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الصراع بين الحق والباطل أسبابها وعالجها في ضوء رسائل النور 

 لبديع الزمان سعيد النورسي

The ongoing conflict between Right and Wrong: 
Causes and Solution in light of Ras┐’il al-N┴r of 

Bad┘’ al-Zam┐n al-N┴rsi 
 أمحد جان األزهري .د 
 عبد الوهاب جان األزهري 

Abstract 
The conflict between ╒aq & b┐═il, i.e. virtue and lie, right and wrong has started since 
the day of existence of the universe and it reshapes from time to time. Similarly, its 
causes vary with respect to space, time, events and thoughts. The fight is not bad in 
itself because it produces some good and positive results. In this article, we shall be 
analyzing the struggle between truth and untruth and its causes while discussing the 
possible solutions in the light of Ras┐’il al-N┴r of Imam N┴rsi. We shall also be 
providing some valuable suggestions and advices for the success of the truthful group 
among people. 
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مما ال شك يف أن الصراع بني احلق والباطل قائم منذ أزل والباطل له أنصاره ملا للحق أنصار واعوان وهذا الصراع له 
 أسباب وجيهة مدعمة ابألدلة والرباهني.

تواجه وإن حركة اإلصالح يف كل مكان حتاول سداد االعوجاج يف مسرية البشرية غري أن اجلهود اإلصالحية دومًا 
املشاكل والعقبات يف مضيها ِقدمًا إىل بر األمان غري أن احلق منتصر يف معركة احلياة ألن احلق أحق أن يتبع وأن 
راايت احلق مرفوعة دائمًا ألنه طبقًا ملشية هللا ومرضاته وإن هللا تعاىل ال يرضى لعباده الكفر، ومع ذلك جند االحنراف 

ريق الشرور واملعاصى واآلاثم. وله أسباب وعوامل كثرية أدت إىل اخلروج عن اجلادة والركون إىل الباطل والسلوك يف ط
واالفانسان مفطور بفطرته اليت توحينا الصالح والفالح والنجاح قال عليه السالم يف حديث كل مولود يولد على 

سان هبيمة متشى وراء العيش بدون الفطرة فأبوامها يهودانه وينصرانه وميجسانه، غري أن هناك أسباب هي اليت جتعل اإلن
 متيز بني احلالل واحلرام وهذه األسباب كثرية ومتنوعة.

 األسباب ودورها يف احلركة التارخيية:
يؤمن العقل املسلم ابألسباب والسنن اجلارية انطالقًا من إميانه ابلقرآن الذي يوجه إىل الفقه ابألسباب واألخذ هبا 

َد ِلُسنَِّة اَّللَِّ حَتِْوياًل واستمرارها قال تعاىل: "واالعتماد على تكرارها  َد ِلُسنَِّة اَّللَِّ تَ ْبِدياًل َوَلْن جتَِ لكن العقل (1)"فَ َلْن جتَِ
املسلم يف الوقت نفسه يؤمن أبن هذه األسباب حمكومة هبيمنة هللا القادر على ابطاهلا وخالفها وتعد معجزات األنبياء 

االستعالء على األسباب والتلقى املباشر من هللا يبطل األسباب إذا أراد شيئًا أن يقول له   وكرامات األولياء ضراًب من

                                                 


 إسالم آابد –اجلامعة اإلسالمية العاملية –بكلية أصول الدين  ذأستا 


 إسالم آابد –العاملية اجلامعة اإلسالمية  –حماضر بكلية أصول الدين  
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كن فيكون كذلك برود النار على إبراهيم ومع موسى يف العصا ومع عيسى ابراء االكمة واألبرص واحياء املوتى ومع 
جيد االتصال املباشر خبالق األسباب يونس عندما انقطعت به كل األسباب املادية وصار لقمة يف بطن احلوت فلم 

2"اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإِّنِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ قال "
,

3 
مشكلة األسباب تعود إىل قوانني احلركة الداخلية للفعل وهي من أكرب عوامل احنراف الفكر البشري مع بزوغ فجر 

د عند البعض بداية عصر االحلاد فلقد ظن بعضهم أن اكتشاف القوانني النهضة الصناعية يف أرواب حىت أهنا كانت تع
احلركة الداخلية ومعرفة اسرارها وكيفية التعامل معها تغىن عن اللجوء إىل اإلميان بفاعل غييب غري منظور وهكذا ذهب 

اءه مقنن كما أن السبب ال املاديون إىل اعطاء القانون أو السبب قدرة الفعل الذايت مع أن القانون ال بد أن يكون ور 
 4بد أن يكون وراءه سبب.

واحلق أن الفكر اإلسالمي كان واعيًا كل الوعى ببطالن هذا الزعم منذ الصدام بني احلضارتني: اإلسالمية، واألروبية 
 واملفكرون اإلسالميون دحضوا هذه املقولة اليت اتكأ عليها املاديون عامة واملاركسيون خاصة.

ال الدين األفغاّن، وحممد عبده، وحممد إقبال، وحممد فريد وجدي،  م وحيد الدين خان، وحممد وكانت جلهود مج
قطب، وسيد قطب، وحممد الغزايل ويوسف القرضاوي وعشرات غريهم من االعالم اإلسالميني كانت جلهودهم اآلاثر 

 اإلجيابية الطيبة.
يف هذا السبيل انه ال يكتفى ابلرد العلمي، وال ببسط النظرايت بيد أن ما يقوله النورسي يقف منطاً متميزاً غري مكرور 

املتضادة، وال ابخراج احملرتزات اليت تشبه االستثناءات اليت حتبط فاعلية القانون حبد ذاته بل إنه ليتبع األمور بتفصيل 
ض ويرى الصلة املباشرة بني شديد وبتصوير رائع لصفحة الكون وكانه يبصر احلركة املباشرة التفاعلية بني السماء واألر 

املهيمن واالفعال ويرى املوظفني الذين يدبرون حركة القوانني ويرى احلجم احلقيقي والوظيفة احلقيقية "احملدودة" 
للقوانني أمام قدرة هللا املطلقة وإهنا لوظيفة أساسية ومهمة لكنها ال تعدو أن تكون جسرًا صغريًا وحاجيًا ضعيفًا أو 

 حتركه قدرة هللا تعاىل. ستاراً رقيقاً 
 ‘‘أيها الغافل الغارق يف عبادة األسباب’’يقول بديع الزمان: 

اعلم أن األسباب ليست اال ستائر امام تصرف القدرة اإلهلية ألن العزة والعظمة تقتضيان احلجاب، أما الفاعل 
 سباب.احلقيقي فهو القدرة الصمدانية ألن التوحيد واجلالل يتطلبان هذا ويقتضيان األ

فاألسباب إذن إمنا وضعت لتبقى عزُة القدرة مضنونة من جهة نظر العقل الظاهري إذ أن لكل شيء جهتني كوجهي 
 املرءآت:

أحدمها: جهة امللك الشبهة ابلوجه املطلى امللون للمرءآة الذي يكون موضع األلوان واحلاالت املختلفة، واألخرى 
ت ففي الوجه الظاهر "إىل جهة امللك" هناك حاالت منافية ظاهرًا لعزة "امللكوت" الشبيهة ابلوجه الصيقل للمرءآ

القدرة الصمدانية كما هلا فوضعت األسباب كى تكون مرجعًا لتلك احلاالت ووسائل هلا أما جهة امللكوت واحلقيقة 
سباب ظاهرية حبتة فكل شيء فيها شفاف ومجيل ومالئم ملباشرة يد القدرة هلا بذاهتا وليس منافيًا لعزهتا، لذا فاأل

 5وليس هلا التأثري احلقيقي يف امللكوتية أو يف حقيقة األمر.
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وليس األمر يف األسباب هكذا فحسب بل إن هناك حكمة أخرى لألسباب الظاهرية وهي احليلولة دون توجيه 
ن هدفًا لتلك الشكاوى واالعرتاضات إىل هللا عزوجل حىت ال توج إىل هللا ما ال يليق به فوضعت األسباب لتكو 

 6االعرتاضات والشكاوى ألن التقصري صادر منها انشيء عن افتقار قابليتها.
ويذكر النورسي حكمة األسباب أبهنا ستائر متمسكًا حبديث فيه حماورة معنوية لطيفة أن عزرائيل عليه السالم "قال 

 رواح".لرب العزة إن عبادك سوف يشتكون مىن ويسخطون على عند أدائي لوظيفة قبض األ
فقال تعاىل بلسان احلكمة، سأضع بينك وبني عبادي ستائر املصائب واألمراض لتتوجه شكواهم إىل تلك األسباب. 
فاألمراض ستائر يرجع إليها ما يتوهم من ساوى يف األجل. هذا التصور رائع يقدمه الشيخ بديع الزمان لألسباب 

 فال بد أن تنفذ فوراً إذ اجتهت لشيء ألهنا ليست قابلة للتخلف إمنا ووظيفة املالئكة جمرد منفذى األوامر إما إرادة هللا
 7أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

 هذه النظرة رابنية للنورسي جنح يف أن يبطل كل احلجيج اليت تعتمد عليها املادية يف اتليهها لألسباب.
حدث النورسي عن اإلميان العلمي واالحلاد الفكري ويرد على مدرسة االحلاد الفكري وهذه املدرسة مدعمة وكذلك يت

من أبواق االعالم الصهيونية واالحلادية يف العامل حتاول أن جتعل معركة فكرية بني العلم والدين زاعمني أن اإلنسان 
يؤمنون مببدأ الصدفة واجلحود ابهلل واالحتمال والالقانونية  والكون ليس يف حاجة إىل قوة خارجية ما وراء الطبيعة بل

يف الكون بدياًل عن العناية والرعاية والقانون والسببية والعلية اليت حيكم هللا هبا الكون ويسريه هبا إىل ما شاء هللا  م تقيم 
ا على دحضها وردها بكتاابت الساعة. فقد ظهرت هذه النظرية يف القرن العشرين لدرجة أن الكتاب املسلمني اضطرو 

علمية قيمة أمثال الشيخ شبلى النعماّن وأبواالعلى املودودي والشيخ تقي الدين األميين والباحث وحيد الزمان خان 
والعالمة حممد إقبال والشيخ حممد أنور شاه الكشمريي. ويف العامل العريب دحض هذا االجتاه مفكرون كثريون وعلى 

جلسر مفيت طرابلس بلبنان وعباس حممود عقاد مبصر والعالمة شيخ اإلسالم موسى صربي رأسهم العالمة ندمي ا
 والشيخ زاهد الكوثري من تركيا يف كتاابت علمية متعددة.

 أما جهود النورسي يف جمال تعميق اإلميان كونياً وعلمياً تعد أقوى ما قدمه العقل املسلم يف القرن الرابع عشر اهلجرية.
عن عالقة اإلنسان ابهلل اخلالق مثة أوامر تكوينية فطرية ومثة أوامر تشريعية وعبادية وهناك مساحة  يتحدث النورسي

حلرية اإلنسان هي مناط الثواب والعقاب يف تفاعلها إجيااًب وسلبًا مع القوانني الفطرية والكونية والتشريعية ومن ابب 
جلى خط اإلنسان املتاح له من احلرية واإلرادة حىت تتضح املعادلة عالقة اإلنسان ابلكون واألوامر اإلهلية والتشريعية يت

قد اهتز حىت يف جماهلا الطبيعي املادي وثبت علميًا وعقليًا ونقاًل أن 8اإلنسانية املتوازنة إما املذاهب اجلربية أو احلتمية
ضارة وهو احملرك األول للحضارة يف اإلنسان ليس جمرباً أو آلة حتركها أية عوامل وإمنا هو مسئول األول عن صناعة احل

مرحلة منوها واستمرارها وازدهارها وهو اخلليفة على هذا الكوكب وإن التأريخ إمنا هو شأنه سواء كان فردًا أو أفرداً 
ممتاز يف صورة بطل أو مجاعة آمنت مببدأ إجيايب ومىت تزايد اقبال األفراد والشعوب على الطاعة إلرادة هللا حتسنت 

 وتتقدم اإلنسان حضارايً. األمور
أما تصور اإلنسان أنه فرد حر يف الكون حيتم كل نظام ويتمرد على كل أصول عقلية وقانونية كسائق السيارة اجملنون 
الذي يعتقدون إشارات املرور إمنا قيود واصفاد تقف حاجزاً إمام حريته وجيب االنفالت من هذه القواعد املرورية فإذن 

اَّللَُّ َخاِلُق ُكلِِ َشْيٍء رية الفردية الالمبالية مرفوضة ألهنا تعىن العشوائية اليت هي سلب العقل والقانون "هذا النوع من احل
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َمَواِت َواأْلَْرضِ  -َوُهَو َعَلى ُكلِِ َشْيٍء وَِكيٌل  َمَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا وََكْرهً "9"َلُه َمَقالِيُد السَّ َلُه "10"اَوَّللَِّ َيْسُجُد َمْن يف السَّ
َمَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ َلُه َقانُِتونَ   11,12"َما يف السَّ

ويقول النورسي إن الطبيعة أشبه ابجلندي يف عالقته ابلسلطان فاجلندي قد يسخر اآلف الناس يف تيسري شئون احلكم 
السلطان ومن السلطان وقد يبدو أنه هو اآلمر وأن الناس تذعن لقراره بينما هو ال يفعل هذا مبحض قدرته بل حيكم 

يستمد الشرعية وإذا انقطع حبل هذا اجلندي عن أتييد السلطان له ال يكون كما كان بل يصبح عادايً ال ميلك حوالً 
 13وال قوة.

ويضيف النورسي يف الرد على املاديني والطبيعيني قائاًل: ومن البدهي الذي جيهله الطبيعيون أن الوجود والطبيعة قامتا 
والنظام وهذا جندها ونقرؤها يف الكون كله ونلمسها جلية واضحة يف الطبيعة ابسرها واحلكمة هلا معىن  على احلكمة

معني ُمنبسق من نفس "احلكيم" وليس هلا وجود خارجي مستقل فهي ليست مبادة وال جسم حيتل حيزًا يف هذا 
ة واالنتظام وليست الصدفة بل من صنعة هللا ويقصد هبذا الكالم أن صنعة نظام العامل مبىن على الدقة واحلكم14العامل

 الذي اتقن كل شيء.
ويقول النورسي يف "طبيعة الطبيعة" إن مجيع فرضيات الطبيعة تسقط وال يبقى إال اإلميان أبن الصانع ذا اجلالل هو 

مته تعاىل القادر على كل شيء وهو نفسه خالق األسباب وخالق املسببات وهو الذي يربط املسببات ابألساليب حبك
وقد حيىي إبرادته طبيعة االشياء وجيعلها مرآة عاكسة لتجليات الشريعة الفطرية الكربى اليت فطر عليها الكون هي سنن 

 15هللا اجلارية يف اخللق اليت ختص تنظيم شئون الكون.
لبذل اقصى الطاقة ويرفض النورسي أن هناك صراع يف حركة احلضارة بل يقول ال نسميها صراعاً بل عالقة "استشارة" 

املذخورة فال يوجد صراع بني املرأة والرجل، والسالب واملوجب، وال بني أي ذكر وأنثى يف احليوان وال يف النبات وال يف 
اجلماد بل االستشارة اليت يبذهلا كل من الطرفني املتقابلني يستخرج كل منهما أقصى الطاقة املذخورة حىت يتحقق 

صوره املمكنة أنه حب خفي ووائم وتكامل حتققه احلياة أبسلوهبا املتنوع بعيدًا عن الصراع  التكامل املنشود يف أفضل
التناقضى بل هو اختالف وتنوع ال حتقق "سيمفونية" احلياة اليت تقتضى طبيعتها اختالف االيقاعات إال به فلكى 

تكاملة أهنا سفينة واحدة ال تتحمل حدة تنشأ احلياة وتنمو وتذهر ال بد من هذه الزوجية االزدواجية املتقابلة امل
 16الصراع.

هكذا جند أسلوب النورسي يف حتليل أدق القضااي الفكرية وتسهيلها مبنطق العلم واإلميان ويشرح عالقة اإلنسان 
ابلكون حسب روية إسالمية علمية رائعة قائمة على التحليل املوضعي منطلقة من صدق الوحي الذي الئيتيه الباطل 

لى اجلربية والطبيعة وامللحدين أبسلوب الناصح األمني ابألمثلة والنماذج من العقل والوجدان على بطالن ويرد ع
 فكرهتم وعقيدهتم ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.

 أسباب الصراع واالختالف واالحنراف وعالج ذلك من خالل رسائل النور:
والعلماء وأرابب الطرق الصوفية وهم أهل حق ووفاق ووائم "ابلتنافس والتزاحم يتسائل النورسي ملاذا خيتلف أهل الدين 

يف حني يتفق أهل الدنيا والغفلة بل أهل الضالل والنفاق من دون مزامحة وال حسد فيما بينهم مع أن االتفاق هو من 
باطل مكاهنما فاصبح احلق شأن أهل الوفاق والوائم، واخلالف مالزم ألهل النفاق والشقاق فكيف استبدل احلق وال

 جبانب هو ال، والباطل ابلعكس.
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 السبب األول:
إن اختالف أهل احلق غري انبع من فقدان احلقيقة كما إن اتفاق أهل الباطل ليس انبعاً من ركوهنم إىل احلقيقة. بل إن 

ا وينالون أجرة مادية وظائف أهل الدنيا والسياسة وامثاهلم قد تعنيت ومتيزت فلكل طائفة ومجاعة مهمة تنشغل هب
لتيجة خدماهتم ملواصلة املعيشة جبانب ما يكسبون أجر معنوي كحب اجلاه وذيوع الصيت والشهرة فهي أيضًا متعينة 
ومتميزة فليس هناك إذن ما يولد منافسة أو مزامحة أو حسدًا فيما بينهم وال يولد النقاش واجلدال ولذلك تراهم 

ا من طرق الفساد أما أهل الدين وأصحاب العلم وارابب الطرق الصوفية فإن وظيفة  يتملكون من االتفاق مهما سلكو 
كل منهم متوجهة إىل اجلميع وإن أجورهم غري مقرر كما أن مكانتهم االجتماعية ليست متخصصة فهناك مرشحون  

واالتفاق اختالفًا وتفرقاًوال  كثريون ملقام واحد ومن هنا تنشأ املزامحة واملنافسة واحلسد والغرية فيتبدل الوفاق نفاقاً 
عن طريق إيثار احلق واهلدى على 17يشفى هذا املرض العضال األمرهم االخالص الناجح "إن أجرى إال على هللا"

ابستغنائه عن األجر املادي 18اتباع النفس واهلوى وترجيح احلق على الباطل امتثااًل "وما على الرسول إال البالغ املبني"
 توقعان من الناس.واملعنوي الذين ي
 السبب الثاين: 

إن اتفاق أهل الضالل انبع من ذلتهم بينما اختالف أهل اهلداية انبع من عزهتم ألهنم يستندون إىل احلق أما أهل 
الدنيا والضالل ضعفاء وإذالء، يشعرون دائمًا إىل كسب القوة من غريهم واالتفاق معهم وحيرصون على االتفاق 

لى الباطل وإصرارهم على احلادهم ونفاقهم واخالصًا على بقائهم فمن جد وجد أما أهل احلق اجلانيب يف تساندهم ع
فهم يستندون إىل احلق وإن كل واحد اثناء سريه على طريق احلق ال يرجو االرضي ربه الكرمي ويطمئن إليه وإذا أحسوا 

مسالكهم ومشارهبم ولذلك ال حيسبون من الضعف ينسبوا إىل رهبم ويستمدون منه القوة وينالون عزة معنوية يف 
بدواعي التعاون مع اآلخرين أما إذا تدخل فيه الغرور واالاننية فريى نفسه حمقًا وزميله على الباطل فيقع االختالف 

 واملنافسة بدل االتفاق واحملبة ويذهب االخالص حيبط العمل.
 العالج هلذا املرض الوخيم:

 ه ملسلكه فحسب من غري تدخل يف شئون اآلخرين والتهوين من شأهنم.العمل اإلجيايب البناء مبقتضى حمبت .1

 عليه أن يتحرى روابط الوحدة اليت تربط املشاربة املعروضة يف ساحة اإلسالم مهما كان نوعها. .2

األخذ ابلعدل واالنصاف دستوراً ومرشداً فيقول: إن صاحب كل مسلك حق ومسلكى أفضل وأمجل وال يتدخل  .3
 يف شئون اآلخرين.

 االتفاق على نصرة احلق يف مقابلة الباطل مجاعياً ألن أية مقاومة فردية مهما كانت قوية مغلوبة على أمرها. .4

 19ترك غرور النفس وإعادة النظر يف االعمال واالفعال. .5

ترك دواعى احلسد واملنافسة وهبذه العالجات الشافية يستطيع أهل احلق أن يظفروا يف أداء وظيفتهم كما هو  .6
 ب.املطلو 

 السبب الثالث:
ان اختالف أهل احلق ليس انشئاً عن الوضاعة وفقدان اهلمة كما إن اتفاق أهل الضالل ليس انشئاً عن علو اهلمة بل 
إن اختالف أهل احلق واهلداية انبع من سوء استعمال علو اهلمة واألفراط فيه. وهذه اإلساءة أتيت من املبالغة يف 

يف حد ذاته خصلة ممدوحة ويتدخل فيه املنافسة  م احلسد وآثرةمثاًل يقول ملاذا احلرص على الثواب األخروي وهو 



  2015ديسمرب_يوليو …والباطل أسبابها وعالجها في ضوء رسائل النور الصراع بين الحق  2،العدد6پشاوراسالميكس: اجمللد

 

112 

 

يذهب تالميذي إىل فالن وعالن فتفوته االخالص ألجل املنافسة واحلسد وهو خطأ واضح ومرض شديد. والعالج 
 هلذه الظاهرة املرضية يف نظر النورسي.

 –ن هللا تعاىل ال يرضى بشيء إال االخالص يف العمل الصاح إن عالج هذا املرض الروحي العضال ابلعلم والقناعة أب
فرضاه ليس بكثرة االتباع والتالميذ والتوفيق يف االعمال ال حيصل إال بفضله وكرمه ملن يشاء ريب ويرضى واالعتبار 

حيلة النفس ابلكيفية ال ابلكمية فحرص الناس أن يؤخذ الدرس واالرشاد مىن فقط ألفوز ابلثواب األخروي ما أكثر 
وخديعة االاننية وليس السبق والفضل يف كثرة التالميذ والتابعني وإمنا يف نيل الشرف الرضى من هللا فإن كثريًا من 

 20األنبياء ما آمن هبم إال قليل والزم االخالص تكن انجحاً.
 السبب الرابع: 

وال من قصر نظرهم كما أن اتفاق أهل إن اختالف أهل اهلداية وحتاسدهم ليس كائنًا من عدم التفكر يف مصريهم 
الضاللة ليس كائنًا من القلق على املصري وال من سوء نظرهم وعمق رؤيتهم بل إن عجز أهل اهلداية عن الثبات على 
االستقامة يف املصري وتقصريهم عن االخالص يف العمل حيرمهم من التمتع مبزااي ذلك املستوى الرفيع فيسقطون يف هوة 

 م كوهنم يسرتشدون ابلعقل والقلب البصرين للعاقبة ويستفيضون من احلق واحلقيقة.االختالف رغ
أما أهل الضاللة فباغراءا النفس واهلوى ومبقتضى املشاعر الشهوانية الدنيوية العاجلة تراهم يتفقون فيما بينهم وجيتمعون 

 على منفعة عاجلة ولذة حاضرة حتسبهم مجيعاً وقلوهبم شىت.
أما أهل اهلداية فينبغي أن يكونوا متحدين متفقني متكاملني فيما بينهم حىت يكتسبوا حسنات الدنيا واآلخرة آجاًل 
وعاجاًل غري أن عدم جتردهم من الغرور والكرب واالفراط والتفريط يصيبون ابلوهن والضعف ويتحطم الوحدة واالتفاق 

 –حسن قول الشاعر حيث قال: وما تلك املختار ألف داينة وهذا عمل مشني ال  يرضى هللا ورسوله بذلك وما أ
 والجاء يف القرآن هذا التنازع وايليت أهل الدين مل يتحزبوا.

 عالج هذا املرض:
يعاجل هذا املرض ابالنضمام إىل صحبة السالكني يف منهج احلق وربط عرى احملبة معهم امتثااًل ابحلديث الشريف، 

عالج شاف هلذا  –م وترك شرف األمانة هلم وترك االعجاب ابلنفس والغرور واألاننية احلب يف هللا،  م السري خلفه
 21املرض الوبيل.

 السبب اخلامس:
إن اختالف أهل اهلداية وعدم اتفاقهم ليس انبعاً من ضعفهم كما أن اتفاق أهل الضاللة ليس انبعاً من قوهتم بل إن  

عدم اتفاق أهل اهلداية انجم عن عدم شعورهم ابحلاجة إىل القوة ملا ميدهم به إمياهنم الكامل من مرتكر قوى وإن 
حيث ال جيدون يف وجداهنم مرتكزًا يستندون إىل القوة فلفرط  اتفاق أهل الغفلة والضالل انجم من الضعف والعجز

احتياج الضعفاء إىل االتفاق جتدهم يتفقون اتفاقًا قوايً، ولضعف شعور االقوايء ابحلاجة إىل االتفاق جتدهم اتفاقهم 
دى بينما الوعل ضعيٌف مثلهم يف هذا كمثل األسود والثعالب اليت ال تشعر ابحلاجة إىل الوحدة واالتفاق فتعيش فرا

واملاعز الوحشي تعيش قطعاان خوفاً من الذائب واالسود. إذن أصيب أهل احلق واهلداية هبذا املرض وطريق النجاة من 
هذا الواقع األليم والتخلص من هذا املرض الفتاك مرض االختالف الذي أمل أبهل احلق يف االمتثال يقوله تعاىل وال 

دستور للعمل يف احلياة االجتماعية  23اختاذ األمر الرابّن وتعاونوا على الرب والتقوىو 22تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم
 24مت العلم مبدى ما يسببه االختالف من ضرر بليغ يف اإلسالم والتجنب عنه ملرضاة هللا ورسوله.
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 السبب السادس: اختالف أهل اهلداية واتفاق أهل الضاللة.
بة اليت عايشها يف وسط اجملتمع اإلسالمي نقاط مهمة حول هذه القضية قائاًل: يذكر لنا النورسي مبنطق العلم والتجر 

إن اختالف أهل احلق ليس انشئًا من فقدان الشهامة والرجولة وال من احنطاط اهلمة وانعدام احلمية كما إن اإلتفاق 
احلمية وعلو اهلمة بل إن أهل احلق اجلاد بني أهل الضالل الذين يبغون الدنيا ليس انشئاً من الشهامة والرجولة وال من 

وجهوا نظرهم إىل ثواب اآلخرة على األكثر فتوزع مالديهم من محية، ومهة، وشهامة إىل تلك املسائل املهمة والكثرية 
ونظرًا لكوهنم ال يصرفون أكثرهم وقتهم الذي هو رأس ما هلم إىل مسألة معينة واحدة فال ينعقد اتفاقهم عقدًا حمكماً 

لكني يف هنج احلق حيث إن املسائل كثرية وامليدان واسع جداً أما أهل الدنيا فتقصر انظارهم على حطام الدنيا مع السا
فهي أكربمههم ومبلغ علمهم فرتاهم ميدون أيديهم إىل كل ما يتوقع منه ما ال وجاهًا فريبطون معهم أوثق الرابط ومن 

ق اإلخالص ويسقطون يف مهاوى الذل، والتصنع، والرايء، هنا يتغلب أهل الباطل على أهل احلق فيفقد أهل احل
 ويضطرون إىل التملق والتزلف إىل ارابب الدنيا احملرومني من كل صفات اخلري.

 العالج: 
خياطب النورسي األمة اإلسالمية قائاًل اي أهل احلق واي أهل الشريعة واحلقيقة والطريقة وايمن تنشدون احلق ألجل 

هذا املرض الرهيب مرض االختالف بتأدبكم ابألدب الفرقاّن العظيم األوهو قوله تعاىل "وإذا مروا احلق إسعوا يف رفع 
 25ابللغو مروا كراما"

فاعفوا عن هفوات إخوانكم واصفحوا عن تقصرياهتم وغضوا ابصاركم عن عيوب بعضكم اآلخر ودعوا املناقشات 
انقاذ أهل احلق من السقوط من واجباتكم الدنيوية واألخروية  الداخلية جانباً فاالعداء يف مرصاد من كل جهة واجعلوا

وأوالها ابالهتمام ومتسكوا بتعاليم اإلسالم قرآن وسنة، اليت أتمران ابلتأخى والتحابب والتعاون واستمسكوا بكل 
شباك  مشاعركم بعرى االتفاق والوفاق مع إخوانكم يف الدين ومنهج احلق املبني واحذروا دائمًا من الوقوع يف

 االختالف والشقاق فإن ذلك ذميمة.
ويناشد النورسي أمة اإلسالم قائاًل: اي أهل احلق وأصحاب احلقيقة واي من اتبليتهم ببلوى االختالف لقد  .1

ضيعتهم االخالص يف هذا الظرف العصيب ومل جتعلوا رضي هللا غاية مسعاكم فمهدمت السبل السقاط أهل احلق 
 26رارة الذل واهلوان.مغلوبني على أمرهم جيرون م

ويضيف النورسي يف نصائحة قائاًل: اعلموا اي أهل احلق أنه ال ينبغي أن يكون حسد أو منافسة وغرية يف أمور  .2
الدين واآلخرة فليس فيها هذا األمور ألن منشأ احلسد واملنافسة إمنا هو من تطال األيدي الكثرية على شيء 

اء الكثري إىل طعام واحد "يف هذه احلالة" تعرتك الرغبات وتشتد واحد وحصر االنظار إىل مقام واحد واشته
املناقشة، واملسابقة، واملزامحة، واحلسد، وملا كانت الدنيا ضيقة ومرقتة وال تشبع رغبات لالنسان ومطالبه والكل 

سيحة فلكل يرغبون ويتهالكون على شيء واحد فالنتيجة إذن السقوط يف هاوية احلسد، واملنافسة أما اآلخرة الف
مؤمن جنة عرضها السماوات واألرض وفيها ما تشتهي األنفس وتتلذذ األعني فال موجب إذن للحسد واملنافسة 
قط وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أنه ال حسد وال مشاحة يف األعمال الصاحلة اليت تفضى اآلخرة ومن 

 جيب املنافع ابسم االعمال الصاحلة. حتاسد فهو ال شك مراء يريد مكاسب دنيوية حتت ستار الدين

اي أهل احلق واحلقيقة والطريقة إن خدمة احلق ليس هينًا بل هو اشبه ما يكون حبمل كنز عظيم ثقيل والقيام  .3
ابحملافظة عليه حيتاج إىل األيدي األقوايء للعون واملساعدة فيجب أن يستقبل هؤالء املقبلون مبحبة واخالص 
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ن ومينح هلم املكانة الالئقة هبم فهم أخوة موازرون لكم يف دفع عجلة احلق إىل اإلمام. ويستخدمهم يف مهمة الدي
فلم إذن ينظر إليهم نظر احلسد انهيك عن املنافسة والغرية حىت يفسد اإلخالص وحتول أعمالكم ومهمتكم 

 27موضع هتم الضالني.

 جهة رفيقة يف هنج احلق وعدم االحنراف عن إن العالج الوحيد هلذا املرض هو اهتمام املرء نفسه واالحنياز إىل .4
دستور اإلنصاف واحلق، فإذا كان احلق يظهر على لسانك وعلى لسان خصمك فاعط فرصة خلصك حىت يظهر 
احلق على لسانه وتؤيده ألن احلق أحق أن يتبع وأنت سوف تتجنب عن الغرور واألاننية وأنت تعلمت شيئاً 

 28ما لدى اخلصم. جديداً يف حياتك وارضى به واراتح

فلو اختذ أهل الدين واحلق والعلم هذا الدستور دلياًل هلم يف حياهتم وعملهم فإهنم سيظفرون ابالخالص إبذن هللا 
 ويفلحون يف اعماهلم األخروية وينجون برمحة منه سبحانه تعاىل.

وروحياً كالطبيب النطاسي  إن الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي مصلح ديين حياول عالج األمة اإلسالمية مادايً  .1
املاهر الذي يشخص األمراض وحيدد الكيفيات واالعراض مت يصف العالج الشايف وتستفيد من جتارب اآلخرين 

 أيضاً وذلك كمحاولة لنهضة األمة اإلسالمية والعامل كله من األهنيار يف املهاوى واهلالك.

 مخسة تدور عليها رحاها. يقول النورسي: إن أسس املدينة احلاضرة سلبية وهي أسس

 فنقطة استنادها القوة بدل احلق وشأن القوة االعتداد والتجاوز والتعرض ومن هنا تنشأ اخليانة. .2

 وهدفها وقصدها منفعة خسيسة بدل الفضيلة وشأن املنفعة التزاحم والتخاصم ومنه تنشأ اجلناية  .3

 اخلصام التنازع والتدافع ومن هذا تنشأ السفالة.ودستورها يف احلياة اجلدال واخلصام بدل التعاون وشأن  .4

ورابطتها األساسي بني الناس "العنصرية" اليت تنمو على حساب غريها وتتقوى اببتالع اآلخرين وشأن القومية  .5
 السلبية، والعنصرية التصادم املريع كما هو املشاهد ومن هذا ينشأ الدمار واهلالك.

يع األهواء والنوازع دائمًا مسخ اإلنسان وتغري سريته فتتغري اإلنسانية وخامسها: هي أن خدمتها اجلذابة تشج .6
 ومتسخ مسخاً معنوايً.

إن معظم هؤالء املدنيني لو قلبت ابطنهم على ظاهرهم لرأيت يف صورهتم سرية القرد والثعلب والثعبان والدب 
 29واخلنزير.
 العالج:

املتأصلة يف جسد احلضارة األروبية واليت امتدت جذورها إىل العامل  م يبني النورسي عالجها هلذه األمراض االجتماعية 
 اإلسالمي حني ختلت األمة اإلسالمية عن حضارة اإلسالم ومثله العليا فأصيبت ابألمراض الوابئية القادمة من الغرب.

فتمثل يف االلتزام وبعد تشخيص دقيق لألمراض يقول النورسي احلكيم يف عالج هذا الداء العضال أما رؤشتة العالج 
 أبسس مدنية القرآن الكرمي فهي إجيابية تدور سعادهتا على مخسة أسس إجيابية، وهي:

نقطة استنادها احلق بدل القوة ومن شأن احلق دائمًا العدالة والتوازن فهي إجيابية ومن هنا ينشأ السالم ويزول  .1
 الشقاء.

 تقارب ومن هذا تنشأ السعادة وتزول العداوة.هدفها: الفضيلة بدل املنفعة وشأ الفضيلة احملبة وال .2

 دستورها يف احلياة: التعاون بدل اخلصام والقتال وشأن هذا الدستور االحتاد والتساند الذان حتيا هبما اجلماعات. .3
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وخدمتها للمجتمع: ابهلدى بدل االهواء والنوازع وشأن اهلدى االرتقاء ابإلنسان ورفاهيته إىل ما يليق به مع تنوير  .4
 لروح ومدها مبا يلزم.ا

ورابطتها بني اجملموعات البشرية: رابطة الدين واالنتساب الوطين وعالقة الصنف، واملهنة وأخوة اإلميان وشأن هذه  .5
 30الرابطة: أخوة خالصة وطرد العنصرية والقومية السلبية وهبذه املدنية القرآنية يعم السالم الشامل.

دا آخر يقود البشرية يف ظل العوملة الالدينية والالاخالقية إىل اهلاوية، بينما ال كما يقدم النورسي يف روشتة العالج بع
يقبل القرآن الكرمي النازل رمحة اللعاملني االطرازًا عن املدنية اليت متنح السعادة للجميع أو االكثرية فنجد احلضارة 

اجات غري الضرورية يف حكم الضرورة احلاضرة قد أطلقت االهواء والنوازع والشهوات من عقاهلا حىت أصبحت احل
وهكذا حميت راحة البشرية إذ كان اإلنسان يف البداوة والسذاجة حمتاجًا إىل أربعة اشياء بينما انقرته املدنية احلاضرة 
الآلن وجعلته يف حاجة إىل مائة حاجة وحاجة حىت مل يعد السعى احلالل كافيًا لسد النفقات مما اضطرته املدينة 

إىل ممارسة اخلداع واالنغماس يف احلرام ومن هنا فسدت أسس األخالق إذا حاطت اجملتمع والبشرية هبالة من  احلاضرة
 31اهليبة ووضعت يف يدها ثروة الناس فاصبح الفرد فقرياً وفأقداً لالخالق.

ابالخالق اإلسالمية  وال حل إال ابلقناعة اإلسالمية والزهد وشىت من التقشف ومقاومة التكاثر املادي املدمر والعمل
اليت جتمع بني الدين والدنيا متوازنة، وهبذه القيم الدينية واالخالقية يتحقق التفاهم بني البشر ورأب الصدع يف ذلك 

 العامل املمزق.
 وهللا أعلم ابلصواب و هو احلق الوكيل.

 :اهلوامش واملصادر
 

 43سورة الفاطر، اآلية:  1
 87سورة األنبياء، اآلية:  2
 53رجل القرآن وصناعة اإلنسان لدكتور عبداحليم عويس، ص 3
 ، نقاًل عن "الكلمات" الكلمة الرابعة عشر"52رجل القرآن وصناعة اإلنسان، ص 4
 ، د. عبداحلليم عويس54، والكلمة الرابعة عشر، وانظر رجل القرآن، ص326327، 200الكلمات بديع الزمان النورسي، ص 5
 54رجل القرآن، ص 6
 82سورة يس، اآلية:  7
ء األسباب ألن احلتمية هي اليت ترفضها اإلسالم ألهنا تؤل األسباب والقوانني أبهنا حتمية فعاله مع أن اإلسالم يرى ويؤمن على الغا 8

افعاله ليست معلولة لغلة مع تقدير اإلسالم لألسباب بصفة امجالية وهي السنن الكونية واالجتماعية اليت تعبد هللا هبا املسلمني  
 كجرء من مشيئته وسننه وعدله.

 62سورة الزمر، اآلية:  9
 15سورة الرعد، اآلية:  10
 26سورة الروم، اآلية:  11
 بداحليم عويسد. ع 65رجل القرآن، ص 12
 67نقاًل عن رجل القرآن، ص 33قراءة يف كتاب الطبيعة حممد خروابت، ص 13
 157املصدر السابق، ص 14
 نقاًل عن كتاب الطبيعة 68رجل القرآن، ص 15
 74رجل القرآن، ص 16
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 72سورة يونس، اآلية:  17
 54سورة النور، اآلية:  18
 207208كليات رسائل النور اللمعات، ص  19
 بتصرف 209اللمعات، ص 20
 211نفس املرجع، ص 21
 46سورة األنفال، اآلية:  22
 2سورة املائدة، اآلية:  23
 213اللمعات للنورسي، ص 24
 72سورة الفرقان، اآلية:  25
 215اللمعات، ص 26
 بتصرف ملخصاً  217اللمعات، ص 27
 ملخصاً  217اللمعات، ص 28
 140ل القرآن، صنقاًل عن رج 855الكلمات بديع الزمان النورسي، ص 29
 د. عبداحلليم عويس 140141، نقاًل عن رجل القرآن، ص855الكلمات بديع الزمان النورسي، ص 30
 856الكلمات، ص 31

 :أهم مراجع البحث ومصادره
 لقرآن الكرميا
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 تفسري كبري للرازي

 عماد الدين –تفسري ابن كثري 
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