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  البحث ملخص

 القرآنية، آلياتل تفسريه يف النورسي سعيد منهج على وأثره الفكري الغزو دراسة إىل البحث هذا يهدف
. التفسريي منهجه على وآثاره الفكري لغزوا أحداث مع النورسي تعامل مظاهر أهم عن والكشف

ويتجلّى ذلك يف املواقف اليت اتخذها النورسي من ذلك الغزو يف خمتلف اجلوانب؛ العقدية، والسياسية، 
واالجتماعية، واالقتصادية، والتعليمية. وقد قام ذا األمر من أجل التصدي لآلثار السيئة اليت قد أنتجها 

  مة اإلسالمية بعامة، ويف تركيا خباصة.ذلك الغزو يف أوساط األ
  

  التحديثرسائل النور،  النورسي، التفسري، منهج الفكري، الغزو: املفتاحية الكلمات
  

Abstract 

This research aims to study the ideological invasion and its impact on the 

approach of Said Nursi in his interpretation of the Quranic verses and 

detection of the important manifestations of Nursi in dealing with the 

events of ideological invasion and its impact on his interpretative 

approach. This is reflected in the positions taken by Nursi in face of this 

invasion, in various aspects such as doctrinal, political, social, 

economical, and educational. He did so in order to address the negative 

effects that might have been produced by this invasion among the 

Muslim Ummah in general and in Turkey in particular. 

 

Key words: Ideological Invasion, Approach of Interpretation, Al-Nursi, 

Rasial Al-Nur, Modernising 

 

Abstrak 

                                                           
 اجلامعة ،سانيةاإلنلوم علوا الوحي عارفم كلية ة،سنوال القرآن دراسات قسم يف مشارك ستاذأ ∗

  .اليزيامب العاملية اإلسالمية
 جلامعة ،والعلوم اإلنسانية الوحي معارف كلية ،سنةوال القرآن دراسات قسم يف دكتوراه البط ∗∗
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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pencerobohan ideologi dan 

kesannya pada pendekatan Said Nursi dalam interpretasi ayat-ayat al-

Quran-nya dan pengesanan manifestasi penting Nursi dalam berurusan 

dengan peristiwa-peristiwa pencerobohan ideologi dan kesannya 

terhadap pendekatan berinterpretasi beliau. Ini digambarkan dalam posisi 

yang diambil oleh Nursi dalam menghadapi pencerobohan ini, di 

pelbagai aspek seperti doktrin, politik, sosial, ekonomikal dan 

pendidikan. Beliau membuat demikian untuk menyerlahkan kesan negatif 

yang mungking dihasilkan oleh pencerobohan ini di kalangan umat 

Islam, khususnya di Turki. 

 

Kata Kunci: Pencerobohan Ideologi, Pendekatan Berinterpretasi, Al-

Nursi, Rasial Al-Nur, Pemodenan 
  

  املقدمة

عدمن والعشرين عشر التاسع القرنني مرحلة ت دقّةً املراحل أشد 
 فيها خطّط واليت اإلسالمية، األمة تواجه اليت التحديات يف اوتنوع اوتشابكً
 يف D. Juvara دجوفارا املسيو الروماين الوزير يقول كما خمطّط، مائة الغرب
 مائة(" Cent Projets de Partage de laTurquie" :الفرنسية باللغة كتابه

 ذلك يف كانت اليت األوىل العاملية القوة) العثمانية الدولة لتقسيم مشروع
  .1الوقت

فكان القرن التاسع عشر عصر الغزو الفكري الذي استهدفت فيه 
الدولةُ العثمانية، يف ضرب مرجعيتها اليت قامت على الكتاب والسنة. والقرن 

بأكل أطرافها باسم  اكيك هلذه الدولة، ابتداًءالعشرون كان عصر التف
 2م1909االستعمار والتحديث، مث بعد عزل السلطان عبد احلميد الثاين سنة 

كان عصر التفريغ الفكري والتفكيك اجليوبوليتيكي، ودفعت دولة االحتاد 

                                                           
 ترمجة ،أرسالن شكيب تعليق ،اإلسالمي العامل حاضر ،)Lothrop Stoddard( ستودارد لوثروب 1

  .218ص ،3ج ،)دت الفكر، دار: بريوت( ،نويهض عجاج
2
 See: Eeman Mohamed Abbas, Sultan Abdul Hamid II dan kejatuhan 

Khilafah Islamiah, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2007), pp 44-46. 
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والترقي إىل احلرب العاملية األوىل، مث قُسمت الكعكة يف ضوء معاهدة سايكس 
وموافقة روسيا  السرية بني فرنسا واجنلترا، Sykes–Picot Agreement(1( كوبي

م حيث تقامست القسم العريب خباصة الشرقي 1916- 5- 16يف القيصرية،
والغريب، فكانت مصر والعراق وفلسطني إلجنلترا، وسوريا ولبنان واجلزائر 

  .2واملغرب لفرنسا
 للعامل الغريب يوالسياس العسكري االستعمار أنّ من الرغم على

 الغزو أنّ إال اإلسالمي، العامل بلدان أكثر عن واحنسر انتهى قد اإلسالمي
 - بدايته وقبل بل - والسياسي العسكري االستعمار بداية مع بدأ الذي الفكري

 والفكرية الثقافية قيمهِم وتغيري املسلمني، مبادئ تبديل يف عمله يعمل استمر قد
 ليجدها اليوم اإلسالمية للمجتمعات الناظر أنّ حتى ،واألخالقية واالجتماعية

 وقد الزمان، من قرنني قبل اإلسالمية اتمعات عن االختالف كلّ خمتلفة
  .احلياتية جوانبها يف الغربية باتمعات متشبهةً أصبحت

 بسعيد املختصر والتعريف الفكري، الغزو مفهوم البحث،سيتناول هذاو
 فيها، التفسريي منهجه وبيان النور، الكاملةلرسائل واموعة النورسي،
 وآثارهاعلى الفكري الغزو أحداث مع النورسي تعامل مظاهر أهم وكشف
  .نعيشه الذي احلاضر صناعة يف خالله من أسهم الذي التفسريي منهجه

                                                           
 ،)م1971فرانكلني، مؤسسة: نيويوركو القاهرة( سعيد حسني دكتور بإشراف قافيةالث املوسوعة انظر 1

 )م1919-1879( الربيطاين اخلارجية بوزارة املستشلر سايكس مارك سري: هو. 529ص
ColonelSykes  Sir Markم1951انسوا جورج بيكو(، (والدبلوماسي الفرنسي: فر -
1870( Picot-François Georges. See ,ar.wikipedia.org  

 اليني،للم العلم دار: بريوت( ،القومية العرب حركة تاريخ: العرب يقظة أنطونيوس، جورج: انظر 2
 ،واملسيحية اإلسالم على العاملية الصهيونية خطر التل، اهللا عبد. 582-578ص ،)م1962

 وصداه الصهيوين النشاط قامسية، خريية: وانظر. 231- 230ص ،)م1965 القلم، دار: بريوت(

 .42ص ،)م1973 األحباث، مركز: بريوت( ،)م1918- 1908(
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  مفهوم الغزو الفكري وأساليبه

ى مفهوم اتفق العلماء على خطورة الغزو الفكري، ولكنهم مل جيمعوا عل
الغزو الفكري نفسه. يقوم الغزو الفكري على"إقناع األمة الشرقية بأنها متخلّفة يف 
جوهرها، متخلّفة يف تارخيها وصميم تكوينها، ومن مثّ فال بد من انسالخها متاما 
عن كلّ ما يربطها مباضيها، وعن كلّ ما مييز ذاا، وإعادة تشكيل اتمع على 

ناحية العادات واملظاهر السلوكية، مع إبقائه متخلّفًا عاجزا عن الطراز الغريب من 
إنتاج سلع الغرب، عاجزا عن اكتساب بعضِ أفراده هذه املعرفةَ، فيجدون أنفسهم 

  .1غرباء عاطلني عن العمل يف جمتمعهم، فيضطرون إىل النزوح إىل عامل املتفوقني"
ريية تستهدف إحالل "عملية تغ ويرى الباحثان أن الغزو الفكري هو:

مرجعي وفكري وثقايف من أمة غالبة على أمة مغلوبة يف ظل التفوق العسكري 
وهو مصطلح حديث أريد به التعبري عن حماولة إحالل فكر النهضة  واملادي،

األوربية ومرجعيتها بدل مرجعية األمة املسلمة الشاملة جلميع جوانب احلياة اليت 
ويعد إضعاف لغة األمة املسلمة . الثيوقراطي الغريب"ترفض اختزال الدين باملفهوم 

ودينها هو عني اإلضعاف لفكرها وثقافتها، وإحالل لغة أمة حمل لغة أخرى هو 
إجبار لألمة املغلوبة على أنْ تفكّر كما تفكّر األمة الغالبة. فهذه العملية ال شك 

ال العرض، وتركّز أا تستهدف اجلذور ال القشور، وحتاول القضاء على اجلوهر 
  .2على تشويه األصول ال الفروع

  بني الغزو الفكري والتفاعل الفكري

مثّة فرق بني مصطلح الغزو الفكري والتفاعل الفكري، فالتفاعل 
ألنّ التفاعل إنما يكون من جانبني بني ندين،  ؛الفكري مشروع بل مطلوب

                                                           
 .14ص ،)م1972 العلمية، الدار: تبريو( ،األزهر اخليل ودخلت كشك، جالل حممد1
 الفقه ملؤمتر املقدمة البحوث ضمن ،لإلسالم املعادية والتيارات الفكري الغزو حممود، احلليم عبد علي 2

 ونشرته األول، القسم ،ه1396 بالرياض، اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة عقدته الذي اإلسالمي
 .1009ص م،1984 عام
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يعطي كل منهما ويأخذ، واعياقع حتت تأثري خاص. ا غري مكره، وال وا خمتار
ا ملنطق معلوم، فهو يأخذ ما حيتاج إليه وفق معايري مدروسة، ويدع ما يدع تبع

ا ويته وخصائصه، غري مفرط يف قيمه ومبادئه ومسلّماته املشخصة لذاته، حمتفظً
أنه قال يف كالم له: "العلم  �"وروينا عن علي  :1قال ابن عبد الرب األندلسي

ولو من أيدي املشركني وال يأنف أحدكم أن يأخذ احلكمة ضالة املؤمن فخذوه 
"احلكمة ضالة املؤمن يطلبها ولو يف أيدي  وعنه أيضا أنه قال: .ممن مسعها منه"

  الشرط".
أما الغزو فهو من طرف قوي لطرف ضعيف، أي من غالب قاهر 

حيتاج ملغلوب مقهور مبهور لقوة غالبه، فهو يأخذ منه وال يعطيه، ويأخذ ما ال 
ا ما يأخذ الضار إليه، بل يأخذ ما ال ينفعه، وإن كان قد ينفع صاحبه، بل كثري

  .2ويدع النافع
بالبحث واالستقراء يف صفحات التاريخ اإلسالمي وقر يف قلوب أعداء 
اإلسالم أنّ مواجهة املسلمني بالقوة ال فائدة منها، فقد جربوها عدة مرات ومل 

ى يف املعارك اليت انتصروا فيها كانت  ا همتفلح، بل كانوا دائماخلاسرين، حت
على جتارم السابقة  اخسارم أفدح من خسارة املسلمني. فحول الغرب بناًء

الغزو العسكري إىل الغزو الفكري، ذلك أنّ الفكر ال يقاوم إال بالفكر مثله، 
ا ا واحدإنسان وال ميكن أنْ يقاوم بالسالح، وال تستطيع اجليوش اجلرارة أنْ جتعل

 .3يعدل عن فكرته بالقوة
                                                           

 املنريية، الطباعة إدارة: القاهرة( ،وفضله العلم بيان جامع اهللا، عبد بن يوسف عمر وأبابن عبد الرب،  1
  .101ص، 1ج ،)ت.د

 الوهبة، مكتبة: القاهرة( ،اإلسالمي العريب الوطن ومهوم اإلسالمية الصحوة القرضاوي، يوسف: ينظر 2
 .175ص ،)م1997 ،2ط

 ،)م1993 واإلعالم، للطباعة مكة مؤسسة: مكة( ،ووسائله أهدافه الفكري الغزو مرزوق، الصبور عبد3
 .41- 40ص



160 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sîÛ á�bu@†ìÈ�    k�y@åi@ð‹“¬Œë@�a @ @

 تنفع ملن فإ الوسائل، بكلّ اإلسالم حصار حياولون اإلسالم أعداء إنّ
 فهناك مفيدة، الصرحية املواجهة تكن مل وإذا ،األخرى نفعت فرمبا واحدة
 طروادة، حصان بنظرية العمل جبدوى موقنني كانوا وقد ،الوسائل بشىت التسلّل
  .أقنعة داخل املسلمني سكراتمع دخول وتعين

 العاملية املنظمات من جمموعة غزو اإلسالمي العامل شهد اال هذا ويف
 فيه ظاهرها ،شعارات حتت املسلمني أمة إىل التسلل حتاول وهي املعادية،
 والتعليم، التربية منها خمتلفة، جماالت عرب اخلراب قبله من وباطنها ،الرمحة

  .املرأة ريروحت واإلعالم، والصحافة
عدمجعه ما وإنّ الغزو، هلذا وسائل والتبشري واالستشراق االستعمار وي 

 قام أساسية دعائم ثالث املكر، أجنحة اسم حتت امليداين حبنكة الرمحن عبد
 والنصرانية اليهودية الفكري الغزو دوائر إنّ حيث الغريب، الفكري الغزو عليها

 الدول ا قامت اليت التبشريية حركاتلل مرافقة واالستشراقية التبشريية
 وتتكامل تتنامى الغزو هذا وسائل وأخذت اإلسالمي، العامل ضد النصرانية

 عليها وساعدت ،التجارب عليها نبهت ،وتبديالت تعديالت فيها وجتري
. امليالدي العشرين القرن يف نضجها أخذت حىت احلديثة، احلضارية الوسائل

 الكراهية مشتركة؛ أهداف ثالثة يف بينها فيما الثالث األدوات هذه التقت ولقد
 عن وغفلوا .وتطبيقاته اإلسالم وحماربة املغامن، وكسب اإلسالم، على واحلقد
 وأحكامه، عقائده يف الفطري وبعده احلضارية ورسالته الربانية الدين هذا حقيقة
  .مكانو زمان كل يف الواقع على لإلنزال وقابل ،واملكان الزمان فوق وهو

 الغزو فتغري احلقيقة، هذه العامل أدرك امليالدي والعشرين الواحد القرن ويف
 الوضعية املنهجيات فشل أظهرت اليت املوضوعية والدراسة االكتشاف، حماولة إىل

 واجتماعية ونفسية اقتصادية نظريات خالل من اإلنسان مع تتعامل اليت وفرضياا
 عن يبحث الغرب مفكري من كثري جعل امم الزمان، من قرنني سادت وسياسية
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 القدمي اإلسالم من ذلك يستلهم وأن احلياة، أنظمة ا يصلح جديدة ونظم رؤى
 الوجود، وتفسري الفكري نظامه وخباصة اخلالق، صنعة ألنه خيلق ال الذي اجلديد
 العاملية القوى موازين يف للمتغريات واخلضوع بل ربوي، ال اقتصادي نظام واجياد

 يف مفصلي تغيري مرحلة فهي ألوانه عن النظر بغض صعبا رقما اإلسالم خولود
 رجال فيها أسهم تراكمية حركة خالل من وإمنا فراغ من يأت مل العامل تاريخ
 أمام األمة لتضع ومؤسسات وحركات املعارف بشىت ومتخصصني وعلماء ونساء

 أمره على غالب واهللا﴿ األمل خالل من لألمل خماض هي وخارجية دلية حتديات
  .]21:يوسف﴾ [اليعلمون الناس أثر ولكن

 مدافعة خالل من ،حاضرنا رسم يف أسهموا الذين أحد النورسي واإلمام
 من املشرق القرآن نور وليستلهم ،الفكري التفاعل إىل به ليصل ،الفكري الغزو

 امنهج ليبينو ،ومكتوباته كلماته ملعات خالل من إشعاعاته ليشيعو ،مشكاته
 الصاحلني إشعاعات مع ولتجتمع إعجازه، إشارات عن الكشف خالل من للحياة

  .احلاضر مستقبلنا لبناء ... والبناء اإلصالح بؤرة يف املصلحني
  

  )النور رسائل( وكتابه النورسي سعيد الزمان ببديع املختصر التعريف

 نورس قرية يف ،ه1293عام املوافق م1873سنة النورسي سعيد ولد
 صاحلة كردية أسرة يف 1األناضول شرق بتليس لوالية التابع خيزان قضاء من
 ا،عابد اورع رجالً "مريزا الصويف" أبوه كان فقد والزراعة، بالفالحة تعمل تقية
 استطاعت ما طهر على وهي إال أطفاهلا ترضع ال ،صاحلة امرأة "نورية" وأمه

                                                           
: النورسي سعيد الزمان بديع الصاحلي، قاسم إحسان: وينظر. 35ص ،ذاتية سرية النورسي،: ينظر 1

 يف القدر رجل النورسي سعيد علي، حممد أورخان: وينظر. 19 ص ،وآثاره حياته عن عامة نظرة

: وينظر. 10ص ،احلديث العصر متكلم النورسي، يد،احلم عبد حمسن: وينظر. 7ص ،األمة حياة
  : وينظر. 15ص النورسي، سعيد الزمان بديع: احلديثة وتركيا اإلسالم واحدة، شكران

Colin Turner, Hasan Horkuc, Said �ursi, p5.Wan Jefree Wan Sulaiman, 

Mujaddid Islam Syeikh Badiuzzaman Said �ursi, p5. 
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 طالب تدريس مبهمة يقوم املاًع اهللا عبد املال الكبري أخوه وكان. سبيالً ذلك إىل
 يف ملحوظ بشكل أسهمت اجتماعية مؤثرات كلّها األمور هذه وتعد. العلم
  .النورسي شخصية بناء

 املعروفني العلماء أيدي على أخرى إىل مدينة من متنقّالً النورسي درس
 ،والنقلية العقلية العلوم يف دراسته بدأ إنه حيث مبكّر، سن منذ عصره يف

  .1واإلسالمية العربية العلوم أمهات من كتابا مثانني وحفظ
 وزير كالم عمره، من والعشرين الثالثة يف كان حينما النورسي، مسع
 جملس يف صرح الذي Gladstone) غالدستون( الربيطاين املستعمرات

: قائالً الكرمي، القرآن من نسخة وبيده النواب، خياطب وهو الربيطاين، العموم
 لنا مناص فال لذلك ،حنكمهم أن نستطيع فلن املسلمني بيد القرآن اهذ دام ما"

 هذا النورسي مسع ."به املسلمني صلة نقطع أن أو ،الوجود من نزيله أن من
 حياته يكرس أن ونذر ،أركانه اخلرب فزلزل ،Van) وان( مدينة يف وهو اخلرب

 ال ،معنوية سمش القرآن بأن للعامل ألبرهنن: "قال حيث الكرمي القرآن خلدمة
 نشر يف رغبته ازدادت احلني ذلك منذ .2"نورها إطفاء ميكن وال ،سناها خيبو

  .النور رسائل لكليات كتابته عرب املسلمني أوساط يف الوعي
  

  النور رسائل

عدرائعة إميانية موسوعة النور رسائل ت العصر هذا حاجة تسد، 
 الكرمي، القرآن نور فيض من النورسي استقاها وقد. أبنائه مدارك وختاطب

 بتوضيحها معانيها وإثبات اآليات حقائق على يعتمد الكرمي للقرآن تفسري وهي
                                                           

. 21ص ،النورسي سعيد الزمان بديع قاسم، إحسان: وينظر. 46ص ،ذاتية سرية النورسي،: ينظر 1
 . 10ص ،األمة حياة يف القدر رجل النورسي سعيد علي، أورخان: وينظر

 سعيد الزمان بديع الصاحلي، قاسم إحسان: وينظر. 66-65ص ،ذاتية سرية النورسي،: ينظر 2

 .21ص ،األمة حياة يف القدر رجل نورسيال سعيد علي، حممد أورخان: وينظر. 26ص ،النورسي
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 الكرمي القرآن ملعاين تفسري وهي. والقلب العقل فيها يتحاور استشهادات عرب
  .وعباراا اآليات أللفاظ تفسري هي مما أكثر

 مهمة خبصائص تتميز ،رسالة 130 من أكثر من النور رسائل تتألّف
 الكرمي القرآن من النبثاقها حنوها وجذم ،حوهلا قارئيها التفاف إىل أدت

 أسلوب بأنه النور رسائل يف النورسي أسلوب وميتاز. املشرفة للسنة واتباعها
  .واضح دقيق علمي

 تاريخ يف اومتميز افريد اشيئً ونشرها النور رسائل تأليف كان
 من اكثري يكتب يكن مل النورسي ألن ذلك ة،املعاصر اإلسالمية الدعوات

 استغرق وقد. طالبه بعض على الرسائل هذه ميلي كان وإمنا بيده، رسائله
 أي مجيعها، النور رسائل لتأليف م1950 سنة إىل م1926 سنة من الوقت
  .1سنة وعشرين مخس قرابة

  

  النور رسائل يف التفسريي النورسي منهج على الفكري الغزو أثر

 تعد مل فهي وأعدائه، اإلسالم بني املواجهة طبيعة النورسي أدرك لقد
 بل ا،ضروري كان وإن وتطويره، السالح تصنيع تتطلّب عسكرية مواجهة
 املواجهة وهذه. العلم فيها سالحٍ أقوى حضارية، ثقافية مواجهة أصبحت
  . به املسلمني لتسليح كبرية جبهود القيام بل الدعوة، تتطلّب

 القرآن خصائص تالئم مشولية نظرة التفسري إىل النورسي نظرة إنّ
 من عصر كل يف كافة الناس وخاطب شاملة، قضايا طرح الذي الكرمي

 الكرمي للقرآن جامع تفسري إلخراج األمثل الطريق أن يرى فهو لذا العصور،
 كل املتخصصني، العلماء كبار من جلنة اجتماع يف هو العصر حلاجة يستجيب

                                                           
 يف مقتطفة عجالة يف تركيا، يف احلديث اإلسالمي الفكر رائد النورسي اإلمام احلميد، عبد حمسن: ينظر 1

 .177ص ،)م1995 اجلديدة، اآلفاق دار: بريوت( ،النورسي اإلمام حياة



164 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sîÛ á�bu@†ìÈ�    k�y@åi@ð‹“¬Œë@�a @ @

 القرآن جوانب من جانب يف مستفيضة بدراسة عامل كل يقوم صصه،خت جمال يف
 الكرمي للقرآن جامع تفسري على الدراسات تلك جمموع من فيحصل الكرمي،

  .3العصر ملستحدثات مستجيب
 ضرورة هو آخر امهم اشرطً الشرط هذا إىل النورسي أضاف كما

 العلمية الدراسة يف مهم جانب خيتل بدوا إذ ؛للمفسر الفكرية احلرية توافر
 تفسري يف النورسي شرع فقد األمر، هذا حتقيق ولتعذر ،4املرجوة املوضوعية

 ،5البالغي القرآن إعجاز ببيان امبتدئً األوىل العاملية احلرب أثناء الكرمي القرآن
 مظان يف اإلعجاز إشارات( كتابه إمتام له تيسر مل واألسر احلرب ظروف أنّ إال

  ).اإلجياز
 لَعج أسسه، حتطيم وحماولة للدين العداء موجة اشتداد أنّ ماك

ر النورسيأصبح النور رسائل خالل فمن. اإلسالم إىل الدعوة يف منهجه يغي 
 يف قرآنية آيات تفسري إىل اكثري جلأ وقد. أركاا ويرسخ العقيدة عن يدافع

 النور رسائل إنّ: "ورسيالن يقول .القرآن ملعاين اتفسري كلها عدها حىت رسائله
 إعجازه ملعات من براقة ملعة وهي له، قيم وتفسري الكرمي، للقرآن باهر برهان

 وحقيقة الشمس، تلك من وشعاع البحر، ذلك رشحات من ورشحة املعنوي،
  .1"فيوضاته من نابعة معنوية وترمجة احلقيقة، علم زكن من ملهمة

 ا،حمدد امنهج يتابع ومل احد،و منط على يِسر مل التفسري هذا ولكن
 اآليات إىل اتجه النورسي أنّ ايته أو قراءته بداية يف يكتشف له فالقارئ
 يصنف القارئ جيعل ما وهو ا،ذوقي تعامالً معها وتعامل ا،روحي ااتجاه القرآنية

                                                           
 .20ص ،اإلجياز مظان يف اإلعجاز إشارات النورسي،: ينظر 3

 .8- 7ص ،اإلجياز مظان يف اإلعجاز إشارات النورسي، :ينظر 4
 .21ص ،اإلجياز مظان يف اإلعجاز إشارات النورسي، 5
 .220ص ،املالحق النورسي، 1
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 وضعها اليت والضوابط للشروط اخلاضع اإلشاري التفسري ضمن التفسري هذا
  .لقبوهلا العلماء

 التفسري قبيل من النور رسائل يف تفسريه أنّ نفسه النورسي صرح وقد
 الصريح املعىن إنّ: الرسالة تلك يف نقول ال فنحن: "يقول حني املقبول اإلشاري

 املعىن كلية إنّ: فيها قل وملن! نظر فيه: العلماء ليقول هذا، هو الكرمية لآلية
 طبقات الكرمية لآلية الصريح املعىن حتت إنَّ: نقول بل. هذه هي اإلشاري
 فهذا. والرمزي اإلشاري املعىن هي الطبقات هذه إحدى املعاين، من متعددة

 يف فرد النور فرسائل. عصر كل يف جزئيات له كلي، هو اأيض اإلشاري املعىن
 .1"ذاك اإلشاري املعىن طبقة كلية أفراد من العصر هذا

 والضوابط القواعد عن به تنحرف مل تفسريه يف النورسي إشارية إنّ
 النورسي أنّ جند إننا بل مقبوالً، التفسري يكون كي العلماء عليها اصطلح اليت

 املفسر إليه يذهب معىن أو وجه أي مقبولية شرط أنّ موضع من أكثر يف يؤكّد
 واملعاين الوجوه هذه دامت فما الشرع، ومقاصد اللغة قواعد مراعاة يف يكمن

  .مقبولة إذن فهي التفسري أصولب حمكومة
 صحيحة هي اليت واملعاين الوجوه مجيع إن: "ذلك يف النورسي يقول

 والئقة املعاين، فن يف ومقبولة الدين، أصول وفق وصائبة العربية، علوم حسب
 بإمجاع الكرمي، القرآن معاين من هي البالغة، علم يف ومستحسنة، البيان علم يف

  .2"الفقه وأصول الدين أصول لماءوع واملفسرين اتهدين
 يغفل مل فإنه ا،إشاري امسلكً تفسرياته يف سلك قد النورسي كان ولئن

 قاطعة، نصوص ألنه ؛شبهة كل عنه وأبعد عليه، عتمدا إنه بل باملأثور، التفسري

                                                           
 .180-179ص ،املالحق النورسي، 1
 .456ص ،الكلمات النورسي، 2
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  .1ا اإلميان من بد ال وأركان وأسس
 فعل مثلما تفسرياته، يف الغلو إىل جينح مل النورسي أن إىل اإلشارة جتدر

 الرسائل يف حاضر النورسي فعقل. التفسري يف املنهج هذا سلكوا الذين بعض
 إىل أضف فيها، معروض هو ملا املستفيضة واملناقشات الدقيقة التحليالت عرب

 البليغة، ااوإشار اخلفية معانيها ببيان تناوهلا اليت ذاا القرآنية اآليات أنّ ذلك
 ،هجوم من له تتعرض وما ،اإلسالمية األمة بواقع وثيقة عالقة تذا أغلبها كان

 مثالً جند. واألخالقية التشريعية نظمها وتفكيك عقيدا، حتطيم يستهدف
 اللمعات يف كلها ،4احلجاب ورسالة ،3الطبيعة ورسالة ،2االقتصاد رسالة
 اليفلت اإلشارة يستخدم جعله الذي النورسي عاشه الذي العصر واقع تتناول
  .األمين التعويق

 جعلته اليت هي النور رسائل عرب القضايا طرح يف الواقعية هذه إنّ
 أهل جمادلة إىل دفعتهم اليت وهي حججهم، ويبطل ويناقشهم للماديني، يتصدى
 لدى العقيدي التصور تصحيح على ومحلته وضالهلم، احنرافهم لبيان الكتاب

  .املغلظ االحنراف وحماربة دينال أمر جتديد أجل من ذلك كل املسلمني،
 أي املوضوعي، اإلشاري التفسري قبيل من هي النورسي تفسريات إن

 أن ميكن اليت املوضوعات كل وليس فقط، معينة موضوعات يتناول الذي
 خدمة إىل تفسريه وراء من يرمي كان النورسي ألنّ الكرمي، القرآن يعرضها

 على الشديد التركيز نلحظ أن ابةغر فال إذن. عنها والدفاع اإلسالم قضايا
 .اآلخر واليوم ورسله باهللا اإلميان قضية

                                                           
 .501ص نفسه، املرجع 1

 .211ص ،اللمعات النورسي،: ينظر2 
 .265 ص ،اللمعات النورسي،: ينظر 3
 .299ص ،اللمعات النورسي،: ينظر 4
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 اهللا، هي رسائله يف النورسي تناوهلا اليت املوضوعات أهم ومن
 موضوع وكل. 1واألخالق اإلمياين، واالنتساب والقرآن، والكون، واإلنسان،

 قرآنال مقاصد من فهمه ما ضوء يف النورسي يتناوهلا املوضوعات تلك من
  .2والعبودية والعدالة واحلشر، والنبوة، التوحيد، وهي األربعة،

 لغزو ملواجهة أداة النور رسائل جعل النورسي حاول املنطلق، هذا ومن
 الغزو مرحلة ملواجهة امناسب اتفسري بوصفها رسائله عن فيقول الفكري،
 وتثبت وتوضح تبين اليت املعروفة التفاسري :األول :نوعان التفسري": الفكري

 هو: التفسري من الثاين القسم. وكلماته ومجله الكرمي القرآن عبارات معاين
 باحلجج امدعم اإثبات وإثباا، وبياا الكرمي للقرآن اإلميانية احلقائق إيضاح
 املعروفة التفاسري أما. اجد كبرية أمهية القسم وهلذا. الواضحة والرباهني الرصينة

 أنّ إالّ. اأحيان جممالً تناوالً التفسري من األخري النوع هذا تتناول فإنها واملتداولة،
 للقرآن معنوي تفسري فهي مباشرة، هلا اأساس القسم هذا اتخذت النور رسائل
  .3"وتسكتهم الفالسفة أعىت تلزم حبيث الكرمي،

  

 لآليات تفسريه يف الفكري الغزو أحداث التعاملمع يف النورسي منهج

  رآنيةالق

 اإلسالمية العقائد على الفكرية واهلجمات التحديات أمناط كثرت لقد
 ومقدسام، وقرآم دينهم يف املسلمني تشكيك بقصد النورسي، عصر يف

 فيها تفيد أنْ ميكن ال احلديثة العنيفة املوجات هذه مواجهة أنّ النورسي فأدرك
                                                           

 كتابه يف النور رسائل يف أساسية كمصطلحات الستة املوضوعات هذه األنصاري فريد. د تناول وقد 1
 ).النور مفاتح(

 .125-124ص ،الكرمي القرآن ضوء يف النور رسائل مقاصد جيدل، عمار: ينظر 2

 ،)م2000 سوزلر، شركة: القاهرة( الصاحلي قاسم إحسان ترمجة ،الشعاعات النورسي، سعيد 3
 .562ص
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 أساسه، يف منطقي جديد بأسلو إىل حتتاج إنما القدماء، الكالميني أساليب
 من قريب واضح بأسلوب عنه معبر العصر، روح مع منسجم أدلّته، يف علمي
  .القول

 للصاحلني القدمية والكتب السابقني العلماء أغلب مصنفات كانت  
 يف يكن مل ألنه ذلك اهللا، معرفة وفيوضات ونتائجه، اإلميان مثار عن تبحث

 تلك كانت إذْ وأسسه، اإلميان جلذور رساف هجوم وال واضح، حتد عصرهم
 أركان على منظّم مجاعي هجوم فهناك النورسي عصر يف أما .متينةً األسس
 فحسب املسلمني ختاطب كانت اليت الكتب تلك تستطيع ال وجذوره، اإلميان

  .وتصده تقاومه أن وال القوي، التيار هذا أمام تقف أنْ
 يف عاشها اليت الفكري الغزو ثأحدا مع التعامل النورسي أحسن وقد

 هذا ويف.القرآنية لآليات تفسريه يف عليه يسري منهجا لنفسه فوضع عصره،
  :يأيت كما منها بعضا نتناول البحث
 الواقع قراءة يف التأويل استثمار  )1(

 األمة توعية بتحقيق فيها اجلهد أناط معتربة منظومة النورسي أصل لقد
 هلذا قراءته كانت لقد. ويالت من هلا يكونهحي األعداء  كان مبا وتبصريها
 للفساد ا انربى اليت اجلهاد روح ضمن يندرج اوجه الدينية اآلثار من املستوى
 التأويلية االستراتيجية كشف قد والتأويل القراءة من الوجه هذا أنّ كما. والردة

  .للعدوان اومتصدي املتزم افكري اموقفً بوصفها تبناها، اليت
 لقد السفياين، حلديث امللهم تأوله: املنظومة هذه نطاق ضمن يندرجو

 تبشرية عينا ا حدد خصائص فطنة بكل منها واستقرأ األثر، هذا جزئيات تتبع
 يف ورد فقد. اخلالفة بعد ما تركيا أحوال عرفته فيما ارئيسي التغرييب دورها كان
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 النورسي ووجدنا .1كفه ستنخرق نالزما آخر أشخاص من السفياين أنّ: األثر
: أعلم واهللا احلديث هلذا التأويل أوجه أحد إن: "بقوله احلديث هذا معىن خيرج

 فاملال، والعبث واللهو السفاهة يف وتبذيره إسرافه لكثرة يده، يف املال يبقى ال
 .2"اإلسراف إىل كفّه يف جيري

 هذا تلك، يليةالتأو غايته إىل يدخل أن يشأ مل النورسي أنّ ويبدو
 إدارته ونظام عهد خمازي لتعرية إال يتبعه ومل الطباقي، سقاطياإل املدخل
 إذ الشريف، النص هذا اختيار له كفله ما وذاك. السفياين غواية دواليبه وحركة
ص أن للداعية قراءته هيأته كما الداء يشخدتين، أفعال جسوهذا املرتد 

 ومن الشريف، احلديث سجلها كما السفياين فعالبأ ألفعاهلم الضمنية باملطابقة
  .التشنيع بسمة امتسم التأويلي اخلطاب منحى جاء هنا

 متناهية بطريق فيه، القول وإثارة عنه، املسكوت استدعاء من نوع إنه

 األثر اإلداين من بقصد التقليل وتستثمرها املواجهة، الكياسة، دومنا الوقوع يف

 التصريح اتباع أساليب عن املترفعة لك القراءة االستقرائيةمثل ت ا تلحقه الذي

 يريد الكشف عنه. عما عن الكشف ازاإليع يقصر فيها ال يف مواطن واملباشرة،

 كانت كما الردة، رموز بني املقاربة منهج للنورسي حأتي وهكذا

 ةالسن عنه أخربت كما السفياين، نعوت وبني جتسدها مواقفهم يف أرض الواقع
 سياسة سببتها اليت الفساد واالحنراف مجلة من جوانب أن يكشف الشريفة،

 جانب الناس إىل كسب على خالل ذلك يعمل من ، وأنيشهرها السفياين وأن

،وحتصينهم احلق على طريق باحلق .احلق 

                                                           
 يف وال احلديث كتب يف النص هذا أجد مل أنين إال ،احديثً واعتربه الشعاعات كتابه يف النورسي ذكره 1

 مل ولكنين احلديث، معىن يف النص هذا يذكر النورسي أن فيحتمل. الزمان آخر يف السفياين وصف
 .109ص ،الشعاعات ورسي،الن: ينظر. بالضبط النص ذلك أعرف

 .109ص ،الشعاعات النورسي، 2
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 الشريف، األثر جانب قراءة خالل من النورسي يتصدى هكذا

 آنذاك، السائد والعاملي واإلسالمي التركي واقععلى ال داللته التأويلية ويسقط

 الشريفة، اآلثار محلتها احملاذير اليت وإبراز املسلمني، وتوعيتهم، عن للتخذيل

 له التماسك تكفل اليت بالكيفيات وموعزا للشعب الردة، خطط بذلك فاضحا

 اجلادة. على والبقاء

أحد أسلحة  كلش قد النص املقدس ضوء يف وتأويله الواقع إنّ قراءة
 القالع تلك والكفر، االحنراف قالع النورسي ا دك اليت املدافعة واالقتحام

 ضرب ا واستهدفت هلا مةاملدع اليت أقامتها الكمالية الطورانية والصهيونية

 الصميم. يف االسالم

 تدعيم الوحدة الفكرية اإلسالمية  )2(

 حلياة ضرورة العصر هذا يف والتعاون االجتماع يرى النورسي أنّ

 ومنعة، قوة على وأعداؤهم والضعف والفقر، القلة "فهم يف غاية للمسلمني،

 يستجيز العاقل فهل .1"اإلسالم عن ويلقون بالشبهات لصرف قلوب أبنائهم

 التزام على الناس لتتبع عثرات إخوانه وجيتهد حلمل جهده يصرف أن منهم

 يعلن احلرب فيها، أو ختلفبعض الواجبات امل حىت أو املندوبات واملستحبات

 العقل فبداهة احلرب على اجلميع؟ يعلن والعدو مبتدعة مأل على املسلمني

 عن بل حىت حقوقهم عن الدفاع تفرض االجتماع وإال يعجز املسلمون عن

  حيام. على احلفاظ
واقع  من واألمثلة والشواهد بالوقائع بيانا احلقيقة النورسي هذه ويزيد
 وليس اجلماعة، زمان احلقيقة الزمان ألهل هذا البشر، فيقول: "إنّالناس وحياة 

                                                           
1
  .241، صاللمعاتالنورسي،   
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 من الناشئ واألنانية. فالشخص املعنوي الفردية زمان الشخصية الفردية وإظهار
 .1ينفذ حكمه ويصمد جتاه األعاصري" اجلماعة

من أجل الوصول إىل الوحدة الفكرية اإلسالمية، ويرى النورسي أنّ 
هناك أمراً مهماً جيب على املسلمني أن يطبقوه يف حيام العملية، وهو احلرص 

 وازدهار املعرفة احلق إلظهار سببا االختالف يف النظر، واالجتهاد على جعل

   .اإلسالمي الفكر وثراء
موضعا  ليس فيما واحد رأي على نتهديا مجع فمن املعلوم أن

 وموارد الشريعة خصائص لهِمن ج إال ذلك ظني ، والللقطع، لن يتأتى أبدا

 أن أهل احلق، على الواجب البشر. وإنما احلياة وطبائع حقيقة وجهلِ أدلتها،
 اإلجيايب االختالفب" مساه النورسي وهو الذي احممودا اختالفهم اختالفً جيعلوا

وجهته،  لترويج مسلكه وإظهار صحة واحد كل حيث يسعى ،"اء املثبتالبن
له، وال الطعن  مسالك املخالفني إىل هدم يسعى دون أن لكن نظرته، وصواب

 ينظر مل ما نظروا إىل واالجتهاد فلعلهم النظر يف خالفوه وإن مأل نظرهم، يف

هو إكمال  واحد كل إذن غرض إليه. فليكن ينظروا مل ما هو إىل إليه، ونظر
 ذلك، من أكرب بينهما جيمع ما فإن هنا وإن اختلفا إن الفريقني النقص. مث

  ا. املقطوع األسس والغايات متفقان على ذلك وبعده ومها قبل
 العلماء اختالف أنّ االختالف، منهج أسس من يبين النورسي أنّ

 قدره نم والغض بعضهم عدالة ال يكون منه بالضرورة إسقاط وتناظرهم

 أو يسقطهما ال على اآلخر نحبه وجنلّه، فإنكار العامل من خالف أنه بسبب
 ظهر على باحلق إذا ومن ذلك وجوب اإلقرار .2والوالية العلم مقام من أحدمها

                                                           
  .313املرجع نفسه، ص 1
  .317، صسرية ذاتيةالنورسي،  2
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احلق  وابتغاء ،سعيد النورسي دستور اإلنصاف ماهما س فريق. وهذا كل لسان
  علماء فن األدب واملناظرة. ارتضاه الذي
 اعتبار أحوال الزمان املعاصر واستحضار واقع احلال  )3(

 حيث مل الزمان، هذا يف اإلسالم ضرورية أهل أحوال إنّ مراعاة

 والفساد الشر وغلبة الباطل قبل زمناً مثله، من جهة قوة من يعرف املسلمون

 بالدين العصر، اليت جتعل التمسك هذا من أحوال وغري ذلك وإغراء الشهوات،

  .اقوي ايعاكس تيار أو جبل املرء نقل حياول التقوى والصالح، كأمنا موالتزا
 خاصة عليهم، والتشديد بالعزمية املسلمني عامة أخذ العقل من فليس

 من والكفني الوجه يكشف من على الشديد هو خمتلف فيه، مثل اإلنكار فيما
 املسلمني اءنس على الغالب العلماء، مع أن ذلك من من جيوز النساء، وتفسيق

 التيار من خالفت هذا على يف اإلنكار يشدد البهيمية، فكيف درجة إىل التهتك

  عند العلماء.  مذهب معروف على وسارت الغالب، القوي
 واملصاحل الكربى القضايا فيه العصر احلاضر ضاعت أنّ ذلك؛ ومن

 زئيةاجل القضايا يصح صرف اجلهد إىل فهل اليت جاء الشرع حبفظها، الضرورية

  .والتكميلية وقد ضاعت األصول الضرورية التحسينية
 املسلمني حال استحضر مناذج اعتبار النورسي للزمن املعاصر أنه ومن

 فإنّ اإلسالم، تاريخ األوىل من العصور فبخالف مع عدوهم. العصر احلاضر يف

قد  وأعداؤهم هزلت، قد ذبلت وقواهم قد يف هذا العصر املسلمني شوكة
واستحضره  هذا عرف فمن كل جانب. م من تتربص وهي وكثرت، قويت

 ورد شبهات اكيا دين األمة، ومحاية هو حفظ أوجب الواجبات أن علم

املسلمني،  عورات جهة، وليس تتبع كل من للطعنات اآلتية والتصدي أعدائها،
 من على يف الفروع واجلزئيات، واحلطّ واملخالفني على املقصرين واإلنكار

بعد املرة.  املرة ويغري على الثغور والعدو واقف فكيف ذلك، يف منهم ساهليت
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بني  التقريب إىل الدعاة أوائل من النورسي فقد كان األساس هذا وعلى
  .1والشيعة السنة بني احلديث، خاصة يف العصر املذاهب اإلسالمية

 عصره للجهاد يف أنشئت اليت اجلماعات بعض وقد عارض النورسي

 الصف وحدة على حيضها وكان لعلمانية،اضد الدولة اليت تبنت  ي،املاد

 صف شق تكون سبباً يف الفرقة واتقاء احلركات واألعمال اليت وجتنب

  .2جرحهم واتساع املسلمني
املعاصر،  الواقع وأعمق يف مراعاة ذلك من أبعد النورسي ذهب وقد

 بالد داخل لعلمانينيا مع اجلوار وحسن إىل العمل مببدأ االحترام فدعا

 من وكل اخلارجي للطريق على العدو ااألمن وقطع علىحفاظًا  اإلسالم

   .3واألمن الصف وحدة على التشويش يروم
 إنقاذ على العمل أنّ -اهللا رمحه-  قرر اأيض األصل هذا وحتت

 وإقامة واملنحرفني، الضالني وهداية القلوب وجتديده يف النفوس، يف اإلميان

 مقامات نيل يف من االجتهاد اأجر وأكرب اأثر أعظم امللحدين، على ةاحلج

 عصر إنقاذ اإلميان، العصر هذا ألنّالسالكني؛  درجات يف والترقّي العارفني،

  والوالية. الطريقة عصر وليس
  
 

                                                           
 من وأنشئت والشيعة، السنة من احلديث العصر يف املصلحني من مجاعة التقريب هذا إىل دعا وقد 1

الكرمي  للتقريب" بطهران. انظر: عبد العاملي ملعهد"ا  ابعده من مث "دار التقريب" بالقاهرة، ذلك أجل
 بالرباط، عدد اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية جملة اإلسالمية، بني املذاهب التقريب تاريخعكوي، 

  .46-27، ص22-21مزدوج 
  .45-44، صسعيد النورسي رجل القدر يف حياة األمةأورخان حممد،  2
م)، 1998، 1، (القاهرة: دار اآلفاق العربية، طوتركيا العلمانيةاإلسالميون ينظر: هدى درويش،  3

  .149ص
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 املوضوعية يف تقومي األفكار واألشخاص  )4(

 هو ليس، غريه من ويعرف الصواب، األقوال توزن به الذي إن امليزان
 حجة على احلق، الرجال فتكون ،بالرجال احلق والعلم نَزِفن القائل، شخص

فهو  فالن مذهب دام هذا املذهب ما أو قاله، فالنا ألن كذا احلق فنقول
 يؤثر شخص القائل يف أن غري من، اذا يف األفكار إىل خطأ. فالنظر يكون

   .1واخلطأ جهة الصحة من التقومي
 من أودعه ما النظر إىل ضرورة على طلبته حيثّ سيالنور كان ولقد

 بالتثبت يأمر ما كثريا شخصه. وكان إىل يلتفتوا وأال يف رسائل النور، أفكار

 البحث ضوابط على أفكاره من ما يأخذون طلبته، وعرض على يلقيه فيما

 ما حيث احلق القائم على قبول املعرفة اإلسالمية منهج مبيزان وسربه العلمي،
عال  والفكر، ومهما مقامه يف العلم كان مهما صاحبه على الباطل ورد كان
  واألمانة. الدين يف قدره

 األمساء، ذكر عن والكف التعيني، عدم اأيض األصل هذا يف ويدخل

 الرد تعين فإذا عليها. والرد ومناقشتها وتسمية األشخاص عند تصحيح األفكار

 التعيني، على غري نسبتها من ا هيعلى األفكار كم الرد والتصحيح، فليكن

وليبقى أقرب إىل  هذا املخالف، عند نزعات النفس طريق لقطع وذلك
  اإلنصاف.

يف رسائل النور.  اواضح ذلك ويظهر النورسي، منهج هذا كان وقد
 واألفكار املذاهب معظم رد على النور يف مجلتها على الرغم من أن رسائل

إالّ  علماء عصره، واملتصوفة وبعض ر العلمانيةخاصة أفكا املتداولة يف عصره،
 حيكي بالرد والتصحيح. وعندما تذكر األشخاص وال تعني املقصود ال أا

                                                           
حلديث فهم يلقون خيرج من هذه القاعدة ما قام به علماء احلديث، حيث إم مع اهتمامهم مبنت ا 1

فيما يتعلق برواة احلديث كذلك. ااهتماما كبري  
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الرد والتخطئة، فإنه  سياق عنه يف عصره أو حادثة علماء من عامل عن كالما
   .1امبهم الغالب يف به يأيت

النظر إىل الشخص ومن فروع املوضوعية يف تقومي األفكار واألشخاص 
 املرضي العدل حبسناته وسيئاته بالنظرة الشمولية. وقد بني احملدثون من قبل أن

 ليس الضابط وأنّ من مجيع الذنوب واملعاصي، فيه العصمة حتققت من ليس

 غلبت حسناته سيئاته، والضابط من إنما العدل قط، غلط له يكن مل من هو

  .2فيه يغلط مما أكثر ويتقن حيفظ ما كان من
النورسي يف  أدركه الذي املستوعب واملنهج الشمويل النظر ومن

 ببعض، بعضها املتفاوتة املصاحل وبني بني املصاحل واملفاسد، عصره، املوازنة

على قاعدة تقدمي أعظم  يقوم السليم بعضها ببعض. والنظر واملفاسد املتفاوتة
 شر أكرب لدفع الشر بوارتكا أهون الشرين، عند التعارض، وتقدمي املصلحتني

  دفعه باخلري.  إذا مل ميكن منه
 عند النورسي األصل هذا رسوخ على تدلّ اليت الوقائع ومن

وإعطاء ، م 1957عام انتخابات يف ذهنه، مشاركته رمحه اهللا يف ووضوحه
 مل املسلمني علي: "ومع  أنّ للحزب الدميقراطي. يقول أورخان حممد صوته

جناح  وجود كحزب إسالمي، رغم زب الدميقراطياحل إىل ينظرون يكونوا
 جو احلرية من وما أشاعهم 1950 سنة منذ احلكم توليه أن إالّ إسالمي فيه،

اإلسالمي يف  الدين بتدريس والقيام وإرجاع األذان الشرعي، البلد، يف
الوحشية  العداوة اءإ ،عهد حزب الشعب يف اممنوع ذلك املدارس، وكان قبل

                                                           
  .238، صاللمعاتينظر: النورسي،  1
م)، 1973، 7، (بريوت: دار العلم للماليني، طم احلديث ومصطلحهعلوينظر: صبحي الصاحل،  2

  .131ص
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 يف قرر االشتراك أنه إالّ ساحة السياسة مل يدخل أنّ النورسي ومع لإلسالم.
  .1صوته للحزب الدميقراطي" هذه االنتخابات وإعطاء

 شخيص داء األمة والبحث عن العالجاالهتمام بت  )5(

 وجمتمعا، ومجاعة فردا املسلم، تعيق اليت العلة النورسي شخص لقد

 ا قضى كما الوجود، مقاصد مع جمةاعتناق احلياة الفاعلة البناءة املنس عن
 مشتركا، يتوارثه اخللف تراثا لقد جعل الفرد املسلم التمزقات عباده. على اهللا

األمر  تصدعات. إليه من تضيف مبا أدوائه األجيال من السلف، وتفاقم عن
حركة احلياة،  يعطل ما العجز والقصور، وهو بواعث استفحال يستتبع الذي

 والتفاؤل أدىن أسباب األمل فيها يعدم الفرد إذ أساة،للم رديفا وجيعلها

 والوثوق. 

 حنن وحالنا الغرب، حال بني منعدما املقارنة وجه كان هنا من

 الفرد تهدا سعى وانقطاعات لديهم، بني تالحق مثار األفكار املسلمني،

  عندنا.  املخذول
 من درجة على مالحظة تسجيل إىل النورسي يلتفت السياق هذا ويف

 هذه مثل يعقدوا أن أنفسهم تطيب ممن كثري األمهية، حني يستدرك على

 هؤالء نفوس تكون خصوصاً حني أوروبا وحال املسلمني، حال بني املقارنة

حماكمة  حمض ذلك يغدو موقفهم الب، إذاالست مبشاعر موجهة املقارنني
 .إىل الوقوف توق بادرة ألي وختذيلٍ وتشف

 كانوا فأولئك أوروبا، لقطاء النورسي مساهمأ من شأن هذا كان لقد

أمتهم.  من ونفورهم بالغرب، افتتام إلظهار بني احلالني احلضاريتني يوازنون
 . امللّة إىل املوجه باهلجاء عندهم يصطبغ كان املوقف االستعالئي ذلك أن كما
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ذاتيتهم، فقد  ضد يوجههم كان الذي ستاليباال التحريك على وزيادة
 أنفسهم،بأمتهم، وغرورهم  لىع تعاليهم خالله من يظهرون االء موقفًهؤ وقف

 .1ملرضي لإلسالمالسافر وا ذلك الوجه عداءهم ين علىبدم
 لقوى التجريح ذا يتصدى كان النورسي أنّ فيه شك ال ومما

 كانوا ما على يقرعهم  وجدناه هنا من أنفسهم، االستالب إىل حكام تركيا

 ما يظهروا أن منهم املتوقع كان فقد قمة وكراهة ألمتهم،ن عواطف من يبدونه
 حكامها باعتبارهم على تلك األمة من املشاركة وإبداء الشفقة إظهاره ينبغي

 على خدمتها.  والقائمني وساستها

 تلك روح روحه طابقت حاكم كل إىل يتوجه النورسي كان لقد بل

 الطاغية، "وحبكم احلاكم إنّ ذإاالرتداد؛  هاوية عرب اليت تقهقرت ببالد الزمرة

 بالشفقة، الشعور من بدالً بالتحقريالشعور  يضع واألنانية والغرور، الفرعونية

 ا وإرادة االستخفاف إليها، االجنذاب ميل األمة بدالً من من النفور إىل وامليل
 عليها التكرب يف ويرغب باجلهل بدالً من احترامها، حمبتها، ويصمها من بدالً

 هلا، والفداء من روح التضحية االنفرادية بدالً روح ويقيم ا، الرمحة من بدالً

مبتوت األصالة، فيكون جانيا  وأنه لألمة، محيةميلك  ال كله، أنه ذا فيثبت
حياول  األمحق األبله، كمن تصرف يتصرف حبيث احلقيقة، نظر يف منفورا

 .2"املسجد فاضالً يف ملاًعا باريس، يف ساقطة لراقصة أعجبته إلباس مالبس
أصالة،  عن يعرب إنساين وازع هو وامللة اجلماعة حنو احلمية فإظهار

احلاكم  يكون ال ذلك وبغري ومسؤول. أمر ويل الفرد إذا كان هذا السيما
 احلمية ألن شأن، "ذلك أي على حتوز سافلة، ال إال نفسا بني جواحنه حيمل
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 األمور، هذه بدون فال محية الرمحة،للمحبة واالحترام و نتيجة ضرورية هي

 .1أيضا" من األمة خالف احلمية والنفور خادعة، محية فهي وإال
 أن املستلبني الساسة أولئك واجب من أن يرى النورسي كان لقد

 األمة لقيادة تقدمهم ويسوغ انتماءهم، يربر يظهروا مستوى من التعاطف

 التعصب، من شيء عن ربواأن يع منهم كان يريد بل لقد بامسها، والتحدث

 كان النورسي م. لقدربيون مع رموزهم ورجاالالغ يفعل كان ما حنو على

 باملستلبني وجها كان حريا أمتهم مثالً، بأمساء الكنيسة قساوسة تعلق يف يرى

 .ورموزه تراثهم حيال حيتذوه األمة أن أبناء من
 ما قدر على يه،ومبمثل تراثنا على يشنعون أوروبا قساوسة كان لقد

 هجومهم يشنون الذين أوروبا وأقطابه، "فقساوسة من تعصب لتراثهم يظهرون

 فلو السقيم، مسلكهم يف تعصبا وتزمتاأكثر  املتعصبني عندنا، كل منهم على

  .2لكفر" أولئك لشكسبري، الشيخ الكيالين بإفراط كمدح ديين عامل مدح
  وعلوم العصر التكاملية بني التفسري  )6(

د استوعب النورسي معارف عصره من خالل دراسته لعلوم العصر لق
واالطالع على نظرياا يف االجتماع، واالقتصاد، والسياسة، والعلوم البحتة 
األخرى كالفيزياء، والكيمياء، والرياضيات. وظّف النورسي هذه العلوم ملناقشة 

نواع يف أصل األ Darwin Charles Rovert (1859-1882) نظرية دارون 
إلنكار اخلالق فتصدى هلم، وكذلك يف  اواليت أراد املتغربون أن جيعلوها سبب

  .3النظريات األخرى يف السياسة واالجتماع
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يرى النورسي أنّ حديث القرآن عن الشمس والقمر وحكمة خلقهما 
ووظيفتهما، واحلديث عن اجلبال والبحار والسحاب واملطر وما يصحبه من 

 السماء، كل ذلك إعجاز أورده القرآن ليقيم به احلجة رعد وبرق والتصعد يف
على اإلنسان. وقد عد القرآن البحث يف هذا الكون عبادة رفيعة يتقرب ا إىل 

  اهللا.
لكل شيء، ولكن ال يستطيع كل واحد أن يرى فيه  إنّ يف القرآن تبيانا

ة أو احة أو إشاركل شيء، ألنّ صور األشياء تبدو يف درجات متفاوتة؛ صر
أو تنبيها يف القرآن، فيعرب عنها ضمن أساليب بالغته وحسب  رمزا أو إاما

  احلاجة، ومبقتضى املقام واملناسبة.
إنّ نظرة النورسي إىل التفسري نظرة مشولية تالئم خصائص القرآن 
الكرمي الذي طرح قضايا شاملة، وخاطب الناس كافة يف كل عصر من 

طريق األمثل إلخراج تفسري جامع للقرآن الكرمي العصور، لذا فهو يرى أنّ ال
يستجيب حلاجة العصر هو يف اجتماع جلنة من كبار العلماء املتخصصني، كل 
يف جمال ختصصه، يقوم كل عامل بدراسة مستفيضة يف جانب من جوانب القرآن 
الكرمي، فيحصل من جمموع تلك الدراسات تفسري جامع للقرآن الكرمي 

  .3العصرمستجيب ملستحدثات 
اعترف النورسي أنّ التكامل بني علوم الشرع وعلوم العصر ال يتم لقد 

مبجهود علماء الشرع فحسب، وال يتم كذلك مبعزل عنهم، ومن احلماقة أن 
نتصور أن عملية التكامل ميكن أن تتم مبعزل عن املتخصصني يف علوم الشريعة 

يعوزهم املنهج  ينماء اإلنسانيات واالجتماعيات الذليخلو األمر إىل عل
املتكامل، واملؤهالت الكافية يف التعامل مع القرآن، بل ال بد أن تتضافر كل 
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االختصاصات على ذلك. هذا ما أشار إليه النورسي يف دعوته إىل تفسري القرآن 
م علومشىت، "وذلك  امن قبل مجاعة متخصصة من العلماء جتمع ختصصا

ن املتفرقة يف التفاسري، وتثبيت حقائقه للكشف عن معاين القرآن ومجع احملاس
ومتخيض الزمان من انتهاض هيئة  –العلم احلديث  –املتجلية بكشف الفن 

عالية من العلماء املتخصصني املختلفني يف وجوه االختصاص، وهلم مع دقة 
  .1نظر سعة فكر لتفسريه"ال

وهذه دعوة صرحية إىل تفسري موسوعي للقرآن يقوم على أساس تضافر 
يع التخصصات وتعاضدها، إن يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية أو يف العلوم مج

الكونية والطبيعية. لكن ال يفهم من هذا أن التفسري يكون على هيئة اجتماعات 
منتظمة، ولقاءات عديدة، بل يوجه النظر إىل طبيعة املنهج الصحيح يف تفسري 

يف ميادين شىت يف مثمر تشارك القرآن، منهج يقوم على تعاون مستمر، والتقاء 
  التخصص املعريف خلدمة القرآن وابراز اسراره الدالة على اعجازه.

 

   خامتة

ه ام بديع الزمان النورسي عن منهجكشف البحث بعد أن عرف باإلم
جتماعية يف الدولة والذي صبغ احلياة الفكرية واال ،ي تأثر بالغزو الفكريذال

ختار يف منهجه التفسريي اف ،حتاد والترقي العلمانيةمجعية اال ءثمانية بعد جميالع
جتماعية يف املنافحة عن القرآن واإلسالم ملدافعة توظيف العلوم التطبيقية واال

  :وظهر هذا التأثري يف هذا التيار العارم.
 توظيف علوم العصر يف دحض شبه العلمانيني ضد القرآن. - 1
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واستنباط معان تعاجل استخدام التفسري اإلشاري يف استنطاق اآليات  - 2
تقع حتت طائلة وال  ،جتماعية والسياسية والفكريةحنرافات االاال

 .املضايقات األمنية
من أوائل املفسرين الذين فطنوا إىل منهج التكامل بني العلوم الشرعية  - 3

 .والعلوم الطبيعية واإلنسانية
  


