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אא 
الصالة والسالم على أشرف املرسلني بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه أستعني، و    

  وعلى آله الطّيبني الطاهرين وصحبه الغّر امليامني، أما بعد؛
  رائد الدعوة  )١(فأهدي هذا املؤلّف إىل األستاذ بديع الزمان سعيد النورسي        

اإلميانية السلمية اهلادئة واهلادفة املؤسَّسة على العمل اإلجيايب كمسلك حمـافظ           
  .يف الطاقات املادية واملعنوية للمجتمععلى املكاسب ومقتصد 

كما أهديه إىل رائد اإلصالح العلمي واألديب، إىل باعث النهضة احلركيـة            
 رمحه اهللا وأسـكنه فـسيح       -العلمية واألدبية يف اجلزائر الشيخ أمحد سحنون        

ذلك الطود الشامخ الذي مل حتّركه اخلطوب ومل تـزده إال تـشّبثا              -)٢(جنانه
  .املؤسس على العمل اإلجيايب اهلادئ واهلادف والسلمي مبسلك التغيري

إهداء جهد العقل و القلب إىل األساطني واجلهابذة مسؤولية عظيمة ال تقلّ            

                                                           
ألّف رسائل ) م٢٣/٠٣/١٩٦٠-م١٨٧٦)(هـ١٣٧٩-هـ١٢٩٤(بديع الزمان سعيد النورسي . ١

النور ملواجهة اخلطر الذي كان يتهدد اإلميان يف العصر احلديث، فشغل نفسه مبهمة رئيسة عرفت 
: عناوينها على النحو اآليت، وتتكّون رسائل النور من تسع جملدات "إثبات احلقائق اإلميانية"بـ

 اإلعجاز يف مظان اإلجياز، املثنوي العريب تالكلمات، املكتوبات، اللمعات، الشعاعات، إشارا
ترمجة وافية من كالم األستاذ -النوري، املالحق يف فقه دعوة النور، صيقل اإلسالم، السرية الذاتية

  ).املنهج والتطبيق(قائق اإلميانية  انظر كتابنا بديع الزمان النورسي وإثبات احل-وتالميذه
، وحضر تشييعه إىل مثواه )م٢٠٠٣ ديسمرب سنة ٨) (هـ١٤٢٤ شوال ١٤(تويف رمحه اهللا يف . ٢

 .األخري مجع غفري من املؤمنني



 ٦

قبل أن تكون تبليغا أو متحيـصا       ٌم  تعلُأمهية عن جهد الكتابة نفسها، ذلك أّنها        
ه يف التعبري عن أو تكييفا، ويفرض هذا السعي يف املتعلِّم الصَرب يف التحصيل ومثلَ

املعرفة احملّصلة، إضافة إىل االلتزام باخلط الفكري ألولئك األعالم وما يترّتـب            
  .عليه من التزام اجتماعي

يفرض فهُم نصوص بديع الزمان حضورا يف النص املراد تيسريه أو خدمته،            
-رسائل النور –وما يترّتب عن ذلك من مكابدة تفرضها طبيعة النص املقروء           

  . الزمان سعيد النورسي رمحه اهللانص بديع
ألّّف بديع الزمان النورسي رسائل النور املكّونة من مائة وثالثني رسالة يف            
فترات متنّوعة وخمتلفة إجابة عن أسئلة فرضها الواقع الفكـري واحلـضاري            
 املتحّرك باستمرار، وهي أسئلة على تنّوعها تتمحور حول فكرة مركزية مفادها          

  ."اإلميانية وتثبيتهاإثبات احلقائق "
ّسس لتوّجٍه جديد    يف احلصول على مبتغاه؛ فأَ     -اهللا   بفضل   –ستاذ  جنح األ 

  .قوامه التفكر اإلمياين والذكر اإلمياين املترَجم يف عمل إمياين
  و اهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل

  وصلى اهللا على املبعوث رمحة للعاملني
  

  استانبول 
  هـ١٤٢٥ من مجادى الثانية ٢٩

  م٢٠٠٤من أغسطس ١٦
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رسائل النور موسوعة يف املقاصد ومن أْجِلها وِضعت، فبها كانت وهبا تستمر            
ومنها تستمد فاعليتها، إّنها سِِفر غين باحلديث عن املقاصد، حبيث ال ختلو صفحة             
من صفحاته من تناول املقاصد بشكل أو بآخر، واحلديث عن املقاصد حديث عن             

  .لرسائل، إّنه حديث يف صميم مؤلفات بديع الزمان النورسيلّب لباب ا
يطرح بصدد احلديث عن مقاصد رسائل النور صلتها مبقاصـد القـرآن            

  الكرمي، فهل متثِّلُ امتدادا هلا؟ أم أّنها متثّل مثرة من مثرات القرآن الكرمي؟ 
ما هي مصادر املقاصد يف رسـائل       : ومن مستأنفات ذلك التساؤل نقول    

 وما هي أنواعها؟ وهل املقاصد يف املطلق هي ذات املقاصد يف الزمـان؟              النور؟
 املكان وظروف الزمان تفرض تناول املسألة بطريقة خمـصوصة          تأم أن إجلاءا  

تستجيب لسؤال الواقع؟ وتبّين أمهية التكّيف مع املعطيات املتسارعة، تكّيـٌف           
  .اتتلجئ الظروف إىل األخذ به يف وضع اخلطة وترتيب األولوي

إذا كان لبعض املتقدمني أن ينصحوا املسلمني بالـسؤال عـن املطلـوب             
جتسيده أكثر من العناية مبا يقال أو يروى، فاملطلوب وفق هذا املـسلك أن ال               

من هذا  . نتساءل عن الروايات واألقوال، بل املطلوب أن نتساءل عن جتسيدها         
استيعاب مقاصدها  املنطلق، فإنّ استيعاب رسائل النور بشكل موضوعي يفرض         

 وضع املطلوب اجلزئـي يف سـياقه        - حني التعامل مع رسائل النور       -ليتسىن  
الكلي من جهة، واكتشاف أثر املعطيات املتسارعة يف وضع خطّة التغيري مـن             



 ٨

جهة ثانية، ومتثّلها من جهة ثالثة، كما يسعفنا يف ترتيب األولويات من جهـة              
  .ن يف وضع اخلطة وترتيب األولويات، مستفيدين من جتربة بديع الزماةرابع

هلذا فالكالم يف مقاصد رسائل النور ليس من قبيل الكالم الزائد، بل هـو              
 هادفة  ةلقراء لغو كالم أو تصرف عبثي، و ميثّل تأسيسا        سعٌي هادف بعيد عن   

 باملقاصد والتخطيط باملقاصد والتحّرك يف إطار املساحات اليت         ةتسهم يف القراء  
د الكلية يف إطار فترة تارخيية حمددة، إّنها درس يف نظر مقصدي            تتيحها املقاص 

  .ودرس يف تطبيق مقصدي
  :إالّ أن الطَرَق املوضوعي للموضوع يفرض وضع الفرضيات اهلادية اآلتية

  : اجملموعة األوىل من الفرضيات)١
 مثّلَ مصطلُح املقاصد يف رسائل النور فكرةً مركزية هادية، يستلهمها           .أ
  .مان يف وضع املقاصد الكلية وفروعهابديع الز
 مثرةً من مثرات القـرآن الكـرمي         املقاصد يف فكر بديع الزمان متثّل      .ب

مقاصده، َتمثّلَ مضموَنها وحاول النسج على منواله يف عرضها، حبيث بدت           و
  .صورة مستلة منها

استقى بديع الزمان املقاصد من القرآن الكرمي والسنة املطّهرة مبا فيها           . ج
يف تأكيد تلـك     ، كما استثمر املصادر الكونية والبشرية     السرية العطرة للنيب    

  .املقاصد
 وضع بديع الزمان مقاصد جزئية فرعية مندجمة يف املقاصـد الكليـة             .د
من القرآن الكرمي والسنة املطّهرة، وكانت استجابة ملعطيات الزمـان           املستفادة

  .وضغوط املكان
جموعها أمهية املقاصد يف درس رسائل النور       تؤكّد الفرضيات اآلنفة مب    .ه



 ٩

من جهة واكتشاف أبعادها من جهة أخرى، حبيث تغدو مبعزل عنها أشبه بنص             
  .يؤّسس للعبثية

  : اجملموعة الثانية من الفرضيات)٢
 تستبعد أن يكون ملصطلح املقاصد وتوابعه وضعاً مركزيا يف رسائل النـور،             .أ 

 .ورا اعتباطيا ال حتكمه قاعدة مضبوطةفيُعد حضوره حسب هذا التحليل حض

 متثّل مقاصد رسائل النور يف فكر بديع الزمان مكابدة خاصة ال صلة             .ب
هلا مبا ورد يف الوحيني، ومن مثّ فهي متثّل جتربة خاصة مقطوعة الصلة باملصادر              

 .اإلسالمية

 املقاصد اجلزئية اليت وضعها بديع الزمان غري مندجمة مـع املقاصـد             .ج
ة، بل تكاد تكون غايات أملتها حماوالت التكّيف مع املعطيات اليت فرضها          الكلي

  .الغالب املؤقت، فكانت مسعى للخضوع وليس مسعى لتجاوز الضغوط
 التسليم بالنسق الثاين من جمموعة الفرضيات يؤكّد أنّ املقاصد ليست           .د

 أو تربويـة    مهّا مركزيا يف فكر بديع الزمان، وبالتايل ليست هناك أمهية معرفية          
  .من دراسة مقاصد رسائل النور

قبول اجملموعة األوىل أو الثانية أو رفضهما أو التأسيس لبديل مركّب منهما            
بشكل يسمح باخللوص إىل بيان املقاصد يف رسائل النور من حيـث املاهيـة              
والطبيعة واملصادر إضافة إىل رتبها، يفرض اإلحاطة بالعناصر املشار إليهـا يف            

  .حثفرشة الب
من منطلق حتقيق القول فيما سبقت اإلشارة إليه نفيا أو إثباتا أو تعـديال،              
سنعرض جمموعة من القضايا املتجانسة فيما بينها متناغمة مع العنوان الـرئيس            

  :للبحث، وهبذا الصدد سنتناول ما يأيت



 ١٠

  .املصطلح واألمهية: املقاصد. ١
 .مصادر مقاصد رسائل النور وممّيزاهتا. ٢
 .قاصد الكربى يف رسائل النورامل. ٣
 .مقاصد رسائل النور يف الزمان. ٤
 .أبعاد أمهية حبث املقاصد ومفسدات فعاليتها يف رسائل النور. ٥

 .وخنتم البحث مبا انتهينا إليه بعد االستقصاء والتحليل
اعتمدُت يف إجناز هذا البحث على ما أورده األستاذ بديع الزمان يف رسائل             

للبحث والتحليل منهجا مركّبا من االستقراء والتحليل، فأعتمد        النور، ووظّفت   
األول من أجل تتّبع اجلزئيات من أجل اخللوص إىل قاعـدة كليـة تـضبط               
اجلزئيات، واستعملت معه التحليل تيسريا لفهم النصوص أوال واخللـوص إىل           

 ثانيا، وحيكمنا يف كلّ ذلك القـراءة      ) املقدمات( نتائج منسجمة مع املضامني   
اهلادفة اهلادية إىل مكامن توظيف فكر بديع الزمان يف التحليـل والتركيـب،             

  . من املضمون نفسهةإضافة إىل االستفاد
ُيعّد هذا الكتاب اللبنة األوىل من سلسلة املقاصد يف رسائل النور، تلحقها            
لبنات أخرى تيّسر تتّبَع املقاصد يف رسائل النور من زوايا وأبعـاد متنّوعـة،              

 قراءة يف وظائف مقاصد رسائل النـور،        - اهللا إن شاء    –اللبنة الثانية   فتكون  
تلحقها دراسات تّتبع مقاصد العقيدة والشريعة والتصّوف والدعوة ومسالكها         

  ...يف رسائل النور
حتقيـق هـذه      تعاىل التوفيق إىل   اهللاتلك رغبتنا وذلك هو برناجمنا، أسأل       

  .الغايات واألهداف
 وهو يهدي السبيل، وصلى اهللا على سـّيدنا حمّمـد           واهللا من وراء القصد   

  ..وعلى آله الطّيبني الطاهرين وصحبه الغر امليامني أمجعني
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 ١٣

  
  

:א 
نستهل احلديث عن املصطلح ومشتقاته ببيان فكرة جمملـة عـن خمتلـف             

البداية على مستوى العبارة الدالة على املصطلح مث أحلقنا         املستويات، فركّزنا يف    
  .هبا ما يفيد تلك املعاين إشارة

املصطلح يف سياق احلديث عن مقاصد رسائل النور ميثّل من حيث العنوان            
يستـصحب يف    لفظا دقيقا أو مستوى قريب منه للداللة على معىن خمـصوص          

قاصد مثال ُتستلّ داللته املعجمية     الغالب األعم املعىن املعجمي األصلي، فلفظ امل      
بدوره عالة على لفظ قصد، كما أنّ الداللة االصطالحية          من لفظ مقصد وهو   

تعود إىل املعىن نفسه، إذ يراد بالقصد لغة إتيان الشيء، وقصدت قصده، حنوت             
، واملقصد يف االصطالح ال خيرج عن الداللة املعجمية األصلية املـشار            )١(حنوه

بارة اآلنفة الذكر، أما ما يستفاد إشارة فريجع إىل إفادة ذلك املعىن            إليها يف الع  
بطريق غري مباشر، وهبذا الصدد حيّق لنا التساؤل اآليت، هل وظّف النورسي يف             

  .هذا ما حناول عرضه يف الفقرة الالحقة مستويي العبارة واإلشارة تلك املعاين؟

  عهوتواب مستوى املصطلح )١
العديد من املصطلحات اليت تصّب يف الداللة العامـة         يستعمل بديع الزمان    

للمقصد أو املقاصد، إذ يستشف منها األهداف املرجوة من رسـائل النـور،             

                                                           
  ٥٢٤، اجلزء الثاين ج اللغة العربية، وصحاح العربيةانظر الّصحاح، تا. ١



 ١٤

وبطريق االستقراء، خلصت إىل جمموعة هامة ختدم الغاية املرسومة، منها علـى            
املقصد واملقاصد، اهلدف، األهـداف، العلّـة الغائيـة،         :سبيل املثال ال احلصر   

يف استعمال املصطلح سواء     مع شيء من التحفّظ    ...تيجة، الفائدة، والوظيفة  الن
  .يف دالالته العامة أو داللته يف أدبيات بديع الزمان سعيد النورسي

مث ننتقل إىل بيـان     ) املقصد واملقاصد (نبدأ العرض بذكر املصطلح املركزي      
صـد رسـائل    سائر املصطلحات مع بيان صلتها باملصطلحات املركزية يف مقا        

  .النور

   املقصد واملقاصد.أ
ال خالف بني قّراء رسائل النور فضال عن عّشاقها يف أنّ مؤلّفها يرمي إىل              
حتقيق مقصد رئيس وجمموعة من املقاصد الفرعية البحت، اليت قد تكون كلّية            
باعتبار حتقيقها ملراتب متعلّقة بالضروري من الدين، فهي هبذا الوجـه كلّيـة             

 عن مرتبة الضروري أو ما يقرب من معناه، وقسم آخر منه كلّـي              أصلية تعّبر 
، كتلك  )١(ولكّنه دونه من جهة الرتبة، فهو أقرب إىل احلاجي منه إىل الضروري           

اليت تتوقّف وظيفة التبليغ على حتقّقها، وقسم من رتبة ثالثة ميكن إحلاقه برتبـة              
يل، فاألول كجعـل    املعاجلة بشكل إمجا   التحسيين، حبيث يؤدي فقده إىل عسر     

الشريعة يف أصل وضعها مراعية ألوضاع الناس، جالبة لسعادهتم يف الـدارين            
، قال األستاذ عبد اهللا دراز يف تعليقه على كتاب املوافقـات            )الدنيا واآلخرة (

وضـعت ملـصاحل العبـاد يف       ) الـشريعة (املقصد األول هو أّنهـا       "للشاطيب
من وضع ألفاظ الشريعة وصيغ تبليغهـا،       ، والثانية كمقصد اإلفهام     )٢("الدارين

  .والثالثة ما يتطلّبه اليسر جبميع أشكاله
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يتوّجه أوهلا إىل بيان أصل قصد اهللا يف وضع التكاليف الشرعية املـستفادة              
من القرآن الكرمي والسّنة الشريفة، وقد عمل بديع الزمان على جتليـة ذلـك              

املعّبرة ( ما ترمي إليه رسائل النور    األصل بالتركيز الكبري على بيان أنّ من أهّم         
إثبات ارتباط الشريعة مبفهومها العام مبـصاحل العبـاد املعنويـة           ) عن الشريعة 

واملادية، فمصاحلهم املعنوية واملادية ال ُتحقَّق بطريقة إنسانية هادفة واقتـصادية           
ة، هلـذا   إال بالشريعة الغّراء اليت تعين االنسجام مع عناصر الكون املادية واملعنوي          

، وكالمهـا   )الوحي(متناغمة مع اآلية املسطورة     ) الكون(كانت اآلية املنظورة    
يعمل يف إطار نظام شامل ومتكامل خيدم يف آخر خالصة له النظام واالنتظـام              
الكوين الشامل، ومن مظاهر ذلك خدمة مصاحل اإلنسان العاجلـة واآلجلـة،            

وهي (  هذا العامل حكمةً عامةً عالية    إن ملتّصرف " يؤكّد هذا املعىن قوله رمحه اهللا     
  .)١("، بشهادات رعاية املصاحل والفوائد يف كل شيء)والشك مقصد املقاصد

يعّرج بعدها األستاذ على شواهد وبراهني وحجج رعاية املصاحل والفوائـد           
يف كلّ شيء، فيذكر دالالت االنتظامات واالهتمامات وحسن الصنعة يف مجيع           

 فيها احلكمة احلاكمة يف سلطنة الربوبية، وما تقتضيه من          املخلوقات، فقد جتلّت  
ليس هذا فحسب، بل يشاهد أنّ لـه         تلطيف املطيعني امللتجئني إىل جناحها،    

عدالة حمضة حقيقية بشهادات وضعه كلّ شيء يف املوضع الالئق، وإعطاء كلّ            
 -ذي حق حقّه الذي يستعد له، وإسعاف كلّ ذي حاجة حاجته اليت يطلبها              

إذا سـئل   : وإجابة كل ذي سؤال سؤاله، وخاصـة       -جوده أو حفظ بقائه     لو
بلسان االستعداد أو بلسان االحتياج الفطري أو بلسان االضطرار؛ فهذه العدالة           
تقتضي حمافظة حشمة مالكيته، وربوبيته، مبحافظة حقوق عبـاده يف حمكمـة            

 تكون مظهراً   كربى، مع أنّ هذه الدار الفانية أقلّ وأحقر وأضيق وأصغر من أن           
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حلقيقة تلك العدالة، فالبد حينئذ هلذا امللك العادل والرب احلكيم ذي اجلمال            
، ويف كلّ ذلك أظهـر      )١(اجلليل واجلالل اجلميل من جنة باقية وجهنم دائمة         

  .مظاهر رعاية املقاصد يف اخللق من جهة، والعناية باملقاصد يف رسائل النور
: عليقه على دليل من األدلة العقيديـة فيقـول        كما أورد ذلك املعىن يف خامتة ت      

إتقان الصنع يف النظام األكمل يف الكائنات، وما فيها من          : وزبدة هذا الدليل هي   "
رعاية املصاحل واحلكم، إذ النظام املندمج يف الكائنات، وما فيه من رعاية املـصاحل              

 قاطعاً وهـم    واحلكم، يدلّ على قصد اخلالق احلكيم وحكمته املعجزة، وينفي نفياً         
. يكون دون اختيار  "، معلال املسألة باإلتقان الذي ال       )٢("املصادفة واالتفاق األعمى  

فكل علم من العلوم الكونية شاهد صدق على النظام، ويشري إىل املصاحل والثمرات             
املتدلية كالعناقيد يف أغصان املوجودات، ويلوح يف الوقت نفسه إىل احلكم والفوائد            

  )٣(".ثنايا انقالب األحوال وتغّير األطواراملستترة يف 
ولعلّ أوضح شاهد على تأكيد تلك احلقيقة ما ورد عنه يف اجمللّد الثامن من              

واخللقة مستلزمة لنتيجتها وهي اإلنسان، إنّ الغايـة        ": رسائل النور، حيث قال   
   )٤(".نتيجة اخللقة من اخللقة ونتيجتها احلياة وذوو احلياة وأشرفهم اإلنسان فهو

من منطلق ما سبق بيانه، خنلص إىل التأكيد على أنّ املقصد األعظم مـن              
خدمة اإلنسان، وال خيدم اإلنسان نفـسه إال إذا اكتـشف            رسائل النور هو  

أيهـا  " :وظيفته اليت بّينتها الرسائل بنور القرآن الكرمي، فتخاطبه الرسائل قائلة         
امك أنت بعبودية كلية جتاه     قي املقصد األمسى من خلق هذا الكون هو      ! اإلنسان
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تظاهر الربوبية، وأنّ الغاية القصوى من خلقك أنت هي بلوغ تلك العبوديـة             
، وهلذا كان املقصد األول يف سياق آخـر، احلقـائق           )١(".بالعلوم والكماالت 

تلك اليت متثّل بالنسبة لإلنسان أعلى خدمة وأمساها، ذلك أّنها تدفع           ) ٢(اإلميانية
  . التكليف الشرعي الذي تعّد العبودية مضمونه الرئيساخللقة إىل حتقيق

حتقيق مسعى أصل مقصد الشارع يف التكليف يفرض االهتمام بلغة التبليغ           
ومضمونه ومستواه، وهو األمر الذي دفعه إىل تركيز جهده على حتقيق تفهيم            

يف جو ثقايف وحضاري خمصوص، يلزم املبلّغ       ) مجهور رسائل النور  (املخاطبني  
ما ترك آثاره اجللية     حابه يف صياغة رسائل النور بأسلوب خمصوص، وهو       استص

على صيغة رسائل النور منهجا وموضوعا، إذ الرغبة يف حتقيق مقصد اإلفهـام             
يوجب مراعاة عقليات املخاطبني واستعداداهتم، زيادة إىل استصحاب املعطيات         

 يشهد هلذا نصوص بديع ،)٣(الثقافية والعلمية املؤثّرة يف صناعة وعيهم وتكوينهم
  .الزمان النورسي نفسه

وحنن هنا سنحاول أن نقّرب إىل األفهام شيئاً مـن تلـك            ": قال رمحه اهللا  
إذ : احلقيقة العالية ببعض األمثلة، اليت تساعد على ذلك، وهي على النحو اآليت           

ما نظر إىل هذه الكائنات نظر احلكمة، بدت كأّنها شجرة عظيمة ويف معناها،             
 - أنّ الشجرة هلا أغصان وأوراق وأزاهري ومثرات، ففي العامل الـسفلي             فكما

 تشاهد أيضاً أنّ العناصر مبثابـة أغـصانه،   - الذي هو شقٌّ من شجرة اخللقة
والنباتات واألشجار يف حكم أوراقه، واحليوانات كأّنها أزاهـريه، واألناسـي     

زم أن يكون جارياً أيضاً     كأّنهم مثراته، فالقانون اإلهلي اجلاري على األشجار يل       
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  )١("."احلكيم" م اهللاـجرة العظمى، وذلك مبقتضى اسـعلى هذه الش
وقد نسج بديع الزمان وفق مسلك القرآن الكرمي يف منهج تقرير حقائقـه،             
فجعل اإلفهام مقصدا رئيسا من رسائل النور، إذ حسن اإلفهام ولطف اإلرشاد            

مها نور من هدي القـرآن الكـرمي،        من األسس املهّمة يف اإلعجاز القرآين، و      
يقتضيان أن ُتبيَّن احلقائق الكلية والدساتري الغامضة العامة، يف صـور جزئيـة             
مألوفة للعوام الذين ميثلون معظم خماطيب القرآن، وأن ال تبّين ألولئك البـسطاء            

  )٢(.يف تفكريهم إالّ طرفاً من تلك احلقائق املعظمة وصوراً بسيطة منها
سة، حىت أنّ   خارق وذو لطافة وسال   ) اإلفهام والتعليم (لقرآن يف   بيان ا إنّ  "

عظم حقيقة وأعمقهـا بيـسر       أ -بتلك البيانات -أبسط شخص عامي يفهم     
القرآن الكرمي خطاباً أزلياً، خياطب     " ويرجع ذلك املقصد إىل كون     ".)٣(وسهولة

دهم به اهللا سبحانه وتعاىل خمتلف طبقات البشرية املصطفّة خلف العصور ويرش          
، ذلك ما حـاول     )٤("مجيعاً، فالبد أنه يدرج معاين عدة لتالئم خمتلف األفهام        

  .بديع الزمان استحضاره حني صياغة رسائل النور
ويرتبط حتقيق مسعى اإلفهام بالعمل على حتقيق مقصد بيان مضمون 
التكاليف الشرعية واألحوال العارضة لألشخاص حني مباشرة حتقيقها وأثر كل 

لتكليف نفسه، وقد عمد النورسي إىل حتقيق القول فيها، منّبها إىل ذلك على ا
أصول الفكرة وسبل تصّورها، وذلك ليبقى اإلنسان مسئوال أمام التكاليف 

 كعدمومادام يف اإلنسان لطائف أخرى ال ترضخ إلرادة اإلنسان . الشرعية
 والعقل بالقل ألوامر تذعن وال العقل لتدبري تنقاد ال بل للتكاليف، رضوخها
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يء ينايف ـبشرط أالّ يصدر عنه ش ...قى مسؤوال أمام التكاليف الشرعيةال يب
ذلك أنّ حتقيق " )١("حقائق الشرع وقواعد اإلميان إنكاراً أو تزّييفاً أو استخفافاً

عور باحلقائق ـذّة ال يشوهبا أمل، وأنس خيالط الشـسعادة الدارين، وجلب ل
اطة القلب املنتبه ـلتكاليف الشرعية وتقديرها بوساللطيفة، إّنما ينال بالتزام ا

تغرق الوقت كلّه أوجلّه على األقل، حبيث تكون الغفلة ـبدوام ذكر اهللا املس
. تثناء وليست قاعدة حمكّمة، ويعينه على ذلك املنهج التربوي للطريقةـاس

  )٢(".وبذلك تكون الطاعة والعبادة مثار اشتياق وحب، ال مثار تعب وتكليف
ّرج بديع الزمان على مقاصد فرعية صرف للرسائل، ذكرها رمحـه اهللا            وع

يف سياقات كثرية، تتعلّق يف الغالب بالتعليق على قضايا ومسائل جزئية يقتضيها            
، منها إشارته إىل أهداف ومقاصد جزئية منخرطـة         )٣(السياق أو الغاية التربوية   

س مجعية يف العامل هو     أقدس هدف ألقد  "يف سلك املقاصد األصلية، كقوله بأنّ       
فاجلنود املؤمنـون قاطبـة     . االحتاد واألخّوة والطاعة واحملبة وإعالء كلمة اهللا      

  )٤(".ُيدعون إىل هذا اهلدف
دف ألقدس مجعية يف العامل     ـأقدس ه " :ار إليها بقوله  ـتلك املقاصد املش  

ية مقارنة   متثّل غايات جزئ   "هو االحتاد واألخّوة والطاعة واحملبة وإعالء كلمة اهللا       
  )٥(.إىل املقصد الرئيس املعّبر عنه برعاية مصاحل العباد
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بعد عرض تعبري املقاصد عن نفسها لفظا ومعىن وإشارة واضحة بّينة، حيسن        
بنا االنتقال إىل بيان املصطلحات املنخرطة يف سلك خدمة تلك احلقيقة، فنبدأ            

د املقـصد يف    بعرض صلة املقصد بتلك املصطلحات، ومظاهر الداللة على قص        
  .تلك املصطلحات

  الغاية واملقصد. ب
تستعمل رسائل النور مصطلح الغاية يف كثري من األحيان تعبريا عن املقاصد            
املتوخاة من التأليف، وقد انتهى بديع الزمان إىل االعتداد هبا ولكن بـشروط،             

ة منها؛ أن تكون الغاية واضحة ومعتربة، معتّدا هبا، ومقصودة يف اخلطاب ومهمّ           
والغاية فتلزم أن تكون معتّدة ومعتربة ومقـصودة        " :وخمصوصة، قال رمحه اهللا   

  .، وإذا تعذّرت تلك الشروط ال يلتفت إليها)١(ومهّمة، وخمصوصة
كما عّبر عنها يف سياقات أخرى بالعلّة الغائية، واشترط فيها كـسابقتها            

ها بعـني   جمموعة من املواصفات، مواصفات جتعلها معّدة للتأثري حـال أخـذ          
 ِهي بِ هِدَيرياً وَ ِث كَ ِه بِ لُِّضُي: االعتبار، ورد عنه يف سياق التعليق على نظم اآلية        

أّنها جواب عن صورة استفهامهم، فلغاية اإلجياز نـزلت        : هو" :، قوله رياًِثكَ
ألي شيء كـان    : الغايةُ والعاقبةُ منـزلة العلة الغائية كأهنم يسألون ويقولون       

كن إعجازه بديهيا؟ وِلَم مل يكن كونه كالم اهللا ضرورياً؟ وِلَم           هكذا؟ وِلَم مل ي   
ـ : صار معرض األوهام بسبب هذه األمثال؟ فأجاب القرآن بقوله         ـ  لُِّضُي  ِه ِب

يشري  ويؤكّد يف السياق نفسه على استحضار املقصد،    ،رياًِث كَ ِهي بِ هِدَيرياً وَ ِثكَ
أنّ من تفكّر فيـه     ...) كذالقصد أو مقصده    ( ألجل: أي: إىل هذا املعىن قوله   

ومن تفكّر بظلمة الكفر والتنقيد ازداد ظلمة، وهـذا         . بنور اإلميان ازداد نوراً   
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ألجل أّنه نظرّي ليس بديهياً، منّبها يف املقام نفسه علـى القصد،يـشر إليـه،              
تفريق األرواح الصافية العلوية عن األرواح الكـدرة        ) بقصد(وهذا ألجل   :قوله

متييز االستعدادات العالية بالنـشوء     ) لقصد(وهذا ألجل   ) نيبضم الس ( السفلية
وهذا ألجل متييز الفطرة الصحيحة بالتكّمـل        والنماء عن االستعدادات اخلبيثة،   

واجملاهدة واالجتهاد عن الفطرة املتفسّخة الفاسدة، وهذا ألجـل أنّ امتحـان            
  ) ١ (.ذلك ألجل أنّ االبتالء يقتضيه والبشر يستلزمه،
مبعىن املقصد  ) ألجل(ه وظّف يف املقطع القصري اآلنف الذكر لفظ         تالحظ أنّ 

  :سبع مرات، وقد وظّفه يف الفقرة السابقة بدالالت خمتلفة متنّوعة
مقصد جزئي متعلّق ببيان تربوي له ُبعٌد عقلي ومنهجي ظاهر، يشهد لـه             

ء، وبّين يف   التأكيد على أثر التفكّر بنور اإلميان يف الرؤية املوضوعية لعامل األشيا          
السياق نفسه أثر التفكّر بظلمة الكفر يف تكريس النظرة غري املوضوعية للعوامل            

أنّ من تفكّر فيه بنور     ...) لقصد أو مقصده كذا   ( ألجل: نفسها، يشهد له قوله   
  .ومن تفكّر بظلمة الكفر والنقد غري الراشد ازداد ظلمة. اإلميان ازداد نوراً

ا أن املسائل النظرية حتتاج إىل خلفية نظرية        مقصد جزئي آخر أكّد فيه أيض     
وهـذا  : صحيحة إضافة إىل مسلك منهجي صحيح وموضوعي، يؤكّده قوله        

 .ألجل أّنه نظرّي ليس بديهياً
مقصد جزئي ثالث مفاده إفادة ذلك املسلك يف تفريق األرواح الـصافية            

ابع غرضه  العلوية عن األرواح الكدرة السفلية، وامتدادا له جاء مقصد جزئي ر          
  .متييز االستعدادات العالية بالنشوء والنماء عن االستعدادات اخلبيثة

ختدم املقاصد اجلزئية السابقة مقصدا جزئيا رابعا، متّيزت مبوجبـه الفطـرة            
 ..الصحيحة بالتكّمل واجملاهدة واالجتهاد عن الفطرة املتفسّخة الفاسدة
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 مقصد جزئي خامس مفاده     تنتهي املقاصد اجلزئية السالفة الذكر إىل خدمة      
 .أنّ امتحان البشر يستلزمه، وهذا بدوره يؤكّد أهنا من مقتضيات االبتالء

كما اعترب رمحه اهللا مجلة معّينة مبثابة فهرس للغايات األساسـية للقـرآن             
: الكرمي، فقد ذكر تلك املعاين يف سياق التعليق على ما تضّمنته البسملة، فقال            

من االستعانة والتربك واملوضوعية بـل الغايتيـة        :  جهات "البسملة"وكذا يف   "
، ويوّضح ذلك املعىن بشكل مقنع،      )١(".والفهرستية للنقط األساسية يف القرآن    

، أنّ اخللقـة مـستلزمة      )الغايـة (إذ بّين يف سياق احلديث عن املقصد بعنوان         
 لنتيجتها وهي اإلنسان وهذا يدل على أنّ الغاية من اخللقة ونتيجتـها احليـاة             

  )٢(.نتيجة اخللقة وذوو احلياة وأشرفهم اإلنسان فهو
والعلة الغائية  " وذكر يف مقام آخر أنّ العلّة الغائية تعّبر عن الفائدة اجلزئية            

، والفائدة اجلزئية يف حقيقة األمر مقصد جزئي ينـدرج          )٣("فيها الفائدة اجلزئية  
  . يف إطار املقاصد الكربى، كما سنبّينه الحقا، إن شاء اهللا

  ف خطأالغاية صحيحة واهلد
يستعمل الغاية و اهلدف يف سياق الداللة املعجمية اللغويـة أو الـدالالت             

حبيث ال يتصّور الغاية صحيحة واهلدف       االجتماعية العامة مبعىن واحد تقريب،    
غريها يف السياق نفسه، أدبيات النورسي تستعمله وفق دالالت خاصة، جتعـل            

و ذلك بسبب الداللـة      و متوقّعا،  دف متاحا وممكنا،  االنفكاك بني الغاية واهل   
  .اخلاصة املختارة يف رسائل النور

استعمل بديع الزمان الغاية واهلدف يف بعض نصوص رسائل النور مبعنـيني            
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خمتلفني، فكانت الغاية معّبرة عن املقصد األصلي، واهلدف معّبرا عن املقـصد            
وقد ال يكون كذلك، وأحسن     املرحلي الذي قد يكون صحيحا مناسبا للغاية        

ما أحّسه عدد من دهاة     " سعيد القدمي  "لقد أحسّ " :مثال لبيان هذه املعاين قوله    
السياسة وفطاحل األدباء، بأنّ استبداداً مريعاً مقبلٌ على األمة، فتـصّدوا لـه،             
ولكّن هذا اإلحساس املسَبق كان حباجة إىل تأويل وتعبري، إذ هامجوا مـا رأوه              

. الستبدادات تأيت بعد مدة مديدة وألقت يف نفوسهم الرعـب         من ظل ضعيف    
 استبداداً أصيالً، فهامجوه، فالغاية     - ليس له إالّ االسم      -فحسبوا ظل استبداٍد    

   )١(".صحيحة إالّ أن اهلدف خطأ
استعمل النورسي اهلدف مبعىن املقصد الفرعي أو اجلزئي الذي قد خيطـئ            

 يف  –وقع لدعاة التحرر من املسلمني واألتراك       املرء يف تصّوره أو متثّله، كالذي       
 فـصّوبوا لـه     - باحلس قبل الوقوع     -فقد أحسوا باالستبداد    "العصر األخري،   

سهامهم وهامجوه بشدة، إال أّنهم اخندعوا اخنداعاً كلياً، وأخطأوا اهلـدف، إذ            
  .)٢("هامجوا يف غري موقع اجلبهة

دف، فقد تكون الغاية كمقـصد      أشار رمحه اهللا إىل التمييز بني الغاية واهل       
كلي نبيلة، إال أن اخللوص إىل حتقيق ذلك املقصد يقتضي يف إطـار إجلـاءات           
الزمان واملكان مواجهته يف سياق ظهوره العيين احملدد، إالّ أنّ الناس قد خيطئون             
يف مواجهة ما كان سببا يف تعطيل القصد، فيهامجون ما يعتقدونه معطّـال إال              

هلدف مع صحة املقصد، أي يقّر األستاذ بصحة القصد ونبالته،          أّنهم خيطئون ا  
ولكن اهلدف غري صحيح، كأّنه يشري إىل أنّ صحة القصد ال تغين عن وجوب              
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العمل العلمي الدقيق احملدد للهدف املوافق للمقصد وفق ما يصادفه الباحث أو            
 .املبلّغ من ضغوط املكان والزمان

صد واهلدف عرض العالقة بينهما، من هنا       من مقتضيات بيان الصلة بني املق     
  .سنتناول يف النقطة الالحقة الصلة بينهما

  اهلدف واملقصد. ج
، )١(استعمل بديع الزمان اهلدف مبعاين خمتلفة، فجعله يف مقام مبعىن القـصد     

 :وُيرى أيضا ذلك االستعمال يف سياق التعليق على بعض األحداث حيث يقول           
ون بأرواحهم لإلسالم من أصحاب اهلمم بالدعوة       عندما نادى من كانوا جيود    "

، والذين كانوا يعتقدون أنّ نعمة املشروطية غاية املىن وجوهر          )٢(إىل املشروطية 
احلياة، وجّدوا يف تطبيق تفرعاهتا وفق الشريعة مرشدين املسؤولني يف الدولـة            

ة املقدسة  وموّجهني هلم للتوجه إىل القبلة يف صالة العدالة طالبني إعالء الشريع          
حقاً بقوة املشروطية، وإبقاء املشروطية بقوة الشريعة، حمّملني خمالفة الـشريعة           
السيئات السابقة مجيَعها، فما أن نادى هؤالء هبذا النداء وقاموا بتطبيق بعـض             
األمور الفرعية إذا ببعض َمن ال ميّيز ميينه عن مشاله يربز أمامهم وجياهبوهنم ظناً              

:  فقلّدوا كالببغاء منـادين    - حاشاها   -شّد أزر االستبداد    منهم أنّ الشريعة ت   
 فاختفى اهلدف ومل يعد ُيفهم القصد احلقيقي، واجنـر          "بأّنا نطالب بالشريعة  "

فلما آل  . ومعلوم أنّ اخلطط قد ُمّهدت وحيكت من قبل       . الوضع إىل ما رأيتم   
امي، األمر إىل هذا هجم بعض من يتقنع كذباً باحلمية على ذلك االسم الـس             

  .)٣("فدونكم نقطة سوداء مظلمة جديرة باالعتبار. واعترضوا متعدين عليه
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يالحظ يف هذا السياق توظيف اهلدف مبعىن القصد احلقيقي، كأّنه جيعـل            
للمصطلحني حقيقة واحدة، ووظّف يف مقام آخر مبعىن اهلدف اجلزئي الـذي            

ذا املعىن مـن    يعّد شرطا رئيسا يف حتقيق اهلدف الكلي أو األصلي، يستشف ه          
إنّ أمسى مجعية وأقدسها يف الوقت احلاضر، هي مجعية اجلنود املـؤمنني،            " :قوله

فجميع الذين اخنرطوا يف سلك اجلندية املؤمنة املضحية ابتداًء من اجلنـدي إىل             
إذ إن أقدس هدف ألقدس مجعية يف العامل        . القائد هم داخلون يف هذه اجلمعية     

فاجلنود املؤمنون قاطبـة    . واحملبة وإعالء كلمة اهللا   اإلحتاد واألخوة والطاعة     هو
  .يدعون إىل هذا اهلدف،مث إنّ هؤالء اجلنود ميثّلون املراكز احملّركة

  النتيجة واملقصد. د
متثّل النتيجة باعتبار املآل مقصدا جزئيا، ولكّنه ميكن أن يكـون مقـصدا             

ّدمات من وزهنـا    كليا، إالّ أنّ اخللوص إىل النتيجة الصحيحة يقتضي وجود مق         
وقيمتها، بشرط أن تكون املقدمات أوضح من النتيجة نفسها، وتكون صلتها           

  .هبا واضحة جلية، وإالّ امتنع أن تكون دالة عليها
وهبذا الصدد ترى أنّ رسائل النور استعملت النظر يف املوجودات مقـصدا            

ـ     ( جزئيا لنيل جلّ املقاصد األصلية     ، وقـد   )ةالتوحيد، النبوة، احلـشر، العدال
استفادت الرسائل ذلك التوظيف من استعماالت القرآن الكرمي، منها تأكيـد           

وهذا مقصد  (بديع الزمان على أنّ القرآن الكرمي يبحث يف الكائنات استطرادا           
لالستدالل على ذات اهللا وصفاته وأمسائه احلـسىن        ) فرعي وليس مقصدا أصليا   

الً وبرهاناً، ومـن شـرط      ، وعلى هذا يستخدم املوجودات دلي     )مقصد أصلي (
  .)١(الدليل أن يكون ظاهراً وأظهَر من النتيجة أمام نظر اجلمهور

                                                           
 ٢٦٩، املكتوبات ٢٦٦انظر الكلمات . ١



 ٢٦

والنتيجة باعتبارها مقصد مآل التصّرف واالختيار، اعترب بديع الزمان التنبيه          
من الوسائل املقنعة جبدوى التصّرفات املختارة أو عدم جدواها، هلذا ميكن            إليها

عّبر عنه يف هذا السياق بالنتيجة، كأّنه يقول ناصـحا          اعتباره تنبيها باملقصد امل   
املسلم، إذا أردت اكتشاف جدوى أفعالك فتساءل عن النتيجة املنتظرة منها،            
فإن وجدهتا طّيبة حسنة أقبلت، وإن وجدت غري ذلك أدبرت، يقـول بـديع              

إذا أردت أن تنّبه املخاطب على عدم الفائدة يف فعـل       " :الزمان سعيد النورسي  
ه فينتقل منـه إىل     سه بوجه لطيف مقنع البد أن تستفهم ليتوجه ذهُنه إىل فعل          نف

  .)٢(، وقد عّبر عنها يف مقام آخر بالربط بني النتيجة واملقّدمة)١("النتيجة فيطمئن
ونظرا للصلة املوضوعية بني املقّدمة والنتيجة، نّبه النورسـي إىل ذلـك يف             

ووجـود  .. يقني وجود الغـصن   وجود الثمرة قطعي ويقني كقطعية و     ": قوله
النتيجة يقني كيقني وجود السلسلة، ووجود املخزن يقـني كـيقني وجـود             
احملاصيل، ووجود احلوض يقني كيقني وجود النهر، ووجود موضع التجلـي           

  . إّنها عالقة لزوم املقّدمة للنتيجة)٣(".يقني كيقني وجود الرمحة والقهر
 مترابطة ال تقع اعتباطا، ومل حتدث       حىت غدت العالقة بني النتيجة واملقّدمة     

لغري ما مغزى، ويتيقّن بأنّ كل شيء حدث له وكأّنه كان ينبغي أن حيـدث               
على الشكل الذي حدث به وبالطريقة عينها اليت حدث هبا، وأّنـه النتيجـة              
املتوقعة لسلسلة من املقدمات اليت سبقته فال تقبل نتيجة سواها، فاألحداث أو            

 ال تأيت مغايرة ملن تقع هلم، بل تأيت شبيهة هبـم            - لبين البشر     تأنيساً -األقدار  
وبأعماهلم، ومبا ينطوي عليه كياهنم البشري من أصول البطولة أو اخلّسة، ومن            
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 كُلٌ َيْعَملُ َعلى    قُلْ: وصدق اهللا العظيم حيث يقول    . جذور النقاء أو الدنس   
 وبسببها وعلى قْدِرها يقع  فعلى شاكلة هذه األعمال،    )٨٤: اإلسـراء ( َشاِكلَِتِه

  ) ١(".القدر، وينفذ القضاء
يستشف مما سلف تقريره أن النتيجة يف سياقات كثرية من رسائل النور ترد             
مبعىن املقصد، فعّبرت أحيانا عن املقصد الكلي ولكّنها يف الغالب تعّبـر عـن              

ية منهجية  املقاصد الفرعية أو اجلزئية، إال أّنها يف الغالب تكون من طبيعة تربو           
بالدرجة األوىل، أكثر مما تتناول بالعرض تفاصيل متعلّقة مبسألة اجتماعية معّينة،           
أي يركّز عرضها على اجلوانب املنهجية ذات البعد التربوي أكثر من عـرض             
قضايا اجتماعية فرعية، وإن عرضها أحيانا يف مثل تلك السياقات فهي استثناء            

  .وليست قاعدة عامة
إنّ احلقـائق االثـنيت     " :بعنوان النتيجة يف مثل قوله     )٢(كليعرض املقصد ال  

عشرة السابقة يؤّيد بعضها البعض اآلخر، وتكمل إحداها األخرى وتـسندها           
فأّي َوْهم ميكنه أن ينفـذ      . وتدعمها، فتتبّين النتيجة من جمموعها واحتادها معاً      

ع اإلميان باحلشر   من هذه األسوار االثين عشر احلديد، بل األملاس املنيعة ليزعز         
  .)٣("احملّصن باحلصن احلصني

  احلكمة واملقصد. ه
نعـم، إنّ   "يذكر النورسي أّنه يتراءى من احلكمة القصد، كأّنها قصد املقصد،           

 اليت يتراءى منها القصد والشعور واإلرادة قد أسبغت على الكـون            "احلكمة"ُحلّة  
 اليت تشف   "العناية"ذه حلّةُ   وُخلَعْت على حلة احلكمة ه    . كلّه وُجلّلت كل جوانبه   
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عن اللّطف والتزيني والتحسني واإلحسان، وعلى هذه احللة القشيبة للعناية ألقيت           
 اليت يتألق منها بريق التوّدد والتعرف واإلنعام واإلكرام وهي تغمـر            "الرمحة"حلّةُ  

  .)١("وصفَّت على هذه احللّة املنّورة للرمحة العامة. الكون كلّه وتضمه
 "ت احلكمة يف رسائل النور بوصفها طريقا إىل اكتشاف املقاصـد          وُوظّف

نعم، إنّ هذه املوجودات، ابتداًء من الذرات إىل الشموس، سواًء أكانت أفراداً            
أم أنواعاً وسواًء أكانت صغرية أم كبرية، قد ألبست ثوباً رائعاً جداً، ُنسج هذا              

نتائج والغايات والفوائـد     املزّين بنقوش الثمرات وال    "احلكمة"الثوب من قماش    
 املطرزة بأزاهري اللطف واإلحسان قـّدت       "العناية"وأكسيت حبلِّة   .. واملصاحل

وفصلت حسب قامة كلّ شيء ومقاس كل موجود، وعلى حلّة العناية هـذه             
 الساطعة بربيق التوّدد والتكّرم والتحـّنن، واملتأللئـة         "الرمحة"قُلّدت شارات   

على تلك الشارات املرّصعة املنّورة ُنصبت مائـدةُ        بلمعات اإلنعام واألفضال، و   
 العام على امتداد سطح األرض مبا يكفي مجيع طوائف ذوي احلياة ومبا             "الرزق"

، فكان القصد من رؤية احلكمة اكتشاف قـصد         )٢(".يفي سد مجيع حاجاهتم   
  .واضعها يف أصل وضعها

 علـى   وقد استعملت احلكمة دليال على قصد احلكيم وهي برهان ساطع         
فالنظر يف الكون يشري إشـارة      "أصول املقاصد وفروعها، حبسب زاوية النظر،       

واضحة إىل حكيم مطلق احلكمة، وكرمي مطلق الكرم، ورحيم مطلق الرمحة،           
إال تعبرياً عن قصود يف األمسـاء         وما أمساء اهللا احلسىن    )٣(".ورزاق مطلق الرزق  

  .دية واملعنويةواألفعال املتجلية عنها يف حياة اإلنسان املا
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يعّبر عن بعض املقاصد اجلزئية باحلكمة املتجلية يف بعض مظاهر جتليـات            
ففي تعدد الغايات هذا    "،  "اجلواد"األمساء احلسىن، كالتجليات املستفادة من اسم     

 "االقتصاد والسخاء املطلقني  " أي بني    "احلكمة واجلود "يكمن سر التوفيق بني     
إذا لوحظت غاية مبفردها     :وتوضيح ذلك . اللذين يبدوان كالضدين والنقيضني   

، فالثمار واحلبـوب    "اجلواد" فإنّ اجلود والسخاء يسودان آنذاك، ويتجلى اسم      
أي أّنها تفيـد جـوداً      . حسب تلك الغاية املفردة امللحوظة ال تعد وال حتصى        

أما إذا لوحظت الغايات كلّها فإنّ احلكمة هي اليت         . مطلقاً وسخاء ال حصر له    
فتكون اِحلكَم والغايات املتوخاة من مثرة      . "احلكيم"يمن، ويتجلى اسم    تظهر وهت 

لشجرة واحدة بعدد مثار تلك الشجرة، فتتوزع هذه الغايات علـى األقـسام             
العامة تشري إىل حكمة غـري      ) املقاصد(ة اليت سبق ذكرها، فهذه الغايات       الثالث

جلود املطلـق اللـذان     هنائية، واقتصاد غري حمدد، فتجتمع احلكمة املطلقة مع ا        
  .)١("يبدوان كالضدين

إن ":كما ُتعّبر أحيانا عن املقاصد اخلفية املستفادة بطريق التأّمل، مثال ذلك          
هي احملافظة على األمن والنظام، فـإذا نظـرت إىل           إحدى الغايات من اجليش   

 أّما إذا نظرنا إليه   . اجليش هبذا املنظار فسترى أنّ هناك عدداً فوق املطلوب منه         
مع أخذنا الغايات األخرى بنظر االعتبار كحفظ احلدود، وجماهـدة األعـداء            

فهو إذن تـوازن    .. وغريها، عند ذلك نرى أنّ العدد يكاد يفي باحلد املطلوب         
وهكذا ميكن  . "عظمتها" احلكومة مع    "حكمة"إذ جتتمع   . دقيق مبيزان احلكمة  
  )٢(".أنّ اجليش ليس فوق احلد املطلوب: القول يف هذه احلالة

ولو نظر إىل احلكمة من زاوية الوظيفة التربوية العامة لكانت مقـصودة يف             
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سياق آثارها املتجلية يف األفعال اإلهلية يف الكون، ولكانت هبذه الصفة مقصدا            
أساسيا من مقاصد اهللا يف أفعاله الكونية، يرى هذا املعىن يف تأكيد بديع الزمان              

إنّ احلكمـة اإلهليـة     " :كون، من حنو قوله   على مقتضيات احلكمة اإلهلية يف ال     
وحاكميتها، اليت ال هتمل أصغر خملوق دون أجـر، أو دون كمـال، أو دون               
مقام، ملا يقوم به من وظيفة، كيف هتمل مأموريها ومستخدميها الكثريين جداً،            

 :، كما يتجلّى املعـىن ذاتـه يف قولـه         )١(".دون نور، أو دون أجر    .. الذرات
ل هذا الكتاب وتعليمه تعليماً كلياً وشامالً مجيع حقائقـه،          وألجل تدريس مث  "

  )٢(".تقتضي احلكمة سرياً وسلوكاً يف غاية السمو والرفعة

  الفائدة واملقصد. و
استعملت رسائل النور الفائدة مبعىن املقصد يف كثري من األحيان، واسـتعملتها            

جزة من طبيعة خاصـة أو      أيضا مبعىن الغاية املرحلية اليت يتوّخى بلوغها بأعمال من        
نوع خاص، كأّنها تكّون دافع التوّجه إىل الفعل، وهي هبذه الصفة مبثابة مقاصـد              
مرحلية متثّل قّوة دفع إلجناز عمل خمصوص متعلّق هبا تعلّقا مباشرا، يّتضح األمـر              

 يرغبون يف الـدين     - من أهل التقوى     -رأيت عدداً من األشخاص     ": باملثال اآليت 
حىت . يموا أوامره كي يوفقوا يف حياهتم الدنيوية ويفلحوا يف أعماهلم         وحيبون أن يق  

مبعىن . أنّ منهم من يطلب الطريقة الصوفية ألجل ما فيها من كرامات وكشفيات           
أّنه جيعل رغبته يف اآلخرة ومثارها تكئة ومرتبة سلّم للوصول إىل أمور دنيوية، وال              

 السعادة الدنيوية كمـا هـي أسـاس         يعلم هذا أنّ احلقائق الدينية اليت هي أساس       
أي تكّون دافعا    (السعادة األخروية، ال تكون فوائدها الدنيوية إالّ مرّجحة ومشّوقة        

إال أّنها لو ارتقت تلك الفائدة إىل مرتبة العلة لعمل الـرب،            ) جزئيا ومقصدا مرحليا  
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 أفضل  وقد ثبت بالتجربة أنّ   . فإهنا تبطله، ويف األقل يفسد إخالصه، ويذهب ثوابه       
منقذ من ظلم هذا العصر املريض الغادر املشئوم ومن ظلماته الدامسة، هو النـور              

يشهد على صدق هذا    .الذي تشعه رسائل النور مبوازينها الدقيقة وموازناهتا السديدة       
  )١(".أربعون ألف شاهد

اجلزئية املعّبر عنها بالفوائـد     ) العرضية(هلذا جيب أن تنـزل تلك املقاصد       
احلقيقية، وأن ال جناوز هبا طورها، ألّننا إن جتاوزنا هبا ذلك، أفضت            منـزلتها  

سيؤثّر على تلـك    إىل تعطيل نتائجها السننية، بل ونسف املقاصد األصلية، مما          
  .يف قابل األيام) الفوائد(املقاصد اجلزئية 

   رتب املقاصد وطرق التعبري عنها يف رسائل النور)٢
ل النور، وينظر إليها باعتبارات خمتلفة،      تعّددت وتنّوعت رتب مقاصد رسائ    

أو ما يدور يف فلكهما كاألصـلية       ) جزئية(فهي باعتبار املضمون كلية وفرعية      
  .واملقصد العايل، ومقصد املقاصد واملقصد احلقيقي

كما يطلق مقابلها على مقاصد جزئية متعلّقة بقضايا ومسائل جزئية تفهـم يف             
ار املقصد يف املخاطب، ظاهرية أو باطنيـة أو         سياقها الذي ذكرت فيه، وهي باعتب     
 من زاوية وظيفية صرف     -ميكن أن ينظر إليها      جامعة بينهما، وإضافة إىل ما سلف     

 باعتبار مصدرها واألصل يف وضعها، فيقال مقاصد إهلية ذلك أّنها إهلية يف أصل              -
اصد يف عـامل    وضعها، إال أنّ الضرورات املنهجية تنّبه إىل املقاصد اإلنسانية واملق         

النبات وعامل اجلماد، بل ويف كلّ شيء يف الكون، والتنبيه إليها ال باعتبارها مناقضة              
أو مزامحة للمقاصد اإلهلية بل باعتبارها وجها من وجـوه بيـان مقاصـد اهللا يف                

  .اإلنسان، فهي أشبه بالتوضيح للمقاصد اإلهلية املتجلية يف اإلنسان
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  خمتلف مستويات املقاصد. أ
عمل بديع الزمان النورسي يف التعبري عن املقاصد أساليب خمتلفة، تعّبـر            است

مبجموعها عن رتب املقاصد يف رسائل النور، نقتصر يف هذا املقام علـى مـا               
  .صّرح به يف الرسائل

  : املقاصد اإلهلية-

استعمل بديع الزمان مصطلح املقاصد اإلهلية تعبريا عما الح له مـن جتليـات              
ية من خلق الكون يف عناصره املادية واملعنوية، استشف ذلك األمر من            الغايات الربان 

خيلـص إىل    القرآن الكرمي أهم مصدر للحقائق اإلميانية والكونية، تلك احلقائق اليت         
اكتشاف حقيقتها كل عاقل، بل مجيع أرباب العقول، مبا يلقّنه القرآن الكرمي مـن              

بأمجل صورة وأجالها املقاصـد     دروس مقدسة سامية وإرشادات حكيمة، وليبّين       
، وليستقبل بأكمـل    "احلَكَم احلكيم "اإلهلية بالقرآن العظيم، حيث بّين أنّ للصانع        

فإنـسانٌ  . مقابلة وأمتها مظاهر احلكمة البالغة واجلمال واجلالل املتجلية يف اآلفاق         
، بـل   )أي ميثّل مقصدا أساسيا يف الكـون      (هذه مهمته، إنسان ضروري وجوده      

  )١(." هذا الكون، كضرورة الشمس ولزومها لهيستلزمه
ويف سياق احلديث عن تلك املقاصد اعترب اإلنسان أعظـم مقـصد مـن              

وقد جعله اخلالق احلكيم مؤّهال إلدراك اخلطـاب        "املقاصد اإلهلية يف الكون،     
الرباين، واختاره سبحانه من بني خملوقاته، واصطفى من بني اإلنسان املكّرم َمن            

ضل وأعظم إنسان بأعماله وآثاره الكاملة، ليكون موضع خطابه         أكمل وأف  هو
  )٢(."اجلليل باسم النوع اإلنساين كافة، بل باسم الكائنات مجيعاً
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ووظّف العنوان نفسه يف سياقات خمتلفة منها على سبيل املثال ال احلـصر             
إنّ هذا الكون مثلما يدلّ على صانعه، وكاتبه، ومصّوره الذي أوجده،           ": قوله
الذي يديره، ويرتبه، ويتصّرف فيه بالتصوير والتقدير والتدبري كأّنـه قـصر            و

باذخ، أو كأّنه كتاب كبري، أو كأّنه معرض بديع، أو كأّنه مشهر عظيم، فهو              
كذلك يستدعي ال حمالة وجود َمن يعّبر عما يف هذا الكتاب الكبري من معاٍن،              

ن، ويعلّم احلكـم الربانيـة يف       ويعلم ويعلِّم املقاصد اإلهلية من وراء خلق الكو       
حتوالته وتبدالته، ويدّرس نتائج حركاته الوظيفيـة، ويعلـن قيمـة ماهيتـه             
وكماالت ما فيه من املوجودات، أي يقتضي داعياً عظيماً، ومنادياً صـادقاً،            

يـدل   - من حيث هـذا االقتـضاء      - وأستاذاً حمققاً، ومعلماً بارعاً؛ فالكون    
  )١(.ويشهد على صدق هذا النيب 

ويظهر أنّ بديع الزمان عّبر عن الرتب بأساليب وألفاظ متنّوعـة، حتمـل يف              
عباراهتا الدليل على مستويات خمتلفة من املقاصد، منها على سبيل املثال ال احلصر،             

  . املقصد احلقيقي، مقصد املقاصد، املقاصد الكلية ومقابلها املقاصد اجلزئية

  : املقصد احلقيقي-

زمان رتبة املقصد احلقيقي مبعىن مقصد املقاصد، صّرح هبذا         استعمل بديع ال  
 :املعىن يف سياق تعليقه على الشرور والقبائح اجلزئية املبثوثة يف الكون، فيقـول            

وأمثال هذه الشرور والقبائح اجلزئية ُخلقت يف الكون لتكون وسيلة إلظهـار            "
ام أن املقصد احلقيقي    أنواع اخلري واجلمال الكلّيني، وهكذا يثبت باالستقراء الت       

اخلري واحلسن والكمـال، لـذا      :يف الكون والغاية األساسية يف اخللق إّنما هو         
فاإلنسان الذي لّوث وجه األرض بكفره الظامل وعصيانه اهللا ال ميكن أن يفلت             
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من العقاب، ويذهب إىل العدم من دون أن حيق عليه املقـصود احلقيقـي يف               
  )١ (".بل سيدخل سجن جهنم. الكون

 الُبعد اإلنساين لرسائل النور، إذ      "املقصد احلقيقي "يؤكّد مضمون املصطلح    
خلّص األستاذ املقصد احلقيقي يف الكون والغاية األساسية يف اخللق بأسـلوب            
واضح بّين، أكّده حصرا يف اخلري واحلسن والكمال، سواء تعلّق األمر بتـذكري             

عليه من تـصّورات خاطئـة       ا هو املؤمن حتبيبا أو ترهيب الكافر تنفريا له عم       
  .وتصّرفات طائشة

  : مقصد املقاصد-

استعمل يف سياق آخر ما يقرب من املعىن السابق، ومساه مقصد املقاصـد             
إنّ " :مبّينا فيها الغايات النهائية واملقاصد الكربى، يشهد هلذا االستعمال قولـه          

عد هدف وأعاله   أنّ املقاصد القادمة من أب     : عظمة وسعة هو   الذي يعطي الكالم  
 يرتبط بعضها ببعض، ويكمل أحدها نقصان اآلخر،        - وهو مقصد املقاصد     -

ويؤدي الواحد منها حق جاره، حىت كأنّ وضع هذا يف موضعه ميكّن اآلخر يف              
يأخذ حمله املالئم له، فتنصب تلك       مكانه، ويقّر اآلخر يف مستقره، وهكذا كلٌ      

. سب ميني هذا ومشاله وكل جهاتـه      املقاصد يف قصر الكالم املشيد مبالحظة ن      
وكأن املتكلم استعار عقوالً إىل عقله للتعاون، وغدا كل مقصد مـن تلـك              
املقاصد جزءاً تشترك فيه التصاوير املتداخلة، مبثل ما إذا وضع رسـام نقطـة              

ومنخر ذاك وفم هذا وشـامة       سوداء يف صور متداخلة، فإهنا تكون عني هذا       
  )٢(.يع نقاط أمثال هذهذلك، وهكذا ففي الكالم الرف
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  : املقصد العايل- 

 أورد األستاذ يف مقام آخر استعماال ممّيزا يكاد يكون فريدا يف السياق العام 
لرسائل النور، فقد استعمل مصطلح املقصد العايل، ومن مضامني ذلك املقصد           
النبيل التأكيد على أنّ أفضل خصالنا ومقتضى ديننا هـو أن نقـول بروحنـا               

إن متنا، فأمتنا اإلسالمية حية، وهي      ": وجداننا وفكرنا وبكل قوانا   وجسدنا و 
باقية خالدة فلتحيا أمتنا ولتسلم، وحسبنا الثواب األخروي، فإنّ حياتنا املعنوية           

األمة حتيينا وتعّيشنا، وجتعلنا يف نشوة ولذة يف العـامل العلـوي،             اليت يف حياة  
  .احلمّية لنا دستوراً فينبغي أن جنعل الدساتري النورانية للنور و

يتطلّب هذا املسلك أن حنفر بالفكر الديين اإلسالمي يف جوف األمة حوضاً            
 ونسّد باملعارف والعلوم ثغـرات حتتـها        – كحوض الكوثر    -للمعرفة واحملّبة   

هنـاك  . يسيل منها املاء، ونفتح بالفضيلة اإلسالمية املسائل اليت تصب املاء فيه          
ماله إىل يومنا هذا فجرى يف األرض السبخة الرملية         نبع كبري ضائع أسيء استع    

فما أّدى إالّ إىل ترعرع متسّولني عجزة، فشّيدوا جمرًى مجيالً له وُصبوا املـاء              
باملساعي الشرعية إىل ذلك احلوض مث سقوا بستان كماالتكم به، فهذا نبٌع ال             

  .)١("ينضب وال ينفد أبداً
خدمة األّمة ال األفراد، فينبغي التأكيـد       يفرض تبين املقصد العايل التركيز على       

اإلحسان إّنما يكون إحساناً حقاً إن كان لألسرة اإلنسانية أي للنـوع أو              على أنّ 
للمحتاج أو الفقري، وعنده يكون السخاء سخاًء حقاً، وإذا كان السخاء ألجـل             
األمة، أو للفرد الذي تعد خدمته خدمة األمة، فهو سخاء مجيل، ولكن إن كـان               

  . إن األمة باقية، بينما الفرد فاٍن: غري احملتاج يعّوده الكسل والتسّول واخلالصةل
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 ٣٦

خدمة األّمة إذاً مقصد أعلى من خدمة األفراد، من مثّ كانت خدمة األمـة              
خدمة لألفراد وال عكس، هلذا ختم األستاذ كالمه، بالتأكيد علـى أنّ هـذا              

ك احتياج امللّية وفتح البـاب      الزمان أكّد بدوره وكشف مبا ال يدع جماال للش        
  )١(.هلذا املقصد العايل

وتعّبر مصطلحات املقصد العايل واملقصد األصلي واملقصد الكلي عن وجه          
من وجوه مقاصد القرآن الكرمي، واليت ّمساها بديع الزمان باملقاصد األساسـية            

  .للقرآن الكرمي

   املقاصد الكلية واجلزئية.ب
مقاصد تقسيمها إىل مقاصد كلية ومقاصـد  أول مظاهر تبويب النورسي لل   

جزئية، وقد ذكرها يف أكثر من موضع، عرضها يف مقام بيان املقاصد الكلية يف              
اعلم أنّ يف ختم اآليات يف األغلب " :القرآن الكرمي، يشهد هلذا االستعمال قوله

لة بفذلكات متضّمنة لألمساء احلسىن، أو بعينها، أو متضمنة لألمر بالتفكّر واحلوا          
على العقل، أو متضمنة ألمر كلي من املقاصد القرآنية، شرارات مـن نـور              
حكمته العلوية ورّشات من ماء هدايته اإلهليـة، إذ القـرآن احلكـيم ببيانـه       
اإلعجازي، يبسط اآلثار وأفعال الصانع للنظر، مث يستخرج منها األمسـاء، أو            

  )٢("ثبوت احلشر، أو التوحيد
 املعاين، فيّتخذ من اإلنسان مثاال لتوضيحها، إذ        ويصّرح يف سياق آخر هبذه    

يف اإلنسان من املطالب الدقيقة اجلزئية واخلفية جداً ختص راحة قلبه وسالمته،            
مدار لبقاء روحه وسعادهتا، حبيث ال       وله أيضاً من املقاصد الكلية احمليطة ما هو       

 ويهتم هبـا    ميكن أن حيقّقها له إالّ من يبصر ما ال ُيرى من أرق حجب القلب             
                                                           

  ٤٢٠ - ٤١٥انظر صيقل اإلسالم . ١
  ٤٥٨املثنوي العريب النوري . ٢



 ٣٧

ويسمع ما ال ُيسمع من أخفى األصوات ويستجيب هلا، ومن له القدرة علـى              
. تسخري السموات واألرض يف وظائف جليلة كتسخري اجلندي املنقاد لألوامر         

وكذا فإنّ مجيع أجهزة اإلنسان ومشاعره تأخذ مكانة رفيعة بسر التوحيد، يف            
  )١(.حني تسقط إىل هاوية سحيقة بالكفر والشرك

جلّي مما سبق بيانه أنّ األستاذ يوظّف املصطلحني، فيذكر مقاصد كلية تندرج            
  .فيها مقاصد جزئية، تتعلّق مبسائل تندرج يف اإلطار الكلي املشار إليه أعاله

   املقصد األصلي واملقصد التبعي.ج
ويقّسم املقاصد يف سياق آخر إىل مقاصد أصلية ومقاصد فرعيـة، يربطهمـا             

قيقا للغايات اجلزئية والكلية، وقد ذكر ذلـك التقـسيم حـني            رباط التكاتف حت  
أنّ ! اعلم" :احلديث عن مقاصد القرآن الكرمي، يشهد هلذا االستعمال قوله رمحه اهللا          

إثبـات  : املقصد األصلّي يف القرآن الكرمي إرشاُد اجلمهور إىل أربعة أساسات هي          
لكائنات يف القرآن الكرمي إّنمـا      الصانع الواحد، والنبّوة، واحلشر، والعدالة؛ فذكُر ا      

هو تبعّي واستطرادّي لالستدالل، إذ مـا نــزل القـرآن لـدرس اجلغرافيـا               
والقوزموغرافيا، بل إّنما ذكَر الكائنات لالستدالل بالصنعة اِإلهلية والنظام البـديع           

واحلال أنّ أثر الصنعة والعمد والنظام يتـراءى يف         . على النظّام احلقيقي جلّ جالله    
وكيف كان التشكل فال علينا، إذ ال يتعلق باملقصد األصلي، فحينئـذ            .  شيء كل

مادام أّنه يبحث عنها لالستدالل، ومادام أّنه جيب كونه معلوما قبل املدعى، ومادام             
أّنه يستحسن وضوح الدليل، كيف ال يقتضي اإلرشاُد والبالغةُ تأنيَس معتقـداهتم            

إمالة بعض ظواهر النصوص، إليهـا، ال ليـدلّ         احلسية، ومماشاة معلوماهتم األدبية ب    
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عليها بل من قبيل الكنايات أو مستتبعات التراكيب مع وضع قرائن وأمارات تشري             
  )١(".إىل احلقيقة ألهل التحقيق

واستعمل مصطلح املقصد األصلي يف سياق آخر، أشار فيه إىل أنّ ذكـر             
مقصدا أصـليا بـل     الكائنات يف القرآن الكرمي تبعي واستطرادي مبعىن ليس         

إنّ املقصد األصلي للشارع احلكيم مـن       " :مقصدا تبعيا، يؤكّد هذا املعين قوله     
لـذا  . إرشاد اجلمهور حمصور يف إثبات الصانع الواحد والنبوة واحلشر والعدالة         

أي  .تبعـي واسـتطرادي، لالسـتدالل      فذكر الكائنات يف القرآن إّنما هـو      
 على املـنظّم    - الظاهرة إلفهام اجلمهور     -ة  االستدالل بالّنظام البديع يف الصنع    

. واحلال أنّ أثر الصنعة ونظامها يتراءى يف كـل شـيء          . احلقيقي جلّ جالله  
  )٢(".وكيف كان التشكّل فال علينا إذ ال يتعلق باملقصد األصلي

وقد عّبر عن املقصد األصلي يف سياق آخر بالغرض األصلي، كإشارته إىل            
  .)٣( حتديد املقصدالغرض األصلي املستفاد من

ويقابل املقصد األصلي يف االستعمال املقصد التبعي، وفق ما صـّرح بـه             
األستاذ يف النص املذكور سابقا، ومعلوم أنّ املقاصد التبعية ختـدم املقاصـد             
األصلية وتنخرط يف سلك خدمتها توضيحا وحتقيقـا، إذ ال يتـصّور حتقـق              

  .ة، فالصلة بينهما عضويةاملقاصد األصلية بغري حتقق املقاصد التبعي
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:אאאא 
عرضت املقاصد الكلية واجلزئية يف شكل الفت لالنتباه، ويؤكّـد ذلـك            
العرض التأسيس املعريف املنهجي لتلك الكليات وما يندرج فيها من جزئيات،           

  :وتتأكّد املزاولة املنهجية يف النقاط اآلتية

  كلية جواب ألسئلة متكررة متفاوتةقاصد ال امل)١
 املقاصد الكلية جواب ألسئلة متكررة متفاوتـة، تنتـهي إىل التمـازج            
واالحتاد، كأّنها جواب لسؤال واحد، جاءت بياناً حلادثات أحكـاٍم متعـّددة            

  .. متغايرة، مع كمال االنتظام كأنّ احلادثة واحدة
ـ ( ويتوافق هبذا الصدد الكتاب املنظور      مـع الكتـاب املـسطور     ) ونالك

، فتجد كال منهما متضمناً لتنـزالت أو أفعال إهليـة يف أسـاليب             )الوحي(
تناسب أفهام املخاطبني، فالكتاب املسطور له تنـزالت تناسب اخللق من جهة           

 حبـاالت يف التلقـي متنوعـة        "عليه السالم "األفهام، والسيما، املنـزل عليه     
وجـاء متكلمـاً    .. سة، كأنّ احلالة واحـدة    متخالفة، مع غاية التماثل والسال    

متوجهاً إىل أصناف خماطبني متعددة متباعدة، مع سهولة البيان وجزالة النظـام            
ووضوح اإلفهام كأنّ املخاطب واحد، حبيث يظّن كلُ صنف كأّنه املخاطـب            

ونـزل مهدياً وموصالً لغايات إرشادية متدرجة متفاوتة، مع كمال         .. باألصالة
والنظام واملوازنة كأن املقصد واحد، تدور تلك املقاصد والغايـات          االستقامة  



 ٤٠

فبـسّر  . "وحيد، والنبوة، واحلشر، والعدالـة    الت": على األقطاب األربعة وهي   
  )١(.امتالئه من التوحيد، التأم وامتزج وانتظم واحتد

ميكن أن نقرر مما سلف أّنه مع تعدد املقاصد الكلية وتنّوع املقاصد اجلزئية             
درجة فيها يشمل مجيع تساؤالت البشر وحاجاهتم، كأّنها جتيبهم إىل طلبهم           املن

من غري طلب منهم، ليس هذا فحسب، بل تتجاوز ذلك إىل تقرير املطلوب يف              
  .أمناط متنّوعة تشبع احلاجة إىل معرفة املقاصد الكلية واجلزئية وزيادة

   صيغ التعبري عن املقاصد تنّوع)٢
شكال خمتلفة متنّوعة ختدم أهدافا كليـة تـضبطها         تذكر املقاصد الكلية بأ   

املقاصد الكلية، ذلك أنّ القرآن الكرمي قد يذكر بعضاً من املقاصد اجلزئيـة، مث          
  .ألجل أن حيّول تلك اجلزئيات إىل قاعدة كلية، جييلَ األذهان فيها

من ذلك مثال تثبيت وإثبات املقصد اجلزئي وتأكيده باألمساء احلسىن الـيت            
دة كلية، وألجل جعل هذا املقصد اجلزئي كلياً تفيد اآلية بأنّ الـذي             هي قاع 

يسمع أدىن حادثة من املخلوقات ويراها، يلزم أن يكون ذلك الذي يسمع كل             
والذي يكون رباً للكون ال بّد أن يرى        .املنـزه عن املمكنات   شيء ويراه، وهو  

ال يـرى   ما يف الكون أمجع من مظامل ويسمع شكوى املظلـومني، فالـذي             
مصائبهم وال يسمع استغاثاهتم ال ميكن أن يكون رباً هلم، ومن أمثلة ذلك على              

كمـا  . تبني حقيقتني عظيمـتني    )إن اهللا مسيع بصري   (رأي النورسي، أنّ مجلة     
، أي أنّ اخللوص إىل اإلقرار القطعي باملقصد        )٢(جعلت املقصد اجلزئي أمراً كلياً    

قرير النتيجة وصحتها وإن كانت جزئية، ذلك       إّنما ثبت بالتكرر املفيد ت     اجلزئي
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أنّ تنّوع وجوه تكرار اجلزئيات وتعّددها يقرر كلية املقصد اجلزئي وقطعيته من            
  .زاوييت الثبوت أوال واجلزئية ثانيا

  الكلية  صيغة التكامل بني املقاصد اجلزئية)٣
ملقصد تقوم فلسفة املقاصد على التناغم الداخلي بني املقاصد الفرعية خدمة           

كلي،مث تتضافر املقاصد الكلية حمققة التكامل فيما بينها خدمة ملقصد املقاصد،و           
  .يفرض حتقيق ذلك تكامال فرعيا وكليا يف املقاصد مث بني املقاصد نفسها

تؤكد الصيغ املشار إليها أعاله الدور التكاملي بني املقاصد اجلزئية والكلية،           
صد جزئي مـن الناحيـة النظريـة        حبيث يستحيل تصّور مقصد كلي بغري مق      

البحت، واحملال نفسه معدوم من الناحية العملية الصرف، هلذا فاملقاصد اجلزئية           
ختدم املقاصد الكلية خدمة مباشرة، ومتثّل فرشتها الضرورية كما أن املقاصـد            
  .الكلية متثّل العمد، وهي األهداف الكربى اليت تتوخى املقاصد اجلزئية حتقيقها

   وتعليمية عرض املقاصدتربوية) ٤
يبّين القرآن الكرمي احلقائق النورانية جبميع فروعها وأغصاهنا وجبميـع غاياهتـا            
ومثراهتا بياناً يف منتهى التوافق واالنسجام حبيث ال تعيق حقيقةٌ حقيقةً أخـرى وال              

وعلى هذه   ..يفسد حكُم حقيقٍة ُحكْماً ُألخرى، وال تستوحش حقيقة من غريها         
تجانسة املتناسقة بّيَن القرآن الكرمي حقائق األمساء اإلهلية والصفات اجلليلة          الصورة امل 

والشؤون الربانية واألفعال احلكيمة بياناً معجزاً حبيث جعل مجيع أهـل الكـشف             
واحلقيقة ومجيع أويل املعرفة واحلكمة الذين جيولون يف عامل امللكوت، يـّصدقونه            

وما ! ما أصوَب هذا  ! سبحان اهللا : عجاُب يغمرهم قائلني أمام مجال بيانه املعجز واإل     
  )١(.أكثر انسجامه وتوافقه وتطابقه مع احلقيقة وما أمجله وأليقه
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 -) أي اآليات الكونيـة   ( جبميع آياته املتوجهة للكون      - ميضي القرآن الكرمي  
ويصرف . على هذا األساس، فيكشف عن حقيقة الدنيا كما هي، ويبّينها لألنظار          

 ليتوجه إىل   - بتلك اآليات    - ببيانه إىل مدى دمامة وجه الدنيا القبيح         نظر اإلنسان 
فيوّجه . الوجه الصبوح اجلميل للدنيا اجلميلة، ذلك الوجه املتوجه إىل الصانع اجلليل          

نظر اإلنسان إىل هذا الوجه، ملقّناً إّياه احلكمة الصائبة والفلسفة احلقّة مبا يعلّمه من              
 مع التفاته إىل حروفه ونقوشه، من دون أن يبّدد جهوده           معاين كتاب الكون الكبري   

فيما ال يعنيه من أمور نقوش احلروف الزائلة كما تفعله الفلسفة الثملـة العاشـقة               
 أي غفلت عن حتديد مقاصد فضال       )١(.للقبح، حيث أنسْته النظر إىل املعىن واملغزى      

  .عن السعي إىل حتقيق أهداف إنسانية
 الذي يراه الغافلون فضاء موحشاً بـال هنايـة،          "الكون"ويبني باإلعجاز نفسه    

كتاباً : ومجادات مضطربة بال روح تتدحرج يف دوامة الفراق واآلالم، يبّينه القرآن          
بليغاً، كتبه األحد الصمد، ومدينة منّسقة عّمرها الرمحن الرحيم، ومعرضاً بـديعاً            

ن حياة يف تلك اجلمـادات،      أقامه الرّب الكرمي إلشهار مصنوعاته، فيبعث هبذا البيا       
وجيعل بعضها يسعى إلمداد اآلخر، وكل جزء يغيث اآلخر ويعينه، كأّنه حيـاوره             
حماورة ودية صميمة، فكلّ شيء مسّخر وكلّ شيء أنيط به وظيفـة وواجـب،              
وهكذا يلقي القرآن دروس احلكمة احلقيقية والعلم املنّور إىل اإلنس واجلن واملالئكة            

قمني بأن   - الذي له هذا اإلعجاز يف البيان      - هذا القرآن العظيم  فال ريب أنّ    .كافة
  )٢(.حيوز خواص راقية عالية، وميزات مقدسة سامية
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  رسائل النور وممّيزاهتا
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:אא 
املـصادر  تستشف رسائل النور مقاصدها ومضمون تلك املقاصـد مـن           

نت عنايـة بـديع     اإلسالمية املعتمدة يف فنون املعارف اإلسالمية عموما، فكا       
جلّيـة واضـحة باعتبارمهـا      ) القرآن الكرمي والسّنة املطّهرة   (الزمان بالوحيني   

مصدرين رئيسني للمعارف اإلسالمية عموما واملقاصد على اخلصوص، هلذا بّوأ          
 ومتحيصها، واستأنس يف تأكيد ذلك      الوحيني الصدارة تأسيسا للمقاصد وبياهنا    

  .األمر بالواقع الكوين والبشري املستشف من تاريخ العامل واإلنسانية

  القرآن الكرمي: املصدر األول) ١
مصدر معـارفهم الدينيـة،    يعّد القرآن الكرمي كتاب املسلمني األول، فهو      

ئق بالعبـارات  يعّرفهم برّبهم ونبّيهم واملعاد والعدالة، وقد عّبر عن تلك احلقـا         
  .الواضحة البّينة، عبارات وألفاظ ال حتتمل التأويل أّيدهتا إشارات كثرية

مثلما "أخرب القرآن الكرمي بتلك املقاصد بصريح اللفظ وبأْبَين األساليب، فهو           
أجرى من حبر علومه، علوَم الشريعة املتعددة الوفرية، وعلـوَم احلقيقـة املتنوعـة              

 املختلفة غري احملدودة، فإّنه أجرى كذلك من ذلك البحـر           الغزيرة، وعلوَم الطريقةِ  
بسخاء وانتظام، احلكمة احلقيقية لدائرة املمكنات، والعلوَم احلقيقية لدائرة الوجوب          

 وكل ذلك تعبري عن املقاصد بصريح العبارة،        )١(".واملعارف الغامضة لدائرة اآلخرة   
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ببيان مقاصدها اليت يشهد هلا     ذلك أنّ بيان علوم الشريعة واحلقيقة يكون مشفوعا         
  .االنتظام مبا ييّسر هلا االخنراط يف سلك خدمة اإلنسان

ميثّل القرآن الكرمي حسب تعبري رسائل النور وجوهـا متعـددة للخدمـة             
املعرفية والعقدية والفكرية والتربوية، فيظهر أّنها متكثّرة ومنسجمة يظهر فيها           

  :ية يف اجملمالت اآلتيةالتكامل والشمول، نلخصها من زاوية وظيف

  َديها املعريف والتربوي اإلنساين الناحية املعرفية ببع.أ
ميثّل القرآن الكرمي مصدرا رئيسا ملعارف خمصوصة، معارف هلـا بعـدها            
املعريف واإلنساين، حبيث يظهر املضمون اإلنساين املطلوب يف صيغته زيادة إىل           

  :مضمونه، ويتجلى فيما يأيت

 : ية ذات البعد اإلنساين الناحية املعرف-

حناول يف هذا السياق االقتباس من أقوال األستاذ النورسي، ونعرضـها يف            
 :شكل بنود مركّزة، وإليك بيان ذلك

   ..ميثّل الكتاب الكرمي الترمجةُ األزلية لكتاب الكائنات الكبري •
 .. ميثّل الترمجانُ األبدي أللسنتها املتنوعة التالية لآليات التكوينية •
 .. ّد مفّسر كتاب عالَم الغيب والشهادةيع •
إّنه كّشاٌف ملخفيات الكنوز املعنوية لألمساء اإلهلية املستترة يف صحائف           •

 .. السماوات واألرض
 .. الكتاب املسطور مفتاح حلقائق الشؤون املضَمرة يف سطور احلادثات •
 .. إّنه لسان عالَم الغيب يف عامل الشهادة •
الرمحانيـة    السبحانية وااللتفاتات األبديـة    خزينةٌ للمخاطبات األزلية   •

 .الواردة من عامل الغيب املستور وراء حجاب عامل الشهادة



 ٤٧

 ..القرآن الكرمي مشُس عامل اإلسالم املعنوي وأساُسه وهندسته •
 .. الوحي خريطةٌ مقدسةٌ للعوامل األخروية •
الساطع إّنه القولُ الشارح والتفسُري الواضح والربهانُ القاطع والترمجان          •

 .. لذات اهللا وصفاته وأمسائه وشؤونه

  :  الناحية التربوية ذات البعد اإلنساين-

ال يتوقّف البعد عند الناحية التربوية، بل جياوزها إىل الناحية التربويـة ذات       
البعد اإلنساين، وحتقق ذلك األمر بتوّزعها على كل ميادين الفعل اإلنساين، وال            

 :ئج إالّ إذا استصحب املتعامل معه امليزات اآلتيةميكن اخللوص إىل تلك النتا
 .. الكتاب الكرمي هو املريب هلذا العامل اإلنساين •
 ..ميثّل ماء وضياء لإلنسانية الكربى اليت هي اإلسالم •
القرآن الكرمي ليس مصدر احلكمة فحسب، بل هو احلكمة احلقيقيـة            •

 .. لنوع البشر
 .. ا يسوق اإلنسانية إىل السعادةيعد الكتاب الكرمي املرشد املهدي إىل م •

  عرفية والتربوية اخلاصة باإلنسان الناحية امل.ب
يتجاوز القصد جمرد إثبات وتثبيت البعد اإلنساين املتجلي يف بعديه املعـريف     
والتربوي، إّنه سعي إىل تقرير تلك احلقائق ومتكينها من قلب اإلنسان نفـسه،             

نفسه مشبعا  ألبعاد اإلنسانية ما مل يكن هوإّنه ال ميكن أن يدفع إىل حتقيق تلك ا
بتلك امليزات، والتشّبع بتلك امليزات يفرض معرفتها وهذا يوجب التعامل مـع            
القرآن الكرمي بطريقة خمصوصة، فهو ليس جمّرد كتاب، بل هـو كتـاب رب              

 :العاملني، والتسليم هبذا يفرض اإلقرار باحلقائق اآلتية

 .كتاب شريعٍة:لإلنسانميثّل الكتاب الكرمي بالنسبة  •
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 .كتاُب حكمٍة وليس جمرد مصدر للحكمة القرآن الكرمي هو •
القرآن العظيم بّين من مضمونه وأمسائه أّنه كتاُب دعاٍء وعبوديٍة، كتاُب            •

 .إّنه كتاب الصلة بني اإلنسان وربه.. أمٍر ودعوة، كتاُب ذكٍر، كتاُب فكٍر
ب اليت حتقق مجيع حاجات     إّنه الكتاب الوحيد املقدس اجلامع لكلّ الكت       •

 .اإلنسان املعنوية
يتمّيز القرآن العظيم مبوافقته ملختلف املشارب، فأبرز ملشَرب كلِّ واحٍد           •

من أهل املشارب املختلفة، وملسلك كلِّ واحٍد من أهل املسالك املتباينة مـن             
األولياء والصديقني ومن العرفاء واحملققني رسالةً الئقةً ملذاق ذلـك املـشَرب            

 .تنويره، وملساِق ذلك املسلك وتصويرهو
القرآن الكرمي كتاب مساوي أشبُه ما يكون مبكتبٍة مقدسـٍة مـشحونٍة             •
 )١(.بالكتب

  تعبري القرآن الكرمي عن املقاصد. ج
يعّبر القرآن الكرمي عن حتقيق مقاصده بأساليب تربوية بديعة، فيعّبر عن مقصد            

أنّ الذي يبعث أجساد األحياء قاطبـة       "احلشر بأمثلة واقعية جزئية معيشة، فيصّرح       
من غري شيء كأّنها أفراد جيش ضخم بكمال االنتظام ومبيزان احلكمة، وجيمـع             

يف كل قرن، بل يف كل       "كن فيكون "ذرات تلك األجساد ولطائفها وحيفظها بأمر     
ربيع، على وجه األرض كافة، ويوِجد مئات األلوف من أمثاهلا من أنـواع ذوي              

قدير العليم الذي يفعل هذا هل ميكن أن يستبعد منه مجـع الـذرات              إنّ ال . احلياة
... نظام اجلسد كأهنا أفراد جيش مـنظم      األساسية واألجزاء األصلية املتعارفة حتت      

  .)٢("!إن استبعاد هذا من ذلكم القدير العليم ال حمالة جنون
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 بديعة  كما أنّ ذكر القرآن الكرمي األمساء احلسىن تعبري عن املقاصد بأساليب          
ذلك أنّ االسم يدل لفظا على متضّمنات املسمى من الناحية اللغوية املعّبرة عن             

من األمساء احلـسىن ميثّـل       مقاصد متوخاة من حقيقة تلك األمساء، فكل اسم       
  .مظهرا من مظاهر تلك املقاصد املعّبرة عن خمتلف وظائفها

مر اهللا بوصفه إله    هو كالم اهللا بوصفه رّب العاملني، وهو أ       " فالقرآن الكرمي 
مكاملةٌ سامية   املوجودات، وهو خطابه بوصفه خالق السموات واألرض، وهو       

بصفة الربوبية املطلقة، وهو خطاب أزيل باسم السلطنة اإلهلية الشاملة العظمى،           
وهو سجل االلتفات والتكرمي الرمحاين النابع من رمحته الواسعة احمليطة بكـلّ            

إذ يف بدايات بعضها     - ية تبني عظمة األلوهية   شيء، وهو جمموعة رسائل ربان    
وهو الكتاب املقدس الذي ينثر احلكمة، نازلٌ مـن حمـيط            - رموز وشفرات 

ومن هذا السر أُطلق على     . االسم األعظم ينظر إىل ما أحاط به العرش األعظم        
وتـأيت  . "كالم اهللا ":  من اسم وهو   القرآن الكرمي ويطلق عليه دوماً ما يستحقه      

أمـا  . رآن الكرمي الكتب املقدسة لسائر األنبياء عليهم السالم وصحفهم        بعد الق 
سائر الكلمات اإلهلية اليت ال تنفد، فمنها ما هو مكاملة يف صورة إهلـاٍم نـابع                
باعتبار خاص، وبعنوان جزئي، وبتجٍل خاص السم خـصوصي، وبربوبيـة           

حليوانات فإهلامات املَلَك والبشر وا   . خاصة، وسلطان خاص، ورمحة خصوصية    
  )١(".خمتلفة جداً من حيث الكلية واخلصوصية

ولوضوح املقاصد يف القرآن الكرمي استغرب أولئك الذين رموا إىل وضـع            
، ذلك أّنهم   )الكتاب والسّنة (ن أو اكتشافها من خارج الوحيني       مقاصد لإلنسا 

مل يوفّقوا على اإلطالق، فأريد صرف جهود اإلنسان يف أبعاد غـري إنـسانية              
ليت وضعها اإلنسان لبين جلدتـه      املقاصد ا (هتا تلك املقاصد غري اإلنسانية      حّدد
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  .ددة بالوحينيـد احملـدود املقاصـاوز األمر حـ، فتج..)أو
والغفلة عن تلك املقاصد يف فهم الكون أو التعامل معه ال خيتلف عن الغفلة              

مـه أو   عن مقاصد القرآن الكرمي حني التعامل معه، فالبعد عن مقاصده يف فه           
تفسريه تضييع ملقاصده اإلنسانية املطلوبة من جهة وغفلة عن مضمونه من جهة            
أخرى، من ذلك أنّ بعضهم صرف طاقته يف غري املطلوب، فانتهى به اجلهد إىل              

  .الغفلة عن امليزات
ولعل من أبَين أمثلة القضية املشار إليها أعاله، سعُي بعض الظـاهريني إىل             

 فطّبقوا منقولَه على بعض اإلسرائيليات، وليس بعيـدا         ...تفسري القرآن الكرمي  
عنه جهد أولئك الذين حاولوا التوفيق بني قسم من معقوله والفلسفة، بناء على             

  .ما رأوا من مشوله على املنقول واملعقول
فبدالً من أن يستخرج الفريقان املقاصد من عني الكتاب والسنة، حـاولوا            

قافة الوافدة، فمن ذلك سعُي طائفة إىل إثبات        تكييف نص القرآن الكرمي مع الث     
عالقة بني النقليات الصادقة وبعض اإلسرائليات احملّرفة، ومنه أيضا سعي طائفة           

 اليت دلّت عليهـا نـصوص       - احلقيقية   )١(ثانية إىل إثبات عالقة بني العقليات     
ـ          -الوحي   شاهبة  والفلسفة املوهومة املمّوهة، ظن الفريقان أنّ هذه املطابقة وامل

، ويف ذلك اقصر طرق التبديل      )٢(تفسٌري ملعاين الكتاب والسنة وبيان ملقاصدمها     
  .وأس أساس البدع الشائعة املنتشرة يف اخللق

ويعد العمل السابق خمالفا ملا اّتفقت عليه كلمة مجيع أهـل االختـصاص             
والشهود ومجيع أهل الذوق والكشف من العلماء املدققني واألولياء الصاحلني،          

                                                           
حكام العقل الفطري السنين، أي ال يراد هبا العقالنية، تلك اليت يراد هبا ما كان موافقا أل: العقلية. ١

  .جتعل للعقل سلطانا يف وضع العقائد
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زاد طريق أبد اآلباد، وذخرية تلك الرحلة        متفقون على أنّ القرآن الكرمي     إذ هم 
الطويلة املظلمة ونورها وُبراقها ليس إالّ امتثال أوامر القرآن الكرمي واجتنـاب            
نواهيه، وإالّ فال يغين العلم والفلسفة واملهارة واحلكمة شيئاً يف تلك الرحلة، بل             

فهو احلق، وهو . فالكالم كالمه  ...ند باب القرب  تقف مجيعها منطفئة األضواء ع    
من منطلق ما سبق تقريره      )١("....الذي ُيظهر احلقيقة وينشر آيات نور احلكمة      

، ليس هذا فحسب، بل جعله )٢(ظهرت احلكمة يف عدم امللل والسأم من القرآن
ث اهللا إضافة إىل ما سلف مصدر وعينا وباعث احلركية يف أفعالنا وإليه يعود بع             

املضامني االجتماعية لإلميان، وهو مؤسس مقاصد ذات أبعاد إنسانية، هدفـه           
  .اإلنسان وهو وسيلتها الرئيسة

  السّنة املطّهرة والسرية الشريفة :املصدر الثاين) ٢
أكرم دالّ على مجاٍل يف كمـال مطلـق         " باملقاصد، إذ أّنه     يعّرف النيب   

سبحانه يف إظهار اجلمال والكمـال      خلالق العامل وأفضل معّرف لّبى إرادة اهللا        
أجلى مرآة  " وهو   )٣(".والشمول بوساطة مبعوث كما تقتضيه احلكمة واحلقيقة      

كما تشري  -وأصفاها لعكس حماسن مجال مالك العامل ولطائف ُحسنه املنـّزه 
وهو أفضل َمن أحبَّه وحببَّه، فلّبى إرادته سبحانه يف رؤيـة   -إليه آثاره البديعة 

فمثل هـذا الـنيب   " )٤(". املقدس وإرادته مبقتضى احلقيقة واحلكمةذلك اجلمال 
 الذي يضاف إىل كفّة حسناته يف امليزان مثل ما قامت به أّمُته مـن               الكرمي  

، والذي تضاف إىل كماالته املعنوية الصلوات       "السبب كالفاعل "حسنات بسر   
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هلية وحمبتـها مـا ال      اليت تؤّديها األّمة مجيعاً، والذي ُيفاض عليه من الرمحة اإل         
حيدمها حدود فضالً عما يناله من مثرات ما أّداه من مهمة رسالته من ثـواب               

 ال ريب أن ذهابه إىل اجلنـة،        نعم، فمثل هذا النيب العظيم       ..معنوي عظيم 
وإىل سدرة املنتهى، وإىل العرش األعظم، فكان قاب قوسني أو أدىن، أمنا هـو              

وأّنه عليه الصالة والسالم هـو      " )١(".حلكمةعني احلق، وذات احلقيقة وحمض ا     
أكمل َمن بّين املقاصد اإلهلية بالقرآن الكرمي وأحسن َمن          - بالبداهة - كذلك

وضح السبيل إىل مرضاة رب العاملني، فلّبى إرادته سبحانه يف تعريف ما يريده             
من ذوي الشعور وما يرضاه هلم بوساطة مبعوث، بعدما عّرف نفسه هلم جبميع             

  )٢(".نوعاته البديعة وحببها إليهم مبا أسبغ عليهم من نَعمه الغاليةمص

  ممّيزات مقاصد القرآن والسّنة املطّهرة

  أعلى مقام الكلمات. أ 
وهكذا فإن  " تعّبر املقاصد عن أعلى مقام الكلمات، كما قال بديع الزمان         

الـيت ال   منح القرآنَ الكرمي أعلى مقام من بني الكلمات مجيعاً، تلك الكلمات            
  : إىل ما يأيت ، ويرجع ذلك"حتدها حدود

نـزول القرآن من االسم األعظم ومن أعظم مرتبة من مراتب كل اسم             •
  .من األمساء احلسىن

 .كالم اهللا، بوصفه رب العاملني •
 .أمره تعاىل بوصفه إله املوجودات •
 . واألرضتخطاُبه بوصفه خالق السماوا •
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 .مكاملةٌ سامية بصفة الربوبية املطلقة •
 . خطاُبه األزيل باسم السلطنة اإلهلية العظمى •
سجلُ االلتفات والتكرمي الرمحاين نابع من رمحته الواسعة احمليطة بكـل            •
 . شيء
جمموعة رسائل ربانية تبني عظمة األلوهية، إذ يف بدايات بعضها رموز            •

 . وشفرات
 )١(.الكتاب املقدس الذي ينثر احلكمة •

عن سائر أنواع الكالم دقّة ومـضمونا،       يستشف مما سلف متّيز كالم اهللا       
شاهد ثروة القرآن الطائلة وغناه الواسع يف معرفة اهللا يف ميـدان العلـم              "فـ

وإفالس الفلسفة وفقرها املدقع يف دروس العربة والعلـم مبعرفـة           .. واحلكمة
  )٢(".الصانع اجلليل

  ل التناسب والتسلس.ب
املطّهرة بالتسلسل والتناسـب،    يتمّيز عرض املقاصد يف القرآن الكرمي والسّنة        

فإنّ مجيع اآليات القرآنية يتألأل عليها هذا االنتظام والتناسب واحلسن، فيظهر يف            "
املقصد الواحد كظهوره يف جمموع املقاصد نفسها أصوال وفروعا، إال أّنهـا قـد              

. تتداخل وتتسلسل، وتصبح توابع، كلّ منها مقارنة مع األخـرى دون اخـتالط            
  )٣(".ألن النظرة العابرة كثرياً ما تزلّ يف هذه املواضع. حلذر واالنتباهوهذا يوجب ا

تداخل وتسلسل وتناسب املقاصد يف القرآن الكـرمي يؤّسـس لدسـتور            
ابتداًء من جري الشمس والقمر، وتعاقـب الليـل         " اجلاري الظاهر    "التعاون"
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جلائعة، وإىل  إىل إمداد النباتات للحيوانات ا     ..والنهار وترادف الشتاء والصيف   
سعي احليوانات ملساعدة اإلنسان الضعيف املكرم، بل إىل وصول املواد الغذائية           

بـل إىل   . على جناح السرعة إلغاثة األطفال النحاف، وإمداد الفواكه اللطيفة        
كل هذه احلركات اجلارية وفق      ...ِخدمة ذرات الطعام حلاجة حجريات اجلسم     

بصريته كلّياً إّنها جتري بقوِة مربٍّ واحـد         ُتري ملن مل يفقد      "التعاون"دستور  
  )١(."كرمي مطلق الكرم، وبأمر مدّبر واحد حكيم مطلق احلكمة

 وفق ذلك االنتظـام     - جبميع مكّوناته املادية واملعنوية      -كما يظهر الكون    
إن كمـال   "والتسلسل حبيث يستبعد توّهم اإلسراف والعبثية يف املوجودات،         

اء كل موجوٍد يطرد هذا الوهم إذ النظاُم خيط ُنظّم فيـه            النظام وامليزان يف إنش   
ومن احملال أن يراعـي     . الغايات املترتبة على األجزاء اجلزئية والتفاصيل الفرعية      

 ويترك غاية اجملمـوع،     - بداللة انتظام بنائه     -أحٌد كلّ غايات تفاصيل قصٍر      
عاين إحاطـة اللفـظ     ويشهد هلذه امل  "،  )٢("اليت هبا تصري الغايات اجلزئية غاياتٍ     

  )٣(".وسعة املعىن واستيعاب األحكام واستغراق العلم وموازنة الغايات
املسطورة اليت منها    ويظهر التناسب يف اآليات املنظورة كظهوره يف اآليات       

يظهر التناسب واالنتظام والتسلسل يف املقاصد نفسها، فال تضارب بل تكامل           
 لتلك املقاصد يف انتظامها مقاصـد       وتوافق وتناسب وانتظام، حبيث يظهر أنّ     

  .زيادة إىل ما سلف بيانه...تربوية ومنهجية و

  التساند بني املقاصد. ج
تتساند املقاصد فيما بينها بشكل خيدم حقيقة متكاملة وشاملة، ويشهد هذا           

                                                           
  ٣٣٨الكلمات . ١
  ٢٨٥املثنوي العريب النوري . ٢
   ١٨٤املالحق . ٣



 ٥٥

، واالنتظام، اجلاري بني املقاصد واملتجلي      ...التساند، والتعاون، والتجاوب، و   
أن مدّبراً واحداً هو الذي يديره، ومرّبيـاً        "ه املادية واملعنوية،    يف الكون مبظاهر  

أحداً يسوق اجلميع يف الكون، زد عليه، فإنّ احلكمة العامة الظاهرة بداهـة يف              
خلق األشياء البديعة وما تتضمنه من عناية تامة وما يف هذه العناية من رمحـة               

اجة كل ذي حياة وتعّيشه     واسعة وما على هذه الرمحة من أرزاق منثورة تفي حب         
وفق حاجاته، كلّ ذلك ختم عظيم للتوحيد له من الظهور والوضوح ما يفهمه             

  )١(".كلّ َمن مل تنطفئ جذوة عقله، ويراه كل من مل ُيعَم بصُره
لبس الكرة األرضية حلّـة     "وتظهر جتليات التساند بني املظاهر الكونية يف        

 احلكمة خبيـوط أنـواع النباتـات        قشيبة ملّونة بألوان زاهية منسوجة بكمال     
واحليوانات اليت تنوف على مائة ألف نوع الشبيهة بنوعنا اإلنساين، وتكـون            
بوسعها نسج ذلك البساط البديع املفروش على األرض من خيـوط مئـات             
األلوف من أنواع الكائنات احلية، واليت هي يف أبدع نقش وأمجله، وفضالً عن             

  .ده دوماً وحبكمة تامةخلق هذا البساط الرائع، وجتّد
و يف ذلك أظهر رّد على املعاندين،إذ ال يتمّتعون بقدرة حميطة و ال حكمة              

  .شاملة،كما ال يستطيعون التصّرف يف الكرة األرضية اليت حنن من مثارها

  رعاية الفطرة واملطابقة. د
 تتجلى يف املقاصد رعاية الفطرة، ذلك أّنها تقصد خدمة اإلنسان يف أصل            

ا، فقد قصد يف املقاصد والغايات، حتقيق الرعايـة التامـة يف املوازنـة              وضعه
واالطراد واملطابقة لدساتري الفطرة، واالحتاد يف املقاصد والغايات، وهذا يوجب          
احملافظة عليها يف شقيها اجلزئي والكلي من زاوييت التكامل والشمول، وحيقـق            
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افظ علـى املـصاحل والنتـائج        وبذلك حت  )١(".هذا املسعى احملافظة على امليزان    
  )٢(.والغايات اجلليلة

توفّر املقاصد على تلك امليزات يسوقنا إىل احلديث عن جمموعة أخرى من            
  . مواصفاهتا األساسية، وخاصة تلك اليت تيّسر فهمها واستيعاهبا وتأثريها

  التوّزع على النص القرآين. ه
 جيد قـّراء القـرآن      ييّسر الفهم واالستيعاب بالتوّزع على النص، وبذلك      

كمـا قـال    - يف قراءة أقصر نصوصه، ذلك أّنـه      ) الوحي(الكرمي مقصوده   
ال ميكن لكِل أحٍد يف كل وقٍت قراءة متام القرآن الذي هـو دواء              " -النورسي

فلهذا أْدَرَج احلكيُم الرحيم أكثـر املقاصـد        . وشفاء لكل أحٍد يف كل وقت     
نها، حىت صارت كلُ سورة قرآنـاً       القرآنية يف أكثر سوره، السيما الطويلة م      

صغرياً، فسّهل السبيلَ لكل أحٍد، دون أن َيْحُرَم أحداً، التعّرف على املقاصـد،             
  )٣(."فيستوعب النص الواحد مقاصد كثرية فترى فيها التوحيد واحلشر وغريمها

وتوّزع املقاصد على النّص القرآين ال خيتلف عن توّزع الغايات واملقاصـد            
ياة املادية واملعنوية، حبيث ترى املقاصد يف أقل القليل من مظاهر           على عناصر احل  

انظر اآلن ويف كلّ وقت إىل الينابيع واجلداول واألهنـار، وتأمـل يف             "الكون،  
إذ تترّتب   .تفّجرها من األرض أو اجلبال جتد أّنه ال مصادفة فيها وال عبث قط            

اضحة، أما النتائج احلاصلة منها عليها الفوائد واملصاحل اليت هي آثار رمحة إهلية و    
فهي موزونة حمسوبة، وكذلك ادخارها وخزهنا يف اجلبال إمنا جيـري ضـمن             
حساب دقيق، ووفق حاجات األحياء، ومن بعد ذلك تفجريها وإرساهلا مبيزان           
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كل ذلك دالالت وشواهد ناطقة أنّ ذلـك التـسخري          .. احلكمة هو الغاية يف  
وما نراه من شدة فوراهنا وتفجرهـا       ..  حكيم من لدن ربّ   واالدخار إّنما يتمّ  

  )١(".من األرض إّنما هو َتوقُها العظيم المتثال األوامر الربانية حال صدورها

  بيت القاعدة الكلية بأمثلة جزئية تث.و
يتمّيز عرض املقاصد يف رسائل النور بالسعي احلثيث إىل خدمـة هـدف             

اّتخذ لتحقيق ذلك اهلدف طريقة     عظيم، مؤداه بيان املقاصد والتقعيد هلا، وقد        
تكثري األمثلة اجلزئية تأسيسا وتثبيتا للقاعدة الكلية واملقصد األصلي، وقد نسج           
بديع الزمان ذلك بناء على ما ورد يف كتاب اهللا، فقد ورد عن بديع الزمـان،                

أنّ القرآن الكرمي قد يذكر بعضاً من املقاصد اجلزئية، مث ألجل أن حيّول تلك              "
ت إىل قاعدة كلية، جييل األذهان فيها ويثّبت ذلـك املقـصد اجلزئـي              اجلزئيا

  .)٢(" ويقّرره ويؤكّده باألمساء احلسىن اليت هي قاعدة كلية
كما بّين القرآن الكرمي املعجز البيان سبيل سعادة الدارين، ووّضح غايات خلق            "

لكـرمي مـن    الكون، وما فيه من املقاصد الربانية موضحاً ما حيمله ذلك املخاطب ا           
اإلميان السامي الواسع الذي يضّم احلقائق اإلسالمية كلّها عارضاً كل ناحيـة مـن              
نواحي هذا الكون اهلائل ومقلّباً إياه كمن يقلب خارطة أو ساعة أمامـه، معلِّمـاً               

فال ريب والبد أّنـه  . اإلنسان صانَعه اخلالق سبحانه من خالل أطوار الكون وتقلباته        
  )٣(".ثل هذا القرآن أبداً، وال ميكن مطلقاً أن ُتنال درجة إعجازهال ميكن اإلتيان مب

وقد يّسر القرآن الكرمي استيعاب املقاصد اخلمسة اليت اعتربها النورسي كاألهنار           
وينبع ذاك بتمامـه يف     .. حىت يفور هذا بكماله يف آية     "اجلارية حتت هذه اآليات،     
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ىن ترشٍِّح على السطح يومي بتماس      فأد. ويتجلى ذلك بَشَراشريه يف ثالثة    .. أُخرى
  )١(".وأيضا تتسنبل هذه املعاين يف آيات مسوقة هلا. عروق الكلمة هبا

وتأسيس القاعدة الكلية باألمثلة اجلزئية يتضّمن العناية جبميع املخـاطبني،          
أنّ القرآن خطاب ودواءٌ جلميع طبقات البشر من أذكى األذكيـاء إىل            "ذلك  

قى األتقياء إىل أشقى األشقياء، ومن املـوفّقني اجملـّدين          أغىب األغبياء، ومن أت   
الفارغني من الدنيا إىل املخذولني املتهاونني املشغولني بالدنيا، والسورة منه قرآن 

َولَقَْد وينادي مشّوقاً    .صغري يتضّمن مقاصده الكلية، فسّهل الَسبيل لكل أحدٍ       
  )٢(")١٧: سورة القمر(رَيسَّرْنا القرآنَ ِللذّكِْر فََهل ِمْن ُمدَِّك

ومن مظاهر التأسيس للقاعدة الكلية باألمثلة اجلزئية العناية جبميـع املكلّفـني،            
تضمني كلِّ سورٍة من القرآن جممل ما يف كل القرآن وسائر السور من             "وتتجلى يف   

املقاصد وأهم القصص، ألجل أن ال حيرَم من يقرأ سورة فقط عمـا أُنــزلَ لـه                 
 املكلفني األّمُي أو الغيبُّ، وَمن ال يتيسر له إالّ قراءة سورٍة قـصرية              التنـزيل، إذ يف  

حـىت أنّ   "،  )٣("..فقط، فِمن هذه اللمعة اإلعجازية تصري السورةُ قرآناً تاماً ملن قرأها          
 ال تكتفـي    - اليت كل منها كأهنا قرآن على حدة         -أغلب السور املطولة واملتوسطة     
التوحيد، النبوة، احلشر، العـدل      :وهي(رآن األربعة   مبقصدين أو ثالثة من مقاصد الق     

بل كل منها يتضمن ماهية القرآن كلها، واملقاصد األربعة معاً، أي كل            ) مع العبودية 
فكل سورة  . كتاب ذكر وإميان وفكر، كما أّنه كتاب شريعة وحكمة وهداية         :منها

فتجد أنّ كـل    . ةمن تلك الُسَور تتضمن كُتباً عدة، وترشد إىل دروس خمتلفة متنوع          
 يفتح أمام اإلنسان أبواباً لإلميان حيقق هبا إقـرار     - بل حىت الصحيفة الواحدة      -مقام  
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مقاصد أخرى حيث إنّ القرآن يذكر ما هو مسطور يف كتاب الكون الكبري ويبينـه               
بوضوح، فريّسخ يف أعماق املؤمن إحاطة ربوبيته سبحانه بكل شيء، ويريه جتلياهتـا             

لذا فإنّ ما يبدو من مناسبة ضعيفة، يبىن عليها مقاصـد           . فاق واألنفس املهيبة يف اآل  
كلية فتتالحق مناسبات وثيقة وعالقات قوّية بتلك املناسبة الضعيفة ظاهراً، فيكـون            

  )١(".األسلوب مطابقاً متاماً ملقتضى ذلك املقام، فتتعاىل مرتبته البالغية

  اإلجابة عن أسئلة مكررة. ز
 فإنّ املقاصد يف كلّياهتا وجزئياهتا إجابـة عـن أسـئلة            وزيادة إىل ما سلف،   

حتديدا ملقاصد أصلية متثّل األسس النظريـة للحيـاة          )الكلية( متكررة، متثّل األوىل  
بّينات وتفاصيل تشّعب تلك املقاصد وجتلياهتـا يف        ) اجلزئية( اإلنسانية، ومتثّل الثانية  

 من غري تطويل مملّ أو تقصري خمـلّ،         احلياة املادية واملعنوية، حىت أّنك جتد اإلجابة      
، وقـد   )٢(فيكتفى أحيانا بقدر بيان نتيجة حيث تبّينها رسائل النور حبجج وبراهني          

 -اإلجابة عن األسئلة املتكـررة    -استقى بديع الزمان ذلك املسلك التعليمي اهلادف      
 مـن   )الفلسفة( من القرآن الكرمي الكفيل باإلجابة عن أسئلة احلياة، وأسئلة احلكمة         

من أين؟ وبأمر َمن تأتون؟ َمن سلطانكم ودلـيلكم وخطيـبكم؟ مـا             : الكائنات
 مما سـوى    -تصنعون؟ وإىل أين تصريون؟ وهلذا فِذكُر الكائنات يف القرآن الكرمي           

إمنا هو ذكر استطرادي لبيان طريق االستدالل على الـصانع اجلليـل             -املقاصد  
فالـصنعة  . ظهر نفسه بكل وضـوح    االنتظام يشاهد، بل يُ   ! نعم. بانتظام الصنعة 

املنتظمة تشهد على وجود الصانع وعلى قصده وإرادته شهادة صادقة قاطعـة، إذ             
تتراءى يف كلّ جهة من جهات الكون وتتألأل من كل جانب، وتعـرض مجـال               
اخللق إىل أنظار احلكمة، حىت لكأنّ كل مصنوع لسان يسّبح حبكمة صانعه، كلّ             
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  )١(.انعـه إىل حكمة الصرياً بإصبعـهد مشـوع يشـن
وحقق هدف اإلجابة بأسلوب غناء الكالم وثروته ووسعته، فعّبر عن أصل           
الكالم املفيد أصل املقصد، كذلك كيفياته وهيئاته ومستتبعاته تـشري وترمـز            
وتلوح إىل لوازم الغرض وتوابعه وفروعه، فكأّنما تتراءى طبقة بعـد طبقـة             

  .ومقاما خلف مقام
ل يّتضح املقال، انتقل األستاذ إىل ضرب األمثلة، فيقول يف          وكما يقال باملثا  

ـ  لَ يـلَ ا قِ إذََووإن شئت مثاال تأّمل يف      "أسلوب تربوي،    وا يف  ُدفـسِ  تُ  الَ ْمُه
علـى   ...)١٤:سورة البقرة (واُن آمَ يَنِذوا الَّ قُا لَ إذََوو) ١١:سورة البقرة (ِضْرَألاْ

  )٢().املذكور عليها(الوجه املفسَّر سابقا
كما أفاد اإلجابة بسالسة الكالم املنتجة للطافته وُحلْوه هو أن تكون املعاين            
واحلسيات املندجمة فيه ممتزجة تّتحد أو خمتلفة تنتظم، لئال تتشرب اجلوانب قّوة            

وأيضاً من السالسة أن    .. اإلفادة والغرض، بل جيذب املركُز القّوةَ من األطراف       
، وهكذا كان القرآن    )٣(.ظاهر ملتقى األغراض  وأيضاً منه أن يت   .. يتعّين املقصد 

الكرمي معّبرا عن تلك األجوبة بأكمل صور البالغة، فيربق حـسن الكـالم             
جتاوب اهليئات وتداعي القيود وتأخذها على املقصد األصلي، وإمداد كلٍّ بقْدِر           
الطاقة للمقصد، الذي هو كمجمع األودية أو احلوض املتشّرب من اجلوانب،           

، وقد عّبر بديع الزمان عن تلـك املعـاين          )٤("مصداقاً ومتثاالً ملا قيل   بأن تكون   
أنّ يف كلّ   ! اعلم": بإشارات عميقة وعبارات دقيقة، منها تنبيهه الذي يقول فيه        
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آية من هذه اآليات التمثيلية طبقاٍت ومراتَب وصوراً وأساليَب متنوعة، كـلٌ            
وكمـا أّنـك إذا     . قـائق  كفيل وضامن لطائفة من احل     - يف كٍل منها     -منها  

أخذت قوارير من فضة وزّينتها بذوب الذهب، مث نقشتها جبواهَر، مث صـّيرهتا             
ترى فيها طبقات حسن وأنواَع زينة،       )الكهرباء( "الكتريق"ذوات نور بإدراج    

كذلك يف كل من تلك اآليات من املقصد األصلّي إىل األسلوب التمثيلّي قـد              
مقامات كأن أصل املقصد تدحرج علـى       شرعت إشارات وُمّدت رموز إىل      

املراتب وأخذ من كٍل لوناً وحصة حىت صارت تلك الكلمات مـن جوامـع              
  )١(".الكلمات بل من مجع اجلوامع

ويتأكّد مسعى تأصيل القاعدة الكلية باجلزئيات مبا حواه القرآن الكـرمي مـن             
 تؤسـس   قصص األنبياء، إذ يرمي ذلك التكرار إىل تقعيد قواعد ثابتـة راسـية،            

 :للمقاصد العظيمة وما خيدمها من مقاصد فرعية، بّين هذا املعىن قـول النورسـي             
عليهم السالم، فاحلكمة يف تكرار قـصة        )قصص األنبياء (ومن املكررات القرآنية    "

اليت هلا من احلكم والفوائد ما لعصا موسى، وكـذا   - مثالً -موسى عليه السالم 
ا هي إلثبات الرسالة األمحدية وذلك بإظهـار        احلكمة يف تكرار قصص األنبياء إمن     

نبوة األنبياء مجيعهم حجةً على أحقية الرسالة األمحدية وصدقها، حيث ال ميكن أن             
، وقد ذكـر    )٢(".فذكرها إذن دليل على الرسالة    . ينكرها إالّ من ينكر نبوهتم مجيعاً     

ـ   "التكرار لوظيفة تربوية وعلمية واجتماعية جلية، ذلك أنّ          ن النـاس ال    كـثرياً م
يستطيعون كل حني وال يوفقون إىل تالوة القرآن الكرمي كله، بل يكتفون مبا يتيسر              

ومن هنا تبدو احلكمة واضحة يف جعل كل سورة مطولة ومتوسطة مبثابة            . هلم منه 
  )٣(".قرآن مصغر، ومن مث تكرار القصص فيها مبثل تكرار
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واخلاصة توفّر جمموعـة    يفرض اخللوص إىل القاعدة الكلية ووظائفها العامة        
  .متكاملة من املمّيزات، منها الوضوح والبساطة

   والبساطة  الوضوح.ح
يفرض حتقيق اجلزئيات املكررة للقاعدة الكلية الوضوح والبساطة، وهو ما          
سعى بديع الزمان إىل توّخيه يف نصوصه، مستعينا يف ذلك بنسج القرآن الكرمي،      

ادثة اجلزئية بياناً معجزاً، دستوراً كلياً، ودرساً       فالقرآن الكرمي إمنا يبني هبذه احل     
  )١(".ضرورياً يف احلكمة حيتاجه كل أحد يف كل وقت

 وداللتها على املقصد بوضوح ال خيتلف عن داللة املصنوعات علـى الـصانع      
فهذه املصنوعات املنتظمة املتقنة املاثلة أمامنا فوق األرض، وهذه التدابري اإلهليـة            "

العناية اجلارية عليها هي أيضاً بعينها جتري حتت األرض بل تتجلـى            ذات احلكمة و  
  )٢(".فيها احلكمة اإلهلية والعناية الربانية بأعجب منها حكمةً وأغرب منها انتظاماً

الصخور هتبط من ذرى تلك اجلبال، من خشية ظهور جتليات          "ومنها أيضا   
اباً تنشأ منه النباتـات،     فقسم منها ينقلب تر   . جاللية ورهبتها، فتتناثر أجزاؤها   

وقسم آخر يبقى على هيئة صخور تتدحرج إىل الوديان وتكتـسح الـسهول             
 -كبناء املـساكن مـثالً    -ألرض يف كثري من األمور النافعة       فيستخدمها أهلُ ا  

اإلهلية  فضالً عن أموٍر وحكم خمفية ومنافع شىت، فهي يف سجدة وطاعة للقدرة           
  )٣(".انيةوانقياد تام لدساتري احلكمة الرب

ال ميكن احلديث عن مقاصد وغايات غري واضحة جلية، ذلك أّنها ختـدم             
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اإلنسان، وخدمته ال تتصّور مع غموض املقاصد أو صعوبة فهمها فضال عـن             
ال ريب أنّ مالك هذا الكون ورّبه خيلق ما خيلق عن علٍم            "استحالة متثّلها، هلذا    

ية ومشاهدة، ويـريب    ويتصرف يف شؤونه عن حكمة، ويدير كل جهة عن رؤ         
كل شيء عن علم وبصرية، ويدّبر األمر قاصداً إظهار اِحلكَم والغايات واملصاحل 

  )١(".اليت تتراءى من كلّ شيء

  تيّسر تفسري احلياة والكون. ط
وييّسر ظهور املقاصد ووضوحها فهم احلياة والكون، هلذا فلمعرفة املقاصد          

 موهوبة من رزق ممنوح ومدام، وممد       وظيفة معرفية ظاهرة، إذ نالحظ أنّ احلياة      
احلياة والرزق، هو املتكفّل بكلّ ضروراهتا وحاجاهتا، وهو الذي يهيئ لوازمها           

فالغايات السامية للحياة تعود إليه، والنتائج املهمة هلا تتوجه إليـه،           . ومقوماهتا
فقد وجـد   "،  )٢(وتسع وتسعون باملائة من مثراهتا ونتائجها تقصده وترجع إليه        

عقل انتظام اخللقة، ونقش احلكمة وخزائن أسرار عظيمة يف هذه األصـوات            ال
. اللّطيفة املنبعثة من األشجار واحليوانات معاً، ومن أنداء الشجريات والنـسائم          

  )٣(".وسيفهم أنّ كلّ شيء يسّبح للصانع اجلليل جبهات شىت
لكائنـات  الترمجة األزلية ل  "كما ميثّل القرآن الكرمي من زاوية سننية حبت،         

 والترمجان األبدي أللسنتها التاليات لآليات التكوينية، ومفّسر كتاب العـامل،         
هو كشاٌف ملخفيات كنوز األمساء املستترة يف صحائف السموات واألرض،          و

مفتاح حلقائق الشؤون املْضَمرة يف سطور احلادثات، كما يعـّد لـسان             وميثّل
ألزلية الـسبحانية وااللتفاتـات     خزينة املخاطبات ا  يب يف عامل الشهادة، و    الغ
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زيادة إىل كونه أساٌس وهندسةٌ ومشٌس هلذا العـامل املعنـوي            األبدية الرمحانية، 
قولٌ شارٌح وتفـسري واضـٌح      وكذا هو خريطة للعامل األخروي، و     اإلسالمي،  

مربٍّ للعامل  مسائه وشؤونه، و  وبرهان قاطٌع وترمجان ساطٌع لذات اهللا وصفاته وأ       
نية الكربى اليت هي اإلسـالمية،      فهو كاملاء وكالضياء لإلنسا    ا؛وهلذ اإلنساين،

احلكمة احلقيقية لنوع البشر، وهو املرشد املهدي إىل ما ُخِلَق البشُر له، وكذا             و
كما أنه كتاب شريعة كذلك هو كتاب حكمة، وكما أنه كتاب           : هو لإلنسان 

ذلك هو  دعاء وعبودية كذلك هو كتاب أمر ودعوة، وكما أنه كتاب ذكر ك           
كتاب فكر، وكما أنه كتاب واحد، لكن فيه كتب كثرية يف مقابلـة مجيـع               
حاجات اإلنسان املعنوية، كذلك هو كمنـزل مقدٍس مـشحون بالكتـب           

حىت انه ابرز ملشرب كل واحٍد من أهل املشارب املختلفة، وملسلِك           . والرسائل
مـن العرفـاء    كل واحٍد من أهل املسالك املتباينة من األولياء والـصديقني و          

واحملققني رسالةً الئقةً ملذاق ذلك املشرب وتنويره، وملساق ذلـك املـسلك            
   )١(".وتصويره حىت كأنه جمموعة الرسائل

اِحلكَمةُ الَعامَّةُ يف َتْنظيماِتها، َوالِعَناَيةُ التَّامَّـةُ يف        "وجيلى تلك الترمجة املعّبرة     
َتلطيفاِتها، َواألرَزاُق َواإلَعاَشةُ الشَّاِملَةُ يف َترِبَيِتها،      َتزِيِيَناِتها، َوالرََّمحةُ الَواِسَعةُ يف     

واحلََياةُ الَعجيَبةُ الصَّنَعِة ِبَمظَْهِريَِّتها لِلُشؤوِن الذَّاِتيَِّة ِلفَاِطِرها، َواملََحاِسُن القَْصِديَّةُ         
ا، َوالِعْشُق الـصَّاِدُق يف     يف َتْحسيَناِتَها، َوَدَواُم َتَجلِّي اجلََماِل املُْنَعِكِس َمَع َزواِلهَ       

قَلِْبها ِلَمعُبوِدَها، َواِالْنِجذَاُب الظَّاِهُر يف َجذَْبِتها، َواتِّفاُق كُلِّ كُمَِّلَها َعلى َوْحَدِة           
فاِطرها، َوالَتَصرُُّف ِلَمصاِلَح يف أجزاِئها، َوالتَّْدبُري احلَكيُم ِلَنباتاِتهـا، َوالتَّرِبَيـةُ           

ِتَها، واِالنِتظاُم املُكَمَّلُ ِفي َتغيُّراِت أركَاِنها، َوالغاياُت اجلَسيمةُ يف         الكَرَميةُ ِلَحيوانا 
انِتظاِم كُلِّيَِّتها، َواحلُُدوثُ َدفَْعة َمَع غاَيِة كََماِل ُحسِن َصْنَعِتها ِبال احِتيـاٍج إىل             
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ِد إْمكاناِتهـا، َوقَـضاُء   ُمدٍَّة وَمادٍَّة، َوالتََّشخُّصاُت احلَِكيَمةُ َمَع َعَدمِ َتْحديِد َتَردُّ    
حاجاِتها َعلى غَاَيِة كَثَْرِتها َوَتَنوُِّعها يف أوقَاِتها الالَِّئقِة املَُناِسَبِة، ِمْن َحيـثُ ال             
ُيحَتَسُب َوِمْن َحيثُ ال ُيْشَعُر َمَع ِقَصِر اَْيِديها ِمْن أصَغِر َمطاِلِبها، َوالقُوَّةُ املُطلَقَةُ             

القُْدَرةُ املُطلَقَةُ يف َمنَبـِع َعْجِزهـا، َواحلَيـاةُ الظَـاِهَرةُ يف           يف َمْعَدِن َضْعِفَها، وَ   
ُجُموِدها، َوالُشُعوُر املُحيطُ يف َجْهِلها، َواالنِتظاُم املُكَمَّلُ يف َتَغيُّراِتها املُـْسَتلِزُم           

 املَُتَداِخلَِة املُتَِّحـَدِة    ِلُوُجوِد املَُغيِِّر الَغِري املَُتَغيِّر، َواالتِّفاُق يف َتْسِبيَحاِتها كَالدواِئرِ       
ِبلساِن اسِتعدادها، وِبلساِن احِتَياَجاِتهـا     "املَْركَِز، َواملَقُْبوِليَّةُ يف َدَعَواِتها الثَّالِث      

، َواملُناجاة َوالشُّهو داُت َوالفُُيوضاُت يف ِعباداِتَها،       "لِفطريَِّة، وِبلساِن اضِطراِرها  ا
  )١(".طْمئَنانُ ِبِذكِر فاِطِرهاَواِالنتظاُم يف قََدَريها، َواِال
 قـد أدرج يف     "احلَكَم واحلكيم "أنّ الصانع القدير بامسه     "ومما ييّسر الفهم أيضا     

 الذي هو أكثر من ميثّـل       -هذا العامل ألوف العوامل املنتظمة البديعة، وبّوأ اإلنسان         
مبثابـة   موقَع الصدارة، وجعلـه      -اِحلكَم املقصودة يف الكون وأفضل َمن يظهرها        

. مركز تلك العوامل وحمورها، إذ يتطلع ما فيها من ِحكَم ومـصاحل إىل اإلنـسان              
وجعل الرزق مبثابة املركز يف دائرة حياة اإلنسان، فتجد أنّ معظم اِحلكَم والغايات             

 تتوّجه إىل ذلك الرزق وتتـضح       - ضمن عامل اإلنسان     -وأغلب املصاحل والفوائد    
 تبدو واضحة بأهبر صورها وأسطعها من خالل        "كيماحل"به، لذا فإنّ جتليات اسم      

 من مئـات    -مشاعر اإلنسان، ومن تضاعيف مذاقات الرزق، حىت غدا كلّ علم           
 يعرِّف جتلياً واحداً من     -من شعور  العلوم اليت توّصل اإلنسان إىل كشفها مبا ميلك       

  )٢(". يف نوع من األنواع"احلَكَم"جتليات اسم 
معاونة املوجـودات بعـضها   "من التأسيس لرؤية  ويظهر تيّسر الفهم أيضا     
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 ٦٦

مما يدل  .. للبعض اآلخر وجتاوهبا فيما بينها، وتساندها يف الوظائف والواجبات        
وأن الكل حتـت    . على أنّ كلّ املخلوقات حتت تربية ورعاية ُمربٍّ واحد أحد         

دستور " ذلك ألن  ..وأنّ الكلّ حتت تصرف واحد أحد      ..أمر مدبر واحد أحد   
 بني املوجودات، جيري ابتداًء من الشمس، اليت هتيئ بأمر اهللا لـوازم             "التعاون

احلياة لألحياء، ومن القمر الذي يعلمنا املواقيت، وانتهاًء إىل إمـداد الـضوء             
واهلواء واملاء والغذاء لذوي احلياة، وإمداد النباتـات للحيوانـات، وإمـداد            

 اجلسم لآلخر، وإمداد    احليوانات لإلنسان، بل حىت إمداد كل عضو من أعضاء        
فخضوع هذه املوجودات اجلامـدة الفاقـدة       .. ذرات الغذاء حلجريات اجلسم   

للشعور وانقيادها لدستور التعاون وارتباطها معاً ارتباط تفـاهم وجتـاوب يف            
منتهى احلكمة، ويف منتهى اإليثار والكرم، وجعل كل منها يسعى إلغاثة اآلخر            

ضاء حاجياته وإسعافه، حتت ظلّ قانون الكرم       وإمداده بلوازم حياته، ويهرع لق    
كلّ ذلك يدلّ بداهـة علـى أنّ مجيعهـا          ... وناموس الرأفة، ودستور الرمحة   

خملوقات مأمورات ومسخرات عامالت للواحد األحد، الفرد الصمد، القـدير          
  )١(".املطلق القدرة، والعليم املطلق العلم، والكرمي املطلق الكرم

الحظة التوافق بني الصورة املادية والدور يف احليـاة         ويسعف هذا املسلك يف م    
فالوجود له صورة معنوية يف علم اهللا متثل مقدراته احلياتيـة، وهـي تـالزم                ..."

الصورة املادية وتنتقل معها يف مراحل منوها، مث تتبّدل تلك الصورة واملقـادير يف              
 املصاحل املركبة عليـه،     مسرية حياته تبّدالً يالئم احلكمة يف خلقه وينسجم كلياً مع         

مما يدلّ بالبداهة على أنّ صور تلك األجسام ومقاديرها ُتفصَّل وُتقدَّر تقديراً معيناً             
يف دائرة القدر اإلهلي، اجلليل احلكيم ذي الكمال، وُتنظَّم تلك الصور وُتنسَّق بيـد              
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 ٦٧

جـسمك  تأّمل فيمـا حيويـه      " )١(".القدرة اإلهلية ومتنحها الوجود املعّين املقّدر     
وتأّمل يف فوائـدها    .. وأعضاؤك أيها اإلنسان من حدود متعرجة والتواءات دقيقة       

  )٢(".احلكمة ونتائج خدماهتا وشاهد كمال القدرة يف كمال
كما ترى أيضا مظاهر شعور كامل طَي جهل مطبق، كما هو يف حركات             

تلك احلركات املّتـسمة     -ابتداًء من الذرات إىل اجملرات    -كل شيء وجريان    
بالشعور الكامل واالنسجام التام مع نظام الكون كله، واملالئمة مالءمة تامة مع           

إنّ ما يشاهد على    "،  )٣(مقتضيات احلياة ومطالب احلكمة املقصودة من الوجود      
سطح األرض من انتظام واطّراد يف خلق املخلوقات، وتدبري أمورها، وجتديدها           

هذه . كمة عامة تغمر املوجودات   باستمرار يف كلّ موسم، يدلّ بالبداهة على ح       
احلكمة العامة تدلّ بالضرورة على حكيم مطلق احلكمـة، إذ ال صـفة دون              

  )٤(".موصوف
وهكذا يكتشف املتعلّم العاقل بالبداهة العناية والقصد يف الفعل من أنـواع            
الزينة البديعة اليت تؤطر ستار احلكمة العامة الذي يتلفع الوجود به، عناية فائقة             

واضـح جلـي    "، وهذا   )٥(، وهذه العناية تدلّ بالضرورة على خالق كرمي       عامة
كوضوح النبات نفسه، ومجيل كذلك كجمال النبات نفسه، تلك التسبيحات          
اليت يهمس هبا كل نبات يف إشراق تبّسمه، عند تفتح زهره، ونـضج مثـره،               

ل املنتظم،  وتسنبل سنبله، ألّنه بالثغر الباسم لكل زهرة، وباللّسان الدقيق للسنب         
الذي يدلّ علـى    ) النظام(، واحلبوب املنسقة، يظهر     وبكلمات البذور املوزونة  
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 ٦٨

ومجال اإلتقان يف اجلزئيات والفرعيات، ويف النتـائج        "،  )١(")..احلكمة(كمال  
والفوائد، فإنّ العناصر الكلية، واملخلوقات العظيمة اليت تبدو خمتلطة ومتشابكة،          

، تّتخذ أيضاً أوضاعاً تّتسم باحلكمة وإتقـان، رغـم          وتوِهُم أّنها لعبة املصادفة   
  )٢(".االختالط الظاهر عليها

انظـر اآلن إىل الينـابيع      " – على رأي بديع الزمان      -وللداللة على املراد    
واجلداول واألهنار، وتأّمل يف تفجرها من األرض أو اجلبال، جتد أّنه ال مصادفة             

ئد واملصاحل اليت هي آثار رمحة إهليـة        إذ تترّتب عليها الفوا   . فيها وال عبث قط   
واضحة، أما النتائج احلاصلة منها فهي موزونة حمسوبة، وكـذلك ادخارهـا            
وخزهنا يف اجلبال إمنا جيري ضمن حساب دقيق، ووفق حاجات األحياء، ومن            

كل ذلـك دالالت    .. احلكمة بعد ذلك تفجريها وإرساهلا مبيزان هو الغاية يف       
وما .. التسخري واالدخار إّنما يتم من لدن رّب حكيم       وشواهد ناطقة أنّ ذلك     

نراه من شّدة فوراهنا وتفجرها من األرض إّنما هو َتوقُها العظيم المتثال األوامر             
  )٣(".الربانية حال صدورها

أنّ السيارات جتري يف أفالكها سـاحبة       "ويالحظ رغم سعة الكون وشساعته      
ن إهلي، هذا القانون هو الذي يطلـق        مشدودة الوثاق بالشمس، مرتبطة معها بقانو     

ولو مبقدار  -فهي جتري بنظام دقيق دون خطأ       .. "اجلاذبية"عليه علماء الفلك اسم     
وتنقاد انقياداً تاماً، وبطاعة مطلقة هلذا القانون، كانقيـاد املـصلني            -ثانية واحدة   

 على عظمـة   -بأوسع مقياس وأعظمه  - وهذا دليل وأّي دليل   .. املأمومني إلمامهم 
فإن استطعت أن تقّدر عظمة هذا األمر بنفسك        .. القدرة الربانية ووحدانية الربوبية   
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 ٦٩

فافعل، لترى مدى العظمة واحلكمة يف جعل تلك األجرام اجلامدة، وتلك الكتـل             
اهلائلة وهي بال شعور جتري يف منتهى النظام وكمال امليزان، ويف غاية احلكمـة،              

فة، وحبركات متنوعة، ومن بعد ذلـك       وعلى صور متباينة، وضمن مسافات خمتل     
  .)١("!تسخريها مجيعاً ِوفَْق نظام بديع رائع

 هذه ُتسخَّر بأمر ربَّـاين،      - األرض   -سيارتنا   أنّ"ومما يدلّل به النورسي على      
ألجل أن تنهض خبدمات جليلة، ومهاّم جسيمة خالل سٍري وجتوال طويل، فتدور            

ظمة الربوبية وكربياء األلوهية، وكمال     هذا ع  حول الشمس لتظهر جبريها ودوراهنا    
فكأنّ األرض سفينة عظيمة لرب العاملني مـشحونة بعجائـب          . الرمحة واحلكمة 

خملوقاته سبحانه، أوهي كمسكن متجّول لذوي احلياة والـشعور مـن عبـاده،             
  )٢(."أسكنهم فيها، وجيريهم هبا للنـزهة والتفرج يف أرجاء الفضاء

ا على يسر تفسري فهم الكون واستيعاب ما عليه         وتدلّ تلك املقاصد مبجموعه   
من عناية عامة تتضّمن ِحكَما ال حصر هلا، وكلّ من هذه املظاهر واحدة واحـدة               
ومبجموعها تدلّ داللة عظيمة جداً على احلكيم، الكرمي، الرحيم، الرّزاق، وتـدلّ            

كمة على وجوب وجوده سبحانه وعلى وحدانيته وكمال ربوبيته، إذ إنّ ما يف احل            
من عناية، وما يف العناية من رمحة، وما يف الرمحة من إعاشة وإرزاق دالالت قاطعة               
ومبقياس واسع جداً على الواجب الوجود مبثل داللة األلوان السبعة علـى ضـوء              

مما يشهد بقّوة على التربية املكلّلة باحلكمة البالغـة         . الشمس الذي ميأل النهار نوراً    
وشاهد البذور املنثورة املدفونة حتـت       )٣(عة، والرزق الوفري  الشاملة، والرمحة الواس  

وتأّمل . التراب، لو أمعن النظر يف متايزها أثناء منوها وتسنبلها، رغم تشابه تراكيبها           
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 ٧٠

يف املواد املختلفة الداخلة يف بنية األشجار، وحتّوهلا إىل خمتلف األشكال من األوراق             
وتأّمل يف أنواع الطعام واألغذية املختلفة      . للطيفةالرقيقة، واألزهار الزاهية، والثمار ا    

الداخلة يف املعدة، ومتايز بعضها عن البعض، ودخول كل منها إىل العضو الـذي              
شاهد آثار القدرة املطلقة، من     .. يناسبها بل إىل احلجرية اليت تالئمها بتمايز واضح       

  )١(.خالل احلكمة املطلقة
ها الرائع مع القرآن الكرمي جمموعـة       وقد اكتسبت رسائل النور بفعل تفاعل     

من امليزات، تلك امليزات اليت كان هلا حضور كبري يف الرسائل النور مـضمونا              
  .ومنهجا وأبعادا، سنحاول عرضها الحقا بشيء من التفصيل

  الواقع الكوين والبشري:  املصدر الثالث)٣
ت اهللا الكونيـة    تؤكّد املصادر السابقة ملقاصد رسائل النور أنّ املنظور من آيا         

موافق كلّ املوافقة آليات اهللا املسطورة، هلذا فاحلديث عن املصدر الرابع متـضمن             
، ذلـك أنّ الواقـع      )الكتاب والسّنة املطّهرة  (فيما ذكرناه عن املصدرين السابقني      

شـاهد أساسـي يف     ) املتعلّق بعامل األشياء، واملتعلّق بعامل اإلنسان     (الكوين بشقيه   
صد املشار إليها، ذلك أّنها متثّل مسرح النظر يف اآلفاق واألنفـس،            التأسيس للمقا 

من هنا كان الواقع الكوين والبشري مسرح إثبات وتثبيت املقاصـد مـن جهـة               
ومصدرا يستأنس به املؤمن يف تثبيت املقاصد وإثباهتا من جهة أخرى، كما ميكـن              

  .ؤمنأن تكون مصدرا مستقال إلثبات تلك املقاصد بالنسبة لغري امل
فكانت اآليات املسطورة تفتح العيون املعصوبة بالتدّبر والتأّمل يف اآلفـاق           

  )٢(.واألنفس املألوفتني
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 ٧١

 اليت كل منها كأهنا قرآن      -أغلب السور املطولة واملتوسطة      يشهد هلذا أنّ  
 تفتح أمام اإلنسان أبوابا لإلميان وملعرفة اهللا ومراتب التوحيد حيقق           -على حدة   
قاصد عديدة، حيث إنّ القرآن يقرأ ما هو مسطور يف كتاب الكون            هبا إقرار م  

الكبري ويبينه بوضوح، فريسخ يف أعماق املؤمن إحاطة ربوبيته سبحانه بكـل            
شيء، ويريه جتلياهتا املهيبة يف اآلفاق واألنفس، لذا فإنّ ما يبدو ظـاهراً مـن               

  )١(.مناسبة ضعيفة، يبىن عليها مقاصد كلية
عاين أنّ دالئل التوحيد مستمدة أساسا من النظر يف اآلفاق          يشري إىل تلك امل   

آفاقي وأنفسي، واألنفسي على قول     : واألنفس، ذلك أنّ دالئل الوجود قسمان     
بديع الزمان نوعان نفسي وأصويل، وكالمها يرتكز على النظر يف الواقع الكوين            

ـ اَ: والبشري، فقد أشار إىل النفسي األقرب األوضح بقولـه تعـاىل            ي ِذلَّ
وإىل األصويل املستفاد من النظر يف الواقع البـشري          )٢١:البقرةسورة  ( ْمكُقَلََخ

  )٢( )٢١:سورة البقرة(َوالَِّذيَن ِمْن قَبِلكُْم: بقوله تعاىل
وال يتوقّف االعتداد بالواقع الكوين والبشري عند حّد التأسيس والتأصـيل           

ن شـأنه أن يقـّوض تلـك        للمقاصد بل جياوزه إىل توظيفه يف دفع كلّ ما م         
املقاصد، من ذلك ما أشار إليه األستاذ يف إبطال الكفر بوصفه أهّم ملّوثـات              
البيئة الفطرية، إذ عمدته يف إنكاره الكفر والكفران الدالئل األنفـسية وهـي             

  )٣(..أطوار البشر، والدالئل اآلفاقية
نة مسلك القرآن الكـرمي والـس      عمدت رسائل النور إىل النسج على وفق      

املطّهرة يف جعل النظر يف الواقع الكوين والبشري املـشار إليـه يف أدبيـات               
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 ٧٢

ـ   مسرحا أساسيا يف النظـر املؤسـس ملقاصـد          "اآلفاق واألنفس "النورسي ب
  .الرسائل نفسها

 فتح طريق واسع إىل معرفة اهللا، وذلـك       "قصد بديع الزمان برسائل النور      
 فـضال عـن جهادهـا يف        -رية   كالطرق اجله  -بتوّجهها إىل اآلفاق الكونية     

 أينما ضربْت فّجرت املـاء  - عليه السالم -األنفس، حىت وكأهنا عصا موسى      
، فكانت نورا منبعثا من اآلفاق واألنفس عاكسا لـشمس معرفـة            )١("الزالل
  .، مزيال للظلمات جبميع أشكاهلا وأنواعها)٢(األزل

  وحيد الواقع الكوين والبشري معّرفان الت.أ
ات اهللا يف أجواء اآلفاق ويف أوسع الدوائر إذا به يذكُر أصَغر            يبحث يف آي  

دائرٍة من دوائر املخلوقات وأدق جزئيٍة من جزئياهتا، إظهاراً لطابع األحديـة            
  )٣(.بوضوح يف كل شيء

انظر أوسع اآلفاق الكونية فترى أفعال تنظيم وتقدير وتـزيني وتنظيـف            "
 واحداً أحداً، بوحدهتا النوعية، ليس هذا وأمثاهلا من األفعال احلكيمة تبني خالقاً

فحسب، بل حىت أكثر األمساء احلسىن، بل كل اسم من ألف اسم واسم مـن               
فُيظهـر الفعـلُ    . األمساء احلسىن له جتٍل أعظم يف أوسع دائرة من دوائر الكون          

الناتج من ذلك التجلي الواحد األحد ظهوراً جلياً يناسب سعة ذلـك الفعـل              
  .تجلى يف الواقع الكوين البشري بشكل جلي واضح، في)٤("ووضوحه
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 ٧٣

  محاية التوحيد من جانب العدم. ب
يعتمد األستاذ يف دفع مضادات التوحيد على النظر يف األنفس إضـافة إىل             
اآلفاق كما سبقت اإلشارة إليه، كثريا ما يؤكّد هذا املعىن بلفـت النظـر إىل               

 باملعىن احلريف، صار لك عيناً      "أنا"فإذا تأّملت يف    ": النفس، منها قوله رمحه اهللا    
تفّهمت ورأيت به كل ما يف الكون، ألّنه إذا جاءت املعلومات اآلفاقية صادفْت 

 وربوبيته املوهومة ومالكيته    "أنا"فإذا فهمتها انتهت وظيفة     .  ما يصدقها  "أنا"يف
 "نـا أ"وأما إذا نظرت إىل     ..  من الّسمكتية إىل احلبابية      "أنا"املفروضة، فلريجع   

وقَْد َخاَب َمْن   باملعىن األمسي واعتقدته مالكاً، وخنت يف األمانة دخلت حتت          
 إذ األمانة اليت تدهشْت من محلها السماوات واألرض واجلبال هـي            َدّسيها

 من هذه اجلهة، إذ منها يتولد الشرك والشرور والضالالت، إذ إذا تـستَّر              "أنا"
مث اسـتغلظ    .ودك فصار كلك أنـا     عنك غلُظ، حىت صار حبالً بلع وج       "أنا"

مث يقيس النـاس، مث     . بأنانية النوع واالستناد به فيصري شيطانا يبارز أمر صانعه        
ففي هذا الوجه لو أرسلت عينـك       .. األسباب على نفسه فيقع يف شرك عظيم      

وفتحت كل اآلفاق انغلق يف وجهك، برجوع عينك إىل نفسك، إذ ترى كلَّ             
 الـشرك   - يف هذا الوجه     -، ولوُنه يف ذاته     "ناأ"شيء بلون ما يف نفسك من       

 نقطة مظلمة طمَّت على "أنا"والتعطيل، ولو ُملئت اآلفاق آياٍت باهرةً، وبقي يف
  )١(".اآليات

  كوين والبشري وداللته على النبوة الواقع ال.ج
 تدل على النبوة والرسالة، مثلها      - على تعبري النورسي     -الدالئل األنفسية   

صّدقة بالدالئل اآلفاقية، فاجتمعت أعايل تلك احلجج واألدلـة         مثل الشمس امل  
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وكذا مجُع شخصيته   .. جبميع األخالق احلميدة يف ذاته      يتمّتع على أنّّ النيب    
  )١(.املعنوية يف وظيفته أفاضل مجيع السجايا الغالية

ال بد أن يوجد رائٌد أكمل، ومعلٌم أكرب، لريشد         "يؤكّد الواقع البشري أّنه     
وليعلّم وجود  .. س إىل ما يف ذلك الكتاب الكبري من ِحكم مقدسة حقيقية          النا

وليكون مبعث ظهور املقاصد الربانية يف      .. اِحلكَم املبثوثة يف إرجائه ويدلّ عليها     
ولريشد إىل ما يريد اخلالق إظهاَره مـن        .. خلق الكون، بل السبب يف حصوهلا     

كون كاملرآة الـصافية لـذلك      كمال صنعته البديعة، ومجال أمسائه احلسىن، في      
 باسم املخلوقـات    -ولينهض بعبودية واسعة    .. الكمال البديع واجلمال الفائق   

 جتاه مظاهر الربوبية الواسعة، مثرياً الشوَق وناثراً الوجَد يف اآلفاق براً            -قاطبة  
وحبراً ملفتاً أنظار اجلميع إىل الصانع اجلليل بدعوٍة ودعاء، وهتليـل وتـسبيح             

  )٢(..ترنّ به أرجاء السماوات واألرضوتقديس، 
لَّ َشْيء َخلْقَُه   أْعطَى كُ إنّ اآليات املنظورة واملسطورة تؤكّد أنّ اهللا تعاىل         

 هدانا بإعطاء احلواس الظاهرة والباطنة، مث هدانا بنـصب الـدالئل            ثُمَّ َهَدى 
ظـم  اآلفاقية واألنفسية، مث هدانا بإرسال الرسل وإنـزال الكتب، مث هدانا أع          

 فكان بينها   )٣(.اهلداية بكشف احلجاب عن احلق فظهر احلق حقا والباطل باطال         
  .توافق جيلي النظام اإلهلي للكون بشقيه املادي واملعنوي

  كوين والبشري ودالالته على احلشر الواقع ال.د
أين لإلنسان  : النظر يف الكون يدل على حتقيق املعاد وإزالة الشبه، كأّنهم يقولون          

  يمة؟ وكيف له تلك األمهية؟ وما موقعه عند اهللا حىت يقيم القيامة ألجله؟هذه الق
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إنّ لإلنسان قيمـة عاليـة       :فكان جواب القرآن الكرمي، بإشارات واضحة     
بدليل أنّ السماوات واألرض مسّخرة الستفادته، وكذا أنّ له أمهيـة عظيمـة             

نّ له عنـد خالقـه      بدليل أنّ اهللا مل خيلق اإلنسان للخلق بل خلق اخللق له، وأ           
ملوقعا بدليل أنّ اهللا تعاىل مل يوجد العامل لذاته بل أوجده للبشر وأوجد البـشر               

أنّ اإلنسان  " ذلك   )١(.فأنتج أن اإلنسان مستثىن وممتاز ال كاحليوانات      . لعبادته
ممّيز عن احليوان بشمول عالقته باملاضي واملستقبل، وكلّية إدراكـه بـاألنفس            

رتب العلل الظاهرية يف إنشاء األشياء الظاهرية، فـأعظم         وكشفه لت .. واآلفاق
وظيفته وأقدمها، وأمتّ جهازاته وألزمها، التسبيُح والتحميد باجلهاز املخلـوق          
هلما، فيسّبح اإلنسان صانعه بلسان املاضي واحلال واملستقبل، وبألسنة األنفس          

ين علـى   وبسر مشاهدته لتسبيحات املخلوقات وشهادته عليها يـث       .. واآلفاق
صانع األشياء بقراءة أمسائه املكتوبة بالترتيـب والترتـب يف حكمـة صـنع              

  )٢(".األشياء
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:אא 
   التناثر احملكم للمقاصد يف النص النوري:متهيد

تتمّيز املقاصد بتكررها يف رسائل النور وتوّزعها على نصوصها، بـشكل           
يث ختلص إىل اكتشافها بقراءة أّي نص من نـصوص          خيدم حكمة التكرار، حب   

الرسائل، ذلك التناثر احملكم الذي يدلّ بنفسه على نفي العبثية وتأكيد شـهادة             
ونظرا للتكرر املستفيض كانت النتيجـة احلاصـلة         ...احلكمة، وعدم اإلمهال  

  .)١(يقينية لورودها باالستقراء التام
ص رسائل النور، ميكن أن جنملها      ولتلك امليزات حكم كثرية متناثرة على ن      
   .يف نوعني، احلكمة املعرفية واحلكمة النفسية

  احلكمة املعرفية : أوالً

  رية واملتكثّرة إىل الواحد األحد استناد األشياء الكث.١ 
 يدلّ االستقراء على استناد األشياء كلّها إىل واحد أحد، وبذلك حتـصل            

يف شقيه املادي واملعنوي، فيكون     سهولة ويسر بدرجة الوجوب يف فهم الكون        
التناثر احملكم للمقاصد على النص حّجة قوية قطعية على احلكمة، وهبذا يستبعد            
استناد االنتظام احملكم إىل أسباب عدة وصّناع كثريين، ذلك أنّ تبين هذا الرأي             
يظهر مشاكل وعوائق وصعوبات بدرجة االمتناع، ألن شخصاً واحداً وليكن          
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اًء، حيصل على النتيجة اليت يريدها، ويعطي الوضع املطلوب، لكثرة          ضابطاً أو بنّ  
من اجلنود، أو كثرة من األحجار ولوازم البناء، حبركة واحدة وبسهولة تامـة،             
حبيث لو أحيل ذلك األمر إىل أفراد اجلـيش أو إىل أحجـار البنـاء لتعـّسر                 

  )١(.استحصال تلك النتائج بل ال ميكن قطعاً إالّ بصعوبة عظيمة
لو استصحبت مسلك عدم اإلقرار باستناد الكل إىل الواحد األحد، ألفضى           
إىل إنكار وجود مقاصد كلية وجزئية حال وجودها املتجلي يف عناصر الكون            
مجلة وتفصيال، ويف ذلك أشنع أنواع إنكار املوجود حال الوجود، يصل حـّد             

لك أنّ املقاصـد يف     ، ذ حد منكر التناقض الصارخ، ال مييل إىل القول به إالّ مل        
  .نفسها وجتلياهتا تدلّ على استنادها إىل الواحد األحد يف وجودها مث بقائها

  الداللة على التناغم والتوازن. ٢
يظهر توّزع املقاصد على النصوص بشكل متوازن ومتناغم مع الغايات النهائية           

ّننا نـرى أنّ    نعم، كما أ  "واجلزئية، نرى ذلك يف اجلزء الواحد كما نراه يف الكلّ،           
وال سـيما  - كلّ فرد حباجة إىل رزق يدمي حياته، كذلك مجيع موجودات العامل

الكلّي منها واجلزئي، أو الكلّ واجلزء، هلا يف كياهنا، ويف بقائهـا، ويف   - األحياء
حياهتا وإدامتها، مطالب كثرية، وضروريات عديدة، مادةً ومعًىن، ومع أّنها مفتقرةٌ           

 كثرية ّمما ال ميكن أن تصل يُدها إىل أدناها، بل ال تكفي قـّوةُ               وحمتاجة إىل أشياء  
ذلك الشيء وقدرُته للحصول على أصغر مطالبه، نشاهد أنّ مجيع تلك املطالـب             
واألرزاق املادية واملعنوية ُتسلَّم إىل يديه من حيث ال حيتسب وبانتظام كامـل ويف              

 وال خيلـص إىل     )٢(".حلكمة الكاملة الوقت املناسب تسليماً موافقاً حلياته مّتسماً با      
  .تقرير تلك احلقيقة ما مل نسلّم بوجود املقاصد
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  شياء من زاوية الوظائف املتكاملةالنظر إىل األ .٣
تقرر املالحظة اآلنفة الذكر بأنّ لوجود كل شيء غايات، وحلياته أهداف           

 علـى الغايـات     – كما يتوّهم أهل الضاللة      –ونتائج، فهي ليست مبنحصرة     
املقاصد اليت تتوجه إىل الدنيا أو اليت تنحصر يف املوجود نفسه، حىت ميكن أن              و

بل إنّ غايات وجود كل شـيء ومقاصـد         . يتسلّل إليها العبث وعدم القصد    
  :حياته متنّوعة اختصرها بديع الزمان يف ثالثة أقسام

   عّز وجلّالقسم األعلى واألمسى واملتوّجه إىل اهللا: القسم األول

القسم أمساها،ذلك أّنه متوجه إىل صانعه سبحانه وتعاىل،إذ تعـرض          يعد هذا   
 مبـا يـشبه     -دقائق صنع كل شيء وبديع تركيبه أمام الشاهد األزيل سـبحانه            

بل .  حيث تكفي لذلك النظر حياة الشيء ولو للحظة واحدة         -االستعراض الرمسي   
  .ا يربز إىل الوجود وملّ-الشبيهة بنّيته-قد يكفيه استعداده إلبراز قواه الكامنة 

املخلوقات اللطيفة اليت تزول بسرعة، والبذور اليت مل يتـسن هلـا          :  ومثاله
إعطاء مثارها و أزاهريها، تفيد هذه الغاية وتعّبر عنها متاماً، فال يطرأ عليها عبث 

و هكذا يؤكّد هذا الطرح أنّ أوىل غايات كـلّ شـيء            . وال انتفاء النفع البتة   
 معجزات قدرة صانعه، وآثار صـنعته،       -حبياته ووجوده    -؛إعالنه وإظهاره   

  )١(.أمام عناية مليكه ذي اجلالل

املتوّجه إىل الغاية من الوجود واهلدف من احلياة يف ذوي : القسم الثاين
  الشعور

أنّ ملبـدع    يقرر العنوان الذي اختاره النورسي تعبريا عن القسم الثـاين،         
ها إىل حياة ذوي الشعور،غايته يف هذا       الوجود غاية و هدفا أساسيا خيدم متوجّ      
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التوّجه إىل ذوي الشعور أي أنّ كل شيء مبثابة رسالة ربانيـة زاخـرة               املقام؛
باحلقائق، وقصيدة تنضح لطفاً ورقّةً وكلمة تفصح عن احلكمة، يعرضها الباري           
عّز وجلّ أمام أنظار املالئكة واجلن واحليوان واإلنسان، ويدعوهم إىل التأّمـل،            

 أنّ كلّ شيء هو حمل مطالعة وتأّمل وعربة لكل من ينظر إليـه مـن ذوي                 أي
  )١(.الشعور

  املتوّجه إىل الغاية من الوجود واحلياة يف اإلنسان نفسه :القسم الثالث

ينتقل بعدها األستاذ إىل لّب لباب تلـك اخلـدمات املتوّجهـة إىل ذوي              
ّرفهم ويف خدمتهم   فيؤكّد أنّ على رأس الذين وضع الوجود حتت تص         الشعور؛
إذ يصّرح أنّ غاية الوجود وهدف احلياة يف هذا السياق، التوجه إىل             اإلنسان،

التمّتع والتلذّذ وقـضاء     منها على سبيل املثال ال احلصر،      ذات اإلنسان نفسه،  
  .احلياة والبقاء فيها هبناء، وغريها من املقاصد اجلزئية

إنّ نتيجة   :قوله منها،  األمثلة، تأكيدا هلذه املعاين يضرب األستاذ كريا من      و
عمل املالّح يف سفينة السلطان العظيمة تعود فائدهتا إليه وهي أجرتـه، وهـي              
بنسبة واحد يف املائة، بينما تسع وتسعني باملائة من نتائج الـسفينة تعـود إىل               
السلطان الذي ميلكها، وهكذا إن كانت الغاية املتوجهة إىل كلّ شيء بذاتـه             

   .احدة، فالغاية املتوجهة إىل بارئه سبحانه هي تسع وتسعونوإىل دنياه و
 أي  "احلكمة واجلود "يكمن يف تعدد الغايات السابق بياهنا سّر التوفيق بني          و
  . اللذين يبدوان كالضدين والنقيضني"االقتصاد والسخاء املطلقني"بني 

إذا لوحظت غاية مبفردها فإنّ اجلود والـسخاء يـسودان          : وتوضيح ذلك 
، فالثمار واحلبوب حسب تلك الغايـة املفـردة         "اجلواد"اك، ويتجلى اسم    آنذ
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أما . أي أّنها تفيد جوداً مطلقاً وسخاء ال حصر له        . امللحوظة ال تعد وال حتصى    
إذا لوحظت الغايات كلّها فإنّ احلكمة هي اليت تظهر وهتيمن، ويتجلى اسـم             

لشجرة واحدة بعدد مثـار     ، فتكون اِحلكَم والغايات املتوخاة من مثرة        "احلكيم"
فهذه . تلك الشجرة، فتتوّزع هذه الغايات على األقسام الثالثة اليت سبق ذكرها          

الغايات العامة تشري إىل حكمة غري هنائية، واقتصاد غري حمدد، فتجتمع احلكمة            
  .املطلقة مع اجلود املطلق اللذان يبدوان كالضدين

 لة تيسريا الستيعاب الفكرة،   ومييل النورسي يف هذا السياق إىل سوق األمث       
نّ إحدى الغايات من اجليش هي احملافظة على األمن والنظـام، فـإذا             فيذكر أ 

أّما إذا   .نظرت إىل اجليش هبذا املنظار فسترى أنّ هناك عدداً فوق املطلوب منه           
األخرى بنظر االعتبار كحفظ احلدود، وجماهـدة        نظرنا إليه مع أخذنا الغايات    

عند ذلك نرى أنّ العدد يكاد يفي باحلد املطلوب، فهـو إذن            األعداء وغريها،   
وهكذا . "عظمتها" احلكومة مع    "حكمة"إذ جتتمع    .توازن دقيق مبيزان احلكمة   
  )١(.أن اجليش ليس فوق احلد املطلوب: ميكن القول يف هذه احلالة

  تعدد الوظائف ومشوهلا. ٤
تعدد الوظـائف   يعد توّزع املقاصد على النص النوري مظهرا من مظاهر          

ومشوهلا إضافة إىل تكاملها، ميكن اكتشاف ذلك من مالحظة أنّ القدير اجلليل            
وفق ما حّدده من مقاصد خمصوصة أعطى كلَّ عنصٍر من العناصـر وظـائف              

  .كثرية، وُينشئ على كٍل من تلك الوظائف نتائج كثرية
  من عنصر من   - أي شر ومصيبة وبالء      -فلو ظهرت نتيجة واحدة قبيحة      

العناصر يف وظيفة من وظائفه الكثرية، فإنّ سائر النتائج املترّتبة علـى ذلـك              
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العنصر، جتعل هذه النتيجة الوخيمة يف حكم احلسن واجلميل، ألّنهـا مجيلـة             
وحسنة إذ لو ُمنع ذلك العنصر الغاضب على اإلنسان مـن تلـك الوظيفـة               

ُتركت إذن خـريات  للحيلولة دون جميء تلك النتيجة الوحيدة البشعة للوجود ل        
أي حتـصل   . كثرية بعدد النتائج اخلرية املترتبة على سائر وظائف ذلك العنصر         

 عدم القيام خبري ضروري، إّنما     بعدد تلك النتائج اخلرية، حيث إنّ      شرور كثرية 
وما هذا إالّ   ! كلّ ذلك للحيلولة دون جميء شر واحد       .هو شر كما هو معلوم    

بينمـا  .  وجمافاة للحقيقة، وقصور مـشني     وهو قبح واضح،  . منافاةٌ للحكمة 
وهبـذا نـستبعد    ) ١(.احلكمة والقدرة واحلقيقة منـّزهة عن كلّ نقص وقصور       

ومين يف ذلك أبني دليل على تعدد الوظائف و مشوهلا مبا            الفوضى يف فهم العامل،   
  .خيدم املقاصد اجلزئية والكلية

  كم الكلّاألصل الواحد الذي حي .٥
مجيع اجلزئيات والكليات املكتشفة يدل علـى األصـل         تناثر املقاصد على    

الواحد الذي حيكم اجلميع يف إطار تكاملي شامل، حيدد لكلّ دوره يف إطـار              
مقاصد فرعية وكلية، حبيث إذا أسندت األشياء كلّها إىل واحد أحد، حتـصل             
سهولة ويسر بدرجة الوجوب، وإن أسندت إىل أسباب عدة وصّناع كـثريين            

ألنّ شخصاً واحداً، وليكن    . عوائق وصعوبات بدرجة االمتناع   تظهر مشاكل و  
ضابطاً أو بّناًء، حيصل على النتيجة اليت يريدها، ويعطى الوضع املطلوب، لكثرة            
من اجلنود، أو كثرة من األحجار ولوازم البناء، حبركة واحدة وبسهولة تامـة،             

نـاء لتعـّسر    حبيث لو أحيل ذلك األمر إىل أفراد اجلـيش أو إىل أحجـار الب             
 فلو أحيلـت    )٢(.استحصال تلك النتائج بل ال ميكن قطعاً إالّ بصعوبة عظيمة         
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املهارة يف بناء القبة إىل أحجارها، وفّوض ما خيّص الضابط يف إدارة الفوج إىل              
اجلنود أنفسهم، فإما ال حتصل تلك النتيجة وال تأيت إىل الوجود أصالً أو حيدث              

بينما إذا أسندت املهارة    . ت واختالط األمور  فوضى من عدم االنتظام ومشكال    
يف بناء القبب إىل صانع ليس من نوع احلجر، وفّوضت إدارة اجلنود يف الفوج              

 فإن الصنعة تسّهل واإلدارة     - من حيث الرتبة     -إىل ضابط حاز ماهية الضابط      
 بينما البّناء والضابط  .تتيّسر، حيث إنّ األحجار وكذا اجلنود مينع أحدها اآلخر        

ينظران ويتوّجهان ويديران كلّ نقطة من نقاط البناء أو اجلنود دون مـانع أو              
إن املاهية املقّدسة لواجب الوجود ليست من جـنس     ) وهللا املثل األعلى  . (عائق

 الذي  "حلقا"بل مجيع حقائق الكائنات ليست إالّ أشعة السم         . ماهية املمكنات 
وبتلك الصفة نستـشف الـسري       )١(.هو اسم من األمساء احلسىن لتلك املاهية      

  ."احلق" املنضبط للكون وفق مقاصد خمصوصة تقتضيها بعض أشعة اسم

  يل أمهية املقاصد يف رسائل النور دل.٦
توّزع املقاصد على النصوص يدلّ على أمهيتها ومركزيتها، حبيث تظهر يف           
 الغالب األعم يف كل فقرة من فقرات النص، وهبذا يتأكّد أنّ الشارع احلكـيم             

قصد إظهارها يف كلّ النصوص لغاية وظيفية، كي ال يغفل عنها اإلنسان، كما             
وسيلة قوية لفهم الوحدة املتجلية يف الكثرة، ذلـك أنّ           أنّ التوّزع على النص   

أنّ يف  "الوحدة املتجلية يف الكثرة دليل على املقاصد املوّزعة على النص، كمـا             
لوجوب، بينما يف طريق الـشرك      طريق الوحدة واإلميان سهولة مطلقة بدرجة ا      

واألسباب والكثرة مشكالت وصعوبات بدرجة االمتناع، ألنّ الواحد يعطـي          
وضعاً معيناً لكثري من األشياء، ويستحصل منها نتيجة معينة دون عناء، بينما لو             
أحيل اّتخاذ ذلك الوضع واستحصال تلك النتيجة إىل تلك األشياء الكثرية، ملا            

                                                           
  ٣٢٥ املكتوبات .١



 ٨٣

 بـل   )١(".اليف وصعوبات كثرية جداً وحبركات كثرية جداً      أمكن ذلك إالّ بتك   
  . لعّد من باب احملال ليس صعبا تصّوره فحسب بل يعد من قبيل التشغيب

  مظهر من مظاهر احلكمة الربانية. ٧
يؤكّد التناثر احملكم للمقاصد يف النص النوري، تعدد الغايات الذي تكمن           

رة عن بعض وجـوه تلـك املقاصـد         فيه كثري من مظاهر احلكمة الربانية املعبّ      
احلكيمة، إذ فيها يكمن سر التوفيق بني احلكمة واجلـود أي بـني االقتـصاد        

املطلقني، اللذين يبدوان كالضدين والنقيضني، وتوضـيح ذلـك إذا           والسخاء
 لوحظت غاية مبفردها فإنّ اجلود والسخاء يسودان آنـذاك، ويتجلـى اسـم            

ك الغاية املفردة امللحوظـة ال تعـد وال         ، فالثمار واحلبوب حسب تل    "اجلواد"
حتصى، أي أّنها تفيد جوداً مطلقاً وسخاء ال حصر له، أّما إذا لوحظت الغايات 

، فتكـون   "احلكـيم "كلّها، فإنّ احلكمة هي اليت تظهر وهتيمن، ويتجلى اسم          
اِحلكَم والغايات املتوخاة من مثرة لشجرة واحدة بعدد مثار تلـك الـشجرة،             

 الغايات على األقسام الثالثة اليت سبق ذكرها، فهذه الغايات العامة           فتتوّزع هذه 
تشري إىل حكمة غري هنائية، واقتصاد غري حمدد، فتجتمع احلكمة املطلقـة مـع              

  )٢(".اجلود املطلق اللذان يبدوان كالضدين

  استبعاد العبثية. ٨
سراف ويستفاد من تناثر املقاصد على النصوص والكون استبعاد العبثية واإل         

. يف خلق املوجودات، وأنّ عدمهما يشري إىل السعادة األبدية والدار اآلخـرة           
والدليل على أّنه ليس يف الفطرة إسراف وال يف اخللق عبث، ويف ذلك أجلـى               
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ذلك أنّ اخلالق سبحانه وتعاىل قد اختار خللق كـلّ          "صور القصد يف الوضع،     
يفية، فقد يـسند إىل     شيء أقرب طريق، وأدىن جهة، وأرّق صورة، وأمجل ك        

شيء واحد مائة وظيفة، وقد يعلّق على شيء دقيق واحد ألفاً مـن الغايـات               
فما دام ليس هناك إسراف، وال ميكن أن يكون هناك عبث فالبّد أن             . والنتائج

وذلك إن مل يكن هناك رجوع إىل احليـاة         . تتحقق تلك احلياة األخرى األبدية    
 إىل عبث، مبعىن أنّ كلّ شيء كان إسرافاً         من جديد، فإنّ العدم حيّول كل شيء      

م وظائف األعضاء يف الفطـرة      إالّ أنّ عدم اإلسراف الثابت حسب عل      . وهدراً
فيكـون  -نا أّنه ال ميكن أن تـذهب هبـاًء           ليبّين ل  -ومنها اإلنسان -مجيعها  
.. مجيع االستعدادات املعنوية، واآلمال غري النهائية، واألفكار وامليـول         -إسرافاً
 إنّ امليل األصيل إىل التكامل املغروس يف أعماق اإلنسان يفـصح عـن              حيث

وجود كمال معني، وأنّ ميله وتطلّعه إىل السعادة يعلن إعالناً قاطعاً عن وجود             
  ) ١(."سعادة خالدة وأّنه املرشح هلذه السعادة

   مظهر زينة الكائنات ماديا ومعنويا.٩
يم املطلق قـد زّيـن هـذه        أنّ احلك "يظهر توّزع املقاصد على النصوص      

الكائنات العظيمة ونظّمها إظهاراً ألمثال هذه املقاصـد العظمـى والغايـات            
وأنّ يف هذه املوجودات نوَع اإلنسان الذي يستطيع أن يشاهد هـذه            .. اجلليلة

فال ريب  .. الربوبية العامة جبميِع دقائقها، وهذه األلوهية اجلليلة جبميع حقائقها        
 فـالتوّزع   )٢(."طلق سيتكلم مع اإلنسان وسُيْعِلُمه مقاصَده     أنّ ذلك احلكيم امل   

نفسه زينة مادية ومعنوية تدل على االنتظام والنظام، حبيث لو سيق بعضها قبل             
  .املقّدم عنه لفقدت الزينة املشاهدة
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  داللتها على املنظّم. ١٠
نظّم احلكيم  يستدل به على امل     التوّزع احملكم للمقاصد على العاملَني املادي واملعنوي      

  .اجلواد اللطيف بعباده، بل تعد تلك املقاصد يف توّزعها بعض جتليات األمساء احلسىن
كما أنّ املقاصد احملكمة التوزيع على العاملني املادي واملعنوي تؤكّد وحدة           

  .النظام، وبالتايل كان املنظّم واحدا مستقال عن النظام نفسه أو مكّوناته
 نعـم، كمـا أنّ اإلبـداع الظـاهر علـى          " :انيقول األستاذ بديع الزم   

وروعة مجاهلا قد َعَزلت األسباب وسلبتها قدرة اخللق، ودلَّتنا بلسان          "املسبَّبات"
حاهلا على مسبِّب األسباب، وسلَّمْت األمور كلّها بيد اهللا كما جاء يف اآليـة              

 الـيت نيطـت      كذلك النتائج  )١٢٣ :هود( َوإلَيه ُيْرَجُع األْمُر كُلُّهُ    :الكرمية
أن وراء   الناشئة والفوائد احلاصلة منها، تظهر مجيعاً بداهةً       باملسبَّبات، والغايات 

حجاب األسباب رّباً كرمياً، حكيماً، رحيماً، وأن ما نراه من أشياء ليست إالّ             
  )١(".من صنعه وإبداعه سبحانه

  نظام اآلثار املتجددة لل.١١
ام،إذ يدلّ أيضا علـى جتـدد النظـام،         جتاوز توّزع املقاصد الداللة على النظ     

اآلثار املتجّددة البادية للعيان، تلك اليت متأل الكون، وتدلّ بداهة           يستشف ذلك من  "
على أفعال يف منتهى احلكمة والكمال، وأنّ عناوين هذه األفعال الظاهرة من خالل             

لنقص يف  منتهى اإلتقان وغاية احلكمة تدلّ بالبداهة على فاعل كامٍل منـّزٍه عن ا           
. ألنَّ األفعال املتقنة واحلكيمة معلوٌم بداهةً أهنا ال حتصل دومنا فاعل           .عناوينه وأمسائه 

 ) ٢(."وأنّ العناوين اليت هي يف منتهى الكمال تدل على الصفات
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ويرى أثر املنظّم على صغري الكون وكبريه، فريى التناغم الفين والـوظيفي            
ك والَسَمك له أفراد يف غاية الـصغر ويف         مثال أنّ النجم كاملَل   "من ذلك    ...و

غاية الكرب، فكل ما يضيء يف وجه السماء فهو جنم، فمن هذا النوع ما ُيَزّين به 
السماء كاجلواهر واألمثار واألمساء، ومنه ما ُيرجم به الشياطني كاملنجنيقـات           

ني عـن   املرماة للطرد، أو لإلشارة إىل وجود احلارسني املتيقظني املطيعني اجملتنب         
وهللا .. اختالط العاصني، أو للرمز إىل جريان قانون املبارزة يف أوسع الـدوائر           

   )١(."احلجة البالغة واحلكمة القاطعة
إّنك لو الحظت ماهية ما هو ظاهر يف أغلب األشياء من تنظيم احلكمـة              "

 وتزيني العناية وتقدير العدالة ولطافة الرمحة، تبّين لك أّنه صادرة من يد القدرة            
لصانع حكيم، كرمي، عادل، رحيم، كذلك إذا لوحظت عظمة هذه الصفات           
اجلليلة وقوهتا وطالقتها، مع قصر حياة هذه املوجودات يف هذه الدنيا وزهادهتا            

  )٢(."فان اآلخرة تتبني من خالهلا

  كمة املوّزعة على كل مظاهر الكون احل.١٢
كونني املنظور واملسطور   من مقتضيات النظر يف التوّزع احملكم للمقاصد على ال        

تأكيد النظام ومشاهدة احلكمة اليت تعطي كلّ شيء دوره املنوط به، فتكشف على             
وأنّ احمليط  . أنّ املقّدر القدير احلكيم ال يشغله صغري عن كبري، وال خطري عن حقري            

 وأنّ. وال النوُع الفـردَ    .الظاهر الباطن اجملّرد عن املادة ال يواري األكُرب عنه الصغر         
. وأنّ نوع الصغري، عظيم كثري كبري      .الصغري مادةً قد يكون كبرياً من جهة الصنعة       

  )٣(.وأنّ العظمة املطلقة ال تقبل الشركة أصال وال تتحملها
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  تقسيم األعمال وتكاملها. ١٣
امل متكامل  تناثر املقصد بنفسه دال على تقسيم حمكم لألعمال يف إطار ش          

متثال والطاعة لقانون التكامل والرقي للصانع      أنّ اال " :وأساس هذه القاعدة هو   
 فرض وواجب، إالّ أنّ     -يف الكون على وفق تقسيم األعمال         اجلاري -اجلليل  

علماً . الطاعة إلشارته ورضاه سبحانه الكامنني يف ذلك القانون مل يوف حقها          
 قد أودعت   - اليت تقتضي قاعدة تقسيم األعمال       -أنّ يد عناية احلكمة اإلهلية      

يف ماهية البشر استعدادات وميوالً، ألداء العلوم والصناعات اليت هي يف حكم            
  )١(.")السنن الكونية(فرض الكفاية لشريعة اخللقة 

  احلكمة التربوية: ثانيا

           الدعوة لالستغفار قدر العدد الالهنائي من تناثر املقاصد اليت.١
  دها ما ال هناية له من االستغفارال يكافئ عد

فضل اهللا على البشر ال حصر له عددا، ونعمه حتيط هبم من كل جانـب،               
ففي كلّ  مقصد نعٌم ال يبلغها العد، وإذا كان التوّزع ال حصر له وال عـد،                 
حبيث جند جتلياته يف كل شيء مهما دّق ويف كلّ نص مهما قصر يف الغالـب                

ال هناية له مبـا لـه   األعم، فإنّ التعدد مدعاة للتذكّر واالستغفار، وال يقابل ما      
التجليات اليت ال حصر هلا سببا يف الدفع إىل استغفار ال حصر له،              حد، فتكون 

إنين أقسم مبا آتاين اهللا من قوة بل لو كان          " :سّجل هذا املعىن قول بديع الزمان     
خلـق  بالذي   يل ماال يعد وال حيصى من األلسنة ألقسمت هبا مجيعاً، أقسمت          

وهي مظهر من املظاهر اجلليـة للتـوّزع احملكـم          (كمل  العامل هبذا النظام األ   
، وخلق الكون يف منتهى احلكمة واالنتظام من الذرات         )للمقاصد على الكون  

                                                           
  ٤٣  صيقل اإلسالم.١



 ٨٨

) دليل على توّزع حكيم ال حصر له      ( إىل السيارات الساحبات يف أجواز الفضاء     
ومن جناح البعوضة إىل قناديل النجوم املتأللئة يف السموات، ذلكم احلكيم ذو            
اجلالل والصانع ذو اجلمال، أقسم به سبحانه بألسنة ال حتد أّنـه ال ميكـن أن                
خيرج البشر على سنة اهللا اجلارية يف الكون وخيالف بقية إخوانه من طوائـف              
املخلوقات بشروره الكلية ويقضي بغلبة الشر على اخلري فيهضم تلك املظـامل            

  )١(".الزقومية على مدى ألوف السنني، فهذا ال ميكن قطعاً

  ذكري دائم يف كل املظاهر الكونية تناثر املقاصد ت.٢
يفيد تناثر املقاصد تذكريا مستمرا دائما، حبيث يتذكّر القارئ املـتفّحص           
الغايات األصلية وتوابعها، وذلك مبا يظهر من غايات متعددة ومثرات متنّوعـة            

ـ           "ووظائف خمتلفة،    عر انظر يف نفسك أال ترى أنّ للسانك وظائف بعـدد ش
رأسك؟ فاجلود باعتباٍر غاية بال حساب وباعتبار وظيفـٍة ال ينـايف احلكمـة              
والعدالة يف وجوده الناظر إىل جمموع الغايات والوظائف، كالعسكر املستخدم          
يف تعقيب ذي جناية أو يف محاية قافلة مثال، ففي العسكر كثرة وجـود بـال                

قلّة واملساواة ملـا يلـزم      حساب بالنسبة إىل أمثال هذه اخلدمات اجلزئية مع ال        
  )٢(..حلفظ الثغور واحلدود وسائر الغايات

من املقاصد   وبسبب الغفلة عن التذكّر املستفاد من العدد الذي ال حصر له          
النفس األمارة املتتلمذة للشيطان بني اإلنسان والنظـر         املوّزعة بإحكام، حتول  

ها من أسباب صٍم    املثمر، فتظّن صغر اجلسم سبب صغر الصنعة، فتجوِّز صدور        
ُعمٍي، وتّدعى يف الكبري املنبسط عدم الكتابـة باحلكمـة، ووجـود العبثيـة              

                                                           
  ٥٠٣ صيقل اإلسالم .١
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 ٨٩

إّنها أظهر صور الغفلة عن ذلك احلبك املنظّم للمقاصد علـى            )١(..والتصادف
  .اآليات املنظورة واملسطورة

  ل الدعوة إىل احلسن واخلري واحلق والكما.٣
قصودة، النظر إىل توّزع املقاصد علـى       يعد من األبعاد التربوية املطلوبة وامل     

النص النوري من زاوية تربوية، وييّسر ذلك النظر مشاهدة احلسن واخلري واحلق            
والكمال الذي ميثّل مقصدا أساسيا يف الغالب، وهو املقصد املطلـق يف خلـق              
العامل، وبشهادة العلوم مجيعها، وبتصديق االستقراء الناشئ من نظر احلكمـة،           

والباطل، فهي أمور تبعية ومغلوبة ومغمورة، وحىت لو كانت           والقبح أّما الشرّ 
هلذه احلكمة بدأ هذا السلطان بتشييد قـصر        " )٢(.هلا الصولة فهي صولة مؤقتة    

فخم شامخ جداً، وقّسمه بشكل بارع إىل منازل ودوائر مزّينـاً كـلَّ قـسٍم               
ار إبداعه وأمجلها، مبرصعات خزائنه املتنوعة، وّمجله مبا عملت يداه من ألطف آث

ونظّمه ونّسقه بأدّق دقائق فنون علمه وحكمته، فجهزه وحّسنه باآلثار املعجزة           
  )٣(."خلوارق علمه

  اكتشاف قيمة اإلنسان. ٤
القراءة النافعة للمقاصد تسهم يف اكتشاف اإلنسان قيمته، وبذلك تسهم يف 

  .صناعة وعيه بقوته الكامنة، وتذكّره بوظيفته األصلية
لنظر يف الكون من زاوية املقاصد يؤكّد أّنه كما أنّ قيمة اإلنسان املؤمن           إنّ ا 

قيمةُ ما فيه من الصنعة العالية، والصبغة الغالية ونقـوش جلـوات األمسـاء،              
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 ٩٠

املستفادة من تناثر املقاصد عليه وعلى ما حوله من مظـاهر الكـون املاديـة               
قاصد املتناثرة جتعل قيمتـه     واملعنوية، كما أنّ غفلة اإلنسان الكافر عن تلك امل        

  .. مادته الفانية الساقطة قيمة
تزيد بال هناية قيمة هذا العامل إذا نظر إليه من زاوية تناثر املقاصـد علـى                

 كمـا علّـم     - إن نظر إليه باملعىن احلريف وحبسابه سبحانه         -كلّياته وجزئياته   
ه إىل درجـة املـادة   أّما إذا غفلنا عن تلك املقاصد املتناثرة تسقط قيمت       . القرآن

 كمـا   -)١( إن نظر إليه باملعىن اإلمسي وحبساب األسـباب          -املتغّيرة اجلامدة   
  )٢(.علََّمْته احلكمة الفلسفية

  صغرت يف تناثر املقاصد على الكون ظهور قيمة األشياء مهما .٥
االهتمام باألنا مفسدة تبعد العناية املعرفية واملوضوعية باألشياء مادية كانت          

عنوية، وخاصة تلك اليت ال صلة هلا مبصاحل األناين املادية واملعنوية، ويرجع            أو م 
نظر األناين إىل إمهال املقاصد والغايات يف حتقيق النظر الدقيق إىل األشياء مهما             

 وهي ناقصة فانية   -صغرت، فالواحد يف هذه املخلوقات واملمكنات االعتيادية        
فالبـّد أّنـه    )  واالنتظام واالمتثال واملوازنة   النورانية والشفافية ("ملا فيها من     -

يتساوى أمام القدير املطلق القليل والكثري، والصغري والكبري، وحشُر فرد واحد           
 املطلقة لقدرته الذاتية    "النورانية"ومجيع الناس بصيحة واحدة، وذلك بالتجليات       

ة األشـياء،    يف ملكوتي  "النورانية" و "الشفافية"املطلقة وهي يف منتهى الكمال، و     
 األشياء وطاعتها ألوامره التكوينية امتثاالً      "امتثال"احلكمة والقدرة، و   "انتظام"و

                                                           
علّق باألسباب و ربط املصري هبا  الظن بأنّ قّوته ذاتية وليست من اهللا تعاىل، ويراد بالشق الثاين الت.١
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 ٩١

 اإلمكان الذي هو تـساوي املمكنـات يف الوجـود           "موازنة"كامالً، وبسر 
  )١(."والعدم

  إظهار الوظائف اجلزئية لألشياء. ٦
ية فضال عن   املعرفة اجلزئية يف إطار املقاصد والغايات تظهر الوظائف اجلزئ        

الوظائف الكلية الكربى، ذلك أنّ الكلية الكربى تركيب جملموعة من الوظائف           
، وقد بّين بديع الزمان ذلك النظر مبثال        - قد نبلغ عّدها وقد ال نبلغه      -اجلزئية  

إذا ما شيَّد معماري بارع حكيم قصراً منيفاً، وأودع يف كـلّ            " :رائع، قال فيه  
 واملصاحل والفوائد، فال يتصّور َمن له شعور أن         حجر من أحجاره مئات اِحلكَم    

ال يبين له سقفاً حيفظه من البلى والفساد، ألنّ هذا يعين تعريض البناء إىل العدم               
والتلف وضياع تلك الفوائد واحلكم اليت كان يرعاها ويتوالها، وهذا مـا ال             

ئـات  يرضى به ذو شعور، أو أنّ حكيماً مطلقاً ُينشئ من درهم من البذور م             
األطنان من الفوائد واحلكم والغايات، ويتعقبها ويديرها، ال ميكن أن َيَتـصور            
َمن له عقل صدور العبث واإلسراف املنافيني كلّياً للحكمة املطلقة من ذلـك             

 فيقلّد الشجرة الضخمة فائدة جزئية، وغاية تافهة ومثرة قليلة،          "احلكيم املطلق "
  )٢( "الكثريعلماً أّنه ينفق إلنشائها وإمثارها 

والنظر وفق هذه الرؤية املتمّيزة يسمح بالتأسيس اجللي لإلميان، ألن إحداث  
عوامل ذات حياة، وإجياد كائنات موظّفة يف هذه الدنيا، إحداثاً وإجياداً بكـلّ             
علم وحكمة، وميزان وموازنة، وانتظام ونظام، واستعماهلا بقدرة، واستخدامها         

يف الغايات اإلهلية، ويف اخلدمات الرمحانية، تـدلّ        برمحة يف املقاصد الربانية، و    
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 ٩٢

بالبداهة على وجوب وجود ذاٍت مقدسة جليلة ال حـّد لقـدرهتا، والهنايـة              
  )١(.حلكمتها، ويظهرها للعقول واضحة كالشمس

  اكتشاف التناغم مع الفطرة. ٧
النظر التمحيصي يف املقاصد يبّين تناغمها مع الفطرة جبميـع مظاهرهـا            

 ولعلّ من أهم تلك املظاهر تناغمها مع فطرة اإلنسان، إذ يتجلـى             ومضامينها،
يف املقاصد والغايات الشرعية والكونية املادية واملعنوية الرعاية التامة يف املوازنة           
واالطراد واملطابقة لدساتري الفطرة، بل أبعد من ذلك، فترى االحتاد يف املقاصد            

قاصد حمافظة على امليزان الكوين     والغايات يف خدمة ذلك اهلدف، هلذا ترى امل       
  )٢(.بشكل جلي ظاهر ال يغفل عنه إالّ مريض وال ينكره إالّ متكّبر

   بني املكّونات من تناثر املقاصدالصلة. ٨
وتظهر صلة املكّونات املادية واملعنوية ببعضها من تناثر املقاصد وتوّزعهـا           

ما  ، خذ مثال  )املاديالكون  ( واملنظور )الكتاب( على الكون مبظهريه املسطور   
 وهو حفظ احلياة مع نوع راحة، فأقلّ وأصغر         "حق احلياة "اشتهر بني الناس من     

 تلك احلياة اليت    "حق احلياة "وأدىن وأحقر من أن يكون جزءاً من ماليني أجزاء          
هي من أعلى وأغلى وأعجب وأغرب وألطف وأشرف معجزات قدرة احلـي            

وسيلة وإّنما يتشرف ما بقي وسيلةً، فـإذا        القيوم األحد الصمد، بل ما هو إالّ        
  )٣(..ية، سقط بالزوال هباًء منثوراًترقى إىل املقصد

ومن أمثلة ذلك أيضا، ملعات إعجاز القرآن كما ذكرت يف أكثر من موضع  
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 ٩٣

إّنه مجع السالسة الرائقة والسالمة الفائقة والتساند املـتني         "من رسائل النور،    
 اجلمل وهيئاهتـا والتجـاوب بـني اآليـات          والتناسب الرصني والتعاون بني   

ومقاصدها بشهادة علم البيان وعلم املعاين، مع أّنه نـزل يف عشرين سنة جنما             
جنما ملواقع احلاجات، نـزوالً متفّرقاً متقاطعاً مع كمال التالؤم كأّنه نــزل            
دفعة، وألسباب نـزول خمتلفة متباينة مع كمال التساند كأنّ السبب واحـد،            

واباً ألسئلة مكررة متفاوتة مع هناية االمتزاج واالحتاد كـأنّ الـسؤال            وجاء ج 
وجاء بيانا حلادثات أحكام متعّددة متغايرة مع كمال االنتظـام كـأنّ             .واحد

ونـزل متضمنا لتنـزالت إهلية يف أساليب تناسـب أفهـام           .احلادثة واحدة 
خالفة مع حـسن    املخاطبني، السيما فهم املنـزل حباالت يف التلقى متنوعة مت        

وجاء متكلّمـا متوجهـا إىل أصـناف        . التماثل والسالسة كأنّ احلالة واحدة    
خماطبني متعددة متباعدة مع سهولة البيان وجزالة النظام ووضوح األفهام كأنّ           

ونـزل مهـديا    .املخاطب واحد حبيث يظن كل صنف أّنه املخاطب باألصالة        
مال االستقامة واملوازنة والنظام    وموصال لغايات إرشادية متدرجة متفاوتة مع ك      

كأن املقصد واحد، فمن كانت له عني سليمة يف بصريته، فال ريب أّنه يرى يف               
القرآن عيناً ترى كل الكائنات ظاهراً وباطناً كصحيفة مبصرة واضحة يقلّبـها            

  )١("..كيف يشاء، فيعرِّف معانيها على ما يشاء
 يف اجلزئيات مهما    "اجلواد"م  وتؤكّد رسائل النور تلك احلقائق بظهور اس      

 يف تناغم الكل وتوافقه، والشك أنّ الربط بينها         "احلكيم"صغرت، وتظهر اسم    
ال يكون إالّ بانتشار املقاصد وتوّزعها على العوامل املادية واملعنوية، ليس هـذا             
فحسب، بل هي جتليات للمقاصد والغايات، يشهد هلذا املعىن قـول بـديع             

 غاية مبفردها فإنّ اجلود والسخاء يسودان آنذاك، ويتجلى         إذا لوحظت " :الزمان
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 ٩٤

، فالثّمار واحلبوب حسب تلك الغاية املفردة امللحوظة ال تعد وال           "اجلواد" اسم
أّما إذا لوحظت الغايات . أي أّنها تفيد جوداً مطلقاً وسخاء ال حصر له. حتصى

ـ "كلّها فإنّ احلكمة هي اليت تظهر وهتيمن، ويتجلى اسم           ، فتكـون   "يماحلك
اِحلكَم والغايات املتوخاة من مثرة لشجرة واحدة بعدد مثار تلـك الـشجرة،             

فهذه الغايات العامة   . فتتوزع هذه الغايات على األقسام الثالثة اليت سبق ذكرها        
تشري إىل حكمة غري هنائية، واقتصاد غري حمدد، فتجتمع احلكمة املطلقـة مـع              

  )١(".ناجلود املطلق اللذان يبدوان كالضدي
ونالحظ الشاهد نفسه يف عرضه لتجليات األمساء احلسىن، ففي الدعاء حنن           

 احلسىن، نطلب حصول ما     أيضاً نطلبه، بل مع مجيع ما جتلى علينا من أمساء اهللا          
مث انظر إىل طوره يف طرز تضرعاته كيف يتضّرع بافتقاٍر عظيمٍ يف            .. يطلب هو 

، حبيث يهّيج بكـاء الكائنـات       اشتياق شديد وحبزن عميق يف حمبوبية حزينة      
مث انظر ألّي مقصٍد وغاية يتضرع، ها هو يدعو         .. فيبكيها فُيشركُها يف دعائه   

ملقصٍد لوال حصول ذاك املقصد لسقط اإلنسان بل العامل بل كل املخلوقات إىل             
أسفل سافلني ال قيمة هلا وال معىن، ومبطلوبه تترقى املوجوداُت إىل مقامـات             

انظر كيف يتضّرع باستمداٍد مديـد، يف غيـاث شـديد، يف            مث  ... كماالهتا
استرحام بتودد حزين، حبيث ُيسمع العرَش والسموات، ويهّيج وجَدها، حـىت           

مث انظر ّممن يطلب مسئولَه؟     .. آمني اللهم آمني   :كأنّ يقول العرش والسموات   
 نعم، يطلب من القدير السميع الكرمي ومن العليم البصري الرحيم، الذي يسمع           
أخفى دعاٍء من أخفى حيواٍن يف أخفى حاجـة، إذ جييبـه بقـضاء حاجتـه                
باملشاهدة، وكذا يبصر أدىن أمٍل يف أدىن ذي حياة يف أدىن غاية، إذ يوصله إليها   
من حيث ال حيتسب باملشاهدة، وُيكرم وَيرحم بصورة حكيمة، وبطرز منتظم،           
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، )١(م ومن بصري حكـيم    ال يبقى ريب يف أنّ هذه التربية والتدبري من مسيع علي          
فالغايات راجعة إىل احمليي جلّ جالله باملظهرية لتجليات أمسائه، وبإظهار ألوان           
وأنواع جلوات رمحته يف جنته يف احلياة األخروية اليت هي مثرات بذور هـذه              

  )٢(..احلياة الدنيوية وهكذا
وتقرر احلقيقة نفسها يف كثري من املواضع يف رسائل النور، منـها قـول              

مجع األصول   : الواحدة تولّد نتائج متعاقبة هو     إنّ الذي جيعل النتيجة   ": النورسي
املتعددة وذكرها، ألنّ لكلّ أصل من األصول، وإن مل يكن له ارتباط بالـذات              

أنّ الكـالم   فك. وقصٌد بالنتيجة الرفيعة، ففي األقل يهّزها ويكشفها إىل حّد ما         
 وبوحـدة   -ايا متعددة للمقاصـد    هي مظاهر ومر   اليت-يشري بتباين األصول    

   )٣("النتيجة واملتجلّى، إىل جتّرد املقصد ومسّوه
مث إنّ  " :ويشهد هلذا املعىن تصرحيه الذي ال يقبل التأويل، وخاصة يف قولـه           

مما حيوِّج إىل التمثيل عمق املعىن ودقته ليتظاهر بالتمثيل، أو تفـّرق املقـصد              
ت القرآن الكرمي، إذ هي عنـد أهـل         وانتشاره لريتبط به، ومن األول متشاهبا     

التحقيق نوع من التمثيالت العالية وأساليب حلقائق حمضة ومعقوالت صـرفة،           
وألن العوام ال يتلقون احلقائق يف األغلب إالّ بصورة متخّيلـة، وال يفهمـون              

ـ      املعقوالت الصرفة إالّ بأساليب متثي     ِاْسـتوى  (لية مل يكن بّد من املتشاهبات ك
  ) ٤(."لتأنيس أذهاهنم ومراعاة أفهامهم) ِشَعلَى الَْعْر

 َنفَْحةٌ ِمـْن    َولَِئْن َمسَّْتُهمْ : واملتدّبر يف كتاب اهللا يتأّمل مثال يف قوله تعاىل        
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املسوقة للتهويل املستفاد من التقليـل بـسر         )٤٦: سورة األنبياء ( َعذَاِب َربِّكَ 
د التقليل، واملّس    كيف مي  "إن"انعكاس الضد من الضد، أفال ترى التشكيك يف         

 كيف يشري إىل القلة والترّوح فقط، واملرّتقية والتحقري         "مّست"بدل اإلصابة يف    
  كيف "ِمن" كيف تلوِّح بالقلة، والبعضية يف       "نفحةٌ"يف جوهِر وصيغِة وتنويِن     

ـ     إليها، والشفقة املستفادة    كيف يرمز    "عذاب"تومئ إليها، وتبديل النكال بال
ـ  فكلٌ ميد املقصد جبهتـه اخلاصـة،       !.. ري إليها، وقس؟   كيف تش  "رّب"من ال

ى َد هُ يِه فِ يَب رَ  الَ اُبَت الكِ ذلَك. املوقس على هذه اآلية أخواهتا، وباخلاصة       
  )١(. ألن هذه اآلية ذُكرت ملدح القرآن وإثبات الكمال لهنيِقتَّلُمِل

أشرنا وتوّزعت املقاصد على العاملني املادي واملعنوي لغرض وظيفي ظاهر،          
يف البداية إىل أمهيته يف التأسيس لدرس تذكريي دائم، إذ خيلـص القـارئ إىل               
املقاصد ومن مثّ وظائفها بالنظرة العجلى إىل أي جزء من أجزاء الكون املادي             
واملعنوي، وزيادة إىل ذلك يكتشف الناظر إىل الكون من منظور رسائل النور            

من جهة أخرى، فإذا نظـر إىل       حصة كلّ جزء يف املقاصد من جهة ووظائفها         
املقاصد من زاوية حتليلة أو تركيبية تقررت احلقيقة املشارة إليها آنفا، وهبـذا             

فيا من آنس قيمة التركيب من جانب التحليـل،         " :الصدد يقول بديع الزمان   
وأدرك فرق الكلّ عن كٍل، انظر نظرة واحدة إىل تلك القيود واهليئات لتـرى              

 املقصد املشترك مع دليله اخلاص، وكيف يفور نوُر         كيف يلقي كلٌ حصته إىل    
  )٢(."البالغة من اجلوانب

كما يؤكّد توّزع املقاصد الدور الكلي للجزء من املقاصد، مبعىن أن للمقاصد            
اجلزئية دورا فاعال يف الكل، حبيث يؤثّر فقدها يف حتقيق املقاصد الكلية لوظائفهـا،       

                                                           
  ٤٥ إشارات اإلعجاز .١
  ٤٧  إشارات اإلعجاز.٢



 ٩٧

الكربى، اليت بعظمة وسعتها صّيرت هـذه       فإن شئت فانظر إليه وهو يف الصالة        "
مث انظر إّنه يصلي تلك الـصالة       .. اجلزيرة بل األرض مصلني بتلك الصالة الكربى      

هبذه اجلماعة العظمى، بدرجة كأّنه هو إماٌم يف حمراب عصره واصـطفَّ خلفَـه،              
إىل هذا العصر إىل آخـر      ) عليه السالم ( مقتدين به مجيُع أفاضل بين آدم، من آدم       

مث استمع ما يفعـل يف      . دنيا يف صفوف اإلعصار مؤمتني به ومؤمِّنني على دعائه        ال
فها هو يدعو حلاجٍة شديدة عظيمة عامـة حبيـث          .. تلك الصالة بتلك اجلماعة   

تشترك معه يف دعائه األرُض بل السماء بل كل املوجودات، فيقولـون بألـسنة              
مـن  ع مجيع ما جتلّـى علينـا        بل م  نعم يا ربنا تقّبل دعاءه، فنحن أيضاً      : األحوال

مث انظر إىل طوره يف طرز تضرعاته كيـف         .. أمسائك نطلب حصولَ ما يطلب هو     
يتضرع، بافتقار عظيم، يف اشتياق شديد، وحبزن عميق، يف حمبوبية حزينة، حبيـث             

مث انظـر ألي مقـصد وغايـة        . يهّيج بكاء الكائنات فيبكيها فُيشركها يف دعائه      
صد لوال حصول ذاك املقصد لسقط اإلنسان، بل العامل،         يتضّرع؟ ها هو يدعو ملق    

ومبطلوبـه تترقّـى    . بل كلّ املخلوقات إىل أسفل سافلني ال قيمة هلا وال معـىن           
مث انظر كيف يتضرع باسـتمداد مديـد، يف         .. املوجودات إىل مقامات كماالهتا   

غياث شديد، يف استرحام بتودد حزين، حبيث ُيسمع العرش والسموات، ويهـّيج            
مث انظر ممن يطلب    .. آمني اللّهم آمني  :َوْجدها، حىت كأنّ العرَش والسموات يقول     

يطلب من القدير السميع الكرمي ومن العليم البصري الرحيم، الـذي           ! مسؤلَه، نعم 
َيسَمع أخفى دعاء من أخفى حيوان يف أخفى حاجة، إذ جييبه بقـضاء حاجتـه               

حياٍة يف أدىن غايٍة، إذ يوصله إليها من        باملشاهدة، وكذا يبصر أدىن أمٍل يف أدىن ذي         
ال يبقى  .حيث ال حيتسب باملشاهدة، ويكرم ويرحم بصورة حكيمة، وبطرز منتظم         

  )١(".ريب يف أنّ هذه التربية والتدبري من مسيع عليم ومن بصري حكيم
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وهكذا يتجلى يف مظاهر الكون املادية واملعنوية وظائف تـوّزع املقاصـد            
إنّ اإلنـسان ذرة     :إن قلـت  " :لنظر يف اإلنسان نفسه   عليها، ويكّرس ذلك ا   

وكذا فرده ذرة إىل نوعه     . بالنسبة إىل أرضه، وأرضه ذرة بالنسبة إىل الكائنات       
وكذا جهـة   . ونوعه ذرة بالنسبة إىل شركائه يف االستفادة يف هذا البيت العايل          

ليت حتّس هبا   استفادة البشر بالنسبة إىل فوائد وغايات هذا البيت ذرة، والغايات ا          
العقول ذرة بالنسبة إىل فوائده يف احلكمة األزلية والعلم اإلهلي، فكيف جعـل             

  )١(."العامل خملوقاً ألجل البشر واستفادته علة غائية
وتوّزع املقاصد يقرر حقيقة املدد املتكامل والشامل للجزئيات يف اإلطـار           

، منها قول بـديع  الكلي الشامل الكون، واألمثلة على ذلك أكرب من أن حتصى  
إذا كان العذاب شديداً ومؤثراً مع هذه القلّة، فكيف يكـون هـول             " :الزمان

العقاب اإلهلي؟ فتأمل يف اجلملة لترى كيف تتجاوب اهليئات الصغرية، فـُيعني            
  )٢(".كلٌ اآلخر، فكلٌ ميد املقصد جبهته اخلاصة
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 ١٠٠



 ١٠١

  

 
عّبرت رسائل النور عن املقاصد الكربى مبقاصد املقاصد، وقد أوردها بديع           
الزمان يف سياقات خمتلفة بالعنوان املشار إليها بداية الفقرة، هلذا سنعمل علـى             

  .بيان املراد مبقصد املقاصد أو مقاصد املقاصد من جهة املضمون

אאא 
: إنّ الذي يعطي الكالم عظمة وسعة هو      " :عّبر عن مقاصد املقاصد يف قوله     

 يـرتبط   -مقصد املقاصـد  وهو  -صد القادمة من أبعد هدف وأعاله       أنّ املقا 
بعضها ببعض، ويكمل أحدها نقصان اآلخر، ويؤدي الواحد منها حق جاره،           

 ويقـّر اآلخـر يف      حىت كأنّ وضع هذا يف موضعه ميكّن اآلخـر يف مكانـه،           
يأخذ حمله املالئم له، فتنصّب تلك املقاصـد يف قـصر            وهكذا كلٌ .. مستقره

وكـأنّ املـتكلّم    . الكالم املشيد مبالحظة نسب ميني هذا ومشاله وكل جهاته        
استعار عقوالً إىل عقله للتعاون، وغدا كل مقصد من تلك املقاصـد جـزءاً              

ذا وضع رسام نقطة سوداء يف صـور        تشترك فيه التصاوير املتداخلة، مبثل ما إ      
في وهكذا ف.. ومنخر ذاك وفم هذا وشامة ذلك متداخلة، فإّنها تكون عني هذا
  )١(."الكالم الرفيع نقاط أمثال هذه

جنده يف سياقات أخرى يذكر مقاصد جزئية متفّرعة عن مقاصد كلية كربى،            و
اق تفسري االسـم أنّ     تيسريا لفهمها واستيعاهبا، من أمثلة هذا األمنوذج ذكر يف سي         
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إنقاذ ذلك االسم من التحديد والتخصيص، وليعلن مشوله املؤمنني          :املقصد األول "
عامة كي ال يقع اخلالف والفرقة وال ترد الشبهات واألوهام، ينتقـل بعـدها إىل               
املقصد الثاين، فيؤكّد أّنه جعل ليكون سداً أمام افتراق الفرق واألحزاب الذي كان             

املصيبة الفائتة العظيمة، وذلك مبحاولة التوحيد بينها، مث يذكر األستاذ          سبباً يف هذه    
  )١(.تأّسفه لعدم إسعاف الزمان له،إذ جاء السيل فأوقعه

وعّبر عن تلك املقاصد أيضا يف سياق احلديث عن املقاصد اإلهلية من خلق             
عه، إنّ هذا الكون مثلما يدل على صان       :الدليل الثامن " :الكون، ويف ذلك يقول   

وكاتبه، ومصوره الذي أوجده، والذي يديره، ويرتبه، ويتصرف فيه بالتصوير          
والتقدير والتدبري كأنه قصر باذخ، أو كأنه كتاب كبري، أو كأنه معرض بديع،             
أو كأنه مشهر عظيم، فهو كذلك يستدعي ال حمالة وجود َمن يعّبر عما يف هذا               

صد اإلهلية من وراء خلق الكـون،       الكتاب الكبري من معاٍن، ويعلم ويعلِّم املقا      
ويعلّم احلكم الربانية يف حتوالته وتبدالته، ويدّرس نتائج حركاتـه الوظيفيـة،            

أي يقتضي داعياً عظيماً،     .ويعلن قيمة ماهيته وكماالت ما فيه من املوجودات       
 من  - أن الكون : فأدرك السائح . ومنادياً صادقاً، وأستاذاً حمققاً، ومعلماً بارعاً     

  )٢(."يدل ويشهد على صدق هذا النيب - هذا االقتضاءحيث 
كما وظّفها يف مقام بيان املقاصد اإلهلية، إذ يّتضح جلميع أرباب العقول مبا             

وليبني .. يلقّنه من دروس مقدسة سامية وإرشادات حكيمة من القرآن احلكيم         
ـ "بأمجل صورة وأجالها بالقرآن العظيم املقاصد اإلهلية لذلك الـصانع            م احلك

وليستقبل بأكمل مقابلة وأمتها مظاهر احلكمـة البالغـة واجلمـال           .. "احلكيم
واجلالل املتجلية يف اآلفاق، فإنسانٌ هذه مهمته، إنسان ضروري وجوده، بـل            
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  )١(.هـذا الكون، كضرورة الشمس ولزومها لـتلزمه هـيس
ون،  اإلنسان أعظم املقاصد اإلهلية يف الك      -رسائل النور -واعترب يف الرسائل    

وقد اختاره سبحانه من بـني خملوقاتـه،         .وهو املؤهَّل إلدراك اخلطاب الرباين    
واصطفى من بني اإلنسان املكّرم َمن هو أكمل وأفضل وأعظم إنسان بأعماله            
وآثاره الكاملة، ليكون موضع خطابه اجلليل باسم النوع اإلنساين كافة، بـل            

  )٢(.باسم الكائنات مجيعاً
ملقاصد يف مخسة متثّل األهنار اجلارية حتـت هـذه          حصر النورسي مقاصد ا   

ويتجلى .. وينبع ذاك بتمامه يف أُخرى    .. اآليات، حىت يفور هذا بكماله يف آية      
ذلك بَشَراشريه يف ثالثة، فأدىن ترشٍِّح على السطح يومي بتماس عروق الكلمة            

القرآن حىت إن إشارات    " )٣(. هذه املعاين يف آيات مسوقة هلا      وأيضا تتسنبل . هبا
واحلكمة املندرجـة يف الكائنـات مـع         "احلكيم" الكرمي، ومقتضى اسم اهللا   

تدلّ على أن احلسنات تتمثل     .. شهادات الروايات الكثرية وأمارات ال حد هلا      
  )٤(".بصورة مثرات اجلنة والسيئات تتشكل بصورة زقوم جهنم

 جعل بديع   مقصد املقاصد يف القرآن الكرمي والسّنة املطّهرة اإلنسان ، وقد         
الزمان هذا املقصد نصب عينه، غاية ينشدها وهدفا أساسيا يسعى إليه سـعيا             
حثيثا، إذ اعترب اإلنسان أعظم املقاصد اإلهلية يف الكون، وهو املؤهَّـل إلدراك             

وقد اختاره سبحانه من بني خملوقاته، واصـطفى مـن بـني            . اخلطاب الرباين 
م إنسان بأعماله وآثاره الكاملـة،      اإلنسان املكّرم َمن هو أكمل وأفضل وأعظ      
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ليكون موضع خطابه اجلليل باسم النوع اإلنساين كافة، بل باسم الكائنـات            
  )١(.مجيعاً

تفرض خدمة هذا املقصد وحتقيقه واقعيا اإلحاطة باملقاصد الكلية يف رسائل           
النور، تلك املقاصد املستوحاة من الوحي الكرمي، ويالحظ القارئ الفـاحص           

مجيعا يف مقصد خدمة اإلنسان، وبّين من عناوينها أّننا أمام الغايات           أّنها تصب   
الكربى لوجود اإلنسان من جهة وآليات ضبطها ومصادر فاعلّيتها وتفاعلـها           

  .اإلنساين مع احلياة املادية واملعنوية
، ننتقل إىل بيان مقاصد القرآن الكرمي، كما بّينها         من منطلق ما سبق تقريره    

  .ورسي يف رسائل النوربديع الزمان الن
  

אאא 
ترمي رسائل النور إىل بيان املقاصد األساسية للقرآن الكرمي، وقد صـّرح            

إن مقاصد القرآن األساسـية وعناصـره       ! اعلم" :املؤلّف هبذه املعاين يف قوله    
فيصري سائر  . ع العبودية التوحيد، والرسالة، واحلشر، والعدالة م    : األصلية أربعة 

عدم التعمق يف تفصيل الوسـائل،      : ومن القواعد . املسائل وسائل هذه املطالب   
فلهذا قد أهبـم وقـد      . لئال ينتشر البحث باالشتغال مبا ال يعين فيفوت املقصد        

وكذا إن األكثر املطلق مـن      . أمهل وقد أمجل القرآن يف بعض املسائل الكونية       
 يقتدرون على فهم احلقائق الغامضة اإلهلية بـدون         خماطب القرآن عوام وهم ال    

توسيط التمثيل والتقريب باإلمجال، وال يستعدون يف كل وقت ملعرفة مسائل مل         
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فلهذا أكثر القرآن مـن     . يوصل إليها بعُد القرون الطويلة إال قليل من الفالسفة        
وأمجل . هليةالتمثيل، ومن التمثيل بعض املتشاهبات فإهنا متثيالت حلقائق غامضة إ         

  )١("..د عصور وبعد حصول مقدمات مرتبةفيما كشفه الزمانُ بع
وصّرح يف مواضع كثرية أنّ مقاصد القرآن الكرمي األساسية اليت عّبر عنها            

، حيث ذكر أّنها أشبه باجلواب عن سؤال واحد، جاءت بياناً           باألقطاب األربعة 
كأن احلادثـة واحـدة،     حلادثات أحكاٍم متعددة متغايرة، مع كمال االنتظام        

ونـزل متضمناً لتنـزالت إهلية يف أساليب تناسب أفهام املخاطبني، السيما،          
 حباالت يف التلقي متنوعة متخالفة، مع غاية التماثل         "عليه السالم "املنـزل عليه   

وجاء متكلماً متوجهاً إىل أصناف خمـاطبني       .. والسالسة، كأن احلالة واحدة   
ة البيان وجزالة النظام ووضـوح األفهـام كـأن          متعددة متباعدة، مع سهول   

ونــزل  .. املخاطب واحد، حبيث يظن كلُ صنف كأنه املخاطب باألصـالة         
مهدياً وموصالً لغايات إرشادية متدرجة متفاوتة، مع كمال االستقامة والنظام          
واملوازنة كأن املقصد واحد، تدور تلك املقاصد والغايـات علـى األقطـاب     

فبسر امتالئه من التوحيد،    . "وحيد، والنبوة، واحلشر، والعدالة   الت"وهي  : األربعة
  )٢(.التأم وامتزج وانتظم واحتد

وقد حوى القرآن الكرمي ذكر األقطاب بطريقة مل يأت ولن يأيت مثلها ولن             
يدانيها شيء قط، ذلك ألن القرآن الكرمي إمنا هو خطاب من رب العوامل مجيعاًً              

 - بأي جانب من اجلوانب -ميكن تقليدها   الوكالم من خالقها، وهو مكاملة
مث إنّ املخاطب هو مبعوث باسـم البـشرية         . وليس فيه أمارة تومئ بالتصنع    

قاطبة، بل باسم املخلوقات مجيعاً، وهو أكرم من أصبح خماطباًً وأرفعهم ذكراً،            
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وهو الذي ترشح اإلسالم العظيم من قوة إميانه وسعته، حىت عّرج به إىل قاب              
مث إنّ القرآن الكرمي املعجز     .  أو أدىن فنـزل مكلّالً باملخاطبة الصمدانية      قوسني

البيان قد بّين سبيل سعادة الدارين، ووّضح غايات خلق الكون، وما فيه مـن              
املقاصد الربانية موّضحاً ما حيمله ذلك املخاطب الكرمي من اإلميـان الـسامي             

اً كل ناحية من نواحي هـذا       الواسع الذي يضّم احلقائق اإلسالمية كلها عارض      
معلّماً اإلنـسان   . الكون اهلائل ومقلباًً إّياه كمن يقلب خارطة أو ساعة أمامه         

اخلالق سبحانه من خالل أطوار الكون وتقلباته، فالريب والبد أّنـه ال             صانعه
  )١(".ميكن اإلتيان مبثل هذا القرآن أبداً، وال ميكن مطلقاً أن تنال درجة إعجازه

لك األقطاب األربعة املعّبر عنها باملقاصد بورودها يف أقل القليـل           وتتمّيز ت 
من آي القرآن الكرمي، حبيث تتجلى للعاقل املتدّبر يف كل سور القرآن الكرمي،             
فكما تتراءى هذه املقاصد األربعة يف كلّه، كذلك قد تتجلى فيه سورٍة سورة،             

يها يف كلمٍة كلمة، ألن كل جزء       بل قد ُيلَْمح هبا يف كالٍم كالم، بل قد ُيْرَمز إل          
فجزء كاملرآة لكٍل فكٍل متصاعداً، كما أنّ الكلّ يتـراءى يف جـزٍء فجـزٍء               

  )٢(."احلمد هللا" ويف "بسم اهللا"متسلسال، فترى املقاصد األربعة يف 
هلذا فاملقاصد جلية واضحة يف كل السور، نرى يف السورة الواحـدة أحكامـا              

 والنبوة واحلشر والعدل أين املقاصد األربعة املشهورة،        كاإلشارة إىل التوحيد   :ضمنية
فِلَم ال  . مع أنّ يف أكثر السور يكون املقصود بالذات واحداً منها، والباقي استطراديا           

جيوز أن يكون جلهة أو ُحكٍم أو مقام منها مناسبة خمصوصة لروح السورة وتكـون               
  )٣(.ت واملقاماتموضوعاً للمقام بل فهرسة إمجالية باعتبار تلك اجلها
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: وقد خلّص بديع الزمان املقاصد األساسية للقرآن الكرمي بأقطاب أربعة هي          
التوحيد، والنبوة، واحلشر، والعدالة، وأضاف إليها يف بعض السياقات العبودية،          

  .وردت كاالستطراد املرتبط بالعدالة أساسا بوصفه مزهرا من مظاهرها
كرمي تتلّخص يف التوحيـد والنبـوة       يرى بديع الزمان أن مقاصد القرآن ال      

واحلشر والعدالة، وهي مبجموعها كما هو بّين من عناوينها جعلـت خلدمـة             
  .اإلنسان معرفيا واجتماعيا وحىت إنسانيا

  التوحيد :املقصد األول : أوال 
احتفى القرآن الكرمي مبقصد التوحيد، واعتىن به عنايـة فائقـة، تـشهد هلـا               

 اخللق مبظاهره املادية واملعنوية، إذ يظهر التوحيد يف كل          مستودعات اخلالق الكرمي يف   
 الشيء غاياٍت كثرية مهمة من جهة نظره إىل صانعه، ومن تلك الغايات إظهار            شيء

  .)١(ألمساء خالقه، كأنّ الشيء كلمة واحدة جامعة لرموز األمساء، فتدل عليها

  لنورأساليب التعبري عن هذا املقصد يف رسائل ا :النقطة األوىل
تعد رسائل النور يف جمال بيان مقصد التوحيد امتثاال ملا ورد يف الـوحيني،              
امتثال له حضوره يف مضمون الرسائل ومنهجها زيادة إىل أبعادمهـا املعرفيـة             

  ...والتربوية واحلضارية و

  أسلوب التأسيس للتوحيد. ١

صة نسج بديع الزمان يف التأسيس للمقصد األول مبا ورد يف األصلني وخا           
 القرآن الكرمي، فترى هذا األمر يف مجلة متناغمة تتوّزع على حاجات اإلنسان           

  .بالتوحيد) املخاطب(
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  :  أسلوب احملاججة العقلية.أ 

يشبع هذا النوع من العرض حاجة اإلنسان إىل القناعة العقلية بوصفها من            
 أهّم وسائل التواصل مع املخالف من جهة وبوصفها معّبرة عن صورة من صور            

  ).العقل مناط التكليف( مناط التكليف من جهة أخرى
مبا ورد يف كتاب اهللا      )التوحيد( رمى بديع الزمان إىل التأسيس للمقصد األول      

وفق استعماالت بعض املهتمني بالنظر يف مباحث العقائد اإلسالمية، فتـراه تـارة             
ق ما يوافـق    مستصحبا ملا يشبه دليل التمانع عند املتكلّمني، وقد عرض الدليل وف          

فبمقتضى قوله  " :- رمحه اهللا    -عقلية ومعارف أهل عصره، ويف هذا السياق يقول         
إذا ما حلّ خمتاران     )٢٢: سورة األنبياء ( اَتَدَسفَ لََ  اهللاُ الَّة إِ َها آلِ َميِه فِ انَ كَ ْولَ: تعاىل

م يفسد  يف قرية، وواليان يف والية وسلطانان يف بلد، فاالنتظام خيتل حتماً واالنسجا           
واحلال أنّ االنتظام الدقيق واضح بدءاً من جناح البعوضة إىل قناديل السماء،            . هنائياً

فليس للشرك موضع ولو مبقدار جناح بعوضة، فما دام هؤالء ميرقون من نطـاق              
العقل وجيافون احلكمة واملنطق ويقومون بأعمال منافية كلّياً للشعور والبداهة، فال           

  .)١(".التذكري واإلرشاديصرفك تكذيبهم لك عن 
استعمل بديع الزمان أسلوب التوجيه العقلي تيـسريا السـتيعاب املعـاين            

منافيـا   العظيمة املكنونة يف التوحيد، حىت ليغدو رفض التوحيد عند املسلمني         
اعلم أّنه قد يستعظم املـرء النتيجـة وهـي          " :لبداهة العقول، ويف ذلك يقول    

ا ذهُنه الكاسد، أوال يتحملها خياله الفاسد،       التوحيد احملض اخلالص، وال يسعه    
فيشرع يرّد براهينها الصحيحة القاطعة، ويتعلّل بأنّ نتيجة هبذه العظمة ال ميكن            

فاملسكني ال يعرف أن    . أن يقبلها ويقيمها هذا الربهان، ولو كان يف غاية القوة         
سة يطّهر األوهام   أو مكن .. قيوم النتيجة اإلميان، وما الربهان إالّ منفذ ينظر إليها        
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مع أنّ الربهان ليس واحداً، بل هلا براهني عدد رمال الدهناء، ومبقـدار              .عنها
 ليس هذا فحسب، بل إنّ      )١(".وقطرات األمطار وأمواج البحار    حصى البطحاء 

مشاهدة براهينه العظيمة من مجيع جوانبها توّرث العلم اليقيين أنّ الذي يعلنـه             
لتوحيد، ومطمئن اطمئناناً ال يشوبه تردد قط، إذ يبين         واثق كلّ الثقة من نتيجة ا     

مجيع األمور على هذه النتيجة الرصينة، بل جيعلها حجر الزاوية لكلّ شـيء يف              
فمثل هذا األساس الراسخ ال ميكن أن يكون تكلّفاً وتصّنعاً البتة، بل            .. الوجود

ين له، فأنباؤه   جيعل اإلعجاز الباهر على هذا الربهان مستغنياً عن تصديق اآلخر         
   )٢(.كلها صدق، ثابتة وحق وحقيقة بنفسها

  )القلب(خماطبة الوجدان  أسلوب التذكري .ب

 التوحيد باملعىن الوجداين ووفق مسلك بديع الزمان يف العرض يوّرث معاين 
عظيمة يف قلوب معتقديه، وخماطبة الوجدان بأسلوب التذكري تكون نتيجتـه           

ملكلّلة بالشكر هللا، حنو األطعمة اللذيـذة والفواكـه         األخروية احملّبة املشروعة ا   
كما  ...الطّيبة يف الدنيا، هي تلك األطعمة والفواكه الطّيبة الالئقة باجلنة اخلالدة

ينّص عليه القرآن الكرمي، هذه احملبة، حمبة ذات اشتياق واشتهاء لتلـك اجلنـة              
 "احلمـد هللا  "عليهـا   وفواكهها، حىت أنّ الفاكهة اليت تأكلها يف الدنيا وتذكر          

فأنـت  . تتجّسم يف اجلنة فاكهة خاصة هبا وتقّدم إليك طيبة من طيبات اجلنة           
 ... جمسمة يف فاكهة من فواكـه اجلنـة        "احلمد هللا "تأكل هنا فاكهة، وهناك     

وحيث إنك تقدم شكراً معنوياً لذيذاً برؤيتك اإلنعام اإلهلي وااللتفات الربـاين            
ناوهلا هنا، فستسلم إليك هناك يف اجلنـة أطعمـة          يف األطعمة والفواكه اليت تت    
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لذيذة وفواكه طيبة، كما هو ثابت يف احلديث الشريف وبإشـارات القـرآن             
  )١(.الكرمي، ومبقتضى احلكمة اإلهلية ورمحتها الواسعة

  تركيب بني خماطبة العقل والوجدان ال.ج

 بإبطـال   وتأسيسا ملعاين التوحيد يف القلوب والعقول اعتىن القرآن الكرمي        
أقوال املناوئني للتوحيد من جهة وتنبيها للمؤمنني من جهة أخرى، أشـار إىل             

إنّ أمثال اآليات الكرمية التالية تبني عظمته سبحانه وتعاىل " :تلك املعاين يف قوله
ُض ْراَألرِه وَ  قَدْ قَّ حَ وا اهللاَ ُرَدا قَ َمَو: فابتداًء من قوله تعاىل    :وكربياءه املطلقني 

 إىل قولـه    )٦٧: الزمـر (ِهيِنِمَياٌت بِ يَّطِواُت مَ مَوالسَّة وَ اَمَيِقوَم الْ  يَ ُتُهبَض قَ يعاًِمَج
:  ومن قوله تعاىل   )٢٤: األنفال(ِهِبلْقَ وَ رِءَم الْ َنيُحولُ بَ  يَ  اهللاَ نَّوا أَ لَُماْعَو :تعاىل
يلٌِك وَ يٍء شَ لِّى كُ لَ عَ َوُهيٍء وَ  شَ لُُّق كُ اِلَخ)لـه تعـاىل   و إىل ق  )٦٢: الزمر: 
ونَُنِلا ُيعْ َم وَ ونَرُّا ُيسِ ُم مَ لَْعَي)قوله تعاىل   ومن )٧٧: البقرة :  َّاِتمَوَخلََق الـس 
. )٩٦:الصافات(ونَلَُما َتعْ َمَخلَقَكُم وَ :  إىل قوله تعاىل   )٥٤:األعراف(َضْرَألاَْو

: ولـه تعـاىل   إىل ق  )٣٩:الكهف(اِهللا بِ  إالَّ ةَوَّ قُ  الَ اَء اهللاُ ا شَ َم: ومن قوله تعاىل  
اهللاُ اَءَش يَ نْ ِإالّ أَ  ونَاُءَشا تَ َمَو )هذه اآليات اجلليلة تبّين إحاطـة      . )٣٠:اإلنسان

هذا الـسلطان اجلليـل،     .. عظمة ربوبيته سبحانه وكربياء ألوهيته بكلّ شيء      
ذي ـسلطان األزل واألبد يهّدد بشدة ويعّنف ويزجر ويتوّعد هذا اإلنسان ال          

جز ومنتهى الضعف ومنتهى الفقر، والذي ال ميلك إالّ جزءاً          و يف منتهى الع   ـه
. إلجيـاد قطعـاً   ه علـى ا   ـضئيالً من إرادة اختيارية وكسباً فقط، فال قدرة ل        

الزواجـر   اس احلكمة اليت تبىن عليهـا تلـك       ـما أس : ؤال الوارد هو  ـوالس
 ادرة من عظمته اجلليلة جتـاه     ـكاوى القرآنية الص  ـوالتهديدات املرعبة والش  
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  )١(".جام والتوفيق بينهماـان الضعيف، وكيف يتم االنسـذا اإلنسـه
استفاد النورسي يف التأسيس ملقصد التوحيد مبا ورد يف القرآن الكرمي مـن             
عناية باألمساء احلسىن يف وظيفتيها املعرفية واالجتماعية، يشري إىل هذه املعـاين            

أنّ األمساء  ! اعلم" :-معلّما  منّبها و   رمحه اهللا  -يف كثري من نصوصه، منها قوله       
وكذا .. احلسىن كلٌ منها يتضمن الكلَّ إمجاالً، كتضمن الضياء لأللوان السبعة         
فيمكن .كلٌ منها دليل على كلّ منها، ونتيجةٌ لكٍل منها، بينها تعاكٌس كاملرايا           
إال أن  . ذكرها كالقياس املوصول النتائج متسلسالً، وكالنتيجة املترتبة الدالئل       

فيمكن للـبعض   . م األعظم الواحد يتضمن الكلَّ فوق هذا التضمن العام        االس
فيتفـاوت االسـم    . الوصول إىل نور االسم األعظم بغريه من األمساء احلسىن        

  )٢(".واهللا أعلم بالصواب. األعظمُ بالنظر إىل الواصلني

  عرض من طبيعة خمصوصة. د 

ليـا صـرفا وال     والتوحيد الذي نظم القرآن عقده ورّتب عناصره ليس عق        
ذوقيا حبتا، بل إنّ التوحيد وفق نسق القرآن الكرمي، كمـا صـّوره األسـتاذ               
النورسي، توحيد ذوقي ال ينحصر يف نظر العقل والفكر، إذ أنّ شدة االستغراق             

 ُيفضي إىل وحدة القدرة،     - بعد توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية       -يف التوحيد   
 مث يؤدي هذا إىل وحدة اإلرادة، وهذا يـسوق          .ال مؤثر يف الكون إالّ اهللا     : أي

ومن بعدها رؤية وجود واحد مث إىل       . إىل وحدة الشهود مث إىل وحدة الوجود      
  .رؤية موجود واحد

ونظرا خلطورة ما انتهى إليه أمر التوحيد عند القائلني بوحـدة الوجـود،             
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قـا علـى    استبعد األستاذ البدع املتسّربة إىل رحاب التوحيد، من هنا قال معلّ          
فشطحات علماء الصوفية اليت هي من قبيل املتشاهبات ال تقام دليالً           " :الصوفية

على هذا املذهب، فالذي مل تتخلص روحُه من تأثري األسباب ومل تتجرد مـن              
دائرهتا إذا ما تكلم عن وحدة الوجود يتجاوز حّده، والذين يتكلمون به إّنمـا              

يث جتـّردوا عـن املمكنـات        حصراً حب  "واجب الوجود "حصروا نظرهم يف    
نعم، إن رؤية النتيجة    .. فأصبحوا ال يرون إالّ وجوداً واحداً بل موجوداً واحداً        

ضمن الدليل، أي رؤية الصانع اجلليل ضمن موجودات العامل شيء ذوقي وال            
فإدراك حقيقة جريان التجليات اإلهليـة يف       . ميكن بلوغها إالّ باستغراق ذوقي    

ن الفيوضات اإلهلية يف ملكوتية األشياء، ورؤية جتلـي         جداول األكوان، وسريا  
إن إدراك هذه احلقـائق أمـٌر       : أقول.. األمساء والصفات يف مرايا املوجودات    

إالّ أن أصحاب مذهب وحدة الوجود لضيق األلفاظ عّبروا عن هـذه             .ذوقي
  )١("احلقيقة باأللوهية

  ب إبطال أقوال املناوئني للتوحيد أسلو.٢

املكابرة يستبعد األستاذ احملاججة النقدية اجلافة، ويركّز على         قطعا لطريق   
التذكري املازج بني مسلكي إقناع العقول والتوّجه إىل القلوب، ويقـرر تلـك             

يا مـن يـستعظم النتيجـة       ! اعلم" :احلقيقة بأسلوب تذكري تربوي، فيقول    
انية، إالّ  أّنه ما من دليل يشهد على حقيقٍة من احلقائق اإلمي         ! ويستضعف دليلها 

ويزكّيه ويؤّيده ويقّويه وميّده كلُّ ما قام على الصدق؛ فكأنّ كلَّ ماال يعّد من              
الشواهد والشهداء والرباهني واألمارات، كل منها يضُع إمضاءه على سند كٍل           

خالفـاً   ...متَ تصديقه على منشور كلِّ واحدٍ     من أخواهتا، فيختم كلٌّ منها خا     
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فألُف ناٍف  .النايف واملثبِت ُينفى مَن النَّايف ما ُيثِبُت للُمثبتِ       للنايف، إذ للمنافاِة بني     
  )١ (..كفرٍد

  مميزات أسلويب التأسيس واإلبطال. ٣

   البساطة والوضوح.أ

كان مسلكه واضحا وبسيطا يبتعد عن التقعري والتعقيد، ذلك أّنه موّجـه            
البحـث  جلمهور الناس، إذ من مقتضيات ذلك مراعاة سري الضعفاء يف ميدان            

واالستدالل، فكانت حججه يف اجلملة واضحة جلية عبارة ومضمونا وصياغة،          
ووضوح، فإذا   ومن مترّتبات هذا السمعى حتلية القلوب والعقول بالتوحيد بيسر        

عمدت رسائل النور وفق مسلك     ) علمية( حيل دون ذلك مبشوشات فكرية أو     
أواملخالفة، فكـان املـسلك     القرآن الكرمي إىل ختلية القلوب من اآلراء املناوئة         

  .يف أسلوب بسيط بّين) النقد(واهلدم ) اإلنشاء(جامعا بني البناء 
يشهد هلذا املعىن ما استقاه األستاذ بديع الزمان مـن القـرآن الكـرمي يف               

القرآن إّنما يبحث عـن الكائنـات       " :-رمحه اهللا -حه وبساطته، فيقول    وضو
ه، ومن شرط الدليل أن يكون ظاهراً       استطراداً لالستدالل على ذات اهللا وصفات     

فلو قال على مـا   .وأظَْهر من النتيجة، والنتيجة معرفة ذات اهللا وصفاته وأمسائه     
يا أّيها الناس فانظروا إىل الشمس يف سكوهنا، وإىل األرض          ": يشتهيه أهل الفن  

، لصار الدليل أخفى وأغمـض مـن        "حركتها لتعرفوا عظمة قدرة خالقها    يف  
د مبراتب من فهم أكثر البشر يف أكثر األزمان واألعصار، مـع أنّ             النتيجة وأبع 

فمراعـاة فهمهـم ال تنـايف    . حق األكثر املطلق أهم يف نظر اإلرشاد واهلداية       
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ولكن يف مراعاة هذا األقـل حمروميـة        . استفادة املتفلسفني املتعمقني القليلني   
  )١(".األكثر يف أكثر األوقات

 فيه أنّ التوحيد من السهولة والوضوح مـا         وبّين من أسلوبه الذي ال لبس     
جيعل تصّور نقيضه يف منتهى البعد، إذ النظر بعيين البصر والبصرية يف الكـون              
بعناصره املادية واملعنوية خيلص بالباحث إىل التوحيد والوحدة، بوصفها نتيجة          

، قـول   ال حتصى عّدا، يـشهد هلـذه املعـاين        موضوعية لتلك املقّدمات اليت     
إنْ  .َويف الَوْحَدِة ُسهولَةٌ ُمطْلَقَةٌ، َويف الكَثَْرِة َوالشِّْركَِة ُصُعوَبةٌ ُمنَغِلقَةٌ        ":النورسي

اُْسِنَد كُلُّ األْشَياِء لِلَواِحِد، فَالكَاِئَناُت كَالنَّْخلَِة َوالنَّْخلَةُ كَـالثََّمَرِة ُسـهولَةً يف            
 كَالكَاِئَناِت َوالثََّمَرةُ كَالشََّجَراِت ُصُعوَبةً يف      َوإنْ اُْسِنَد لِلكَثَْرِة فَالنَّْخلةُ   .. االْبِتَداِع

 للكَثِري ِبال كُلْفٍَة وال      ُيَحصِّلُ َنِتيَجةً وَوْضعِيةً   االْمِتَناِع، إذْ الَواِحُد ِبالفَْعِل الَواِحدِ    
َتِصلَ إلَيَهـا   ُمَباَشَرٍة، لَو أِحيلَْت ِتلَْك الَوضِْعيَّةُ َوالنَّتيَجةُ إىل الكَثَرِة ال ُيْمكُن أنْ            

إالّ ِبَتكَلُّفَاٍت َوُمَباَشَراٍت َوُمَشاَجَراٍت، كَاألِمِري َمـَع النَّفَـَراِت َوالَبـاِني َمـَع             
احلََجراِت َواالَرِض َمَع السَّيَّاَراِت والفَوَّاَرِة َمَع القَطََراِت َوُنقطَِة املَْركَِز َمَع النُّقَِط           

  )٢(."يف الدَّاِئَرِة

  لية احملاججة العق.ب
بل جاوزه إىل التمحيص والنقـد،       )التأسيس( مل يكتف بديع الزمان بالبناء    

إنّ مـا   ": فرمى إىل حترير القلوب والعقول من املعارف املزامحة، فيذكر حمذّرا         
يتوهم بقصور النظر من االستبعاد واالستغراب واحلرية والكلفـة املنجـرة إىل            

فتلـك  . ود الواحـد األحـد    االستنكار يف إسناد كلّ شيء إىل الواجب الوج       
االستبعاد واالستغراب واحلرية والكلفة واملعاجلات تنقلب حقيقية عنـد عـدم           
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اإلسناد إىل صاحب مرتبة الوجوب والوحدة، بل تتضاعف تلك األمور عنـد            
إسناد اآلثار إىل جانب اإلمكان والكثرة واألسباب وأنفِسها، عـدَد أجـزاء            

ل إىل الواجب يتحقق يف إسناد جزء واحد        فما يتوهم يف إسناد الك    .. الكائنات
بل األولُ أسهل وأيسر، إذ صدور الكثري عن الواحد أقل كلفة           . إىل غريه تعاىل  

من صدور الواحد عن الكثري املتشاكسني الُعمي الذين اجتمـاعهم ُيزيـدهم            
عمًى، إذ النحلة لو مل خترج من يد قدرة الواجب، لزم اشتراك مـا يف األرض                

بل تترقى الكلفة واملعاجلة يف اجلزء الواحد من الذرة         !.. وجودهاوالسموات يف   
بالنسبة إىل الوجوب إىل أمثال اجلبال، ومن الشعرة إىل أمثال احلبال، لو أحيل             

إذ الواحد بالفعل الواحد حيّصل وضعية ومصلحة للكـثري، ال          .. على األسباب 
ثري، كاألمري بالنسبة إىل    يصل إىل عني تلك الوضعية والنتيجة الكثُري، إالّ بفعل ك         

فبفعل واحٍد تصل هـذه     .نفراته، والفّوارة إىل قطراهتا، واملركز إىل نقاط دائرته       
الثالثة إىل حتصيل وضعيٍة للكثري، ونتيجٍة التصل النفرات والقطرات والنقاط لو           

بل االستغراب واالسـتبعاد    . أحيلت عليها إالّ بأفعال كثرية وتكلفات عظيمة      
  )١(". طرف الوجوب، ينقلبان هنا إىل حماالت متسلسلةاملوهومان يف

   التذكري الوجداين.ج
الذكر الذي علّمه اهللا املسلمني يشهد حبقيقة التوحيد الناصعة، فما كانت تلك            
املعارف إال شهودا إضافيني يؤّيدون كالم رّب العاملني وتوجيهاته املتجلّية يف كـلّ            

.. هو البارئ العليم  .. هو القادر املقيم  .. كربأ اهللا: فانظر وقل "مظاهره يف الكون،    
إن .. هو نقاش العامل  .. هو اجلميل العظيم  .. هو الودود الرحيم  .. هو اللطيف الكرمي  

شئت أن تعرف هذا العامل ما هو كله أجزاؤه، الكائنات ما هي نوعاً وجزئيـاٍت،               
 يف تعـيني  .. يف تنظـيم الـذرات    .. رسوم قدره .. فإّنما هو هي خطوط قضائه    
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 حناول تقريب هذه احلقيقـة الدقيقـة والعظيمـة          )١(".يف تقدير اهليئات  .. الغايات
الواسعة يف الوقت نفسه إىل األذهان مبثال، نصفّيه مبصاف وحنلله مبحلالت خمتلفة،            

  )٢(".ومهما يطل البحث بنا فإنه يعّد قصرياً، فينبغي عدم السأم

  بني برهان العقل وخماطبة الوجدان التركيب .د

ظهر اجلمع بني خماطبة العقول والقلوب يف مضمون الشواهد وصيغها، فتتوافق           ي
الشواهد الكونية وتتناغم فيما بينها للداللة على التوحيد، يستشف هذا األمـر يف             

 -كالنوافـذ - أمساء اهللا احلسىن، كما أنّ يف كل شيء وجوهاً كثرية جداً متوجهة           
 ِهمِدَح بِ ّبُحَس إالّ يُ  ٍءْي شَ ْن مِ إنَْو: كرميةاآلية ال  إىل اهللا سبحانه وتعاىل، مبضمون    

  .إذ أن حقائق املوجودات وحقيقة الكائنات تستند إىل األمساء اإلهلية احلسىن
ويذهب األستاذ إىل أنّ حقيقة كلّ شيء تستند إىل اسم من األمساء أو إىل              

  :التقرير والبيان فيما يأيت كثري من األمساء، ويتجلى هذا
  .وجود يف األشياء يستند إىل اسم من األمساءاإلتقان امل •
 ."احلكيم" علم احلكمة احلقيقي يستند إىل اسم اهللا •
 ."الشايف" علم الطب يستند إىل اسم اهللا •
 .. "املقّدر" علم اهلندسة يستند إىل اسم اهللا •

وهكذا كل علم من العلوم يستند إىل اسم من األمساء احلسىن وينتهي إليه،             
يع العلوم وحقيقة الكماالت البشرية وطبقات الكّمل مـن         كما أنّ حقيقة مج   

 :البشر، تستند كلها إىل األمساء اإلهلية احلسىن، حىت قال أوليـاء حمققـون إن             
احلقائق احلقيقية لألشياء، إّنما هي األمساء اإلهلية احلسىن، أما ماهية األشـياء            "
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 امساً من األمساء    ، بل ميكن مشاهدة آثار جتلي عشرين      "فهي ظالل تلك احلقائق     
  .على ظاهر كل ذي حياة فحسب

   ضرب األمثلة .ه

دلّت اآليات الكونية املبثوثة يف ثنايا عناصر الكون املادية واملعنويـة علـى             
فهذا مثالُ آيٍة واحدة للتوحيد َتظهـر       " :التوحيد، نّبه األستاذ إىل هذا يف قوله      

ف يظهـر خـتُم     فتأمل إذن كي  ! على سطح األرض يف فصل الربيع والصيف      
الواحدية جبالء على تصريف األمور يف الربيع اهلائل على سطح األرض وهو يف             
منتهى احلكمة والبصر، ذلك ألن هذه اإلجراءات املشاَهدة، هـي يف انتظـام             
مطلق، وخلقة تامة، وصنعة كاملة بديعة، مع أّنها جتري يف سعة مطلقة، ومـع              

ذه السرعة فهي تـرد يف سـخاء        هذه السعة فهي تتم يف سرعة مطلقة، ومع ه        
أال يوضح هذا أنه ختٌم جلّي حبيث ال ميكن أن ميتلكه إالّ َمن ميلك علماً               . مطلق

  )١(".غري متناٍه وقدرة غري حمدودة
وتأكيدا لبيان مسألة التوحيد، ينّبه بديع الزمان إىل الفرق بني مدينيت الكفّار            

نهجية لإلميان باهللا، فيـذكر تلـك       واملؤمنني، تأسيسا ملعىن الوظيفة املعرفية وامل     
 :املعاين يف صيغة تربوية تعليمية، يشهد هلا مطلع التوجيه، حيث قال رمحـه اهللا           

وحـشةٌ  : األوىل أنّ الفرق بني مدنية الكافرين ومدنيـة املـؤمنني، أنّ         ! اعلم"
.. مستحالة ظاهرها مزّين، باطنها مشّوه، صورهتا مأنوسة، سـريهتا موحـشة          

 باطنها أعلى من ظاهرها، معناها أمتّ من صورهتا، يف جوفهـا            ومدنية املؤمنني 
أن املؤمن بسر اإلميان والتوحيد يرى أخوةً بني        : والسر. أنسية وحتبب وتعاون  

كل الكائنات، وأنسية وحتببا بني أجزائها، السيما بني اآلدميني والسيما بـني            
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 يف املنتهى، والنتيجة يف     ويرى أخوةً يف األصل واملبدأ واملاضي، وتالقياً      . املؤمنني
ومفارقة بل نوُع عداوٍة مع كل       وأما الكافر فبحكم الكفر له أجنبية     . املستقبل

شيء ال نفع له فيه، حىت مع أخيه، إذ ال يرى األخوة إالّ نقطة اتـصال بـني                  
افتراق أزيل ممتد، وفراق أبدي سرمد، إالّ أنه بنوع محيٍة ملّية أو غرية جنـسية               

ة يف زمان قليل، مع أنّ ذلك الكافر ال حيب يف حمبة أخيه، إالّ              تشتد تلك األخو  
وأما ما ُيرى يف مدنية الكفار من احملاسـن اإلنـسانية واملعـايل             . نفس نفسه 

الروحية، فمن ترشحات مدنية اإلسالم، وانعكاسـات إرشـادات القـرآن           
  )١(".وصيحاته، ومن بقايا ملعات األديان السماوية

  اوز العبثية املسعى اهلادف وجت.و

مل يكتف يف سياق بيان أمهية التوحيد منهجيا ومعرفيا بالبيان اجملّرد، بـل             
جاوزه بضرب األمثلة الواقعية املشاهدة، تؤكّد تلك املعاين املـسعى اهلـادف            

فإن شئت حتقيقه فـانظر إىل هـذه        " :واستبعاد العبثية، يقرر هذه احلقيقة قوله     
علها جانُب اإلمكان والكثرة وإما جانـُب       أن املوجودات إما فا    :املوازنة وهي 

فما ُيتوهم بقصور النظـر مـن الكلفـة واالسـتبعاد،           . الوجوب والوحدة 
واالستغراب يف إسناد كل شيء إىل الواجب الوجود، تصري حمققة عند اإلسناد            
إىل الكثرة، لقصور أي سبب كان، وضعفه عن حتمل أي مـسبَّب كـان، يف               

 ُيتوهُم هناك، متحقق هنا، مث بعد هذا تتضاعف         فما.جانب الكثرة دون الوحدة   
الكلفة واالستبعاد واالستغراب عدد أجزاء الكائنات مع أّنها يف اإلسناد األول           
كانت واحدة موهومة وصارت هنا حقيقة متضاعفة عدد أجزاء الكائنات، إذ           

ويف يف اإلسناد إليه تعاىل نسبةُ كثٍري غري حمدود إىل واحٍد مباين املاهيـة هلـا،                

                                                           
  ١٨١ املثنوي العريب النوري .١



 ١١٩

جانب الكثرة نسبةُ واحٍد إىل كثري غري حمدود متماثلة املاهية، إذ النحلة مـثالً،              
لو مل ُتسند إىل الواجب الواحد، لِزَم اشتراك السماوات واألرض يف إجيادهـا             

مع أنّ صدور الكثري عن الواحد أسهلُ مبراتـب مـن            .لعالقتها بأركان العامل  
الُصم العمي الذين ال يزيد اختالطُهم      صدور الواحد عن الكثريين املتشاكسني      

مث مع ذلك إنّ الكلفة لو كانت يف اإلسناد األول مثل           . إالّ أعميَتهم وأصميتهم  
ذرة، تترقى يف اإلسناد الثاين إىل أمثال اجلبال، إذ الواحد بالفعل الواحد حيصل             
وضعية ونتيجة للكثري، ال يتيسر للكثري لو أحيلت عليهم أن حيـصلوا تلـك              

عية، أو يصلوا إىل تلك النتيجة إالّ بأفعال كثرية وتكّلفات عظيمة، كاألمري          الوض
  )١(".مع نفراته، والفوارة مع قطراهتا، واملركز مع نقاط دائرته

  أمهية التوحيد اجتماعيا: النقطة الثانية
قصد بديع الزمان التنبيه إىل األبعاد الوظيفية للحقائق اإلميانية، وبذلك جتاوز 

ر العقائد بوصفها حقائق عقلية جافة منفصلة عن متطلّبات القلوب          مسلك تقري 
 والرسالة االجتماعية للمؤمن، فيبّين أن التوحيد يف أصل وضعه رسالة اجتماعية          

فترى أثرهـا يف التـصّرفات الشخـصية         تسع جمموع ميادين الفعل اإلنساين؛    
جعل  يف اإلميان، نظرا ألمهية تلك األبعاد االجتماعية      مضامينها االجتماعية، و  و

قد يّسر اهللا ملؤمن القيام ، و)٢(تأّخرها أمارة على فقد أو إمكان فقد اإلميان نفسه 
ووضع يف يده احلقيقة الرائعة ما يكون احلديد كالشمع فيها، وهذا            هبذه املهمة؛ 

ييّسر له تغيري شكله كما شاء خالقه ورازقه، ويستمد منه قوة عظيمة إلرسـاء              
فما دام هذا األمر ممكناً وواقعاً فعالً، وذا         .مة دولته وحكمه  أركان خالفته وإدا  

التكوينية  أمهية بالغة يف حياتكم االجتماعية فأنتم يا بين آدم إن أطعتم أوامر اهللا            
                                                           

  ١٨٤ املثنوي العريب النوري .١
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 ١٢٠

ُتوَهب لكم أيضاً تلك احلكمة والصنعة، فيمكنكم مبرور الـزمن أن تقتربـوا             
  )١(.منهما وتبلغومها

م احلصول على علم احلقيقة واحلكمة احلقّة، إذ الظفر مبعرفة اهللا طريق من را
حقائق املوجودات كلّها، إّنما هي أشعة اسم اهللا احلق، ومظاهر أمسائه احلسىن،            

إنّ حقيقة كلّ شيء مادياً كان أو معنوياً وجوهرياً أو           .وجتليات صفاته اجلليلة  
 تعـاىل   عرضياً، وحقيقة اإلنسان نفسه إّنما تستند إىل نور من أنـوار أمسائـه            

  )٢(.وإالّ فهي صورة تافهة ال حقيقة هلا. وترتكز على حقيقته

  النبوة: املقصد الثاين : ثانيا
  يصنع وعي املسلم باحلياة االجتماعية جبميع مضامينها وخلفياهتا النظريـة         

تعلّقه بأصول دينه، وجتـسيدها برناجمـا        ...)احلضارية، والفكرية، والسياسية  (
  .صرفاتهمعيشا، تنصبغ به مجيع ت

ويعد االخنراط يف سلك العبودية، بناء على األصول اإلسالمية الثالث التوحيد           
والنبوة واملعاد أهم ما يصنع وعي املسلمني ويكسب حياهتم ُبعدا إنسانيا منظـورا،             

  ويدفعهم إىل البذل احلضاري املستمر، فكيف السبيل إىل تصّور ذلك؟
حتشى هبا الرؤوس وُيتباهى هبـا يف       معرفة اهللا، ليست من قبيل املعارف اليت        

اجملالس وُتطلب هبا املغامن واملكاسب واملناصب، بل هي معـارف تعـيش يف             
 انكشافا والسلوك وضـوحا ومقـصدا       باألعماق، تكسب العقل عقال والقل    

يف عـشق     كما يقول الصوفية على تنّوع مـشارهبم       -إنسانيا ظاهرا، يتجلى    
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 ١٢١

 بواسطة االرتباط   )١(ن الفناء وتعلقا بالبقاء   مهيمن يطلب مبوجبه العاشق هروبا م     
  .العاطفي واألخالقي واالجتماعي بالدين

ومادام الدين مرتبطا بالوحي، وال طريق إليه إال النبـوة، كانـت منــزلتها              
وستبقى سامقة، ملا هلا من أمهية يف التأسيس لالرتباط بالدين والتعّرف على مسالك             

ودية دون مسالك النبوة، لتصّورنا احملال ولكانـت        العبودية، إذ لو تصورنا حبا للعب     
 مـع   -العبودية سببا يف الفرقة عوض أن تكون وسيلة توحيد، إذ ليس مـستبعدا              

 أن يتولّد االخـتالف مث التنـافر   -التفاوت الثقايف واالستعدادات النفسية والعقلية     
ن الرسول  حال الغفلة عنها، بسبب عدم إمكان االتفاق حول طريقة العبادة، فيكو          

  .ركنا ركينا يف وحدة العبادة ومقاصدها االجتماعية واحلضارية
 املترجم  -إن العبودية هللا يف طريق النبوة تستمد فاعليتها يف العقل والقلب            

ا َمإنَّ فَ َداَه جَ ْنَمَو:  بالتذكّر املستمر للمعاد، قال تعاىل     -يف موقف اجتماعي    
مـن  ) التذكّر( ، ملا له  )٦: العنكبـوت ( َنيِمالََع الْ ِن عَ يٌِّنَغ لَ  اهللاَ نَّ إِ ِهِسفَْن لِ ُداِهَجُي

قدرة على دفعنا لتنمية قدراتنا اإلميانية وتطوير وسائلنا االجتماعيـة وإجيـاد            
  .فاعليتها احلضارية

 بوجود والتصديقهلذا كان بني اإلميان باهللا واإلميان بالنيب واإلميان باحلشر 
 وجـوب  ، بنياألمر نفس يف للتالزم ،تاماً باطاًقطعياً، وارت تالزماً الكائنات
  )٢(غفلة بدون الكائنات وشهود اآلخرة الرسالة، ووجود وثبوت األلوهية

 الرسـول  مظاهر ذلك الترابط؛ فهذا أكمل اخللـق       وتعد العبودية من أهم   
 حيث من "الصالة"  إىل فيحتاج. نفسه الوقت يف رسول وهو ،عبد   الكرمي

                                                           
  . اخللود يف اجلنة، والذي يقتضي أن يكون قلبه معلّقا بالباقي.١
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والرمحـة،   احملبوبية تنال حىت اخلالق إىل   اخللق من تتوجه ديةالعبو ذ إ .العبودية
  )١(.املعىن هذا تفيد "الصالة"ـف

 وخالصـة  اخلـري  فذلكة البشرية يفأنّ النبوة "من منطلق ما سبق بيانه يتأكّد 
 همنــزّ  ُحـسنٌ  اإلميان وأن .السعادة فهرس احلق الدين وأن .ساسهأو الكمال
 ظاهراً، وكماالً سامياً، وحقاً واسعاً ساطعاً، وفيضاً حسناً نّإ وحيث. جمّرد ومجال
 يد النبوة، ويف جانب يف واحلقيقة احلُق يكون العامل، فبالبداهة هذا يف مشاَهٌد فائقاً

 )٢(."خمالفيهم يف واخلسارة والشر الضاللة السالم، وتكون عليهماألنبياء 
 فيما أخرب به كتاب ربـه       تولّد العبودية يف املؤمن اليقظة اإلميانية، والتبّصر      

وسنة نبّيه، ولعل من أهم تلك األوامر، الدعوة إىل الوحدة بوصـفها فريـضة              
ـ رَّفَ تَ الَا وَ يًعِمَجاِهللا   ِلْبَحوا بِ ُمِصَتاْعَو: شرعية، لقوله تعاىل    :آل عمـران  ( واقُ

١٠٣( َّْميكَُوَخ أَ َنيوا بَ ُحِلْصأَ فَ ةٌَوْخ اِ ونَُنِمْؤُما الْ َمإن ) ١٠ :اتاحلجـر(  ،أنّ َو
  .)٩٢ :األنبياء( دونُباْعم فَكُبُّا َرَنأَة َوَداِحة َومَّ أُْمكُُتمَّ أُِههِذ

  النبوة والنظام الكوين ) ١

  النبوة جزء من نظام الكون. أ

 اإلهليـة  القدرة أنّ" يقتضي سر ناظم الكون ضرورة النبوة للبشرية، ذلك         
 حتمـاً  تتـرك  يعسوب، ال  دون نم أمري، والنحل  دون من النمل تترك ال اليت

  )٣(."شريعة دون نيب، من دون من البشر
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وتتجاوز ذلك بانسجام النبوة مع مجال الكون احلقيقي ونظامه وتناسـقه           
  . )١(وكماله

  داللة الكون على النبوة. ب

 ترتبط النبوة كما مّر معنا باأللوهية واحلشر ارتباطا وثيقا فال ترى بينـها             
لذلك كانت احلجج على التوحيد حججا علـى إثبـات          انفصاما الستحالته،   

 وراء من وخطاباته بكلماته وينهى يأمر الذي احلي ماملتكلّ أنّ"النبوات، ذلك 
 داللة تدل الكون يف اليت احلياة نأ البد، الكون ستار وراء احملجوب الغيب
 أن وجوده، كمـا  وجوب وعلى وتعاىل سبحانه "زيلاأل احلي" على قاطعة

 ارتباطـات  ماهلـا  إىل وتتوجه تنظر جتلياهتا وكذلك زليةاأل حلياةا شعاعات
 )الكتـب  نـزالإ( و)الرسل رسالإ (مثل مياناإل ركانأ من معها وعالقات
 يـصحّ  ذإ". القـرآين  الوحي"و" احملمدية الرسالة" سيما رمزاً، وال وتثبتهما
 روح ابـة مبث هماّنإ حيث احلياة، ثبوت كقطعية قاطعان ثابتان هماّنإ :القول
 )٢(.وعقلها احلياة

  أمهية النبوة يف العبادة) ٢
يتجلى مما سلف تقريره أمهية النبوة يف طريق العبودية وحتقيـق العناصـر             
اإلنسانية من جهة والتعامل اإلجيايب مع عناصر الكون املادية واملعنوية من جهـة             

الـنيب  أخرى، وتيسريا لوظيفة النبّوة وهب الباري رسله مجيعا وعلى رأسـهم            
أكمل الصفات وأّيده باملعجزات، وجعلـه       اخلتام عليهم مجيعا الصالة والسالم    

خليفة وكّرمه، فوهب للسانه احلكمة وفصل اخلطاب، وسلّم إىل يده الـصنعة            

                                                           
  ٦٥٢ انظر الشعاعات .١
  ١١٩ الكلمات .٢



 ١٢٤

البارعة، وهو حيض البشرية على االقتداء مبا وهب للسانه حضاً صرحياً، فالبد            
  )١(.ن صنعة ومهارةأن هناك إشارة ترغّب وحتّض على ما يف يده م

   الكون)٢(شعورشعور   النيب اخلامت عليه الصالة والسالم.أ

ميثّل النيب اخلامت جممد عليه الصالة والسالم شعورا لشعور الكون ونور له، ذلك             
 صـفى أ فهي وعقِله، عورِهـوش الكون حّس من حةمترّش احملمدية الةـالرس" أنّ

 حليـاة  حيـاة  آثارها بشهادة -ةملعنويوا املادية-  حممد حياة نّإ خالصته، بل 
 بـشهادة  القرآين والوحي. له ونور الكون لشعور شعور احملمدية الكون، والرسالة 

 )٣(."أجل... أجل ...أجل. ..لشعوره وعقل الكون حلياة روح احليوية حقائقه
  ة والسالم وصفاته يف رسائل النور نعوته عليه الصال.ب

السالم يف رسائل النور بنعوت وصـفات       ذُكر سيدنا حممد عليه الصالة و     
والنيب اخلامت مـن جهـة       كثرية، تدلّ على عناية األستاذ مبقصد النبوة من جهة        

أخرى، فقد ذكر أّنه عليه الصالة والسالم ميثّل منتهى الكماالت والـصفات            
 .أّنه عليه الصالة والسالم العامل اخلاص بأمر اهللا: والوظائف، ومن ذلك

    . القمر املنري لشمس الرسـالة     - . مشس مساء الرسالة   - .وةخامت ديوان النب  
  . اآلية الكربى- . الشخصية املعنوية النورانية- . مشس مشوس النبوة-

 الكتـاب  هلـذا  الكربى اآلية هو" :- اهللا رمحه - من ذلك قول األستاذ
  )٤(."  النبوة ديوان خامت العظيم، وهو
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 أشهد أن "اهللا يف ألفاظ الشهادة  يب باسمتؤكّد تلك املعاين باقتران اسم النو
 ."ال إله إالّ اهللا وأشهد أنّ حممدا رسول اهللا

 حضور اسم النيب يف ألفاظ الشهادة دالالت .ج

 "أشهد أنّ حممدا رسول اهللا    " الثانية الشهادة يف كلمة كلّ نّاعترب األستاذ أ   
  : صرفكثري من القضايا املهمة إميانيا من زاوية وظيفية إىل تومئ
  .مديةاحمل للنبوة ةاحلقّ الرباهني من حق صادق برهان -
 املقامـات  مـن  مقـام تشري إىل   . النبوة وظائف من وظيفة إىل   تشري  -
 )١(.احملمدية

النيب عليه الصالة والسالم يف الكون إذ ميثّل نورا كليـا            تشري إىل أمهية   -
 الكـون  احملمدية لةالرسا نور فارق ما" جوانبه املادية واملعنوية، ألّنه    للكون يف 

الكون،  وفارق القرآن غاب ما وإذاالكائنات،  وتوفيت الكون وغادره، مات
شعور،  بال عقلها، وظلت صواهبا، وزلزل األرضية الكرة وفقدت جنونه جّن
  )٢(".القيامة الفضاء، وقامت سيارات حدىإب صطدمتاو

تاذ بديع الزمان يعّبر  ويف فلك تلك الزوايا الوظيفة املشار إليها أعاله، ترى األس
عن فرحة العامل بوجود النيب عليه الصالة والسالم، ليس هذا فحسب، بل يعلن 

 يومياً الصالة يف تشّهد مباركته وهتانيه احلارة للنيب عليه الصالة والسالم كلّ جلسة
 والءه له مقدماً "وبركاته اهللا ورمحة النيب هايّأ عليك السالم": األلسنة ومباليني

 بامتنان هبا، فيستقبله تىأ اليت بديةاأل بالسعادة بشراه يف ياهإ النبوة، ومصدقاً ةملهم
 البشرية عنها تبحث اليت الباقية احلياة إىل سوياً طريقاً فتحه زاءإ عميم وشكر بالغ

                                                           
 ٤٩٧اللمعات  انظر .١
  ١١٩ الكلمات .٢



 ١٢٦

 عليك السالم": جداً، بقوله قوي وباستعداد عارم فطرى وشوق عميق دفني بعشق
 باسم ياهإ ومهنئاً ومرّحباً معه، ولقاء  له معنوية زيارة عن به معرباً "النيب هايّأ

  )١(.املؤمنني من مليارات بل مليوناً ومخسني ثالمثائة

  النيب األسوة األكمل. د

 أعلى   حتقيق األسوة يستوجب ظهور ما ميكن أن يقتدى به فيه، فأظهر            
اهللا يف ظهـور    مراتب العبودية وأمساها بالعبودية العظيمة يف دينه تلبيـة إلرادة           

وحتقيق مقتضيات القـدوة ونتائجهـا التربويـة        ) ٢(.ألوهيته مبقتضى احلكمة  
واالجتماعية يفرض اإلنصات إىل الرسول بشوق ورغبة وتبجيل وإعجـاب،          

  )٣(.املنتظرة واملطلوبة من اإلقتداءوبذلك يوافق العقل واحلكمة 

   حجج إثبات نبوة سيدنا حممد )٣

  :احلرية والنبوة -

ة يف أصل وضعها تأسيس للحرية، إذ متثّل طريق حترير اإلنسان مـن             النبو
العناصر اليت تشّده إىل األرض، وذلك مبا يفرضه مسلك النبوة من حتّرر مـن              
عناصر الشد إىل األرض، ذلك أنّ النبوة مؤسسة للعبودية الـيت تعـّد أعلـى               

حمررة للبشر  مقامات احلرية، ومن مثّ كانت العبودية اليت وضعت خطتها النبوة           
من نوازعهم السلبية من جهة، وواهبة اإلنسان إجيابية تسع احلياة كلّهـا، لـو              

  .أردنا أن خنتصر الكالم لكفانا القول بأنّ النبوة باب احلرية
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 ١٢٧

ويطرح هبذا الصدد الصلة بني النبوة واحلرية، فقد يذهب اخليال بـالبعض            
   أنّ النبوة تلغي احلرية؛ فهل هلذا القول سند؟ فيظن

درجت عادات الناس على أنّ للحجة والربهان صلة وثيقة باإللزام اآليل يف            
بعض التصّورات إىل اإلرغام الذي ال يلتئم مع احلرية، فهل يف احلجج املثبتـة              

  لنبوة سيدنا حممد عليه الصالة والسالم ما يلغي االختيار؟
 مقتـضيات   تبّني املوقف السابق ال يلتئم مع حكمة اهللا يف التكليف، إذ من           

 تـأيت  املعجزة إنّ" :التكليف حرية االختيار، أكّد األستاذ ذلك املعىن يف قوله
 .مياناإل على رغامهمإ املنكرين، وليس قناعإ طريق عن النبوة دعوى ثباتإل
 القناعـة  إىل يوصـلهم  النبـوة، مبـا   دعوى مسعوا للذين ظهارهاإ يلزم لذا

 إظهارهـا  مـاكن، أو ألا مجيع يف إظهارها أما .النبوة صدق إىل واالطمئنان
 اهللا حلكمة مناٍف فهو والرضوخ القبول إىل الناس يضطر حبيث بديهياً ظهاراًإ

 سـر  ألن ذلـك  .اإلهلـي  التكليف لسر يضاًأ اجلالل، وخمالف ذي احلكيم
 )١(."منه االختيار سلب دون العقل مامأ اجملال فتح يقتضي اإلهلي التكليف
ار األستاذ أوضح األمثلة وأبينها، ويف هذا املقـام         للتدليل على املسألة خيت    و
 مـن  لساعتني باقية االنشقاق معجزة ترك قد الكرمي اخلالق كان لو" :يقول

 الفالسـفة  يريدها كما التاريخ بطون ودخلت مجع أللعامل ظهرهاأوالزمان، 
 صدق على حجة كانت وما .معتادة فلكية ظاهرة هاّنإ يقولون الكفار لكان

  )٢(".معجزة والالنبوة، 
إنّ التكليف يبقي الباب مفتوحا حلرية االختيار وهو بدوره أكرب تفسري 

 لو لقبول فكريت احلساب فضال عن الثواب والعقاب ومن مثّ اجلنة والنار، إّننا
                                                           

  ٧٠٣الكلمات  .١
  ٧٠٣ الكلمات .٢



 ١٢٨

 هلم تربز كانت إّنها فإما كله العامل يف الناس مجيع إىل املعجزةقبلنا ظهور 
 إىل تصل نبوية، وعندها ملعجزة ظهاراًإو  األعظم الرسول إشارة نتيجة

االختيار،  منهم ُيسلب أيالتصديق،  إىل كلهم الناس يضطر أيالبداهة، 
 يف أجلى صوره وأبسط دالالته وأوضحها اإلميان ينمابالتكليف،  سر فيضيع

ال يبعد عن ذلك ظهور  و،منه يسلبها وال االختيار يف العقل حرية على افظحي
 فال تكون هلم جترب العقول على التصديق هبا،حمضة، اويةمس كحادثة املعجزة

 مزّية هلا تبقى وال مديةاحمل بالرسالة صلتها تنقطع وعندها حرية يف االختيار،
  .ذلك أنّ احلرية شرط يف التكليف ،)١(خاصة

يبقى األستاذ هبذا التحليل الباب مفتوحا للمكابرة ومن مثّ اإلنكار، إذ رغم            
نات والرباهني جتد من ينكر وجيحد بآيات اهللا يف اآلفـاق           تضافر احلجج والبيّ  

واألنفس، فكان تكثري احلجج على النبوة غلقا لباب االعتذار يوم القيامـة، إذ             
إننا نرى يف رسائل النور حججا ال حصر هلا عددا ونوعا، ومن ذلك ما نعرضه               

  .يف الفقرة الالحقة

  القرآن الكرمي حجته- أ

  :قرآن الكرمي مقصد النبوة يف ال- 

هو نفـسه   و املعجزاتحير   القرآن الكرمي رأس حجج إثبات النبوة إذ ميثّل       
 حججـاً  يقيمسيدنا حممد عليه الصالة والسالم  نبوة يثبت، الكربى املعجزة
 )٢(.آخر برهان كل عن تغين أدلة ويربز براهني ويسوق

الطويلة ور ترى تلك احلجج واألدلة يف جممل سور القرآن الكرمي، حوته الس
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 ١٢٩

 ، فـال  الكرمي  كل سورة على حدة متثّلّ القرآن      كأن،  والقصرية على حد سواء   
 )١( النبوة فقط، بل كثريا ما يذكر معه املقصد واملقصدينمبقصدالسورة  تكتفي

  : التوحيد يف القرآن الكرمي وداللته على النبوة-

 النظـر   يعلّمنا القرآن الكرمي وفق مسلك النورسي يف التعامل مع كتاب اهللا          
إىل الكون بعناصره املادية واملعنوية، تأسيسا لنظرة إميانية يسميها األستاذ التفكّر           

 هليـة اإل وباملقاصد بغاياهتا الكائنات شهادة" اإلمياين، إذ يستفاد بذلك التفكّر
 الكائنـات  غايات حصول فتوقّ بسبب اجلامعة؛ احملمدية الرسالة على فيها

 وحتقق وكماهلا حسنها وتبارز ووظائفها قيمتها رروتق منها هليةإلا واملقاصد
ـ  ذإ احملمدية؛ الرسالة على السيما نسانيةاإل الرسالة على حقائقها حكم  يه
 والكتـاب  املكملة الكائنات هذه لصارت ولوالها هلا، متّاأل واملدار املظهرة
 التالكمـا  متساقطة املعاين متطايرة منثوراً هباًء السرمدية املعاىن ذو الكبري
 )٢(.وجهات وجوه من حمال وهو

  :قصص األنبياء حجج إضافية إلثبات النبوة -

عة حلكم كثرية منها إثبات     يذكر القرآن الكرمي قصص األنبياء بأشكال متنوّ      
 الرسـالة  حقيةأ على حجةً مجيعهم  األنبياء نبوة ظهارإب وذلكالرسالة احملمدية   

 فـذكر . مجيعاً نبوهتم ينكر من إالّ ينكرها أن ميكن ال حيث وصدقها؛ مديةحملا
  )٣(.الرسالة على دليلقصص األنبياء عليهم الصالة والسالم 
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 ١٣٠

  :  احتفاء القرآن الكرمي بسيدنا حممد-
 الكرمي، وجعل القرآن يف مساهأو مقام عظمأ  الكرمي الرسول منح 

 هال ال"ـب مقروناًً - مياناإل ركانأ من ربعةأ يتضمن الذي - "اهللا رسول حممد"
الكون،  يف حقيقة اكرب هي احملمدية الرسالة أن على -دليل وأّي- دليل "اهللا االّ
 متثل اليت احملمدية احلقيقة وان. طراً املخلوقات اشرف هلو  حممداً وان

 السراج هي  حملمد الرفيعة واملرتبة السامى واملقام الكلية املعنوية الشخصية
 يف ذلك اثبت قد اخلارق، كما املقام هلذا أهل  كليهما، وانه للعاملني املنري
  )١(.قاطعاً إثباتا عديدة وبراهني حبجج النور رسائل أجزاء

القرآن الكرمي احلجة الرئيسة للنبوة اخلامتة، نبوة سيدنا حممد عليه الـصالة            
والسالم، وحجة خامت النبوة ال تكون إالّ خامتة احلجج، حبيث ال تكون حجة             

 املعجـزات القرآن الكرمي   "هلذا تضّمنت احلجة اخلامتة     بعدها النقطاع الوحي،    
 إنسان على العسري من فيكون؛ والتشريع التفكري نواعأ كل هرة، وتناولباال

 االجنذاب من للمرء مناص من ها، وهلكلّ املواضيع هذه يف حيكم نأ واحد
 حيـاة  سرارأ على ووقوفه سالمإلا نيب مّيةأ يف متعنه بعد القرآن معجزةإىل 
 على برهاناً  حممد ميةأ والقرآن معجزة تعاىل اهللا جعل فقد .. لرسولا

 )٢(.له القرآن انتساب وصحة النبوة صدق
 املوالـف وتوسعة لدائرة املتلقّني يستشهد القرآن الكرمي حبجج عقلية تفيد          

 واملخالف على حد سواء، وقد استدل هبذا النمط من الدليل قطعـا             )املوافق(
على رأي األستاذ بـديع      الدور للزوم من الدليل النقلي الصرف   للدور املتصّور   
   )٣(.الزمان النورسي
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 ١٣١

  على النيب داللة األمساء احلسىن.ب

إرسال الرسل وإنـزال الكتب جتل أكمل لألمساء احلسىن، يشري إىل ذلك 
 وان احلياة ألجل ُخلق قد الكون دام فما !منع" :املعىن قول بديع الزمان

جالله،  جلّ "القيوم للحي" صنعة وأمجل نقش وأكمل جتٍل اعظم هي احلياة
 الرسل بإرسال نفسها عن وتكشف تظهر اخلالدة السرمدية حياته دامت وما
 احلياة تلك ُعرفت ملا "كتب" وال "رسل" هناك يكن مل لو إذالكتب،  إنـزالو

 عليهم والرسل األنبياء كذلك وحياته حيويته يبني الفرد تكلم أنّ ، فكمااألزلية
 الذي احلي املتكلم ذلك على ويدلّون يبّينون ، عليهم املنـزلة والكتب السالم
 .الكون ستار وراء احملجوب الغيب وراء من وخطاباته بكلماته وينهي يأمر
 احلي" على - قاطعة بصورة - تدلّ أّنها كما الكون يف اليت احلياة أنّ فالبد
 تلك شعاعات على كذلك  تدلوجوده، وجوب وعلى وتعاىل سبحانه "األزيل
) الرسل إرسال (مثل اإلميان باركان وعالقاهتا وارتباطاهتا جتلياهتا واألزلية احلياة

 الوحي" و"احملمدية الةـالرس" سيما وال .رمزاً وتثبتهما) الكتب إنـزال(و
 احلياة، حيث تلك ثبوت كقطعية قاطعان ثابتان القول، اهنما يصح إذ. "القرآين
   )١(.وعقلها احلياة روح بةمبثا اهنما

ووظّف األستاذ االستدالل باألمساء احلسىن على النبوة يف كثري من مواضع           
 أّنه اعترب أنّ الرسالة احملمدية متثّل مقتضى التجلي         - إضافة إىل ما سلف    -منها  
 غلـب ليس هذا فحسب، بـل إنّ أ ،  مداه وسعأ يف "واحلكيم احلكم" سمال
 "لرمحن، الرحيم، الودود، املنعم، الكرمي، اجلميل، الرب      اهللا، ا " احلسىن؛ مساءألا
كلـه،   بـالكون  حاطتهاإ و ياهتاجتلّ عظمأ يف مديةاحمل الرسالة مثاهلا، تستلزم أو
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 ١٣٢

 برهـان  هي إّنما احلسىن األمساء فأغلب  وهكذا.فيه ريب ال قاطعاً استلزاماً
  )١(.مديةاحمل الرسالة على باهر

 معجزاته  .ج

، ومع ذلك فقد لباقية املستمرة من معجزات النيب   اعجزة  القرآن الكرمي امل  
رويت معجزاته األخرى يف كتب احلديث، وبلغت حد التـواتر املعنـوي ال             

  :، منها)٢(اللفظي

  :انشقاق القمر

 رضاأل مـع  واملرتبط السماء يف املعلق القمرتعاىل شّق  وسبحانه إنّ اهللا
 العبـد  ذلك لرسالة ثباتاًإه، هذ معجزته ظهرأاألرض، ف يف عبده من شارةإب

 الكمـاالت  أوج إىل للقمر، فعرج املنريين كالفلقني  اصبح احلبيب، حىت
 واصـبح  أدىن أو قوسني قاب بلغ حىت .النورانيني والرسالة الوالية جبناَحي
  )٣(.األرض ألهل فخر هو كما تالسماوا ألهل فخراً

  :اإلخبار بالغيب

 احلاضر وغيب متعلّـق بغيـب املـستقبل         بغيب إخباره عليه الصالة والسالم   
اجلنة النار املالئكـة،    ( البشري أو بالغيب املطلق كالتعريف ببعض مسائل العقائد       

، ّنه مبلّغ عن اهللا سبحانه وتعـاىل      تؤكّد مبا ال يدع جماال للشك أ       ...)عذاب القرب،   
                                                           

  ٥٣٧اللمعات  .١
بألفاظ خمتلفة إالّ أّنها اتفقت يف إفادة شيء واحد، ما روي من طرق متعددة  : التواتر املعنوي.٢

ما رواه مجع كثري عن  :يقابله التواتر اللفظيأما و. نيب ما سوى القرآن الكرميكمجمل معجزات ال
  .انظر لالستزادة كتب مصطلح احلديث. واتفقوا على لفظه مجع كثري،

  ٧٠٦ انظر الكلمات .٣



 ١٣٣

  .)١(بلاملستق إىل بالغيب، النافذ نيسألا النبوة بنظر  الكرمي الرسولفقد رأى 

  :تعدد معجزاته عليه الصالة والسالم

ولو أردنا أن نتوقّف عند كل املعجزات ملا كفتنا الصفحات الطوال، هلـذا             
 ذكر حتصى، وقد ال وتعد ال مديةاحمل النبوة دالئل نشري إليها جمملة، ذلك أّنها

، وذكـر يف  )عـشر  التاسع واملكتوب عشرة التاسعة الكلمة (يف منها قسماً
 "القرآن" شهادة لف، ومعأ إىل البالغة "معجزاته" شهادة مع فسه أنّالسياق ن
) والعشرين اخلامسة الكلمة(وفق ما أوردها يف ربعني،  أ إىل   عجازهإ وجوه البالغ
  )٢(..والسالم الصالة عليه حمّمد رسالة على

  : ذكر األستاذ بعضا منها على سبيل املثال ال احلصر
 عيون مخس من يدفق كما وتدفقه باركةامل اخلمس أصابعه من املاء نبع -
متواترة،  صحيحة بروايات إلينا له، املنقول وشهادهتم منه كامل جيش وارتواء
  .. أخرى مواضع ويف مرتني العجيبة احلادثة هذه تكرار عن ً فضال
 ودخول املغري العدو جيش على نفسها بالكف تراب من حفنة رميه -
 الكرمية اآلية صراحة هو كما هجومهم أثناء واهنزامهم منهم كل عني التراب
يَتَرَم إذْ َتْيَمَر اَمَو)١٧: سورة األنفال( .. 

                                                           
 وستراق والتابعني، الصحابة صفوف يف عظيمة فنت ستقع سنة نيأربع أو ثالثني حنو بعد هأّن:  مثال.١

 فألجل. عباءته حتت سترهم الذين الثالثة شخاصألا هم فيها من برزأ نّأ فشاهد. الزكية الدماء
 شرفه وإظهار "احلسن" وهتنئة.. وعزائه "احلسني" وتسلية.. األمة نظر يف "علي" تربئة عن اإلعالن
 واهليتهم وشرافتهم "فاطمة" نسل وطهارة.. بالصلح كبرية فتنة برفعه ةلألم نفعه وعظيم ومكانته
 نفسه مع األربعة أولئك  ستر ذلك كل ألجل.. الرفيع الشريف العنوان ذلك البيت، أهل بلقب
  ١٤٣انظر اللمعات  .اخلمسة العباء آل: املشرف العنوان ذلك هلم واهباً العباء ذلك حتت

  ٦٦املثنوي النوري  انظر .٢



 ١٣٤

 بروايـات  املـروى  بيناً واضحاً تسبيحاً نفسه الكف يف احلصى تسبيح -
 .. صحيحة
 قسم واملروي  املباركة يده من ظهرت اليت الباهرة املعجزات من مثاهلاأو
 بل املئات على تربو وهى قاطعة متواترة اتبرواي والتاريخ السري كتب يف منها
  )١(.العلماء من التحقيق أهل لدى األلف تبلغ

 النيب برهان النبوة. د

التحرر من قيود املكان والزمان يضفي على النظر إىل سيدنا حممـد أكمـل              
، فلـو   )٢(احلجج وأبَينها على صدق نبوته، فهو كالشمس يف الداللة على نفـسها           

 عـصر  جزيـرة  سـاحل  إىل   ووصلنا الشريفة والسريةلتاريخ  ركبنا سفينة كتب ا   
 يـزاول  وهـو   الكرمي بالرسول العربية، وحظينا  اجلزيرة والنور، وبلغنا  السعادة
 سنخلص وفق ما خلص إليه العقالء قاطبة ونعلم بـيقني أنّ          املقدسة،   النبّوة مهمة
 األرض سطح ّوَرن حبيث عليه اطعـس ودليل للتوحيد باهر برهان هو ماّن إ  النيب

  )٣(.والضاللة الكفر ظلمات وحما واملستقبل املاضي الزمان وجَهي مجيعاً، وأضاء

   النيب برهان التوحيد.ه

 كان ملا: نهأل نفسه؛ التوحيد ثبوت كقطعية وقاطعة ثابتة رسالة النيب 
 الذي هو  األعظم الرسول نّأالوجود، و عامل يف حقيقة عظمأ هو التوحيد
 التوحيد، تثبت اليت الرباهني مجيع أن حقائقه، فالبد جبميع وتعليمه هتبليغ توىل
،  دعوته حقيةأ ونبوته صدق على دلةأو رسالته ثباتإل براهني بدورها تكون

                                                           
  ٦٥٨ الشعاعات ١
  ٦٥٨ الشعاعات .٢
  )بتصرف (٣٢١الكلمات . ٣



 ١٣٥

  )١(.اميةـالس احلقائق هذه أمثال من لوفاًأ تضم العظمى هتالـفرس
تـدلّ  كما أّنه جبهوده املبذولة لبيان التوحيد وخمتلف مطالب التكليـف           

بنفسها على نفاسة معدنه وصدق دعوته وكمال بيانه للتوحيـد مقتـضيات            
 الذي  حممد غري ذا فَمن" التكليف، هلذا كان حجة إضافية لتأكيد التوحيد؛

  )٢(."صورة؟ امجل على الرسالة وبلّغ وجه افضل على األمانة أدّى

   النبوة جتلي األمساء احلسىن.و

الة والسالم األبعاد الروحية و التربوية ألمساء       جتلت يف النيب الكرمي عليه الص     
احدة ينبعث من تالوته اآلية الو     قد و اهللا احلسىن،و ذلك بتالوة الذكر احلكيم،     

ـ  .األعظم االسم جتلي موضع   هو ذ إ ؛األبعاد،ما ال حصر له املعاين و       ذاإف
 وراثة بفضل األعظم االسم ظل من نفحة إىل تعرض قد الذاكر العبد أنّ قيل
 آخر، فليس نيب على اإلهلي الفيض قابليته، بقدر مبقدار هبا ثواباً ونال النبوة
  )٣(.قط للحقيقة خالف قوله يف

 مراتب جلميع املفصلة الواضحة اآلية هووالنيب عليه الصالة والسالم 
 ..جممالً تعليماً السالم عليه آدم سبحانه اهللا مهاعلّ اليت هاكلّ احلسىن مساءألا

  )٤(. حممد احلبيب لالرسو ذلكم

 :توافق شهادات األنبياء يف الداللة على النبوة والنيب اخلامت على اخلصوص

تعد معجزات مجيع األنبياء والرسل معجزة واحدة لتصديق دعوى رسـالة           

                                                           
  ٥٥٣ اللمعات انظر .١
  ٥٥٤ اللمعات .٢
  ٣٩٩ الكلمات .٣
  ٢٩١ الكلمات .٤



 ١٣٦

، ويؤكّد تلـك  )١(العاملني فخر هو والذيسيدنا حممد عليه الصالة والسالم، 
 ماّنإ السالم، إذ احلكمة من تكرارها  عليهم"قصص األنبياء"مكررات  احلقيقة
 علـى  حجـة  مجيعهم األنبياء   نبوة بإظهار وذلك مديةاحمل الرسالة ثباتإل هي

 نبوهتم ينكر من الّإ ينكرها أن ميكن ال حيث وصدقها؛ مديةاحمل الرسالة أحقية
  )٢(.الرسالة على دليل ذنإ فذكرها. مجيعا

 شهادة الكائنات. ز

  ينكرها إالّ مكابر، وكماهلا يدل على الرسالة       كمال حسن صنعة العامل ال    
 ُحسَن للناظر ُيظهر ناتاملزّي املصنوعات هذه مجال نأل قطعية؛ داللةاحملمدية 
 على بالبداهة يدالن الصورة وزينة الصنعة حسن نّأباملشاهدة، و وزينٍة صنعٍة

 التحـسني  رادةإ نّأو .القوة غاية يف تزيٍني وطلَب حتسٍني رادةَإ صانعهال نّأ 
 لصنعته، ورغبةً علويةً حمبةً صانعهال نّأ على بالضرورة يدالن التزيني وطلَب
 علـى  بالقطع تدالن والرغبة احملبة تلك نّأو .صنعته كماالِت ظهارإل قدسية

مجعها، أو املخلوقات مجلأو بدعهاأ واملصنوعات اكمل هو الذي نساناإل نّأ
 تتمركـزان  الذي والرغبة، وهو احملبة تلكل البارُع واملداُر اجلامُع املظهُر هو
 الـشعورية  الثمـرة  فهو املصنوعات بدعأو مجعأ لكونه نساناإل نّأو .فيه

 بني ما كالثمرة، فهو فلكونه .شعور ذات كثمرٍة هلا هو أي .اخللقة لشجرة
 وذا بعَدأو مجَعأ فلكونه .جزاءاأل مجيع من وأبعد أمجع جزء الكائنات جزاءأ

 شـجرة  جمموع يرى عاماً نظره فلكون .كلي وشعور عام نظٌر شعور، فله
 )٣(املخاطَـب  الـصانع، فهـو   مقاصد يعرف كلياً شعوره اخللقة، ولكون

                                                           
  ٢٩١ الكلمات .١
  ٣١٣ الشعاعات .٢
  ٦٦ املثنوي العريب النوري .٣



 ١٣٧

 .ول ييّسر له الرقي يف سلّم احملّبةـبالرسالة، وهذا يقتضي وجود رس

 واالجتماعي على النيب   الدليل األخالقي.ح 

ق والسعي االجتماعي اهلادف، وقد  معلّم اإلنسانية األخالميثّل رسول اهللا 
 -...من العلماء والصاحلني واألولياء، - حكم أبتاعه على مّر تارخيهم الطويل

 نسانيةلإل القصوى الغاية أنّ" وحده، وقضوا للّه اخلالصة العبودية ملؤه حكماً
 بالسجايا التحلي يأاإلهلية،  خالقباأل التخلق هي للبشرية ساسيةاأل والوظيفة
 عجَزه نسانُاإل يعلم نأو– سبحانه اهللا هبا يأمر اليت- احلميدة واخلصال ةالسامي
 فيلوذ فقره تعاىل، ويشاهد بقوته فيحتمي ضعفَه تعاىل، ويرى قدرته إىل فيلتجئ
 فيستغفر قصوره ويعرف تعاىل، غناه من فيستمد حاجته إىل تعاىل، وينظر برمحته
وقد كان الرسول  )١(."تعاىل كماله ويقّدس فيسّبح نقصه ويلمس تعاىل، ربه

  .أصدق أمنوذج أخالقي واجتماعي دال على صدق دعواه
 الرسـول ومن الشواهد اإلضافية على الدليل األخالقي واالجتمـاعي أنّ          

 مهمته خاصة، ضمن جزئية ومواد أمور جتاه عظيمة رأفة أبدى قد  كرماأل
  )٢(.الشاملة العامة النبوية
،  فيه ظهرهأ ووجه كملأب تظهر فهي نبوةال مدار هي اليت سساأل اّمأ

معدن األخالق العالية وداعي    البشر، و  كمال سن يف البشر بناءأ ستاذأ هو ذإ"
األخالق العالية واألمنوذج األكمـل يف العالقـات         منبع )٣(الصدق دالل النبوة  

 العالية العلوماالجتماعية اإلنسانية، زيادة إىل كونه عليه الصالة والسالم مصدر          

                                                           
 ٦٤٢ الكلمات .١
  ٢٩ اللمعات .٢
 ١٤٢ اإلسالم صيقل انظر .٣



 ١٣٨

  )١(".ازعـدون منـ األّول بهماممعلّالكون و ةـمدرس يف

 اإلنسان برهان النبوة. ط

اعترب النورسي اإلنسان دليل احلاجة للنبوة من جهة ودليل وجودها يف ذات            
 الوقت، ذلك أّننا نشاهد النبوة املطلقة اليت هي مبثابة معدن نظام البشرية املادي            

 قوة تصرفها حتت تهاضّم اليت نواعاأل من كثري حوالأ انتظام واملعنوي، ومركز 
 :نقط ثالث يف احليوانية على نسانإلا رقي: برهاهنا املطلقة النبوة هذه.. العقل

   قوته العقلية:األوىل النقطة

 املترتبة العلل من ، الناشئاألشياء يف الترتيب عن وكشفه اإلنسان كدراإ
 حتليله من احلاصلة ومعرفته يةوالتركيب العلمية وقابليته.. اخللقة يف املتسلسلة
 وقدرته ،صلهأ إىل وإرجاعهابسيطات،  إىل اإلنسانية كماالت بذور مركبات

ومهارته،  بصنعته الكون يف اجلارية اهللا نواميس الطبيعة، ومساوقة حماكاة على
 ).العمل بداية الفكر العمل، هناية هناية الفكر بداية: (القاعدة يف الكامن بالسر

 األوهام صنعت، وزمحة يف نظره قصور قابلياته، يدرك هذه لذيا فاإلنسان
مرشد،  نيب إىل املاسة حاجته على يدله مما.. اإلنسانية جبلته يف عليه، وافتقاره

 .العامل يف املتقن النظام موازنة على حيافظ

 استعداده وآماله غري املتناهية: الثانية النقطة

 فكـاره أحمصورة، و  غري ورغباته ه، وآمال ةمتناهي غري استعدادات اإلنسان 
 يتأسـفُ  فتـراه    .حمدّدة غري الغضبية و الشهوية تهحمدودة، وقوّ  غري وتصوراته
 عدم استعداده، فكأن  يف املغروزعدم تناهي تلك اآلمال      حبكم وذلك.. ويتأفف

                                                           
  ١٤١ اإلسالم صيقل انظر .١



 ١٣٩

. األبدية للسعادة لألبد، وخملوق  مرشح اإلنسان أنّ إىل   ويشري يرمز هذا الرضا
 يف الفعل طور إىل   القوة طور من احملصور غري استعداده ويلحت من يتمكن كي
 .هذا عامله من بكثري أوسعوحبدود،  حمدود وغري متناٍه غري عامل
 ،اإلنسانية جوهر يف فتأمل شئت نإف. األبد حنو مسّدد اإلنسان استعداد نّإ
 خـادم  اصغر هو الذي اخليال إىل   انظر استعداده، مث  ناطقيته، ومقتضى  وقيمة
 اإلنسانية وهرجل

  اعتدال مزاج اإلنسان ولطافة طبعه :الثالثة النقطة

 إىل  الفطري ميله أيالزينة،   إىل   طبعه، وميله  لطافةو،  اإلنسان مزاج اعتدال
  .باإلنسانية الالئق العيش

هلذا خيلُص األستاذ إىل نتيجة مفادها التمييز املطلق بني اإلنسان واحليـوان،           
 لتحصيل حمتاج فهو ذلك يسعه الواحليوانات،   عيش شال يعي  ذلك أنّ اإلنسان  

 يقتـدر  مجة، ال  بصنائع إتقاهنا و تلطيفها إىل   ومسكنه ملبسه و مأكله يف حاجاته
 جنسه، ليتشاركوا  أبناء مع االمتزاج إىل   احتاج كلها، وهلذا  عليها بانفراده هو

  .سعيهم مثرات يتبادلوا فيتعاونوا، مث
 حتتـاج  -دالتحدي عدم بسر - اآلخرين على اإلنسانية قوى لتجاوز ولكن
 يف يكفي ال واحد كل عقل نأل مث.. السعي مثرات تبادل يف العدالة إىل اجلماعة
  :لذلك وغريهالعدالة،  درك
 مـن  ودوامها، البـد   تأثريها حملافظة مث.. كلية قوانني وضع إىل   النوع احتاج 
 امتيـاز  إىل   حيتاج الباطنو الظاهر يف املقنن ذلك حاكمية إلدامة مث.. جيريها مقنن

 مالـك  وبني بينه املناسبة قوة على دليل إىل   يضاًأ حيتاج و - ومعًىن مادة - وتفوق
 إىل حيتاج النواهي اجتناب منيأوت األوامر إطاعة لتأسيس مث..  العامل صاحب امللك



 ١٤٠

 ورسوخ التصور إلدامة مث.. ذهاناأل يف امللك وصاحب الصانع عظمة تصور دامةإ
 ...العبـادة  الّإ املكـرِّر  املذكِّر وما متجدد، وعمل مكِرر مذكّر إىل حيتاج العقائد
 .االنقيـاد  يؤسس التوجه وهذا احلكيم، انعـالص إىل فكاراأل توجه العبادة وهذه

 يتولد كملاأل النظام وهذا. به واالرتباط كملألا النظام إىل   يصاللإل هو واالنقياد
  .العبثية وعدم الصنع تقانإ هاعلي يشهد احلكمة وسر احلكمة، سر من

 احليوانـات  سـائر  عن اإلنسان متايز من الثالث اجلهات هذه علمت وإذا
 بـل  قطب البشر نوع يف املطلقة النبوة إنّ : النتيجة البّينة اآلتيةالضرورةب خلصت
ينتقل بعدها األستاذ إىل بيان مـسّوغات  . البشر أحوال عليه تدور وحمور مركز

  :فيجيل نظره وينصح بتدقيق النظر يف النقاط اآلتيةجة، القول بتلك النتي
اإلنسان يف أشد احلاجة إىل املعلّم املرشـد،         :األوىل اجلهة يف النظر دقق -

نظـره،   نسانيته، وقصر إ وسوقامليل الطبيعي لإلنسان     ذلك أّنه سيحل مشاكل   
 . النيب هو املرشد ذلكو ،عقله طريق يف وهامألا واختالط

 قانون يسعها الاإلنسان   وآمال ميول تناهيعدم   :الثانية جلهةا يف تدبر -
 هو الذي الترقي إىل   مليله كثمرة النامية استعداده قامة على ينطبق ال الذي البشر
 .العامل يف االستكمال ميل شجرة من غصن

 والتجارب فكاراأل تالحق نتيجة احلاصل البشرى القانون هذا كفاية فعدم
 حية إهلية شريعة إىل ، احتاجاإلنسان استعدادات مثرة بذور التدرجيية، إلمناء

 استعداداته قامة حسب ومعًىن، وتتوسع مادةً معاً الدارين سعادة له حتقق خالدة
 . النيب هو بالشريعة تىأ فالذي ...ومنوها
احلاجة إىل تعديل األخالق ومحايتها مـن       : الثالثة اجلهةتفكّر أيضا يف     -

 ال املوهومـة  األخالق تعديل ملكة ال ينكرها إال مكابر، و     اإلفراط أو التفريط  
كـان   ذاوالشجاعة، هل  والعفة احلكمة يف الثالثة القوى على للمحافظة تكفي



 ١٤١

 النافـذة  هليةإلا العدالة مبيزان ميسك نيب إىل   احمتاج بالضرورةسيبقى   و نساناإل
   )١(.والطبائع الوجدان يف واملؤثرة

  شريعته اخلامتة. ي

 هي خامتة الشرائع هلذا كانت شريعته       امت األنبياء سيدنا حممد     شريعة خ 
، )٢(عصر كل يف قوم لكل ووافية كافيةناطقة بنبوته؛ فكانت شريعته العظمى 

 يف، وتقرر أنّ القوة     )الدنيا واآلخرة ( وتؤّصل ملصاحل الناس يف العاجل واآلجل     
  )٣(.العدل وحتقق مدابر الظل هبذا القوة، فتقطع يف احلق وليس احلق

  مسالك إثبات النبوة عند بديع الزمان النورسي)٤

زيادة إىل ما سلف من حجج موّزعة على رسائل النور، فقد ذكر األستاذ             
مجلة من براهني إثبات النبوة، ميكن أن خنتصرها يف فرشة مث نلحق هبـا بيـان                

  .مسالكه يف إثباهتا
 مل يكن مترددا يف أي حركة       يسّجل يف البداية أنّ النيب عليه الصالة والسالم       

من حركاته، هلذا مل يبال باعتراضات املعترضني، ومل يسّجل عنه خوفـا مـن              
، ومما زاد تلك احلجج قّوة      وجديته صدقه علىاملخالفني، ويف ذلك أكرب شاهد      
 . املبني احلق على هّنأ على، وهذا يدل وامرهورصانة إصابته روح احلقيقة يف أ

بات النبوة يف مسالك مخسة أربعة منها واضـحة         حصر األستاذ مسالك إث   
  :واخلامسة خمفية، وهي كاآليت

  
                                                           

 )بتصرف(١٣٩-١٣٦ صيقل اإلسالم .١
  ٥٦٨ الكلمات انظر .٢
  ٦٤٣ الكلمات .٣



 ١٤٢

 تظهر من معرفة ذاته وصفاته:  املسلك األّول يف إثبات النبوة.أ

إنّ النيب عليه الصالة والسالم كان على الفطرة يف ختلّقه ومل يكن متصّنعا، 
كما أنّ والتكلّف، إذ لو كان كذلك ألومأت فلتات هيئته العامة إىل التصّنع 

حمتاجة إىل  تهادام، وهي إ"اجلدية"ـب احلقيقة أرضب صلتّت ماّنإ العالية األخالق
 عرى انقطعت ما ومىت. "الصدق" وال طريق لتثبيته بغري ،جمموعها انتظام
 وقد حتقق له ذلك أّنه ربط .الرياح تذروه كهشيم صارت منها واجلدية الصدق

 املباركة وسريته  حممد آثار، تدل على ذلك ميله مبا طلبه الشارع احلكيم
 قد هّنأعظيم، و خلق لعلى هّنأب - عدائهأ تسليم مع - تشهد حياته وتاريخ
 خالقاأل تلك من كثرة امتزاج شأن ومن. كافة العالية اخلصال فيه اجتمعت

 عن يترفعان ووقاراً شرفاً تولد النفس، اليت عزة حاطتها، توليدإو عهاوجتّم
بالشياطني،  االختالط عن وتنـزههم املالئكة كترفع مور،ألا فسافـس
 بينها، بل والكذب احليلة بتداخل صالًأ تسمح ال كذلك السامية خالقفاأل

، فكان حبق حكم التخلّق بينها فيما التضاد عنها، حبكمة وتترفع وتتربأ هتتنـّز
ه ما يف ذات الوقت، فال ترى يف أخالق لكٍل احكٌم ولكلباملعايل حكما ل

 .يعزب عن الكمال بقدر أمنلة
 تاريخ النيب عليه الصالة والسالم أكرب شاهد على نبوته: الثاين املسلك .ب

يشهد هلذا  نبوته،   على برهان ه عليه الصالة والسالم   ماضي صحيفة مراجعة
 روحـه  ويعرف  - القصص يف وأ - وفن علم ساساتأ يأخذ من أنّ الربهان
 ذلك عليها، فان  مّدعاه يبين مث مواضعها يف استعماهلا وحيسن فيه احلياتية والعقد
 بطبيعـة  عارفـاً  كنتكما أّنك لو     .العلم ذلك يف وحذاقته مهارته على يدل

 قـوم  حقرياً، يف  ولو وكذٍب خمالفٍة على بسهولة يتجاسر حداًأ ترى البشر، ال 
ـ  له مبن فكيف. ضعيفة ولو حقرية، حبيثية  ولو دعوًى قليلني، يف  ولو  يف ةحيثي



 ١٤٣

الكثـرة،   غايـة  يف قوم بني اجلاللة، ويعيش  غاية يف دعوى العظمة، وله  غاية
 يف يبحث هّنأ الّإيكتب،   وال يقرأ ال ّميأ هّنأ الشدة، ومع  غاية يف عناد ويقابله

 رؤوس على اجلدية، ويعلنها  بكمال وحده، ويظهرها  العقل فيها يستقل ال مورأ
 صدقه؟ على هذا يدل فالأ.. شهاداأل

ل ما نقل عنه عليه والصالة والسالم من علوم معارف كانت أبعد عـن              ك
البادية اليت سكن هبا وترعرع، وهي حجة إضافية على صدقه، يشهد هلا أيضا             

االتفـاق،   مظان يف مصدقاً مسائله يف رأيه بّين علم، مث  علماء ّيمأ ناظر لوأّنه  
منحـة   علمـه  نّأتفوقه، و  على ذلك االختالف، يدلك  مطارح يف ومصححاً

 .بطريق التحصيل  نالهكسيب ال وهيبربانية علم 
ـ   ّمأ مع  الكرمي الرسول نّتدل تلك الشواهد اجلزئية على أ       هيتـه، كأّن

 املاضي، وبـّين   عماقأ يف واملكان، فدخل  الزمان طوى الطليقة اجلوالة بالروح
مل، العا رؤوس على أسرارهم السالم، وشرح  عليهم األنبياء   ألحوال كاملشاهد

 وال مباالة بال قصصهم قص وقد. األذكياء أنظار إليها جتلب عظيمة دعوى يف
 ا، مقدمـة  أساساهت و فيها احلياتية العقد خذأواالطمئنان، و  الثقة غاية ويف تردد
 .فيـه  اختلفت فيما ومصححاً السالفة الكتب عليه اتفقت فيما مصدقاً ملّدعاه
 .نبوته على دليل هذه حاله أنّ فثبت
 ، ومجيع  صدقه على السالم، دليل  عليهم األنبياء   نبوة دالئل موعجم إنّ

 . له معنوية معجزة معجزاهتم
 بيان احلال احلاضرة وشهادهتا على النبوة: الثالث املسلك .ج

 يف التبليغ عن رّبه من أربعة       يشهد عصر النبوة على صدق سيدنا حممد        
  :وجوه، اختصرها فيما يأيت

تراه عليه الصالة والسالم رفع ما تعذّر على امللـوك           األمر اخلارق أّنك     -



 ١٤٤

والسالطني رفعه من عادات حقرية راسخة، كما تراه ينتزع مـا فـشلوا يف              
قـصري ال يـسع أضـعافه        زمان شديدة، يف  ولو ل، هبمة اخصاستئصاله من   

  أصحاب اجلاه والسلطان، 
، األخـالق  و عـادات  سّيئ ال  بدل فجأةعليه الصالة والسالم     أرسىفقد  

 هناية يف ملألوفاهتم و الكثرة غاية يف قوم قلوب يف دفعة لتتكّم عادات وأخالق 
ـ  يدل ذلك صراحة على أنّ فعله كان خارقا بالفعـل؟          التعصب، أفال   مل نإف

  .السوفسطائيني قائمة يف امسك فسأورد هبذا تصدق
 لـدول دولة غلبـت ا   قصري،   زمان عظيمة، يف  حكومة  حممد لشكّ -
نشأت بشكل الفت للنظر خمالف ملا درج عليه البشر من منـو            دفعة، و  العظمى

 ومـادةً  وباطنـاً  ظاهراًسلطان له سطوة وهيبة      تدرجيي للدول، دولة حيكمها   
 .العميان طائفة يف نتأاخلارقة، ف موراأل هذه رؤية تستطع مل نإف. ومعًىن
 علـى  الغلبـة  حكُم الناس بالقوة والقهر متاح وممكن، ولكن أن تكون           -
 حمافظـة  مـع  الطبائع على والتسلط األرواح يف حالوته بإلقاء والتأثري فكاراأل

 الّإ ولـيس . العـادات  خوارق من الّإ يكون ال دائماً الوجدان على حاكميته
 .عنها غريب نتأف احلقيقة هذه تعرف مل فان. للنبوة املمتازة اخلاصة
يات، احلـس  دقـائق  جرشاده، وهيّ إب القلوب عماق إىل أ  حممد   نفذ -

 اخلـصال  ظهـر أو الكامنـة،  السجايا يقظأو  االستعدادات، كمامأ وكشف
 من مقتبسألّنه  ناطقيتهم،   قيمة برزأفوارة، و  نسانيتهمإ جوهر املستورة، وجعل 

 .للعادة اخلوارق ومن احلقيقة شعاع
  مسألة الشريعة اليت متثّل صحيفة املستقبل: الرابع املسلك .د

بل، هلذا يتعّين علينا إظهار صـحتها حجتـها         متثّل الشريعة صحيفة املستق   
  :أربعةباقتضاب من وجوه 



 ١٤٥

 مخسة وأ علوم ربعةأ َملَكة، يف  متخصصاً، وصاحب  يكون ال شخصاً نّ إ -
 .خارقاً كان ذاإ الّإمنها، 
 واجملتمع، ومل نظمةاأل مورأ يف له سابقة خربة ال وحيداً نساناًالرسول كان إ -
 الشريعة، اليت هي عدالة، تلك وأرسىنظاماً،  أسس انه وبيئته، االّ زمانه لأحوا تعنه
 إدراكها يبلغ ال كثرية، بل جتارب حصيلة وكأهنا العلوم قوانني مجيع كخالصة هي

 الكالم من آتية أهنا ، معلنةاألزل إىل متوجهة الشريعة توسع، تلك مهما الذكاء
 بشر، يف طوق يف ليس هذا أن جتد فتنصأ نإف .الدارين سعادة وحمققة ،األزيل
 سيئة اوهاٌم أفسدت إذا االّ. قاطبة البشري النوع طوق عن خارج الزمان، بل ذلك

 .احلقائق هذه حنو املتوجهة فطرتك طرف املاديات يف بالتغلغل
 اجلمهور أفكار استعداد درجة على كان إذا نافعاً يكون إّنما اإلرشاد نّ إ-
 على يقتدرون ال والعوام عوام منه الكاثرة الكثرة بارباعت ، واجلمهوراألكثر
 فلهذا. املألوف خياهلم بلباس إالّ هبا يستأنسون الوعريانة،  احلقيقة رؤية
 يف أطلقتو فأهبمت وتشبيهات مبتشاهبات احلقائق تلك الشريعة رتصّو

 الواقع خالف الظاهري باحلس اجلمهور يعتقد الكونية، اليت العلوم مسائل
 إىل أومأت ذلك مع ولكن.. والوسائط املبادي انعقاد لعدم وذلك. اًضروري
 .أمارات بنصب احلقيقة

 فعلوانتهى األستاذ بعد عرض طويل لرباهني النبوة إىل أنّ الصدق يلمع يف كل 
 وأحواله كلّ أفعاله تكون أن مال يلز هذا أنّ الّإ.  حوالهأو فعالهأ من حال وكل

، إليه حاجة تكن مل إن املّدعى لتصديق واملعجزات اخلوارق إظهار نأل خارقة،
 .العامة اجلارية للنواميس باالنسياق اهللا عادات لقوانني االنقياد يكون
 علوم من ملخصة الربهان على املؤسسة اإلسالمية والشريعة الديانة إنّ
 هتذيب فن: منها ،األساسية العلوم مجيع يف احلياتية العقد تضمنت وفنون



 ١٤٦

 اجلسد، وعلم تدبري الوجدان، وفن تربية القلب، وعلم رياضة لمالروح، وع
 احلقوق، وعلم العامل، وفن أنظمة املدنية، وعلم سياسة املنـزل، وفن إدارة

 ...وكذا االجتماعية، وكذا اآلداب املعامالت، وفن
 ال االحتياج، وفيمـا   مظان و اللزوم مواقع يف أوضحت و فّسرت فالشريعة

 ووضعت خبالصة مجلْتأالزمان،   له يساعد مل أو األذهان هل تستعد مل أو يلزم
 واحلال. العقول مشورة على منائه ءونشو وتفريعه منه االستنباط أحالت،  أساسا

 عـصراً، يف   عـشر  ثالثة بعد ثلثها العلوم، وال  هذه كل شخص يف يوجد ال
  .األذكياء يف املتمدنة، وال املواقع

 يصدق باإلنصاف وجدانه نزّي نم" أنّ   وخيلص بعد تلك اجلولة العقلية إىل     
  "الزمان ذلك يف والسيما دائماً البشر طاقة عن خارجة الشريعة هذه حقيقة نّأب

 باملعجزات الظاهرة واخلوارق املعروفة  إثبات النبوة: اخلامس املسلك .ه

 ...هبـا  مشحونةفإّنها   والتاريخ السرية كتبالعمدة يف إثبات هذا املسلك      
 جنسها، وكثرياً  متواتر، ولكن  غري منها فرد كل كان نإو الظاهرة اخلوارق نّإ

 .باملعىن متواتر نواعهاأ من
  . اخلوارق واملعجزات على تنّوعها متفقة النتيجة متناغمة يف خدمة إثبات النبوة

 اسـتفاد   فيـه  ولـد  الذي العصر ذلك وكأن املتنوعة رهاصاتاإل -
 العـامل  فخر باالرهاصات، بقدوم  رفبّش كرامة ذا حساساً فصار منه واستفاض

  .الوقوع قبل حبس
 قيد مّزق  الطّيار اجملرد روحه لكأنّ حىت الكثرية الغيبية اتخبارإلا -
 ما لنا واملستقبل، فقال املاضي جوانب يف فجال املشخص واملكان املعني الزمان
 .لنا وبينه منهما ناحية كل يف شاهده



 ١٤٧

 إىل  النوع هذا بلغ وقد والدعوى التحدي توق ظهرهاأ اليت احلسية اخلوارق -
 . آحادياً أفراده كان نإو باملعىن متواتر النوع هذا جمموع أن مبعىن. األلف يقرب ما

 زالل فورانَ حسياً تصويراً يصور وكأنه املباركة، صابعهأ من املاء نانبع -
 على الباعث املاء بنبعان اهلداية منبع هو الذي لسانه من لألرواح الباعث اهلداية
 .السخاء معدن هي اليت املباركة يده من احلياة
 قـد   هدايته يف املعنوية احلياة واحليوان، وكأن  واحلجر الشجر تكلم -
 .فأنطقتها واحليوانات اجلمادات إىل سرت
 إليه اشتياقاً انشق قد السماء قلب ميثل الذي القمر وكأن. القمر انشقاق -
 . الشريف قلبه مع عالقة جيد هعلّ املبارك إصبعه من بإشارة
 عجـازه إ املربهن الكرمي القران هو والهاأ و كربهاأ و املعجزات هذه عظموأ
 .كثرية جبهات

 موازنة ذات وبصرية حاد ونظر عـواس بفكر اخلمسة، املسالك يف املتأّمل
 وجود على الواضح الدليل هو إنّ حممدا : ينتهي إىل القول .حيدة تامةو
  )١(.ليهإ عوادن الذي لهاإل

  مميزات النبوة اخلامتة) ٥

 ائر النبوات من جهة إهلية املصدر التناغم مع س.أ 

 ه بنفس، وهونفسها اإلميانية احلقائق على وافقواّتأمجع األنبياء عليهم السالم 
إضافة إىل ما سلف  وحدانيته، وهو وعلى سبحانه اهللا وجود على قاطع دليل

 على يدل ما كل ألن رسالته، ذلك وعلى  النيب هذا صدق على صادقة شهادة

                                                           
  ١٩٠-١٦٥، وانظر إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز ١٥٨-١٤٢انظر صيقل اإلسالم . ١



 ١٤٨

 الصفات من لنبوهتم مداٌر هو ما السالم، وكل عليهم األنبياء ولئكأ نبوة صدق
،  فيه منها بأكمل ومثلها توجد هبا اضطلعوا اليت واملهام ية، واملعجزات،ـالقدس
 أي- ملقالا بلسان اخربوا قد السالم عليهم األنبياء فأولئك. تارخياً مصّدٌق هو كما

 املباركة الذات هذه ءمبجي -أيديهم بني اليت والصحف والزبور اإلجنيل وبالتوراة
 من ظاهرة واضحة إشارة عشرين من كثرأ أنّ حىت ( بقدومه اسـالن وبشروا

 الةـرس يف أثبتت وجلياً بياناً ُبينت قد املقدسة الكتب لتلك املبشرة اإلشارات
 بلسان  يصّدقونه همنّإف  مبجيئه بشروا قد همنّأ فكما) مديةاحمل املعجزات

 السابق هو إذ دعوته صدق على بالتأييد وخيتمون -ومبعجزاهتم بنبوهتم يأ-م حاهل
 بلسان - األنبياءأولئك-ن يدلّو إّنهم مثلمااهللا،  إىل والدعوة النبوة مهمة يف األكمل
 كذلك وباالتفاق الاحل بلسان - يشهدون همنّإالوحدانية، ف على باإلمجاع واملقال

  )١(. الكرمي النيب هذا صدق على -

 إنسانية الغاية واملقصد. ب

تظهر إنسانية املسعى من مضامني الرسالة ومقاصدها، فتظهـر يف وظيفـة         
التبليغ والتبشري املؤسس على بيان دورها يف اإلفهام وصناعة الفطنة اإلميانية وما            

  .حلياةتقتضيه من عملية تربوية تسع كل جماالت ا

   : التبشري والتبليغ- 

 فيه الذي التكليف المتثال تأميناً بالتبشري أمره وبالتبليغ النّيباهللا  فكلّ
 بالتبشري مأمور كذلك ؛باإلنذار مأمور هّنأ افكّم .الدنيوية للّذائذ وترك مشقة
هو وموضوع   واإلنسان)٢(.األبدية وبالسعادة وقربيته وتلطيفه تعاىل اهللا برضاء

                                                           
  ١٦٩ الشعاعات انظر .١
   ١٦٨ الشعاعات، انظر ١٩٧ اإلعجاز إشارات .٢



 ١٤٩

عليه الصالة والسالم وسائر األنبياء ألجل  فهو التبليغ والتبشري واإلنذار،
بغرض التأسيس ملستوى اإلنسانية املؤمنة مركزها وحمّركها  اإلنسان بعثوا،
  .العبودية هللا تعاىل

  : دور النبوة يف اإلفهام عن اهللا- 

  الكون، ذلك أنّ   بعث اهللا األنبياء بغرض تفهيم اإلنسان وظيفته ودوره يف        
 للـشارع  صلياأل املقصدإفهام مجهور املخاطبني طريق ضروري وأساسي لنيل       

 واحلـشر  والنبوة الواحد الصانع إثبات يف حمصور اجلمهور إرشاد من احلكيم
 فالنبوة رتبة تفهيم وتعليم وفق ما ينسجم واجلمهور العريض مـن            )١(.والعدالة

هتمل االستجابة لدقيق ما حيتاجه اخلاصة      املخاطبني، ولكّنها يف ذات الوقت ال       
  .وحىت خاصة اخلاصة

  :الوظيفة التربوية للنبوة -

من مقتضيات التفهيم والتعليم التربية الشاملة، تلك املهمة اليت تعد مـن             
بالفعل ميزة مهّمة من ميزاهتا، وقد ضـرب         مشموالت وظيفة النبوة، فكانت   

أمثلة التربية القاصدة، فمنها ما أظهرتـه       النيب اخلامت عليه الصالة والسالم أروع       
ـ               صةتلك املوازين التربوية من آثار عظيمة على أقرب الناس إليه، إذ كانت ح

 فهمايحل التوفيق عظيمة، وكان عنهما اهللا رضي والفاروق الصديق من كل
 الـسنة  هـل أ لـدى  دلـيالً كل واحد منهما  صار حىت خالفتهما زمن يف

  .التربية النبويةوذلك بفضل  )٢(، واجلماعة

                                                           
  ١٥٥ اإلسالم صيقل انظر .١
  ٣٦ اللمعات انظر .٢



 ١٥٠

  : النبوة عاملية التوّجه وهي قطب مصاحل اإلنسانية–

حضور اإلنسان كهدف يف النبوة أكرب من أن يتوقّف عنده طويال،إذ نقل            
فهـدفها   ،األفالك خلقت ملا لوالك لوالك" -العامل فخر - عظماأل اننبيعن 

ـ  الـدة اخل دارفتوّجهه إىل سعادة ال    خدمة اإلنسان بكل معاين احلدمة،      دارال
 علـيهم مجيعـا     - وأرشد األنبياء وعلى رأسهم النيب اخلامت        )١(.بديةاأل خرةاآل

 إىل حقوق اهللا وحقوق العباد وضربوا أروع األمثلـة          –أزكى الصالة والسالم    
مما دفع العقالء إىل اكتشاف البعد       ،)٢(يف ترك منافعهم الشخصية ألجل دعوهتم     

  نبياء عليهم والسالماإلنساين يف النبوات ورساالت األ

 التناغم مع الكون. ج

النبوة جزء من نظام الكون ألّنها من خالق الكون، ذلك الكون املنظور الذي 
املسطور توافقا ؛ فكان بني املنظور و)مكتوب( أرسل األنبياء بوحي مسطور

 – واملعنوية املادية -  حممد حياةشهادة آثار  خالصته، صفىكلّيا، وكانت أ
 والوحي. له ونور الكون لشعور شعور تهالكون، ورسال حلياة حياة اليت تعّد
.. أجل.. لشعوره وعقل الكون حلياة روح - احليوية حقائقه بشهادة - القرآين
 الكون مات وغادره الكون احملمدية الرسالة نور فارق هلذا إذا )٣(.أجل.. أجل

 وفَقَدت جنونه الكون، َجّن وفارق القرآن غاب ما ذاإالكائنات، و وتوفيت
 بإحدى شعور، واصطدمت دون عقلُها، وظلت صواَبها، وزال األرضية الكرة

  )٤(.القيامة الفضاء، وقامت سيارات
                                                           

  ٦٥٥ الشعاعات  انظر.١
  ١٤٠ اإلسالم صيقل انظر .٢
  ٥٦٨ اللمعات انظر .٣
  ٥٦٨ اللمعات .٤



 ١٥١

  نبوة والرسالة وأسس احلاجة إليها املقاصد املندجمة يف مقصد ال)٦

   املقاصد املندجمة يف مقصد النبوة والرسالة.أ
النبّوة بوصفها مقصدا أساسيا من     من منطلق ما سبق تقريره يظهر جليا أنّ         

مقاصد الدين، تندرج فيها جمموعة من املقاصد املتداخلة فيما بينها، فتظهر فيها            
  :ومنها
 .إنّ حممداً عليه السالم نيب •
 .أكمل األنبياء •
 .خامت األنبياء •
 .مرسل لكافة األقوام •
 )١(.شريعته ناسخة جلميع الشرائع، وجامعة حملاسنها •
 :ف فإّنه عليه الصالة والسالموإضافة إىل ما سل 
 .مرّبي أرواح املسلمني ومرشد عقوهلم وحمبوب قلوهبم •
 .جعله اهللا مدار املقاصد الربانية •
 .حمور الغايات اإلهلية السامية يف الكون •
سبب لرقي قيمة املوجودات وّمسوها، ومن مظاهر ذلك أّنـه قـال يف              •

  )٢("..ّميتأ..  أّميت"الدقائق األوىل اليت تشّرف العامل به 
 يف  ومن مقتضيات االهتمام باألّمة، طلب االقتداء به، من مثّ مل يكـن             

مجيع أفعاله خارقاً للعادة، خارجاً عن طور البشر، بل كان بشريا ليتسّنى له أن              
لذا ما   يكون أسوةً ُيقتدى به، ويكون بأفعاله وأحواله وأطواره إماماً لآلخرين،         

إقراراً لنبوتـه    الّ بني حني وآخر، عند احلاجة،     كان يلجأ إىل إظهار املعجزات إ     
                                                           

  ٥٩ انظر إشارات اإلعجاز .١
  ٣٤٤ انظر اللمعات .٢



 ١٥٢

وملا كان االبتالء واالختبار من مقتـضيات التكليـف         . أمام الكفار املعاندين  
أي سواء أراد اإلنـسان أم مل   -اإلهلي، فلم تعد املعجزة ُمرِغمةً على التصديق 

أمام ألن سر االمتحان وحكمة التكليف يقتضيان معاً فتح جمال االختيار  -يرد 
فلو ظهرت املعجزة ظهوراً بـديهياً ملزمـاً        . العقل من دون سلب اإلرادة منه     

للعقل كما هو شأن البديهيات ملا بقي للعقل مثة اختيار، ولصدَّق أبو جهـل              
 والنتفت الفائدة من التكليف والغايـة مـن          كما صّدق أبو بكر الصديق    

  )١(!االمتحان، ولتساوى الفحم اخلسيس مع األملاس النفيس
وال يذهب اخليال بك بعيدا فتوّسع من دائرة البشرية حىت جتعله عليه الـصالة              

 - والسالم كأحد من البشر، ذلك أّنه ورغم ذلك، فقد كان الرَُّسول األكـرم              
 مستنداً إىل مئات من معجزاته الباهرة، والقرآن الكرمي مستنداً إىل آياته            -يف املُقدمة   

عليهم السالم وهم ذوو األرواح النرية، ومجيع األوليـاء         اجلازمة، مث مجيع األنبياء     
.. وهم أقطاب ذوي القلوب النورانية، ومجيع األصفياء وهم أرباب العقول املُنورة          

 وهم يؤمنون هبذا    -يبشرون اجلن واألنس بالسعادة األبدية وينذرون الضالني جبهنم         
ن الوعد والوعيد يف مجيـع      استناداً إىل ما ذكره مراراً وتكراراً م       -ويشهدون عليه   

واعتماداً على صفات اهللا تعـاىل كالقـدرة         الكتب السماوية والصحف املُقدسة،   
و  والرمحة والعناية واحلكمة واجلالل واجلمال، ووثوقاً بعزة جالله وسلطانه ربوبيته،         

كما كان هلا كـبري      قد كان ذلك مستند أهل احلقيقة يف كشفياهتم ومشاهداهتم،        
  )٢(.قني بعقيدهتماألثر يف الي

  أسس احلاجة إىل النبوة. ب
يستشف مما سبق تقريره أنّ احلاجة ماسة إىل النبوة بوصفها مقصدا أساسيا            

                                                           
  ١١٨ انظر املكتوبات .١
  ٣٢٣سرية ذاتية  انظر .٢



 ١٥٣

من مقاصد الدين، ومن مثّ كانت احلاجة إىل املعرفة الكاملة عن الذي اختـاره              
  .اهللا ليكون أهال حلملها، ونقصد هبذا الصدد النيب 

النبوة معرفة بالتوحيد ذلك أّنه يف أصل وضعها        :  التعّرف على التوحيد   - ١
  .مسلك لتعريف اخللق باهللا تعاىل وتعليم البشر عبادته

يبدأ باإلقرار بأّنه عليه الصالة والسالم نـيب خمتـار          :  املعرفة بالنيب    - ٢
وهـي   ...مصطفى، وأنه أكمل األنبياء وخامتهم، أرسله اهللا إىل الناس كافـة          

دة بل هلا صلة كبرية باحلياة االجتماعية والفكريـة         والشك ليست معارف جمرّ   
  .والتربوية للمؤمن

ورأس ذلك اإلقرار بأنّ شريعته ناسخة جلميع       :  معرفة سريته وشريعته   - ٣
 مرّبـي   )١(.ء به الشرائع، وجامعة حملاسنها، ويقتضي هذا املسلك األخذ مبا جا        
 جعلـه مـدار     أرواح املسلمني ومرشد عقوهلم وحمبوب قلوهبم، ذلك أنّ اهللا        
  .املقاصد الربانية، وهو حمور الغايات اإلهلية السامية يف الكون

 سببا لرقـي    جعل اهللا الرسول    :  احلاجة اإلنسانية والكونية ملعرفته    - ٤
 وهي للكون معنوية مشس احملمدية الرسالةقيمة املوجودات وّمسوها، ذلك أنّ 

 يهمل ال الذي العاملني رب من الواسعة الكلية الشهادات منا عدد نالت اليت
  )٢(. صغرية وزهرية ذبابة جناح حىت كان مهما شئ وتنظيم رعاية
القراءة القلبية والعقلية لتاريخ حيـاة      :  التبليغ عن اهللا والتمّرس بالدعوة     -٥

 تؤكّد أن نيل رتبة     -عليهم مجيعا الصالة والسالم   - األنبياء والسيما النيب اخلامت   
ادا للتضحية والفداء من أجل التبليغ، وهو ما يفـرض          رسول اهللا تتطلّب استعد   

                                                           
  ٥٩ انظر إشارات اإلعجاز .١
  ٦٦٨ الشعاعات .٢



 ١٥٤

التحلي بالصرب احملفوف باإلخالص التام الـذي مبقـدوره اسـتبعاد مـرض             
  . من بداية الطريق"األنانية"العصر

  احلشر: املقصد الثالث: ثالثا
مربط فاعلية العبودية يف طريق النبوة، االستحضار العقلي والقليب للمعـاد،           

خالص نال خريا يف الدنيا واآلخرة، ومن فعل غري ذلك كان           فمن فعل خريا بإ   
  .جزاؤه من جنس عمله

 ْنَم فَ ِةاَمَيِق الْ وَمم يَ كُوَرُج أُ وفّونَا تُ َمإنَّ وَ وِتَم الْ ةُقَاِئ ذَ ٍسفْ نَ لُّكُ :قال تعاىل 
آل ( وِرُرُغ الْ اُعَت مَ الَّ إِ اَيْن الدُّ اةَُيَحا الْ َم وَ اَز فَ ْدقَ فَ ةَنََّج الْ لَدِخأُ وَ اِر النَّ ِن عَ َحِزْحُز

  .)١٨٥عمران 
  :يقول الشاعر

  لكان املوت راحة لكل حي فلو أنا إذا متنا تركنا
  ونسأل بعده عن كل شي ولكنا إذا متنا بعثنا

 املتـرجم يف    -فاعليتها يف العقل والقلب    العبودية هللا يف طريق النبوة     تستمد
ـ  جَ ْنَمَو: ل تعاىل  بالتذكّر املستمر للمعاد، قا    -موقف اجتماعي  ـ إنَّ فَ َداَه ا َم

مـن  ) التذكر( ، ملا له  )٦: العنكبوت( َنيِمالََع الْ ِن عَ يٌِّنَغ لَ  اهللاَ  إنَّ ِهفِسَن لِ ُداِهَجُي
قدرة على دفعنا لتنمية قدراتنا اإلميانية وتطوير وسائلنا االجتماعيـة وإجيـاد            

  .فاعليتها احلضارية
ميانية، والتبّصر فيما أخرب به كتاب ربـه        تولّد العبودية يف املؤمن اليقظة اإل     

وسنة نبّيه، ولعل من أهم تلك األوامر، الدعوة إىل الوحدة بوصـفها فريـضة              
ـ رَّفَ تَ الَا وَ يًعِم جَ  اهللاِ ِلْبَحوا بِ ُمِصاعَتَو :شرعية، لقوله تعاىل    :آل عمـران  (واقُ

١٠٣(، َّميكَُوَخ أَ َنيوا بَ ُحِلْصأَ فَ ةٌَو إخْ ونَُنِمْؤُما الْ َمإن) ١٠ :احلجـرات(  ،َّإن 



 ١٥٥

:  وورد يف الـسنة    .)٩٢ :األنبيـاء (ونُداعُبم فَ كُبُّا رَ أَنة وَ َداِحمة وَ م أُ تكُمَّ أُ ِههِذ
 توادهم وتعاطفهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى         املؤمنني يف ترى  "

  )١(."منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر

  شر يف اإلسالمنـزلة اإلميان باحل م.١

  : أمهيته يف العبادة.أ
ونظرا ملا للحشر من أمهية يف حياة املسلم املادية واملعنوية، كلّـف مجيـع              
األنبياء باحلثّ على النظر إليه، خاصة وهم ذوو األرواح النّيرة ويف مقدمتـهم             

، ومجيع األولياء وهم أقطاب ذوي القلوب املنورة، ومجيع         الرسول األكرم   
هم منابع العقول النافذة النّيرة، كل أولئك يؤمنون إمياناً راسـخاً           الصديقني و 

ويشهدون عليه ويبشرون البشرية بالسعادة األبدية، وينذرون       ) احلشر( عميقاً به 
  .أهل الضاللة بأن مصريهم النار، ويبّشرون أهل اهلداية بأن عاقبتهم اجلنة

  : احلشر ضرورة منطقية وعقلية كونية.ب

نطقية وعقلية تفرضها العدالة الكونية، تلك اليت حـّددها         احلشر ضرورة م  
خالقها وقّدر موازينها، إذ ليس من املمكن تصّور أنّ الرب الرحيم ذا القـدرة              

، أو يعجز عنها، وهو الذي      "النشأة األخرى "املطلقة واحلكمة احمليطة أالّ ُينشئ      
اجملـرات  له ُملك السموات واألرض وهّن مطويات بيمينه من الـذرات إىل            

  )٢(.اهللا عما يصفون فسبحان... ويديرها مجيعاً ضمن نظام حمكم وميزان دقيق
واحلشر حقيقة كونية ال مراء فيها ال ينكرها إال مكابر، إذ الـذي يقـوم               
بأعمال يف منتهى اإلتقان والكمال واالنتظام يبّدل هذه العوامل السيارة املنشورة           
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يف يشاء، يف إطار يظهـر منتـهى        على حبل الزمان، يعقب بعضها بعضاً، ك      
احلكمة والعناية ويف منتهى القدرة واإلتقان، ذلك أّنه قدير مطلق وحكيم مطلق            
وبصري مطلق وعليم مطلق، ال ميكن حبال من األحوال أن تبدو منه املـصادفة              

  كُـنْ  ُهولَ لَ قُ يَ نْيئاً أَ  شَ اَدَرا أَ  إذَ ُهمُرا أَ َمإنَّ: قطعاً، فذلكم اخلالق اجلليل يقول    
ـ   لَ كَ ِة إالَّ اَعمُر السَّ ا أَ َمَو )٨٢:يـس (ونكَُيفَ ـ   ِرَصمـِح الَب  بقـرَ  أَ َو أو ُه
  .)٧٧:النحل(

يعلن قدرته املطلقة ويبني أنّ احلشر والقيامة بالنسبة لتلك القدرة هـي يف             
منتهى السهولة واليسر، وأنّ األشياء كلّها مسّخرة ألوامره ومنقادة إليها كامل           

ه خيلق األشياء دون معاجلة وال مزاولة وال مباشرة، وألجل اإلفادة           االنقياد، وأنّ 
عن السهولة املطلقة يف إجياد األشياء، يقرر القرآن املبني أّنه سـبحانه وتعـاىل              

  )١(.يفعل ما يريد مبجرد األمر

   عرض القرآن الكرمي ملسألة احلشر أساليب.٢
قرر مجيعهـا وبأدلـة     عرض القرآن الكرمي مسألة احلشر بأساليب خمتلفة، ت       
  :متضافرة أنّ إنكار احلشر مكابرة ظاهرة، من ذلك مثال

  ط املقّدمات املنهجية حلجج قطعية بس.أ

بسط القرآن الكرمي مقّدمات ليؤكّد للكفار أنّ عدم قبول احلشر مكـابرة،            
أفال تنظـرون إىل الـسماء      : إلنكارهم إياه كما ورد يف مستهل اآليات، فيقول       

أوال ترون كيـف زّيناهـا بـالنجوم        .. اها، بناًء مهيباً منتظماً   فوقكم كيف بنين  
؟ أوال تـرون كيـف بـسطنا األرض    ..وبالشمس والقمر دون نقص أو فطور    

وفرشناها لكم باحلكمة، وثّبتنا فيها اجلبال لتقيها من ّمد البحار واستيالئها؟ أوال            
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ـ               ضراوات ترون أّنا خلقنا فيها أزواجاً مجيلة متنوعة من كل جـنس مـن اخل
والنباتات، وزّينا هبا إرجاء األرض كافة؟ أوال ترون كيف أُرسلُ ماًء مباركاً من             
السماء فاُنبُت به البساتني والزرع والثمرات اللذيذة من متر وحنوه واجعله رزقـاً             

وآيت ألوفاً من احلـشر     . لعبادي؟ أوال يرون أّنين أحيي األرض امليتة، بذلك املاء        
 بقدريت هذه النباتات من هذه األرض امليتـة، كـذلك           فكما اُخرج . الدنيوي

فأين مـا   . خروجكم يوم احلشر، إذ متوت األرض يف القيامة وتبعثون انتم أحياء          
 اليت ما أشرنا إال إىل واحدة من        -أظهرته اآلية يف إثبات احلشر من جزالة البيان         

  )١(. وأين الكلمات اليت يسردها الناس لدعوى من الدعاوى؟-األلف منها 
وهكذا يظهر جليا أنّ بسط املقّدمات يف القرآن الكرمي بطريقـة واضـحة             
بسيطة هتّيئ النفوس لقبول احلجج القطعية اليت ساقها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي،             
واخللوص هبم إىل أنّ رفض تلك النتائج القطعية يرجع إىل مـرض نفـسي أو               

  .فكري دفعهم إىل املكابرة

   احلشرتنويع األدلة على. ب

إثباتا حلقيقة احلشر نّوع القرآن الكرمي األدلّة عليه، فقد جعلها مرتبة سهلة            
إالّ أن القرآن الكرمي ألجـل      . إىل درجة أنّ هلا املاليني من األمثلة يف كل ربيع         

إثبات هذه املرتبة السهلة، يبّين أحياناً قدرة قادرة على حشر مجيـع الـذرات              
 قدرة وحكمة تتمكن من إرسال املخلوقات كافة        بّين آثار  ونشرها، وأحياناً ي

ويبني يف بعض آياته آثار وتدابري قدرة       .. إىل الفناء و العدم مث إعادهتا من هناك       
وتبّين آيات  . وحكمة هلا من املقدرة على نثر النجوم وشق السماوات وفطرها         

أخرى تدابري قدرة وحكمة قادرة على إماتة مجيع ذوي احلياة وبعثهم بـصيحة             
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واحدة، دفعة واحدة، ويبّين يف أخرى جتلّيات قدرة وحكمة قادرة على حشر            
ويبّين أحيانـاً آثـار     . ما على األرض من ذوي احلياة، ونشره كل على انفراد         

قدرة وحكمة قادرة على بعثرة األرض كلّها ونسف اجلبال وتبديلها إىل صورة            
فروض علـى اجلميـع     مبعىن أّنه مما سوى مرتبة احلشر الذي هو م        . أمجل منها 

. اإلميان به ومعرفته، فإنّ كثرياً من مراتبه ميكن أن تتحقق بتلك القدرة واحلكمة            
فإذا ما اقتضت احلكمة الربانية قيامها، فالبّد أّنه سيقيمها مجيعاً مـع حـشر              

  )١(.اإلنسان ونشره، أو سيقيم بعضاً مهماً منها

  رنسان يف احلياة باإلميان باحلش ربط فاعلية اإل.ج

 ارتبطت فاعلية احلشر بربطه بعناصر دميومة احلياة واحلفاظ عليها، فقـد           
جعل الشارع االنتفاع بالدنيا يف اعتدال وتوّسط متناسبا بدرجـة استحـضار            
احلشر يف مباشرة التعامل مع الدنيا مبكّوناهتا املادية واملعنوية، وذلك مبا نلحظه            

عظم للعدالة الكاملة واحلكمة التامة يف      املعاين املقدسة املنبعثة من التجلي األ     "من  
إذ يتجلى أثرها على األحياء كافة فضالً عن         "حلشر األعظم يف الدار اآلخرة،    ا

  )٢(.اجلن واإلنس
والدار اآلخرة هي دار     "احلكمة"وحتقيقا لذلك املسعى يؤكّد أن الدنيا دار        

. دريج ومع الزمن  ، وهلذا فان إجياد األشياء يف الدنيا صار بشيء من الت          "القدرة"
احلكيم، املرّتب،  "مبقتضى احلكمة الربانية ومبوجب أغلب األمساء احلسىن أمثال         

تتظـاهران أكثـر مـن       "الرمحة"و "القدرة"أما يف اآلخرة فإن     . "املدبر، املريب 
فاألشياء تنـشأ   . فال حاجة إىل املادة واملدة والزمن وال إىل االنتظار         "احلكمة"

َوَما أْمُر السَّاَعِة إالّ كَلَْمـِح       ـيشري إليه القرآن الكرمي ب    وما  . هناك نشأة آنية  
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، هو أنّ ما ينشأ هنا من األشياء يف يوم واحد           )٧٧:النحل( الَبَصِر أو هو اَقَْربُ   
  )١(.ويف سنة واحدة ينشأ يف حملة واحدة كلمح البصر يف اآلخرة

  تعدد أنواع أدلة إثبات احلشر. ٣
  :ة احلشر بأدلّة متنّوعة، منهاأثبت القرآن الكرمي حقيق

  ب اإلنكار على املشاغب واملعاند خطا.أ

خماطبة منكري احلشر بأسلوب إنكار، هدفه اإلرشاد القوي إىل املطلوب،          
تنكرون إذن النشأة األخرى اليت هي مثل هذا        " :ورد ذلك عن األستاذ يف قوله     

ـ  .. بل أهون منه؟    َجِر االَْخـَضِر َنـاراً    َن الشَّ كم مِ ى َجَعلَ لَ  اَلِّذمث يشري ب
 إىل تلك اآلالء وذلك اإلحسان واإلنعام الذي أنعمه احلق سـبحانه            )٨٠:يس(

على اإلنسان، فالذي ينعم عليكم مثل هذه النعم، لن يترككم سدى وال عبثاً،             
إّنكم ترون إحياء واخضرار    : مث إّنه يقول رمزاً   .. لتدخلوا القرب وتناموا دون قيام    

ة، فكيف تستبعدون اكتساب العظام الشبيهة باحلطب للحياة وال         األشجار املّيت 
مث هل ميكن أن يعجز َمن خلق السماوات واألرض عن إحياء           .. تقيسون عليها؟ 

اإلنسان وإماتته وهو مثرة السماوات واألرض، وهل ميكن ملن يدير أمر الشجرة            
للعبـث  فهل تظنـون أن ُيتـرك      ! ويرعاها أن يهمل مثرهتا ويتركها لآلخرين؟     

.. اليت عجنت مجيع أجزائها باحلكمة، ويهمل مثرهتا ونتيجتها؟        "شجرة اخللقة "
وهكذا فإنّ الذي سيحييكم يف احلشر هو َمن بيده مقاليد السموات واألرض،            

كـن  " وختضع له الكائنات خضوع اجلنود املطيعني ألمره فيـسخرهم بـأمر          
 وهّين كخلـق زهـرة      وَمن عنده خلق الربيع يسري    .. تسخرياً كامالً  "فيكون
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فال ولن  . واحدة، وإجياد مجيع احليوانات سهل على قدرته كإجياد ذبابة واحدة         
  )١("؟)ِعظَاَمَمْن ُيحْيِى الْ: (ُيسأل للتعجيز صاحب هذه القدرة

  إثبات احلشر بأدلة النبوة. ب

تقرير األستاذ النورسي حلقيقة احلشر املتضمنة يف أدلة إثبات نبوة سـيدنا            
فإن الدالئل واحلجج اليت تثبـت       وهكذا" :ن ذلك قوله رمحه اهللا    ، م حممد  

صدق القرآن الكرمي بل مجيع الكتب السماوية، وأنّ املعجزات والرباهني الـيت            
تثبت نبوة حبيب اهللا بل األنبياء مجيعهم، تثبت بدورها أهّم ما يدعون إليـه،              

ج الشاهدة علـى    كما أنّ أغلب األدلّة واحلج    . وهو حتقق اآلخرة وتدلّ عليها    
وجوب واجب الوجود ووحدته سبحانه، هي بدورها شاهدة على دار السعادة           
وعامل البقاء اليت هي مدار الربوبية واأللوهية وأعظم مظهر هلما، وهي شـاهدة             

ألنّ  -كما سُيبني يف املقامات اآلتيـة     -على وجود تلك الدار وانفتاح أبواهبا       
ة، وأغلب أمسائـه احلـسىن، وشـؤونه        وجوده سبحانه وتعاىل، وصفاته اجلليل    

احلكيمة، وأوصافه املقدسة أمثال الربوبية واأللوهية والرمحة والعناية واحلكمـة          
والعدالة تقتضي مجيعها اآلخرة وتالزمها، بل تستلزم وجود عامل البقاء بدرجة           

 )٢(".أيضاً الوجوب وتطلب احلشر والنشور للثواب والعقاب بدرجة الضرورة       
 اهللا موجوداً، وهو واحد، أزيل أبدي، فالبّد أنّ حمـور سـلطان             نعم، مادام "

وما دامت الربوبية املطلقة تتجلى يف هذه       .. ألوهيته وهو اآلخرة، موجود أيضاً    
الكائنات والسيما يف األحياء وهي ذات جالل وعظمة وحكمة ورأفة ظاهرة           

ّي ظن بكوهنـا    واضحة، فالبد أنّ هناك سعادة أبدية تنفي عن الربوبية املطلقة أ          
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تترك اخللق مهالً دون ثواب، وتّربئ احلكمة من العبث، وتصون الرأفـة مـن              
  )١(".أي أنّ تلك الدار موجودة قطعاً والبد من الدخول فيها. الغدر

وقد يعّبر األستاذ النورسي عن احلشر يف رسائل النور بأساليب أخرى منها            
دورها دالئل على احلشر ونـشر      ، فهي ب  )٢("اإلميان بالقدر "الدالئل اليت تثبت    "

الصحف وموازنة األعمال عند امليزان األكرب، ذلك ألنّ ما نراه أمام أعيننا من             
تدوين مقّدرات كلّ شيء على ألواح النظام وامليزان، وكتابة أحداث احليـاة            
ووقائعها لكلّ ذي حياة يف قواه احلافظة، ويف حبوبه ونواه، ويف سائر األلواح             

بيت دفاتر األعمال لكلّ ذي روح والسيما اإلنسان، وإقرارهـا يف           وتث. املثالية
كل هذا القدر من القََدر احمليط، ومن التقدير احلكيم، ومـن           .. ألواح حمفوظة 

التدوين الدقيق، ومن الكتابة األمينة، ال ميكن أن يكـون إالّ ألجـل حمكمـة               
ئدة أبداً، لذلك   وإالّ فال يبقى مغزى وال فا     . كربى، ولنيل ثواب وعقاب دائمني    

فيقع إذن ما هو خالف . التدوين احمليط والكتابة اليت تسجل وحتفظ أدّق األمور     
أي إنْ مل حيدث احلشر فإنّ مجيع معاين كتاب الكون احلقـة    . احلكمة واحلقيقة 

وهذا ال ميكن أن يكون مطلقـاً،       ! اليت كتبت بقلم القََدر سوف متسخ وتفسد      
كإنكار هذا الكون، بل هو هذيان . حمال يف حمالوليس له احتمال أبداً، بل هو 

  )٣(".ليس إالّ
ويعّد احلشر وفق ترتيب النورسي املقصد الرابع من املقاصـد املـشهورة            

 وقد استفادها باإلضافة إىل ما سلف من نظم القرآن الكـرمي            "مسألة احلشر "
  .لعشرة براهني
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  "شرمسألة احل"  براهني القرآن الكرمي على املقصد الرابع.ج

 يؤسس النورسـي    َوِباآلِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ   :من خالل النظر يف قوله تعاىل     
جملموعة من الرباهني املستفادة من اآلية الكرمية، فيصّرح رمحه اهللا بأّنه اسـتفاد             

  )١(من نظم القرآن الكرمي عشرة براهني، ذكرها يف أكثر من موقع
 احلشر حق، تؤكّده جمموعـة      يقرر األستاذ بديع الزمان يف مطلع حديثه أنّ       

  :من الشواهد املتضافرة
وأنّ .. وأنّ يف اخللقة حكمة تامة    ..  إنّ يف الكائنات نظاماً أكمل قصدياً      -

واملزكّـي هلـؤالء الـشواهد      .. وأن ال إسراف يف الفطرة    .. ال عبثية يف العامل   
االستقراء التام جبميع الفنون اليت كل منها شاهُد صدق علـى نظـام نـوع               

وأيضا إن يف كثري من األنواع مثل اليوم والسنة وغريمهـا قيامـة             .. ضوعهمو
وأيـضا عـدم    .. وأيضا جوهر استعداد البشر يرمز إىل احلشر      .. مكررة نوعية 

.. وأيضا رمحة الصانع احلكيم تلوح بـه      .. تناهي آمال البشر وميوله يشري إليه     
 بيـان القـرآن     وأيضا.. وأيضا لسان الرسول الصادق عليه السالم يصّرح به       

.  يشهد له  َوَما َربَُّك ِبظَالٍَّم ِللَْعِبيدِ   ، َخلَقَكُْم أطَْواراً  َوقَْد املعجز يف أمثال  
تلك عشرة كاملة، مفاتيح للسعادة األبدية وأبواب لتلك اجلنة، ينتقل بعدها إىل            

  . تفاصيل الرباهني

  استصعاب فهم نظام العامل: الربهان األول

ما مل نقر بوجود مقصد مـن        العامل على ما هو عليه،    هل ميكن فهم نظام     
وجوده، كما أنّ التصديق باحلشر يؤكّد سعي العامل إىل حتقيق ذلك املقصد، إذ             
لو مل جتر الكائنات إىل السعادة األبدية لصار ذلك النظام الذي أتقن فيه صانُعه              

                                                           
  .من املثنوى العرىب النورى، والكلمتني العاشرة والتاسعة والعشرين" السيما"لرباهني يف رسالة انظر هذه ا .١
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 والـروابط   إتقاناً َحيََّر فيه العقول صورةً ضعيفة خادعة، ومجيـع املعنويـات          
فليس نظام ذلك النظام إالّ اتصاله بالسعادة، أي . والنسب يف النظام هباء منثوراً  

أنّ النكت واملعنويات يف ذلك النظام إّنما تتسنبل يف عامل اآلخرة، وإالّ النطفأ             
مجيع املعنويات، وتقطّع جمموع الروابط، ومتّزق كل النسب، ويتفتـت هـذا            

أن ليس من شـأهنا     : جمة يف النظام تنادي بأعلى صوهتا     النظام، مع أن القّوة املند    
  .االنقضاض واالحنالل

  نظام الدنيا دليل السعادة األبدية: الربهان الثاين
متثّل العناية األزلية احلكمة التامة، اليت هي رعاية املصاحل واِحلكَم يف كـل             

. ية يبشر بقدوم السعادة األبد    - بشهادة كل الفنون     -نوع، بل يف كل جزئي      
وإالّ لَِزم إنكار هذه احلكم والفوائد اليت أجربتنا البداهةُ على اإلقـرار هبـا، إذ               

. واملصلحة عدم مصلحة  .. واحلكمة غري حكمة  .. حينئذ تكون الفائدة ال فائدة    
  .وإن هذا إالّ سفسطة

  التناغم اجلمايل والتوافق يف األدوار: الربهان الثالث
يف كل شيء الطريق األقصر، واجلهـة       يشهد الفن أيضا أنّ الصانع اختار       

وأنّ األمر جّدي   . فيدلّ على أن ال عبثية    . األقرب، والصورة األخف واألحسن   
وإالّ لتنـزل هذا الوجود منـزلة     . وما هو إال مبجيء السعادة األبدية     . حقيقي

  .سبحانك ما خلَقَْت هذا َعَبثاً.. وحتول كل شيء عبثاً حمضاً. العدم الصرف

 والكبري )اإلنسان( التناغم بني املكّونات يف العاملني الصغري: ابعالربهان الر
   أي التساوق بني اآلفاق واألنفس)الكون(

فإنّ تقاصر ِذْهُنك عـن     .يظهر فيها عدم إسراف يف الفطرة بشهادة الفنون       
 فأمعن النظر يف العامل األصغر وهـو        "العامل"إدراك ِحكَم اإلنسان األكرب وهو      
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 فن منافع األعضاء قد شرح وأثبت أنّ يف جسد اإلنسان تقريبا            فإنّ. "اإلنسان"
ومائة .. وستة آالف عصب هي جماٍر للدم كلّ لفائدة       .. ستمائة عظم كلّ ملنفعة   

وأربعة وعشرين ألف مسامة وكّوة للحجريات اليت تعمل يف كل منها مخـس             
وإذا .لحةقوى من اجلاذبة والدافعة واملمسكة واملصّورة واملولّدة كل منها ملـص          

كان العالَُم األصغر كذا فكيف يكون اإلنسان األكرب أنقَص منه؟ وإذا كـان             
اجلسد الذي ال أمهية له بالنسبة إىل لّبه بتلك الدرجة من عدم اإلسراف فكيف              
ُيتصور إمهال جوهر الروح؟ وإسراٌف كل آثاره مـن املعنويـات واآلمـال             

. ل املعنويات وصارت إسـرافاً    واألفكار؟ إذ لوال السعادة األبدية لتقلّصت ك      
فباهللا عليك أميكن يف العقل أن يكون لك جوهرة قيمتها الدنيا، فتهتم بصَدفها             
وغالفها حىت ال ختلي أن يصل الغبار إليه، مثّ تأخذ اجلوهرة فتكّسرها شـذراً              

  ! مذراً ومتحو آثارها؟ كال مث كال
ى آلمال البشر   إنّ شخص اإلنسان كنوع غريه، إذ نور الفكر أعط        : قيل لك 

وروحه ُوْسعة وانبساطاً بدرجة وِسَعت األزمنة الثالثة، لـو ابتلـع املاضـي             
واملستقبل مع احلال مل متتلئ آماله، ألنّ نور الفكر صّير ماهيته علوية، وقيمتـه              

أّمـا   .عمومية، ونظره كلياً، وكماله غري حمصور، ولذته دائمية، وأمله مستمراً         
جزئية، وقيمته شخصية، ونظره حمـدود، وكمالـه        فرد النوع اآلخر فماهيته     

حمصور، ولذته آنية، وأمله دفعّي، فوجود نوع قيامة يف األنواع، كيف ال يشري             
  بالقيامة الشخصية العمومية لإلنسان؟ 
وأيضا إذا أفهمتك قوةُ البنية يف شخص       .. ما هتتم بالغالف إالّ ألجل ما فيه      

 وتكمله، أفال تفّهمك احلقيقةُ الثابتة      وصحة أعضائه واستعداده، استمرار بقائه    
اجلارية يف روح الكائنات، والقوةُ الكاملة املوحية باالسـتمرار يف االنتظـام،            

جميء السعادة األبدية من باب احلـشر       : والكمال املنجر إىل التكمل يف النظام     
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اجلسماين؟ إذ هي املخلصة لالنتظام عـن االخـتالل، والواسـطة للتكمـل             
  .القوة املؤبدةوانكشاف تلك 

  احلدس املرمز إىل القصد: الربهان اخلامس
إنّ وجود نوع قيامات مكررة نوعية يف كثري من األنواع يشري إىل القيامـة              
العظمى وإن شئت متثُلَ الرمِز يف مثال، فانظر يف ساعتك األسبوعية، فكما أنّ             

ة واحدة منـها    فيها دواليب خمتلفة دوارة متحّركة حمّركة لإلبر واألْميال العادّ        
 وهي ُمعّدة وُمعلنة حلركة ميل     .وهي مقدمة وخمربة حلركة إبرة الدقائق      .للثواين

فإمتام دورة  . وهي حمصلة ومؤذنة حلركة اإلبرة اليت تعّد أيام األسبوع        . الساعات
السابقة يشري بأنّ أختها الالحقة تتم دورها، كذلك إن هللا تعاىل ساعةً كـربى              

عّد أمياهلا األيام والسنني وعمر البشر وبقاء الدنيا، نظري الثواين          دواليُبها األفالُك ت  
فمجيء الصبح بعد كل ليلة، والربيع      . والدقائق والساعات واأليام يف ساعتك    

 يشري إشارة خفية ويرمز رمزا      - بناء على حركة تلك الساعة       -بعد كل شتاء    
  .دقيقا بتولد صبح ربيع احلشر من تلك الساعة الكربى

  امللّوح من ال تناهي استعدادات البشر: ان السادسالربه
نعم إنّ تصورات البشر وأفكاره اليت ال       . فهو عدم تناهي استعدادات البشر    

تتناهى، املتولدة من آماله غري املتناهية، احلاصلة من ميوله غري املضبوطة، الناشئة            
، املزروعـة يف    من قابلياته غري احملدودة، املستترة يف استعداداته غري احملـصورة         

منها يشري يف ما وراء احلشر اجلسماين        جوهر روحه الذي كرمه اهللا تعاىل، كلّ      
  ! فتأمل. بأصبع الشهادة إىل السعادة األبدية ومتد نظرها إليه

  البشارة بالرمحة األبدية والسعادة الال متناهية: الربهان السابع
 أعـين الـسعادة     وهو أنّ رمحة الرمحن الرحيم تبشر بقدوم أعظم الرمحـة         
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وهبا ختلص الكائنـات مـن       .األبدية، إذ هبا تصري الرمحة رمحة، والنعمة نعمة       
النياحات املرتفعة من املأمت العمومّي املتولد من الفراق األبدي املـصّير للـنعم             

إذ لو مل جيئ روُح الِنَعم أعين السعادة األبدية، لتحول مجيع النعم نقمـا،      .نقماً
إنكار الرمحة الثابتة بـشهادة عمـوم الكائنـات بالبداهـة           وللزم املكابرة يف    

  .. وبالضرورة
انظر إىل ألطف آثار رمحة اهللا، أعين احملبـة         ! العاشق فيا أّيها احلبيب الشفيق   

والشفقة والعشق، مث راجع وجدانك لكن بعد فرض تعقب الفـراق األبـدي             
.. يـصرخ واخليـال   .. واهلجران األزيل عليها، كيف ترى الوجدان يستغيث      

 اللتني مها أحـسن وألطـف       -والروح يضجر من انقالب تلك احملبة والشفقة        
فيمكن يف العقل   عظم مصيبة عليك واشد بالء فيك؟ أ       أ -أنواع الرمحة والنعمة    

أن تساعد تلك الرمحة الضرورية هلجوم الفراق األبدي واهلجران األزيلّ علـى            
تسلِّط الفراَق األبـدي علـى      بل من شأن تلك الرمحة أن       ! احملبة والشفقة؟ ال  

  .اهلجران األزيلّ، واهلجران األزيل على الفراق األبدي و العدم عليهما

  املصّرح بلسان النيب : الربهان الثامن

لسان حممد عليه السالم الصادق املصدوق، ولقد فـتح كالمـه أبـواب             
لـسالم  السعادة األبدية، على أن إمجاع األنبياء من آدمهم إىل خامتهم عليهم ا           

وألمر ّما اتفقوا علـى     . على هذه احلقيقة حجة حقيقية قطعية على هذا املدعى        
  .حقيقة البشر و رافعوا ودافعوا عنها

   القرآن الكرمي شاهد على احلشرإعجاز: الربهان التاسع

يف ثالثـة    إخبار القرآن املعجز، إذ التنـزيل املصدق إعجازه بسبعة أوجه         
  .فإخباره كشاف للحشر اجلسماين ومفتاح له. عشر عصرا دعواه عني برهاهنا
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  اهني متنّوعة وكثرية على املقصودبر: الربهان العاشر

َوقَْد  املشتمل على ألوف من الرباهني اليت تضمنها كثري من اآليات مثل            
 املـشري   َوَما َربَُّك ِبظَالٍّم ِللَْعبيد   و. "قياس متثيلي " املشري إىل    َخلَقَكُْم أطْواراً 

نـاظرة إىل    فلقد فتح القرآن يف أكثر اآليات كُّواتٍ      .  وغريمها "دليل عديلّ "إىل  
  .احلشر

  : القياس التمثيلي املشار إليه باآلية األوىل .أ
مـن النطفـة إىل     .. انظر يف وجود اإلنسان فانه ينتقل من طور إىل طور         

. جلديدومنه إىل اخللق ا   .. ومنها إىل العظم واللحم   .. ومنها إىل املضغة  .. العلقة
ولكلٍّ من تلك األطوار قوانني خمصوصة، ونظامات معّينة، وحركات مطّـردة           

مث تأمل يف بقائه فإن هذا الوجـود        .. يشّف كلٌّ منها عن قصٍد وإرادٍة واختيارٍ      
جيدد لباسه يف كل سنة، ومن شأنه التحلل والتركب، أي انقضاض احلجريات            

ملوزعة على نسبة مناسبة األعـضاء      وتعمريها ببدل ما يتحلل من املادة اللطيفة ا       
مث تأمل يف أطوار تلك املـادة اللطيفـة         . اليت حيضرها صانُعها بقانون خمصوص    

. كيف تنتشر يف أقطار البدن انتشاراً حتري فيه العقـول         . احلاملة ألرزاق األجزاء  
األعـضاء، بعـد أن    وكيف تنقسم بقانون التقسيم املعني على مقدار حاجات  

ة بنظام ثابت، ودستور معني، وحركة عجيبة مـن أربـع           تلخصت تلك املاد  
مصفاتات، وانطبخت يف أربعة مطابخ بعد أربعة انقالبات عجيبة، املـأخوذة           
تلك املادة من القوت احملصل من املواليد املنتشرة يف عامل العناصـر بدسـتور              

وكل من القوانني والنظامات يف تلـك       . منتظم، ونظام خمصوص، وقانون معني    
  . ار يشف عن سائٍق وقصٍد وحكمٍةاألطو

كيف ال، ولو تأّملت من قافلة تلك املادة اللطيفة يف ذرة مثال، مستترة يف              
، لعلمـت أن تلـك      "احلبيب"عنصر اهلواء تصري باآلخرة جزءاً من سواد عني         
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الذرة وهي يف اهلواء معّينة كأهنا موظفة مأمورة بالذهاب إىل مكاهنا الذي عُيّن             
 "اتفاقيـة عميـاء   "رت إليها بنظر فّين تيقنت أن ليست حركتها         هلا، إذ لو نظ   

، بل تلك الذرة ما دخلت يف مرتبـة إال تبعـت نظاماهتـا              "بتصادف أعمى "
املخصوصة، وما تدرجت إىل طور إال عملت بقوانينه املعينة، وما سافرت إىل            

فتمر على تلك األطوار حىت تصل      . طبقة إال وهي تساق حبركة عجيبة منتظمة      
  . مع أهنا ال تنحرف قطعا مقدار ذرة عن هدف مقصدها. ىل موضعهاإ

: وخيتم جمموع تلك الرباهني بذكر حمـّصلة الكـالم فيقـول رمحـه اهللا             
أن من تأمل يف النشأة األوىل مل يبق له تردد يف النشأة األخـرى،              : واحلاصل"

يف ينكر  عجباً ملن يرى النشأة األوىل ك     (ولقد قال النيب عليه الصالة والسالم       
كما أن مجَع نفراِت عسكِر فرقٍة أُِذنَ هلم باالسـتراحة          ! نعم ).النشأة األخرى 

 فيتسللون عن كـل طـرف ومكمـن،         -واالنتشار إذا دعوا باآللة املعروفة      
 يكون أسهل وأسهل من جلبهم أول األمر        -فيجتمعون متحدين حتت لوائهم     

يت حصلت بينها املؤانسة    إىل االنتظام حتت السالح، كذلك أن مجَع الذرات ال        
واملناسبة باالمتزاج يف وجوٍد واحٍد إذا نوديْت بُصور اسرافيل فينساب الكـل            
من كل فج عميق ملبِّية ألمر خالقها يكون أسهل وأمكن يف العقل من إنشائها              

  . وتركيبها أول املرة
 مث الظاهر أن املعاد يعـاد     . أما بالنسبة إىل القدرة فأعظم األشياء كأصغرها      

كما يشري إليه كرب أجسام أهل احلشر وكراهة        . بأجزائه األصلية والفضولية معا   
أن عجـب   : والتحقيق. قّص األظفار واألشعار وحنوها للُجُنب، وسّنية دفنها      

  . الذََنب يكفي أن يكون بذراً ومادةً لتشكله

  ): وما ربك بظالم للعبيد( الدليل الذي لوح به .ب
الظامل الفاجر الغّدار يف غاية التنعم، وميّر عُمـره يف          أّنا كثرياً ما نرى     ! اعلم
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مث نرى املظلوم الفقري املتدين احلسن اخللق ينقضي عمره         . غاية الطيب والراحة  
وهذه املساواة  . والذلة واملظلومية، مث جيئ املوُت فيساوي بينهما       يف غاية الزمحة  

ان شهدت عليهما الكائناُت    والعدالة واحلكمة اإلهليتان اللت   . بال هناية ُتري ظلماً   
والثـاين ثوابـه     منـزهتان عن الظلم، فالبد من جممٍع آخر لريى األول جزاءه         

  . وقس على هاتني اآليتني نظائرمها. فيتجلى العدالة اإلهلية

  : داللة احلكمة على مقصد احلشر.ج

دلّ على احلشر حكمة تعّدد الغايات اليت وّضحتها حاشية احلقيقة السادسة           
كما أنّ من أهّم مظاهر الرمحة واحلكمة أنّ توجد ديار غري            )١(الة احلشر من رس 

هذه الديار، فيها حمكمة كربى، ودار عدالة عليا، ومقرَّ كرم عظيم، لتظهر فيها             
يف اآلخرة والدنيا، فتكون سبب يف حتريـر         )٢(العناية والعدالة بوضوح وجالء     

كري الدائم يف مصريه، وكيفية دخوله      اإلنسان ّمما يقلقه وينّغص عليه حياته، بالتف      
 الـذي   -فتوهم اإلنسان املسكني    . القرب، مثلما انتهى إليه مصري أحبته وأقاربه      

 وتصّوره من أن آالفا بل ماليني املاليـني         -يضحي بروحه ألجل صديق عزيز      
 ذلك الفراق األبدي الذي ال لقاء       -من إخوانه البشر ينتهون إىل العدم باملوت        

وحينما يتلوى هذا   . يذيقه هذا التصور أملا شديدا ينبئ بآالم جهنم        س -وراءه  
اإلميـان  "اإلنسان من أمل ذلك العذاب األليم النابع من ذلك الـتفكري، يـأيت              

فينظر بنـور   .. انظر:  فاحتا بصريته، مزيال الغشاوة عن عينيه، قائال له        "باآلخرة
اجلنة، مبا يشاهد من جناة     ذة روحية عميقة تنبئ بلذة      ـاإلميان، فإذا به يكسب ل    

ـ          ار، ومـن   ـأحبته وخالصهم مجيعا من املوت النهائي والفناء والبلى واالندث
نقتصر علـى   . دي منتظرين قدومه إليهم   ـاألب ورـبقائهم خالدين يف عامل الن    
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  )١(.ع حججهاـذه النتيجة مـائل النور هـذا حيث وضحت رسـه

  ):احلشر(  خماطبة الوجدان يف إثبات املقصد الرابع.د

الترهيب والتهديد إثباتا وتأكيدا للحشر، أي أنّ اتقاء النار يفرض أّنكم إن            
كنتم صادقني تفعلوا املعارضة وتأتوا بسورٍة لكن ما تفعلون ولن تفعلوا، فأنتج            
فلم تكونوا صادقني فكان خصمكم وهو النّيب عليه السالم صـادقا فـالقرآن             

انظـر كيـف أوجـز      ... من العذاب معجز، فوجب عليكم اإلميان به لتتقوا       
 "لكن ما تفعلون"مث انه ذكر موضع استثناء نقيض التايل وهو       . التنـزيل فاعجز 

 إىل جماراة ظنـهم، وبالـشرطية إىل        "إن"مشرياً بتشكيك   ) مل تفعلوا  إن(لفظ  
مث ذكر موضع النتيجة وهي نقيض املقـدم        . استلزام نقيض التايل لنقيض املقدم    

لتـهويل  ) فاتقوا النـار  (دقني علة الزم الزمها وهي قوله       أعين فلم تكونوا صا   
  )٢(. الترهيب والتهديد
أنّ اإلنسان هو مركز اخللقة، أي حمور الرحى الذي         ) احلشر(يؤكّد املقصد   

يدور حوله العامل خدمة وتسخريا، خدمه الكون يف اجلانبني املادي واملعنـوي،            
 املادية، واملعنوي جبعله درسا     فاملادي جبعل الكون شامال جملموع عناصر حياته      

مستمرا وتذكريا دائما باآلخرة، هلذا يعترب إثبات احلشر قطعا لدابر التـساؤل            
سعادته؟ ما أمهية البشر حىت تقوم القيامة ألجله وخيرب العامل ل         "املتبادر يف قوهلم    

ـ     إن من ُهّيئَ مجيع ما يف األرض الستفادته وُسّخر له          "فكأن هذه اجلملة جتيبه ب
  )٣("."األنواع له أمهية عظيمة تشري إىل انه هو النتيجة للخلقة
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 ١٧١

  : دور اإلميان باحلشر يف تسلية القلوب وطمأنتها.ه

اإلميان باحلشر وفق التصّور املؤسس على التوحيـد املستـصحب جملمـوع            
زعه الفنت ألّنه حمّصن حبصن املعطيات اإلميانية بأبعادها النفسية واالجتماعية ال تزع

، بل إنّ التعلّق باحلشر يعطي لكل يوم من حياتك معىن وقيمة ال ميكـن               )١(منيع
كلّ يوم مـن     "جيعل" كسبها خارج التصّور التوحيدي للكون واحلياة، ذلك أّنه       

أيام العمر ، مكسبا لثواب عبادة عشرة أيام،حبسب النية واجلهد املبذول، وميكن            
بـل  .. ساعات باقية خالـدة ىل  إ- من حيث النتيجة - أن حيّول ساعاته الفانية

ميكن أن يكون قضاء عبادة بضع سنني يف الدنيا وسيلة جناة من سـجن أبـدي                
، فتحّولت الساعات الفانية إىل ساعات باقية بفعل استـصحاب          "ملاليني السنني 

  .اآلخرة يف مزاولة األفعال بصفة عامة ومنها املكوث يف السجن
ى نتائجها يف مجيـع ميـادين الفعـل         إن لإلميان باآلخرة أبعادا كثرية تتجل     

البشري، فتسلي القلوب وتضبط حركة العقول، فيولّد اإلميان هبا حمّبة دنيوية لغاية 
نتيجة أخروية للمحبة املشروعة املكللة بالشكر هللا،       "أخروية، وينال احملب بذلك     

لطيبة حنو األطعمة اللذيذة والفواكه الطيبة يف الدنيا، هي تلك األطعمة والفواكه ا           
هذه احملبـة، حمبـة ذات      . كما ينص عليه القرآن الكرمي    .. الالئقة باجلنة اخلالدة  

حىت أنّ الفاكهة اليت تأكلها يف الـدنيا         ".اق واشتهاء لتلك اجلنة وفواكهها    اشتي
تتجسم يف اجلنة فاكهة خاصة هبا وتقّدم إليك طيبة من           "احلمد هللا " وتذكر عليها 
جمسمة يف فاكهة مـن      "احلمد هللا " فاكهة، وهناك فأنت تأكل هنا    . طيبات اجلنة 
وحيث إّنك تقدم شكراً معنوياً لذيذاً برؤيتـك اإلنعـام اإلهلـي            .. فواكه اجلنة 

وااللتفات الرباين يف األطعمة والفواكه اليت تتناوهلا هنا، فستسلم إليك هنـاك يف             
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ارات اجلنة أطعمة لذيذة وفواكه طيبة، كما هو ثابت يف احلديث الشريف وبإش           
  )١(".القرآن الكرمي، ومبقتضى احلكمة اإلهلية ورمحتها الواسعة

وحيّبب اهللا إىل اخللق اجلّنة مبا أعّده هلم من نعيم ال حصر له حال الطاعـة،                
حلور العني املترفالت بسبعني حلّة من حلل اجلّنة املتنوعـة بـأنواع            " فهو أهل 

اع احلسن واجلمـال حـىت      لطائفها وزينتها، واملتجمالت بسبعني نوعاً من أنو      
كأهنن جنة جمسمة مصغرة تنبض بالروح واحلياة، لتقّر هبا عُني الـنفس الـيت              

فهذه النتيجة ال ريب    .. أطاعت اهللا وهتدأ هبا املشاعر اليت اطمأنت إىل أوامر اهللا         
 كل ذلك ملن آمن باحلشر وعمل ملا        )٢("فيها، إذ اآليات الكرمية تصرح هبا يقيناً      

  .بعد املوت
 اإلميان باحلشر يدفع العبثية ويبعث احليوية يف قلوب البـشر وعقـوهلم             إنّ

وييّسر هلم الدافع املوضعي لفعل اخلري واالبتعاد عن الشر، ذلك أّنه ال يتصّور أنّ 
اخلالق ذي اجلالل الذي أظهر سلطان ربوبيته بتدبري قانون الوجود ابتداء مـن             

أن ال  .. لنظام ومبنتهى العدالة وامليزان   الذرات وانتهاء باجملرات، بغاية احلكمة وا     
يعامل باإلحسان من احتموا بتلك الربوبية وانقادوا لتلك احلكمة والعدالة، وأن           

  ) ٣(.ال جيازي أولئك الذين عصوا بكفرهم وطغياهنم تلك احلكمة والعدالة؟
ويؤكّد تلك احلقيقة بأساليب متنّوعة، منها،أنّ اإلنسان ال يلقى ما يستحقه           

لثواب أو العقاب يف هذه احلياة الفانية على وجه يليق بتلك احلكمة وتلك             من ا 
العدالة إال نادراً، بل يؤخر، إذ يرحل اغلب أهل الضاللة دون أن يلقوا عقاهبم،              

فالبد أن تناط القضية مبحكمة     .. ويذهب أكثر أهل اهلداية دون أن ينالوا ثواهبم       

                                                           
  ٧٧٥كلمات  ال.١
  ٧٧٦ الكلمات .٢
  ٦٨ الكلمات. ٣
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، )١( ال يتأّتى بغري احلشر مث احلسابوذلك. عادلة، وبلقاٍء آيل إىل سعادة عظمى     
إّنه نظام متناغم مع احلقائق الكونية اجللية يف أدق مظـاهر الكـون املاديـة               
واملعنوية، وكون هذا شأنه ال يتصّور أن يبقى الناس مهال من غـري نيـل مـا                 

أمن املمكن ملالك امللـك     " :يستحقون مبا يوافق جهودهم، وهلذا قال النورسي      
ي أظهر يف دار ضيافة الدنيا الفانية هذه، ويف ميدان االمتحـان            ذي اجلالل الذ  

الزائل هذا، ويف معرض األرض املتبدل هذا، هذا القدر مـن آثـار احلكمـة               
الباهرة، وهذا املدى من آثار العناية الظاهرة، وهذه الدرجة من آثار العدالـة             

مل ملكـه   مث ال ينـشئ يف عـا      ! القاهرة، وهذا احلد من آثار الرمحة الواسـعة       
ـ          ة، وخملوقـات   وملكوته مساكن دائمة، وسكنة خالـدين، ومقامـات باقي

  )٢(."فتذهب هباءاً.مقيمني

  العدالة والعبودية: املقصد الرابع  :رابعا
اعترب النورسي العدالة مقصدا أساسيا من مقاصد القرآن الكرمي ومن مث عـّدها             

وحاول بيان خمتلف وجوه    من عمد مقاصد رسائل النور، اعتىن األستاذ هبذا املقصد          
اإلشارات  حضوره يف املقاصد األخرى، هلذا يستدعي البحث جهدا تركيبيا، يتتّبع         

  .املندجمة فيها لنخلص إىل تقرير نظرة إمجالية عن هذا املقصد
يؤكّد بديع الزمان يف النص املؤسس ملقاصد القرآن من خالل رسائل النور            

  )٣(للقرآن الكرمي د األربعة األساسيةأنّ العدالة والعبودية مقصد من املقاص
وأكّد تلك املعاين بتقرير حقيقة ناصعة مفادها أنّ العدالة احلقـة مطلـب             
طالّب النور وهدفهم املنشود يف التأسيس النظري للرؤية الكونية التوحيدية من           
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جهة وغاية تصّرفاهتم االجتماعية من جهة أخرى، يظهر هذا احلكم يف مقـام             
إنّ لطالب القرآن " : رموا أهل اإلميان بالرجعية، فيقول رمجه اهللا     رده على الذين  

وخّدامه إزاء هذه املظامل الفظيعة هلذه الرجعية الوحشية مئات من قوانني القرآن            
حتقـق    الـيت  )١٦٤: األنعام(ىخَر أُ زَرة وِ َراِز وَ ُرِزالَ تَ َو األساسية من أمثال  

 الرجعية على أهل اإلميان الذين حيققون       فإطالق. العدالة احلقة واالحتاد واألخوة   
يشبه ترجيح حماكم التفتيش على عدالة القرآن        العدل واألخوة، واهتامهم بذلك   

  )١(".الكرمي العظيمة
. وأسس تلك العدالة واالنتظام إّنما نشأ بتذكري أهل الـدين وإرشـاداهتم           

نبياء هم الذين   أي إنّ األ  . فأسس العدالة والفضيلة شّيدها األنبياء عليهم السالم      
أرسوا تلك القواعد واألسس، وهم الذين جعل اهللا هلم الفضل يف إشباع حاجة             
اإلنسان الضرورية للعدالة، ذلك أنّ اإلنسان حمتاج إىل نيب ميسك مبيزان العدالة            

   )٢(اإلهلية النافذة واملؤثرة يف الوجدان والطبائع

  خمتلف مظاهر العدالة. ١
ة من منظور رسائل النور من زوايا خمتلفة متنّوعة،         ميكن أن ينظر إىل العدال    

بعضها يقّسمها إىل إجيابية وتقابلها سلبية ، وأخرى ميكن أن نقّسمها إىل عدالة             
  .منظورة وعدالة مسطورة، ثالثة تقّسمها إىل حمضة وإضافية

  اإلجيابية والسلبية:  القسمة األوىل.أ

   واآلخر سليبيذكر األستاذ أنّ للعدالة شقني أحدمها إجيايب
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  :اإلجيايب  القسم-

فهذا القسم من العدالة حميط وشامل      . إعطاء كلّ ذي حق حقه     ويكمن يف 
يظهر هذا القسم بأنّ ما يطلبه كلّ شيء        . لكلّ ما يف هذه الدنيا لدرجة البداهة      

اسـتعداده وبلغـة     وما هو ضروري لوجوده وإدامة حياته اليت يطلبها بلسان        
 اضطراره من الفاطر ذي اجلالل يأتيه مبيزان خـاص          حاجاته الفطرية وبلسان  

دقيق، ومبعايري ومقاييس معينة، أي أنّ هذا القسم من العدالة ظـاهر ظهـور              
  .الوجود واحلياة

  : القسم السليب-

فهذا . بإنـزال اجلزاء والعذاب عليهم    تأديب غري احملقني، أي إحقاق احلق     
أمـارات  إالّ أنّ هنالك إشارات و  الدنيا   القسم وإن كان ال يظهر جبالء يف هذه       

خذ مثالً سوطَ العذاب وصفعات التأديب اليت نـزلت        .تدلّ على هذه احلقيقة   
بقوم عاد ومثود بل باألقوام املتمّردة يف عصرنا هذا، مما يظهر للحدس القطعي             

  )١(.هيمنة العدالة السامية وسيادهتا

  ةالعدالة احملضة والعدالة اإلضافي:  القسمة الثانية.ب

  العدالة احملضة:  النوع األول -

ـ       أستفيد هذا النوع من العدالة من من       ة طوق القرآن الكرمي، إذ تفيـد اآلي
، تفيد العدالة احملضة، أي     )١٦٤ :األنعام( َوالَ َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أخرى    : الكرمية

ال جيوز معاقبة إنسان جبريرة غريه، ويستغل األستاذ الفرصة للتذكري خبطـورة            
العزوف عن تلك العدالة املطلوبة، فيؤكّد يف مطلع احلديث علـى أنّ القـرآن              
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الكرمي ومصادر الشريعة األخرى وآداب أهل احلقيقة واحلكمة اإلسالمية كلّها          
تنبهك إىل وجوب التعامل بعدل من هنا كان إضمار العداء للمؤمن واحلقـد             

يت يتصف هبا املؤمن جبريرة     عليه ظلم عظيم، ألّنه إدانة جلميع الصفات الربيئة ال        
واألشنع أن ميتد العداء إىل أقاربه وذويه بسبب صفة متـتعض           . صفة جانية فيه  

ِإنَّ اإلنسان  : منها، فهو ظلم أعظم، كما وصفه القرآن الكرمي بالصيغة املبالغة         
. اة الشخصية، إنّ عداء املؤمن ظلم مبني، من حيث احلي      )٣٤: إبـراهيم ( لَظَلُوٌم

ربوي يسترعي االنتباه والتنويه، يلفت األستاذ النظـر إىل دسـاتري           وبأسلوب ت 
فإن شئت فاستمع إىل    " :تؤكّد ذلك التفسري والتعليل، يستشف هذا يف عبارته       

من التفسري والتعليل، وهبذا يقرر بعدا تربويا        بضعة دساتري هي أساس هذا الوجه     
مني املنهجيـة  للعدالة احملضة، ذلك البعد الذي له أثـر عظـيم علـى املـضا            

  .)١("واالجتماعية واألخالقية بصفة عامة
ومن تلك املضامني أنّ العدالة احملضة املستمدة من القرآن الكرمي، ال تـضحي             
حبياة برئ واحد، وال هتدر دمه ألي شيء كان، ال يف سبيل األكثرية، وال ألجـل             

ساٍد يف األرض فكأمنا    َمن قََتل نفساً بغري نفٍس أو ف      إذ اآلية الكرمية    .البشرية قاطبة 
  : تضع سّرين عظيمني أمام نظر اإلنسان)٣٢: املائدة(قََتل الناَس مجيعاً

العدالة احملضة، ذلك الدستور العظيم الذي ينظر إىل الفـرد          :  السر األول  -
واجلماعة والشخص والنوع نظرة واحدة، فهم سواء يف نظر العدالـة اإلهليـة             

ـ   . وهذه سنة دائمـة   . اإلهليةمثلما أهنم سواء يف نظر القدرة        شخص إالّ أنّ ال
أن يضحي بنفسه، من دون أن ُيضّحي به قطعـاً،           -برغبة من نفسه  -يستطيع  

ألن إزهاق حياته وإزالة عصمته وهدر دمه بإبطال        . حىت يف سبيل الناس مجيعاً    
  .حق الناس مجيعاً شبيه بإزالة عصمتهم مجيعاً وهدر دمائهم مجيعاً
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لو قتل مغروٌر بريئاً دون ورع، حتقيقاً حلرصه وإشـباعاً          هو  :  السر الثاين  -
لنـزواته وهوى رغباته، فإّنه مستعد لتـدمري العـامل واجلـنس البـشري إن              

  )١(.استطاع

  العدالة اإلضافية:  النوع الثاين-

هي أنّ اجلـزء    ": عّرف بديع الزمان العدالة اإلضافية باملثال، فقال رمحه اهللا        
ميع، فهذه العدالة ال تأخذ حق الفرد بنظر االعتبار         يضحى به ألجل سالمة اجل    

ألجل اجلماعة، وإّنما حتاول القيام بنوع من عدالة إضافية من حيـث الـشر              
  .األهون

وال يصار إىل العدالة اإلضافية إال إذا كانت العدالة احملـضة غـري قابلـة               
  )٢(."قع الظلمالعدالة احملضة و للتطبيق، هلذا إذا صار إليها يف حال إمكان تطبيق

ويواصل األستاذ أسلوبه املرتكز على التمثيل، فيذكر يف سـياق توضـيح            
  :الفرق بني العدالة احملضة والعدالة اإلضافية مثاال مفاده ما يأيت

 الواحد ال يبطل ألجل الناس مجيعاً، أي أنّ حقـه           ءإنّ حق الشخص الربي   
فٍس  نَ ِريَغفساً بِ  نَ تلََمْن قَ  حمفوظ، وهذا املعىن هو الذي تشري إليه اآلية الكرمية        

 فال ُيضحى بفـرٍد     )٣٢: املائـدة ( يعاًِم جَ اَس النَّ لََتأمنا قَ كَ فَ رِضَألاٍد يف اْ  َسأو فَ 
واحد ألجل احلفاظ على سالمٍة اجلميع، إذ احلق هو حق ضمن إطار الرمحـة              

جل الكبري،  اإلهلية، فال ُينظر إىل كونه صغرياً أو كبرياً، لذا ال ُيفدى بالصغري أل            
وال حبياة فرد وحقه ألجل سالمة مجاعة واحلفاظ عليها، إن مل يكن له رضا يف               

  .أما إذا كانت التضحية برضاه ورغبة منه فهي مسألة أخرى.األمر
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هلذا فالعدالة اإلضافية تفدي باجلزء ألجل الكل بشرط أن يكـون لـذلك             
 اإلفراد  " أنا   "دما يتحول   اجلزء املختار الرضا واالختيار صراحة أو ضمناً، إذ عن        

 اجلماعة وميتزج البعض بالبعض اآلخر مولداً روح اجلماعة، يرضـى           "حنن"إىل  
  )١(.الفرد أن يضحي بنفسه للكل

  العدالة املنظورة والعدالة املسطورة : القسمة الثالثة.ج

نابعة مـن    وهي جارية يف الكون   يتجلى يف الكون عدالة مطلقة إّنها عدالة      
 إّنما تدير موازنة عموم األشياء، وتأمر البـشرية         "العدل"ظم السم   التجلي األع 
، ويعرف األول يف سياق هذه الفقرة بالعدالة املنظـورة بينمـا            )٢(بإقامة العدل 

يعرف الثاين بالعدالة املسطورة أي اليت أخرب هبا األنبياء عليهم السالم والسيما            
  .ة والسالمخامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد عليه الصال

  العدالة املنظورة:  النوع األول-

الناظر ببصرية إىل الكون يف عناصر املادية واملعنوية حيكم دون تردد بأنّ يف             
الكون عدالة مطلقة، تلك العدالة هي سنن اهللا اجلارية يف الكون، وهي دستور             

، إّنهـا عدالـة     )٣(إهلي شامل تدور رحى املوجودات عليه ال يفلت منها شيء         
لقة كلّ عضو من الكائن احلي يف موضعه الالئق به، وتنسقه مبوازين دقيقـة          مط

 ابتداء من ميكروب صغري إىل كركدن ضخم، ومن حنل ضعيف إىل            -حساسة  
نسر مهيب، ومن زهرة لطيفة إىل ربيع زاٍه مباليني من األزهار، وتراها متنح كل       

 ال تـرى فيـه إالّ       عضو تناسقا ال عبث فيه، وموازنة ال نقص فيها، وانتظاماً         
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اإلبداع، كل ذلك ضمن مجال زاهر وحسن باهر حىت تغدو املخلوقات مناذج            
  )١(.جمسمة لإلبداع واإلتقان واجلمال والعدالة

ومن تلك املخلوقات اليت متثّل األمر اإلهلي السماوات واألرض، إذ تبـّين            
ـ             واقعهم أّنها كاجلنود املرابطني يف معسكرين، كما أهنم يهرعون إىل أخـذ م

 توتسلم أسلحتهم بدعوة من القائد وبنفخة من بـوق، كـذلك الـسماوا            
بل نرى هذه العظمة والطاعة يف كل ربيع إذ ُيحَشر ما يف معسكر             ... واألرض

فبناء على التحقيقات   .. األرض من جنود وينَشرون بنفخة من بوق َملَك الرعد        
لة والسلطنة الـسرمدية    السابقة، البد أن تلك الرمحة واحلكمة والعناية والعدا       

، نبـّين   )٢(ستحقق أبعادها وغاياهتا يف هذه الدنيا وهلا امتـداد يف دار أخـرى            
  .حقيقتها يف العدالة املسطورة

  العدالة املسطورة : النوع الثاين-

 هتب لكل ذي حياة حـق احليـاة،         العدالة املسطورة اليت جاء هبا النيب       
حلسنة حسنة مثلها، وجزاء السّيئة سّيئة      وتنّصب له موازين عدالة فائقة، فجزاء ا      

مثلها، ويف الوقت نفسه ُتشعر قوهتا و سرمديتها، مبا تنـزل من عذاب مـدمر              
فكما ال تكون الشمس دون     . على الطغاة والظاملني منذ عهد آدم عليه السالم       

هنار، فتلك احلكمة األزلية، وتلك العدالة السرمدية لن تتحققا حتققاً كليـاً إالّ             
اة أخرى خالدة لذا لن ترضيا أبداً ولن تساعدا حبال من األحوال على هناية              حبي

ال عدالة فيها وال حكمة وال إحقاق حق، تلك هي املوت الذي ال بعث بعده،               
والذي يتساوى فيه الظاملون العتاة مع املظلومني البائسني، فالبد إذن أن تكون            
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  )١(.دالة حقيقتهماتكمل احلكمة والعـوراءه حياة أخرى خالدة كي تس
 اآلخرة، بل إنّ عـدم  ءأي أّنها تقتضي احلشر بالضرورة، إذ الشك يف جمي   

  :جميئها حمال يف ألف حمال، حيث إنّ عدمها يعين
 .  اليت هي يف منتهى اجلمال قسوة يف منتهى البشاعة"الرمحة"تبدلّ 

 .نقص العبث القاصر وغاية اإلسراف إىل "احلكمة"حتّول كمال 
اليت هي يف منتهى احلسن واللطف إىل إهانـة يف منتـهى             "العناية"انقالب  
 .القبح واملرارة

 اليت هي يف منتهى اإلنصاف واحلق إىل ظلمـات يف أشـد             "العدالة"تغّير  
 .القسوة والبطالن

 اآلخرة يعين أيضا سـقوط هيبـة الـسلطنة          ءزد على ذلك فإنّ عدم جمي     
 .السرمدية العزيزة وبوار أهبتها وقوهتا

 .. ام كمال الربوبية بالعجز والقصوراهت

 عقل أي إنسان مهما كان، وهو       هوحمال ال يقبل   ما سبق ذكره باطل    وكل
املمتنع واخلارج عن دائرة اإلمكان، ألنّ كل ذي شعور يعلم أن اهللا سبحانه قد              
خلق هذا اإلنسان يف أحسن تقومي، ورباه أحسن تربية، وزّوده من األجهـزة             

 ما يتطلع به إىل السعادة األبدية ويسوقه حنوها،         -والقلب   كالعقل   -واألعضاء  
ويدرك كذلك مدى الظلم والقسوة إذا ما انتهى مصري هذا اإلنسان املكرم إىل             
العدم األبدي، ويفهم كذلك مدى الُبعد عن احلكمة يف عدم البعث الذي جيعل             

ون جـدوى   د  اليت هلا آالف املصاحل والفوائد     -مجيع األجهزة والقوى الفطرية     
  )٢(ودون قيمة
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  : تناغم وتوافق املنظور واملسطور من العدالة-

يتخّيل بعض الناس أنه ليس للعدالة الكونية الضامنة لسري الكون وفاعليتـه            
 هبا، وخاصة يف جانبـها العقـدي،        صلة بالعدالة املسطورة اليت أخرب النيب       
  .فضال عن اجلوانب التشريعية البحت

 أثر عظيم يف طلب العدالة املسطورة، ذلك أنّ صـدى           إنّ للعدالة املنظورة  
احلرية والعدالة املتجلية يف الكون تبعث احلياة يف مشاعرنا املدنية وآمالنا اخلامدة            

الكرة األرضية وما فيها     ورغباتنا الرفيعة وأخالقنا اإلسالمية احلميدة، حىت كأن      
بفعـل تلـك    ) لرومياملنتسب إىل موالنا جالل الدين ا     (جمذوبة جذبة املولوي    

على  )١(العدالة اليت يتعدى مفعوهلا إىل األمة فتهّيجها مجيعا ويهّزها هّز اجملذوب            
متثّل العدالة والسري وفق سنن خالقها فيها، من هنا كان التوافق جليا بني مظهر              

  .العدالة املنظورة و املسطورة
 احلقيقيـة، وال    فمثال إن وجود جهنم وعذاهبا الشديد ال ينايف قطعاً العدالة         

احلكمة املوزونة اليت ال إسراف فيها، ذلك أنّ العدالة يف حقيقة األمر ال تتجّزأ،              
هلا جتلّياهتا يف اآليات املنظورة واآليات املسطورة، هلذا فإنّ الرمحـة والعدالـة             
واحلكمة تتطلّب وجود جهنم وتقتضيه، ألنّ قتل حيوان افتـرس مائـة مـن              

ب بظامل هتك حرمات ألٍف من األبرياء، هو رمحـة          احليوانات أو إنـزال عقا   
وإنّ إعفاء ذلك الظـامل مـن       . بآالف األضعاف للمظلومني من خالل العدالة     

العقاب أو التجاوز عنه، وترك ذلك احليوان الوحشي طليقا، فيه ظلم شـنيع             
ومثل .وعدم رمحٍة ملئات املساكني مبئات األضعاف، إزاء رمحة يف غري موضعها          

 فإّنه بكفـره ينكـر      - الذي يدخل سجن جهنم      - الكافر املطلق    هذا أيضا، 
وبتكذيبه لشهادة  .. حقوق األمساء اإلهلية احلسىن، أي يتعدى على تلك احلقوق        
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..  يتعدى علـى حقوقهـا أيـضا       - الشاهدة على تلك األمساء      -املوجودات  
 - وهي تسبيحاهتا جتـاه األمسـاء        -وبإنكاره للوظائف السامية للمخلوقات     

  )١(..جاوز على حقوقهايت
ومن مظاهر التفاعل اإلجيايب مع العدالة االستجابة لنداء العبودية املنسجم مـع            

 جحود أنواع العبادات اليت تؤديها املخلوقات       نعبادات سائر املخلوقات، هلذا كا    
 وهي غاية خلقتها وسبب من أسـباب وجودهـا        -جتاه تظاهر الربوبية واأللوهية     

رخا على حقوق مجيع املخلوقات، لذا فالكفر جناية عظيمـة           تعديا صا  -وبقائها  
وظلم شنيع تتجاوز بشاعته كل حدود العفو واملغفرة، فيحق عليه إذن هتديد اآلية             

، بل إنّ عدم إلقاء مثل هـذا        )٤٨: النساء(.. أن ُيشَرَك بهِ   ُرغِف يَ  اهللا الَ  إنَّ: الكرمية
 منافاة كلية يف حق هذه األعـداد        الشخص يف جهنم رمحةً به هو أمر ينايف الرمحة        

  .اهلائلة من املخلوقات والكائنات اليت اُنتهكت حقوقها
وهكذا مثلما يطالب أصحاب الدعاوى بوجود جهنم، فإن عّزة جالل اهللا           

  .وعظمة كماله سبحانه تطلباهنا قطعا
لبيان تلك املطالبة اختار األستاذ التمثيل بالواقع املعيش للبشر، مثالـه، إذا            و

 أن تقـذفين يف     عإّنك ال تستطي  : ال سفيه أو شقي عاص حلاكم عزيز للبالد       ق
السجن ولن تقدر على ذلك أبدا، متجاوزاً بذلك حّده ومتعّديا على عّزة ذلك             
احلاكم وعظمته، فالبّد أن ذلك احلاكم سينشئ سجنا خصا بـذلك الـسفيه             

لكافر املطلق،  املتعدي حىت لو مل يكن هناك سجن يف البالد، كذلك األمر يف ا            
فإّنه بكفره يتعدى بشّدة على عّزة جالله سبحانه، وبإنكاره يتحـّدى عظمـة        
قدرته، وبتجاوزه ميّس كمال ربوبيته، فإن مل يكن هناك حىت تلك األسـباب             
املوجبة وتلك املربرات الكثرية واحلكم العديدة والوظـائف الكـثرية جلهـنم            

                                                           
  ٢٨٧انظر الشعاعات  .١



 ١٨٣

ر وإلقاءهم فيها هو من شأن تلك       ولوجودها، فإن خلق جهنم ملثل هؤالء الكفا      
  .العزة وذلك اجلالل

   العدالة والعبودية يف العقائد.٢
ـ             يف  ةحناول من خالل هذه الفقرة التأكيد على الربط بني العدالة والعبودي

فكر بديع الزمان، وتأكيدا لربط فكرة العدالة بالعبودية يذكر األستاذ املـسألة            
 :-رمحـه اهللا  - عن الكفر، فيقول   -ياوظيف–موّضحا من خالل حديثه املسهب      

مث إن ماهية الكفر نفسها توحي جبهنم، إذ كما أن ماهية اإلميان إذا جتسمت              "
ميكن أن تبين بلذائذها ونعيم مجاهلا جنة خاصة يف وجدان اإلنسان وقلبه، هي             

 -جنة مصغرة تومئ وخترب عن جنة اخللد اليت تنتظره يف اآلخرة، كذلك الكفر              
 والنفاق والردة فيه من اآلالم والعـذاب والظلمـات          -ر املطلق   والسيما الكف 

 صاحبها كونت له جهنمه اخلاصة      املرعبة حبيث لو جتسمت وتأصلت يف نفس      
، ويف ذلك أظهر األسس الفكرية املؤسسة واملؤّصلة للعدالة الـيت هـي             )١(به

 إضافة إىل   التوافق مع سنن اهللا يف اخللق، ومن مثّ كان متثّلها يف جانبها املسطور            
املنظور مسلكا مؤسسا لعدالة القوانني املعّبرة عن األّمة وتذكارها وجتلّ مـن            

  .)٢(جتليات اهللا سبحانه وتعاىل

  وحضورها يف خمتلف مضامني املقاصد العدالة .٣
تعّد العدالة دليال مؤسسا للتوحيد والرسالة والنبوة واحلشر، وهي يف ذات           

، )التوحيد، النبوة، احلشر  (ثالثة اآلنفة الذكر    الوقت مظهر من مظاهر املقاصد ال     
من هنا كان للعدالة جتليات يف املقاصد أوال ويف اآلفاق واألنفس ثانيـا، ويف              

  .ذكر تلك التجليات أظهر برهان وأسطعه
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  ):التوحيد(  العدالة واملقصد األول.أ

يتناول التأسيس للتوحيد من خالل العدالة من زاوييت الوجـود والعـدم،            
وىل فعل إجيايب من شأنه أن يتوىل بيان العناصر اليت تقيم أصله وحتافظ على              فاأل

حضوره، والثانية فعل سليب من مهامه األساسية صد العناصر اليت من شـأهنا             
  .التشويش على التوحيد أو تأخري متكينه من القلوب والعقول

  : العدالة ودورها يف التمكني للتوحيد من جانب الوجود-

لتوحيد نظر يف كثري من صوره إىل العدالة املتجليـة يف الكـون             التمكني ل 
واملتدلية كالثمار املقتطفة من شجرة احلياة، تظهر العدالـة كفعـل مؤسـس             

مبىن جريـان    للتوحيد يف رسائل النور، إذ متثّل جزء من مظاهر الربوبية، وهي          
أو األشـياء،   الكون ومحايته ودميومته وسريان فوائده املنتظرة يف صاحل اإلنسان          

  .ويف كل ذلك أكرب براهني وأدلّة التوحيد
التوحيد الذي نشاهد براهينه الساطعة القاطعة يف العدالة املبثوثـة يف هـذا       

   )١(.الكون، تلك العدالة اليت تعّبر عن عادة الربوبية اجلارية يف الكون
ـ      " :يقول األستاذ يف تأكيد تلك املعاين      ون أنّ  إّننا نشاهد بأعيننا يف هذا الك

من عادة الربوبية اجلارية يف كل آن بالعدالة واحلكمة والعناية، محاية األبـرار             
  )٢(".وتأديب الكذابني الفاسدين نشاهدها ضمن تصّرفاته املنتظمة جل جالله

يعّد النظام املبثوث يف الكون أكرب دليل مؤسس للتوحيد، ومبىن ذلك النظام            
بات املراد، فهي متثّل بالنسبة للتوحيـد       العدالة وهي بدورها أكرب دليل على إث      

أنّ احلاكم  "حّجة ودليال ومطلبا ومقصدا يف ذات الوقت، يتجلى هذا األمر يف            
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احلكيم والعليم الرحيم الذي كتب هذا الكون بشكل كتاب، حـىت سـّجل             
تاريخ حياة كلّ شجرة يف كلّ بذر من بذورها، ودّون وظائف حيـاة كـل               

وكّتب مجيع حوادث احلياة لكـلّ ذي       . ع نواها عشب ومهام كلّ زهر يف مجي     
واحتفظ بكلّ عمل يف ملكـه       .شعور يف قواه احلافظة الصغرية كحّبة اخلردل      

كافة وبكل حادثة يف دوائر سلطنته بالتقاط صورها املتعددة، والذي خلق اجلنة            
والنار والصراط وامليزان األكرب ألجل جتليات وحتقق العدالة واحلكمة والرمحـة           

  )١(". هي أهم أساس للربوبيةاليت
والشواهد على إثبات تلك احلقيقة وتثبيتها أكرب من أن حتصى، حبيث تبلغ            

  )٢(.حد الكثرة الكاثرة من املشاهد السارية على العوامل السّيارة املتجددة
نرى يف العامل عدالة جتليها حكمة عامة عالية، بشهادات رعاية املصاحل والفوائد            

الت االنتظامات واالهتمامات وحـسن الـصنعة يف مجيـع          يف كل شيء، وبدال   
املخلوقات، فهذه احلكمة احلاكمة يف سلطنة الربوبية، تقتضي تلطيـف املطـيعني            

شهادات وضعه كل شيء يف املوضع الالئـق،         كما تدل .. امللتجئني إىل جناحها  
وإعطاء كلّ ذي حق حقه الذي يستعد له، وإسعاف كل ذي حاجة حاجته الـيت               

إذا : وباخلاصـة .  وإجابة كل ذي سؤال سؤاله     - لوجوده أو حفظ بقائه      -ها  يطلب
فهـذه  .. سئل بلسان االستعداد أو بلسان االحتياج الفطري أو بلسان االضـطرار    

العدالة تقتضي حمافظة حشمة مالكيته، وربوبيته، مبحافظة حقوق عباده يف حمكمـة            
أصغر من أن تكون مظهـراً      كربى، مع أن هذه الدار الفانية أقل وأحقر وأضيق و         

حلقيقة تلك العدالة، فالبد حينئذ هلذا امللك العادل والرب احلكـيم ذي اجلمـال              
  )٣(.اجلليل واجلالل اجلميل من جنة باقية وجهنم دائمة
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  : العدالة ودورها يف صيانة التوحيد من جانب العدم-

ئـة الفطريـة    النظر إىل العدالة من زاوية دورها يف صد العناصر امللّوثة للبي          
صيانة اإلميان من كلّ ما من شأنه أن         السليمة، يؤكّّد أنّ هلا منـزلة عظيمة يف      

يعدمه أو يضّيع وظيفته االجتماعية، يف إطار هذه املالحظة ميكن أن نستوعب            
اهتمام األستاذ النورسي مبقارعة الكفر والتنبيه إىل خطورته الفكرية والتربويـة           

 املرافعة عن التوحيد من خـالل املرافعـة عـن           واحلضارية، فسعى جاهدا إىل   
اإلميان، وذلك بصد مؤامرات الكفر واإلحلاد، وهبذا الصدد ينّبه بديع الزمان يف            
أسلوب واضح إىل خطورة ذلك النوع من األفكار من جهة، ويلّخص يف ذات             
الوقت مهّمته األساسية يف محاية اإلميان من شيوع الكفر من جهـة أخـرى،              

الذي أسـفله    ه اهللا أنّ رسائل النور تقوم بتحطيم الكفر املطلق،         رمح -فيذكر  
) مظهر تضييع العدل  ( وأعاله االستبداد املطلق  ) مظهر ضياع العدالة  ( الفوضى

 اليت هي   "الثمرة"وأكرب برهان على ذلك هو رسالة       . وتفتيته ورّده على أعقابه    -
 النور تسعى لتأسيس    مبثابة دليل واحد من بني مائة حجة ودليل على أنّ رسائل          

  )١(.األمن والنظام واحلرية والعدالة

  )النبوة والرسالة(املقصد الثاين  العدالة و.ب

  : العدالة والنبوة-

بتوحيده، برهن على تلـك احلقـائق        اهللا معّرف   دال على  النيب حممد   
حبجج موافقة ألحكام العقول الفطرية، كما يدلّ على ذلك مبا جاء بـه مـن               

ة للفطرة السليمة تضّمنتها رسالته اليت كلّف بتبليغها عن اهللا، ليس           أحكام موافق 
هذا فحسب، بل يعّد أظهر حجج العدالة اإلهلية يف األرض سواء بتصّرفاته أو             
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مبقتضى ما جاء به من قواعد وأصول وأوامر ونواهي، هلذا فهو كنيب حّجـة،              
  .كما أنّ رسالتها نفسها حّجة إضافية 

الرمحانية أنـزل القرآن املعجز     لة ومبقتضى أفعال اهللا   من مظاهر تلك العدا   
وإظهار أنواع املعجزات الكثرية البالغة حنو ألف معجزة        .. البيان على حمّمد    

ومحايته له حتت جناح رأفته الشفيقة يف كل حاالته، بل يف أخطر            .. على يديه 
.. يف مهامـه   وتوفيقه توفيقاً معززاً  .. أوضاعه حىت محايته باحلمام والعنكبوت    

وإعـالء  .. وتتويج هامة األرض والبشرية بإسالمه    .. وإدامة دينه جبميع حقائقه   
وتفضيله على املوجودات كافة مبنحـه      .. مقامه وشرفه إىل أرفع مقام وأشرفه     

وإعطائه شخصية حتمـل    .. مقاماً مرضياً مقبوالً ودائماً يفوق أفاضل اإلنسانية      
حىت جعل مخس البشرية      األولياء واألعداء  أمجل اخلصال احلميدة الرفيعة باتفاق    

 )١(. ورسـالته  كل ذلك يشهد شهادة صادقة قاطعة على صدقه         .. من أّمته 
وكلّ ذلك شاهد على أّنه نيب العدالة ّمحل رسالة عدالة توافقها عدالة املظـاهر              

  .الكونية، فتكاملت شهاداتان يف العدالة املطلقة

  : العدالة والرسالة-

وبيته جلّ جالله على أّنه متصّرف هذا العامل ومدّبر شؤونه، كما           تدلّ أفعال رب  
بّدد هبـا مجيـع      ... معنوية للكون   مشساً تدلّ أيضا على أّنه جعل رسالة حممد        

وأهبج ذوى الشعور قاطبة بل الكون      ..  هبا حقائق الكون النورانية    الظلمات، مظهراً 
هرس كمـاالت مجيـع عبـاده        ف وجعل دينه أيضاً  .. احلياة الباقية بأسره ببشارة   

وجعل احلقيقة احملمدية وهي شخصيته     .. املقبولني، ومنهجاً  قومياً  ألفعال العبودية      
 عالوة  -بل جعله ينال    .. املعنوية مرآة جامعة لتجليات ألوهيته بداللة القرآن الكرمي       
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.. على احلقائق من أمثال حسنات أمته كافة يف كل يوم طوال أربعة عـشر قرنـاً               
وجعله أحسن قـدوة وأعظـم      ..  إىل البشرية وأناط به وظائف جليلة سامية       وبعثه

مرشد وأكرم سّيٍد للبشرية قاطبة، بداللة آثاره يف احليـاة االجتماعيـة واملعنويـة              
والبشرية، وجعل البشرية حمتاجة إىل دينه وشريعته وحقائقه اليت أتى هبا يف اإلسالم             

  )١(.لغذاء واهلواء واملاءحاجتها إىل الرمحة واحلكمة والعدالة وا
وتعّد الشريعة من أبرز ما جاءت به الرسالة النبويـة، تنـسحب عليهـا              
الصفات اليت حتلّت هبا الرسالة نفسها، هلذا كانت الشريعة بدورها مظهرا من            

  .مظاهر العدالة

  : الشريعة مظهر العدالة-
لك رمست الشريعة طريق السعادة بل هي نفسها سبب يف جلب السعادة، ذ           

أّنها هي العدالة احملضة والفضيلة، هلذا انتهى األستاذ النورسي إىل تبين التضحية            
من أجل الشريعة، إذ يصّرح بأّنه لو كان له ألف روح لكـان مـستعدا ألن                
يضحي هبا يف سبيل حقيقة واحدة من حقائقها، بشرط أن تكـون الـشريعة              

نّ للـشريعة دور يف      أل )٢(.احلقة، وليست كتلك اليت يطالب هبـا املتمـردون        
تأسيس إطاعة قانون العدالة اإلهلية وامتثال النظام الرباين إضافة إىل دورهـا يف             

واإلنسان حيتاج إىل تلك    . إدامة تصّور عظمة الصانع يف القلوب وتوجيه العقول       
فيا ويلَ من تركها ويا خسارة      .. اإلدامة من حيث هو إنسان ألّنه مدينّ بالطبع       

اً لنفِس  متها، فسحقاً وبعداً وافّاً وتفّ    يا جهالة من مل يعرف قي     من تكاسل فيها، و   
  )٣(.َمن مل يستحسنها
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  )احلشر أو املعاد ( العدالة واملقصد الثالث.ج

  : عقوبة الظامل مظهر من مظاهر العدالة-
تقتضي العدالة وجود اآلخرة، فكما أنّ الدالئل واحلجج اليت تثبت صـدق            

 السماوية، وأنّ املعجزات والرباهني اليت تثبـت        القرآن الكرمي بل مجيع الكتب    
نبوة حبيب اهللا بل األنبياء مجيعهم، تثبت بدورها أهّم ما يدعون إليـه، وهـو               

كذلك فإنّ أغلب األدلة واحلجج الشاهدة علـى        .حتقق اآلخرة والداللة عليها   
وجوب واجب الوجود ووحدته سبحانه، هي بدورها شاهدة على دار السعادة           

بقاء اليت هي مدار الربوبية واأللوهية وأعظم مظهر هلما، وهي شـاهدة            وعامل ال 
على وجود تلك الدار وانفتاح أبواهبا، ألنّ وجوده سبحانه وتعاىل، وصـفاته            

أمثـال  -اجلليلة، وأغلب أمسائه احلسىن، وشؤونه احلكيمة، وأوصافه املقّدسـة          
 تقتضي مجيعها اآلخـرة     -لرمحة والعناية واحلكمة والعدالة   الربوبية واأللوهية وا  

وتطلـب احلـشر     وتالزمها، بل تستلزم وجود عامل البقاء بدرجة الوجـوب        
  )١(.والنشور للثواب والعقاب بدرجة الضرورة أيضاً

  :وجتلي العدالة  اآلخرة-
اإلميان بالعدالة احملضة املطلقة حيافظ على اخلري املبثوث يف الكون ويـدفع إىل             

لك احلقيقة فسيكون سببا يف فعل الشرور ومدافعة اخلري،          منه، أّما إنكار ت    ةاالستزاد
ذلك أنّ جتلّي احلق والعدالة احملضة سيكون يف اآلخرة، وهو ميدان تغلّب احلـسن              
واحلق واخلري الشخصي والعام، واجلزئي والكلي، وهناك ستكون احملكمة الكـربى           

  )٢(.تهمبا يوافق وينسجم مع استعدادا اليت جتازي البشر ويكفأ اإلنسان
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اآلخرة كما مّر معنا مظهر من مظاهر العدالة وحّجة إضافية هلا، ومن امتدادات             
ذلك كانت عقوبة الظامل مظهرا من مظاهر العدالة، ألنّ العدالة واحلكمة اإلهليتان            
اللتان شهدت وتشهد عليهما الكائنات منـزهتان عن الظلم، وهذا يقتضي وجود           

ظلوم ثوابه، فتتجلى العدالة اإلهلية يف املوقف مـن         جممع آخر لريى الظامل جزاءه وامل     
األول كما تتجلى من املوقف من الثاين، ألّننا كثرياً ما نرى الظامل الفاجر الغّدار يف               

مث نرى املظلوم الفقـري املتـدين       . غاية التنعم، وميّر عُمره يف غاية الطيب والراحة       
املظلومية، مث جيئ املوُت فيساوي      و ةوالذل احلسن اخللق ينقضي عمره يف غاية الزمحة      

وهذه املساواة بال هناية ُتري ظلماً، هلذا كان ال بد مـن عقوبـة الظـامل                . بينهما
  )١(.وإنصاف املظلوم حتقيقا للعدالة

  :والتربوي واالجتماعي لرؤية العدالة كمقصد  املضمون الفكري-

  :املضمون الفكري لرؤية العدالة

 االستيعاب اجململ للنظام املبثوث فيه، ذلـك        تيّسر رؤية العدالة يف الكون    
النظام الذي حيكمه بشكل يسع بشكل واضح مشموالت اإلدراك البشري من           
جهة، ويسمح بفهم املستعصي عن االستيعاب يف إطار تلك الرؤية الشاملة وإن            

  .عسر فهمه يف إطاره اجلزئي من جهة أخرى
ي متكامـل لتحليـل     استيعاب تلك املعاين يسمح بقبول إطار نظري قطع       

الظواهر اجلزئية أو الكلية، إذ النظر إىل الكون من زاوييت التوافق بني العدالـة              
إنّ " :املنظورة والعدالة املسطورة، يسمح باخللوص إىل نتيجة هامـة، مفادهـا          

 اليت  "حقيقة اإلسالم "احلاكم على الدهر وعلى طبائع البشر إىل يوم القيامة هو           
  .زلية يف عامل الكون، واليت هي برنامج اإلنسانية الكربىهي جتلّي العدالة األ
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مـن   كما أنّ امليل عن رؤية العادلة يف خدمتها ملختلف حاجات اإلنسان،          
مسطورها يف حتقيق مقصد التربية الفكرية،      الل إنكار توافق منظور العدالة و     خ

قـدير  التام إىل قدرة ال   إسناد العجز    يعين التغافل عن حقيقة موضوعية،مفادها    
نسبة العبث والضياع إىل احلكمة البالغة للحكيم املطلـق، وإرجـاع           املطلق، و 

القبح املطلق إىل مجال رمحة الرحيم املطلق، وإسناد الظلم املطلـق إىل العدالـة           
التامة للعادل املطلق، أي إنكار كلّ من احلكمة والرمحة والعدالـة الظـاهرة             

ا من أعجب احملاالت وأشّدها سخفاً      املشاهدة، إنكارها كلياً من الوجود، وهذ     
  )١(.وأكثرها بطالناً

النظر يف ألفاظ القرآن الكرمي يؤكّد تلك املعاين، يشري إىل هذا املعىن قـول              
.  مقدَّراً فيـه   "قُلْ"لتعليم العباد كان    ) بسم اهللا (ملا اُنـزل    :قلت" :بديع الزمان 

 إشـارة إىل    "قـل " يف   فعلى هذا يكـون   . وهو اُألّم يف تقدير األقوال القرآنية     
ويف تقـدمي البـاء تلـويٌح إىل        .. رمز إىل األلوهيـة   ) بسم اهللا (ويف  .. الرسالة
إمياء ) الرحيم(ويف  .. تلميٌح إىل نظام العدالة واإلحسان    ) الرمحن(ويف  .. التوحيد

  )٢(".إىل احلشر

  : العدالة وتبادل مثرات السعي-
رية عددا من العناصـر،     سري الكون وفق جعله حيتاج إىل تفاعل جمموعة كب        

  .ويضبط سريها العدالة املتجلية يف النظام، وأظهر ذلك النظام اإلنسان
ُخلق اإلنسان ممتازاً ومستثىن من مجيع احليوانات مبزاج لطيف عجيـب،           "

أنتج ذلك املزاج فيه ميلَ االنتخاب وميلَ األحسن وميلَ الزينة، ومَيالناً فطريـاً             
مث ألجل تلـك امليـول      .. كمال الئقني باإلنسانية  إىل أن يعيش وحيىي مبعيشة و     
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احتاج اإلنسان يف حتصيل حاجاته يف مأكله وملبسه ومـسكنه إىل تلطيفهـا             
وهلذا احتاج إىل االمتزاج     .وإتقاهنا بصنائع مجة ال يقتدر هو بإنفراده على كلّها        

مل حيدد  لكّن ملا    .مع أبناء جنسه ليتشاركوا، فيتعاونوا، مث يتبادلوا مثرات سعيهم        
الصانُع احلكيم قوى البشر الشهوية والغضبية والعقلية حبدٍّ فطرّي لتأمني ترقّيهم           

 حصل اهنماك   - ال كاحليوانات اليت ُحددت قواها       -اجلزء االختيارّي    بَزْمَبَرِك
 حتتاج اجلماعـة    - بسر عدم التحديد     -مث الهنماك القوى وجتاوزها     .. وجتاوز

مث ألنّ عقل كلّ أحد ال يكفـي يف درك          ..  السعي إىل العدالة يف تبادل مثرات    
وما ذلك  . العدالة احتاج النوع إىل عقل كلّي للعدالة يستفيد منه عقل العموم          

  )١(".العقل إالّ قانون كلّي

  ):تسلية قلوب املظلومني(  العدالة حاجة نفسية-

ي استيعاب العدالة يف إطارها الكلي يسلّي القلوب مبا يظهر من القدر اإلهل           
وقياساً على هذا، يرى األستاذ     . حبقي العدالة اإلهلية وعنايتها ضمن ظلم البشر      

أّنه ما من مصيبة تنـزل به إالّ وحتتها رمحة إهلية، إذ كانت تلك املصائب سببا               
يف انشغال التالميذ به، وكان من النتائج املباشرة لالنشغال به إنقاذ مئات مـن              

يا إخويت ال تقلقوا علّي أبداً، حىت       " :تاذ قائال رسائل النور، وهلذا خياطبهم األس    
 بسبب إهانتهم له إهانـة شـديدة جتـرح          -أّنين كلّما نويت الدعاء عليهم      

 فإنّ املوت الذي يعدمهم، وتعّرضهم لعـذاب القـرب          -مشاعري جرحاً أليماً    
الذي هو سجن انفرادي هلم، وما ينتج من تلك اإلهانة من املصاحل يل واملنافع              

  )٢(".كل ذلك حيول بيين وبني الدعاء عليهم فأختلى عنه.. ناخلدمت
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  : رؤية العدالة يؤسس للتعامل اإلجيايب مع الدنيا-

االقتناع هبيمنة العدالة على الكون، يؤسس للتعامل اإلجيايب معـه يف عناصـره     
مكّوناته يدعونا بلسان حاله    ة املقصدية يف كلّ مظاهر الكون و      فرؤي املادية واملعوية؛ 

لنكون حنن أيضا جزئا من القطعة املوسـيقية         ىل ضرورة االنتظام مع تل املقاصد،     إ
وهبذا يبتعدج املؤن من أن يكون صوتا نـشازا          تعزفها عناصر الكون يف انتظامها،    

  .مفسدا للموسيقى اليت تعزفها تلك اجملموعة املتناغمة مشوشا على عناصر الكون،
كلّ  أنّ النظر يف ع عناصر الكون، ذلكرؤية العدالة يؤسس للتعامل اإلجيايب م

 :حقيقة من احلقائق الكونية حترر الناظر من العبثية بإثبات أموًر ثالثة يف آن واحد             
وجود واجب الوجود، وأمسائه وصفاته، مث تبين احلشر على تلك األمور وتثبته،            
فيستطيع كلّ شخص من أعىت املنكرين إىل أخلص املؤمنني أن يأخذ حظّه مـن              

يكتـشف يف هـذه      و  حقيقة، ألّنها تلفت األنظار إىل املوجودات واآلثار،       كلّ
فيخلص وفق منطق    املوجودات أفعاال منتظمة، والفعل املنتظم ال يكون بال فاعل؛        

وملا كان الفاعل يفعل فعلـه باالنتظـام        . عقلي صارم إىل التصريح بأنّ هلا فاعال      
ه حكيم، فال يفعل عبثاً وحيـث       والنظام يلزم أن يكون حكيماً عادالً، وحيث أنّ       

أّنه يفعل بالعدالة فال يضّيع احلقوق، فال بد إذن من حمـشر أكـرب وحمكمـة                
  استحضار احلشر يف مباشرة الفعل االجتماعي يؤسس للعمل و)١(.كربى

  : العزوف عن العدالة وما تسببه من عزلة كونية واجتماعية-

  :التناقض مع الكون
 الكون وثباته املستمر اهلادف، إذ ال ميكـن       يستشف برهان العدالة من سري    

قبول تلك النتيجة الساطعة البّينة األشبه بالبديهية، ما مل نقبل بـشكل قطعـي              
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بوجود العدالة واحلكمة البالغة يف مجيع مظاهر الكون، ولوضوحها يعّد إنكارها           
تناقض ما بعده تناقض يصل حّد اجلنون أو الغفلة احملكّمة علـى األقـل، ألنّ               
إنكارها يف غاية اجلنون والسفه، ألنّ الرّب السرمدي والسلطان األبدي أظهر           
يف الكون عدالة عالية غالية مشفوعة بآثار حكمة باهرة ماهرة، وعناية ظاهرة،            
ومرمحة واسعة جامعة، بدرجة يعرف باليقني َمن مل يكن على عينه غـني ويف              

أمجل من عنايته، وأمشل من     قلبه رين، أّنه ليس يف اإلمكان أكمل من حكمته، و         
 - يف ملكه وملكوته     -مرمحته، وأجلّ من عدالته، فلو مل تكن يف دائرة مملكته           

أماكن دائمة عالية، ومساكن قائمة غالية، وسواكن مقيمة خالدة، لتكون تلك           
األمور مظاهر لتظاهر حقائق تلك احلكمة والعناية والرمحة والعدالة، للزم حينئٍذ           

مة املشهودة لذي عقل، وإنكار هذه العناية املبـصرة لـذي           إنكار هذه احلك  
بصرية، وإنكار هذه الرمحة املنظورة لذي قلب، وإنكار هذه العدالة املرئية لذي            

.. فكر، وللزم قبول كون صاحب هذه األفعال احلكيمة الرحيمة الكرمية العادلة          
  )١(.ب احلقائقسفيهاً لّعاباً وظاملاً غّداراً، فيلزم انقال!.. حاشا، مث حاشا

وإنكار العدالة الكونية أو تضليلها ال خيتلف عن إنكار وجوب العدالـة أو             
 :تضليلها يف التقاضي بني الناس، يشهد هلذه املعاين قول األستاذ بديع الزمـان            

أما أنتم يا أعداءنا املتسترين ويا أولئك الذين يضللون العدالة يف سبيل إرضاء             "
األوهام الزائفة يف أذهان املسئولني يف الدولة لينشغلوا        الزندقة ويتسببون يف خلق     

اعلموا قطعاً، ولترتعد فرائصكم، إّنكم حتكمون على       .. بنا دون داع أو سبب    
وأنّ انتقامنا يؤخذ منكم    .أنفسكم باإلعدام األبدى وبالسجن اإلنفرادى الدائم     

حقيقة والشك أنّ   . أضعافاً مضاعفة، فها حنن أوالء نرى ذلك ونشفق عليكم        
املوت اليت ظلت تفرغ هذه املدنية مائة مرة إىل املقابر، البد أن تكون هلا غاية               
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وأنّ حماولة اخلالص من براثن ذلك اإلعدام        .ومطلب فوق غاية العيش واحلياة    
األبدي هي قضية يف مقدمة القضايا اإلنسانية، بل هي من أهّم الـضروريات             

  )١(".البشرية وأشّدها إحلاحاً
لعدالة ال خيتلف عن التضليل بامسها أو تضليلها ملا يترّتب عليها من            وإنكار ا 

وتأسيس لالستبداد ومناصرته، فقد أظهر الزمان أنّ دوال تـسمى داعيـة             ظلم
احلرية، قد كّبلت بعدد ضئيل من موظفيها املستبدين أكثر أهل الكرة األرضية،            

اكناً، ونفّذت  وسيطرت عليهم كأّنهم عدد ضئيل، حىت مل تتركهم حيركون س         
بأقسى صورة من صور الظلم، آخذة آالف األبرياء جبريرة          قانوهنا اجلائر عليهم  

فخـدعت  . وأعطت لقانوهنا اجلائر هذا اسم العدالة واالنـضباط       . جمرم واحد 
هذه الدول غدت مقتدى ذلك االستبداد القادم يف        .العامل ودفعته إىل نار الظلم    

  . عزوف عن العدالةويف ذلك أبني صور ال )٢(.املستقبل
لقد جاءت تلك الدول باسم العدالة واحلرية فأسست للظلم واالستبداد أو           
على األقل سكتت عنه، أليس يف تصرفاهتم ما يدل بنفسه على نقائض ما رموا              

  إىل إشاعته من حرية وعدالة؟
إفناء األبرياء من أطفال وعائالت وشـيوخ        أين ننـزل سعي املستبدين إىل    

ابل املدّمرة حبجة وجود جندي أو اثنني من جنود األعداء فيمـا            ومرضى بالقن 
ين من الربجـوازيني مـع الفوضـيني        أين نصّنف اتفاق أعىت املستبد     و ..بينهم

.. يف أي خانة نضع إهدار دماء ألوف بل ماليني مـن األبريـاء            واملتطرفني، و 
ـ   .. واالستمرار يف هذه احلرب الضارة لإلنسانية مجعاء        سالم،ورّد الصلح وال

نظرا لعدم االلتئام تلك التصّرفات مع العدالة؛ فإنّ اإلسالم والقرآن الكـرمي            و
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بريئان بال شك من مثل هذه احلروب املدمرة اليت ال تنسجم مع أي قانون كان               
من قوانني العدالة وال مع اإلنسانية وال مع أي دستور كان من دساتري احلقيقة              

  األصول اإلسالمية املستمدة من الـوحيني      من مثّ ال تتنازل    و وقوانني احلقوق، 
وال يتذلّل ملعاونة أولئك الفراعنة املتقدمني واملتأخرين، ألّنها        ) الكتاب والسّنة (

مصلحية عجيبة تستحوذان على دنيا     تهم اآلن مكّنت لفرعونية رهيبة و     إن عاون 
القـرآن  ( بل ويتعدى خطرهم إىل حماولة جعل اإلسالم وكتابه العظيم         الناس،

  .آلتني طيعتني يف سبيل مآرهبم) لكرميا
ال شك أنّ أحقية القرآن تأىب االستناد إىل سيوف ظاملني كهؤالء أو من نسج              

بل يتعّين على أهل القرآن وجيب عليهم االستناد إىل قدرة           على منواهلم من السفلة،   
  )١(.رب العاملني ورمحته بدالً من االستناد إىل قوة عجنت بدماء ماليني األبرياء

  :العذاب املعنوي واملادي
يسبب العزوف عن العدالة مبفهومها العام عذابا معنويا مث ماديا يف قابـل             

ذلك، مـا    األيام، والتاريخ البشري املتكرر يؤكّده، وأظهر شاهد معاصر على        
أكرب شاهد على العدالة     أنـزلته العدالة اإلهلية باملدنية الدنّية اليت حاولت إهانة       

 فأذاقت أهله عذاباً أليماً ومعنويـاً؛ فأرداهـا         - اإلسالم -سطورة  املنظورة وامل 
فلقد أزالت تلـك املخـاوف      . ذلك التصّرف األرعن درك الوحوش اجلاهلني     

املستمرة ملذات وأذواق مدنية أوروبا واإلنكليز مائة سنة وطريت منهم نشوهتم           
  )٢(".من الرقي والتسلط على رقاب اآلخرين ونشوة االستيالء عليهم

 عندما يقام امتثاالً  ) العقاب(أو  ) احلد(أنّ  "ومن مظاهر ذلك العذاب أيضا،      
لألمر اإلهلي والعدل الرباين فإنّ الروح والعقل والوجدان واللطائف املندرجة يف           
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يقـول األسـتاذ بـديع     ماهية اإلنسان تتأثّر به وترتبط به، فألجل هذا املعىن،  
مخسني سنة أكثر من سجنكم يف كـل        أفادتنا إقامة حد واحد طوال      ": الزمان

يوم، ذلك ألن عقوباتكم اليت جتروهنا باسم العدالة ال يبلغ تأثريها إالّ يف ومهكم              
وخيالكم، إذ عندما يقوم أحدكم بالسرقة َيِرد إىل خياله العقاب الذي ما وضع             
إالّ ألجل مصلحة األمة والبالد ويقول إنّ الناس لـو عرفـوا بـأّني سـارق                

يلّ نظرة ازدراء وعتاب، وإذا تبّين األمر ضّدي رمبا تزّجين احلكومة           فسينظرون إ 
وعند ذلك ال تتأثُر إالّ قوته الوامهة تأثراً جزئياً، بينما يتغلب عليه            .. يف السجن 

 السيما  –امليل الشديد إىل السرقة والنابع من النفس األّمارة واألحاسيس املادية           
مث ألنـه    .إلنقاذه من ذلك العمل السيء     فال ينفعه عقابكم     -إن كان حمتاجاً    

ليس امتثاالً لألمر اإلهلي فليس هو بعدالة، بل باطل وفاسد بطالن الّصالة بـال              
وضوء وبال توّجه إىل القبلة، أي أنّ العدالة احلقة والعقاب الرادع إّنما يكـون              

  )١(".اًإذا اُجريت امتثاالً لألمر اإلهلي وإالّ فإنّ تأثري العقاب يكون ضئيالً جد

  :العدالة مظهر االلتزام بالفضائل اإلسالمية -

احلمية احلقة والوفاء الصادق والعدالة اخلالصة ال جتري إالّ على يد إنـسان             
تزّين قلبه وعقله بالفضائل اإلسالمية، وال يؤدي الغرض تزّين القلب أو العقـل      

ذلـك أنّ   بل جيب أن تشملهما معا، وبذلك جتتمع الفضيلة والصنعة،          .منفردين
الصنعة غري الفضيلة، فقد يقوم الفاسق برعي األغنام رعياً جيداً، وقد يـصلّح             
شارب اخلمر ساعةً بإتقان حني ال يكون سكرانَ، فلم جتتمع فيهما الفـضيلة             

وا أسفى على نـدرة     " :والصنعة، وهو ما يدعوا لألسف حيث يقول رمحه اهللا        
الفكر، أو بعبارة أخرى الفـضيلة      نور القلب ونور     :الذين مجعوا النوَرين معاً   
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والصنعة، فهم نادرون ال يكفون مللء الوظائف، فإذاً ِإمـا الـصالح وِإمـا               
  )١(".وإذا تعارضا فاملهارة مرجحة يف الصنعة ...املهارة

يدفع تبين العدالة إىل اجلمع بني املهارة والصنعة، فتصبح األسبقية واألولوية           
فالواجب   مينح االنتماء العرقي الصدارة؛    للجمع بني العنصرين، وهذا يفرض ال     

العناصر والقوميات باإلسالم امتـزاج      نيّسر امتزاج  تأخري عنصر القومية، وهبذا   
جزيئات املاء، إذ متكني اإلسالم من النفوس يسمح له بأن يفعل فعـل التيـار               

فتمزج العدالة املنصفة املتولّدة من حـرارة نـور املعـارف            .الكهربائي فيهم 
 ويؤسـس   )٢(.مية، وتدمي احلرية النّيرة املسترشدة بتربية حقيقة الشريعة       اإلسال
  )٣(.العدالة للسعادة البشرية يف الدنيا واآلخرة إجراء
  
  

                                                           
  ٣٩٣ صيقل اإلسالم .١
  ٨٤ية  سرية ذات؛٤٦٢ انظر صيقل اإلسالم .٢
  ٥٢٣ انظر صيقل اإلسالم .٣



 ١٩٩

  
  

  

אאא 
 
 

א 
א 

 



 ٢٠٠



 ٢٠١

  
  
  

تتلّون مقاصد رسائل النور يف الزمان، أي يف الواقع املتحّرك حباجات الناس            
وظروفهم، وهي يف ذات الوقت منخرطة يف املقاصد الكلية املستفادة من القرآن 
الكرمي واملبّينة فيما سبق ذكره، هلذا فهي مقاصد فرعية متعلّقة بإجلاءات املكان            
وظروف الزمان، أي أننا بصدد احلديث عن املقاصد يف جتلياهتا اجلزئية املقّدرة            

  .حبسب ظروف الناس
اصد جديدة يف هذا السياق، بل حنـن بـصدد بيـان            لسنا مبقام وضع مق   

حماوالت التكّيف مع معطيات الواقع مبا متليه املقاصد الكلية، هلذا فهي مقاصد            
  .جزئية متليها إكراهات الواقع املتحّرك

اخترنا يف التعبري عن املقاصد يف زمان مصطلحات بديع الزمان النورسـي            
يل، فعمدتنا يف التأسيس هلذه املعاين ما       نفسه، وبذلك نبتعد عن التقويل أو التأو      

أورده األستاذ يف رسائل النور بصريح العبارة، وبناء على ما سلف انتهيت إىل             
  :حصر تلك املقاصد فيما يأيت

  .مقصد األمن والنظام واحلرية والعدالة .١
    حصول صحوة إسالمية.٢
  :ثرية منهاأهداف ك  إنقاذ اإلميان واالعتصام بالقرآن، وهلذا املقصد.٣

  . املصاحلة بني املدرستني الدينية واحلديثة.أ
  . أقصر طرق الفعالية.ب
  . مصدر قيم اخلري وصد الشر.ج



 ٢٠٢

  . أساس التواصل اإلسالمي واإلنساين.د
  .طريق حتقيق االحتاد واألخوة والطاعة واحملّبة وإعالء كلمة اهللا .ه
  . أساس الشكر والعبادة .و
  . للشفقة واحملّبة التأسيس القليب والعقلي.ز
  . إنقاذ اإلميان يعطي احلياة معىن.ح
  . إنقاذ اإلنسان واالستجابة حلاجاته.ط
  . جتاوز اهلالك.ي
  . تليني القلوب.س
  . القيام بوظيفة اخلدمة.ع
  . خدمة اإلميان.ف
  . نيل مرضاة اهللا.ص

  . بعث الصلة بني اإلميان واألخالق.٤
  . األخوة واحملّبة والتضحية.٥
  .حاد بني أهل اإلميان االّت.٦
  . دفع األمراض االجتماعية باإلميان.٧



 ٢٠٣

  

:אאאאא 
األزمة اليت ميّر هبا عاملنا اإلسالمي األستاذ بـديع الزمـان إىل         دفعت طبيعة 

التأكيد على أّنه ليس من مقاصد رسائل النور أو أهدافها يف العـصر احلاضـر              
الشتغال بالسياسة دفعا خلوف املسلطنني أو السائرين يف مسالكهم وتطمينا هلم           ا

على مسلكهم، إذ تتلّخص املعركة يف حتطيم الكفر املطلق الذي يعّد أس أساس             
  .الفوضى واالستبداد من جهة والتأسيس لألمن والنظام واحلرية والعدالة

 رسائل النور فيقـول     صّرح بديع الزمان هبذه املعاين يف سياق مرافعته عن        
إن رسائل النور ال عالقة هلا بالسياسة، بل تقـوم          !.. أيها البائسون " :رمحه اهللا 

 -طلـق    الذي أسفله الفوضى وأعاله االسـتبداد امل       -بتحطيم الكفر املطلق    
تأسيس األمـن والنظـام      تسعى رسائل النور إىل    ...وتفتيته ورّده على أعقابه   
  )١(".لدواحلرية والعدالة يف هذا الب

وتدلّ تصّرفاته رمحه اهللا على تبّين ذلك املسلك يف التغيري، إذ تأسيسا ملعاين             
طلب األمن واحلرية والنظام والعدالة، جتده ينأى بنفسه من أن يكـون هـدفا              
لالّتهام بالتعلّق بالدنيا ومفاتنها، هلذا جتده من منطلق احلكمة يف التبليغ يتهّرب            

عّرض للسياسة واحلكم، رغم امتالكه قّوة احلـق مـا          هتّربا شديدا وينفر من الت    
يسمح له بالدفاع عن حقة جبدارة وكفاءة، تؤكّـدها إشـارته الرائعـة إىل              
مقتضيات تغييب العدالة رغم عزوفه عن اخلوض يف السياسة، وعزاءه يف ذلك            

ه، أّنه مادام كل شيء زائالً وفانياً ومادام املوت موجوداً والقرب ال يزال فاغراً فا             

                                                           
  )بتصرف( ٣٣٤شعاعات  ال.١
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ومادام األذى ينقلب إىل رمحة، فإننا نفضل أن نصرب ونتوكل على اهللا ونشكره             
أما حماولة اإلخالل بسكوتنا وهدوئنا باإلكراه بإيقاع األذى بنا فإهنا          .ونسكت

  )١(.تناقض كل مفاهيم العدالة والغرية الوطنية واحلمية امللية
  

: 
مام املرشد خلال يف التصّورات واحنرافا يف الفعل        حينما يسّجل املصلح أو اإل    

يسعى جاهدا إىل حتصيل صحوة تتجاوز الوعي الـراهن والتأسـيس لـوعي             
يستوعب الراهن جبميع مكّوناته املادية واملعنوية، ويستلهم من القـرآن دواءه،           
من منطلق ذلك التشخيص لعمل املصلحني على مّر الزمان، جعل بديع الزمان            

لصحوة إسالمية راشدة مقصدا رئيسا من مقاصد رسائل النور، ذلك          التأسيس  
أجل إن اهلدف الذي كان يصبو إليه بديع الزمان منـذ           " :ما ورد يف الرسائل   

نعومة أظفاره واألمل الذي كان حيدوه وهو يف طريقه إىل أنقرة هو حـصول              
حثاته صحوة إسالمية تعم العامل اإلسالمي، هذه الروح العظيمة توضحت يف مبا   

مع مئات العلماء يف شرقي األناضول قبل جميئه إىل استانبول بل توضح أكثـر              
ومل تغادره هذه املـسؤولية اجلـسيمة       . عند قدومه إليها حىت حّير السياسيني     

فكان يأمل أن يكون اإلعالن عن احلريـة        . واملهمة الثقيلة والشوق الدائم قط    
لك تباشري سـعادة األناضـول      واملشروطية يف خدمة الشريعة الغراء، ويكون ذ      

والعامل اإلسالمي قاطبة، حىت أنه ألقى اخلطب يف ضوء ذلك األمـل وكتـب              
سـنوحات،  "املقاالت بغية حتقيقه، وظهر ذلك أيضاً يف مؤلفاته والسـيما يف            

                                                           
  ٣٤٧ انظر الشعاعات .١
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وكان ال يتواين من التصريح أن أعظم       . وغريها مما ألفه يف تلك املرحلة     " ملعات
  )١(".ت القرآن العظيمصوت مدو يف املستقبل هو صو

ووضـع   )٢(وخيدم ذلك املقصد حبسب رأي بديع الزمان بالتأسيس للحرية        
قوانني أساسية تصوهنا من عبث العابثني والوصوليني واالنتهازيني، وتكون تلك          
القوانني مصونة بالشريعة الغراء، فالعمل على تكوين وعي بضرورة احلريـة ال            

 العمل على حتقيق الـصحوة نفـسها، إذ         خيتلف من حيث القيمة والتأثري عن     
  .اخللوص إىل الصحوة ميّر ضرورة باحلرية

كما جتلى العمل على تأسيس صحوة إسالمية راشدة بإعادة األمـور إىل            
نصاهبا، فيعود اإلميان إىل مركزه يف صناعة الوعي باحلياة ويكّون دافعية العمل            

ان، وهبذا يكـون مـن أهـّم        إىل اخلري اإلنساين العام، وطريق ذلك إنقاذ اإلمي       
  .متطلّبات حتصيل الصحوة املنشودة، إنقاذ اإلميان واالعتصام بالقرآن الكرمي

  

:אא
אאא 

صدا رئيسا يف رسائل النور،     جعل بديع الزمان إنقاذ اإلميان وصّد اإلحلاد مق       
فكان رغم الصعاب املتمثّلة يف املراقبة اليت ال تغادره يتحّين فرص تبليغ ذلـك              
املقصد النبيل، فكان يتجاذب احلديث مع من وفّقوا إىل لقائـه، وخياطبـهم             
حسب مستواهم الفكري والثقايف حيث كان الزائرون من طبقـات الـشعب            

                                                           
  ١٨٢ سرية ذاتية .١
  ٤٩-٤٠ته االجتماعية، ص  انظر كتابنا، ماهية اإلنسان وصلتها حبريته ووظيف.٢



 ٢٠٦

 أمهية اإلميان يف الوقت احلاضر، وكان يصّرح        فينصّب حديثه جممالً حول   . كافة
القصد األساس لرسائل النور تقوية اإلميان وصد اإلحلـاد الـذي            مبلء فيه بأنّ  

  .يهدد األمة والوطن
واعترب رمحه اهللا أهم قضية يف الوقت احلاضـر إنقـاذ اإلميـان وتقويتـه               

قصد، ومحاية  ورسائل النور حتصر نظرها يف هذا امل      . باالعتصام بالقرآن الكرمي  
اإلميان وإنقاذه محاية لألمة يف ماضيها وحاضرها ومستقبلها، هلـذا فاملرافعـة            

محاية البالد والعبـاد     مطلوبة حىت مبنظور وطين، ألّنها وطنية صادقة، ترمي إىل        
من الوقوع يف خمالب األمراض القاتلة كالكفر واإلحلاد الذين هم أخطر مـن             

  .الطاعون والسل
 لتكالـب أعـداء     - رمحه اهللا    –ملساعي سببا يف تعّرضه     وقد كانت تلك ا   

الوطن والدين من امللحدين، فاختلقوا االفتراءات الظاملة واإلشاعات املغرضـة،         
ورغم ذلك بقي صلبا شاخما صابرا، جيابه كل ذلك بثقة املؤمن باهللا، ومرّد ذلك 

ميان مصدر  التحّمل، اإلميان، ذلك املقصد الذي عمل على إنقاذه، فقد كان اإل          
  .العمل اإلجيايب البّناء، وهو املصدر الوحيد والرئيس لتلك اإلجيابية ومرجع

اإلميان الفاعل أقوى من صوجلان السياسة، وبرنامج مكثّف يـسع احليـاة            
كلّها، إذ لو كانت لنا مائة من األيدي ملا كفت يف محل النور املنبعـث مـن                 

 مسلكنا احلاث على اإلخالص     اإلميان، ذلك اإلميان الذي كان وسيبقى أساس      
فالعناية اإلهليـة حتمـي     . وابتغاء مرضاة اهللا وحده، وهذا هو مصدر قوة النور        

  )١(.خدمتنا ما دمنا خملصني نعمل عمالً إجيابياً بناًء
  

                                                           
  ٣٦٤ سرية ذاتية .١
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אא 
  بني املدرستني الدينية واحلديثة املصاحلة .١

طعيم األّمة ضد أمـراض      املسلك املؤسس على اإلميان كمقصد رئيس يف ت       
اإلحلاد مدرسة تصاحل بني أهل املدرستني الدينية واحلديثة وأهل الزوايا والتكايا           
وجتعلهم يّتحدون يف خدمة ذلك املقصد، ذلك أنّ اإلميان حيدث بينهم امليل عن             

   )١(.التنازع مث امليل إىل تبادل األفكار

  أقصر طرق الفعالية. ٢
النور من أهم وأقصر طرق حتقيق مقصد إنقـاذ         يعترب بديع الزمان رسائل      

اإلميان واملعجزة املعنوية للقرآن الكرمي يف هذا العصر، فقد كشفت التجـارب            
يف البلدان العربية والباكستان أكثر من أي بـالد          واألخبار أنّ هلا تأثريا عظيما    

أخرى، حىت ورد خرب مفاده أن طالب النور يف تلك األماكن يزيدون ثالثـة              
اف على ما ثبتته احملاكم يف تركيا أثناء حماكمة الشيخ وبعض تالميذه، هلذا             أضع

اضطرت روحي إىل بيان ومشاهدة هذه النتيجة العظيمة وأنـا          ":يقول النورسي 
  )٢(".على عتبة القرب

  مصدر قيم اخلري وصد الشر. ٣
اإلميان مصدر قيم اخلري وحائط صّد الشر من ولوج القلوب والعقول، فهو            

ع إىل الشكر والعبادة اللتني تعتربان مدار املقاصد اإلهلية يف بناء قصر الكون             الداف
                                                           

  ٥٠٦ سرية ذاتية .١
  ٤١٥ انظر املالحق .٢
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إنّ مدار االستفادة   . وال سيما اإلنسان الذي هو أفضلهم إزاء النعم اليت نالوها         
، ذلك املقصد الذي يعّد مبثابـة       )١(من الكون وعناصره املادية واملعنوية اإلميان     

  .حمّرك سائر املقاصد ولّب لباهبا

 أساس التواصل اإلسالمي واإلنساين .٤
اإلميان يؤسس للتواصل بني املؤمنني من جهة واألسرة اإلنسانية من جهـة            

رابطة قوية يف التأسيس املعنوي ألمسى مجعية وأقدسها         أخرى، ذلك أنّ اإلميان   
مجعيـة اخلدمـة     يف الوقت املاضي واحلاضر واملستقبل، تلك اجلمعية اليت متثّل        

املؤمنة املضحية ابتداًء من أبسط      فجميع الذين اخنرطوا يف سلك اخلدمة     . اإلميانية
  .األستاذ داخلون يف هذه اجلمعية تلميذ و منتسب إىل

  لطاعة واحملّبة وإعالء كلمة اهللاحتقيق االحتاد واألخوة وا  طريق.٥
ترمي مجعية رسائل النور إىل حتقيق أقدس هدف ألقدس مجعية يف العـامل،             

. ك اهلدف يف االحتاد واألخوة والطاعة واحملبة وإعالء كلمـة اهللا          ويتلّخص ذل 
فاجلنود املؤمنون قاطبة يدعون إىل هذا اهلدف، وفاعلية ذلك املـسعى جتعـل             
أولئك اخلّدام مراكز بليغ تلك األفكار من جهة وأمنوذج العيش بتلك األفكار            

بة إىل زمرة   من جهة أخرى، فعلى األمة واجلمعيات أن ينتسبوا إىل صّحت نس          
اخلدمة أولئك الذين ميثّلون خط اإلميان بأحواهلم قبل مقاهلم،أولئك يـتلّخص           

إشاعة احملبة واألخوة بني أرفاد األمة، فيسعفون األّمة بتكـوين           مشروعهم يف 
االحتاد احملمدي الذي هو شامل جلميع املؤمنني فهو ليس مجعية وال حزبـاً، إذ              

  )٢(.لشهداء والعلماء واملرشدوناجملاهدون وا مركزه وصفّه األول
                                                           

  ٣٠٨ املكتوبات .١
  ١٠٧ة  انظر سرية ذاتي.٢
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  أساس الشكر والعبادة. ٦
اإلميان يف أصل وضعه املستفاد من الوحيني ودلّت عليه تصرفات الرعيـل            

يهدف إىل التأسيس النظري للشكر مع لفت النظر إىل النماذج التطبيقية            األول،
يقـات  قد دلّت تلك التطب    و املتجلية يف سرية املصطفى وصحابته الكرام الربرة،      

أصفى خالصة مترشحة من اإلميان جبميع مضامينه وأبعاده الوظيفيـة           على أنّ 
الشكر والعبادة واحلمد واحملّبة،من هذا املنطلق عّدت رسائل النور حتقيق الشكر           

  )١(.والعبادة من أهّم املقاصد اإلهلية يف الكون وأهّم نتيجة خللق العامل

  ّبة القليب والعقلي للشفقة واحمل التأسيس.٧
تعمل رسائل النور من خالل مقاصدها إىل جتاوز ما شاع تداوله بني البشر من              
ألفاظ فقدت اجتماعيا معانيها وخاصة مصطلحي احملّبة والشفقة، إذ ال جند لتلـك             
املعاين يف مزاولتنا االجتماعية سندا من نقل أو عقل أو قلب، فكان منهج الرسائل              

بها يف وضع الرسائل، بل جعلها مـن        مؤسسا للفكرة يف أصل وضعها، فاستصح     
غاياته الرئيسة تأسيسا ومتحيصا، يشهد هلذا املعاين تأكيد بديع الزمان النورسي أنّ            
منهج رسائل النور يعّبر عن الشفقة والعدل واحلق واحلقيقة والضمري ليمنعنا بشدة            

قصر من الوقوع حتت طائلة االستجابة لالستفزاز االجتماعي أو املعريف من خالل            
االهتمام باألمور اجلزئية على حساب األمور الكلية واألساسية، حنو اختصار اهلـّم            

  .يف املزاولة السياسية نقدا ومتحيصا بل وحىت تأسيسا
والقضية هبذا الصدد حتتاج إىل تدقيق، فاملسألة املشار إليها قد تكـون قـضية              

 وعـي، إالّ أّنهـا      خطرية وكلية هلا دور أساسي يف تزييف الوعي أو تأخري صناعة          
بالنظر إىل املسألة األم تعترب جزئية، من ذلك مثال يف ظل الظروف الراهنة مـسألة               
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اإلحلاد، فلو قصرنا املعركة على املبتلني هبذه األمراض النفـسية واملعرفيـة، فإننـا              
سنخسر أبناءهم ورّبما أحفادهم، هلذا يؤكّد األستاذ على أنّ وراء أولئك املبـتلني             

 عدداً من األطفال واملرضـى والـشيوخ        - واستحقوا بذلك العقاب     - باإلحلاد
فإذا نـزل بأحد أولئك املبتلني املستحقني للعقاب كارثة أو مصيبة، فـإن   . األبرياء

وكذا الن حصول النتيجة    .أولئك األبرياء أيضاً سيحترقون بنارهم دون ذنب جنوه       
 االهتمام باملسائل اجلزئية على      عن )١(املرجوة أمر مشكوك فيه، لذا فقد ُمنعنا بشدة       

حساب معركة املصري املعّبر عنها بقضية محاية املكاسب اإلميانية والتأسيس لبقائها           
يف اجملتمع دون الدخول يف معركة قد تعّرض البالد والعباد إىل ما حتمد عقباه، هلذا               

يـات  يلّح النورسي على التحليل الذي مبوجبه نقّدر األولويات، وأولويـة األولو          
حسب تقديره محاية اإلميان بتثبيته وإثباته إن اقتضى احلال، ويف ذلك أبني جـواب              
وأحسنه على اإلحلاد عوض الدخول يف مهاترات تعّرض طاقات األمة إىل الضياع            

  .أو على األقل تسهم يف صرفها يف غري أبواهبا

  إنقاذ اإلميان يعطي احلياة معىن. ٨
ا لكل يوم من أيام العمـر الـيت متـضي يف            إنقاذ اإلميان يعطي معىن إجيابي    

، فيمكن أن ُيكِسب املرء     )املعروف(أو السجن الصغري    ) الدنيا(السجن الكبري   
 -ثواب عبادة عشرة أيام من عبادة يوم واحد، وميكن أن حيّول ساعاته الفانية              

بل ميكن أن يكون قضاء بـضع  ..  إىل ساعات باقية خالدة  -من حيث النتيجة    
  )٢(.سجن وسيلة جناة من سجن أبدي ملاليني السننيسنني يف ال

حيلي اإلميان املنقذ احلياة بالرمحة وبذلك تكسب احلياة معىن وتشّد إليهـا            
القلوب والعقول مبا خيدم تعبيدها هللا تعاىل، فالرمحة وفق ضبط الشرع هلا مـن              

                                                           
  ٤٠٦ انظر الشعاعات .١
  ٥١٩ انظر الشعاعات .٢



 ٢١١

عمـةً إذا  أدلة القيامة والسعادة األبدية، ألن الرمحة إمنا تكون رمحةً، والنعمـة ن   
وإالّ فالعقلُ الذي هو من أعظم الِنَعم       . جاءت القيامة وحصلت السعادة األبدية    

يكون مصيبةً على اإلنسان، واحملبة والشفقة اللتان مها من ألطف أنواع الرمحة            
  ) ١(.تتحوالن أملاً شديداً مبالحظة الفراق األبدي

  نقاذ اإلنسان واالستجابة حلاجاته إ.٩
لية واجلزئية إىل إنقاذ اإلنسان، فتستجيب تلك املقاصـد         ترمي املقاصد الك  

حلاجاته، إذ ال ميكن تصّور عدم استجابة العدالة واحلكمة الربـانيتني لتلـك             
البقاء ألمسى خملوق وهو اإلنـسان؟ يف حـني أهنمـا            احلاجة العظمى، حاجة  

تستجيبان ألدىن حاجة ألضعف خملوق؟ فهل من املمكن أن ترّدا أهم ما يرجوه             
اإلنسان وأعظم ما يتمناه، وأالّ تصونا حشمة الربوبية وتتخلفا عـن اإلجابـة             

  )٢(حلقوق العباد؟
وبذلك تعطي للحياة البشرية معـىن وتزّودهـا بالعناصـر اإلنـسانية يف             

  .التصّرفات واملقاصد واألهداف املتعلّقة باحلياة الدنيوية نفسها

  جتاوز اهلالك. ١٠
فيؤسـس للتطعـيم    ... معريف واجتماعي و   إنقاذ اإلميان يؤسس حلائط صدّ    

املعريف واحلضاري املانع من جتاوز الفكر املهلك بل وإسعاف املبتلى به علـى             
 بالتعلّق بالدين والعض عليه     -وبإحلاح شديد -جتاوز مرضه، هلذا ينصح األستاذ      

 :بالنواجذ فهو حامينا من اهلالك الدنيوي واألخروي، هلذا قال النورسي ناصحا          
ترِخ يدك عن اإلسالم الذي هو حامي وجودنا وكياننـا جتـاه      ملسلم ال أيها ا "
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الدمار الذي تولّده هذه النتيجة املخيفة لتقدم أوروبا، بل عض عليه بالنواجـذ             
  )١(".واستعصم به بقوة، وإالّ فمصريك اهلالك

   القلوب تليني.١١
والصاحلني ترمي مقاصد رسائل النور إىل تثبيت القلوب وتنشيط عزائم األتقياء           

وتشّد على أيديهم، فتزّودهم بالقيم واألصول امليّسرة لتحقيق ذلك األمـر بيـسر             
ووضوح، بل تتجاوز ذلك إىل خدمة كل من دخلها حمررا من أفكار مسبقة، وهـو               
سّر فشل أعداء رسائل النور املتسترين أن يتحملوا تلك الفتوحات النورية، فنّبهـوا             

 مـرة   -لرسائل، وأثاروهم عليهم، فأصبحت احليـاة       املسئولني يف الدولة ضد أهل ا     
 ثقيلة مضجرة، إالّ أن العناية اإلهلية جتلت على حـني غـرة، حيـث أن                -أخرى  

 بدأوا فعالً بقراءة الرسائل     - وهم أحوج الناس إىل رسائل النور        -املسئولني أنفسهم   
فـضل  واستطاعت تلك الرسائل ب   . املصادرة بشوق واهتمام، وذلك حبكم وظيفتهم     

فتوّسعت بذلك دائرة مدارس النـور،      . اهللا أن تلّين قلوَبهم وجتعلها جتنح إىل جانبها       
فأكسبتنا هـذه   . حيث إهنم بدأوا بتقديرها واإلعجاب هبا بدالً من جرحها ونقدها         

النتيجة منافع مجة، إذ هي خري مائة مرة ّمما حنن فيه من األضرار املادية، وأذهبت مـا                 
 -ولكن ما أن مّرت فترة وجيزة، حىت حّول املنـافقون           . لقنعانيه من اضطراب وق   
 نظر احلكومة إىل شخصي األستاذ، ونّبهـوا أذهاهنـا إىل           -وهم األعداء املتسترون    

حياته السياسية السابقة، فأثاروا األوهام والشكوك، وبثوا املخاوف مـن حولـه يف             
ومما وّسع تلـك    . ليةواألمن ووزارة الداخ  ) التربية(صفوف دوائر العدل واملعارف     

املخاوف لديهم ما جيري من املشاحنات بني األحـزاب الـسياسية، ومـا أثـاره               
 حىت أن احلكومة قامت إثـر       - وهم واجهة الشيوعيني     -الفوضويون واإلرهابيون   
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ذلك حبملة توقيف وتضييق شديد عليه، ومبصادرة ما متكّن األستاذ النورسـي مـن              
  )١(. نشاط طالب النور وفعالياهتماحلصول عليه من الرسائل، فتوقف

  القيام بوظيفة اخلدمة. ١٢
يّسر إنقاذ اإلميان حترير جمال الفعل اإلنساين بدقة متناهية، فتجلـي تلـك             
احلقيقة املنقذة مساحة الفعل، وتؤسس للعمل يف املـساحات املتاحـة فعـال             

ط مـن   واالبتعاد عن املساحات غري املطلوبة أو املمنوعة، هلذا كان أعظم شر          
أي مبا هو موكول إىل     . شروط اجلهاد املعنوي هو عدم التدخل بالوظيفة اإلهلية       

بينمـا  . واالقتصار على وظيفة اخلدمة، مبعىن أنّ وظيفتنا اخلدمة فحسب        . اهللا
  )٢(.النتيجة تعود إىل رب العاملني، وإّننا مكلّفون ومرغمون يف اإليفاء بوظيفتنا

 العناصر الكونيـة يف شـقيها املـادي         والقيام بوظيفة اخلدمة انسجام مع    
واملعنوي، ذلك أنّ بني العناصر الكونية تكامال يستغرق اجلميع، فقد أعطـى            
القدير اجلليل كلَّ عنصٍر من العناصر وظائف كثرية، وُينشئ على كٍل من تلك             

 أي شر ومصيبة وبالء - فلو ظهرت نتيجة واحدة قبيحة . الوظائف نتائج كثرية  
لعناصر يف وظيفة من وظائفه الكثرية، فإنّ سائر النتائج املترّتبة           من عنصر من ا    -

على ذلك العنصر، جتعل هذه النتيجة الوخيمة يف حكم احلسن واجلميل، ألّنها            
مجيلة وحسنة إذ لو ُمنع ذلك العنصر الغاضب على اإلنسان من تلك الوظيفـة              

ركت إذن خـريات  للحيلولة دون جميء تلك النتيجة الوحيدة البشعة للوجود لتُ        
أي حتـصل   . كثرية بعدد النتائج اخلرية املترتبة على سائر وظائف ذلك العنصر         

بعدد تلك النتائج اخلرية، حيث إنّ عدم القيام خبري ضروري، إّنما            شرور كثرية 
وما هذا إالّ   ! كل ذلك للحيلولة دون جميء شر واحد      . هو شر كما هو معلوم    
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بينمـا  . افاة للحقيقة، وقصور مـشني    وهو قبح واضح، وجم   . منافاةٌ للحكمة 
  )١(.احلكمة والقدرة واحلقيقة منـزهة عن كلّ نقص وقصور

  خدمة اإلميان. ١٣
تتمّيز رسائل النور بإكساب قّرائها علما بطريقة مبتكرة أصـيلة يف حتـصيل             
احلقيقة، ذلك أن كلّ حتصيل علمي آخر تكون الغاية من االستمرار فيه هي املنفعة              

أي أنّ الدوام هلذه الدروس ال تكون عن رغبة بل          . احلصول على موقع ما   املادية أو   
أما رسائل النور فتشبه جامعة     . يف الغالب للحصول على منافع مادية أو على شهرة        

حرة غري مفتوحة، والذين يداومون يف هذه اجلامعة بقراءة رسائل النور ال يبتغـون              
  )٢(.ن فقط ال غريأي هدف دنيوي بل يبتغون خدمة اإلميان والقرآ

وطريق خدمة اإلميان إنقاذه، وقد حاول األستاذ جهده تلقني تالميذ رسائل           
النور دروسا يف إنقاذ اإلميان، وعّد ذلك أكرب غاية وأهّم هدف للبشرية علـى              
سطح األرض، إن قيامه منذ ما يقرب من مخس وعشرين سنة مبحاولة إنقـاذ              

نور، وهو نفسه كان أحوج الناس إىل       إميان مئات اآلالف من الناس برسائل ال      
معرفتها، ذلك أّنهم يف حاجة إىل معرفة شيء عن اإلسالم ودروس اإلميان الذي     

  )٣(.هو السعادة القصوى والغاية من احلياة يعد دون شك فضال إهلياً
إنقاذ اإلميان ييّسر لإلنسان تذكّر الغايات واملقاصد ألنّ اإلنـسان مبتلـًى            

إالّ أن نسيان النفس إن كان يف املعاملة،        . نسيان نسيانَ نفسه  بالنسيان، وأسوأ ال  
وإن كان يف النتائج والغايات فهـو       . واخلدمة، والسعي، والتفكر فهو الضالل    

أمـا  . فأهل الضالل، وأهل اهلدى متعاكسان يف النسيان والتـذكر        . الكمال
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ّد نظـَره   الضال، فينسى نفسه عند النظر للعمل، وتطبيق دساتري الوظيفة، بل مي          
. إىل اآلفاق لتطمني األنانية املتفرعنة، وغروَره املنبسط الذي تضيق عنه الـنفس        

حىت ال غاية عنده،    . لكن يتذكر نفسه يف كل شيء من الغايات فتيالً أو نقرياً          
  )١(.وان غاية الغايات يف نظره، حب ذاته. إال ما يعود إىل نفسه

 لرسائل النور هو اآلخـرة،      ومن مظاهر خدمة اإلميان جعل اهلدف املباشر      
وال عالقة له بالدنيا إال بقدر ما ييّسر له العمل على حتقيق مقـصد اآلخـرة،                

إن رسائل النـور ال تـستهدف الـدنيا، بـل          " :يشهد هلذا قول بديع الزمان    
تستهدف السعادة األخروية الدائمة وتستهدف نيل رضـا اهللا البـاقي األزيل            

 احلسن واجلمال يف الدنيا إال ظـالً خافتـاً          الرحيم ذي اجلالل الذي ال يشكل     
فما دام مثـل    . جلماله وال تشكل لطائف اجلنة مجيعاً إال ملعة من حمبته سبحانه          

هذا اهلدف اإلهلي املقّدس ومثل هذا اهلدف السامي موجوداً، فـإّنين أبـرئ             
رسائل النور وأنـزهها ألف مّرة من الوقوع يف أمور سفلية وحمّرمة تؤدي إىل             

وحنن نلوذ حبمى اهللا تعاىل من شـرور        . جة كتحريض الناس ضد احلكومة    نتي
هؤالء الذين ال يريدون مّنا أن نتعلم أمور ديننا وال أن خندم إمياننا فيفترون علينا               

  )٢(.مثل هذه االفتراءات لكي يقضوا علينا

  نيل مرضاة اهللا. ١٤
ؤ لنيل رضـا اهللا     حيقق السعي إىل نيل املقاصد والغايات اآلنفة الذكر التهيّ        

سبحانه وتعاىل، ألنّ اهللا هّيأ لنا فرصة اكتساب حمّبة املاليني من أهل احلقيقـة              
  .ودعاءهم وشفاعتهم
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 :غذ يقول  ،حها مرافعة األستاذ أمام احملكمة    تربهن على تلك احلقائق وتوضّ    
ـ    " فهل املراتب واملقامات   .  أمامكم "رسائل النور "إنّ احلقيقة السامية املسماة ب
دنيوية الفانية والسفلية هي غايتها؟ أم أن غايتها هي نيل رضا اهللا تعاىل الذي              ال

هو السعادة العظمى والفرحة الكربى واهلناء الذي ما بعده هنـاء؟ أو حتفّـز              
كلماهتا اإلنسان إىل األخالق الرديئة واهلابطة أم جتّهزهم باإلميـان وجتّملـهم            

 رسائل النور أمامكم وهى منبثقة من       بالفضيلة وباألخالق السامية؟ أنتم جتدون    
فما دام اكتساب اإلميـان،     . اإلعجاز املعنوي للقرآن املبني الذي هو نور إهلي       

واالنتقال هبذا اإلميان يف الدنيا إىل سعادة الدار اآلخرة أهّم غايـة لإلنـسان،              
 احلقائق اإلميانية وتقـرب     - بفيض من القرآن     -ومادامت رسائل النور تقدم     

الف من قرائها ومستنسخيها إىل هذا اهلدف، فال مناص أمام عدالتكم           مئات اآل 
السامية وحبكم للحقيقة إالّ فهم الوجه القرآين، والوجه احلقيقي لرسائل النور           
وتقدير قيمتها احلقيقية، ومعرفة أنّ طالب النور ال يسعون إالّ لنيل رضـا اهللا              

  )١(.تعاىل وأّنه ال هدف هلم سواه

א:אאא 
شاع يف أدبياتنا االنفصال النكد بني األخالق واإلميان، حىت صارت الصلة           
بينهما مفقودة، فتجد الرجل يدندن بكلمات إميانية ال صلة هلا حبياته الشخصية            
أو االجتماعية، كأنّ يكون لسانه الهجا بذكر اهللا ولكّن عقله وسلوكه يف أبعد      

ون عن تلك املعاين املردّدة باللسان، وقد ظهرت رسائل النور من أجـل             ما يك 
جتاوز ذلك االنفصال بالتأسيس للتواصل بينهما، فجعلـت اهلـدف الوحيـد            

                                                           
  ٦٠٦ انظر الشعاعات .١



 ٢١٧

واخلدمة الوحيدة لرسائل النور واألستاذ وطلبة النور هي إيفاء خدمة مقدسـة            
مة اإلسالمية من لإلسالم والسيما إيفاء خدمة مقدسة لألمة التركية املسلمة واأل

  .ناحية اإلميان واألخالق
من مطلق ذلك اهلدف العظيم ينبغي بل من الضروري ومن الواجب عـدم             

هذا هو هدفهم، وهذه    . التعرض لرسائل النور ولطالهبا من جراء خدماهتم هذه       
آخر، وان إيفاءهم هذه الوظائف هو يف سبيل احلصول          هي غايتهم وليس شيئاً   

 ومن الطبيعي أهنم ال ميكن أن يؤدوا هذه املهمة املقدسة يف            .على رضا اهللا تعاىل   
إن طلبة النور   . سبيل الدنيا ويف سبيل متاعها ومنافعها، وال ينـزلون أصالً هلذا         

الطاهرين ال يشغل قلوهبم أهداف وغايات دنيوية، ألن قلوهبم مشغولة باإلميان           
مهم به املدعي العام من القيام      وبأمور اآلخرة، لذا فإّنه مل خيطر بباهلم أبداً ما أهت         

، بـل يعملـون علـى       )١(بتشكيل مجعية سرية، وال يتحملون مثل هذا االهتام       
  .)٢(االشتغال باحلقائق اإلميانية وحدها

:אאא 
يتجلى يف رسائل النور السعي إىل حتصيل احملّبة واألخوة والتضحية مث متثّلها            

 صة تبليغها، ذلك أّنها عملت على التأسيس العملي جلمعيـة         وهبذا تيّسر هلا فر   
املؤمنني، وتشمل يف عضويتها مجيع الذين اخنرطوا يف سلك اخلدمـة املؤمنـة             

وميثّل هذا املقصد أقدس  املضحية ابتداًء من أبسط منتسب فعلي إىل أكرب أستاذ،
ـ        هدف ألقدس مجعية يف العامل،      ا،وتكمن عظمتها يف عظمة مقاصـد برناجمه
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 ٢١٨

إّنه مـسلك    أمسى ما تطمح اإلنسانية السوية إىل جلبه،      برنامج يؤسس ألعلى و   
  )١(.لالحتاد واألخوة والطاعة واحملبة وإعالء كلمة اهللا مؤسس

:אא 
 كما هي عادته    -صّرح بديع الزمان يف أكثر من موضع وبأسلوب صريح          

لنور العمل على توحيد كلمة املؤمنني،       أنّ من أهّم غايات ومقاصد رسائل ا       -
وملّ مشلهم خلدمة هدف واحد مؤّداه خدمة اإلميان نفسه، وطريقـه التأسـيس           
العملي للوحدة الشعورية بني املؤمنني أنفسهم، فال يصّح أن يبقـى املؤمنـون             
مشّتتني يف أهدافهم وجهودهم، وهلذا املسعى أثر عظيم يف استئـصال مـرض             

، يشهد هلذه املعاين قوله     "مايل وما علّي فليفكر غريي    ": هلمخطري معّبر عنه بقو   
إذ كما ال   . إنّ قصدنا وهدفنا هو احتاد اجلماعات الدينية يف اهلدف        " :رمحه اهللا 

ميكن االحتاد يف املسالك واملشارب فال جيوز أيضاً، ألن التقليد يـشق طريقـه              
  )٢(."مايل وما علّي فليفكر غريي": ويؤدي إىل القول

:אאא 
يدفع اإلميان كثريا من األمراض االجتماعية الفّتاكة، منها على سبيل املثال           
ال احلصر، مرض احلرص الذي يعد من رؤوس الباليا األخالقية واالجتماعيـة،            

ومبعث الراحـة    ذلك اّنه كان وسيبقى سببا تضييع كنـز العيش اهلينء الرغيد         
نبعث من القناعة، ومن هنا كان احلرص علّة اخليبة ومعدن اخلسران           يف احلياة امل  
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 ٢١٩

فيتلف ) القناعة كنـز ال يفىن   : (والسفالة كما يتبّين ذلك من احلديث الشريف      
احلرص اإلخالص ويفسد العمل األخروي، ألّنه لو ُوجد حرص يف مؤمن تقّي            

ينتظره ال يبلـغ    لرغب يف توّجه الناس وإقباهلم عليه، ومن يرقب توّجه الناس و          
فهذه النتيجة ذات أمهية عظمـى      . اإلخالص التام قطعاً وال ميكنه احلصول عليه      

  )١(. جديرة بالدقة واملالحظة والعناية
يدفع اإلميان احلسد واملنافسة غري الشريفة، ذلك أنّ من مقتضيات اإلميـان            

ألمراض، أن يتحرر املؤمن من تلك األمراض، إذ ليس يف أمور ديننا أمثال هذه ا             
ويرجع منشأ تلك األسقام إىل جتاوز أو غفلة عن األبعاد الوظيفية لإلميان، وما             
يترّتب بالبعد عنها من هتالك على الشهوات وما ينجّر عنها مـن مناقـشات              

وملا كانت الدنيا ضّيقة ومؤقّتـة      . وتسابق مث تزاحم ينتهي بأصحابه إىل احلسد      
ة، وحيث املتهالكني على شيء واحد      وال تشبع رغبات اإلنسان ومطالبه الكثري     

  .كثر، فالنتيجة إذن السقوط يف هاوية احلسد واملنافسة
ويرجع خطر تلك األسقام بالتعلّق باإلميان ومقتضياته وخاصـة الـتفكري           
العملي يف اآلخرة وما أعّد اهللا فيها للمؤمنني، إّنها فسيحة، حبيث يكون لكـلّ              

د إىل مسافة مخسمائة سنة، ولكـل       مؤمن جنة عرضها السماوات واألرض متت     
منهم سبعون ألفاً من احلور والقصور، فال موجـب هنـاك إذن إىل احلـسد               
واملنافسة قط، فيدلّنا هذا على أّنه ال حسد وال مشاحنة يف أعمال صاحلة تفضي 
إىل اآلخرة، أي ال جمال للمنافسة والتحاسد فيها، فَمن حتاسد فهو الشك مراء             

  )٢(.من دنيوية حتت ستار طلب اآلخرةأي أّنه يتحّرى مغا

                                                           
  ٢٢٢-٢٢٠ انظر اللمعات .١
   ٢٣٧ انظر اللمعات .٢



 ٢٢٠



 ٢٢١

  
  
  

  

אא 
 
 

א 
א 

  



 ٢٢٢



 ٢٢٣

  
  
  
  

אא:א 
بّين من عنوان املقاصد أّنها متثّل سريا هادفا شامال ومتكامال، تعد مقاصدها            

ا العمل القاصد، ومتثّـل تلـك املقاصـد يف          الكربى عمد الرسالة اليت جاء هب     
تفريعاهتا العامة عمال شامال يستغرق كل امليادين واجملاالت اليت تتوّجه إليهـا            
تلك الرسالة، كما أنّ تلك املقاصد الكلية وفروعها متكاملة تسعى إىل حتقيـق             

  .مقصد كلي واحد، حبيث ال تنافر يف أصوهلا وفروعها
أصـل  ( لذكر أمهية املقاصد بالنسبة لإلنـسان     الفرشة اآلنفة ا   يستشف من 

، وما دامت رسائل النور مستمدة من هدي القرآن،         )املتوّجه إليه هبذه الرسالة   
فإّنها اكتسبت منه ميزات الغائية والشمول والتكامل، فسريها قاصد، ومسعاها          
شامل مستعد لتلبية حاجات اإلنسان وفق استعداداته، كما أنّ ذلك املـسعى            

ينتفي التنافر بني مضامني اخلطاب من جهـة وخمتلـف            بالتكامل حبيث  متمّيز
  .حاجات اإلنسان من جهة أخرى

نؤكّد يف مستهل احلديث أنّ للمقاصد أمهية عظيمة بالنسبة لإلنسان فتشمل         
جمموع أبعاده، يتجلى فيها االهتمام باألبعاد اإلميانية والنفـسية واالجتماعيـة           

ما يظهر يف مضموهنا عنصر التكامل الذي يستغرق        ك...واملعرفية واملنهجية، و  
  .مجيع ميادين استعدادات اإلنسان وحاجاته



 ٢٢٤

  )١(األمهية اإلميانية : أوال
رسائل النور يف أصل وضعها رسالة إميانية، حبيث ميثّل اإلميـان مقـصدا             

  .مركزيا بالنسبة إليها
ن القطعـي   مبىن فاعلية املقاصد وحضورها يف وعي اجملتمع واألفراد اإلميـا         

اليقيين مبصدر تلك املقاصد، وخاصة الكتاب الكرمي احملفوظ بينهم، وللقطـع           
جملموع ) العقيدية( بذلك بعد إمياين ظاهر، يسهم بل ويؤسس للخلفية الفكرية        

تصّرفات املسلّم هبا، فقد كان ذلك الكتاب احملفوظ وما يزال املعلّم األسـتاذ             
 لذهبت تلك املقاصد هبـاء منثـوراً،        الذي شاهدناه ومسعنا خطابه، إذ لواله     

كالكتاب املبهم الذي ال ُيفهم معناه، وال يبّينه أستاذ، فيظـل جمـرد أوراق ال               
  )٢(!..معىن هلا

 وفق مـا شـاع تداولـه        – "القطعي"ومرّد الفعالية يتجاوز جمّرد اإلميان      
 –اجتماعيا، كأّنه تصريح قويل حبت ال أثر له على التصّرفات، كلمة صـرف              

ي ال صلة له بتصرفات املؤمنني،ويفرض جتاوز هذا النمط مـن اإلميـان،             الذ
التأسيس للعمل مبقتضى املقاصد وأبعادها اإلميانية وفق امتداداهتا املطلوبـة يف           

  .ميدان الفعل البشري، حبيث تستغرق مجيع ميادين الفعل

  ريق العروج لآلخرةيوّضح ط
املعارف النورانية، وترسـم    حتدد املقاصد األصلية مسالك الترقي يف سلّم        

خطط نيلها وسبل الترقي فيها، فهي جملّية طريق العروج إىل اآلخرة، ومـن مثّ              
وجب أن تكون حملّ عناية حتقيقا لتبليغها أو محايـة وجودهـا يف القلـوب               

                                                           
  عد اإلمياين يف الباب الثاين من الدراسة سنعرض بالتفصيل الب.١
  ١٣٢ الكلمات .٢



 ٢٢٥

والعقول، مع عناية مبضامينها االجتماعية، وال يتوقّف تأثريها عند حد الكشف           
 به، بل يتعّداه إىل إجياد حمفّزات داخلية للتعلّق بـه           عن املضمون وطرق التعلّق   

  .وسبل مزاولته
) الـسعيد ( الوقت الذي ينبغى أن يكون هـذا         ففي" :يقول بديع الزمان  

املسعود موضع فخر واعتزاز مبا بّين للبشرية بنور القرآن املبني طريق العروج إىل  
شقاء بنقيض ذلك فتجرأوا    أعلى مراتب املعرفة اإلهلية، برسائل النور، قام أهل ال        

ورمبا كان ذلك من مقتضيات احلكمـة اإلهليـة         . على تسميمه مرات ومرات   
حيث تنـزل املصائب والباليا على ورثة األنبياء والصاحلني كما هو ثابت يف            

، حىت  )أشّد الناس بالء األنبياء مث الصاحلون مث األمثل فاألمثل        ( احلديث الشريف 
نما خرج من بيته يوما يف قسطموين قاصدا التوضؤ         رماه الصبيان باحلجارة حي   

من النبع، ولكّنه حتّمل وجتّمل بالصرب، ومل حيمل يف صدره غري الـسالمة ويف              
قلبه غري الطهر ألولئك الصبيان، فلم يغضب ومل حيقد عليهم بل دعا هلم باخلري              

لقد أصبح هؤالء سببا لكشفى سرا من أسرار آيـة جليلـة يف سـورة               : وقال
مث أصبح أولئك الصبيان بفضل اهللا وبركة الدعاء هلـم، بعـد ذلـك              . "يس"

  )١(".يهرولون إىل األستاذ أينما رأوه ويقبلون يده ويرجون منه الدعاء

  )٢ (األمهية النفسية: ثانيا
ميثّل العمل باملقصد دافعا نفسيا قويا لالستزادة مما جيلب رضا الرمحن، ذلك            

إذ العلم بالغاية يزيد شوق احملّصل، فبـالتعلّق        التعريف حبسب الغاية أوىل،     "أنّ  
وهـو   )٣(املنطق و هو من علوم اآللة متوقّف على تعريفه حبسب الغايـة            بعلم
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 ٢٢٦

متوقّف على احلاجة إليه،فجهة     بدوره متوقّف على معرفة وجه كونه آلة،وهذا      
احلاجة تدفع إىل حتصيله،أي أنّ تعلّق الناس بعلم من علوم اآللة مترّتب علـى              

رفة وجه آليته ووجه احلاجة غليه؛ فاجلواب عن املقصد من تلك اآللة حيّببنا             مع
يف اآللة نفسها،هلذا كان اكتشاف املقصد دافعا نفسيا لتحصيل ما ينـال بـه              

  .املقصد نفسه
ومادامت احلاجة إىل الغاية ماسة لتعلّقها بكل جماالت حياة اإلنسان املادية           

كلية النبيلة حافزا نفسيا قوّيا لدفع العامل هبـا         واملعنوية، كان العلم باملقاصد ال    
على االستزادة من اخلري ودفع الشر، كما أنّ االرتباط باملقاصد التافهة يأسـر             
املتعلّق هبا، فيقع من جّراء التعلّق هبا على أم رأسه، فيتحّول من رجـل عزيـز                

 من جعـل    مكّرم إىل ذليل حقري، يشهد هلذا املعىن حتذير بديع الزمان اإلنسان          
سبيلها اجلهد، إّنك إن فعلت ذلك ورضيت  احلياة الدنيا غاية املقصد، فتفرغ يف

  )١(.به، فسوف تكون يف حكم أصغر عصفور
هلذا كانت أمهية املقاصد اجلليلة النبيلة عظيمة يف شحذ اهلمـم، كمـا أنّ              

بـول  التعلّق باملقاصد التافهة يدّمر قوى الدفاع الذايت، فيجعل النفس مهّيئة لق          
  . االستخفاف والنذالة الفكرية والنفسية واالجتماعية

 يعود ما ناله املسلمون عربا وعجما من سعادة دنيوية إىل تسليمهم النفسي           
ألمر اهللا تعاىل والرضا بقضائه وقدره، فقد كانوا يرون احلكمـة يف املقاصـد              

  )٢(.نهاالكلية، ويتلقّون دروس العربة من احلوادث بدالً من الرهبة واهللع م
 يف  -يف رؤيتها الكلية املتكاملة الشاملة       -ومن شواهد أمهية املقاصد النبيلة      

رأيت عدداً مـن    " :التأسيس للبعد النفسي ملقاصد رسائل النور، قول النورسي       
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 ٢٢٧

 يرغبون يف الدين وحيّبون أن يقيموا أوامره كي - من أهل التقوى -األشخاص 
حىت أنّ منهم من يطلب الطريقة      .يف أعماهلم يوفّقوا يف حياهتم الدنيوية ويفلحوا      

مبعىن أّنه جيعل رغبته يف اآلخرة      . الصوفية ألجل ما فيها من كرامات وكشفيات      
ومثارها تكئة ومرتبة سلم للوصول إىل أمور دنيوية، وال يعلم هذا أنّ احلقـائق              
الدينية اليت هي أساس السعادة الدنيوية كما هي أساس السعادة األخرويـة، ال             
تكون فوائدها الدنيوية إالّ مرجحة ومشوقة، فلو ارتقت تلك الفائدة إىل مرتبة            

وقد ثبت  .العلة لعمل الرب، فإهنا تبطله، ويف األقل يفسد إخالصه، ويذهب ثوابه          
بالتجربة أنّ أفضل منقذ من ظلم هذا العصر املريض الغادر املشئوم ومن ظلماته             

ور مبوازينـها الدقيقـة وموازناهتـا       الدامسة، هو النور الذي تشعه رسائل الن      
 وال شـّك أنّ مـرّد       )١(".يشهد على صدق هذا أربعون ألف شاهد      . السديدة

االهتمام بالغاية النبيلة أو املقصد العظيم، يرجع يف أصـل فاعليتـه إىل البعـد     
النفسي سواء أصاب اهلدف أو أخطأه، كحالتنا املبّينة يف السابق، إذ املقـصد             

كون اهلدف موافقا له، فاهلدف يف هذا املثال قد يؤثّر علـى            النبيل يفرض أن ي   
أصل املقصد نفسه، من هنا وجب التنبيه إىل الصلة الوثيقة بني األهداف النبيلة             

  .واملقاصد الكلّية، وأمهية البعد النفسي إقباال وإدبارا ظاهر جلي
صد ومن مظاهر البعد النفسي يف درس مقاصد رسائل النور أنّ العمل باملقا           

يدفع إىل التضحية، إذ يوجد العلم هبا املؤسس للعمل مبقتضاها قـّوة معنويـة              
تساعد حمّصلها على حتّمل التضحية، ودفع أشّد الظلم النمرودي مـن أعـداء             
الوطن والدين املستترين، ليس هذا فحسب، بل جياوزه إىل تكييف تـصّرفاته            

 يواجه القّوة املاديـة     الغضبية ويضبطها مبقصد كلّي قوامه طلب رضا اهللا، فال        
بالرّد املادي التخرييب، مستمدا تلك القّوة املعنوية من القرآن احلكيم الذي علّمه            
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تلك املعاين السامية، ألجل أالّ يتضّرر تسعون بريئاً بسبب زنادقـة ملحـدين             
نسبتهم عشرة يف املائة، ومن أجل احملافظة على األمن والنظام يف الداخل بقوته             

ولوال ذلك،   .أجل نصب حارس يف قلب كل إنسان بدروس النور        كلها، ومن   
 يف يوم واحد من أعدائه الذين ظلموه -كما صّرح به   -النتقم األستاذ النورسي  
فتراه ال يدافع ضد من يهني عزته وكرامته حفاظاً على          . مدة مثان وعشرين سنة   

ية من أجـل    أنا مستعد للتضحية حبيايت الدنيو    : األمن من أجل األبرياء، ويقول    
  ) ١(.ملة اإلسالم، بل حىت حبيايت األخروية إن لزم األمر

كما أنّ استحضار املقاصد يف النظر إىل النفس واجملتمع يزيـد اإلنـسان             
تضحية وبذال وعطاء، فيطرد النظر التفكري يف العزلة واالنـزواء، ذلك أّنه إذا            

 النفس األمـارة    ما فكّر كلُ واحد بأن ينـزوي يف زاوية مظلمة ليأمن خداع          
 ويأمن مكر شياطني اجلن واإلنس، وانسحب       - تلك العدوة الكربى     -بالسوء  

إىل زاوية النسيان أو أراد أن ينسحب إليها، وأمهل ما حلّ بالعامل اإلسـالمي              
واإلنساين حىت مل يعد ينفع أحٌد أحداً، فاملطلوب أن نقوم بتبليـغ إخواننـا يف               

املنا بفضله وكرمه مبا يوافق جـالل ألوهيتـه         الدين هذه احلقائق، لعل اهللا يع     
  )٢(.وهلذا من املفيد جداً صرف النظر عن أنفسنا يف تلك األزمنة. سبحانه

تلك املقاصد اليت تقرر يف اإلنسان بعدا نفسيا ظاهرا، حيّسسه حبقائق الفقر            
جز والعجز واحلاجة إىل احلكيم اخلبري اخلالق الرازق، إنّ ما يوفقكم اهللا إليه بالع            

والفقر للوقوف بباب قصر القرآن العظيم واألخذ من خزينته اخلاصة مما ال عني             
 من  - وما يؤذن لكم منها      -رأت وال أذن مسعت، فتستخرجون ما تشاهدونه        

! أّيها الناس :وتتدّبرون فيها أنتم أوالً مث تقولون     . جواهر، الواحدة تلو األخرى   
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واب مضيفه وخلق العـوامل برمحتـه       انظروا إىل املوىل الكرمي الذي فتح لكم أب       
الذي .. ذلكم رب العاملني  .. العميمة وبرأكم حبكمته وأرسلكم إىل هذا العامل      

بّين لكم احلكمة يف اخللق والقصد من جميئكم إىل هنا، واملهمة اليت كُلفتم هبا،              
وأمثاهلا من األمور اليت بّينها     .. وكلّ ما تقتضيه العبودية من وظائف وخدمات      

   ف وثالمثائة سنة بوساطة رسوله الكرمي قبل أل
بلّغ األستاذ تلك األوامر الرفيعة وتلك األحكام املقّدسة، وحـثّ علـى            

بلساهنم حبيث يقدرون على فهمها، فـإن بلّغـوا ذلـك            التالميذ على تبليغها  
بإخالص فسينفعون ذوي العقول والصواب وذوي البصائر والقلب، واملتمّتعون         

  )١(.إىل حظرية اإلميان رون هلم فهم احلقيقة ويردوهنمباإلنسانية،و ييّس

  التشجيع على العمل والبذل املستمر :ثالثا
حتفّز املقاصد مدركها عقال وقلبا على البذل املستمر باالستعداد للرحلـة           
املقررة، الرحلة إىل اآلخرة، ذلك أنّ احلكمة يف إهبام أَجل الـشخص وموتـِه              

 اليت هي مـوُت     - احلكمة يف إهبام الساعة      - "رتهلينتظره دائماً فيستعّد آلخ   "
، هلذا كان يف خفاء األجل مقصدا عظيما يبقـي          )٢(الدنيا لينتظرها أبناء الدنيا   

جذوة التعلّق باخلالص مّتقدة مهيمنة على كيان اإلنـسان، فتدفعـه نفـسيا             
  .لالستعداد السنين لنيل رضا الرمحن

  إجياد دافع التضحية) ١
عا إىل التضحية يف مباشرة التعامل مع الدنيا ومشاكلها         كان النورسي مندف  

حينمـا اشـتد     يف كنف نظرة هتيمن عليها العناية باملقاصد السامية، فقد كان         
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خناق األمراض وألوان الغربة وأنواع الظلم عليه، ووجد أن عالقاته تنفصم مع            
ديـة، وأّنـه    الدنيا الح بني ناظريه أنّ اإلميان يرشده بأّنه مرشح لدنيا أخرى أب           

ففي هذه األثناء ترك كل شيء تقطر منـه         . مؤهل ململكة باقية وسعادة دائمة    
احلسرة وجيعله يتأوه ويتأفف، وأبدله بكل ما يبّشر باخلري والفرح وجيعلـه يف             

ولكن أّنى هلذه الغاية أن تتحقق وهي غاية املىن ومبتغـى اخليـال             . محٍد دائم 
رة غري حمدودة للقدير املطلـق، يعـرف   وهدف الروح ونتيجة الفطرة، إالّ بقد    

مجيع حركات خملوقاته وسكناهتم قوالً وفعالً، بل يعـرف مجيـع أحـواهلم             
وأّنى هلا أن حتصل إالّ بعنايته الفائقة غري احملـدودة          . وأعماهلم ويسجلها كذلك  

هلذا اإلنسان الصغري اهلزيل املتقلب يف العجز املطلق، حىت كّرمه واختذه خلـيالً             
  )١(.، واهباً له املقام السامي بني خملوقاتهخماطباً

ووضـع  . لقد وضعت احلكمة اإلهلية ميال وشوقا يف اإلنسان إلدامة النسل         
فالرجل رمبا يتحمل مشاق ساعة     . أجرة ألداء تلك الوظيفة الفطرية، وهي اللذة      

 بينما املـرأة،    - إن كانت مشروعة     -ألجل تلك اللذة اليت تدوم عشر دقائق        
طنها الطفل حوايل عشرة أشهر، مقابل تلك املتعة اليت تدوم عـشر            حتمل يف ب  

. دقائق، فضال عما تتحمل من مشقات طوال عشر سنوات من أجل طفلـها            
مبعىن أن تلك اللذة اليت تدوم عشر دقائق تزيل أمهية ذلك امليل الفطري، حيث              

  )٢(.تسوق إىل هذه املصاعب الكثرية واملتاعب املستمرة

   السري يف مسلك اإلميان حتّمل تبعات)٢
يسعف املرء بقّوة داخلية تدفعه إىل التحّمل باكتشاف جزء من حكمة اهللا            
يف خلق اإلنسان اليت هي نقطة من حبر املقاصد، إذ أنّ كل إنسان يف كلّ زمان                
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ومكان، له نصيبه من املصائب اجلارية إما قلباً أو روحاً أو عقالً أو بدناً، ويعاين 
هق ما يعاين، والسّيما أهل الضاللة والغافلني حيـث إّنهـم           من العذاب والر  

غافلون عن الرمحة اإلهلية الشاملة واحلكمة السبحانية الكاملة، فمـن حيـث            
إنسانيتهم وعالقتهم بالبشرية يتعذّبون باآلالم الرهيبة املفجعـة الـيت تعانيهـا            

قد تركـوا   البشرية يف الوقت احلاضر، فضالً عن آالمهم أنفسهم، ذلك ألّنهم           
وظائفهم احلقيقية وأمورهم الضرورية وأعاروا مسعهم بلهفة إىل ماال يعنيهم من           
صراعات سياسية وشؤون آفاقية، وحوادث خارجة عن طوقهم، ويتـدّخلون          
فيها حىت جعلوا أرواحهم حائرة وعقوهلم ثرثارة، وسلبوا من أنفسهم اإلشفاق           

 أي من يرضى لنفسه     "ينظر له الراضي بالضرر ال    "والرثاء عليهم، حسب قاعدة     
فال ُيرثى هلم وال ُيشفق عليهم، فهم الذين        . الضرر ال يستحق النظر إليه برمحة     

  )١(.قد سببوا نـزول البالء هبم
النظر يف الكون واحلياة يف إطار املقاصد الشرعية يسهم يف الكشف عـن             

 تلك احلقائق   احلكمة اإلهلية اجلزئية املتجلية يف عامل األشخاص واألشياء، فترى        
يف كل حادثة ويف كل شيء، ملشاهدة األمور مبنظـار نـور دروس اإلميـان               

وبذلك يشاهد يف كل شيء كمال احلكمة       . التحقيقي املتلقى من رسائل النور    
 اليت هـي مـن      -اإلهلية، ومجال عدالتها، ويستعينون هبا على جماهبة املصائب         

التام ألمر اهللا فيبدي الرضا به، وال        بالتسليم   -إجراءات الربوبية اإلهلية بالبشر     
  )٢(.يقّدم شفقته على الرمحة اإلهلية كي يقاسي العذاب واألمل

خترج تلك النظرة اإلنسان من الغفلة عن سلطان الكون ومنظّمه، وهبذا يتحرر            
من عقلية الشاكي القائل بأن ماهية العامل املنظمة بدستور احلكمة األزليـة غـري              
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ر الذي يطلبه، والشيء الذي يبغيه، واحلالة اليت يـشتهيها، وال           مستعدة إلجناز األم  
يسمح به قانون الفلك املنقش بيد العناية األزلية، وال توافقه طبيعة الزمان املطبوعة             

لذا ال  .. مبطبعة املشيئة األزلية، وال تأذن له احلكمة اإلهلية املؤّسِسة للمصاحل العامة          
ة اإلهلية تلك الثمرات اليت نطلبها هبندسة عقولنا        يقطف عاملُ املمكنات من يد القدر     

وحىت لو أعطتها لَماَ متكن من قبضها واالحتفاظ هبا، ولـو           . وَتَشّهي هوانا وميولنا  
نعم ال ميكن أن تسكن دائرة عظيمة عن حركاهتـا          . سقطْت لََما متكّن من محلها    
ام معها يف   ، فاإلفادة من املقاصد يفرض االنسج     )١(...املهمة ألجل هوى شخصي   

ويسهم هذا االنسجام يف خدمة احلياة االجتماعية البشرية،        . سريها اجلزئي والكلي  
ويعني األخالق واملثل اإلنسانية، وميّهد السبل للرقي الصناعي، ذلك أّنها يف وفاق            
ومصاحلة مع القرآن الكرمي، بل هو خادم حلكمة القرآن، وال يعارضها، وال يسعه             

 إىل التعلّق باملعايل واملقاصد الكلية والغايات الرفيعة، فيبتعد         وسيفضي األمر )٢(.ذلك
املنشغل باملقاصد الشريفة عن تنسيق الكلمات وتنظيم األلفـاظ، وجيعـل شـغله     
الشاغل إحياء احلس الديين والشعور اإلمياين ومفهوم الفضائل واألخـالق أمنيتـه            

ل عرب العـصور والـدهور      ومبتغاه بترسيخها يف األرواح والوجدان واألفكار لتنتق      
  )٣(.لألجيال القادمة

يؤسس النظر يف الغايات لقبول التنّوع كظاهرة إسـالمية إنـسانية، إذ ال             
يفسد التنّوع للود قضية، ذلك أنّ تصادم اآلراء ومناقشة األفكار ألجل احلـق             
ويف سبيل الوصول إىل احلقيقة إمنا يكون عند اختالف الوسائل مع االتفاق يف             

الغايات، فهذا النوع من االختالف يستطيع أن يقدم خدمة جليلة يف           األسس و 
. الكشف عن احلقيقة وإظهار كل زاوية من زواياها بأجلى صـور الوضـوح            
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ولكن إن كانت املناقشة والبحث عن احلقيقة ألجل أغراض شخصية وللتسلط           
واالستعالء وإشباع شهوات نفوس فرعونية ونيل الشهرة وحب الظهور، فـال           

  )١(.مع بارقة احلقيقة يف هذا النوع من بسط األفكارتتل
النظرة الكلية الشاملة تبّين مركزية اإلنسان يف الكون، ويشهد هلذا املعـىن أنّ             
موجودات العامل قد ُصممت بطراز يشبه دائرة عظيمة، وُخلقت احلياة لتمثّل نقطة            

قد أوجدت على   املركز فيها، مث نرى أن موجودات عوامل ذوي احلياة هي األخرى            
شكل دائرة واسعة حبيث يتبّوأ اإلنسان فيها مركزها، فالغايات املرّجوة من األحياء            

واخلالق الكرمي سبحانه حيّشد مجيع األحياء حـول         .عادة تتمركز يف هذا اإلنسان    
هذا اإلنسان سيداً عليهـا      اإلنسان ويسّخر اجلميع ألجله ويف خدمته، جاعالً من       

ق العظيم إذن مل يكتف باصطفاء اإلنسان من بـني األحيـاء            فاخلال. وحاكماً هلا 
  )٢(.فقط،بل جيعله موضع إرادته ونصَب اختياره

رؤية الكون يف سياق نظرة مقصدية يسهم يف تثبيت فكرة العدالة الكونية            
يف النفس، ميكّن ملظاهرها العظيمة يف اجلوانب املادية واملعنويـة مـن العقـل              

  .والقلب
ع األمثلة لتحقيق ذلك اهلدف، فيذكر بأسلوب تربوي        يضرب األستاذ أرو  

انظر أيها اإلنسان املعاند إىل ما أظهره الـسلطان مـن            :الفت لالنتباه؛ فيقول  
معجزات متنوعة يف سائر األماكن، فما رأيته هنا يف املعرض، أويف امليدان، أويف             

يـث  من ح القصر، من األمور العجيبة له مناذج يف كل مكان، إالَّ أنه خيتلف             
، أنعم النظر يف هذا، لترى مدى ظهور ِانتظـام          الشكل والتركيب، أيها املعاند   

احلكمة، ومبلغ وضوح إشارات العناية، ومقدار بروز أمارات العدالة، ودرجة          
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ظهور مثرات الرمحة الواسعة، يف تلك القصور املتبّدلة، ويف تلك امليادين الفانية،            
بـل   - مل يفقد بصريته يفهم يقيناً أنه لن تكونفََمن . ويف تلك املعارض الزائلة

حكمة أكملَ من حكمة ذلك السلطان وال عناية أمجلَ مـن            - ال ميكن تصور  
إنكار ذلـك   .... عنايته، وال رمحة أمشل من رمحته، وال عدالة أجلّ من عدالته          

محاقة فاضحة، كحماقة من يرى ضوء الشمس وينكر الشمس نفَسها يف رابعة            
زم أيضاً القول بأن القائم مبا نراه من إجراءات تتسم باحلكمة وأفعاٍل            ويل! النهار

حاشاه مث  -ذات غايات كرمية وحسنات ملؤها الرمحة إمنا يلهو ويعبث ويغدر 
وما هذا إال قلب احلقائق إىل أضدادها، وهو احملال باتفاق مجيع ذوي  -حاشاه 

  )١(.ألشياء، حىت وجوَد نفسهالعقول غري السوفسطائي األبله الذي ُينِكر وجوَد ا

  دفع الغفلة العامة: رابعا
يندفع اإلنسان إىل العمل مبقتضى القناعات املستفادة من املقاصد الشرعية،          
تلك القناعات املرتبطة حبكم ال حصر هلا حتقق جمموعة ال حّد هلا من النتـائج               

حلكمة املترّتبة  اإلجيابية على تصّرف اإلنسان، كاالستفادة منها يف دفع الغفلة، فا         
عن املقاصد تدفع الغفلة العامة بتحقيق املراد من املقاصد نفسها يف تـصّرفات             
اإلنسان، وال ينال اإلنسان املراد إال إذا اكتشف طوره باكتشاف صلته خبالقه،            

فال حّق لشيء وال لعلـٍم       ".ال ُيسأل عما يفعلْ   " وقبل ذلك معرفة خالقه الذي    
يعلم  .ذ يتصّرف يف ُملكه كيف يشاء وهو عليم حكيم        وحلكمٍة اَن َيسأل عنه، إ    

إذ شهود احلكمة يف     .فعدم علمنا حبكمِة شيء ال يدلّ على عدمها       . ما ال نعلم  
 فوازن مـثال    )٢(.األكثر املطلق شاهٌد على وجود حكمة مستورة عنا هنا أيضاً         
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 ٢٣٥

  )١(.رةًـرةً باهـرى بعض حكمها ظاهـبني األهلية والوحشية كَْي ت

واحـد، وال    العقلي والقليب يف قالب تذكري     دا حرصه على التنبيه   الحظ جيّ 
شّك أنّ الغرض الرئيس من التنبيه حتصيل دفع الغفلة وتأسيسا للحضور الباطين            
والظاهري للحقائق اإلميانية، وما يترّتب عليها من دفع الغفلة جبميع أبعادهـا            

  ...)الفكرية والتربوية واالجتماعية(وأنواعها 

   أمهيته يف صناعة الوعي: خامسا
تسهم معرفة املقاصد يف صناعة وعي اإلنسان بالكون ووظيفته إضـافة إىل            

، وفق املقاصـد    )اإلنسان(واألنفس  ) الكون(وظيفة اإلنسان، نظره يف اآلفاق      
اليت حّددها له خالقه، فيكون املقصد يف املسري شاحذا للهمم ومنّشطا للعزائم،            

ومهته مبقـدار   .. وماهيته بدرجة مهته  .. ة ماهيته فيكتشف اإلنسان قيمته بنسب   
 وبقدر علو املقصد تتعاىل مهّة اإلنسان وتكـرب         )٢(.أمهية املقصد الذي يشتغل به    

وظيفته، إنّ الذي تسكن كيانه املقاصد السامية تصّيره بكرم اهللا ومّنـه مـرآة              
ّمة تتعاىل  ومثاالً مشّخصاً لألمة اإلسالمية، إذ اهل     . عاكسة لإلسالم وحامي مثاره   

الـيت  ) ٣(.بعلو املقصد، واألخالق تتسامى وتتكامل بغليان احلمّية اإلسـالمية        
وتنتهي هبم إىل مواقـف     . تصنعها املقاصد السامية يف قلوب امللتزمني مبقتضياهتا      

ذلك أنّ حياهتم الـيت      .اجتماعية تؤكّد التزامهم جتاه أّمتهم واألسرة اإلنسانية      
ال .. ت املثلى، وهي اجلامعة ملثل هذه اخلزائن القّيمـة        تتوجه إىل مثل هذه الغايا    

يليق عقالً وإنصافاً أن ُتصرف يف حظوظ تافهة، تلبية لرغبات النفس األّمـارة،      
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  )١(.ذ دنيوية فانية، فتهدر وتضّيع بعد ذلكـتمتاعاً بلذائـواس
ـ          سيدفع اإلنسان إىل التعلّق    ة، باملعايل إذا متثّل ظاهرا وباطنـا املقاصـد اجلليل

إنّ "وخاصة إذا نظر إليها من زاوية السّر يف وفرة األجهزة اليت منحت له وغناها،               
حواسَّ اإلنسان ومشاعره قد اكتسبت قوةً ومناًء وانكشافاً وانبساطاً أكثر، ملا ميلك            
من الفكر والعقل، فقد تباَين كثرياً مدى استقطاب حواسه، نظراً لتبـاين وكثـرة              

وألنه ميلك فطرةً جامعةً فقد     .. اسُيسه وتعددت مشاعُره  لذا تنوعت أح  . احتياجاته
  ..أصبح حموراً آلماٍل ورغباٍت عدة ومداراً للتوّجه إىل مقاصَد شّتى

وبـسبب  .. ونظراً لكثرة وظائفه الفطرية فقد انفرجت أجهزُته وتوّسعت       
فطرته البديعة املهّيأة لشىت أنواع العبادة فقد ُمنح اسـتعداداً جامعـاً لبـذور              

كمال، لذا ال ميكن أن ُتمنح له هذه األجهزة الوفرية إىل هذه الدرجة الكثيفة              ال
لتحصيل هذه احلياة الدنيوية املؤقتة الفانية فحسب، بل البّد أنّ الغايةَ القصوى            
هلذا اإلنسان هي أن يفي بوظائفه املتطلّعة إىل مقاصَد ال هناية هلا، وأن يعلـن               

وديته، وأن يرى بنظره الواسـع تـسبيحات        عجَزه وفقره جبنب اهللا تعاىل بعب     
املوجودات، فيشهد على ذلك ويطّلع على ما متّده الرمحة اإلهلية من إنعام وآالء             
فيشكر اهللا عليها، وأن يعاين معجزات القدرة الربانية يف هـذه املـصنوعات             

 )٢(.فيتفكر فيها ويتأّمل وينظر إليها نظر العربة واإلعجاب

د حني مباشرة العيش يف الـدنيا يـسعفه يف جتـاوز            تعلّق اإلنسان باملقاص  
الضغوط اليت تعترض طريقه، فإذا اشتد خناق األمراض وألوان الغربة وأنـواع            
الظلم عليه، ووجد أنّ عالقاته تنفصم مع الدنيا، اكتشف أنّ مقصد اإلميان يف             

ح  يرشده بأّنه مرشّ   - وخاصة التوحيد والنبوة واحلشر      -جممل مضامينه وجتلياته    
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لدنيا أخرى أبدية، وأّنه مؤهل ململكة باقية وسعادة دائمة، ففي هـذه األثنـاء              
يترك كلّ شيء تقطر منه احلسرة وجيعله يتأوه ويتأفف، وأبدله بكلّ ما يبـّشر              

ولكن أّنى هلذه الغاية أن تتحقق وهي غاية        . باخلري والفرح وجيعله يف محٍد دائم     
ة الفطرة، إّنه ال طريق لتحـصيلها إالّ        املىن ومبتغى اخليال وهدف الروح ونتيج     

بقدرة القدير املطلق الذي يعرف مجيع حركات خملوقاته وسكناهتم قوالً وفعالً،           
وأّنى هلـا أن حتـصل إالّ       . بل يعرف مجيع أحواهلم وأعماهلم ويسّجلها كذلك      

لق بعنايته الفائقة غري احملدودة هلذا اإلنسان الصغري اهلزيل املتقلّب يف العجز املط           
  .)١(حىت كّرمه، واختذه خليالً خماطباً، واهباً له املقام السامي بني خملوقاته

  يف تنبيه املخاطب أمهية املقاصد: سادساً
يتمّيز األستاذ بديع الزمان باستعمال النصيحة واملوعظة املعروضة يف قالب ميزج           

ملـسترشد إىل   بني خماطبة العقل والعاطفة، هلذا يركّز على لفت انتباه القـارئ أو ا            
  .النظر يف اآلفاق واألنفس تيسريا لتبليغ املعاين التربوية مبختلف أبعادها

خياطب قلب اإلنسان وعقله، فيخاطبه يف كنف استحضار املقاصد الـيت           
أّنك أّيها اإلنسان إن نظـرت إىل الكـون يف           يتوخى خالقه تنبيهه إليها، ذلك    

 )الكـون ( تناثرة يف الكتاب املنظور   كنف املقاصد تتنّبه إىل الشواهد اجلزئية امل      
، )القرآن الكرمي ( بطريقة حكيمة، تؤّيدها الشواهد املبثوثة يف الكتاب املسطور       

فهذه اخلواتيم القرآنية اليت ُتمَهُر هبا اآليات مع تأييدها آلياهتـا، ترفـع رأس              "
املخاطب من اجلزئي املشّتت غلى الكلي البسيط الواضح، ومن اجلزء املفـّصل            

  .)٢(.."وتوجِّه نظره إىل املقصد األعلى.  الكلّ اجململإىل
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 ٢٣٨

   التخلّق باألخالق اإلهلية.١
النظرة املقصدية للكون واحلياة وفق التصّور اإلسالمي املستفاد من رسائل          
النور تسعف متبنيها على تبين الغاية القصوى لإلنسانية والوظيفـة األساسـية            

اليت تعين التحلي بالـسجايا     "خالق اإلهلية،   للبشرية، فتتعلّق اهلمم بالتخلّق باأل    
 وأن يعلـم اإلنـسان      - اليت يأمر هبا اهللا سبحانه       -السامية واخلصال احلميدة    

عجَزه فيلتجئ إىل قدرته تعاىل، ويرى ضعفَه فيحتمي بقوته تعاىل، ويـشاهد            
فقره فيلوذ برمحته تعاىل، وينظر إىل حاجته فيستمد من غناه تعاىل، ويعـرف             

 )١(.يستغفر ربه تعاىل، ويلمس نقصه فيسّبح ويقّدس كمالـه تعـاىل          قصوره ف 
ويتوكّل عليه حق التوكّل، التوكّل الذي يعين أخذ األسباب، ذلك أنّ التوكل            
يف ترتيب املقدمات كسل، بينما تفويض األمر إىل اهللا يف ترّتب النتيجة توكل             

  )٢(.يأمر به الشرع

   التنبيه العلمي واملنهجي .٢

   عن أمهية الكتاب الكرمي الكشف.أ

ترمي املقاصد إىل إعادة القرآن الكرمي إىل صدارة مصادر التوجيه املعـريف            
واملنهجي، إذ العالقة بني املقاصد ومصدرها األصلي واألساسي وثيقة ال تنفك،           
حبيث يعد فقده سببا يف فقد أثر املقاصد نفسها يف حياة اإلنسان أو على األقل               

 اختالف األقوال والرؤى يف مقاصد وجود اإلنسان، هلذا         يكون تغييبه سببا يف   
 كان حضور املقاصد يف وعي املسلم حضورا للتوحيد يف مـضامينه املعرفيـة            

من هنا يعمل  )توحيد املعارف اليت تسعف يف استيعاب الرؤية لآلفاق واألنفس   (
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 وجود ذلك املعلم األستاذ الـذي     " على عودة القرآن إىل صدارة التوجيه، ألن      
نشاهده ونسمع خطابه، إذ لواله لذهبت تلك املقاصد هباء منثوراً، كالكتاب           

 )١("!..املبهم الذي ال ُيفهم معناه، وال يبينه أستاذ، فيظل جمرد أوراق ال معىن هلا
وهلذا ميثّل القرآن الكرمي مصدرا معرفيا أساسيا يف معرفة مقاصد اخلالق يف خلق             

  .ك املقاصد من جهة أخرىاخلليقة من جهة، ووسائل حتقيق تل

   التنبيه إىل البعد املنهجي.ب

ترمي رسائل النور يف مقاصدها الفرعية إىل التربية املنهجية لطالّهبا، حىت ليغدو            
بالنسبة إليها التعلّق بالتفكري املنهجي من متطلّبات املقاصد الكلية من جهة مضموهنا            

ولـو  (رر الرسائل أنّ وسيلةً حقـة       مث من جهة تبليغها ومتكينها يف اجملتمع، هلذا تق        
  )٢().ولو كانت يف احلق(غالبةٌ على وسيلٍة باطلة ) كانت يف باطل

كما أّنه من الرتبة املنهجية أن يتعلّق اإلنسان باألسباب املوجبـة إلجيـاد             
، فال نرمي إىل الصعود باّتخاذ طريـق      )منطقيا(النتائج املرتبطة هبا ارتباطا سننيا      

، كما أننا ال ميكن أن نفّتش عن الفعاليـة بغـري سـبلها              النـزول أو العكس  
املوضوعية والسننية، الفعالية ترجع إىل التضحية والتضحية مصدر قّوهتا القـوة           

ما احلكمـة يف    " :ذا الصدد يتساءل األستاذ النورسي    املعنوية اليت توجبها، وهب   
داء الـوطن   القوة املعنوية يف حتمل هذا املضحي، ألشد الظلم النمرودي من أع          

والدين املستترين، ويف عدم مواجهته القوة املادية بالرد املادي التخرييب؟ فها أنا            
ألجل  إنّ القرآن احلكيم قد علّمه ذلك     :أعلن لكم وألهل الوجدان كلهم مجيعاً     

أال يتضرر تسعون بريئاً بسبب زنادقة ملحدين نسبتهم عشرة يف املائة، ومـن             
ظام يف الداخل بقّوته كلّها، ومن أجـل نـصب          أجل احملافظة على األمن والن    
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ولوال ذلك، النتقمُت يف يوم واحد      . حارس يف قلب كل إنسان بدروس النور      
هلذا ال ترى األستاذ مـدافعا      .من أعدائي الذين ظلموين مدة مثان وعشرين سنة       

أنـا  :ضد من يهني عزته وكرامته حفاظاً على األمن من أجل األبرياء، ويقول           
ة حبيايت الدنيوية من أجل ملة اإلسالم، بل حىت حبيايت األخروية           مستعد للتضحي 
  )١(".إن لزم األمر

   السننية يف التفكري.٣
النظر بعيين العقل والقلب يف املقاصد املطلوبة أو املرسومة، يسعف املتأّمـل يف             
التأسيس للتفكري السنين، حلمة التفكري املنهجي، من هنا كان النظر يف املقاصد بعني             

لتأّمل مسعفا رئيسا يف التأسيس للتفكري املنهجي، مثاله االمتثال والطاعة لقـانون            ا
 - اجلاري يف الكون على وفق تقسيم األعمـال          -التكامل والرقي للصانع اجلليل     

فرض وواجب، إالّ أن الطاعة إلشارته ورضاه سبحانه الكامنني يف ذلك القانون مل             
 اليت تقتضي قاعدة تقسيم األعمال      -اإلهلية  علماً أن يد عناية احلكمة      .يوف حقها 

 قد أودعت يف ماهية البشر استعدادات وميوالً، ألداء العلوم والصناعات اليت هي             -
  . )٢(" حكم فرض الكفاية لشريعة اخللقةيف

كما يستفاد التفكري املنهجي من التنبيه املستمر إىل وجـوب استـصحاب            
جبميع أشكاهلا وأنواعها، وخاصة املتعلّقة     التحليل السنين يف التعامل مع الظواهر       

مبسائل الدين، فمنها إشارته إىل أنّ مما يشوش أفكار الظاهريني، وخيلّ خبياالهتم،     
اعتقادهم أن دالئل صدق األنبياء عليهم السالم، حمـصورة ضـمن خـوارق             

 أو معظمها   - وحركاته   واعتبارهم أن مجيع أحوال رسولنا الكرمي       . العادات
وهذا ما ال يسمح به الواقع، لـذا ال يـستقيم وال            .  أن تكون خارقة    ال بد  -
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إذ أن اعتقاداً كهذا غفلة عظيمة عن سر احلكمة اإلهلية          . يصلح هلم ما يتخيلون   
يف الوجود، وعن تسليم األنبياء عليهم السالم مقاليد االنقياد إىل قـوانني اهللا             

  )١(".اجلارية يف العامل

   رؤية أثر احلكمة .أ

 - مبا يتوّزع عليه من مقاصد كلّية وجزئية         -يسهم النظر إىل الكون     كما  
يف التأسيس لرؤية احلكمة الفائقة يف األفراد واجلماعات بل وكل عناصر الكون            

أنظر، كيف ُتنجز األعمال هنا حبكمة فائقة وبانتظام بـديع،          "املادية واملعنوية،   
  )٢(".قّة وميزاٍن صائبوتأّمل كيف ُينظر إىل املعامالت مبنظار عدالٍة ح

   تيّسر تفسري سري احلياة وتنظيم الكون.ب

تيّسر نظرة املقاصد املستفادة من القرآن الكرمي املبثوثة يف رسـائل النـور             
تفسري سري الكون فضال عن نشأته ومصريه، فالنظر إليه يف إطار املقاصد يؤكّد             

 جعلت خلدمة اإلنسان،    أنّ مجيع عناصر الكون ومظاهرها املادية واملعنوية إّنما       
ألنّ اإلنسان هو أشرف األسباب وأوسعها اختياراً وأمشلها تصرفاً يف األمـور،            

اليت كلّ منها عبارة    -الختيارية، كاألكل والكالم والفكر     وهو يف أظهر أفعاله ا    
ليس له نصيب منها إالّ واحداً       -عجيبة ويف غاية االنتظام واحلكمة    عن سلسلة   

  )٣(.لسلةمن مائة جزء من الس
. إنّ البشر مثٌر هلذه الكائنات، فهو املقصود األظهـر خلـالق املوجـودات            
. والقلُب كالنواة، فهو املرآة األنوار، لصانع املخلوقات مـن هـذه احلكمـة            

                                                           
  ٦٥ ماتحماك/ صيقل اإلسالم.١
 ٥٠ الكلمات.٢
  ٧٢٧ الكلمات .٣



 ٢٤٢

فاإلنسان األصغُر يف هذه الكائنات هو املدار األظهُر للنشر واحملـشر يف هـذه              
   )١(".والتجديد هلذه الكائناتاملوجودات، والتخريِب والتبديِل والتحويِل 

 من هنا كانت مجيع األمثار وما فيها من بذيرات، معجزات احلكمة اإلهلية،           
 وهي يف ذات الوقت    هدايا الرمحة اإلهلية،   إّنها مظهر خوارق الصنعة اإلهلية،متثّل    

شـواهد  اإلهلية يف الدار اآلخـرة، و      بشائر األلطاف براهني مادية للوحدانية، و   
لفت النظـر إىل     و الّقها على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم؛       صادقة بأن خ  

 أي فرع منها يؤكّد تلك احلقيقة الناصعة، الحظ إن شئت البـذور واألمثـار،   
 )٢(.الكثرة يف الوحـدة    ترى فيها  مرايا الوحدة يف أقطار عامل الكثرة،      فستراها

  .الوحدة يف الكثرةو
عية يسّهل فهـم املعطيـات       إنّ النظر إىل الكون من زاوية املقاصد الشر       

خـوارُق  وُب واألزهاُر معجزاُت احلكمـة، و     الكونية، فالبذوُر واألمثاُر، واحلب   
دايا الرمحة، وبراهُني الوحدة، وشـواهُد لطِفـه يف دار اآلخـرة،            ه.. الصنعة

قد َوِسـع   . شواهُد صادقة بأنّ خالّقها على كل شيء قدير وبكلّ شيء عليم          و
فالشمُس كالبذرة،  . اخللق والتدبري والصنع والتصوير   كلّ شيء بالرمحة والعلم و    

والنجُم كالزهرة، واألرُض كاحلّبة، ال تثقل عليه باخللق والتـدبري، والـصُنع            
فالبذور واألمثار مرايا الوحدة يف أقطار الكثرة، إشـاراُت القَـَدر،           . والتصوير

ةً لوحِدة الفاطر   رموزاُت القُْدَرة بأنّ تلك الكثرة من منبع الوحدة، تصُدُر شاهد         
مث إىل الوحدة تنتهي ذاكرةً ِلحكمة الـصانِع يف اخللـق           . يف الصنع والتصوير  

ينظُـُر   -بكُلِّية الَنظَر إىل اجلزئي   - و تلوحيات احلكمة بأنّ خالق الكلّ      والتدبري،
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 ٢٤٣

  )١(ثَمَّ إىل جزئه، إذ إن كان مثراً فهو املقصود األظهُر ِمن خلق هذا الشجر
توحيد املبثوث يف الكتابني املسطور واملنظور، ييّسر فهم        النظر يف مقصد ال   

الكون واستيعاب معانيه وحكمه، خبالف الشرك الذي جيعل الكون مستعصيا          
 هل ميكن مشاهدة هـذه      - ولو كشعرة    -فيا َمن له أدىن شعور      "على الفهم،   

السهولة املطلقة يف اجلود املطلق يف رخيصية مطلقة ومع شهود هذه احلكمـة             
امة يف االنتظام املطلق، أن يستند خلق الشيء كهذه الرمانة مثالً إىل أسباب             الع

ـ   جامدة، لكن جتلب جهازات أكثر األشياء لتصنيع ذلك الشيء         ذي الواحد ال
، وأن ال تكون هلذه الرمانة غاية إالّ أكلها يف          هو مثال مصغر لكل تلك األشياء     

  )٢(".دقيقة للذة حيوانية
ت اجلزئية على احلكمة نفسها املستفادة من النظر يف         ويسعف النظر يف الدالال   

الكون، أنظر مثال، كيف تساعد احلكمة اليت وظّفت رأس اإلنسان يف حواسـه،             
بوظائف عديدة، لو خّصصت لكل وظيفة منها يف رأس اإلنسان مقـدار خردلـة              

 واألعجب أن ترى احلكمة نفسها يف مجيع        )٣(".لصار رأس اإلنسان كجبل الطور    
ر الكون املادي، فترى دقّة الصنعة يف الرمانة اليت منتهى غايتها أكلك يف حلظة              مظاه

غفل، فمحال ظاهر أن يثمر رأسك جبالً من األمثار، وأن ال يثمر مثل اجلبـل إالّ                
ِإذ يلزم حينئٍذ مجع هناية احلكمة مع هناية العبثية، وهو من أحمل احملال             .مثرة كرأسك 

نة، كأمثاهلا تضمنت قصيدة يف بيان األمساء احلـسىن،         وأبطل الباطل، بل تلك الرما    
  )٤(".فأفادت معانيها، فوفّت فتوفّت فدفنت من فيك فيك

                                                           
  ٧٣٢ الكلمات .١
  ٤٦٧ املثنوي العريب .٢
  ٤٦٧ املثنوي العريب النوري .٣
  ٤٦٧ انظر املثنوي العريب النوري .٤



 ٢٤٤

أبصر يف نفسك والكون الذي حولك باملقاصد املبثوثة فيه، فترى الَعـدل            
إذ هو الـذي أّسـس بنيـان        .. احلاكم، هو احلكُم الفرد، هو العادل احلكيم      

باحلكمة النظّامة، أصول حكمته رابطة املوجودات،      الكائنات، مبسطر املشيئة،    
ففّصل املوجودات بدستور القضاء، بقانون القدر، قوانني القـدرة، خّياطـة           
الصور، لقامة املصنوعات، فنظّم الكائنات بناموس الُسّنة، بقـانون العـادات،           

ـ      "نواميس السّنة، قوانني العادة، نظّامة املخلوقات،        ا إذ يفعل ما يشاء وحيكم م
قـد زّيـن    .. بتلطيف الرمحة، بتكرمي العنايـة    ..  يف األرض والسموات   "يريد

حـّسانة املـصنوعات وزينـة      .. دساتري العناية .. نواميس الرمحة .. الكائنات
تظـاهرات  .. جبلوة األمساء جتلّـي الـصفات     .. فنّور الكائنات .. املوجودات

  )١(.ض والسمواتيف األر.. نّوارة املوجودات.. يف َجلوات الصفات.. األمساء
نرى بني داللة احلكمة على املقاصد وداللة املقاصد على احلكمة تـداخال            
كبريا، حبيث تكون كل واحدة منهما طريقا لألخرى فالزهر والثمر، واحلـب            
والبذر، معجزات احلكمة، هدايا الرمحة، براهني الوحدة، بشائر لطفـه،يف دار           

يء عليم، على كل شيء قـدير،       اآلخرة، شواهد صادقة، بأنّ صانعها بكلّ ش      
 فتشاهد كل نـوع مـن       )٢(.، باللطف والتدبري  بالرمحة والعلم  وسع كل شيء  

آالف األنواع األحياء اليت تزيد على مخسني مليوناً على الكرة األرضية، يلبس            
أقمصته املزركشة املنسقة ويبّدهلا كل سنة، بل ال يبقى جناح واحد وهو عضو             

اب الذي ال يعد وال حيصى، ال يبقى هذا العـضو           واحد من مئات أعضاء الذب    
مما يدل على أن األفعال     . مهالً وال سدًى بل ينال نور القصد واإلرادة واحلكمة        

 اليت هي مهد ما ال حيد من ذوي         -واألحوال اجلليلة للكرة األرضية الضخمة      
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 ٢٤٥

 ال تبقى خارج اإلرادة واالختيـار       -املشاعر وحضارهتم ومرجعهم ومأواهم     
والنظر  .)١(صد اإلهلي، بل ال يبقى أي شيء خارجها، جزئياً كان أم كلياً           والق

يف الكتاب املسطور يؤكّد احلقيقة نفسها لقد حتّولت بذلك النـور حركـاُت             
الكائنات وتنوعاُتها وتغرياُتها من العبثية والتفاهة وملعبة املصادفة إىل مكاتيـب           

حىت ترقّى العـاملُ وصـار      .إهليةربانية، وصحائف آياٍت تكوينية، ومرايا أمساء       
، كما أن النظر يف مقصد التوحيد ييّسر لك فهـم           )٢(كتاب احلكمة الصمدانية  

  .تلك احلكمة املتناثرة بإحكام يف الكل
تقرر أبعاد املقاصد أنّ للمقاصد السامية حال التزام هبا آثارا عظيمة على اإلنسان،             

اإلنسان مبقاصد تافهة تدّمر حيـاة الفـرد        كما أنّ الغفلة عنها أو إمهاهلا املطلق يأسر         
واجملتمع، من هذا املنطلق نركّز على اآلثار اإلجيابية للعناية الفعلية باملقاصد الـسامية،             

  .كما سنوّضح خطر إمهاهلا على اإلنسان واجملتمع واألسرة اإلنسانية

  أمهية املقاصد يف التأسيس للبعد االجتماعي :سابعا

  سان الكشف عن قيمة اإلن.١
قيمة اجملتمع من قيمة اإلنسان، واجملتمع الذي ال قيمة لإلنسان فيه ال يعـري              
أي قيمة للمجتمع، ومبىن تلك القيمة املقاصد اليت تتوّخى الرسالة حتقيقها، فإذا            
كانت املقاصد إنسانية كان اجملتمع املنشود إنسانيا، ذلك أنّ قيمة اإلنـسان يف             

ّنه ال ميكن أن يكون شيء موهوم مبدءاً حلقيقة         الرسالة تتعلّق مبقاصدها فيه، أل    
فنقطة االستناد واالستمداد حقيقتان ضروريتان مغروزتان يف الفطرة        . خارجية

والوجدان، حيث إنّ اإلنسان مكّرم وهو صفوة املخلوقات، فلوالمها لتـردى           
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 اإلنسان إىل أسفل سافلني، بينما احلكمة والنظام والكمال يف الكائنات يرّد هذا           
 واملنظـور  )القرآن الكرمي ( فاملقاصد املتجلية يف الكتابني املسطور       ".االحتمال

، تكشف عن أمهية اإلنسان بالنسبة لرسائل النور إضافة         )الكون مبا فيه اإلنسان   (
إىل البعد اإلنساين يف املسعى االجتماعي من جهة والوظيفة الكلية للرسالة اليت            

   .متثّلها رسائل النور من جهة أخرى
وترجع القّوة املعنوية يف رسائل النور إىل وجود حمفّزات موضوعية فاعلة يف            
إجياد دافعية فعل اخلري ومحايتها، فمثال، كما أن وجود اجلنة والنار ضروري يف             
اآلخرة فإنّ الغلبة املطلقة ستكون للخري وللدين احلق يف املستقبل، حىت يكـون             

 هو األمر يف سائر األنـواع األخـرى،         اخلري والفضيلة غالبني يف البشرية كما     
وحىت يتساوى اإلنسان مع سائر إخوانه من الكائنات، وحىت حيق أن يقـال يف              

  )١(".أّنه قد حتقق وتقرر سّر احلكمة األزلية يف النوع البشري أيضاً": حقّه

   السعادة الدنيوية طريق جلب.٢
وضوعية، التأسـيس   من بني األهداف اليت ترمي إىل حتقيقها املقاصد بطريقة م         

لفاعلية حياة اإلنسان املسلم من خالل ربطها باملقاصد مع حتديد الوسائل الكفيلـة    
بتحقيق ذلك املسعى، ولعلّ من األهداف السامقة اليت خدمتها جمموع املقاصـد             

  .الكلية والفرعية رسم طريق جلب السعادة األبدية كهدف هنائي للمسري البشري
عربا وعجما من سعادة دنيوية إىل تسليم أمرهم هللا          يعود ما ناله املسلمون     

تعاىل والرضا بقضائه وقدره ، فقد كانوا يرون احلكمة يف املقاصـد الكليـة،              
  )٢(.ويتلقّون دروس العربة من احلوادث بدالً من الرهبة واهللع منها
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  عنصر قّوتنا املادية واملعنوية .٣
قّوتنا وفعاليتنا املادية واملعنوية يف     تعّد املقاصد األصلية اخللفية النظرية لعنصر       

احلياة املعيشة، فمرد شجاعتنا وبطوالتنا على مّر التاريخ التزامنا مبضامني األوامر 
اإلهلية، وقد ثبت ذلك مبنطوق القرآن الكرمي واحلديث النبوي الصحيح، وأّيدهتا 

ة األطراف، التجربة واحلكمة املوّزعة كالدرر املنتظم يف مساحات الكون املترامي   
إنّ راية اإلسالم والتوحيد اليت بني أيدينا على مّر التاريخ كانت سببا قوّيـا يف               

  . املتناقلة جيال عن جيل)١(شجاعتنا وبطوالتنا

   اكتشاف حكمة الوظيفة.٤
قراءة املقاصد بعني القلب والعقل يسمح باكتشاف حكمة وظيفة اإلنسان          

حنو املستقبل سأل فن احلكمة املرسل من      ملا توّجه نوع البشر     "على األرض، ألّنه  
من أين؟ وإىل    !يا بين آدم   :قبل الكائنات، ومن جانب حكومة اخللقة مستنطقاً      

فبينمـا  . أين؟ ما تصنعون؟ من سلطانكم؟ من أين مبدؤكم وإىل أين املـصري؟           
أيها الـسائل   :  وخطيبهم ومرشدهم  احملاورة، إذ قام سيد نوع البشر حممد        

جودات أتينا بأمر السلطان األزيل، مأمورين ضمن دائرة القدرة         حنن معاشر املو  
اإلهلية، وقد ألبسنا واجب الوجود املتصف جبميع صفات الكمال، وهو احلاكم           

وحنن معاشر  .. األزيل، حلة الوجود هذه، ومنحنا استعداداً هو رأمسال السعادة        
علـى جنـاح    وحنن  .. البشر ننشغل اآلن بتهيئة أسباب تلك السعادة األبدية       

فيا أيتها احلكمة اشهدي وقـويل      . السفر، من طريق احلشر إىل السعادة األبدية      
  )٢(".مثلما ترين، وال ختلطي األمور بالسفسطة
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وال يتوقّف األمر عند اكتشاف البعد الوظيفي بل يتعّداه بالتنبيه إىل أصول            
 ال يلتئم قبـول     السعادة األبدية املخزونة يف االلتزام بتلك املقاصد السامية، ألنّ        

العبث يف الكون مع الثابت بشهادة العقل واحلكمة واالستقراء ذلـك النظـام             
  . )١(.املتكامل الدال على السعادة األبدية، ألنّ العدم حييل كل شيء إىل العبث

   التعّرف على احلكمة.٥
ال يكون النظر إىل الكائنات نظر حكمة، إالّ إذا أبصرها اإلنسان يف إطار رؤية              

قصدية، حتتكم إىل املقاصد املبثوثة يف مجيع مظاهر الكون، تلك النظرة اليت جتعلك             م
ترى الدنيا كأّنها شجرة عظيمة متناغمة، فكما أنّ الشجرة هلـا أغـصان وأوراق              

تـشاهد   - الذي هو شّق من شجرة اخللقة - وأزاهري ومثرات، ففي العامل السفلي
باتات واألشجار يف حكم أوراقه، واحليوانـات       أيضاً أنّ العناصر مبثابة أغصانه، والن     

كأهنا أزاهريه، واألناسي كأهنم مثراته، فالقانون اإلهلي اجلاري على األشجار يلـزم            
احلكيم "أن يكون جارياً أيضاً على هذه الشجرة العظمى، وذلك مبقتضى اسم اهللا             

واة، وأن  ، لذا فمن مقتضى احلكمة أن تكون شجرة اخللقة هذه ناشئة أيضاً من ن             "
اذج وأسس سائر العوامل فضالً عن احتوائـه علـى العـامل            من تكون النواة جامعةً  

اجلسماين، ألنّ النواة األصلية للكائنات املتضمنة أللوف العوامل ومنشأها ال ميكـن            
  ) ٢(.أن تكون مادة جامدة قط

אא:אא 
 احلقّة من اخلليقة ما مل يتحّرر عقال وقلبا         ال يستفيد املرء من معرفة املقاصد     

من جمموعة من املكّدرات املعنوية واملادية، هلذا ال تنفـع املعرفـة اجململـة أو               
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التفصيلية للمقاصد بتمكّن تلك املنّغصات من قلوب وعقول املكلّفـني، بـل            
ينبغي أن حيرر مدركها من الوقوع حتت طائلة موانع االستفادة من إدراك تلك             

  .قاصد الشرعيةامل
 ذكر األستاذ جمموعة ال يستهان هبا من صوارف البال عن القراءة املوضـوعية           
واإلجيابية للكون واحلياة، ولو أطلق الباحث لنفسه عنان حبثها واستقـصائها ملـا             

  .وسعته اجمللّدات الطوال، هلذا سنقتصر يف هذه العجالة على بعضها

  النظر إىل الكون من زاوية الشرك) ١
بطل االنتفاع باملقاصد إذا نظر إىل الكون من زاوية الـشرك، ذلـك أنّ              ي

 - مهما كان جزئياً     -التدّخل العشوائي للشرك يف أي موجود من املوجودات         
 يفسد تلـك الغايـات،      - مهما كان بسيطاً أو صغرياً       -ويف أي كائن حي     

ويبطل تلك املقاصد، ويصرف األذهان عن تلك الغايـات، وعمـن أرادهـا             
. وهذا ما خيالف ماهية الربوبية املطلقة متاماً ويعاديهـا        . وقصدها، إىل األسباب  

فالبد إذاً أن متنع هذه الربوبية الواحدة املطلقة الشرك وصوره بأي شكل مـن              
األشكال، فإرشادات القرآن الكرمي الغزيرة املستمرة إىل التوحيد، وإىل التقديس          

ة، ويف كلماته، وحىت يف حروفه وهيئاتـه،        والتنـزيه والتسبيح، يف آياته الكرمي    
  ) ١(.نابعة من هذا السر األعظم

قفي ال تتدخلي   :ختّيل أّنه قيل لألرض اليت هي جندي يف جيش السماوات         
يف أمر التناغم احملدد للوظيفة اجلزئية يف اإلطار الكلي الشامل للمنظومة الفلكية،            

السماوات نفسها، وُسلكت وأُحيل استحصال نتيجة االنتظام وذلك الوضع إىل      
طريق الكثرة والشرك بدل الوحدة، يلزم عندئٍذ أن تقطع ماليني النجوم كـل             
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منها أكرب بألوف املرات من الكرة األرضية، أن تقطع كل يوم وكل سنة مسافة  
  )١(.مليارات السنني يف أربع وعشرين ساعة

اصد املعنوية  وال يبعد الكفر واملعصية عن أثر الشرك بسبب بعدمها عن املق          
واملادية اخلاصة والعامة، إنّ الكفر واملعصية نوع من العدم والتخريب، فيمكن           

ألن الكفـر   . أن حيركهما اجلزء االختياري بأمر اعتباري، فيسببان نتائج مريعة        
وإن كان سيئة واحدة، إالّ أّنه حتقري جلميع الكائنات بوصمها بالتفاهة والعبثية،            

ت الدالة على الوحدانية، وتزييف جلميـع جتلّيـات         وتكذيب جلميع املوجودا  
فإنّ هتديده سبحانه وتعاىل وشكواه باسم الكائنـات قاطبـة،          .األمساء احلسىن 

اإلهلية احلسىن، كلّها من الكافر شـكاوى عنيفـة          واملوجودات كافة واألمساء  
  )٢(.وهتديدات مريعة هو عني احلكمة وأنّ تعذيبه بعذاب خالد هو عني العدالة

 . الكفر والضاللة جتاوز شنيع وتعّد رهيب، وجرمية تتعلّق جبميع املوجودات          إنّ
ذلك ألنّ أهل الكفر والضاللة يرفضون الغاية السامية خللق الكائنات اليت نتيجتـها             

. العظمى عبودية اإلنسان وتوّجهه باإلميان والطاعة واالنقيـاد للربوبيـة اإلهليـة           
 اليت هي العلّـة الغائيـة وسـبب بقـاء     - فإنكارهم هذه النتيجة العظمى للكون    

  )٣(. نوٌع من تعٍد على حقوق مجيع املخلوقات-املوجودات 

  حصر اهلّمة يف االستفادة الشخصية )٢
يقوم الكون يف عناصره املادية واملعنوية على التناغم الكبري بينـها، ذلـك            

تكامل بينها التناغم الذي يرجع يف كثري من عناصر فاعليته إىل مشول عناصره وال
االستفادة االجتماعية من معرفة املقاصد إذا فََين        وفق جعل اهللا هلا، هلذا تستحيل     
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املستفيد يف جهة استفادته وحصر ذهُنه يف طريقها وينسى ما عداها وينظر إىل             
كل شيء لنفسه وحيصر العلة الغائية على ما يتعلق به، فإذاً ال جمازفة يف الكالم               

إنّ زحل الـذي أبدعـه       :شخص يف مقام االمتنان بأن يقال     املوجَّه إىل ذلك ال   
خالقه أللوِف ِحكٍَم، ويف كل حكمة ألوُف جهاٍت، ويف كل جهـة ألـوُف              

 ومن هنا كـان     )١(.مستفيٍد العلة الغائية يف إبداعه جهة استفادة ذلك الشخص        
فلشّدة حّبه لنفـسه ال يعطـي       !  اخللق، فانظر ما أشّده ظلماً     اإلنسان من أظلم  

شياء قيمة إالّ مبقدار خدمتها لنفسه، وينظر إىل مثرهتا مبقياس نفعها له، ويظن             األ
  .العلّة الغائية يف احلياة عني احلياة

للخالق يف كلّ حّي ِحكَمـاً       متغافال يف ذلك عن مبادئ رئيسة مؤّداها أنّ       
  )٢(.تدق عن العقول

   التعلّق بالدنيا ومفاتنها)٣
املقاصد املوّزعة بإحكام على الكون بعناصـره       التعلّق بالدنيا مينع من رؤية      

املختلفة، إنّ املبتلى حبّب هذه احلياة حيسَب أنّ العلة الغائية يف احلياة وبقائهـا،              
وأنّ كل ما أودعته القدرة األزلية يف جوهر اإلنـسانية وذوي احليـاة مـن               

ظ هذه  اجلهازات العجيبة والتجهيزات اخلارقة، إّنما أعطاها الفاطر احلكيم حلف        
إذ لو كان بقاء احلياة هـو        !.كال مث كال   .احلياة السريعة الزوال، وألجل البقاء    

املقصود من كتاب احلياة، لصار أظهر وأهبُر وأنوُر دالئل احلكمـة والعنايـة             
واالنتظام وعدم العبثية بإمجاع شهادات نظامات الكائنات، أعَجَب وأغـرَب          

 -كمثل شجٍر   . نتظام وعدم احلكمة  وأنَسب مثال العبثية واإلسراف، وعدم اال     
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 ليس هلا إالّ مثرة فردة كخردلة، بل يرجع إىل احلي من مثرات احليـاة               -كجبل  
مث سـائر    .مبقدار درجة مالكية احلي للحياة وتصرفه احلقيقـي فيهـا          وغاياهتا

الثمرات والغايات راجعة إىل احمليي جل جالله باملظهرية لتجليـات أمسائـه،            
أنواع جلوات رمحته يف جنته يف احلياة األخروية اليت هي مثرات           وبإظهار ألوان و  

  )١(.بذور هذه احلياة الدنيوية
ويولّد التعلّق بالدنيا تبديل الغاية، فتصبح كالغاية املشهورة بني أهل الغفلة           
اليت هي جهة استفادتنا منه، من األكل وغريه، فأقل وأحصر، وأذلّ وأصغر من             

  )٢(.ة الشيء، بل هي وسيلة إحدى غاياتهأن تكون غاية تاّمة خللق

   اإلغراب يف األسلوب واملضامني)٤
تلحق غرابة األسلوب ضررا عظيما باملقاصد والغايات النبيلة، فتكون سببا          
يف عزوف الناس عن النظر إىل املقاصد نفسها، وال يشفع هلا سـالمة النيـات               

فتح مغاليق تلـك    االنشغال بذلك املسلك الذي ي    ": وصحة الغايات، ذلك أنّ   
األسرار الغيبية يلحق الضرر بالعمل ألسس اإلسالم، هلذا كان العمل يف مسلك            
الوضوح أهم من ذلك املسلك وأمثن منه وأقوم، وهو حمور احلاجة العامة وُيسد             
احلاجة املاسة للجميع بالعمل ألسس اإلسالم وهو خدمة خزينة احلقائق اإلميانية           

ملنطلق ُوّجهنا إىل سلوك هذا الطريق، ألن االنشغال        واالستفادة منها، من هذا ا    
 - وهي احلقائق اإلميانية     -بذلك املسلك جيعل املرء يدع أعظم املقاصد وأجلّها         

  )٣(.يف درجة تالية
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   االبتعاد عن املقاصد الشرعية سبب يف تذكية الصراع)٥
سببا االختالف يف االلتزام مبقتضى املقاصد الشرعية كان وما يزال وسيبقى           

يف شرارة الفنت، ذلك أّنك ال جتد بني املتصارعني اتفاقا يف املقصد وال غاية، بل         
ليس على الكرة األرضية نقطة تالق ألفكارهم، ذلك ألنه ليس ألجل احلـق،             

. فترى فيه اإلفراط البالغ دون حدود، مما يفضي إىل انشقاقات غري قابلة لاللتئام            
  )١(..وحاضر العامل شاهد على هذا

   التأّهل لنيل العقوبة)٦
يقع اإلنسان جّراء عدم انسجامه مع املقاصد الشرعية حتت طائلة استحقاق           
العقوبة الدنيوية واألخروية، ألن ذلك العاصي يستحق بـال ريـب التهديـد             

، بسبب عدم التنـاغم مـع       )٢(الرهيب كما يستحق أنواعاً من الوعيد املرعب      
حىت تغدو املظامل الـيت يقترفهـا       .ملعنوياملقاصد الشرعية يف بعديها املادي وا     

اإلنسان عند خرقه الغاية من اخللق سببا يف الغضب اإلهلي والسخط الربـاين،             
تلك املظامل اليت تثري هيجان الكائنات واألرض والسماء والعناصـر وتـؤجج            

  )٣(.غضبها على مقترفيها

   التحّول السليب)٧
 ومل تستعمله يف سبيله، بـل        هللا - يا أخي    -العقل عضو وآلة، إن مل تبعه       "

جعلته يف سبيل اهلوى والنفس، فإّنه يتحّول إىل عضو مشئوم مزعج وعاجز، إذ             
حيّملك آالم املاضي احلزينة وأهوال املستقبل املخيفة، فينحدر عندئـٍذ إىل درك            
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آلة ضارة مشئومة، أال ترى كيف يهرب الفاسق من واقع حياته ويـنغمس يف              
ا لنفسه من إزعاجات عقله؟ ولكن إذا بيع العقل إىل اهللا،           اللهو أو السكر إنقاذ   

واُسُتعمل يف سبيله وألجله، فإّنه يكون مفتاحاً رائعاً حبيث يفتح ما ال يعد من              
خزائن الرمحة اإلهلية وكنوز احلكمة الربانية فأينما ينظر صاحبه وكيفما يفكّـر            

ويشاهد الرمحة  . يرى احلكمة اإلهلية يف كل شيء، وكل موجود، وكل حادثة         
اإلهلية متجلية على الوجود كله، فريقى العقل هبذا إىل مرتبة مرشٍد رباين يهيئ             

  )١(".صاحبه للسعادة اخلالدة
 غـري مقـصود     -الغفلة عن املقاصد الشرعية يوقع اإلنسان فريسة لتحّول         

يف الغايات واملقاصد، كاعتقاد عظماء الفلسفة وروادها ودهاهتا، أمثال          -أحيانا
الطون وأرسطو وابن سينا والفارايب بأن الغاية القصوى لكمـال اإلنـسانية            أف
أي باخلالق جلّ وعال، فأطلقوه حكماً فرعونياً طاغيـاً،         ! "التشّبه بالواجب "هي

َعبـدة  :ومّهدوا الطريق لكثري من الطوائف املتلبسة بأنواع من الشرك، أمثـال          
 جـوم، وذلـك بتـهييجهم     األسباب وَعبدة األصنام وعبدة الطبيعة وعبدة الن      

 لتجري طليقة يف أودية الشرك والضاللة، فسّدوا سبيل العبوديـة إىل            "األنانية"
اهللا، وغلّقوا أبواب العجز والضعف والفقر واحلاجة والقصور والنقص املندرجة          
يف فطرة اإلنسان، فضلوا يف أوحال الطبيعة وال جنوا من محأة الشرك كلياً وال              

  )٢(.ر الواسعاهتدوا إىل باب الشك
إمهال املقاصد من اجلماعة أو نسياهنا يوقع اإلنسان فريسة لألنانية، فتتحّول           

  .خادمة وخاضعة ملطالبها اآلنية )٣(األذهان إىل أنانيات األفراد وحامت حوهلا
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   إمهال التكليف)٨
املقاصد الكلية وضعت متكّيفة ومتناغمة مع معطيات الزمان وضـرورات          

 مبا ال يدع جماال للشك أّنها وضعت يف أصلها ملقاصـد            الظروف، وهذا يؤكّد  
مرتبطة أساسا حبقائق التكليف، ذلك أنّ مقاصد التكاليف الـشرعية طلـب            
لتجلي املقاصد الكلية؛ فاملكلّف مطالب بتكييف نفسه مع الـشريعة التزامـا            

  .بأوامرها وتركا ملا هنت عنه
ورة تكّرس إمهال التكـاليف     إنّ الغفلة عن املقاصد املبثوثة يف اآليات املسط       

الشرعية املرتبطة أساسا باالبتالء، وملّا كان االبتالء واالختبار من مقتـضيات           
 يرى األستاذ أنّ    - أساس التكليف    -التكليف اإلهلي املرتبط بالتأسيس للحرية      

ذلك ،  -أي سواء أراد اإلنسان أم مل يرد      - املعجزة ليست ُمرِغمةً على التصديق    
ان وحكمة التكليف يقتضيان معاً فتح جمال االختيار أمام العقل          سر االمتح  أنّ

فلو ظهرت املعجزة ظهوراً بديهياً ملزماً للعقل كما        . من دون سلب اإلرادة منه    
هو شأن البديهيات ملا بقي للعقل مثة اختيار، ولصدَّق أبو جهل كما صّدق أبو              

يف والغايـة مـن      والنتفت الفائدة من التكل    - رضي اهللا عنه     - بكر الصديق 
، فالتسليم بالعـدل    )١(االمتحان، ولتساوى الفحم اخلسيس مع األملاس النفيس      

اإلهلي يفرض القول باحلرية ومقتضياهتا املؤسسة لقبـول فكـريت احلـساب            
  .والعقاب
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א 
انطلق البحث من جمموعتني متشاكستني من الفرضيات، وبعـد البحـث           

مصطلح املقاصد يف رسائل النور فكرة مركزية       املستقصي انتهى الباحث إىل أنّ      
هادية، يستلهمها بديع الزمان يف وضع املقاصد الكلية وفروعها، ومتثّل تلـك            
املقاصد مثرة من مثرات القرآن الكرمي، متثّل األستاذ النورسي مضموهنا وحاول           

  .النسج على منواله يف عرضها، حبيث بدت صورة مستلة منها
ملقاصد من القرآن الكرمي والسنة املطّهرة مبا فيها السرية         استقى بديع الزمان ا   

، كما استثمر اجلهد البشري يف تأكيد تلك املقاصد، واستجابة          العطرة للنيب   
لدواعي الزمان وضع بديع الزمان مقاصد جزئية فرعية مندجمة يف املقاصد الكلية       

  . من القرآن الكرمي والسنة املطّهرة املستفادة
لك الفرضيات مبجموعها أمهية املقاصد يف درس رسائل النور         وقد أكّدت ت  

من جهة واكتشاف أبعادها من جهة أخرى، حبيث تغدو مبعزل عنها أشبه بنص             
  .يؤسس للعبثية

وهبذا نستبعد اجملموعة الثانية من الفرضيات، فيؤكّد العـرض أنّ مقاصـد            
رفـة  الرسائل ليست مكابدة خاصة مبعزل عن نصوص الوحي، بـل تعـّد مع            

وتقعيدا منبعثا من مشس املعرفة اإلهلية املسطورة يف الوحي واملنظورة يف الكون            
واملؤّيدة بالواقعني الكوين والبشري، إّنها وإن كانت يف بعض جزئياهتـا مـن             
مقتضيات التكّيف مع معطيات الزمان واملكان، فهذا مل يدفع األستاذ النورسي           
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ف مع ثقافة الغازي، بل كانـت يف        إىل تأسيس مقاصد مزامحة يفرضها التكيّ     
كثري منها مندجمة مع املقاصد األصلية املستفادة من الوحيني، ليس هذا فحسب            
بل كانت حمّددات أساسية لتلك للمقاصد املرسومة يف حدود الظروف الراهنة،           
مما يقرر أنّ للمقاصد الكلية أمهية معرفية وتربوية كبرية، ال تقلّ أمهيـة عـن               

زمان وذلك ألمهيتها العظيمة يف فهم كيفيات التعامل مع الظروف          املقاصد يف ال  
  حاضرا ومستقبال وأثر ذلك يف فهم ترتيب األولويات ماضيا واإلفادة منه

وقد عرضنا ما يؤكّد أنّ املقاصد مصطلح حمّدد املعامل، ميكن أن نلحق بـه              
وأنّ لتلك  ...جمموعة من التوابع، كالغاية واهلدف والنتيجة واحلكمة والفائدة و        

املقاصد رتبا وتقسيمات متباينة، فكانت منها تقسيمات خاصة كاملقاصد اإلهلية 
إضافة إىل تقسيمها إىل    ...واملقصد احلقيقي ومقصد املقاصد واملقصد العايل، و      
  ...مقاصد كلية وجزئية، ومقصد أصلي ومقصد تبعي

ل علـى   وقد عرضت املقاصد الكلية يف رسائل النور عرضا رائعا بصيغ تد          
الغاية التربوية واملنهجية اليت حتكم العرض، قكانت املقاصد الكليـة جـواب            

صيغة التكامـل    ألسئلة متكررة متفاوتة، تنّوعت صيغ التعبري عنها، فظهرت يف        
  .الكلي، وظهرت يف صيغ املقاصد الفرعية املندجمة يف املقاصد الكلية بني اجلزئي

السّنة املطّهـرة والـسرية      الكرمياستقى األستاذ تلك املقاصد من القرآن       
الشريفة إضافة إىل شهادة الواقع الكوين والبشري، ومتثّل تلـك املقاصـد يف             

 والتـساند فيمـا     لبالتناسب والتسلس  الوحيني، أعلى مقام الكلمات، وتتمّيز    
بينها، ورعاية الفطرة واملطابقة، والتوّزع على نص الوحي، غرضـها تثبيـت            

 جزئية واإلجابة عن أسئلة مكررة بوضوح وبساطة تيّسر         القاعدة الكلية بأمثلة  
  .تفسري احلياة والكون
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متثّل النورسي ميزات عرض املقاصد يف الوحيني، فظهرت املقاصـد متنـاثرة            
، وجتلّت فيها احلكمة املعرفية مبختلـف       )رسائل النور (على النص النوري     بإحكام

لدعوة لالستغفار قدر العـدد     وجوهها وتعدد وظائفها، إضافة احلكمة التربوية كا      
  ...الالهنائي من تناثر املقاصد، والدعوة إىل احلسن واخلري واحلق والكمال

واحلشر إضافة إىل   ) الرسالة(حصرت رسائل النور مقاصدها يف التوحيد والنبوة        
  . العدل مع العبادة، فبّين يف ثنايا احلديث عنها أساليب عرضها، وأمهيتها يف العبادة

أنّ العدالة أقسام عّدة،    ) التوحيد والنبوة واحلشر  ( ت مجيع املقاصد الرئيسة   وقد بّين 
أوهلا حمضة وإضافية، وأخرى سلبية وإجيابية، وثالثة عدالة منظورة وعدالة مسطورة،           

  .وهي بتفاصيلها إضافة إىل ما سلف، حجة على إثبات وتثبيت تلك املقاصد
رتيب األولويات، مبعىن وضـع     متثّل املقاصد الرئيسة اآلنفة الذكر يفرض ت      

مقاصد مرحلية مندجمة مع األصلية املشار إليها أعاله، من هنا كـان لألسـتاذ              
مقاصد يف الزمان، ميكن تلخيصها يف األمن والنظام واحلرية والعدالة، وحصول           

أهـداف   صحوة إسالمية، وإنقاذ اإلميان واالعتصام بالقرآن، وهلذا املقـصد        
أقصر طرق الفعالية،  بني املدرستني الدينية واحلديثة، رسمكثرية، منها، املصاحلة    

نشر قيم اخلري وصد الشر، التأسيس للتواصل اإلسالمي واإلنـساين، حتقيـق            
شكر والعبـادة،   يف طريق ال   .االحتاد واألخوة والطاعة واحملّبة وإعالء كلمة اهللا      

ابة حلاجاتـه،    وإعطاء احلياة معىن، بإنقاذ اإلنسان واالسـتج       .والشفقة واحملّبة 
  .وتليني القلوب، والقيام بوظيفة اخلدمة، وخدمة اإلميان.لتجاوز اهلالك

وانتهينا بعد ذلك العرض إىل تأكيد أبعاد أمهية حبث املقاصد، فهي إضـافة             
  .على أمهيتها اإلميانية، هلا أمهية نفسية واجتماعية وفكرية ومنهجية
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א 

، ترمجة إحسان قاسم الـصاحلي؛ سـوزلر        بديع الزمان سعيد النورسي، الكلمات     - 
 .استانبول /١٩٩٢للنشر 

بديع الزمان سعيد النورسي، املكتوبات، ترمجة إحسان قاسم الـصاحلي؛ سـوزلر             - 
 .استانبول /١٩٩٢للنشر 

بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، ترمجة إحسان قاسم الصاحلي؛ سوزلر للنشر            - 
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ورسي، الشعاعات، ترمجة إحسان قاسم الصاحلي؛ سـوزلر        بديع الزمان سعيد الن    - 
 .استانبول /١٩٩٣للنشر 

بديع الزمان سعيد النورسي، اشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز، حتقيـق إحـسان              - 
 .استانبول /١٩٩٩قاسم الصاحلي؛ سوزلر للنشر 

 بديع الزمان سعيد النورسي، املثنوي العريب النوري، حتقيق إحسان قاسم الصاحلي؛           - 
 .استانبول /١٩٩٤سوزلر للنشر 

بديع الزمان سعيد النورسي، املالحق، ترمجة إحسان قاسم الصاحلي؛ سوزلر للنشر            - 
 .استانبول /١٩٩٥

بديع الزمان سعيد النورسي، صيقل اإلسالم، حتقيق واعداد إحسان قاسم الصاحلي؛            - 
 .استانبول /١٩٩٥سوزلر للنشر 

 إعداد وترمجة إحسان قاسم الـصاحلي؛       بديع الزمان سعيد النورسي، سرية ذاتية،      - 
 .استانبول /١٩٩سوزلر للنشر 
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 م١٩٧٩

 ،)املنهج والتطبيق (إلميانية  عمار جيدل، بديع الزمان النورسي وإثبات احلقائق ا       . د.أ - 
 .تركيا/شركة نسل للطبع والنشر والتوزيع، استنبول

عمار جيدل، ماهية اإلنسان وصلتها حبريته ووظيفته االجتماعية، شركة نسل          . د.أ - 
 م٢٠٠١-ه١٤٢٢ة األوىل، تركيا، الطبع/للطبع والنشر والتوزيع، استنبول
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  ١٢٤..................شعور شعور الكونالنيب اخلامت عليه الصالة والسالم . أ  
  ١٢٤.................نعوته عليه الصالة والسالم وصفاته يف رسائل النور. ب  
  ١٢٥........................دالالت حضور اسم النيب يف ألفاظ الشهادة. ج  
  ١٢٦...............................................النيب األسوة األكمل. د  
  ١٢٦......................................إثبات نبوة سيدنا حممد حجج ) ٣

  ١٢٦.....................................................: احلرية والنبوة-  
  ١٢٨............................................... القرآن الكرمي حجته-أ  

  ١٢٨...................................: مقصد النبوة يف القرآن الكرمي-  
  ١٢٩......................: التوحيد يف القرآن الكرمي وداللته على النبوة-  
  ١٢٩.......................:بات النبوة قصص األنبياء حجج إضافية إلث-  
  ١٣٠...........................: احتفاء القرآن الكرمي بسيدنا حممد -  

  ١٣١....................................داللة األمساء احلسىن على النيب. ب  
  ١٣٢.....................................................معجزاته . ج  

  ١٣٢....................................................:انشقاق القمر  
  ١٣٢..................................................:اإلخبار بالغيب  

  ١٣٣.................................:تعدد معجزاته عليه الصالة والسالم
  ١٣٤..................................................النيب برهان النبوة. د  
  ١٣٤...............................................النيب برهان التوحيد. ه  



 ٢٦٦

  ١٣٥..........................................النبوة جتلي األمساء احلسىن. و  
  ١٣٥:توافق شهادات األنبياء يف الداللة على النبوة والنيب اخلامت على اخلصوص

  ١٣٦..................................................شهادة الكائنات. ز  
  ١٣٧.........................الدليل األخالقي واالجتماعي على النيب . ح  
  ١٣٨.............................................اإلنسان برهان النبوة. ط  

  ١٣٨.........................................قوته العقلية: النقطة األوىل  
  ١٣٨..........................استعداده وآماله غري املتناهية: النقطة الثانية  
  ١٣٩.....................اعتدال مزاج اإلنسان ولطافة طبعه: النقطة الثالثة  

  ١٤١....................................................شريعته اخلامتة. ي  
  ١٤١..........................يمسالك إثبات النبوة عند بديع الزمان النورس) ٤

  ١٤٢...........تظهر من معرفة ذاته وصفاته: املسلك األّول يف إثبات النبوة. أ  
  ١٤٢....د على نبوتهتاريخ النيب عليه الصالة والسالم أكرب شاه: املسلك الثاين. ب  
  ١٤٣.............بيان احلال احلاضرة وشهادهتا على النبوة: املسلك الثالث. ج  
  ١٤٤..............ستقبلمسألة الشريعة اليت متثّل صحيفة امل: املسلك الرابع. د  
  ١٤٦...إثبات النبوة باملعجزات الظاهرة واخلوارق املعروفة: املسلك اخلامس. ه  
  ١٤٧...................................................مميزات النبوة اخلامتة) ٥

  ١٤٧........................التناغم مع سائر النبوات من جهة إهلية املصدر. أ  
  ١٤٨............................................إنسانية الغاية واملقصد. ب  

  ١٤٨................................................:التبشري والتبليغ -  
  ١٤٩....................................: دور النبوة يف اإلفهام عن اهللا-  
  ١٤٩..........................................:الوظيفة التربوية للنبوة -  
  ١٥٠..................: النبوة عاملية التوّجه وهي قطب مصاحل اإلنسانية–  

  ١٥٠.................................................التناغم مع الكون. ج  
  ١٥١............. النبوة والرسالة وأسس احلاجة إليهااملقاصد املندجمة يف مقصد) ٦

  ١٥١.............................املقاصد املندجمة يف مقصد النبوة والرسالة. أ  
  ١٥٢...........................................أسس احلاجة إىل النبوة. ب  



 ٢٦٧

  ١٥٤.................................................احلشر:  املقصد الثالث:ثالثا
  ١٥٥......................................منـزلة اإلميان باحلشر يف اإلسالم. ١

  ١٥٥...................................................:ه يف العبادةأمهيت. أ  
  ١٥٥..............................:احلشر ضرورة منطقية وعقلية كونية. ب  
  ١٥٦...............................أساليب عرض القرآن الكرمي ملسألة احلشر. ٢

  ١٥٦................................بسط املقّدمات املنهجية حلجج قطعية. أ  
  ١٥٧..........................................تنويع األدلة على احلشر. ب  
  ١٥٨........................ن يف احلياة باإلميان باحلشرربط فاعلية اإلنسا. ج  
  ١٥٩...........................................تعدد أنواع أدلة إثبات احلشر. ٣

  ١٥٩...............................خطاب اإلنكار على املشاغب واملعاند. أ  
  ١٦٠..........................................إثبات احلشر بأدلة النبوة. ب  
  ١٦٢.............."مسألة احلشر"براهني القرآن الكرمي على املقصد الرابع . ج  

  ١٦٢...........................استصعاب فهم نظام العامل: الربهان األول  
  ١٦٣.......................نظام الدنيا دليل السعادة األبدية: الربهان الثاين  
  ١٦٣...................مايل والتوافق يف األدوارالتناغم اجل: الربهان الثالث  
والكبري ) اإلنسان(التناغم بني املكّونات يف العاملني الصغري : الربهان الرابع  
  ١٦٣............................أي التساوق بني اآلفاق واألنفس) الكون(
  ١٦٥...........................احلدس املرمز إىل القصد: الربهان اخلامس  
  ١٦٥...............امللّوح من ال تناهي استعدادات البشر: الربهان السادس  
  ١٦٥..........البشارة بالرمحة األبدية والسعادة الال متناهية: سابعالربهان ال  
  ١٦٦..............................املصّرح بلسان النيب : الربهان الثامن  
  ١٦٦...............لكرمي شاهد على احلشرإعجاز القرآن ا: الربهان التاسع  
  ١٦٧..................براهني متنّوعة وكثرية على املقصود: الربهان العاشر  

  ١٦٧.......................:القياس التمثيلي املشار إليه باآلية األوىل. أ  
  ١٦٨................):وما ربك بظالم للعبيد(الدليل الذي لوح به . ب  
  ١٦٩............................:داللة احلكمة على مقصد احلشر. ج  



 ٢٦٨

  ١٧٠..............):احلشر(خماطبة الوجدان يف إثبات املقصد الرابع . د  
  ١٧١...............:دور اإلميان باحلشر يف تسلية القلوب وطمأنتها. ه  

  ١٧٣......................................العدالة والعبودية:  املقصد الرابع :ابعار
  ١٧٤..................................................خمتلف مظاهر العدالة. ١

  ١٧٤....................................اإلجيابية والسلبية: القسمة األوىل. أ  
  ١٧٥.................................................: القسم اإلجيايب-  
  ١٧٥..................................................: القسم السليب-  

  ١٧٥.....................لة اإلضافيةالعدالة احملضة والعدا: القسمة الثانية. ب  
  ١٧٥.....................................العدالة احملضة:  النوع األول -  
  ١٧٧....................................العدالة اإلضافية:  النوع الثاين-  

  ١٧٨....................العدالة املنظورة والعدالة املسطورة: القسمة الثالثة. ج  
  ١٧٨....................................العدالة املنظورة:  النوع األول-  
  ١٧٩....................................العدالة املسطورة: ثاين النوع ال-  
  ١٨١.......................: تناغم وتوافق املنظور واملسطور من العدالة-  

  ١٨٣.............................................العدالة والعبودية يف العقائد. ٢
  ١٨٣............................العدالة وحضورها يف خمتلف مضامني املقاصد. ٣

  ١٨٤...................................):التوحيد(العدالة واملقصد األول . أ  
  ١٨٤............: العدالة ودورها يف التمكني للتوحيد من جانب الوجود-  
  ١٨٦................: العدالة ودورها يف صيانة التوحيد من جانب العدم-  

  ١٨٦............................)النبوة والرسالة(د الثاين  العدالة واملقص-ب  
  ١٨٦.................................................: العدالة والنبوة-  
  ١٨٧...............................................: العدالة والرسالة-  
  ١٨٨..........................................: الشريعة مظهر العدالة-  

  ١٨٩............................)احلشر أو املعاد(العدالة واملقصد الثالث . ج  
  ١٨٩............................: عقوبة الظامل مظهر من مظاهر العدالة-  
  ١٨٩...........................................: اآلخرة وجتلي العدالة-  



 ٢٦٩

  ١٩٠....: املضمون الفكري والتربوي واالجتماعي لرؤية العدالة كمقصد-  
  ١٩٠.................................:املضمون الفكري لرؤية العدالة  
  ١٩١.................................: العدالة وتبادل مثرات السعي-  

  ١٩٢....................):وب املظلومنيتسلية قل( العدالة حاجة نفسية -  
  ١٩٣....................: رؤية العدالة يؤسس للتعامل اإلجيايب مع الدنيا-  
  ١٩٣.........: العزوف عن العدالة وما تسببه من عزلة كونية واجتماعية-  

  ١٩٣............................................:التناقض مع الكون  
  ١٩٦........................................:العذاب املعنوي واملادي  

  ١٩٧........................:هر االلتزام بالفضائل اإلسالمية العدالة مظ-  
  

  الفصل الرابع
  مقاصد رسائل النور يف الزمان

  ٢٠٣..................................... والنظام واحلرية والعدالةمقصد األمن: أوال 
  ٢٠٤...................................................حصول صحوة إسالمية: ثانيا
  ٢٠٥................ واالعتصام بالقرآن، وهلذا املقصد أهداف كثرية إنقاذ اإلميان:ثالثا
  ٢٠٧..........................................................أهداف إنقاذ اإلميان    

  ٢٠٧.................................... املصاحلة بني املدرستني الدينية واحلديثة.١  
  ٢٠٧.....................................................أقصر طرق الفعالية. ٢  
  ٢٠٧..............................................در قيم اخلري وصد الشرمص. ٣  
  ٢٠٨......................................أساس التواصل اإلسالمي واإلنساين. ٤  
  ٢٠٨.................. حتقيق االحتاد واألخوة والطاعة واحملبّة وإعالء كلمة اهللا طريق. ٥  
  ٢٠٩...................................................أساس الشكر والعبادة. ٦  
  ٢٠٩....................................التأسيس القليب والعقلي للشفقة واحملّبة. ٧  
  ٢١٠...........................................إنقاذ اإلميان يعطي احلياة معىن. ٨  
  ٢١١........................................إنقاذ اإلنسان واالستجابة حلاجاته. ٩  
  ٢١١..........................................................جتاوز اهلالك. ١٠  



 ٢٧٠

  ٢١٢.........................................................تليني القلوب. ١١  
  ٢١٣..................................................القيام بوظيفة اخلدمة. ١٢  
  ٢١٤.........................................................خدمة اإلميان. ١٣  
  ٢١٥........................................................نيل مرضاة اهللا. ١٤  
  ٢١٦.........................................بعث الصلة بني اإلميان واألخالق: رابعا

  ٢١٧...............................................خوة واحملبة والتضحية األ:خامسا
  ٢١٨..................................................االحتاد بني أهل االميان: سادسا
  ٢١٨........................................دفع األمراض االجتماعية باإلميان: سابعا

  
  الفصل اخلامس

  أبعاد أمهية حبث املقاصد ومفسدات فاعليتها
  ٢٢٣......................................... أبعاد أمهية حبث املقاصد:النقطة األوىل 

  ٢٢٤........................................................األمهية اإلميانية: أوال  
  ٢٢٤.............................................يوّضح طريق العروج لآلخرة  

  ٢٢٥........................................................األمهية النفسية: ثانيا  
  ٢٢٩....................................التشجيع على العمل والبذل املستمر: ثالثا  

  ٢٢٩..................................................إجياد دافع التضحية) ١  
  ٢٣٠...................................حتّمل تبعات السري يف مسلك اإلميان) ٢  

  ٢٣٤.....................................................دفع الغفلة العامة: رابعا  
  ٢٣٥.............................................أمهيته يف صناعة الوعي: خامسا  
  ٢٣٧......................................أمهية املقاصد يف تنبيه املخاطب: سادساً  

  ٢٣٨..............................................التخلّق باألخالق اإلهلية. ١  
  ٢٣٨...............................................التنبيه العلمي واملنهجي. ٢  

  ٢٣٨..................................ية الكتاب الكرميالكشف عن أمه. أ    
  ٢٣٩.........................................التنبيه إىل البعد املنهجي. ب    

  ٢٤٠....................................................السننية يف التفكري. ٣  



 ٢٧١

  ٢٤١.................................................رؤية أثر احلكمة. أ    
  ٢٤١............................تيّسر تفسري سري احلياة وتنظيم الكون. ب    

  ٢٤٥............................الجتماعيأمهية املقاصد يف التأسيس للبعد ا: سابعا  
  ٢٤٥............................................الكشف عن قيمة اإلنسان. ١  
  ٢٤٦.........................................طريق جلب السعادة الدنيوية. ٢  
  ٢٤٧...........................................عنصر قّوتنا املادية واملعنوية. ٣  
  ٢٤٧.............................................اكتشاف حكمة الوظيفة. ٤  
  ٢٤٨.................................................التعّرف على احلكمة. ٥  

  ٢٤٨.......................................... مفسدات فاعلية املقاصد:النقطة الثانية
  ٢٤٩.......................................النظر إىل الكون من زاوية الشرك) ١    
  ٢٥٠.....................................ّمة يف االستفادة الشخصيةحصر اهل) ٢    
  ٢٥١.................................................التعلّق بالدنيا ومفاتنها) ٣    
  ٢٥٢........................................اإلغراب يف األسلوب واملضامني) ٤    
  ٢٥٣.....................االبتعاد عن املقاصد الشرعية سبب يف تذكية الصراع) ٥    
  ٢٥٣....................................................التأّهل لنيل العقوبة) ٦    
  ٢٥٣........................................................التحّول السليب) ٧    
  ٢٥٥........................................................إمهال التكليف) ٨    
  ٢٥٦.........................................................................اخلامتة
  ٢٥٩........................................................................املصادر

 




