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إن اهللا یبعـث علــى رأس كــل قـرن لهــذه األمــة مــن یجـدد لهــا دینهــا؛ وقـد شــهد القاصــى والــدانى 

ت وممــا لفــ، لإلمــام النورســى  ـ رحمــة اهللا ـ بــاإلخالص لــدین اهللا وربطــه بــین التــراث والحیــاة المعاصــرة
فشرع یفند أسباب هذا الفساد وكیفیة وضع العالج الناجع له ، انتباهه فى الحیاة المعاصرة فساد أخالقها

 عنــد إن األخــالق فــي كلیــات رســائل النــور هــي جــوهر العمــل الــدینيومــن ثــم فــ. مــن خــالل تــراث اإلســالم
وهي نعـوت لـم تبتعـد عـن  ،هانعـوتوا هأوصاف تعددت لذلكومن المقاصد الرئیسة فى كل مؤلفاته و. اإلمام

، )الفـضائل(وأ، )المكـارم(لون الحدیث عنها فى أبـواب ّحیث أنهم كانوا یفص، المفهوم الذي قصده السلف
، ألنه جامع ومستغرق للقضایا الخلقیـة) قیةُلُ الخالكلیات(آثر اإلمام النورسى مصطلح وقد ، )اآلداب (وأ

ًمـسلمین بعثـا قرآنیـا یـستوعب حـضارة العـصرإلـى بعـث الومراد اإلمام من الحدیث عن األخـالق  لكنـه ال ، ً
النورسـي مـن اإلمـام إلـى دراسـة األخـالق عنـد فإن هـذا البحـث یهـدف  ومن هنا .یحمل أوزارها وأوساخها

ــه ومــصنفاته ــه، خــالل بحوث ــف األخــالق، والثــانى . وســلوكه وأفعال ــا تعری ــب؛ أوله ــة مطال ــك فــى أربع وذل
ـــى مـــصادر األخـــالق عنـــد اإلمـــام النور ســـى والثالـــث عـــن أســـباب انهیـــار األخـــالق ومظـــاهره وآثـــاره عل

  . المجتمعات، والمبحث الرابع عن المنهج النورى فى اإلصالح

 
ُالخلق والخلق في األصل واحد:  فى مفرداتهقال الراغب األصفهاني ُُ ُ ْخص الخلـق بالهیئـات لكن ، َْ َ

ُالخلــق[خــص و، واألشـكال والــصور المدركــة بالبــصر ُ وقــال صــاحب  .بــالقوى والــسجایا المدركــة بالبــصیرة] ُ
ُوالخلق بسكون الالم وضمها: مختار الصحاح ُ ُتخلق بغیر خلقهَوفالن ی. السجیة: ُ َّ َ األخالق فـ، أي یتكلفـه: َ

لـیس : "وفي الحدیث. الصادرة عن أوصاف النفس وسجایاها الباطنة التصرفات اإلنسانیة تعنى في اللغة
ُالمیزان َأثقل من حـسن الخلـقشيء في  ُ َُ ، ونظریـة األخـالق مـسطورة فـى كـل كتـب الفالسـفة والحكمـاء، ١"ْ

  .یث الحكماء عنها لیس كحدیث اإلمامدحكما أن ، ولكنها لیست كنظریة اإلسالم

  : المدارس الفلسفیةاألخالق فى  أ ـ
، األخـالق الطبیعیــةدأ أخـذ بعـضها بمبــذ یإ، بالجزئیــةغیـر اإلسـالمیة المـذاهب األخالقیــة وتتـسم 

لى األخالق الواقعیـة أو األخـالق إ آخرون بینما یدعوا، آلخر على مبدأ األخالق العلمیةقتصر بعضها ایو
ــة ــا واحــداو. العلمانی ــة اعتمــدت مفهوم ــة أخالقی ــل نظری ــة ف. ك ــور نظری ــستیب وأبیق ــى أری ــوم عل ــذةتق ، الل

تقـوم نظریـة إیمانویـل كـانط و،  أساسها القـوةهنیتشونظریة ، تقوم على السعادةنظریة سقراط وأفالطون و
  ، المنفعة تقوم على نظریة بنتام وجون استیوارت ملو، على الواجب

لجـأ إلـى مـا  التى یـصبو إلیهـا إال أنـه تهورغم مثالی؛ )المدینة الفاضلة(عن أفالطون تحدث وقد 
خـداع و أحیانـا إلـى الكـذب حیث أنه لم یجد حرجا في لجـوء الحكـام والفالسـفة). الضروريالكذب  (ىیسم



 ٢

ویكـون ذلـك الكـذب . بینمـا ال یجـوز لهـؤالء المـواطنین أن یخـدعوا الحكـام، المواطنین من الطبقـة الدنیئـة
وهكـذا  !٢ن المعـدن الـذي خلقـت منـه كـل طبقـة مختلـف عـن المعـدن الـذي خلقـت منـه األخـرىألضروري 

تطـورت األخـالق إلـى وبعـد أفالطـون . النـبالءفة وللحكام والفالس) األنا( األخالق األفالطونیة تمجید فغایة
ــةة  فــي صــورمــذهب نفعــي ــه مــؤرخ ،  أو الماركــسیةاللیبیرالیــة محــضة كمــا هــو الحــال فــى مادی كمــا أثبت

  ، ٣)سلابرتراند ر (اإلنجلیزيالفلسفة الغربیة الفیلسوف 

 عفـة والعـدلالحكمة والشجاعة وال(أصول مكارم األخالق في وقد حصر فالسفة اإلسالم وحكماؤه 
والقــوى الغــضبیة والقــوى ، القــوى الفكریــة (:مــن ثالثــة قـوىـ حــسب تــصورهم ـ وهــي تتولــد ، ) الـصبرو

من حـدیث خدیجـة للنبـي ها الكلیات الخلقیة في خمسة أصول استنبط ابن حجر حدد الحافظ و٤)الشهویة
وتكـسب ، وتحمـل الكـل، لـرحمإنـك لتـصل ا، كال واهللا ما یخزیك اهللا أبـدا( :صلى اهللا علیه وسلم حین قالت

   ٥"المعدوم وتقري الضیف وتعین على نوائب الحق

   : لألخالقالتعریف النوريب ـ 
نظــام القــرآن الــذي یطبــع صــورة الــروح [: وفــي اصــطالح بــدیع الزمــان النورســي؛ فــاألخالق هــي

ــا ــساب معناهــا الكــوني، اإلنــسانیة بماهیته ــة والمجاهــدة؛ الكت ــدارج التربی ــسلك بهــا م ــم و .]وی ــمــن ث إن ف
،  جمیعهـاتستوحي األخالق القرآنیة واألخالق المحمدیة، المنظومة األخالقیة التي وضع أسسها النورسي

فقـد شـملت عالقـة اإلنـسان بخالقـه وعالقـة اإلنـسان بأخیـه ،  بـالعموم والكلیـة والـشمولتـسمفهى تولذلك 
ألن مــن أراد خــالق عــزة األ[ أن اإلمــامرى یــ و..عالقــة اإلنــسان بكــل عناصــر الكــون ومكوناتــهو، اإلنــسان

ً یذل نفسـه فیكون عبدا للعبیدأنالعبودیة الخالصة لرب العالمین ال ینبغي له  ٍوحیـث أن كـل إنـسان راع . ّ
َفي ملكه وعالمه فهو مأمور بالتخلق بأخالق النـبي صلى اهللا علیه وسلم  كمـا   ٦] سـنته الـشریفةٕواحیـاءُ

ــةاإلفــسادوهــذا . سدان االســتعدادات والمواهــب یفــاألخــالق والتفــریط فــي اإلفــراط[أن  وهــذه ،  ینــتج العبثی
  .٧] في العالمئصغر شأ برعایة المصالح والحكم حتى على  المهیمنةاإللهیة للحكمة ةالعبثیة مناقض

التي دأب بعض الكتاب علـى تـصنیفها خـارج ، والتشریعات القرآنیة، إن كثیرا من األحكام الدینیة
تحــدث مـن هــذا الفهـم الـشامل لألخـالق و .وأصـولها، مــن صـمیم األخـالقاإلمـام  جعلهـا، مفهـوم األخـالق

عن الصدق والشورى والعدل والتعاون واألخوة واألمـل والتواضـع واالجتهـاد والوفـاء والعفـة والمحبـة اإلمام 
كمــا نبـه علــى خطــورة األخـالق الذمیمــة مثــل ، خــصص لبعــضها رسـائل مــستقلةبــل إنـه ، والـشكر وغیرهــا

والریاء والنفاق والظلـم والتفـرق والتعـصب والتكبـر واألنانیـة والیـأس واالسـتبداد والتكاسـل والعـداوة الكذب 
أما المدنیة التـي بنیـت علـى : [ ویستدل على صدق ما وصل إلیه بحضارة اإلسالم فیقول.والشر والخیانة

الفـضیلة والرابطـة الدینیـة فإنها مبنیة على الحق و، أساس التشریع اإلسالمي واألخالق المحمدیة الرفیعة
ــاون والهــدى ــة والتــوازن والمــودة ، والتع ــا یــؤدي إلــى العدال  والمــسالمة واالتحــاد وترقــي واألخــوةوهــذا م

  .عمقه الخلقي الرفیعحیث سر التزام الناس بالقانون التشریعي اإلسالمي وهذا هو  ]٨اإلنسان



 ٣

إذ ، خــر ومــن شــخص آلخــرویــرى اإلمــام أن األخــالق نــسبیة فــى درجــة تطبیقهــا مــن موقــف آل
تتغیـر كلمـا عبـرت مـن نـوع إلـى ، أغلبها أمـور نـسبیة، وكذا الحسن والخیر، إن الفضائل واألخالق:"یقول
وتتبــدل بــاختالف ، وتختلــف كلمــا بــدلت مكانــا بمكــان، وتتبــاین كلمــا نـــزلت مــن صــنف إلــى صــنف، آخــر

 الـشجاعة :فمـثال.  الشخص إلى األمـةومن، وتتفاوت ماهیتها كلما علت من الفرد إلى الجماعة، الجهات
بینما تسوقان المـرأة إلـى النـشوز والوقاحـة وخـرق حقـوق ، والكرم في الرجل تدفعانه إلى النخوة والتعاون

، لـو كانـت فـي القـوي لكانـت تكبـرا،  إن عـزة الـنفس التـي یـشعر بهـا الـضعیف تجـاه القـوي:ومثال. الزوج
ومثال إن جدیة ولـي . لو كان في الضعیف لكان تذلال، لضعیفوكذا التواضع الذي یشعر به القوي تجاه ا

ولینــه دلیــل علــى ، كمــا أن جدیتــه فــي بیتــه دلیــل علــى التكبــر، بینمــا لینــه ذلــة، األمــر فــي مقامــه وقــار
  " ٩التواضع

.. الـرابط لكـل الكمـاالتو، أسـاس اإلسـالموقد عنى اإلمام فى نظریته األخالقیـة بالـصدق واعتبـره 
ّوهــو الــذي یــس[خــالق العالیــة وهــو الحیــاة لأل  إلــى كعبــة - كــالبرق -رع بنــوع البــشر فــي طریــق الترقــي ُ

ّوبـه تفـوق أصـحاب النبـي علیـه .. ّخمـد النـاس وأفقـره أعـز مـن الـسالطینأّوهـو الـذي یـصیر .. الكماالت ُ ّ
ّسیدنا محمد الهاشمي"وبه ارتفع .. الصالة والسالم على جمیع الناس ّ ى أعلـى علیـه الـصالة والـسالم إلـ" َ

ِوواسـطة العقـد ، أسـاس عظـیم وجـوهر سـاطع، الصدق هو أس أساس اإلسـالم[و] ١٠علیین مراتب البشر
فعلینا إذا أن نحیي الصدق الذي هو حجر الزاویة فـي حیاتنـا . في سجایاه الرفیعة ومزاج مشاعره العلویة

إلسـالم فـإن مـن ال یتبـع أس االـصدق ٕواذا كـان  ] ١١االجتماعیة في نفوسنا ونداوي به أمراضـنا المعنویـة
واإلیمـان إنمـا . إن الكفـر بجمیـع أنواعـه كـذب [: ومـن ثـم یقـول اإلمـام؛اإلسالم یختل بنیان الصدق عنـده

 بـأرض تتـصل إنمـا العالیـة األخـالق إن []١٣أما الكـذب فـال یـسمح بـه قطعـا [:ویقول أیضا .]١٢هو صدق
ومتــى مـا انقطعــت عــرى ". الـصدق" هــي بـــنمـاإ حیاتهــا وانتظـام مجموعهــا إدامــةوان " الجدیـة"الحقیقـة بـــ 

   ] ١٤.الصدق والجدیة منها صارت كهشیم تذروه الریاح

وعلى هـذا  ":أي كانا متضادین ومتناقضین تباعدا وتدافعا، لما كان الصدق إیمانا والكذب كفراو[
الكـذب وال ینبغـي أن یخـتلط الـصدق و. عـد مـا بـین المـشرق والمغـربُفالبون شاسع بین الصدق والكـذب ب

ولكـن لمــا ، إن الـصدق والكـذب بعیـدان أحـدهما عـن اآلخـر بعـد الكفـر عـن اإلیمـان، اخـتالط النـور والنـار
وأعطـت الـدعایات الـسیاسیة رواجـا ، اخـتلط الـصدق والكـذب، ابتعد الناس عـن الفطـرة واألخـالق الحمیـدة

، رة لغویـة ونـصیةعتبره ظاهووجدنا من ینظر للكذب وی، كبیرا للكذب وأفسحت له المجال فبرز في المیدان
   ] ١٥أي ظاهرة طبیعیة

 
ولن تنعم بالصحة إال بتقویـة ، إن إصابة األمة في قلبها إنما هو من ضعف الدین: " اإلمامیقول

مرشـدنا و، ٕأما مسلكنا فهو التخلق باألخالق المحمدیة صلى اهللا علیه وسلم واحیاء السنة النبویة، الدین
فــإن دور الــدین یتمثــل فــي ، ٕواذا كانــت األخــالق فطــرة فطــر علیهــا اإلنــسان،  الــشریعة الغــراء:فــي الحیــاة



 ٤

مصادر األخـالق عنـد اإلمـام خالل هذا النص یتبین لنا أن  من ".١٦ تثبیت هذه الفطرة وتكمیلها وتهذیبها
  :تتمثل فى

  : الفطرة-أ
 قــال، وهــي التــي لــم تــستمد مــن التجربــة، تهصاحبه منــذ نــشأالتــى تــطبیعــة الكــائن هــى الفطــرة 

 إلـى أن األخـالق فطریـة فـي اإلمـامویـذهب " فطرة اهللا التـي فطـر النـاس علیهـا ال تبـدیل لخلـق اهللا":تعالى
   .وأنها مقوم أساسي من مقومات ذاتیته وهویته، اإلنسان أي أنها مركوزة في بنیته وخلقته

، وكـل األخـالق الحمیـدة، ق والـسعي نحـو الكمـالإن اإلنسان مفطور على التـدین والخیـر والـصد
واألخـالق األولـى هـي غایـة ، واألخـالق الردیئـة المذمومـة هـي االسـتثناء، فاألخالق الحمیدة هي القاعـدة

ٕوان كانــت ، أمــا األخــالق الفاســدة، فـي حــد ذاتهــا وهــي الــسائدة الغالبـة فــي نظــام الكــون ونظــام الكائنـات
ووجودهــا إنمــا كــان بقــصد التعــرف علــى تجلیــات ، هــي جزئیــة وثانویــةف، مركــوزة هــي األخــرى فــي الفطــرة
والــدلیل علـى فطریــة األخــالق أن ". بـضدها تتبــین األشـیاء ":وقـدیما قیــل، الحـق والخیــر والجمـال والكمــال

أي أنهمــا تنتمیـان إلـى نفــس ، ق فــي اللغـة العربیـة مـشتقتان مــن مـادة لغویـة واحـدةُلـُلـق والخَكلمتـي الخ
  ."ق.ل.خ "الجذر اللغوي

  : القرآنب ـ
لمعنى المستنبط من القرآن قائم على أن القرآن ـ كل القرآن ـ إنمـا جـاء لبنـاء ل اإلمام إن تصور 

وذلـك هـو منطـوق حـدیث عائـشة رضـي اهللا عنهـا لمـا سـئلت عـن خلـق النبـي صـلى اهللا علیـه ، األخالق
رسـالة القـرآن  ومـن ثـم فـإن )قـرآن الهكان خلقـ: (حدیثها الذى یرویه مسلم فى صحیحهفى   فقالت وسلم

فكل التصرفات البشریة فـي العالقـات . بمعنى كلي، إنما جاءت لتصنع مجتمعا قائما على أساس األخالق
إن تـصور األخـالق علـى لـذلك فـ. مع سائر الكائنات؛ إنما هي أخـالق، والوجودیة، واالجتماعیة، النفسیة

ذات ، قتــصار علیــه یــؤدي إلــى تحریــف الداللــة القرآنیــةواال. هــو مفهــوم جزئــي) نافلــة(أو ) فــضیلة(أنهــا 
ولـذلك . أنــزله اهللا لتنظـیم حیـاة اإلنـسان، القرآن نظـام ربـانيفـ). أخالق(البعد الشمولي العمیق لمصطلح 

: قـال رحمـه اهللا. أن أخالق القرآن قد وسعت كل ما جاءت به الكتب السماویة السابقة وزیـادةاإلمام َّبین 
إن أهــم نتیجــة . ّق فــي القــرآن عالیــة علــو مــا جـاء فــي كتــب الــدیانات األخــرى جمیعهــاإن أصـول األخــال(

فالدیانات التـي لهـا مـا لإلسـالم ، یمكن استنباطها هي تأثیر القرآن العظیم في األمم التي أذعنت ألحكامه
والقرآن ، دائموقد ال تجد دینا اتفق له ما اتفق لإلسالم من األثر ال، ًمن السلطان على النفوس قلیلة جدا

  )١٧ّهو قطب الحیاة في الشرق وهو ما نرى أثره في أدق شؤون الحیاة

  :ج ـ الرسول
تبـت ُ وأن الرسائل قد ك؛ المدقق لكلیات النور یرى من خاللها حبا خالصا للنبى وسنتهإن القارئ

ن آثـار إ: "ا اإلمـام فـى ثانایاهـومن ثم یقول. بمداد الحب النبوى؛ فهى سهلة الوصول إلى شغاف القلوب
نـه قـد اجتمعـت فیـه الخـصال العالیـة أمحمد صلى اهللا علیه وسلم وسیرته المباركـة وتـاریخ حیاتـه تـشهد 
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ًالتـي تولـد شـرفا ووقـارا یترفعـان عـن ،  تولیـد عـزة الـنفساألخـالقومـن شـأن امتـزاج كثـرة مـن تلـك . كافة ً
تــسمح   الـسامیة كـذلك الفـاألخالق، كترفـع المالئكـة وتنـزههم عــن االخـتالط بالـشیاطین، األمـورسفـساف 

ومـن ثـم " ١٨بحكمـة التـضاد فیمـا بینهـا، بل تتنـزه وتتبـرأ وتترفـع عنهـا،  بتداخل الحیلة والكذب بینهاأصال
ّ والمـستقبل یتـضمنان بـراهین نیـرة - عصر الـسعادة النبویـة أي -الزمان الماضي والزمان الحاضر " فإن

 العالیـة وداعـي األخـالق معـدن بأنـهتـه صـلى اهللا علیـه وسـلم ویرددان بلسان واحد برهان ذا، على النبوة
ولكـــن محبـــة ) ٢٠إنمـــا بعثـــت ألتمـــم صـــالح األخـــالق (: وكیـــف ال وهـــو القائـــل."١٩الـــصدق ودالل النبـــوة

 مقیــاس اتبــاع الــسنة رهــین بدرجــة التخلــق بــأخالق إذ أن، المــسلمین لنبــیهم ال تكتمــل إال باتبــاع ســنته
  .مرسول اهللا صلى اهللا علیه وسل

 
لمــا كانـت مدنیــة  [:فیقـول ؛الحـضارةواألخــالق علــى مـن یعمـدون إلــى الفـصل بـین اإلمـام یعیـب 

تغلبـت هیئـات ، وعلـى الحـسد والـتحكم، أوربا لم تتأسس على الفـضیلة والهـدى بـل علـى الهـوس والهـوى
وهـذا ، منظمات الثوریة اإلرهابیـةوأصبحت كشجرة منخورة بدیدان ال. هذه المدنیة على حسناتها إلى اآلن

ة آسـیا اإلسـالمیة التـي سـتكون یـدلیل قوي ومؤشر على قرب انهیارها وسبب مهم لحاجـة العـالم إلـى مدن
األعمال الالأخالقیة الدنیئة والخسیسة التي تحملهـا حـضارة العـصر ال قیمـة [أما ] ٢١لها الغلبة عن قریب

  ] ٢٢"والعاقبة للمتقین"ة له أمام بشرى قوله تعالى لها فهذا انتصار وقتي ال قیمة له وال أهمی

  :انهیار األخالق ـ أسباب أ
  :ُویرجع اإلمام فساد األخالق فى هذا الزمان وغیره من األزمنة لعدة اسباب منها ما یلى

  : الفقر والجهلـ ١
جهـة فیـان لمواألن الـسعي والعمـل ال یك": یوضح اإلمام العالقة بین الفقر وسـوء األخـالق فیقـول

وهكــذا فــسد أســاس .  انــساق اإلنــسان إلــى مزاولــة الخــداع والحیلــة وأكــل الحــرام؛المــصاریف المتزایــدة
ــرا  .األخــالق ــرد فقی ــل الف ــا تجع ــى وبهرجــة إذا به ــروة وغن ــوع ث ــة للجماعــة والن ــا تعطــي هــذه المدنی ًوبینم
ء عیـه وذلـك باتبـاع  ویـرى اإلمـام أن هـذا الـسبب مـن الـسهل تداركـه والقـضا ٢٣".فاسد األخالق، ًمحتاجا

ورحمــة ، ومـصلحة عالیـة، حكمـة عظیمـة" حرمـة الربـا"و" وجـوب الزكـاة"فـي ف، مـنهج االقتـصاد اإلسـالمى
ً لو أمعنت النظر في صحیفة العالم نظرا تاریخیا وتأملت فـي مـساوي جمعیـة البـشر لرأیـت إذواسعة؛  ّس أً

ــع اختالالتهــا وفــسادها ــل ، أســاس جمی ــع ك ــاألخــالقومنب ــة ف ــط الرذیل ــین فق ــة كلمت ــة االجتماعی : ي الهیئ
ِان شبعت فال علي ان یموت غیري من الجوع: "إحداهما ُ ِ َ َُ َّ ْ ِ َ ْ ْاكتسب : "والثـانیـــة". ِ ِ َ ْ َنـت آلكـل َأِ ُ َ ْواتعـب . َنـاَأْ َ َنـت أْ

  ".َناَأََألستریح 
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ونا  عـدإن بـل األجانـب لیسوا هـم أعداءنان إ": أما عن العالقة بین الجهل وسوء األخالق فیقول
ثـم البـؤس وثمرتـه . نتج عنه مـن مخالفـة الـشریعة  كلمة اهللا وماإعالء منه من منع دوما تولهو الجهل 

   ”٢٤یتولد عنه من الحقد والنفاق والخالف وما،  وسوء التصرفاتاألخالقسوء 

كمـا هـو ، إن أحـوالي وأخالقـي مخالفـة للنـاس": وهو فى هذه وتلك یحذر مـن آفـة التقلیـد فیقـول
ّوال تتخــذوا مــا روجــه . فاتخــذوا األمــر الواقــع والحــق محــل النظــر وموضــع االعتبــار.  مالبــسيالحــال فــي

ًالزمان او العادات من أخالق سیئة بتقلید الناس بعضهم بعـضا مقیاسـا لـوزن األمـور ویحـذر اإلمـام  ."٢٥ً
 أحاسـیس یثیـر كالـشیطان الـرجیم) اإلنكلیـز(ن إ: أشد التحذیر من تقلید المستعمرین وأعداء الملة فیقول

  . "٢٦ الرذیلة في حین یطفئ جذوة المشاعر النبیلةاألخالق الخبیثة ویشجع اإلنسان

  :اإلعالم ـ ٢
، بــل إنــه یعــد مــن أخطــر وســائل الــدعوة، ال ینكــر اإلمــام فــضل اإلعــالم فــى نــشر رســالة اإلســالم

لقــد دأبــت ": ولولكــن اإلمــام یحــذر مــن اإلعــالم الــذى لــیس لــه غایــة وال هــدف بــل هــو إعــالم عبثــى فیقــ
فتــصدیت لهــم بمقــاالت . حتــى اهلكــوا األفكــار العامــة الــسائدة، الــصحف علــى زعزعــة األخــالق اإلســالمیة

ــبــاإلعالم غیــر الرشــید انفتحــت الــشعوب علــى ثقافــات غیرهــا فف، ٢٧"نــشرتها فــي الجرائــد تح البــاب أمــام ُف
ــصة  ــة الرخی ــة الغربی ــضاء"الثقاف ــي األخــالق والق ــستوجب الرذائــل ف ــي ت ــضیلةالت ــى الف  ونــشطت " ٢٨" عل

فانتـشرت كتـب اإللحـاد وحلـت محـل كلمــات ،  بالـدینواالســتهزاء فـي األخـالق االبتـذالالـصحافة فـي نـشر 
   ٢٩")الخ..القومیة التركیة، التطور، الطبیعة(كلمات ) اإلسالم، الخالق، الرب، اهللا(

  :الفاسدةة یالفلسفالمدارس ـ  ٣
ولكنــه ینكــر ، لــى الحكمــة ومعرفــة الحــق والخیــر والجمــالوال ینكــر اإلمــام الفلــسفة التــى تــدعو إ

ـــاة ":  إذ یقـــولالتـــي غـــدت وســـیلة للتـــردي فـــي الـــضاللة واإللحـــادالفلـــسفة  فالفلـــسفة التـــي تخـــدم الحی
فهــي فــي وفــاق ومــصالحة مــع ، وتعــین األخــالق والمثــل اإلنــسانیة وتمهــد للرقــي الــصناعي، االجتماعیــة

التــي غــدت وســیلة وأمــا الفلــسفة ، فــال تعارضــها وال یمكنهــا ذلــك، بــل هــي خادمــة لحكمــة القــرآن، القــرآن
فإنهـا تنـتج الـسفاهة واللهـو ، والسقوط في هاویة المـستنقع اآلسـن للطبیعـةللتردي في الضاللة واإللحاد 

    ."٣٠والغفلة والضاللة وتعارض الحقائق القرآنیة

  :انهیار األخالقـ مظاهر ب 
ــادي واالزدهــار المعاشــيإ ــرف ، ن التقــدم الم ــة مــن الت ــي حال ــسان ف ّمــن شــأنهما أن یزجــا باإلن

إن اإلنـسان “: وهـذا هـو مـصداق قـول اهللا عـز وجـل ..واالستكبار واالعتداد بالقوة والتنكر لموازین الحـق
كـي ، ً أن یجـدد نفـسه دائمـاإلىّالمجتمع اإلنساني مدعو بل مضطر  ومن ثم فإن ”لیطغى أن رآه استغنى

،  االستبداد والطغیـان مـن جـراء تـألق الحیـاة المادیـة وازدهـار أسـباب المعیـشةىإلقع في آفة التراجع یال 
وتـسعى لـصیاغة منظومـة قیمیـة ، تعتمـد علـى تـسیید القـوة بمفهومهـا الـشاملحضارة الیـوم أن وبخاصة 
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، ةشمولیة تقوم على مبادئ وأخالقیات اللیبرالیة الجدیدة التي تبشر بأبدیة الرأسمالیة األمریكیـة األوروبیـ
  . وانغالق جمیع السبل المناهضة لها

فقـد عمـل ،  وفقد الهویة من جهة أخرى؛تغیر النسق القیمي من جهةومن مخاطر تلك الحضارة 
األمریكــان والیهــود علــى تفكیــك البنیــات االجتماعیــة والبنیــات األخالقیــة للــشعوب فــضال عــن ذلــك نــصبوا 

داخــل الــشعوب والــدفاع عنهــا لتفكیــك البنیــات أنفــسهم مــدافعین عــن حقــوق اإلنــسان بتــشجیع األقلیــات 
لـى إنـسان ال إاالجتماعیة لألمم والهـدف هـو القـضاء علـى الخـصوصیات الـشعوبیة فـي العـالم والوصـول 

وقـد نجحـوا فـى تجنیـد مـن یرونـه أهـال . ٕوانمـا إنـسان قابـل ألن یكـون مـستهلكا ؛ة لهیال مرجع، انتماء له
و ضیاء كوك آلب الـذي تتلمـذ علـى العـالم ) یهودي(تكین آلب : محملوا لواءه[ممن و، لتنفیذ مخططاتهم

، و أحمـد آغـاییف ویوسـف أقجــورة، ٕوان لـم یحـضر دروسـه فـي فرنـسا) كـیم رود(االجتمـاعي االسـرائیلي 
  .]٣١. تركیا بعد عزل السلطان عبد الحمیدإلىممن هیأتهم المخابرات الروسیة و أرسلوا 

ال قیمـة  قیة الدنیئـة والخسیـسة التـي تحملهـا حـضارة العـصراألعمال الالأخال[أن اإلمام أكد وقد 
نـوه وقـد ]   ٣٢"والعاقبـة للمتقـین"ى قوله تعـالى  فهذا انتصار وقتي ال قیمة له وال أهمیة له أمام بشر؛لها

فهـى فـى خـصومة دائمـة مـع الـدین ، وبأنهـا عجنـت الثـورة علـى الـدین، الالدینية حضارالبأساس اإلمام 
وهى رغـم  .وتؤسس فى كل یوم لها معبدا جدیدا، الى فهى عاكفة على عبادة آلهة المادةوبالت، واألخالق

ــد عــنكــل المفاســد  ــد أن تحی ــة ،  نهجهــاال تری ــة وأمــراض اجتماعی ــه مــن حــروب عالمی ــل مــا عانت مــع ك
  !!.وأخالقیة مستعصیة

یـا [ :ونین بهـا قـائال لهـا وللمفتـ– فى هذا الـشق الالدینـى الالأخالقـى وینعى اإلمام تلك الحضارة
ــسقیمة(!!) أوروبــا الثانیــة  ــد أخــذت بیمینــك الفلــسفة المــضلة ال ــة ، اعلمــى جیــدا أنــك ق وبــشمالك المدنی

ّأال شلت یداك. عین أن سعادة اإلنسان بهماّالمضرة السفیهة ثم تد ُوبئست الهدیة هـدیتك، ُ ًولـتكن وبـاال ، ْ
  .]٣٣وستكون، علیك

وضـد للحكمـة ، اإللهیـة افتـراء علـى القـدرة إال الكـذب ومـا" [الكـذب"ومن مظاهر انهیار األخـالق 
وبـه .. ّوهو الذي صیر التشبثات العظیمة كالشبحات المنتنـة.. ّوهو الذي خرب األخالق العالیة.. الربانیة

،  عـن كماالتـهاإلنـسانيّوهـو الـذي قیـد العـالم ..  نـوع البـشرأحـوالوبه اختلـت .. اإلسالمّانتشر السم في 
وهو الحمـل الثقیـل علـى ..  في أسفل سافلي الخسة"مسیلمة الكذاب"وبه وقع أمثال .. ته عن ترقیاوأوقفه
خـتص بـالتلعین ُافلهـذه األسـباب ..  للریـاء واألم للتـصنعاألبوهـو ..  فیعوقـه عـن مقـصودهاإلنسانظهر 

 .. ]٣٤والتهدید والنعي النازل من فوق العرش

  :ج ـ آثار فساد األخالق
. ولــذا فإنهـا ال تكفــل سـعادة البــشریة،  أســاس األخـالق الذمیمـة  علـىإن المدنیـة الغربیـة بنیــت

  :إنها بنیت على خمسة مبادئ سلبیة

  . وهذا یؤدي إلى االعتداء والظلم:مبنیة على القوةـ 
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  . وهذا من شأنه التدافع والتزاحم:هدفها وقصدها المنفعةـ 
  .ام وهذا یؤدي إلى التنازع والخص: دستورها في الحیاة هو الجدل-
  . وهذا یؤدي إلى تصادم رهیب: رابطتها بین الكتل هي العنصریة والقومیة السلبیة-
  . وهذا یمسخ اإلنسان روحیا:خدمتها الجذابة هي تطمین وتشجیع الهوى والهوسـ 

مـن خطرهـا إذا اإلمـام یحـذر ومـن ثـم ، "األنانیـة والحـرص "الحضارة الغربیـةإن من أخطر أخالق 
الحـرص بذاتـه [ و ]ّالحـرص أضـر علـى الحیـاة اإلنـسانیة وأدهـى [:أثیراتهـا فیقـولّما تأصـلت وكـان لهـا ت
والحــرص یظهــر  .وهــو الــذي یجلـب الحرمــان والــدناءة، وداء وبیــل ومهانـة وذلــة، سـبب الخیبــة والخــذالن

ًتأثیره السیئ بدء من أوسع دائرة في عالم األحیاء ّالـذي تمكـن فیـه [  و.]٣٥وانتهاء إلـى أصـغر فـرد فیـه، ُ
ُلحــرص واألنانیــةا  یقــف دون تحقیــق حرصــه حتــى تــدمیر  ُیــصبح إنــسانا یریــد القــضاء علــى كــل شــيء، ُ

تـسم بالـدمار األخالقـي والروحـي ت[ونتج عن هذا أن حضارة الیـوم ] ٣٦العالم والجنس البشري إن استطاع
 رة الغربیـةالحـضاوبهـذا األسـلوب أحاطـت ] [٣٧ النفس األمارة وبإطالق الشهوات من عقالهـا وبإثارة هوى

ً فأصـبح الفـرد فقیـرا ؛المجتمعات البشریة بهالة من الهیبة ووضعت في ید صانعیها وحماتها ثروة النـاس
  ]  ٣٨ًوفاقدا لألخالق

وال یلقــى اإلمــام بالالئمــة علــى صــناع الحــضارة الغربیــة فقــط بــل إنــه یــتهم المــسلمین كــذلك فــى 
ــق الجــادة و ــادهم عــن طری ــق األخــالق وأن ابتع ــل خطــرا عــن مهــاوى الحــضارة تنكــبهم طری ــان ال یق اإلیم

 .تفـشي روح االسـتبداد فینـا لعـدم سـیادة المـسلمین اآلن المـانع الـسادس والـسابعو: [ إذ یقول؛المزعومة
  ].٣٩ الذمیمة النابعة من مجافاة الشریعة ومخالفتهااألخالقوانتشار 

 
األخـالق علـى نهـج ، فهـذبها، ى إصـالح نفـسه أواللـ عمـد إقبل أن یضع اإلمام منهجـا لإلصـالح

ــرازخ الــنفس والهــوى ــاال فریــدا مجــسما لمكــارم األخــالقف، المحمدیــة متجــاوزا ب . بــرز فــي هــذا العــصر مث
. فأمضى حیاته حامال همة عالیة واطمئنانا راسخا وعفـة تامـة مـع نكـران ذات صـادق تتحیـر منـه العقـول

فنـرى البـساطة الكاملـة فـي ، یم مـن صـفاء قلـب وتوكـل كامـل وقناعـة تامـةكل ذلك بما وهبـه المـولى الكـر
  . حتى ال تراه یحمل ذرة من محبة الدنیا ومیل إلیها. عیشه وملبسه بل في كل حاله وطوره

وقد كنـا [ُویروى لنا اإلمام لقطات من حیاته تعبر عن حسن منهجه وصدقه فى تطبیقه إذ یقول 
ًحیانـا أُوكنـت القـي علـیهم ، ي ردهـة واحـدة تسعین من ضباطنا األسرى فمع، في روسیا، "قوصتورما"في 

ن هـذا الكـردي قائـد المتطـوعین قـد ذبـح إ: قائد الروسي وشاهد الموقف وقـالوذات یوم حضـر ال. الدرس
ولكـن بعـد یـومین  .ًامنعـه قطعـا، ال یمكـن هـذا، ًویـأتي اآلن ویلقـى دروسـا سیاسـیة هنـا، ًكثیرا من جنودنا

مـا أ[]  ٤٠ فـسمح بإلقـاء الـدرس؛اسـتمر علیهـا. بـل دینیـة وأخالقیـة،  دروسكم غیر سیاسیةأندو یب: قال
 فكـان یوصـیهم بقـراءة رسـائل النـور والحـذر مـن مهالـك ضـیاع أحیاناالشباب الذین كانوا یتناوبون علیه 

  ] ٤١وبفضل اهللا فقد صحا الكثیرون من رقدتهم.  الصلواتأداءاألخالق في هدا العصر ولزوم 
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ّوكــان الفــدائیون األرمــن یــذبحون أطفــال المــسلمین فــي عــدد مــن المنــاطق وكــان المــسلمون [ 
ُ جمـع ألـوف مـن أطفـال األرمـن فـي المنطقـة التـي إنولكـن مـا . یقابلونهم بالمثـل فـي ذبـح أطفـال األرمـن

ًهم جمیعـا ثم أطلق سراح. ال تتعرضوا لهؤالء األطفال بشئ: كانت تحت إمرة بدیع الزمان حتى أمر الجنود
هـذا الـسلوك كـان . فعـادوا إلـى عـوائلهم التـي كانـت خلـف الخطـوط الروسـیة.  یمس أحدهم بسوءأندون 

ًدرسا قیما وعبرة لألرمن مما دفعهم إلى اإلعجاب بأخالق المسلمین ً٤٢  [  

  :اتباع الحنیفیة السمحاءأ ـ 
یعتبـر مـن أشـهر رجـال الغلبة سـتكون لإلسـالم كمـا تنبـه إلـى ذلـك بـسمارك الـذي یرى اإلمام أن 

فالحقیقـة ، الفكر في تاریخ أوروبا الحـدیث وأحـد الـذین حققـوا الوحـدة األلمانیـة فـي القـرن التاسـع عـشر
فلـو [، التي ال غبار علیها أن الحاكم على الدهر وعلى طبائع البشر إلى یوم القیامـة هـو حقیقـة اإلسـالم

وكمال حقائق اإلیمـان لـدخل أتبـاع األدیـان األخـرى فـي أننا أظهرنا بأفعالنا وسلوكنا مكارم أخالق اإلسالم 
  ] ٤٣بل لربما رضخت دول العالم وقاراته لإلسالم، ًاإلسالم جماعات وأفواجا

أمـــا عـــن الـــدعوة إلـــى اإلســـالم وأخالقـــه فیـــرى اإلمـــام أن تكـــون حـــسب نهـــج اإلســـالم بالحكمـــة 
. مــا هــو باإلقنــاع ولــیس بــاإلكراهن الظهــور علــى المــدنیین مــن منظــور الــدین إنإذ أ[والموعظــة الحــسنة 

ًوبإظهــار اإلســالم محبوبــا وســامیا لــدیهم وذلــك  أمــا . ٕ الجمیــل ألوامــره واظهــار األخــالق الفاضــلةباالمتثــالً
 أن الـذین تربـوا فـي مـدارس اإلیمـان خالتـاریأثبـت لقد و .]٤٤فهما تجاه وحشیة الهمجیین، اإلكراه والعداء

، وانكـشف بـسبب وجـودهم. تدل فـي أیـدیهم میـزان الحـق والعـدلواع، هم وحدهم الذین صلحت بهم الحیاة
ّیوجه النورسي دعوة إلى علمـاء االجتمـاع  ومن ثم  .والغدر، والخیانة، أسالیب الوضاعة: ونقاء أخالقهم

وعلمـاء األخـالق لیـروا الفــرق الهائـل بـین أخالقیــات الـشریعة المعتمـدة علــى اإلیمـان وأخالقیـات المدنیــة 
  ، ّفیقرر أن مبدأ اإلیمان أساس ترتكز علیه كلیات األخالق،  أوروبامدنیة، الحدیثة

   :دع ما كدر. .خذ ما صفاب ـ 
خـذ مـا صـفا دع مـا كـدر : بل نجعل القاعدة اآلتیة دسـتور عمـل لنـا وهـي،  ننخدعأنما ینبغي [

ا أمـ.  كـل مـا یعـین الرقـي المـدني مـن علـوم وصـناعات- مـشكورین -وفي ضوئها سـنأخذ مـن األجانـب 
ــسیئة ــرا لكونهــا محاطــة ، العــادات واألخــالق ال ــا كثی ــین قبحه ــي ال یتب ــة ومــساوئها الت ًفهــي ذنــوب المدنی

   .]٤٥بمحاسن المدنیة الكثیرة

  :إصالح الفردج ـ 
 فـإن اإلمـام یـرى وجـوب إصـالح أخـالق آحـاد ؛لما كان اإلنسان هو مـصدر الخیـر والـشر جمیعـا

وبالتـالي وجـب علیـه ، نـسان هـو منبـع الـشرور األخالقیـةفاإل[، الناس قبل الحدیث عن إصـالح المجتمـع
والتـي ، ًأشـنعها وأكثرهـا سـوء المـصیبة الدینیـة، إصالح أنانیته التي هي مصدر لمصائب ومعاصـي كثیـرة

ًن یـشد نفـسه دائمـا س اإلنـسان أإلى تجدد نفوالسبیل الوحید   ]٤٦شرورالتتمثل في الكفر سبب كل   إلـىّ
طریـق : ًوعندئـذ یظـل المجتمـع اإلنـساني صـاعدا فـي طـریقین مـن التقـدم. ظاتـهوصـایا القـرآن وأوامـره وع
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ّوطریـق التقـدم علـى سـلم األخـالق او القـیم اإلنـسانیة ، التقدم في المعارف والعلوم وأسباب المنعة والقـوة
ّ صعدا نحو الجدة وفتوة المجتمع اإلنإالوال تتجه ،  الوراءإلىًالتي ال تعرف التفاتا ، الرفیعة ّ   .سانيً

لـو أمعنـت النظـر [ وقـد فطـن اإلمـام إلـى ذلـك فقـال "األنانیـة"وأخطر ما فى اإلنسان من مـساوئ 
فـي صـحیفة العـالم نظـرا تاریخیـا وتأملـت فــي مـساوي جمعیـة البـشر لرأیـت أس أسـاس جمیـع اختالالتهــا 

 شـبعت فـال علـي إن: ( إحـداهما:ومنبع كل األخالق الرذیلة في الهیئة االجتماعیة كلمتـین فقـط، وفسادها
والـدواء لهـاتین  )واتعـب أنـت ألسـتریح أنـا، اكتـسب أنـت آلكـل أنـا (:والثانیـة) أن یموت غیـري مـن الجـوع

   .]٤٧الفاسدتین هو الزكاة وحرمة الرباالخصلتین 

  :إصالح الحكمد ـ 
ومــن ثــم رأى اإلمــام أن إصــالح ، لقــد جــاء فــى األثــر أن اهللا یــزع بالــسلطان مــا ال یــزع بــالقرآن 

ــس ــى المجتمــعال ــائز إصــالح األخــالق ف ــث أن ، الطین مــن رك ــادة وأمــور اآلخــرة حی ــسبة األخــالق والعب ن
 ورغـم .والفضیلة في الشریعة هي تسع وتسعون بالمائة بینما نسبة الـسیاسة ال تتجـاوز الواحـدة بالمائـة

 أمـا ]٤٨ رهیـبالسیاسة المبنیة على المنـافع وحـشف[، ّذلك فإن السیاسة الفاسدة قد تضیع الشریعة كلها
ویلفـت اإلمـام ، وبـاألخالق وبـالقیم التـى تنـادى بهـا هـذه العقیـدة، السیاسة فـي اإلسـالم مرتبطـة بالعقیـدة

ًال تفـسروا الحریـة تفـسیرا سـیئا كـي! أبناء الـوطن یا[:نظر الساسة إلى المعنى الصحیح للحریة فیقول ال  ً
ألن الحریــة إنمــا  ذلــك! فاســد؛ فــي إنــاء آخــرال، وال تخنقونــا بــسقي االســتعباد الــسابق، تفلــت مــن أیــدیكم

إن صدى الحریة والعدالة یـنفخ ]  [٤٩والتخلق باألخالق الفاضلة، تزدهر بمراعاة األحكام الشرعیة وآدابها
ــا  ــة وأخالقن ــة الرفیع ــا القومی ــا الخامــدة ورغباتن ــة وآمالن ــاة فــي مــشاعرنا المدنی نفــخ اســرافیل فیبعــث الحی

ًویهیج األمة جمیعا ویهزهـا ، صماخ الكرة األرضیة المجذوبة جذبة المولويحتى یرن ، اإلسالمیة الحمیدة
  ]   ٥٠ّهز المجذوب

 
 صـحیح شـرح البـاري فـتح ) ٨٥٢ ـ ٧٧٣" (الـشافعي العـسقالني الفـضل أبـو علـي بـن أحمد"ـ ابن حجر  ١

ـــق، البخـــاري ـــؤاد محمـــد: تحقی ـــدالباقي ف ـــدین محـــب، عب ـــب ال ـــة دار، الخطی ـــروت ،المعرف   .١٣٧٩، بی
)١/٢٢(   

ــ  ٢ ــصالحيـ ــان النورســي: إحــسان قاســم ال ــه وآثــاره..بــدیع الزم ــة النجــاح ،  نظــرة عامــة عــن حیات مطبع
  .١٩٩٩، الدار البیضاء، الجدیدة

  . م١٩٩٠، القاهرة، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، فلسفة الحضارة اإلسالمیة، أحمد السایحـ  ٣
، تحقیــق إحــسان قاســم الــصالحي، إشــارات اإلعجــاز فــي مظــان اإلیجـاز، سـيبــدیع الزمــان ســعید النورــ  ٤

  .١٩٨٩، ١ط، دار االنبار، بغداد
، األحمدیــة للنــشر، ترجمــة إحــسان قاســم الــصالحي، الخطبــة الــشامیة، بــدیع الزمــان ســعید النورســيـــ  ٥

  .٢٠٠١البیضاء 



 ١١

، الطبعــة الثانیــة، قاســم الــصالحيإعــداد ترجمــة إحــسان ، سیرة ذاتیــةالــ، بــدیع الزمــان ســعید النورســيـــ  ٦
     . هـ١٩٩٨، القاهرة، سوزلر للنشر

ســوزلر ، الطبعــة الثانیــة، ترجمــة إحــسان قاســم الــصالحي، الــشعاعات، بــدیع الزمــان ســعید النورســيـــ  ٧
     .١٩٩٤، القاهرة، للنشر

، سـوزلر للنـشر، الطبعـة الثانیـة، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، الكلمات، بدیع الزمان سعید النورسيـ  ٨
  .م ١٩٩٢ ، القاهرة

، سـوزلر للنـشر، الطبعـة الثانیـة، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، اللمعات، بدیع الزمان سعید النورسيـ  ٩
     .م١٩٩٣  ، القاهرة

ســوزلر ، الطبعـة الثانیـة، تحقیــق إحـسان قاسـم الــصالحي، المكتوبـات ،بـدیع الزمـان ســعید النورسـيــ  ١٠
  . م١٩٩٢ ، القاهرة، للنشر

  .استانبول، دار سوزلر، ترجمة إحسان قاسم، صیقل اإلسالم، بدیع الزمان سعید النورسيـ  ١١
  .١٩٩٨، سوزلر للنشر، ترجمة إحسان قاسم ،مرشد أهل القرآن، بدیع الزمان سعید النورسيـ  ١٢
، أزمیـر، النیـلدار ، ١ط، فـي فكـر النورسـي  إعجـاز القـرآن وأبعـاده الحـضاریة، خلیل زیاد الدغامینـ  ١٣

١٩٩٨  
ــ  ١٤ ــر  رســالة ماجــستیر، المــنهج التربــوي عنــد بــدیع الزمــان ســعید النورســي، ســعید محمــد القرنــيـ  غی

    ١٩٩٨، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة، منشورة
  .١٩٩٥، القاهرة، سوزلر للنشر، النورسي متكلم العصر الحدیث، محسن عبد الحمیدـ  ١٥
  . م١٩٩٨، القاهرة، الطبعة األولى، النورسي أنوار ال تغیب، محمد التهاميـ  ١٦
عجالـة مقتطفـة مـن أقـالم أفاضـل العلمـاء والـدكاترة فـي حیـاة اإلمـام الجلیـل ، محمد زاهد المالزكـرديـ  ١٧

  .ت. د، بیروت، دار اآلفاق الجدیدة، بدیع الزمان سعید النورسي
  م١٩٦٦بیروت . نصیر مروة وحسن قبیسي: ترجمة:.  الفلسفة اإلسالمیةتاریخ، هنري كوربانـ  ١٨
ــ  ١٩ ــل دیورانــتـ ــى جــون دیــوي ) م.ق ٣٤٧  ـ٤٢٨(قــصة الفلــسفة مــن أفالطــون ، وی  ـ ١٨٥٩(إل

  .١٩٧٢، بیروت، مكتبة المعارف، الطبعة الثانیة، محمد المشعشع فتح اهللا. د: ترجمة ،)م١٩٥٢
                                                

 .٥٣٩٠:   وصححه األلباني في صحیح الجامع الصغیر . مرفوعا،  رواه أحمد عن أبي الدرداء  ١
  .١٤٤ ص ، قصة الفلسفة ، ویل دیورانت  ٢
 .٢١٥ ص ،  المرجع السابق ٣
 .٩٩،  ص تاریخ الفلسفة اإلسالمیة ، هنري كوربان  ٤
   )١/٢٢ (، فتح ال، ابن حجر:  نظر ا،  كتاب بدء الوحيطرف من حدیث طویل أخرجه البخاري من حدیث عائشة في   ٥
  ١٠٢ص  ، ”السیرة الذاتیة“بدیع الزمان سعید النورسي   ٦
  " ١٤٠:  ص-محاكمات  "، صیقل اإلسالم: بدیع الزمان سعید النورسي  ٧
  .٦٠٧-٦٠٦:  ص  ، المكتوبات: بدیع الزمان سعید النورسي  ٨
 .٣٣٣:  ص ، انحاتالس ، مرجع سابق ، صیقل اإلسالم  ٩

   .٩٧ ص ، إشارات اإلعجاز في مظان اإلیجاز ، بدیع الزمان سعید النورسي  ١٠



 ١٢

                                                                                                                                         
  ٥٠٦ ،  مرجع سابق، صیقل اإلسالم  ١١
  .٤٦:  ص ،  الخطبة الشامیة، بدیع الزمان سعید النورسي  ١٢
    .٥٠:  ص ، المصدر السابق  ١٣
 ١٤٣: ص ،  مرجع سابق، صیقل اإلسالم  ١٤
 ٤٨-٤٦:  ص ، شامیةالخطبة ال  ١٥
 .٨٥:  ص ، مرجع السابقال  ١٦
  .٢٨٥  ص،  مرجع سابق، إشارات اإلعجاز  ١٧
 ١٤٣:  ص،  مرجع سابق، صیقل اإلسالم  ١٨
 ١٤٢:  ص،  نفس المرجع ١٩
  ٢٣٤٩:   وصححه األلباني في صحیح الجامع الصغیر .  عن أبي هریرة رواه الحاكم  ٢٠
  .٣٨:  ص ، الخطبة الشامیة  ٢١
  .٣٧٠:  ص، الكلمات ، ع الزمان سعید النورسيبدی  ٢٢
  .١٤٠ ص ،  السیرة الذاتیة ٢٣
 .٩٨ ،  نفس المرجع ٢٤
 .٧٠ ،  نفس المرجع ٢٥
 ١١٧:  ص-محاكمات /صیقل اإلسالم  ٢٦
 ١٠٠ ص ،  مرجع سابق،  السیرة الذاتیة ٢٧
  .٨٥٥:  ص،  مرجع سابق، الكلمات  ٢٨
  .٢١٧ ص ،  مرجع سابق،  السیرة الذاتیة ٢٩
 .٥١٢ ، ٥٠٨ ص ،  مرجع سابق، لكلماتا  ٣٠
  .٢١٧ ص ،  مرجع سابق،  السیرة  الذاتیة ٣١
  .٣٧٠: ص ، مرجع سابق ، الكلمات  ٣٢
 ٢١٥،  ص  مرجع سابق،  المكتوبات٣٣
  ٩٧:  ص،  مرجع سابق، إشارات اإلعجاز  ٣٤
  ٣١٥ص  ، اللمعات ، بدیع الزمان سعید النورسي  ٣٥
 .٣١٦ ،  ص نفس المصدر ٣٦
  .١٦٦ ص ، مرشد أهل القرآن ، لزمان سعید النورسيبدیع ا  ٣٧
 .٨٥٦: ص ،  مرجع سابق،  الكلمات ٣٨
 ٤٩٦: ص ،  مرجع سابق، صیقل اإلسالم  ٣٩
   ٥٧٤ ،  ص الشعاعات، بدیع الزمان سعید النورسي  ٤٠
 ٥١٥ ص ،  مرجع سابق،  السیرة الذاتیة ٤١
  ١٠٦ ص ، نفس المرجع ٤٢
 .٤٩٤ :ص ،  مرجع سابق، صیقل اإلسالم  ٤٣
 .٩٨ ص ،  مرجع سابق،  السیرة الذاتیة ٤٤
  ٨٦ ص ،  نفس المرجع ٤٥
 ١٠٧ ،  صمرجع سابق ، المكتوبات  ٤٦
   .٦٨-٦٧:  ص  مرجع سابق، إشارات اإلعجاز  ٤٧



 ١٣

                                                                                                                                         
  ١٠٣:  ص مرجع سابق ، الخطبة الشامیة  ٤٨
 ٤٦٧ ،  ص مرجع سابق، صیقل اإلسالم  ٤٩
  ٨٢  ص ،  مرجع سابق،  السیرة الذاتیة ٥٠

  
  
  
  
   
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  والحمد هللا الذى بنعمته تتم الصالحات

  ــــــــــــــــــــ  
  


