـات،      " التوحيد"اإلنسان الذي يظفر باإلميان احلقيقي      " 

ويتخلص من صنف احلوادث، مستنداً إىل قوة إميانه، فيبحر متفرجاً على سفينة احلياة يف              
سلّم توكلت على اهللا، وي   : خضم أمواج األحداث العاتية، بكمال األمانة والسالم قائالً         

أعباءه الثقيلة أمانةً إىل يد القدرة للقدير املطلق، ويقطع بذلك سبيل الدنيا، مطمئن البال              
يف سهولة وراحة، حىت يصل اىل الربزخ ويستريح، ومن مث يستطيع أن يرتفع طـائراً إىل              

  . اجلنة للدخول إىل السعادة األبدية
ان اىل اجلنة فحسـب بـل       أما إذا ترك اإلنسان التوكل فال يستطيع التحليق والطري        

  .ستجذبه تلك األثقال إىل أسفل سافلني
فاإلميان إذن يقتضي التوحيد، والتوحيد يقود إىل التسليم، والتسليم حيقق التوكـل،            

  .والتوكل يسهل الطريق إىل سعادة الدارين
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وال تظنن أن التوكل هو رفض األسباب وردها كلياً، وإمنا هو عبارة عن العلم بـأن                
 هي حجب بيد القدرة اإلهلية ينبغي رعايتها ومداراا، أما التشبت ا أو األخذ              األسباب

ا فهو نوع من الدعاء الفعلي فطلب املسببات أذن وترقب النتائج ال يكون إال من احلق                
  . سبحانه

إن مثَل التوكل على اهللا وغري التوكل كمثل رجلني قاما حبمل أعباء ثقيلة حملّـت               
وعاتقهما فقطعا التذاكر وصعدا سفينة عظيمة فوضع أحدمها مـا علـى            على رأسهما   

  ... ". كاهله حاملاً دخل السفينة أما اآلخر فلم يفعل مثله حلماقته وغروره
ذلك الرجل الذي وضع أمتعته وثق بالسفينة واطمأن وأمن رباا أمـا هـذا              . أجل

  .ظن به مساً من اجلنونالرجل فما وثق وال اطمأن وال أحسن الظن بل لعل من يراه ي
  .فيا أيها اإلنسان البعيد عن التوكل

ارجع إىل صوابك وعد إىل رشدك كهذا الرجل، وتوكل على اهللا لتـتخلص مـن               
احلاجة والتسول من الكائنات، ولتنجو من االرتعاد واهللع أمام احلادثاِت، ولتنقذ نفسك            

  .33".مضايقات الدنيامن الرياء واالستهزاء ومن الشقاء األبدي ومن أغالل 
إن اإلميان يداوي ضعف اإلنسان وعجزه وفقره واحتياجه بالتوكل علـى القـدير             
الرحيم، مسلّما أثقال احلياة وأعباء الوجود إىل قدرته سبحانه، واىل رمحته الواسعة دون             
أن حيملها على كاهل اإلنسان، بل جيعله مالكاً لزمام نفسه وحياته، واجداً لـه بـذلك                

مرحياً، ويعرفه أنه ليس حبيوان ناطق، بل هو إنسان حبق وضيف عزيز عند امللـك               مقاماً  
  :  وها هو النورسي يوجه نداء لإلنسان 34.الرمحن

  : أيها اإلنسان 
أنت لست مالكاً لنفسك بل أنت مملوك للقادر املطلق القدرة والرحيم املطلق الرمحة،             

  . ذي وهب احلياة هو الذي يديرهافال ترهق نفسك بتحميلها مشقة حياتك، فان ال
مث إن الدنيا ليست سائبة دون مالك، كي تقلق عليها وتكلف نفسك محل أعبائهـا               
وترهق فكرك يف أحواهلا، ذلك ألن مالكها حكيم وموالها عليم، وأنت لست إال ضيفاً              

  . لديه، فال تتدخل بفضول يف األمور وال ختلطها من غري فهم
 اختذوا طور العداء معك ابتداًء من الكروبات إىل الطـاعون     مث إن زمان أولئك الذين    

والطوفان والقحط والزالزل، بل زمام كل شيء بيد ذلك الرحيم الكرمي سبحانه فهـو              
احلكيم ال يصدر منه عبث، وهو رحيم واسع الرمحة، فكل ما يعمله فيه أثر من لطـف                 

  35.ورأفة
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ه كله هللا تعاىل، مستيقناً قـدرة اهللا   إن اإلميان يستدعي التوكل، وأن يفوض العبد أمر       
على قضاء األمور مع بذل األسباب والتخلي عن التعلق ا، وإمنا التعلق برب األسـباب          

  . وموحدها
  ] 11: ابراهيم [) وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون(إن التوكل فرض وهو شرط يف اإلميان 

م باهللا فعليه توكلوا إن كنتم     يا قوم إن كنتم آمنت    (وقال اهللا تعاىل على لسان موسى       
  .  ]84: يونس [). مؤمنني
  

  :قوة املوحد
إن القلب الذي يوحد اهللا، يدين هللا وحده، وال حيين هامته ألحد سواه، وال يطلـب        
شيئاً من غريه، وال يعتمد على أحد من خلقه، فاهللا وحده هو القوي عنـده، والعبـاد                 

واهللا وحده هو املانع املانع فال حاجة       ... ضراًكلهم ضعاف مهازيل، ال ميلكون نفعاً وال        
  36. به إىل أن يتوجه ألحد غريه وهو الغين واخللق كلهم فقراء

  
  أمهية التوحيد وأثره

التوحيد يف اإلسالم هو كل اإلسالم، والقرآن كله يدور حول التوحيـد، فآيـات              
 وي وهي من لوازم     القرآن إما إخبار عن اهللا وصفاته وخلقه وأفعاله وتدبريه، وإما أمر          

ربوبيته وقيوميته على خلقه، وإما بيان للثواب بأنواعه وهو جزاُء من أطاعه واتبع رسله              
الذين أرسلهم بشريعته القائمة على توحيده يف االلوهية والربوبية، وأما بيـان للعقـاب              
بأنواعه وأما إخبار عن أحوال املكذبني املاضني، وهو بيان ملن خـرج عـن مقتضـى                

  .يدهتوح
فالتوحيد هو لب اإلسالم، وأساسه ومنه ثنبثق سائر نظمـه وأحكامـه وأوامـره              

   37.ومناهجه وكل ما فيه عبادات وأحكام يرسخه ويقويه ويثبته يف قلوب املؤمنني
  . وكم للتوحيد من أثر يف مسرية املؤمن إنه جمموع الطاقة،ثابت القدم، واثق اخلطى

 القلب الذي يقطع الرحلة على هذه األرض على         إن القلب املؤمن حبقيقة التوحيد هو     
هدى، ألن بصره أبداً معلق بنجم واحد على األفق، فال يلتوي به الطريق وألنه يعـرف                
مصدراً واحداً للحياة والقوة والرزق، ومصدراً واحداً للنفع والضر ومصـدراً واحـداً             

وحده، ويعلق يديه حببل    للمنح واملنع، فتستقيم خطاه إىل هذا املصدر الواحد يستمد منه           
واحد يشد عروته، ويطمئن اجتاهه اىل هدف واحد ال يزوغ عنه بصره، وخيدم سـيداً               

وبذلك تتجمـع طاقتـه كـذلك       . واحداً يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه       
وتتوحد، فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمني على األرض متطلع إىل اله واحد              

   38.يف السماء
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  استغراق التوحيد للحياة كلها 

إن توحيد اهللا وإخالص الدين له يعد منهج حياة متكامل، يبدأ من تصور وإعتقاد يف               
الضمري، وينتهي إىل نظام يشمل حياة الفرد واجلماعة، بل جيسد كل عالقة مع كائنات              

  . اهللا تعاىل
 للحياة، ولـيس    إن التوحيد يف هذه الصورة عقيدة للضمري وتفسري للوجود ومنهج         

كلمة تقال باللسان أو حىت صورة تستقر يف الضمري، إمنا هو األمر كله والدين كله، وما                
   39.بعده من تفصيالت إمنا هو مثرة طبيعية إلستقرار هذه احلقيقة يف القلوب

واقع حتمي خيضع له وينطبع بـه       : إن عبودية اإلنسان هللا تعاىل تتكون من جانبني         
وك اختياري ميتاز به الذين عرفوا اهللا فآمنوا به وخضـعوا لسـلطانه             الناس مجيعاً، وسل  

وتعاليمه، واملطلوب من اإلنسان ان جيعل سلوكه االختيـاري منسـجماً مـع واقعـه         
، إنه سلوك املؤمن املوحـد      40االضطراري، يسري يف حياته سرية العبيد ال سرية اجلبابره          

  . األمنوذج املرتكز على التوحيد
  

  : مل  التحرر الكا
العبودية هللا وحده واإلميان به وحده تعين التحرر من التبعية لكل من سواه وما سواه،               

  . فال خضوع ملخلوق يف األرض أو يف السماء 
والعبودية هللا وحده تعين االنقياد حلكمه سبحانه مع رضا النفس وتسليم القلب دون             

وحد هو الذي عـرف للعبوديـة       وامل. لثقته بتدبري اهللا وبرمحته   ... أدىن حرج أو ارتياب   
  41....مل يرض غري اهللا رباً ومل يتبع غري اهللا حكماً... حقها
قل إنين هداين ريب اىل صراط مستقيم ديناً ِقيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان مـن                (

املشركني، قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبـذلك        
  ]162: األنعام [ )لمني، قل أغري اهللا ابغي رباً وهو رب كل شيءأمرت وأنا أول املس

  . وبسر التوحيد تتبدى مجلة من احلقائق اخلافية يف حياة اإلنسان األمنوذج
إن األستاذ النورسي يظهر لنا بدقة ما يحدثه التوحيد يف اإلنسان حىت يشكل حمـوراً     

  . للكماالت اإلنسانية حبق
 متيز اإلنسان حني يكسبه كماالً ال جياريه فيـه أحـد مـن              ويظهر سر التوحيد يف   

  . الكائنات
  . كما يظهر بتحقيق رغبة اإلنسان يف خلود ال اية له يف اآلخرة

  .... ومن خالل استثماره العقل يف كشف الكنوز وحل الرموز
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.. سر التوحيد يبدو يف كل ناحية من نواحي حياة املؤمن، يف فكره وشـعوره             . نعم
  .  يف نظرته إىل املوتحىت

  :وها أنا أورد فصالً نفيساً حرره النورسي 
  

  أثر سر التوحيد على حياة اإلنسان وحركته
  : سر التوحيد والكمال العظيم 

إن اإلنسان بسر التوحيد صاحب كمال عظيم بني مجيع املخلوقات وهـو أمثـن              " 
ياة، وخماطَب رب العاملني،    مثرات الكون، وألطف املخلوقات وأكملها، وأسعد ذوي احل       

وأهل ليكون خليله وحمبوبه حىت إن مجيع املزايا اإلنسانية ومجيع مقاصد اإلنسان العليـا              
  . مرتبطة بالتوحيد وتتحقق بسر التوحيد

فلوال التوحيد ألصبح اإلنسان أشقى املخلوقات وأدىن املوجودات وأضعف احليوانات    
اباً وأملاً، ذلك ألن اإلنسان حيمل عجزاً غري متناه،         وأشد ذوي املشاعر حزناً وأكثرهم عذ     

وله أعداء ال اية هلم، وينطوي على فقر دائم ال حدود له وحاجات ال حدود هلا، ومع                 
هذا فإن ماهيته جمهزة باآلت ومشاعر متنوعة وكثرية اىل درجة يستطيع أن يستشعر ـا    

ع اللذائذ، فضالً عن أن له مـن        مائة ألف نوع من اآلالم وينشد مئات اآلالف من أنوا         
  42.املقاصد والرغبات ما ال ميكن تلبيتها إال من قبل من ينفذ حكمه يف الكون بأسره

  
  :سر التوحيد ورغبة البقاء 

فمثالً يف اإلنسان رغبة ملحة شديدة للبقاء، فال حيقق له هذه الرغبة إال من يتصرف               
 بعد أن يسد باب دار الدنيا كفـتح       يف الكون كله بسهولة مطلقة يفتح باب دار اآلخرة        

  .. باب منـزل وغلق آخر
وكذا فإن مجيع أجهزة اإلنسان ومشاعره تأخذ مكانة رفيعة بسر التوحيد يف حـني              

  . تسقط اىل هاوية سحيقة بالكفر والشرك
  

  : العقل وسر التوحيد 
ح العقل الذي هو أفضل أجهزة اإلنسان وأرقاها إن أستعمل بسر التوحيد فإنه يصـب             

مفتاحاً مثيناً حبيث يفتح الكنوز اإلهلية السامية، وألوفاً من خزائن الكون بينما، إذا ختبط              
ذلك العقل يف وحل الضاللة والكفر فإنه آلة تعذيب ووسيلة إزعاج مبا جيمع مـن آالم                

  . املاضي احلزينة وخماوف املستقبل الرهيبة
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  : الشفقة وسر التوحيد 
سجية من سجايا اإلنسان وأحالها إن مل يسعفها سـر          الشفقة واحلنان وهي ألطف     

التوحيد تتحول إىل أمل احلرقة وعذاب الفراق وجرح العطف، فتتحول إىل مصيبة كربى             
تدوي باإلنسان إىل درك الشقاء، نعم، إن الوالدة الغافلة عن اهللا والفاقدة لوحيـدها إىل               

   43.األبد تستشعر هذه احلرقة شعوراً كامالً
  

  : يد واحملبة سر التوح
احملبة اليت هي ألذ شعور يف اإلنسان وأطيبه وأمساه، إذا ما أعاا سر التوحيد              : ومثالً  

جبعل اإلنسان الصغري واسعاً سعة الكون وعظيماً وكبرياً كربه حىت جيعله سلطاناً حمبوبـاً        
  . على املخلوقات كافة

اذ باهللا، فإا تنقلب إىل مصيبة  بينما احملبة نفسها إذا ما تردت إىل الشرك والكفر والعي         
عظيمة حبيث متزق قلب اإلنسان الضعيف كل حني وآن بفراق أحبته غري املعدودين فراقاً  

  .. أبدياً ميحوهم الزوال والفناء دائماً
فإذا ما قسمت مئات أجهزة اإلنسان ومشاعره على هذه األمثلة الثالثة تدرك عندئذ             

   44.للكماالت اإلنسانيةإىل أي مدى يكون التوحيد حموراً 
  

  : سر التوحيد واملوت 
 للموت تأخذ طـابع     – األمنوذج القائم على التوحيد واإلميان       -حىت نظرة اإلنسان    

  :حنو اية خالدة، يقول النورسي .. التجديد واستكمال املسرية
يـد  فرأيت كأن األشياء املضرة اليت ال حتد تنقض علي إنقضاضاً فأغاثتين سر التوح  " 

من حاليت اليت كنت فيها، ورفع الستار من أمام بصرييت وأراين حقيقة هذه اجلهـات،               
فنظرت إىل وجه املوت املخيف، ورأيت أن املوت ألهل اإلميان تسريح مـن الوظيفـة               

  .واألجل هو بطاقته
فاملوت إذن تبديل مكان، ومقدمة حلياة باقية، وباب إليها، وهو إنطالق من سـجن              

اتني اآلخرة، وهو إنتظار زمن طويل اىل ديوان الرمحن إلستالم أجرة العمل،            الدنيا اىل بس  
  .وهو دعوة إىل دار السعادة، وملا فهمت حقيقة املوت أحببته

مث نظرت إىل الزوال والفناء ورأيت أن زوال األشياء إمنا هو جتديد هلا وألمثاهلا فهو               
  . جتديد ممتع ملذ

وفناءها إمنا هو جتديد للتجليات اجلميلـة لألمسـاء   لذا علمت يقيناً أن زوال األشياء       
  ". احلسىن وهو مظاهر حكيمة ال الربوبية 
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املوت إنتقال من حياة اىل حياة، إنطالق من قفص اجلسد، إن اهللا ال يسـلب               . نعم
ال يكره املوت إال مريب، فهو      : قال حيىي بن معاذ     . نعمة إالّ وهو يعطي نعمة أكرب منها      

  .بيب من احلبيبالذي يقرب احل
  : إذن بسر التوحيد تتحقق النورانية لكل اجلهات يقول النورسي 

مث نظرت إىل اجلهات الست ورأيت أا نورانية بسر التوحيد، بل نورانية إيل حد              " 
  45...".يكاد سنا نورها خيطف باألبصار

  
  التجدد الدائم 

ال ملل هو حباجة اىل التجدد      اإلنسان األمنوذج املرتكز على التوحيد ال يصيبه سأم و        
  : والتجديد، عاملُه متجدد دائماً ومن مث فال بد له من جتديد إميانه 

إن اإلنسان مثلما يتعدد ويتجدد فإن العامل الذي يسكنه سيار ال يبقى على حال فهو               
  . يف تنوع

 اإلميان نور حلياة كل فرد من أفراد ذلك الشخص من جهة، كما أنه ضياء للعـوامل               
اليت يدخلها، وما ال اله إال اهللا إال مفتاح يفتح ذلك النور، مث إن اإلنسان تتحكم فيـه                  

  .. النفس واهلوى والوهم والشياطني
  46.لذا فهناك حاجة اىل جتديد اإلميان يف كل وقت

إن مثَل اإلنسان األمنوذج هذا مثَل من تعلَق جبسده أدران وأوساخ فيعتـاد غسـلها               
 باالنغماس مراراً كل يوم يف ر عذْب جاٍر، أو كمثل من يتحتم عليـه               والتنظف منها، 

املضي دوماً يف نفق مظلم فهو حباجة اىل النور الدائم الذي يغذّي دائماً ويزداد سـطوعاً                
  . كلما شحنه بشحنات كهربائية عالية كيما يبدد ما يف النفق من ظلمات

 اإلميان، بني األعمى املتخبط بعمـاه يف        ومثة فرق شاسع بني ظلمات الضالل ونور      
  .الظلمة، والبصري املهتدي اىل هدفه وما يصبوا إليه القلب املؤمن حبقيقة التوحيد

  
د راٍض وقوياملوح  

إن املؤمن املوحد راض عن نفسه وعن وجوده، فله أمهيته ومكانته، وراض عن ربـه       
  .... ألنه آمن بكماله ومجاله، وعدله ورمحته

 من نعمة فمن اهللا، وما أصابه من حسنة فمن اهللا، وما أصابه من سيئة فمـن                 فما به 
  . نفسه يردد دائماً الثناء على اهللا تعاىل

الذي خلقين فهو يهدين، والذي هو يطعمين ويسقني، وإذا مرضت فهو يشفني،             (
  .]82-78: الشعراء[ )والذي مييتين مث حييني، والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين
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ويوقن أن تدبري اهللا أفضل من تدبريه لنفسه، ورمحته تعاىل به أعظم من رمحة أبويـه                
  47.به

إن املوحد صحيح القلب قوي يستمد قوته باتصاله مبصدر القوة والرمحة واالقتدار،            
  : وتأمل كلمات النورسي يف ذلك حني يقول للمؤمن 

إلرادة موالك الكلية، وإن كان     إن كانت إرادتك وإختيارك جزئية، ففوض أمرك        " 
إقتدارك ضعيفاً فاعتمد قدرة القادر املطلق، وإن كانت حياتك فانية وقصـرية ففكـر              

  .... باحلياة الباقية األبدية
وإنْ كان فكرك خافتاً فادخل حتت نور مشس القرآن وانظر بنور اإلميان كي متنحك              

 الساطعة بدالً من ضوء فكرك الباهت،       كل آية من اآليات القرآنية نوراً كالنجوم املتأللئة       
وإن كانت آمال وأالم غري حمدودة فإن ثواباً ال اية له ورمحة ال حد هلا ينتظرانك، وإن                 
كانت لك غايات ومقاصد ال حتد فال تقلق متفكراً ا فهي ال تحصر يف هذه الدنيا، بل                 

   48".مواضعها ديار أخرى وماحنها جواد كرمي
  

  ن للموحدمعية اهللا واألم
املؤمن ال يعتريه مرض الشعور بالوحدة املقلقة، هذا املرض الذي يقول األطباء إنه من         
أهم العوامل األساسية لالضطرابات العقلية، إن اعتقاد املوحد مبعية اهللا تعاىل له يقضـي              

  : على هذا املرض حني يقرأ احلديث القدسي 
  ).أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرين(

فال نوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلَون واهللا معكم ولن يِتـركم  : (ه تعاىل  وقول
  ]35: حممد[). أعمالكم

إن شعور املوحد مبعية اهللا وصحبته دائماً، جتعله يف أُنس دائم بربه ونعيم موصـول               
  49.بقربه

هللا معه فال   إن املوحد يتحرر من سيطرة اآلخرين لعلمه أن اهللا تعاىل معه، ومن كان ا             
يهون وال حيزن وال يضعف، هذه العقيدة تغرس قناعات أكيدة يف أن النـافع والضـار                
واحملي واملميت هو اهللا تعاىل، وذا يتحرر اإلنسان من اخلرافات واألوهام، ومتنعه عـن              
كل ما فيه استعانة بغري اهللا وجلوء إىل سواه، وتدبر قول رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم                

  :عباس البن 
إحفظ اهللا حيفظك، إحفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسـأل اهللا وإذا إسـتعنت               "

  ... ".فاستعن باهللا
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واملؤمن املوحد ال يعرف اخلوف هو آمن بكل معاين األمن مبقتضى وعد اهللا تعاىل له               
) وا إميام بظلم أولئك هلم األمن وهـم مهتـدون         ـالذين آمنوا ومل يلبس   (حني قال   

  . ]82: م اإلنعا[
آمن يف اآلخرة من املصري املظلم، وآمن يف الدنيا من الضالل فهو على هدى من ربه،            
وآمن من املوت ألنه يعلم حقيقة املوت وأنه الـنقلة إىل دار اخللود، وآمن على رزقـه                

إن اهللا هو الـرازق ذو  (فاألرزاق يف ضمان اهللا الذي ال يخلف وعده وال يضيع عبده             
    ]22: الذاريات [... ) ويف السماء رزقكم وما توعدون (]58: الذاريات [) املتني القوة 

واملوحد آمن على أجله ألن خالقه ضرب له أجالً ال يتقدم وال يتأخر، وال متلك قوة                
فإذا جـاء أجلُهـم  ال يسـتأخرون ســاعة وال            (. يف األرض أن تنقص منه دقيقة     

هذا األمن على الرزق واألجل منح املـؤمن السـكينة          إن   ].34: األعراف  [ .) يستقدمون
   50.والطمأنينة كما منحه القوة يف مواجهة احلياة مبا فيها من طغيان وجربوت

  
  االرتفاع ال السقوط

إن املوحد حيلّق يف أفق اإلميان، يرتفع به إميانه وعملُه الصاحل اىل أعال عليني ويبني له                
رباهني الدامغة، ويردم األغوار العميقة مبراتب رقي معنوي الدالئل القاطعة ويبسط أمامه ال

  51.وبأجهزة تكامٍل روحي
انه بذلك ميلك القاعدة اإلميانية الراسخة، قاعدة التوحيد، وميلك املستقر اآلمن يثوب            
إليه، وميسك بالعروة الوثقى اليت تنجيه من املهالك والفنت، وهذا عكس املشرك الذي ال              

، وما أعظم وأصدق داللة القرآن على ذلك، حني يقول اهللا تعاىل يف             ميلك شيئاً من ذلك   
ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو وي به الريح             (حق املشرك   

  . ]31: احلج [). يف مكان سحيق
أنه مشهد اهلوى ِمن شاهٍق، هي صورة صادقة حلال من يشرك باهللا فيهوي من أفق               

مق، إىل حيث الفناء واالنطواء، فيفقد كل ما من شأنه أن يؤمنه فتتخطفـه              اإلميان السا 
  52.األهواُء ختطف اجلوارح وتتقاذفه األوهام تقاذف الرياح

  
  اإلنسان األمنوذج

  والرؤية للعقل والوحي
إن اإلميان بوجود إله واحد متفرد قوي مبدع صانع للكون كله متصـف بصـفات         

منطقي ينسجم مع قواعد العقل الثابتة الصحيحة، لـيس         اجلالل واجلمال والكمال قرار     
مطلوباً من املؤمن املوحد أن يتجاهل عقله أو فطرته، فالعقل يـدفع باجتـاه االعتقـاد                

  ". يا اهللا"بالوحدانية، ونداء الفطرة يصرخ عالياً 
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لكن هذه القناعة العقلية واالستجابة الفطرية تبقى حباجة إىل العون، ألن اإلنسـان              
ه وتصوره يوصف باحملدودية فأىن له التجاوز ؟ إنه ضعيف يف حاجة إىل العون، وال               عقل

اخلرب الوارد عن اهللا " الوحي" بد للعقل من أن يستعني بطاقة إضافية، بنور آخر يتمثل يف            
تعاىل الذي جييب عن كثري من التساؤالت، ويفتح املغاليق، وينظم لإلنسـان جوانـب              

  .احلياة العملية
ضايا الغيبية حتتاج يف معرفتها وفهمها إىل سند آخر مع العقل واحلـس، هـذا    إن الق 

السند أو املصدر هو اخلرب الصادق، وليس إختيار هذا املصدر مبعزل عن العقل بل العقل               
  . هو الذي خيتار ذلك ويؤكد عليه 

إن الذي يتساءل عن البلدة اليت سيتوجه إليها القطار الذي يركبـه، وعـن احملطـة                
  . خرية اليت تنتهي عندها رحلته ال بد أن يتوجه بتساؤله إىل القائد الذي يسوق القطاراأل

واملؤمن املوحد يوقن أن قطار هذه احلياة، ال ينطلق بشكل عشوائي، وإمنا هو رهـن        
  53.بقياده فاطر عليم حكيم

فما دام العقل أوصل اإلنسان إىل اليقني بصدق اخلرب، فإن مقتضى ذلك، التسـليم              
  . باهلدي الذي محله اخلرب الصادق

وهذا املنهج والنظام الذي محله الوحي لإلنسان، إمنا هو النظام الصاحل املصلح الشامل     
  الكامل هو نور هاد لإلنسان، بعد أن يصل به العقل اىل حد معني 

قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني يهدي به اهللا من أتبع رضوانه سبيل السالم               (
  ]16-15: املائدة [). ن الظلمات إىل النور بإذنه ويهديهم اىل صراط مستقيموخيرجهم م

فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى، ومن أعرض عـن               (
  ]123: طه [). ذكري فإن له معيشةً ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى

ي، يويل العقل أعـال     إن اإلنسان األمنوذج املرتكز على التوحيد، املهتدي بنور الوح        
درجات العناية يف الفهم والدراية لنصوص الوحي، هذا العقل الذي شهد من قبل بأمهية              

  . برهان الوحي وحكَم بصدقه
 ووحدانيته، وال بد هلذه املـرآة أن تبقـى          54إن العقل اإلنساين هو مرآة وجود اهللا        

سر الوحدانية مبا هلا من آثار      صافية، ليشرق عليها باستمرار هذا الوجود الرباين، وينعم ب        
ونعم تغمر اإلنسان املوكل إليه أداء مهمة جليلة عظيمة هي العبودية خلالق الكون كله،              

  ). وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون(
  
  
  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  �موسى البسيط . د
 

383 

  الـبـديــل
ما أجدر البشرية اليوم وهي تعاين الشقاء والويالت على الرغم ممـا حققتـه مـن                

 ما أجدرها وهي تبحث عن السعادة املفقودة لدى         – مكاسب مادية وقفزات حضارية   
  .  أنْ تنظر يف األمنوذج الفريد يف اإلنسان املؤمن املوحد–اإلنسان املتحضر املرفّه 

اإلنسان الذي بإميانه يستجلب السعادة األبدية حيقق سالم النفس، يغـنم ويسـلم،             
  . ينجح وينجو ويفلح 

بل ميلّكه الكونَ ... ان، إذْ ال ميلّكه مزرعةً فانيةًإن اإلميان هو أعظم رأس مال اإلنس " 
إن مفعول اإلميـان ال     "." العظيم، وجيعله الئقاً ليظفر مبلٍك واسٍع باٍق أوسع من الدنيا           

يقتصر على عمارٍة الدنيا بأحسن ما تكون العمارة،بل يتخطى ذلك حني يوِجد لالنسان             
رعبة، واإلعدام األبدي فاحتاً له خزائن السـعادة        حياةً أبديةً خالدةً، فينقذه من النهاية امل      

  55".السرمدية
ومىت أستقر هذا التصور يف القلب وملَك عليه الوجدان، فإنه يسعى يف تنفيذ األوامر              

يف كافة جوانب احلياة العملية، عندها فقط يكـون         " اهلدى النوراين "الربانية املتمثلة يف    
 السعادة وهو القمني بالقيـادة وتـويل مهـام    األمنوذج املرتكز على التوحيد هو مصدر 

  . اخلالفة حبق
  

  اخلامتة  
  وبعد، 

فإن اإلنسان الذي ينطلق من اإلقرار بكلمة التوحيد، وااللتزام مبقتضياا حىت تغـدو             
منهاجاً حلياته وسلوكه، وهذا اإلنسان هو األمنـوذج         " ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا      "

ة، وحقيقة فريدة،وسعادة كاملة فريدة ؛ صورة حياته كلمـة          الفريد حلياته صورة فريد   
حكيمة مكتوبة بقلم القدرة اإلهلية، يوقن بسر النفخة الروحية فيه، ويعمل جاهداً للعمل             

  . مبتطلبات هذه النفخة من ارتفاع وعلو وحتليق ومسو
سعي لبلـوغ   لقد حدد النورسي غايات حياة اإلنسان املؤمن حتديداً جلياً وبين أن ال           

هذه الغايات جيعل اإلنسان األمنوذج الفريد لتجليات أمساء اهللا وصفاته، بل جيعله جممـع              
  .النور الرباين

إن اإلنسان املؤمن بانطالقه من التوحيد احلق حيقق احلياة اخلالدة، وينعم بسعادة الدنيا    
  . إذا أحسن استخدام ما سلّحه اهللا به من أجهزة املعرفة وسبل اهلداية

إن وظيفة اإلنسان املؤمن، إمنا هي املعرفة باهللا واللجوء اليه واللواذ به، واالستزادة من            
  . العلم بأمسائه وصفاته
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إن حياة اإلنسان األمنوذج املوحد هي ترمجة صادقة رائعة لألمساء احلسىن املشـهودة             
مساء احلسىن  واملسموعة، وإن سعادة املؤمن تتحقق بتمامها وكماهلا حني يحِسن فهم األ          

  . ويدركها ويقيم سلوكه وفقها
  .إنّ القلب املؤمن املوحد ليشعر مبذاق خاص لألمور ال يتذوقه غري املؤمن

  .املؤمن املوصول باهللا يسلم من االضطراب والتنازع وهو أهل للخطاب اإلهلي
 أعطى النورسي مفهوماً واضحاً للتوكل وبين تأثريه على سلوك املوحد من حيـث            

  .حتديه للكائنات كلها بإسناده إىل التوكل
  .، وبرهن على أن التوحيد حمور للكماالت اإلنسانية"سر التوحيد"أظهر النورسي 

إن اإلنسان املؤمن راٍض كل الرضى، ألنه يفوض أمره إىل اهللا تعاىل قوي ألنه يستمد               
  . قوته من التوحيد، يأنس مبعية اهللا ويوقن بنصره وتأييده

مبفهومه احلقيقي يف النفوس والواقع واتمعات، مرهون ـذا         " السالم  " قيق  إن حت 
  . اإلنسان األمنوذج املرتكز على التوحيد املؤمتن على أمن البشرية كلها

  
 :اهلوامش
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وتعـد  . يتميز النورسي باستخدامه كال من القلب والعقل واخليال والفكر يف كتاباته   

هذه امليزة، أي قدرته على التعبري بكلمات صرحية ولكن ثرية من حيث قوا الرمزيـة                
طوال القرن العشرين إىل يومنا هذا، حبيث مازال        والداللية، من العوامل اليت أدامت أثره       

فالذي يقرأ رسائل النور حيس بنار الشوق . يعترب من كبار دعاة اإلسالم ومفسري القرآن
اليت حترق يف قلب النورسي، ويفهم تعليماته، ويتذوق احلقيقة مثله من خالل تصويرات             

للقرآن فهو بطبيعة احلـال     وملا كان النورسي مفسرا     . وعبارات حية بل ودهاشة أحيانا    
يريد أن يبني أغمض املسائل القرآنية إىل أبسط الناس، فأصبحت الرسائل تزخر بشـىت              

 .أنواع التمثيل و ااز واحلكايات التمثيلية
إن هذه التمثـيالت جتلـب      " تقول مترمجة حياة النورسي، السيدة شكران واحدة        

يسر هلم فهم أمور مل تكـن لتستسـغيها         وتشد أنظار القراء، كما أا يف الوقت نفسه ت        
وهذه امليزة سبب هام يف انتشار رسائل النور وانتصاراا املتتاليـة يف حقـل               . عقوهلم
 ".الدعوة 

تعترب التمثيالت والصور اليت يرمسها النورسي وهو يصف احلياة واملوت والقرب ومـا             
ارئ أن يعثـر عليهـا يف       بعده يف نظرنا من أقوى وجوه التمثيل والتشبيه اليت ميكن للق          

يف هذا املقام ال تعكس تعاليم  النورسي حول هـذه           " يصف  " بيد أن كلمة    . الرسائل
ذلك أن هم النورسي ليس هو وصف املوت أو الربزخ أو           . القضايا املصريية كما ينبغي   

القيامة على الطراز الذي جنده يف الكتب اإلسالمية اليت تناولت هذه املواضـيع سـواء               
وال هو يكترث بأن يصف لنا أحوال احلشر والقيامـة،          . القدمية منها أم احلديثة   كانت  

تلك األحداث اهلائلة اليت يكرر ذكرها القرآن، كما هي موصوفة يف كتاب اهللا، رغم أن            
ذلك الكتاب كان سلوانه الوحيد، مل يتخذ أستاذا غريه ومل يعتمد يف برهانه على شيء               

                                                           

Ψ استاذة في جامعة هارفورد بأمريكا . 
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لوصف دأب كتاب العصر احلديث الـذين ركـزوا علـى           كان دأبه يف ا   . ما عدا آياته  
 .األخالق واإلميان، ومل يبالوا بتفاصيل وجزئيات أطوار احلياة  واملوت

لكن اعتماد النورسي يف هذا الصدد على متثيالت تشري إىل حاالت روحية ونفسية،             
 .عوض أن تشري إىل حقائق خارجية جعله ينفرد بأسلوب  مييزه عن معظم معاصريه

انت ومازالت التشبيهات والتعابري اازية إىل يومنا من اإلجراءات املتبعة يف الوعظ            ك
منذ قدمي الزمان، والعهد القدمي من الكتاب املقدس مبا حيتوي عليه من ضرب األمثـال               

فإذا كنا نريد أن نكشف عن سر قوة التمثيالت عند النورسـي          . أحسن دليل على ذلك   
نورسي إمنا يتبني هذا األسلوب ألغراض تعليمية، ـدف إىل          جيب علينا أن ندرك بأن ال     

مقابلة الكفر باإلميان مث إظهار     : وأكثر ما يهدف إليه هذا الوعظ هو      . الوعظ ال الوصف  
 .الفرق والتغاير بني جتربة الكافر وجتربة املؤمن يف هذا الوجود

كـثرية بينمـا   قد جيد القارئ أن بعض هذه التشبيهات والتمثيالت تتكرر يف مواقع        
والنورسي يعترف بأن تأليفاته كتبت بسـرعة حبيـث         . يتكرر ال البعض اآلخر إال قليال     

لكننا إذا أخذنا بعني االعتبار أن حجم كليات رسائل         " كاللمعات  " كانت ترد إىل قلبه     
النور ليس بضئيل وأن النورسي كان يكتب ملخاطبني شىت وفقا الخـتالف طبقـام              

 . لنا فهم سبب تكرار مباحث املوت والقرب يف كتاباتهومستويام، يتيسر
ومل يكن للنورسي أن خيتار األسلوب وال الظروف اليت يكتب فيها، وهو يعترف بأن            

فلو أخذنا مثـاال    . تأليفاته كتبت بسرعة، وأا كانت ترد على قلبه كاللمعات اخلاطفة         
ليت كتبـت فيهـا رسـالة       السرعة اليت كتبت فيها رسالة املرضى، والظروف املزعجة ا        
سبق أن قلنا بأن ما متيز به       . الشيوخ ملا عاتب الواحد منا النورسي على هذه التكرارات        

النورسي هو متكنه من املقايسة الصائبة بني جتربة الكافر وجتربة املؤمن حبيث ال يصـعب           
ـ               ان علينا أن نرى بوضوح الفرق والتباين يف فكر النورسي بني اإلنسان املـؤمن واإلنس

لـذا  . الذي ال يؤمن إال قليال، أو الذي يكاد سلوكه ينايف مقتضيات اإلميان والدين متاما  
قليال جدا ما تراه يدع حظا لوجه التشابه بني الناس حني يصف املوت والقرب ألنه كان                
يؤمن إميانا جازما بأن مفهومنا لتلك احلالتني يتفاوت ويتغاير حسب درجـة اعتقادنـا              

وجيدر بنا أن نشري هنا بأن النورسي كان على وعي مبعضالت        .  وإخالصنا له  وإمياننا باهللا 
احلياة الدينية كما كان يدرك أسرارها، فهو ذه املقايسات بني اإلميان وضده ال يصـر               

. بأنه يسعنا أن نقسم املشاعر والنوايا اإلنسانية إيل قبيح وحسن كما تقسم الغرفة بفاصل        
ر ليس ذه البساطة إذ يعلمنا بأنه هو نفسه قـد فشـل يف         إن النورسي يعترف بأن األم    

بل وحىت وصل بـه     . إقامة بعض تعاليم القرآن على الوجه املطلوب يف مناسبات عديدة         
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 .األمر إىل أن يصف نفسه باملذنب، املكفّن داخل قربه  راجيا رمحة ربه
االته فقط، بل إن ما جيعلنا ننجذب إىل كتابات النورسي ليس هو التزامه وتعهده برس        

وفعال أن الواحد منا وهـو      . حماورته نفسه فيها كأن إحلاحاا ختصه هو بالدرجة األوىل        
يقرأ للنورسي حني يتكلم عن تقدم سنه وعن املوت الذي ينتظره ليحس بأنـه ينصـت       

نعم، لقد كان النورسي يدرك بأن املوت بطبيعته شـيء          . للنورسي وهو خياطب نفسه   
 بأكملها، لذا مل يتقزز من أن يرشح نفسه مع الذين حيتـاجون إىل              مرعب يذعر البشرية  

السلوان أمام وجه املوت املخيف و مع من هم يف حاجة ماسة أن يقنعوا بوجهه احلسن                
 .الباعث على األمل

وكثري منها تلك . يزخر التراث اإلسالمي بالكتب اليت تبحث يف أمور اآلخرة واحلشر
طوار املوت وما بعد املوت إىل يوم احلشر، تـبني فيهـا            اليت تصف تفاصيل وجزئيات أ    

كيف أن كال من تلك األطوار يعكس نتائج ما قدمه شخصا ما وهو يف احلياة من جهة،         
خيتلف النورسـي   . وتنبئ عما سيكون عليه ذلك الشخص يوم احلساب من جهة أخرى          

 املوت والقرب كما    عن هؤالء يف تصويره هلذه املسائل ألنه كان يؤمن بأن أطوار وأحوال           
فبينما هي تبدو منـاظر     . سبقنا وأن قلنا، تتعلق مباشرة بعقيدة الناس ودرجة قوة إميام         

 .خميفة وموحشة، فإا تبدو لصاحب اإلميان وكأا جنان ترحب
 

 :احليوانات يف متثيالت النورسي
بحث املوت  قد يتعسر علينا أن نفرز التشبيهات والتعبريات اازية اليت تدور حول م           

واحلياة إىل أقسام وأصناف متباينة يف كتابات النورسي، إال أنه ميكن لقارئ رسائل النور              
من بني هـؤالء نـذكر تلـك        . أن يالحظ فيما بينها بعض النقاط واملباحث املشتركة       

". الكلمات"التمثيالت اليت تستخدم احليوانات والوحوش واليت كثر استعماهلا يف كتاب           
ول طلسم اإلميان باهللا وطلسم اإلميان باآلخرة يف حكاية متثيلية، يستخدم           فعند حديثه ح  

نعم، إن املوت ذا الطلسم القدسي يلـبس صـورة فـرس            : " النورسي صورة الفرس  
خيرج اإلنسان املؤمن من سجن الدنيا إىل روضة اجلنان، إىل روضة الـرمحن             ... مسخر

د الذي ينقلب إىل حصان مسخر وإىل     ويف أماكن أخرى يشبه املوت باألس     ". ذي اجلالل 
فرمز الفرس، تلك املطية الطيبة، صورة إجيابية بينمـا         . خادم مؤنس يتنقل به أهل اهلداية     

وهكذا جيد قارئ رسائل النور أن احليوانات اليت يستعملها النورسي          . األسد عكس ذلك  
ـ              . خاصلتصوير املوت والقرب تكون سلبية بادئ ذي بدء مث تتحول حسب قلوب األش

فالكتب القدمية اليت تناولت مبحث املوت واليوم اآلخر وما إىل ذلك من أمور تراها يف               
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أغلبيتها تصف القرب كمكان مظلم، موحش ، متلؤه الثعابني والعقارب أعد هكذا ملن ال              
والنورسي مع أنه يصر بأن هذه املناظر املخيفة لن تبدو ذا الشكل املرعب إال              . إميان له 

الذي ال إميان له، ال يغفل عن حقيقة املوت اليت شغلت الفكر الـديين طـوال                يف أعني   
التاريخ وال حيس بنفسه حمميا من أهواهلا، وهذه امليزة مسحت له بأن يتكلم فيها بصـفة                

 .جد مؤثرة
وكنموذج على األسلوب اليت اتسمت به كتب التراث الـيت تبحـث يف املـوت               

الذي مازال موثوقا به يف أوساط " كتاب الروح" من وأطوارها اخترنا أن ندرج هنا فقرة     
. أهل السنة واجلماعة، خاصة يف املسائل اليت تبحث يف حياة الروح بعد موت اجلسـد              

ملا خلق اهللا املوت، أمر املالئكة اآلخرين أن يقفـوا جانبـا            : "يقول ابن القيم اجلوزية     
ا ملك املوت باسطا جناحيه وهو      ومن شدة الدهشة اليت أصابتهم  ملا رأو       ... وينظروا إليه 

يرمز النورسي إىل املوت ال كمخلوق ذات أجنحة، ولكن ". يطري أغمي عليهم ملدة سنة  
ورمز النورسي إىل املوت ذه الصـورة  . كفاه غول أو مأوى وحوش، ذا خمالب وبراثن     

ـ                 ذه السلبية، ال ينفي أنه كان يعتربها فعال كالويل احلميم، هذا ألن القـرآن يبـدد ه
بأن هذه الرحلة الربزخية اليت تبدو شـاقة، ومرعبـة يف           "املخاوف ويبني بكل وضوح     

فصورة الثعبـان الـذي     ". ظاهرها، هي يف احلقيقة من أمجل وأروع وأشيق الرحالت        
باب مفتوح على مصراعيه من     "يستعملها النورسي لريمز إىل املوت وإىل قرب، تنقلب إىل          

أما بالنسبة الؤلئك الذين يعصون أوامر      ". وبساتني البقاء سجن الدنيا إىل بساتني الرمحة      
 ".سجن انفرادي، ضيقا، ضيق معدة الثعبان"اهللا يصبح القرب وكأنه 

. إن كلمة الربزخ اليت نالحظ استعماهلا يف رسائل النورهي يف احلقيقة مفردة قرآنيـة        
ملوتى من الرجوع  من القرآن هو عدم إمكانية ا23: 100ومن املعاين اليت تفيدها سورة 

 .إىل األرض لوجود حاجز برزخ بني عاملهم واألرض إىل يوم احلشر واحلساب
فالكتـب  . ومفهوم احلاجز مل يصبح يقصد به احلاجز املكاين فقط بل الزماين أيضا           

احلديثة مبا فيها القدمية اليت انصبت على هذا املوضوع تصر بأن الربزخ يدل على الزمان               
ص منذ دخوهلم القرب إىل يوم احلشر واملكان الذين يقضون فيه ذلك            الذي يقضيه األشخا  

وللنورسي تفاصيل قليلة حول الربزخ، بيد أنه يؤكد أن الربزخ فرحة بالنسـبة             . الزمان
 .للمؤمن، ومعاناة بالنسبة لفاقد اإلميان

ويف احلقيقة ليست التفاصيل اليت جندها حول الربزخ يف كتب التراث بكثرية، إذا ما              
ارناها باحلجم الذي تعطيه حول أحوال القرب وعذابه، معتمدة يف ذلك على سور عديدة ق
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من القرآن ، كان يتبناها علماء الكالم من باب الترغيب والترهيب ومن أجل إشـعار               
وال شك . اإلنسان بأن ال سبيل له يف التأثري على مستقبله وعقباه إال من نافذة هذه احلياة

 . هذا البعد بل يتوافق معهأن النورسي ال ينكر
جند يف رسائل النور استخدام حيوانات أخرى للتمثيل عن أطوار احليـاة واملـوت،              
لكنها ال ترمز مباشرة إىل املوت والقرب، وليست سلبية الصورة مثل ما هو احلال بالنسبة               

 يقـول . كمثال منوذجي على هذا الصنف األخري نشري إىل ما يلي . للوحوش أو الثعابني  
النورسي يف حق الذين ميوتون وهم يؤدون أوامر اهللا، أو الذين ميوتون يف ظروف مفجعة               

صلى اهللا  (بأن هؤالء يشبهون الشاة اليت تذبح يوم العيد، أو إىل الرباق الذي متطاه حممد               
فالشاة ترزق وجودا جسديا جزاء وفائها، وأما الرباق فريوى أنه يصـبح            ). عليه وسلم 

ذا التمثيل يفيد النورسـي     . تطيه ليعرب به على جسر الصراط يوم القيامة       مطية املؤمن، مي  
بأن الذي ميوت وهو مراع حقوق اهللا، سوف جيزى من خزينة الـرمحن كمـا جتـزى     

و للنورسي  يف هذا السياق  تصويرات وموازنات لطيفـة           . احليوانات املأمورة والذبائح  
فهذه تعـول علـى     . "ه الرياعة بالنحلة  يقول النورسي  عند مقارنت    . بني احلشرات أيضا  

ضوئها الضئيل وهي تطري يف ظالم ليل ال حد له واألخرى توكلت على ضوء الشـمس               
ومفاد هذا التمثيل أن اإلنسان الذي يتوكل على نفسه         ...". يف النهار فترى كل رفيقاا    

 الفـاين يف    املشؤومة متناسيا اهللا، يشبه حاله حال الرياعة، وأن الذين يبذلون وجـودهم           
 .سبيل اهللا الذي خلق كل شيء فهؤالء سوف يهتدون إىل النور الذي ال اية له

 
 :                                       التمثيالت بالسجن وحاالت اإلعدام

من مجلة التمثيالت اليت ترمز إىل املوت والقرب ولو بطريقة غري مباشرة هي تلك اليت               
. من خالل أحوال السجن اليت يعيشها املرء احملكوم عليه باإلعدام         ترمز إىل هذه احلقائق     

ومما ال شك فيه أن النورسي نظرا لدخوله السجن عدة مرات كان على دراية وإملام ذه                
إن جهاد النورسي من أجل تنوير تركيا بنور اإلسالم، جعلـه يتصـدى إىل              . األحوال

 والتخلي عنه معاملة قاسية ال تستحقها احلكومة ألنه كان يرى بأن معارضة دين اإلسالم      
لقد عمل النورسي كل ما يف وسعه إلقناع أصحاب احلكم بأنه ال سـبيل              . امللة التركية 

إلنقاذ الشعب وختليصه ما عدا سبيل القرآن وهديه،  حمتجا أن تعلق امللة التركية بالدين               
علمانية اليت تبنوهـا،    وكان يدعوهم أن حيترموا على األقل ال      . قدمي وقوي ال يصح قطعه    

ألن العلمانية ال تتدخل يف عالقات الفرد بربه إذ ليس هذا من شأا أصال، فكيـف إذا                 
جتعل العمل بالدين أمرا حمظورا؟ رغم هذه اإللتماسات، والدعوات للرجوع إىل الرشـد      
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واإلنصاف فإن احلكومة آنذاك مل تستبعد أن يكون لتعاليم النورسي ونشاطاته، أبعـاد             
ومن جراء هذه الريوب والشـكوك،      . اسية دف إىل حتطيم النظام العلماين التركي      سي

 .سجن كثريا ووقف أمام احملاكم متهما بتلك التهم يف مناسبات عديدة
كانت ظروف السجن اليت عاشها النورسي يف بعض األحيان سيئة للغاية، فمـرات             

ىل من يعينه ومرات حكـم      حكم عليه بالسجن اإلنفرادي يف الوقت الذي كان حيتاج إ         
 .عليه باإلعدام وهو ينتظر تنفيذ ذلك احلكم يف زنـزانته فريدا

ونظرا لتجربة النورسي الطويلة يف السجون وإملامه مبشقاا، متكّن بقـوة خميلتـه أن              
وجيدر بنا أن نشري هنا،     . يصور لنا بصفة جلية أحوال فاقدي اإلميان يف أخريات حيام         

م بعض هذه الصور أو الرموز من أجل إظهار أوجه التباين بني هذا             بأن النورسي يستخد  
وهذا حيدث باخلصوص عند وصفه للدنيا بالسجن يف        . العامل الذي حنن فيه وعامل اآلخرة     

 . صورة ما إذا قارناها برحاب العامل األخروي الواسع
 إىل عـامل    يقول النورسي أن املؤمن بنور إميانه ال يرى املوت إعداما، بل يراه كمعرب            

وأما هذا العامل فبينما تراه براقا جذابا مشعشعا، ما هو يف احلقيقـة إال سـجنا                . األنوار
وهذا التفريق ينبثق متاما من تعاليم القرآن،       . عندما تقيسه بالعامل الذي ينتظرنا يف اآلخرة      

املرء أن  الذي يبلغ صراحة بأن الدنيا واآلخرة شتان ال يستويان عند اهللا، فليس من إميان               
 .يستحب الدنيا عن اآلخرة وإال سوف يذوق وبال أمره ال شك

بالتسريح من ضيق سجن الـدنيا املكـدر        "يشبه النورسي املوت يف جملد املكتوبات       
. إن السجن يف تأليفات النورسي يرمز إىل الدنيا اخلالبة وإىل القرب أيضـا            ". واملضطرب

ىل رحاب بساتني البقاء فحسب، بـل هـو         فالقرب ليس معربا من سجن الدنيا الفانية إ       
ألهـل  (إن القرب سجن انفـرادي أبـدي        "لذا تراه يقول    . كذلك سجن ألهل الضاللة   

مث إنا نالحظ يف مواقع عديدة كيف أن النورسي ". يعزلون فيه عن كل أحبائهم) الضاللة
ـ      . يتكلم عن املوت والقرب مستعمال رمز املشانق       وت يؤكد النورسي لقرائه بأن أجل امل

 من القـرآن    20:129 و 16:61،  7:34،  6:2خمفي ال يعلمه إال اهللا مصداقا لآلية        
مضيفا بأن يف خفاء هذا األجل حكمة ورمحة، فلو اطلع اإلنسان أو اتمعـات علـى                
ساعة األجل لقضوا نصف حيام األول يف اللهو واللعب والنصف الثـاين يف خـوف               

ليهم يف هذه الدنيا، هي مبثابة خطـوة حنـو          شديد، إذ يرون حينئذ أن كل حلظة متر ع        
املشانق املنصوبة أمامهم، الشيء الذي يزيد من دون شك يف حدة أمل املـوت مئـات                

باملشـانق املنصـوبة لشـنق      "يصف النورسي املوت ، والقرب يف الشعاعات        . األضعاف
 يسميهم  ويف اللمعات يوجه إنذارا شديدا الؤلئك الذين      ". اإلنسان، وكل رفقائه وأقاربه   
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وسوف يرون كيف   " يصعدون مشانق املوت واإلعدام األبدي    "بالفوضويني بأم سوف    
فبديهي إذا أن هذه التمثـيالت      . ستنقلب ملذام السريعة الزوال إىل آالم يف دار اخللود        

السلبية ختص الذين ال إميان هلم وحنن كنا قد رأينا كيف أن هذه الرموز نفسها حتمـل                 
يقول النورسي للذين يشكّون يف اآلخرة من أهل الضاللة       . سبة للمؤمنني معاين أخرى بالن  

لقد أصبح املستقبل بسبب كفركم عدما مظلمـا مهجـورا كـاألرض            ) "الشعاعات(
القاحلة، فترون أنفسكم كالذين أتوا إىل هذا العامل ليقطع رأسهم بسـيف األجـل مثّ               

 ".يقذفون أخريا يف حكم العدم
نف الذي تناول مباحث السجن واملوت والعدم هذه الفقرة         لندرج اآلن يف هذا الص    

 :يرمز فيها النورسي إىل موته ذه العبارات القوية" املكتوبات"من 
إذا كنتم تريدون   ! يا أيها األشقياء الذين يبيعون دينهم وحيام يف سوق هذه الدنيا          "

 خيدم الدين أكثـر مـن       هذا فافعلوا لكن ختلّو عين، وإال فإين سأسأل اهللا أن جيعل ممايت           
 ." حيايت وأن جيعل مويت ينفجر على رؤوسكم كالقنبلة تشتتكم تشتيتا

 
 :التصويرات املكانية

بينما يغلب على الرمز بالسجن واحليوانات الطابع السليب، فإننا جند بأن التمثـيالت             
 ينتـهي   اليت تستخدم املكان إجيابية ألا تستعمل إلخطار أصحاب اإلميان باملكان الذي          

فكثريا ما يشبه املوت والقرب إىل تغيري       . إليه سفرهم بعد مغادرة هذه األرض وهذه الدنيا       
ويشبه النورسي املوت يف بعض األحيان بالباب الـذي يسـمح           . عنوان أو تغيري سكن   

وليؤكد النورسي على إجيابية املـوت      . للمؤمنني بالعبور من هذا الوجود إىل وجود آخر       
ني تراه يصر يف خمتلف املواقع بأن املوت ليس إتـالف، أو عـدم، أو ال                بالنسبة للمؤمن 

وجود، أو زوال أو انقراض، أو فراق أبدي، وال هو عمل الصدفة أو حمو من دون إذن                 
بالعكس فما املوت إال باب يفتح على عامل آخر، يسمح للمتويف أن يلتقـي              ". الكاتب"

فنور اإلميان الذي جيول وينفذ يف كل ! هناكمع تسع وتسعني باملئة من أحبابه املوجودين       
أطراف الكون جيعل املؤمن يفتح أبواب اآلخرة ويغلق باب الدنيا بنفس السـهولة الـيت     

يطل علـى   "فاملوت إذا باب إىل عامل أحسن من هذه الدنيا          . يفتح ويغلق ا أبواب بيته    
 ".بساتني منورة

جلسر اليت يستعملها النورسـي     ومما يكثر استخدامه يف كتاب الكلمات هو صورة ا        
يذكّرنا تصويره للجسر بالصراط كما هو موصوف يف        . لريمز إىل احلياة وكذلك املوت    

إما ضيقا ومثريا للمخاوف، وإما     " الكتب اليت حبثت يف املوضوع، إذ يشبه احلياة باجلسر        
حلياة ومن هذين املنظورين املختلفني يصف لنا النورسي املوت وا        ". عريضا عرض الطريق  
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 . بتصويرات جد حية وجد مؤثرة
من نعم اهللا اليت ال حتصى هي تلك البشرى اليت يزفّها القرآن للمؤمنني يف حق املوت، 
إذ يبني ذلك الكتاب الكرمي أن املوت واألجل ما مها إال جسر ميهد السبيل إىل العـامل                 

رار النورسي علـى    وإص. اآلخر، يعرب منه املؤمنون كي جيتمعوا مرة أخرى مع األحباب         
هذه النعمة، أي نعمة اإلجتماع مع األحباب واألقارب مشهورة يف التراث وهي ال شك         

 . دليل على قوة هذه العالقات بالنسبة لإلنسان
فكثريا ما جتد يف كتب التراث والكتب احلديثة اليت حبثت هذه األمور ما يفيد بـأن                

قون هناك بأرواح الذين ماتوا من قبلـهم،       األموات عندما ينتقلون إىل العامل اآلخر، سيلت      
 .وأن هؤالء سوف يسألوم عن أخبار أفراد عائالم الذين بقوا يف األرض

ميكننا أن نعثر يف الرسائل على جمموعة أخرى من الرموز املكانية، تتعلق باألرض أو              
ن دار  هذه الدنيا، يستخدمها النورسي ليعظ الذين بدأوا خيلدون إىل األرض و نسوا بـأ             

يشبه النورسي حال الدنيا العابر والزائـل إىل   . الدنيا عابرة ومعرضة للزوال يف كل حلظة      
وكأن هذا العامل، منـزل مسافرين تسكنه الكائنات لربهة من الزمن،          : "حركة الفصول 

يفرغونه بسرعة لكي يدعوا اال لقافلة أخرى تنـزل يف حملّهم، وهكذا دواليك الكلّ             
و يشري النورسي إىل حقيقـة  ". وظائفه مث ينتقل إىل مكان آخر مبجرد انتهائها       يأيت ألداء   

هذه الدنيا كمثل دار ضيافة     : "الدنيا يف مكان آخر، ملّا كان يشرح لنا جتربته يف السجن          
إال كمنـزل  "، فما وجه األرض إذا      "مؤقتة أعدت للمسافرين، متأل وتفرغ يف كل حني       

 ".بيت فيه ليلة قبل أن تستأنف سفرها الطويلتتوقف فيه قوافل املسافرين لت
ويف هذه اموعة اليت مسيناها بالرموز املكانية، ندرج تصويرا عجيبا، حاول النورسي           

يقـول النورسـي أن     ). املالئكـة (من خالله وصف اإلنسان يف نظر سكان السموات         
ا هـو   كمسجد نقال، ودوالب غزل خليوط الزمان، وكـذ       " اإلنسان من هذا املنظور     

إن كل فرد من أفراد بين آدم ضوء منري، وسفينة عظيمة، ذلـك أن              ! نعم. منـزل عال 
 ".كل واحد منهم معجزة من معجزات قدرة القدير ذو اجلالل و الكمال

 
 :التمثيل بالوظيفة، واألجرة واملعامالت التجارية

ا أو مـن    كثريا ما يرمز النورسي إىل املوت بورقة تسريح أو إعفاء من خدمات الدني            
جوانب املوت السلبية، ذلك أن املوت بالنسبة للمؤمنني، ومصداقا ملا أتى به القـرآن،              

فما املـوت إال رخصـة      : "يقول النورسي . تسريح من اخلدمة وإعفاء من العدم األبدي      
فكما ". أن ينتقل من هذا العامل إىل قصور الرمحة يف عامل األبد          ) للمؤمن(تسريح تسمح   

من مسؤولية العبادة، كذلك هي متثّل اآلونة اليت حيصل فيها املؤمنـون            أن املوت إعفاء    
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واهللا هو الذي جيزي    . واملؤمنات على األجرة واملكافأة جزاء العمل الصاحل يف دار الدنيا         
يقول النورسي بأن السفينة    ". سفينة وجود كل شخص   "على هذه األعمال ألنه صاحب      

فيها تنحصر يف توجيه دفة تلك السفينة فإن كان ملك اهللا وأن وظيفة ومسؤولية اإلنسان 
اإلنسان قد أدى هذه اخلدمة على وجه حسن، فسوف مينح مقابل خدمته أجرة عاليـة               

 .وهدايا نفيسة من خزينة صاحب السفينة املعروف بكرمه وجوده
بأن القـدير ذو    "ويف سياق التمثيل باألجرة واملكافأة، يقول النورسي يف املكتوبات          

 حيفظ من احلب والنوى صحائفها اليت تسجل فيها أعمال هذا الربيع وصنيدقاا             اجلالل
اليت تودع فيها خدماا ريثما يأيت الربيع اآليت، فإذا جاء هذا ينشرها كرة أخرى بصورة               

 ".                    خارقة
ان ك. جاء هذا الطرز من التمثيل أيضا يف اللمعات، ويف رسالة املرضى بوجه خاص            

هدف النورسي يف تلك الرسالة التخفيف من القلق والضجر الذي يصـيب املرضـى،              
فلكي يعرض عليهم الداء يف صـورة دواء        . ومساعدة هؤالء على التحلّي بالصرب اجلميل     

مث أشار . وبشرى، شبه النورسي احلياة برأس املال الذي ميكن هدره بسرعة إن مل يستثمر     
ال وسيلة حلفظ هذا املال بل هو وسيلة ربح على رأس املال            أن املرض يف احلقيقة ما هو إ      

 .ملا يعود باحلسنات على صاحبه الصابر
ومن التمثيالت املالية البارزة، هي تلك اليت يستخدم فيها النورسـي لعبـة قمـار               

يقول . اليانصيب لريمز أن ساعة املوت بالنسبة للمؤمن تشابه يوم حتصيل الربح وسحبه           
تذكرة تساوي  "ن اختار طريقا مستقيما يف هذه احلياة، فكأمنا سحب          النورسي أن كل م   

ولو متعنا كتاب الكلمات، خاصة الصغرية منها لوجدنا أمثلة جد          ". كنـزا أبديا ال يفىن   
 :يقول النورسي. لطيفة هلذا اإلستخدام، نورد منها على سبيل املثال الفقرة اآلتية

وكيف ال ويف   . تح على كنوز وسعادة ال تفىن     إن باب القرب يف أعني املؤمنني باب يف       "
األزلية، قيمتها قنـاطري    " يا نصيب "أيديهم قسيمة اإلميان، تلك التذكرة املسحوبة من قدر         

تعالوا إسـحبوا   : "لذا ترى املؤمنون يتشوقون إىل مساع صوت املنادي       . من الذهب واملاس  
 . وانشراح للروح ال مثيل لهألن يف ذلك النداء إخطار بلذائذ غري هذه اللذات" تذكرتكم

جيدر أن نشري هنا بأن النورسي رغم أنه مل يأت مبجاز اليانصيب من القرآن إال أنه مل          
خيرج يف استخدامه هلذا ااز عن نطاق الكتاب العزيز وصـلبه لداللـة هـذا الرمـز                 

 .يف كتابه على النعم الكثرية اليت أعدها اهللا للمؤمنني) اليانصيب(
يقـول  . بالتمثيالت العسـكرية  ت أخرى عند النورسي ميكن تسميتها       هناك متثيال 

فمثلما ترى اجلنـود احملجـوزين يف   : "النورسي يف الشعاعات وهو يصف أحوال احلشر  
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الثكنات يسرعون ألخذ أسلحتهم ومواقعهم حني يكلّفهم القائد باحلضـور الفـوري            
واألرض كالعسـكر   كذلك مبجرد مساعهم البوق حيضر األموات من ثكنات السموات          

 ".طائعني، فريتدون أزياء أجسادهم مث يقفون صفا صفا أمام نظر ملك األزل واألبد
 

 :متثيالت متنوعة
ليس هناك أي مؤشر أن النورسي اقترح يوما أن تصنف متثيالته وتعبرياته اازية على              

عبريات اازية الوجه الذي حنن نقوم به هنا، لكن ال يراودنا شك بأن هذه التمثيالت والت    
توحي إىل تلك التجارب املختلفة اليت مر ا النورسي يف حياته اخلاصة، سواء تعلق األمر               

. باملرض، أو املوت، أو السجن أو اإلهتداء إىل الطريق املستقيم والفوز بالثمرات اخلالدة            
لورقة، فليس كل أوجه التمثيل عند النورسي تدخل يف التصنيفات اليت أقمناها يف هذه ا             

وعليـه  . لكنها كلها جتمل اللوحات الفنية اليت يرمسها وتساعد القارئ على فهم براهينه           
جتد يف متثيالت النورسي ما يتعلق باحلياة اليومية واألشياء أو األدوات الـيت يسـتعملها               

 .فمثال يرمز إىل بعض احلقائق باملرآة. اإلنسان كل يوم
ن مرآة جامعة لتأدية عبودية كلية، ومادام       خلق اإلنسان ،حسب قول النورسي، ليكو     

هو موضع هذا اإلنعكاس فهو يتغري مئات آالف املرات كما تتغري الصور املنعكسـة يف               
وهذا اإلنسان املرآيت لن ميوت بإذن اهللا القيوم بل سيبقى بإذن البـاقي الـذي ال               . املرآة

 عنـدما يرجـع     وعلى هذا . يرضى بزوال من كان موضوع انعكاس مجاله طوال حياته        
النورسي إىل موضوع األقارب واألحباب الذين غادروا هذا العامل، يؤكد لقرائه بأنه ال             
فراق يف احلقيقة بينهم وبني هؤالء، ألن موتى املؤمنني رغم أم غادروا هذا العـامل ال                

ومـن  . يفقدون مرآتيتهم متاما، وال يسلبهم املوت من قابليتهم انعكاس ذلك اجلمـال           
 اليومية األخرى اليت يستخدمها النورسي يف متثيالته، الساعة الكبرية أو سـاعة             األدوات

فكما أن الساعة اليت حول معصم اليد تبدو مستقرة، رغم أا متحركـة باعتبـار          . اليد
الذي يسميه النورسي بساعة القـدرة      (عملية دواليبها وأجزائها املختلفة، كذلك العامل       

 ".رض لالنقالب، والتغير والزوال السريع يف كل حنيمع"يف حترك دائم ) الربانية
فعقارب الليل والنهار تعدان ثواين تلك الساعة الكربى، كما تعد عقارب السنوات            

بينما جند أيضا متثيالت تستخدم أدوات ميكانكيـة مألوفـة          . دقائقها والعصور ساعاا  
 .بالنسبة لقراء النورسي ومعاصريه باألخص

 ألموات املؤمنني بصرية تسمح هلم بأن يتطلعوا على اجلنان وهـم     يقول النورسي بأن  
يف قبورهم كأم يف حوزة منظار فلكي، ويف مكان آخر يضيف بأنه ميكن للمؤمنني أن               
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. يشاهدوا هذه اجلنان كاملتفرج على شاشة السينما، كل حسب اسـتعداده وقابلياتـه            
وت، قال بأنه يـرى املقـربة يف        وعندما أراد النورسي أن يكشف لنا عن ختوفاته من امل         

كانت حالة النورسـي    .  بعض األحيان وكأا شاشة سينما يتحرك فيها أشباح املوتى        
يقـول  . الصحية، باإلضافة إىل سنه املتقدم أمران يشغالن باله دوما يف أخريات عمـره            

، مثلما انقلب اليوم إىل هـذا املـزار املظلـم         : "النورسي وهو يتأمل يف حالة شيخوخته     
وارتدى العامل هذا اللباس األسود، كذلك سوف ينقلب ار دنياك ليال وسوف ينقلب             

يغلب على النورسـي    ". ار الدنيا إىل عامل اآلخرة وينقلب صيف احلياة إىل شتاء املوت          
حينما يعرب عن سرعة زوال الدنيا استخدام الصور اليت توحي إىل سرعة جريان األـار               

 استعمال رمز احلباب، ذلك أن من خاصية هذا األخـري اللمعـان    وفوران املياه ومن مثة   
والعاكسية لنور الشمس وهو جيري على سطح النهر، مث الزوال واإلنطفاء الواحد تلـو              

فكما أن هذه   . اآلخر من أجل اإللتحاق مبن سبقه من جنسه وإفراغ املكان ملن حيل حمله            
ليل والنهار وسيالن الكائنات الدائم     احلالة تدل على مشس عالية دائمة، كذلك تعاقب ال        
 .يدل على أزلية وسرمدية الباقي، احلي الذي ال ميوت

  
 :النوم واملوت

شأنه يف هذا شأن املفكرين     . تكلم النورسي عن املوت مستخدما حالة النوم كمجاز       
. املسلمني الذين انصبوا على هذا املوضوع ملا رأوا من جتانس وتناسب بني تلك احلالتني             

 من القرآن كانتا األساس الذي بنيـت        60:6 والسورة   42:39 شك أن السورة     وال
وآراء املتكلمني واملفسرين مل تقتصر على القول بالتشابه       . عليه هذه النظرة وهذا اإلهتمام    

وجيب أن  . واملماثلة بني حالة املوت والنوم بل ذهب بعضهم ليصر بعالقة التطابق بينهما           
لذي كان املفسرون األولون يهتمون ذه اآليات من أجل التدبر          ننبه هنا بأنه يف الوقت ا     

يف الفروق وأوجه املماثلة بني النفس والروح اليت متثل اجلانب غـري املـادي يف بنيـة                 
اإلنسان، فإن املفسرين األواخر اهتموا بالعالقة بني املوت والنوم ملا رأوا فيها من برهان              

يشري حسـب هـؤالء إىل      ) املوت الصغرى (لنوم  ألن استيقاظنا من ا   : على جميء احلشر  
عالوة على هذه اإلهتمامات، فإنـا جنـد        . حقيقة استيقاظنا من سبات القرب يوم احلشر      

ميكـن  . كتابات شعبية كثرية تبحث يف إمكانية املكاملة واملقابلة بني األحياء واألموات          
يقول . ملوت والنوم لقارئ رسائل النور أن يعثر على ما يشابه كل هذه التأمالت حول ا            

بأن وقت الدخول يف النوم يشابه سكرات املوت األخرية وهـو  " الكلمات"النورسي يف  
ميثل فرصة لإلطالع على نشاط النهار من زاوية أخرى، كما أنه ميثل فرصـة الرختـاء                
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يلتجئ إىل باب من ... إن اإلنسان عند أدائه لصالة العشاء     . "...القيود اليت تربطنا بالدنيا   
 املعبود الذي مل يزل ومن هو احملبوب الذي ال يزال، مناجيا ذلك الباقي السرمدي يف                هو

هذه الدنيا الفانية، ويف هذا العامل الفاين، ويف هذه احلياة املظلمة واملستقبل املظلم، لينشر              
على أرجاء دنياه النور من خالل صحبة خاطفة ومناجاة موقتة، ولينور مستقبله ويضمد             

ل والفراق عما حيبه من أشياء وموجودات ومن أشخاص وأصدقاء وأحباب،           جراح الزوا 
 تلك الدنيا اليت    -بدوره-مبشاهدة توجه رمحة الرمحن الرحيم، وطلب نور هدايته، فينسى        

أنسته، واليت اختفت وراء العشاء، فيسكب عربات قلبه، ولوعة صدره، على عتبة بـاب   
ية قبل الدخول فيما هو جمهـول العاقبـة، وال          تلك الرمحة، ليقوم بوظيفة عبوديته النهائ     

 ".يعرف ما يفعل به بعده، من نوم شبيه باملوت، وليختم دفتر أعماله اليومية حبسن اخلامتة
ويف باب احلديث عن أوجه التآخي والتجانس بني املوت والنوم يقول النورسـي يف              

و أخ النـوم الكـبري،   املكتوبات بأنه مثلما أن النوم راحة ورمحة كذلك املوت، الذي ه       
 .رمحة وعناية خاصة الؤلئك املصابني باألمراض والباليا الشديدة

يلحق النورسي باملتكلمني واملفسرين الذين رأوا يف أوجه العالقة بني املوت والنـوم             
حجة على احلشر، إذ يقول بأنه يستحيل على اهللا الذي تفضل على بين آدم بكل هـذه                 

 . سدى، نائما يف قربه من دون أن يوقظه مرة أخرىاهلدايا، أن يترك اإلنسان
إنك لو تدبرت يف األشياء، يف الليل والنهار، ويف الشتاء والصـيف، والتقلبـات              "

والتغريات يف السماوات وحىت يف تلك اليت حتدث يف شخصية اإلنسان ويف جسده الذي              
واإلستيقاظ منـه   يلبسه جديدا عدة مرات، ولو تأملت يف النوم الذي يوحي إىل املوت،             

الذي يوحي إىل احلشر، لتيقنت أن كال من هذه األحوال يشـري إىل حقيقـة القيامـة                 
 )بتصرف". (الكربى
 

 :اخلامتة
هكذا نكون قد عرضنا بعض التمثيالت وبعض أوجه ااز اليت استخدمها النورسي            

ان ويأخـذ   لينذر قرائه وحيذرهم من عدم التقاعس لإلستيجاب إىل نداء احلق ونداء اإلمي           
بساعد الذين مشوا يف الطريق املستقيم خاصة منهم املرضى أو الذين هم علـى بـاب                

مبعىن " وصفا"وعليه فإن متثيالت النورسي كما أشرنا إليه يف بداية الورقة ليست            . املوت
. الكلمة بل وعظا نامجا من جتارب حدسية حول حقيقة املوت وما بعدها وحنن يف الدنيا              

 التمثيالت وهذه التعابري اازية تستخدم كال من الكائنات احلية، مثـل            الحظنا أن هذه  
الفرس، واألسد، والرياعة والنحل، واجلمادات اليت جندها يف كل بيت من البيوت، مثل             
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ووجدنا أن بعض هذه التمثـيالت تعكـس حيـاة النورسـي            . املرآة والباب والساعة  
ا عندما حبثنا استخدامه لرمـز املشـنقة،        تأكد لنا هذ  . الشخصية واحملن اليت مرت عليه    

كما عثرنا على متثيالت من احليـاة اليوميـة         . والزنـزانة، وسيف املنفذ حلكم اإلعدام    
سجل األعمال، أوراق اإلعفاء، منـزل     : يسهل فهمها على الكل وهذه تتمثل يف عبارة       

لزمان واملكـان،  ورغم أن جل هذه التمثيالت ال يطرأ عليها  تأثري ا          . املسافرين، واجلسر 
إال أن البعض منها وخاصة تلك اليت تستخدم املنظار الفلكي، أو السينما، أو اليانصيب              

 .فإا تعكس هذا العصر بشكل خاص
وخنلص إىل أن هذه التمثيالت باختالف أنواعها وأساليبها جتعلنا نشعر بقوة القضية            

ل عن اختياراته وبالتايل عـن     نعم، إن اإلنسان مسؤو   . اليت اختذها النورسي حمورا لوعظه    
مصريه، فليس له يف هذه احلياة وقت يضيعه بل جيب عليه أن حيول كل دقائق وساعات                
يومه للتحضري إىل يوم الرحيل من هذه الدنيا إىل عامل اآلخرة ومن هذا املكان املؤقت إىل                

هلمـوم  لقد كان النورسي جيد الشفاء لكل العلل والسلوان لكـل ا          . ذلك العامل األبدي  
خاصة املوت يف القرآن ورحابه، فكتب كثريا من الرسائل  من أجل أن يبلغ أصـحاب                
اإلميان وأهل القرآن بالبشرى إذ كان يشاهد بنور إميانه بأن املوت فوز للـذين آمنـوا                

  .وعملوا الصاحلات
  

 رضا عامر : ترمجة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

      
  فصل المقال فيما بين فلسفة البشر وحكمة القرآن من االنفصال     

     عند الحكيم بديع الزمان        
          

  طه عبد الرحمن. د.أ
   المغرب- جامعة محمد الخامس –كليةاآلدب 

  
مـن  (نستهل هذا البحث باتخاذ إجراء اصطالحي أساسي، وهو أن نخصـص            

بالداللة على المعرفة التي وضعها اإلنسان من عنـده،         " الفلسفة"لفظ  ) اآلن فصاعدا 
" الحكمة"، كما نخصص لفظ     "الفلسفة القرآنية : "، وال نقول  "الفلسفة اإلنسانية : "فنقول

، "الحكمة اإللهيـة  : "بالداللة على المعرفة التي جاء بها الوحي من عند اهللا، فنقول          
علـم  "، وال باألولى نُطلـق اسـم        "ة الفالسفة حكم"أو  " الحكمة الفلسفية : "وال نقول 
  . 1على الفالسفة" الحكماء"على الفلسفة، وال اسم " الحكمة

وال يخفى أن هذا اإلجراء االصطالحي يضاد كليا نظيره الذي قام به ابن رشد،              
كما جاء ذلك في    " الشريعة"في مقابل   " الفلسفة"بإفادة معنى   " الحكمة"فقد خص كلمة    
فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة مـن االتصـال؛          : المعروفعنوان كتابه   

ومن شأن تخصيص الفلسفة بالحكمة ومقابلتها بالشريعة أن يـوهم بـأن الحكمـة              
اجتمعت كلُّها في الفلسفة وأن الشريعة ليس شيء فيها حكمة، بحيث تَِرد على هـذا     

 بتغييـر عنـوان هـذا       اإلجراء شبهة التخليط أو التغليط؛ وال دفع لهذه الشبهة إال         
إما االستبدال أو التقييد؛ والطريق األول منهما يقوم في أن          : الكتاب بأحد الطريقين  

                                                 
" الفلسـفة " الشاهد على أن بديع الزمان يميل إلى مثل هذا التخصيص تقييده في أكثر مـن موضـع اسـم       1

، "البشـرية إن سعيدا القديم والمفكرين قد ارتضوا بقسم من دساتير الفلسفة           : "في قوله كما  " البشرية"بوصف  
على الفلسفة هو من عمل     " الحكمة"؛ وأيضا ِحرصه على اإلشارة إلى أن إطالق لفظ          569. ، ص المكتوبات

د غرقت فـي   بعلم الحكمة، وهي الفلسفة، فقيسمونهأما ما : "غيره ـ أي الفالسفة ـ كما جاء ذلك في قوله  
، الكلمات،  "تزيينات حروف الموجودات وظلت مبهوتة أمام عالقات بعضها ببعض، حتى ضلت عن الحقيقة            

؛ مما يشعر بأن ورود هذا اإلطالق في نصوصه هو من باب التساهل في االسـتعمال ومجـاراة         143. ص
يد الكلمـات فـي النصـوص    نشير هنا إلى أن تسو(الغير، ال من باب صحة هذا االستعمال أو االقتناع به؛     

  ). المنقولة هو من فعلنا
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فصل المقال فيمـا بـين الفلسـفة        : ، فنقول "الحكمة"مكان لفظ   " الفلسفة"نضع لفظ   
يسـتعمله   أن   ابن رشد  اختار وال سيما أن المصطلح الذي    والشريعة من االتصال،    

؛ والطريـق   "الحكمـة "، وليس لفـظ     "الفلسفة"كتابه هذا هو لفظ     في أول كالمه في     
الثاني يقوم في أن نخصص طرف الحكمة من طرفـي هـذه المقابلـة بواسـطة                

فصل المقال فيما بين حكمة الفلسـفة وحكمـة الشـريعة مـن             : اإلضافة، فنقول 
فصل المقال فيمـا بـين الحكمـة        : أو نخصصه بواسطة اإلسناد، فنقول    االتصال  

      . ية والحكمة الشرعية من االتصالالفلسف
وبعد هذا التوضيح االصطالحي الضروري، نتَّبع في عرض موقـف بـديع            

الطريق الذي يؤِثر هو نفسه اتباعه في       " الحكمة"و" الفلسفة"الزمان من العالقة بين     
بسط أفكاره وآرائه، ألننا نكون بذلك أقرب إلى فهم هذا الموقف مما لو نحن نتَّبع               

ذلك طريقا غيره من طرق العرض واإليضاح والتحليل المعلومة؛ وليس هـذا     في  
الطريق المفضل لدى بديع الزمان إال طريق التمثيل والتشبيه؛ فلنوضح إذن موقفه            
من هذه العالقة بتشبيه تمثيلي مخصوص نتأوله ونتعرف من خالله على الصفات            

  :كالتاليالتي يتميز بها هذا الموقف؛ وليكن هذا التشبيه 
، 2أحدث انقالبا في تصور العالقة بين األرض والشـمس        " كوبيرنيك"فكما أن   

فكذلك بديع الزمان أحدث انقالبا في تصور العالقة بين الفلسفة والحكمة أو قـل،              
 الحكمة؛ غيـر أن هـذا االنقـالب         وشمس الفلسفة   أرضعلى جهة التشبيه، بين     

، "كوبرنيكيـا " نُِعت هو أيضا بكونه      الجديد أخذ مسارا معاكسا النقالب فكري آخر      
في تصور العالقة بين الـذات العارفـة        " كانط"وهو بالذات االنقالب الذي أحدثه      

؛ فيتعين إذن أن نحدد خصوصية انقالب بديع الزمـان ـ   3والموضوع المعروف
وتنتفـي عنـه الصـفة      " الكوبرنيكية"هذه الخصوصية التي تَثْبت له معها الصفة        

كما يتعين تحديد نوع اإلنسان الذي يتولد من هذا االنقالب الفكـري            ـ  " الكانطية"
  .الجديد

، إذ هو تغيير الشـيء      "التغيير"أخص من مفهوم    " االنقالب"ومعلوم أن مفهوم    
إلى ضده أو نقيضه، بحيث يكون الموقف من العالقة بين الفلسفة والحكمة الـذي              

                                                 
، اشتهر ببرهنته على دوران األرض علـى نفسـها          )1543-1473(فلكي بولوني   " نيقوالوس كوبيرنيك  "2

  .وحول الشمس، مبطال بذلك الرأي القديم الذي يجعل األرض ثابتة والشمس دائبة الدوران حولها
، أثبت دور الذات الفاعل في تشكيل المعرفة اإلنسـانية،     )1804-1724(فيلسوف ألماني   " إيمانوئيل كانط  "3

  . مفندا بذلك النظرية القديمة التي تجعل للموضوع الدور الفاعل في تشكيل هذه المعرفة
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 منه؛ فلننظـر اآلن فـي هـذا         انقلب إليه بديع الزمان مضادا للموقف الذي انقلب       
  .الموقف المنقلَب منه، حتى نتبين قدر التحول الذي سوف يطرأ على فكر صاحبه

  بديع الزمان الفيلسوف والوصل بين الفلسفة والحكمة. 1
يقر بديع الزمان بأنه اشتغل بالفلسفة مدة وتعلق بها تعلقه بالعلوم العقلية كمـا              

، بحيث يصح أن نَعد هذه الفترة من حياتـه          4اشتغل وتعلق بها غيره من المفكرين     
 صريح جعله يتخذ من العالقة بين الفلسفة والحكمـة نفـس            تفلسف فترةالفكرية  

الموقف الذي اتخذه فالسفة اإلسالم من أمثال الكندي والفارابي وابن سـينا وابـن      
 بينهما، بمعنى أن الفلسـفة ال       الوصل أو   الجمع، وهو، على التعيين، موقف      5رشد
  .خالف الحكمة، وإنما توافقهات

والواقع أننا إذا دققنا النظر في هذا الجمع ـ أو الوصل ـ وجدنا أنـه يتخـذ     
إحداهما، الصورة التي اشتهر بها الكندي والفارابي وابن سـينا؛          : صورتين اثنتين 

والثانية، الصورة التي اشتهر بها أبو سليمان السجستاني وابـن رشـد؛ فلنبسـط              
  .ن الصورتين للوصل بين الفلسفة والحكمةالكالم في هاتي

 إن الصورة األولى التـي اتخـذها        :جمع التداخل بين الفلسفة والحكمة    . 1.1
، بمعنى أن الفلسفة والحكمـة   تداخلالجمع بين الفلسفة والحكمة هو أنه عبارة عن         

تدخل إحداهما في األخرى، فما تقرره الحكمة تثبته الفلسفة وما تدعيـه الفلسـفة              
؛ ويقـوم هـذا الوصـل       األختين الشـقيقتين  ه الحكمة، بحيث تنزالن منزلة      تؤيد

  :التداخلي، حسب ما جاء في نصوص بديع الزمان، على مبدأين أساسيين
ومقتضاه أن النقل يؤول على مقتضى      : مبدأ تأسيس النقل على العقل    أحدهما،  

  .العقل متى ظهر  تعارضه معه
ومقتضاه أن المفاهيم العقليـة تكـون       : نقلمبدأ التوسل بالعقل في ال    والثاني،  

  .وسائط في بيان الحقائق النقلية
وقد عمل بديع الزمان بهذين المبدأين في فترة تفلسفه، إذ يخبرنا أنه كان يقـيم               
الحقائق اإلسالمية على أدلة عقلية كما هي طريقة الفالسفة، داخال فـي منـاظرة              

                                                 
 يتحـرى  اشتغاله بالعلوم العقلية والفلسفيةكان سعيد القديم ـ قبل حوالي خمسين سنة ـ لزيادة   : " يقول4

المثنوي . ، ص "لى حقيقة الحقائق، داخال في عداد الجامعين بين الطريقة والحقيقة         مسلكا ومدخال للوصول إ   
  .570-569. ، صالمكتوبات؛ انظر أيضا 29، العربي النوري

 المالحظ أن بديع الزمان ال يذكر الكندي كما يبدو أنه لم يذكر فيلسوف المغرب ابن رشد إال قليال جدا، قد                     5
  . 663. ، صالشعاعات؛ وأيضا 249. ، صباتالمكتو: ال يتعدى ذلك المرتين
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جأ في توضيح المعاني اإلسالمية     ؛ كما نجد أنه كان يل     6خصومه وخصوم اإلسالم  
، إذ لجأ فـي بيانـه إلـى نظريـة           "العدل"إلى المفاهيم الفلسفية كشأنه مع معنى       

في الفضائل األربع ـ أي العفة والشجاعة والحكمة والعدل ـ وأيضـا    " أفالطون"
  .       7باعتبارها وسطا بين اإلفراط والتفريط" الفضيلة"في مفهوم " أرسطو"إلى نظرية 
 أما الصورة الثانية التـي اتخـذها   :جمع التصاحب بين الفلسفة والحكمة    . 2.1

، بمعنـى أن الفلسـفة   تصـاحب الجمع بين الفلسفة والحكمة، فهي أنه عبارة عـن        
والحكمة، ولو أنهما تعبران عن حقيقة واحدة، تبقيـان مسـتقلتين إحـداهما عـن               

هجيتهـا ومقصـديتها    األخرى، إذ تكون لكل واحدة منهما لغتها وجمهورهـا ومن         
؛ الصـديقتين الخاصة، فتكون العالقة بينهما عالقة تساوق وترافق أشـبه بترافـق    

 هو االعتقاد بأن الفلسفة تأخـذ بمبـادئ         التصاحبي الوصلواألصل في القول بهذا     
  :ثالثة ال تأخذ بها الحكمة

ـ : مبدأ االندهاشأحدها،   ومقتضاه أن فعل التفلسف يتولد من الشعور بالدهشة 
  .أو العجب ـ إزاء اآلثار في النفس أو إزاء األشياء في األفق

ومقتضاه أن الفيلسوف ال يفتأ يضـع األسـئلة تلـو           : مبدأ االستشكال والثاني،  
  .األخرى، باحثا عن األجوبة عنها

ومقتضاه أن الفلسفة تستند في إثبات حقائقها إلى األدلة         : مبدأ االستدالل والثالث،  
  .غ أعلى مراتب اليقينالعقلية التي قد تبل

وقد عمل بديع الزمان بهذه المبادئ الثالثة، هي األخرى، في فترة تفلسـفه، إذ              
كان يتمتع بقدرة اندهاشية قَلَّ نظيرها، فال يرى شيئا في نفسه أو في أفقه إال ويرى               
فيه سرا عجيبا ينبغي استكناه أمره؛ وأيضا كانت األسئلة المصيرية تملـك عليـه              

تحوذ على مداركه، فيشغله طلب األجوبة عنها طويال، معاودا النظـر         مشاعره وتس 
فيها، إن تصحيحا أو تعميقا؛ ولم يكن بديع الزمان يجد من طريق أسلم في استكناه               
األمور التي يندهش لها وال في الجواب عن األسئلة التي تهجم عليـه إال طريـق                

  .تنع خصمه الذي بين يديهالبرهان العقلي، لكي تطمئن نفسه التي بين جنبيه ويق

                                                 
عظمـاء  وينـاظر   ] أي التصوف [والحقيقة  ] أي الفلسفة [لما كان اشتعال سعيد القديم بعلمي الحكمة        : " يقول 6

أي من ترقياته الفكرية وفيوضـاته      [، قد ال يدرك قسم منها       ]…[العلماء ويناقشهم في أدق المسائل وأعمقها       
  32. ، صالمثنوي العربي النوري، " ـ إال الراسخون في العلمـ بعد جهد جهيد] القلبية

  .33-23. ، صإشارات اإلعجاز 7
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وعلى الجملة، كان بديع الزمان الفيلسوف كغيره من فالسفة اإلسالم يسلم بمبدإ            
 كما عند الفـارابي  التداخلالجمع بين الفلسفة والحكمة، سواء اتخذ هذا الجمع شكل    

  . كما عند ابن رشدالتصاحبوابن سينا أو شكل 
  ة والحكمةبديع الزمان الحكيم والفصل بين الفلسف. 2  

هاهنا يجب التنبيه على حقيقة أساسية، وهي أن هـذا الجمـع بـين الفلسـفة                 
والحكمة، إذا كان النظر العقلي المجرد يجوزه وال يحيله، فإن الواقع الحي يكذبـه              
وال يؤيده؛ ذلك أنه حدثَ على مرأى ومسمع من بديع الزمـان انقـالب سياسـي                

لمجتمع وصعق له اإلنسان؛ ولم يكـن هـذا         اجتماعي تصدع له التاريخ واهتز له ا      
االنقالب السياسي االجتماعي إال  أثرا من اآلثار التي انعكس بها على المجتمعات             
الغربية االنقالب الفكري الذي قامت به الفلسفة الحديثة ضد الحكمة الدينية والـذي             

  ".كانط"يمثله خير تمثيل فكر الفيلسوف األلماني 
رض الغريب بين تجويز العقل للجمع بين الفلسفة والحكمة         وكان ال بد لهذا التعا    

وتكذيب الواقع المعيش له من أن يشغل بال بديع الزمان طـويال ويـدعوه إلـى                
وبالتالي إلى تجديِد النظر فيما تقرر بين فالسفة اإلسالم من           مراجعة موقفه الفلسفي  

صـاَل تصـاحٍب    أن الفلسفة والحكمة متصلتان اتصاَل تـداخٍل كالشـقيقتين أو ات          
  .كالصديقتين

من هنا يبدأ العهد الجديد لبديع الزمان، إذ يتجرد من لباسه الفلسفي القديم ليلبس              
مـوت بـديع الزمـان       أو قل هاهنـا نشـهد        !لباسا جديدا، أال وهو لباس الحكمة     

، ونسوق في هذا المقام نصا بهذا الشأن ال 8الفيلسوف ووالدة بديع الزمان الحكـيم  
  :هو التاليغبار عليه، و

                                                 
كـذلك  ": من أسماء اهللا عليـه، إذ يقـول    " الحكيم" يعتبر بديع الزمان هذه الوالدة الجديدة بمثابة تجل السم           8

واسم ' الرحيم' باسم اهللا    ظىيح له وضع يجعله   وهبأخوكم هذا الذي ال يعد شيئا ال يذكر، وهو ال شيء، قد             
إنما هي جلوات تلك الحظوة؛ نرجو من اهللا تعـالى  " الكلمات"؛ فجميع   ]…[ من األسماء الحسنى     'الحكيم'اهللا  

-23. ، ص المكتوبـات ،  ")ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا      (أن تكون نائلة لمضمون اآلية الكريمة       
رأيت نفسـي    ":قة رآها قبل اندالع الحرب العالمية األولى، قائال       ؛ كما أنه يؤرخ لهذه الوالدة برؤيا صاد       24

 ينفلق انفالقا هائالـ فيقدف صخورا عظيمة كالجبال إلى أنحاء األرض كافة،            بالجبلتحت جبل آرات، وإذا     
 ! ال تخافي يا أمـاه : "وأنا في هذه الرهبة التي غشيتني رأيت والدتي ـ رحمة اهللا عليها ـ بقربي، قلت لها  

إشارة خفية  " الجبل"و" التجلي"؛ وفي كالمه عن     475. ، نفس المصدر، ص   "حكيمه أمر اهللا، إنه رحيم، إنه       إن
إلى قصة موسى عليه السالم، إذ سأل ربه الرؤية القدسية، فتجلى ربه للجبل وجعله دكا وخر موسى صعقا،                  

  .143، سورة األعراف، اآلية القرآن الكريم
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راجعت أول ما راجعت تلك العلوم التي اكتسبتها سابقا أبحـث فيهـا    "
 ـ إلى ذلك الوقت مغترفا من  !السلوة والرجاء؛ ولكن كنت ـ ويا لألسف 

العلوم اإلسالمية مع العلوم الفلسفية ظنا مني ـ ظنا خطأ جدا ـ أن تلك   
وتنور القلب،  العلوم الفلسفية هي مصدر الرقي والتكامل ومحور الثقافة         

بينما تلك المسائل الفلسفية هي التي لوثت روحي كثيرا، بـل أصـبحت             
  .عائقة أمام سموي المعنوي

نعم، بينما كنت في هذه الحالة، إذا بحكمة القرآن المقدسـة تسـعفني،             "
رحمة من العلي القدير، وفضال وكرما من عنده سبحانه، فغسلت أدران تلك            

ي منها ـ كما هو مبين فـي كثيـر مـن     المسائل الفلسفية، وطهرت روح
الرسائل ـ إذ كان الظالم الروحي المنبثق من العلوم الفلسفية يغرق روحي  
ويطمسها في الكائنات، فأينما كنت أتوجه بنظري في تلك المسائل فال أرى            
نورا وال أجد قبسا، ولم أتمكن من التنفس واالنشـراح حتـى جـاء نـور               

، فمـزق   'ال إله إال اهللا   'رآن الكريم الذي يلقن     التوحيد الساطع النابع من الق    
   .9"الظالم وبدده، فانشرح صدري وتنفس بكل راحة واطمئنان
أحدهما مظهر  : ويتخذ هذا التحول الجذري في حياة بديع الزمان مظهرين اثنين         

  .نقدي والثاني مظهر بنائي
المظهـر  يتجلى  انقالب بديع الزمان ونقد الوصل بين الفلسفة والحكمة؛         . 1.2

النقدي لهذا التحول في كون بديع الزمان اشتغل بنقد الجمع بين الفلسفة والحكمـة              
نقدا منطقيا ونقدا أخالقيا ونقدا     : التداخل والتصاحب نقدا مثلَّثا   : في صورتيه االثنتين  

إشاريا؛ وال عجب في ذلك، فالحكيم أصال ال يكتفي بالنقد المنطقي لـآلراء كمـا               
بل يتعداه إلى النقد األخالقي لها، ألنه ال ينظر إليها مجـردة،            يكتفي به الفيلسوف،    

وإنما مقترنة بالعمل، فيقومها بحسب أثرها العملي، ثم يرتقي بها درجـة، فينظـر              
  . إليها من جهة قيمتها الجمالية، فيأتي بنقده اإلشاري لها

ول فلنبدأ بتوضيح كيف مارس بديع الزمان هذا النقد المثلَّث على الضـرب األ            
من الوصل بين الفلسفة والحكمة، وهو الضرب التداخلي الذي ينبني، كمـا تقـدم،              

                                                 
 بتمخيضإال القيام   ' سعيد الجديد 'فما كان من    : "قول أيضا في موضع سابق    ؛ وي 368-367. ، ص اللمعات 9

. ، نفـس المصـدر، ص     "ولوثات الحضارة السفيهة  من أدران الفلسفة المزخرفة      نفضه والعمل على    فكره
176.  
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مبدأ التوسل بالعقـل فـي      "و" مبدأ تأسيس النقل على العقل    : "على مبدأين اثنين هما   
  ". النقل

  نقد التداخل بين الفلسفة والحكمة. 1.1.2
العقـل الـذي    يرى بديع الزمان أن مبدأ تأسيس النقل علـى          : النقد المنطقي . أ

ينبني عليه جمع التداخل هو عبارة عن ترجيح بغير مرجح، ذلك ألن العقل لـيس               
أقل من النقل حاجة إلى التأسيس، وال يمكن أن يكون هذا التأسيس بطريق العقـل               

 ولم يكن عقال مـن نـوع        10"العقل الدائر بين الناس   "نفسه متى كان هذا العقل هو       
أن هذا المبدأ يحمل على تأويل النقل بما يفضي إلى          ؛ كما   11جديد ال عهد للفلسفة به    

تحريفه، ألن العقل المعلوم ليس له من السعة والتجـرد وال مـن القـدرة علـى                 
  .12االنطالق ما يستوجبه فهم هذا النقل

ويرى بديع الزمان كذلك أن مبدأ التوسل بمفاهيم العقل في بيان معاني  النقـل               
ن الوصل ال يرفع من شأن النقل، وإنما ينزل         الذي يقوم عليه هذا الضرب األول م      

به، ألن فيه إيهاما بأن األسس العقلية أعمق وأرسخ من األسس النقلية؛ كما أنـه ال      
يفيد في الظهور على الخصم، ألنه يبقى منحصرا في دفع االعتراضات بـالطريق             
العقلي المجرد الذي يأخذ به هذا الخصم، وال يرقى إلى عـرض حقـائق النقـل                

                                                 
وشاهدت السنن كالجبال المتدلية من السماء، من استمسـك ولـو بجزئـي             : " جاء هذا الوصف في قوله     10

 كمـن يريـد أن يبلـغ أسـباب     العقل الدائر بين الناس استسعد، ورأيت من خالفها واعتمد على       استصعد و 
ـ        المثنـوي العربـي    ،  ")ياهامان ابن لي صرحا   (السماوات بالوسائل األرضية فيتحمق كما تحمق فرعون ب

  .165. ، صالنوري
صال ويؤول النقل، ولكن ينبغي     من األصول المقررة أنه إذا تعارض العقل والنقل، يعد العقل أ          : " إذ يقول  11

إذا تعـارض العقـل     : "؛ ويقول أيضا في موضع آخـر      29.  ص صيقل اإلسالم، ،  "عقال حقا لذلك أن يكون    
  ".هذا العقل عقالوالنقل، يكون االعتبار للعقل والتأويل للفكر، لكن يجب أن يكون 

 عقلك المتفسخ يسعه، بل تحرف؛ إذ لم اعلم أيها المتفلسف المرجح للعقل على النقل، فتؤول النقل: " يقول12
  .190. ، صالمثنوي العربي النوري، " وبالنقل نقلتكفعقلك عقالك؛ ]…" [بالغرور والتغلغل في الفلسفيات
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، هذا إن لم    13لطريق الذي يمتزج فيه العقل بالقلب والذي تختص به هذه الحقائق          با
  .14يؤد إلى تزييفها تزييفا كامال

يؤكد بديع الزمان أن تعاطي المتفلسف لتأسيس النقل علـى          : النقد األخالقي . ب
العقل يصيبه بأمراض قلبية، في مقدمتها مرض الغرور، ذلك ألنه يجعل من عقله             

؛ كمـا يؤكـد أن      15حدود معيارا للوحي الذي هو كالم ال حد لكمالـه         الناقص والم 
ــ فـي مباحـث    " الميتافيزيقية"التوسل بالمفاهيم الفلسفية ـ وال سيما الطبيعية و 

  .القرآن يفضي بصاحبه إلى تقديس الطبيعة وترك تقديس خالقها
كمة عنـد  إن مثَل الفيلسوف القائل بالتداخل بين الفلسفة والح      :  النقد اإلشاري  .ج

بديع الزمان كمثَل من يسلك طريقا في جوف األرض ـ أي نفَقا ـ أو من يـأوي    
، فيكون عبارة عن شبح ال يرى شخصه وإن عرفت عينه وشُِهد أثره،             16إلى كهف 

وينتهي بالهالك في هذا النفق اختناقا ولَما يكمل سيره، وتكون منزلته في القرآن ـ  
  .17لة الضالالذي هو معدن الحكمة ـ منز

                                                 
ولهذا، ال يتمكنون من إعطاء الصورة الحقيقية لإلسالم على تلك الصورة من العمل، إذ يطعمون               : " يقول 13

 يظنونها عميقة الجذور، وكأنهم بهذا يقوون اإلسالم؛ ولكن لمـا كـان             شجرة اإلسالم بأغصان الحكمة التي    
الظهور على األعداء بهذا النمط من العمل قليل، وألن فيه شيئا من التهوين لشأن اإلسالم، فقد تركت ذلـك                   
المسلك وأظهرت فعال أن أسس اإلسالم عريقة وغائرة إلى درجة ال تبلغها أبدا أعمق أسس الفلسـفة، بـل                   

فال تجعل مقاييبس العلوم اإلنسـانية      : "ويقول أيضا ؛  570-569. ، ص المكتوبات،  "…سطحية تجاهها تظل  
؛ وال تطلب تزكيتهما بها بجعل      ]… [بميزانها، وال تزنهما    ]أي القرآن والمنزل عليه القرآن    [ لحقائقهما   محكا

  .348.  صنوري،المثنوي العربي ال، ." على تلك النواميس السماويةمصداقادساتيرها األرضية 
  .36-35. ، صصيقل اإلسالم 14
المثنوي العربـي   ،  "!  بالفنون الفلسفية وصيرها محكا لمباحث القرآن القدسية       اغترفما أجهل من    : " يقول 15

قد شاهدت ازدياد العلم الفلسفي في ازدياد المرض، كما رأيت          : "؛ ويقول في موضع آخر    77. ص: النوري
العقلي؛ فاألمراض المعنوية توصل إلى علوم عقلية، كما أن العلوم العقليـة            ازدياد المرض في ازدياد العلم      

  . 158. ، نفس المصدر، ص"أمراضا قلبيةتولد 
" أفالطـون "عند  " المغارة"عند بديع الزمان الحكيم مدلوال هو عكس مدلول         " الكهف" انظر كيف أن ِلرمز      16

هو اإلنسان الجاهل الذي ال يعـرف مـن   " أفالطون"د ؛ فالنازل في المغارة عن  "ديكارت"عند  " القبو"ومدلول  
الكتـاب  الجمهوريـة،  محـاورة  (األشياء إال ظاللها في مقابل الفيلسوف الذي يعرف أعيان األشياء ذاتهـا      

اإلنسان األعمى الذي يعيش في الظالم الدامس في مقابل الفيلسوف الذي يعيش            " ديكارت"، وهو عند    )السابع
، بينما هو عند بديع الزمان اإلنسان الفيلسوف نفسـه،          )، الجزء السادس   في المنهج  مقال(في النور الساطع    
  .  البصير بحق" ديكارت"العارف بحق ويعده " أفالطون"هذا الذي يعده 

ـ   الضالينوهكذا، فالطريق األول هو طريق      : " يقول 17 ، وهو مسلك الذين زلوا إلى      )الضالين( المشار إليه ب
  .650. ، صالكلمات، "…ا أفكار الطبيعيينوتبنو" الطبيعة"مفهوم 
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من ثم، يصبح الفيلسوفان اللذان ذكرهما بديع الزمان باالسـم مـرات عديـدة،              
، إذ كانـا يقـوالن      18الفارابي وابن سينا معدودين عنده في زمرة الضـالين        : وهما

بالتداخل بين الفلسفة والحكمة، وهو قول أشبه بسفسطة النصارى؛ وقد ذهب ابـن             
؛ ولمـا كـان بـديع       19د مما ذهب إليه الفارابي    سينا في العمل بهذا القول إلى أبع      

الزمان قد انخدع بدهائهما واعتقد الصحة في رأيهما، فقد كاد هو نفسه أن يضـل               
  . ، فأضحى أهدى سبيال وأقوم قيال"الحكيم"كما ضلَّا لوال أن اهللا تجلى عليه باسمه 

ق اإليمـان   وعلى هذا، فإن العمل بمبدإ تداخل الفلسفة والحكمة ينِتج إنسانا رقي          
  .ضعيف الحجة متعلقا بالظاهر مغترا بنفسه وتائها عن طريقه

ولننعطف اآلن على الضرب الثاني من الوصل بين الفلسفة والحكمـة، وهـو             
الضرب التصاحبي، فنبين كيف مارس عليه بديع الزمان هذا النقد المثلَّـث، مـع              

مبـدأ  "و" هاشمبـدأ االنـد  : "العلم بأن هذا الضرب يقوم على مبادئ ثالثـة هـي        
  ". مبدأ االستدالل"و" االستشكال
  نقد التصاحب بين الفلسفة والحكمة. 2.1.2

فبالنسبة لمبدإ االندهاش الفلسـفي، الصـواب أن الفلسـفة ال           : النقد المنطقي . أ
؛ وشـتان   20تصدر عن الشعور بالعجيب الخارق، وإنما عن الشعور بالغريب الشاذ         

ال الخلقة الذي في األشياء، بينما مدار الثاني        بين الشعورين، فاألول مداره على كم     
على نقص الخلقة الذي فيها؛ والدليل على ذلك أن الفلسفة ال تتأمل المألوفات، بـل               
تحسب كل مألوف معلوما، بل إن أكثر معلوماتها مبنية على المـألوف والعـادي،              

  .21وليس على المعجز والخارق

                                                 
أما النفق فهو المسلك الذي شقه أهـل الفلسـفة   ". الفلسفة الطبيعية"و" الطبيعة"إن تلك األرض هي  : " يقول 18

بأفكارهم لبلوغ الحقيقة؛ أما آثار األقدام التي رأيتها فهي لمشاهير الفالسفة كأفالطون وأرسطو؛ وما سمعته               
 نعم كنت أجد أقواال البن سينا وقوانين له في عـدد            …كابن سينا والفارابي  لدهاة  من أصوات هو أصوات ا    

، الكلمـات ،  "من األماكن، ولكن كانت األصوات تنقطع كليا، بمعنى أنه لم يستطع أن يتقدم، أي أنه اختنـق                
  . 648. ص
  .36. ، صإشارات اإلعجاز 19
جزات القدرة اإللهية وخوارق رحمته تعالى بستار       إن الفلسفة التي توصل إليها اإلنسان تحجب مع       : " يقول 20

العادات، فال ترى دالئل الوحدانية المضمرة تحت تلك العاديات وتلك النعم الجليلـة، وال تبينهـا وال تـدل                   
، المالحـق ،  "، تتوجه إليه وتهـتم بـه      خارج عن العادة من جزئيات خاصة     عليها، بينما إذا ما رأت ما هو        

358 .  
، " تحت غطاء األلفة والعادةوتسترها جميع معجزات القدرة اإللهية تخفية الفلسفة، فهي أما حكم: " يقول21

  .150. ، صالكلمات
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 أنه غير مضبوط فـي مقاصـده        وأما عن مبدإ االستشكال الفلسفي، فالصواب     
المتعلقة بالكائنات، فيقع في الخبط واالنتشار في كل اتجاه؛ كما أنه غيـر مشـفوع         

  .22بالجواب المطلوب، فيقع صاحبه في الحيرة البالغة، بل في العذاب الشديد
وأما عن مبدإ االستدالل الفلسفي، فالصواب أنه سلسلة من القضايا التي يتهددها            

وام؛ فلو فرضنا أننا نريد أن ندفع عنها هذا التهديد، فحينئذ يلـزم أن              الوهم على الد  
نستدل على كل قضية من هذه القضايا بسلسلة أخرى من القضايا يتهددها بـدورها              
الوهم، وهكذا دواليك؛ فال نكاد ندفع الوهم عن سلسلة حتى نجلبه إلى سالسل مـن               

  .23دونها بال انقطاع
االندهاش الفلسفي في أصله استغرابا، ولم يكن أبدا        لما كان   :  النقد األخالقي  .ب

  :استعجابا، أوقع المتفلسف في محذورين
إذا كانـت الفلسـفة ال تتعجـب مـن العاديـات            : سد طريق االعتبار   ،أحدهما

  .والمألوفات، فإنها ال تمكِّن صاحبها من استخراج الِعبر والعظات منها
فة تُلقي بغطاء األلفة على األشياء،      إذا كانت الفلس  : فتح طريق النكران  والثاني،  

  . فإنها تحول دون معرفة القدرة اإللهية واإلقرار بأفضالها غير المتناهية
   ولما كان االستشكال الفلسفي تساؤال غير منضبط، أفضى إلى أمرين كالهما           

  :حرمان هالك
بكسـر  (إن كثرة األسئلة بدون مقاصد موجهـة        : سر التوحيد  فقدان أحدهما،  

وال أجوبة مرضية تدل على أن صاحبها محروم من سر التوحيـد،            ) لجيم المشددة ا
إذ أنه لو كان متحققا بهذا السر، لدارت أسئلته على مقاصد محددة، وظفر باألجوبة              

  .24عليها ضمن هذه المقاصد التوحيدية

                                                 
 ووسيلة إزعاج، بما يجمـع      آلة تعذيب إذا تخبط ذلك العقل في وحل الضاللة والكفر، فإنه يصبح           : " يقول 22

  . 19. ، صالشعاعات، "من آالم الماضي الحزينة ومخاوف المستقبل الرهيبة
المستفادة من القرآن وطريق أهل النظر والفالسفة هو أني أحفر          " قطرة"إن الفرق بين طريقي في      : " يقول 23

أينما كنت، فيخرج الماء وهو تشبثوا بوضع ميازيب وأنابيب لمجيء الماء من طـرف العـالم ويسلسـلون                  
ل السبب وضع ماليـين مـن       سالسل وساللم إلى ما فوق العرش لجلب ماء الحياة، فيلزم عليهم بسبب قبو            

 المثنوي العربـي النـوري،   ،  " شياطين األوهام  حفظة البراهين في تلك الطريق الطويلة لحفظها من تخريب        
  . 170. ص
من أين يأتي سيل الموجودات وقافلة : ، ينكشف السر المغلق لألسئلة المحيرة[...]وبسر التوحيد : " يقول24

  .14. ، صالشعاعات، "… وماذا يعمل؟المخلوقات؟ وإلى أين المصير؟ ولم جاء؟
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إذا لم يجد المتفلسف أجوبـة علـى أسـئلته          : فقدان الشعور بالسعادة  والثاني،  
  .25قة وال استجابة لمطالبه المتباينة، فال بد من أن يشقى شقاء عظيماالمتفر

ثم لما كان االستدالل الفلسفي سلسلة مهددة بالوهم، أفضى إلى أمرين كالهمـا             
  :شر بالغ

تقتصر الفلسفة في استدالالتها علـى      :  التعلق باألسباب دون المسبب    أحدهما،
 بديع الزمان تأخذ بالنظر االسمي، ال       الكائنات دون المكون سبحانه، أي باصطالح     

  .27؛ يلزم على ذلك أنها تُوِقع المشتغل بها في عبادة األسباب26الحرفي
كما ينظر المتفلسف من الكائنـات إلـى        :  التعلق بالذات دون غيرها    والثاني،

؛ يلزم من ذلك أنـه      28أسبابها الطبيعية، فكذلك ينظر إلى نفسه نفس النظر االسمي        
  .29لنفسيقع في عبادة ا

إن مثَل الفيلسوف القائل بالتصاحب بين الفلسفة والحكمـة         :  النقد اإلشاري  .ج
عند بديع الزمان كمثَل من يسلك طريقا على وجه األرض في صحراء شاسـعة،              
فتأتيه األهوال من كل جانب بين غضب البحر وتهديد العاصفة وظلمة السـماء،             

كون منزلته في القرآن الحكيم منزلة      فتصيره أشالء مبعثرة على حافة الطريق، وت      
  .30المغضوب عليه

وإذا قارنا بين هذا النقد اإلشاري للتصاحب والنقد اإلشاري السابق للتـداخل،            
تبين أن القائل بالتصاحب أسوأ حاال من القائل بالتداخل، ذلك أن في سلوك األول              

                                                 
 المخلوقات وأدنى الموجودات وأضـعف الحيوانـات وأشـد ذوي           أشقىفلوال التوحيد ألصبح اإلنسان      "25

  . 18. ، صالشعاعات، ."المشاعر حزنا وأكثرهم عذابا وألما
 في غيرهـا،    فالنظرة القرآنية إلى الموجودات تجعل الموجودات حروفا، أي أنها تعبر عن معنى           : " يقول 26

بمعنى أنها تعبر عن تجليات األسماء الحسنى والصفات الجليلة للخالق العظيم المتجلية في الموجودات؛ أمـا          
 إلى الموجودات، فتزل قدمها إلى مستنقع االسمي بالنظرنظرة الفلسفة ـ المادية ـ الميتة تنظر في األغلب   

  .90. ، صالمالحق، ."الطبيعة
المثنوي العربي ، "وأسبابهاتنظر من الموجودات إلى وجوهها الناظرة إلى أنفسها أما الفلسفة، فإنما  "27

  .77. ، صالنوري
  .646. ، صالكلمات 28
، فهو يجوب بهم في وديان الضـاللة؛ فأهـل الحـق ال             'أنا'إن أهل الضاللة في هذا العصر قد امتطوا          "29

، فعليهم تركـه،    'أنا'وصواب في استعمالهم    ، وحتى لو كانوا على حق       'أنا'يستطيعون خدمة الحق إال بترك      
  .549. ، صالمكتوبات، "يعبدون النفسلئال يشبهوا أولئك، إذ يكونون موضع ظنهم أنهم مثلهم 

ـ     "30  والـذين يحيلـون الخلـق    عبدة األسباب، فهو مسلك )المغضوب عليهم (والطريق الثاني المشار إليه ب
، ويريدون بلوغ حقيقة الحقائق ومعرفة اهللا جـل جاللـه عـن             واإليجاد إلى الوسائط ويسندون إليها التأثير     
  .650. ، صالكلمات، "طريق العقل والفكر وحده كالحكماء المشائين
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وتحت لطريق فوق األرض، أي طريق تحت السماء ـ التي هي رمز الوحي ـ   
الشمس ـ التي هي رمز النورـ، إشارةً إلى أن تحديه لربوبيـة الحكـيم يزيـد     
درجات عن غرور الثاني، فهذا ال يسلك إال طريقا تحت األرض، ال يـرى فيـه                
شمسا وال سماء؛ كما أن في إلقاء البحر أشالء األول على جانب الطريق إشـارةً               

، 31نفس المصير موتا واعتبارا   إلى أن عمله أشبه بعمل فرعون، فاستحق أن يلقى          
بينما ال نظفر من الثاني إال بشبح، فال يكون عبرة للناس ببدنـه، وإنمـا بآثـاره                 

  .      وحدها
من ثم، يصبح الفيلسوف المشائي الكبير الذي لم يرد اسمه على لسـان بـديع               

، إذ  32ابن رشد، معدودا عنده في زمرة المغضوب علـيهم        : الزمان إال قليال، وهو   
ن يقول بالتصاحب بين الفلسفة والحكمة ويعمل على مقتضاه، وهو عمٌل فَسـق             كا

؛ ولما كان بديع الزمان قد انخدع بدهائه هو اآلخـر  33به فسوقا أشبه بتمرد اليهود   
واعتقد الصحة في رأيه، كاد أن يتعرض هو نفسه لغضب اهللا لوال أن اهللا تجلـى                

  .م، فهداه الصراط المستقي"الرحيم"عليه باسمه 
وعلى هذا، فإن العمل بمبدإ تصاحب الفلسفة والحكمة ينتج إنسانا غير بصـير             

  .وال معتِبر وال معترف وال سعيد وال ناج
وبعد أن أنهينا الكالم عن الجانب النقدي في الموقف االنقالبي الذي اتخذه بديع             

نائي الزمان من العالقة بين الفلسفة والحكمة، نمضي إلى بيان عناصر الجانب الب           
  .في هذا الموقف الجديد

 يتمثـل   انقالب بديع الزمان والقول بالفصل بين الفلسـفة والحكمـة؛         . 2.2
الجانب البنائي من هذا االنقالب الفكري في كون بديع الزمان يستبعد كال الجمعين             
المذكورين بين الفلسفة والحكمة ـ أي جمع التداخل وجمع التصاحب ـ ويأخـذ    

و تفريق مخصوص بينهما، متوسال في ذلك بآلية خطابية         ، أي يأخذ بفصل أ    بضده
  .محددة

                                                 
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنـا              : " وذلك مصداقا لآلية الكريمة    31

  .29، اآلية يونس، سورة "غافلون
زمان أن يذكر ابن رشد باسمه ـ على خالف ما فعل مع الفارابي وابن سينا ـ ولكنه نبه    تحاشى بديع ال32

األكبر؛ وال نريد أن نخوض هنا فـي        " أرسطو"، إذ هو شارح     "المشائي"عليه بالصفة التي اشتهر بها، وهي       
 إشفاقا عليه ورفقا    األسباب التي تكون قد دعته إلى هذا التكتم، وإنما يكفي أن نقول بأنه يجوز أن يفعل ذلك،                

  . بأتباعه المعاصرين
  .36. ، صإشارات اإلعجاز 33
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 يستبعد بديع الزمان جمـع      :الفصل االستتباعي بين الفلسفة والحكمة    . 1.2.2
 ـبتفريق  التداخل الذي ينزل الفلسفة والحكمة رتبةً واحدة ما لم تتعارضا، ويأخذ            

 على المبـدأين    لقلبا آلية بينهما ولو لم تتعارضا، ممارسا        في الرتبة  ـ فصل   أو
مبدأ التوسل بالعقل   "و" مبدأ التأسيس العقلي للنقل   "اللذين يتقوم بهما هذا الجمع، أي       

؛ ومقتضى القلب، كما هو معروف، تغيير الرتبة، فـإن كـان الشـيء              "في النقل 
مقدما، صيره مؤخرا، وإن كان مؤخرا، صيره مقدما؛ وحينئذ، يصـبح المبـدآن             

مبـدأ  "و" مبدأ التأسيس النقلي للعقـل    : "هما هذا الفصل هما بالذات    اللذان ينبني علي  
  : ؛ وبيان ذلك كما يلي"التوسل بالنقل في العقل

يذهب بديع الزمـان إلـى أن العقـل ـ أي     : مبدأ تأسيس العقل على النقل. أ
العقل الدائر بين الناس ـ والنقَل ـ أي النقل في معناه األعم ـ كليهما يحتاج إلى    

س، وال يمكن أن يأتي التأسيس من هذا العقل الناقص كما ال يمكن أن يأتي               التأسي
من النقل العام، بل ال بد من طريق ثالث ال يكون فيه نقصان العقـل وال عمـوم                  
النقل، بل يجمع إلى العقل األكمل النقل األخص؛ وليس هذا الطريـق الثالـث إال               

هله لتأسيس العقل الـدائر بـين       القرآن الحكيم، ففيه من أسباب كمال العقل ما يؤ        
  .34الناس، وفيه من أسباب خصوصية النقل ما يؤهله لتأسيس النقل عامة

يذهب بديع الزمان إلى أن العقل ـ وتمثله  : مبدأ التوسل بالنقل في العقل. ب
الفلسفة البشرية خير تمثيل ـ ال يقدر على أن ينفع الناس وأن يحقق لهم السـعادة   

ويمثله الوحي اإللهي أفضل تمثيل ـ؛ وبدون هذا التوسط،  حتى يتوسط بالنقل ـ  
ال يخلو العقل من أسباب النفع واإلسعاد فحسب، بل ينقلب بالضرر على اإلنسـان      

، ألنه ال مفر من أن يضـل الطريـق ويتعـرض            35ويبلغ فيه هذا الضرر أقصاه    
  .لغضب اهللا

ـ    ل ـ ممـثَّال   وبهذا، يصير النقل ـ ممثَّال بحكمة القرآن ـ هو األصل والعق
بفلسفة البشر ـ هو الفرع متى ثبتت موافقته لما جاء به النقل؛ لذا، جاز أن نسمي  
التفريق ـ أو الفصل ـ في الدرجة بين الحكمة والفلسفة الذي قابـل بـه بـديع      

، حيث  " االستتباعي ـ الفصل   أو ـالتفريق  "الزمان الوصل التداخلي بينهما باسم      
                                                 

القرآن المبين أسمى وأغنى من أن يفتقر إلى تزكية العقل والنقل اللذين ألقيا إليه المقاليد، ألنه إن : " يقول34
  .36. ، صصيقل اإلسالم، "، فشهادتهما ال تُسمعيزكهمالم 
دين وانقادت إليه وأصبحت في طاعته، انتعشـت اإلنسـانية بالسـعادة      فمتى استجارت الفلسفة بال   : " يقول 35

وعاشت حياة اجتماعية هنيئة؛ ومتى انفرجت الشقة بينهما وافترقتا، احتشد النور والخير كله حول سلسـلة                
  .639. ، صالكلمات، "النبوة والدين وتجمعت الشرور والضالالت كلها حول سلسلة الفلسفة
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؛ وهذا بالذات ما يستفاد من تمييـز        36مة وخادمة لها  إن الفلسفة تصبح تابعة للحك    
بديع الزمان بين الفلسفة النافعة والفلسفة الضارة في رسالة موجهة إلـى طـالب              

 الذين أقبلوا على رسائل النور؛ فبصرف النظر عن االعتبارات          37الفلسفة الحديثة 
ء الطـالب   الظرفية التي قد تدعوه إلى مثل هذا التمييز كرغبته في استمالة هؤال           

المتفلسفة وتشجيعهم على المضي في قراءة هذه الرسائل واتقاِء شـر الخصـوم،             
فإنه يجعل الفلسفة النافعة خادمة لحكمة القرآن كما لو كانت متفرعة عليها، نظرا             

تخدم الحياة االجتماعية البشرية، وتعين األخالق والمثل اإلنسانية، وتمهـد          "ألنها  
  .38"السبل للرقي الصناعي

ن شأن العمل بهذا الفصل االستتباعي أن يخرج لنا إنسانا راسـخ اإليمـان              وم
قوي الحجة ناكرا لذاته غير متعلق بالظاهر وال تائها عن الطريق، أو قل بإيجاز              

  .إنسانا مهديا
 يستبعد بديع الزمان أيضـا      :الفصل االستبدالي بين الفلسفة والحكمة    . 2.2.2

أو ( في النوع    ـ فصل   أو ـبتفريق   ويأخذ   جمع التصاحب بين الفلسفة والحكمة،    
ومقتضى االستبدال هنا هو جعل      عليهما؛االستبدال   آللية بينهما، ممارسا    )الطبيعة

الشيء بدال من غيره، بحيث يصير البدل قائما بوظائف المبدل منه على أحسـن              
وجه؛ وحينئذ، تصبح الحكمة عند بديع الزمان بديال عن الفلسفة، ناهضـة علـى              

مبـدأ  "ضل وجه بالمبادئ الثالثة التي تدعي الفلسـفة االختصـاص بهـا، أي              أف
  :؛ وتوضيح ذلك كما يلي"مبدأ االستدالل"و" مبدأ االستشكال"و" االندهاش

يرى بديع الزمان أن الصـورة األبلـغ واألكمـل لمبـدإ            : مبدأ االندهاش . أ
  : االندهاش تتحقق في حكمة القرآن المبين، وذلك من وجهين

                                                 
ستتباعي بين الحكمة والفلسفة، لما كان فصال في الدرجة فحسب، جاز أن تجتمـع               ِلتالحظ أن الفصل اال    36

فيه الحكمة والفلسفة اجتماع التابع مع المتبوع، بحيث يكون وضعه المنطقي أشـبه بوضـع  مـا يسـمى                    
، وهو الفصل الذي يمكن أن يصدق فيه الطرفـان المفصـوالن معـا؛ وال ينفـع                 "رابط الفصل الجامع  "بـ

 بأنه نوع من الوصل التداخلي، ذلك ألنه ال يشارك هذا الوصل إال في هذه الحال مـن حـاالت                    االعتراض
الصدق، ويختلف عنه في إمكان أن يصدق بصدق أحد المفصولين دون اآلخر، أو قل بإيجـاز إن الجمـع                   

  . الذي يكون مع تخيير ليس كالجمع الذي ال تخيير معه
 أقل ضررا من الفلسفة القديمة، ألنها أكثر منها أخذا بأسباب العقـل              يرى بديع الزمان أن الفلسفة الحديثة      37

  .36-35.  وأيضا ص41. ، صصيقل اإلسالموالنقد والعلم؛ انظر 
  . 287-286. ، صالمالحق 38
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قرآن يخرق ستار العادة المسدول على األشياء في أنفسـنا          أن ال  ♦
وفي اآلفاق من حولنا، فيجعلنا نتعجب من األسرار المودعة فيها ونكتشـف مـا              

  .تنطوي عليه من خوارق القدرة اإللهية وعجائبها العظيمة
" اإلعجـاز "أن القرآن كالم معجز، ومعلوم أنه ال صفة أبلغ من            ♦

 فعندئـذ،   !لك إذا كان إعجازا من قبيل اإلعجاز القرآني       في إثارة االندهاش، فما با    
  .ال بد أن يبلغ اندهاش المرء نهايته

وعلى هذا، فإذا كان التفلسف، كما قيل، يبدأ باالندهاش، فإن االندهاش الـذي             
هو بداية الحكمة ليس فوقه اندهاش، حيث إنها تحظى به في تأمل إعجاز القـرآن            

ما أنه هو مجلى اسـم الحكـيم مـن أسـماء اهللا             الداعي إلى منتهى االندهاش، ب    
الحسنى؛ ومن هنا، ندرك ِلم بدأ بديع الزمان مساره في الحكمة باالشتعال ببيـان              
إعجاز القرآن، عمال بالرؤية الصادقة التي رآها، وهي رؤيـة انفـالق الجبـل              

بين إعجـاز   : "المذكورة أعاله، إذ جاءه فيها شخص عظيم ِبأمر مخصوص، قائال         
  .      39"قرآنال

يرى بديع الزمان أن الصورة األصـح واألتـم لمبـدإ           : مبدأ االستشكال . ب
  :االستشكال تتحقق هي األخرى في حكمة القرآن، وذلك من وجهين هما

 أن القرآن يحدد أفضل نطاق يمكن أن توضع فيه األسئلة، ذلـك             ♦
اصد أصلية  أن السؤال ال يستقيم إال إذا دار على مقصد مخصوص، والقرآن له مق            

إثبـات  "أو، بتعبير بديع الزمان،     " االستقامة"و" اآلخرة"و" الوحي"و" التوحيد: "هي
؛ فما من آية من آياته البينات إال وتتعلـق          40"العدالة"و" الحشر"و" النبوة"و" الصانع

بمقصد واحد أو أكثر من هذه المقاصد األربعة، بـل إن اآليـة الواحـدة، علـى                 
ا جميعها، نازلة بذلك منزلة القرآن كله؛ وأما ما جاء فيه           ِقصرها، قد تشتمل عليه   

من مقاصد أخرى تتصل بالكائنات وخصائصها، فهو تابع لهذه المقاصد األربعـة            
وخادم لها؛ وعلى هذا، ينبغي أن تدور أسئلة الحكيم على هذه المقاصـد وحـدها،      

 ذلـك   وال تخرج إلى التساؤل عن الخواص الطبيعية للموجـودات إال أن يكـون            
  .بغرض تبين هذه المقاصد األصلية من ورائها

أن القرآن يجيب على أفضل وجه عن األسئلة الموضوعة، فقـد            ♦
تقدم أن هذه األسئلة ينبغي أن تتعلق بالمقاصد األربعة المـذكورة، أي أن تكـون               

                                                 
  . 183. ، صالمالحق؛ وأيضا 475. ، صالمكتوبات 39
  .120. ، صصيقل اإلسالم؛ 24. ، صإشارات اإلعجاز 40
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من أين؟ وبأمر من تأتون؟ من سـلطانكم ودلـيلكم وخطيـبكم؟ ومـا              : "كالتالي
؛ والقرآن هو وحده القادر على إيراد األجوبـة         41" تصيرون؟ تصنعون؟ وإلى أين  

  .        الصحيحة على مثل هذه األسئلة والتي تكون شفاء لما في الصدور
يرى بديع الزمان أن الصورة األشـمل واأليقـن لمبـدإ           : مبدأ االستدالل .  ج

، االستدالل تتحقق هي األخرى في القياس التمثيلي الذي تأخذ به حكمـة القـرآن             
  :وذلك من الوجوه اآلتية

أن هذا القياس يفيد في إقناع كافة الناس وال يقتصر علـى فئـة               ♦
، نظرا  42معدودة منهم، كما أنه يتسع لفنون مختلفة وال ينحصر في فن واحد منها            

ألنه يلْبس الحقائق المخبر بها لباس مألوفات الجمهـور ومتخيالتـه، وال يكلفـه              
  .43إدراكها على صورتها المجردة

أنه يمكِّن من تحصيل منظور تقريبي ِلما يجاوز طـور العقـل             ♦
  .، فيكون أقدر من هذا العقل44المجرد من الحقائق اإللهية وشؤون الربوبية

أنه يؤمن طاعة الخيال للعقل، فيحد من تشكيكاته وتهويماته التي           ♦
  .، فيكون أقوى من هذه االستدالالت45تتهدد عادة استدالالته غير التمثيلية

: أنه يجمع بين الطريقين اإلدراكيين المتقابلين لإلنسـان، وهمـا          ♦
  .، فيكون استدالال متكامال46طريق العقل وطريق الوجدان

أنه يثِبت قانونا كليا بإظهار حالة خاصة منه في صـورة مثـال        ♦
؛ ومعنى هذا أن المثال عند بديع الزمان ليس مجرد شيء مشابه للشـيء              47جزئي

ه نفس القانون الذي يحكم هذا الشيء، بحيث يكون التمثيل عنـده     الممثَّل، بل يحكم  
  .48)أو القياس الجامع(أقرب إلى االستقراء منه إلى االستنباط 

                                                 
  .23. ، صإشارات اإلعجاز؛ وأيضا، 29. ، صصيقل اإلسالم 41
  .320.  نفس المصدر، ص42
  .59. ، صصيقل اإلسالم 43
  .376. ، صالمكتوبات 44
ولقد أكثر القرآن الكريم من التمثيالت إلى أن بلغت األلف، ألن في التمثيل سرا لطيقـا وحكمـة                  : " يقول 45

  .113. ، صإشارات اإلعجاز، ."..للفكرمغلوبا للعقل والخيال مجبورا لالنقياد  الوهمعالية، إذ به يصير 
  .126.  نفس المصدر، ص46
  .736-735. ، صالكلمات 47
 معلوم أن فقهاء العلم اختلفوا كثيرا في تحديد البنية المنطقية لقياس التمثيل، فبعضهم جعلها بنية مسـتقلة                  48

 ورأينا أنها بنيـة كبـرى       وبعضهم جعلها أشبه ببنية االستقراء في حين جعلها غيرهم أشبه ببنية االستنباط،           
تجديد المـنهج فـي     : بنية استقرائية وبنية استنباطية، انظر التفاصيل في كتابنا       : مركبة من بنيتين فرعيتين   

  .66-65. المركز الثقافي العربي، بيروت، صتقويم التراث، 
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ومما تقدم، يتبين أن الحكمة ال يمكن أن تجتمع مع الفلسفة، ألن الخير والحـق    
ـ               ب يصيران كلَّهما في جانب الحكمة والشر والباطَل يصـيران كلَّهمـا فـي جان

الفلسفة، فتكونا متباينتين تباين النوعين؛ لذا، صح أن نسمي هذا الفصل النـوعي             
  . ، إذ تصبح الحكمة البديل الذي ال غنى عنه49"الفصل االستبدالي"بينهما باسم 

ومن شأن العمل بهذا الفصل الثاني أن يخرج لنا إنسـانا متبصـرا ومعتبـرا               
  . ضيا عليهإنسانا مرومعترفا وسعيدا وناجيا، أو قل 

وإذا اجتمعت لإلنسان الهداية والرضى، كان إنسانا منعما عليه؛ فإذن الحكـيم            
الذي يختص بكونه يجعل الحكمة تسود الفلسفة، بل يجعلها تستغني كليا عن خدمة             

  .الفلسفة يكون حقّا من أولئك الذين أنعم اهللا عليهم
   

العالقة بين الفلسـفة    وخالصة القول من هذا التحليل لموقف بديع الزمان من          
 الـذي يوافـق فالسـفة    حال الفيلسـوف  من انقلبوالحكمة هي أن بديع الزمان   

اإلسالم في القول بالوصل بين الفلسفة والحكمة، إما وصل تداخل يجلب الضـاللة   
 الذي يقول بضرورة الفصل     حال الحكيم أو وصل تصاحب يجلب غضب اهللا، إلى        

الهداية، فتكون الفلسفة في خدمـة الحكمـة، أو         بينهما، إما فصال استتباعيا يجلب      
  .فصال استبداليا يجلب رضى اهللا، فتكون الحكمة بديال عن الفلسفة

بحق؛ فبعد أن كانت الفلسفة تُعد      " كوبيرنيكي"وواضح أن هذا االنقالب انقالب      
موصولة بالحكمة، صارت تُعد مفصولة عنها؛ وبعد أن كانـت الفلسـفة تسـتتبع             

حالة االختالف بينهما، أصبحت الحكمة هي التي تستتبع الفلسفة فـي           الحكمة في   
حالة االتفاق بينهما؛ وبعد أن كانت الفلسفة تضاهي الحكمة وجـودا، أضـحت ال              

  .    تضاهيها في هذا الوجود، بل أضحت تفقده بوجود الحكمة
وحينئذ، ال نستغرب أن يلح بديع الزمان أيما إلحاح علـى وجـود طـورين               

سعيد القديم وسعيد الجديد؛ ولذا، نعتقـد أن العناصـر التـي    :  في حياته  متضادين
تفرق بين هذين الطورين ينبغي البحث عنها في الموقفين المتعارضـين اللـذين             
وقفهما من العالقة بين الفلسفة والحكمة، بحيث يكون الوصل بينهما هو المعيـار             

 هو المعيار الذي نحدد به فكر       الذي نحدد به فكر سعيد القديم ويكون الفصل بينهما        
  .سعيد الجديد

                                                 
ـ           49 الفصل "أو  " (نعرابط الفصل الما  " ِلتالحظ أن الوضع المنطقي للفصل االستبدالي أشبه بوضع ما يسمى ب

  . ، ومعلوم أن هذا الرابط ال يصدق إال بصدق أحد المفصولين دون اآلخر")االستبعادي
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الذي قام به   " الكوبيرنيكي"هو نقيض لالنقالب    " الكوبيرنيكي"لكن هذا االنقالب    
قد جعل الحكمة تابعة للفلسفة في حال اتفاقهما، فإن بـديع   " كانط"إذا كان   ؛ ف "كانط"

اتـه؛ وإذا  الزمان، على العكس من ذلك، يجعل الفلسفة تابعة للحكمة في الحـال ذ        
قد جعل الفلسفة بديال عن الحكمة في حال تعارضـهما، فـإن بـديع              " كانط"كان  

  . الزمان، على العكس من ذلك، يجعل الحكمة بديال عن الفلسفة في الحال ذاته
ومن هنا، يظهر جليا أن البعد الذي يكتسبه إنتاج بديع الزمان ال ينحصر فـي               

فعلت فعلها وبدلت ِقيم أهلها تبديال، وال هو        قد  " الكانطية"تركيا حيث آثار الفلسفة     
ينحصر في األمة اإلسالمية التي تفككت أوصالها وفقدت ِوجهتها، وإنما يتعـدى            
ذلك إلى العالم بأسره ِلينقذ اإلنسان، خاِصيه وعاِميه، من سلطان فكر فلسفي أضر             

            في حكماء العالم    بوجوده في هذا العالم؛ ومن كان هذا عمله، فما أجدر به أن ي عد
الذين رفعوا همة اإلنسان إلى االضطالع بأمور روحه كاضطالعه بأمور جسمه،           

  .فاستوى إنسانا آخر في عالم آخرومهدوا الطريق إلى تجديده، 
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  ΨΨΨΨالدكتور مجال أمحد سعيد املرزوقى
  

  :الرجل والدور” النورسي“: أوالً 
   :ملن يكتب عن النورسي ورسائل النور” حرية  “- أ 

كليات “قد ال أجد مربرا للحرية اليت سكنتين واحتوت نفسي وعقلي، بعد أَنْ قرأت             
 هكذا ظننت أين قرأا، فاألقرب إىل الصواب، تعبريا عن حاليت مـع             ، أو ”رسائل النور 

رسائل النور، أنْ يظل املرُء يف قراءة متواصلة هلا، ينكشف له جديد مع كـل قـراءة،                 
فالرسائل خزنية تنتظر االكتشاف، كلما نظرت فيها، وتأملتها وعشت معها، وإن شئت            

رسائل “لكنوز املعرفية، وهذا راجع إىل أن       الدقة، عايشتها، تضع يديك على الكثري من ا       
باقةٌ خمتارة من جنان القرآن الكرمي، املستوعب للعوامل واألكوان، فاض ومن ا            ” النور

  1.احلق تعاىل على شيخنا النورسي
واملؤيد واملعزز باملعقول  الكوين، وفيها عبري رياض  فالرسائل مفعمة باملنقول اإلهلي،

ونفحاته، ونوره وضياؤه، ترى اجلمال واجلالل يسريان جنبا إىل جنب يف           الرمحن املبارك   
كلماا وسطورها، اجلمال يغرينا بسمو الفكر وشرف العدل وحب احلـق، وعشـق             
الفضيلة، وأداء األمانة، والشغف بالواجب، بينما يفجر اجلاللُ  فينا ينبوعا دفاقًـا مـن               

 2.ا احلمية واألنفة واالستعالء على اجلنب واخلوفالقوة، ويهبنا البسالة والشجاعة، ومينحن
ومهمـت  ” رسـائل النـور   “ أقول قد ال أجد مربرا هلذه احلرية، بعد أن عايشت           

 فلسفة األخالق يف القرآن مبنظور     -بالكتابة عن جانب من اجلوانب العديدة اليت احتوا         
ستاذ أديب إبـراهيم     أبلغ من بعض عبارات تضمنتها رسالة بعث ا األ         -رسائل النور   

                                                           
Ψ   جامعة -أستاذ الفلسفة اإلسالمية والتصوف المساعد كلية اآلداب .  مصر- في القليوبية 1951ولد سنة 

 مـن   له أبحاث في مجال إختصاصه كثيـرة ويشـرف علـى العديـد            .  العباسية -عين شمس القاهرة    
 .أطروحات الدراسات العليا
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الدباغ إىل السيد إحسان قاسم الصاحلي، مبناسبة أن األخري نوى كتابـة سـرية ذاتيـة             
  :لألستاذ النورسي مستخلصة من تراثه الفكري واإلمياين، تقول هذه العبارات 

البد للحقيقة من أن يتناوهلا قلم حار وإال ظلت باردة غري قادرة على التحريـك   “
 تتناول بقلمك شخصية حارة ملتهبة، تتفجـر حيويـة،          - ياعزيزي   -والتحفيز، فأنت   

وتتدفق أفكارا حارة الهبة، فليكن قلمك مغموسا ذا اللهب اإلمياين النـوراين لكـي              
يلهب األفكار وينري القلوب، فالرجل الذي نكتب عنه، مل يكن يف يوم من األيام عاديا               

التايل وجب التأين يف الكتابة عنه، ووجب أو تقليديا يف كل ما كتب وترك من تراث، وب
أال تكون الكتابة باردة فتقتلها الربودة يف مهدها، صحيح أن العلمية مطلوبة واحلقـائق              
تفرض نفسها فرضا على املؤلف، ولكن البد للحقيقة من أن يتناوهلا قلم حار يقترب من          

  .مستوى حرارة وحيوية األفكار اليت سيكتب عنها
حرييت، كيف يتوفر للكاتب عن شخصية النورسي وفكره، حـرارة   ومن هنا جاءت    

  .وحيوية وصدق وتدفق وإميان، هذه الشخصية اليت أهلبت األفكار وأنارت القلوب
  : حياة النورسي بذرة خلدمة القرآن الكرمي-ب 

، وبديع  ”بديع الزمان سعيد النورسي   “وإمامنا النورسي أشهر من أن يعرف به، فهو         
 وسعيد امسه، والنورسي نسبة إىل مسقط رأسه، قرية نورس التابعة لناحيـة             الزمان لقبه، 

له سبعة عشر مؤلفًا    “ بتليس  “من أعمال والية    ” خيزان“املرتبطة بقضاء   ” اسباريت“
، يتكلم باللغة التركية والكردية، ويقـرأ       4، وبقية املؤلفات باللغة التركية      3باللغة العربية 

  .رسيةويكتب باللغة العربية والفا
هـ، وتويف يوم األربعاء، اخلامس والعشرين من رمضان 1294/ م 1877ولد سنة 

مبدينـة  ”  أولـو جـامع  “مقـربة   م، ودفن يف1960  مارس23/ هـ 1379سنة 
، وبعد مرور مخسة أشهر على وفاته، قامت السلطات بنقل رفاته إىل مدينـة              ”أورفة“
  5.حيث دفن يف مكان ما ال يزال جمهوالً” اسبارطة“

جرت أكثر أحداث حياة شيخنا النورسي خارجة عن طوق اقتداره وشعوره وتدبريه            
إذا أعطيت هلا سري معني ووجهت وجهة غريبة لتنتج هذه األنواع من الرسائل الـيت               “

ختدم القرآن احلكيم، بل كأن حيايت العلمية كلها مبثابة مقدمات متهيدية لبيان إعجـاز              
   6.”الكلمات“القرآن بـ 
إن خـدمايت  “باقتناع تام وخبالص نيته، ال يتكلف التواضع ونكران الـذات،   وهو،

وأحداث حيايت قد أصبحت يف حكم بذرة، لكي تكون مبدًءا خلدمة إميانية جليلة، قـد               
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منحت العناية اإلهلية منها يف هذا الزمان شجرة مثمرة برسائل النور النابعة من القـرآن               
  . بذرة خلدمة القرآن الكرمي-ا فيها من ثراء وفاعلية  وبكل م- فحياة  النورسي 7الكرمي 

ودرس النورسي يف ظل منهجية التعليم يف زمانه علوما شيت، هي مسالك متنوعـة              
إليصال اإلنسان إىل اهللا اخلالق سبحانه وتعاىل، فهو قد درس طرق الكـالم والفلسـفة             

 يف دعوته إلنقاذ اإلميان،     والتصوف املعرفية، غري أنه مل يقتنع بأي طريق من تلك الطرق          
وإمنا اتبع طريق القرآن وحده للوصول إىل اهللا، ألنه أقرب الطـرق إىل إثـارة الفطـرة                 
اإلنسانية، وحتريك العقول الباحثة عن احلق، والقلوب العامرة بالتوثب الدائم، وأكثـر            

  8.الطرق انطباقًا على آيات األنفس واآلفاق
يف غاية الصفاء والتناسق والوئام، تلـك املعرفـة         نوافذ تظهر   ” رسائل النور “وتأيت  

اإلهلية اليت تعتمد على القرآن وحده، الذي هو كتاب الكون األكرب الذي جيد اإلنسـان         
  .فيه حقيقة احلياة وحقيقة وجوده معا، حبديث يف غاية الوضوح، وبأدلة يف غاية اليقني

 يعطيه كل منهما من تربية      ويف مقارنة بني نتائج حكمة الفلسفة، وحكمة القرآن وما        
  : يقول النورسي9للمجتمع اإلنساين،

أما ما تعطيه حكمة الفلسفة وحكمة القرآن من تربية للمجتمع اإلنساين فهي، أن  “
” املنفعة“نقطة االستناد يف احلياة االجتماعية، ودف إىل        ” القوة“حكمة الفلسفة ترى    
والقوميـة  ” العنصـرية “ لتزم بـ   دستورا للحياة،وت ” الصراع“يف كل شئ، وتتخذ     

وشأن املنفعة  ” االعتداء“السـلبية رابطة للجماعات، ومن املعلوم أن من شأن القوة هو           
هو ” الصراع“إذ ال تفي لتغطية حاجات اجلميع وتلبية رغبام، وشأن          ” التزاحم“هو  
إذ تكـرب بـابتالع غريهـا       ” االعتداء“هو  ” العنصرية“، وشأن   ”النـزاع واجلدال “

وتتوسع على حساب العناصر األخرى، ومن هنا تلمس ِلم سلبت سعادة البشرية مـن              
  10.جراء اللهاث وراء هذه احلكمة

نقطة اســتناد يف احلياة االجتماعية،     ” احلق“أما حكمة القرآن الكرمي، فهي تقبل       
، ونيل الفضائل هو الغاية بـدالً مـن         ”رضى اهللا سبحانه  “،  وجتعل    ”القوة“بدالً من   

، ”الصـراع “أساسا يف احلياة، بدالً من دستور       ” التعاون“، وتتخذ دستور    ”املنفعة“
وجتعل غاياا احلد من جتاوز النفس األمارة، ودفع الروح إىل معايل األمـور، وأشـباع               

  11.مشاعرها السامية لسوق اإلنسان حنو الكمال واملثل اإلنسانية
قفًا عدائيا، وهو يؤمن بطريـق      وموقف النورسي من الفلسفة من حيث هي ليس مو        

العقل املنطقي مصدرا من مصادر املعرفة، ولكنه يرفض حتريف العقل من خالل مذاهب             
  :، استمع إليه يقول ”الوحي اإلهلي“فلسفية معينة ترفض مبادئ الدين احلق 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي�
 

44 

فالفلسفة اليت ختدم احلياة االجتماعية، وتعني األخالق واملثل اإلنسانية ومتهـد           “… 
ي الصناعي، فهي يف وفاق ومصاحلة مع القرآن، بل هي خادمة حلكمة القرآن، فال               للرق

تعارضها وال ميكنها ذلك، وأما الفلسفة اليت غدت وسيلة للتردي يف الضاللة واإلحلـاد              
والسقوط يف هاوية املستنقع اآلسن للطبيعة، فإا تنتج السفاهة واللهو والغفلة والضاللة            

 12.يةوتعارض احلقائق القرآن
 فأنت جتد أن النورسي انطلق من قلب القرآن إىل أعماق األنفس واآلفاق يف ترابط              
كوين رائع، يريح العقل ويستويل على القلب، وصاغ فكره من أمساء اهللا احلسىن بنـاًء               
كونيا متناسقًا، يشكل نظرة اإلنسان املسلم إىل الكون واحلياة واتمع واإلنسان، وينقذ            

صري احلاضر من غربة قاتلة وفصام نكد، مع أثار رمحة اهللا اليت تغمر احلياة،              اإلنسان الع 
، فقدم لنا من خالل أكثر من مائة وثالثـني رسـالة            13من خالل قيم جمموعة موحدة      

عميقة، انبثقت من هدى القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، شرحا ألصول العقائـد             
ة القاطعة الدامغة، وقدم لنا أيضا مذهبية اإلسالم الشاملة         اإلسالمية بأدلتها العقلية والعلمي   

يف الكون واحلياة واتمع واإلنسان، بدقائقها ومقدماا ونتائجها، قـدم لنـا عالجـا            
للمشكالت اخلطرية اليت أثريت يف عصره أمام اإلسالم، والشبهات اليت نثرت بتعمد من             

الكالمية، ومجود املقدمات الفلسفية اليت     حوله، وذلك مبنطق يبتعد عن قيود املصطلحات        
 يف عصرنا   - هذه القيود الكالمية وهذا اجلمود الفلسفي        -تزيد يف احلرية، دون أَنْ تنقذ       

هذا عقيدة أو تبين إميانا، أو تدخل إشراق الروحانية اإلسالمية املتزنة يف كيان اإلنسـان               
  . املسلم
  :  بعض النواحي الالمعة يف شخصية النورسي-ج 

جاءت حياة شيخنا بني قوم احنسرت اللغة العربية عنهم، وأصبحوا يف الغالبية الغالبة             
منهم ال يتكلموا، فالنورسي إنسان غري عريب، يكشف من أسـرار القـرآن الكـرمي               
وإحياءاته ومراميه وبالغة ألفاظه وتراكيبه ونظمه وأبعاده واحلكمة فيه، وهذا شئ يكـاد             

  . للدهشة واإلكبار حقًايكون معجزة، وأمر يدعو
ومن النواحي الالمعة أيضا يف شخصية النورسي، أنه كان مؤثرا غاية التـأثري علـى              
سامعيه، مقنعاً ملن يريد أن يقتنع منهم، وهذه امللكة مكّنت هلم مـن نفـوس طالبـه،                 
وجعلتهم طاقة مقتدرة على محل رسائل النور إىل كل مكان متكن لإلميان وترشـد إىل               

الصاحل وتغرس السالم االجتماعي والتعاون احملبة، وترسى دعائم األمة اإلسـالمية     العمل  
  14.السعيدة يف الدارين
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جيدها تركز على تربية النفس البشرية وغرس احلقـائق         ” رسائل النور “فمن يتأمل   
اإلميانية فيها وصبغها ا، لتصبح هذه احلقائق سلوكًا وحركة إنسانية تعمر الكون على             

 ورسوله، وخصوصا وأن النورسي وجد نفسه يعيش يف جمتمع إسالمي غاب عنه   سنة اهللا 
  .الوعي اإلمياين العميق، وكان البد أن يعود، فكانت رسائل النور

وقضية اإلسالم امللحة عند شيخنا النورسي ليست قضية صراع سياسـي ميكـن أن          
 ال ميكن أن يغلب     يغلب فيه أو أن يكون مغلوبا، إمنا هي قضية صراع حضاري رهيب،           

فيه اإلسالم، إذا عرفه العامل على حقيقته، واعتقده وآمن به، لذا فهو يرى أن أوربا اليت                
متثل قمة حضارة اليوم ميكن أن ختفى يف رمحها جنني اإلسالم، إذا فهمته واستوعبته، وأن 

ويبلغ هذه الرحم ستنشق عن هذا الوليد يوما ما ليدرج يف أحضان الغرب، وينمو ويكرب           
  15.أشده

وقد وعى النورسي وأدرك مهه وهدفه ورسالته، وقرر مستعينا باهللا تعاىل وحده، أن             
يضحي بالغايل والرخيص من أجل حتقيق هذا الطموح، وجتسيد هذه الرسالة، وكان أن             

اإلميـان   نـزل إىل امليدان مدافعا عن دين اهللا، جماهدا يف سبيله، ضحي يف سبيل إنقـاذ 
ة بكل شئ، بالدنيا كلها، راحة وماالً ومنصبا، فنفى، وسـجن، وشـرد،             وإيقاظ األم 

  16.ولوحق، حىت آخر حلظة من حلظات حياته املثمرة املباركة، وهو على فراش املوت
وما أمجل وأبلغ وأعمق عبارته اليت خياطب ا البائسني الذين سقطوا يف درك الكفر              

عموا أن اإلحلاد ضـرب مـن متطلبـات         املطلق، الذين باعوا دينهم بدنياهم، الذين ز      
السياسة، وأن النورسي، برسائل النور، يفسد عليهم مدنيتهم، وحيول دون متتعهم مبباهج            

  :احلياة وملذاا، تقول كلمات هذه العبارة
أال فلتعلموا جيداً، بأنه لو كان من الرؤوس بعدد ما يف رأسي من شعر، وفصـل يف                 

 هذا الرأس الذي نذرته للحقائق القرآنية، أمـام         كل يوم واحد عن جسدي، فلن أحين      
الزندقة والكفر املطلق، ولن أختلى حبال من األحوال عن هذه اخلدمة اإلميانية النورية، وال              

  17.يسعين التخلي عنها
أن رجالً مبثل هذه القوة والشجاعة والثبات واإلميان بـاحلق، واالعتـزاز    وال شك

ب وأعزه وأكرمه، نسب الدين اإلسالمي، ال شك أن بالعقيدة وباالنتساب إىل أفضل نس
مدافعا عن دين اهللا، جماهداً يف سبيله، كالنورسي، فدائيا باع الـدنيا كلـها يف سـبيل                 
اآلخرة، ومرضاة اهللا ونفع الناس، نفي وسجن وشرد، وكل مهه إرشاد أهل القـرآن إىل       

ره احلياة اليت ال غـين حليـام   حقائق اإلميان، وحثهم على احترام الفكر اإلمياين، واعتبا     
  .اإلميانية عنها
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أقول ال شك أن النورسي الذي جتسدت فيه كل هذه القيم، كان محاطاً بالعنايـة               
أن القرآن الكرمي مشس    ."والفضل اآلهلية، وكفى ما سنداً وعوناً ألن يربهن للعامل أمجع         

   ".معنوية ال خيبو سناها وال ميكن إطفاء نورها
  :مجيل عبارته اليت يقول فيهاوتأمل معي 

فتلك الفتوحات اليت هيأا العناية اإلهلية لرسائل النور، جعلتين أحب تلك احليـاة             "
  .." الضجرة القلقة املضطربة، بل جعلتين أُردد ألف شكر وشكر للبارئ سبحانه وتعاىل

شقات اآلتية  حقا فقد جعلته هذه الفتوحات اليت هيأا العناية اإلهلية، راضياً جبميع امل           
على شخصه، وبكل سرور وامتنان، ويضحي بروحه ونفسه قبل جسـده، يف سـبيل              

 . ”طالب النور“ وسالمة ”رسائل النور“سالمة 
 
  : يف رسائل النور” مشكلة الشر“ : ثانيا
 :ليس أصال يف العامل، وإمنا سبيل ملعرفة اخلري" الشر  " -أ 

 والعدم شر حمض وظـالم وقـبح،        الوجود عند النورسي خري حمض، ونور ومجال،      
ويصدر اخلري من اخلري املطلق تبارك وتعاىل، من اجلميل املطلق عز وعال، وال يصدر من               

  .احلكيم املطلق سبحانه العبث البتة
ويذهب النورسي إىل أن الكمال واخلري واحلسن يف الكائنات هي املقصودة بالذات،            

يات بالنسبة إليها قليلة تبعية مغمورة يف       وهي الكليات، وأن الشر والقبح والنقصان جزئ      
اخللقة، خلقها خالقها منتشرة بني احلسن والكمال، ال لذاا، بل لتكون مقدمة وواحداً             

   18. حقائق اخلري والكمال واحلسن- بل لوجود -قياسيا لظهور 
فاخلريهو األصل يف العامل وكل ما ينـزل باحلياة مجيل وحسن، حىت األوضاع اليت              
 حىت هذه، أنوار مجـال      - من وجهة نظرنا ورؤيتنا القاصرة       - باآلالم واملصائب    تتسم

لطيف تشف عن ألشعة رمحة ضمن ملعات احلكمة اإلهلية، إظهار ألحكام بعض األمساء             
أن الضاللة والشر بأكثريتها املطلقة شئ عدمي وسليب وغري أصيل،    واحملصلة19.احلسىن

اخلري، فهي بأكثريتها املطلقة ذات وجود وشيء إجيايب       وهي إخالل وختريب، أما اهلداية و     
مالزم للخري، واالثنان نقيضان يف احلياة لكنهما دائما   والشر20وأصيل وهي أعمار وبناء 

رفيقا درب وطريق، مادامت احلياة، ومادام اإلنسان حيا يرزق، وحىت يرث اهللا األرض             
 .ومن عليها، ليحاسب األشرار وجيزي األخيار

 عنصران موجودان يف كل مكان، تتصـارع        - عند شيخنا النورسي     -والشر  اخلري  
آثارمها ومثارمها بعضها مع البعض اآلخر، وينتج عن هذا، التغري الدائم والتبدل املستمر،             
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وفروع وأغصان هذين العنصرين املتضادين ونتائجهما سيمتدان ويستمران حـىت يـوم            
   21.جهنمالقيامة، وستفرقان أخرياً إىل جنة وإىل 

فاخلطيئة لن ختتفي أبداً من حياتنا، وما علينا أن نفعله أن ندرس ونبحث ملاذا خيطئ                
الناس، وما الذي أوصلهم إىل مستنقع الرذيلة ووحل اخلطيئة، فإذا عرفنا جتنبنا الوقوع يف              

 .مثل ما وقعوا فيه
 القـرآن   وإليك بعض التفصيل لرؤية النورسي يف مسألة الشر، واملستمدة أساساً من          

الكرمي ن واليت تبصرنا حبقيقة أن الطريق الوحيد للتخلص من الشرور، من اخلطيئة، هـو     
  .طريق السري يف نور التوحيد بكل إميان وبكل حمبة

 عن حياة الغربة واألسر اليت أضطر       ”كليات رسائل النور  “حيدثنا شيخنا النورسي يف     
إىل إحساسه أالم إخوانه ووطنه، بـل       إليها، وما تضمنته من شعوره بآالم كبرية، إضافة         

واإلنسانية مجعاء، مبا من اهللا عز وعال عليه برقة إنسانية شفوقة موجودة يف فطرته جعلته               
مهتما ومهموما بالعامل اإلسالمي اهتمامه بداره ووطنه، بل إن شيخنا كان يتأمل حـىت              

ؤملة هذه، وهو بيـان       ويظهرنا النورسي على هدفه من عرض جروحه امل         22آلالم احليوان 
، وجنده 23كيف أن الترياق القدسي للقرآن احلكيم، شفاء ناجع ونور المع هلذه اجلروج         

 إضافة إىل هـذه     - على األقل من وجهة نظرنا غري املتعمقة         -حيدثنا عن شرور أخري     
الشرور األخالقية، كاملصائب واألمراض واألوبئة والزالزل والفيضانات واملوت، أقـول         

ا عنها شيخنا من خالل رؤيته اجلمالية لكل ما حيدث يف هـذه الـدنيا، وبـنص                 حيدثن
  -:عبارته
هذه الدنيا حديقة متجددة على الدوام، تظهر يف مراياها جتليات األمساء احلسـىن             “

، وهو أيضا يفسر وجود الشـر، سـواء         24للصانع ذي اجلالل، ومزرعة لغراس اآلخرة       
رياً يتالئم ويتوافق مع العلم والقـدرة واإلرادة والرمحـة           تفس -أكان أخالقيا أم طبيعيا     
  .والشفقة والعناية اإلهلية

وتبدو رؤيته اجلمالية لكل ما حيدث يف هذه الدنيا، يف كثري من عباراته اليت ضـمنها               
  :، استمع إليه مثالً يقول”وسائل النور“

والقبح فهما إن كل شئ يف الكون ينطوي على خري، وفيه مجال وحسن، أما الشر  “
جزئيان جدا ومها حبكم وحدتني قياسيتني، أي أما وجدا إلظهار ما يف اخلري ومـا يف                
اجلمال من مراتب كثرية وحقائق عديدة، لذا يعد الشر خرياً والقبح حسناً مـن هـذه                

 :  وهو يقول أيضا25ًالزاوية، أي من زاوية كوما وسائل إلبراز املراتب واحلقائق
 العقول السليمة، أن اخلري هو األصل يف العامل، أما الشـر فهـو   لقد حتققت لدي “

تبعي، فاخلري كلي والشر جزئي، وثبت بشهادة العلوم مجيعها وبتصديق االستقراء التـام             
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الناشئ من نظر احلكمة، أن احلسن واخلري واحلق والكمال، هو املقصود بالذات والغالب             
الباطل، فهي أمور تبعية ومغلوبـة ومغمـورة،        املطلق يف خلق العامل، أما الشر والقبح و       

  26.”وحىت لو كانت هلا الصولة فهي صولة مؤقتة
 لكثري من احلوادث ليس شراً، فلألشياء، وللحـوادث  ”الشرور“عليه اسم  وما نطلق

اجتاهات وزاويا خمتلفة، إذ قد يبدو شيء ما شرا من زاوية معينة، وخـريا مـن زاويـة             
هرها سيئًا وقبيحا ومشوشا، ولكن مجال براق خلـف         أخري، فهناك حوادث يبدو ظا    

 هلا حىت أن القرآن الكرمي يشر إىل هذا اخلصوص بشكـل واضـح             27الستار الظاهري   
وعسى أَن تكْرهوا شيئاً وهو خير لَّكُم وعسى أَن تِحبوا شيئاً وهو شر لَكُـم واُهللا                {

 والتطلع إىل القشور، واالكتفـاء     والسطحية،؛]216: البقـرة  [}  يعلَم وأنتم ال تعلَمونَ
 عليـه، وهـذا     ”الشر“مبطالعة الظاهر وراء حكم اإلنسان بقبح شئ ما، وإطالق إسم           

 28.اخنداع معريف ينبهنا إليه النورسي وحيذرنا منه
، ”اخلـري “وحيدثنا النورسي عن حكمة مزج الشر باخلري، وأن الشر هو سبيلنا ملعرفة  

  : للعافية دون وجود املرض، وال نتذوق لذة الصحة إن مل جنرب املرض فيقول إذ ال معين
أن الشر يف الكون واملخلوقات ليس هدفا لذاته، وأنا هو وحدة قياسية لتنقلـب   “

حقيقة واحدة للجمال إىل حقائق كثرية، والشر كذلك، بل حىت الشيطان نفسه، إمنـا              
وسيلة لترقيات البشر غري احملدودة حنو الكمال الـيت ال          خلق وسلط على البشرية ليكون      

تنال إال بالتسابق وااهدة، وأمثال هذه الشرور والقبائح اجلزئية خلقـت يف الكـون              
 29.لتكون وسيلة إلظهار أنواع اخلري واجلمال الكليني

 : وهو يقول أيضاً
ها، يعـد كـذلك   إن قبحا يكون سببا إلنتاج أنواع من اجلمال أو سبباً إلظهار “

مجاالً، وإن انعدام قبح يؤدي إىل إخفاء كثري من اجلمال، وإيل عدم ظهوره، ال يعد قبحا                
، بل إن الشر القليل يفتقر بل يستحسن ألجل         30”واحداً، بل أضعافا مضاعفة من القبح     

ا اخلري الكثري، ألن يف ترك اخلري الكثري ألن فيه شراً قليال شر كثري، ويف نظر احلكمـة إذ                 
 31.قابل الشر القليل شرا كثريا صار الشر القليل حسناً بالغري

مالزمة الشر للخري، وأما دائماً رفيقًا درب وطريق، وعنصران موجـودان يف   وعن
 : كل مكان حىت يرث اهللا األرض، يقول النورسي

ن إن اهللا جل جالله ملا أراد أن يبدع عاملا لإلبتالء واالمتحان حلكم كثرية تدق ع “
العقول، وأراد تغيري ذلك العامل وحتوله حلكم، مزج الشر باخلري، وأدرج الضر يف النفع،              
وأدمج القبح يف احلسن، فوصلها جبهنم وأمدها ا، وساق احملاسن والكماالت تتجلي يف             
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اجلنة، وأيضاً ملا أراد جتربة البشر ومسابقتهم وأراد وجود اختالفات وتغريات فـيهم يف              
، خلط األشرار باألبرار، مث ملا انقضي وقت التجربة، وتعلقت اإلرادة بأيديهم        دار االبتالء 

  .]59:سورة يس[ } وامتازوا الْيوم أَيها الْمجِرمون{ جعل األشرار مظهر خطاب 
  وملـا ،]73: سورة الزمر[} فَادخلُوها خاِلِدين{وصري األبرار مظهر تلطيف وتشريف 

صنعت الكائنات فانسلت مادة الضر والشر عن عنصر النفـع واخلـري            امتاز النوعان ت   
انه لو أمعن النظر يف الكائنات صـودف فيهـا          : والكمال، فاختارت جانباً، واحلاصل   

  32.”عنصران أساسان، وعرقان ممتدان إذا حتصال وتأبدا صار جنة وجهنم
 العامـة   جزءاً من نتـائج القـوانني  - يف رأي شيخنا -املصائب والشرور  وتشكل

 من  - إذن   -والكلية اليت متثل اإلرادة الكلية للسلطنة الربانية فقط، فهذه الشرور اجلزئية            
مقتضى سريان وجريان هذه القوانني، ويري النورسي أن اهللا تعايل يقوم بتجليات خاصة             
مبحافظة اإلنسان من الشرور اجلزئية اليت تظهر للوجود عند قيام القوانني الكلية بـإجراء              

 إىل جندته ويوصل رمحته إليه إما مباشـرة أو بوسـاطة   - عز وجال -فعاليتها، ويسرع  
  .عبادة ودعاء ذلك اإلنسان

 واستنادا إىل هذه الرؤية اليت تري األشياء جتليات األمسـاء احلسـىن للمبـدع ذي               
حىت خلق “اجلالل، ينظر النورسي إىل التلف والتخريبات واملرض والشيخوخة واملوت و  

طان خري ومجيل من هذه الزاوية، ألنه وسيلة للمنافسة واملسابقة والنضال، الذي هو             الشي
  : وما أمجل عبارته اليت يقول فيهـا33.احملرك لظهور الفروقات والتمايزات املعنوية

وسادة الراحة ليست وجود خري حمض، بل هي أقـرب اجتاهـا إىل     إن حياة على “
  34.”العدم وإىل الشر احملض

 
 : ألهل اإلميان” باب الرمحة“خري و وت امل-ب 

مادام اهللا موجودا، وعلمه حييط بكل شئ، فالبد أال يكون هناك يف عـامل املـؤمن،    
عدم، وإعدام، وانعدام وعبث، وحمو وفناء، من زاوية احلقيقة، بينما دنيا الكفار زاخـرة              

 ينقذ اإلنسان من اإلعدام     بالعدم والفراق واالنعدام ومليئة بالعبث والغناء، واإلميان مثلما       
األبدي أثناء املوت، فهو ينقذ دنيا كل شخص أيضا من ظلمـات العـدم واالنعـدام                

 فأنه يعدم ذلك اإلنسان، ويعدم دنياه - وال سيما إن كان مطلقًا     -والعبث، بينما الكفر    
  35.اخلاصة به باملوت، ويلقيه يف ظلمات جهنم معنوية حموالً لذائذ حياته آالما وغصصاً

 ليس إعداما، وال عبثًا وال سـدى وال انقراضـا، وال            - يف رسائل النور     - املوت  
انطفاًء، وال فراقًا أبديا، بل هو تسريح من لدن فعال حكيم رحيم، وتبديل مكان وتغيري               
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مقام، وسوق حنو السعادة اخلالدة، حيث الوطن األم، الوطن األصلي، أي هـو بـاب               
 إال أنه يف احلقيقـة      - ومهما يبدو ظاهرا إحنالالً وانطفاء       -وت  وصال لعامل الربزخ، فامل   

مبدأ ومقدمة حلياة باقية لإلنسان وعنوان لتلك احلياة، مثلما تضمر البذرة حتـت األرض            
  .إال أا متضي باطنا من حياة البذرة اجلزئية إىل حياة السنبل الكلية ومتوت ظاهرا،

 فال ينبغي أن ينظر إليه كأنـه  -وية احلقيقة  من زا -ومادامت هذه هي ماهية املوت      
معي عبارة النورسي اليت   ،وتأمل36شئ خميف، بل جيب اعتباره تباشري الرمحة والسعادة 

  : يقول فيها
 وِإليه  {،]60:األنعام[} ِإلَيِه مرِجعكُم{اعلم إن يف إكثــار ذكــر القرآن ملآل  “

 بشـارة  ،]36: الرعـد [} واليه املَآب{ ]18: املائدة[ }مِصريالْ وإليه{ ،]28:البقرة[} ترجعون
 إذ تقول هذه اآليات للناس، إن املوت والزوال         - وإن تضمنت للعاصي ديدا      -عظيمة  

والفناء والفراق من الدنيا، ليست أبوابا للعدم والسقوط يف ظلمات الغناء واالنعدام، بل             
  37.”زل واألبدأبواب للقدوم والذهاب إىل حضور سلطان األ

فاملوت يف رؤية شيخنا القرآنية، بداية رحلة جديدة من احلياة تأيت بعد أن يسلم املرء               
الروح ليبدأ مرحلة حياتية أشرف وأمسي من تلك احلياة املرئية املألوفة، واملوت ذا هـو             
ممر اخللوص إىل احلياة األشرف، وتأمل حديث النورسي عن هذا املعين السامي اللطيف             

 ففـي   ]101: يوسف  [ }توفَِّني مسِلما وأَلِْحقِْني ِبالصاِلِحني   {: ذي تضمنته اآلية الكرمية   ال
 فيها يف ذروة السعادة والسرور، بعد أن أقر اهللا - عليه السالم -األثناء اليت كان يوسف 

 عينه ولقي والديه وتعارف وحتاب هو وأخوته، يف هذه األثناء خترب اآليـة الكرميـة أن               
 نفسه، هو الذي يسأل ربه اجلليل وفاته لينال سعادة أعظم من            - عليه السالم    -يوسف  

هذه السعادة اليت ينعم ا يوسف وهو األنيس باحلقيقة، إذ طلب املوت املر وهو يف ذلك           
واملوت أمر وجودي   . الوضع الدنيوي املفرح اللذيذ كي ينال تلك السعادة العظمي هناك         

ـَن       {: مي بقوله عرب عنه القرآن الكر    الَِّذي خلَق الْموت والْحياةَ ِليبلُوكُم أَيـكُم أَحس
خملوق وهو نعمة كاحلياة، فأما عن كون املوت أمـراً وجوديـا      فهو]2: امللك[} عمالً

  .فإليك نص النورسي
ويل إن املوت يف حقيقته تسريح وإاء لوظيفة احلياة الدنيا، وهو تبديل مكان وحت “

وجود، وهو دعوة إىل احلياة الباقية اخلالدة ومقدمة هلا، إذا كما أن جميء احلياة إىل الدنيا                
هو خبلق وبتقدير إهلي، كذلك ذهاا من الدنيا هو أيضا خبلق وتقدير وحكمة وتـدبري               

 38.”إهلي
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 نعمة كاحلياة، فإن ذلك يتجلي يف رؤية شيخنا النورسي - املوت -كونه  وأما عن
اهر عدة منها، أنه إنقاذ لإلنسان من أعباء وظائف احلياة الدنيا، ومـن تكـاليف               يف مظ 

 وهو خروج من قضبان سجن الدنيا املظلم الضيق املضطرب، ودخول           -املعيشة املتصلة   
 واهللا تعاىل هو الذي يهب املـوت  39يف رعاية احملبوب الباقي، ويف كنف رمحته الواسعة         

وظيفة احلياة، ويبدل مكانك يف الـدنيا الفانيـة،         ، أي هو الذي يسرحك من       ”ومييت“
وينقذك من عب اخلدمة، وحيررك من مسؤولية الوظيفة، أي يأخذك من هـذه احليـاة               

 40.الغانية إىل احلياة الباقية
أضف اىل ذلك، أنه كما أن احلياة برهان األحدية، ودليل وجوب الوجود، فـاملوت         

بوجودها على وجوب الوجود، وتشهد بزواهلا    دليل السرمدية والبقاء، فاملوجدات تشهد      
مع أسباا، وجميء أمثاهلا عقيبها على أزليته وسرمديته وأحديته، إذا أن جتدد املصنوعات             

املوجدات اللطيفة وغروا يف طلوع أمثاهلا وأفوهلا يف ظهور أشـباهها،   اجلميلة، وتبدل
 وعلـى بقائـه   تشهد شهادة قاطعة على وجود ذي مجال سـرمدي دائـم التجلـي،         

 41.ووحدته
التحليل العميق الذي قدمه النورسي للموت، وأنه ليس فناء وال اضـمحالالً   إن هذا

وانسحابا، وإمنا هو جمرد حتول ونقله إىل األكمل واألشرف، وهو بذلك تباشري الرمحـة              
والسعادة، أقول إن حتليل النورسي هذا مفيد كل اإلفادة على اكثر من مستوى، فهـو               

لى املستوى العقدي ألنه ينصب على ظاهره املوت اليت هي عتبة اليوم اآلخـر،              مفيد ع 
وهو جزء من الغيب الذي يؤمن به كل مؤمن، كما أن هذا التحليل مفيد على املستوى                
النفسي، لكونه يكسب املرء إطمئنانا وانسجاما مع الذات، فهو إعالن عن بقاء اإلنسان             

ألوىل، وغري خاف أن فلسفة املوت عنـد شـيخنا          واستمراره واتصال حياته األخرى با    
النورسي رفض لفلسفة العدم واإللغاء والتشاؤم اليت أشاعتها الفلسـفات املاديـة الـيت          
حصرت حياة اإلنسان يف بعد واحد وهو حياته يف الدنيا، مما أصابه باليـأس والتـأزم                

  .والقلق والكآبة والعبثية
الدار اآلِخـرةَ   {ر النفس وتطمئن ا، ألن      أما وأن يكون املوت رحلة حنو حياة تق       

، فهذا يهون من شأن املوت، فال جيعله        ]84:العنكبـوت   [} لَِهي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمون    
ذلك الشبح املرعب الذي يفىن اإلنسان ويدمره، ومثل هذا اإلحساس يكسب اإلنسـان             

  .شجاعة خاصة ملواجهة املشاق واقتحام الصعاب
 42.ليس أمجل من قول النورسي يف الشعاعاتو
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ان امثن ما عند اإلنسان، وأعظم ما حيرص عليه ويدافع عنه وجيهد يف احلفاظ عليه،                
 بفرح عميق إزاء تسليم اإلنسان ألعز ما ميلكه        -هو روحه بال شك، واملؤمن حيس يقينا        

 .”ياع والفناءليحفظه من العبث والض” قوي أمني“ إىل يد - وهو روحه -يف الوجود 
 

  : اإلنسان منبع الشرور األخالقية-جـ 
يرى النورسي أن خلق الشر ليس شرا، وإمنا كسب الشر شر، ألن اخللق واإلجيـاد               
ينظر إليه من حيث النتائج العامة، فوجود شر واحد، إن كان مقدمة لنتائج كثرية فـإن                

  43.خلريإجياده يصبح خريا باعتبـــار نتائجه، أي يدخل يف حكم ا
 مثالً  - كعادته دائما يف تبسيط الفكرة وسرعة وصوهلا إلينا واستيعابنا هلا            -ويعطينا  
  : لذلك، يقول

إن إجياد النار شر، إذا     : النار هلا فوائد ومنافع كثرية جدا، فال حيق ألحد أن يقول            “
طني ما أساء استعماهلا باختياره وجعلها شرا ووباالً على نفسه، وكذلك خلـق الشـيا             

وإجيادهم فيه نتائج كثرية ذات حكمة لإلنسان، كسموه يف سلم الكمال والرقي، فـال              
أن خلق الشيطان شر، :  أن يقول -يسيغ ملن استسلم للشيطان باختياره وكسبه اخلاطئ        

  44.”إذ قد عمل الشر لنفسه  بكسبه الذايت
ـ               ري املطلـق   وهو يذهب إىل أن سبب الشر يتمثل يف عدم قبول اخلري الوارد من اخل

سبحانه قبوالً حسنا، وأن النفس اإلنسانية أمارة بالسوء وبالتايل فهي منبـع الشـرور              
راقيا ساميا  بينه وبني نفسه الغوية، جيسد لنا هـذه           ” مونولوجا“األخالقية، ونطالع له    

املعاين، ومن خالله يوجه النورسي نصحا لكل نفس غوية مغرمة بالفخر معجبة بالشهرة             
 .ة وراء املدح والثناءهائم

  :تقول عبارات هذا املونولوج اجلميلة املوحية
يا نفسي الغوية إن كانت بذيرة التني اليت هي منشأ ألوف الثمـرات، والسـاق    “

النحيفة الصلبة اليت تعلقت ا مئات العناقيد، إن كانت هذه الثمرات والعناقيد من عمل              
ل من يستفيد من تلك النتائج أن يبدي املدح         تلك البذيرة والساق ومن مهارما، لزم ك      

إن كانت هذه الدعوى حقًا، فلرمبا يكون لك حق أيضا يف الفخـر             ! ويظهر الثناء هلما    
والغرور ملا محلت من النعم، بينما أنت ال تستحقني إال الذم، ألنك لست كتلك البذيرة،    

 بفخرك وغرورك مـن     وال كتلك الساق، وذلك  ملا حتملني من جزء اختياري فتنقصني          
قيمة تلك النعم وتبخسني حقها، وتبطلينها بكفرانك النعم، فليس لـك الفخـر، بـل               
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الشكر، وال تليق بك الشهرة، بل التواضع واحلياء، وما عليك إال االستغفار ومالزمـة              
  45.الندم، ال املدح، فليس كمالك يف األنانية، بل يف االستهداء

 بل املنفعل وحمل الفعل، وخلقت قابلـة للخـري،   فالنفس ليست الفاعل وال املصدر،   
مرجع للشر، وهلا تأثري، فعل، واحد فقط، وهو تسببها يف الشر، عند عدم  قبوهلا اخلـري        

  .الوارد من اخلري املطلق قبوالً حسنا
  :وتتواصل كلمات النورسي اجلميلة، فيقول

ه الثمرات إمنـا    ال تقويل إنين قد انتخبت من دون الناس كلهم، وهذ         ! فيا نفسي   “
بل قد أعطيـت تلـك      .. وحاش هللا ... كال! تظهر بوساطيت مبعىن أن يل فضالً ومزية        

  46..".الثمرات ألنك أحوج الناس إليها، وأكثرهم إفالساً، وأكثرهم تأملًا
معىن ذلك أن النفس اإلنسانية تأمر صاحبها بالسوء، ومن بينه وأخطـره أن يغـرم               

رة، ويهيم وراء املدح والثناء، رد أن بعضا من الثمار،          اإلنسان بالفخر، ويعجب بالشه   
بعضا من اخلري، ظهر على يديه، فيظن أنه فاعله، وأنه مصدره، وتفويه نفسه بـالفخر،               
وإنتظار املدح والثناء من اآلخرين، واحلقيقة أن هذه الثمار، ليست من عمل اإلنسـان،              

وينبغي على  صدر احلق، اهللا تبارك وتعاىل،وال من مهارته، وإمنا هي فعل الفاعل احلق، امل
املرء، الذي يظهر احلق  تعاىل على يديه، ومن خالله بعض هذه الثمرات، بعض هـذه                
النعم، ينبغي عليه الشكر والتواضع له عز وعال، واحلياء منه، فليس لإلنسان أي فضـل               

ـ         “ومزية، كال وحاش هللا،      اس إليهـا،   بل قد أعطيت تلك الثمرات له، ألنه أحوج الن
  .”وأكثرهم إفالسا، وأكثرهم  تأملًا

 قابلية عظمى للخـري، وقابليـة       - وكما يذهب إىل ذلك النورسي       -ويف اإلنسان   
 يستطيع األوىل، أي يستطيع أن يكون خريا، ويستطيع         - اإلنسان   -عظمى للشر، وهو    

كليف ومحل األمانـة،  الثانية، أي أن يكون شريرا، وذلك مبا من اهللا تعاىل عليه بنعمة الت           
  :وشرفه ا، ومسي به منـزلة فوق كل الكائنات، يقول شيخنا النورسي 

 يف اإلنسان جهتني، األوىل، جهة اإلجياد والوجود واخلري واإلجيابية والفعـل،  إن “
واألخرى جهة التخريب والعدم والشر والسلبية واالنفعال، تتمثل األوىل يف قبوله اخلـري         

ري املطلق، ويف إميانه باهللا وحده، وعبوديته له تعاىل وحده، فإذا مـا فعـل               الوارد من اخل  
اإلنسان ذلك فاز مبوقع مرموق فوق مجيع املخلوقات، وتتمثل اجلهة الثانية، يف استنكاف    
العبد من العبودية وجتاهلها، وتباهيه بقدرته وأنانيته، وختليه عن الدعاء والتوكل، وتكربه            

يع الكائنات وازدرائها واستهجاا، بل إن تباهي اإلنسان بقدرته         وهنا يستحق احتقار مج   
وأنانيته إهانة لإلنسانية وترذيل هلا، تلك اليت جعل هلا احلق تعايل مقاما عاليـا رفيعـا،                

  .ووظيفة سامية حني شرفها حبمل األمانة، بالتكليف،بالعبودية له تعاىل
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اع هوى النفس، واكتمل عبدا هللا تعـاىل        وإذا ما ختلى اإلنسان عن أنانيته، وترك اتب       
يبدلُ اللَّـه سـيئَاِتِهم     {: تائبا مستغفرا ذاكرا له سبحانه، فسيكون مظهرا لآلية الكرمية        

فتنقلب القابلية العظمى عنده للشر، إىل قابلية عظمـى للخـري،            ]70:الفرقان[} حسناٍت
  . 47أعلى علينيويكتسب قيمة أحسن تقومي، فيحلق عاليا إىل 

 نفسه األمارة بالسوء، تلك الـنفس  - وينصح كالً منا بذلك    -وهكذا يقوم شيخنا    
اجلاهلة املتقاخرة املغرورة املرائية املعجبة بنفسها، ويعود ا إىل التحليق عاليا إىل أعلـى              
 عليني، بالشكر والتواضع واحلياء واالستغفار واالستهداء، ويف كلمة واحـدة، يف متـام            

 .العبودية للحق تبارك وتعاىل
فاإلنسان هو منبع الشرور األخالقية، وبالتايل وجب عليه إصالح أنانيته الـيت هـي      
مصدر ملصائب ومعاصي كثرية، أشنعها وأكثرها سوًء املصيبة الدينية، واليت تتمثـل يف             

  :الكفر سبب كل شرور، يقول النورسي
ك ألن الكفر شر وسوء وختريب وعـدم         ذل 48”املصيبة احلقيقية هي املصيبة الدينية    “

تصديق، ولكن هذا الشر والسيئة الواحدة تتضمن حتقريا للكون بأمجعه، وإهانة لألمسـاء            
 49.  جير التجليات إىل العبثاإلميان  بأكمله، ذلك ألن الكفراإلهلية، وسخرية من 

علـى   على املسـتوى النفسـي و  - وغريها -ميثل العالج من هذه املصيبة  واالميان
املستوى الكوين، واملؤمن هو اإلنسان الذي وضع كل شئ،وحىت موقعه يف الوجود على             

مادمنا منلك نعمة كبرية ال حتد ونعمة مثينة جدا         “املستوى الكوين، يف مكانه الصحيح، و     
وقيمة جدا مثل نعمة اإلميان، إذن فأهالً بكل شئ، أهالً بالشيخوخة وباملرض، وأهـالً              

األنانيـة الـيت    “ ومع حالوة اإلميان والرضا والقناعة جيب أن منزق          50”باملوت والوفاة   
   51.”هو“، ونظهر ”تغذيها النفس األمارة

 كمالٌ ونور، هو اهللا تعاىل الواجب - عند النورسي -فأنت جتد أن الوجود  وهكذا
ـ    52الوجود، والقادر املطلق، والعامل املطلق والصانع ذو اجلالل واإلكرام         اء ، مث تأيت األمس

فإذا نظرنا من زاوية احلقيقة نرى أن الكمال واجلمال يعود إىل األمساء            “ اإلهلية احلسىن،   
األهلية احلسىن وإىل نقوشها وجلوا، فما دامت هذه األمساء باقية وجلواا دائمية، إذن             
فالبد أن جتدد على الدوام وتنضر على الدوام وجتمل إذن فهي ال تتجه حنو العدم وحنـو        

   53.ء، بل رمبا كانت يف تغري وتبدل نسيبالغنا
، ذلك ألنه   ”بوحدة الوجود “وجتدر اإلشارة هنا إىل أن النورسي يفترق عن القائلني          

مادام يرى وجودا حقيقيا لألشياء، ويرى إثباتا معينا هلذا الوجود، أي وجودا نابعا مـن               
  :، لذا يقول54قدرة القادر األزيل

ولذا فإن كل مـا     ” كل شئ منه  “  فالصحيح هو    ليس صحيحا، ” كل شئ  هو   “
يشاهد يف هذا الكون من اللطائف واحملاسن، وكـل أنـواع الكمـال واالشـتياقات               
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وكلمات معنويـة   ” مضامني“و” معاين“واإلجنذابات وكل األشواق والتراحم إمنا هي       
تظهر بالضرورة وبالبداهة جتليات ألطاف وإحسان وكرم صانع هـذه الكائنـات ذي             

   55.”ل، للقلب وتفتح عني العقلاجلال
 
 : ”وحدة الوجود“ نقد النورسي ملذهب -د 

، أن النورسي يعرض وينـاقش املـذاهب الفكريـة          ”رسائل النور “يالحظ قارئ   
املختلفة، كالمية، فلسفية، صوفية، ويف عبارة بسيطة واضحة، مقنعة، تكشـف عـن             

، وهو أشـهر وأهـم      ”ودوحدة الوج “استيعاب تام هلذه املذاهب، ومن بينها مذهب        
وأخطر وأصعب مصطلح صويف فلسفي تناوله متفلسفة الصوفية املسـلمون وغريهـم،            
وعرضوه يف مصنفام اليت تركوها لنا، يف لغة رمزية شديدة التكثيف بعيدة املنال حـىت               
عن املتخصصني، يعرض شيخنا هلذا املذهب مبينا مضمونه، والفروق الكثرية بني تصور            

وحـدة  “و” وحدة الشهود“ ومتييزا أيضا بني     - الصوفية   -، وتصور األولياء    املاديني له 
 ،”وحدة الوجـود “ومنتهيا إىل أن املنهج القومي ليس هو الذي اتبعه أصحاب     ” الوجود

وإمنا هو طريق الصحابة الكـرام، ويف       ” وحدة الشهود “ليس هو الذي اتبعه أصحاب      و
لغة واضحة بسيطة يفهمها ويستوعبها القـارئ  كل هذا يف  . مقدمتهم اخللفاء الراشدون  

العادي قبل املتخصص، وهذه هي إحدى مسات النورسي كمفكر مسلم أصيل، يطلـع،             
ينفتح على اآلراء األخرى، ولكنه يعود دائما إىل روح وجوهر منبع أساسي يستقي منه،              

ش وهو القرآن احلكيم، وهذا ميثل سر أصالته وقوته وجاذبيته كمفكـر مسـلم، عـا              
  .آراءه،فلم يكن مثة فجوة بني ما يعتقد وما يسلك

 كما يعرفنا النورسي وكمـا هـي يف مصـنفات           -” وحدة الوجود “وبداية تعين   
، أي أن املوجود احلـق هـو        ”واجب الوجوب “حصر النظر يف وجود      “-أصحاا  

سبحانه  فحسب، وأن سائر املوجودات ظاللٌ باهته وزيف ووهم          ” واجب  الوجود  “
، فاملوجودات املمكنـة    ”واجب الوجود “حق إطالق صفة الوجود عليها خيال       ال تست 

تصغر وتتضاءل عند أصحاب هذا املشرب حبيـث تنــزل          ” املمكنات واملخلوقات “
عندهم إىل درجة العدم والوهم، أي أم ينكرون وجود الكون جبانب وجود اهللا تعـاىل      

  56.الذي هو واجب الوجود
 : ، جييب”وحدة الوجود“  وحول سؤال  عن رأي شيخنا يف

، استغراق يف التوحيد، وتوحيد ذوقي ال ينحصر يف ”مذهب وحدة الوجود“ إنه  “
 بعد التوحيد الربوبية وتوحيـد      -نظر العقل والفكر، إذ أن شدة اإلستغراق يف التوحيد          

 ال مؤثر يف الكون إال  اهللا، مث يؤدي هذا إىل          :  يفضي إىل وحدة القدرة، أي       -األلوهية  
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، ومـن   ”وحدة الوجـود  “ ، مث إىل    ”وحدة الشهود “وحدة اإلدارة، وهذا يسوق إىل      
 57.بعدها رؤية وجود واحد مث إىل رؤية موجود واحد

النورسي أن سلطنة  األلوهية تقتضي وجود أمساء حسىن حقيقية متعددة هلـا،   ويرى
األمساء والصفات أمثال الرمحن، الرزاق، الوهاب،اخلالق، الفعال، الكرمي، الرحيم، وهذه         

ال “تقتضي كذلك وجود مرايا حقيقية هلا، وحسب منطق أصحاب وحـدة الوجـود              
، ال جتد أمساء اهللا احلسىن هذه، جتلياا احلقيقية، بل تصـبح إعتباريـة              ”موجود إال هو  

، وال ميكـن أن تكـون       ”املوجود“ونسبية، بينما هذه األمساء هي أمساء حقيقية كاسم         
  58. ميكن أن تكون تابعةظالً، وهي أصلية، ال

الواحد، األحـد،   ” املوجود“ لذا فإن اعتبار أمساء معينة من أمساء اهللا احلسىن أمثال           
هي األمساء احلقيقية فقط، وتوهم األمساء احلسىن األخرى تابعة وظـالً           ” واجب الوجود 

  59.هلا، حكم غري عادل، وتنكب عن واجب االحترام هلذه األمساء احلسىن كما ينبغي
 حماذير وخماطر هلذا املشرب، أوهلا وأمهها،       - كما ينبهنا النورسي     -ومن هنا فهناك    

أن أركان اإلميان ستة، فهناك عدا ركن اإلميان باهللا أركان أخرى كاإلميان بـاآلخرة،               
فهذه األركان تستدعي وجود املمكنات، أي أن هذه األركان احملكمة ال ميكن أن تقوم              

   .على أساس خيايل
 أال يصحب معه هذا املشرب، وأال       - وحدة املوجود    -صاحب هذا املشرب    فعلى  

مث إن عليه أال يقلب هذا املشرب     يعمل مبقتضاه عندما يفيق من عامل االستغراق والنشوة،       
القليب والوجداين والذوقي إىل أسس عقلية وقولية وعلمية، ذلك ألن الدساتري العقليـة،             

الم النابعة من الكتاب والسنة املطهرين، ال ميكنها أن         والقوانني العلمية، وأصول علم الك    
 وحـدة   -تتحمل هذا املشرب، وال تتسع إلمكانية تطبيقه، إذن فليس هذا املشـرب             

  61. إال أنه ناقص يف علوه60 يف أعلى املراتب وأمساها، بل قد يكون ذا علو-الوجود 
دم من املفكـرين   ومن وهنت عقي-ويفرق النورسي بني ما لدى الفالسفة املاديني    

  :، وما لدى األولياء منه، يقول”وحدة الوجود“ من مذهب -
 - وتصور األولياء    - وحدة الوجود    -إنّ فروقًا كثرية بني تصور املاديني للمذهب        “

واستغرقوا ” واجب الوجود “الصوفية، منها، أن علماء الصوفية قد حصروا نظرهم  يف           
ود الكائنات ومل يعودوا يرون يف الوجود إال هو،     التأمل فيه بكل قواهم، حىت أنكروا وج      

فقد صرفوا كل تفكريهم ونظـرهم يف       ” فالسفة املاديون وضعفاء اإلميان   “أما اآلخرون   
املادة، حىت ابتعدوا عن إدراك األلوهية، بل أولوا املادة أمهية عظيمة حىت جعلتهم اليرون              

زجوا األلوهية يف املادة، بل اسـتفنوا       من الوجود إال املادة، بل متادوا يف الضاللة حبيث م         
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عنها لشدة حصرهم النظر يف الكائنات، ومن هذه الفروق أيضا، أن مسـلك األوليـاء               
مسلك ذوقي، بينما مسلك اآلخرين مسلك عقلي، وأيضا أَنَّ األولياء عباد اهللا وحمبوه،             

ن الضياء الساطع من    بينما الفالسفة يعبدون أنفسهم وهواهم، فأين الثري من الثريا، وأي         
  62.الظلمة الدامسة

  : قائالً” وحدة الوجود“و” وحدة الشهود“مييز أيضا بني وحنن واجدوه 
وحدة الشهود هو الصحو والتمييز واالنتباه، بينما مشـرب  ” ولكن مشرب أهل “
هو الغناء والسكر، واملشرب الصايف هـو مشـرب الصـحو           ” وحدة الوجود “ أهل  

 63.والتمييز
يل هنا إىل مشرب الصحوة والتمييز واالنتباه، إىل الفـرق بـني اخلـالق              فشيخنا مي 

واملخلوق، إىل اإلثنينية، وال يستحسن مشرب أصحاب الغناء والسكر، أصحاب اجلمع،           
  64.أصحاب الوحدة بني اخلالق واملخلوق، ملا يف ذلك من أخطار عديدة

ورسي، ينتهي إىل أن معرفة اهللا وبعد هذه السياحة العقلية والذوقية املمتعة والدقيقة للن       
ت “تعاىل الناجتة عن طريق علم الكالم، كما تبدو ناقصة وقاصرة يف نظر ابـن عـريب             

، فإن املعرفة الناجتة عن طريق التصوف أيضا ناقصة ومبتورة بالنسبة نفسها،            65هـ638
 ابـن عـريب   ذلك ألن. أمام املعرفة اليت استقاها ورثة األنبياء، من القرآن الكرمي مباشرة   

أمام اهللا سبحانه  ألجل احلصول على احلضور القليب الدائم،” ال موجود إال هو“ يقول 
وتعاىل، حىت وصل به األمر إىل إنكار وجود الكائنات،بينما املعرفة املستقاة من القـرآن              
الكرمي متنح احلضور القليب الدائم، فضال عن أا ال تقضي علـى الكائنـات بالعـدم،                

 يف سجن النسيان املطلق، بل تنقذها من اإلمهال والعبثيـة وتسـتخدمها يف              والتسجنها
سبيل اهللا سبحانه، جاعلة من كل شئ مرآة تعكس املعرفة اإلهلية، وتفتح يف كل شـئ                

 66.نافذة إىل املعرفة اإلهلية
ولذا فإن الصراط املستقيم، إمنا هو طريق الصحابة الكرام ويف مقدمتـهم اخللفـاء              

ملنهج القومي إمنا هو منهجهم، فهم يرون أن حقائق األشياء ثابتـة، وهـي            الراشدون، وا 
القاعدة الكلية لديهم، وهم الذين يعلمون أن األدب الالئق حبق اهللا سبحانه وتعاىل هـو               

 ، أي أنه تعاىل منـزه عن الشبيه والتميز  ]11: الشورى[} لَيس كَِمثِْلِه شيءٌ  {: قوله تعايل   
ته باملوجودات عالقة اخلالق باملخلوقات، فاملوجودات ليست أوهاما،        والتجزؤ، وأن عالق  

كما يدعى أصحاب وحدة الوجود، بل هذه األشياء الظاهرة هي من أثار اهللا سـبحانه               
ال موجـود إال    “وإمنا الصحيح   ” ال موجود إال هو   “وتعاىل، إذن فليس صحيحا قوهلم      

  67.مي نفسه، أي أزلية، ذلك ألن احلادثات ال ميكن أن تكون القد”منه
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حقـائق  “يشري الصحابة واتهدون واألصفياء وأئمة أهل البيـت، إىل أن   وعندما
فإم يقرون بأن ألمساء اهللا تعاىل جتليات حقيقية، وأن جلميـع األشـياء             ” األشياء ثابتة 

وجودا عرضيا، أسبغه اهللا عليها باخللق واإلجياد، ومع أن هذا الوجود يعتـرب وجـودا               
، إال أنه لـيس ومهًـا       ”واجب الوجود “ضيا وضعيفًا وظالً غري دائم بالنسبة لوجود        عر

وليس خياالً، فإن اهللا سبحانه وتعــاىل، قد أسبغ على األشياء صفة الوجود بتجلـى              
  68.، وهو يدمي هذا الوجود”اخلالّق“امسه 
 

  :  اإلرادة اإلنسانية بني القدر واجلزء االختياري-هـ 
 : يف نطاق رعاية القدر اإلنسان حر -1

 نظـرة قرآنيـة    - كحقيقة كل نظراته     -احترم النورسي إرادة اإلنسان، ونظر إليها       
 أو هكـذا يتـوهم   -وسطية، فهو مل يلغها، وهو أيضا مل يبالغ يف قدراا حىت يتحدى            

 ميكـن تقويتـها   - إرادة جزئية - إرادة اإلنسان - الضرورات القدرية، فهي     -البعض  
ومبمارسة التدريب اإلرادي اخلاص باالمتناع عن السلوك الفطـري املتـاح،           باإلميان،  

والتدريب على األعمال اإلجيابية، والتكيف مع الصرب على الطاعة والبالء، وجنده حيـذر            
من اليأس والقنوط والطمع وحب الظهور واخلوف واحلزن واالسـتعجال واالسـتبداد            

  .اف والرياء والعجب واألنانيةبالرأي والتقليد والتسويف والراحة واإلسر
 هو الصنعة اإلهلية للخالق سبحانه وتعايل، وهو أرقى -يف رسائل النور  -واإلنسان 

معجزة من معجزات قدرته وألطفها، حيث خلقه البارئ مظهراً ومنوذجـا للكائنـات             
، وللسـبب ذاتـه     70، ولذلك فإن اإلنسان هو الثمرة النهائية لشجرة اخللقة          69بأسرها  
اهللا تعايل اإلنسان مركزا للكون وحمورا، بل سخر له الكون بتنظيم أنواع الـنعم              جعل  

املبثوثة يف الكائنات وربطها بأوامر املنافع باليت ختص اإلنسان، من منطلق أنه من غـري               
 اإلنسان سدى، وهو الذي خلقـه، أعظـم         - تعاىل   -املعقول أن يترك الصانع احلكيم      
مل مثرة من مثرات العامل، ومن غري املعقـول أن يتركـه            نتيجة للسموات واألرض، وأك   

 ميلك أجهزة يتمكن ا تقـدير وتنميـة         - اإلنسان   -، وهو   71لألسباب واملصادفات   
خزائن رمحته الواسعة، وهو خملوق على صورة خليفة يف األرض، ميلك مـن األجهـزة               

  72.احلساسة ما يتمكن ا قياس أدق دقائق جتليات أمساء خالقه احلسىن
حرية اإلرادة البشرية، يف نطاق رعاية القدر، وعنـدما يتحـدث   ” رسائل النور “ 

النورسي عن القدر، ال خيالف املعين املتفق عليه بني املدارس اإلسالمية، غري أن معاجلاته              
للقدر عليها مسحته اخلاصة يف تناول األمور الفكرية بتعمق ومشولية، وإخراجهـا مـن              

 .التجريدات إىل الوقائع
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وموضوع القدر من املوضوعات اليت حريت أصحاب العقول منذ فجر التاريخ، سواء   
كانوا من الفالسفة أو العلماء أو رجال الدين، وقد عىن ا القرآن الكرمي عناية كـبرية                

وإن ِمن شـيٍء ِإالَّ ِعنـدنا       {: وأورد اإلشارة إليها يف آيــات عديــدة منهــا      
و كل شـيٍء أحصـيناه ِفـي     {،]473:احلجـر [} ـزلُه ِإالَّ ِبقَدٍر معلُوم  خزاِئنه وما نن  
ـَاٍم مِبني آل [ }  ِكتابا مؤجالهللاكَانَ ِلنفٍْس أَنْ تموت ِإالَّ ِبِإذِْن ا وما {،]12: يس[} ِإمـ

}  ِمن سيئٍَة فَِمـن نفِْسـك   وما أَصابكِمن حسنٍة فَِمن اهللا  ما أصابك{، ]145:عمـران 
   ].79:النساء[

، ”القـدر “النورسي إىل أن مجيع اآليات القرآنية اليت أشارت إىل موضوع  وينتهي
تدل داللة واضحة ال لبس فيها على أن القدر بيده كل شئ، وأن اللوح احملفوظ مسطور             

صرفاته مربوط بالقدر   فيه دقائق حياة كل إنسان من مولده إىل موته، وأن اإلنسان يف ت            
ومشدود خبيوط ال يراها، ويف نفس الوقت تثبت اآليات مجيعها أن اإلنسان مسئول عن              
عمله، وأنه يثاب على العمل الصاحل، ويعاقب على ارتكاب السيئات، وهلذا أعدت اجلنة             
للمتقني، والنار للمعتدين اخلارجني عن النهج اإلسالمي، ولكـن ال ميكـن أن يسـأل               

إال إذا كان له قدر من االختيار واحلرية فهناك مع القـدر الثابـت الوجـود                اإلنسان  
والتصرف، حيزا حلرية اإلرادة البشرية، وعلي ذلك فاملهمة تنحصر يف توجيه ذلك اخلري             

  .باستثمار الروح القرآنية
يف اإلرادة اإلنسانية، واملسـتمدة مـن       ” رسائل النور “وإليك بعض التفصيل لرؤية     

رمي يستهل النورسي رسالته اخلاصة بالقدر، يف كلماته وهي الكلمـة هـي             القرآن الك 
  : السادسة والعشرون بقوله

إن القدر واجلزء االختياري جزءان من اميان حايل ووجداين، يبني ايـة حـدود              “
اإلميان واإلسالم، وليس مباحث علمية ونظرية، أي أن املؤمن يعطي هللا كل شئ، ويِحيل  

ا يزال هكذا حىت  يِحيل فعله ونفسه إليه، ولكي ال ينجو يف النهاية من               إليه كل أمر، وم   
  .أنت مسؤول، أنت مكلف: التكليف واملسؤولية يربز أمامه اجلزء االختياري قائال له

  : ونتابع قراءة النورسي
أجل إن القدر واجلزء االختياري مها يف أعلي مراتب اإلميان واإلسالم، قد دخـال   “

اإلميانية، ألما ينقذان النفس اإلنسانية، فالقدر ينقذها من الغرور، واجلزء          ضمن املسائل   
االختياري ينجيها من الشعور بعدم املسؤولية، وليسا من املسائل العلمية والنظرية الـيت             
تفضي إىل ما يناقص سر القدر، وحكمة اجلزء االختياري كليا بالتشبث بالقدر للتربئـة              
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 اقترفتها النفوس األمارة بالسوء، واالفتخار بالفضـائل الـيت          من مسؤولية السيئات اليت   
  73.أنعمت عليه واالغترار ا وإسنادها إىل اجلزء االختياري

يف هذا النص رؤية واضحة وعميقة ملسألة القدر واالختيار، من بـني   وحنن واجدون
  :مالحمها
ـا ينقـذان الـنفس       إن مسائل القدر واالختيار، من املسائل اإلميانية املهمة، أل         -

البشرية، فالقدر ينقذها من الغرور، ألن اهللا تعايل خالق اإلنسان وخالق فعلـه، وارادة              
اإلنسان ليست مستقلة عن اإلرادة اإلهلية، وحيدثنا النورسي عن بعض اآليات القرآنيـة             

: النسـاء [  } ئٍَة فَِمن نفِْسك وما أَصابك ِمن سيهللاما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن ا{الكرمية 
  : فيقول] 79

أن ما تقتضيه النفس دائما أا تنسب اخلري إىل ذاا، ما يسوقها هذا إىل الفخـر    “
والعجب، فعلي املرء أن ال يرى من نفسه إال القصور والنقص والعجز والفقر، وأن يري               

ما منه سبحانه فيشكر عندئذ     كل حماسنه وكماالته إحسانا من فاطره اجلليل، ويتقبلها نع        
 74.بدل الفخر، وحيمد بدل املدح واملباهاة

وتوصل شيخنا النورسي إىل أن نوازع اخلري يف النفس البشرية مردهـا يف الغالبيـة                
الغالبة منها إىل القدر، وقد استثمر هذا يف دعوة النفس اخلرية إىل التواضع والبعد عـن                

 إذا زاد قد خيرجها عن طاعـة اهللا، ويـدفعها إىل   الذي الغرور وزيادة االعتداد بالنفس
الطغيان واخلطأ، بينما نوازع الشر والرذيلة يف أعماق هذه الـنفس ودوافعهـا ذاتيـة،               
وتنطلق النفس إليها مستقلة ما يتاح هلا من حرية تستوجب مسئوليتها، واستثمر ذلك يف              

ب السيئات، وكان خترجيـه     دفع النفس املخطئة إىل التوبة لضمان عدم العودة إىل ارتكا         
 .هذا منهجا تربويا رائعا

  : واستمع إىل مجيل عبارته اليت يقول فيها
على طبيعتـها وعلـي وجههـا الصـحيح، ويلزمهـا      ” أنا“ إن الذي يعرف  “

حكمة خالقه  ” أنا“، ولكن إذا نسى     ”قد أفلح من زكاها   “ حدها،يدخل حتت بشارة    
وقَد خاب من {مانة، ودخل ضمن النذير اإلهلي املالك، فقد خان األ معتمدا يف نفسه إنه

 75.]10: الشمس[} دساها
  : عبارته البالغة الوضوح، يقول-وتأمل أيضا 

إن اهللا تعايل ملا خلق اخلري احملض أعين املالئكة، والشر احملض أعين الشياطني، وما ال  “
جود القسم الرابع اجلامع    خري عليه وال شر أعين البهائم، اقتضت حكمة الفياض املطلق و          
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بني اخلري والشر، إن انقادت القوة الشهوية والغضبية للقوة العقلية فـاق البشـر علـى                
 76.املالئكة بسبب ااهدة، وإن انعكست القضية صار أنـزل من البهائم لعدم العذر

وهكذا يضع النورسي من أسس التربيـة اإلسـالمية، حماربـة شـهوات الـنفس               
 لتطويعها للعمل الصاحل، وهي عودة حقيقية وعلميـة إىل أسـلوب            وطموحاا، سبيالً 

 .القرآن الكرمي يف تربية النفس البشرية
واحملصلة لكل ما تقدم، أن املؤمن الكامل، املطمئن قلبه، يفوض أمر الكائنات كلها،             
ونفسه كذلك، إىل اهللا سبحانه وتعاىل، فيتحمل املسئولية، مستندا إىل اجلزء االختيـاري      
الذي يعتربه مرجعا للسيئات، وينظر إىل القدر يف احلسنات والفضائل الصادرة عنه، لئال             
يأخذه الغرور، فيشكر ربه بدل الفخر، ويرى القدر يف املصـائب الـيت تنــزل بـه                

 77.فيصرب
 ومن بني مالمح رؤية النورسي الواضحة والعميقة ملسألة القـدر واالختيـار، أن              -

اإلنسان من الشعور بعدم املسؤولية، ألن اهللا تعايل ملـا كلفـه            اجلزء االختياري، ينجي    
 ال ينايف القدر،    - اجلزء  االختياري     -خريه، إذا أن التكليف ال يكون بال اختيار، وهو          

بل القدر يؤيد اجلزء االختياري، ألن القدر نوع من العلم اإلهلي وقد تعلق العلم اإلهلـي         
 يـدخل يف    - كبريا أو صـغرياً      - يبطله، فكل شيء     باختيارنا، وهلذا يؤيد االختيار وال    

  .دائرة الوجود، فهو بقدر اهللا تعايل، والقدر هو علم اهللا تعاىل، مبا يقع يف ملكه
 وهنا يصل بنا شيخنا إىل مسألة عقائدية كالمية ذات أمهية جليلة لـدي العلمـاء     -

وفيق بـني القـدر     احملققني، ومتثل أعمق وأعضل مسألة يف القدر، وهي كيف ميكن الت          
  .واجلزء االختياري

  ::وتقدم لنا رسائل النور حال هلذه املعضلة يتمثل يف التايل
 ال يدل على عـدم      - بني القدر واجلزء االختياري      -أن عدم علمنا بكيفية التوفيق      

وجوده، وأن كل إنسان يشعر بالضرورة أن له إرادة واختيارا يف نفسه، وأن القدر يؤيد               
 وقد تعلق العلم اإلهلي باختيارنـا،       -ري، ألن القدر نوع من العلم اإلهلي        اجلزء االختيا 

  78.وهلذا يؤيد االختيار وال يبطله
 يف حوار مع بعض الفرق - وهذه إحدى مساا اليت متيز ا -رسائل النور  وتدخلنا

الكالمية اليت تناولت هذه املسألة وتقدم رأيا تتميز به عن هذه الفرق، حـني تـري أن                 
لقدر يتعلق تعلقًا واحداً بالسبب وباملسبب معا، فاإلرادة ال تتعلق مـرة باملسـبب مث               ا

مـادام  : بالسبب مرة أخرى، أي أن هذا املسبب سيقع ذا السبب، لذا جيب أال يقال               
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موت الشخص الفالين مقدراً يف الوقت الفالين، فما ذنب من يرميه ببندقيـة بإرادتـه               
  ات أيضا؟اجلزئية ؟ إذ لو مل يرمه مل

  :ويوضح لنا شيخنا النورسي مل جيب اال يقال ذلك، يقول
ألن القدر قد عني موته ببندقية ذاك، فإذا فرضت عدم رميه، عندئذ تفرض تعلـق   “

القدر، فبم حتكم إذن على موته، إال إذا تركت مسلك أهل السنة واجلماعة، ودخلـت               
 كما عند اجلربية، أو تنكر القدر       ضمن الفرق الضالة اليت تتصور قدراً للسبب للمسبب،       

  -:كاملعتزلة، أما حنن أهل احلق فنقول 
لو مل يرمه، فإن موته جمهول عندنا، أما اجلربية فيقولون، لو مل يرمه ملات أيضا، بينما                

  79".املعتزلة يقولون لو مل يرمه ال ميوت 
 
 :  االسباب ال تأثري هلا إجياداً وال خلقاً-2 

على أن األسباب ال تعمل كيفما تشاء، حسب هواها وبال          ” ررسائل النو “ تظهرنا  
بصرية، بل تقوم مبهمتها  وفق أمر يفرض عليها من اخلالق عز وعال، ويدعونا النورسي               

  : فيقول } ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم وأبصارهم{: إىل تأمل قوله تعاىل
ب إمنا هـي املشـيئة      جتد أنها إشارة إىل أن الرابط بني السبب واملسب        ” شاء“ تأمل  

واإلرادة اإلهلية، فالتأثري للقدرة، وما األسباب إال حجاب العزة والعظمة لئال تباشر يـد              
إشارة إىل  ” اهللا“القدرة باألمور اخلسيسة يف ظاهر نظر العقـل، والتصريح بلفظــه          

ـ              د زجر الناس عن اإلبتالء باألسباب واإلنغماس فيها، وأيضا لدعوة األذهان إىل رؤية ي
  .القدرة خلف كل األسباب

فإشارة إىل أن األسباب ليس مسلطة ومستولية على املسببات، حىت          ” لذهب“وأما  
ا يد التصادف وتشتتها باالتفاق، بل  إذا رفعت بقيت املسببات يف جوف العدم يلعب

رمز إىل ان احلواس اخلمس الظـاهرة       ” لذهب“يد القدرة حاضرة خلف األسباب، فـ       
عن الطبيعة، وال الزمة لتجاويف السمع والبصر، بل إمنا هي هداياه تعاىل            ليست متولدة   

النورسى أمثلة على   ويعطينا” 2“وعطاياه، وما التجاويف واألسباب إال شرائط عادية 
 أن اآليـة    -أن األسباب تقوم مبهمتها وفق أمر يفرض عليها، منها أي من هذه األمثلة              

تبني معجزة سـيدنا  ، ]69: األنبياء [ } بردا وسالَما علَى ِإبراِهيمقُلْنا يانار كُوِني{الكرمية  
 ليس أمرهـا    - كسائر األسباب    –إبراهيم عليه السالم، ومن إشاراا اللطيفة، أن النار         

بيدها، فال تعمل كيفما تشاء حسب هواها وبال بصرية، بل تقوم مبهمتها وفـق أمـر                
راهيم ألا أمرت  بعدم احلرق، وأن للنار درجة حترق          يفرض عليها، فلم حترق سيدنا إب     
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بـأن ال   ” سـالما “ بلفظه   الربودة ر كاالحتراق، فاهللا سبحانه خياطب    بربودا، أي تؤث  
حترقي أنت كذلك إبراهيم، كما مل حترقه احلرارة، أي أن النار يف تلك الدرجـة نـؤثر                 

 80.بربودا كأا حترق، فهي نار وهي برد
 عليـه  -لى أنه ال تأثري لألسباب قط، عندما ألقي بسيدنا يونس بن مىت آخر ع مثال
 إىل البحر، فالتقمه احلوت، وغشيته أمواج هائجة، فدامهته الرهبة واخلوف من            -السالم  

كل مكان وانقطعت أمامه أسباب الرجاء وانسدت أبواب األمل، كانت مناجاته الرقيقة            
: األنبيـاء [} الَّ أَنت سبحانك ِإني كُنت ِمن الظَّاِلِمني      الَ ِإلَه إِ  {: وتضرعه اخلالص الزكي  

جناة ووسيلة خالص، وسر هذه املناجاة العظيم هو، أن األسباب املادية قد    واسطة]87
هوت كليا يف ذلك الوضع املرعب، وسقطت ائيا، فلم حترك ساكنا، ومل تترك أثراً، فال 

 يوصله إىل ساحل السالمة، إال من بيده مقاليد الليل          ينجيه سبب، وال خيلصه أحد، وال     
وزمام البحر واحلوت معاً، ومن يسخر كل شيء حتت أمره، حىت لو كان اخللق أمجعني               
حتت خدمته عليه الســالم ورهــن إشارته يف ذلك املــوقف الرهـيب، مـا            

  81.كانـوا ينفعونه بشيء
ماً، رحيما، وأن ما نراه من أشياء       وكل هذا يظهر بداهة أن وراء األسباب رباً حكي        

 تامـاً عـن اخللـق       ليست إال من صنعه وإبداعه سبحانه، وإن األسباب عاجزة عجزاً         
كيف يتصور أن تكون األسباب الطبيعية البسيطة اجلامدة اليت ال شعور هلا           “واإلجياد، إذ   

ة عجيبة مـن    وال اختيار قابلة إلجياد املوجودات، والختراع أفرادها اليت كل منها صنع          
معجزات القدرة، فكل األفراد مع سالسلها تشهد بلسان حدوثها وإمكاا شهادة قاطعة            

  82.”على وجوب وجود خالقها جل جالله
 83وضع األسباب فتتمثل يف كوا حجب ومرايا تصرف القدرة اإلهلية  وأما حكمة

 :واستمع إىل النورسي يقول
األسباب حجاب تصرف، إذ العزة والعظمة يا أيها الغافل املنغمس يف األسباب إن  “

تقتضيان احلجاب، لكن املتصرف الفعال هو القدرة الصمدانية، إذ التوحيـد واجلـالل             
 84.هكذا يقتضيان
جيد تفردها مبا مييزها عن غريها من الـدعوات  ” رسائل النور“فمن يطالع  وهكذا،

رآن الكـرمي وفهمـه     اإلسالمية املعاصرة، ذلك أن النورسي ركز فيها وبشدة على الق         
ولكن يتعدى ذلك   وهضمه ومتثيله وتفسريه تفسرياً ال يكتفي مبجرد اإلفهام ونقل املعين،

إىل التأثري يف النفس وصبغ السلوك، وهو ذا السلوك حياول أن يتعدى بالرسائل مرحلة              

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي�
 

64 

أال جمرد الدعوة، ليصل ا إىل مرحلة الربنامج العملي املنفذ، وكانت وسيلته إىل هـذا،               
يتوقف عند جمرد اإلعالم أو إقناع الفكر، ولكن يتجاوزه إىل التأثري يف أعماق الشـعور               

  .والوجدان، وإثارة اإلرادة للحركة والعمل
وكانت دعوته، دعوة كرمية جامعة ال تعرف التعصب، وال تؤمن بالفرقة، متد األيدي 

م، وبـذور احملبـة يف      احلانية إىل املسلمني مجيعا، حترص على حتريك اإلميان يف قلـو          
نفوسهم، حتفر اخلندق الواحد لألمة الواحدة، وتوجه أسلحتها املادية واملعنوية إىل الكفر            
واإلحلاد، تؤمن بالعمل الدؤوب، تعشق التواضع والفصاحة، وتكره الكربياء واخلذلقـة،           

 مل واالستعالء على اآلخرين وقارئ الرسائل يعيش أكثر من حقيقة، منها، أن النورسـي         
يكن موهبة فحسب، بل كان أيضا موقفًا، ومل يكن موهبة وموقفًا فحسب، ولكنه كان              
فوق ذلك عمالً دائبا، وجهادا ال يفتر، ومل يكن موهبة وموقفًا وعمالً فحسب، ولكنه              

  .كان مع ذلك كله فدائيا باع الدنيا كلها يف سبيل اآلخرة ومرضاة اهللا ونفع الناس
أنه حيث أن ما نظنه حياة، ما هو إال الدقيقة اليت حنن            ” وررسائل الن “ومن حقائق   

فيها، فما قبلها من زمان وما فيه من أشياء دنيوية كله ميت، وما بعد تلك الدقيقة مـن                  
زمان وما فيه كله عدم، ال شيء، مبعين أن ما تفتخر به ونفتر به من حياة فانية ليس إال                   

لعزوف عن احلياة املادية النفسية، والصعود    دقيقة واحدة، حيث أن األمر هكذا، فوجب ا       
  .إىل درجات حياة القلب والروح والسر

  :ووجب أن نعيش مع شيخنا النورسي هذه اإلشراقات، ونقول معه
  :فيا نفسي

  :مادام األمر هكذا، أبكي كما يبكي قليب واستغيثي وقويل
  .أنا فان، من كان فانيا ال أريد

  .يدأنا عاجز، من كان عاجزا ال أر
  .أريد سلمت روحي للرمحن، سواه ال
  .بل أريد، ولكن حبيبا باقيا أريد

  .أنا ذرة
  .ولكن مشسا سرمدياً أريد

   .أنا ال شئ ومن غري شئ، ولكن املوجودات كلها أريد
رحم اهللا شيخنا النورسي رمحة واسعة، وأجزل مثوبته، ورفع مقامه، وأحلقه مبوكب            

  .الصاحلني، وحسن أولئك رفيقااألنبياء والصديقني والشهداء و
  .وأخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 :اهلوامش

                                                           
لتي تشبه فيهـا نفسـه والرسـائل،     ، وما أجمل عبارته ا202راجع كليات رسائل النور، المالحق، ص   1

ال تبحث ما في عناقيد العنب اللذيذة من خصائص في سيقانها اليابسة، فأنا كتلك الساق اليابسـة                 “: يقول
إن : لتلك األعناب اللذيذة، ولو بلغ  صوتي إلى أرجاء العالم كافة لكنت أقول بكل ما أوتيـت مـن قـوة       

 وأنها ليست مني وإنما هي شعاعات التمعت مـن حقـائق            جميلة رائعة،وأنها حقائق،  ” الكلمات“سوزلر  
القرآن الكريم، فلم أجمل أنا الحقائق القرآن، بل لم أتمكن من إظهار جمالها، وإنمـا الحقـائق الجميلـة                   

  .للقرآن هي التي جملت عباراتي، وما مدحت القرآن بكلماتي، ولكن مدحت كلماتي بالقرآن
 على أنه ثالثـة كيانـات، األول هـو     - الذي تتلمذ عليه النورسي      -وتنظر الرسائل إلى القرآن الكريم      

القرآن المقروء المتمثل في الكتاب المنـزل، والثاني هو الكيان المشهود المتمثل في الكون كله، والكيان               
الثالث هو الكيان الناطق المتمثل في الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم، وسنته الشريفة بأقوالـه                 

  .مالهوأع
وجدير بالذكر أنه رغم انتشار الرسائل انتشارا واسعا للغاية، فقد لوحظت عليها أكثـر مـن مالحظـة،          
أولها أن أحدا لم يقم بنقدها ابتداء من العلماء ومرورا بالفالسفة وحتى األولياء الصالحين، لقد عرضـت                 

الصفة الغالبة على شعور الذين تلقوهـا،       على الناس جميعا، فلم يتناولها أحد بالنقد، وكان اإلعجاب هو           
 لون من ألوان الفيض اإللهي علـى قلـب بـديع            - وكما يقول الصوفية     -وهذا كله يعني أن الرسائل      

 .”لمعات من نور الكتاب المبين“الزمان سعيد النورسي، وكما وصفها أحد تالميذه 
بـديع  “رسي وسيرته الذاتية، ضمن كتـاب  أديب إبراهيم الدباغ، هوامش على فكر بديع الزمان سعيد النو  2

 / 29 - 27“ في مؤتمر عالمي حول تجديد الفكـر اإلسـالمي، اسـتانبول             -” الزمان سعيد النورسي  
 .24 - 23ص  سوزلر،”   م1992

 راجع بديع الزمان سعيد -اإلعجاز في مكان اإليجاز، تعليقات، قزل إيجاز، الخطبة الشامية  هي إشارات  3
م، 1998 ذاتية، إعداد وترجمة إحسان قاسم الصالحي، سوزلر، القاهرة، الطبعة الثانية،            النورسي، سيرة 

 .36 - 35ص 
شعاعات، سنوحات، مناظرات، محاكمات ، طلوعات، لمعات، رموز، إشـارات، خطـوات    وهي نقطة،  4

 .ستة، المحكمة العسكرية العرفية، نوى الحقائق
يدالنورسي، نظرة عامة، عن حياته وآثـاره، الطبعـة الثالثـة،    قاسم الصالحي، بديع الزمان سع  احسان  5

 .136، 1325م، ص 1988مطابع الوفاء، المنصورة، 
 .10ص سيرة ذاتية،  6
 .ونفس الصفحة نفس المصدر  7
 426، 425، المكتوبات، ص 428المثنوي العربي النورسي، ص   8

صة على الفلسفة الحديثة والمعاصرة، التـي  المقارنة عن عمق اطالع النورسي الفلسفي، وخا تكشف هذه  9
  .شكّلت بعضا من مالمح عصره الفكري

ويقبل النورسي الفلسفة في حالة واحدة، وهي إذا رأى أنها استجارت بالدين وانقادت إليه، وأصبحت في                
 .”639الكلمات، ص “طاعته، فحينئذ تنتعش اإلنسانية بالسعادة وتعيش حياة إجتماعية هنيئة 

 145النور، الكلمات، الكلمة الثانية عشرة، ص  ت رسائلكليا  10

 .145ص  الكلمات،  11
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جـدير بالـذكر ان   و .648، 646، 644، 512، 508ملحق اميرادغ، وأيضا الكلمـات ص   المالحق،  12

فرض عليه اإلسالم،  موقف النورسي من الجوانب العلمية من الحضارة الغربية، هو موقف المسلم الذي
ولـذلك فإنـه دعـا       كتشاف قوانين الحياة واالستفادة منها إلقامة الحضارة وبناء التقـدم،         آلن يتحرك ال  

  .المسلمين لألخذ بأسباب الحضارة الصناعية، ألنها من ضرورات إقامة الحياة القوية
وهو يذهب إلى أن مجيء الحضارة من الغرب، أهله غيرالمسلمين، ال يكون دليالً على حرمـة اآلخـذ                  

 أن شيخنا بعيد عن التزمت والتعصب، بل والجهل الذي يعيشه البعض من مفكرينا اآلن               بها، معنى ذلك  
الذين يصفون أنفسهم بأنهم مفكرون مسلمون، هو يدعو إلى ضرورة األخذ بأسباب الحضارة الصناعية،              
 ألنها من ضرورات إقامة الحياة القوية، دون أن يكون هذا على حساب القيم، الخلق، الدين الحق، هـو                 
مفكر متسق متوازن، متناغم، مع نفسه، ولم ال، وهو يستمد، وهو ينهل، وهو يأخذ، من التوازن الحـق،       

 .من اإلتساق الحق، من التناغم الحق، من القرآن الكريم
 محسن عبد الحميد، النورسي متكلم العصر الحديث، سوزلر للنشر، مدينـة نصـر، القـاهرة،    الدكتور   13

246 ،1995. 
 .20، ص 1998هـ، 1418النورسي أنوار ال تغيب، الطبعة األولى، القاهرة،  هامي،محمد الت  14
هذا، تضمنته إجابته عن سؤال وجهه مفتى الديار المصرية الشيخ محمـد بخيـت بـن     ورأى النورسي  15

في زيارة له الستانبول، وكان النورسي في الثالثين مـن          ” هـ1354ت سنة   “حسين المصطفي الحنفي    
ما رأيك في الحرية الموجودة اآلن في الدولة العثمانية، وماذا تقول في مدنيـة              : السؤال فهو عمره، أما   

أن الدولة العثمانية حبلي حاليا بجنين أوربا وستلد يوما ما، أما أوربـا فهـي               : أوربا، وأما اإلجابة فهي   
 31، ص .راجع إحسان الصالحي، بديع الزمان. حبلى بجنين اإلسالم وستلد يوما ما

طرفًا من خبـر صـراحته وشـجاعته وقناعتـه      وإليك. 52، 51متكلم العصر الحديث، ص  النورسي  16
 .بقضيته ورسالته وتضحيته في سبيلها بالغالي والرخيص

م، يقدم النورسي طلبا إلى السلطان عبد الحميد بفتح المدارس التـي تُعلـم العلـوم                1907 في سنة    -أ  
إلسالمية، ويرسل شيخنا إلى لجنة التفتيش العسكري، ويـرفض محاولـة        الكونية الحديثة بجانب العلوم ا    

 يـرد شـيخنا    ”إن العاقبة لن تكون سـارة     “: رئيسها استمالته بمرتب سخي، ويهدده رئيس اللجنة، قائالً       
عندما جئت إلى اسطنبول كنت واضعا روحي على كفي، اعملوا ما شئتم، فـإني أريـد أن                 “ : الشجاع  

: راجع  [”  وأقوم بهذا العمل ألني فرد من هذا البلد، ألقتطف من ورائه منفعة شخصية             أوقظ أبناء األمة،  
  ].96 - 95نجم الدين شاهين، بديع الزمان سعيد النورسي وجوانب مجهولة من حياته، ص 

الصريح الجريء البليغ، ردا على التهديد بشنقه بدعوى مطالبته بعـودة الشـريعة،     جاء في دفاعه-ب 
ي ألف روح، لكنت مستعدا للفداء به في سبيل حقيقة شرعية واحدة، ذلك ألن الشـريعة هـي                  لو كان ل  “

 .السبيل الوحيد للسعادة، وهي العدالة المحضة، وهي الفضيلة والشريعة الحقة
 - 51سعيد النورسي، رجل القدر في حياة أمة، مخطوط بقلم  المهندس أورخان محمد على، ص  راجع
55[ 
القائد العام الروسي، المعسكر المأسور به شيخنا، يقوم له األسـرى احترامـا، وإن    ة أثناء زيار-جـ 

شئت الدقة قلت خوفًا، فيما عدا شيخنا النورسي الذي تتشكل له محكمة عسكرية، وينصـح باالعتـذار                 
ارحه إلـى  للقائد العام طلبا للعفو، وتأتي إجابة النورسي، الرجل الذي مأل اإليمان قلبه، المنتسب بكل جو   

إنني راغب في الرحيل إلى دار اآلخرة، والمثول بين يدي الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم                “العقيدة،  
  .”..فأنا بحاجة إلى جواز سفر فحسب لآلخرة، ال أستطيع أن أعمل بما يخالف إيماني
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ب، وأعزه وأكرمه وأنبله    قوة وشجاعة وثباتًا وإيمانًا بالحق واعتزازا بالعقيدة،و باالنتساب إلى أفضل نس          

وأسماه، نسب الدين اإلسالمي، أقول أرأيت موقفًا يظهر كل هذه المعاني والقـيم عنـد كـل مصـلحينا         
  .ومجددينا، كهذا الذي وقفه شيخنا النورسي، ال أعتقد

إن هجـوم آيـات     “ يقول لمصطفى كمال، عندما بدأت الحكومة في نصب تماثيله، تماثيل مصطفى             -د
م إنما ينصب على التماثيل، أما النصب التي يجب على المسلمين إقامتها، فهي المستشـفيات            قرآننا العظي 

راجع النورسي رجل   . [”..والمدارس،ومالجئ األيتام واألقسام الداخلية للطلبة ودور العبادة وشق الطرق        
 .110ص ... القدر

 .409ص  ،الشعاعات: راجع  17
 87،ص 35، ص "ازإشارات اإلعجاز في مظان اإليج" راجع   18

 . وما بعدها130؛ اللمعات ص552 الكلمات، ص  19
 502؛ صيقل اإلسالم ص110 اللمعات ص 20
 .360 الكلمات ص 21
 .386، 373م، ص 1993 اللمعات، اسطنبول -راجع كليات رسائل النور   22
 378 المصدر نفسه ص  23
 359 اللمعات ص  24

 869؛ الكلمات ص 560 اللمعات ص 25

 53م ص  صيقل اإلسال 26

 الثاني من المكتوب الرابع والعشرين ؛ و المقام250 الكلمات ص 27

 703، 387 ، 250راجع الكلمات، ص   28

 502ص  صيقل اإلسالم،  29

 37 الشعاعات، ص 30

 35اإلعجاز في مظان اإليجاز، ص  إشارات  31

 192اإلعجاز في مظان اإليجاز، ص إشارات  32

 38الشعاعات، ص  راجع  33

 13ص اللمعات  34 

 317،523الشعاعات، ص  35

 323ص  راجع اللمعات،  36

.  واللمعـات 244، 243، الشـعاعات ص  247، المالحـق، ص  374العربي النـوري، ص   المثنوي  37
 323ص

 .366المكتوبات ص   38

 9 نفس المصدر ص  39

 293 نفسه ص  40

 50ص: العربي النوري المثنوي  41

 318ص   42

 .117ص  اللمعات،  43

 .118ص  نفسه،  44

 249 - 248ص  الكلمات،  45
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 .249نفسه، ص    46
  ومابعدها360ص  الكلمات،  47

 16ص   اللمعات، 48

 .37 ص  ، الشعاعات،534، 349ص  الكلمات،  49
 .366ص  اللمعات،  50
 .413ص  الكلمات،  51
 .795 – 794راجع الكلمات، ص   52
 .372المكتوبات، ص   53
 .55ص  اللمعات،  54
 .617ص  الكلمات،  55
 .579ص  المكتوبات،   56
 .432العربي النوري، ص  المثنوي  57
 107راجع المكتوبات، ص،   58

 .108المصدرنفسه،ص   59

يؤمنون باهللا إيماناً عميقًا إلى درجة يعدون الكون وجميع الموجودات معدوما بجانب حقيقة  ألن أصحابه  60
 .580الوجود اإللهي، المكتوبات، ص 

إنه خارقة الحقيقة وداهية علم : قائال) هـ638ت (النورسي ابن عربي  يصفو. 579المكتوبات، ص   61
 ال يخدع ولكن ينخدع، فهو مهتد، ولكنه ال يكون هاديا لغيره في كل مـا            – ابن عربي    –األسرار، وهو   

 .52كتبه، فما رآه صدق وصواب، ولكن ليس هو الحقيقة، راجع ـ اللمعات، ص 
.  وما بعدها133، وراجع في هذه المسألة أيضا صيقل اإلسالم، ص 433العربي النوري، ص  المثنوي  62

صـيقل اإلسـالم،    من 132 في ص – الماديين واألولياء –النورسي هذه الفروق بين التصورينويحسم 
فالبعد بين المذهبين بعد الثرى عن الثريا، أقسم باهللا الذي خلـق            ! اإلنصاف االنصاف أيها الناس   : يقول  

اعها وأشكالها، ال أرى في الدنيا أبشع وأخسى وأنعى على صاحبه بانحراف مزاج عقله مـن                المادة بأنو 
 .الرأى األحمق الذي ينتج التماس بين هذين المسلكين

 .434العربي النوري،  المثنوي  63

 132، صقيل اإلسالم، ص ”وحدة الوجود“ و ” وحدة الشهود“راجع في التمييز بين   64

” م1210 - 1150/ هــ  606 - 544“ الموجهة إلى فخر الدين الـرازي  -بي ابن عر  راجع رسالة  65
، أي أن ما بينه أئمة أصول الـدين وعلمـاء   ”إن معرفة اهللا غير معرفة وجوده “ : له فيها   والتي قال

 .اهللا سبحانه وتوحيده غير كاف في نظر ابن عربي الكالم فيما يخص العقائد ووجود

 425، 424ص  ، المكتوبات  66

.  ومـا بعـدها  561بعدها، الكلمات،   وما61ص  اللمعات، ،580، 579، 425 ،106ص  المكتوبات،  67
فالموجودات، ما سوى اهللا، ليست خيالية ووهمية، وإنما لها وجود، وإن كان عرضيا وضـعيفًا وظـالً                 

 .”ليس كمثله شئ“القديم،الخالق، الذي ” واجب الوجود“غير دائم بالنسبة لوجود، 
 107ص  كتوبات،الم  68

 .349ص  راجع الكلمات،   69

 .204نفسه، ص  المصدر  70

 .307 ،المكتوبات ص  71
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 473 نفسه، ص، 72

 541ص  الكلمات،  73

 594 المكتوبات، ص ، 74

 .221ص “ ، وأيضا المثنوي العربي النوري 673ص الكلمات،  75

 237 إشارات اإلعجاز، ص  76

 .544ص  الكلمات،  77

 .545ص  ،راجع الكلمات  78

 .80 - 79 وراجع إشارات اإلعجاز في مظان اإليجاز، ص 547- 546نفسه، ص  المصدر  79

 .288ص  الكلمات،  80

  وما بعدها6ص اللمعات،  81

 .152اإلعجاز، ص  إشارات  82

 350، 210، 195، 189، 781، 501، 50، 43 - 42المثنوي العربي النـوري ص  : راجع في ذلك  83
 .74م ص ، وأيضاً صيقل االسال351 -

 39العربي النوري، ص المثنوي  84
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  ��ه�� ا	���ن

�� ������ وو����� ا�����������  و

  �( )'ل ر%�$# ا"! ر
  )دراسة حتليلية نقدية مقارنة(

  
  ΨΨΨΨعمار جيدل. د.أ

  
  

كان اإلنسان وسيبقى املشكلة الكربى اليت انشغل ا الفكر البشري منذ أمد بعيـد،           
نتجاته حينا آخـر،   وقد رام رجاله جتاوز تلك املشكلة باإلعراض عنها حينا، وبالعقل وم     

ومن هذا القبيل سلّم أمره للفلسفة على تنوع مناهجها وغايـات أسـاطينها،  كمـا                
وقد توخى كل أولئـك     ... استجاب أحيانا أخرى إىل ما جاء به األنبياء عليهم السالم           

الكشف عن ماهية اإلنسان، ليتسىن يف ضوئها معرفة حريته عنـد الـبعض،  والقيـام                
ية لدى البعض اآلخر، فهل كان الشيخ مياال إىل أحد االجتـاهني ؟ أم    بالوظيفة االجتماع 

أنه اختار اجتاها ثالثا يتوافق مع الروح القرآنية اليت ملكت عليه أنفاسه؟ وما هي هـذه                
الصورة اليت رمسها القرآن الكرمي للصلة بني ماهية اإلنسان وحريته ووظيفته االجتماعية ؟       

  : السابقة وضع اخلطة التالية تقتضي اإلجابة عن اإلشكالية
  نتوخى من خالله بيان أمهية حبث املشكلة يف الفكر البشري : متهيد
  ماهية اإلنسان: أوال

،  لنكتشف مـن خالهلـا       هوم اإلنسان من خالل رسائل النور     سنبين من خالله مف   
  .موقفه من خمتلف اآلراء يف مفهوم اإلنسان وماهيته

                                                           

Ψ   استاذ محاضـر فـي   دكتوراه في العلوم اإلسالمية و.  والية المسيلة في الجزائر 1960من مواليد سنة
. ترأس العديد من األقسام والمشاريع والوحـدات العلميـة   . العقيدة والفكر اإلسالمي في جامعة الجزائر  

 .وعضو في عدد من المجالت العلمية المحكّمة
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  صلة املاهية باحلرية: ثانيا 
اهلدف األصلي من استقراء نصوصه املبينة للصلة بني املاهية واحلرية الكشف عن نقده     

  )صلة املاهية باحلرية(للتصورات املختلفة للمشكلة املعروضة 
  صلة املاهية بالوظيفة االجتماعية: ثالثا

تعترب املاهية من أهم حمددات الفعل االجتماعي، وبالتايل فهي ضامن رئيس للقيـام              
يفة االجتماعية عند رواد االجتاهات االجتماعية، كما يعد من أهم حمرري اإلنسان            بالوظ

من الضغط االجتماعي أو االلتزامات االجتماعية عند رواد االجتاهات اللرباليـة، أمـا             
التصور القرآين فهو على خالف ذلك، جيمع بني خريي الفـريقني يف إطـار مرجعيـة                

   .ف عنه من خالل رسائل النوروتصور نظري متميز ،  سنحاول الكش
  

  متهيد
تعترب مشكلة الصلة بني ماهية اإلنسان وحريته مـن جهـة وصـلتهما بالوظيفـة               
االجتماعية لإلنسان من أهم ما شغل الفكر البشري منذ أمد بعيد، إذ القول بأن اإلنسان               

                اء وجد هكذا دون ماهية، وما ماهيته إال ما يصنعه هو لنفسه ، فتكون احلرية من جـر
ذلك ما يريده الشخص نفسه، ما هي يف حقيقة األمر إال نظرة كونية وفلسفية معينـة،                

إذا تعارضت احلريات فلمـن     : ويف إطار هذا الفكر، يتبادر إلينا السؤال اجلوهري التايل        
تكون الغلبة يف آخر املطاف؟ هل تكون لفكرة مطلق اإلنسان أم أا تكـون لشـخص        

  من أساليب القهر والتسلّط؟معين، فرض رأيه بأسلوب 
 الوظيفة االجتماعية   - وفق قانون الغالب     -ومن فرض رأيه كان له أن حيدد للناس         

  :وفق ما حدد به حريام، وهنا يتبادر إىل األذهان التساؤل اآليت
ما موقف النورسي من هذه املقولة؟ وما هي ماهية اإلنسان يف فكر النورسي؟ ومـا               

ية واحلرية عند هذا الرجل الفذ؟ وهل هلذا التحديـد صـلة بالوظيفـة              الصلة بيم املاه  
  االجتماعية؟

تلك هي التساؤالت املركزية اليت تشغل الباحث ، و سيحاول اإلجابة عنها، وفـق              
  .اخلطة اليت رمسها يف فرشة البحث

  
  :املقدمة

لنخاع، كنت قد انتهيت يف بعض ما كتبت عن النورسي إىل أنه شخصية قرآنية إىل ا              
فقد جعل من أولويات التغيري املنشود بيان منـزلة القرآن الكرمي والسنة النبوية يف سلم              
املعارف اإلنسانية فضال عن اإلسالمية، إذ باكتشافها يتم التمييز بني املنتج املعريف الزمين             
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لق الوحي اإلهلي الذي جعله اخلاو )والذي جيب أن يقرأ قراءة نقدية من قبل املتخصصني       (
سبحانه وتعاىل فوق الزمان واملكان،  أي أنه يتعاىل عن اخلـربة املعرفيـة اإلسـالمية                

 لعـل   ة من األمراض النفسية واملعرفية،     و يسمح هذا الترتيب بتجاوز جمموع      واإلنسانية،
  :أمهها
علـى   )الزمنية(إمهال البعد الوظيفي للدين اإلسالمي بسبب هيمنة اخلربة املعرفية          * 
  .،  وقد كان ذلك سببا يف بعث اخلالفات املذهبية من مرقدها)الزمنفوق (الوحي
وة اهلدائية  إشاعة القراءة التربكية أو التارخيية للقرآن والسنة املطهرة، فأبعدت التال         * 

 وعوضت بتعاويذ تكرر هنا وهناك دون أن يكون هلا أدىن أثر علـى              اخلاشعة هللا تعاىل،  
  .أفعال  املسلم 

ن والسنة املطهرة من خالل هذه القراءة من مصاف املصـادر اليقينيـة             أبعد القرآ * 
كما أبعدت أيضا يف جمال نشأة الكون  ...)العقائد، والفقه، واألخالق،    (للمعرفة الدينية   

  1...وخلق اإلنسان و مصريه
وما دام الغرض من البحث وفق ما خطّه القائمون على املؤسسة هو الكشف عـن               

النورسي، و النورسي كما بينا رجل القرآن،  فإننا ملزمـون مـن             اإلنسان يف مؤلفات    
الناحية املنهجية ببيان أمهية القرآن بالنسبة لإلنسان من خالل مؤلفات النورسي، فمـاذا             

  ميثل القرآن بالنسبة لإلنسان وفق ما ذكره النورسي؟
  

  :أمهية القرآن بالنسبة لإلنسان
ا معرفيا وتربويا ضروريا من وجهني،  أوهلمـا جانـب           يعترب القرآن الكرمي مصدر   

  .املوضوعات وثانيهما املناهج املوظّفة يف بيان حقائقه
يبين األول أن القرآن مصدر اليقني يف مسألة نشأة اإلنسان األول ووظيفته الكونيـة              

يـة   ، كما  يعترب ملفتا النتباه العقالء إىل املنـاهج املعرف           2باإلضافة إىل معارف أخرى     
  .3الواجب اتباعها يف حتصيل كثري من املعارف 

فشاهد يف ضوء هذه األمثلة ثروة القـرآن الطائلـة          " :يقول النورسي بعد ذكر أمثلة    
وهنا جند يف القرآن الكرمي آالفا       ...وغناه الواسع يف معرفة اهللا يف ميدان العلم واحلكمة          
  4"....من القرائن حىت أنه يهب لكل ذي مشرب قرآنا منه، 

إن القرآن الكرمي يلقن احلكمة ويريب اإلنسان يف حياته الشخصية          "و ورد عنه أيضا     
واالجتماعية فضال عن رجحان القرآن الكرمي على سائر الكالم ومسوه علـى األقـوال              

  5" قاطبة
  :و بتظافر هذين اجلانبني يتحقق العديد من األهداف املعرفية والتربوية
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لسداد والرشاد، يبين ذلك ما يظهر يف القرآن من صـور           هداية البشرية إىل طريق ا    * 
أوىف وأرقى ما عرفت البشرية وعرف تاريخ اهلدايات،  فكانت يف أى صور اإلقنـاع               

أبدع القرآن الكرمي وأتى بالرائع املعجب يف تصـوير         "فقد   .شاملة جلميع جماالت احلياة   
التوازن فيما بينها،  بـل     أدق فروع أركانه اخلمسة وحافظ على مجال التناسب وكمال          

حافظ على أبسط آداا ومنتهى غاياا وأعمق حكمها وأصغر فوائدها ومثراا وأـر             
دليل على ذلك هو كمال انتظام الشريعة النابعة من نصوص ذلك القرآن اجلامع ومـن               

  6... إشارته ورموزه
من قرأ حرفا من    : تعريف البشر مبعبود هم سبحانه وتعاىل، وحتقيق األجر بالتالوة        * 

  .، فكان طلب الثواب من التالوة طريقا للمعرفة وااللتزام7كتاب اهللا له أجر
رب "و"خلق السماوات واألرض  "إن حكمة تكرار القرآن الكرمي من     : "قال النورسي 

إمنا ألجل اإلرشاد إىل هذه احلقيقة العظيمة املذكورة، وتلقني هذا          " السماوات واألرض 
  8"توحيد وألجل تعريفنا خبالقنا العظيم سبحانهالربهان الباهر لل

وهلذا حق لنا أن نقول بأن القرآن الكرمي هو كتاب صلة اإلنسان باهللا واليت يف كنفها          
،  فهـو    9...تكون صلته بسائر أجزاء الكون، صلته بأخيه اإلنسان، صلته بعامل اجلماد،          

  10"كتاب قد نـزل ألجل اإلنسان"كما قال النورسي 
  

  : فكرة القرآن كتاب صلة اإلنسان باهللاأبعاد
ليست هذه الصلة قضية معرفية فحسب،  بل هي باإلضافة إىل ذلك مسألة متعـددة            

تطفوا بضالهلا على ... األبعاد، ففيها اجلانب االجتماعي والتربوي والفكري واالقتصادي
 اإلنسـان   مجيع ميادين الفعل اإلنساين،  هلذا ستجلب عددا ال حصر له من اآلثار على             

  :والكون،  منها على سبيل املثال ال احلصر
يسان متكّن هذه الصلة لوحدة املسلمني اللغوية والدينية يف كلياا، ومها عامالن رئ           * 

   وتعلوا كلمتهم وفق ما أراده خالقهم منهم فتعظم شوكتهم،لتيسري التفاهم مث التضامن،
قائه مصونا من التغيري والتبـديل      كانت هذه الصلة عامال مهما للمحافظة عليه وب       * 

اللذين أصابا غريه من الكتب اإلهلية، وهي من بني الطرق اليت حيمي القرآن ا نفسـه                
  . وهي مبثابة محاية ذاتية11بنفسه وينفذ حكمه

اقتضت حكمة اهللا أن يكون طريق طلب أجر تالوة القرآن الكرمي،  سلما ضروريا              * 
  12.رمي واالهتداء ديه طلبا لآلخرةللعروج إىل التدبر يف القرآن الك
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  :ماهية اإلنسان يف فكر النورسي
تتفق مؤلفات النورسي يف عرض مسألة ماهية اإلنسان وصلتها حبريتـه ووظيفتـه             

 مقاصـد االجتماعية، إذ تدور القضية بتفاصيلها حول فكرة مركزية تستهدف حتقيـق            
 وفق املصاحل اليت يفتقر إليها الوجـود        على اختالف مراتبها، ومكمالا،   " إنسانية عليا 

، وإنـزال املقاصد اإلنسانية منـزلة احملرك لـألداء احلضـاري يف تصـور             13"البشري
النورسي جعله يركّز على اجلانب التربوي التذكريي يف بيان املسألة وتبليغها ، فعرضت             

 على بيان املؤاخذات    املسألة يف أدبياته يف قالب جواين وجداين تربوي ظاهر، بناه أساسا          
اليت يالم عليها الغافلون عن املسالك اإلميانية اليت رمستها وظيفة املسلم املتحرك مبا أملتـه      
ماهيته اليت حددها خالقه، يؤكد الفكرة يف جعله اإلنسانية منتهى املطالـب الدنيويـة              

ـ  " اإلنسانية"حىت إن ما يطلق عليه:"املنتظرة من اإلميان، حيث يقول    ي قصـيدة  الـيت ه
 وهـي معجـزة     جتليات األمساء اإلهلية القدسية،   حكيمة منظومة تعلن إعالنا لطيفا مجيع       

  .14" قدرة باهرة جامعة كالنواة ألجهزة شجرة دائمة باقية
و لتحقيق هذه املقاصد اإلنسانية يف اإلنسان حدد له اخلالق املاهية والوظيفـة وزوده             

تذكريية تيسر له حتقيق تلك الغايات السامية،        باستعدادات فطرية ووسائل تكملية وطرق      
مع عدم النظر إىل ما وهـب       -،   عن تلك املاهية وما تزال وستبقى      ومن مثّ كانت الغفلة   

  . سببا يف ضياع املقاصد اإلنسانية يف الفعل البشري-من استعدادات 
القهـا إىل  فالكفر مثال يقذف اإلنسانية من  القمة السامية العالية اليت جعلها عليها خ    

أدرك الدركات هي أذلّ و أدىن من أي خملوق ذليل فانه عاجز ضعيف فقري، بل يرديها                
 وهكذا تتحول اإلنسانية مـن صـورا   15..إىل دركة أتفه الصور القبيحة الزائلة سريعا   

 اليت  تفوقت ا على األرض والسماوات إىل صـورة ميتـة             - خالفة األرض    -احلية  
  .ومميتة

نطلق سعى النورسي يف جمموع مؤلفاته حنو حتقيق هذا املقصد،  ولورمت            من هذا امل  
بيان ذلك من خالل اموع ملا جئت بشيء إضايف غري ما حواه بعض تلك املؤلفات من                
هذه الزاوية،  هلذا اخترت معاجلة املوضوع من خالل اجلزء األول من كليات رسـائل               

  ".الكلمات"النور
 أن نتساءل من الناحية املنهجية، ما املراد باملاهية وما هـي            وقبل سرد التفاصيل، لنا   

الوظيفة املناطة بصاحب هذه املاهية وما صلة كل ذلـك حبريـة اإلنسـان ووظيفتـه                
  .االجتماعية
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  :ماهية اإلنسان: أوال
مصطلح املاهية يف أدبيات النورسي قليل الورود، ويريد به يف السياقات اليت أوردها             

 حقيقة الشيء، هلذا فماهيـة اإلنسـان        - يف مقام احلديث عن اإلنسان        وخاصة -فيها  
حقيقته، و تتجلى تلك احلقيقة يف أن منحه احلق سبحانه وتعاىل منــزلة أكـرم مـن        

، وعرفه ذه املاهية فسـماه خليفـة      ... 16منـزلة املالئكة، رافعا إياه إىل مرتبة اخلالفة      
  .17ة األمانة الكربىيشغل  رتبة اخلالفة يف األرض وحيمل مهم

 : قـال تعـاىل     مطلق اإلنسان يف أصل خلقه،     اق عن و بين أن احلديث يف هذا السي      
 فهي ماهية جلميع أصل بين آدم عندما أعدهم خالقهم لعمـارة            ،"ولقد كرمنا بين آدم   "

األرض والسري فيها بامسه والعمل بأمره،  هلذا فهي مبثابة منبه أساسي  ملا من شـأنه أن                  
 للتقارب العملي بني بين آدم ، بل ويدعوهم إىل املطالبة باملسـاواة وجتسـيدها               يؤسس

العملي باحلجة حينا والتذكري يف كثري من األحيان، و قد رام بذلك التحقيـق النظـري            
  :والعملي للمساواة مبا يأيت

 التنبيه إىل أصل املادة اليت خلقوا منها ،  فقد خلقهم البارئ املصور مـن مـادة     -1
 وما التعبري عن خمتلف املواد اليت خلقها منها إال تعبريا عن املراحل اليت مر ـا                 احدة ، و

  .خلق اإلنسان
 وهو مبثابة التنبيه العملي إىل      ان يرجع إىل أب واحد وأم واحدة ،        أصل بين اإلنس   -2

ضرورة جتاوز التكبر والتعجرف بوصفها أمراضا تصيب اإلنسان حني الغفلة عن األخوة            
  .إلنسانية احملددة باألبوة الواحدةا

يا أيها الناس إنا    :" نبههم اخلالق يف القرآن الكرمي إىل أم  تناسلوا بطريقة واحدة           -3
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد اهللا                

يت يريد اخلـالق    ، هلذا فسبب التكرب ليس إال من قبيل الغفلة عن هذه احلقائق ال            "أتقاكم
  .جتسيدها وتركيزها يف الفطر البشرية بأسلوب تذكريي

 مصريهم واحد، وما دام مصريكم واحدا وهو السري حنو املوت، فلمـا التكـرب            -4
واألنانية والغرور، والتميز عن سائر الناس ، إا بسبب الغفلة عن احلقائق الـيت يريـد                

  .القرآن ترسيخها يف قلوب البشر وعقوهلم
م نفيس غـري ذليـل يف              بين أن اإلنسان رفيع القيمة بالنسبة لسائر املخلوقات ، مكر

  الكون مبا منح من تدبري وتفكري،       مهيمن على سائر   صورته وحركته، مفضل باملشاهدة ،    
إين "وقد زود بذلك بسبب ما أعد له من وظيفة نوعية متناغمة مع املاهية اليت حددت له        

 يشهد هلذا ما ورد عن ابـن        ، وظيفة يندرج فيها كل بين آدم،      "جاعل يف األرض خليفة   
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حيكمين يف احلكم بني خلقي، وذلك هو آدم        : "مسعود وابن عباس يف بيان اآلية السابقة      
من : "، ويعضده ما ورد يف األثر     "ومن قام مقامه يف طاعة اهللا واحلكم بالعدل بني اخلليقة         

، ويشهد له أيضا أن     "هللا يف كتاب اهللا ورسوله    أمر باملعروف وى عن املنكر فهو خليفة ا       
جعله مهيئا للتعلم   (أمر املالئكة باجلود له، وسخر له الكون وذهللا له، ومتعه بكرامة ذاتية             

،  ويؤكد جمموع ما سبق بيانه أن اإلنسان متميز عـن     )والتعليم والرقي األخالقي والفين   
عمـارة  (ومتيزا وظيفيا مبا كلّفه اهللا به       )  فيه مبا استودعه اهللا  (سائر املخلوقات متيزا ذاتيا     
  .18جعال منه كائنا مسؤوال) الكون على وفق مراد اهللا

  آثار فكرة املاهية
  األثر التربوي  األثر املعريف                                  

  رفض اإلذالل أوالذل/1زلة احلقيقة                    اكتشاف املنـ/1
  نشر التكرمي/2  يف من األساطري            التحرر املعر/2
  رفض فكرة التمييز بني البشر/3تشجيع الروح النقدية                        /3
  رفض االستخفاف باآلخر/4   تدفع إىل التبليغ بعد االقتناع               /4
  الدفاع عن املستضعفني/5 تشبع الفضول                               /5
  
  لتواضع مع اخللق هللا عز و جلّا/6

،  فقد صوره يف شقه      "ولقد كرمنا بين آدم   " ورغم قيمته الرفيعة اليت عرفنا القرآن ا      
، فهو خملوق من    )التوالد املستمر (الثاين كائنا تافها بالنظر إىل مادة خلقه، وطريقة ختلّقه          

ىل الضعف الذي كان فيه     تراب،  مث من ساللة من ماء مهني،  وإن طالت به العمر عاد إ              
فلينظر "يف بداية نشأته ومع ذلك يغلب عليه التكبر والتعجرف، قال تعاىل منبها ومرشدا              

إدراك هـذه   ... ،  "اإلنسان مما خلق، خلق من ماء دافق خيرج من بني الصلب والترائب           
ن خالل  احلقيقة يف سياق اإلحاطة بوظيفته وماهيته يشعره حباجة الناس مجيعا هللا تعاىل م            

  .حاجته هو نفسه
و ما حيرره من أسر الدنيا إال التذكر املستمر ملاهيته، وا يرتفع اإلنسان من كونـه                
خملوقا صغريا وحيوانا ضعيفا وذا شعور عاجز إىل مقام رفيع ومرتبة عالية، بل إىل أرقى               

  19"مقام عزيز مكرم على مجيع املخلوقات
ت ومصائب إال بسبب غفلة بعضهم و تكبر        وما وقع البشر فيما وقعوا فيه من ويال       

وغفلة اآلخر بقبول االستخفاف، وما وقع يف ذلك إال حني نسيا املاهية أوال والنـزوع              
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إىل جزئه التافه على حساب جزئه العلوي، وكلتامها جرمية ال تقل إحدامها شناعة عـن               
  .ة احملددة باخلالفةاألخرى ، من حيث كوما غفلة عن التكرمي اإلهلي اسد يف املاهي

  
  :املاهية والوجود

 جهة وحيـاة    يعرض النورسي املسألة يف سياق احلديث عن حياة الكافر وامللحد من          
 هلا، وجناية ال حدود     ألن الكفر جرمية كربى،   :"نورسي يقول ال  ،املسلم من جهة أخرى   

دم وجود الغاية من    حيث أنه يهبط بقيمة الكائنات ودرجتها إىل هاوية العبث،  يوهم ع           
  20..."إنه حتقري بين للكائنات كلها وإنكار ملا يشاهد ... إجيادها

يظهر مما سلف أن الكافر ال يتصور ماهية للوجود سواء تعلّق األمـر باآلفـاق أو                
باألنفس، وال شك أن هذا املوقف أملته الرغبة يف الدنيا والغفلة عن اآلخـرة، وهكـذا            

الذين يصـنعون ماهيـام،       فلني عن اهللا تعاىل، يظنون أم هم      احلال بالنسبة لسائر الغا   
وبالتايل تكون املاهية بعد الوجود، وال شك أنّ هذا الرأي خمالف لبدائه العقول وما دل               

  .عليه صحيح املنقول الصريح 
يتجلى مما سلف أن املاهية قبل الوجود يف الفكر اإلسالمي األصيل يشهد هلذا املعىن              

إين جاعـل يف  "ىل خاطب املالئكة مباهية اإلنسان قبل حتقيق وجوده العملـي  أن اهللا تعا  
،  هلذا فاملاهية مل حيققها اإلنسان بعد الوجود بل حددها له خالقه قبـل               "األرض خليفة 
  .إجياده امليداين

الغافلة، ) لغرض تربوي (فيا نفسي   : يشهد هلذا يف أدبيات النورسي قوله خماطبا نفسه       
ين أن تفهمي شيئا من غاية حياتك، وماهية حياتك، و صورة حياتـك،             إن كنت تريد  

فإا " غايات حياتك "فانظري إىل جممل     ...وسر حقيقة حياتك، وكمال سعادة حياتك     
تسعة أمور، حدد من خالهلا الربط باخلالق الذي حدد املاهية قبل الوجود املعبـر عنـها     

  21"غايات حياتك"بقوله
  ني املاهية واحلرية، فما هي الصلة بينهما؟ومن هنا تتحدد العالقة ب

  
  :الصلة بني املاهية واحلرية:ثانيا

حدد الشيخ النورسي ماهية اإلنسان يف كونه خليفة وفق ما بينها اهللا سبحانه وتعاىل              
يف حمكم التنـزيل، ومن مثّ فالصلة بني اإلنسان وحريته جلية يف إطار هـذه الفكـرة                

  .املركزية
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 إما أن يكون مستحضرا هلا وإما      النورسي من حيث صلته مباهيته،    دبيات  اإلنسان يف أ  
نانيته أن يكون غافال عنها، هو يف األوىل جمسدا حلريته ويف الثانية غافال عنها، جمسدا أل              

   فكيف ذلك؟حبه للتغلّب واألثرة،و
 الدين احلـق  لوال"وما قيمة الدين عند اإلنسان وكيف أنه :يؤكد هذه املعاين يف قوله    

 وهكذا فإن فقد الدين الذي معناه الذهول عـن          ،22" لتحولت الدنيا إىل سجن رهيب    
اه وإن كـان يف     املاهية سيكون سببا يف فقد احلرية،  فيصبح  مكبال واه سجينا يف دني             

 23 ألن من جيعل احلياة الفانية مبتغاه فسيكون يف جهنم حقيقة ومعىن           حببوحة من النعيم،  
  .قوعه أسري النفس واهلوى والشيطان من خالل و

هلذا فاإلنسان احلر يف فكر النورسي هو اإلنسان الكامل املستحضر الدائم ملاهيتـه،             
ده األساس وهو عبـادة اهللا     وبالتايل يسوق مجيع  اللطائف اليت خلق مزودا ا إىل مقصو          

 بطريق عبودية خاص    فيسوق القلب كالقائد كل لطيفة منها ويوجهها حنو احلقيقة         تعاىل،
أال وإنّ يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كلّـه     "ρمصداقا لقول املصطفى     .ا

، وعند ذلك تسري الكثرة الكاثرة مـن        24"وإذا فسدت فسد اجلسد كلّه أال وهي القلب       
 كمـا   ،)القلب(اسع فسيح بقيادة السلطان   اللطائف جنودا يف ركب عظيم ويف ميدان و       

  :، وذا يتحرر اإلنسان من عدة معوقات25لكرام رضوان اهللا عليهمهو لدى الصحابة ا
  .فقد االنسجام مع الكون واحلياة:املعوق األول/1
  .فقد االنسجام بني األعضاء:املعوق الثاين/2
  .فقد االنسجام بني بين آدم:املعوق الثالث/3

وفق ما حيمله من   ،  وحتقيقا هلذه املقاصد فإن إنسان القرآن يقصد احلق و يتحراه دوما          
 وقد يقع عليه الضالل مـن       على باطل فيظنه حقا وحيافظ عليه،      وقد يعثر    فطرة مكرمة، 

   فيظنه حقا ويصدقهدون اختيار وهو ينقب عن احلقيقة،
فقد دعاه خالقه إىل ترك الغرور واألنانيـة،        ) دار فتنة (ومادامت حقيقة احلياة هكذا     

ام عتبة باب األلوهية، إعالن بلسان االسـتمداد،        وطلب منه إعالن العجز و الضعف أم      
وال يكون ذلك إال باإلفصاح عن فقرك وحاجتك بلسان التضرع والـدعاء ، وأظهـر               

ذا ترتفع وترتقـي يف مـدارج    و،"حسبنا اهللا ونعم الوكيل "ائالبأنك عبد للّه خالص ق    
  .رفيقا ، طريق األنبياء والشهداء األتقياء والصاحلني وحسن أولئك 26العال 

 لسنا بشيء وما أمهيتنا حىت يسخر لنا هذا الكون مـن     وإياك أن تسلّم بقول الغافلني    
حىت يطلب مين الشكر الكلـي، إنـك حبسـب          ن احلكيم العليم عن قصد وعناية و      لد
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وظيفتك ومنـزلتك مشاهد فطن، ومتفرج ذكي على الكائنات العظيمة، وذلك اللسان           
  27.ودات احلكيمةالناطق البليغ باسم هذه املوج

و كثريا ما يعرض مسألة الصلة بني املاهية والوجود يف ثنايا اجلواب عـن التسـاؤل                
ما أمهية هذا اإلنسان الصغري وما قيمته حىت تنتهي هذه الدنيا العظيمة وتفتح دنيا               :اآليت

 هو سيد املوجودات رغم أنه      ألن هذا اإلنسان،  :له؟ فكان جوابه  أخرى حملاسبته على أعما   
فهو قائد املوجودات والداعي إىل سلطان …  ملا ميلك من فطرة جامعة شاملةغري جدا،ص

 ولتيسري 28ألوهية اهللا، واملمثل للعبودية الكلية الشاملة ومظهرها،  لذا فإن له أمهية عظمى     
 وهكذا أصبح اإلنسان 29.جتاوب املاهية مع الوظيفة ملّكه اهللا سبحانه وتعاىل فطرة سامية

 وارتقى بذلك إىل مرتبة القائد و الشاهد على املخلوقات، فهل           الفة واألمانة، مكرما باخل 
ل عن كل صغرية وكـبرية مـن        ميكن أن يذهب إىل القرب لينام هادئا دون أن ينبه ليسأ          

  . ودون أن يساق إىل احملشر ليحاكم يف احملكمة الكربى؟ كال مث كالّأعماله،
مـة وزود    مهـام عظي   – مجيع املخلوقات     من بني  –نعم إن اإلنسان الذي أنيط به       

بعد أن عرف سبحانه نفسه إليـه       ) باإلميان( إن مل يعرف ربه      باستعدادات فطرية كاملة،  
بعد أن حتبب إليه    "العبادة"وإن مل ينل حمبته بالتقرب إليه ب      … مبخلوقاته البديعة املنتظمة  

اجلميلة الدالـة علـى رمحتـه       سبحانه بنفسه وعرفها إليه مبا خلق له من الثمار املتنوعة           
بعـد أن أظهـر     " بالشكر واحلمد "مل يقم بالتوقري واإلجالل الالئقني به      وإن …الواسعة

  هكذا، إن مل يعرف هذا اإلنسان ربهنعم، …سبحانه حمبته له ورمحته عليه بنعمه الكثرية
  30؟ ودون أن يعد له ذو العزة واجلالل دارا للعقابفكيف يترك سدى دون جزاء،

وملا كانت ماهية اإلنسان عالية وفطرته جامعة فهو حمتاج بألف حاجة وحاجـة إىل              
ألف اسم واسم من األمساء احلسىن وإىل كثري جدا من مراتب  كـل اسـم، فاحلاجـة                  
املضاعفة هي الشوق، والشوق املضاعف هو احملبة املضاعفة، واحملبة املضاعفة هي العشق،          

 مراتب احملبة وفق مراتب األمساء ، حمبـة مجيـع           فحسب تكمل روح اإلنسان تنكشف    
  31.األمساء أيضا تتحول إىل حمبة ذاته اجلليلة تلك األمساء عناوين وجتليات ذاته جلّ وعال

يشبه اإلنسان البذرة فلقد وهبت أجهزة معنوية من لدن القدرة اإلهلية و أدرجت فيها 
 ومـن النمـو   اخل التربـة، خطة دقيقة ومهمة جدا من لدن القدر لتتمكن من العمل د         

والترعرع واالنتقال من ذلك العامل املظلم بلسان الضيق إىل عامل اهلواء الطليق والـدنيا              
فقد أودعت يف ماهيته أجهزة مهمة من لدن القدرة اإلهلية، ومنح بـرامج             ... الفسيحة

 وصـرف   دقيقة ومثينة من لدن القدر اإلهلي، فإذا أخطأ هذا اإلنسان التقدير واالختيار،           
أجهزته املعنوية حتت قرى احلياة الدنيا ويف عامل األرض الضيق احلدود، إىل هوى النفس،              
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فسوف يتعفّن ويتفسخ كتلك البذرة املتعفنة، ألجل لذة جزئية ضمن عمر قصـري ويف              
مكان حمصور ويف وضع متأزم مؤمل وستتحمل روحه املسكينة تبعات املسؤولية املعنوية            

  32.ائنا خاسرافريحل من الدنيا خ
يعطـي  فهل يقبـل العقـل،        ..وجعله خماطبا كليا له، ومرآة جامعة ألمسائه احلسىن       

 زهادة شعرة واحدة، مع أنه أناط بـه وحبواسـه مهامـا             لإلنسان أجرة دنيوية زهيدة،   
ووظائف هي بعدد شعرات رأسه؟ فهل ميكن أن يقوم مبثل هذا العمل الذي ال معىن لـه      

 ومنافاة حلكمته احلقيقية؟ سبحانه وتعاىل عما يقولـون         ه احلقة، وال مغزى خالفا لعدالت   
  .علوا كبريا

فهل ميكن أن يهب سبحانه لإلنسان كل هذه الوظائف مث ال يهـب لـه غاياـا                 "
،  رب من احملال الذي ليس بعده حمال       إنه ض  ،33"ونتائجها ومثارها وهي السعادة األبدية؟    

 من حريـة  ضع الغاية من وجود اإلنسان واليت جعلتهلذا حيدد النورسي يف أكثر من مو  
 حبث ال يتصور وجود تصرف سوي من إنسان غري حر،  مبعىن       اإلنسان حلمتها وسداها،  

ال ميكن تصور إنسان مهمل أو غافل عن ماهيته يتصرف تصرفا سويا، إذ جممل غايات               
تع ا اإلنسان الذي أراده اهللا      احلياة احملددة يف تسعة أمور دالة بنفسها على احلرية اليت يتم          

، ويتجلى هـذا    ")خليفة اهللا "صارفا نفسه ملا جعل له      (سبحانه وتعاىل أن يكون خليفته      
  :األمر فيما يأيت

ـ            : أوهلا وازين القيام بالشكر الكلي، ووزن النعم املدخرة يف خزائن الرمحة اإلهليـة مب
  .غافال عن ماهيته وال ميكن أن يقوم بذلك من احلواس املغروزة يف جسمك،

فـاتيح األجهـزة املودعـة يف       فتح الكنوز املخفية لألمساء اإلهلية احلسىن مب      : ثانيهما
 ومن تنازل عن حقيقته اليت خلقـه        اء احلسىن،  جلّ وعال بتلك األمس     ومعرفة اهللا  فطرتك،

  .مواله عليها ال ميكن أن كذلك
جتلياا وبـدائع صـنعتها،     إعالن ما ركّبت فيك األمساء احلسىن من لطائف         : ثالثها

 وجبوانب حياتك كافة     مام أنظار املخلوقات بعلم وشعور،    وإظهار تلك اللطائف البديعة أ    
  .يف معرض الدنيا هذه، وفاقد احلرية ال ميكنه ذلك

إظهار عبوديتك أمام عظمة ربوبية خالقك،  بلسان احلال واملقال،  وما فعل             : رابعها
  .ذلك غافل عن ماهيته

 التجمل مبزايا اللطائف اإلنسانية اليت وهبتها لك جتليات األمساء،  التجمل            :خامسها
  .بين من صيغته أنه فعل إرادي والذي ميكن صدوره من فاقد حلريته غافل عن ماهيته
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 وهو كسابقه مـن      شهود علم وبصرية،    لذوي احلياة،  شهود مظاهر احلياة  : سادسها
  .د حريته، املكبل واه وأنانيتهحيث صيته ال ميكن تصور صدوره من فاق

معرفة الصفات املطلقة للخالق اجلليل،  وشؤونه احلكيمة،  يقصد يف هـذا             : سابعها
  .املقام املعرفة الوظيفية اليت تورث خشية وخشوعا

فهم األقوال الصادرة من كل موجود يف العامل وإدراك كلماته املعنوية فيمـا             : ثامنها
 وال شك أنّ الغرض منه التحرر مـن معوقـات           ية مبدعه، خيص وحدانية خالقه وربوب   

  .احلرية
إدراك درجات القدرة اإلهلية والثروة الربانية املطلقـتني، مبـوازين العجـز            : تاسعها

 من أدرك ذلك بقلبه وعقله حرره مواله        34والضعف والفقر واحلاجة املنطوية يف نفسك     
  .وجنودهمن اهلوى والنفس األمارة بالسوء فضال عن إبليس 

من هذا املنطلق كان الكفر عامال رئيسا يف حمو املاهية اإلنسانية وتعطيـل آثارهـا               
املقصودة من قبل الشارع احلكيم، ويقرب من الكفر واإلحلاد األمراض النفسية، إذ ـا              
يعطّل اإلنسان املريض املقاصد اإلنسانية من التشريع يف مجيع جوانبه، فيصـبح الغـرور             

مل، وتفتقد بذلك اآلداب والعواطف اإلنسانية اليت جاء اإلسالم من أجل           قاعدة يف التعا  
ترسيخها من خالل بيان ماهية اإلنسان اليت تعترب الزخم الذي تستمد حركة التغيري منه              

  .وقودها وقوا الدافعة
هلذا فإن اإلنسان إذا آمن باهللا وحده وأصبح عبدا له وحده،  فاز مبوقع مرموق فوق                

وقات، أما إذا استنكف من العبودية وجتاهلها  فسوف يكون عبدا ذليال أمام             مجيع املخل 
املخلوقات العاجزة، وإذا تباهى بقدرته وأنانيته، فسيكون أضعف من النملة والنحلة من            
جهة اخلري واإلجياد، بل أضعف من الذبابة، وسيكون أثقل من اجلبل وأضر من الطاعون              

ض عن ذلك ويالت ال حصر هلا فتهان اإلنسـانية          وتتمخ... من جهة الشر والتخريب   
  35.وتبتذل بل وقد تصبح يف أدرك الدركات

املسلك الوحيـد الـذي حيـرر       وهكذا يتجلى أن احلرية يف العبودية هللا تعاىل وهي          
وبالتايل فاحلرية يف   ...  من معوقات فعل اخلري الفكري واالجتماعي والتربوي و        اإلنسان

فلة عن املاهية   ، وما فقدت احلرية إال بسبب التعلّق بالدنيا والغ        يةاالستحضار الدائم للماه  
 أنظر ذلك يف كل ما حييط بك من تصرفات اجتماعية وفكرية وتربوية             احلقيقة لإلنسان، 

  .وسياسية
  

   :وظيفة اإلنسان :ثالثا
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إن اإلنسان أرسـل إىل     : تبين ماهية اإلنسان أنه موظّف وضيف على تعبري النورسي        
هذا أسندت له وظـائف      وعلى   نيا ضيفا وموظفا ووهبت له استعدادات مهمة جدا،       الد

 وليكد ويسعى لتلك الغايات والوظائف العظيمة فقد رغّب ورهب إلجناز عمله،             جليلة،
ليست االماك باحلياة الدنيا واالهتمام ا كاحليوانات،  وإمنا  )اخلليفة( وهلذا فإن وظيفته  

  36.لدةالسعي والدأب حلياة خا
  
  
  

  :أسس الوظيفة
ـ     " اخلالفة  "بين مما سلف أن ماهية اإلنسان هي         ة وتقتضي هذه املهمة القيام بوظيف

من مقتضياا عمارة األرض علـى وفـق مـراد اهللا    عبادة من استخلفه على األرض، و   
سبحانه وتعاىل، وللقيام ذه املهام وضعت جمموعة من الضـوابط حتكمهـا يف مجيـع               

  .مراحلها
  
  :النظرة التوحيدية للكون/1

كلّف اهللا اإلنسان مبهمة االستخالف يف إطار نظرة كونية متكاملة شاملة بالنسـبة             
ىل، ملوضوع التكليف وتنوع املكلّفني ومستويام، فهي حتكم صلة اإلنسان بـاهللا تعـا            

 فمحور تلـك النظـرة مبـدأ         وصلته بسائر املخلوقات،   وصلة اإلنسان بأخيه اإلنسان،   
حيد أساس العقيدة اإلسالمية وحمرك مجيع أبعادها املعرفية والسلوكية واالجتماعيـة           التو

  .والفردية بل وباعثها حني الغفلة بالتذكري
 وسيقال الناملستتر يف الكائنات كلها،  املنتشر فيهـا إن سر التساند والترابط،  : "ر  ..

  :يبين .. وكذا روح التجاوب والتعاون من كل جانب
ست إال قدرة حميطة بالعلم كله، ختلق الذرة وتضعها يف موضـعها املناسـب،               أنه لي 

،  وتعرف الواحد اآلخـر   وقه احلاجة، كتاب العامل، حي، تس   فكل حرف وكل سطر من      
فيليب النداء أينما انطلق ،  وبسر التوحيد تتجاوب اآلفاق كلها، إذ توجه القدرة كـل                

   37".تبصرهاحرف حي إىل كل مجلة من مجل الكتاب و
وهكذا يظهر جليا أن التوحيد ينسحب على مجيع ميادين الفعل اإلنساين وجماالتـه             

،  هلذا تتناول املسألة جوانب عدة،        )عامل الغيب (وغري املنظورة   ) عامل الشهادة (املنظورة  
  :تتلخص فيما يأيت
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  اجلانب اإلهلي من النظرة التوحيدية: اجلانب األول/أ
ركن الزاوية يف النظرة التوحيدية، بوصفه العامل الفعال يف جوانب          يعترب هذا اجلانب    

الفعل اإلنساين، فهو يعين توحيد اخلالق يف أفعاله وصفاته وذاته، فاهللا تعاىل موصـوف              
بكل صفات الكمال منـزه عن مجيع صفات النقصان، وهي املعرفـة املركزيـة الـيت               

 مبقدورها جعل فعله فعال إنسـانيا،    تنسحب على مجيع ميادين الفعل البشري، وهي اليت       
أحسـن  "إذ اإلنسان مبثل هذه العبادة والتفكّر يصبح إنسانا حقا ويظهر نفسه أنـه يف             "

وهذا "فيصري بيمن اإلميان وبركته الئقا لألمانة الكربى وخليفة أمينا على األرض          " تقومي
  38.هو أساس جممل الوظائف اإلنسانية وسر العبودية

 بل جيعله سلطانا، لـذا      إلميان جيعل اإلنسان إنسانا حقا،    إن ا :"أيضاويقول النورسي   
بينما الكفر جيعل اإلنسان حيوانـا      "اإلميان باهللا تعاىل والدعاء له    "كانت وظيفته األساس    
  39"مفترسا يف غاية العجز

  
  اجلانب الكوين:اجلانب الثاين/ب
 من ناحية املبدأ ومادة املنشـأ        هلذا فالعامل واحد   ،مل جبميع مكوناته فعل اهللا تعاىل     العا

واملصري، فلم يوجد العامل من أصول متعددة وال يعود إىل أصول متعددة، وجد من أصل               
أَلَا "،  ويعود إىل مصري واحد       ]16:الرعد[ " خاِلق كُلِّ شيءٍ   هللاقُلْ ا "واحد وحقيقة واحدة    

]53:الشورى["مورأل تِصري اهللاِإلَى ا
40  

استثمار الكون وفق وف وحيثّه على    وذا يتحرر اإلنسان يف عالقته مع الكون من اخل        
 ومن مثّ االنتفاع به ماديا ومعنويا، باستثمار خرياته والتأمل فيه بغـرض             مبدأ التسخري، 

كشف أسراره، و تذكّر اهللا به ملن رام هذا املقصد مث التذكري به ملا تضمنه مـن آيـات         
ات تعارجيهـا،     ويف مطـرز    النظر يف مالمح األرض وسـيمائها،      وبراهني ربانية، أمعن  

ونقوش احنناءات سطحها، و التواءات جسمها، والحظ شكلها وألواا الزاهية املتنوعة           
فدونك األـار   ..  وتثري احلرية واإلعجاب   ا، واليت تتسم باحلكمة واإلبداع،    بتنوع تربته 

والسواقي والبحار واجلداول وسفوح اجلبال، فإا كلها قد هيئت ومهدت لتكون سكنا            
  41"قات ووسائط نقلهم من مكان إىل آخرللمخلو

وقد استعمل النورسي من خالل النظرة التوحيدية للكون بعض أجزائه لالستدالل ا            
إن األرض اليت هي مبثابة قلب الكون، قد أصـبحت مشـهرا            :"على خالقه،  منها قوله    

فلة موجوداته  لعجائب مصنوعات اهللا البديعة، وحمشرا لغرائب خملوقاته اجلميلة، وممرا لقا         
هـذه األرض   .. الوفرية، ومسجدا لعباده املتراصني صفوفا عليها،  ونقرا ألداء عبادام         

  42"تظهر من شعاع التوحيد ما ميأل الكون نورا وضياء
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إن التساند، والتعاون، والتجاوب، والتعانق، والتسخري، واالنتظـام        : "ووردعنه أيضا 
م مدبرا واحدا يديره، ومربيا واحدا يسـوق  اجلاري يف هذا الكون يشهد شهادة قاطعة أ     

  43"مجيع الكون مبا فيه
  

  اجلانب البشري من النظرة التوحيدية: اجلانب الثالث
  :حيوي التوحيد يف جانبه البشري عنصرين رئيسني

قهـم وعناصـر بقـائهم      توحيد يؤصل فكرة وحدة بين البشر من حيث مادة خل         /أ
اهللا ، خلق مجيع أفراده من مـادة واحـدة           فاإلنسان فعل من أفعال      ووحدة مصريهم، 

، )املوت(،  ويصريون إىل مصري واحد       )التناسل(جعل ختلّقهم على نسق واحد      ) تراب(
وهو ما جيعل اإلنسان أو النوع اإلنساين مصون الكرامة حمفوظ اجلانب يف كل أحوالـه               

ية إىل قيمتـه    ، فالنظرة مبن  ...بصرف النظر عن لون البشرة أو العرق أو اجلنس أو الدين          
  44.بالنظر إىل جوهر ماهيته

توحيد يف العبادة والتوجه إىل اهللا سبحانه وتعاىل، بوصفه اخلالق الرازق، أمـدنا             /ب
بعناصر الوجود والبقاء وميلك مصرينا، وهلذا جيب التوجه إليه وحده بالعبادة والطاعـة،             

كل مطاع أو جهة أو قبلة أو ذ نبح ووجهة احلركة وغايتها، ومن مث       فيكون اهللا قبلة الرو   
  45.غاية أخرى

 كالمها يعبر عـن جـانيب       ذا العامل له عبودية من ناحيتني،     فاإلنسان بعد جميئه إىل ه    
 فالناحية األوىل تشمل التصديق بالطاعة لسلطان الربوبية الظاهر يف الكون والنظر        العبادة،

باط العربة والدروس مـن     إىل كماله سبحانه وتعاىل وحسنه بإعجاب وتعظيم،  مث استن         
 والتفكّر بإعجاب عنـد     وإعالا ونشرها وإشاعتها،  قدسية  بدائع نقوش أمسائه احلسىن ال    

مطالعة أوراق األرض والسماء وصحائف املوجودات اليت هي مبثابة كتابات قلم القدرة،            
ـ               ريى أن  أما الناحية الثانية فهي مقام احلضور واخلطاب الذي ينفذ من األثر إىل املؤثر، ف
  46.صانعا جليال يريد تعريف نفسه إليه مبعجزات صنعته، فيقابله هو باإلميان واملعرفة

إن التوجه يف التوحيد العملي إىل اهللا تعاىل يورث لدى العباد الثبـات يف صـلتهم                
) كمال مطلق(باملعبود أوال، مث يف صلتهم بسائر املخلوقات ثانيا، نظرا لثبات املتوجه إليه      

لقواعد العامة يف التعامل مع اإلنسان والكون واهللا سبحانه وتعـاىل، خبـالف             وثبات ا 
ضع للتغري احلاصل   التوجه إىل غري اهللا فإنه يورث التغري املعريف والنفسي والسلوكي للخا          

... ، إذ يرجع سبب اخلضوع إما لقوة أو سلطان أو جاه أو مـال أو              على املخضوع له  
ما أن يفارقها املخضع لغريه ا أو تفارقهن وهـو حـني   وهذه األمور دول بني الناس فإ  
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يفارقها أو تفارقه تفرض تغيرا على مستوى اخلاضعني ويف ذلك شناعة ما بعدها شناعة،              
  .تؤثر سلبا على اخلاضع بالتغري املستمر وفق ما يتطلّبه املخضع اجلديد

  
  :الوظيفة االجتماعية

اصر رئيسة تيسر االسـتعداد الـدائم       تتركز الوظيفة االجتماعية على استكشاف عن     
  :للقيام بالوظيفة احلضارية املنتظرة واملنشودة ،  يتجلى هذا األمر يف

  :معرفة الضعف البشري /1
كانـت ومـا    (إذ باكتشاف ضعفه وقلة حليته وأنانيته وأثرته لنفسه املنقطعة النظري           

عنوية كاألنانية لـيس    ، فهذه األمراض  املعرفية وامل     )زالت سببا يف كثريا من الصراعات     
مبستطاعه التنصل منها ألا جتري منه جمرى الدم، وال سبيل لترشيدها بغري اإلميان، ألن              

) فعل اجتماعي (اإلميان ال يلغيها بل جيعل هلا بعدا ووظيفة اجتماعية ظاهرة، فيفعل اخلري             
ال "عليـه   بغرض فردي حيصل مبوجبه الثواب عند اهللا تعاىل،  مصداقا للحديث املتفـق              

  ".يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه
إن املستند إىل أنانيته وغروره املتخذ احلياة الدنيا غاية آماله ، سوف يغرق يف دائرة               "

ضيقة ويذهب سعيه إدراج الرياح، وستشهد عليه يوم احلشر مجيع األجهزة واجلـوارح             
يه، أما إذا أدرك أنـه ضـيف        واللطائف اليت أودعت فيه شاكية ضده، ساخطة ثائرة عل        

عزيز،  وحترك ضمن دائرة مرضاة من استخلفه فسوف يكون نشاطه وعمله ضمن دائرة              
سيعيش ساملا آمنا مطمئنا، ويتـنفس       و تد إىل احلياة األبدية اخلالدة،    فسيحة رحبة جدا مت   

تنفس الصعداء ويستروح، و بإمكانه الصعود والرقي إىل أعلى عليني، وستشهد لـه يف              
  47"آلخرة ما منحه اهللا من األجهزة واجلوارح واللطائفا

 الّوما الْحياةُ الدنيا إِ   : "و قد رام النورسي توضيح األمر حني احلديث عن قوله تعاىل          
 ولَهو 32: األنعام("لَِعب(      ن من مخسة وجـوه منـهافقال بأن احلالة الروحية تبي  ،)  حمـل

زه غري املتناهيني، سواء مبدى ثقل      إنه تعاىل يدفع اإلنسان ليستشعر ضعفه وعج      ) الشاهد
احلياة أو تكاليف العيش أو أمور أخرى، فيولد لديه رغبة جادة يف اخللـود إىل الراحـة            

  48.وشوقا خالصا للمضي إىل ديار أخرى
  
  :جزئية اهلدف وتفاهته/2

نعلم أن حركة بناء احلضارة تستمد أساسا من قوة الدفع الداخلي لدى الساعي إىل              
انت قوة الدفع كلية وسامية كانت احلضارة مثلها، وإن كان اهلدف تافها            البناء، فإن ك  

فإن جذوة بناء احلضارة تنطفئ مبجرد حتقيق اهلدف أو جزء منه، ألن اهلدف مبثابة الزخم         
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، إن القيام بوظيفة العمارة وفق أمـر اهللا         49الذي يستمد منه املشروع حركيته ودميومته     
، و حترره مـن  )سنبينه الحقا(ليته يف النفس اإلنسانية    تستمد قوا من كلية اهلدف وفاع     

األهداف اجلزئية التافهة املانعة من االنطالق حنو الرحاب الواسع، ألا جتعله غارقـا يف              
ذاته وأنانيته،  ملا حيمله من استعداد ال اية له للشر و اجلحود،  فهو قادر على متـرد و                    

كان كل من جيعل احلياة الفانية فسـيكون يف         "ق،  ، من هذا املنطل   50طغيان ال اية هلما   
جهنم حقيقة ومعىن، حىت لو كان يتقلب ظاهرا يف حببوحة النعيم، وكان كل متوجه حنو           

  51".احلياة الباقية الساعي هلا جبد وإخالص فائزا بسعادة الدارين
  
  
  :مؤهالت القيام بالوظيفة االجتماعية/3

 القيام مبهام التكليف على جانب الضـعف        ال ينحصر التنبيه اإلسالمي لإلنسان حني     
فقط، بل يشري أيضا إىل عناصر قابلة للنماء إذا استحضرها كانت مؤهالت قوية للقيـام    

أودعت يف ماهية اإلنسان أجهزة مهمة من لدن : "بأعباء املهمة، ويف ذلك يقول النورسي
ي، وإذا رىب بذرة اسـتعداده      القدرة اإلهلية، ومنح برامج دقيقة ومثينة من لدن القدر اإلهل         

مباء اإلسالم، وغذّاها بضياء اإلميان حتت تراب العبودية موجها أجهزا املعنويـة حنـو              
 فال بد أن يستنشق عن أوراق وبراعم وأغصـان  قيقية بامتثال األوامر القرآنية،غاياا احل 

 يف عامل اآلخـرة ويف      متتد فروعها وتتفتح فروعها وتتفتح أزاهريها يف عامل الربزخ وتولّد         
اجلنة نعما وكماالت ال حد هلا، فيصبح اإلنسان بذرة قيمة حاوية على أجهزة جامعـة               
حلقيقة دائمة وشجرة باقية، ويغدو آلة نفيسة ذات رونق ومجال، ومثرة مباركة لشـجرة          

    52".الكون
  :و تظهر مؤهالت اإلنسان فيما يأيت

  :املؤهالت الروحية/ا
هالت روحية عالية يصلح مبوجبها الستقبال الوحي، هلذا يعتـرب          منح اهللا اإلنسان مؤ   

اجلانب الروحي أساسيا يف استقطاب والتقاط أوامر اهللا و نواهيه والتفاعل معها تفـاعال          
ص والصـدق يف    إجيابيا، يقيم أركاا يف النفس البشرية أوال، واحملافظة عليها بـاإلخال          

ميومة الفكرة وانتشارها، ألن اتمع هو الوسط        وهو ما يساهم يف د     النفس واألمة ثانيا،  
  .احليوي للفعل البشري

  
  :املؤهالت البدنية/ب
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زود اإلنسان بقدرات بدنية متكّنه من القيام مبا طلب منه،  فإمكاناته البدنية تيسر له               
القيام مبا كلّف به، بل هي منسجمة كل االنسجام مع تلك الوظائف ووفق قدرات كل               

فاإلنسان وهب أجهـزة    "،  "اعملوا فكل ميسر ملا خلق له     " يف احلديث  شخص وقد ورد  
معنوية ولطائف إنسانية واليت إذا قيست كل واحدة منها مبا عند احليوان لظهرت أـا               

أين عني اإلنسان اليت متيز مجيـع مراتـب         : أكثر انبساطا وأكثر مدى مبائة مرة، فمثال      
     تلف املطعومات بلذائذها اخلاصة؟وأين عقله    خم. اجلمال؟ وأين حاسته الذوقية اليت متي ...

فقد خلق اإلنسان يف أحسن تقومي وفق ما يؤهله للقيام بوظيفة عبـادة             ...... وأين قلبه 
   53".اهللا

إن الصلة بني املؤهلني تشابكية، وإن كانت األسبقية للمؤهـل األول مـن حيـث               
  .الفاعلية بوصفه قوة دفع البدن وحتريكه حتقيقا ملراد اهللا

  
  :عناصر القوة يف املعرفة باملاهية/4

تتميز ماهية اإلنسان بعناصر قوة جتعلها متتد أفقيا وعموديا عقليا وجوانيا، تنموا منوا             
موقعا حمررا يف األنفس واآلفاق إال إذا حيل دون بقائها          ) مؤقتا(، وال تفقد    )عاديا(سننيا  

ة وفـق التصـور البشـري،       بوسائل غري موضوعية وغري أخالقية وبالتايل غري مشروع       
  54.كالتشويه والكذب والدجل بأساليبه املتنوعة

حلياة االجتماعيـة   وتتلخص عناصر قوا يف جوانب عدة تستند مجيعها إىل احلق يف ا           
لتعاون  وا ل هو الغاية واهلدف بدل املنفعة،      وجتعل رضى اهللا ونيل الفضائ     بدال من القوة،  

من غاياا احلد من جتاوز النفس األمـارة بالسـوء           وجعل   أساسا للحياة بدل الصراع،   
ودفع الروح حنو معايل األمور و تطمني مشاعرها السامية لسوق اإلنسان حنو الكمـال              

، وهو ما جيعلها ضامنة لعناصر وجودها       55واملثل العليا جلعل اإلنسان إنسانا حقا وصدقا      
  .يف النفس البشرية ودميومتها فضال عن انتشارها

  
  :لوجودجانب ا/أ

حتمل ماهية اإلنسان يف فكر النورسي قوة ذاتية متكّنها من النفس البشـرية وتشـبع               
مطالبها الفطرية النفسية منها والعقلية واالجتماعية، مبعىن أا تسـتجيب ألساسـيات            
مركوزة يف النفس أصالة، هلذا أعترب الوحي مبثابة مذكر مبا هو كائن فيها إمـا بطريـق                 

  . وخماطبة الوجدان أو باإلقناع العقليالوعظ واإلرشاد
  
  :جانب البقاء/ب
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إن رسالة املسلم تتمتع حبجج عقلية ونفسية واجتماعية، جتعل استقرارها يف الـنفس             
قـل هـاتوا    "، ألن رسالة املسلم تبلغ باإلقنـاع        كنا بل ومؤكدا حبجج النقل والعقل     مم

الطريقة يف احملاجة وهو ما يدفع    ،  وتتوخى تلك     )111: البقرة(" برهانكم إن كنتم صادقني   
  .املقتنعني ا إىل البحث االستداليل املستمر

  
  :جانب االنتشار/ج

إن فكرة قامت واستمرت باحلجة العقلية املؤيدة للحقائق الواقعية، ال ميكن أن مينـع              
ألا حتمل قوة ذاتية يف االنتشار، وأكرب شاهد على ما ذهبنا           ... انتشارها اجلهل والقهر  

  ...يه انتشار اإلسالم جبهود العلماء مثل انتشاره جبهود غريهم من التجار والعامةإل
  
  
  :التركيب العقائدي للماهية و غائية املسري/5

غاية الغايات يف ماهية اإلنسان هي عبادة اهللا تعاىل، مبعىن العمل على حتقيق مراده من             
، إذ السري حنوه باسـتمرار  خالل السعي إىل مرضاته، وهو هدف دافع حنو البذل املستمر 

يكسب صاحبه أفقا جديدة وامتدادات غري منظورة، وزادت جذوته اتقـادا وحركتـه             
نشاطا وإبداعا، ألن السري يف طريق حتقيق اهلدف املرسوم يشعر اإلنسان بتقصريه دوما،             
فكلما خطا خطوة ازداد اندفاعا، ال لشيء سوى أن هذا اهلدف بعيد املنال مع كمـال                

  56.الرضا
إن جذوة ماهية اإلنسان يف أدبيات النورسي ال تنطفئ ألا حية متقدة باسـتمرار،              

ومع املفسدين والواقع الفاسد، وإن     ) اجلهاد األكرب (هلذا فهو يف جماات دائمة مع نفسه        
،  فتحت له آفاق جديدة للبذل املسـتمر، بـل إن            )وهو حمال (كملت ااة يف شق     

 ما تقتضيه ماهية اإلنسان تتطلّب مراقبة دائمة ال ميكن أن يفتر عنـها     املطالبة بالتغري وفق  
اإلنسان يف حلظة من اللحظات،  ألنه ركّب نفسيا على النـزوع إىل الدعة والراحـة               
واستثقال الطاعة وامليل إىل املعاصي، وهو ما جعل القرآن الكرمي يركّز على التذكري أكثر          

  .من تركيزه على االستدالل
 طاعة اهللا تعاىل هدفا للمسرية اإلنسانية وغاية ائية للتحـرك احلضـاري             إن جعل 

الصاحل مينح ماهية اإلسالم تركيبا عقديا،  ميد حركة بناء احلضارة بوقود ال ينفد، ألنـه                
...) فكرية، واجتماعية، وتربويـة، و    (هدف كلي ينسحب على مجيع تصرفات البشر        

رة، وظيفة جتعل األهداف املرحلية منضـبطة ـا         هدف متميز بوظيفته اإلنسانية الظاه    
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وسائرة يف فلكها، إذ يعد تغليب األهداف اجلزئية على األهداف الكلية موقعا يف الظلم              
والقهر واالستبداد،  فمن جعل غايته الفرعية كلية كاالستحواذ على السلطان أو املال أو              

 ...حملذور واحملظور من ظلم و قهر و      فقد البعد اإلنساين يف تصرفاته فيقع يف ا       ... اجلاه أو 
أما إذا جعل األهداف اجلزئية مصبغة باهلدف الكلي احملدد باملاهية فإنه سيتمكن من جين              
الثمار االجتماعية واإلنسانية املرجوة منها، ألننا وفق هذا التصور نرفـع احلضـارة إىل              

  57.مستوى القداسة
  
  :التركيب األخالقي ملاهية اإلنسان/5

دالة االجتماعية وحتمل مشاق البناء الصاحل حباجة إىل دوافع تنبع من الوجدان            بناء الع 
بوصفه وعاء الشعور واإلحساس باملسؤولية، تواجه هذه الدوافع عقبة كأداء حتول دون            
منوها بل قد ددها بالزوال، هلذا قلما يوفق اإلنسان يف جتاوزها، ولعـل أهـم تلـك                 

الوهن حب الدنيا وكراهية     "ρزينتها واليت مساها الرسول     املعوقات االنشداد إىل الدنيا و    
  58.املوت

جيمد االنشداد إىل الدنيا اإلنسان ويكبحه عن املسامهة يف بناء احلضارة، ألن البنـاء              
احلضاري مطلب كبري يقتضي بذل أنواع كثرية من التضحيات اليت تتلبس باجلهد العقلي            

  ...حينا ثالثاحينا وباجلهد العضلي حينا آخر واملايل 
ونظرا خلطورة االرتباط بالدنيا واالنشداد إليها نبه القرآن الكرمي والسن  املطهرة إىل             

دكُم عن ِذكْـِر    الو أَ ال تلِْهكُم أَموالُكُم و   الياأَيها الَِّذين آمنوا    : "خطورا،  قال تعاىل   
ربك لدنيا والْباِقيات الصاِلحات خير ِعند      الْمالُ والْبنونَ ِزينةُ الْحياِة ا     "]9:املنافقون[" اهللا

  أَم ريخا وابمن كانت اآلخرة مهّه جعل اهللا غنـاه يف         " وورد يف السنة   ،]46:الكهف[" الثَو
قلبه ومجع له مشله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا مهّه جعل اهللا فقره بني عينيه                 

  59".وفرق عليه مشله ومل يأته من الدنيا إال ما قدر له
  دنيا وفيها معاشه؟ولكن هل ميكن أن يطلّق اإلنسان ال

ليس املطلوب تطليقها خاصة وهي مسخرة له بأمر خالقها، بل الغرض هو انتـزاع              
التعلّق ا واالنشداد إليها يف حياته، هلذا أمر الشارع باالستثمار الراشد وحرم االنشداد             

ـ                رج إليها، ألنه يف احلال هذه جعل الدنيا هدفا كليا ون أمامه مجيع احملرمات فيقع اهل
  .واملرج ، فتتحول الدنيا إىل هلو ولعب وفساد وإفساد

إن رفض االنشداد معناه إنـزال الدنيا منـزلة الطريق املفضي إىل اآلخرة،  وهـي              
  .مبثابة ورقة امتحان إما أن يدخل ا صاحبها اجلنة أو النار
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يـة  وهكذا كانت الدنيا بأهدافها اجلزئية وسيلة لتحقيق غاية عظمى بأهداف اجتماع         
وإنسانية، مبعىن أن رفض االنشداد إىل الدنيا ليس مطلوبا يف ذاته بل هو من أهم مهـام                 
الوظيفة االجتماعية، يكون خريها مدرورا من احلق على اخللق ومن اخللق على اخللـق              
بأمر اهللا تعاىل، وذا يتضح أن ماهية اإلنسان يف القرآن الكرمي ووفق ما وضحه النورسي     

ة وتذكري اإلنسان بوظيفته اليت من أهم أبعادها حتقيـق البعـد اإلنسـاين يف    سبيل احلري 
  .التصرفات من بعث بعدها االجتماعي

  
  :القيام بالوظيفة ومعوقاته/6

  60 عنها عدة فوائد منهايترتب
ء الـذي تكـرم بـه اهللا        القيام ذه الوظيفة دواء ملشكل الفناء ومعاجلته بالبقا       / 1

، ويتجلى هذا الـربح فيمـا   د تكرم صرف من قبل اخلالق الرازق    حي والذي   ،)السلطان(
  :يأيت

بيع األمانة إىل مالكها احلقيقي، و يف هذا البيع مخس درجات من الربح يف صفقة               /أ  
  .واحدة ، يعود رحبها على البائع تكرما من املالك األصلي

  :الربح األول
وهب للحي الباقي، ويبذل يف سـبيله       املال الفاين جيد البقاء، ألن العمر الزائل الذي ي        

سبحانه،  ينقلب عمرا أبديا باقيا، عندئذ تثمر دقائق العمر مثارا يانعة وأزاهـري سـعادة              
  .وضاءة يف عامل البقاء مثلما تفىن ظاهرا وتنشق عنها األزهار والسنابل

  :الربح الثاين
قاء فإذا صرفتها وفق    الثمن اجلنة أنظر كرم اهللا عليك خيلق وميدك بعناصر الوجود والب          

  .مراده الذي فيه صالحك وصالح بين اإلنسان بل الكون كلّه أكرمه بالفالح يوم القيامة
  :الربح الثالث

يرتفع مثن كل عضو وحاسة ويعلو من الواحدة إىل األلف ، وفق ما تبذله من جهد                
 وفق أمر اهللا    يكون اخلري فيه جمعوال للخلق من احلق مبا يتكرم به اخللق على بعضهم بعضا             

  .تعاىل وتوجيهاته
   :الربح الرابع

استعمال األعضاء يف أصل ما جعلت هلا،  ويف ذلك تزكيتها وتثمينها،  فقد جعلت               
للطاعة وطاعاا متنوعة تنوع األعضاء نفسها،  وذا تتعدد الطاعات وتتعـدد املنـافع              

  وآثارها يف الكون واحلياة
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  61معوقات الوظيفة* 
  :األنانية/أ
إلنسان الذي يعتمد على أنانيته وغروره ويقع يف شراك ظلمـات الغفلـة ويبتلـى          ا

بأغالل الضاللة القاتلة، وقد النورسي التذكري ذا األمـر يف كـثري مكـن املواضـع                
  . واملواضيع

  :الكفر/ب
بينما الكفر جيعل اإلنسان حيوانا مفترسا يف غاية العجز، ملا فيه من تكريس لألنانيـة       

  . والبعد عن احملتوى اإلنساين للعالقات بني البشروالغفلة
  :الغفلة عن القيام بالوظيفة/ج

تعريض عدم بيعها هللا تعاىل فتستعمل يف سبيل اهلوى والنفس، فتتحول إىل أعضـاء              
مشؤومة مزعجة عاجزة،  فيتحمل صاحبها آالم املاضي احلزينة وأهوال املستقبل املخيفة،          

، فضال عن خسـرانه مخـس خسـارات    62 ضارة مشؤومةفينحدر عندئذ إىل درك آلة    
  : 63أخرى

  :اخلسارة األوىل
 تعجب به مـن حيـاة       لنفس وما  وما تعشقه من هوى ا     إن ما حتبه من مال وأوالد،     

   خملفا آثامه وآالمه مثقلة ا ظهرك سيضيع كله ويزول،وشباب،
  :اخلسارة الثانية

أمثن اآلالت واألعضاء يف أخـس      ستنال عقاب من خيون األمانة،  ألنك باستعمالك         
  األعمال قد ظلمت نفسك

  :اخلسارة الثالثة
قد افتريت وجنيت على احلكمة اإلهلية، إذ أسقطت مجيع تلك األجهزة اإلنسـانية             

  الراقية إىل دركات األنعام بل أضل
  :اخلسارة الرابعة

يف ستدعو بالويل والثبور دائما،  وستئن من صدمة الفراق والزوال ووطـأة تكـال             
  احلياة اليت أرهقت احلياة ا كاهلك الضعيف مه أن فقرك قائم وعجزك دائم

  :اخلسارة اخلامسة
 ما وهبت لـك إال  - كالعقل والقلب والعني وما شاها       -إن هدايا الرمحن اجلميلة     

لتهيئك لفتح أبواب السعادة األبدية،  فما أعظمها خسارة أن تتحول تلك اهلـدايا إىل               
  .تح لك أبواب جهنمصورة مؤملة تف
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  :اخلامتة

يستشف مما سلف أن ملاهية اإلنسان صلة وثيقة حبريته يف فكر النورسـي،  فمـن                
من املعوقات والسـجون لعـل      اكتشفها وعمل على جتسيدها حرره خالقه من جمموعة         

األنانية، والغفلة فضال عن الكفر وما ينجر عنها مجيعا من آثار وخيمـة علـى                :أمهها
  .ن والوسط الذي حولهاإلنسا

ظرة مـن اإلنسـان يف   وبين أيضا أن هلذه احلرية صلة وثيقة بالوظيفة االجتماعية املنت  
 ولكل هذا أثرا حممودا على األداء االجتماعي والفكري ملن رام مرضاة ربه             ،إطار ماهيته 

  .الباستحضاره الدائم لتك املاهية يف كنف احلضور الروحي املستمر مع خالقه جلّ وع
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    وقولنا بهذه الفكرة ليس على إطالقه وبالتالي لسنا من المائلين كل الميل للتحليل التآمري  للتاريخ ولسـنا                  
  .ائلين عنه كل الميلمن الم

  بتصرف473-472 الكلمات 55
   اإلسالم يقود الحياة،  الكتاب طافح بهذه المعاني56
  40-30مالك بن نبي / دور المسلم ورسالته في الثلث األخير من القرن57
) المالحم(، أخرج الحديث أبو داود في سننه      135 الصدر مصدر سابق، وله أيضا موجز في أصول الدين         58

 أن تداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قـال                  يوشك:" بلفظ
بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولنـزعن اهللا من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم                 

  "الوهن فقال قائل يا رسول وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت
  )صفة القيامة والرقائق والورع(ي في سننه أخرجه الترمذ59
  354، 351 الكلمات60
  354، 351 الكلمات61
  23 الكلمات62
  25 الكلمات 63
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  ΨΨΨΨاألستاذ عبد الوهاب بوخلخال
  
  

  : خطة البحث
  .متهيد -

  : املباحث العامة للنبوة: املبحث األول
  .النبوة وحاجة اإلنسان إليها .1
  .ظاهرة الوحي .2
  .صفات األنبياء ووظيفتهم .3
  .املعجزة .4

  : وسلم نبوة حممد صلى اهللا عليه : املبحث الثاين
  .عالقة نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم بنبوة األنبياء السابقني .1
  .احلقيقة احملمدية .2
  :دالئل نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم  .3
  .   الدالئل الذاتية-أ

  . الدالئل اخلارجة عن ذاته-ب
  . مضمون الرسالة احملمدية وآثارها-ج
  .اخلامتة -
  .    املصادر واملراجع -

                                                           

Ψ  نال شهادة الماجستير في منهج النورسي فـي تقـديم   .  في مدينة تبسة الجزائرية1969 سنة من مواليد
 .وحاليا يزاول التدريس في المعهد المذكور. العقيدة من جامعة األمير عبد القادر في قسنطينة
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  : : متهيــــدمتهيــــد

  : د هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وبعداحلم
، إذ يعده أحـد     1إن مبحث النبوة ال يقل أمهية يف نظر النورسي عن مبحث التوحيد           

املقاصد األربعة اليت يدور حوهلا القرآن الكرمي، واليت يصادفها املتأمل يف أغلب السـور              
  :املطولة، وهي

  . التوحيد-1
  .النبوة -2
  . احلشر-3
  .2 العدل مع العبودية-4

 - كما رأينـا     -باعتباره  ) التوحيد( وهلذا بقدر ما وجدنا النورسي يسهب يف بيان         
يف مواضع عديدة من    ) النبوة(قطب الكمال اإلهلي وحموره، نراه أيضا يطيل الوقوف مع          

 إثبات التوحيد أو    رسائله جمملة حينا ومفصلة حينا آخر، بشكل مستقل تارة ويف سياق          
عامـة طـورا أو     ) النبوة(احلديث عن صفات واجب الوجود تارة أخرى، متحدثا عن          
  .مركزا على نبوة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم طورا آخر

  :ومن هنا سنتناول هذه املسألة من خالل مبحثني
بـوة  كضـرورة الن  : نبني فيه تناول النورسي ملباحث النبوة بشكل عـام        :  األول -

  ...ووظيفة النيب وصفاته والوحي واإلهلام واملعجزة والكرامة والوالية
 نبني فيه تناول النورسي لنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وعالقتها بنبـوة              : الثاين -

  .بقية األنبياء، واحلقيقة احملمدية، ودالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم 
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  :املـبحث األول

  .للنبـوة املبـاحـث العـامة 
 نبني يف هذا املبحث تناول النورسي ملباحث النبوة بشكل عام، مركزين على املسائل       

  : األهم واليت يكثر من إيرادها والتعرض إليها، وميكن حصرها يف
وظيفة النيب، صفاته، ظاهرة الوحي وما يتعلق ا، املعجـزة،          ) النيب( تعريف النبوة    -

  .الوالية وعالقتها بالنبوة
 تعريفات مثل تلك اليت     - كعادته   -لنورسي إذ يتناول هذه املسائل فهو ال يعطينا         وا

جندها عند املتكلمني، ولكنه يركز على ذكر اخلصـائص دون اخلـوض يف اجلزئيـات               
إيراد الشـبهة   (والتفاصيل، كما ال جند عنده مناقشات مباشرة للمنكرين أو املعترضني           

 يرد  - الذي سبق وأن أشرنا إليه يف الفصل الثاين           حسب منهجه  -ولكنه  ) والرد عليها 
  . بشكل ضمين دون ذكر الشبهة أو الوقوف عندها طويال

واألهم يف هذا اال أن النورسي حياول ربط هذه املباحث بالواقع وإن بـدت يف      -
الواقعيـة  (، وما ذاك إال لتحقيـق       )كتناوله لداللة املعجزة  (ظاهرها بعيدة عنه كل البعد      

  .اليت انطلق منها يف عرض العقيدة) احليويةو
وهذه املالحظات اليت تقدمنا ا، جتعلنا نتوسل باالستقراء لنصوص النورسي كـي            
نظفر بتعريفات تقريبية ملا سنتناوله من مفاهيم، كما تفرض علينا أن ال نغفل عالقة هذه               

  .املباحث بالواقع كما أراد النورسي أن يوضح
  :صيل هذه املسائلوفيما يلي تف

  
  :   النبـوة وحاجة اإلنسـان إليها-1

تكلم النـاس يف    : " تدور أراء الناس يف النبوة بني اإلثبات واإلنكار، يقول املاتريدي         
الرسالة فأثبتها أئمة اهلدى وقادة اخلري وحكماء البشر، وأنكرها من جهل صانعه، ومـن   

 أن يف العقل الغين عن الرسالة، مع ما         أقر ممن جهل أمره ويه، ومن أقر بذلك ممن زعم         
  .3"إمكان مقابلة آيات من ادعى الرسالة بصنيع الكهنة والسحرة واملشعبذة 

 والسمنية،  4فاملنكرون هم الذين جعلوا إرسال الرسل من قبيل املستحيل وهم الربامهة          
ن كان  زعموا أن إرساهلم عبث ال يليق باحلكيم ألن العقل يغين عن الرسل فإن الشيء إ              

حسنا عند العقل فعله وإن مل تأت به الرسل، وإن كان قبيحا عنده تركه وإن مل تأت به                  
  .5الرسل وإن مل يكن عنده حسنا وال قبيحا فإن احتاج إليه فعله وإال تركه 
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قسم جعل إرسال الرسل من قبيل الواجب على اهللا تعاىل وهم           : أما املثبتون فقسمان  
جوب الصالح واألصلح، فيقولون بأن النظـام املـؤدي إىل          املعتزلة بناء على  قاعدة و     

، 6صالح حال النوع اإلنساين على العموم يف املعاش واملعاد ال يتم إال ببعثـة الرسـل                 
يلزم من وجود اهللا تعـاىل      : والفالسفة أيضا بناء على قاعدة التعليل أو الطبيعة، فيقولون        

  . العامل وجود من يصلحهوجود العامل بالتعليل أو بالطبع ويلزم من وجود
فجعلوا إرسال الرسل من قبيل اجلائز يف حقه تعاىل يرسلهم تفضال           : أما القسم الثاين  
  . وهم أهل السنة7وإحسانا إىل عباده

فاملثبتون على هذا وإن اختلفوا يف حكم اإلرسال هل هو واجب أو جـائز، فـإم                
 -ويسلكون لبيان هذه احلاجة     اتفقوا على ضرورة إرسال الرسل وحاجة اإلنسان إليهم،         

  : مسلكني-كما أوضح اإلمام حممد عبده 
انطلقوا فيه من االعتقاد ببقاء النفس اإلنسانية بعد املوت، وأن هلا حيـاة              : األول -

أخرى بعد احلياة الدنيا تتمتع فيها بنعيم أو تشقى فيها بعذاب أليم، وأن السعادة والشقاء      
  . بأعمال املرء يف  حياته الفانيةيف تلك احلياة الباقية معقودان

وملا كان اإلنسان عاجزا عن إدراك عامل الغيب بيقني، اقتضت حكمة الصانع احلكيم             
أن يصطفي من خلقه  أناسا مييزهم بالفطرة السليمة ويبلغ بأرواحهم من الكمـال مـا                

ـ             ب يليقون معه لالستشراق بأنوار علمه واألمانة على مكنون سره، فيشرفون على الغي
بإذنه ويعلمون ما يكون من شأن الناس فيه، ويكونون يف مراتبهم العلوية على نسبة من               
العاملني، اية الشاهد وبداية الغائب، فهم يف الدنيا كأم ليسوا من أهلها، وهم وفـد               
اآلخرة يف لباس من ليس سكاا، مث يتلقون أمره أن حيدثوا عن جالله ما خفـي علـى                  

ته الرفيعة مبا شاء أن  يعتقده العباد فيه، وما قدر أن يكون لـه               العقول من شؤون حضر   
مدخل يف سعادم األخروية، وأن يبينوا للناس من أحوال اآلخرة ما البد هلم من عمله،               
معربين عنه مبا حتتمله طاقة عقوهلم وال يبعد عن متناول أفهامهم ،وأن يبلغوا شرائع عامة               

وكبح شهوام، وتعلمهم من األعمال ما هو منـاط         حتدد هلم سريهم يف تقومي نفوسهم       
سعادم وشقائهم يف ذلك الكون املغيب عن مشاعرهم بتفصيله، الالصق علمه بأعماق            

  .ضمائرهم يف إمجاله
  إنطلقوا فيه من طبيعة اإلنسان نفسه، إذ اإلنسان كائن اجتماعي، بيـد         : الثـاين -

قد يفضي م عند االجتمـاع إىل التنـازع   أن تفاوت الناس يف اإلدراك واهلمة والعزمية        
وفوات املقاصد، فإذا أضفنا إىل هذا ذلك الشعور الفطري الذي جيده كـل إنسـان يف                
نفسه يدفعه إىل البحث عن قوة أكمل وأقوى حىت لكأن كل نفس تشعر أا مسوقة إىل                
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رب من  معرفة تلك القوة العظمى، فتطلبها من حسها تارة ومن عقلها تارة أخرى، فتقت            
احلق حينا وتبتعد أحيانا أخرى، فتدين بالعبودية ملن تظنه األكمـل مـن املخلوقـات               

  ..كاحليوانات والكواكب واألشجار واألحجار
 يف حاجة إىل أفراد من      - وهو الكائن االجتماعي     -فهاتان اخلاصيتان جعلتا اإلنسان     

فال يهلكهـم التنـازع     جنسه يكونون أكمل منه، فيعطونه احملبة اليت توحد بني أفراده           
وحيملهم على إقامة العدل الذي مينعهم من أن يعتدي بعضهم على بعض، ويهدوم إىل              

  .8- سبحانه -املعبود احلق 
وعلى هذا سار النورسي يف التأكيد على ضرورة النبوة لإلنسان، بل للعامل ككـل،              

إن : "، فيقـول  -ىل   سبحانه وتعا  -فهو يراها من مقتضى سر انتظام الكون بقدرة اهللا          
القدرة اليت ال تترك النمل من دون أمري والنحل من دون يعسوب ال تترك حتما البشـر                 

  .9"نعم هكذا يقتضي سر نظام العامل.. من دون نيب، من دون شريعة
اعلم أن : "كما أن ضرورة النبوة للعامل املعنوي كضرورة الشمس للعامل املادي، يقول  

ا، كذلك أن كتاب العامل يفسر بعض آياته بعضها، فكما          القرآن كما يفسر بعضه بعض    
، كذلك - تعاىل -أن العامل حيتاج احتياجا حقيقيا إىل مشس يفيض منها عليه أنوار نعمته 
  .10"العامل املعنوي حيتاج أيضا إىل مشس النبوة لفيضان أضواء رمحته تعاىل 

ه إىل حتقيق سعادة الـدنيا      يقود) خارجا( باعتبارها أمرا    -وحاجة اإلنسان إىل النبوة     
  : يؤكدها النورسي حينما يركز على إظهار أمرين-واآلخرة 
  . ضعف اإلنسان وعجزه-1
  . مسو غاياته وأهدافه-2

فالنورسي على امتداد الرسائل، وكلما تناول اإلنسان بالبحث إال ونبه إىل العجـز             
 خيتلف - أي اإلنسان - أنه ، على الرغم من 11والفقر وحمدودية القدرات اليت ركبت فيه     

، وعلى الرغم من أنه أيضا 12عن احليوان الذي زود بأجهزة للكسب يف احلياة الدنيا فقط        
 فهو علـى  - كما سبق وأن أشرنا -إذا قورن ببقية املوجودات عد خالصتها وفهرسها     

  ).                    عامل صغري(ضعفه 
ايات سامية لوجوده، جنملها يف تسعة أمور       فهذا الكائن الضعيف حيدد له النورسي غ      

  :وهي
 القيام بالشكر الكلي، ووزن النعم املدخرة يف خزائن الرمحة اإلهليـة مبـوازين              -1

  .احلواس املغروزة يف جسمه
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 فتح الكنوز املخفية لألمساء اإلهلية احلسىن مبفاتيح األجهزة املودعة يف فطرتـه،              -2
  .مساء احلسىن بتلك األ- جال وعال -ومعرفة اهللا 

 إعالن ما ركب فيه من األمساء احلسىن من لطائف جتلياا وبـدائع صـنعتها،               -3
وإظهار تلك اللطائف البديعة أمام أنظار املخلوقات بعلم وشعور وجبوانب حياته كافة يف     

  .معرض الدنيا هذه
  . إظهار عبوديته أمام عظمة ربوبية خالقه بلسان احلال واملقال-4
ايا اللطائف اإلنسانية اليت وهبتها له جتليات األمساء، وإبرازها أمـام            التجمل مبز  -5

 مثله يف ذلك مثل اجلندي الذي يتقلـد الشـارات           - جل وعال    -نظر الشاهد األزيل    
املتنوعة اليت منحها له السلطان يف مناسبات رمسية ويعرضها أمام نظره ليظهر آثار تكرمه              

  .عليه وعنايته به
ياة لذوي احلياة، شهود علم وبصرية، إذ هي حتياا ودالالـا            شهود مظاهر احل   -6

 ورؤية تسبيحاا خلالقها، رؤية بتفكر وعربة، إذ هـي          - سبحانه   -حبياا على بارئها    
 والشهادة عليها، إذ هي     - سبحانه   -وعرض عبادا على واهب احلياة      .. رموز حياا   

  .غاية حياا ونتيجتها
لقة للخالق اجلليل، وشؤونه احلكيمة، ووزا مبا وهب حلياته          معرفة الصفات املط   -7

من علم جزئي وقدرة جزئية وإرادة جزئية، أي جيعلها مناذج مصغرة ووحـدة قياسـية               
  .ملعرفة تلك الصفات املطلقة اجلليلة

 كـل  - فهم األقوال الصادرة من كل موجود يف العامل وإدراك كلماته  املعنوية              -8
  . فيما خيص وحدانية خالقه وربوبية مبدعة-حسب لسانه اخلاص 

 إدراك درجة القدرة اإلهلية والثروة الربانية املطلقتني، مبوازين العجـز والفقـر             -9
املنطوي يف نفسه، إذ كما يدرك أنواع األطعمة ودرجاا ولـذاا بـدرجات اجلـوع        

ملطلقتني بعجـزه   ومبقدار االحتياج إليه كذلك عليه فهم درجات القدرة اإلهلية وثروا ا          
  .13وفقره غري املتناهيني

جند أن اإلنسان الضعيف ال ميكنه حتقيق الغايـات إال          ) الصورة( فإذا مجعنا طريف     -
كمال (يتجاوز ا عجزه ويتمكن من خالهلا من الوصول إىل هدفه األمسى وهو             ) داية(

) كمال سعادة حياتك(أما : "، والذي حيدده النورسي خماطبا اإلنسان بقوله)سعادة حياته 
الشعور مبا يتجلى من أنوار التجليات اإلهلية يف مرآة حياتك وحبـها، وإظهـار              : فهو

الشوق إليها، وأنت مالك للشعور، مث الفناء يف حمبتها، وترسيخ تلك األنوار املنعكسـة              
  .14"ومتكينها من بؤبؤ عني قلبك 
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له الطريق ويعرفـه مسـالكها،      فبلوغ اإلنسان هذا املقام العايل، حيتاج إىل من ينري          
، فكانت بذلك ضرورة    )مشسا(ودرجات الرقي فيها، ومن أجل هذا عد النورسي النبوة          

  .ال ميكن لإلنسان أن يستغين عنها، كما ال ميكنه أن يستغين عن النور أو عن مصدره
  
  : ظاهرة الوحي -2

 مبا جـاء بـه الرسـول        إن الوحي هو قاعدة النبوة أو الرسالة، إذ عليه ينبين اإلميان          
والتصديق مبا أخرب عنه من أمور الغيب، ومن هنا كان تأكيد القرآن الكرمي يف العديد من       
املواضع على إثبات الوحي باعتباره أمرا خارجا عن ذات الرسول املوحى إليه، فال جمال              
إىل خلطه حبديث النفس أو اإلهلام كما أكد ذلك أيضا من خالل الرد علـى املنكـرين       

  .واملستبعدين حلدوثه
وكونه مباينا لذات الرسول جند يف القرآن الكـرمي         ) الوحي(ففي جمال تأكيد مصدر     

  :تكرار ألفاظ
، 20)نوحيـه (،  19)يـوحى (،  18)يـوحي (،  17)أوحـى (،  16)نوحي(،  15)أوحينا(

  . ، وكلها تفيد أن الفاعل غري املتلقي22)- بضم اهلمزة -أوحي (، 21)نوحيها(
رين مبثل قوله تعاىل معقبا على موقف املشركني من رسـالة           كما جند الرد على املنك    
أَكَانَ ِللناِس عجبا أَنْ أَوحينا ِإلَى رجٍل ِمـنهم أَنْ أَنـِذر            {النيب صلى اهللا عليه وسلم        

اسإذ الوحي كان دائما يلقى اعتراضا وتشكيكا من الناس، لكـن االعتـراض       23}الن ،
أَبعـثَ اهللا بشـرا     (كان يدور حول السؤال االسـتنكاري       كما سجل القرآن    –قدميا  
الذي ) اإلنسان(ومبعث هذا السؤال هو عدم إدراك الناس أنفسهم لقيمة          " ،  24)؟رسوالً

يتمثل فيهم، فهم  يستنكرون على بشر أن يكون رسول اهللا، وأن يتصل اهللا به عن طريق 
سل اهللا ملكا أو خلقا آخر أعلى مرتبة        الوحي، فيكلفه هداية الناس، إم ينتظرون أن ير       

من اإلنسان عند اهللا، غري ناظرين إىل تكرمي اهللا هلذا املخلوق ومن تكرميه أن يكون أهال                
  .25"حلمل رسالته وأن خيتار من بني أفراده من يتصل باهللا هذا االتصال اخلاص 

االتصال بني  أما يف العصر احلديث فقد قام التشكيك يف الوحي انطالقا من استبعاد             
اإلنسان وهو ذو طبيعة مادية، وبني اهللا املخالف لطبيعة كل شيء مما خلق والذي لـيس    

  .كمثله شيء
 أمرا أساسـيا يف نظـر       - 26 كما يقول بن نيب    -تشكل  ) ظاهرة الوحي (فأصبحت  

الواعي ) األنا(يف عالقتها بـ    ) الظاهرة القرآنية (الدراسات النقدية اليت تبحث عن حتديد       
، وغدا هذا البحث يف هذه العالقة منفذا إللقاء الشـكوك           27 صلى اهللا عليه وسلم      حملمد
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يف إمكانية الوحي تارة أو اخللط بينه وبني اإلهلام وحديث النفس وحىت الصـرع تـارة                
  .28أخرى

 –، فإذا اعتربنا    )الوحي(و  ) الوعي(فمن الباحثني من تناول املسألة انطالقا من جدلية         
و كل ما ينتج عن عقل اإلنسان وحواسه اعتربنا الوحي ما يكون             الوعي ه  -كما يقول   

هل ميكن افتـراض وحـي      : من خارج العقل البشري، فإن مثة إشكاال سيواجهنا وهو        
إىل العقل البشري املطلق    )  مالئكي –إهلي  (، ووحي خارجي    ) إجتماعي –ذايت  (داخلي  

فتراض قائما يف شـقيه،     إذا كان هذا اال   " وإىل العقل النبوي بشكل خاص ؟، مث جييب         
يقول بوحدة الوحي كنشـاط مـن       : فإن صراعا سيدور بني نقيضني اعتقاديني ،أوهلما      

يقول بأحديـة   : نشاطات وعي اإلنسان العامل، بغض النظر عن مصدر الوحي، وثانيهما         
 ومن حيث اجلهـة املـوحى إليهـا         29)اهللا(سواء من حيث املصدر     ) التنـزيل(الوحي  

أي الثاين هو ما نواجهه يف جدلية القرآن، حني نطرح مسألة الصلة بني             ، وهذا الر  )النيب(
، هذا الوحي اخلاص    )التنـزيل(، التوحيد املطلق، املنقطع عن كل البشر وبني         )التأزيل(

املنـزل على وعي املصطفى، فكيف يتحول التأزيل إىل تنـزيل؟ بعبارة أخرى كيـف             
 ما هو نسيب زمنا وإدراكا ؟، أي كيف يتصل تقوم صلة بني ما هو مطلق أزال وأبدا وبني

  .30"اإلنسان من مقام اتمع باهللا يف مقام الغيب؟
ومن الباحثني من رآها مسألة شائكة وحرجة ال ميكن فهمها يف العصـر احلـديث               
انطالقا من التصورات التراثية القدمية، فهي عنده مرتبطة باالشكاالت اليت تطرحها اللغة            

ـ  واضح أن أية إعادة تأويل حديثه ملفهوم الوحي تعتمد على احللول اليت            فمن ال " وعليه ف
  .31"ميكن إجيادها للمشاكل األولية اخلاصة بألسنيات ومنطق التسمية يف اللغات الطبيعية 

ومن الباحثني من سلك مسلكا آخر يف معاجلة قضية الوحي، ال بإنكارها صـراحة،              
 والتقليل من شأن الوحي يف حياتـه ورسـالته،          للنيب) الذايت(وإمنا بالتركيز على الدور     

كإنسان هي اخلاصية اليت جيب إبرازها كأساس مث        ) شخصية النيب القيادية  (حبيث تكون   
احلديث عن نبوته مبا تتضمنه من وحي بشكل عرضي، هلذا عندما يوصف النيب  صـلى                

ـ        "اهللا عليه وسلم  يوصف بأنه        ول، فكـان   هو األمني الذي دخل القلوب وأثر يف العق
صاحب عهد، وموضع ثقة وشهادة والتزام، واألمانة عنده قضية أخالقية كربى، فكأنه            
اعترب صدق الرجل فيما يؤمتن عليه ماديا ومعنويا أساس األخالق السياسـية والدينيـة،              
فكانت شخصية حممد القيادية تفرض نفسها بقوة على جمتمع مكة، وتنمـو يف سـياق               

  .ه، إىل أن صار حمورا سياسيا ودينيا لكل العربالصراع اجلديد الذي تعهد
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وهو املصطفى الذي اصطفى نفسه حني نـزهها عن إغـراءات التجـارة املكيـة              
وكرسها ال كتناه حقائق عصره وتناقضاته الداخلية واخلارجية، مث كان اصطفاء الغيـب         

ىت بلغ ذروة واصطفاء الناس للنيب حممد تتمة الصطفائه الذايت الذي ظل يتفاعل ويرتفع ح        
التحقق التارخيي ذلك أن حممدا الذي متيز بكماله اخللقي وحبزمـه السـليم ومهارتـه                 

  .32"القتالية وفطنته البالغة، متيز أيضا بإجناز مهمة تارخيية كربى هي مهمة توحيد العرب
وأمام هذه الشبهة احلديثة اهتم املصلحون بإثبات إمكانية الوحي والرد على القائلني            

  . التهباستح
 أن - يف ظنـه  - بإمكانه 33من إعطاء تعريف جديد للوحي ) حممد عبده ( فانطلق   -

أما حنن فنعرفه على شرطنا بأنه عرفـان        : "يقرب الظاهرة من عقل إنسان العصر، فقال      
جيده الشخص من نفسه مع اليقني بأنه من قبل اهللا بواسطة أو بغـري واسـطة، واألول                 

 مث يسترسل يف إثبات إمكان حصول هذا  النوع          34بصوت يتمثل لسمعه أو بغري صوت     
مرجعا ذلك إىل خاصية العقل البشري ذاته، فالعقول متفاوتة يعلوا          ) الوحي(من العرفان   

بعضها بعضا واألدىن منها ال يدرك ما عليه األعلى إال ما على وجه من اإلمجال، وليس                
 لتفاوت يف الفطر اليت ال      هذا التفاوت راجعا لتفاوت يف مراتب التعليم فحسب بل أيضا         

دخل الختيار اإلنسان وكسبه فيها، وكذلك الشأن يف تفاوت اهلمم، فإذا كان التفاوت             
يف العقول واهلمم من قبيل البديهيات عند العقالء، فمن ضعف العقل والنكـول عـن               

أن ال يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون هلا مـن نقـاء              "النتيجة الالزمة ملقدماا    
جلوهر بأصل الفطرة ما تستعد به من حمض  الفيض اإلهلي ألن تتصل بـاألفق األعلـى                 ا

وتنتهي من اإلنسانية إىل الذروة العليا، وتشهد من أمر اهللا شهود العيان ما مل يصل غريها   
إىل تعقله أو حتسسه بعصا الدليل والربهان وتتلقى عن العليم احلكيم ما يعلوا وضـوحا               

، كما أن بعض اخلصائص اليت كشف عنـها         "نا على أساتذة التعاليم   على ما يتلقاه  أحد    
  .35العلم احلديث يف األنفس واآلفاق مما يؤكد إمكانية الوحي

فناقش الذين يستبعدون حدوث الوحي حبجة عدم إدراك        ) وحيد الدين خان  ( أما   -
ل إليهـا    اليت توص  36، انطالقا من املنجزات العلمية    )الرسول(و  ) اهللا(هذا االتصال بني    

اليوم نستطيع أن نفهم هذه املسألة بسهولة تامـة         " اإلنسان يف العصر احلديث فبني أننا       
  .بفضل احلقائق املعلومة

إن هناك وقائع كثرية جتري من حولنا يف كل حلظة، وحنن نعجز عـن إدراكهـا أو                 
يسـر  مساعها أو اإلحساس ا بواسطة أجهزتنا العصبية، وقد استطاع العلم احلديث أن ي        

لنا إدراكها بفضل األجهزة العلمية اليت اخترعناها، وهذه األجهزة تستطيع أن تدل على             
  .صوت ذباب طائر على بعد بضعة أميال، وكأنه يطري عند أذنك

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي�

 

116

ومن األجهزة العلمية ما وصل التقدم فيه إىل حد أا تسجل صدام األشعة الكونيـة               
ا تستطيع إدراك كثري جدا من األحداث       يف الفضاء، ولقد اخترعنا آالت كثرية أثبتت أ       

  .37"اليت ال ميكننا مساعها بالطرق التقليدية 
كما استند يف تقريب إمكانية الوحي إىل قدرة بعض احليوانات واحلشرات على مساع        

اليت يقف العلم عاجزا عن     ) اإلشراق(ما ال يقدر اإلنسان على مساعه، وكذلك بظاهرة         
إن اإلشراق أمر معروف عند الناس، وهو       "نهاية إىل تأكيد    تفسري حقيقتها ليخلص يف ال    

يدلنا على فهم ذلك النظام االشراقي العظيم بني اإلله والعباد، والذي يكون  يف أكمـل                
مـن  ) إشراقا كونيا (، وهذا الوحي ال يعدو أن يكون        )الوحي(صورة حني يبلغ درجة     

  .38"دودة نوع االشراقات اليت عهدناها يف حياتنا على مستويات حم
، فبني إمكاا   )ظاهرة الوحي ( ولقد كان النورسي مدركا هلذه األمور وهو يعرض          -

  .وحدد الفرق بني الوحي واإلهلام يف العديد من املواضع
ففي مقدمة الكلمة اخلامسة والعشرين، واليت خصصها للحديث عـن املعجـزات            

ره وحيا من اهللا تعاىل وبني منهجـه  القرآنية أشار إىل الشبهات املثارة حول القرآن باعتبا    
إن كل آية من أكثر اآليات الواردة يف هذه الرسالة          : "يف الرد على تلك الشبهات، يقول     

إما أا أصبحت موضع انتقاد امللحدين أو أصاا اعتـراض أهـل            ) املعجزات القرآنية (
  ...العلوم احلديثة أو مستها شبهات شياطني اجلن واإلنس وأوهامهم

لشبهات فقد أجيب عنها أجوبة قاطعة من دون ذكر الشبهة نفسها وذلك لئال             أما ا 
  .39تتدكر األذهان

، واإلنسان )املطلق(والرد على شبهة استبعاد االتصال بني اهللا ) الوحي( فأما إمكان  -
  ).املعراج(، فقد تناوهلا النورسي عند احلديث عن إمكان )النسيب(

ة عن سري الذات األمحدية وسلوكه صـلى اهللا عليـه           عبار(بأنه  ) املعراج(فهو حيدد   
عبدا جامعا جلميع الكماالت اإلنسانية، نائال      "، اليت جتعله    40)وسلم يف مراتب الكماالت   

جلميع التجليات اإلهلية، شاهدا على مجيع طبقات الكائنات، داعيا إىل سلطان الربوبية،            
  .41"مبلغا للمرضيات اإلهلية كشافا لطلسم الكائنات

ملعراج على هذا هو أرقى صور االتصال بني اهللا تعاىل وبني الرسـول املصـطفى،               فا
، كاالتصال بالوحي عن طريق رسول كما حدث مع         42فإثباته إثبات ملا دونه من الصور     

كمـا  ) باإلهلـام (النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلالة العادية وبقية األنبياء، وكاالتصال            
  .جلماداتحيدث لألولياء واحليوانات وا
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و إنا لنجد املطابقة التامة عند النورسي بني احلكمة من املعراج واحلكمة مـن بعثـة         
:  بعد أن يتحدث عما بثه اهللا تعاىل من بدائع الصـنعة يف الكـون              -: يف قوله ) األنبياء(
وحيث أنه يريد تعريف نفسه وحتبيبها إىل ذوي الشعور مبا أظهره من آثـار اللطـف                "

 بث من بدائع الصنعة فال شك أنه سيخرب بواسطة مبلغ أمني، ما  يريده من        والرمحة، ومبا 
ذوي الشعور ومب يرضى عنهم؟ وعليه فيعلن حتما ربوبيته بواسطة من خيصصه من ذوي              

ويشرف داعيا منهم بقرب حضوره جاعال منه واسطة إعالن عن مصـنوعاته            .. الشعور
تعليم مقاصـده العليـا إىل سـائر ذوي         وسيعني معلما يظهر كماالته ب    .. احملبوبة لديه 

وسيعني مرشدا يدل على مغزى املوجودات كيال يبقى ما أدرج يف هذا الكون             .. الشعور
.. من طلسم دون كشف، وما أخفي يف هذه املوجودات من شؤون الربوبية دون معىن             

 ما أظهره من حماسن الصـنعة أو      . وسيعني رائدا يعلم مقاصده كيال يبقى عبثا دون نفع        
  ..نشره أمام األنظار

فمادامت احلقيقة واحلكمة تقتضيان هذا، فإن أليق وأجدر من يويف هذه الوظائف هو       
  .43"حممد  صلى اهللا عليه وسلم  فلقد أدى تلك الوظائف بأكمل صورة 

 زيادة على التكليف - 44)الرسول، النيب(يشرف فيه املصطفى ) أرقى(فاملعراج وحي 
 بقرب احلضور، وهو شرف مل ينله مـن بـني األنبيـاء إال          -يمبالتبليغ واإلرشاد والتعل  

الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  والنورسي يربر إمكان الوحي مبا سبق بيانه يف الفصـل                 
السابق، عندما جيعل من حكمة خلق املوجودات إرادة املوجود رؤية مجالـه وكمالـه              

  .45خرىوجالله من ناحية، وإراءته إىل ذوي الشعور من ناحية أ
 لشهادة املصنوعات فقط، بل تكلم هو نفسه        - سبحانه   –مل يتركها   ) اإلراءة(وهذه  

 بلغه من خالل االرتقاء بعبد من عباده إىل مقام التجـرد مـن              46بكالم أزيل دال عليه   
  .اجلزئية
وحيث أن كل إنسان ال يستطيع أن يرقي إىل أعلى مقام كلي متجردا من اجلزئيـة                "

ن بعضا من أفراد خواص من بني أولئك الناس سـيكلف بتلـك             والسفلية، فال جرم أ   
الوظيفة، ليكون ذا عالقة من جهتني معا، أن يكون  إنسانا ليعلم النـاس، ويف الوقـت             

  .47"نفسه يكون ذا روح يف غاية السمو بشرف اخلطاب اإلهلي مباشرة 
اعلم أن  ":  يقول - كما يرى النورسي     –فثبوت الوحي وحتققه من األمور البديهية       

، وباتفـاق   48حتقق حقيقة الوحي وثبوا وصل إىل درجة البداهة بتواتر مائة ألف نـيب            
اخباراا يف نقطة املظهرية للوحي اإلهلي، وبدالئل معجزات الكتب املقدسة والصـحف       
السماوية اليت هي الوحي املشهود، ومثرات الوحي تصديق األكثرية املطلقة مـن نـوع              

  .49"البشر

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي�

 

118

لك يناقش شبهة املستبعدين إلمكان الوحي، سواء كانوا مـن املـؤمنني         ولكنه مع ذ  
  .الذين التبس عليهم األمر، أم من امللحدين املنكرين

يقـرب املسـألة إىل     ) النسيب(و  ) املطلق( فللرد على شبهة استبعاد االتصال بني        -
 -تعـاىل   بضرب مثالني من الواقع املشاهد، خياطب ما املؤمن بوجـود اهللا            ) األذهان(

وهلذا ) الوحي( فيكون ذلك من باب الشرح والتفسري لظاهرة         -ولكن ساورته الشكوك    
 مسلما بوجود اهللا  تعاىل،  وهـذان         - بفتح الطاء    –سنجده ينطلق من كون املخاطب      

  :املثاالن مها
 أن للسلطان نوعني من املكاملة واملقابلة، وطرازين من اخلطاب          : املـثـال األول  -

  .لتكرمي وااللتفاتوالكالم وا
مكاملة خاصة بوساطة هاتف خاص مع أحد رعاياه من العـوام، يف أمـر              :  األول -

  .جزئي يعود إىل حاجة خاصة
مكاملة باسم السلطنة العظمى وبعنوان اخلالفة الكربى وبصفة احلاكميـة          :  واألخر -

سـلطانية يف   العامة بأمر رفيع كرمي يظهر عظمته ويبني هيئته، يقصد منها نشر أوامره ال            
اآلفاق، فهي مكاملة جتري مع أحد مبعوثيه ممن له عالقة بتلك األمور، أو مع أحد كبار                

  .موظفيه ممن له عالقة مع تلك األوامر
 فإن خالق الكـون ومالـك امللـك         – واهللا املثل األعلى     -وهكذا مبثل هذا املثال     

  لتفات والتكرمي                                     وامللكوت واحلاكم األزيل املطلق، له طرازان من املكاملة واال
  .50جزئي وخاص:  األول-
  .كلي وعام:  واألخر-

فاملعراج النبوي مظهر رفيع سام للوالية األمحدية ظهر بكلية تفوق مجيع الواليـات،             
 ومناجاته  - سبحانه وتعاىل    –وبرفعة وعلو يسمو عليها مجيعا، إذ أنه تشرف مبكاملة اهللا           

  .51"م رب العاملني وبعنوان خالق املوجوداتباس
، فيصوغه  52)نظرية التجلي (يتناول فيه النورسي املسألة من خالل       : املـثـال الثاين   

  : بالشكل اآليت 
 إذا كان لدينا رجالن، أحدمها حيمل مرآة ويواجه الشمس ا، واآلخـر يواجـه               -

سـعة مرآتـه واسـتعدادها    الشمس مباشرة فإن األول يستفيد من ضياء الشمس بقدر     
اللتقاط النور، فعالقته بالشمس حمدودة بنسبة تلك املرآة، واستفادته من الضوء مبقـدار             

  .قابلية املرآة ملا تعكسه من نور الشمس وليس مبقدار عظمة الشمس
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بينما الثاين يشاهد هيبة الشمس وعظمتها ويقابلها بالذات دون حجاب وميكنـه أن             
ن ما يرى هو الضياء الدائم للشمس احلقيقية، خبالف الرجل األول           يناجيها وحياورها، أل  

الذي ال يستطيع أن حياور الشمس ويناجيها، ألن آثار ضوئها حمـددة حبـدود املـرآة                
  . وقيودها وحمصورة حبسب قابلية املرآة واستيعاا للضوء

 وهو نور السـماوات     - جل جالله    -وهكذا يظهر جتلي ذات اهللا األحد الصمد        "
واألرض وسلطان األزل واألبد على املاهية اإلنسانية بصورتني، تتضمنان مراتب ال حد            

  .هلا
ظهور يف مرآة القلب برباط رباين وانتساب إليه، حبيث أن لكل           :  الصورة األوىل    -

إنسان حظه من ذلك النور األزيل، وله حماورة ومناجاة معه، سواء كانت جزئية أم كلية               
ليات األمساء والصفات، وذلك يف سريه وسلوكه لدى طيـه          حسب استعداده ووفق جت   

املراتب، فدرجات الغالبية العظمى للواليات السائرة يف ظالل األمساء احلسىن والصفات           
  .اجلليلة ومراتبها نابعة من هذا القسم

 ألمسى فرد يف نوع البشر، وأفضلهم طـرا،         - سبحانه   -جتل هللا   :  الصورة الثانية    -
 وبأعظم مرتبة من مراتب أمسائه احلسىن، لكون اإلنسان قادرا          - جل وعال    -جتليا بذاته   

على إظهار جتليات األمساء احلسىن املتظاهرة يف الوجود كافة دفعة واحدة يف مرآة روحه،  
  .53"إذ هو أنور مثرات شجرة الكائنات وأمجعها من حيث الصفات والستعدادات 

 املؤمن بيد أنه يف املثال األول       - كما قلنا    -ي  فنالحظ أن املثالني خياطب ا النورس     
باستعمال قياس الغائب على الشاهد، ويف املثال الثاين خاطب         ) العقل(وجه اخلطاب إىل    

  .باستعمال مفهوم التجلي) القلب(
 أما حينما خاطب املنكر لوجود اهللا تعاىل فقد انطلق معه من األساس، وهو إثبات               -

، وعالقـة اخلـالق بـالنيب       )الوحي(حدثه بعد ذلك عن مسألة      وجود اهللا تعاىل أوال مث      
  .املرسل

:  فنقـول  54واآلن نوجه كالمنا إىل ذلك امللحد اجلالس يف مقام االستماع         : "يقول  
مادام هذا العامل شبيها مبملكة يف غاية التناسق، وبقصر يف غاية الزينة واجلمال، فال بد أن 

  .له حاكما مالكا صانعا
الك اجلليل واحلاكم الكامل والصانع اجلميل موجود، وأن هنـاك          وحيث أن ذلك امل   

إنسانا ذو نظر كلي وذو عالقة عامة حبواسه ومشاعره مع ذلك العامل، وتلك اململكـة               
وذلك القصر، فال بد أن ذلك الصانع اجلليل ستكون له عالقة سامية قوية مـع هـذا                 

 أنه سيكون له معه خطاب قدسي       اإلنسان املالك للنظر الكلي واملشاعر العامة، والشك      
  .وتوجيه علوي
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 –وحيث أن حممدا النيب األمني صلى اهللا عليه وسلم قد أظهر تلك العالقة السـامية                
 بأعظم صورة وأجالهـا،     - عليه السالم    -من بني من تشرفوا ا من زمن سيدنا آدم          

المح املعنويـة   بشهادة آثاره أي حباكميته على نصف املعمورة ومخس البشرية وتبديله امل          
للكائنات وتنويره هلا، هلذا فهو أليق وأجدر من يتشرف باملعراج الذي ميثل أعظم مرتبة              

  .55"من مراتب تلك العالقة 
              سي بعد أن أثبت إمكـانرووسعيا منه لربط املبحث العقدي بالواقع، فإن الن

) بالوحي(ؤمن   أن امل  - من خالل احلديث عن أثره       -الوحي وأزال شبهة استبعاده،  بني       
  :يستفيد من إميانه مخس حقائق قدسية هي

أنطـق  "إذ يدرك أن الوحي من مقتضيات الربوبية فالذي         :  زيادة املعرفة خبالقه   -1
مجيع خملوقاته ذات األرواح، ويعلم تكلماا، فإن تدخله هو نفسه أيضا بتكلمه يف تلك              

  ".التكلمات هو مقتضى الربوبية أيضا
فاهللا الذي عرف نفسه بـآالف األلسـنة        : لى كماالت خالقه   زيادة التعرف ع   -2

املتمثلة يف مصنوعاته املبثوثة يف الكون، يزيد من خالل الوحي تعريف نفسه لإلنسـان              
  .- سبحانه -بكلماته هو 

كما أنه يقابل بالفعـل     "فيدرك أن خالقه    :  زيادة التعرف على عالقة اهللا خبلقه      -3
لذين هم أصفى املوجودات وأحوجها وألطفها وأشوقها       مناجاة وشكر الناس احلقيقيني ا    

  ".فإن املقابلة بكالمه أيضا هي من شأن اخلالقية 
أن الـذي   " إذ من يثبت الوحي يدرك      : - تعاىل   - زيادة استشعار األنس باهللا      -4

منح العجز واالشتياق والفقر واالحتياج وفكر االستقبال، واحملبة والتعبـد، ملخلوقاتـه            
لعاجزة، واليت هي أشد عشقا وحبا وفكرا، وأحوج إىل نقطة االستناد، وأشوق            الفقرية وا 

  ".، فإن إشعاره هلم بوجوده، بتكلمه هو مقتضى  األلوهية 56إىل اللقاء بصاحبه ومالكه
أن " فالذي يثبت حقيقة الوحي يـدرك       :  زيادة إدراك العالقة بني صفاته تعاىل      -5

وراين للعلم مع احلياة، توجد يف صورة حميطـة         صفة املكاملة هي الزم ضروري وتظاهر ن      
  .57"وسرمدية، فيمن ميلك علما حميطا وحياة سرمدية قطعا 

         أو قد يلبس بعض املنكـرين      ) باإلهلام(وملا كان الوحي قد خيتلط عند البعض
  .على الناس فيخلطونه باإلهلام، مل يغفل النورسي مسألة التفريق بني األمرين

كوما من كلمات اهللا تعاىل لكن ) اإلهلام(و) الوحي(شتراك بني   فيبني أن نقطة اال    -
هذه الكلمات ختتلف من حيث القيمة واملرتبة، فيكون القرآن الكرمي أعالها وأعظمها مث             

  .الوحي إىل األنبياء وهكذا نتدرج نزوال إىل أن نصل إىل اإلهلام إىل اجلمادات
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لو أمنا يف األرض من شجرة أقالم والبحر        و(يقول النورسي عند تفسريه لقوله تعاىل       
: ]27اآليـة   : لقمان[ ) ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا إن اهللا عزيز حكيم            

وهكذا فإن منح القرآن الكرمي أعلى مقام من بني كلمات اهللا مجيعا، تلك الكلمـات               "
عظم مراتب كـل    مرده أن القرآن نـزل من االسم األعظم ومن أ        : اليت ال حتدها حدود   

اسم من األمساء احلسىن، فهو كالم اهللا بوصفه رب العاملني، وهو أمـره بوصـفه إلـه                 
املوجودات، وهو خطابه األزيل باسم السلطنة اإلهلية العظمى، وهو سـجل االلتفـات             
والتكرمي الرمحاين نابع من رمحته الواسعة احمليطة بكل شيء، وهو جمموعة رسائل ربانية             

هلية إذ يف بدايات بعضها رموز وشفرات، وهو الكتاب املقدس الذي ينشر            تبني عظمة اإل  
  .احلكمة

  ).كالم اهللا(وألجل هذه األسرار أطلق على القرآن الكرمي مبا هو أهله والئق به اسم 
فإن قسما منها كالم نابع باعتبار خاص، وبعنوان جزئي         : أما سائر الكلمات اإلهلية   

ة خاصة، وسلطان خاص، ورمحـة خصوصـية،        وبتجل جزئي السم خصوصي وربوبي    
فدرجات هذه الكلمات متفاوتة من حيث اخلاص والكلي، فأكثر اإلهلامات مـن هـذا      

  .القسم إال أن درجاا متفاوتة جدا
فمثال أن ابسطها وأكثر جزئية هي إهلام احليوانات مث إهلام عوام الناس، مث إهلام عوام               

  .58"م كبار املالئكة املالئكة، مث إهلام األولياء مث إهلا
 أما نقطة االختالف بني الوحي وبني اإلهلام فيوضحها النورسي بشكل جلـي يف              -

  : ، وحيصرها يف فرقني أساسيني)جمموعة عصا موسى(
 هو بواسـطة    – الذي هو أعلى من اإلهلام بكثري        –أن أكثر الوحي    :  الفرق األول  -

ا أن لسلطان مـثال كالمـا وأوامـر         ، فكم 59املالئكة، وأن أكثر اإلهلام بدون واسطة     
  : بصورتني
أنه يبعث مبستشار له إىل وال، حبيثية حشمة السلطنة واحلاكمية العمومية           :  إحدامها -

ويفعل أحيانا إحتفاال مع الوسيط، إلظهار أمهية األمر، واحتشام تلك احلاكمية، مث يبلغ             
  .األمر
د خدامه اخلاص، أو مـع      هي كالمه اخلصوصي اتفه اخلصوصي مع أح      :  الثانية -

أحد رعاياه العامي الذي له مناسبة خصوصية ومعاملة جزئية، ال بعنوان السلطنة وباسم             
  .امللكية العامة بل بشخصه هو

وكذلك فإن للسلطان األزيل مكاملة باسم مجيع العوامل، وبعنوان خالق الكائنـات،            
 له نوعا من املكاملة حبيثية      بالوحي وباإلهلامات الشاملة اليت تؤدي صفة الوحي، كما أن        
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كونه ربا وخالقا لكل فرد وكل ذي حياة يف صورة خصوصية، ولكن وراء احلجـاب               
  .60حسب قابليتهم

) صـاحب الـوحي   (وهذا الفرق الحظه النورسي يف العبارات اليت يستعملها النيب          
و أيضا عن حينما خيرب ه) صاحب اإلهلام(حينما خيرب عن ربه، وتلك اليت يستعملها الويل         

 - يعين اختالف الوحي واإلهلام من حيث الكلية واجلزئية          -ومن هذا السر    : "ربه، يقول 
اتف قلبه ومن دون وساطة ملك، فهو       : أي) حدثين قليب عن ريب   (نرى أن وليا يقول     

) إن قليب عرش ومرآة عاكسة لتجليات ريب      (أو نراه يقول    ) حدثين رب العاملني  (ال يقول   
ألنه ميكن أن ينال حظا مـن اخلطـاب الربـاين وفـق            )  رب العاملني  عرش(وال يقول   

  .61"استعداداته وحسب درجة قابلياته وبنسبة رفع ما يقارب سبعني ألف حجاب 
إن الوحي بال ظل وصاف وخاص باخلواص، أما اإلهلام فهو ذو ظل،    : والفرق الثاين "

جدا، مثل إهلام املالئكة وإهلـام      ختالطه األلوان، وعمومي، وأنه بأنواعه املتنوعة والكثرية        
الناس وإهلام احليوانات، يشكل مهدا يكون مدارا لتكثري الكلمات الربانية بقدر قطرات            

قُلْ لَو كَانَ الْبحر ِمدادا ِلكَِلماِت ربي لَنِفد الْبحر قَبلَ          (آية  البحار، ويفسر أحد وجوه     
  .63 " 62)أَنْ تنفَد كَِلمات ربي

 ال ميكن أن خيتلط مع غريه، بينما ال تتحقق هذه – انطالقا من هذا الفرق    –فالوحي  
امليزة يف اإلهلام، فالوحي معصوم بعصمة اهللا تعاىل للمتلقي، أما اإلهلام فال يأمن صـاحبه      

  .64غري املعصوم من أن يلتبس حبديث النفس أو  وسوسة الشيطان
، )اإلهلام( أيضا ما ميكن تلمسه من آثار يف         ذكر النورسي ) الوحي( ومثلما فعل مع     -

  :هي" مع حكمته ونتيجة تتركب من أربعة أنوار"فبني أن ماهية اإلهلام 
من اخلالق جتاه خلقـه وهـو       ) الفعلي(بعد التحبب   ) القويل( استشعار التحبب    -1

  .املسمى بالتودد اإلهلي وهو مقتضى الودودية والرمحانية
لدعوات العباد بعد اإلستجابة الفعلية وهي شـأن        ) وليةالق( استشعار اإلستجابة    -2

  .الرحيمية
ألن اإلهلام نوع من املكاملة لتخفيف أثقـال احليـاة،        ) القويل( استشعار اإلمداد    -3

  .كاإلمداد الفعلي وهذا من لوازم الربوبية
 استشعار وجوده تعاىل وحضوره قوال يف وجه خمصوص، خـالص، نـاظر إىل              -4

  .65ابليته، اتف قلبه وهو مقتضى شفقة األلوهية ورمحة الربوبيةخملوق ما، حسب ق
من حيث املاهية واآلثـار،     ) اإلهلام(و  ) الوحي(وذا يكون النورسي قد فصل بني       

  .وببيان نقاط االشتراك واالختالف
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                                          :                                       صفـات األنبيـاء ووظيفتهـم ) 3(               
                                                                          : صفـات األنبيـاء -أ

درج املتحدثون عن النبوة أن يقفوا مع الصفات الواجبة يف حق األنبياء والصـفات              
  .املستحيلة عليهم وكذا املمكنة

الصـدق  :  أربع صفات وهي   - عليهم الصالة والسالم   - لألنبياء   جيب" فقرروا أنه   
  .واألمانة والتبليغ والفطانة

كون خربهم مطابقا للواقع ونفس األمر، فـال يصـدر     :  ومعىن الصدق يف حقهم    -
  .منهم كذب أصال

كون ظواهرهم وبواطنهم حمفوظة من الوقوع فيمـا ال         :  ومعىن األمانة يف حقهم    -
  . اهم على سائر اخللقيرضى احلق الذي اصطف

كوم بينوا للناس كل ما أمرهم اهللا ببيانه أحسن بيان، فلم يكتموا            :  ومعىن التبليغ  -
  .من ذلك شيئا

  .66"كوم أكمل اخللق يف النباهة والفهم :  ومعىن الفطانة-
الكذب والعصيان والكتمان والغفلة، وكذلك يسـتحيل       " وأنه يستحيل يف حقهم     

عند الناس من العيوب، وإن مل تكن من الذنوب كدناءة احلرفة أو            عليهم كل صفة تعد     
  .67"النسب أو تنايف حكمة البعثة كالصمم والبكم 
وقوع األعراض البشرية اليت ال تـؤدي إىل        "  أما ما جيوز يف حقهم من صفات فهو         

نقص مراتبهم العلية كاألكل والشرب واجلوع والعطش وإعتراء احلر والـربد والتعـب             
حة واملرض والصحة، ومثل ذلك التجارة واالحتراف حبرفة من احلرف اليت ليست            والرا

  .68" جيوز عليهم ما جيوز على البشر مما ال يؤدي إىل نقص –دنية ألم بشر 
فإذا جئنا إىل النورسي ووجدناه يثبت لألنبياء مجيع صفات الكمال اليت تليق بسـمو         

ال ميكـن   : "  بأنـه  - سبق أن أشـرنا       كما -مكانتهم وشرف رسالتهم، إذ هو يرى       
، 70"األلوهية ال تكون بال رسالة    "، وأن   69"لأللوهية أن تظهر نفسها إال بإرسال الرسل      

 زيادة على الصدق واألمانة والفطانة والتبليـغ  -ومن هنا جيب أن يتصف الرسول املبلغ     
  :  بالصفات التالية-

ال تكون بالكسب كما زعمـت      فالنبوة  :  أنه مصطفى وخمتار من قبل اهللا تعاىل       -1
  . وإمنا تأيت من بني اختيارات اهللا تعاىل اليت خص ا بعض املوجودات71الفالسفة
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وما دام مالك امللك قد اختار األرض من الكون واختار اإلنسان           : " يقول النورسي 
ء من األرض، ووهب له مكانة سامية وأواله االهتمام والعناية، واختار األنبياء واألصفيا           

من الناس، وهم الذين انسجموا مع املقاصد الربانية،  وحببوا أنفسـهم إليـه باإلميـان              
والتسليم، وجعلهم أولياءه احملبوبني املخاطبني له وأكـرمهم بـاملعجزات والتوفيـق يف             
األعمال، وأدب أعدائهم بالصفعات السماوية واصطفى من هؤالء احملبوبني إمامهم ورمز           

وهو حممد  صلى اهللا عليه وسلم  فنور بنـوره نصـف الكـرة               فخرهم واعتزازهم أال    
  .72.. "األرضية ذات األمهية

وهم الذين انسجموا مع املقاصد الربانية وحببوا أنفسهم        (      وقوله يف هذا النص     
، يوحي بأن النورسي يرى بأن االصطفاء للنبوة كأمنا هو جـزاء            )إليه باإلميان والتسليم  
  .73هي مسألة وقع فيها اخلالف بني أصحاب املقاالتعلى عمل األنبياء، و

، فإذا  74 أن للنيب إميانا راسخا واعتقادا جازما هو بدرجة علم اليقني وعني اليقني            -2
، وعني اليقني   75)ما أعطى الدليل بتصور األمور على ما هي عليه        (عرفنا علم اليقني بأنه     

 - كما يرى النورسـي      –اء  ، يكون إميان األنبي   76)ما أعطت املشاهدة والكشف   (بأنه  
، وهو اإلميان الكامل الذي قد ال جيتمـع عنـد           )الكشف(ومثرة  ) العقل(جامعا لثمرة   

  .اإلنسان العادي
النبوة يف البشرية فذلكة اخلري وخالصة      " فلما كانت   :  أن النيب متصف بالكمال    -3

 الكماالت  اتصف األنبياء بكل اخلصال احلميدة وحازوا على كل       . 77"الكمال وأساسه   
  .78املعنوية اليت طلب من الناس اإلقتداء م فيهم

وهذا الكمال هو الذي جيعل األنبياء مؤهلني ليكونوا واسطة االتصال بني اهللا تعـاىل              
  . 79وخلقه
، يقول النورسي   80فكل تصرف مبقتضى النبوة يكون معصوما     :  أن النيب معصوم   -4

للرسول  صلى اهللا عليه وسلم  وأصـحابه يف          مفسرا ما ورد من وعد اهللا تعاىل باملغفرة         
تدل على هذا اإلميان اللطيف، كذلك      ) مغفرة(فكما أن كلمة    ): "...سورة الفتح (آخر  

، 81)ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر        (فهي ذات عالقة مع ما يف بداية السورة         
ة ذنب، وإمنا هـي     فاملغفرة هنا ليست مغفرة ذنوب حقيقية ألن يف النبوة العصمة فال مث           

  .82"بشرى املغفرة مبا يناسب مقام النبوة 
فالرسالة تقتضي أن يتميز النيب خبصائص روحية جتعلـه         :  أن النيب له روح نرية     -5

مؤهال ليكون مبلغا عن اهللا تعاىل ومن هنا كان األنبياء أصحاب أرواح نرية يف النـوع                
  .83اإلنساين
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ة فاكتسب بذلك خصائص روحية مكنته من        أن النيب ختفف من األثقال اإلنساني      -6
  .84االرتقاء والسمو يف  مدارج الكمال، والصعود إىل السماء بإذن إهلي

 أن النيب ميثل كمال العبودية هللا تعاىل، إذ هو عبد اصطفاه اهللا تعاىل وعرفه على                -7
 ذاته العلية وكلفه مبهمة إراءة الكماالت للخلق، فكان بذلك أعرف من كل املخلـوقني             
خبالقه، ومن مثة أقدرهم على متثل العبودية الكاملة، وهذا هو حال النيب  صلى اهللا عليـه     
وسلم  الذي بسر عبوديته خلص عبودية مجيع أمته بل عبودية األنبياء الذين سبقوه، يقول               

إنه يدعو إىل السعادة األبدية يف صالة       .. أنظر إىل هذا النيب الكرمي إالم يدعو      : " النورسي
ى شاملة، ويف عبادة رفيعة مستغرقة، حىت أن اجلزيرة العربية، بل األرض برمتـها،              كرب

كأا تصلي مع صالته، وتبتهل إىل اهللا تعاىل بابتهاله اجلميل، ذلك ألن عبوديته  صـلى                
 بسر املوافقـة يف  –اهللا عليه وسلم  تتضمن عبودية مجيع أمته الذين اتبعوه، كما تتضمن   

  .85 "- عليهم السالم -ية جلميع األنبياء  سر العبود-األصول 
خصوصا حممد  –وصفة العبودية املطلقة هذه مالزمة لصفة الرسالة، فوظيفة الرسول          

 تقتضي وجودمها يف ذاته، إذ إعـالن كمـاالت اهللا تعـاىل             - صلى اهللا عليه وسلم      -
ية صفة العبود : بوساطة مبعوث ذي جناحني،  أي ذي صفتني       "ووحدانيته ال يكون إال     

الكلية، فهو ممثل طبقات املخلوقات عند احلضرة الربانية، وصفة الرسالة والقرب إليـه،             
  .86 "- سبحانه -فهو مرسل من لدنه 

     : وظيفـة األنبيـاء -ب
، وهدايـة   )التنوير(انطالقا من اعتبار النبوة مشسا، فإن النورسي يعطي األنبياء مهمة           

 من خالل تتبع نصوص النورسي -يا واآلخرة، وميكن الناس إىل ما حيققون به سعادة الدن
  :  أن نتبني املهام اآلتية لألنبياء-

فاألنبياء بعثوا ليقتدي م اإلنسان ال يف       :  هداية الناس يف شؤون الدنيا واآلخرة      -1
 عليهم  -يبني القرآن أن األنبياء     : " أمور اآلخرة فحسب، بل أيضا يف أمور الدنيا، يقول        

قد بعثوا يف جمتمعات إنسانية ليكونوا هلم أئمة اهلدى يقتدى ـم يف رقـيهم                -السالم  
املعنوي، ويبني يف الوقت نفسه أن اهللا قد وضع بيد كل منهم معجزة ماديـة ونصـبهم         

، أي أنه يأمر باالقتداء م واتباعهم       87روادا للبشرية وأساتذة هلا يف تقدمها املادي أيضا       
  .88"ادية واملعنويةإتباعا كامال يف األمور امل

  :وهذه اهلداية تتخذ أشكاال منها
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أن ال   "- كما يقول النورسي     -إذ ال ميكن    :  بيان مصدر الوجود وغايته ومصريه     -أ
يبني مالك هذا  الكون بوساطة رسول ما الغاية من حتوالت هذا الكون وما القصد من                

  .هذا الطلسم املغلق ؟
مـن  : ئلة الثالثة املستعصية يف املوجودات وهي     وأن ال جييب بوساطته عن ألغاز األس      

  ".أين؟ وإىل أين؟ ومن تكون؟ 
 إزاءها مـن عبوديـة      - سبحانه   - بيان نعم اهللا تعاىل على اإلنسان وما يطلبه          -ب
  .وشكر
  .89 توجيه األنظار من الكثرة إىل التوحيد-ج
اإلنسـان   جيعل من غايـات      - كما سبق أن رأينا      -النورسي  :  إظهار األلوهية  -2

التعرف على اهللا تعاىل  وصفاته وشؤونه يف الكون، وهي غايـة ال ميكـن للقـدرات                 
اإلنسانية جمردة الوصول إليها، ومن هنا جاءت بعثة األنبياء والرسل إلظهار ما انطـوى              

  .عليه الكون من دالئل على األلوهية
 مثـل هـذا     نعم يلزم أن يكون ملثل هذا الكون البديع ولصانعه القدوس،         : " يقول

الرسول الكرمي كلزوم الضوء للشمس، ألنه كما ال ميكن للشمس إال أن تشع ضياء، ال               
  ".ميكن لأللوهية إال أن تظهر نفسها بإرسال الرسل الكرام 

 ال تظهر - وهي جتليات األمساء والصفات كما مر بيانه -فاجلمال واجلالل والكمال 
  .90ابة املعرف احلاذق واملعلن الوصاف هلاإال بوجود نيب حيبب اخللق فيها، فيكون مبث

 أن احلديث عن وظائف النبـوة ومهامهـا   - كما يقرر النورسي    -وخالصة القول   
  .91)أن األلوهية ال تكون بال رسالة(يؤكد 
فما دام اإلنسان خلق لغاية، فقد بعث اهللا تعـاىل          :  اإلخبار عن الوعد والوعيد    -3

حتقق مبا طلب منه خالقه، وفيها وعيـد ملـن خـالف    األنبياء بإخبارات فيها  وعد ملن     
  .92واحنرف عن ذلك

فبعثة األنبياء هي النافذة اليت تفتح بني عـامل الغيـب           :  التعريف باحلياة األزلية   -4
مادام الكون قد خلق ألجل احلياة،      : " احملجوب وعامل الشهادة   واحلس، يقول النورسي       

 - جـل جاللـه    -مجل صنعه للحي القيـوم      وأن احلياة هي أعظم جتل وأكمل نقش وأ       
ومادامت حياته السرمدية اخلالدة تظهر وتكشف عن نفسها بإرسال الرسل وإنــزال            

 والكتب املنـزلة علـيهم، يبينـون       - عليهم السالم    -الكتب، كذلك األنبياء والرسل     
ويدلون على ذلك املتكلم احلي الذي يأمر وينهي بكلماته وخطاباته مـن وراء الغيـب               

  .93"حملجوب وراء ستار الكون ا
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يف الكـون مبنــزلة     ) النبوة(فلئن عد اإلمام حممد عبده      :  بث احلياة يف الكون    -5
، وذلك بالنظر إىل جانب اهلداية واإلرشاد يف وظيفة الـنيب، فـإن             94العقل يف اإلنسان  

لى  خصوصا نبوة الرسول  ص     -) للنبوة(النورسي أضاف إىل اهلداية معىن احلياة، وأعطى        
اهللا عليه وسلم يف الكون منـزلة الروح يف اجلسد، فغياب النبوة ال يعين وقوع الكون يف        

  .الضالل فحسب وإمنا يف املوت أيضا
فإذا ما فارق نور الرسالة احملمدية الكون وغادره، مات الكـون وتوفيـت             : "يقول

 صواا،  الكائنات، وإذ غاب القرآن وفارق الكون، جن جنونه وفقدت الكرة األرضية          
وزلزل عقلها، وظلت بال شعور واصطدمت بإحـدى سـيارات الفضـاء، وقامـت              

  .95"القيامة
  
  :                            املعجـزة -4

احلديث عن املعجزة من املباحث املهمة يف باب النبوات، إذ ما من نيب إال وأيده اهللا                
  .تعاىل مبا حيمل الناس على تصديقه

لنبوة ألن كل دعوى ال تقترن بدليل فهي غري مسموعة، وهـي            فاملعجزة دليل على ا   
  .96الفيصل أيضا بني من يدعي النبوة صادقا وبني من يدعيها كاذبا

وهلذا اهتم العلماء ببيان تعريف املعجزة ووجه داللتها على النبوة وكذا التمييز بينها             
  .وبني ما قد يشتبه عند الناس ا مثل الكرامة والسحر

املعجز أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم املعارض، وإمنـا           : "ييقول الراز 
أمر ألن املعجز قد  يكون منعا من املعتاد، وإمنا قلنا خارقا للعادة ليتميز به املـدعي         : قلنا

مقرون بالتحدي لئال يتخذ الكاذب معجزة من مضى حجة لنفسه،          : من غريه وإمنا قلنا   
وإمنا قلنا مع عدم املعارض ليتميـز عـن السـحر           ويتميز عن اإلرهاص و الكرامات،      

  .97"والشعبذة 
ولقد أطال النورسي الوقوف مع املعجزة، فبني حقيقتها، وأعطى هلا مفهوما جديدا            
جتاوز به املفهوم الذي جيعل من معجزات األنبياء جمرد حوادث تارخيية يؤتى ـا علـى      

  .همسبيل احلكاية عن أدلة تصديقهم أمام حتديات أقوام
 فمن بني اجلوانب اليت ناقشها النورسي يف موضوع املعجزة، مسألة مدى قبـول              -

  .العقل الخنراق القوانني اليت حتكم الطبيعة
) القوانني الطبيعيـة  (إذ املنكرون للمعجزة يبنون إنكارهم على أساس استحالة كسر          
 جمرد ارتباط عـادي     وخرقها جاعلني من االرتباط بني األشياء ارتباطا عقليا ضروريا ال         

  . باملعجزة مما يناقض العقل واحلس- عندهم -فالقول . ميكن أن يتخلف
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وهذا اإلنكار هو الذي جعل بعض املصلحني يف العامل اإلسالمي جيدون حرجـا يف              
إقرار املعجزات النبوية، فراحوا يتجاهلون ما ثبت للنيب صلى اهللا عليـه وسـلم مـن                

رمي باعتباره املعجزة اخلالدة تـارة، وتـارة أخـرى          معجزات مركزين على القرآن الك    
 املعجزات أمورا ممكنـة     - على حد زعمهم     -يتكلفون التأويالت البعيدة، كي جيعلوا      

  .98عقال
أما النورسي فلم جيد صعوبة يف تقرير عدم مناقضة القول باملعجزة كما يقرره العقل              

، فيناقش إمكان املعجزة أو مـا       )اإلمكان(أو حيكم به احلس، منطلقا يف ذلك من فكرة          
  .شاها كالكرامة من هذه الزاوية

اإلمكان العقلي واإلمكان العـريف واإلمكـان       : لإلمكان أنواع وأقسام هي   : "يقول
فإن مل تكن احلادثة الواقعة ضمن اإلمكان العقلي فإا ترد وترفض، وإن مل تكن            . العادي

وال  تكون كرامة بيسر، وإن مل تكن هلا         ضمن اإلمكان العريف أيضا فإا تكون معجزة        
  .99"نظري عرفا وقاعدة فال تقبل إال بربهان قاطع بدرجة الشهود 

  : فهو هنا يقرر بشأن املعجزة أمرين أساسيني
  . أن املعجزة تكون ضمن اإلمكان العقلي:األول
  . أن املعجزة ال يشترط فيها أن تكون ضمن اإلمكان العريف، بل هي خارقة له:الثاين

واستنادا إىل هاتني القاعدتني ناقش منكري املعجزة ورد على أولئك الذين حيـاولون           
  . مع مقتضيات العقل- يف زعمهم -تأويل النصوص لتتفق املعجزات 

فهو أثناء رده على شخص حاول أن يؤول النصوص القرآنية لينكر معجـزة كـون       
ألة من اجلانب احلسي بأن      ولد دون أب، ناقش معه املس      - عليه السالم    -سيدنا عيسى   

القـوانني  (أحاله إىل إمكان هذه الظاهرة يف الطبيعة ومن اجلانب العقلي ببيان مفهـوم              
  .اليت يتمسك ا منكر املعجزات) الطبيعية

.. وقد شعر اآلن يف هـذه املسـألة         : "...يقول النورسي متحدثا عن هذا الشخص     
، وأظن أنه حياول فتح طريق للمصـاحلة        جوم الزنادقة العنيف على األسس اإلسالمية     

  .100والسالم مبثل هذه التأويالت السخيفة اليت ال معىن هلا
إن مثل عيسى عند ( كما تبينه يقينا اآلية الكرمية - عليه السالم -إنه ال والد لعيسى 

 وأمثاهلا من النصوص القاطعة، لذا ال يؤبه بكالم من حياول تغيري هذه 101)اهللا كمثل آدم
قة الرصينة الراسخة، بل ال يقام لقوله وزن وال يستحق االهتمام به أصال، حيـث               احلقي

  .يعد خمالفة قانون التناسل غري ممكن فيتشبث بتأويالت واهية
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 وال شك أنه ال قانون دون شذوذ منه، ودون نوادر له، ودون أفراد خارجة عنـه،                
  .وليست هناك قاعدة كلية مل ختصص بأفراد خارقة

 - من قانون وال خيرج منه، منذ زمـن آدم      - أي كان    -كن أال يشذ فرد     وأنه ال مي  
   -عليه السالم 

أن هذا القانون، قانون التناسل قد خرق باعتبار املبدأ، مببادئ مائيت نوع من             : فأوال
أنواع احليوانات وختم ا، أي أن آباء تلك احليوانات األولني، وهم مبثابة أوادم هلا، قد               

تناسل، أي أن مائيت ألف أب من أولئك اآلباء مل يأتوا إىل الوجود من أب               خرقو قانون ال  
  .وأم، بل أعطى هلم وجود خارج ذلك القانون

مث إننا نشاهد بأبصارنا يف كل ربيع، أن القسم األعظم من مائيت نوع من الكائنات               
اسل، ختلق  احلية ومما ال تعد وال حتصى من أفرادها، ختلق خارج ذلك القانون، قانون التن             

  .102على وجوه األوراق وعلى املواد املتعفنة
ترى أن قانونا خيرق بشواذ ذه الكثرة، يف مبدئه، بل يف كل سنة، مث يأيت أحـدهم                 
وال يتمكن أن يسع عقله شذوذ فرد واحد لذلك القانون خالل ألف وتسعمائة سـنة،               

ترى كم يكون مرتكبـا     أقول  .. فيتشبث بتأويالت تافهة جتاه النصوص القرآنية القاطعة      
  . قس بنفسك)(!محاقة وبالهة 

إمنا هـي   ) القوانني الطبيعية ( أن األشياء اليت يطلق عليها أولئك الشقاة اسم          103علما
 سـبحانه   -قوانني عادة اهللا اليت هي جتل كلي لألمر اإلهلي واإلرادة اإلهلية، حبيث يغري              

واختياره على كل شيء وعلـى       عاداته تلك لبعض احلكم مظهرا هيمنة إرادته         -تعاىل  
إن مثل عيسى عند اهللا     (كل قانون، فيخرق العادة يف بعض األفراد اخلارقني وقوله تعاىل           

  .104"يبني هذه احلقيقة  ) كمثل آدم
 وإن كان يف سياق مناقشة قضية جزئية يبني نظرة النورسي إىل املعجزة             -فهذا النص   

  :وكوا غري مناقضة للعقل بناء على
 العقل واحلس يثبتان أن ما من قانون إال وله شواذ وما من قاعدة كليـة إال                  أن -1

  .وختصص بعض األفراد اخلارقني
اليت أجراها اهللا تعاىل يف الوجود إظهارا       ) العادة(ما هي إال    ) قوانني الطبيعة ( أن   -2

ر قدرته  إن القدير العليم والصانع احلكيم، يظه     : "لكمال مشيئته وإرادته ،يقول النورسي    
وحكمته، وعدم تدخل املصادفة يف أي فعل من أفعاله قطعا، بالنظام والتناسـق الـذي               

 بشـواذ   - سبحانه   -وكذا يظهر   .. تظهره عاداته اليت هي على صورة القوانني الكونية       
القوانني الكونية وخبوارق عاداته بالتغريات الظاهرية، وباختالف الشخصيات، وبتبـدل          
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يظهر مشيئته وإرادته وأنه الفاعل املختار، وأن اختياره ال يرضخ          .. زمان الزوال والظهور  
ألي قيد كان، ممزقا ستار الرتابة واالطراد فيعلم أن كل شيء، يف كل آن، يف كل شأن                 
من شؤونه يف كل ما خيصه ويعود إليه، حمتاج إليه منقاد لربوبيته، وذا يشتت الغفلـة                

  .105"ن األسباب إىل مسبب األسباب ويصرف األنظار، أنظار اجلن واإلنس م
 ومما ناقشه النورسي وأبدع فيه جوانب مل يسبق إليها، مسألة اهلدف من املعجزة،              -

  .ومن ذكر القرآن ملعجزات األنبياء السابقني
فهو مل يقف عند القول بأن املعجزة يؤتى ا للداللة على صدق الرسول فيما يدعيه               

ذهب إىل ذلك كل من كتب يف املوضوع، فيغدو ـذا           من إخبار عن اهللا تعاىل كما ي      
) تارخييـا (احلديث عن املعجزات اليت ذكرها القرآن بالنسبة لألنبياء السابقني، حـديثا            

يسجل ما طواه الزمن من حوادث وال أثر هلا يف واقع اإلنسان املخاطب بالقرآن وال يف                
  .مستقبله
اقع، أعطى النورسي لداللة املعجـزة       لربط مباحث العقيدة بالو    - وسعيا منه    -وإمنا  

 أن يصل إليه العقل البشري مـن        - بل ملا جيب     -بعدا آخر فجعل منها إشارة ملا ميكن        
  .كشف لسنن اهللا تعاىل يف األنفس واآلفاق

فهو ال يرى املعجزة خرقا للعادة فحسب بل هدفا وغاية ملا جيـب أن يصـل إليـه       
 وليست حديثا   - حاضر النيب    -  ال تعطل احلاضر      اإلنسان يف اجلانب املادي، فهي ذا     

  .عن املاضي بالنسبة للمخاطب بالقرآن وإمنا هي استشراف للمستقبل
  :ولكي يوضح النورسي فكرته هذه عرضها ضمن النقاط التالية

 ليشمل كمـاالم املعنويـة      - عليهم السالم    - توسيع مفهوم اإلقتداء باألنبياء      -1
  .ومعجزام املادية

 تعميم مفهوم اإلرشاد ليشمل كل آيات القرآن الكرمي مبا فيها تلك اليت حتـدثنا               -2
  .عن معجزات األنبياء فتخرج بذلك عن جمرد السرد التارخيي

 عرض مناذج توضيحية لتأكيد هذه الفكرة، من خالل ربط معجزات األنبيـاء             -3
  .ببعض ما استطاع اإلنسان الوصول إليه

 قد - عليهم السالم -يبني القرآن الكرمي أن األنبياء : " وىل يقول شارحا النقطة األ-
بعثوا إىل جمتمعات إنسانية ليكونوا هلم أئمة اهلدى يقتدي م يف رقيهم املعنوي، ويبني يف  
الوقت نفسه أن اهللا قد وضع بيد كل منهم معجزة ماديـة، ونصـبهم روادا للبشـرية                 

نه يأمر باإلقتداء م واتباعهم إتباعا كامال يف        وأساتذة هلا يف تقدمهم املادي أيضا، أي أ       
األمور املادية واملعنوية إذ كما حيض القرآن الكرمي اإلنسان على اإلستزادة مـن نـور               
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 وذلك عند حبثه عن كماالم      - عليهم السالم    -اخلصال احلميدة اليت يتحلى ا األنبياء       
 يومئ إىل إثارة شوق اإلنسـان ليقـوم   املعنوية، فإنه عند حبثه عن معجزام املادية أيضا   

بتقليد تلك املعجزات اليت يف أيديهم ويشري إىل حضه على بلوغ نظائرها، بـل يصـح                
أن يد املعجزة هي اليت أهدت إىل البشرية الكمال املادي وخوارق ألول مـرة،              : القول

  .106"مثلما أهدت إليها الكمال املعنوي 
ا كان العلماء احملققون من أهل البالغة قد اتفقـوا         ومل: "  ويقول مبينا النقطة الثانية    -

مجيعا أن لكل آية كرمية وجوها عدة لإلرشاد، وجهات كثرية للهداية، فال ميكن إذا أن               
تكون أسطع اآليات وهي آيات املعجزات سردا تارخييا، بل البد أا تتضمن أيضا معاين              

  .بليغة حجة لإلرشاد واهلداية
إيراده معجزات األنبياء إمنا خيط احلدود النهائية ألقصـى مـا   نعم إن القرآن الكرمي ب    

ميكن أن يصل إليه اإلنسان يف جمال العلوم والصناعات، ويشري إىل أبعد اياا، وغاية ما               
ميكن أن حتقق البشرية من أهداف، فهو ذا يعني أبعد األهداف النهائية هلا وحيـددها،               

 بلوغ تلك الغاية ويسوقها إليها، إذ كمـا أن          ومن بعد ذلك حيث البشرية وحيضها على      
املاضي مستودع بذور املستقبل ومرآة تعكس شؤونه، فاملستقبل حصيلة بذور املاضـي            

  .107"ومرآة آماله
فهو يسوق مناذج على سبيل التمثيل، وفيما يلي ملخص عن          :  أما يف النقطة الثالثة    -
  .108بعضها
هـذه  : 109)ها شهر ورواحها شهر   ولسليمان الريح غدو  ( مثال قوله تعاىل     -)1 (

 وهي تسـخري    - عليه السالم    -اآلية الكرمية تبني معجزة من معجزات سيدنا سليمان         
  .الريح له، أي أنه قد قطع يف ما يقطع يف شهرين يف يوم واحد

فاآلية تشري إىل أن الطريق مفتوح أمام البشر لقطع مثل هذه املسافة يف اهلواء، فيا أيها           
 تبلغ هذه املرتبة واسع للدنو من هذه املنـزلة مادام الطريـق ممهـدا              اإلنسان حاول أن  

  .أمامك
إن عبدا من عبادي ترك     (  يقول يف معىن اآلية الكرمية       - سبحانه وتعاىل    -فكأن اهللا   

هوى نفسه فحملته فوق متون اهلواء، وأنت أيها اإلنسان إن نبـذت كسـل الـنفس                
ارية يف الكون ميكنك أيضا أن متتطي صهوة        وتركته واستفدت جيدا من قوانني سنيت اجل      

  ".اهلواء 
فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجرت منه اثنتـا عشـرة          (ومثال قوله تعاىل    ) 2 (
  : 110)عينا
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 وتشـري إىل إمكانيـة      - عليه السـالم     -تبني معجزة من معجزات سيدنا موسى       
اآليـة ختاطـب    االستفادة من خزائن الرمحة املدفونة حتت األرض باآلت بسيطة، فهذه           

  : البشرية ذا املعىن 
ميكنكم أن جتدوا املاء الذي هو ألطف فيض من فيوضات الرمحة اإلهليـة بوسـاطة               
عصى، فاسعوا واعملوا جبد لتجدوه وتكشفوه، فأنت أيها اإلنسان إن اعتمدت علـى             
 قوانني رمحيت ، ميكنك أيضا أن ختترع آلة شبيهة بتلك العصا أو نظرية هلا، فهيـا اسـع        

  .لتجد تلك اآلية
فأنت ترى كيف أن هذه اآلية سباقة إلجياد اآللة اليت ا يتمكن من استخراج املاء يف             
أغلب األماكن، واليت هي إحدى وسائل رقي البشرية، بل إن اآلية الكرمية قد وضـعت               
اخلط النهائي حلدود استخدام تلك اآللة ومنتهى الغاية منها، مبثل ما عينت اآليـة األوىل               

  .بعد النقاط النهائية وأقصى ما ميكن أن تبلغ إليه الطائرة احلاضرةأ
  :111)وأبرئ األكمة واألبرص وأحيي املوتى بإذن اهللا(ومثال قوله تعاىل ) 3 (

فاآلية ترسم أقصى املدى وأبعد األهداف اليت يصبو إليها الطب البشـري، وحتـث              
 يصـيبه فعليـه بالسـعي       112اإلنسان على الوصول إليه، فبوسعه أن جيد دواء لكل داء         

  .والكشف
وآتيناه احلكمة وفصـل    (، وقوله تعاىل    113)وألنا له احلديد  (ومثال قوله تعاىل    ) 4 (

  :114)اخلطاب
وأسلنا له   ( واآلية الكرمية  - عليه السالم    -هاتان اآليتان ختصان معجزة سيدنا داود       

  : تشري إىل ، فهذه اآليات - عليه السالم -ختص معجزة سيدنا سليمان ) عني القطر
  . أن تليني احلديد نعمة إهلية عظمى، إذ يبني اهللا به فضل نيب عظيم

فلتليني احلديد وجعله كالعجني وإذابة النحاس وإجياد املعادن وكشفها هو أصل مجيع            
  .الصناعات البشرية وأساسها، وهو أم التقدم احلضاري من هذا اجلانب ومعدنه

أنه مثلما أالن احلديـد وأذاب      : ل هذه اآليات  فكأن اهللا تعاىل خياطب الناس من خال      
النحاس لعبد من عباده، فأنتم إن أطعتم أوامري التكوينية توهب لكم أيضا تلك احلكمة              

  .والصنعة
هكذا فإن بلوغ البشرية أقصى أمانيها يف الصناعة وكسبها القدرة الفائقة يف جمـال              

، فهذه اآليات تسـتقطب     - القطر   - القوة املادية، إذ هو بتليني احلديد وبإذابة النحاس       
أنظار البشرية عامة إىل هذه احلقيقة، وتلفت نظر السالفني وكساىل احلاضرين إليها، فتنبه       

  .أولئك الذين ال يقدروا حق قدرها
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قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد            ( ومثال قوله تعاىل  ) 5 (
، فاآلية تشري إىل أن إحضـار األشـياء مـن    115)إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده    

  . ممكن- عينا وصورة –مسافات بعيدة 
  ]69: األنبياء[) قلنا يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم (ومثال قوله تعاىل) 6 (

 وفيها ثالث إشارات    - عليه السالم    -هذه اآلية الكرمية تبني معجزة سيدنا إبراهيم        
  :لطيفة
 ليس أمرها بيدها، فال تعمل كيفما تشاء حسب       -ئر األسباب    كسا -النار  :  أوهلا -

هواها وبال بصرية، بل تقوم مبهمتها وفق أمر يفرض عليها، فلم حترق سيدنا إبراهيم ألا          
  .أمرت بعدم اإلحراق

أن للنار درجة حترق بربودا، أي تؤثر كاإلحراق، فـاهللا تعاىلخياطـب            :  ثانيتها -
 ال حترقي أنت كذلك إبراهيم كما مل حترقه احلـرارة، أي أن             بأن) ساملا(الربودة بلفظه   

  .النار يف تلك الدرجة تؤثر بربودا كأا حترق، فهي نار وهي برد
مينع مفعول نار جهنم، كذلك هناك      ) مادة معنوية (مثلما اإلميان الذي هو     :  ثالثتها -

  .متنع تأثري نار الدنيا) مادة مادية(
 معجزة سيدنا إبراهيم بقدر ما حتثنا على اكتشاف املـادة           فاآلية بقدر ما حتدثنا عن    

  .املانعة من احلريق وهو ما توصل  إليه اإلنسان فعال
 نكتفي هنا ذه األمثلة، وميكن الرجوع إىل تفاصيلها مع بقية األمثلة األخرى يف              -

  .116املقام الثاين من الكلمة العشرين
 مفهوم املعجزة، فلم تعد جمرد سرد تارخيي        ذا يتضح لنا أن النورسي بعث احلياة يف       

احليويـة  (وإمنا نوافذ تفتح أمام اإلنسان آفاق املستقبل، وهذا الصنيع ينسجم مع فكرة             
  .اليت حرص على أن يصبغ ا خطابه العقدي) والواقعية
، مـن   117 وحىت ال خترج مسألة داللة املعجزة عن املخترعات احلديثة عن إطارها           -

ات تنبه العقل اإلنساين إىل صدق القرآن من ناحية، وإىل ما جيب عليه             كوا جمرد إشار  
 يفترض النورسي سؤالني  متعلقني ذا األمر وجييـب عنـها            –بلوغه من ناحية أخرى     

موضحا مكان هذه املسألة من وظيفة القرآن الكرمي األصلية وعالقتها بوظيفة اإلنسان يف             
  .احلياة

ملا كان القرآن الكرمي قد نـزل ألجل اإلنسان، فلـم مل           : " فأما السؤال األول فهو   
يصرح مبا هو املهم يف نظره من خوارق املدنية احلاضرة ؟ وإمنا يكتفي برمز مستمر وإمياء             

  خفي وإشارة خفيفة وتنبيه ضعيف فحسب ؟
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  :واجلواب
أن خوارق املدنية البشرية ال تستحق أكثر من هذا القدر، إذ أن الوظيفة األساسـية               

  .لقرآن الكرمي هي تعليم شئون دائرة الربوبية وكماالا ووظائف دائرة العبودية وأحواهلال
لذا فإن حق تلك اخلوارق البشرية وحصتها من تلك الدائرتني جمرد رمـز ضـعيف               
وإشارة خفية ليس إال، فإا لو ادعت حقوقها من دائرة الربوبية، فعندها ال حتصـل إال                

  .118على حق ضئيل جدا
مل مل يذكر القرآن الكرمي تلك اخلوارق وبصراحة تامة كي          (السؤال الثاين فهو    وأما  

  .جترب الكفرة العنيدين على التصديق واإلميان وتطمئن قلوبنا فتستريح
  : واجلواب

إن الدين امتحان، وأن التكاليف اإلهلية جتربة واختبار من أجل أن تتسـابق األرواح              
  . بعضها عن بعض يف حلبة السباقالعالية واألرواح السافلة، ويتميز

فمثلما خيترب املعدن بالنار ليتميز األملاس من الفحم والذهب من التـراب، كـذلك              
التكاليف اإلهلية يف دار االمتحان هذه، فهي ابتالء وجتربة وسوق للمسابقة حىت تتميـز              

  .اجلواهر النفسية ملعدن قابليات البشر واستعداداته من املعادن اخلسيسة
 بصورة اختبار لإلنسـان ليـتم       – يف دار اإلبتالء هذه      –دام القرآن قد نـزل     فما  

 إىل هذه األمور الدنيوية - إشارة فحسب -تكامله يف ميدان املسابقة، فال بد أنه سيشري      
الغيبية اليت ستتوضح يف املستقبل للجميع، فاحتا للعقل بابا  مبقدار إقامة احلجة، وإال فلو               

ال ( صراحة الختلت حكمة التكليف، إذ تصبح بديهية مثل كتابه           ذكرها القرآن الكرمي  
 أرادوا ذلـك أم مل  –واضحا بالنجوم على وجه السماء، والذي جيعل الناس    ) إله إال اهللا  
 عندئذ مرغمني على التصديق، فما كانت مثة مسابقة وال اختيـار وال متييـز،           -يريدوا  

  .119"فحم مع اليت هي كاألملاس فحينئذ تتساوى األرواح السافلة اليت هي كال
  :  الوالية والكرامة-

قبل أن ننهي احلديث عن املعجزة البد وأن تكون لنا وقفة مع مفهومني يكثر ذكرمها             
  ).الكرامة(و) الوالية(أعين بذلك ) املعجزة(و ) النبوة( مع - عند النورسي -

صل بني النبوة واملعجـزة     ففي العديد من املواضع حيرص النورسي على بيان احلد الفا         
، 120من جهة وبني الوالية والكرامة من جهة أخرى، شأنه يف ذلك شأن معتديل الصوفية             

  : فيقرر األمور التالية
، فالنيب صـاحب وحـي      121 أن رتبة النبوة أمسى وأرفع بكثري من درجة الوالية         -1

  .122نبياءوالويل صاحب إهلام، وأعظم ويل من األولياء ال يبلغ أي نيب كان من األ
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فالويل حيتاج إىل   :  أن قرب النبوة والرسالة من اهللا تعاىل خيتلف عن قرب الوالية           -2
الوالية سلوك  " طي املراتب للوصول  إىل مقام الوالية، بينما الرسول ال حيتاج إىل ذلك،              

يف مراتب القرب إىل اهللا، وهي حباجة إىل زمان وطي مراتب كثرية، أما الرسالة اليت هي                
نور فهي متوجهة إىل انكشاف األقربية اإلهلية، الذي تكفيه حلظـة خاطفـة وآن              أعظم  
  .123"سيال 
 يثبت النورسي الكرامة إنطالقا من فكرة اإلمكان كما فعل مع املعجزة، فيعدها             -3

، ويعين بذلك أن بعض الكرامات اليت ثبتت لألولياء         )اإلمكان العريف (أيضا داخلة ضمن    
، خبالف معجزات األنبياء اليت تقتضي خـرق        )املمكن عرفا (قبيل  عند التأمل جندها من     

  .العرف والعادة
فبناء على هذا، فإن األحوال اخلارقة للعادة       : "... يقول متحدثا عن كرامات البدوي    

 الذي مل يذق طعاما طوال أربعني يوما،        - قدس سره    -املروية عن السيد أمحد البدوي      
  .يف، وتكون كرامة له، بل رمبا هي عادة خارقة لهإمنا هي ضمن دائرة اإلمكان العر

 أنـه أثنـاء     - قدس سره    - إن روايات متواترة تنتقل عن السيد أمحد البدوي          !نعم
استغراقه الروحاين كان يأكل كل أربعني يوما مرة واحدة، فاحلادثة وقعت فعال، ولكن             

تمـال أن حالتـه    وإمنا حدثت بعض األحيان من قبيل الكرامة، وهناك اح        . ليست دائما 
  .االستغراقية كانت غري حمتاجة إىل طعام، لذا أصبحت بالنسبة إليه يف حكم العادة

وقد رويت حوادث كثرية موثوقة من هذا النوع من األعمال عن أولياء كثريين من              
  .- قدس سره -أمثال السيد البدوي 

ن الطعام طوال   فإذا كان الرزق املدخر يدوم أكثر من أربعني يوما، وان االنقطاع ع           
تلك الفترة من األمور املمكنة عادة، وأنه قد رويت تلك احلاالت روايات موثوقة عـن               

  .124"أشخاص أفذاذ، فال بد أال تنكر قطعا 
  .فالنورسي ذا يقف موقفا وسطا بني مثبيت الكرامة ومنكريها

  .125) الويلأمر خارق للعادة يظهر على يد(  فالذين أثبتوها قالوا بأن الكرامة هي -
 برروا إنكارهم هلا باحلرص على عدم اخللـط بينـها وبـني             126 والذين أنكروها  -
  .املعجزة

  :لكن النورسي من خالل ما سبق توسط الرأيني
للعادة، بل وإن بدت يف ظاهرهـا       ) كامال( فأثبت الكرامة ولكنها مل يعدها خرقا        -

ر ممكن عرفا وعـادة وليسـت       ، أي هي أم   )اإلمكان العريف (خرقا للعادة فهي يف دائرة      
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إن مل تكن ضمن اإلمكان العـريف فإـا         : " -) احلادثة(خرقا هلا كاملعجزة، يقول عن      
  .127"تكون معجزة وال تكون كرامة بيسر 

، ألن املعجـزة  )املعجزة(ومن هنا ال مسوغ إلنكارها حبجة خوف اخللط بينها وبني  
  .إلمكان العريفأما الكرامة فهي يف حدود ا) لإلمكان العريف(خرق 

كالمهـا قـد    ) الكرامة(و  ) املعجزة(وهو ذا املوقف جعل العقل مقياسا مادامت        
) معقولية احلقائق اإلسـالمية   (، فحافظ على مبدأ     )اإلمكان العقلي (شرطتا بعدم خمالفة    

  .وأغلق أبواب اخلرافة اليت فتحها املفهوم القدمي للكرامة
ضوع الكرامة أن ينبه إىل أن البحث عن ترسيخ  وال ينسى النورسي وهو يتناول مو -

زيادة اإلميان  "اإلميان وزيادة آثاره يف واقع الناس أوىل من تتبع األذواق والكرامات ألن             
الذي هو مفتاح السعادة األبدية إمنا هو على جانب عظيم من األمهية فزيادته ولو مبقدار               

إن انكشـاف   (اروقي السـرهندي    ذرة كنـز عظيم، كما يقول اإلمام الرباين أمحد الف        
مسألة صغرية من مسائل اإلميان هلو أفضـل يف نظـري مـن مئـات مـن األذواق                   

  .128)"والكرامات
  

  نبوة حممد  صلى اهللا عليه وسلم: املبحث الثاين
لئن كان اإلميان بالرسل من األركان اليت أفاض النورسي يف احلديث عنها، ألنه يرى              

 اليت جاء القرآن بتقريرهـا  - مع التوحيد واحلشر والعبودية - بأنه أحد املقاصد األربعة  
، فتناوهلا يف عدة مواضع،  - صلى اهللا عليه وسلم      -، فإنه ركز على نبوة حممد       129وبياا

  .، وناقش من خالهلا عدة مسائل130بل وأفردها برسائل خاصة
حممـد   بيان عالقة نبوة : وحنن يف هذا املبحث سنحصر احلديث يف ثالث مسائل هي    

صلى اهللا عليه وسلم بنبوة من سبقه من األنبياء، احلقيقة احملمدية، دالئل نبوة الرسـول                
  .صلى اهللا عليه وسلم

  
  : عالقة نبوة حممد  صلى اهللا عليه وسلم  بنبوة األنبياء السابقني-1  

لقد ركز النورسي يف حديثه عن النبوة على نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وفصل                
لقول فيها، لكونه  صلى اهللا عليه وسلم  هو صاحب النبوة اخلامتة، والرسالة املتوجهـة                ا

  .للعاملني
تفصيله للرسالة احملمدية،   ) مربرات(لذا وجدنا النورسي يعطي يف العديد من رسائله         

  : واليت ميكن تلخيصها يف العناصر التالية
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آية يف كتاب الكـون الكـبري       أعظم  " فهو يصفه بأنه    :  مكانته بني املوجودات   -1
وأعظم اسم يف ذلك القرآن الكبري، وبذرة شجرة الكون وأنور مثارها ومشس قصر هذا              
العامل، والبدر املنور لعامل اإلسالم والدال على سلطان ربوبية اهللا والكشاف احلكيم للغز             

  .131"الكائنات، هو سيدنا حممد األمني عليه أفضل الصالة والسالم 
ال يكتفي النورسي باالستناد إىل مكانة الرسول  صـلى اهللا           : ني األنبياء  مكانته ب  -2

عليه وسلم  بني  املوجودات عامة ليربز ختصيص رسالته بالشرح والبيان، وإمنـا أيضـا                
يستند إىل مكانته وعالقته مع األنبياء السابقني، واليت ميكن إظهارها من خالل النقـاط              

  : التالية
لى اهللا عليه وسلم هو األكثر أهلية من بني األنبياء ليكون حامال       أن رسول اهللا  ص     -أ

للرسالة اخلامتة، فبعد أن يبني النورسي وظائف النبوة اخلامتة ومهامها، وهي إظهار وإراءة             
فهل : "اجلمال اإلهلي املطلق، واإلجابة الواضحة عن األسئلة الوجودية املستعصية، يتساءل

ر أهلية وأمجع لتلك األوصاف والوظائف اليت ذكرت من حممد           ظهر يف العامل من هو أكث     
صلى اهللا عليه وسلم؟ أم هناك أحد أليق منه  صلى اهللا عليه وسلم  ملنصـب الرسـالة                   

.. كـال   " ، وجييب مؤكدا    "ومهمة التبليغ ؟ وهل أظهر الزمان أحدا أعظم أهلية منه ؟          
طان مجيع املرشدين وزبـدة كـل   فهو إمام مجيع املرسلني، وقرة عني كل األصفياء وسل    

  .132"املختارين واملقربني
إذ هو الوارث املطلـق     :  أن رسالته  صلى اهللا عليه وسلم قد نسخت رسائلهم          -ب

ألصول أديام، من أجل هذا أسرى به اهللا تعاىل إىل املسجد األقصى الذي هو جممـع                
  .133األنبياء
فة عصورهم، فهو املسـتحق      أن كتابه يتضمن إمجاال مجيع كتب األنبياء املختل        -ج

 –، وتأيت بعده يف املرتبة الكتب املقدسة لسـائر األنبيـاء            )كالم اهللا (ألن يوصف بأنه    
  .134 وصحفهم-عليهم السالم 

  :  تصديق متبادل- عليهم السالم - أنه بينه  صلى اهللا عليه وسلم  وبينهم -هـ
ول صلى اهللا عليـه     فبقدر ما أظهرت معجزام إعجاز القرآن، والقرآن معجزة للرس        

 بقدر ما كانت معجزاته صلى اهللا عليه وسلم حججا ودالئل تشـهد علـى               135وسلم  
  .136صدق األنبياء السابقني وحتمل اآلخرين على تصديقهم

، كان هو   137وبقدر ما صدقوه صلى اهللا عليه وسلم باإلشارات اليت تضمنتها كتبهم          
هو رئيسهم الذي يزكيهم    ، و 138أيضا مصدقا هلم إذ هو حامل سر إمجاعهم وتصديقهم        

  .139ويصدقهم جبامعية دينه ألساسات أديام
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، إذ يصـبح    )دور(وقد يبدو يف هذا التصديق املتبادل الذي يتحدث عنه النورسـي            
تصديق األنبياء للرسول متوقفا على تصديقه هو هلم، لكن عند التأمل يتضح لنا ما يعنيه               

ات اليت أقامها األنبياء على صدق نبوم وأثبتت        النورسي ذه الفكرة، إذ يرى أن املعجز      
صدقهم أثبتت بشكل غري مباشر بنبوة الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  ألم  بشروا به يف   

  .كتبهم
وكذلك الشأن ملا أقام رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  الدالئل اليت أثبتت صـدقه                 

  .دام قد أخرب عنهم يف كتابهفقد أثبت بشكل غري  مباشر صدق نبوة األنبياء، ما 
  .140وعليه فإنكار نبوة أي نيب من األنبياء هو إنكار لنبوة الباقي

  
  :  احلقيقة احملمدية-2

مكانة مهمة لدى الصوفية، خصوصا عند الـذين اهتمـوا          ) احلقيقة احملمدية (ملفهوم  
  كما يؤكـد ابـن     -منهم ببيان حقائق املوجودات ومراتبها وعالقة بعضها ببعض، إذ          

تكلموا يف حقـائق املوجـودات العلويـة    "  ملا اهتم متأخرو القوم بالكشف  -خلدون  
، فكان أن تطرقوا    141"والسفلية، وحقائق امللك والروح والعرش والكرسي وأمثال ذلك       

واعتربوها ممثلة حلقائق الصفات واللوح والقلم وحقائق األنبياء ) احلقيقة احملمدية(إىل بيان 
  .142 من أهل امللة احملمديةوالرسل أمجعني والكمل

أثناء تناوله لشخصـية    ) احلقيقة احملمدية ( حتدث عن    - متأثرا بصوفيته    -والنورسي  
 -كما سـنرى  - وبيان عالقته باملوجودات، فأقترب   - صلى اهللا عليه وسلم      -الرسول  

كمـا  يف العديد من املواضع من أراء كبار الصوفية اليت  ال ميكن تعليلها بالنظر العقلي،                
يصعب التوفيق بينهما وبني ظواهر النصوص الشرعية، ولعلنا ال منلك أمامها إال أن نقول              

وليس الربهان والدليل بنافع يف هذا الطريق ردا وقبوال إذ          : " كما قال ابن خلدون عنها    
  .143"هي من قبيل الوجدانيات 

 –لو بشكل موجز     و –وآثرنا قبل التطرق ألراء النورسي يف املسألة، أن نشري إليها           
عند غريه من الصوفية من باب املقارنة وإيضاح أصول بعض األفكار الواردة عنده وكذا              

  .مدلوالت بعض مصطلحاته
: كما يلـي  ) التعريفات(فإذا جئنا إىل تعريف هذا املصطلح جنده جممال عند صاحب           

  .144"احلقيقة احملمدية هي الذات مع التعني األول وهو االسم األعظم"
ظهور أول وحقيقة احلقائق،    : " فهي - أستاذ النورسي الروحي     -ند السرهندي   أما ع 

 -مبعىن أن سائر احلقائق، سواء كانت حقائق األنبياء الكرام أو حقائق املالئكة العظـام               
 كالظالل هلا، وأا أصل مجيع احلقائق، قال عليـه الصـالة            -عليهم الصالة والسالم    
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خلقت من نـور اهللا     ( وقال عليه الصالة والسالم      145)ريأول ما خلق اهللا نو    (والسالم  
 -، فبالضرورة تكون تلك احلقيقة بني سائر احلقائق وبني احلق           146)واملؤمنون من نوري  

 - عليه وعلى آله الصـالة والسـالم         -، ويكون وصول أحد بال توسطه       -جال وعال   
 ههنا يتمىن األنبياء أولـو      حماال، فهو نيب األنبياء واملرسلني، وإرساله رمحة للعاملني، ومن        

 عليـه   - تبعيته والدخول يف عداد أمته كما ورد عنـه           -العزم مع وجود األصالة فيهم      
  .147"-وعليهم الصالة والسالم

، 148)املواقـف (أما األمري عبد القادر فقد تطرق هو أيضا إىل املسألة يف العديد من              
فشـرح مفهومهـا عنـده      ،  )املوقف التاسع والثمـانني   (لكنه أمجل احلديث عنها يف      

  .واملصطلحات اليت يستعملها القوم للداللة عليها
اعلم أنه  : "]107: األنبياء[ ) وما أرسلناك إال رمحة للعاملني    (يقول يف تفسري قوله تعاىل      

ليس املراد من إرساله رمحة للعاملني هو إرساله من حيث ظهور جسمه الشريف الطبيعي              
 وعامتهم، فإنه من هذه احليثية غري عام الرمحة جلميع          فقط، وإن قال به مجهور املفسرين     

العاملني، فإن العامل اسم ملا سوى احلق تعاىل بل املراد إرساله من حيث حقيقته اليت هـي            
حقيقة احلقائق، ومن حيث روحه الذي هو روح األرواح، فإن حقيقته صلى اهللا عليـه               

ة حىت أمساء احلق تعاىل من      وسلم هي الرمحة اليت وسعت كل شيء ، وعمت هذه الرمح          
حيث ظهور آثارها ومقتضياا بوجود هذه الرمحة، وهذه الرمحة هي أول شـيء فتـق               
ظلمة العدم وأول صادر عن احلق تعاىل بال واسطة، وهي الوجود املفاض على أعيـان               

  ).أول ما خلق اهللا نور نبيك يا جابر(املكونات، وقد ورد يف اخلرب 
ة أمساء كثرية، باعتبار كثرة وجوهها واعتباراا، وأذكر طرفـا          وهلذه احلقيقة احملمدي  

 –منها ليكون منوذجا ملا مل أذكر، فإن كثريا من الناس الذين يطالعون كتـب القـوم                 
 حني يرون هذه األمساء الكثرية يظنون أا أمساء ملسميات متعددة،           -رضوان اهللا عليهم    

صارم والقضيب واهلنـدواين واألبـيض      السيف وال : وليس األمر كذلك، وإمنا هي مثل     
  .والصقيل واحملدد وحنو ذلك واملسمى واحد

أا الذات مع التعني : التعني األول للحق تعاىل ولذا قيل يف حق احلقيقة احملمدية : منها
األول، ومنها القلم األعلى، ومنها أمر اهللا ، ومنها العقل األول، ومنها سدرة املنتـهى،               

 ومنها مرتبة صورة احلق واإلنسان الكامل بال تعدد، ومنها القلـب            ومنها احلد الفاصل،  
ومنها الكتاب املسطور ومنها روح القدس، ومنها الروح األعظم، ومنها التجلي الثاين،            
ومنها حقيقة احلقائق ومنها العما ،ومنها الروح الكلي، ومنها اإلنسان الكامل، ومنـها             

ى عليه الرمحن، ومنها مرآة احلق، ومنـها املـادة          اإلمام املبني، ومنها العرش الذي استو     
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 ومنها الفـيض األول،     - بفتح الفاء    -األوىل، ومنها املعلم األول، ومنها نفس  الرمحن         
ومنها الدرة البيضاء، ومنها الربزخ اجلامع، ومنها واسطة الفيض واملدد، ومنها حضـرة             

لكون، ومنها مركز الـدائرة،     اجلمع، ومنها الوصل، ومنها جممع البحرين، ومنها مرآة ا        
ومنها الوجود الساري، ومنها نور األنوار، ومنها الظل األول، ومنها احلياة السـارية يف              
كل موجود، ومنها حضرة األمساء والصفات ومنها احلق املخلوق به كل شيء، إىل غري              

  .149"ذلك مما يطول ذكره 
: ، خيلص إىل القول   150وبعد أن يسهب األمري يف شرح وبيان هذه اإلطالقات كلها         

ويكفي هذا القدر من ذكر أمساء هذه احلقيقة احملمدية ملن فهم، فإا حبر ال ساحل له،                "
، وقال العارف 151)ال يعلم حقيقيت غري ريب    (ولذا ورد يف اخلرب عنه صلى اهللا عليه وسلم          

  .152"أعجز اخلالئق فلم يدركه منا سابق وال حق، يعين العلم حبقيقته : الكبري
ذا عدنا إىل النورسي وجدناه يستعمل املصطلحات ذاا، ويتبىن اآلراء نفسـها             فإ -

حول احلقيقة احملمدية، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم ذو حقيقة تتميز بالصفات واخلصائص             
  : التالية
فشخصيته املعنوية ال تكتفي بأن متنح الكـون النـور          : فهو نور العامل وروحه   ) 1 (

  .ا متنحه احلياة واجلمال وتثبت يف أرجائه احلركة أيضاداية النبوة وإمن
 عليه -اعلم أنه بينما ترى العامل يلبس صورة الشجرة ترى نوره ): "املثنوي(يقول يف   

 عليه  -وبينما ترى العامل جسما ترى نوره       ..  نواا أوال ومثرا ثانيا    -الصالة والسالم   
 عليه الصـالة    - حديقة مزهرة ترى نوره      وبينما ترى العامل  ..  روحه -الصالة والسالم   

وبينما ترى العامل قصرا عاليا تغمـره شـعاعات سـلطنة األزل            ..  عندليبه -والسالم  
 عليه  -إذ ترى نوره    .. وخوارق حشمته، وحماسن جتليات مجاله ونقوش خوارق صنعته       

ىل هـذه   أيها الناس تعالوا إ   :  نظارا كشافا يرى لنفسه أوال مث ينادي       -الصالة والسالم   
  .املظاهر النـزيهة، وهلموا على ما لكم فيها من روائع اجلمال وآيات احلسن والكمال

حيب .. يدهش ويثري دهشتهم  .. مث يتقدمهم مرشدا ويريها للناس ويشاهد ويشهد هلم       
  .153"يستفيض ويفيض عليهم .. يستضيء ويضيء هلم.. وحيبب مالكه إليهم

 سواء نظرنا إىل هذه الـذات مـن جانـب           -فالعالقة بني الكون والذات احملمدية      
 هي كعالقة الكائن احلي بالروح اليت       -الشخصية املعنوية واملادية أم من جانب الرسالة        

 مترشحة  - املادية واملعنوية    –احلياة احملمدية   " متنحه احلياة والعقل الذي مينحه اهلداية إذ        
دية كذلك مترشحة من حس     من احلياة ومن الكون، فهي خالصة زبدا،والرسالة احملم       

الكون وشعوره وعقله، فهي أصفى خالصته، بل إن حياة حممد  صلى اهللا عليه وسـلم                 
املادية واملعنوية، بشهادة آثارها حياة حلياة الكون، والرسالة احملمدية شعور لشعور الكون      
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.. ه روح حلياة الكون وعقل لشعور     –ونور له، والوحي القرآين بشهادة حقائقه احليوية        
  .أجل.. أجل.. أجل

فإذا فارق نور الرسالة احملمدية الكون وغادره، مات الكون وتوفيت الكائنات، وإذا            
ما غاب القرآن وفارق الكون، جن جنونه وفقدت الكرة األرضية صواا وزال عقلها،             

  .154"وظلت دون شعور، واصطدمت بإحدى سيارات الفضاء وقامت القيامة 
أو هو نواة شـجرة املوجـودات ومثرـا،         : 155نتيجتهاهو أصل الكائنات و   ) 2 (

فالنورسي ينظر إىل املوجودات  وإىل العالقة بينها كنظرته إىل الشجرة وتكامل أجزائها،             
ومرورا باجلذع واألغصان واألوراق وانتهاء بالثمرة، فيجعل انطالقا        ) البذرة(بدء بالنواة   
كائنات ونواا وهو يف الوقـت ذاتـه         الرسول صلى اهللا عليه وسلم بذرة ال       –من هذا   

  ! مثرا
أمر صعب إذا نظرنا إليها مبوازين العقـل        ) احلقيقة(والنورسي أدرك أن تصور هذه      

  . بضرب مثال حسي لتقريبها إىل اإلفهام- يف بياا -فاستعان 
إن هذه احلقيقة اليت إستشكلتها هـي       : "- خماطبا من استشكل هذه احلقيقة     -يقول  
لغور يف ذاا، وهي عالية سامية إىل حد ال يبلغها العقل بل ال يقترب منها، ومع                عميقة ا 

  . 156هذا فإا ترى بنور اإلميان
وحنن سنحاول أن نقرب إىل األفهام شيئا من تلك احلقيقية العالية ببعض األمثلة اليت              

  : تساعد على ذلك، وهي على النحو اآليت
احلكمة بدت كأا شجرة عظيمة ويف معناها،        إذا ما نظر إىل هذه الكائنات نظر         -

فكما أن الشجرة هلا  أغصان وأوراق وأزاهري ومثرات، ففي العامل السفلي الذي هو شق               
من شجرة اخللقة نشاهد أيضا أن العناصر مبثابة أغصانه، والنباتات واألشجار يف حكـم      

  .أوراقه، واحليوانات كأا أزاهريه واألناسي كأا مثراته
انون اإلهلي اجلاري على األشجار يلزم أن يكون جاريا أيضا على هذه الشـجرة      فالق

، لذا فمن مقتضى احلكمة أن تكون شـجرة         )احلكيم(العظمى، وذلك مبقتضى اسم اهللا      
اخللقة هذه ناشئة أيضا من نواة، وأن تكون النواة جامعة على مناذج وأسس سائر العوامل               

ماين، ألن النواة األصلية للكائنات املتضمنة أللوف       على العامل اجلس   157فضال عن احتوائه  
  .العوامل ومنشأها ال ميكن أن تكون مادة جامدة قط

وحيث أنه ليست هناك شجرة من غري نوع شجرة الكائنات قد سبقتها، فإن املعىن              
والنور الذي هو يف حكم املنشأ والنواة قد يتجسد بثمرة يف شجرة الكائنـات وألـبس                

وذلك ألن النواة ال تكون جمردة عارية دائما، إذ ما دامت مل تلبس لباس              مالبس الثمرة،   
  .الثمرة يف أول الفطرة فتلبسها يف األخري
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ومادام اإلنسان هو تلك الثمرة، وأفضل مثرات نوع البشـر وأنوارهـا وأحسـنها              
 كمـا   -وأعظمها وأشرفها وألطفها وأمجلها وأنفعها هو حممد  صلى اهللا عليه وسلم،             

 الذي جلب نظر عموم املخلوقات بفضائله، وحصر نظر نصـف األرض            -سابقا  أثبت  
ومخس البشرية يف ذاته املباركة واستقطب أنظار العاملني إىل حماسـنه املعنويـة باحملبـة               

فالبد أن النور الذي هو نواة تشكل الكائنات سيتجسد يف ذاته            .. والتبجيل واإلعجاب 
  .158"مثرة اخلتام صلى اهللا عليه وسلم  وسيظهر بصورة 

كيف يكون ذلك النيب    : (وهو بعد هذا البيان يفترض أن املستمع يعترض عليه قائال         
أن الكائنات قد خلقت    : الكرمي صلى اهللا عليه وسلم نواة هذه الكائنات؟ حيث تقولون         
  .159)من نوره، ويف الوقت نفسه هو آخر مثرة من مثراا وأنوارها ؟ 

ع ال تستبعد خلق هذه الكائنات البديعة العظيمة مـن          أيها املستم : " فيكون اجلواب 
ماهية جزئية إلنسان، فإن القدير ذا اجلالل الذي خيلق شجرة صنوبر ضخمة، وكأـا              
عامل بذاته، من نواة صغرية هلا، كيف ال خيلق، أو يعجز عن خلق الكائنات من نور حممد    

  160صلى اهللا عليه وسلم  ؟
جرة طوىب اجلنة، جذعها وجذورها متوغلـة يف        نعم إن شجرة الكائنات شبيهة بش     

العامل العلوي، وأغصاا ومثراا متدلية إىل العامل السفلي، لذا فإن هناك خيطا ذا عالقـة             
نورانية ابتداء من مقام الثمرة يف األسفل إىل مقام النواة األصلية، فاملعراج النبوي صورة              

  .161"وغالف خليط العالقة النورانية ذاك 
 ننظر إىل هذا اجلواب الذي يقدمه النورسي نالحظ أن املسألة ليست متعلقة             وحنن إذ 

 مل يستشكل األمر من باب      - سواء كان حقيقيا أم مفترضا       -بقدرة اهللا تعاىل إذ السائل      
هل اهللا تعاىل قادر على خلق الكائنات من ماهية جزئية هي ماهية الرسول  صـلى اهللا                 

  ت نفسه مثرة هلا ؟عليه وسلم  مث جيعله يف الوق
ألن أي مؤمن مقتنع بأن قدرة اهللا تعاىل مطلقة ال حد هلا، وإمنا اإلشكال يطرح من                

 - وإن مل يصرح بذلك      -باب األدلة الشرعية اليت تربر القول ذا الرأي، ألن النورسي           
صوفية يبدو أنه استند إىل األحاديث ذاا اليت اعتمد عليها أستاذه السرهندي وغريه من ال           

خلقت من نور اهللا واملؤمنـون      : (يف هذه املسألة، كزعمهم أنه صلى اهللا عليه وسلم قال         
، وهو ما مل جيب عنه النورسي، وقصارى ما يربرون به رأيهم، القول بأنه من        )من نوري 

أو نور  ) الذوق(باب الوجدانيات اليت ال يدرك العقل حقيقتها وإمنا السبيل إليها إمنا هو             
  .ناإلميا
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، بل من أجله أوجـد      162وهو اإلنسان الكامل الذي كان سببا خللق األفالك       ) 3 (
مدار ظهور مقاصد خالق الكائنات يف خلق املوجودات،        " اخلالق هذا العامل مبا فيه فهو       

وواسطة تظاهر كماالت الكائنات، املرمز بشخصيته املعنوية إىل أنه نصب عني فـاطر             
  .163"ن الصانع نظر إليه وخلق ألجله وألمثاله هذا العاملالكون يف خلق الكائنات، يعين أ

 اليت  164)اإلنسان الكامل (بل النورسي يرفع الرسول صلى اهللا عليه وسلم من مرتية           
هو اإلنسان األكمـل    : "، فيقول عنه بأنه   )اإلنسان األكمل (يصفه ا الصوفية إىل مرتبة      

بيناه من كماالت اإلنسـان وقيمتـه       والدليل األعظم على اهللا تعاىل وقد أظهر مجع  ما           
، فأظهر تلك الكماالت يف نفسه، ويف دينه بأوضح صورة وأكملـها،            165ومهمته ومثله 

مما يدلنا على أن الكائنات مثلما خلقت ألجل اإلنسان، أي أنه املقصود األعظـم مـن                
خلقها واملنتخب منها، فإن أجل مقصود من خلق اإلنسان أيضا وأفضل مصطفى منـه،              

 الصـالة   –وع وأسطع مرآة لألحد الصمد إمنا هو حممد عليه وعلى آله وأصحابه             بل أر 
  .166" بعدد حسنات أمته-والسالم 
فلـئن  : هو الذي حظي باالسم األعظم، ونال مجيع جتليات األمساء احلسـىن            ) 4 (

 هي ظالل لتجليات أمسـاء  - كما سبق أن رأينا يف الفصل السابق      –كانت املوجودات   
صفاته فالنورسي يرى بأن كل موجود ينال حظـه مـن التجلـي بقـدر               اهللا تعاىل و  
  .167استعداده

 فعيسى عليـه    - عليهم الصالة والسالم     -ومن هذه احليثية تفاوتت مقامات األنبياء       
 يف مقام جتلي اسـم      - عليه السالم    -، وموسى   )القدير(السالم مثال يف مقام جتلي اسم       

  .168وهكذا)... املتكلم(
لى اهللا عليه وسلم فألنه قد حظي باالسم األعظم، وألن نبوته عامـة             أما الرسول ص  

وشاملة، وقد نال مجيع جتليات األمساء احلسىن، كان له املقام األعلى واملتمثل يف العالقة              
مع مجيع دوائر الربوبية، وجيد النورسي يف اإلشارات اليت تضـمنتها حادثـة اإلسـراء               

دليال على مـا    ) املرور ببعضهم كل يف السماء املخصصة له      االلتقاء باألنبياء و  (واملعراج  
  .169يقول

وهاهنا جند تقاربا بينه وبني اجليلي الذي يرى بأن الكمال اإلهلي ال يظهر يف الكون               
  .170)اإلنسان الكامل(إال يف صورة 

هو الذي مجع يف ماهيته العبودية الكلية والرسالة، إن مجال اهللا تعاىل وكمالـه              ) 5 (
 ال ميكن أن يظهرا يف الكون إال من خالل مبعوث مؤهل لذلك، أي حائز على                املطلقني

االستعداد الذي ميكنه من رؤية الكمال اإلهلي وإراءته للموجودات، وهذا ال يتحقق إال             
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صفة العبودية الكليـة، فهـو ميثـل طبقـات          : أي ذي صفتني  " مببعوث ذي جناحني    
 –الة والقرب إليه فهو مرسل مـن لدنـه          املخلوقات عند احلضرة الربانية، وصفة الرس     

  ". إىل العاملني كافة -سبحانه 
وليس بني املوجودات بل بني األنبياء من هو أكثر أهلية هلذا املقام من حممد  صـلى                 

إمام مجيع املرسلني وقرة عني كل األصفياء وسلطان مجيـع          " اهللا عليه وسلم  الذي هو       
  .171" املرشدين وزبدة كل املختارين واملقربني

وذا أكمل فيه تعاىل اجلانبني، فكانت عبوديته  صلى اهللا عليه وسلم  كاملة ورسالته   
قـاب  (عرج به إىل مقام " شاملة، وقد اتضح ذلك جليا من خالل حادثة املعراج حيث         

فشرفه باألحدية ،بكالمه وبرؤيته،  ليجعل ذلك العبد عبـدا جامعـا جلميـع              ) قوسني
 مجيع التجليات اإلهلية، شاهدا على مجيع طبقات الكائنـات،          الكماالت اإلنسانية نائال  

  .172"داعيا إىل سلطان الربوبية مبلغا للمرضيات اإلهلية، كشافا لطلسم الكائنات
فـألن  : "ومن أجل هذا بلغ من املقامات ما مل يبلغه أي نيب أو ويل، يقول النورسي              

لسمها وحل لغـز اخللـق،      أفضل من بلغ مقاصد رب العاملني من بني البشر وكشف ط          
وأكمل من دعا إىل عظمة حماسن الربوبية هو حممد  صلى اهللا عليه وسلم، فال ريب أن                 
سيكون له من بني البشر سري وسلوك معنوي سام حبيث يكون له معراجا يف صورة سري                
وسياحة يف العامل اجلسماين، وسيقطع املراتب إىل ما وراء طبقات املوجودات وبـرزخ             

  .173"وجتلي الصفات واألفعال املعرب عنها بسبعني ألف حجاب األمساء 
) الوالية(يف الذات احملمدية تكاملت فيها أيضا       ) الرسالة(و) العبودية(ومثلما تكاملت   

 طوى حتـت جناحـه   -إذ حممد  صلى اهللا عليه وسلم  كما يرى النورسي      ) الرسالة(و
مهيمنة على مجيع الواليـات، ورسـالته       مجيع األولياء كما تقدم مجيع األنبياء، فواليته        

متضمنة جلميع الرساالت، وهذا املعىن يظهر من اإلشارات اليت تلوح من خالل معجزة             
املعراج، حيث يرى النورسي أن املعراج هو نقطة االرتقاء من مقام الواليـة إىل مقـام                

  .الرسالة
رتبتها العليا، فقد ارتقت    أما املعراج فألنه كرامة كربى للوالية األمحدية وم       : " يقول

  .وانقلبت إىل مرتبة الرسالة
  .- سبحانه وتعاىل-فباطن املعراج والية، إذ عرج من اخللق إىل احلق 

  . إىل اخللق أمجعني- سبحانه وتعاىل -وظاهر املعراج رسالة، إذ يأيت من احلق 
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راتـب  فالوالية سلوك يف مراتب القرب إىل اهللا ،وهي حباجة إىل زمان وإىل طـي م              
 فهي متوجهة إىل انكشاف سـر األقربيـة         - اليت هي أعظم نور      -كثرية، أما الرسالة    

  .174"اإلهلية، الذي يكفيه حلظة خاطفة وآن سيال 
              سي قد كتبـها بلسـانروإن التحديدات السابقة للذات احملمدية يبدو أن الن

إطالقـام  ، ولذلك اقترب فيها من مفاهيم الصـوفية، واسـتعمل لبياـا             )احلقيقة(
بلسان ) للحقيقة احملمدية (ومصطلحام، ولكنه مل يقف عند هذا احلد، وإمنا تطرق أيضا           

إن اتباع " ، مركزا على واجب املسلم جتاه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فبني          )الشريعة(
السنة الشريفة هلذا النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم هو الذي يقود إىل االنضواء حتـت                

  .175" شفاعته واالقتباس من أنواره والنجاة من ظلمات الربزخ لواء
 أدرك أن الصـورة الصـوفية       - بدافع من حيوية خطابه العقدي وواقعيته        -فلكأنه  

للذات احملمدية ال ميكن أن ينتفع ا حقيقة إال اخلاصة، فسعى لتناول تلك الذات مـن                
  . الفرد يف احلياةزاوية الشريعة اليت البد وأن يظهر أثرها يف ضبط سلوك

، انطلـق   176)مرقاة السنة وترياق البدعة   (من أجل هذا خصص رسالة كاملة أمساها        
فيها من ثالث آيات، كل واحدة منهن تبني جانبا من شخصية الرسول  صلى اهللا عليه                

  : وسلم  ودعوته وهذه اآليات هي
 علَيِه ما عِنتم حِريص علَيكُم      لَقَد جاَءكُم رسولٌ ِمن أَنفُِسكُم عِزيز     { قوله تعاىل    -

ِحيمر ُءوفر ِمِننيؤ128اآلية : التوبة[} ِبالْم[.  
فَِإنْ تولَّوا فَقُلْ حسِبي اهللا ال ِإلَه ِإالّ هو علَيِه توكَّلْت وهـو رب              { وقوله تعاىل    -

  .]129اآلية : سورة التوبة[} الْعرِش الْعِظيِم
  .177}قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اهللا فَاتِبعوِني يحِببكُم اهللا{وقوله تعاىل  -

ترشدنا إىل تنور الكون وحياته بـل  ) احلقيقة(كما أن : فبني من خالل حتليله هلا، أنه  
ترشدنا ) الشريعة(، فإن )الذات احملمدية(وخروجه من العدم  إىل الوجود إمنا كان بفضل    

 تعاىل ورمحته ال يناهلما العبد إال بربكة اتباع سيدنا حممد  صلى اهللا عليه               إىل أن حب اهللا   
  .وسلم  هذا املوصوف بأنه رؤوف رحيم وبأنه حبيب رب العاملني

أن حمبة اهللا تستلزم إتباع السنة الطاهرة حملمد  صـلى اهللا عليـه              : " يقول النورسي 
ياته تتجلى بأفضل صـورها يف ذات       وسلم، ألن حب اهللا هو العمل مبرضياته ،وأن مرض        

  حممد  صلى اهللا عليه وسلم  
  : والتشبه بذاته املباركة يف احلركات واألفعال يأيت من جهتني
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 وإطاعة أوامره، واحلركـة ضـمن دائـرة         -سبحانه-جهة حب اهللا    :  إحدامها -
مر مرضياته، هذه اجلهة تقتضي ذلك اإلتباع، حيث أن أكمل إمام وأمثل قدوة يف هذا األ

  هو حممد  صلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا عليه وسلم  اليت هي أمسى وسيلة لإلحسان )  ذاته املباركة(جهة :  ثانيهما-

  .اإلهلي غري احملدود للبشرية، فهي إذا أهل حملبة غري حمدودة ألجل اهللا ويف سبيله
 سـبيل   واإلنسان يرغب فطرة يف التشبه باحملبوب ما أمكن، ولذا فالذين يسعون يف           

  .178"عليهم أن يبذلوا جهدهم للتشبه به باتباع سنته الشريفة ) حبيب اهللا(حب 
قبـل  ) العامـة (فالنورسي يف هذا املقام يركز على اجلانب العملي الذي يستفيد منه            

فهو يشرح مدلول اآليات املشار إليها سابقا شـرحا واضـحا بعيـدا عـن               ) اخلاصة(
بلسـان  ) احلقيقة احملمدية (يستعملها حينما حتدث عن     املصطلحات الصوفية اليت رأيناه     

  .القوم
 إال  - سبحانه -مبا أن أحدا ال ميكنه أن يكون أهال حملبته          : " فهو هنا يؤكد بوضوح   

باتباع السنة األمحدية كما نص عليه كالمه العزيز، إذن فاتباع السنة احملمدية هو أعظم              
  .179"مقصد إنساين وأهم وظيفة بشرية 

فالسعيد احملظوظ هو من له أوفر نصيب من هذا اإلتباع للسنة           : "  القول   وخيلص إىل 
ويف جنايـة   .. الشريفة، ومن مل يتبع  السنة فهو يف خسران مبني إن كان متكاسال عنها             

ويف ضاللة عظيمة إن كان منتقدا هلا مبا يومئ التكذيب .. كربى أن كان غري مكترث ا
  ."180ا 

خصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال حيـدثنا عنـه            وحينما يقترب أكثر من ش     -
باعتباره النور الذي كان مصدر املوجودات وال عن ذاته اليت كانت نواة العامل ومثرتـه               

 يصعب على العقل تقبلها، وإمنـا       - كما أكد هو من قبل       -وغري هذا من املفاهيم اليت      
اءت به اآليات القرآنية، حيدثنا عن شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم من خالل ما ج    

مركزا على اجلانب العملي، حاثا على اإلقتداء به، منكرا على من ترك سنته، فجاء بيانه               
  .واضحا منسجما مع النصوص الشرعية سهال على العقل تقبله

 للحديث عن صفات الرسول  صلى اهللا        181 وهلذا وجدناه يعود إىل القرآن الكرمي      -
 –لقـد وصـف اهللا   : " ه عالقة بالعمل واإلقتداء، يقـول عليه وسلم  وخيتار منها  مال      

وِإنك لَعلـى  ( الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  يف القرآن احلكيم بقوله             -سبحانه وتعاىل   
ففي الوقت الذي ينبغي أن يكون من أفعال هذا النيب العظيم  صـلى            .. 182)خلٍُق عِظيمٍ 

ن حركاته منوذج إقتداء للبشرية، فمـا       اهللا عليه وسلم  وأقواله وأحواله، وكل حركة م        
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اتعس أولئك املؤمنني من أمته  الذين غفلوا عن سنته صلى اهللا عليه وسلم ممن ال يبالون                 
  ."183ا أو يريدون تغيريها، فما أتعسهم وما أشقاهم 

 ووجدناه أيضا حينما يتحدث عن كمال شخصية الرسول  صلى اهللا عليه وسلم               -
ذات البعد التجريدي، وإمنا يوجهنـا      ) اإلنسان الكامل ( مفهوم   ال يدخل بنا يف متاهات    

من خالل كمال الذات احملمدية إىل قضية واقعية عملية، كلما غفل عنـها املسـلمون               
  .، واليت هي نتيجة االعتدال واالستقامة)الوسطية(ابتعدوا عن حقيقة دينهم أعين بذلك 

 خلق يف أفضل وضع وأعدله ويف       ملا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد       : " يقول  
أكمل صورة وأمتها فحركاته وسكناته قد سارت على وفـق االعتـدال واالسـتقامة،              
وسريته الشريفة تبني هذا بيانا قاطعا وبوضوح تام، بأنه قـد مضـى وفـق االعتـدال         

  .واالستقامة يف كل حركة من حركاته متجنبا اإلفراط والتفريط
فَاستِقم {عليه وسلم قد امتثل امتثاال كامال قوله تعاىل         نعم ملا كان الرسول صلى اهللا       

تا أُِمرفاالستقامة تظهر يف مجيع أفعاله وأقواله وأحواله ظهورا ال لبس فيه184}كَم .  
أن قواه العقلية قد سارت دائما ضمن احلكمة اليت هي حمور االستقامة واحلد             : فمثال

  .أو تفريط أي الغباء واخلبالوسط مربأة عما يفسدها ويكبتها من إفراط 
وأن قواه الغضبية قد سارت دائما ضمن الشجاعة السامية اليت هي حمور االسـتقامة              

  .واحلد الوسط، منـزهه عما يفسدها من إفراط أو تفريط أي اجلنب والتهور
وأن قوته الشهوية قد اختذت حمور االستقامة دائما يف العفة، واستقامت عليها بأمسى             

  .ة، فصفت من فساد تلك القوة من إفراط وتفريط أي اخلمود والفجوردرجات العظم
وهكذا فإنه صلى اهللا عليه وسلم قد اختار حد االستقامة يف مجيع سـننه الشـريفة                
الطاهرة ويف مجيع أحواله الفطرية ويف مجيع أحكامه الشرعية، وجتنب كليا من الظلـم              

  .185"والظلمات أي اإلفراط والتفريط 
مرة ) احلقيقة(بلسان  ) احلقيقة احملمدية ( لنا جليا أن النورسي تناول        وهكذا يتضح  -

مرة أخرى، وكأنه بذلك يؤكد لنا ضرورة تنويع اخلطاب العقـدي           ) الشريعة(وبلسان  
ليمس أكرب شرحية من املخاطبني، وليحدث كل قوم  مبا يفهمون، ومبا حيملهم إىل العمل          

  .وحيثهم على اإلقتداء
، فكان احلديث معهم عـن النـور        )الشوق(و) احملبة(حتركهم  ) ةاحلقيق(فأصحاب  

  .واألحوال الروحية ومقامات السلوك والتجليات اإلهلية
فكان احلديث معهم عن    ) الطمع يف الثواب  (و) اجلزاء(حيركهم  ) الشريعة(وأصحاب  

  .مةاإلقتداء بالسنة ألا طريق احلب املوصل إىل مغفرة الذنوب ونيل الشفاعة يوم القيا
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  :  دالئل نبوة حممد  صلى اهللا عليه وسلم -3

إن النورسي يعترب الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  من بني األدلة علـى وجـود اهللا                  
 ولذلك اعتىن ببيان دالئل صدق نبوته، إلثبات وجود اهللا تعاىل وكماله ومجاله             186تعاىل

ية إمنا تعرف برسالة هذا الداعية      جتليات عظمة الربوبية ،وهيمنة سلطنة اإلهل     " وجالله إذ   
، 187"العظيم إىل سلطان الربوبية وتتبني ا، وتفهم عنها، وتؤخذ منها وتصـدق ـا               

  .واعتىن ا من حيث احلديث عن الرسالة احملمدية يف املقام الثاين
والنورسي يعترب صدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم مسألة بديهية ميكن أن نتلمسها             

ا حسن الصنعة املوجودة يف الكون، متاما مثلما رأيناه يعترب إثبات وجود اهللا تعاىل  إذا تأملن 
مادام حسن الصنعة موجودا يف الكون، وهو       : " قضية بديهية، وهو يعلل هذا األمر بقوله      

 -عليه الصـالة والسـالم      –أمر قطعي كما يشاهد، يلزم إذن ثبوت الرسالة األمحدية          
ود، ألن حسن الصنعة ومجال الصورة يف هذه املصـنوعات،          بقطعية يقينية بدرجة الشه   

يدالن على أن يف صانعهما إرادة حتسني وطلب تزيني يف غاية القوة، وأن إرادة التحسني               
وطلب التزيني يدالن على أن يف صانعهما حمبة علوية، ورغبة قدسية إلظهار كمـاالت              

يان قطعا متركزمها يف أكمل وأنور      صنعته اليت يف مصنوعاته، وأن تلك احملبة والرغبة تقتض        
املصنوعات وأبدعها، أال وهو اإلنسان، ذلك ألن اإلنسان هو الثمرة اهزة بالشـعور             
واإلدراك  لشجرة اخللق، وأن الثمرة هي أصح جزء وأبعده من مجيـع أجـزاء تلـك                 

  .الشجرة، وله نظر عام وشعور كلي
ح أن يكون املخاطب للصـانع     فالفرد الذي له نظر عام، وشعور كلي هو الذي يصل         

اجلميل واملاثل يف حضوره، ذلك ألنه يصرف كل نظره العام وعموم شعوره الكلي إىل              
التعبد لصانعه واستحسان صنعته وتقديرها وإىل شكر آالئه ونعمه، فبالبداهة يكون ذلك            

  .188"الفرد الفريد هو املخاطب املقرب واحلبيب احملبوب
يلزم أن يكون ملثل هذا الكون البـديع    : " بقوله) احلشررسالة  (ويؤكد هذا املعىن يف     

ولصانعه القدوس، مثل هذا الرسول الكرمي، كلزوم الضوء للشمس، ألنه كما ال ميكـن            
للشمس أن تشع ضياء كذلك ال ميكن لأللوهية إال أن تظهر نفسها بإرسـال الرسـل                

  .189 "- عليهم السالم -الكرام 
 عليه وسلم مل متنع النورسي من اإلفاضة يف إقامة وبداهة صدق نبوة الرسول صلى اهللا 

األدلة إلثباا، يف العديد من املواضع يف رسائله، حىت أنه كتب رسائل خاصـة ـذه                
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، وال  191، وخصص رسائل أخرى لتفصـيل بعضـها       190النقطة، فتناول فيها كل األدلة    
  .تكاد ختلو رسالة من التنبيه إىل دليل من هذه األدلة

يف حصر هذه الدالئل الكثرية واملتكررة، على ما أورده النورسـي يف            وحنن سنعمد   
، ألما مجعتا تقريبا مـا تفـرق يف         )الكلمة احلادية والثالثني  (و  ) الكلمة التاسعة عشر  (

  .غريمها من الرسائل األخرى أو ذكر عرضا أثناء مناقشة ما ال يتصل مباشرة مبوضوعنا
ي، نظر إىل دالئل صدق الرسول  صـلى اهللا عليـه            وعليه واعتمادا على أن النورس    

وسلم  من جانب الصفات الشخصية للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ومن جانب مضـمون           
، فيمكن تلخيص هذه الدالئل مبـا  192رسالته وأثرها ومن جانب ما أيد به من معجزات   

  :يلي
  
  : الدالئل الذاتية-أ

ليت يتحلى ا الرسول  صلى اهللا عليه        وهي تلك الدالئل العائدة إىل الصفات الذاتية ا       
، إذ يرى بأنه صـلى اهللا عليـه وسـلم            )الدالئل األنفسية (وسلم وقد أمساها النورسي     

  .193"كالشمس يدل على ذاته بذاته "
  :وهذه الدالئل هي

فإذا ما وضع الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  يف الظروف اليت             :  كمال الشخصية  -1
  .كمل، مما يدل على أنه مصطفى وخمتار ومهيأ للقيام ذه الرسالةظهر فيها تبني أنه األ
إعلم أن للمحيط الزماين واملكاين تـأثريا عظيمـا يف حماكمـات         : " يقول النورسي 

العقول، فإن شئت فتعال لنذهب إىل خري القرون وعصر السعادة لنحظى بزيارته الكرمية              
 رأس وظيفته يعمل، فافتح عينيك وأنظر،        وهو على  -صلى اهللا عليه وسلم  ولو باخليال        

فإن أول ما يتظاهر لنا يف هذه اململكة شخص خارق، له حسن صورة فائقة يف حسـن                 
  .194"سرية رائقة 

ولئن كان ذو احلياة هم أشرف املوجودات، وذو الشعور هم أنبل األحياء وبنو آدم              
ملصطفى  صـلى اهللا    هم أكرم ذوي الشعور فأكرم بين آدم وأكملهم مجيعا هو الرسول ا           

  .195عليه وسلم 
 أن ما يتحلى    - مبا ال ريب فيه    -فقد اتفق األعداء واألولياء     : "  كمال األخالق  -2

به صلى اهللا عليه وسلم من األخالق الفاضلة هو أمسى الدرجات، وأن ما يتصف به من                
س، سجايا محيدة يف دعوته هو يف أعلى املراتب، تشهد بذلك معامالته وسلوكه مع النا             

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد النورسي�

 

150

وأن شريعته تضم أكمل اخلصال احلسنة، تشهد بـذلك حماسـن األخـالق يف دينـه                
  .196"القومي
إن الرسالة اخلامتة الشاملة تقتضي عبوديـة كليـة يف          :  كمال العبودية هللا تعاىل    -3

، وهلذا اختار اهللا تعاىل حممدا  صلى اهللا عليه وسلم  ألنه أكمل              - بفتح السني    -املرسل  
 إظهار سلطنتها   - كما يرى النورسي     -ة، فالربوبية املطلقة تتطلب     من حتقق ذه الصف   

أي " الكلية وإعالن وحدانيتها وصمدانيتها على خمتلف الطبقات مببعوث ذي اجلناحني           
صفة العبودية الكلية فهو ممثل طبقات املخلوقات عند احلضـرة الربانيـة،            : ذي صفتني 

  .197" إىل العاملني كافة - سبحانه -دنه وصفة الرسالة والقرب إليه، فهو مرسل من ل
فالرسول  صلى اهللا عليه وسلم هو أكمل من عرف ربه وهو أكمل من عبده حـق                 

 يف صالة وخشـوع ودعـاء،       - بسر عبوديته  -العبادة، حىت لكأن الكون كله قد غدا        
، فإن شئت فانظر  إليه وهو يف الصالة الكربى        : " يصور لنا النورسي هذه احلقيقة بقوله     

..  اليت بعظمتها وسعتها صريت هذه اجلزيرة، بل األرض، مصلني بتلك الصالة الكـربى            
بدرجة كأنه هو إمـام حمـراب       .. مث أنظر إنه يصلي تلك الصالة ذه اجلماعة العظمى        

عصره واصطف خلفه، مقتدين به، مجيع أفاضل بين آدم، من آدم عليه السالم إىل هـذا                
  .198" األعصار مؤمتني به ومؤمنني على دعائه العصر إىل آخر الدنيا يف صفوف

ونعين ذه الكماالت تلـك الـيت عـددها         :  كمال اخلصائص املرتبطة برسالته    -4
النورسي يف شخصية الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  باعتبارها خصائص ارتبطت مباشرة              

كأا خصـائص   ، ف )رؤية الشؤون اإلهلية وإراءا   (بوظيفة البالغ، أو بعبارته هو وظيفة       
 بني نبوة النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   - ولو ضمنا–ساقها النورسي يف معرض املقارنة   

ونبوة سائر إخوانه من األنبياء ليبني أحقية املكانة اليت ناهلا بينهم، وأهليته ليكون حامال              
  .للوحي الشامل والرسالة اخلامتة

  : 199وهذه اخلصائص هي
  هو أكمل من دل على مجال اهللا تعاىل وكماله املطلق             أنه  صلى اهللا عليه وسلم      -1

من خالل لفت األنظار إىل مجال الصنعة، وكمال اإلبداع املشاهدين يف الكون، فكـان              
  .بذلك ملبيا إلرادة اهللا تعاىل يف إظهار ذلك اجلمال وتنبيه اخللق لروعته

 فلىب إرادة رب     أنه  صلى اهللا عليه وسلم  أكمل من أعلن مجيع مراتب التوحيد،             -2
العاملني يف إعالن الوحدانية على طبقات املخلوقات، فكان بذلك أجلى مرآة وأصـفاها             

  .لعكس حماسن مجال مالك العامل ولطائف حسنه
 أنه  صلى اهللا عليه وسلم  أكمل وأفضل من أحب اهللا تعاىل وحببه إىل اخللـق،                  -3

  .وإراءته مبقتضى احلقيقة واحلكمةفلىب بذلك إرادته تعاىل يف رؤية ذلك اجلمال املقدس 
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 أنه  صلى اهللا عليه وسلم  أكمل مرشد بالقرآن الكرمي للجن واإلنس وجلميـع                -4
  :ذوي الشعور، فبإرشاده

  . عرفهم ما يف خزائن الغيب احملجوب من كنوز خمفية وشوقهم إليها-
كـر   وجلى أمامهم معاين آثار صانع الكائنات لينعموا من خالهلـا النظـر والتف             -

  .واالعتبار
من أنت؟ ومـن أيـن؟ وإىل       ( وحل هلم لغز الوجود، فأجام عن األسئلة املؤرقة          -
  ).أين؟
  . وبني هلم املقاصد اإلهلية وسبل الوصول إىل مرضاة رب العاملني-

وذه اخلصائص السابقة كلها، يرى النورسي أن الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم               
م من استوىف مهمة الرسالة بالقرآن الكرمي وأداهـا يف          بالبداهة أعظ " استحق أن يكون    

أمسى مرتبة وأبلغ صورة وأحسن طراز، فلىب إرادة رب العاملني يف صرف وجه اإلنسـان   
 مثرة - سبحانه –من الكثرة إىل الوحدة ومن الفاين إىل الباقي، ذلك اإلنسان الذي خلقه 

، وهيأه للعبودية الكليـة وابـتاله       للعامل، ووهب له يف االستعدادات ما يسع العامل كله        
  .200"مبشاعر متوجهة إىل الكثرة والدنيا 

  
  : الدالئل اخلارجة عن ذاته  صلى اهللا عليه وسلم -ب

وهي تلك األدلة اليت تثبت صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم  إضافة إىل اخلصـائص                
، فاملتأمـل يف    )حقا(ة  ، فمادامت النبو  )الدالئل اآلفاقية (الشخصية، وقد أمساها النورسي     

  .األنفس واآلفاق يصل إىل احلق الذي دلت عليه
  : وهذه األدلة اآلفاقية حيصرها النورسي يف العناصر اآلتية

 أي  -جيعل النورسي من حكمة خلق الكون منطلقا لالسـتدالل بـه             : الكون -1
  .  على صدق نبوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم-بالكون 

 - سـبحانه    -يل إىل أن احلكمة من خلق اهللا تعاىل للكون هي رؤيتـه             فالنورسي مي 
، وهذه اإلراءة تقتضـي     201جلماله وكماله واراءته هذا اجلمال والكمال لذوي الشعور       

  .عاكسة جلمال اهللا تعاىل وكماله أمام نظر املخلوقات) مرآة(مبعوثا قادرا على أن يكون 
ودا يف الكون، وهو أمر قطعـي كمـا         مادام حسن الصنعة موج   : " يقول النورسي 

 بقطعية يقينية بدرجة    - عليه الصالة والسالم     -يشاهد، يلزم إذا ثبوت الرسالة األمحدية       
الشهود، ألن حسن الصنعة ومجال الصورة يف هذه  املصـنوعات يـدالن علـى أن يف     

ني صانعها إرادة حتسني وطلب تزيني يف غاية القوة، وأن إرادة التحسني وطلـب التـزي              
يدالن على أن يف صانعها حمبة علوية ورغبة قدسية إلظهار كماالت صـنعته الـيت يف                
مصنوعاته، وأن تلك احملبة والرغبة تقتضيان قطعا متركزها يف أكمل وأنور املصـنوعات             
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وأبدعها، أال وهو اإلنسان، ذلك ألن اإلنسان هو الثمرة اهـزة بالشـعور واإلدراك              
ي أمجع جزء وأبعده من مجيع أجزاء تلك الشجرة وله نظـر            لشجرة اخللق وأن الثمرة ه    

  .202"عام وشعور كلي 
وأكمل من حتقق باإلدراك الكلي والعبودية التامة هو حممد صلى اهللا عليـه وسـلم                

فهل يقبل عقل أال يبايل وال يهتم صانع " فكان أروع مصنوع بني مصنوعات احلق تعاىل 
ن ومنعم  هذه النعم، املراعي لدقائق األذواق حىت يف          هذه املصنوعات املزينة بأنواع احملاس    

أفواه اخللق، هل يعقل أال يبايل مبثل هذا املصنوع األمجل واألكمل املتوجه إليه بالتعبـد،               
وأال يهتم مبثل هذا املخلوق الذي هز العرش والفرش بتهليالت استحسـانه وتكـبريات       

لبحر إنتشاء من نغمات محده وشـكره       تقديراته حملاسن صنعة ذلك الصانع، فاهتز الرب وا       
  وتكبرياته لنعم ذلك الفاطر اجلليل ؟

وهل ميكن أال يتوجه إليه ؟ وهل ميكن أال يوحي إليه بكالم ؟ وهل ميكن أال جيعلـه                 
  رسوال ؟ وأال يري خلقه احلسن وحاالته اجلميلة إىل اخللق أمجعني ؟

  . للناس كافة ، بل ال ميكن أال مينحه كالمه وأال جيعله رسوال! كال
)    الماهللا اإلس دِعن ينلَـى         (،  203)ِإنَّ الداُء عأَِشـد هعم الَِّذينولُ اهللا وسر دمحم

مهنياُء بمح204)الْكُفَّاِر ر.  
فالنورسي يرى بأن الكون املثبت لوجود اهللا تعاىل هو نفسه الدال على صدق نبـوة               

بوا ثبوتا قطعيا، فحسن الكون دليل على وجود صانع         الرسول صلى اهللا عليه وسلم وث     
 وبنا على أن كل ذي مجال حيب أن يرى مجاله وأن 205متصف بصفات اجلمال والكمال

، فاهللا تعاىل اختار من بني عباده  أكملهم ليكون أجلـى            206يري لآلخرين هذا اجلمال   
  .مرآة عاكسة لتجليات صفاته تعاىل يف هذه املوجودات املتقنة الصنع

  
  :                                                                                    207 املعجزات-2

رأينا يف املبحث األول نظرة النورسي إىل املعجزة وعالقتها بالنبوة من جهة وحبيـاة              
  .اإلنسان من جهة أخرى

ئل على صدق نبوة حممد  صلى       أما هنا فسنتناول املعجزات اليت أثبتها النورسي كدال       
نصلي ونسلم على ذلك الذات النوراين      : " اهللا عليه وسلم فهو يقول جممال هذه الدالئل       

اهلادي، ذي املعجزات بصلوات وسالما يشري إىل قسم من معجزاته، على من أنــزل              
على سيدنا حممد ألف ألـف    .. عليه القرآن احلكيم من الرمحن الرحيم من العرش العظيم        

على من بشر برسالته التوراة واإلجنيل والزبور والزبر        .. ة وسالم بعدد حسنات أمته    صال
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.. وبشر بنبوته اإلرهاصات وهواتف اجلن وكواهن البشر، وانشق بإشـارته القمـر           .. 
  .سيدنا حممد ألف ألف صالة وسالم بعدد  حسنات أمته

 الغمامـة مـن     على من جاءت لدعوته الشجر، ونـزل سرعة بدعائه املطر، وأظلته         
احلر، وشبع من صاع من طعامه مئات من البشر، ونبع املاء بني أصابعه كالكوثر ،وانطق        
.. اهللا له الضبع والظيب والذئب واجلذع والذراع واجلمل  واجلبل واحلجر واملدر والشجر            

  .208صاحب املعراج وما زاغ البصر
 نطاقها كل مـا دل      ليدخل يف ) املعجزة(فالنورسي يف هذا النص يوسع من مفهوم        

على نبوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من خوارق العادات، ولو كان ذلك قبل البعثة،               
 209)اإلرهـاص ( بـني  -) الكلمة احلادية والـثالثني ( كما فعل يف -فهو هنا ال يفرق  

  .210)بشارة األنبياء من قبل(و ) املعجزة(و
  :كما يلي) املعجزات(وعليه ميكن أن نلخص هذه الدالئل 

  :    القرآن الكرمي-1
لقد جعل النورسي القرآن الكرمي من أعظم األدلة على وجود اهللا تعاىل وهـو هنـا                
يعتربه من أعظم املعجزات الدالة على صدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ولن نكون يف       

 من وجوه اإلعجاز اليت عددها النورسـي يف         211حاجة إىل إعادة ما سبق ذكره تفصيال      
، حيث أنه خلص فيها ما فصله يف        )رسالة املعجزات القرآنية  (لمة اخلامسة والعشرين    الك

لقد أشرنا إىل حنو أربعني وجها من وجوه إعجاز ال          : " رسائل أخرى، يقول يف مقدمتها    
حتد للقرآن احلكيم الذي هو منبع املعجزات، واملعجزة الكربى للرسول الكرمي  صلى اهللا              

ائلي العربية ويف رسائل النور العربية، ويف تفسريي املوسم بـ          عليه وسلم ، ذلك يف رس     
ويف هذه الرسـالة    .. إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز ويف الكلمات األربع والعشرين        (

نشري إىل مخسة من تلك الوجوه ونبينها بشيء من التفصيل وندرج  فيها سائر الوجـوه                
  .212"جمملة 

هذه الوجوه اخلمسـة،    ) كلمة اخلامسة والعشرين  ال(وقد فصل النورسي على امتداد      
دون أن ينسى ربط مسألة اإلعجاز بداللة القرآن على صدق الرسول  صلى اهللا عليـه                

  .وسلم ، ومن مثة إثبات وجود اهللا تعاىل
وهو يبدأ بتنبيه القارئ إىل أن ما جنده يف القرآن الكرمي من السالسة الرائقة والسالمة               

تني والتناسب الرصني والتعاون القوي بني اجلمل وهيأا والتجـاوب          الفائقة والتساند امل  
كل هذا ليس من قبيل البالغة الداخلة حتت قدرة البشر،          .. الرفيع بني اآليات ومقاصدها   
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ألن الظروف واملالبسات اليت نـزل فيها القرآن ما كانت لتساعد على إخراجه ـذا              
  .لقدرات واملداركالسبك البديع لو أنه من صنع بشر حمدود ا

 كانت حتول دون أن خيرج القرآن       - على األقل  -فالنورسي يرى أن مثة سبعة أمور       
على ما هو عليه اآلن، لو أنه من وضع الرسول  صلى اهللا عليه وسلم ، وهذه احلوائـل                   

  :هي
 أن ذلك القرآن املبني نـزل يف ثالث وعشرين سنة جنما جنما ملواقع احلاجات              -1"

  .فرقا متقطعا، مع  أنه يظهر من التالؤم الكامل كأنه نـزل دفعة واحدةنـزوال مت
 أن ذلك القرآن املبني نـزل يف ثالث وعشرين سنة ألسباب نــزول خمتلفـة            -2

  .متباينة، مع أنه يظهر من التساند التام كأنه نـزل لسبب واحد
 االمتـزاج    أن ذلك القرآن جاء جوابا ألسئلة مكررة متفاوتة، مع أنه يظهر من            -3

  .التام واالحتاد الكامل كأنه جواب على سؤال واحد
 أن ذلك القرآن جاء بيانا ألحكام حوادث متفاوتة مع أنه يبني مـن االنتظـام                -4

  .الكامل كأنه بيان حلادثة واحدة
 أن ذلك القرآن نـزل متضمنا لتنـزالت كالمية إهلية يف أساليب تناسب أفهام             -5

حاالت من التلقي متخالفة متنوعة، مع أنه يبني من السالسة          خماطبني ال حيصرون، ومن     
اللطيفة والتماثل اجلميل، كأن احلالة واحدة والفهم واحد، حىت جتري تلـك السالسـة     

  .كاملاء السلسبيل
 أن ذلك القرآن جاء مكلما متوجها إىل أصناف متعددة متباعدة من املخاطبني،             -6

النظام ووضوح اإلفهام كأن املخـاطبني صـنف        مع أنه يظهر من سهولة البيان وجزالة        
  .واحد حبيث يظن كل صنف أنه املخاطب وحده باألصالة

 أن ذلك القرآن نـزل هاديا موصال إىل غايات إرشادية متدرجة متفاوتة، مـع              -7
أنه يبني من االستقامة   الكاملة واملوازنة الدقيقة واالنتظام اجلميل كأن املقصد واحـد               

"213.  
 يعتقد أن بيان وجوه اإلعجاز كاملة حيتاج إىل بضعة جملدات، لذا فهـو              والنورسي

يكتفي باإلشارات وهي تغين من كان ذا قلب غري سقيم وعقل مستقيم ووجدان غـري               
مريض وذوق سليم، يف الداللة على كون القرآن الكرمي هو أعظم معجزة دالة على نبوة               

  .ه من حقائق اإلميانحممد  صلى اهللا عليه وسلم  وصدقه فيما أخرب ب
هذا القرآن ذا املعجزات بكل جهة هكذا، قد        " فاملتأمل املنصف البد وأن يسلم بأن       

شهد يف صورة اإلثبات بالدالئل، على وجوب وجود واجب وجود واحد أحد، وعلى             
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وحدته وصفاته وأمسائه، بإمجاع سوره وباتفاق آياته، وبتوافق أسراره وأنواره، وبتطابق           
  .214"اره، فترشحت ما ال حد هلا من شهادات مجيع أهل اإلميان من شهادته مثراته وآث

فالقرآن عند النورسي يثبت بإعجازه نبوة الرسول  صلى اهللا عليه وسـلم  فيكـون         
بذلك مثبتا لوجود اهللا تعاىل ووحدانيته إذ هي أعظم حقيقة أخرب ا هذا الرسول، وهو               

وحدانيته فيكون بذلك مثبتا لنبوة الرسول صـلى        بإعجازه يثبت أيضا وجود اهللا تعاىل و      
اهللا عليه وسلم  الذي يدعى إرساله من قبيل اهللا تعاىل، ولعل هذا ما جعـل النورسـي                  
يذكر القرآن كدليل على وجود اهللا تعاىل ويذكره يف هذا املقام كدليل علـى صـدق                

  .215الرسول  صلى اهللا عليه وسلم 
  : املعجزات األخرى-2

 جيمع فيها النورسي بني املعجزة واإلرهاص، ويذكر منها األمثلة  -ا أشرنا  كم -واليت  
  :التالية
  .216 بشارات التوراة واإلجنيل والزبور والزبر-
ما حدث ليلة مولده صلى اهللا عليه وسلم من سـقوط األصـنام يف الكعبـة                 " -

 كتـب   وانشقاق ديوان كسرى  وأمثاهلا من مئات االرهاصات واخلوارق املشهودة يف          
  .217"التاريخ 
  .218 بشارات الكهان وهواتف اجلن-
  .219 انشقاق القمر-
  .220 نـزول املطر-
  .221 تكثري الطعام-
  .223 والشجر222 أنطق له اجلذع-
  .224 أنطق له احلجر-
  .225 نبعان املاء من بني أصابعه الشريفة وسقيه اجليش به-
  .226 تكليم الذراع املسمومة له-
  .مل والضب والظيب واجل227 تكليم اجلبل-
  .228 املعراج-

تكلم هي األمثلة اليت يسوقها النورسي لبيان بعض معجزات النيب صـلى اهللا عليـه               
  .وسلم ما عدا القرآن الكرمي

وقبل أن خنتم احلديث عن مسألة املعجزات نشري إىل أن النورسي حينما تناوهلا أكد              
  :على أمرين

  :  األول-
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رسائله باإلشارة إىل بعض منها على سبيل       أن عددها كثري جدا، وإمنا هو اكتفى يف         
  .التمثيل ال احلصر

اعلم أن دالئل النبوة األمحدية ال تعـد وال حتـد    ): " الكلمة التاسعة عشر  (يقول يف   
) الكلمة احلادية والثالثني  (، ويكرر املالحظة يف     229"ولقد صنف يف بياا أعاظم احملققني     

 وأمثاهلا  من املعجزات الثابتة لدى العلماء        : "...بعد أن يعطي أمثلة عن املعجزات فيقول      
  .230"احملققني واليت تبلغ األلف قد أثبتتها كتب السري والتاريخ 

  :  الثـانـي-
بـالنظر إىل   ) دور حمدد (أن املعجزات املادية يف حياة النيب  صلى اهللا عليه وسلم  هلا              
م  جاء للناس أمجعـني      طبيعة الرسالة احملمدية ووظيفتها، فالرسول  صلى اهللا عليه وسل         

وكلف دايتهم إىل املناهج القومية يف حيام الفردية واالجتماعية على السواء، وهـذان             
جيعالن من غالب أحوال الرسول صلى اهللا عليه        ) عموم الرسالة ومشول اهلداية   (العامالن  

ـ    –وسلم السري وفق السنن الكونية واالجتماعية، فتكون املعجزة          ذه  باعتبارها خرقا هل
  . استثناء  يؤتى ا يف حاالت خاصة حمددة إلرغام املعاندين واملكذبني-السنن 

كيف يغلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف بعـض  : يقول النورسي جميبا عن سؤال    
  الغزوات كأحد وحنني على الرغم من كونه رسوال مؤيدا من قبل اهللا تعاىل باملعجزات؟

اهللا عليه وسلم  قد أرسل إىل البشرية كافة، قدوة          أن الرسول  صلى     : " اجلــواب
وإماما ورائدا كي تتعلم منه مناهج احلياة االجتماعية والشخصية ودساتريها، وتتعود على 

  .االنقياد لقوانني اإلرادة اإلهلية احلكيمة وتنسجم مع دساتريها الربانية
ارق العـادات يف    فلو كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم مستندا إىل املعجزات وخو          

مجيع أفعاله الشخصية  منها واالجتماعية ملا تسىن له أن يكون إماما مطلقـا وال قـدوة            
  .كاملة حسنة للبشرية قاطبة

وهلذا السبب مل يظهر  صلى اهللا عليه وسلم  املعجزات إال تصديقا لدعواه بشـكل                
صلى اهللا عليه   ، يف سائر األوقات فقد كان         231متفرق عند احلاجة لكسر عناد املنكرين     

وسلم  مراعيا بكل دقة لقوانني عادة اهللا ولسننه اجلارية، ومطيعا طاعة كاملة لنواميسـه               
املؤسسة على احلكمة الربانية واملشيئة اإلهلية، كطاعته ومراعاته لألوامر اإلهلية، لذا كان             

 األعداء،  صلى اهللا عليه وسلم  يلبس الدرع يف احلروب ويأمر اجلند بالتترس باملوانع ضد             
كل ذلك لكي يبني مدى طاعته الكاملة ومراعاتـه         .. وجيرح ويتأذى ويتحمل املشقات   

  .232"للقوانني اإلهلية احلكيمة وانقياده التام لشريعة الفطرة الكونية ونواميسها 
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والنورسي هنا بقدر ما حيدد عالقة املعجزة حبياة الرسول  صلى اهللا عليـه وسـلم                 
ق أمام الناس أبواب اخلرافات واألساطري اليت حيلو للبعض منهم أن           ورسالته فهو أيضا يغل   

يلصقوها باحلياة النبوية، فيصورون هذه احلياة بشكل تكتنفه اخلوارق من كل جانـب،             
  .فيكونون بفعلهم قد فصلوا الرسالة احملمدية عن اإلنسان واحلياة

 إىل عـرض    -ن قبـل  كما قلنا م  –وهذا التنبيه من قبل النورسي يؤكد أيضا سعيه         
مباحث العقيدة انطالقا من معقوليتها وربطها بواقع اإلنسان وجعلها عامال حمركا للعمل            

  .ال جمرد تصورات مبتوتة الصلة باحلياة واألحياء
 وهذه الرؤية الواضحة للمعجزة وموضعها يف رسالة النيب  صلى اهللا عليه وسـلم                -

ي أثناء رد النورسي على شبهات الفالسفة       وعالقتها بالتكليف باإلميان، تربز بشكل جل     
املاديني، الذين ينكرون املعجزات بدعوى عدم رؤيتها أو منافاـا للحقـائق العلميـة              

  .والتارخيية
 شبهات املنكرين بشكل تفصيلي وإمنا بشـري        -عادة-وعلى الرغم من أنه ال يتناول       

الكلمـة احلاديـة    (يف ايـة    إليها ضمنا ويرد عليها دون ذكرها صراحة، إال أننا جنده           
، وكأمنا أراد أن يضـع    )معجزة انشقاق القمر  (يقف مطوال مع شبهة منكري      ) والثالثني

  .أمامنا مثاال عن منهجه يف الرد على منكري املعجزات
والذي جيعلنا نقول بأن ما أورده يف اية الكلمة احلادية والثالثني هو عبارة عن مثال               

  :أننا عند القراءة جند ما يليملنهج الرد على الشبهات 
 -): الكلمة التاسعة عشر واحلادية والـثالثني     : ذيل( أنه أورد الرد حتت عنوان       -1

قد خصصتا لبيان معجزات الرسول      ) الرسالتني( فكلتا الكلمتني    -وكما سبق وأن أشرنا     
جا صلى اهللا عليه وسلم ، فكأنه بعد أن سرد املعجزات أراد أن يضع أمام القارئ منـه                

، وإال  )انشـقاق القمـر   (للرد على منكريها من خالل مناقشة شبهات منكري معجزة          
  .فاالعتراض وارد من املاديني أيضا على بقية املعجزات األخرى

، )املعجزة( أن طريقة املناقشة تبني أن النورسي إمنا يضع قواعد عامة لبيان حقيقة            -2
ميان، مث يطبق ذلك على القضية اجلزئية حمـل         وعالقتها بالرسالة احملمدية وبالتكليف باإل    

  ).انشقاق القمر(النقاش 
 انه خالل املناقشة يشري إىل بقية املعجزات اليت سبق تفصـيلها يف الرسـالتني،               -3

  ).انشقاق القمر(بشكل يفهم منه أا أيضا مقصودة باحلديث وإن كان التفصيل تناول 
راه النورسي مناسبا ملناقشة املاديني املنكرين      وفيما يلي النص احملدد هلذا املنهج الذي ي       

  .للمعجزات
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  .الكلمة التاسعة عشر واحلادية والثالثني: ذيل: " يقول
  
  

  :معجـزة انشقـاق القمر
وِإنْ يروا آيـةً يعِرضـوا      . اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر    (بسم اهللا الرمحن الرحيم   

م رقُولُوا ِسحيوِمرت2-1اآلية : القمر[) س[.  
 يريدون أن يطمسوا وخيسـفوا      - ومن يقلدوم تقليدا أعمى      -إن فالسفة ماديني    

لو كان  (مبعجزة انشقاق القمر الساطع كالبدر، فيثريوا حوهلا أوهاما فاسدة، إذ يقولون            
  ).االنشقاق قد حدث فعال لعرفه العامل، ولذكرته كتب التاريخ كلها

ن انشقاق القمر معجزة إلثبات النبوة، وقعت أمـام الـذين مسعـوا             إ: اجلــواب
بدعوى النبوة وأنكروها، وحدثت ليال يف وقت تسود فيه الغفلة، وأظهر آنيا، فضال عن              
أن اختالف املطالع ووجود السحاب والغمام وأمثاهلا من املوانع حتول دون رؤية القمر،             

ن يف ذلك الوقت منتشرة، لذا ال يلزم أن         علما أن أعمال الرصد ووسائل احلضارة مل تك       
  .233يرى االنشقاق كل الناس، يف كل مكان، وال يلزم أيضا أن يدخل كتب التاريخ

 سـحب   - بإذن اهللا    –فاستمع اآلن إىل نقاط مخس فقط من بني الكثري منها، تبدد            
  .األوهام اليت تلبدت على وجه هذه املعجزة الباهرة

الكفار يف ذلك الزمان معلوم ومشـهود تارخييـا،         إن تعنت   :  النقطـة األولـى  -
 –وبلغ صداه اآلفاق مل جيرؤ أحد من الكفار         ) انشق القمر (فعندما أعلن القرآن الكرمي     

 أن يكذب ذه اآلية الكرمية، أي ينكر وقوع احلادثة، إذ لو مل             -وهم جيحدون القرآن    
ـ             دى أولئـك الكفـار،      تكن احلادثة قد وقعت فعال يف ذلك الوقت، ومل تكن ثابتة ل

الندفعوا بشدة ليبطلوا دعوى النبوة ويكذبوا الرسول  صلى اهللا عليه وسلم ، بينمـا مل                
تنقل كتب التاريخ والسري شيئا من أقوال الكفار حول إنكارهم حدوث االنشقاق، إال             

وهو أن الذين شاهدوا املعجزة من الكفار       ) ويقولوا سحر مستمر  (ما تبينه اآلية الكرمية     
هذا سحر فابعثوا إىل أهل اآلفاق حىت تنظروا أ رأوا ذلـك أم ال ؟ وملـا حـان                   : الواق

: الصباح، أتت القوافل من اليمن وغريها فسألوهم، فأخربوهم أم رأوا مثل ذلك فقالوا            
  .أن سحر يتيم أيب طالب قد بلغ السماء

: التفتزاينلقد قال معظم أئمة علم الكالم، من أمثال سعد          :  النقطـة الثـانيـة  -
إن انشقاق القمر متواتر، مثل فوران املاء من بني أصابعه الشريفة  صلى اهللا عليه وسلم                  
وارتواء اجليش منه، ومثل حنني اجلذع من فراقه  صلى اهللا عليه وسلم  الذي كان يستند        

 مجاعة غفرية عـن     234إليه أثناء اخلطبة ومساع مجاعة املسجد ألنينه أي أن احلادثة نقلته          
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اعة غفرية يستحيل طواطؤهم على الكذب، فاحلادثة متواترة تواتر قطعيـا كظهـور             مج
  .املذنب قبل ألف سنة وكوجود جزيرة سرنديب اليت مل نرها

وهكذا ترى أن إثارة الشكوك حول هذه املسألة القاطعة وأمثاهلا من املسائل املشاهدة 
ـ               ن املمكنـات وليسـت     شهود عيانا إمنا هي  بالهة ومحاقة، إذ يكفي فيهـا أـا م

  .235مستحيال
  .علما أن انشقاق القمر ممكن كانفالق اجلبل بربكان

إن املعجزة تأيت إلثبات دعوى النبوة عن طريـق إقنـاع           :  النقطـة الثـالثـة  -
املنكرين وليس إرغامهم على اإلميان، لذا يلزم إظهارها للذين مسعوا دعوى النبوة، مبـا              

إىل صدق النبوة، أما إظهارها يف مجيـع األمـاكن، أو           يوصلهم إىل القناعة واالطمئنان     
إظهارها إظهارا بديهيا حبيث يضطر الناس إىل القبول والرضوخ فهو مناف حلكمـة اهللا              
احلكيم ذي اجلالل، وخمالف أيضا لسر التكليف اإلهلي، ذلك ألن سر التكليف اإلهلـي              

  .يقتضي فتح اال أمام العقل دون سلب االختيار منه
ان اخلالق الكرمي قد ترك معجزة االنشقاق باقية لساعتني من الزمان، وأظهرها            فلو ك 

للعامل أمجع ودخلت بطون التاريخ كما يريدها الفالسفة، لكان الكفار يقولـون أـا              
ظاهرة فلكية معتادة وما كانت حجة على صدق النبوة وال معجـزة ختـص الرسـول                

معجزة بديهية ترغم العقل على اإلميـان       األعظم صلى اهللا عليه وسلم أو لكانت تصبح         
وتسلبه من االختيار وعندئذ تتساوى أرواح سافلة كالفحم اخلسيس من أمثال أيب جهل             

 أي  - رضي اهللا عنه     -مع األرواح العالية الصافية كاألملاس من أمثال أيب بكر الصديق           
  .لكان يضيع سر التكليف اإلهلي

 الليل، وحني تسود الغفلة، وغدا اختالف       وألجل هذا فقد وقعت املعجزة آنيا، ويف      
  .املطالع والغمام وأمثاهلا حجبا أمام رؤية الناس هلا، فلم تدخل بطون كتب التاريخ

أن هذه املعجزة اليت وقعت ليال وآنيا، وعلى حني غفلـة، ال   :  النقطـة الرابعـة  -
 عينيه،  يراها كل الناس دون شك يف كل مكان، بل حىت لو ظهرت لبعضهم فال يصدق              
  .ولو صدقها، فإن حادثة كهذه مروية من شخص واحد ال تكون ذات قيمة للتاريخ

ولقد رد العلماء احملققون ما يزيد يف رواية املعجزة من أن القمر بعد انشقاقه قد هبط                
رمبا أدخل هذه الزيادة بعض املنافقني ليسقطوا الرواية مـن قيمتـها            : إىل األرض، قالوا  
  .236ويهونوا من شأا
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مث إن يف ذلك الوقت كانت سحب اجلهل تغطي مساء انكلترا ،والوقت على وشك              
.. 237الغروب يف إسبانيا وأمريكا يف وضح النهار، والصباح قد تنفس يف الصني واليابان            

  .ويف غريها من البلدان هناك موانع أخرى للرؤية، فال  تشاهد هذه املعجزة العظيمة فيها
إن تأريخ انكلترا والصني واليابان وأمريكا      (لذي يقول   فإذا علمت هذا فتأمل كالم ا     

أال تبـا للـذين     .. أي هذر هذا  ) وأمثاهلا من البلدان ال  تذكر هذه احلادثة، إذن مل تقع          
  .يقتاتون على فتات أوروبا

إن انشقاق القمر ليس حادثة حدثت من تلقاء نفسـها،          :  النقطـة اخلـامسـة  -
 رب الشمس   – املصادفة، بل أوقعها اخلالق احلكيم       بناء على أسباب طبيعية  وعن طريق      

 حدثا خارقا للسنن الكونية، وتصديقا لرسالة احلبيب  صلى اهللا عليه وسـلم               -والقمر  
 وفق حكمته مبقتضى سر اإلرشاد      - سبحانه وتعاىل    –وإعالنا عن صدق دعوته، فأبرزه      

ملشاهدين لـه، بينمـا     والتكليف وحكمة تبليغ الرسالة وليقيم احلجة على من شاء من ا          
 عمن مل تبلغهم دعوة نبيه  صلى اهللا عليـه           - اقتضاء حلكمته سبحانه ومشيئته      –أخفاه  

وسلم  من الساكنني يف أقطار العامل، وحجبه عنهم بالغيوم والسحاب وباختالف املطالع             
وعدم طلوع القمر أو شروق الشمس يف بعض البلدان واجنالء النهار يف أخرى وغروب              

  .وأمثاهلا من األسباب الداعية إىل حجب رؤية االنشقاق.. يف غريهاالشمس 
 إىل مجيع الناس يف العامل فإما أا كانت تربز هلم نتيجة إشارة             238لو أظهرت املعجزة  

الرسول األعظم  صلى اهللا عليه وسلم  وإظهار ملعجزة نبوته، وعندها تصل إىل البداهة،               
سلب االختيار منهم، فيضيع سـر التكليـف،   أي يضطر الناس كلهم إىل التصديق أي ي    

أو أا تربز هلـم     .. 239بينما اإلميان حيافظ على حرية العقل يف االختيار وال يسلبها منه          
كحادثة مساوية حمضة وعندها تنقطع صلتها بالرسالة األمحديـة وال يبقـى هلـا مزيـة         

  .240"خاصة
  : مضمون الرسالة احملمدية وآثارها-ج

شخصية الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  وال مبا أيـد بـه مـن                مل يكتف النورسي ب   
معجزات، كدالئل على صدق نبوته، بل تناول بالتحليل أيضا، مضمون الرسالة اليت جاء       

  .ا وأثرها يف الكون واإلنسان
فكما أن املنصف إذا تأمل شخصية الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  ووزا مبـوازين                

وكذلك إن هو تتبع املعجزات الثابتة بالدليل القطعـي ووقـف           العقل السليم أقر بنبوته     
ال يسعه إال التصديق ا، فإنه إن نظر إىل ) القرآن الكرمي(باخلصوص مع أعظم املعجزات  
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ما يدعو إليه هذا الرسول وتلمس اآلثار اليت أحدثها بدعوته تلك فحتمـا سيصـل إىل                
  .النتيجة ذاا

 رسائله عن الرسالة احملمدية مبينا مضموا ومربزا        ومن هنا كثر حديث النورسي يف     
  .آثارها، جاعال من ذلك دليال على صدق صاحبها

  :وسنحصر كالمنا هنا يف نقطتني تناول من خالهلا النورسي هذه املسألة
  .آثارها): الثانية(مضمون الرسالة، ): األوىل (
  
  :  مضمون الرسالة احملمدية-1

 باعتباره أصل   -ذه النقطة من خالل حديثه عن القرآن الكرمي         لقد تناول النورسي ه   
 وكذلك من خالل عقد املوازنات بني ما يدعو إليه القرآن، وما تدعو             -الرسالة احملمدية 

إليه الفلسفات املادية، وأيضا من خالل احلديث عن دالئل صدق الرسول  صلى اهللا عليه      
  وسلم 

قد سـبق وأن    ) 242 واملوازنات 241ن القرآن احلديث ع ( ولئن كان األمران األوالن     
أي اعتبـار   (أشرنا إليهما يف حبث سابق، فإن حديثنا يركز هنا أساسا على األمر الثالث              

  ).مضمون الشريعة دليال على صدق الرسول
 ينطلق النورسي يف بيان مضمون الرسالة احملمدية وكوا دليال على صدق نبـوة              -

لرسالة إمنا هي املرآة اليت تظهر جتلي أمساء اهللا احلسىن          صاحبها، من خالل بيان أن هذه ا      
  .يف الكون

وينبهه إىل ما بث يف الكون من مجـال     ) اإلنسان(الذي يعلم   ) الدرس(فالشريعة هي   
  .مؤهل إليصال املعرفة إىل املتعلم) معلم(إهلي، وكل درس البد له من 

تايل وذلك بناء على نظريـة      فيكون دليل النورسي يف هذه املسألة مركبا بالشكل ال        
  :التجلي
  . الكون واملوجودات هي جتليات ألمساء اهللا احلسىن-
  . الرسالة ترشد اإلنسان وتعرفه بسلطان الربوبية-
   هذا التعريف يقتضي معرفا مؤهال لذلك وهو الرسول  صلى اهللا عليه وسلم -

يقتضيان ) احلكيم(و) احلكم( إن اسم اهللا : يصح أن يقال: " يقول موضحا هذا األمر
  . ورسالته، ويدالن عليها ويستلزماا- صلى اهللا عليه وسلم -بداهة نبوة حممد 
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 ما دام الكتاب البليغ مبعانيه ومراميه، يقتضي بالضرورة معلما بارعا لتدريسه،            ! نعم
واجلمال الفائق يقتضي مرآة يتراءى فيها، ويرى مجاله وحسنه، والصنعة البديعة تستدعي            

  .يا داعيا إليهامناد
فالبد أن يوجد بني بين البشر، الذي هو موضوع خطاب كتاب الكـون الكـبري                

البـد أن   : املتضمن مئات املعاين البليغة واحلكم الدقيقة يف كل حرف من حروفه، أقول           
يوجد رائد أكمل، ومعلم أكرب، لريشد الناس إىل ما يف ذلك الكتاب الكبري من حكـم                

وليكون مبعـث   ..  وجود احلكم املبثوثة يف أرجائه ويدل عليها       وليعلم.. مقدسة حقيقية 
ولريشد إىل مـا يريـد      .. ظهور املقاصد الربانية يف خلق الكون، بل السبب يف حصوهلا         

اخلالق إظهاره من كمال صنعته البديعة، ومجال أمسائه احلسىن، فيكون كاملرآة الصـافية             
عبودية واسعة باسم املخلوقات قاطبة،     ولينهض ب .. لذلك الكمال البديع واجلمال الفائق    

جتاه مظاهر الربوبية الواسعة، مثريا الشوق وناثرا الوجد يف اآلفاق برا وحبرا وملفتا أنظار              
اجلميع إىل الصانع اجلليل بدعوة ودعاء وليل وتسبيح وتقـديس، تـرن بـه أرجـاء                

  .243"السماوات واألرض 
يف –) احلكم احلكيم (جلي األعظم السم    مثلما يقتضي الت  : " ويزيد األمر بيانا بقوله   

اهللا، الـرمحن، الـرحيم،     ( الرسالة األمحدية ،فإن أغلب األمساء احلسـىن         -أوسع مداه   
وأمثاهلا  تستلزم الرسالة األمحدية يف أعظـم        ...) الودود، املنعم، الكرمي، اجلميل، الرب    

  .244..."جتلياا وإحاطتها بالكون كله استلزاما قاطعا ال ريب فيه
جتليات عظمة الربوبية وهيمنة سلطنة األلوهية إمنا تعرف        " وخيلص يف النهاية إىل أن      

برسالة هذا الداعية العظيم إىل سلطان الربوبية وتتبني ا، ونفهم عنها، وتؤخـذ منـها               
  .وتصدق ا

  .245"وهكذا فأغلب األمساء احلسىن إمنا هي برهان باهر على الرسالة األمحدية
-  روسي أيضا إىل مضمون الرسالة احملمدية من خـالل تركيزهـا علـى              وينظر الن

هو دليل مثبت للرسالة اليت قامت عليه،       ) التوحيد(، فريى أن كل دليل يثبت       )التوحيد(
  .ومن مث دليل على صدق الداعي إليها فيما يدعي من النبوة

أثبته وأعلنه  إن هذا التوحيد احلقيقي جبميع مراتبه، وبأمت صوره الكاملة، قد           : " يقول
وفهمه وبلغه حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فال بد أن رسالته ثابتة وقاطعة كقطعية ثبوت                

ملا كان التوحيد هو أعظم حقيقة يف عامل الوجـود وأن الرسـول             : التوحيد نفسه، ألنه  
فالبـد أن   .. األعظم صلى اهللا عليه وسلم هو الذي توىل تبليغه وتعليمه جبميع حقائقـه            
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اهني اليت تثبت التوحيد تكون بدورها براهني إلثبات رسالته وأدلة على صدق            مجيع الرب 
  .246"نبوته وأحقية دعوته  صلى اهللا عليه وسلم  

 وينظر إىل انسجام مضموا مع ما ركب يف اإلنسان من حب لالستطالع وشوق              -
–  وهـو اهللا  (إىل املعرفة وكشف حقائق األشياء، بل ما يدعو هذا الرسول إىل معرفته             

، ال تعد األشياء اليت يسعى اإلنسان إىل معرفتها، إال حقائق تافهـة ال وزن هلـا،        )تعاىل
  .زيادة إىل قيام األدلة على صدق ما يدعو إليه

، هـاهو ذا    ]يعين الرسول صلى اهللا عليه وسلم       [أنظر واستمع إىل ما يقول      : " يقول
لوب جالبة للعقول إىل يبحث عن حقائق  مدهشة عظيمة، ويبحث عن مسائل جاذبة للق      

الدقة والنظر، إذ من املعلوم أن شوق كشف حقائق األشياء قد ساق الكثريين من أهـل               
إن : حب االستطالع واللهفة واالهتمام إىل فداء األرواح، أال ترى أنه لـو قيـل لـك       

افتديت نصف عمرك أو نصف مالك، لنـزل من القمر أو املشتري شـخص خيـربك               
  .ربك حبقيقة مستقبل أيامك ؟ أظنك ترضى بالفداءبغرائب أحواهلما وخي

ترضى لدفع ما تتلهف إليه بنصف العمر واملال، وال تم مبا يقول هـذا      : فيا للعجب 
، ويصدقه إمجاع أهل الشـهود وتـواتر أهـل          - صلى اهللا عليه وسلم      –النيب الكرمي   

ث يف شؤون سلطان، االختصاص من األنبياء والصديقني واألولياء احملققني، بينما هو يبح    
ليس القمر يف مملكته إال كذباب يطري حول فراش، وهذا حيوم حول سراج مـن بـني                 
.. ألوف من القناديل اليت أسرجها يف منـزل من بني ألوف منازله، الذي أعده لضيوفه             

وكذا خيرب عن عامل هو حمل اخلوارق والعجائب، وعن انقالب عجيب، حبيث لو انفلقت             
باهلا كالسحاب، ما ساوت عشر معاشر غرائب ذلك االنقـالب،          األرض، وتطايرت ج  

إذا السماء  ( و) إذا الشمس كورت  ( فإن شئت فاستمع من لسانه أمثال السور اجلليلة         
  ).القارعة( و)  وإذا زلزلت األرض زلزاهلا(و) انفطرت

وكذا خيرب بصدق عن مستقبل، ليس مستقبل الدنيا بالنسبة إليه إال كقطرة سراب بال    
  .ائل بالنسبة إىل حبر بال ساحلط

وكذا يبشر عن شهود بسعادة، ليست سعادة الدنيا بالنسبة إليها إال كـربق زائـل               
  .247"بالنسبة إىل مشس سرمدية 

 وينظر إىل مضمون الرسالة يف عالقتها باإلنسان والكون، فصـاحبها يـدعو إىل              -
الغاية اليت دف إليها    الكمال الذي لواله لسقطت املوجودات إىل أسفل سافلني، فسمو          

  .هذه الرسالة دليل على صدق صاحبها
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مث أنظر ألي مقصد وغاية يتضرع ؟ هاهو يدعو ملقصد لوال حصـول ذاك              : " يقول
املقصد لسقط اإلنسان بل العامل، بل كل املخلوقات، إىل أسفل سافلني ال قيمة هلـا وال                

  .248"معىن، ومبطلوبه تترقى املوجودات إىل مقامات كماالا 
بل إن من كماالت الرسالة يف عالقتها بالكون، أن أصبحت يف نظر النورسي روحا              

فإذا ما فارق نور الرسالة احملمديـة الكـون         " متنح الكون احلياة وعقال يهب له اهلداية        
وغادره مات الكون وتوفيت الكائنات، وإذا ما غاب القرآن وفارق الكون جن جنونـه   

اا، وزال عقلها، وظلت دون شعور، واصطدمت بإحـدى         وفقدت الكرة األرضية صو   
  .249"سيارات الفضاء وقامت القيامة 

تلكم هي الزوايا اليت نظر من خالهلا النورسي إىل مضمون الرسالة احملمدية، باعتباره             
 دليال  على صدق حممد  صلى اهللا عليه وسلم  يف نبوته، فهي رسالة                - أي املضمون    –
رسالة قامت على التوحيد الذي     (وهي  )  الربوبية املتجلية يف الكون    تعلم اإلنسان شؤون  (

رسالة دعت إىل رقي اإلنسـان والكـون إىل أعلـى           ( وهي  ) يثبت بالعديد من األدلة   
  ).مقامات الكمال 

فهذه األمور إن فحصت جمتمعة أو منفردة قادت إىل التصديق بنبوة صاحب الرسالة              
  .صلى اهللا عليه وسلم

  
  :رسالة احملمدية آثار ال-2

إن مما يبني صدق نبوة الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  كما يرى النورسـي، تلـك                  
اآلثار اليت أحدثتها رسالته يف احلياة، واليت برزت من خالل التغريات اليت طرأت علـى               

  .الكون واإلنسان، أي على مجيع املوجودات
حلياة مرة وإىل الكون أخرى وإىل     وهلذا وجدناه يقف مع بيان هذه اآلثار، مشريا إىل ا         

  .اإلنسان حينا وإىل العرب خاصة حينا آخر
  :وهذه اآلثار كما ينبه إليها النورسي ميكن حصرها فيما يلي

 - الكون واإلنسان–كلها ) احلياة (  فربسالة حممد  صلى اهللا عليه وسلم  حتولت           -أ
 عليه السالم   – العباد من آدم     ، تتعاىل عن الزمن فيحضرها كل     )كونية( إىل حلظة صالة    

ومن يعبده اضـطرارا    ) اإلنسان( إىل آخر الزمن، ويصطف فيها من يعبد اهللا اختيارا           -
  ).بقية الكائنات(

بلسان الصوفية الذين جيعلون من الـذات       ) الصالة الكونية ( يصور لنا النورسي هذه     
مث أنظر  ..  الصالة الكربى  فإن شئت فانظر إليه وهو يف     : " احملمدية مركز الكون، فيقول   

إليه يصلي تلك الصالة ذه اجلماعة العظمى، بدرجة كأنه هو إمام يف حمراب عصـره،               
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 إىل هـذا    -عليه السـالم  –واصطف خلفه، مقتدين به، مجيع أفاضل بين آدم، من آدم           
العصر إىل آخر الدنيا، يف صفوف األعصار مؤمتني به ومؤمنني على دعائه، مث استمع ما               

فهاهو يدعو حلاجة شديدة عظيمة عامـة حبيـث         ..  يف تلك الصالة بتلك اجلماعة     يفعل
: تشترك معه يف دعائه األرض والسماء، بل كل املوجودات، فيقولون بألسنة األحـوال            

نعم يا ربنا تقبل دعاءه، فنحن أيضا بل مع مجيع ما جتلى علينا من أمسائك نطلب حصول  
 طرز تضرعاته كيف يتضرع، بافتقـار عظـيم، يف   مث أنظر إىل طوره يف.. ما يطلب هو 

اشتياق شديد وحبزن عميق يف حمبوبية حزينة، حبيث يهيج بكـاء الكائنـات فيبكيهـا،     
فيشركها يف دعائه، مث أنظر ألي مقصد وغاية يتضرع؟ هاهو يدعو ملقصد لوال حصول              

 ال قيمة هلا    ذلك املقصد لسقط اإلنسان، بل العامل، بل كل املخلوقات إىل أسفل سافلني           
مث أنظر كيـف يتضـرع      .. وال معىن، ومبطلوبه تترقى املوجودات إىل مقامات كماالا       

باستمداد مديد، يف غياث  شديد، يف استرحام بتودد حزين، حبيـث يسـمع العـرش                
مث .. آمني، اللهم آمني  : والسماوات، ويهيج وجدها، حىت كأن العرش والسماوات بقول       

 يطلب من القدير السميع الكرمي ومن العلـيم البصـري           !نعمينظر ممن يطلب مسئوله ؟      
الرحيم الذي يسمع أخفى دعاء من أخفى حاجة، إذ جييبه بقضاء حاجته باملشـاهدة،               
وكذا يبصر أدىن أمل يف أدىن ذي حياة يف أدىن غاية، إذ يوصله إليهـا مـن حيـث ال                  

بقى ريـب يف أن     حيتسب باملشاهدة ويكرم ويرحم بصورة حكيمة وبطرز منتظم، ال ي         
  .250"هذه التربية والتدبري من مسيع عليم وبصري حكيم 

 وبرسالته صار للحياة واألحياء أهداف أمسى وأرقى، وأصبح للحياة وللعالقات           -2
بني األحياء معان إجيابية نقلتها من العداوة والتصادم إىل األخوة والتحابب، يسـتوي يف              

  .ذلك ذو احلياة واجلمادات
إىل هذا الشخص النوراين كيف ينشر من احلقيقة ضياء نوارا، ومـن            أنظر  : " يقول

احلق نورا مضيئا، حىت صري ليل البشر ارا، وشتاءه ربيعا، فكأن الكائنات تبدل شكلها              
فإذا ما نظرت إىل الكائنات     .. فصار العامل ضاحكا مسرورا بعدما كان عبوسا  قنطريرا        

عموميا، وتر موجوداا كاألجانـب الغربـاء       خارج نور إرشاده، تر يف الكائنات مأمتا        
واألعداء، ال يعرف بعض بعضا، بل يعاديه، وتر جامداا جنائز دهاشة، وتر حيواناـا              

  .أيتاما باكني بضربات الزوال والفراق
فهذه هي ماهية الكائنات عند من مل يدخل دائرة نوره، فانظر اآلن بنوره ومبرصـاد               

الكائنات كيف تراها ؟ فانظر، قد تبدل شكل العامل، فتحول          دينه ويف دائرة شريعته، إىل      
بيت املأمت العمومي، مسجد  الذكر والفكر وجملس اجلذبة والشكر، وحتـول األعـداء              
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األجانب من املوجودات أحبابا وإخوانا، وحتول كل من مجاداا امليتة الصـامتة حيـا              
 األيتـام   –ول ذو احلياة منها     مؤنسا مأمورا مسخرا ناطقا بلسان حاله آيات خالقه، وحت        

  .251" ذاكرين يف تسبيحام، شاكرين لتسرحيهم عن وظائفهم -الباكون والشاكون 
 صاغه النورسي بلسان املتصوف الـذي حيـاول أن          - كاألثر السابق    –فهذا األثر   

يتجاوز الظاهر لينفذ ببصريته إىل باطن األشياء، متوسال يف ذلك بلغة جمازية تضفي احلياة          
  .252على اجلمادات وتبعث الروح فيها، لتقريب املعىن للمخاطب

لقد حتولت  : "  وبرسالته خرجت املوجودات من دائرة العبث إىل دائرة احلكمة         -3
بذلك النور حركات الكائنات وتنوعاا وتغرياا من العبثية والتفاهة وملعبة املصادفة إىل            

أمساء إهلية، حىت ترقى العـامل وصـار       مكاتيب ربانية، وصحائف آيات  تكوينية ومرايا        
  .253"كتاب احلكمة الصمدانية 

، ولكـن باعتبـاره   )خالقا( وبرسالته منح الكائنات وجودا حقيقيا، ال باعتباره         -4
هلا أمام أعني   ) عارضا(على بديع صنعته تعاىل فيها، و     ) داال(حلكمة اهللا  فيها، و    ) معرفا(

  ).العدم( يف طي ذوي الشعور، ولوال بعثته ورسالته لبقيت 
لو مل يوجد هذا الشخص لسقطت الكائنات واإلنسان، وكـل شـيء إىل         : " يقول

درجة العدم ،ال قيمة وال أمهية هلا، فيلزم ملثل هذه الكائنات البديعة اجلميلة من مثل هذا                
الشخص اخلارق الفائق، املعرف احملقق، فإذا مل يكن هذا فال تكن الكائنات، إذ ال معىن               

  .254"نسبة إلينا هلا بال
 أما حينما يتناول النورسي أثر الرسالة احملمدية على اإلنسان، فهو يشـري إىل              -5  

أثرها يف اإلنسان عموما ويف العرب بشكل خاص، على اعتبار أم أمثل منوذج يتبني من             
  .خالله الباحث أثر الرسالة وصدق صاحبها

) احليوانيـة (، ارتفعت به من درجة      فبني أن الرسالة احملمدية وهي ختاطب اإلنسان       -
واالرتقاء ) للخالفة(، وباجلملة هيأته    )الزمن( وغريت نظرته إىل    ) الفقر  ( و) العجز  ( و

  .إىل أعلى املراتب يف سلم املوجودات، على الرغم من ضعفه وقصوره وعجزه
وانظر إىل اإلنسان كيف ترقى من حضيض احليوانية الذي هوى إليه بعجزه            : " يقول

فقره وبعقله الناقل ألحزان املاضي وخماوف املستقبل، ترقى إىل أوج اخلالفة بتنور ذلك             و
 - من عجز وفقر وعقـل       –العقل والعجز والفقر، فانظر كيف صارت أسباب سقوطه         
  .255"أسباب صعوده بسبب تنورها بنور هذا الشخص النوراين

  :ين وبني أن أثر رسالته على العرب خاصة، ظهرت يف أمرين بارز-
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حيـث  ): املدنية واحلضـارة  (إىل طور   ) البداوة( نقلهم يف مدة وجيزة من طور        -1
 بالنظر إىل العرب    –زودهم مبقومات احلضارة وأخالقها، وهذا عمل ال ميكن أن حيدث           

 يف تلك املدة القصرية، إال إذا كـان وراء          -آنذاك وما كانوا عليه من مستوى وأخالق        
  ).قوة قدسية(رسالة التغيري 

فإن شئت أن تعرف أن ما حيركه، إمنا هو قوة قدسية، فانظر إىل إجراءاتـه               : " يقول
يف هذه اجلزيرة الواسعة، أال ترى هذه األقوام املختلفة البدائية يف هذه الصحراء الشاسعة،      
املتعصبني لعادم، املعاندين يف عصبيتهم وخصامهم، كيف رفع هذا الشـخص مجيـع             

 وقلعها يف زمان قليل دفعة واحدة ؟ وجهزهم بأخالق حسـنة            أخالقهم السيئة البدائية  
  .256"عالية، فصريهم معلمي العامل اإلنساين وأساتيذ األمم املتمدنة 

كمـا  ) السيف(ناشئا عن قوة    ) ظاهريا(وهذا التغيري الذي أحدثه يف العرب مل يكن         
 –نورسـي   قد يتوهم متوهم، وإمنا هو تغيري ضارب جبذوره يف أعماق النفس، يقول ال            

فانظر، ليست سلطته على الظاهر فقط بل هاهو يفتح القلوب والعقـول،        " -مستطردا  
ويسخر األرواح والنفوس، حىت صار حمبوب القلوب ومعلم العقول ومـريب النفـوس             

  .257"وسلطان األرواح 
إذ ليس من السـهل علـى       :  ختليصهم يف مدة وجيزة من عادات سيئة متوارثة        -2

 أن يرفع عادة بسيطة إذا اسـتحكمت يف شـخص،           -كانت سلطته    مهما   –اإلنسان  
فكيف إذا غدت عرفا اجتماعيا، ومن هنا عد التغيري الذي أحدثه الرسول  صلى اهللا عليه     

  .وسلم  برسالته يف العرب دليال على صدق نبوته وأنه مؤيد بقوة قدسية
 طائفة صـغرية     من - كالتدخني مثال    –ومن املعلوم أن رفع عادة صغرية       : "  يقول

بالكلية، قد يعسر على حاكم عظيم، مة عظيمة، مع أنا نرى هذا النيب الكرمي صلى اهللا                
عليه وسلم قد رفع بالكلية، عادات كثرية، من أقوام عظيمة، متعصبني لعادام، معاندين             
يف حسيام، رفعها بقوة جزئية، ومهة قليلة يف ظاهر احلال، ويف زمان قصري، وغـرس               

 برسوخ تام يف سجيتهم عادات عالية، وخصال غالية، فيتراءى لنا مـن خـوارق               بدهلا
إجراءاته األساسية ألوف ما رأينا، فمن مل ير هذا العصر السعيد، ندخل يف عينه هـذه                
اجلزيرة ونتحداه، فليجرب بنفسه فيها، فليأخذوا مائة من فالسفتهم وليـذهبوا إليهـا             

 يفعلوا جزء من مائة جزء مما فعله صـلى اهللا عليـه             ليعملوا مائة سنة، هل يتيسر هلم أن      
 .258"وسلم يف سنة بالنسبة إىل ذلك الزمان
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  خــــامتـــةخــــامتـــة
يف ختام هذا البحث املقتضب، والذي جلنا من خالله مع النورسي يف مباحث النبوة              

  :وعالقتها باإلنسان، ميكننا أن نسجل املالحظات التالية
باحث يأيت منسجما مع منهجه العام يف تناول احلقائق أن تناول النورسي هلذه امل   -1

  : اإلميانية، هذا املنهج الذي يتشكل إطاره النظري من احملددات التالية
  . معقولية احلقائق اإلسالمية-1
  . اتباع املنهج القرآين-2
  . التوازن يف عرض أقسام العقيدة-3
  . الواقعية واحليوية-4

سة أخرى وتتبعنا فيها كيف عرض من خالله النورسي         وهذا املنهج قد فصلناه يف درا     
  .259بقية مباحث العقيدة اإلسالمية

أصالة النورسي وطرافة بعض أفكاره، خصوصا ما تعلق منها باملفهوم اجلديـد             -2
  .لداللة املعجزة

)  تصـوف  – فلسـفة  –علم الكالم (استيعاب النورسي للمعارف اإلسالمية    -3
واستثمار كل ذلك يف عرض قضـايا العقيـدة تقريـرا           واطالعه على معارف عصره     
  .واستدالال وردا على الشبهات

  .وعي النورسي بالتحديات اليت يطرحها العصر أمام قضايا اإلميان -4
 –ومع هذا يبقى ما خلفه النورسي تراثا ضخما ليس من السهل التعامل معه، ألنـه                

ال ) بـاردا (مكتبه يعاجل موضوعا     مل يكن يكتب ما يكتب وهو قابع خلف          -رمحه اهللا   
حياة فيه، وإمنا كان يكتب بدافع الذود عن حصون  اإلميان الـيت ـددها هجمـات                 
الفلسفات املادية اإلحلادية، وينفخ من روحه يف روح أمة أريد هلا أن متوت، فرمحـه اهللا                

  .رمحة واسعة
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 :اهلوامش
                                                           

إثبات النبوءات من أعظـم أركـان الـدين،         : "   وهو يكتسي األهمية ذاتها عند المتكلمين، يقول الجويني         1
إثبات جـواز انبعـاث الرسـل ردا علـى         ) أحدها(والمقصود منه في المعتقد حصره في خمسة أبواب         

المعجزات وشرائطها وتبين تميزها عن الكرامات والسحرة وما يتميز بـه مـدعي   ) الثاني( البراهمة و   
تخصيص نبـوءة نبينـا     ) الرابع(في إيضاح درجة داللة المعجزة على صدق الرسول و        ) الثالث(النبوة و 

الكالم فـي أحكـام     ) الخامس(محمد  صلى اهللا عليه وسلم  باآليات والرد على منكريها من أهل الملل و              
  . 257اإلرشاد، ص : الجويني: أنظر". اء وما يجب لهم وما يجوز عليهم األنبي
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  .533ص :   الكلمات2
  .176ص :   كتاب التوحيد3
وأنظـر   ) 252-2/250( الملـل والنحـل     : الشهرستاني:   أنظر التعريف بهم وشبهاتهم والرد عليها في        4

  ).العواصم من القواصم(من شبهات منكري النبوة في كتابه ) ابن العربي(أيضا ما نقله 
العواصـم مـن   ( أراء أبي بكر بن العربي الكالمية ونقده للفلسفة اليونانيـة    : عمار الطالبي / د -: راجع

  .   229-227 ص 2ت، ج.، د ط، د)الجزائر(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع )القواصم 
  .98ة التوحيد، ص الشرح الجديد لجوهر:  وأيضا العدوي70تحفه المريد، ص :   البيجوري5
 -:   وإلى هذا الرأي يذهب الماتريدي أيضا ولكن ليس بناء على الصالح واألصـلح كالمعتزلـة، أنظـر                  6

  .177كتاب التوحيد، ص : الماتريدي
  .98، والشرح الجديد ص 70ص " تحفة المريد "   أنظر 7
كتـاب  : لماتريدي ،أنظـر  ، وبعض هذه المعاني نجدها عند ا      103-91رسالة التوحيد، ص    :   محمد عبده   8

  . 188-177التوحيد، ص 
  .843ص :   الكلمات9

  .57ص :   مختارات من المثنوي10
، وأيضا الفهرس    ]910عجزه وضعفه، ص    [مادة إنسان   ) الكلمات(  راجع مثال الفهرس التحليلي لكتاب        11

   ].625عجزه وفقره، ص [التحليلي لكتاب اللمعات مادة اإلنسان 
  .137ص :   الكلمات12
  .139-137ص :   الكلمات13
  .139ص :   المصدر نفسه14
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيئين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسـماعيل               (  كقوله تعالى     15

: النسـاء ) [وإسحاق ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبـورا           
: النحـل [، ]30: الرعد[، ]3،15: يوسف[،  ]2،87: يونس[،  ]117،160 :األعراف: [وأنظر أيضا ] 163
: الشورى[،  ]35: فاطر[،  ]52،63: الشعراء[،  ]27: المؤمنون[،  ]77: طه[،  ]73،86: اإلسراء[،  ]123

  . }] 38: طه[لم نشر إلى اآليات التي ورد فيها الوحي بمعنى اإللهام كما في {] 7،17،52
ا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القرى أفلـم يسـيروا فـي األرض                 وما أرسلن (  كقوله تعالى     16

] 109: يوسـف  ) [فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار اآلخرة خير للذين اتقوا أفال تعقلون             
  ]. 7،25: األنبياء[، ]43: النحل: [وأنظر أيضا

ل مع اهللا إلها آخر فتلقى في جهنم ملومـا          ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وال تجع        (  كقوله تعالى     17
  ]. 10: النجم[، ]13: إبراهيم: [وأنظر أيضا] 39: اإلسراء) [مدحورا

، وأنظـر  ]3: الشـورى ) [كذلك يوحي إليك ربك وإلى الذين من قبلك اهللا العزيز الحكـيم          ( كقوله تعالى    18
  ].  50: سبأ[، ]57: الشورى: [أيضا

 عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول لكم إني ملك أن أتبـع إال مـا                  قل ال أقول لكم   ( كقوله تعالى    19
: األعـراف : [، وأنظر أيضـا   ]50: األنعام[،  )يوحى إلي قل هل يستوي األعمى والبصير أفال تتفكرون        

، ]2: األحـزاب [،  ]108: األنبياء[،  ]13: طه[،  ]110: الكهف[،  ]12: هود[،  ]15،109: يونس[،  ]203
  ]. 4: النجم[، ]9: األحقاف[، ]6: فصلت[
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مـريم ومـا              ( كقوله تعالى    20

  ].102: يوسف: [وأيضا] 44:آل عمران) [كنت لديهم إذ يختصمون
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 هـذا فاصـبر إن   تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل            ( كقوله تعالى    21
  ]. 49: هود) [العاقبة للمتقين

قل أي شيء أكبر شهادة قل اهللا شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن ألنـذركم بـه         ( كقوله تعالى    22
ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع اهللا آلهة أخرى قل ال أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بـريء ممـا                      

] 48:طه[،  ]27: الكهف[،  ]36: هود[،  ]145،  106،  63: األنعام[ا  وأنظر أيض ] 19: األنعام[) تشركون
  ***]. 01:الجن[، ]43: الزخرف[، ]65: الزمر[، ]45: العنكبوت[
وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر              ( ، وتمامها   2اآلية  :  يونس 23

  ).مبين
وأنظـر  )  الناس أن يؤمنـوا إذا جـاءهم الهـدى إال أن قـالوا             وما منع (، وبدايتها   94اآلية  :  اإلسراء 24

، ]6: التغابن[،  ]34،  33،  24: المؤمنون:[الرسول في ) بشرية(اعتراض المشركين على الرسالة بسبب      
  ].54: القمر[، ]27: هود[، ]25: المدثر[
   ).3/1759( في ظالل القرآن :  سيد قطب25
، ولد في مدينة قسنطينة ،انتقل بعد إنهاء الدراسة الثانوية          ، مفكر جزائري  )1973-1905( مالك بن نبي     26

 وفيها تـرجم كتبـه      1956 مهندسا كهربائيا، ذهب إلى القاهرة سنة        1935إلى باريس حيث تخرج عام      
 وعين مديرا عاما للتعليم العالي،      1963إلى العربية وأصدر البقية باللغة العربية، عاد إلى الجزائر سنة           

تقال من منصبه وتفرغ للعمل الفكري وتنظيم ندوات فكرية، اهـتم بـإبراز مشـكلة     اس1967وفي عام  
 باعتبارها مشكلة حضارة ولهذا وضع جميـع كتبـه تحـت عنـوان              -ومنه اإلسالمي –العالم المتخلف   

الظاهرة القرآنية، شروط النهضة، وجهة العالم اإلسالمي، المسلم فـي          : ، أهم كتبه  )مشكالت الحضارة (
  .وغيرها… اد، مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي، مذكرات شاهد القرنعالم االقتص

27  Malek Ben Nabi : Le phénomène Coranique , S.E.C, Alger, 1992, p 57.   
-83، ص   87ط،  .، د )الجزائر  ( فقه السيرة، دار الشهاب، باتنة      :  الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي     28

84.  
  ).أو ( ح  كذا في األصل ولعل األص29
  .96-95، ص 1981، 2جدلية القرآن، دار الطليعة، بيروت، ط:  الدكتور خليل أحمد خليل30
هاشم صالح، الفوميك والمؤسسة الوطنية للكتـاب،       : الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد، ترجمة    :  محمد أركون  31

وإنمـا يطـابق     وأركون كعادته ال يفصل بين اإلسالم والمسيحية واليهودية،          -. 76، ص   1993ط،  .د
  .بينهما بشكل كامل في كتابه، كما هو شأنه هنا بالنسبة لمسألة الوحي

وتاريخـه  ) النبوة( وما بعدها، وعن هذا االتجاه في النظر إلى          76جدلية القرآن، ص    :  خليل أحمد خليل   32
كبـرى  :  وأيضـا كتابـه  29-24فقه السـيرة، ص   : البوطي/  د -: وأسباب ظهوره وأهم ممثليه أنظر    

  .  195-186قينيات الكونية ص الي
  .32مباحث في علوم القرآن، ص :  مناع القطان-:  لتعريف الوحي لغة واصطالحا أنظر33
أن هذا التعريف يبقى نوعا من الغموض واالختالط فيما         ) مالك بن نبي  (، يرى   103ص  :  رسالة التوحيد  34

 وهذا الغموض واالخـتالط  .Le phénomène Coranique, p 59 -:يتعلق باليقين عند الرسول أنظر
في مناقشة ظاهرة الـوحي متوسـال بمفـاهيم المنطـق         ) الدكتور خليل أحمد خليل   (هو الذي استند إليه     

  .101-97 جدلية القرآن، ص -: الجدلي، أنظر
  .106-103 رسالة التوحيد، ص 35
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في إثبات الوحي عن    ولقد جهد ناس من المفسرين المحدثين       : " على هذا المسلك بقوله   ) سيد قطب ( يعلق   36
طريق العلم للتقريب، ونحن ال نقر هذا المنهج من أساسه، فللعلم ميدان، هو الميدان، الذي يملك أدواته،                 
للعلم آفاق هي اآلفاق التي يملك أدوات كشفها ومراقبتها، والعلم لم يدع أنه يعرف شـيئا حقيقيـا عـن                    

 قابال لالختبار المادي الذي يملك العلم وسـائله        الروح فهي ليست داخلة في نطاق عمله ألنها ليست شيئا         
  ). 3/1760: في ظالل القرآن". (

  .96ص :  اإلسالم يتحدى37
  .98ص :  المرجع نفسه38
  .420ص :  الكلمات39
  .672ص :  الكلمات40
  .672ص :  الكلمات41
ن وراء حجـاب  وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو م( وقد حدد القرآن صور الوحي في قوله تعالى  42

  ].51اآلية : الشورى[، )أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم
  .677ص :  الكلمات43
وإنما يهتم بالمقارنة   ] 149الكلمات، ص   [، كما يظهر مثال في      )الرسول(و) النبي( النُورسي ال يفرق بين      44

  .الحديث عن هذا الحقاوفي شخصية الرسول وسيأتي ) الوالية(وجانب ) النبوة(بين جانب 
المبحث الثاني، في رسالتنا لنيـل الماجسـتير تحـت عنـوان          ) عرض النُورسي لإللهيات  ( راجع فصل    45

  ). النُورسي ومنهجه في عرض العقيدة(
  .135ص :  مجموعة عصا موسى46
  .105ص : ، قارن مع ما أورده محمد عبده في رسالة التوحيد687ص :  الكلمات47
  :ألحاديث تحديد لعدد األنبياء منها ورد في بعض ا48

يا رسول اهللا ونبي كـان؟      : يا رسول اهللا أي األنبياء أول ؟، قال آدم، قلت         : " عن أبي ذر رضي اهللا عنه قال      
  ).ثالثمائة وبضع عشر جما غفيرا: يا رسول اهللا كم المرسلون؟ قال: نعم نبي مكلم، قلت: قال

مائـة ألـف وأربعـة      : لت يا رسول اهللا كم المرسـلون ؟، قـال         ق: " وفي رواية عن أبي أمامة قال أبو ذر       
  . رواه أحمد". وعشرون ألفا، الرسل من ذلك ثالثمائة وخمسة عشر جما غفيرا 

  .136-135ص :  مجموعة عصا موسى49
  ).اإللهام (  يشير النُورسي بهذا إلى 50
  .669ص :  الكلمات51
نا هذه النظرية عند النُورسي، في رسـالتنا المشـار          وقد فصل ) النُورسي والمنهج الصوفي  ( راجع فصل    52

  .إليها أعاله
  .147-146 وأيضا ص 670-669ص :  الكلمات53
على أساس أن الخطاب موجـه ابتـداء إلـى          ) المعراج النبوي ( بنى النُورسي الكلمة الحادية والعشرين       54

يلتفت إليه من حين إلى آخر بما       المؤمن الذي ساورته الشكوك، وافتراض الملحد في مقام المستمع الذي           
  ). 666ص : الكلمات(يلزمه ويبطل شبهته، أنظر مقدمة الرسالة 

  .671ص :  الكلمات55
  ).بصاحبها ومالكها( كذا في األصل والسياق يقتضي 56
  .136ص :  مجموعة عصا موسى57
  .147ص :  الكلمات58
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ما يلقى في الروع بطريق     : (ام بأنه  وهو يقترب هنا من التعريف الذي ساقه الجرحاني حيث عرف اإلله           59
الفيض، وقيل اإللهام ما وقع في القلب من علم، وهو يدعو إلى العمل من غير استدالل بآيـة وال نظـر            

  ].  51أنظر كتاب التعريفات ،ص ). [ في حجة، وهو ليس حجة عند العلماء إال عند الصوفيين
: ، أنظر )الموقف السادس والخمسون  (  في   ، قارن مع ما أورده األمير     137ص  :  مجموعة عصا موسى   60

  .ب34 ورقة رقم 1المواقف، ج
  .148-147ص :  الكلمات61
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمـات ربـي                ( وتمامها   109اآلية  :  الكهف 62

  ).ولو جئنا بمثله مددا 
  .138-137ص :  مجموعة عصا موسى63
حجة كما ذكر الجرجاني، وجعل كبار الصـوفية كـأبي          ) اإللهام(ء ال يعتبرون     ولعل هذا ما جعل العلما     64

يزيد والجنيد والغزالي والشاذلي، يقيدون األخذ باإللهام بمدى اتفاقه مع الوحي المعصـوم، يقـول أبـو                 
مير األ: أنظر". (إنه يرد علي الوارد فال أقبله إال بشاهدين عدلين وهما الكتاب والسنة             : "الحسن الشاذلي 

إذ تعارض كشفك مع الكتاب والسنة، تمسك       : "وقال أيضا ). ب19، ورقة رقم    1المواقف، ج : عبد القادر 
بالكتاب والسنة ودع كشفك، وقل لنفسك إن اهللا ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضـمنها فـي                  

عبـد الحلـيم    /د: ظرأن{".  جانب الكشف وال اإللهام وال المشاهدة إال بعد عرضها على الكتاب والسنة             
، وأنظـر   }247-246، ص   )بحوث التصوف ضمن المجموعـة الكاملـة      (المنقذ من الضالل    : محمود
  .  19-18الرسالة، ص : القشيري: أيضا

  .138ص :  مجموعة عصا موسى65
محمـد  : الجواهر الكالمية في إيضاح العقيدة اإلسالمية، قدم لها وعلق عليهـا          :  الشيخ طاهر الجزائري   66

  .69-68، ص 1990ط، .الصديق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دالصالح 
  .69ص :  نفس المرجع67
تحفة المريد على جـوهرة التوحيـد، ص        :  البيجوري -: ، وأنظر في ذلك أيضا    71ص  :  المرجع نفسه  68

  .100-99الشرح الجديد لجوهرة التوحيد، ص : العدوي.71-75
  .62ص :  الكلمات69
  .63ص :  المصدر نفسه70
  .ولم تكن نبوة مكتسبة       ولو رقى في الخير أعلى عقبه:  يقول صاحب الجوهرة71

أي ال يكتسبها العبد بمباشرة أسباب مخصوصـة كمالزمـة          : " على هذا البيت بقوله   ) البيجوري(ويعلق  
ون جميعا  فالذي ذهب إليه المسلم   ) لعنهم اهللا تعالى  (الخلوة والعبادة وتناول الحالل كما زعمت الفالسفة          

  .75تحفة المريد، ص :  أنظر-". أن النبوة خصيصة من اهللا تعالى ال يبلغ العبد أن يكتسبها 
  .486، وأيضا ص 112ص :  الكلمات72
هي ابتداء، وقال قائلون هي     : هل هي ابتداء أم ثواب ؟ فقال قائلون       : واختلفوا في النبوة  : " يقول األشعري  73

مقـاالت  : أنظـر ".   يجوز أن تكون ابتداء   ): الجبائي(، وقال   )عباد(جزاء على عمل األنبياء، هذا قول       
   ).2/137( اإلسالميين 

  .109ص :  الكلمات74
  . 201التعريفات ،ص :  الجرجاني75
  .206ص :  المرجع نفسه76
  .194ص :  اللمعات77
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  .129ص :  وأيضا مجموعة عصا موسى279ص :  الكلمات78
  .55ص :  الكلمات79
. بياء، وبشأن ما ورد في القرآن ويفيد بظاهره وقوع بعـض المخالفـات مـنهم               حول مسألة عصمة األن    80

  .71-70الجواهر الكالمية، ص : الشيخ طاهر الجزائري: أنظر
   ).ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما( ، وتمامها 2اآلية :  سورة الفتح81
  .45ص :  الللمعات82
  .790 وأيضا ص 109ص :  الكلمات83
  .204 ص : المصدر نفسه84
  .74ص :  المصدر نفسه85
  .62ص :  المصدر نفسه86
  . سنعود إلى هذه المسألة الحقا حينما نبين تصور النُورسي لداللة المعجزة87
، وهنا نلمس ردا ضمنيا على الدعوات العلمانية التي كانت تسعى إلى حصر الـدين               279ص  :  الكلمات 88

  .في الجانب الروحي) اإلسالم بالخصوص(
  ).75-1/71: (المكتوبات: السرهندي: ، قارن مع63ص : ت الكلما89
  .62ص :  الكلمات90
  .63ص :  المصدر نفسه91
  .84ص :  المصدر نفسه92
  .567ص : ، وأيضا اللمعات119ص :  المصدر نفسه93
  .103ص :  رسالة التوحيد94
  .568ص : ، واللمعات119ص :  الكلمات95
  .65الجواهر الكالمية، ص :  الشيخ طاهر الجزائري96
، وأنظر أيضـا    151محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين،ص         :  الرازي 97

   وما بعدها214كبرى اليقينيات الكونية،ص : البوطي
كبـرى  : البـوطي / د-:  لبيان الظروف التاريخية التي نشأ فيها هذا التيار وأهم أفكاره وزعمائه راجـع          98

  .228-221اليقينيات الكونية، ص 
  .99ص :  اللمعات99

 من هذا النص يتبين لنا وعي النُورسي بالدوافع التي حملت بعض المصلحين على أن يتعسـفوا فـي                   100
محمد (تأويل النصوص كي تتوافق مع ما ظنوه صدقا وحقا في اآلراء الغربية، كما هو الشأن مع اإلمام                  

  .في بعض آرائه) عبده
  ).خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (وتمامه . 59اآلية :  آل عمران101
ومن ثمة تكون خارجـة عـن قـانون         ) أم( و  ) أب(  وجودها بهذا الشكل ال ينفي كونها صادرة من          102

أنها تأتي إلى الوجود على غير معهود قانون التناسل الذي نجـده            : التناسل، إال إذا كان مقصود األستاذ     
  . عند اإلنسان أو الثدييات

  ).أوال(بعد أن قال في البداية ) ثانيا(ثانية في النص، فكان ينبغي أن يقول  هذه الفكرة ال103
  .59-58ص :  اللمعات104
  .221ص :  الكلمات105
  .279ص :  الكلمات106
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  .279ص :  المصدر نفسه107
  .، وقد ذكرت األمثلة على امتداد هذه الصفحات مفصلة296-280ص :  الكلمات108
ن القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بأذن ربـه ومـن يـزغ         وأسلنا له عي  ( وتمامها   12اآلية  :  سبأ 109

  ).منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير 
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فـانفجرت منـه            ( ، وتمامها   60اآلية  :  البقرة 110

 اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلـوا واشـربوا مـن رزق اهللا وال تعثـوا فـي األرض                     
  ).مفسدين

ورسوال إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم، أني اخلق لكم             (، وتمامها   49اآلية  :  آل عمران  111
من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن اهللا وأبرئ األكمة واألبرص وأحيي الموتى بـإذن                 

    ).كم إن كنتم مؤمنيناهللا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك آلية ل
يشير إلى أن معجزة إحياء الموتى ليست داخلة تحت ما يمكن أن يصـل الطـب                ) داء( قول النُورسي    112

  .البشري ألن الموت ليس داء
   ).ولقد آتينا داود فضال يا جبال أوبي معه والطير( ، وبدايتها 10اآلية :  سبأ113
  ).…وشددنا ملكه( ، وبدايتها 20اآلية :  ص114
قال هذا من فضل ربي ليبلوني أ أشكر أم أكفر ومن شكر فإنمـا يشـكر                ( ، وتمامها   40اآلية  : النمل 115

  ).لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم 
  .296-280ص : الكلمات:  أنظر116
منـا هـل العرفـان      :  الزرقاني -:  وذلك مثلما حدث لمسألة اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم، أنظر          117
)2/253-261.(   
  .293ص : الكلمات 118
  .297-295ص :  المصدر نفسه119
  ).1/89(المكتوبات :  أنظر هذه المباحث مثال عند السرهندي120
  .36ص :  اللمعات121
الذي يرى بأن نهاية الولي هي بداية النبي،  أنظر يوسف           ) الجيلي(، قارن مع آراء     149ص  :  الكلمات 122

  .158عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية، ص : زيدان
  .671ص :  الكلمات123
  .100ص :  اللمعات124
-90تحفة المريـد، ص     :  البيجوري -،  67الجواهر الكالمية، ص    : طاهر الجزائري :  أنظر في ذلك   125

91.  
  . وهم جمهور المعتزلة126
  .99ص :  اللمعات127
  .575ص :  اللمعات128
  .533ص :  الكلمات129
ـ ) [إثبات الرسـالة األحمديـة    : الكلمة التاسعة عشرة  ( مثل   130 والكلمـة الحاديـة    (،  ]268ص  : اتالكلم

  ].706-666ص : الكلمات) [المعراج النبوي: والثالثون
  ).الحقيقة المحمدية(، وسنعود إلى هذه الخصائص عند الحديث عن 343ص :  الكلمات131
  .63ص :  المصدر نفسه132
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  .668 وأيضا ص 497ص :  الكلمات133
  .423ص :  المصدر نفسه134
  .515ص :  المصدر نفسه135
  .107ص :  نفسه المصدر136
  .255ص :  الكلمات137
  .618، ص 344ص :  المصدر نفسه138
  .255ص :  المصدر نفسه139
، )جـالل الـدين الرومـي   ( وهذه الفكرة نصادفها أيضا عند صوفي آخر تأثر النُورسي بتعاليمه، وهو       140

ت ألحـدهم   بما أن كل رسول يعرف الرسل اآلخرين، فإذا تنكـر         : "حيث يقول مبينا العالقة بين األنبياء     
كأنك لم تعترف بأي أحد منهم، إنهم نور واحد يشع من نوافذ متعددة، ويتجلى في شخص كل مـنهم، إذا      
رفضت جزءا من هذا النور فكأنك تشبه الخفاش لما يرفض شمس هذه السنة بينما يتقبل شـمس السـنة                   

 أنه لم يجرب شمس     الماضية، إن شمس السنة الماضية وشمس هذه السنة في الحقيقة شيء واحد، الفرق            
  ".السنة الماضية 

ويزة قالز ،دار األمة، الجزائـر،  : اإلسالم الطريق إلى الحق، ترجمة : إيفادي فيتري مايروفيتش  : أنظر(
  ).24، ص 1998، 1ط
  .520ص :  المقدمة141
  .521ص :  المرجع نفسه142
  .521ص :  المرجع نفسه143
  ).3/174(المكتوبات : السرهندي: ، أنظر)يابن عرب(، وهذا تعريف 122التعريفات ،ص :  الجرجاني144
عن هذا الحديث كالما كثيرا ولكنه لم يشر ال إلى صحته وال إلى ضعفه أو وضـعه،                 ) العجلوني( ذكر   145

كشـف  : إسماعيل بن محمـد العجلـوني     : أنظر. ! )أول ما خلق اهللا القلم    (وإنما قارن بينه وبين حديث      
أحمـد القـالش    : حاديث على ألسنة الناس، تصحيح وتعليـق      الخفاء ومزيل االلتباس عما اشتهر من األ      

ولم يذكره الشـيخ األلبـاني فـي        -. 314-311، ص   1، ج 1985/هـ1405،  4،مؤسسة الرسالة، ط    
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة، وإنما تعرض ألحاديث تبيين أسبقية الرسول  صـلى اهللا عليـه                

كنت ( موضوع، ومثله   : قال األلباني ) بين الماء والطين  كنت نبيا وآدم    : (وسلم  من حيث الخلق كحديث     
، موضوع ذكر هذا والذي قبله السيوطي في ذيل األحاديث الموضـوعة            )نبيا وال آدم وال ماء وال طين      

  .نقال عن ابن تيمية وأقره
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على األمـة، مكتبـة           : ناصر الدين األلباني  : أنظر

  .473 ص1، ج1993/هـ1412، 1لمعارف، الرياض، طا
قال شيخنا  : قال عنه السخاوي  ). أنا من اهللا والمؤمنون مني    ( لم أجده بهذا اللفظ وإنما الذي عثرت عليه          146
 أنه كذب مختلق، وقال بعض الحفاظ ال يعرف بهذا اللفظ مرفوعا، ولكن ثبـت فـي                 -يعني ابن حجر  –

 من بعض، وفي السنة قوله  صلى اهللا عليـه وسـلم  لحـي مـن                  الكتاب والسنة أن المؤمنون بعضهم    
  .هم مني وأنا منهم: األشعريين

المقاصد الحسنة في بيـان كثيـر   :  الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي      :أنظر
  .98م، ص 1986/هـ1406ط، .من األحاديث المشتهرة على األلسنة، دار الهجرة، بيروت، د

هو كذب مختلق كما قال الحافظ ابن حجر، وقال بعض الحفاظ ال يعـرف بهـذا اللفـظ                  : لبانيوقال األ 
  .مرفوعا
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  ).1/237( سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة :أنظر
من نفس الجـزء،  ) 184-174(، وأنظر تفصيل هذا النص على امتداد الصفحات       )3/173( المكتوبات   147

المشـار إليـه    " ابن خلدون "لتي ال ينفع معها إال استعمال منهج        وهو مليء بالعبارات الغامضة واآلراء ا     
  .أعاله

  .، وغيرها162، 156، 89، 86: رقم) المواقف( أنظر مثال 148
  . أ54، ورقة رقم 1المواقف، ج:  األمير عبد القادر149
  . ب57 رقم – ب 54المواقف، ورقة رقم :  أنظر األمير عبد القادر150
  .!  تخريج الحديث151
  . ب57، ورقة رقم 1 ج: المواقف152
  .49-48ص :  مختارات من المثنوي153
  .119ص : الكلمات: ، وأيضا568-567ص :  اللمعات154
كنـت نبيـا وآدم    ( هذا السبق الوجودي للذات المحمدية على وجود الموجودات يبرره الصوفية بحديث             155

ذكـر هـذا   )  ماء وال طين  كنت نبيا وال آدم وال    (موضوع، ومثله   : قال عنه األلباني  ). بين الماء والطين  
سلسـلة  : األلبـاني : أنظر. والذي قبله السيوطي في ذيل األحاديث الموضوعة نقال عن ابن تيمية وأقره           

  ).1/473(األحاديث الضعيفة والموضوعة 
إلى المخاطبين،  ) وجدانيتهم(الصوفية أن اللغة تقصر عن التعبير عن مرادهم وإيصال          ) محن( من بين    156

لون بضرب األمثلة، ويطلبون من المستمع إما التسليم أو حمل األقوال على مراد القـوم      ولذا تراهم يتوس  
 - بعد أن ضرب مثاال لتوضيح واحدة من هـذه المسـائل           –دون خلط أو غلط، يقول األمير عبد القادر         

 وإال  وهذا غاية ما قدر عليه أهل الوجدان في التفهيم، فافهم السر واحذر الغلط، وإذا عرفت فاحمـد اهللا                 "
  ). أ56– ب 55، ورقة رقم 1ج: المواقف". (آمن به على مراد أهله وذوقهم فإنهم الفرقة الناجية

  ).النواة(إذ الضمير يعود على ) احتوائها( كذا في األصل والسياق يقتضي أن يقول 157
  .88-87ص : مختارات من المثنوي:  وأيضا693-692ص :  الكلمات158
  .688ص :  الكلمات159
وال يفهم مما ذكرناه حلـول وتجزئـة وال         : "مير عبد القادر هذه المسألة بضرب مثال فيقول        يشرح األ  160

جزئية، فإن معنى إيقاد سراج من نور سراج أن األول أثر في الثاني فظهر الثاني على صـورة األول                   
، ورقـة   1ج: المواقف: أنظر".    (بل الثاني عين األول ظهر في فتيلة ثانية من غير انتقال عن األول              

  ). ب55رقم 
  .693ص :  الكلمات161
  .78ص :  مختارات من المثنوي162
  .498ص :  اللمعات163
هو الجامع لجميع العوالم اإللهية والكونية، الكلية والجزئية، وهـو          : اإلنسان الكامل : "  يقول الجرجاني  164

تاب، ومن حيث   كتاب عقلي مسمى بأم الك    : كتاب جامع للكتب اإللهية والكونية، فمن حيث روحه وعقله        
كتاب المحو واإلثبات، فهو الصحف المكرمة، المرفوعـة        : كتاب اللوح المحفوظ، ومن حيث نفسه     : قلبه

المطهرة، التي ال يمسها وال يدرك أسرارها إال المطهرون من الحجب الظلمانية، فنسبة العقل األول إلى                
وقواه، وإن النفس الكلية قلب العالم الكبيـر،        العالم الكبير وحقائقه بعينها نسبة الروح اإلنساني إلى البدن          

  ).56ص : التعريفات".  (كما أن النفس الناطقة قلب اإلنسان، ولذلك يسمى العالم باإلنسان الكبير 
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 يعني الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  باإلنسان          –وأما وجه تسميته    : "  قارن مع قول األمير عبد القادر      165
، 1ج: المواقـف ". (ن حيث صورته الظاهرة والباطنة مظهر له وللوازمه       الكامل فألن كل إنسان كامل م     

  ). ب57ورقة رقم 
  .599-598ص :  اللمعات166
  .670ص :  الكلمات167
  .674ص :  المصدر نفسه168
  .674-673ص :  الكلمات169
  .121-120الجيلي فيلسوف الصوفية، ص : يوسف زيدان:  أنظر170
  .63-62ص :  الكلمات171
  .672ص :  المصدر نفسه172
  .678ص :  المصدر نفسه173
  .671ص :  الكلمات174
  .345ص :  اللمعات175
   ).96-78ص : اللمعات(  وهي اللمعة الحادية عشر 176
   ).ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم( ، وتمامها 31اآلية :  سورة آل عمران177
  .93ص :  اللمعات178
  .94ص :  اللمعات179
  .95ص :  المصدر نفسه180
  .اكتفى بداللة الوجدان) الحقيقة( عنه بلسان  في حين أنه لما تحدث181
  .4اآلية :  سورة القلم182
  .95ص :  اللمعات183
   ).ومن تاب معك وال تطغوا إنه بما تعملون بصير( ، وتمامها 112اآلية :  سورة هود184
  .96-95ص :  اللمعات185
 فـي عـرض   النُورسـي ومنهجـه  (، من بحث   )النُورسي وعرض اإللهيات    (  راجع الفصل السادس     186

  ).العقيدة
  .537ص :  اللمعات187
  .252ص :  الكلمات188
  .62ص : الكلمات: ،   وأيضا36ص :  رسالة الحشر189
  .268-254ص : الكلمات): الكلمة التاسعة عشر : (  أنظر190
وهي الكلمة  ) رسالة المعجزات القرآنية    (  حيث نجده تناول القرآن باعتباره أعظم معجزة للرسول في           191

الكلمـة الحاديـة والثالثـون      ) المعراج النبوي   ( ، ومعجزة   ]540-419: الكلمات[شرون  الخامسة والع 
  ].701-666ص : الكلمات[
  .210-202كتاب التوحيد، ص :  وهذا ما اعتمده أبو منصور الماتريدي ،أنظر192
  .255ص :  الكلمات193
  .256ص :  الكلمات194
  .691ص :  المصدر نفسه195
  .256-255، وأيضا ص 589ص :  المصدر نفسه196
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  .36ص :  رسالة الحشر197
، إذ يعتبر قول النبي  صـلى اهللا         )مالك بن نبي  (، وقريبا من هذا المعنى نجده عند        261ص  :  الكلمات 198

، وقد حول األرض إلى مكـان       ) ]1/86(البخاري،  ) [وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا    (عليه وسلم     
مالـك بـن   : ، أنظر"تها على العالم كله   فالقداسة أضحت في كل شيء، وأضفت القداسة مسح       ) " مقدس(

، دار )الجزائـر (بسام بركة وأحمد شعبو ،دار الفكـر   : مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي، ترجمة     : نبي
  .74-73م، ص 1992/هـ1413، 1، ط)دمشق(الفكر 

ك ، وقد أوردها النُورسي مفصلة ومتداخلة، ومما أدى إلى التكـرار، ولـذل            691-690ص  :  الكلمات 199
  .سنعمد إلى اختصارها وضم المتقارب منها تحت عنصر مشترك

  .691ص :  الكلمات200
  ).النُورسي ومنهجه في عرض العقيدة(الفصل السادس، مبحث األسماء والصفات، من بحث :  أنظر201
  .538، ص 537ص : اللمعات: ، وأيضا252ص :  الكلمات202
أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم          وما اختلف الذين    ( ، وتمامها   19اآلية  :  آل عمران  203

  ).ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع الحساب 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا سيماهم فـي وجـوههم   ( ، وتمامها 29اآلية  :  الفتح 204

اسـتغلط فاسـتوى   من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فـأزره ف       
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا                

  ).عظيما
  .253-252ص :  الكلمات205
  . هذه القاعدة يقررها النُورسي بناء على قياس الغائب على الشاهد206
  :وسلم  فيما يليمعجزات الرسول  صلى اهللا عليه ) ابن الوزير اليمني( لخص 207

  .حسية وعقلية: معجزاته  صلى اهللا عليه وسلم  قسمان
  :الحسية ثالثة أقسام

  ).كانشقاق القمر ( األشياء الخارجة عن ذاته 
  ).كالخاتم بين كتفيه ( األشياء العائدة إلى ذاته 
  ).…الشجاعة، الرحمة ( ما يتعلق بصفاته الكثيرة 
  :العقلية وهي ست أقسام

  .ة لم يكونوا أهل علمظهر بين قبيل
  .تحمل المتاعب والمشاق في سبيل دعوته

  .وردت البشارة به في الكتب السابقة
  .لم يكن مشغوال قبل البعثة بالمسائل التي جاء بها في رسالته

  .مستجاب الدعوة
  .إخباره بالغيب

  ).ير نقال عن كتاب إيثار الحق على الخلق البن الوز( ، 258-257 دالئل التوحيد، ص :أنظر
  .263-262ص :  الكلمات208
ما ظهر من الخوارق عن النبي  صلى اهللا عليه وسلم  قبـل ظهـوره،                : االرهاص: "  يقول الجرجاني  209

كالنور الذي كان في جبين آباء نبينا  صلى اهللا عليه وسلم ، وإحداث أمر خارق للعادة دال على بعثـة                     
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أنهـا  : وسلم  قبل النبوة من أمر خارق للعادة، قيل        نبي قبل بعثته، وما يصدر عن النبي  صلى اهللا عليه            
  ). 31التعريفات ،ص ".   (من قبيل الكرامات ،فإن األنبياء ال يقصرون عن درجة األولياء 

 بشارات الكهان،   :ثانيا بشارات األنبياء،    :أوال: يعدد هذه الدالئل  ) الكلمة الحادية والثالثين  ( إذ نجده في     210
  ).684ص : الكلمات: أنظر( المعجزات، :رابعا اإلرهاصات ،:ثالثا
  ).النُورسي ومنهجه في عرض العقيدة( راجع تفصيل ذلك في الفصل السادس، من بحث 211
  .421ص :  الكلمات212
  .482-481ص :  الكلمات213
  .155-154ص :  مجموعة عصا موسى214
  .556-553ص :  اللمعات- 215
  :ل تتبعهم لما ورد في الكتب السابقة أنظر بعد هذه الدالئل التي أحصاها العلماء من خال216

  .337، 328العقيدة اإلسالمية وأسسها، ص : عبد الرحمان حبنكة الميداني
وقد روى  : "  على مثل هذه األمور فيقول     -رحمه اهللا –، يعلق الشيخ محمد الغزالي      689ص  :  الكلمات 217

ن ديوان كسرى ،وخمدت    البعض أن ارهاصات بالبعثة وقعت عند الميالد، فسقطت أربعة عشر شرفة م           
وهذا الكالم تعبير غلـط     … ،بعد أن غاضت  ) ساوة(النار التي يعبدها المجوس، وانهمدت الكنائس حول        

عن فكرة صحيحة، فإن ميالد محمد كان حقا إيذانا بزوال الظلم واندثار عهده واندكاك معالمه، وكـذلك                 
تكانة الناس إلى بغيه، ثم أعلن عـن        كان ميالد موسى، أال ترى أن اهللا لما وصف جبروت فرعون واس           

إرادته في تحرير العبيد واستنقاذ المستضعفين قص علينا قصة البطل الذي يقوم بهـذه األعمـال فقـال                
وقد كانت رسالة محمد بن عبد اهللا أخطر ثورة عرفها العـالم            ). …وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه     (

رجال وعاهم التاريخ وأحصـى فعـالهم فـي تـدويخ         للتحرر العقلي والمادي، وكان جند القرآن أعدل        
 تصوير  -بعد انطالقهم من قيود العسف    –فلما أحب الناس    . المستبدين وكسر شوكتهم، طاغية أثر طاغية     

هذه الحقيقة، تخيلوا هذه اإلرهاصات وأحدثوا لها الروايات الواهية، ومحمد غني عن هـذا كلـه، فـإن                  
: الشيخ محمد الغزالـي : أنظر". (  في هذه الروايات وأشباهها نصيبه الضخم من الواقع المشرف يزهدنا  

  ).61-60ت، ص .ط، د.، د)الجزائر(فقه السيرة، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة 
ط، .الجامع الصحيح، شـركة الشـهاب، الجزائـر، د        : أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري      :  أنظر 218
  .243-242، ص 4ت، ج.د
: ، وأنظـر أيضـا  ]1اآلية : سورة القمر [،)اقتربت الساعة وانشق القمر    (  -تعالى–له   وهي ثابتة بقو   219

  ).244-243، 4/186(صحيح البخاري 
أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول اهللا  صلى اهللا           :  أخرج البخاري عن أنس رضي اهللا عنه قال        220

ول اهللا هلكت الكراع هلكـت الشـاء       يا رس : عليه وسلم ، فبينما هو يخطب يوم جمعة، إذ قام رجل فقال           
وإن السماء كمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأت سـحابا، ثـم           : فادع اهللا يسقينا، فمد يديه ودعا، قال أنس       

فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلـم        ] إشارة إلى شدة المطر   [اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها      
يا رسول اهللا تهدمت البيوت فادع      : لك الرجل أو غيره فقال    نـزل نمطر إلى الجمعة األخرى، فقام إليه ذ       

". حوالينا وال علينا فنظرت إلى السحاب تصدع حـول المدينـة كأنـه أكليـل              : اهللا يحبسه، فتبسم وقال   
  ).173-4/172: صحيح البخاري(
، وعـن جـابر      )171-4/170(  جاء في المسألة عدة أحاديث منها ما أخرجه البخاري عـن أنـس               221
   ).4/172( ، وعن عبد الرحمن بن أبي بكر )4/172(
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أن رجال أتى النبي  صلى اهللا عليه وسلم  يستطعمه فأطعمه شـطر              " وأيضا ما أخرجه مسلم عن جابر       
وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله ، فأتى النبي  صلى اهللا عليه وسـلم                     

صحيح مسـلم،   :  أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري      -: ، أنظر )كملو لم تكله ألكلتم منه ولقام ل      : فقال
وفيه أيضا حديث آخر عن جـابر     .  60، ص   7ت، ج .ط، د .مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، د     

  ).7/61(وآخر عن أبي حميد ) 7/59-60(
م إلـى   كـان يقـو   (وفيه  ) 4/173(وعن جابر   ) 4/173( حديث الجذع أخرجه البخاري عن ابن عمر         222

   ).4/174( ، وعن جابر أيضا )شجرة أو نخلة
سألت مسروقا  : سمعت أبي قال  :  لعله يقصد الجذع أو ما أورده البخاري عن معن بن عبد الرحمن قال             223

 - يعني عبـد اهللا      –حدثني أبوك   : من آذن النبي  صلى اهللا عليه وسلم  بالجن ليلة استمعوا القرآن، قال             
   ).4/240( صحيح البخاري : أنظر". أنه آذنت بهم شجرة 

إنـي  " قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم           :  لعله يشير إلى ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة قال           224
   ).59-7/58: صحيح مسلم". (ألعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إلي ألعرفه اآلن 

 فعند  -.ثبتة لهذه المعجزة ثابتة عند الشيخين     ، واألحاديث الم   )689ص  : الكلمات(  ذكره النُورسي في     225
، وفيه تكثير الماء وعن أنـس أربعـة أحاديـث            )169-4/168( عن عمران بن الحصين     : البخاري

   ).7/59( عن أنس أربعة أحاديث :  وعند مسلم- ). 4/170( ، وعن البراء  )4/169-170(
قـال الشـيخ    .  وليس فيهما تكليم الذراع    ، )15-7/14( ، وعند مسلم     )7/32(  الحديث عند البخاري     226

،  )241-2/240(حديث صحيح رواه هكذا ابن هشـام     :  في تعليقه على الحديث    - رحمه اهللا    –األلباني  
، من حديث ابن عباس وسنده حسن، كما         )2785رقم  ( ومثله عند أحمد    … وعن ابن إسحاق بدون سند    

بن سعد بسند صحيح، ومثلـه عنـد أبـي داود           ال) 10/101( وعزاه الحافظ    ) 4/109( قال ابن كثير    
عن جابر وهو منقطع لكن يقويه مرسلي أبـي سـلمى عنـدهما، وفـي                ) 1/33( والدارمي   ) 1/46(

حديثهما إخبار الذراع إياه بأنها مسمومة، وفي الثاني منهما موت بشر مسموما، وقـد وصـله الحـاكم                  
أي قتـل اليهوديـة التـي     –عليه وسلم  قتلها     وصححه عن أبي هريرة وسنده حسن وفيه أنه  صلى اهللا            

  ) ].بالهامش  ( 377-376فقه السيرة، ص : الغزالي: أنظر  [ -وضعت السم
 أن النبي  صلى اهللا عليه وسلم         -رضي اهللا عنه  – لعله يشير إلى ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك            227

 فإنمـا عليـك نبـي وصـديق     اثبت أحـد  : صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف رجفة بهم فقال         
   ).4/197: صحيح البخاري).  ( وشهيدان

-1/99(، مسلم    )250-248،  4/168( البخاري  : ، وأيضا  )17 اآلية   -7اآلية  : سورة النجم : أنظر (228
  .، وغير هذا من المواضع )109، 100

  .263ص :  الكلمات229
ذ ال تبلـغ المعجـزات الثابتـة        ، وال يخفى ما في هذا الكالم مـن مبالغـة إ           689ص  :  المصدر نفسه  230

  .باألحاديث الصحيحة العدد الذي أشار إليه األستاذ
  . وهذا ما جعلنا نعتبر قوله بأن معجزات الرسول  صلى اهللا عليه وسلم  بلغت األلف، من قبيل المبالغة231
  .125ص :  اللمعات232
ألة واستناده إلى المعارف العلميـة       يظهر لنا من هذه المقدمة اعتماد النُورسي على التحليل العقلي للمس           233

  .التي حصلها في الفلك والتاريخ
  .نقلتها:  كذا في األصل والصواب234
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 نالحظ هنا استعمال النُورسي للتعميم كي يشمل كالمه جميع المعجزات، ثم يخصص ما هـو بصـدد                  235
حسية، وحتى الدليل النقلي    ، كما نالحظ اعتماده على األدلة العقلية والتجارب ال        )إنشقاق القمر   ( مناقشته  

  .، لما استعمله حلله في إطار الظروف التاريخية أي في النهاية حوله إلى دليل عقلي)اآلية ( 
  . وهنا يرجعنا النُورسي إلى ما سبق وأن قرره بأن المعجزة تكون في حدود اإلمكان العقلي236
 الستعمال الكلمات للداللـة علـى حقيقـة          نالحظ أن النُورسي بدأ الجملة بتعبير مجازي لكنه عاد إلى          237

  .الزمن واختالف البلدان من حيث التوقيت
  . وهذا يصدق أيضا على بقية المعجزات238
النُورسي ومنهجـه   (، من بحث    )القدر وسلوك اإلنسان    (  أنظر تفصيل مسألة حرية اإلنسان في فصل         239

  ).في عرض العقيدة
ذين يحاولون تقريب مفهوم المعجزات بإرجاعها إلى األشياء         وفي هذا إشارة ضمنية إلى مسلك أولئك ال        240

  .! المعجزة) عقلنه(العادية التي تحدث في الكون بدعوى 
النُورسي ومنهجـه   (االستدالل بالقرآن، من بحثنا     : ، عنصر )عرض النُورسي لإللهيات    ( راجع فصل    241

  ).في عرض العقيدة
الموازنة بـين الفلسـفة والقـرآن، مـن بحثنـا           : ، عنصر )النُورسي والمنهج الفلسفي    (  راجع فصل    242
  ).النُورسي ومنهجه في عرض العقيدة(
  .536ص :  اللمعات243
  .537ص :  المصدر نفسه244
  .537ص :  اللمعات245
  .553ص :  المصدر نفسه246
  .260-259ص :  الكلمات247
  .261ص :  المصدر نفسه248
  .567ص :  اللمعات249
  .261ص :  الكلمات250
  .257-256:  المصدر نفسه251
أن اللغة الصوفية، عند التأمل، نجدها أبعـد مـا يكـون عـن              ) الدكتور طه عبد الرحمن     (  وقد بين    252
الذي قد يصفها به خصومها، بل هي على العكس من ذلك، أوفى بحاجـة مسـتعملها فـي                ) الغموض  (

 العقل، المركـز    العمل الديني وتجديد  : طه عبد الرحمن  /  د -: إيصال خطابه، أنظر هذه المالحظات في     
  .165-162، ص 1997، 2الثقافي العربي، ط

  .257ص :  الكلمات253
  .257ص :  المصدر نفسه254
  .257ص :  المصدر نفسه255
أن العرب ال يحصل لهـم      ( الذي يرى   ) ابن خلدون   ( ، وهو هنا يلتقي مع      258ص  :  المصدر السابق  256

، وذلك لمـا فـيهم مـن        )لدين على الجملة    الملك إال بصبغة دينية من نبوة أو والية أو أثر عظيم من ا            
التي تجعلهم أصعب األمم انقيادا بعضهم لـبعض للغلظـة واألنفـة وبعـد الهمـة                ) التوحش( أخالق  

  ].167-166المقدمة، ص : أنظر[ … والمنافسة
  .258ص :  الكلمات257
  .258ص :  المصدر نفسه258
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وهو بحث تقدم به الباحث لنيـل شـهادة    ) النُورسي ومنهجه في عرض العقيدة    ( والدراسة تحت عنوان     259
  ).الجزائر(الماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
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 ا���ر��  ����م ا������ �� ��ل ر

�� ا�ُ�ْ�ْر���#" ا�!��ن $�  
  

  
  ΨΨΨΨمصطفى فوضيل. أ

  
  مقدمة

إذ هذا املفهوم هو    . إن البحث يف مفهوم املعرفة حبث يف عمق اإلنسان، واقعا وتارخيا          
الذي تأسست عليه إنسانية اإلنسان منذ وجد، وظل مالزما له وسيظل، ولذلك حظي             

على مستوى الوحي النازل أو على مستوى الدراسات والتأمالت البشرية          بالعناية سواء   
  .املختلفة

وبطبيعة احلال فإن مفهوما ـذه القيمـة        ! فالبحث فيه إذن حبث يف جوهر اإلنسان      
  .والقوة يشد إليه منظومة من املفاهيم والقضايا، ويرتبط ا تأثرا وتأثريا

د تبلور من خالل االطالع على النصوص       إن شعور الباحث هذا جتاه مفهوم املعرفة ق       
املعاجلة له مما هو مبثوث يف رسائل النور لإلمام ادد بديع الزمان سعيد النورسي نـور                

  .اهللا ضرحيه
واحلق أن ما اجتمع لدى الباحث من نصوص املفهوم املستخلصة املستخرجة، قـد             

كـي  –البحث يف هذا املفهوم     جعله على متام اليقني أن األمر أكرب مما كان يتصور، وأن            
  : يستلزم مساحة أوسع وزمانا أطول، وذلك لألسباب اآلتية-يستوي على سوقه

أن اإلمام النورسي بىن منهجه يف رسائل النور على حقائق القرآن الكـرمي، واعتـرب           
مرارا أن حبثه يف املفاهيم مستخلص من مشكاة الوحي باعتباره علما مسـتقال بذاتـه،               

مخ األركان قائما بنفسه، وال شك أن هذا األمر اجلليل يستدعي مزيدا مـن            ومنهجا شا 
  .التدقيق واالحتياط

                                                           

Ψ   ى شهادة املاجستري سنة . املغرب–يف مدينة فاس  1962ولد سنةله مقاالت تفوق العشرين حول القرآن الكرمي . 1992أ .
 .املغرب-فاس-ظهر املهراز-حاليا أستاذ  يف  معهد الدراسات املصطلحية جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا كلية اآلداب
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 يكتفي باإلشارة عن العبارة، فيتطلب كالمه كثريا من         - يف كثري من األحيان      –أنه  
فإن أسلوب رسائل النور نراه لينا رقيقا       : "وكما قال الدكتور حمسن عبد احلميد     . التأمل

 تشعر أنه مهسات قلب، أو أنفاس رقيقة، ونراه أحيانا أخرى أسـلوبا             جدا، حىت تكاد  
علميا دقيقا ذا عبارات منطقية فطرية تستدعي تركيزا فكريا، وينقلب األسلوب يف حالة             

  . 1"الدفاع أمام احملاكم إىل أسلوب قوي هادر كاألمواج املتالطمة
احلذر من إسقاط عدد من      أن لغته اخلاصة ومعجمه االصطالحي املتميز مما يستلزم          -

 -ويالحظ يف أسلوب النورسي حرصه الشديد على التعبري         . املفاهيم على أفكاره وآراءه   
 وإن كان يسـتعمل ألفاظـا       - بألفاظ القرآن وعباراته، وهو      -عن أفكاره ومفاهيمه    

 إال أنـه    -ومصطلحات نشأت بعد مرحلة التنـزيل أي يف أحضان العلوم اإلسـالمية            
سياج من لغة القرآن الكرمي، وقد ساعد هذا املنـهج علـى ختفيـف احلـدة                حييطها ب 

املصطلحية الزمنية املرتبطة ببعض املصطلحات اليت ترجع يف أصلها إىل مرجعية أخـرى             
  ).غري إسالمية(

 أنه عرض مفهوم املعرفة ضمن شبكة من املعاين واملفاهيم والقضايا اليت ختدم ذلك              -
كما أنه حبثه يف امتداده التارخيي وواقعه اآلين وآفاقـه  . ثر والتأثري املفهوم وتتبادل معه التأ   

املستقبلية، ودخل يف مناقشات ساخنة مع املخالف الذي احنرف بداللة املفهوم نتيجـة             
لسوء الفهم، واملضاد الذي احنرف ا إىل جهة الضالل نتيجة لسوء القصـد وفسـاد               

  .التفكري وضيق األفق
وقـد  . ملعرفة من أهم القضايا املركزية يف رؤيته التجديديـة         أنه كان يرى قضية ا     -

اتضح وتأكد عنده أن معاجلتها هي املدخل الطبيعي إلعادة التوازن إىل شخصية األمـة              
ويف هذا . ونفض الركام الذي غطى حقيقتها وشوهها وجعلها مثار سخرية ألعداء الدين   

إن الـذي  : "يقول. بعاده العظيمةالسياق كانت جهوده يف إعادة تأسيس املفهوم وبيان أ    
دفعين وشجعين إىل مبارزة أفكار العصور اخلوايل، والتصدي للخياالت واألوهام الـيت            

هو اعتقادي ويقيين بأن احلق سينمو منو البـذرة         .. تقوت واحتشدت منذ مئات السنني    
 النابتة، وإن تسترت حتت التراب، وأن أهله سينتصرون وإن كانوا قلة وضـعفاء بظلـم     

.. واعتقادي أن حقيقة اإلسالم هي اليت ستسود قارات العامل وتستويل عليهـا           . األحوال
نعم إن اإلسالم هو الذي سيعتلي عرش احلقائق واملعارف، فال يكشفها وال يفتحها إال              

  ..األمارات تبدو هكذا.. اإلسالم
آلخرة نعم إن أعظم سبب سلب منا الراحة يف الدنيا وحرم األجانب من سعادة ا             ... 

وحجب مشس اإلسالم وكسفها هو سوء الفهم وتوهم مناقضة اإلسالم وخمالفته حلقائق            
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!! وكيف يعارض االبـن والـده     .. كيف يكون العبد عدو سيده    ! فيا للعجب . العلوم
هـذا  .. ولكن، يا لألسف. فاإلسالم سيد العلوم ومرشدها ورئيس العلوم احلقة ووالدها   

 حكمه إىل الوقت احلاضر فألقى بشبهاته يف النفـوس،          الباطل قد أجرى  .. الفهم اخلاطئ 
  2".وأوصد أبواب املدنية واملعرفة

  ميكن نسج رؤية عامة عـن        - حبسب الفرصة املتاحة     -وقد ظهر بعد كل هذا أنه       
مفهوم املعرفة كما دار يف رسائل النور، ونسق دالالته خبيط منهجي جـامع، فخلـص               

  :الباحث إىل احملاور اآلتية
  .املعرفةتعريف 

  .املعرفة اإلميانية
  .أصل املعرفة

  .خصائص املعرفة
  )الذات العارفة(جامعية اإلنسان 

  .املعرفة اإلميانية
  .غايات املعرفة
  .إمكان املعرفة
  .أقسام املعرفة

  
  : مصادر املعرفة وطرقها

  الوحي، : أوال
  احلاجة إىل النبوة، 

  دالئل صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
تعريف القرآن، إعجاز القرآن، طريقة القرآن يف املعرفة، بني القرآن           (:آن الكرمي القر

  )والعلوم اإلسالمية، بني القرآن والفلسفة
  )بني القرآن والعلوم الكونية: (الكون: ثانيا
  .العقل: ثالثا

  .اإلهلام: رابعا
  .خامتة
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  :تعريف املعرفة 
  :ن ثالثةال خترج املعرفة عند النورسي عن واحدة م"

  .معرفة كونية تشمل علوم ما يف السماوات واألرض وما بينهما وما حتت الثرى
معرفة إنسانية تشمل الكينونة اإلنسانية وكل ما يتعلق باإلنسان فردا ونوعا ظـاهرا             

  .وباطنا
  .ومعرفة إهلية ترتبط بوجود اهللا تعاىل وبربوبيته، وشؤونه يف خلقه

  .عالقة بينها عالقة تالزم وتكاملوكلها يفضي بعضها إىل بعض، وال
وبعبارة أخرى فإن املعرفة احلقة ال خترج عنده عن معرفة اهللا تعاىل، وهـي املعرفـة                
اإلميانية، وكل ما عداها داخل فيها قطعا، فمعرفة اإلنسان، ومعرفة الكون، واحلياة، كل             

  3".أولئك وسائل تقود إليها
  

   :املعرفة اإلميانية
. النورسي ليست جمردة يف اخليال وال حملقة يف اهلواء بدون معىن          واملعرفة يف اصطالح    

بل تأخذ داللة حمددة من خالل إضافتها إىل اهللا تعاىل، فتصبح ضميمة اصـطالحية، أي               
اعلـم  : "يقول. مصطلحا قائما بنفسه له داللته اخلاصة وعالقاته يف النسق الذي حيتويه          

هو اإلميان باهللا، واعلـم أن      ..  للفطرة اإلنسانية  يقينا أن أمسى غاية للخلق، وأعظم نتيجة      
واعلم .. هو معرفة اهللا اليت يف ذلك اإلميان      .. أعلى مرتبة لإلنسانية وأفضل مقام للبشرية     
واعلم .. هو حمبة اهللا النابعة من تلك املعرفة      .. أن أزهى سعادة لإلنس واجلن وأحلى نعمة      

 هو اللذة الروحية املترشحة من تلـك        أن أصفى سرور لروح اإلنسان وأنقى جة لقلبه       
  4"احملبة

. يف هذا النص يرسم النورسي موقع معرفة اهللا تعاىل يف بنية احلياة اإلسالمية لإلنسان             
  :يف غياب أربعة أمور" اإلنسان"والنص يقرر ضمنيا أنه ال يتصور 

  .غاية تعطي لوجوده معىن
  .موقع الئق يف الكون

  .الوجدانيةسعادة وطمأنينة تليب حاجته 
  .متعة صافية جتيب األشواق

فهذه األمور األربعة مركوزة يف فطرة اإلنسان، وهي تستقي مضموا احلقيقي مـن             
  .ماء الوحي النازل من عند اهللا تعاىل، وتأخذ قوا من احلبل املوصول به جل وعال
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 الثانية  وبالتـأمل يف النص جند للمعرفة موقعا خاصا، بداللة قصر الكالم يف الفقرتني           
وهذا يعين أنه ال يتصور إميان بدون معرفة، كما ال تتصـور            . والثالثة عليها وعلى احملبة   

  .معرفة إذا مل تنبع منها احملبة
يقتضي االندماج واالمتزاج حىت    " املعرفة اليت يف ذلك اإلميان    "وقول اإلمام النورسي    

  .إنه ليصعب رسم احلدود بينهما
كيف أصبحت يا   :  سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حارثة        ومما يشهد هلذا أنه ملا    

انظر ماذا تقول، فإن لكـل      : أصبحت واهللا مؤمنا حقا، فقال عليه السالم      : حارثة؟ قال 
حق حقيقة، فما حقيقة إميانك؟ فقال عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت ليلي، وأظمأت             

أهل اجلنة يتزاورون فيها، وإىل     اري وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزا، وكأين أنظر إىل           
عرفت فالزم، مث قـال رسـول اهللا        : أهل النار يتعاوون فيها، فقال عليه الصالة والسالم       

من سره أن ينظر إىل رجل نور اهللا اإلميان يف قلبه فلينظر إىل هذا،              : صلى اهللا عليه وسلم   
يـا خيـل اهللا     : ذلكيا رسول اهللا، ادع اهللا يل بالشهادة، فدعا له، فنودي بعد            : مث قال 

  5".اركيب، فكان أول فارس ركب، فاستشهد يف سبيل اهللا
فوصف نفسه باإلميان، لكن ملا وصف إميانه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعتـه               

كما أن احلديث واضح يف التعبري عن احملبة الـيت     . باملعرفة فقال عرفت ومل يقل له آمنت      
 إىل االقتحام يف جلـة      -حتت وطأة اللذة الروحية      -نبعت حلارثة من معرفته حىت قادته       

  .املوت طلبا للشهادة
إن النظر إىل ما سواه     : "وشبيه مبصطلح املعرفة اإلميانية مصطلح املعارف اإلهلية، يقول       

تعاىل البد أن يكون باملعىن احلريف وحبسابه تعاىل، وإن النظر إىل الكائنات باملعىن االمسي              
. وجه إىل احلق، ووجه إىل الكـون      : ففي كل شيء وجهان   . أي حبساب األسباب خطأ   

فالتوجه إىل الكوين البد أن يكون حرفيا وعنوانا للمعىن االمسي الذي هو جهة نسبته إليه               
البد أن يرى النعمة مرآة لإلنعام، والوسائط واألسباب مرايـا لتصـرف            : فمثال. تعاىل

كما . ياء، فيقلبان السيئات حسنات   وكذا إن النظر والنية يغريان ماهيات األش      .. القدرة
يقلب اإلكسري التراب ذهبا، كذلك تقلب النية احلركات العادية عبادات، والنظر يقلب            

فإن نظر حبساب األسباب والوسائط فجهاالت، وإن نظر        .. علوم األكوان معارف إهلية   
  .6"حبساب اهللا فمعارف إهلية

صغر شيء وينتهي إىل أعظم موجـود،  واملعرفة ذا املعىن الشمويل الذي يبتدئ من أ       
  .تتميز خبصائص وصفات متنح هلا شخصيتها اإلسالمية املستقلة
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  :أصل املعرفة 
إن القرآن الكرمي يتميز يف أول قضية يعرضها فيتحدث عـن الوجـود واملعرفـة               "

ومن هنا يأيت التعليم واملعرفـة إثـر         7"وجيعلهما دائرين حول مفهوم اخلالقية واملخلوقية     
 أي صوره بفطـرة     ]31: البقرة[) وعلم آدم األمساء كلها   : "(يقول اإلمام النورسي  . قاخلل

تضمنت مبادئ أنواع الكماالت، وخلقه باستعداد زرع فيه أنـواع املعـايل وجهـزه              
باحلواس العشر، وبوجدان تتمثل فيه املوجودات، وأعده ذه الـثالث لـتعلم حقـائق           

  8". كلهااألشياء بأنواعها مث علمه األمساء
  

  :خصائص املعرفة 
  :من هذه اخلصائص

إن لكل . " توجهها إىل اهللا تعاىل الذي له الكمال املطلق التام، وله األمساء احلسىن       -1
كمال وعلم وتقدم وفن حقيقة سامية تستند إىل اسم من أمساء اهللا احلسـىن، ويف هـذا            

ل باهت ناقص مبتـور     االستناد جيد كل منها كماله، ويصبح حقيقة فعال، وإال فهو ظ          
  9 .مشوش
 وهذه األمساء تتضمن صفات معرفة باخلالق جل جالله، وكما اا تعرف بالذات  -2

العلية فهي تعرف بتجلياا يف كل ما سواه من املوجودات، إذ هي داخلة ضمن أفعالـه                
  .جل وعال
 وذلك  -بانسجامها مع خصائص الذات العارفة    – توجهها إىل الكمال اإلنساين      -3

جبل على حمبة غري متناهيـة خلـالق        "فاإلنسان  . راعاة حاجاا التابعة لتكوينها البديع    مب
الكون، وذلك ألن الفطرة البشرية تكن حبا للجمال وودا بالكمال وافتتانا باإلحسـان             
وتتزايد احملبة حبسب درجات اجلمال والكمال واإلحسان حىت تصل إىل أقصى درجات            

القلب الصغري هلذا اإلنسان يستقر عشق بكرب الكـون، إذ إن  نعم إن يف    . العشق ومنتهاه 
 وهي حبجم   -نقل حمتويات ما يف مكتبة كبرية من كتب وخزا يف القوة احلافظة للقلب              

 يبني أن قلب اإلنسان ميكنه أن يضم الكون ويستطيع أن حيمل حبا بقـدر          -حبة عدس   
دود للمحبة جتـاه اإلحسـان      فما دامت الفطرة البشرية متلك استعدادا غري حم       . الكون

وأن خلالق الكون مجاال مقدسا غري متناه، ثبوته متحقق بداهة بآثاره           .. واجلمال والكمال 
وأن له كماال قدسيا ال حدود له، ثبوته متحقق ضرورة بنقـوش    .. الظاهرة يف الكائنات  

ميكـن  وأن له إحسانا غري حمدود ثابت الوجود يقينـا،  .. صنعته الظاهرة يف املوجودات  
فالبد أنه سبحانه   .. ملسه ومشاهدته ضمن إنعامه وآالئه الظاهرة يف مجيع أنواع األحياء         
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يطلب حمبة ال حد هلا من اإلنسان الذي هو أمجع ذوي الشعور صفة، وأكثرهم حاجة،               
  10"وأعظمهم تفكرا، وأشدهم شوقا إليه

ن ميثّل خالصة   أن اإلنسان عامل صغري كذلك العامل إنسان كبري، فهذا اإلنسا         "وكما  
اإلنسان الكبري وفهرسته، فالنماذج املصغرة يف اإلنسان البد أن أصوهلا الكبرية املعظمـة             

فمثال إن وجود القوة احلافظة يف اإلنسان دليـل         . موجودة يف اإلنسان األكرب بالضرورة    
  11"قطعي على وجود اللوح احملفوظ يف العامل

اليت ألجلها يشعر   " جامعية اإلنسان : "ويصطلح على هذا االتساع يف اإلنسان بعبارة      
اإلنسانَ جبميع أمسائه احلسىن ويعرفه جبميع أنواع إحسانه، ويذوقه طعـوم   ) احلي القيوم (

فجعله سبحانه مركزا للكون وحمورا له، بل سخر الكون له فمد أمامه سـفرة             .. آالئه،  
  12"عظيمة عظم الكون لتتلذذ أنواع معداته املادية واملعنوية

ختربنا بأن البشر مثرة شجرة اخللقة، فيكون أكمـلَ         " جامعية استعداد اإلنسان  "إن  "
ومـا يف   . وأبعد، فوجهه الشفاف متوجه إىل الظلمة وفضاء العدم الذي هو باطن الدنيا           

جامعية االستعداد من قابلية العبادة ختربنا بأن اإلنسان ما خلق هكذا ليكـون منكـوس        
بلية العبادة لصرف وجهه الشفاف من الظلمـة إىل النـور،   الرأس خيلد إىل الفاين، بل قا    

ومن فضاء العدم إىل الوجود، ومن املنتهى إىل املبتدأ، ومن الفاين إىل الباقي، ومن اخللق               
فتشهد الفطرة ذا . كأن العبادة حلقة اتصال بني املنتهى واملبدأ يف دائرة اخللقة         . إىل احلق 

  13 ."ق ليعرف وخلق اجلن واإلنس ليعبداللسان على وجوب وجود من خلق اخلل
. ويدقق النورسي يف حتليل املكونات املعنوية لإلنسان، فيفصلها إىل ما أمساه اللطائف           

أن لطائف كثرية مندرجة يف ماهية اإلنسان اجلامعة ويف استعداده للحياة، إال            "وهو يرى   
أيضا قد جعلـوا تلـك   أن عشرا منها قد اشتهرت حىت أن احلكماء والعلماء الظاهريني       

اللطائف العشر أساسا حلكمتهم يف صورة أخرى، حيث قـالوا إن احلـواس اخلمـس               
حىت أن ما اشتهر لدى العوام واخلواص من        . الظاهرة نوافذ أو مناذج حلواس مخس باطنة      

: فمثال. لطائف اإلنسان العشر منسجمة مع اللطائف العشر لدى أرباب الطرق الصوفية          
 واحلس والعقل واهلوى والقوة الشهوية والقوة الغضـبية، إذا مـا            الوجدان واألعصاب 

. أحلقت هذه اللطائف بالقلب والروح والسر تظهر اللطائف العشر يف صـورة أخـرى             
وهناك لطائف أخرى كثرية غري هذه اللطائف أمثال السائقة والشـائقة، احلـس قبـل               

  14 .."الوقوع
طائف معنوية دقيقة، إذا ابتلع بعضها وقد أودع البارئ سبحانه يف ماهيتك أجهزة ول    "

 كـالعني الـيت ال      -الدنيا فال يشبع، ويضيق بعضها ذرعا عن ذرة وال يتحمل شعرية            
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تتحمل شعرة والرأس الذي يتحمل أثقاال هائلة، فتلك اللطيفة ال تتحمل ثقال كالشعرة             
ـ               ل قـد   الدقيقة، أي ال تتحمل حالة هينة جدا نشأت من الضاللة وجنمت من الغفلة، ب

فاحذر وخفف الوطء وخف من الغرق فيغرق معـك ألطـف           . تنطفئ جذوا ومتوت  
فهناك أشياء  . لطائفك اليت تبتلع الدنيا يف أكلة أو كلمة أو ملعة أو إشارة أو بقلة أو قبلة               

فانظر إن شئت كيف    .  أن تستوعب ما هو ضخم جدا      - يف جهة    -صغرية جدا تتمكن    
رية، وكيف كتب احلق سبحانه يف خردلة حافظتـك   تغرق السماء بنجومها يف مرآة صغ     

  15".فسبحانه من قادر قيوم. أكثر ما يف صحيفة أعمالك وأغلب ما يف صحائف أعمارك
ونستطيع أن نستخلص مفهوم االكتمال يف املعرفة واالطمئنان القليب الناتج عنه مـن             

ان هلا حظها مـن  إن اإلميان ال حيصل بالعلم وحده، إذ هناك لطائف كثرية لإلنس     : "قوله
اإلميان، فكما أن األكل إذا ما دخل املعدة ينقسم ويتوزع إىل خمتلف العروق حسب كل         
عضو من األعضاء، كذلك املسائل اإلميانية اآلتية عن طريق العلم إذا ما دخلت معـدة               

 كالروح والقلب والسـر والـنفس       -العقل والفهم، فإن كل لطيفة من لطائف اجلسم         
فإن فقدت لطيفة من اللطائف غـذاءها       .  منها ومتصها حبسب درجاا     تأخذ -وأمثاهلا  

  16".املناسب، فاملعرفة إذن ناقصة مبتورة، وتظل تلك اللطيفة حمرومة منها
فكمال املعرفة يكمن يف مدى تلبيتها حلاجات اإلنسان اإلميانية حبسب مكونات بنيته            

ل إليه كل معلومة وكل جزئيـة       الداخلية، فيكون تعريف الكمال هنا باملآل، أي مبا تؤو        
  .معرفية يف عالقتها مبواقعها اليت تستقبلها وتقع فيها

وحنن نقرأ وراء سطور اإلمام أنه ما دام اجلانب الغائب يف بنية اإلنسان متسع األرجاء 
فسيح اآلفاق عميق األغوار متداخل العالقات فإنه ال يتصور منهج يسـتطيع ارتيادهـا              

.  طبيعة خاصة وهي اإلحاطة، وهذه اخلصوصية مستحيلة يف اإلنسانمجيعا إال إذا كان ذا
 كما قـال  - وهي لطيفة واحدة من اللطائف اليت ذكرها النورسي          -فإذا كانت الروح    

"  قَِليالً الّويسأَلُونك عن الروِح قُلْ الروح ِمن أَمِر ربي وما أُوِتيتم ِمن الِْعلِْم إِ            : "تعاىل
!! إن اإلحاطة شرط ضروري يف هذا املقام      !.  فكيف بسائر اللطائف األخرى    ]85: اإلسراء[

وكـذلك  !! "وإن القرآن من أمر اهللا جل وعال أيضا!! وإن الروح من أمر اهللا جل وعال  
فال شك أن املاء    !! وقد شبه النورسي القرآن باملاء مرارا     ". أنـزلنا إليك روحا من أمرنا    

أجزاء اإلنسـان ليبلـه     الدفاق النافع والروح املخترق الدافئ يتسرب إىل كل جزء من           
فنخلص إىل أن القرآن الكرمي بطبيعته الربانية هو املؤهل الوحيد لتغذية اللطائف            . باحلياة

  . اإلنسانية، فهو غذاء مكتمل بتناوله تأخذ كل لطيفة حظها منه
مشـول عالقتـه باملاضـي      : "ومن وجوه الكمال هنا أن مميز اإلنسان  عن احليوان         

وكشفه لترتب العلل الظاهرية يف إنشـاء       .. ه باألنفس واآلفاق  واملستقبل، وكلية إدراك  
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فأعظم وظيفته وأقدمها، وأمت جهازاته وألزمها التسـبيح والتحميـد          . األشياء الظاهرية 
وبسر مشاهدته لتسبيحات املخلوقات وشهادته عليها يثين على        ... باجلهاز املخلوق هلما  

  17".ب والترتب يف حكمة صنع األشياءصانع األشياء بقراءة أمسائه املكتوبة بالترتي
أال ترى أن فيك لطيفة ال ترضى إال باألبد واألبـدي، وال            ." النـزوع إىل األبد   -4

تتوجه إال إىل ذلك اخلالد، وال تتنـزل ملا سواه؟ حىت إذا أعطيت هلا الدنيا كلها فـال                 
 فـأطع سـلطان   .. تلك هي سلطان لطائفك ومشاعرك    .. تطمأن تلك احلاجة الفطرية   

  18"..لطائفك املطيع ألمر فاطره احلكيم جل جالله، وانج بنفسك
هو أعظم معجزات القدرة الصمدانية، بل هو أعجوبة اخللق ملا انطوى           "إن اإلنسان   

 19"فيه العامل األكرب وملا تشهد مجيع أجهزته بأنه خملوق للسري قدما حنو األبدية واخللـود    
ه اللذة احلقيقية يف األمور األبدية كاملعرفـة        أجل إن اإلنسان خملوق لألبد فإمنا حتصل ل       "

  .20"اإلهلية واحملبة والكمال والعلم وأمثاهلا
  

  :املعرفة تكليف وتشريف 
 -وهكذا تأخذ املعرفة أبعادا ضخمة جدا، وقيمة عظيمة يف حياة اإلنسان وتصـبح              

 هـذا   نعم إن ! " يف صاحله تشريفا   - ومبنظار الرمحة    - يف حقه تكليفا     -مبنظار احلكمة   
 مهام عظيمة وزود باستعدادات     - من بني مجيع املخلوقات      -الذي أنيط به    ... اإلنسان

فطرية كاملة، إن مل يعرف ربه باإلميان بعد أن عرف سبحانه نفسه إليه مبخلوقاته البديعة               
وإن مل ينل حمبته بالتقرب إليه بالعبادة بعد أن حتبب إليه سبحانه بنفسه وعرفها         .. املنتظمة

وإن مل يقم بالتوقري    .. يه مبا خلق له من الثمار املتنوعة اجلميلة الدالة على رمحته الواسعة           إل
واإلجالل الالئقني به بالشكر واحلمد بعد أن أظهر سبحانه حمبته له ورمحته عليه بنعمـه               

نعم، إن مل يعرف هذا اإلنسان ربه هكذا فكيف يترك سدى دون جزاء ودون              .. الكثرية
و العزة واجلالل دارا للعقاب؟ وهل من املمكن أن ال مينح ذلك الرب الرحيم          أن يعد له ذ   

دار ثواب وسعادة أبدية ألولئك املؤمنني الذين قابلوا تعريف ذاته سبحانه هلم مبعرفتـهم              
إياه باإلميان وحمبته هلم باحلب والتحبب له بالعبادة ورمحته هلم باإلجالل والتـوقري لـه               

  .21"بالشكر
  

  :رفة غايات املع
حيرص اإلمام النورسي على جتلية املعرفة مبعناها اإلمياين الذي يورده القرآن الكـرمي             
وخياطب به اإلنسان باعتباره خملوقا مكرما متميزا باستعدادات هائلة للتلقي واالستيعاب،           

 هي  هذه الغاية . ومن هنا تتحدد غاية املعرفة العميقة والنهائية يف حتقيق العبودية هللا تعاىل           
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اليت تعطي لإلنسان معىن يف الوجود، ممتدا يف املاضي البعيد مع قصة آدم، ومتواصال مع               
نس إلوما خلَقْت الِْجن وا: "يقول متأمال يف قوله تعاىل. املستقبل بيقينه القوي يف اآلخرة 

يفهم من أسرار هذه اآلية اجلليلة أن حكمة جميء اإلنسـان     : ")56:الذاريات("  ِليعبدونِ الِّإ
. معرفة خالق الكون سبحانه، واإلميان به، والقيام بعبادته       :  الدنيا والغاية منه هي    إىل هذه 

كما أن وظيفة فطرته وفريضة ذمته هي معرفة اهللا واإلميان بـه، والتصـديق بوجـوده                
نعم، هذا اإلنسان الضعيف الذي ينشد فطرة احلياة الدائمـة          . وبوحدانيته إذعانا ويقينا  
الرغيد ، والذي له آمال بال حدود وآالم بال ايـة، البـد أن        اخلالدة، والعيش األبدي    

تكون مجيع األشياء والكماالت هابطة بالنسبة إليه، بل ليس ألكثرها أية قيمة تذكر، ما              
عدا اإلميان باهللا ومعرفته، وما عدا الوسائل اليت تأخذ بيده إىل ذلك اإلميان الذي هو أس                

  .22"هااألساس لتلك احلياة األبدية ومفتاح
والعبادة ذه الداللة الشمولية تتحقق مبختلف أنشطة اإلنسان وحركاته وسـكناته،           
وهذا احلد ال يترك جماال لتسرب شبهة إمهال العلوم وأمور املعاش ومصاحل العامل، إذ كل               

  .ومن هنا تصحيح النورسي لكثريمن األوهام . ذلك يأخذ موقعه النافع يف نسق العبادة
  

  :فة إمكان املعر
لقد سبق أن رأينا كيف ينظر األستاذ النورسي إىل اإلنسان من خالل نور القـرآن               
الكرمي، حيث بني أن هذا املخلوق املكرم املزود بطاقات هائلة ولطائف كثرية أخصـها              
   العقل والقلب، ورأينا كيف صارت املعرفة بالنسبة لإلنسان مكلفا ا ال جمرد ممكنة فقط             

إن هؤالء الفالسفة الذين مل يتسن هلم       : "مه على من أنكروا املعارف    ومن هنا يشن هجو   
” الطبيعـة “، عنـدما نظـروا إليهـا مبنظـار          نيالنظر إىل املوجودات بنور القرآن املب     

فتـراض تشـكلها بعوامـل    توصلوا إىل أن وجود هذه املوجـودات، وا   ” األسباب“و
 على غرار ما    –درجة االمتناع   مسألة تطرح مشكالت عويصة ب    ” األسباب"و” الطبيعة"

 فانقسم هؤالء الفالسفة إزاء هذه العقبة الكأداء        –ذكرناه يف بيان االحتماالت وحماالا      
  :إىل قسمني

قسم منهم صاروا سوفساطئيني وعافوا العقل الذي هو خاصة اإلنسان وسقطوا إىل            
عموما، بل حـىت    درك أدىن من احليوانات، إذ وصل م أمر  فكرهم إىل إنكار الوجود              

إنكار وجودهم، وذلك عندما رأوا أن هذا اإلنكار أجدى على العقل وأيسر عليه وأسلم              
مالكة لزمام اإلجياد، فأنكروا وجود أنفسهم ووجـود        " األسباب”و" الطبيعة"من تصور   

  .املوجودات مجيعا، فسقطوا يف هاوية اجلهل املطلق
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" األسـباب " أا لو سلم إجيادهـا إىل        فقد نظروا إىل املوجودات   : أما القسم الثاين    
كما هو شأن أهل الضاللة فإن إجياد شيء صغري جدا كالبعوضة والبذرة فيه             " الطبيعة"و

من املشكالت ما ال حيد، ويقتضي قدرة عظيمة ال يبلغ مداها العقل، فوجدوا أنفسـهم               
 ورأوا أن   "ال يستحدث شيء من العـدم     : "نفسه ، فقالوا    " اإلجياد"مضطرين إىل إنكار    

وختيلوا مجلـة مـن األوضـاع       ". ال يفىن املوجود  "إعدام الشيء حمال أيضا فقرروا أنه       
االعتبارية سارية ما بني حتليل وتركيب وتفريق وجتميع، ناجتة عن حركـات الـذرات،      

  !وسيل املصادفات
فتأمل يف هؤالء الذين يظنون أنفسهم يف ذروة العقل، قد سقطوا يف حضيض مـن               

 حني يلغـي    –جلهل، واعلم من هذا كيف تضع الضاللة هذا اإلنسان املكرم           احلماقة وا 
  ... موضع سخرية وازدراء من كل أحد–إميانه 

  :وبدرونا نسأل هؤالء
ترى كيف ميكن استبعاد إجياد شيء ما من القدرة املطلقة اليت توجد علـى سـطح                

 واألرض يف ستة    األرض يف كل سنة أربعمائة ألف من األحياء؟ واليت خلقت السماوات          
أيام؟ واليت تنشئ يف كل ربيع حتت بصر اإلنسان ومسعه، على سطح األرض كونا حيـا         
من النبات واحليوان هو أظهر إتقانا وأجلى حكمة من الكون كله ، يف سـتة أسـابيع؟         

 اليت تعينت خططها ومقاديرها ضـمن       – كيف يستبعد منها أن ختلق املوجودات العلمية      
 فتخلقها بسهولة مطلقة سهولة إظهار الكتابة غري املنظورة بـإمرار           – دائرة العلم األزيل  

 واليت  –فاستبعاد إضفاء الوجود اخلارجي على املوجودات العلمية        . مادة كيمياوية عليها  
 من تلك القدرة األزلية ، مث إنكار اإلجياد نفسه هلـو محاقـة              –هي معدومات خارجيا    

  .23"!عروفني وجهالتهموجهالة أشد من محاقة السوفسطائيني امل
:  هـو  إن  مما ورط الظاهرين، بل السبب األول الذي دفعهم إىل القلق والتـردد،             "

إذا كان الشيء هكذا، فهو : فيقولون مثال. ، واخللط بينهماالتباس اإلمكانات بالوقوعات
!... ممكن يف القدرة اإلهلية، وهو أدل على عظمته تعاىل يف عقولنـا، فهـو إذا واقـع                

أين عقولكم من أن تكون مهندسة الكون؟ فانتم عاجزون عن أن ! أيها املسكني! هيهات
لو كان أنف بطول ذراع من ذهب رمبـا         ! حتيطوا باحلسن الكلي بعقلكم اجلزئي هذا       

  !!يستحسنه من حصر فيه النظر
مث إن الذي حريهم، هو تومههم منافاة اإلمكان الذايت لليقني العلمي، فيتقربـون إىل              

بل ال خيجلـون، إذ     . بترددهم وتشككهم يف العلوم العادية اليقينية     " لالأدريةا“مذهب  
وجبـل  " وان“يلزم مسكلهم هذا أن يتشكك اإلنسان يف أمور بديهية كوجود حبـرية             
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إىل دبس، وينقلـب    " وان“ألن هذا ممكن يف مسكلهم، أي أن تنقلب حبرية          " سبحان“
 كقسم من   –  ا يذهبان إىل حبر العدم    أو ام !! إىل عسل مغطى بالسكر     " سبحان“جبل  

يلـزم عـدم   :  مبعىن –أصدقائنا الذين مل يرضوا بكروية األرض فسافروا فزلت أقدامهم        
  !!.التصديق باحلال السابقة للبحرية واجلبل 

أن الومهيات  : فقد تقرر يف علم املنطق    ! أين أنتم ؟ تأملوا     ! أيها احملرمون من املنطق     
البديهيات فإن أنكرمت هذه البداهة، فليس يل إال أن أقدم لكـم            اليت يف احملسوسات، من     

  .التعازي بدل النصائح، مبوت العلوم العادية بينما السفسطة قد بعثت لديكم
. التباس اإلمكان الومهي باإلمكان العقلي    : الذي شوش أهل الظاهر هو    : البالء الرابع 

وهـو الـذي يولـد      . ن أساس علما أن اإلمكان الومهي متولد  من عرق التقليد، ال م          
السفطسة، وحيث ال دليل له، يفتح يف البديهيات طريقا إىل الشك واالحتمال والظـن،            
هذا اإلمكان الومهي غالبا ما ينتج من عدم احملاكمة العقلية، ومن ضعف عصيب قلـيب،               

بينما اإلمكان العقلي هو    . ومن مرض عصيب عقلي، ومن عدم تصور املوضوع واحملمول        
فـإن  .  أمر ال يظفر بدليل قطعي على وجوده وعدمه ما مل يكن واجبا وال ممتنعا      تردد يف 

  .كان اإلمكان ناشئا عن دليل  فهو مقبول وإال فال اعتبار له
أن قسما من املتشككني يقولون رمبـا ال يكـون     : ومن أحكام اإلمكان الومهي هذا    

وعقلنا يعطي  .  كل شيء  األمر على ما أظهره الربهان ، ألن العقل ال يستطيع أن يدرك           
. بل الذي يعطيكم هذا االحتمال هو شككم وومهكـم   ... ال... نعم. لنا هذا االحتمال  

  .ألن العقل من شانه املضي على برهان
صحيح أن العقل ال يتمكن أن يدرك ويوازن كل شيء ، ولكن مثل هذه املاديـات                

ولو مل نتمكن من    . دركهوال سيما ما ال يفلت من البصر مهما كان صغريا فإنه يزنه وي            
  .24 .."دركه نكون يف تلك املسألة غري مكلفني ، كاألطفال

وإزاء هذا اإلفراط يف التردد والتشكك يقف اإلمام النورسي عند مسألة الوسـاوس             
اليت تعرض للمؤمن، ويضعها يف سياقي املوضوعي الطبيعي، فيبني أا ال تضـر مـا دام            

راك املشكل ذا املستوى خيفف عن املؤمن ما جيده مـن           األساس مبنيا على اليقني، وإد    
  .املعاناة يف هذا اال

إن اخطر دسائس الشيطان هو أنه يلبس على بعض ذوي القلوب الصافية واحلـس              "
ختيل الكفر بتصديق الكفر، ويظهر هلم تصور الضاللة تصديقا للضاللة نفسها،           : املرهف

ألشخاص واألمور املنـزهة املقدسة، ويومههم     وجيلب إىل خياهلم خواطر قبيحة يف حق ا       
وعندئذ . بالشك يف بعض يقينيات اإلميان جبعل اإلمكان الذايت يف صورة اإلمكان العقلي           
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ويتوهم أنه قـد زال      يظن هذا املسكني املرهف احلس أنه قد هوى يف الكفر والضاللة،          
ة للشيطان الذي ينفث    ويكون بيأسه هذا أضحوك   . يقينه اإلمياين، فيقع يف اليأس والقنوط     

يف يأسه القاتل، ويضرب دوما على وتره احلساس، وينفخ يف التباساته ويثريها، فأما أن              
  .خيل بأعصابه وعقله، أو يدفعه إىل هاوية الضاللة

وقد حبثنا يف بعض الرسائل مدى تفاهة هذه اهلمزات والوساوس، وكيف أا ال سند              
  :يأيتهلا وال أساس، أما هنا فنسجملها مبا 

كما أن صورة احلية يف املرآة ال تلدغ، وانعكاس النار فيها ال حيرق، وظل الـنجس                
فيها ال ينجس، كذلك ما ينعكس على مرآة اخليال أو الفكر من صور الكفر والشرك،               

والـيقني وال   ... وظالل الضاللة، وخياالت الكلمات النابية والشتم، ال تفسد العقيدة          
ختيـل  “ : ذلك ألنه من القواعد املقررة    . م أدب التوقري واالحترام   تيغري اإلميان، وال تثل   

  ".الشتم ليس شتما ، وختيل الكفر ليس كفرا، وتصور الضاللة ليس ضاللة
ال ينايف  ” اإلمكان الذايت “ أما مسألة الشك يف اإلميان، فإن االحتماالت الناشئة من          

أن اإلمكان الـذايت ال     “ : ل الدين إذ من الواعد املقررة يف علم أصو      . اليقني وال خيل به   
  ".ينتفي اليقني العلمي

مملوءة باملاء ومستقرة يف مكاا ، إال أن        ” بارال“حنن على يقني من أن حبرية       : ثالفم
ولكن . فهذا إمكان ذايت واحتمال، وهو من املمكنات      . ميكن أن ختسف يف هذه اللحظة     

ألن . حىت يوجـب الشـك    " انا ذهنيا إمك"ألنه مل ينشأ من أمارة، أو دليل، فال يكون          
". ال عربة لالحتمال غري الناشئ عـن دليـل        ": ملقررة يف علم أصول الدين أنه     القاعدة ا 

ال يكون االحتمال الذايت الذي مل ينشأ عن أمارة أمكانا ذهنيا، فال أمهية له كـي          : مبعىن
ملبتلى أنه قـد    فبمثل هذه اإلمكانات واالحتماالت الذاتية يظن املسكني ا       . يوجب الشك 

فيخطر بباله مثال خواطر كثرية من اإلمكان الذايت من جهة          . فقد يقينه باحلقائق اإلميانية   
بشرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وال شك أا ال ختل بيقينه وجزئه اإلمياين، لكن ظنه 

  .أن هذا يضر هو الذي يسبب له الضرر
 كالما ال يليق جبـالل اهللا       –لى القلب    اليت هي ع   –وأحيانا أخرى تلقي ملة الشيطان      

فيظن صاحبه أن قلبه هو الذي فسد فصدر عنه هذا الكالم، فيضطرب            . سبحانه وتعاىل 
واحلال أن اضطرابه وخوفه وعدم رضاه دليل على أن تلك الكلمـات مل تكـن               . ويتأمل

  .كره اصادرة من قلبه، وإمنا هي من اللمة الشيطانية، أو أن الشيطان خييلها إليه ويذ
 - وهي بضع لطائف مل استطع تشخيصها        -وكذلك فإن من بني اللطائف اإلنسانية       

 فتـتحكم أحيانـا   -ما ال ترضخ لإلدارة واالختيار، وال تدخل حتت وطأة املسـؤولية    
وتسيطر دون أن تنصت لنداء احلق ، وتلج يف أمور خاطئة، وعندئذ يلقي الشـيطان يف                
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فطرتك فاسدة ال تنسجم مع اإلميان واحلق،  أال ترى أا           أن  : روع هذا اإلنسان املبتلى   
تلج بال إرادة يف مثل هذه  األمور الباطلة؟ إذن فقد حكم عليك قـدرك بالتعاســة                 

  .فيهلك ذلك املسكني يف هذا اليأس املدمر!!. وقضى عليك بالشقاء
 وهكذا فإن حصن املؤمن احلصني من الدسائس الشيطانية املتقدمة هـي احملكمـات            
. القرآنية واحلقائق اإلميانية املرسومة حدودها بدساتري العلماء احملققني واألصفياء الصاحلني      

أما الدسائس األخرية فإا ترد باالستعاذة باهللا سبحانـه وتعاىل وبإمهاهلا، ألن من طبيعة              
م فالسنة احملمدية للمؤمن هي البلس    . الوساوس أا تكرب وتتضخم كلما زاد االهتمام ا       

  .25".الشايف ملثل هذه اجلرحات الروحية
  

  :أقسام املعرفة 
  :يقسم النورسي العلوم من جهة تأثرها بتالحق األفكار وتراكم املعلومات إىل قسمني

وأغلب .  قسم من العلوم هو كرفع الصخر، حباجة إىل التعاون وتالحق األفكار           -1
  .هذا القسم هو من العلوم املادية

ي أو شبيه الدفعي وأغلب هذا القسم هو من املعنويات ومـن             وقسم تكمله دفع   -2
ولكن على الرغم من أن تالحق األفكار ال يغري ماهية هذا القسم الثـاين              . العلوم اإلهلية 

  .26"وال يكمله وال يزيده إال أنه يفيض وضوحا وظهورا وقوة يف مسالك براهينه
 هذا املقام إشـارة  ويشري يف. ويقسمه من جهة أخرى إىل  نظري وضروري وكسيب 

إن إظهار  : "يقول. لطيفة إىل أمهية النظر يف التصور اإلسالمي، وأنه مقصود يف التكليف          
اخلوارق ما هو إال تصديق النبوة، والتصديق حيصل على أكمل وجه مبعجزاته الظـاهرة،    

الذي هو امتحان   –أو منافية لسر التكليف     .. فإذا زادت عن احلاجة، فإما أن تكون عبثا       
 أو -يف األمور النظرية دون البديهيات أو ما يقرب منها حيث يتساوى األدىن مع األعلى          

  .27"تكون خمالفة للتسليم واالنقياد جلريان احلكمة
  

  :مصادر املعرفة وطرقها 
  :الوحي : أوال

 على أرجاء  - بظواهر يف غاية الوضوح      -إن حقيقة الوحي اإلهلي مهيمنة كل حني        "
وهي . تأيت الشهادة لوجوده وتوحيده سبحانه من لدن عالم الغيوب        ف. عامل الغيب كافة  

شهادة الوحي واإلهلام وهي أقوى بكثري من شهادة الكائنات واملخلوقات؛ إذ ال يـدع              
سبحانه تعريف ذاته وال دالئل وجوده ووحدانيته حمصورا يف شهادة خملوقاته وحدها، بل 

         اية لكالم من هو حاضر ونـاظر بقدرتـه         يتكلم كالما أزليا يليق بذاته، فال حد وال
  .ومثلما يعرفه معىن كالمه فإن تكلمه أيضا يعرفه بصفته. وعلمه يف كل مكان
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نعم إن تواتر مائة ألف من األنبياء عليهم السالم واتفاقهم يف مجيع إخبارام الصادرة              
 من الوحي اإلهلي، ودالئل ومعجزات الكتب املقدسة والصحف السماوية الـيت هـي            

الوحي املشهود ومثاره، واليت صدقتها األكثرية املطلقة للبشرية واقتدت ـا واهتـدت             
  .28"يدل بداهة على أن الوحي حقيقة ثابتة ال مراء فيها..ديها
  

  :احلاجة إىل النبوة
ما دام الكون قد خلق ألجل احلياة، وأن احلياة هي أعظم جتل وأكمل نقـش               ! نعم"

جالله، وما دامت حياته السرمدية اخلالدة تظهر وتكشف        وأمجل صنعة للحي القيوم جل      
إذ لو مل تكن هناك رسل وال كتـب ملـا           . عن نفسها بإرسال الرسل وإنـزال الكتب     

عرفت تلك احلياة األزلية، فكما أن تكلم الفرد يبني حيويته وحياته كـذلك األنبيـاء               
لى ذلك املتكلم احلـي     والرسل عليهم السالم والكتب املنـزلة عليهم، يبينون ويدلون ع        

فال بد  . الذي يأمر وينهى بكلماته وخطاباته من وراء الغيب احملجوب وراء ستار الكون           
أن احلياة اليت يف الكون تدل داللة قاطعة على احلي األزيل سبحانه وتعاىل وعلى وجوب               
وجوده، كما أن شعاعات احلياة األزلية كذلك وجتلياا تنظر وتتوجـه إىل مـا هلـا                

) إنــزال الكتـب   (و) إرسال الرسل (باطات وعالقات معها من أركان اإلميان مثل        ارت
إمـا  : إذ يصح القـول   ) الوحي القرآين (و) الرسالة احملمدية (وتثبتهما رمزا، وال سيما     

  29 .ثابتان قاطعان كقطعية ثبوت احلياة حيث إما مبثابة الروح والعقل واحلياة
يب يف األشياء الناشئ من العلل املترتبة املتسلسلة        إدراك اإلنسان وكشفه عن الترت    "إن  

وقابليته العلمية والتركيبية ومعرفته احلاصلة من حتليلـه مركبـات بـذور            .. يف احللقة 
وقدرته على حماكـاة الطبيعـة      .. كماالت اإلنسانية إىل بسيطات وإرجاعها إىل أصلها      

: السر الكـامن يف القاعـدة     ومساوقة نواميس اهللا اجلارية يف الكون بصنعته ومهارته، ب        
فاإلنسان الذي هذه قابلياته يـدرك      ). بداية الفكر اية العمل، اية الفكر بداية العمل       (

مما يدله على   .. قصور نظره يف صنعته، وزمحة األوهام عليه، وافتقاره يف جبلته اإلنسانية          
  .30"حاجته املاسة إىل نيب مرشد حيافظ على موازنة النظام املتقن يف العامل

  
  :دالئل صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :يشري النورسي إىل أن هذه الدالئل ال حتصى، ولكنه خلص إىل تسع منها
..  اتصافه صلى اهللا عليه وسلم جبميع السجايا الفاضلة حىت شهد هلـا غرمـاؤه              -1

  ..ومن كان كذلك فال جرم أنه صاحب أصدق حديث.. وظهور مئات املعجزات منه

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



   النورسي المؤتمر العالمي الخامس لبديع الزمان سعيد�

 

324

واألمني على كـالم  ...  القرآن الذي بني يديه صلى اهللا عليه وسلم معجزا  كون -2
اهللا، واملترجم الفعلى له، واملبلغ هلذا النبأ العظيم إىل الناس كافة، وهو احلـق بعينـه، ال               

  .ميكن أن يصدر منه  كذب قط، ولن يكون موضع شبهة أبدا
ن فطـري، وبعبوديـة      أنه صلى اهللا عليه وسلم قد بعث بشريعة مطهرة، وبدي          -3

خالصة، وبدعاء خاشع، وبدعوة شاملة، وبإميان راسخ، ال مثيل ملا بعث به ولن يكون،              
  .وما وجد أكمل منه ولن يوجد

 إمجاع األنبياء عليهم السالم واتفاقهم على احلقائق اإلميانية نفسها هو دليل قاطع             -4
ضا على صدق هذا النيب     على وجود اهللا سبحانه وعلى وحدانيته، وهو شهادة صادقة أي         

  .صلى اهللا عليه وسلم وعلى رسالته
 أن وصول آآلف األولياء إىل احلق واحلقيقـة ومـا نـالوا مـن الكمـاالت                 -5

ليس إال باالقتداء دي دساتري هذا النيب الكرمي صلى اهللا عليـه وسـلم              .. والكرامات
  .وبتربيته وباتباعه

ودهاة احلكماء املؤمنني، بفضل ما درسوا      ..  أن ماليني العلماء املدققني األصفياء     -6
 مـن   - مع كونه أميا     -وتتلمذوا على ما جاء به هذا النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم             

إن .. احلقائق القدسية، وما نبع منها من العلوم العالية، وما كشفت عنه من املعرفة اإلهلية             
وته صـلى اهللا عليـه وسـلم        هؤالء مجيعا مثلما يثبتون الوحدانية اليت هي األساس لدع        

 فإم يتفقون كذلك ويشهدون على صـدق        - برباهينهم القاطعة    -ويصدقوا متفقني   
  .هذا املعلم األكرب وصواب هذا األستاذ األعظم وعلى أحقية كالمه صلىاهللا عليه وسلم

هم أشهر بين البشر بعد     ) اآلل واألصحاب ( أن اجلمع العظيم الذين يطلق عليهم        -7
ء فراسةً وأكثرهم درايةً وأمساهم كماالت وأفضلهم منــزلة وأعالهـم صـيتا             األنبيا

  "وأشدهم اعتصاما بالدين واحدهم نظرا
الذي يتصرف فيه بالتصوير والتقدير     ..  أن هذا الكون يدل على صانعه وكاتبه         -8

فهو كذلك يستدعي ال حمالة وجود من يعرب عما يف هذا الكتاب الكبري مـن               .. والتدبري
 ويعلم ويعلّم املقاصد اإلهلية من وراء خلق الكون، ويعلّم احلكم الربانية يف حتوالته              معان

وتبدالته، ويدرس نتائج حركاته الوظيفية، ويعلن قيمة ماهيته وكماالت ما فيـه مـن              
  .املوجودات

 ما دام هناك وراء احلجاب من يشهر كمال بديعيته وإتقانه، مبصنوعاته هذه ذات -9
.. ويعرف نفسه ويوددها، مبخلوقاته غري احملدودة ذات الزينة واجلمال        .. كمةاإلتقان واحل 

ويشوق اخللق إىل   .. ويوجب الشكر واحلمد له بنعمه اليت ال حتصى ذات اللذة والنفاسة          
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العبادة حنو ربوبيته بعبودية تتسم باحلب واالمتنان والشكر إزاء هذه التربيـة واإلعاشـة     
ويدين اخللق إىل اإلميان والتسليم واالنقياد والطاعة حنو        ... ةالعامة، ذات الشفقة واحلماي   

ألوهيته اليت يظهرها بتبديل املواسم، وتكوير الليل على النهار واختالفهما وأمثاهلا مـن             
ويظهـر  .. التصرفات العظيمة واإلجراءات اجلليلة والفعالية املدهشة واخلالقية احلكيمـة    

 واألبرار وإزالته الشر واألشرار وحمقه الظاملني واملكذبني عدالته وحقانيته حبمايته دوما الرب   
فال جرم أن أحب خملوق لدى ذلك املتستر بالغيب وأصـدق   . وإهالكهم بنوازل مساوية  

عبد له هو من كان عامال عمال خالصا ملقاصده املذكورة آنفا، ومن حيل السر األعظم                
ه ويستمد القوة منه ويستعينه يف خلق الكون ويكشف لغزه، ومن يسعى دوما باسم خالق   

ومن ذا يكون هذا غـري حممـد        . وحده يف كل شيء فينال املدد والتوفيق منه سبحانه        
  31 .القرشي صلى اهللا عليه وسلم

فهذه دالئل كبرية جمتمعة على صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تبليغ الوحي وبيان         
  .احلقائق اإلميانية

نورسي ينظر إىل النبوة يف سياقها املوضوعي املقصدي،        ويف التفاتة ذكية من اإلمام ال     
ويؤكد من خالهلا التوازن املعريف يف التعامل مع مثل هذه القضايا، وذلك ألن مفهـوم               

والواقع أن هذا ما    . املعجزة يتعدى ما هو شائع من ارتباطها خبرق العادة املادية الظاهرة          
، ومن خـالل هـذا      "القدوة الكاملة "هو إال وجه من وجوهها، ومن أهم هذه الوجوه          

إنه مما : "يقول. الوجه يصحح ويعاجل التشويش الذي أصاب طائفة ممن مساهم بالظاهريني      
اعتقادهم أن دالئل صدق األنبياء عليهم السـالم حمصـورة   .. الظاهريني  يشوش أفكار

وسـلم  ضمن خوارق العادات، واعتبارهم أن مجيع أحوال رسولنا الكرمي صلى اهللا عليه         
وهذا ما ال يسمح به الواقع، لـذا ال         .  البد أن تكون خارقة    - أو معظمها  -وحركاته  

إذ أن اعتقادا كهذا غفلة عظيمة عن سـر احلكمـة    . يستقيم وال يصلح هلم ما يتخيلون     
اإلهلية يف الوجود، وعن تسليم األنبياء عليهم السالم مقاليد االنقياد إىل قوانني اهللا اجلارية           

إن كل حال من أحواله صلى اهللا عليه وسلم وكل حركة من حركاتـه              !  نعم .يف العامل 
مث ..دليل على صدقه، وتشهد على متسكه باحلق، مع أنه يتبع السنن اإلهلية وينقاد إليهـا              

إن إظهار اخلوارق ما هو إال لتصديق النبوة، والتصديق حيصل على أكمل وجه مبعجزاته              
 الـذي   -أو منافية لسر التكليف     .. ا أن تكون عبثا   الظاهرة، فإذا زادت عن احلاجة، فإم     

هو امتحان يف األمور النظرية دون البديهيات أو ما يقرب منها حيث يتساوى األدىن مع               
  32". أو تكون خمالفة للتسليم واالنقياد جلريان احلكمة-األعلى
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وهكذا ينتصب الوحي مصدرا أصيال ضروريا يف التوصل إىل احلقـائق، وتنتصـب             
وألن .  طريقا لتوصيل هذا الوحي وتبليغه ضمن الصـورة النموذجيـة لإلنسـان            النبوة

النورسي انطلق من دافع املنافحة عن أصول اإلسالم يف مواجهة اهلجمات املضللة، فقـد     
حبث يف مصدر الوحي متمثال يف القرآن الكرمي، وحبث يف النبوة متمثلة يف سنته الشريفة               

در اليت هي أصح الوثائق يف العامل على اإلطالق، ولذلك          هذه هي املصا  . وسريته العطرة 
  .رفعها اإلمام النورسي شعارا يف التحدي، واستند إليها يف مقارعة املخالفني

  
  :مصدرا ومنهجا : القرآن الكرمي
  :تعريف القرآن

فإن قلت ما هو القرآن؟ قيل لك هو الترمجة األزلية هلذه الكائنات والترمجان األبدي        "
وكذا هو كشاف ملخفيـات     . نتها التاليات لآليات التكوينية، ومفسر كتاب العامل      أللس

وكذا هو مفتاح حلقائق الشؤون     . كنوز األمساء املستترة يف صحائف السموات واألرض      
وكذا هو خزينـة  . وكذا هو لسان الغيب يف عامل الشهادة. املضمرة يف سطور احلادثات 

وكذا هو أسـاس وهندسـة      . تفاتات األبدية الرمحانية  املخاطبات األزلية السبحانية واالل   
وكذا هو قـول    . وكذا هو خريطة للعامل األخروي    . ومشس هلذا العامل املعنوي اإلسالمي    

. شارح وتفسري واضح وبرهان قاطع وترمجان ساطع لذات اهللا وصفاته وأمسائه وشؤونه           
. كربى اليت هي اإلسالمية   وكاملاء وكالضياء لإلنسانية ال   . وكذا هو مرب للعامل اإلنساين    

وكذا . وكذا هو احلكمة احلقيقية لنوع البشر، وهو املرشد املهدي إىل ما خلق البشر له             
وكما أنه كتاب دعاء وعبودية . هو لإلنسان كما أنه كتاب شريعة كذلك كتاب حكمة 

وكما أنه  . وكما أنه كتاب ذكر كذلك هو كتاب فكر       . كذلك هو كتاب أمر ودعوة    
لكن فيه كتب كثرية يف مقابلة مجيع حاجات اإلنسان املعنوية، كذلك هو            كتاب واحد   

كمنـزل مقدس مشحون بالكتب والرسائل، حىت إنه قد أبرز ملشرب كل واحد مـن              
أهل املشارب املختلفة، وملسلك كل واحد من أهل املسـالك املتباينـة مـن األوليـاء        

 ذلك املشرب وتنويره، وملساق ذلك      والصديقني ومن العرفاء واحملققني رسالة الئقة ملذاق      
  .33"املسلك وتصويره حىت كأنه جمموعة الرسائل

 بتأملك يف هذا التعريف كيف ركز األستاذ فيه على بيان املعـارف    -وأنت تالحظ   
  .العظيمة الكثرية اليت يقدمها القرآن الكرمي لإلنسان
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  :إعجاز القرآن 
ستند إىل طبيعته الربانية، وهذه العالقـة       إن اعتبار القرآن الكرمي أهم مصادر املعرفة ي       

ثابتة بدالئل اإلعجاز اليت جتعل من معانيه حقائق قيمة ترتقي باإلنسـان يف درجـات               
  .اليقني
  :  يف- عند اإلمام النورسي -ويتجلى إعجاز القرآن  "

  .. سالسة لسانه من فصاحة اللفظ "-
ية الكونية واألسرار الغيبية للحقائق وكونه إخبارا مساويا عن الغيوب يف احلقائق الغيب-
  ..اإلهلية
لفظـه ومعنـاه وأحكامـه وعلمـه        : وامتالكه جلامعية خارقة من مخس جهات     -

  ..ومقاصده
وأن شبابيته اخلارقة شاملة حميطة وأنسيته جعلته حمبوب اإلنـس واجلـان وذلـك         -

  .ساليب التنـزيلبالتنـزالت اإلهلية إىل عقول البشر لتأنيس األذهان واملتنوعة بتنوع أ
 وجميء نقوله وأخباره يف أسلوب بديع غزير املعاين، فينقل النقاط األساس لألخبار             -

  ..الصادقة كالشاهد احلاضر هلا
ولن جتد مثل اإلسالم إن حتريت الزمـان        ..وكونه مؤسس دين اإلسالم ومتضمنه    -

  ..واملكان
 بعضها مع بعـض فيصـدر    وأن األنوار الستة املفاضة من هذه املنابع الستة ميتزج         -

: والذي يصدر عن هذا   . شعاع حسن فائق، ويتولد حدس ذهين، وهو الوسيلة النورانية        
  .34 .."لساننا يعجز عن التعبري عنه والفكر يقصر دونه. ذوق يدرك به اإلعجاز

  
  :طريقة القرآن يف املعرفة 

املعرفة، وال يتعامـل  يتميز اإلمام النورسي باعتماده القرآن الكرمي منهجا متكامال يف         
  :معه باعتباره مصدرا فحسب، وميكن رسم بعض عناصر هذا املنهج يف ما يلي

إن آياته مـع كمـال   : " إشاعة املعرفة وخطاب كل طبقة من البشر مبا يناسبهم     -1
االنسجام وغاية االرتباط ومتام االتصال بينها يتيسر لكل أحد أن يأخـذ مـن السـور          

  .35"دايته وشفائه كما أخذها عموم أهل املشارب والعلوماملتعددة آيات متفرقة هل
قد أظهرت احلقائق البعيدة جداً أا      " ضرب األمثال "فبمنظار  : " ضرب األمثال    -2

قريبة جداً، وبوحدة املوضوع يف ضرب األمثال قد مجعت أكثر املسائل تشتتا وتفرقـا،              
ومن نافـذة   . سهولة ويسر قد توصل إىل أمسى احلقائق وأعالها ب      " وبسلم ضرب األمثال  

قد حصل اليقني اإلمياين حبقائق الغيب وأسس اإلسالم مما يقرب مـن            " ضرب األمثال "
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الشهود، فاضطر اخليال إىل االستسالم، وأرغم الوهم والعقل إىل الرضوخ، بل الـنفس             
  .36"واهلوى، كما اضطر الشيطان إىل إلقاء السالح

:  يلوح للقارئ بالشعار العظيم- املكتوبات  وهو خيط هذه-وكأين باإلمام النورسي 
فضـرب  . ")43: العنكبـوت ("  الْعـاِلمونَ  الّمثَالُ نضِربها ِللناِس وما يعِقلُها إِ     ألوِتلْك ا "

 ضميمة إضافية تشكل بتركيبها هذا مصطلحا       -كما يقرره الدرس املصطلحي   –" األمثال
رآن وطريقتـه يف    قرآنياً مكتنـزا بالدالالت، حىت إنه ليمكن اعتباره حمورا يف منهج الق          

وال أدل على ذلك من تلك اخلصائص اليت اقترنت ـذا املصـطلح يف الفقـرة                . البيان
  : وهي على التوايل: السابقة

 ويتجـاوز   - يف خمتلف االجتاهـات      -منظار خيترق األبعاد    " ضرب األمثال " أن   -أ
يس بينها وبينه   احلدود واحلواجز حىت يصل إىل احلقائق فيأيت ا حىت يضعها أمام الناظر ل            

  !!حجاب وال ضباب
وحدة تصل بني مجيع الكائنات املوجودات، وما ينتج عن         " ضرب األمثال " أن   -ب

تفاعلها من مسائل وقضايا، خييط رفيع يشدها إىل أصوهلا وكلياا وسننها، حىت تنتـهي    
ة إال لو كان فيها آهل   (]3: امللك[) ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت      (إىل اهللا جل جالله     

: النساء[) ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا          (]22: األنبياء[) اهللا لفسدتا 

82.[  

سلم، ينسجم مع الطبيعة البشرية اليت تـأنس بالتـدرج،          " ضرب األمثال " أن   -ج  
وتنفر من الطفرات وحرق املراحل، فالقرآن الكرمي يرتقي باإلنسان يف مدارج املعرفـة             

وإن " "إىل احلقائق الكونية الكربى بسهولة ويسر، حىت قال بعض احلكمـاء          حىت يصل   
املؤمن البسيط يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم بقوله ال إله إال اهللا يبدأ من حيث انتهى                  

  ".إليه الفيلسوف هذا  الذي أفىن عمره كله للتعرف على مبدع الكون
امل الشهادة إىل عامل الغيـب،       من ع  - ربهاع –نطل  . نافذة" ضرب األمثال " أن   -د

فهذا القبس من نور اهللا جل جالله، الذي أنـزله على خلقه وأذن هلم بعلمه هو حبـل                 
اهللا املتني الذي يصلنا بأقوى درجات اليقني بعامل الغيب، وقد أفاض القرآن الكـرمي يف               

  !!!وصف هذا العامل، وصرف القول فيه حىت صار مشهودا
نفردة وجمتمعة من أهم ما مييز منهج القرآن يف املعرفة، وهي           هذه اخلصائص األربعة م   

  .جتمع بني القوة والتساند والتدرج والتواصل والشمول
وإذا كان هذا املنهج يوصل إىل أعظم احلقائق فهو يوصل إىل ما دوا بالضرورة، أو               

  .يسهل الوصول إليها، ويهيئ الظروف  املناسبة لبلوغها
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كمل لألدلة القاطعة مبا صرف فيه من األمثال، وإمنا اإلشكال          والواقع أن القرآن مست   
نسانُ أَكْثَر  ِس ِمن كُلِّ مثٍَل وكَانَ اإل     ولَقَد صرفْنا ِفي هذَا الْقُرآِن ِللنا     "هو يف اإلنسان    

  ]54:الكهف[" شيٍء جدالً
ويعرب عنه مبصطلح التكرار منبها على فوائده       .  تفصيل القول قصد البيان الشايف     -3

  37 . وتبيان احلقائق وحتصيل املعارفاملنهجية يف تبليغ املعلومات
أن ذكر القرآن لبعض الغايات     : " ومن مالمح الدقة يف التوجيه والقصد يف التبليغ        -4

أي لتوجيه نظره إىل الدقة يف فوائـد        . الراجعة إىل اإلنسان إمنا هو لإلخطار ال لالحنصار       
  .38"نظام ذلك الشيء ذي الغاية ويف انتظامه الدال على أمساء صانعه

 ومن مميزات القرآن الكرمي أنه حيتوي على املعاين الكلية اليت تتضـمن مراتـب               -5
  .39كثرية
 بل إن اإلمام النورسي من شدة تأمله يف عالقة القـرآن بـالكون، وبـاألرض                -6

) عقالين(بالتحديد أي اال الذي يسكن فيه اإلنسان، يكشف عن اتصال روحي معريف 
  .40 .بني القرآن واألرض

اعلم أن أكثر معلومات البشـر األرضـية        : " ومن مميزاته متزيقه حلجاب األلفة     -7
ففـي  . ومسلماته، بل بديهياته مبنية على األلفة، وهي مفروشة على اجلهـل املركـب            

فلهذا توجه اآليات أنظار البشر إىل العاديات املألوفة وتثقـب          . األساس فساد أي فساد   
بأذن البشر ومييل رأسه ويريه ما حتت األلفـة مـن           جنوم القرآن حجاب األلفة ويأخذ      

  .41"خوارق العادات يف عني العاديات
 أسـتاذاً يعلـم     - حبق وجبدارة    -إن القرآن الكرمي ذه الصفات واخلصائص فصار        

وتبقى مجيع  . البشرية ويبلغ إليها املعارف واحلقائق بأصح ما يكون وأسهله وأدقه وأمشله          
ومما يؤكد هذا وجيليه تلـك      . عاجزة عن بلوغ هذا املستوى    النصوص واملناهج البشرية    

املقارنات اليت أجراها النورسي بني منهج القرآن يف املعرفة وغريه من املناهج، سواء منها              
وقبل أن نورد . ما كان منتمياً إىل الدائرة اإلسالمية، أو ما كان من إفرازات العقل الغريب       

  .نسجل املالحظات اهلامة التاليةمناذج من هذه املقارنات نود أن 
إن اإلمام النورسي ينطلق من القرآن ويستند إليه باعتباره علما مسـتقال بنفسـه،              

 ـذا   -ومنهجا قائماً بذاته تام األركان ومكتمل العناصر، والنظر إىل القرآن الكـرمي             
 وهذا االعتبار . يفتح آفاقاً علمية ويكشف عن ميزان معريف ميكن االحتكام إليه          -االعتبار

وال . خيتلف عن كثرياً عنه اعتبار القرآن الكرمي مصدراً يف املعرفة يرجع إليه عند احلاجة             
  .خيفى ما بني االعتبارين من البون الشاسع
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وهذا ال يعين أن االعتبار األول يلغي الثاين، وإمنا املقصود هو اعتمادمها معاً، على أن               
  .األول آكد يف الرتبة من الثاين

ن نظر النورسي ذا املستوى هو الذي أتاح له منازلة أقوى املـدارس واملـذاهب               إ
الفكرية اإلسالمية وغري اإلسالمية وكشف وجوه اخللل فيها، جمليا حقائق القرآن الكرمي            

إن رسائل النور ليست كاملؤلفات األخرى اليت تستقي معلوماا مـن           . "ساطعة صافية 
لفنون، فال مصدر هلا سوى القرآن، وال أستاذ هلا إال القرآن، مصادر متعددة من العلوم وا

ومل يكن عند املؤلف أي كتاب أخر حني تأليفها، فهي ملهمة .. وال ترجع إال إىل القرآن
  .42"مباشرة من فيض القرآن الكرمي، وتنـزل من مساء القرآن ومن جنوم آياته الكرمية

  
  :بني القرآن العلوم اإلسالمية 

  : والتصوفعلم الكالم
  :يقول

حقاً إن معرفة اهللا املستنبطة بدالئل علم الكالم ليست هي املعرفـة الكاملـة، وال               (
تورث االطمئنان القليب، يف حني أن تلك املعرفة مىت كانت على ج القـرآن الكـرمي                

مث إن معرفة اهللا اليت      )..املعجز، تصبح معرفة تامة وتكسب االطمئنان الكامل يف القلب        
 الرازي من علم الكالم كما تبدو ناقصة وقاصرة يف نظر ابن عريب، فإن املعرفـة       استقاها

الناجتة عن طريق التصوف أيضا ناقصة ومبتورة بالنسبة نفسها أمام املعرفة اليت اسـتقاها              
، )ال موجود إال هو   : (، ذلك ألن ابن عريب يقول     )ورثة األنبياء من القرآن الكرمي مباشرة     

ضور القليب الدائم، أمام اهللا سبحانه وتعاىل حىت وصل به األمـر            ألجل احلصول على احل   
  .إىل إنكار وجود الكائنات

" ال مشهود إال هـو    : "أما اآلخرون فألجل احلصول على احلضور القليب أيضاً قالوا        
  .وألقوا ستار النسيان املطلق على الكائنات واختذوا طوراً عجيباً

كرمي متنح احلضور القليب الدائم، فضال عن أـا ال          بينما املعرفة املستقاة من القرآن ال     
تقضي على الكائنات بالعدم، وال تسجنها يف سجن النسيان املطلق، بل تنقـذها مـن               
اإلمهال والعبثية، وتستخدمها يف سبيل اهللا سبحانه، جاعلة من كل شيء مرآة تعكـس              

  .املعرفة اإلهلية وتفتح يف كل شيء نافذة إىل املعرفة اإلهلية
 يف كلمات أخرى من رسائل النور لبيان الفـروق بـني الـذين           -ولقد شبهنا   .. .

 والذين يسلكون ج علماء     - ذلك املنهج األقوم     -يستلهمون جهم من القرآن الكرمي      
  :الكالم مبثال هو
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أنه ألجل احلصول على املاء، هناك من يأيت به بواسطة أنابيب من مكان بعيد حيفره               
آخرون جيدون املاء أينما حفروا ويفجرونه أينما كانوا، فاألول سـري          يف أسفل اجلبال، و   

بينما الذين هم أهل حلفـر      . يف طريق وعر وطويل، واملاء معرض فيه لالنقطاع والشحة        
  .اآلبار فإم جيدون املاء أينما حلوا دومنا صعوبة ومتاعب

لسل يف ايـة    فعلماء الكالم يقطعون سلسلة األسباب بإثبات استحالة الدور والتس        
  .العامل ومن بعده يثبتون وجود واجب الوجود

فكل آية . أما املنهج احلقيقي للقرآن الكرمي فيجد املاء يف كل مكان وحيفره أينما كان
  :من آياته كعصا موسى تفجر املاء أينما ضربت، وتستقرئ كل شيء القاعدة اآلتية

  .ويف كل شيء له آية           تدل على أنه واحد
 إن اإلميان ال حيصل بالعلم وحده، إذ هناك لطائف كثرية لإلنسان هلا حظها مـن                مث

اإلميان، فكما أن األكل إذا ما دخل املعدة ينقسم ويتوزع إىل خمتلف العروق حسب كل         
عضو من األعضاء، كذلك املسائل اإلميانية اآلتية عن طريق العلم إذا ما دخلت معـدة               

 كالروح والقلب والسـر والـنفس       -ن لطائف اجلسم    العقل والفهم، فإن كل لطيفة م     
فإن فقدت لطيفة من اللطائف غـذاءها       .  تأخذ منها ومتصها حبسب درجاا     -وأمثاهلا  

  .43".املناسب، فاملعرفة إذن ناقصة مبتورة، وتظل تلك اللطيفة حمرومة منها
 من موقف   كما هو يف علم الكالم جاعالً     " لنهج املعرفة "يقدم النورسي قراءة نقدية     

مدخالً له، غري أنه يعود على ابن       ) الرازي(ابن عريب من ذلك العلم ونقده ألحد أعالمه         
عريب نفسه بالنقد باعتباره منوذجا للمتصوفة الذين ميثلون طريقـا آخـر خمتلفـا متـام                

  .االختالف عن طريق املتكلمني
  :فهو يأخذ على طريقة املتكلمني افتقارها إىل أمرين أساسيني

  . مام املعريفالت
  .الطمأنينة القلبية

ويأخذ على طريقة املتصوفة غلوها يف إنكار أو نسيان الكائنات سعيا منها إىل حتقيق              
 وإن حققت قدرا كبريا من األساس الثاين الذي         -وهذه الطريقة   . احلضور القليب الدائم  

  . إال أا فرطت يف قدر كبري من متام املعرفة-هو طمأنينة القلب 
مام النورسي يف نقده هلاتني الطريقتني يستند إىل الوحي مسلطاً ضوءه الوهـاج             واإل

  .عليهما، ومستخلصا منه طريقة منهج القرآن الكرمي األقوم يف املعرفة
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  :الفـقه 
يالحظ اإلمام النورسي من خالل ر صده لتاريخ الفقه ظاهرة سلبية مفادها أن  نظر               

ة فحسب فال ينتقل ذهنهم إىل القرآن الكرمي إال خيـاال،           العامة يتركز يف الكتب الفقهي    
 ومن هنا يعتاد الوجـدان      – من خالل نظرهم املنحصر      –ونادرا ما يتصورون قدسيته     

الكتب الفقهية ينبغي أن    "ومن هنا يرى أن     ." التسيب ويتعود على اإلمهال فينشأ اجلمود     
 -با دونه كما آلت إليـه       تكون شفافة لعرض القرآن الكرمي وإظهاره، وال تصبح حجا        

  . 44 . من جراء بعض املقلدين-مبرور الزمان 
إن ما أوردنا من نصوص ال يعين حبال رفضاً مل العلوم الناشئة يف تاريخ اإلسالم،               
فقد أحال النورسي كثرياً على علماء الكالم والتصوف يف معاجلتهم لكل القضـايا، إذ              

  .قاطعاً وفوائد كثرية مفيدة يف باارأى فيها نقاشاً واسعاً واحتجاجاً 
  

  :بني القرآن والفلسفة 
  45.فلسفة ضارة أو سقيمة ، وفلسفة صائبة: يقسم النورسي الفلسفة إىل نوعني

هي الفلسفة املضـرة وحـدها،      .. إن الفلسفة اليت امجها رسائل النور وتصفعها      "
.. دم احليـاة االجتماعيـة    وليست الفلسفة على إطالقها، ألن قسما من الفلسفة اليت خت         

وتعني األخالق واملثل اإلنسانية، ومتهد السبل للرقي الصناعي، هي يف وفاق ومصاحلة مع 
القرآن الكرمي، بل هي خادمة حلكمة القرآن وال تعارضها، وال يسعها ذلـك؛ لـذا ال                

  .تتصدى رسائل النور هلذا القسم من الفلسفة
بح وسـيلة للتـردي يف الضـاللة واإلحلـاد        أما القسم الثاين من الفلسفة فكما أص      

والسقوط يف هاوية املستنقع اآلسن للفلسفة الطبيعية، فإنه يسوق اإلنسـان إىل الغلفـة              
وحيث إنه يعارض خبوارقه اليت هي كالسحر احلقائق املعجزة         . والضاللة بالسفاهة واللهو  

سفة يف أغلب أجزائها للقرآن الكرمي، فإن رسائل النور تتصدى هلذا القسم الضال من الفل
وذلك بنصبها موازين دقيقة، ودساتري رصينة، وبعقدها موازنات ومقايسـات معـززة            

فتصفعها بصفعاا الشديدة، يف حني أا ال متس القسم السديد النافع من            . برباهني دامغة 
  .46"الفلسفة

شـر  ألا خري كثري مع تضمنها الشر، إال أنـه          ) الفلسفة(إن احلكمة   : نعم أقول "
نعم، إن احلكمة القدميـة     .. ومن األصول املسلمة أنه يلزم اختيار أهون الشرين       . جزئي

 عنـها   - إىل حد ما     -خريها قليل، خرافاا كثرية، حىت ى السلف        ) الفلسفة القدمية (
 من جهة   -بينما الفلسفة احلاضرة فخريها كثري      .. حيث إن األذهان كانت غري مستعدة     

واألفكار حرة يف الوقت احلاضر، واملعرفة      . دمية وكذا وباطلها قليل    بالنسبة للق  -املادة  
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إن اإلمـام   . 47"ويف احلقيقة ال بد أن يكون لكل زمان حكمـه         . مسيطرة على اجلميع  
  .النورسي بكالمه هذا يقدم العقالنية بأمجل صورها، وجيعل احلق واحلكمة هدفا ساميا

  
  :الكون : ثانيا

اإلنسان وخلفه وحتته وفوقه وعن ميينه ومشاله يف رؤية اإلمـام      هذا الكون املمتد أمام     
  .النورسي له وجود قائم متحقق، وهيئة منتظمة يف غاية الدقة والكمال واجلمال

أي مصدرا مهما للمعرفة، وخاصة حني يقرأ       . 48"قرآناً منظوراً "وهو ذا املعىن يعترب     
وكثريا ما  . ""ذلك مبثابة الدليل املفسر   يف ضوء الكتاب املسطور، فهذا الكتاب بالنسبة ل       

يبني النورسي أن كل علم من مئات العلوم اليت توصل اإلنسان إىل كشفها مبا ميلك من                
فهذه الكائنات ينظر إليها علم الطب      " احلكم"شعور يعرف جتليا واحدا من جتليات اسم        

 وعلم التغذية مبا حيقـق      والصيدلة والكيمياء واهلندسة والزراعة والتجارة وعلم اإلعاشة      
وكذا لو سئل علم العسكرية عن هذه األرض، وعلم الكهرباء؛ لنظروا           .. املصلحة للبشر 

إن كل علم من مئات العلوم يشهد قطعا أن هذا الكون قد زين             . إليها من الزاوية نفسها   
حبكم ومصاحل شىت ضمن انتظام كامل ال نقص فيه، وأن تلك األنظمة البديعة واحلكـم            

سامية النابعة من تلك احلكمة املعجزة احمليطة بالكون قد أدرجت مبقياس أصغر حىت يف              ال
وهذا يعين أن العالقة القائمة بني العلـوم وغاياـا          . أصغر كائن حي ويف أصغر بذرة     

ووحدة نظامها وفلسفتها عالقة تالزم وتكامل، فكما أن العلوم تشهد بوجود اخلـالق             
 تكون هذه الوحدانية منتظمة يف هـذه العلـوم، فتكـون            املدبر الواحد األحد، كذلك   

وكما تؤدي هذه العلوم إىل معرفة اخلالق، كذلك فإن         . كالروح الذي يسري فيها مجيعا    
معرفة اخلالق تتطلب السري يف األرض والنظر يف الكون واألنفس؛ الكتشـاف العلـوم              

 وهذا كله يشري بوضوح لكل .ومعرفة نظامها وطبيعتها، فإمنا خيشى اهللا من عباده العلماء
ذي عينني إىل أمهية الوحي وضرورته القاطعة يف قيام فلسفة العلـوم وأهـدافها علـى                

  .49"توجيهاته وإرشاداته، وعلى التصورات اليت بناها عن هذا الوجود بأكمله
إن هذه الصورة احلقيقية النموذجية اليت يكشفها النورسي يف العالقة الوثيقة يف القرآن 

كرمي والكون متثيل امليزان الذي يف ضوءه نظر إىل تقدم الغرب وتأخر املسلمني وحاول              ال
  .50 .أن يكشف عن السر يف ذلك

إن تالحق األفكار إذا أخذ سريه الطبيعي وتوفرت له الشروط جيعل التقدم يف العلوم              
 هكذا حتقق،   .فقد يكون بديهيا ما هو نظري يف املاضي       " واالرتقاء يف املدينة أمراً طبيعياً    
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وألن اإلنسان من مثرات العامل     . ففي العامل ميل لالستكمال وبه يتبع العامل قانون التكامل        
وميل الترقي ينمو مستمدا   . وأجزائه ففيه كذلك ميل الترقي املستمد من امليل لالستكمال        

من تالحق األفكار الذي ينبسط بتكمل املبادئ واكتمال الوسائل، وتكمل املبادئ يلقي            
 بذور علوم األكوان ملقحا رحم الزمان اليت تريب تلـك البـذور           - من صلب اخللقة     -

  .51"وتنبتها فتستوي بالتجارب املتعاقبة التدرجيية
فضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم احلديثة، فبامتزاجها           "ومن هنا   

  .52"تتجلى احلقيقة
 احلق يف أعماق كل إنسان فهو يبحـث       لقد ظهر ميل شديد إىل التحري عن الدين       "

ووضع العامل احلاضر خري    . قبل كل شيء عن حقيقة الدين احلق لتنقذه من املوت األبدي          
وعلى هذا فإن املستقبل الذي ال حكم فيه إال للعقل والعلـم            .. شاهد على هذه احلقيقة   

  .53".سوف يسوده حكم القرآن الذي تستند أحكامه إىل العقل واملنطق والربهان
ويأسف اإلمام النورسي إزاء ايار العلم يف ديار املسلمني رغم أم ميلكـون هـذا               
املصدر العظيم، ويبني أن اخللل ناتج عن سوء الفهم، وسوء التعامل مع القرآن الكـرمي               

وقد تصرف  . 54"فالصديق اجلاهل ميكنه أن يضر الدين مبثل ما يضر به العدو          "ومن هنا   
تصرفات جنونية كمن يريد أن جيعل النهار       ". زاء كروية األرض مثال   املغرمون بالظاهر إ  "

ويف ظنهم كأن الذي حيكم بكروية األرض خيالف كثريا من مسائل .. ليال بإغماض العني
  .55"فتذرعوا ذا وافتروا فرية كبرية. الدين

ومن هنا نقده أيضا لتعامل أمثال هؤالء مع بعض املتشاات اليت وردت يف نصوص              
  .56حي والسنة املشرفة كحديث الثور واحلوتالو

ويف سياق كشفه عن العوائق اليت أدت باملسلمني إىل ما هم عليه؛ يشري النورسي إىل               
يقع من يد العلم إىل يد اجلهل فينقلب إىل حقيقة، ويفـتح البـاب              "مشكلة ااز حني    

ميـني العلـم املنـور أو    إذ اازات إذا ما اقتطفتهما يسار اجلهل املظلم من       . للخرافات
إن كثريا من الكلمات أو احلكايات أو اخلياالت أو املعاين      " .. حقيقة"استمرتا انقلبتا إىل    

اليت كان السلف يتذوقوا مل توافق الرغبات الشابة لدى اخللف ألا غدت عجـوزا ال               
 غـور   إذ من شأن احملقق سـرب     . وهلذا ال ينبغي احلكم على أي شيء بظاهره       .. زينة هلا 

املوضوع والتجرد من املؤثرات الزمانية والغوص يف أعماق املاضي ووزن األمور مبوازين            
  .57"املنطق ووجدان منبع كل شيء ومصدره
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  :العقل:ثالثا
ورسـائل النـور    . إن من البديهيات عند اإلمام النورسي اعتبار مصدرا يف املعرفـة          

ومن يقرر . ، وعالمة على متيز اإلنسانتكتنـز مبدح العقل وكونه آية من آيات اهللا تعاىل
ما جعل اإلسالم يتجلى دوما، وتنكشف حقائقه وتنبسط بنسـبة          " اإلمام النورسي أنه    

انبساط أفكار البشر إال تأسسه على احلقيقة وتقلده الربهان ومشاورته العقل واعـتالؤه             
أال . بد وحماكاته هلـا   عرش احلقيقة ومطابقته دساتري احلكمة املتسلسلة من األزل إىل األ         

يشاهد كيف حييل القرآن الكرمي يف فواتح أكثر اآليات وخوامتها البشـر إىل مراجعـة               
" أفـال يتـدبرون   "و" فانظروا"و" أفال ينظرون : "الوجدان واستشارة العقل بقوله تعاىل    

" يعلمـون "و" ال يعقلـون  "و" يعقلون"و" ما يشعرون "و" تتفكروا"و" أفال تتذكرون "و
  .58"فاعتربوا يا أويل األبصار: وأنا أقول أيضا" ا يا أويل األبصارفاعتربو"و

من األصول املقررة أنه إذا تعارض العقل والنقل يعد العقل أصـال ويـؤول              "بل إن   
  .59"النقل، ولكن ينبغي لذلك العقل أن يكون عقال حقا

  
  :اإلهلام: رابعا

حي، من حيث إا نوع      مع الو  - من جهة    -إن اإلهلامات الصادقة مع أا تتشابه       "
  :من املكاملة الربانية إال أن هناك فرقني

أن معظم الوحي الذي هو أمسى وأعلى من اإلهلام بكثري إمنا يـتم بوسـاطة               : أوهلما
  ..املالئكة، بينما أغلب اإلهلام يتم دون وساطة

أما اإلهلام ففيه ظل واخـتالط    . أن الوحي صاف ودون ظل، خاص للخواص      : الثاين
وهو عام وله أشكال متنوعة ومتفاوتة جدا؛ كإهلامات املالئكة وإهلامات اإلنسان           . ألوان

وإهلامات احليوانات، وهي بأنواعها املختلفة وأشكاهلا املتباينة جدا تبني مدى سعة وكثرة            
  .60."الكلمات الربانية

ره ويرى اإلمام النورسي أن يف اإلنسان استعدادا فطريا للتعامل مع اإلهلـام باعتبـا             
اليت يتعامل معها ويسـتفيد     ..) الكون/ الوحي(مصدرا يف املعرفة مثله مثل باقي املصادر        

ولذلك يسمي اإلهلـام بأنـه احلـدس        . منها مبا زود به من العقل واحلواس واللطائف       
واإلنسان ال تقتصر حواسه الظـاهرة  . "61املضاعف، واحلدس هو سرعة انتقال يف الفهم    

وإمنا له نوافذ كثرية مطلة إىل عامل الغيب، فلـه          .. سة املعروفة والباطنة على احلواس اخلم   
الوجدان ال ينسى اخلالق مهما عطل العقـل        "ولذلك فإن   .." حواس كثرية غري معلومة   

نفسه وأمهل عمله، بل حىت لو أنكر نفسه فالوجدان يبصر اخلالق ويراه، ويتأمـل فيـه                
  .62"ويتوجه إليه
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  :خـامتة 

املتواضعة مع اإلمام النورسي يف تأمالته حـول مفهـوم          خلص الباحث بعد رحلته     
املعرفة إىل أن رسائل النور تنطوي على رؤية متكاملة ونظرية تامة يف املعرفة، مسـتوعبة             

وقـد توصـل    . ألصوهلا وغاياا وطرقها ومصادرها وأقسامها وغري ذلك من مباحثها        
والواقع  .الكرمي باعتباره املنهج األقوم   األستاذ النورسي إىل ذلك بسر استناده إىل القرآن         

أن مادة البحث غزيرة وعميقة جداً، تفتح آفاقاً فسيحة يف قضية املعرفة مجلة، نسأل اهللا               
ويود الباحث أن يسجل التوصـيات       .ألسباب ملتابعة الطريق يف كشفها    تعاىل أن ييسر ا   

  :التالية
ثر لتسهيل الوصـول إىل     بتفصيل وتدقيق أك  " رسائل النور "إعادة تكشيف وفهرسة    

اقتراح تسـجيل رسـائل      .لنصوص والقواعد والفوائد وغريها   املصطلحات واملفاهيم وا  
  .جامعية للبحث يف احملاور واملفاهيم والقضايا الرئيسية اليت تتضمنها رسائل النور

  . إعداد معجم جامع للمصطلحات املعرفة عند  األستاذ النورسي
  .تتم  الصاحلاتواحلمد هللا الذي بنعمته 

  
  

  :مصادر ومراجع 
  .تفسري الرازي املسمى مفاتيح الغيب

  .كليات رسائل النور لبديع الزمان سعيد النورسي، ترمجة إحسان قاسم الصاحلي
  .1982 – 1402 / 19: جملة األمة القطرية، السنة الثانية، العدد

  .1997/ 83: جملة املسلم املعاصر، العدد
  
  

 :اهلوامش
                                                           

  .47:  ص1982مايو / 1402 رجب 19 ع2  مجلة األمة س1
  .22:  صيقل اإلسالم2
المسلم المعاصـر،   / زياد الداغمين . د/   إسالمية المعرفة في ضوء إعجاز القرآن كما يصورها النُورسي          3

  .51، ص1997، 83عدد 
  .289  المكتوبات 4
  .1/130فسير الرازي  ت5
  .105:   المثنوي العربي6
راجح عبد الحميد الكردي، منشـورات المعهـد العـالمي للفكـر            /   نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة      7

  88 ص 1992 -1412، 1اإلسالمي ط
  .241  إشارات اإلعجاز 8
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