
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أستاذ الفلسفة المغرب/ سعٌد السلمانً



 

 تمهٌد: 

أي الرجال هو؟ هل شٌخ من سعٌد النورسً أو كما أطلك علٌه محبوه "بدٌع الزمان" 

شٌوخ الدٌن، أم مفكر ظهر فً زمن لّل فٌه الفكر الحر فخرج مدوٌاً بصرخاته فتلمفتها 

 أم هو رجل سٌاسً ذو مشروع إصالحً ٌحتاج إلى التحمك باستمرار؟  للوب ظمأى متلهفة؟

معنى، فً زمن  ٌمكن المول هو ال ذا وال ذان، هو الكل فً زمن إعطاء المعنى لال 

الذل والهوان، فً زمن التجرؤ على هللا وخفوت صوت التوحٌد. إنه ذلكم الرجل الذي أرشد 

الخاصة والعامة، ومن ثم فالمول الذي نمٌل إلٌه بأنه مرشد اجتماعً غٌر أنه من طراز 

 خاص وفً زمكان خاص، وعلى هدي نورانً ربانً.

هادئ فً أٌام الملك والتوتر، أخذ على هو إذن، األستاذ سعٌد النورسً ذلن الرجل ال

، حمل الشعلة اإلٌمانٌة، وهو الذي استنشك هواء الخالفة وعاصر أواخرها عاتمه حمل ثمٌل

لكن ما لبثت األحداث تتغٌر، ووجد نفسه فً عهد "الكمالً األسود" الذي لضى نهائٌاُ على 

 ما تبمى من نور السماء.

وفً ظل هذا الوضع تجند رحمه هللا إلشاعة النور اإللهً سرا وعالنٌة "وإلٌه ٌعود  

مخترلة ظلمات والممتدة من مغرب الخالفة االسالمٌة الالفضل فً استمرار الشعلة اإلٌمانٌة 

رالة شمس تنبلج الكٌد الصهٌونً، مبددة غٌوم الحمد البرٌطانً الالدٌنً لتتحول الٌوم إلى اش

ذاته الذي أفَلَت فٌه شمس الخالفة االسالمٌة  باألمس"من األفك 
1
أخذ على عاتمه هذا فمد  .

الهم وهو ٌعلم أن الٌأس بدأ ٌعشعش فً نفوس األمة المحمـدٌة، بعدما تسالطت كل الثغور 

، وهذا األخٌر االسالمٌة على ٌد المستعمر، ولم ٌتبمى إال ثغر الخلٌفة فً بالد  األناضول

توجه رحمه هللا الى  المزرىأوشن على السموط.  وأثناء هذا الوضع  بدوره ٌعانً ولد

ً الهمم ،الخطر نالوس بذلن دمشك لٌدق  ومذكرا أبناء األمة االسالمٌة برصّ  ،مستنهضا

 الصفوف ومواجهة األمراض الفتاكة التً دخلت نفوسهم. 
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 لألمكنة داللة: 

ومن على منبر المسجد األموي الكبٌر، خطب خطبته الشهٌرة التً  الشام فً

، إذ الكل ٌعرف ما لدمشك اشتهرت ب"الخطبة الشامٌة" ولهذه األخٌرة داللة رمزٌة لوٌة

َ منه رحمه هللا والمسلمٌن، ووالمسجد األموي من رمزٌة تارٌخٌة فً نفوس العرب  إٌمانا

ً وأبداالبماع وتباٌن  بكون االنسان المسلم جسد واحد رغم تباعد  ما الثمافات، فهنان دائما

   ٌوحدنا ما بمً المرآن لائماً.

نعم، لد نضعف ونتأخر هذا وارد لدى كل الحضارات عبر التارٌخ البشري، غٌر ان 

الضعف ال ٌعنً الموت األبدي، فالهزٌمة لد تدفعنا لالستٌماظ ومراجعة الذات والولوف 

على مكامن الخلل. وهذا بالفعل ما انتبه إلٌه األستاذ النورسً رحمه هللا وأعلنه أمام الجمع 

للتمدم والمثمفٌن فً أرض الشام متسائال عن األسباب التً دفعت اآلخرٌن الغفٌر من العلماء 

 .؟واالندفاع نحو المستمبل وتأخر المسلمٌن

   معالجا مكامن الخلل: النورسًاألستاذ 

أصابت جسم  توصل رحمه هللا الى ستة أمراض لاتلة ،وبعد تشخٌص دلٌك للوضع 

 وهً .لربما تبٌدهم بال رجعة بالتوعٌة والعالج ها المسلمونإن لم ٌتدارك األمة المـحمدٌة

 كاآلتً:

 المُنوطُ : هو الٌأسو: دخل النفوس وأصابها بالشلل أولها: الٌأس الذي

 تغٌُّر إمكانٌة فً األمل اإلنسان فٌفمد معاً، والعملَ  الروحَ  ٌصٌب وإحباط   األمل، وانمطاع

ً  التنـزٌل محكم فً_ وجل عز_ هللا لال ولد .حوله من واألمور واألوضاع األحوال  واصفا

ٌَُؤوس   إِنَّهُ  ِمْنهُ  نََزْعنَاَها ثُمَّ  َرْحَمةً  ِمنَّا اإلْنَسانَ  أََذْلنَا َولَِئنْ : "اإلنسان   (.9:هود" )َكفُور   لَ

تكاً ودماراً وال ٌتوان أعداء هذه األمة فً نشر هذا المرض األسلحة فمن أخطر  إنه

فتح هللا على هذا النهج حذر األستاذ  وسٌراً  مختلفة.فً صفوف أبنائها من خالل وسائل 

بموله: "الٌأس عفرٌت ٌمطع  الٌأس خطورة من، 71العدد  فً افتتاحٌة مجلة حراء كولن

لاتل للروح، والذٌن برزوا فً تارٌخنا  علٌن الطرٌك، وفكرة العجز وانعدام الحٌلة مرض



 

ن تركوا انفسهم لمشاعر العجز والمنوط المجٌد برزوا ألنهم ساروا بكل عزم وإٌمان. أما الذٌ

   فلم ٌمطعوا أرضاُ، بل ضاعوا فً الطرٌك".

انتشر الكذب وبذلن  :ثانٌها: موت الصدق فً حٌاتنا االجتماعٌة والسٌاسٌة

 هأن ٌنصر الموم الكاذبٌن. إن ، وهل ٌصلح هللا لوماً كذابٌن خداعٌن؟ حاشاه سبحانهوالرٌاء

فالصدق نهج األنبٌاء والمرسلٌن  المدافعٌن عن الحك. ٌمف فً صف الصادلٌن المؤمنٌن

ألن "الصدق وذلن وفً ذلن آٌات كرٌمة وأحادٌث نبوٌة كثٌرة،  متى ابتعدنا عنه أذلنا هللا.ف

حمدي وحجره األساس والصفة الممٌزة لألنبٌاء ـأهم أسس االسالم وأبرز صفة فً الخلك الم

لمحور األساس للرلً المادي والمعنوي. الصدق صفة المالئكة والكذب صفة واألولٌاء وا

األول صفة الشٌاطٌن. األول صفة العبٌد المكرمٌن عند هللا، واآلخر صفة األرواح الخبٌثة. 

فخر الكائنات علٌه أكمل الصلوات وأتم التسلٌمات واآلخر صفة الدجالٌن"
2

 

ٌرٌد رحمه هللا  :من المحبة نفسها ثالثها: العداوة التً أصبحنا نحبها أكثر

: أولفوا ٌة جمعاء، وفحوى هذه الرسالةمن خالل هذا المؤشر أن ٌوجه رسالة إلى االنسان

، وعلٌه، فالمٌمة البدٌلة لإلنسانٌةإنه مهلن  ،والعداوة، فالصراع ال ٌؤدي إلى نتٌجةالعنف 

العداوة إلى  من خالله فهو وحده لادر على ردم كل الفجوات تنملب الالمشروط، هً الحب

 رأفة ورحمة وشفمة.

هذه  :رابعها: الجهل بالروابط النورانٌة التً تربط المؤمنٌن بعضهم ببعض

ً خطاب نحو المستمبل لنا النمطة غاٌة فً األهمٌة  بمدر ما هً تناشد اللحظة فهً أٌضا

االنطراح على  نوحدة االسالمٌة "فالزمان لٌس زماصرخة لتحمٌك ال اوألجٌالنا المادمة. إنه

فراش الكسل والخلود إلى الراحة وعدم المباالت بالمسلمٌن"
3
فالكل مسؤول فً هذه اللحظة  

 التارٌخٌة الفاصلة.

 :االستبداد الذي فشا وتغلغل فٌنا بدءاً من أسفل الهرم إلى أعالهخامسها: 

كان نوعه، و"لٌس إن االستبداد ٌنخر كل ممومات االنسانٌة، إذ ال حٌاة مع االستبداد كٌف ما 
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من سبٌل لنا إلى كسر هذه األغالل إال بااللتجاء إلى الحرٌة الشرعٌة نمٌمها بٌننا ونتداعى 

"إلى تعاون إسالمً فً ظلها
4
. 

سادسها: حصر الهمة فً إطار المنفعة الشخصٌة وعدم االلتفات إلى المنفعة 

ً استشرى فً نفوس أبناء األمة اال :العامة سالمٌة أصبحنا أنانٌٌن وهذا مرض خطٌر أٌضا

وهذا لٌس من  وتضخمت األنا فٌنا ولم ٌعد نكترث للصالح العام إال لماماً، أكثر من الالزم

المنفعة أجل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فلو رجعنا سٌرته العطرة سنجد حٌاته ملسو هيلع هللا ىلص ملٌئة بالتضحٌة من نهج نبٌنا 

 العامة وخدمة االنسان.

تحرن األستاذ بدٌع الزمان إلى بالد  ،الخدمة والتضحٌة من أجل الصالح العامبروح 

ً الهمم وحامال على عاتمه وظٌفة التبلٌغ واإلرشاد للولوف حٌال حركات  الشام مستنهضا

االفساد ملمٌاً دروسا لٌمة لدفع الشبهات ورفع إٌمان المؤمنٌن من مستوى التملٌد إلى مستوى 

ى بٌن للمسلمٌن كٌفٌة السٌر فً دروب وعرة ملٌئة باأللغام التحمٌك، ومن جهة أخر

واألشوان والدواهً من خالل ما سطر من الرسائل والمالحك
5

 . 

نعم بهذه الروح االٌجابٌة سطر حٌاته بمداد المعاناة والمكابدة، مبتغٌا بذلن خدمة 

نسانٌة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، حامال االنسان واالنسانٌة، مزٌنا كلماته بالمرآن الكرٌم وممتفٌا نهج فخر اال

فً ٌده الٌمنى كتاب هللا وفً الٌسرى سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو المائل فً المكتوبات من 

 رسائله:

 وما مدحت المرآن بكلماتً ** ولكن مدحت كلماتً بالمرآن

ة إلى فكر ا أنه كذلن فالحاجة ماس، وبمنها مدرسة أصٌلة تمتح من منبع رلراقإ

فهل هذه الروح ما زالت  ، ألنه فكر نمً متجدد ٌنفذ إلى أعماق المضاٌا اإلنسانٌة.مؤسسٌها

نعم، فموت األستاذ رحمه هللا ال ٌعنً موت المنهج، فهذا األخٌر استمر ألول سارٌة الٌوم؟ 

ً نحو المستمبل، فعندما تمرأ نورانٌته رحمه هللا تجده ٌخاطب من حٌن آل خر نوره متدفما

أجٌالنا واألجٌال التً بعدنا بوعً تام. من ذلن مثال فً نداء استبصاري عجٌب "ٌا إخوتً 
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الذٌن ٌسمعون هذا الكالم بعد خمسٌن عاماً"، فعندما تمرأ مثل هذه العبارات فً  زمالئً وٌا

على إثر  كلٌات رسائل النور تشعر كأنما هذه الرسائل كتبت لزماننا هذا، أو كأنما كتبت للتوّ 

أحداث ولعت للمسلمٌن اآلن، ولّما نخرج من لهٌبها بعد. وال تكاد تسأل فً حٌرة الفجٌعة: 

بالجواب، تنتشلن من ظلمات الحٌرة كٌف الخروج؟ حتى تجد رسائل النور تسبك إلٌن 

واالضطراب، وتولظ وجدانن: أن افتح عٌن للبن، أو أذن روحن، وشهود بصٌرتن لتتلمى 

سن، ال بواسطة غٌرن؛ فتكون من المبصرٌننور المرآن بنف
6
.  

العمل الجاد سطر األستاذ حٌاته وخلد الخلك الرفٌع وو العظٌمة نعم، بهذه األفكار

وخدمته أفكاره، وعظمة الفكرة ال ٌضارعها إال عظمة أخالق صاحبها. فحبه لإلنسان 

وهو  ،ون ذلنالالمشرطة له، كل ذلن جعله ٌسمو فً أعٌن محبٌه من بعده، فكٌف ال ٌك

فً نكران تام للذات، وترن لألنانٌة، وتواضع مطلك  .المائل عن نفسه "ٌا سعٌد كن صعٌداً 

كالتراب؛ لئال تعكر صفو رسائل النور، وتملل من شأنها فً النفوس"
7
. 

ً إل ً خطابه أساسا ى االنسان المسلم ومن بهذه الروح الساممة توجه إلى الشام موجها

ً األدوٌة المناسبة نسانٌة جمعبعد الى اإل ً األمراض بدلة وممترحا لكل داء على اء، فاحصا

 نهج األطباء المهرة الذٌن تتلمذوا على معلم االنسانٌة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

عملوا بالتوجٌهات واألدوٌة التً إن نسانٌة و أن المسلمٌن الٌوم ومعهم كل اإلأعتمد ل

 األمراض التً أصابتها.من الترحها األستاذ النورسً رحمه هللا لشفت 

 :قضااي فكرية

 -http://hiragate.com/category/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7

%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ 
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