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ABSTRACT 

The series of Rassail El Nour included significant and distinct directives in the awareness of the 

divine laws and the discovery of the divine Sunan, both at the level of extrapolating history, 

interacting with the conditions of Islamic civilization at different stages, or at the level of human 

behavior and movement in society. 

But the researcher in the thought of Imam al-Noursi and his efforts in these divine laws and his 

call to work and deal with them well. This good approach has made him look deeply at the 

sources of these divine laws: the Holy Quran and the universe. 

Reasons to choose a topic: 

The most important reasons that led me to work on this subject are the following: 

- First - the scarcity of studies on the divine year through the letters of light. 

Second, contemporary scholars did not care about Sunni consciousness in  al-Noursi thought. 

research goals: 

This research aims to achieve the following objectives: 

- Raising awareness of the importance of divine laws in the advancement of societies. 

- Reveal the relationship of the laws of God by commissioning and succession in the land and 

the establishment of human civilization. 

- Reading the messages of light with a social and philosophical logic integrated, to know the 

Sunni dimension . 

- Highlight the efforts of Imam al-Noursi in the service of divine laws. 

- Contributing to the definition of intellectual radiation of Imam al-Noursi and his great reform 

project, which is reflected in the pages of messages of light 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 175 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

- drew attention to the importance of the Islamic intellectual project presented by Imam Badia 

Zaman al-Noursi. 

 

 

 امللخص

إن كليات رسائل النور تضمنت توجيهات معتربة ومتميزة يف الوعي ابلسنن اإلهلية واكتشافها وتسخريها والعمل 
التفاعل مع أوضاع حضارة املسلمني يف خمتلف مراحلها، أو على مبقتضاها، سواء على مستوى استقراء التاريخ، أو 

 مستوى سلوك اإلنسان وحركته يف اجملتمع.
بل الناظر يف حياة اإلمام النورسي ووجهته اإلصالحية جيد توظيفه هلذه السنن اإلهلية، وإحسانه التعامل معها، هذا 

ب املسطور )القرآن الكرمي( والكتاب املنظور )الكون(، التعامل جعله يستنطق أهم مصادر هذه السنن أال وهي: الكتا
 ليكتشف لنا أهم السنن اليت حتكم الوجود كله.

 أسباب اختيار املوضوع:
 إن من أهم األسباب اليت دفعتين لالشتغال هبذا املوضوع ما يلي:

 ندرة الدراسات املتعلقة ابلسنن اإلهلية من خالل رسائل النور.  -أوال  -
 حثني املعاصرين مل يلتفتوا إىل الوعي السنين عند بديع الزمان النورسي.أن البا  -اثنيا -

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

 إبراز أمهية الوعي السنن يف النهوض ابجملتمعات. -
 الكشف عن عالقة السنن اإلهلية أبمانة التكليف واالستخالف يف األرض وإقامة العمران البشري. -
  قراءة رسائل النور مبنطق  فلسفي حضاري اجتماعي متكامل، للوقوف على البعد السنين فيها.  -
 إبراز جهود اإلمام النورسي يف خدمة السنن اإلهلية. -
 الوقوف على العقلية الفكرية املتنورة املتعددة املشارب لإلمام بديع الزمان من خالل رسائل النور. -
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 مقدمة
 اتبع هداه.بسم هللا واحلمد هلل، والصالة والسالم على سيدان رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن  

أما بعد؛ فإن هللا تعاىل مل خيلق هذا الوجود عبثًا، وإمنا خلقه وأقامه على سنن تدبر أمره، وتسري شأنه، وتضبط كل حركة 
ويزخر القرآن الكرمي بكثري من اآلايت البينات الدالة على أن احلياة اإلنسانية مرتبطة بسنن اثبتة؛ هبا تنهض األمم  فيه.

تسري اجملتمعات ويتحرك التاريخ، كما توجه هذه اآلايت األنظار إىل استنطاق التاريخ والبحث يف  وتسقط، ويف دائرهتا
ومل يلتفت إىل فقه السنن اليت حتكم شؤون الكون وسلوك الناِس وحركة اجملتمعات إال فئة قليلة   اآلفاق للوقوف عليها. 

ماء الفضالء املفكر اإلسالمي الرتكي، سعيد النورسي من علماء األمة تكاد تعد على رؤوس األصابع، ومن هؤالء العل
يف رسائله النفيسة املوسومة  -رمحه هللا-م(1960هـ/ 1379الشهري ببديع الزمان نور الدين النورسي املتوىف سنة )

، فوجه اهتمامه أمهية هذه السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية  -رمحه هللا–حيث أدرك اإلمام سعيد النورسيُّ  بــ"رسائل النور".
إليها؛ ليقرر أن سقوط احلضارات وهنوضها، وتقدم األمم واجملتمعات وختلفها، وتداول االزدهار واالحنطاط بني الناس 

 إمنا يكون وفق السنن احلاكمة حلركة الكون وسري التاريخ وسلوك البشر.
ية واكتشافها وتسخريها والعمل مبقتضاها، إن كليات رسائل النور تضمنت توجيهات معتربة ومتميزة يف جمال السنن اإلهل

سواء على مستوى استقراء التاريخ، أو التفاعل مع أوضاع حضارة املسلمني يف خمتلف مراحلها، أو على مستوى سلوك 
بل الناظر يف حياة اإلمام النورسي ووجهته اإلصالحية جيد توظيفه هلذه السنن، وإحسانه  اإلنسان وحركته يف اجملتمع.

مل معها، هذا التعامل جعله يستنطق أهم مصادر هذه السنن أال وهي: الكتاب املسطور )القرآن الكرمي( والكتاب التعا
 املنظور )الكون(، ليكتشف لنا أهم السنن اليت حتكم الوجود كله.

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

 جتماعي متكامل، للوقوف على البعد السنين فيها. قراءة رسائل النور مبنطق  فلسفي حضاري ا  -

ع الفكري لإلمام النورسي ومشروعه اإلصالحي الكبري الذي يتجلى يف اإلسهام يف التعريف ابإلشعا  -
 صفحات رسائل النور

 لفت األنظار إىل أمهية املشروع الفكري اإلسالمي الذي قدمه اإلمام بديع الزمان النورسي. -
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 إبراز جهود اإلمام النورسي يف خدمة السنن اإلهلية. -
 الوقوف على العقلية الفكرية املتنورة املتعددة املشارب لإلمام بديع الزمان من خالل رسائل النور. -
اإلصالحي الكبري الذي يتجلى يف صفحات اإلسهام يف التعريف ابإلشعاع الفكري لإلمام النورسي ومشروعه   -

 رسائل النور.
 

 حماور البحث:
 حتقيقا لألهداف السابقة سيكون هذا البحث يف ثالثة مباحث رئيسة:

 املبحث األول: السنن اإلهلية وأمهيتها واآلاثر املرتتبة على إمهاهلا؛
 املبحث الثاين: السنن اإلهلية والتفسريات املادية؛

 الثالث: من سنن التغيري االجتماعي وإحياء األمة ؛املبحث  
 املبحث الرابع: من أسباب التخلف احلضاري والرتاجع االجتماعي لألمة.

وسأنطلق لبيان ما سبق من كليات رسائل النور لإلمام النورسي ومن بعض الدراسات اليت أجنزت عنه وعن مشروعه 
 الفكري التجديدي اإلصالحي.

 املبحث األول
 ن اإلهلية وأمهيتها واآلاثر املرتتبة على إمهاهلاالسن

 .(1)مفهوم السنن اإلهلية  -1
. أو هي: "اإلرادة اإلهلية التكوينية املتعلقة بقوانني (2)السنن اإلهلية هي: إرادة هللا يف خلقه، وطريقته يف تسيري األمور

 .(3)األسباب واملسببات"الطبيعة وأسرارها التسخريية، والعادات اجلارية اليت تربط بني  
أما اإلمام النورسي فقد عرفها أبهنا: "القوانني اإلهلية اجلارية يف العامل اليت تبني تنظيم األفعال اإلهلية ونظامها، وتُنظّم 

رية وهلذه السنن اإلهلية عند اإلمام النورسي مرادفات كث .(4)شؤون الكون.. وهي جتّل كلي لألمر اإلهلي واإلرادة اإلهلية"
منها: الشريعة الفطرية الكربى، وعادات هللا، وقوانني هللا ونواميسه، والشريعة اإلهلية، والشريعة الكونية، والسنن الكونية،  

 وسنن هللا اجلارية، وأحكام قوانني الربوبية... 
 وهذه السنن اإلهلية )الشريعة اإلهلية( تتجلى يف أمرين: 
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لكون وتسمى السنن الكونية أو األوامر التكوينية. وهي نواميس هللا تعاىل يف تنظيم  األمر األول: يف اجلانب املادي من ا
هذا الكون وعمارته. ومصدر الكشف عنها هو النظر والتدبر فيما خلق هللا تعاىل يف هذا الكتاب املفتوح )الكون(، 

 وما أودع فيه من نواميس وسنن متكنها من أداء وظيفتها يف انسجام اتم.
وتسمى السنن االجتماعية أو سنن التاريخ واالجتماع  -ابعتباره فردا ومجاعة وأمة-ثاين: يف سلوك اإلنسان األمر ال

والعمران البشري. وهي النواميس اليت حتكم اإلنسان يف عالقته هبذا الكون وخالقه سبحانه وتعاىل. واملصدر األول 
ا تضمن من أحكام وتشريعات وقواعد...، أما املصدر وم -)كتااب وسنة(-واألساس هلذا النوع من السنن هو الوحي 

والنظر يف سنن الذين خلوا من قبل؛ إذ هبذا   -ابعتبارها مسرح احلياة البشرية-الثاين فهو التاريخ؛ أي السري يف األرض 
 النظر إىل آاثرهم حتصل العربة وتُتقى أسباب مصارهم وهالكهم وانداثرهم.

 والشريعة اإلهلية اثنتان:ويف هذا يقول اإلمام النورسي: "
 إحدامها: الشريعة اآلتية من صفة الكالم اليت تنظم أفعال العباد االختيارية ]سلوك اإلنسان[.

والثانية: الشريعة اآلتية من صفة اإلرادة اليت تسمى ابألوامر التكوينية والشريعة الفطرية وهي حمصلة قوانني عادات هللا 
الشريعة األوىل عبارة عن قوانني معقولة، فإن الشريعة الثانية أيًضا عبارة عن جمموع القوانني  فكما أن  اجلارية يف الكون.

ابلطبيعة فهذه القوانني ال متلك التأثري احلقيقي وال اإلجياد، اللذين مها من خواص  -خطأ-االعتبارية، واليت تسمى 
تصدر عن إله واحد وإرادة واحدة، وال ميكن الفصل بني ومع هذا التقسيم فإن هذه السنن بنوعيها  .(5)القدرة االهلية"

السنن الكونية والسنن اليت حتكم اإلنسان، لكون هذا اإلنسان جزء من الكون، وال ميكن أن تعمل السنن الكونية مبعزل 
مبعزل  عن اإلنسان، وقد خلق هللا تعاىل هذا الكون وسخر ما فيه لإلنسان. كما ال ميكن أن تعمل السنن االجتماعية

ذلك، وقد حظيت السنن اإلهلية عند اإلمام  عن الكون، بل السنن االجتماعية جزء من السنن املبثوثة يف هذا الكون.
النورسي ابهتمام كبري، وجتلت يف العديد من صفحات كليات رسائل النور بسائر أجزائها وأبواهبا. وكان احلظ األوفر 

ن، وذلك يف رده على املاديني والطبيعيني الذين تعاملوا بسلبية مع سنن األسباب ملبدأ السببية الذي تنبثق منه سائر السن
كما يعترب اإلمام النورسي هذه القوانني اإلهلية جتليات ألمساء هللا احلسىن، وذلك يف قوله: "إذ هو احلاكم  واملسببات.

س مشيئته وحكمته، وجلوات عنايته ورمحته، األزيل الذي نظّم الكائنات بقوانني سنته، ودساتري قضائه وَقَدره، ونوامي
 .(6)وجتليات أمسائه وصفاته. وما القوانني والنواميس إالّ أمساٌء لتجلي جمموع العلم واألمر واإلرادة على األنواع"
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ننا كما يؤكد اإلمام النورسي أهم خصائص السنن اإلهلية أال وهي: التوازن، واالطراد، واالنتظام، والنفاذ، يف قوله: "إ
نشاهد أبعيننا يف هذا الكون أن من عادة الربوبية اجلارية يف كل آن ابلعدالة واحلكمة والعناية، محايَة األبرار وأتديب 

. ويف قوله كذلك أثناء حديثه عن مقاصد القرآن: (7)الكذابني الفاسدين، نشاهدها ضمن تصرفاته املنتظمة جل جاللُه"
وازنة واالطراد واملطابقة لدساتري الفطرة، واالحتاد يف املقاصد والغاايت، فحافظ على ""لقد راعى الرعاية التامة يف امل

. كما يؤكد خصيصيت الثبات واالطراد يف قوله: "إن آاثر البشر وقوانينه تشيب وهترم مثله، وتتغري وتتبّدل. إال (8)امليزان"
 .  (9)تظهر متانتها أكثر كلما مرت العصور"أن أحكام القرآن وقوانينه هلا من الثبات والرسوخ، حبيث  

 أمهية السنن اإلهلية واآلاثر املرتتبة على إمهاهلا.  -2
إن دراسة هذه السنن اإلهلية وتسخريها وتوظيفها يف احلياة واجب ديين وضرورة شرعية، ذلك أبن الواقع املعيش الذي 

لت بدايرهم يستدعي العودة إىل األصول الثابتة والدعائم حيياه املسلمون وتكالب األمم الغربية عليهم واخلطوب اليت ح
 املتينة اليت انطلقت منها أمة اإلسالم يف هنضتها األوىل؛ فحققت ازدهارا حضاراي وإشعاعا عامليا...

إن السري يف الدنيا دون الوقوف على شيء من علم السنن ضرب يف متاهة، ومشي يف غياهب الظلم بال دليل يقود، 
رشد، وال صاحب يدل؛ ألنه فـَْقٌد الستصحاب جزء من املعرفة اليت يرتتب عليها اإلعداد لكل انزلة، أو اإلفادة وال هاد ي

.  إن املسلمني بصفة عامة مل يكونوا على مستوى األمر اإلهلي: ﴿اقرأ﴾ الذي ربط بني قراءة الكتاب (10)من كل منحة
وا ابلسري يف األرض ملعرفة أحوال األمم البائدة وأسباب هالكها، مث املنظور والكتاب املسطور، "أما إهنم لو فعلوا فبدأ

اعتربوا حبال األمم القائمة وحبثوا عن أسباب عزها وثباهتا، لعلموا أهنم أمسوا من أجهل الناس بسنن هللا، وأبعدهم عن 
لسنن االجتماع، وأعرق منهم   معرفة أحوال خلق هللا، ولرأوا أن غريهم أكثر منهم سريا يف األرض، وأشد منهم استنباطا

لكن "ترى شعوب املسلمني جيهلون هذه السنن اإلهلية،  .  (11)يف االعتبار مبا أصاب األولني، واالتعاظ جبهل املعاصرين"
وما ضاع ملكهم وعزهم إال جبهلها الذي كان سببا لعدم االهتداء هبا يف العمل، وما كان سبب هذا اجلهل إال اإلعراض 

دعوى االستغناء عن هدايته مبا كتبه هلم املتكلمون من كتب العقائد املبنية على القواعد الكالمية املبتدعة، عن القرآن، و 
إن اعتماد املسلمني  .(12)وما كتبه الفقهاء من أحكام العبادات واملعامالت املدنية والعقوابت واحلرب وما يتعلق هبا"

اليت ختضع هلا مجيع املخلوقات ال يكفي؛ ألن الواجب الديين يفرض  على جمرد أهنم مسلمون دون إدراك للسنن اإلهلية
عليهم الوعي بسنن هللا يف حياة األمم وموهتا، وضعفها وقوهتا، وبقاء دوهلا وزواهلا، وبسائر السنن اليت بثها هللا يف هذا 

ورسي املسلمني دعوة صرحية إىل هذا، وقد دعا اإلمام الن الوجود، وإحسان التعامل معها وتسخريها والعمل مبقتضياهتا.
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 -رمحه هللا-تسخري ما بث هللا يف الكون من سنن من أجل حتقيق هنضة حضارية رائدة وانبعاث إسالمي جديد، يقول  
مبينا أثر السنن يف هنوض األمم وسقوطها: "فكما أن هناك طاعة وعصياان جتاه األوامر الشرعية املعروفة، كذلك هناك 

ألوامر التكوينية. وغالبا ما يرى األول مطيع الشريعة والعاصي هلا جزاءه وثوابه يف الدار اآلخرة. طاعة وعصيان جتاه ا
فكما أن ثواب الصرب النصر، وجزاء  والثاين مطيع السنن الكونية والعاصي هلا غالبا ما ينال عقابه وثوابه يف الدار الدنيا.

ويضيف يف موضع آخر: "إن  .(13)لغىن. وثواب الثبات التغلب"البطالة التقاعس والذل والتسفل، كذلك ثواب السعي ا
من يشق طريقا يف احلياة االجتماعية ويؤسس حركة، ال يستثمر مساعيه ولن يكون النجاح حليفه يف أمور اخلري والرقي، 

 .(14) يب والشر"ما مل تكن احلركة منسجمة مع القوانني الفطرية اليت حتكم الكون، بل تكون مجيع أعماله يف سبيل التخر 
يقرر اإلمام النورسي يف هذا النص العجيب أن أي حماولة للتغيري االجتماعي تتنكب سنن هللا تعاىل  فمآهلا الفشل 

 الذريع...
هكذا يربط اإلمام النورسي بني حركة اإلنسان حنو التغيري والنهضة االجتماعية وسنن هللا تعاىل يف الوجود، هذا الربط 

يعمق النظر ويرسم املنهاج املستقيم يف اكتشاف ما يف الكون من سنن اثبتة ومطردة، وربطها بقوانني الذي من شأنه أن  
 التشريع االجتماعي، لتحقيق النهضة الشاملة حلضارة اإلسالم يف ظل الواقع املعاصر. 

انني الفطرة، ومناسبة مع روابط  يقول النورسي رمحه هللا: "إن من أراد التوفيق يلزمه مصافاة مع عادات هللا، ومعارفه مع قو 
اهليئة االجتماعية، وإال أجابته الفطرة بعدم املوفقية جواب إسكات! أما النواميس العامة اجلارية فتقذف من خيالفها إىل 

. ويقول أيضا خماطبا ساسة األمة ورعاهتا: "اي أولياء األمور! إن أردمت التوفيق فاطلبوه يف موافقة (15)صحراء العدم"
 .(16)وااّل فلن حتصدوا إالّ اخلذالن واإلخفاق"  -أي قوانني هللا-الكم للسنن اإلهلية يف الكون أعم

إن اإلمام النورسي يؤكد ويقرر أن الوعي ابلسنن اإلهلية وتسخريها والسري على هداها هو املدخل الرئيس واملنطلق 
اإلحاطة ابلسنن اإلهلية يف التغيري والنهوض قبل العمل الصحيح لنهضة األمة وسياسة الرعية، داعيا دعاة التغيري إىل 

 واإلجناز، قياسا على سنن هللا اليت حتكم حركة الكون مبفرداته كلها، وتنظمها يف ميزان مرتاص.
فبدون معرفة بسنن االجتماع ونواميس العمران، وسنن الكون، ال ميكن حلركات النهوض والتغيري أن تستأنف عمال 

عن ذلك بقوله: "إن من يشق   -رمحه هللا-بل ستقذف جهودها إىل صحراء العدم، كما عرب النورسي    إصالحيا سديدا،
طريقا يف احلياة االجتماعية ويؤسس حركة، ال يستثمر مساعيه ولن يكون النجاح حليفه يف أمور اخلري والرقي، ما مل 

 .(17)مجيع أعماله يف سبيل التخريب والشر"تكن احلركة منسجمة مع القوانني الفطرية اليت حتكم الكون، بل تكون 
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وعليه؛ فإن "اكتشاف السنن، والوعي بقوانني حركتها، هو الذي حيقق سيطرة اإلنسان عليها، وجيعله قادرا على مغالبتها 
  وتسخريها يف أداء األمانة اليت استخلفه هللا للنهوض هبا، بينما غفلة اإلنسان عن هذه السنن، وغيبة وعيه عن قوانني 

حركتها، هي اليت جتعله ضحية هلذه القوانني اليت ال تبديل هلا وال حتويل، حىت ولو حسنت نوااي هذا اإلنسان، وعاش 
ومن هذا السّر اجلاري يف الكائنات املسمى بــ"ُسّنة هللا" ومن هذا  .(18)غارقا يف حبار األمنيات واألدعية والتوسالت"

كون العاطل الكسالن الطريح على فراش الراحة أشقى حااًل وأضيق صدًرا من ، ي-كما يقول النورسي-الدستور العظيم
الساعي اجملّد، ذلك ألن العاطل يكون شاكًيا من عمره، يريد أن ميضي بسرعة يف اللهو واملرح. بينما الساعي اجملّد 

: "املسرتيح العاطل شاٍك من عمره شاكٌر هلل وحامٌد له، ال يريد أن ميضي عمرَه سًدى. لذا أصبح دستوًرا عاًما يف احلياة
نعم إذا ما أُمعن النظر يف  والساعي اجملّد شاكٌر". وذهب مثاًل: "الراحُة مندجمة يف الزمحة، والزمحة مندجمة يف الراحة".

اجلمادات فإن السنة اإلهلية املذكورة تظهر بوضوح؛ فاجلمادات اليت مل تتكشف استعداداهُتا وابتت انقصًة من هذه 
حية، تراها تسعى بشدة، وتبذل جهًدا عظيًما لكي تنبسط وتنتقل من طور "القوة" الكامنة إىل طور "الفعل". النا

وعندها يشاهد عليها ما يشري إىل أن يف تلك الوظيفة الفطرية شوقًا، ويف ذلك التحول لذًة، جراًي بدستور سّنة هللا، فإن 
يعود إليه، واالّ فهو يعود إىل الذي ميثل ذلك اجلامد ويشرف عليه،   كانت لذلك اجلامد حصة يف احلياة العامة، فالشوق

بل ميكن أن يقال بناء على هذا السر: إن املاء اللطيف الرقراق ما أن يتسلم أمرًا ابالجنماد، حىت ميتثل ذلك األمر بشدة 
أمرًا رابنًيا ابلتوسع، إىل املاء  وشوق إىل حّد أنه يكسر احلديد وحيّطمه. فإذن عندما تبّلغ الربودة ودرجاُت االجنماد

 املوجود داخل كرة حديٍد مقفلة، فإن املاء ميتثل األمر بشدة وشوق حبيث حيطّم كرة احلديد تلك، وينجمد.
وعلى هذا فقس مجيع ما يف الكون من سعي وحركة، ابتداًء من دوران الشموس يف أفالكها وانتهاًء إىل دوران الذرات 

واهتزازاهتا.. فال جتد أحًدا إاّل وجيري على قانون الَقَدر اإلهلي، ويظهر إىل الوجود ابألمر التكويين الصادر من ودوراهتا 
يد القدرة اإلهلية واملتضمن العلم اإلهلي وأمره وإرادته.. حىت إن كل ذرة، وكل موجود، وكل ذي حياة، إمنا هو كاجلندي 

تلفة، وارتباطات متنوعة مع كل دائرة من دوائره. فالذرة املوجودة يف عينيك  يف اجليش، له عالقات متباينة ووظائف خم
هلا عالقة مع خالاي العني، ومع أعصاب العني يف الوجه، ومع الشرايني واألوردة يف اجلسم، وعلى أساس هذه  -مثاًل -

ُ هلا وظيفة، وعلى ضوئها تنتج فوائد ومصاحل وهكذا..  العالقات والروابط تـَُعنين
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إذن فكل املوجودات يف هذا الكون تسري وفق السنن اإلهلية يف هذا  .(19)على هذا املنوال كل شيء يف الوجود فقس
الوجود وال تتصادم معها وال تتنكبها، وال ختالفها، إال اإلنسان فإنه يتقاعس ويتكاسل وخيلد إال األرض وال ينتبه لذلك 

 حىت حتصده السنة اإلهلية فتجعله حصيدا خامدا.
 املبحث الثاين

 السنن اإلهلية والتفسريات املادية
لقد تنكر املاديون لكل ما له صلة بعامل الغيب، أنكروا وجود هللا تعاىل، وأنكروا أن يكون له أثر يف تدبري شؤون اخلَلق، 

مل الشهادة، وكان من وأنكروا الوحي والنبوة، وأنكروا اليوم اآلخر، وابجلملة فقد أنكروا كل ما وراء العامل احملسوس أو عا
نتائج هذا اإلحلاد ختبطهم يف تعليل الظواهر الكونية، وتفسري األحداث االجتماعية والتارخيية، ويظهر ذلك التخبط يف 
تلك النظرايت املختلفة اليت خرجوا هبا على الناس، ويف كل مرة حياولون تفسري السنن وفق نظرية جديدة، فنسبوا سنن  

عة، فقالوا عنها إهنا قوانني طبيعية تكونت عن طريق الصدفة. مث كانت لوثة التحليل املادي للتاريخ هللا تعاىل إىل الطبي
 يف أواخر القرن التاسع عشر، واليت تعزي الظواهر واألحداث إىل حتميات اقتصادية واجتماعية واترخيية وحضارية..

نسبوا سنن الكون إىل غري خالقها، فسموها القوانني لقد نبذ هؤالء كل ما له صلة ابلدين، فكان نتيجة ذلك أن 
وهنا يرد اإلمام النورسي على هؤالء امللحدين املاديني الطبيعيني وينقض أفكارهم ومزاعمهم؛ ويكشف هلم  .(20)الطبيعية

نتظام؛ ويبني عن احلقيقة الوجودية لنظام الكون املادي والبشري الذي أسس على سنن إهلية تتسم ابلرابنية والتوازن واال
هلم أن هذه القوانني اليت أقام هللا عليها نظام الكون أو الطبيعة غري منفصلة عن هللا تعاىل موجد املوجودات وخالق سائر 

 املخلوقات، بل هي مدخل ملعرفة الذات اإلهلية، ومن مث معرفة اإلنسان لنفسه ووظيفته يف الوجود.
 تعاىل، والقرآن يلفت نظر اإلنسان إىل ما بثه هللا يف الكون واحلياة من سنن إن هذه اآلايت الكونية مبثوثة يف كتاب هللا

ونواميس اليت ترتبط فيها األسباب ابملسببات واملقدمات ابلنتائج والعلل ابملعلوالت، ويتكرر ذلك ويطرد بدقة متناهية 
سها بناء على أسباب طبيعية وعن يقول النورسي: "إن اشتقاق القمر ليس حادثة حدثت من تلقاء نف وميزان عجيب..

حداث خارقا للسنن الكونية، تصديقا لرسالة رسول  -رب الشمس والقمر–بل أوقعها اخلالق احلكيم  !طريق املصادفة
ويقول يف موضع آخر: "إن الصانع ذا اجلالل وهو القادر على كل شيء  .(21)، وإعالان عن صدق دعوته"احلبيب 

لق املسببات، وهو الذي يربط املسببات ابألسباب حبكمته سبحانه، وقد عني إبرادته هو نفسه خالف األسباب، وخا
طبيعة األشياء، وجعلها مرآة عاكسة لتجليات الشريعة الفطرية الكربى اليت فطر عليها الكون، واليت هي قوانني هللا 
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يقوم عليها عامل الشهادة اخلارجي  وسننه اجلارية اليت ختص تنظيم شؤون الكون، وقد أوجد بقدرته وجه الطبيعة اليت
ذلك أبن الطبيعة هي شريعة إهلية .(22)الوجود، مث خلق األشياء وأنشأها على تلك الطبيعة ومازج بينهما بتمام احلكمة"

كربى أوقعت نظاما دقيقا بني أفعال وعناصر جسد اخلليقة وأعضائها املسمى بعامل الشهادة. هذه الشريعة الفطرية هي 
 .(23)تسمى بـ"سنة هللا" و"الطبيعة" وهي حمصلة وخالصة جمموع القوانني االعتبارية اجلارية يف الكوناليت  

مبين على سنن وقوانني ونظام بديع... وهذا النظام ال حيتمل  -وهو تصور قرآين–إن الكون إذن يف تصور النورسي 
)العلمي( امللحد اليت رفضت أن تفسر ظواهر الكون  العقُل القوَل أبنه جاء مصادفة أو عبثًا كما تقول نظرايت العقل

اجلزئية على أساس املصادفة أو التقدير ابتداء. ولكن ها حنن جندها يف قضية خلق الكون حني عجزت عن تفسري مبتدأ 
النشأة واخللق، تنقلب على منهجها احلتمي الصارم، وتقول ابملصادفة يف نشأة الكون، فتخون منهجها فيما يرتبط 

فسري بداية اخللق! ال لشيء إال ألهنا ملا غفلت عن هللا ونسيته وتنكبت سننه يف الوجود وقعت يف العدمية والتناقض بت
إن القرآن يقرر أن هذا النظام هو أكرب دليل على املنظِّم وهو هللا الذي خلق الوجود وقدر فيه األقدار... من  الصارخ.

تماعية يف ضوء التصور القرآين طابًعا حتميًّا ينبين على الضرورة العقلية، وتنتج هنا ال أتخذ أسباب العلوم املادية واالج
عنه املنفعة املادية، وينتهي ابلتعاسة البشرية، كال... بل أتخذ السنن طابًعا حتميًّا عمليًّا، ينبين على الضرورة الشرعية، 

اين وطمأنينة نفسية ونظام اجتماعي بديع ينسجم وضمان هللا بثبات السنن بصريح نصوص القرآن، وينتج عنه حمتوى إمي
مث يبني الطريقة الصحيحة للتعامل مع األسباب ومسبَـَباهتا  .(24)مع وظيفة االستخالف وغاية العبودية هلل يف األرض

خياله إىل فيقول: "إن هللا تعاىل أودع مبشيئته يف الكائنات نظاما يربط األسباب ابملسببات وأجلأ اإلنسان بطبيعته وومهه و 
أن يراعي ذلك النظام ويرتبط به. وكذلك وجه كل شيء إليه وتنزه عن أتثري األسباب يف ملكه. وكلف اإلنسان اعتقادا 
وإمياان أبن يراعي تلك الدائرة بوجدانه وروحه ويرتبط هبا. ففي الدنيا دائرة األسباب غالبة على دائرة االعتقاد؛ ويف 

وهكذا فعلى اإلنسان أن أيخذ ابألسباب مث يتوكل  . (25)لبة على دائرة األسباب"األخرى تتجلى حقائق العقائد غا
ويرد اإلمام النورسي على عبدة األسباب والطبيعة الذين ال  بعد ذلك وقبله على رب األسباب الذي بيده كل شيء.

ًدا كل البعد عن سالمة العقل؟ يدركون كنه السنن اإلهلية بقوله: "أّي هذٍر هذا! وأي َوْهم! أليس الذي يتفوه به بعي
فالذين حييلون أمر اخللق واإلجياد يف هذا الكون البديع إىل األسباب وإىل الطبيعة يهوون يف جهل مركب سحيق كهذا. 

على -وذلك ألن مظاهر اإلبداع واضحة على األسباب والطبيعة نفسها، فهي خملوقة كسائر املخلوقات. فالذي خلقها  
ويضيف قائال: "نعم ! إن ما يظنونه  .(26)هو الذي خيلق آاثرها ونتائجها أيضا، ويظهرها مًعا" -هذه الصورة البديعة
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أساًسا لكل شيء من جذب ودفع وحركة وقوة وأمثاهلا، إمنا هو انموس إهلي ميثل قوانني عادات هللا، واسم هلا. فهذه 
ة، ومن شيء ذهين إىل حقيقة خارجية، ومن أمٍر اعتباري القوانني مقبولة بشرط أالّ تنتقل من كوهنا قاعدة إىل طبيعة فاعل

مث يستنكر على املالحدة والطبيعيني إنكارهم للسنن والقوانني   .(27)اىل حقيقة مشهودة، ومن آلة قياس إىل مؤثر حقيقي"
يبدأ ابلبحث والتحري بقوله: "... الذي وتفسريهم هلا تفسريا ماداي حمضا ويرد عليهم اليت أقام هللا عليها نظام الكون 

عن السبب "املوجد" ضمن املمكنات واملخلوقات! فريى قوانني السنن اإلهلية، وفهارس الّصنعة الرابنية. واليت يطلق 
اسم الطبيعة اليت ميكن أن تكون شبيهة بصفحة من كراسة "التغيري والتبديل" لقوانني   -وخطأ جسيًما-عليها خطأ 

ابة لوحة "احملو واإلثبات" للقدر اإلهلي، ولكنه ينربي إىل القول: ما دامت هذه األشياء إجراءات القدرة اإلهلية، ومبث
مفتقرة إىل عّلٍة موجدٍة، وال شيء أعظُم ارتباطًا هبا، من هذه "الكراسة" فإين أخلُص من ذلك إىل أن هذه "الكراسة" 

دام ال يطيُب يل االعتقاد واإلميان ابلصانع اجلليل   هي اليت أوجدت األشياء، ما  -مبا تتضمنه من قوانني احملو واإلثبات  -
واليت تقتضي -أن ينسب شؤون الربوبية املطلقة  -ضمن منطقه-سبحانه. برغم أن العقل املنزه عن اهلوى يرفض كلًيا 

انع ... أطل برأسك من حتت مستنقع الطبيعة.. لرتى الص إىل هذه "الكراسة" العمياء الصماء العاجزة. -قدرًة مطلقةً 
اجلليل الذي تشهد له مجيع املوجودات، من الذرات إىل اجملرات، أبلسنة متنوعة، وتشري إليه إشارات خمتلفة.. وشاهد 
جتليات ذلك املصور اجلليل الذي شّيد قصر العامل الباذخ، ودّون خطته وبرانجمه وقوانـينه يف تلك الكراسة.. وانـقذ نفسك 

. أييت ملحٌد إىل هذا العامل الذي هو معسكر مهيب رائع جلنود السلطان اجلليل، .. من ذلك اهلـذاين اآلمث الرخيص!
وهو مسجد عظيم ابرع يعّظم فيه ذلك املعبود األزيل ويقّدس؛ أيتيه وهو حيمل فكرة "الطبيعة" اجلاحدة ذلك اجلهل 

ع، والنابعة من "احلكمة" البالغة للبارئ فيتصور "القوانني املعنوية" اليت يشاهد آاثرها يف ربط أنظمة الكون البدي املطبق..
ويتخيل  املصور سبحانه، يتصورها كأهنا قوانني مادية، فيتعامل معها يف أحباثه كما يتعامل مع املواد، واألشياء اجلامدة..
مبجموعها أحكام قوانني الربوبية اليت هي قوانني اعتبارية ودساتري الشريعة الفطرية الكونية للمعبود األزيل، واليت هي 

ويقيم تلك القوانني  معنوية حبتة، وليس هلا وجود سوى وجود علمي، يتخيلها وكأهنا موجودات خارجية ومواد مادية..
الصادرة من العلم اإلهلي والكالم الرابين اليت هلا وجود علمي فقط مقام القدرة اإلهلية، وميّلكها اخللق واإلجياد، ويطلق 

ا القوة اليت هي جتٍل من جتليات القدرة الرابنية، أهنا صاحب قدرة فاعلة، وقديرًا مستقاًل عليها اسم "الطبيعة"، متصورً 
ومن هنا فإن على اإلنسان أن يرتبط خبالق األسباب ويتعلق به ال أن ينبهر   .(28)"!بذاته. أفبعد هذا جهالة وغباء

. يقول النورسي: "إن الصانع ذا اجلالل وهو ابألسباب واملسببات وينسى اخلالق الذي أوجد هذه الطبيعة ونظم شؤوهنا
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القادر على كل شيء، هو نفسه خالق األسباب، وخالق املسّببات، وهو الذي يربط املسّببات ابألسباب حبكمته 
سبحانه، وقد عني إبرادته طبيعة األشياء، وجعلها مرآة عاكسة لتجليات الشريعة الفطرية الكربى اليت فطر عليها الكون، 

ي قوانني هللا وسننه اجلارية اليت ختص تنظيم شؤون الكون، وقد أوجد بقدرته وجه "الطبيعة" اليت يقوم عليها عامل واليت ه
مث يرد على  .(29)الشهادة اخلارجي الوجود، مث خلق األشياء وأنشأها على تلك الطبيعة ومازج بينهما بتمام احلكمة"

وله: "فمن هذا السر يتبني: أن علماء الكالم، وإن تتلمذوا على القرآن املتكلمني الذين عجزوا عن فهم نظام السببية بق
إاّل أهنم لرتجيحهم العقل على النقل كاملعتزلة، عجزوا عن أن  -بعضها عشرات اجمللدات-الكرمي وألّفوا ألوف الكتب 

الطمئنان، ذلك ألهنم حيفرون يوضحوا ما تفيده عشُر آايت من القرآن الكرمي وتثبته إثباات قاطًعا مبا يورث القناعة وا
عيواًن يف سفوح جبال بعيدة ليأتوا منها ابملاء إىل أقصى العامل بوساطة أانبيب، أي بسلسلة األسباب، مث يقطعون تلك 
السلسلة هناك، فيثبتون وجود واجب الوجود واملعرفة اإلهلية اليت هي كاملاء الباعث على احلياة! أما اآلايت الكرمية فكل 

 .(30)نها كــعصا موســى تستــطيع أن تـفــّجر املـــاء أينما ضــربت، وتــفــتــح من كل شـــيء انفذًة تــدل على الصانع"واحدة م
ويضيف قائال: "وال تظّنن أن التوكل هو رفض األسباب ورّدها كليا، وإمنا هو عبارة عن العلم أبن األسباب هي ُحجب 

ا ومداراهتا، أما التشّبث هبا أو األخذ هبا فهو نوع من الدعاء الفعلّي، فطلب املسبنبات بيد القدرة اإلهلية، ينبغي مراعاهت
تلك   .(31)إذن وترقب النتائج ال يكون إال من احلّق سبحانه وتعاىل، وأن املنة واحلمد والثناء ال ترجع إال إليه وحده"

 تتحول وال تتبدل وال حتيد وال متيل وال حتايب أحدا. اليت ال    -عند النورسي-إذن هي السنن اإلهلية يف الكون واحلياة  
 املبحث الثالث 

 من سنن تغيري اجملتمع وإحياء األمة
إن امتالك األدوات اليت تعاجل حالة األمة وتنهض ابجملتمع وتكون قادرة على ترميم اآلاثر أو التخفيف ما أمكن من 

األزمة نفسها تتطلب دراسات وختصصات معرفية متنوعة، وخربات اآلاثر السلبية، واكتشاف عوامل احلل الكامنة يف 
مرتاكمة عن سريورة احلياة، والقدرة على تدبر معرفة الوحي ومسرية التاريخ اليت متنح ملكة التدبري وإدارة األزمة واكتشاف 

 ر قرين العسر.ما تكنه من فرص ونوافذ تبّصر ابحلل، ذلك أبن كل أزمة حتمل يف داخلها بذور احلل، وأن اليس
وال شك أن مواطن اخلري اليت تالزم األزمة واليت تشكل نقاط االنطالق واخلروج من نفق األزمة، تتطلب فقه النازلة أو 
فقه األزمة، الفقه مبعناه الشامل العام الذي يعين االستيعاب واإلحاطة ابألسباب والنتائج ووضع أوعية حلركة األمة أثناء 

التخفيف من آاثر األزمة، وإمنا حتوِّل األزمة إىل حل، والنقمة إىل نعمة، تـُْبصر مواطن اخلري،  األزمة ال تقتصر على
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فاألزمة حتمل يف داخلها سبب اخلروج، واملنح  وتكتشف بواطن األزمة وما تتضمن من مالمح التصويب، ورؤية احلل.
أمل اخلروج وعدة الصمود وآلية اإلقدام على النظر من لوازم احملن، وسنن هللا تعاىل السارية يف العامل هي اليت تشكل 

إن اإلميان أبن مع العسر يسرا، وأن العاقبة   والتفكري واكتشاف اخللل؛ على اهلداية إىل احلل الذي يشكل املخرج.
ان أبن للمتقني، وأن األرض هلل يرثها أهل الصالح، وأن سنن هللا ونواميسه يف هذا الكون واحلياة اثبتة ومطردة، واإلمي

هللا ابرئ الكون صاحب القدرة املطلقة على اهلداية إىل احلل، هو الذي يشكل الرافعة احلقيقية للثبات واالحتفاظ 
ابلقدرة على النظر ورؤية املخارج ويؤهل للنظر اهلادئ، وحيول دون السقوط واالنكسار، ويؤدي إىل جتاوز العقبات 

فإن "رسم املعادلة الرايضية للتاريخ اإلسالمي وما هبا من صعود ونزول   وعلى هذا األساس .(32)  ومواجهة التحدايت..
حيدثنا عن حقيقة مهمة مفادها أن اإلسالم كلما تعرض لنكسة تعصف به يف مرحلة ما، أدى ذلك إىل زايدة صالبته 

يهيئ لألمة يف كل مرحلة . ألن هللا تعاىل (33) وقوته فيعود إىل مسرح األحداث أكثر قوة ومنعة يف املرحلة الالحقة..."
وهكذا أشرقت مشس  من مراحل التاريخ من أيخذ بيدها إىل شاطئ النجاة، ويبني هلا سنن هللا يف النهوض واإلحياء.

النورسي يف تركيا، يف زمن عصيب وحلظة حرجة متوج ابمللحدين واملفسدين، وتعصف ابألمة رايح التغريب واإلحلاد 
ب ركودها وسقوطها وتراجعها، وأيخذ بيدها إىل األمل واملستقبل املشرق يف ظل اإلسالم واخلذالن... ليبني لألمة أسبا

إن اإلمام النورسي خرب األزمة وعاشها وعاش ما مرت به األمة املسلمة من أزمات وحتوالت اجتماعية  وقيمه وأخالقه...
فقه السنن اإلهلية؛ فاهتدى إىل سنن هنضة  جذرية، بل كان مستغرقا يف قراءة الكتابني املنشور واملسطور، ومتمكنا من

إن اإلمام النورسي على يقني من اطراد سنن هللا يف هنوض األمم  األمة وإحيائها وحتقيق خرييتها وشهودها احلضاري.
وإحيائها، ويتجلى ذلك يف قوله: "أعلن بال تردد أن الذي دفعين وشجعين إىل مبارزة أفكار العصور اخلوايل والتصدي 

االت واألوهام اليت تقوت واحتشدت منذ مئات السنني، إمنا هو اعتقاد ويقيين أبن احلق سينمو منو البذرة النابتة  للخي
وإن تسرتت حتت الرتاب، وأن أهله سينتصرون وإن كانوا قلة وضعفاء بظلم األحوال. واعتقادي أن حقيقة اإلسالم هي 

سالم هو الذي سيعتلي عرش احلقائق واملعارف فال يكشفها وال اليت تسود قارات العامل وتستويل عليها. نعم إن اإل
إن احلق سينتصر مهما طال الزمان، ومهما كان أتباعه يف قلة  .(34)يفتحها إال اإلسالم... األمارات تبدو هكذا"

 واستضعاف، لكن البد هلذا النصر والنهوض من شروط، أمهها ما أييت:
 اإلميان.  -1
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رية من كل أمراضها وأزماهتا، إمنا يكمن يف اإلميان، واالنقياد ّللّه جل وعال؛ ذلك أبن احلكمة إن اخلالص الوحيد للبش  
من "جميء اإلنسان إىل هذه الدنيا والغاية منه، هي: معرفة خالق الكون سبحانه، واإلميان به والقيام بعبادته، كما أن 

 .(35)وظيفة فطرته وفريضة ذمته، هي: معرفة هللا واإلميان به"
إن أعلى مرتبة لإلنسانية وأفضل مقام للبشرية هو معرفة هللا واإلميان به... فـمن عرف هللا حق املعرفة ومأل قلبه من نور 
حمبته سيكون أهال لسعادة ال تنتهي ولنعمة ال تنضب وألنوار وأسرار ال تنفذ وسيناهلا إما فعال وواقعا أو استعدادا 

 .(36)وقابلية
دة األمة املسلمة وذخرها، وهي القيمة األوىل يف بناء التغيري االجتماعي والنهوض احلضاري وإحياء إن قيمة اإلميان عُ 

األمة. لذلك جند اإلمام النورسي يتحسر على عصره الذي سادت فيه املادة وغاب اإلميان، يقول: "إن هذا العصر 
متطلبات احلياة، وضيق عليه مواردها، وحّول  العجيب الذي أثقل كاهل اإلنسان ابحلياة الدنيوية، مبا كثر عليه من

حاجاته غري الضرورية إىل ضرورية، مبا ابتاله بتقليد الناس بعضهم بعضا، ومن التمسك بعبارات مستحكمة فيهم، حىت 
 جعل احلياة واملعاش هي الغاية القصوى واملقصد األعظم لإلنسان يف كل وقت.

 دون احلياة الدينية، واألخروية واألبدية، أو يف األقل جعلها أمرا اثنواي فهذا العصر العجيب أسدل هبذه األمور حجااب
"العلم القرآين الرابين يدعو بطبيعته إىل اإلميان، ويصقل  -إن-يقول الدكتور حممد الروكي:  . (37)أو اثلثيا ابلنسبة له"

فكر صاحبه ويعرفه ابهلل جل جالله، فينبع من هذه املعرفة إميان صادق يشّع نوره يف القلب، ويسري تياره إىل العقل... 
لتلقي هذا العلم، واالخنراط يف سلكه،   -ومقوماتمبا أودعه اخلالق فيه من خصائص  -واإلنسان يف نظر النورسي مهيأ  

واالستجابة إىل ما يدعو إليه من اإلميان... فهو يقرر أن العلة الكربى جمليء اإلنسان إىل هذا العامل  واالندراج يف جمرته،  
 . (38)هي العلم املعرِّف ابهلل تعاىل، املشعر ابلعجز واالفتقار إليه جل وعال..."

إلنسان إنسااًن حًقا، ويظهر أنه يف )أحسن تقومي( فيصري بربكته الئًقا لألمانة الكربى، وخليفة أمينا فباإلميان يصبح ا
ومن مث فإن "اإلنسان يسمو بنور اإلميان إىل أعلى عليني  .(39)على األرض، ودعامة رئيسة يف صرح التغيري والبناء

لمِة الكفر إىل أسفل سافلني فيكون يف وضٍع يؤّهُله لنار جهنم، فيكتسب بذلك قيمًة جتعُله الئًقا ابجلنة، بينما يرتّدى بظ
ذلك ألّن اإلميان يربُط اإلنسان بصانعِه اجلليل، ويربطه بواثق شديد ونسبٍة إليه، فاإلميان إمنا هو انتساٌب؛ لذا يكتسب 

مساء الرابنية على صفحِة وجوده، اإلنسان ابإلميان قيمة سامية من حيث جتلِّي الصنعة اإلهلية فيه، وظهوِر آايت نقوِش األ
أما الكفُر فيقطع تلك النسبَة وذلك االنتساب، وتغشى ظلمته الصنعة الرابنية وتطمس على معاملها، فَتنُقص قيمة 
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اإلنسان حيث تنحصر يف ماّدته فحسب؛ وقيمُة املادة ال يُعتّد هبا فهي يف حكم املعدوم، لكوهنا فانية، زائلة، وحياهتا 
 .(40)نية مؤقتة"حياة حيوا

وعالوة على ذلك فإن املقصد األساس لرسائل النور هو "إنقاذ اإلميان" لكونه املدخل الرئيس إىل التغيري والنهوض 
 واإلحياء والتجديد.

 .التأسي بسيد الوجود  -2
األمنوذج املطلق الكامل واملثل األعلى الذي هتتدي به اإلنسانية يف عالج   يعترب بديع الزمان سيدان رسول هللا

مشكالهتا، وتقومي سلوكها وترشيد حركتها ونشاطها يف األرض. فهو القدوة احلسنة واألسوة املثلى يف صناعة التغيري 
ه الشريفة تعرف سنن النصر، االجتماعي والنهوض احلضاري، واملثال املقتدى به يف بناء العمران وإحياء األمة، بسنت

وتكشف أسباب الضعف والوهن، وتتعرف األمة املنهاج الصحيح املعّول عليه يف قيادة اإلنسانية إىل شاطئ األمان، 
للكون، واحلياة،  وحتقيق السلم والسالم العاملي، والفوز والنجاة يف الدنيا واآلخرة.. يقول رمحه هللا مؤكدا قيادة النيب 

ومجيع املخلوقات: "إن أعظم آية يف كتاب الكون الكبري، وأعظم اسم يف ذلك، القرآن الكرمي، وبذرة شجرة واألنبياء، 
الكون، وأنور مثارها، ومشس قصر هذا العامل، والبذر املنور لعامل اإلسالم، والدال على سلطان ربوبية هللا، والكشاف 

 ل الصالة والسالم الذي ضم األنبياء مجيعا حتت جناح الرسالة، احلكيم للغز الكائنات، هو سيدان حممد األمني عليه أفض
ومحى العامل اإلسالمي حتت جناح اإلسالم، فحلق هبما يف طبقات احلقيقة متقدما موكب مجيع األنبياء واملرسلني، ومجيع 

  .(41)األولياء والصديقني"
وبه تُعلم وظائف ما فيه من  --الذي أتى به حممد ويقول أيضا: "إن ماهية الكون وقيمته ومزاايه تتحقق ابلنور 

موجودات ونتائجها ومهماهتا وقيمتها، وبه يكون الكون أبسره عبارة عن مكاتيب إهلية بليغة، وقرآن رابىن جمّسم، 
 .(42)ومعرض آاثر سبحانية مهيب"

 التحلي أبخالق اإلسالم سلوًكا ومعاملة.  -3
ق اإلسالم، وتصوغ قيمه يف فقراهتا الناصعة، وترتجم لإلنسان مبادئ اإلسالم لقد جاءت رسائل النور حتمل لواء أخال

 ومثله العليا يف لغة حية وأسلوب حمرك مؤثر. 
الشريعة الغراء، تلك الشريعة اليت كلها مكارم وفضائل، والتحلي هبا إمنا يكون بتطبيق هذه ذلك أبن أساس رسائل النور  

الشجرة، ومثراهتا املكارم والفضائل، وتطبيقها مأاته؛ العلم هبا، ويف غياب العلم هبا ميتنع تطبيقها الشريعة اليت هي مبنزلة 
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على الوجه الصحيح املرضي، وعند ذلك حتل الرذائل حمل الفضائل، والنقائص حمل الكماالت، والشقاوة حمل السعادة... 
الم إال بتحقيق حقائق اإلسالم، وإال فال، وال ميكن أن يقول النورسي وهو يقرر ذلك: "أجل، إنه ال سعادة ألمة اإلس

تذوق األمة السعادة يف الدنيا، أو تعيش حياة اجتماعية فاضلة إال بتطبيق الشريعة اإلسالمية، وإال فال عدالة قطًعا وال 
 .(43)ني واملرائني"أمان مطلًقا؛ إذ تتغلب عندئذ األخالق الفاسدة والصفات الذميمة، ويبقى األمر معلًقا بيدي الكاذب

ويضيف قائال: "أما الذين هم يف مسار النبوة، فقد حكموا حكًما ملؤه العبودية اخلالصة هلل وحده، وقضوا أبن الغاية 
القصوى لإلنسانية، والوظيفة األساس للبشرية، هي التخلق ابألخالق اإلهلية. أي التحلي ابلسجااي السامية، واخلصال 

هللا سبحانه وتعاىل، وأن يعلم اإلنسان عجزه فيلتجئ إىل قدرته تعاىل، ويرى ضعفه فيحتمي بقوته احلميدة اليت أيمر هبا  
 .(44)تعاىل، ويلمس نقصه فيسّبح ويقدس كماله تعاىل"

والتغيري؛ بل إن األخالق هي جوهر رساالت السماء على اإلطالق؛ وإن من أهم إن لألخالق أمهية ابلغة يف النهوض  
 نبوية إمتام صاحل األخالق ومكارمها وبناء صرحها ودعامتها، وإشاعة روحها يف نفوس األفراد واألسر مقاصد البعثة ال

، (45): »إمنا بُِعثت ألمتِّم صاحل األخالق«قال: قال رسول هللا  واجملتمعات، والعمل على تقوميها.. عن أيب هريرة 
 .(46)ويف وراية: »مكارم األخالق«

األساس من كلِّ رساالت السماء هدف أخالقي.. وبقاء األمم واستمرارها مرتبط أبخالقها، إن صلحت بل إن اهلدف  
 بقيت وعزت واستمرت، وإن فسدت فنيت وذلت وذهبت.. وإذا أصيبت أمة يف أخالقها فنبئها عن قرب زواهلا!

 فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا إمنا األمم األخالق ما بقيت
– وتندثر إذا ما انعدمت فيها األخالق وتدهورت فيها القيم واملثل العليا؛ ولذلك جند اإلمام النورسي فاألمم تضمحل 

من إخالص وصدق ورمحة وأخوة  -حيض يف مواطن عديدة من رسائل النور على التحلي مبكارم األخالق  -رمحه هللا
 ؛ لكوهنا أساس كل هنضة وتغيري وإصالح اجتماعي.-وحمبة وحياء...

 اإلخالص.   -4
أبيِّ عمل، وهو ما سعت إىل حتقيقه رسائل النور؛ إذ يعترب اإلمام النورسي   -عز وجل-إن اإلخالص يعين قصَد وجه هللا  

هذا النوع من اإلخالص أكرب قوة يف النجاح والفالح، وقد ألف رسالة هبذا اخلصوص، وتظهر عنايته الفائقة به من 
 خالص اليت حّث فيها على "إعادة قراءة هذه الرسالة كل مخسة عشر يوما".الكلمة اليت وضعها يف أول رسالة اإل
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يقول رمحه هللا: "فما دام يف اإلخالص أنوار مشعة، وقوى رصينة كثرية أمثال هذه الـخواص.. وما دام اإلحسان اإللـهي 
مة القرآن.. ونـحن يف غاية قد ألقى على كاهلنا مهمة مقدسة ثقيلة، وخدمة عامة جليلة، تلك هي وظيفة اإليـمان وخد

القلة والضعف والفقر، ونواجه أعداء ألّداء ومضايقات شديدة، وتـحيط بنا البدع والضالالت اليت تصول وتـجول يف 
هذا العصر العصيب.. فال مناص لنا إاّل بذل كل ما يف وسعنا من جهد وطاقة كي نظفر ابإلخالص.. فنـحن مضطرون 

ا، وأحوج ما نكون إىل ترسيخ سر اإلخالص يف ذواتنا، إذ لو لـم نفز به لضاع منا بعض ما إليه، بل مكلفون به تكليفً 
كسبناه... ثـم نـحاسب عليها حسااًب عسريًا، حيث نكون مـمن يشملهم النهي اإللـهي وهتديده الشديد يف قوله تعاىل: 

ابإلخالص فأفسدان السعادة األبدية، ألجل مطامع دنيوية دنيئة،  ( بـما أخللنا  41﴿َوال َتْشرَتُوا ِِباييت مَثَنَـًا قَلياًل﴾)البقرة:
 مقيتة، مضرة، مكدرة، ال طائل من ورائها وال فائدة، إرضاء لـمنافع شخصية جزئية اتفهة، أمثال اإلعجاب ابلنفس 

قدسية الـحقائق اإليـمانية والرايء، ونكون أيضا من الـمتجاوزين حقوق إخواننا... ومن الذين أساءوا األدب فلـم يقدروا  
 .(47)وسـموها حق قدرها"

هكذا يوصي اإلمام ابلتحقق والتخلق والتحلي بقيمة اإلخالص الذي خيلص اإلنسان من األحاسيس القذرة مثل:   
 الرايء وحب الظهور واحلسد واحلرص والطمع، وجيعله فردا صاحلا يف اجملتمع، ودعامة قوية يف صرح بنائه.

آخر متحداث عن قوة اإلخالص وتعاضد املخلصني بينهم وآاثر كل ذلك على األمة برمتها: "فإنه  ويقول يف موضع
 . (48)ابإلخالص والتساند احلقيقي يستطيع ثالثة أشخاص أن يفيدوا أمتهم فائدة مائة شخص"

 إذن فاإلخالص دعامة رئيسة يف التغيري والنهوض.
 بناء األسرة على أسس رابنية.  -5

يف هنضة األمة وإحيائها وتغيري واقعها، بناء األسرة بناء  -كما يرى اإلمام النورسي-إن من أهم اخلطوات الكربى 
إسالميا قائما على أسس رابنية من احملبة واملودة والسكينة والرمحة، تشمل كافة األسرة وتلقي بظالهلا على اجملتمع برمته، 

د الفقري للمجتمع وأساسه األول، هبا يستقر ويستمر ويزدهر، وهبا يرتاجع هي العمو  -يف فكر النورسي-ألن األسرة 
 ويتخلف ويركد. 

، هو إحالل -كما يرى النورسي-ولذلك فإن العالج الطبيعي املؤدي إىل االستقرار يف الدنيا والفوز والنجاة يف اآلخرة  
 أهلها. اإلميان ابهلل يف تلك األسرة حىت يسري نوره يف أرجائها فيستضيء به 
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ذلك أبن اإلميان يوطد عالقة احملبة واملودة والرمحة بني أفراد األسرة الواحدة، مما حيق هلا السالمة والطمأنينة والسكينة يف 
الدنيا، ومتتد إىل نيل احلظوة ابلنعيم املقيم يف جنة النعيم. ويف هذا يقول اإلمام النورسي: "احلياة العائلية هي مركز جتمع 

وبيت كل إنسان هو دنياه الصغرية، بل جنته املصغرة. فإن مل يكن اإلميان الصادق حاكما ومهيمنا على اجملتمعات، 
البيت أفضى ذلك إىل اضطراب األفراد والعائلة اضطرااب شديدا، وعذااب أليما يف عالقة بعضهم ببعض حسب درجات 

ما إن حيل اإلميان يف ذلك البيت حىت ينور أرجاءه   رأفته وحمبته هلم؛ فتتحول تلك اجلنة اىل جحيم ال يطاق )...( ولكن
 مباشرة، ويستضيء؛ ألن عالقة القرىب والرأفة واحملبة اليت تربطهم ال تقاس عندئذ ضمن زمن قصري جدا، بل تقاس على 

جتاه وفق عالقات متتد إىل خلودهم وبقائهم يف دار اآلخرة والسعادة األبدية، فيقوم كل فرد بعد ذلك ابحرتام خالص 
 . (49)اآلخرين، ويوليهم حمبة صافية، ويظهر رأفة صادقة"

هكذا أوىل اإلمام بديع الزمان األسرة أميا اهتمام، وحظيت عنده بعناية فائقة واهتمام ابلغ؛ زوًجا وزوجة وأوالًدا وآابًء، 
 ودعا إىل احلفاظ عليها، فهي اخللية األوىل يف اجملتمع الصاحل واألمة الشاهدة.

 إحياء القيم الروحية.  -6
يعتقد اإلمام النورسي أن التغيري الشامل يف احلياة اإلسالمية والنهوض احلضاري وإحياء األمة، البد أن يبدأ من البىن 
التحتية؛ املعنوية منها واملادية، وليس بوصفات مؤقتة مللء الثغرات اخلطرية يف البنيان الفوقي، أي إن التجديد جيب أن 

اي العميقة حىت تسرتجع األمة عافيتها. فالالدينيون ما متكنوا من اجملتمع الرتكي إال من خالل فراغ داخلي يدخل يف اخلال
يف األعماق. يظهر ذلك يف ضعف الوازع الديين يف النفوس، واحنراف العقل وخواء الروح واضطراب األحوال واهلزائم  

 النفسية وتدهور القيم.
إصالح األعماق سيؤدي إىل وحدة العقيدة ووحدة األفكار، ووحدة الصف ووحدة وكان النورسي على يقني اتم أن 

القلب، ويقظة العقل، واستقرار األحوال، وهو الذي سيوقظ املسلمني أمام احلضارة الغربية اليت أتتهم بعقيدة جديدة 
 وأفكار جديدة. 

ية إىل املنظومة اإلميانية اإلسالمية مبعناها الشامل، وهذا املنهج هو الكفيل إبخراج املسلمني من املنظومة اإلحلادية املاد
وهو منهاج اإلسالم وطريقه، وهو منهاج وطريق مستقل عن الوجود واحلياة، خيتلف اختالفا جذراي عن مناهج املادية 

 .(50)والروحية الكنسية
 العدالة االجتماعية.  -7
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 .(51)أساس التغيري، وإن "الظلم مؤذن خبراب العمران"إن العدل نقيض اجلور ويكون إبعطاء كل ذي حق حقه، وهو  
اعلم أن االقتصاد والطهر والعدالة سنن إهلية جارية يف الكون،   !"أيها اإلنسان املسرف الظامل الوسخيقول بديع الزمان:    

لفتك املوجودات ودساتري إهلية شاملة، تدور رحى املوجودات عليها، ال يفلت منها شيء إال أنت أيها الشقي. وأنت مبخا
فعالم تستند وتثري غضب  كلها يف سريها وفق هذه السنن الشاملة، تلقى النفرة منها والغضب عليك، وأنت تستحقها..

 املوجودات كلها عليك، فتقرتف الظلم واإلسراف، وال تكرتث للموازنة والنظافة؟! 
األعظم السم "العدل" إمنا تدير موازنة عموم األشياء، وأتمر وإن العدالة العامة اجلارية يف الكون النابعة من التجلي 

 البشرية إبقامة العدل.
وإن ذكر امليزان أربع مرات يف سورة "الرمحن" إشارة إىل أربعة أنواع من املوازين يف أربع مراتب، وبيان ألمهية امليزان البالغة، 

اَء َرفـََعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن. َأالن َتْطَغْوا يف اْلِميزَاِن. َوأَِقيُموا اْلَوْزَن ولقيمته العظمى يف الكون، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿َوالسنمَ 
 [.9–7اِبْلِقْسِط َوال خُتِْسُروا اْلِميزَاَن﴾ ]الرمحن:  

ياة فاعلم أن )العدالة، واالقتصاد، والطهر( اليت هي من حقائق القرآن ودساتري اإلسالم، ما أشدها إيغااًل يف أعماق احل
االجتماعية، وما أشدها عراقة وأصالة. وأدرك من هذا مدى قوة ارتباط أحكام القرآن ابلكون، وكيف أهنا مدت جذوًرا 
عميقة يف أغوار الكون؛ فأحاطته بعرى وثيقة ال انفصام هلا. مث افهم منها أن إفساد تلك احلقائق ممتنع كامتناع إفساد 

 .(52)نظام الكون واإلخالل به وتشويه صورته"
 التدرج يف التغيري والنهوض.-8

 إن التدرج يف كل شيء سنة إهلية مقررة يف الشريعة اإلسالمية بصورة الحبة، ويف املنهاج النبوي أمثلة كثرية...
مكث ثالثة عشـرة عاما يف مكة يدعو الناس إىل احلق وإىل صـراط مسـتقيم. وسـلك سـنة   ذلك أبن سـيدان رسـول هللا 

عوة ســــــــرا مث جهرا مث دعوة القبائل مث اهلجرة إىل الطائف مث إىل احلبشــــــــة مث إىل املدينة وإقامة الدولة  التدرج، فكانت الد 
 املسلمة اليت حتمي الدعوة وختدمها.

ــلمني من   ــالمية الغراء نزلت بتدرج، وخروج املســــــ ــنة يف اآلفاق واألنفس ويف اخللق واألمر، فالشــــــــريعة اإلســــــ فالتدرج ســــــ
متيزوا عن مظاهر اجلاهلية وجمتمعها وقطعوا حباهلا بتدرج، وبعد اهلجرة إىل املدينة أقاموا جمتمعا  جاهلية إلسالم بتدرج، و 

 أخواي وعمراان إسالميا بتدرج.   



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 193 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

وبناء على ذلك؛ فإن الذين حيســبون أن النصــر والتمكني والفتح املبني ميكن أن يتحقق بني عشــية وضــحاها، ويريدون  
فة عني، دون النظر يف املقدمات والنتائج، ودون فهم للظروف احمليطة هبذا الواقع، واحلياة تغيري واقع أمة اإلســـالم يف طر 

ــباب وإعداد جيد للمقدمات، فإهنم يبنون على غري أســـــــــاس.  إن مراعاة  العامة اليت تعيشـــــــــها األمة، ودون أخذ ابألســـــــ
ــهم، ألن تغيري  ــحابة وتغيري ما أبنفســـــــ األنفس األمارة ابلســـــــــوء وغســـــــــلها وتزكيتها  التدرج مسة الزمة للرتبية النبوية للصـــــــ

وتطهريها وهتذيبها حىت يزول ما علق هبا من شــــــــــــرك وجربوت وآفات ليس ابخلطب اهلني، كما أن ما جتذرت عليه من  
 مألوفاهتا ال ميكن إزالتها يف وقت وجيز، بل األمر حيتاج إىل تدرج ومراحل عديدة.

مبعاجلة أشخاص هلم ماض، وبيئة اجتماعية مفتونة، واستعدادات. هذه املعاجلة تريد من هذا فضال عن أن التغيري يقوم 
املريب أن يتدرج يف التغيري، وتريد منه حلما كثريا وتؤدة، وصربا طويال، وتنويعا يف الوسائل واألساليب، حىت تنضج الثمرة، 

 ويشتد عود الغرس ويستوي على سوقه.
ية وجزئياهتا يف جمال تغيري األنفس يرى هذا املبدأ جليا وواضحا يف املنهاج النبوي. ومن واملتتبع لكليات السرية النبو 

ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن: »إنك   األمثلة على ذلك ما رواه ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا  
إال هللا، وأن حممدا رسول هللا، فإن هم أطاعوا ستأيت قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله 

لك بذلك، فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخربهم أن 
هللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإايك وكرائم أمواهلم واتق  

 . (53)املظلوم، فإنه ليس بينه وبني هللا حجاب«دعوة  
فلم يرب الناس  للمربني ابلتدرج والبدء ابألهم فاملهم. وهكذا كان النيب  ويف هذا احلديث توجيه وإرشاد من النيب 

 يف حلظة واحدة، لكنه تدرج معهم يف الرتبية، وصرب على ذلك حىت حتقق املطلوب وبلغ املقصود.
يف الرتبية والبناء والتغيري. لذلك    ويف ضوء ما تقدم فقد كان اإلمام النورسي مالزما لالتساء بسيد اخللق سيدان حممد 

ــالطفرة. فالنظام والتدرج مها أسـاس الوجود كله،  كان يؤمن ابلنظام، ويبتعد عن الفوضـى، ويؤمن اب لتدرج وال يعتقد بـــــــــــــ
وأي خروج عليهما يعين إدخال الفســاد عليه، وهو خروج واضــح على تعاليم القرآن الكرمي، والســنة النبوية، والقرآن هو 

 الكون املقروء، والسّنة هي الكون املطبق يف احلياة العملية.
اجملتمع اإلسالمي عن طريق تدرجيي؛ فيؤكد إصالح الفرد، مث إصالح اجملتمع، فإصالح  والنورسي ممن يعتقد يف تغيري

 الشعب، وكل ذلك حسب اإلميان اإلسالمي، والشريعة اإلسالمية. 
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ويف ضوء ذلك، فإن اإلمام النورسي يدعو إىل تغيري اجتماعي منظم، يتمسك بقانون التطور الفطري التدرجيي، وينطلق 
عد إىل القمة، ال العكس؛ ألن العكس سيؤدي إىل زعزعة احلياة االجتماعية، وحيصل منه شر من القاعدة، ويص

وختريب كبري. يبدأ تغيريه ابلتدريج إبميان اإلنسان، مث تربيته، مث شريعته. وهلذا تدرج يف دعوته اإلصالحية من  مستطري،  
ا، ورجل إدارة 

ً
وسياسة، يغرس يف نفوسهم العقيدة واإلميان واألخالق ومبادئ الفرد؛ عاماًل، وفالًحا، وطالًبا، وعامل

اإلسالم وفضائله، مث ينتقل إىل البيت؛ زوًجا وزوجة وأوالًدا وأسرة، مث إىل اجملتمع بكل ما فيه من شرائح وطبقات وفئات، 
 مث إىل األمة اإلسالمية.

لتدرجيي، حىت ال خيتّل توازن احلياة، فيؤدي إىل نتائج إذن فال بّد أن يكون قانون التغرّي يف حياة اإلنسان هو التغرّي ا
 . (54)عكسية

 األخذ مبا عند اآلخر من التكنولوجيا احلديثة واألسباب املادية.-9
أكد النورسي األخذ ابألسباب الصناعية، واحلصول على العلوم والتكنولوجيا احلديثة، وقال إن االخرتاعات العلمية 

اإلسالمي. ولكنه مل يرد العلوم احلديثة على حساب اإلسالم، فهو يقول إن »ضياء القلب هو احلديثة إمنا تؤيد الدين 
العلوم الدينية ونور العقل هو الفنون املدنية، وابمتزاجهما تتجلى احلقيقة، وابفرتاقهما تتولد احليل والشبهات يف هذا، 

 . (55)والتعصب الذميم يف ذلك«
 ية التكنلوجية يف تنمية احلياة واألحياء وازدهار احلضارة.وال ميكن جتاهل أثر النهضة العلم

 املبحث الرابع
 أسباب التخلف احلضاري والرتاجع االجتماعي لألمة

حسب اإلمام النورسي ترجع إىل ستة أمراض جعلت أمة اإلسالم –إن أسباب التخلف احلضاري والرتاجع االجتماعي  
 الذي طار فيه الغرب حنو املستقبل.تقف على أعتاب القرون الوسطى يف الوقت  

هذه األمراض هي: اليأس، والكذب )سوء األخالق(، وحب العداوة، واجلهل ابلروابط النورانية اليت تربط املؤمنني بعضهم 
 .(56)ببعض )العداوة والشقاق(، وسراين االستبداد، وحصر اهلمة يف املنفعة الشخصية

أسباب الرتاجع احلضاري والتخلف االجتماعي لألمة: "إن حقيقة االسالم   يقول اإلمام النورسي يف موضع متحداث عن
 هي اليت ستسود قارات العامل وتستويل عليها.
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نعم! إن االسالم هو الذي سيعتلي عرش احلقائق واملعارف، فال يكشفها وال يفتحها إاّل اإلسالم... األمارات تبدو 
 هكذا..

يف تلك الصحراء املوحشة واجلهل املطبق -الغراء استيالًء اتًما يف املاضي  ذلك ألن الذي حال دون استيالء الشريعة
 -الذي تربع على عرشه التعصب الذميم، وضرب فيه التقليد أطنابه، يف بالد اجلهل املخيم ابلسفساف واالستبداد املقيت

ثالث   -كذلك اآلن متحق-قت  أقول إن الذي حال دون هيمنة الشريعة يف املاضي هيمنة اتمة هي أمور مثانية، وقد حم
 حقائق.

 هذه املوانع هي اليت أدت إىل كسوف مشس االسالم.
 اما املوانع اليت يف األجانب )األوروبيني( فهي: التقليد واجلهل وتعصبهم وسيطرة القسس عليهم.

 واليأس الذي تنجم منه العطالة.أما املوانع اليت عندان فهي: االستبداد املتنوع، وسوء اخللق، واألحوال املضطربة.  
خبيال ابطل؛ وجود تناقض وتصادم بني  -حنن واألجانب-اما املانع الثامن، وهو أهم املوانع، والبالء النازل فهو تومهنا 

 .(57)بعض ظواهر االسالم وبعض مسائل العلوم"
: "إن سبب أتخران وتدنينا وسوء أحوالنا كما يبني اإلمام النورسي أسبااب أخرى الحنطاط اجملتمع املسلم وتدنيه حني قال

 إىل اآلن انتج مما أييت:
 عدم مراعاة أحكام الشريعة الغراء.  -1
 تصرفات بعض املداهنني تصرفًا عفواًي.  -2
 التعصب املقيت يف غري حمله سواء لدى عامل جاهل أو جاهل عامل!  -3
مما وّلد تركنا حملاسن املدنية اليت  -ظنا أو سوء اختيارانبسوء ح-تقليد مساوئ املدنية األوروبية تقليًدا ببغائًيا  -4

 .(58)تستحصل مبشكالت ومصاعب"
 انطالقا من هذه النصوص السابقة للنورسي جنمل أهم أسباب التخلف والرتاجع احلضاري لألمة يف اآليت:

 
 

 االستبداد.   -1
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الشريعة قد أتت هلداية العامل أمجع كي تزيل التحكم الظامل إن االستبداد املتعسف ال صلة له ابلشريعة الغراء، وإن 
 .(59)واالستبداد

إن االستبداد ظلم وحتكم يف اآلخر، أي املعاملة الكيفية االعتباطية، أي الـجرب ابالستناد إىل القوة، أي الرأي الواحد... 
ة، وهو الذي دحرج اإلنسان املكرنم إىل أسفل املفتوحة أبوابه لتداخل املفاسد، وما هو إال أساس الظلم، وماحي اإلنساني

سافلني يف السفالة، وهو الذي أوقع العامل اإلسالمي يف املذلة... وهو الذي أيقظ األغراض واخلصومات... وهو الذي 
سرى مسه يف أعصاب العامل اإلسالمي... وهو الذي أوقع االختالفات املدهشة، وهو الذي أدى إىل الرتاجع والتخلف 

 .(60)كود احلضاريوالر 
 الفساد األخالقي.  -2

 إن أي أمة من األمم إن مل يتمسك أهلها ابلفضائل والقيم اخلُُلقية فإن مصريها إىل الزوال واالهنيار.
 ذلك أبن الظلمات اليت تعيشها جمتمعاتنا اليوم وأمس سببها الفساد األخالقي.

وماجوج قد دب يف العامل، وأحاطه بظلمات اإلرهاب والفوضى، يقول اإلمام النورسي: "إن فساًدا أبشع من فساد ايجوج  
وعمت احلياة واألخالق مظامل شنيعة، وإحلاد شنيع، فظهر الفساد يف الرب والبحر، نتيجة تزلزل السد القرآين العظيم، 

 .(61)وهو الشريعة احملمدية الغراء"
اخللقية الدينية يف قوله: "إن أعداءان ليسوا األجانب. وإمنا ويؤكد النورسي خطورة مرض سوء األخالق وخمالفة القيم 

الذي أرداان إىل هذا الوضع وحال بيننا وبني إعالء كلمة هللا هو خمالفتنا للشريعة الغراء نتيجة جهلنا هبا، وسوء األخالق 
 .(62)وسوء املعامالت واالختالف الذي أنتج األغراض الشخصية والنفاق"

 الرتف.  -3
الرتف من السلوكات اخلطرية اليت حذر منها القرآن الكرمي وبني عاقبة املرتفني ومكانتهم الوضيعة عند هللا تعاىل واليت 

 وما جنوه على   -أي املرتفون –جيب أن يعترب منها الناس عندما يقرأون قصصهم ويتمعنوا يف هذا الصنف من الناس  
ما جّروا إىل أقوامهم وجمتمعاهتم من العقاب والدمار بسبب ما اتصفوا   أنفسهم من الضياع وتنكب الصراط املستقيم، مث

 .(63)به
:"فالرّتف مفسد للخلق مبا حيصل يف الّنفس من ألوان الّشّر -رمحه هللا–يقول مؤرخنا احلكيم عبد الرمحن بن خلدون 

عليه، ويّتصفون مبا يناقضها من والّسفسفة وعوائدها، فتذهب منهم خالل اخلري اّليت كانت عالمة على امللك ودليال 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 197 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

خالل الّشر؛ فيكون عالمة على اإلدابر واالنقراض، مبا جعل هللا من ذلك يف خليقته، وأتخذ الّدولة مبادئ العطب، 
 .(64)وتتضعضع أحواهلا، وتنزل هبا أمراض مزمنة من اهلرم إىل أن يقضى عليها"

اجع االجتماعي مبا ينتج عنه من آاثر مدمرة للمجتمعات. إذن فشهوة الرتف من أهم أسباب السقوط احلضاري والرت 
ويف هذا يقول اإلمام بديع الزمان: "واآلن! ندرك مل أعرض العامل اإلسالمي عن املدنية احلاضرة، ومل يقبلها، ومل يدخل 

نسانية بدال من أن املسلمون فيها إبرادهتم. إهنا ال تنفعهم، بل تضرهم، ألهنا كبلتهم ابألغالل، بل صارت مسا زعافا لإل
تكون هلا ترايقا شافيا، إذ ألقت مثانني ابملائة من البشرية يف شقاء، لتعيش عشرة ابملائة منها يف سعادة مزيفة، أما العشرة 

 الباقية فهم حيارى بني هؤالء وهؤالء.
و يف األقل أن تصبح مبعث وتتجمع األرابح للتجارة أبيدي أقلية ظاملة، بينما السعادة احلقة، هي يف إسعاد اجلميع، أ

 جناة األكثرية.
والقرآن الكرمي النازل رمحة للعاملني، ال يقبل إال طرازا من املدنية اليت متنح السعادة للجميع أو األكثرية، بينما املدنية 

تحكم، احلاضرة قد أطلقت األهواء والنوازع من عقاهلا، فاهلوى حر طليق طالقة البهائم، بل أصبح يستبد، والشهوة ت
 حىت جعلتا احلاجات غري الضرورية يف حكم الضرورية، وهكذا حميت راحة البشرية.

إذ كان اإلنسان يف البداوة حمتاجا إىل أشياء أربعة، بينما أفقرته املدنية احلاضرة اآلن، وجعلته يف حاجة إىل مائة حاجة 
البشرية إىل مـمارسة اخلداع، واالنغماس يف  وحاجة، حىت مل يعد السعي احلالل كافيا لسد النفقات، فدفعت املدنية

 . (65)احلرام، ومن هنا فسدت أسس األخالق"
 
 

 اليأس.  -4
ْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن﴾ يقول هللا تبارك وتعاىل يف كتابه احلكيم: ﴿َوال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اّللِن ِإننُه ال يـَْيَأُس ِمْن َرْوِح اّللِن ِإالن ا

 [.87]يوسف:
إن من أخطر األمراض اليت أصابت األمة املسلمة واجملتمعات املسلمة هو مرض اليأس، فما متر به األمة اليوم من أزمات، 
من قتل وتشريد وفقر وظلم وجور هو نتاج تكالب األمم عليها، إذ جعلها أمة ايئسة، وكان هلذا اليأس األثر الكبري يف 

 .(66)للواقع املرير، قال النورسي: "اعلموا أن اليأس مانع كل كمال"ختلفها وتراجعها واستسالمها  
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 الذنوب واملعاصي وجحود النعم.  -5
ُوا َما أِبَنـُْفِسِهْم﴾]الرعد: من اآلية   ُ َما بَِقْوٍم َحىتن يـَُغريِّ ُ 11قال هللا تبارك وتعاىل: ﴿ِإنن اّللنَ اَل يـَُغريِّ [. أي "﴿ِإنن اّللنَ ال يـَُغريِّ

ُوا َما أِبَنـُْفِسِهْم﴾ أبن ينتقلوا من اإلميان إىل الكفر ومن الطاعة   َما بَِقْوٍم﴾ من النعمة واإلحسان ورغد العيش ﴿َحىتن يـَُغريِّ
 .(67)إىل املعصية، أو من شكر نعم هللا إىل البطر هبا فيسلبهم هللا عند ذلك إايها"

واجلماعات منوطة ابتداء ودواما أبخالق وقيم وصفات وعقائد وعوائد وأعمال وهكذا فإن نعم هللا تعاىل على األمم 
تقتضيها. فما دامت هذه الشؤون الصقة أبنفسهم متمكنة منها كانت تلك النعم اثبتة بثباهتا، ومل يكن الرب الكرمي 

ئد والقيم واألخالق، وما يرتتب لينتزعها منهم انتزاعا بغري ظلم منهم وال ذنب، فإذا هم غريوا ما أبنفسهم من تلك العقا
عليها من حماسن األعمال، غرين هللا عندئذ ما أبنفسهم، وسلب نعمته منهم، فصار الغين فقريا، والعزيز ذليال، والقوي 

 .(68)ضعيفا، والنورانية ظلمة. هذا هو األصل املطرد يف األقوام واألمم
قرتاف الفواحش واآلاثم والبغي على الناس، وابلكذب على هللا وجحود نعم هللا تعاىل يكون ابإلسراف يف الزينة، واب

إبرهاق األمة مبا مل يشرعه هلا من األحكام... فما من أمة من األمم العزيزة السعيدة ارتكبت هذه الضالالت واملفاسد 
 .(69)املبيدة، إال سلبها هللا سعادهتا وعزها، وسلط عليها من استذهلا وسلب ملكها

"إن النعمة اإلهلية العظمى يف انتصاركم هذا تستوجب الشكر، لتستمر وتزيد، اإلمام بديع الزمان يف قوله:  وهذا ما أكده  
. ويف قوله: "إن أهم سبب هلذه املصيبة هو العصيان النابع من كفران (70)إذ إن مل ُتستقبل النعمة ابلشكر تزول وتنقطع"

 . (71)اإلهلية حق قدرها"النعمة وعدم الشكر وعدم تقدير النعمة  
 عدم تطبيق الشريعة وتدهور القيم الدينية.  -6

 إن من أسباب الفوضى اليت حلت بكثري من اجملتمعات وأرهقت احلضارات وشّيبتها، سببني:
 "األول: فسح اجملال للسفاهة وتلبية شهوات النفس، بعدم جعل الدين والفضيلة دستورًا للمدنية.

التباين االجتماعي الرهيب يف احلياة املعاشية، الناشئ من فقدان الرتاحم الناجم من حب الشهوات وجمافاة الثاين: 
 .(72)الدين"

ذلك أبن "التهاون يف تطبيق الشريعة يفضي إىل ضعف األمة، والضعف يُغري العدو فيكم ويشجعه عليكم وال يوقفه 
 .(73)عند حده"

 .(74)ا هو من ضعف الدين ولن تنعم ابلصحة إال بتقوية الدين"بل "إن إصابة األمة يف قلبها إمن
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 اخلالف والشقاق والعداوة والبغضاء بني املسلمني.  -7
[. ذكر هللا تعاىل بعد 46يقول هللا تبارك وتعاىل: ﴿َوَأِطيُعوا اّللنَ َوَرُسوَلُه َواَل تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رحُِيُكْم﴾]األنفال:  

النهي عن التنازع، والنهي عن التنازع يكون أوال ابلنهي عن اخلالف املذموم، فإن اخلالف  بطاعته ورسوله األمر 
يؤدي إىل النزاع، والنزاع يؤدي إىل التنابذ والتدابر، وأن يكون كل فريق مجعا منفصاًل عن اآلخر، ويكون أبسهم بينهم  

تَـْفَشُلوا﴾ الفاء للسببية تدل على أن ما بعدها سبب شديًدا، وإن األثر الواضح للتنازع هو الفشل؛ ولذا قال تعاىل: ﴿فَـ 
ملا قبلها، أي أنه بسبب ذلك التنازع يكون الفشل، والفشل هو العجز، حبيث كان النزاع كان العجز عن عمل مجاعي؛ 

، ألن العمل اجلماعي جيب أن تتضافر فيه القوى، ويكون كل جزء من اجلماعة متعاوان مع اجلزء اآلخر، فتتحد القوى
 وتتالقى حنو هدف معني جيمعها.

.قال اإلمام (75)  وإنه وراء الفشل ذهاب القوة، ويطمع فيهم الطامعون، ولذا قال تعاىل: ﴿َوَتْذَهَب رحُِيُكْم﴾ أي قوتكم
النورسي رمحه مبينا اآلاثر السلبية للخالف املذموم والنزاع والشقاق: إن من أهم أسباب أتخران يف مضمار املدنية بعد 

ستبداد، هو تباين األفكار الذي هز أساس األخالق اإلسالمية وفرق احتاد األمة، وأخران عن ركب احلضارة؛ ألن اال
أحدهم يكفر اآلخر ويضلله، بينما يعد اآلخر األول جاهال ال يوثق به. وهكذا ساد اإلفراط والتفريط. وعالج هذا هو 

لها حىت يوصل إىل نقطة االعتدال، فيتصافح اجلميع ويتفقوا الصلح النابع من توحيد األفكار، وربط العالقات ووص
 .(76)مجيعا لئال خيّلوا بنظام الرقي

مث يقول كاشفا عن النتائج الوخيمة للحسد والعداوة والعناد: "إن ما يسببه التحايز والعناد واحلسد من نفاق وشقاق يف 
وض أصاًل. ترفضه احلقيقة واحلكمة، ويرفضه اإلسالم أوساط املؤمنني، وما يوغر يف صدورهم من حقد وغل وعداء، مرف

الذي ميثل روح اإلنسانية الكربى. فضاًل عن أن العداء ظلم شنيع يفسد حياة البشر: الشخصية واالجتماعية واملعنوية، 
 .(77)بل هو سم زعاف حلياة البشرية قاطبة"

عناد يزعزعان حياة املؤمن املعنوية فتتأذى سالمة إن اإلخالص واسطة اخلالص ووسيلة النجاة من العذاب، فالعداء وال
عبوديته هلل، إذ يضيع اإلخالص!. ذلك أبن املعاند الذي ينحاز إىل رأيه ومجاعته يروم التفوق على خصمه حىت يف 

دالة، إذ يرجح أعمال الرب اليت يزاوهلا. ال يوفق توفيًقا كاماًل إىل عمل خالص لوجه هللا تعاىل. مث إنه ال يوفق أيًضا إىل الع
املوالني لرأيه املوافقني له يف أحكامه ومعامالته على غريهم.. وهكذا يضيع أساسان مهمان لبناء الرب "اإلخالص والعدالة" 

 .  (78)ابخلصام والعداء
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وترفضون مث خياطب أهال اإلميان داعيا إايهم إىل األخوة واحملبة: "أيها املؤمنون! إن كنتم تريدون حًقا احلياة العزيزة، 
َا الْـُمْؤِمُنوَن  الرضوخ ألغالل الذل واهلوان، فأفيقوا من رقدتكم، وعودوا إىل رشدكم، وادخلوا القلعة احلصينة املقدسة: ﴿ِامنن

[ وحصنوا أنفسكم هبا من أيدي أولئك الظلمة الذين يستغلون خالفاتكم الداخلية.. وإال 10ِاْخَوٌة﴾ ]احلجرات: 
 . (79)قكم بل حىت عن احلفاظ على حياتكم"تعجزون عن الدفاع عن حقو 

 خامتة:
بعد هذه الرحلة املاتعة مع رسائل النور ويف ضوئها أختم هذا البحث أبهم النقاط املستفادة من هذه اجلولة، أوجزها 

 فيما أييت:
إن الفكر السنين من العلوم اليت قصر فيها املسلمون املتأخرون، لذلك يبقى العبء األكرب والواجب الثقيل على أهل   -

الذكر من علماء األمة ليعيدوا املسلمني إىل السنن اليت ختضع هلا سائر املخلوقات والكائنات، ويبينوها هلم حىت يقوموا 
 بتسخريها ويعملوا مبقتضياهتا. 

 إلمام النورسي كان من أكثر العلماء تعمقا يف الفكر السنين دراسة واستنباطا وتطبيقا.إن ا -
إن اهتمام اإلمام النورسي ابلسنن اإلهلية أييت من فهمه أبن إحياء األمة والنهوض أبمانة االستخالف يف األرض ال  -

 يتحقق إال بتسخري السنن الكونية، والسري على مقتضى السنن االجتماعية.
 إن السنن اإلهلية هي أحكام نواميس الربوبية ودساتري الشريعة الفطرية الكونية اليت ختص تنظيم شؤون الكون واحلياة.   -
إن الطبيعة مبا فيها ومن فيها خاضعة هلل تعاىل ال خترج عن أمره وإرادته، فهي نقش ال نّقاش، قابلة لالنفعال ال  -

 حقيقة خارجية. فاعلة، قانون ال قدرة، شريعة فطرية ال
إن التغيري االجتماعي والشهود احلضاري لألمة املسلمة يقتضي التمسك بسنن النهوض واإلحياء وهي: اإلميان  -

، والرتبية الروحية، والتحلي مبكارم األخالق واآلداب اإلسالمية، الصادق، واإلخالص هلل تعاىل، والتأسي بسيد اخللق  
على دعائم رابنية، والنهضة العلمية على أسس عقلية ودينية صحيحة ترفع الغنب واألخوة اإلسالمية، وبناء األسر 

 والتعاسة عن اإلنسانية، والتدرج، والقيام هلل ابلقسط والعدل.
إن أتخر اجملتمعات املسلمة وتدنيها وركودها، مل يكن من قبيل الصدفة أو العبث، وإمنا جزاء وفاقا على تنكب  -

سريهم يف طريق سنن السقوط والرتاجع والتخلف، وهي: االستبداد السياسي والظلم املسلمني سنن النهوض، و 
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االجتماعي، والفساد األخالقي، والرتف، والذنوب واملعاصي، وكفران النعم، واليأس، وعدم تطبيق الشريعة، وتدهور 
 ني...القيم الدينية، واحلرب التدمريية، والعداوة والبغضاء، والشقاق والتنازع بني املسلم

إن الفكر السنين حيتاج إىل عقول واعبة وأقالم واعية لتزهره وتدونه حىت ختدم األمة يف ظروفها الراهنة؛ فتدرك سر  -
 االنتصار يف املاضي وتبصر احلاضر وتستشرف املستقبل.

 وتطبيقا.وهبذا يتضح البعد السنين يف رسائل النور لإلمام بديع الزمان النورسي، مفهوما ومنهجا واستنباطا  
 ثبت املصادر واملراجع

 بديع الزمان سعيد النورسي سلسلة رسائل النور: •
 ، شركة سوزلر، مصر.2002:  3إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز، حتقيق: إحسان قاسم صاحل، ط .1
 سرية ذاتية، النورسي، إعداد وترمجة: إحسان قاسم الصاحلي، شركز سوزلر، مصر. .2
شركة سوزلر للنشر، م،  1993هـ/1414:  3سي، ترمجة: إحسان قاسم الصاحلي، طالشعاعات، بديع الزمان النور  .3

 القاهرة.
 ، شركة سوزلر، مصر.2002:  3صيقل اإلسالم، ترمجة: إحسان قاسم الصاحلي، ط .4
، نشر دار "سوزلر"، 2004: 4م، وط1992هـ/1412: 2الكلمات، ترمجة إحسان قاسم الصاحلي، ط .5

 القاهرة.
 إحسان قاسم الصاحلي، سوزلر، مصر.اللمعات، ترمجة:   .6
 م، شركة سوزلر للنشر.1995هـ/1415:  1املثنوي العريب، حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي، ط .7
 ، سوزلر، مصر.1999:  3املالحق يف فقه دعوة النور، ترمجة: إحسان قاسم الصاحلي، ط .8

 دراسات عن رسائل النور: •
 م، دار النيل، مصر.2010هـ/1431: 1رسائل النور، طاألنصاري فريد، مفاتيح النور يف مفاهيم   .9

، السنة الثامنة، 32الروكي حممد، "العلم واألخالق وأثرمها يف بناء اإلنسان عند النورسي"، جملة حراء، العدد:  .10
 م.2012أكتوبر  -سبتمرب

لدار م، مطبعة النجاح اجلديدة، ا1968هـ/1407: 1حمسن عبد احلميد، من أئمة التجديد اإلسالمي، ط .11
 املغرب.   -البيضاء
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، يناير 5حمسن عبد احلميد، "من معامل التجديد عند النورسي"، جملة النور للدراسات احلضارية الفكرية، العدد .12
2012. 

يونيو( -)مايو 30مالل يونس، "التفكري السنين عند بديع الزمان النورسي"، جملة حراء، السنة السابعة، العدد:  .13
2012. 

 
 عامة: مراجع •

هـ(، صحيح البخاري )اجلامع املسند 256البخاري: أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي )ت:  .14
ه، دار 1422: 1وسننه وأايمه(،  حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، ط الصحيح املختصر من أمور رسول هللا 

 طوق النجاة.
هـ( املسند 292ن عبيد هللا العتكي املعروف ابلبزار )ت:  البزار: أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد ب .15

املنشور ابسم البحر الزخار، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين هللا وعادل بن سعد وصربي عبد اخلالق الشافعي، الطبعة األوىل، 
 املدينة املنورة.  -مكتبة العلوم واحلكم 

: 1د األنصاري: املفهوم واملنهج والقضااي، طبنحمادة سعيد والربكة حممد، فقه التاريخ عند الدكتور فري .16
 م، دار السالم، القاهرة.2011هـ/1432

-م، املكتب اإلسالمي، بريوت2009هـ/1430:  1حسنة، عمر عبيد املنهج السنين أفق حضاري متجدد، ط .17
 مان،.ع

م، مؤسسة الرسالة 2008هـ/1429: 1حسني شرفه، سنن هللا يف إحياء األمم يف ضوء الكتاب والسنة، ط .18
 لبنان.-انشرون، بريوت

هـ(، املسند، حتقيق: أمحد 241هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )ت:    عبدابن حنبل: أبو   .19
 القاهرة.  –م، دار احلديث  1995هـ/1416: 1حممد شاكر، ط

م، دار 2005هـ/1426:  1ية ألحداث التاريخ، طدراسة قرآن-خالد فائق العبيدي، القوانني القرآنية للحضارات .20
 الكتب العلمية، بريوت.
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هـ(، ديوان املبتدأ 808ابن خلدون: أبو زيد ويل الدين عبد الرمحن بن حممد بن حممد  احلضرمي اإلشبيلي )ات:   .21
: 2حادة، طواخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب)اتريخ ابن خلدون(، حتقيق: خليل ش

 م، دار الفكر، بريوت.1988هـ/1408
دوفاين سعاد، "اإلنسان والقيم عند ابن خلدون"، جملة النور للدراسات احلضارية والفكرية، السنة السادسة،  .22

 .2015، يوليو  12العدد: 
 

م، 1990املنار(، هـ(، تفسري القرآن احلكيم )تفسري 1354رضا: حممد رشيد بن علي القلموين احلسيين )ت:  .23
 اهليئة املصرية العامة للكتاب.

 هـ(، زهرة التفاسري، دار الفكر العريب.1394أبو زهرة: حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد )ت:  .24
: 1الغريب رمضان مخيس زكي، فقه السنن الرابنية ومدى إفادة املسلمني منها قراءة يف فكر اإلمام حممد عبده، ط .25

 اصد، مصر.م، دار املق2015هـ/1436
م، مركز مجعة 2015هـ/1436:  1كهوس رشيد، علم السنن اإلهلية من الوعي النظري إىل التأسيس العملي، ط .26

 اإلمارات العربية املتحدة.  -املاجد للثقافة والرتاث، ديب
 م، دار السالم، مصر.2009هـ/1430: 1حممد عمارة، املنهج اإلصالحي لإلمام حممد عبده، ط .27
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ابلعباد عرب  ية  "الســــنن اإلهلية هي إرادة هللا الكونية، وأمره الشــــرعي، وفعله املطلق، وكلماته التامات، وحكمته يف آفاق الكون وتســــلســــل التاريخ، اجلار  -)1(
 .22رحلة األعمال إىل املعاد".  رشيد كهوس، علم السنن اإلهلية من الوعي النظري إىل التأسيس العملي، ص

 .82سعيد بنحمادة وحممد الربكة، فقه التاريخ عند الدكتور فريد األنصاري املفهوم واملنهج والقضااي، ص-)2(
 .198النور، ص فريد األنصاري، مفاتيح النور يف مفاهيم رسائل-)3(
 . 463. صيقل اإلسالم، ص344-86-65-59. اللمعات، ص:68النورسي: املالحق، ص -)4(
 .426املثنوي العريب، صالنورسي،  )5(
 ..539، 128، 123، 59، اللمعات، ص: 138املثنوي العريب، صالنورسي:  )6(
 .667النورسي، الشعاعات، ص )7(
 .184النورسي، املالحق، ص -)8(
 .471، ص الكلمات نورسي، ال-  )9(
 .39رمضان مخيس زكي الغريب، فقه السنن الرابنية ومدى إفادة املسلمني منها قراءة يف فكر اإلمام حممد عبده، ص - )10(
 .119-4/118رشيد رضا، تفسري املنار، -)11(
 .9/482نفسه،  -)12(
 .872النورسي، الكلمات، ص -)13(
 .257النورسي، اللمعات، ص -)14(
 .149النورسي، صيقل اإلسالم، ص -)15(
 .531النورسي، صيقل اإلسالم، ص -)16(
 .257النورسي، اللمعات، ص -)17(
 .76حممد عمارة، املنهج اإلصالحي لإلمام حممد عبده، ص-)18(
 .192-191اللمعات، صالنورسي، - )19(
 .107حسني شرفه، سنن هللا يف إحياء األمم يف ضوء الكتاب والسنة، ص-)20(
 .704، ص2النورسي، الكلمات، ط -)21(
 .286النورسي، اللمعات، ص -)22(
 .425النورسي، املثنوي العريب، ص -)23(
 .13-12، ص2012يونيو( -)مايو 30يونس مالل، "التفكري السنين عند بديع الزمان النورسي"، جملة حراء، السنة السابعة، العدد: -)24(
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 .30-29اإلجياز، صالنورسي، إشارات اإلعجاز يف مظان -)25(
 .327النورسي، الكلمات، ص  -)26(
 .424النورسي، املثنوي العريب، ص -)27(
 .282-280للمعات، صالنورسي، ا - )28(
 .86النورسي، اللمعات، ص - )29(
 .514اللمعات، صالنورسي،  -)30(
 .353النورسي، الكلمات، ص – )31(
 .82-81حضاري متجدد، صانظر: عمر عبيد حسنة، املنهج السنين أفق  -)32(
 .149خالد فائق العبيدي، القوانني القرآنية للحضارات، ص -)33(
 .23-22النورسي، صيقل اإلسالم، ص -)34(
 .135النورسي، الشعاعات، ص  -)35(
 .289لكلمات، ص لنورسي، اا -)36(
 . 145النورسي، املالحق، ص   -(37)
 . 15م، ص2012أكتوبر -، السنة الثامنة، سبتمرب32بناء اإلنسان عند النورسي، جملة حراء، العدد: حممد الروكي، العلم واألخالق وأثرمها يف -(38)
 . 373النورسي، الكلمات، ص   -(39)
 . 348نفسه، ص  -(40)
 .343نفسه،   -(41)
 . 666النورسي، الشعاعات، ص  -(42)
 .15رسي، جملة حراء، صحممد الروكي ، عن العلم واألخالق وأثرمها يف بناء اإلنسان عند النو   -(43)
 . 642النورسي، الكلمات، ص   -(44)
 . قال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح.  14/513أمحد بن حنبل، املسند ، -(45)
 . 15/364البزار، املسند ،  -(46)
 . 141النورسي، اللمعات، ص  -(47)
 .515النورسي، صيقل اإلسالم، ص:   -(48)
 . 230-228النورسي، الشعاعات، ص  -(49)
 .33، ص2012، يناير 5حمسن عبد احلميد، من معامل التجديد عند النورسي، جملة النور للدراسات احلضارية الفكرية، العدد-)50(
 .51ابن خلدون، التاريخ، ص -)51(
 .526-525، ص اللمعاتالنورسي،   -(52)
 . 1425أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث كانوا، حالبخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، ابب  -(53)
 .144حمسن عبد احلميد، من أئمة التجديد اإلسالمي،  ص: -(54)
 . 14النورسي، املثنوي العريب، ص -(55)
 .23النورسي، صيقل اإلسالم، ص -)56(
 .23نفسه، ص -)57(
 .471نفسه، ص  -)58(
 .442نفسه، ص  -)59(
 .442، صيقل اإلسالم، ص75ذاتية، صالنورسي: سرية  -)60(



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 4, 2017           

 
 206 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 .330النورسي، سرية ذاتية، ص -)61(
 .532النورسي، صيقل اإلسالم، ص -)62(
 .54، ص2015، يوليو 12سعاد دوفاين، اإلنسان والقيم عند ابن خلدون، جملة النور للدراسات احلضارية والفكرية، السنة السادسة، العدد: -)63(
 .212ابن خلدون، التاريخ، ص -)64(
 .323النورسي، الكلمات، ص -)65(
 .528النورسي، صيقل اإلسالم، ص -)66(
 .414السعدي، تفسري السعدي، ص -(67)
 . 10/33رضا، تفسري املنار،  -(68)
 .8/358نفسه،  -(69)
 .200النورسي، املثنوي العريب، ص -)70(
 .551، صيقل اإلسالم، ص161النورسي: املالحق، ص - )71(
 .55اإلسالم، صالنورسي، صيقل  - )72(
 .204النورسي، املثنوي العريب، ص -)73(
 .532النورسي، صيقل اإلسالم، ص - )74(
 .6/3150حممد أبو زهرة، زهرة التفاسري، - )75(
 .473النورسي، صيقل اإلسالم، ص - )76(
 .339املكتوابت، صالنورسي،  - )77(
 .350نفسه، ص - )78(
 .350نفسه، ص - )79(


