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  الملخص

تھدف الدراسة الحالیة إلى بیان اعتبارات العمل اإلیجابي في الحیاة الزوجیة 
بدءًا واستقرارًا في رؤیة النورسي وقراءتھا من منظور تربوي إسالمي؛ ولتحقیق 

وقسمت الدراسة إلى الھدف المذكور استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي، 
األول یتضمن التعریف المختصر ببدیع الزمان النورسي ورسائل : ثالثة محاور

: النور، والمحور الثاني تضمن االعتبارات المتعلقة ببدء الحیاة الزوجیة، وھي
مفھوم الزواج والعمل اإلیجابي ومواصفاتھما عند النورسي، والكفاءة في الزواج 

المحور الثالث فتضمن اعتبارات العمل اإلیجابي الستقرار وموافقة السنة فیھ، أما 
العدل، والشفقة في الزواج وزواج الخواص، ومن : الحیاة الزوجیة، والذي شمل

أن الزواج ھو مشروع للعمل اإلیجابي البنَّاء ولیس مجرد : أبرز االستنتاجات
حیة بین مشاعر، والكفاءة في الحیاة الزوجیة تستلزم توافر المعاییر اإلصال

الطرفین الرجل الصالح المصلح، والمرأة اإلصالحیة النوریة؛ ما یضمن بدء 
الحیاة الزوجیة بصورة ناجحة، وأن العدل من أبرز القیم وأعظمھا الستقرار 
الحیاة الزوجیة، فبالعدل یوزن الجمیع بمكیال واحد بغض النظر عن الرضا أو 

وافقة للحق الذي أراده المولى عز السخط، وبھ تحفظ الحقوق، ما یجعل األحكام م
وفي ضوء . وجل في تنظیم العالقات اإلنسانیة عمومًا واألسریة خصوصًا

االستنتاجات توصي الدراسة المھتمین بالدراسات األسریة والفكریة اإلصالحیة 
إعادة النظر في بناء وترتیب مشروع األسرة اإلصالحي المبثوث في رسائل 

  . تتماشى مع الحاجات المعاصرةالنور؛ بغیة عرضھ بطریقة

 قراءة تربویة - رسائل النور- الحیاة الزوجیة-العمل اإلیجابي: الكلمات المفتاحیة
  إسالمیة
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Considerations of Affirmative Action in Marital Life in 
the Messages of Light: An Islamic Educational 

Reading 
Dr.Sameera Abdullah Alrefaie 

Abstract  
      The objective of this study is to explain the 
considerations of affirmative action in marital 
life, beginning with the stability of the vision of 
AL-nawrasi and reading it from an Islamic 
educational perspective. To achieve this 
objective, the researcher used the analytical 
descriptive approach. The study was divided 
into three axes: the first one includes the brief 
identification with Badeea AL-zaman AL-nawrasi 
and the messages of light, the second one 
included Considerations relating to the 
beginning of married life, namely: the concept of 
marriage and affirmative action and their 
specifications at the Nawrasi's vision, and the 
efficiency in marriage and approval of the 
Sunnah in it. The third axis includes 
considerations of affirmative action for the 
stability of marital life, which included: justice, 
And compassion in marriage and private 
marriage, and the most prominent conclusions: 
that marriage is a project of constructive 
affirmative action and not just feelings, and 
efficiency in married life necessitates the 
availability of corrective standards between the 
two parts reformed man, and reformist women 
Nuria; that ensures the beginning of successful 
marital life. And that justice is One of the most 
important values and the greatest values for the 
stability of married life, in which everyone is 
equal to one degree regardless of satisfaction or 
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discontent, and the reservation of rights, which 
makes the provisions approval of the right that 
the Lord Almighty wanted in the organization of 
human relations in general and the family in 
particular. In the light of the conclusions, the 
study recommends that those interested in 
family and intellectual reform studies reconsider 
the construction and arrangement of the 
reformed family project in the messages of light, 
in order to present it in a manner that consistent 
with contemporary needs. 
Keywords: affirmative action, marital life, 

messages of light, Islamic educational 
reading. 
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  المقدمة
الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سید المرسلین سیدنا محمد بن     

  :عبداهللا وعلى آلھ وصحابتھ أجمعین، وبعد
تع��د الحی��اة الطیب��ة وال��سعیدة ض��رورة یتطل��ع إلیھ��ا بن��و الب��شر، وبالتحلی��ل       
لدالالت تلك الحی�اة وس�ماتھا فإنھ�ا تعن�ي الجم�ع ب�ین الف�ضیلة ف�ي ال�سلوك وح�سن                    

جتماع مع اآلخرین ضمن معاییر المنھج الرباني، وبذلك ندرك الحكمة ف�ي قول�ھ             اال
َم��ْن َعِم��َل َص��اِلًحا مِّ��ن َذَك��ٍر َأْو ُأنَث��ى َوُھ��َو ُم��ْؤِمٌن  َفَلُنْحِیَینَّ��ُھ َحَی��اًة َطیَِّب��ًة         {: تع��الى

 علم�ًا أن أھ�م اجتم�اع        ،)٩٧: النح�ل  (} َوَلَنْجِزَینَُّھْم َأْجَرُھم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوْا َیْعَمُلونَ     
بدأت بھ الب�شریة ك�ان لتل�ك العالق�ة الزوجی�ة الت�ي جمع�ت ب�ین آدم وح�واء علیھم�ا            

  .السالم، فانطلقت منھا األسرة اإلنسانیة األولى
لم یعد الحدیث ع�ن مكان�ة األس�رة وأھمیتھ�ا أم�رًا م�ستغربًا أو یحت�اج لمزی�د                     

 ألي مجتم���ع عوام���ھ إی���ضاح، فق���د رق���ي لم���سلمات اس���تقرت ف���ي البنی���ة الثقافی���ة  
 والت�ي تب�دأ   -ومفكروه، إال أن م�سؤولیة الت�أطیر لمع�اییر بن�اء األس�رة واس�تقرارھا       

 ألصق بالمفكرین في ضوء فھمھم العمی�ق لألش�یاء م�ن ح�ولھم،        -بالعالقة الزوجیة 
فھم محللوا الواقع ومنظروا المستقبل، وبات نتاجھم الفكري محل دراسة واھتمام؛ 

حیة ت���ضمن الحی���اة الطیب���ة المن���شودة للمجتم���ع عل���ى   الس���تخراج م���شاریع إص���ال 
  .المستوى العام أو بمستویات مخصوصة أبرزھا الحیاة الزوجیة في األسرة

وم���ن أب���رز أولئ���ك المفك���رین ال���ذین ن���ذروا أنف���سھم لخدم���ة ق���ضایا األم���ة     
وم��شكالتھا، وتطلعاتھ��ا، وتح��دیاتھا، وب��سطوا فك��رھم ف��ي كثی��ر م��ن الق��ضایا الت��ي    

تم��ع أبرزھ��ا الحی��اة الزوجی��ة، ك��ان ب��دیع الزم��ان النورس��ي ف��ي   تم��س حاج��ات المج
، الت��ي ح��اول فیھ��ا إج��الء الطری��ق "كلی��ات رس��ائل الن��ور"أض��خم مؤل��ف فك��ري ل��ھ 

وبی���ان الم���نھج الترب���وي للتغی���ر نح���و األف���ضل عل���ى م���ستوى الف���رد و الجماع���ة،  
م��ستھدیًا ب��روح اإلس��الم ومقاص��ده، فح��وت رس��ائل الن��ور العدی��د م��ن اعتب��ارات          

اختیر منھا اعتبارات العمل اإلیجابي -التي ھي في عمقھا تربیة    -صالح والتزكیة   اإل
في الحیاة الزوجیة بدءًا واستمرارًا، وھو م�ا تناولت�ھ الدراس�ة الحالی�ة م�ن منظ�ور          

  .تربوي إسالمي
وقد عدت كليات رسائل النور محالً للدراسة والنظر التربوي، في العديـد            

  : إليها، من أبرزهامن الدراسات التي تم التوصل

بناء األسرة الراشدة وعالج مشاكلھا (بعنوان) م٢٠١٣(دراسة األشھب -
، وھدفت إلى بیان )١()في فكر بدیع الزمان النورسي من خالل رسائل النور

أحكام األسرة الفقیھة وتمتین روابطھا في فكر النورسي ومقارنتھا بآراء 
 االستقرائي والتحلیلي الفقھاء المجتھدین، واتبعت الباحثة المنھجین

                                                 
لھا ف�ي فك�ر ب�دیع الزم�ان النورس�ي م�ن        بناء األسرة الراشدة وعالج مشاك      األشھب، خدیجة،     )١(

، أطروحة دكتوراه غیر من�شورة، كلی�ة اآلداب والعل�وم اإلن�سانیة، جامع�ة          خالل رسائل النور  
 .م٢٠١٣محمد األول، المغرب، 
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المقارن، ومن أبرز نتائج الدراسة أن النورسي اتخذ الشفقة ومظاھرھا 
أساسًا ومحورًا في رسائل النور، وھو ما انعكس على فكره في بناء 
األسرة الراشدة، كما جعل الشفقة مھمة محوریة موكلة إلى النساء في 

فقة وھو مما یوثق عرى األسرة، باعتبارھا األجدر بالقیام بمستلزمات الش
األسرة، وینأى بھا عن الوقوع في أزمة المطالبة بالحقوق دون 

وما یتبع ذلك من مشكالت ال ) كالنفقة وغیرھا(المسؤولیات في األسرة
 .یحمد عقباھا على روابط األسرة

: العالقات األسریة في فكر النورسي(بعنوان ) م٢٠١٤(دراسة العثامنة -
،  وھدفت الدراسة إلى بیان معالم األسرة )١()دراسة تربویة تحلیلیة

والعالقات األسریة في فكر اإلمام النورسي، باإلضافة إلى تقدیم تطبیقات 
معاصرة لمنھج النورسي التربوي في معالجة بعض المشكالت الزوجیة، 
ولتحقیق األھداف المذكورة اتبعت الباحثة المنھجین االستقرائي والتحلیلي 

التعریف باإلمام :  دراستھا إلى أربعة فصول، األولاالستنباطي، وقسمت
األسرة : النورسي والسیاق الذي برزت فیھ رسائل النور، أما الثاني

العالقة الزوجیة في : ومعالمھا التربویة في فكر اإلمام النورسي، والثالث
العالقة الولدیة : فكر اإلمام النورسي وتطبیقاتھا المعاصرة، والرابع

ة ومعالمھما التربویة في فكر اإلمام النورسي، وتوصلت وعالقة البنو
أن استقرار العالقة الزوجیة یقوم على : الدراسة إلى أبرز النتائح اآلتیة

مقومات إیمانیة وأخالقیة ونفسیة واقتصادیة، وأن مفھوم البنوة في فكر 
اإلمام النورسي یشیر إلى إیفاء األبناء لحقوق والدیھم باإلحسان 

 .بمقتضى الرحمة واالحترام الذي تتطلبھ البنوةوالمعروف 

األبعاد التربویة في فكر (بعنوان) م٢٠١٧ /٢٠١٦(دراسة قلواز ونزار  -
، وھدفت إلى التعریف بالنورسي )٢()النورسي من خالل رسائل النور

ورسائل النور وكذلك إبراز قیمة الفكر التربوي للنورسي، ولتحقیق 
ثتان المنھج الوصفي التحلیلي، وقسمتا األھداف المذكورة اتبعت الباح

التعریف بالنورسي والنورسیة، في ثالثة : الدراسة إلى فصلین األول
الجماعة النورسیة مفھومھا : التعریف بالنورسي، والثاني: مباحث، األول

رسائل النور المحتوى ومنھج األستاذ فیھا، أما : ومفاھیمھا، والثالث
: یة في فكر النورسي، في ثالثة مباحث، األولاألبعاد التربو: الفصل الثاني

اآلفاق المستقبلیة لفكر : في القیم التربویة لرسائل النور، والثاني

                                                 
، رسالة ماج�ستیر  دراسة تربویة تحلیلیة: العالقات األسریة في فكر النورسي  العثامنة، ھبة،    )١(

 .م٢٠١٤األردن، -، جامعة الیرموك، إربدغیر منشورة، كلیة الشریعة
، رس�الة  األبعاد التربویة في فكر النورسي من خالل رسائل النور       قلواز، حنان ونزار، غنیَّة،       )٢(

ماج��ستیر غی��ر من��شورة، كلی��ة العل��وم اإلن��سانیة واالجتماعی��ة، جامع��ة الجیالل��ي بونعمام��ة،    
 .م٢٠١٧-٢٠١٦الجزائر، 
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بعض المواقف المعاصرة من فكر النورسي، وتوصلتا : النورسي، والثالث
أن النورسي من بین المصلحین الذین رسخوا : إلى االستنتاجات اآلتیة

االجتماعي والتصدي لمشكالت األمة، ویرتكز حیاتھم لإلصالح التربوي و
فكره اإلصالحي التربوي على أصالة المنھج المنبثق من الكتاب والسنة، 
وأن النورسي قدم رؤیة متقدمة لإلشكالیات المطروحة على الساحة 

  .الثقافیة الموجودة في عالمنا المعاصر التي یمكن االستفادة منھا
دراس��ة الحالی��ة التق��ت م��ع الدراس��ات  ف��ي ض��وء م��ا س��بق یمك��ن الق��ول أن ال  

السابقة في التعریف ببدیع الزمان النورسي وكلی�ات رس�ائل الن�ور، وھ�ذا ك�ان ف�ي                   
، ودراس��ة قل��واز )م٢٠١٤(جمی��ع الدراس��ات ال��سابقة، كم��ا التق��ت بدراس��ة العثامن��ة

بتحلیلھما التربوي ألفكار النورسي، إال أن محل التحلیل         ) م٢٠١٧ /٢٠١٦(وغنیَّة
س��ة الحالی��ة ك��ان فارق��ًا، حی��ث رك��زت دراس��ة قل��واز وغنیَّ��ة عل��ى األبع��اد     ف��ي الدرا

التربوی���ة ف���ي فك���ر النورس���ي عموم���ًا واآلف���اق الم���ستقبلیة ف���ي ض���وء ذاك الفك���ر  
: الترب��وي، ف��ي ح��ین تناول��ت دراس��ة العثامن��ة العالق��ات األس��ریة بالتحلی��ل الترب��وي

تحلی��ل الترب��وي للحی��اة   العالق��ة الزوجی��ة والوالدی��ة والبن��وة، لك��ن كان��ت طبیع��ة ال     
المفھ������وم واألھمی������ة، ومقوم������ات ال������سعادة  : الزوجی������ة تتناولھ������ا م������ن حی������ث 

، واألم������راض القاتل������ة للحی������اة )اإلیمانی������ة والنف������سیة واالقت������صادیة(الزوجی������ة
والفت��ور الع��اطفي باعتب��اره أح��د التطبیق��ات التربوی��ة  ) نف��سیة واقت��صادیة(الزوجی��ة

س��ة الحالی��ة بتناولھ��ا اعتب��ارات العم��ل   المعاص��رة للعالق��ة الزوجی��ة، وتمی��زت الدرا 
  :اإلیجابي البناء في الحیاة الزوجیة بدءًا واستمرارًا وفق المخطط اآلتي

  التعریف المختصر ببدیع الزمان النورسي ورسائل النور: المحور األول
  التعریف ببدیع الزمان النورسي: أوًال
  التعریف برسائل النور: ثانیًا

   العمل اإلیجابي لبدء الحیاة الزوجیة عند النورسياعتبارات: المحور الثاني
  مفھوم الزواج والعمل اإلیجابي ومواصفاتھما عند النورسي: أوًال
  الكفاءة في الزواج: ثانیًا
  موافقة السُّنَّة في الزواج: ثالثًا

اعتب��ارات العم��ل اإلیج��ابي الس��تقرار الحی��اة الزوجی��ة عن��د    : المح��ور الثال��ث 
  النورسي

  العدل: أوًال
  الشفقة في الزواج: ثانیًا
  زواج الخواص: ثالثًا

  .وھو ما افتقرت إلیھ الدراسات السابقة؛ ما یبرز الحاجة للدراسة الحالیة وتمیزھا
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها

نظرًا ألھمیة الحیاة الزوجیة ودورھا البالغ في مستقبل األسرة ورسالتھا 
ي في المجتمع، وھو ما أعطى التربویة وتطلعاتھا، وبالتالي دورھا الوظیف

ومنھا -للدراسات األسریة والدراسات الفكریة اإلصالحیة في المجال االجتماعي 
 أھمیة، سیما المستندة منھا إلى المنھج التربوي اإلسالمي الذي ینظم -األسرة

العالقات األسریة، ویوضح أحكامھا، ومسؤولیاتھا باالستناد إلى النصوص 
لسنة، ومن بین تلك الدراسات الفكریة اإلصالحیة رسائل الشرعیة من الكتاب وا

النور لبدیع الزمان النورسي، حیث أكدت غیر واحدة من الدراسات أن موضوعھا 
فكر النورسي اإلصالحي التربوي مستند إلى   وأن،)١(الرئیس ھو التربیة اإلیمانیة

، فقد ضمت )٢(أصالة المنھج المنبثق من الكتاب والسنة ھو ما أكدتھ دراسة أخرى
رسائل النور بین دفتیھا توجیھات تربویة للحیاة الزوجیة الھانئة مبتغى العقالء 
ومحط اھتمامھم في مرحلتي البدء واالستقرار؛ لذا جاءت الدراسة الحالیة 
لتستقرء تلك التوجیھات وتضعھا في مشروع إصالحي عملي للحیاة الزوجیة، 

  .الصالح والبنَّاءیجعل األخیرة جزء من العمل اإلیجابي 
أما كون الدراسة الحالیة كانت بقراءة تربویة إسالمیة، فألن النورسي نفسھ 
یركز في مشروعھ اإلصالحي على التربیة اإلسالمیة، ویجعلھا سببًا لسمو 

نعم، أیھا : "اإلنسان، وبغیرھا فھو مخلوق یفقد ذاك السمو وتلك القیمة، فیقول
ومخلوق ... اتي ونفسك الحیوانیة جزء صغیرإنك من جھة جسمك النب! اإلنسان

إال أنك من حیث إنسانیتك المتكاملة بالتربیة اإلسالمیة المنورة بنور ...فقیر
وخالصة القول إنك إذا ... عالم واسع في صغرك ولك المقام السامي...اإلیمان

ألقیت السمع إلى النفس والشیطان فستسقط إلى أسفل سافلین وإذا أصغیت إلى 
  . )٣("في ھذا الكون) أحسن تقویم(والقرآن ارتقت إلى أعلى علیین وكنت الحق 

ما أبرز : وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن سؤالھا الرئیس
اعتبارت العمل اإلیجابي في الحیاة الزوحیة في رسائل النور بقراءة تربویة 

  إسالمیة؟
  :ویتفرع عنھ األسئلة اآلتیة

یاة بدیع الزمان النورسي ومنتجھ الفكري ما التعریف المختصر بح .١
  ؟"رسائل النور"

  اعتبارات العمل اإلیجابي لبدء الحیاة الزوجیة عند النورسي؟ما  .٢

                                                 
، مجلة ن سعید النورسي ومشروعھ اإلصالحي في التربیة والتعلیم    بدیع الزما   إزرال، حسن،     )١(

 .١٥٩م، ص ٢٠١١، السنة الثانیة، عام )٣(النور للدراسات الحضاریة والفكریة، العدد
  قلواز، وغنیَّة، األبعاد التربویة في فكر النورسي من خالل رسائل الن�ور، مرج�ع س�ابق، ص          )٢(

٨٤. 
-إح�سان القاس�مي، الق�اھرة   : ، ترجم�ة  الكلم�ات : ات رسائل الن�ور   كلی  النورسي، بدیع الزمان،      )٣(

 .٣٦٨م، ص ٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط
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  ما اعتبارات العمل اإلیجابي الستقرار الحیاة الزوجیة عند النورسي؟ .٣
  أهمية الدراسة 

ل�ى  تكمن أھمیة الدراسة الحالیة في أھمیة موض�وعھا واألھ�داف الت�ي ت�سعى إ     
  :تحقیقھا؛ وعلیھ من المتوقع للدراسة الحالیة أن تفید الجھات اآلتیة

الباحثین في الدراسات األسریة؛ حیث تعد الدراسة الحالی�ة مرجع�ًا م�ن مراج�ع          .١
  .الدراسات السابقة لھا

المھتم��ین بالدراس��ات الفكری��ة ذات ال��صلة باإلص��الح الترب��وي، حی��ث توض��ح      .٢
ن ف�ي ت�صدیر م��شاریع إص�الحیة تغییری��ة    الدراس�ة الحالی�ة م��نھج أح�د المفك��ری   

وتربویة للمجتمع، وھو أحوج ما تحتاجھ األمة الیوم في خضم عظم التحدیات            
 . وضعف اإلمكانات
 منهجية الدراسة

اتبعت الدراسة المنھج الوصفي التحلیل�ي، ال�ذي بن�ي عل�ى اس�تقراء فك�ر ب�دیع              
 ف��ي الحی��اة الزوجی��ة، الزم��ان النورس��ي المتعل��ق باعتب��ارات العم��ل اإلیج��ابي البن��اء 

كلیات رسائل النور، واستنباط األفكار الرئیسة للق�ضیة مح�ل البح�ث؛           : المبثوث في 
  .وتكوین صورة كلیة شاملة تتناغم مع مشروعھ اإلصالحي

  حدود الدراسة
اقت��صرت الدراس��ة الحالی��ة عل��ى بی��ان فك��ر ب��دیع الزم��ان النورس��ي المتعل��ق         

كلی�ات رس�ائل   : الحی�اة الزوجی�ة، المبث�وث ف�ي    باعتبارات العمل اإلیجابي البناء ف�ي     
النور، بمجلداتھا التسعة، إال أن الموضوع محل البحث وجد ضالتھ في سبعة منھ�ا         

إش�ارات اإلعج�از ف�ي مظ�انِّ اإلیح�از، وس�یرة ذاتی�ة،          : عدت حدودًا للدراس�ة، وھ�ي     
 في ح�ین ل�م ی�دخل معھ�ا        . والشعاعات، والكلمات، واللمعات، والمكتوبات والمالحق    

  .المثنوي العربي النوري وصقیل اإلسالم: مجلدي
  مصطلحات الدراسة

  :یمكن تعریف المصطلح اآلتي في ضوء السیاق الذي ورد فیھ، باآلتي

تعني النظر العلمي في أفك�ار النورس�ي بھ�دف الوق�وف        : قراءة تربویة إسالمیة   -
 وتوجی�ھ   على أبرز المبادىء والقیم والمعاني التربویة المشار إلیھا في نتاج�ھ،          

  .تلك األفكار إلى مشروع إصالح تربوي یمس قضایا المجتمع
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  التعريف بالنورسي: احملور األول

  مولد النورسي ونشأته:  أوالً
       بع��د الرج��وع للدراس��ات ذات ال��صلة، یمك��ن بی��ان ملخ��ص مول��د النورس��ي         

  :)١(ونشأتھ باآلتي
ش��رق ) اریتإس��ب(التابع��ة لناحی��ة ) ن��ورس(ول��د س��عید النورس��ي ف��ي قری��ة   

وھ��و ص��وفي   ) می��رزا (م، وھ��و ش��افعي الم��ذھب، ووال��ده     ١٨٧٧األناض��ول ع��ام  
الطریقة، اشتھر بورعھ وتقواه حیث كان مزارعًا ویرعى المواشي، یح�رص عل�ى             
الحالل ویمتنع عن الحرام ویحاربھ بشدة حتى ولو كان بحق الحی�وان، إذ ذك�ر أن�ھ            

ئال تأكل تلك المواشي م�ن م�زارع   كان یربط أفواه مواشیھ عندما یعود من الرعي ل        
فھ��ي ام��رأة اش��تھرت بمواظبتھ��ا عل��ى ص��الة   ) نوری��ة(غی��ره، أم��ا وال��دة النورس��ي 

  .التھجد، وصلة العبادة باهللا تعالى
نشأ سعید النورسي وترعرع ألبوین تقیین، وأسرة تحب القرآن الكریم، ولھ         

اس�عة وفق�د أخوات�ھ    ثالثة أخوات وثالثة إخوة، إال أنھ فقد والدتھ وھ�و ف�ي عم�ر الت      
وھو في سن الخامسة عشرة م�ن عم�ره، وھ�ذا أث�ر ف�ي رس�ائلھ الت�ي كان�ت إح�دى             

إنن�ي  : "مرتكزاتھا الشفقة، التي حرم منھا في سن مبكرة وفي ذلك یقول النورسي       
فبت محرومًا م�ن تل�ك المحب�ة    ... لم أشاھد والدتي الرؤوفة منذ التاسعة من عمري   

أخ�واتي ال�ثالث من�ذ الخام�سة ع�شرة م�ن عم�ري        الرفیع�ة ول�م أتمك�ن م�ن م�شاھدة      
حیث ذھبن مع والدتي إلى عالم البرزخ فبت محرومًا من كثیر م�ن ألط�اف الرحم�ة          

، ونذر النورسي حیاتھ لخدم�ة الق�رآن الك�ریم وال�دعوة وتن�شئة الجی�ل، فل�م                   )٢(..."
ي یجد وقتًا لیتزوج ویبني أسرة، فاعتبر أن كل مری�د ل�ھ ھ�و ابن�ھ، فكان�ت األم�ة ھ�        

أس��رتھ المعنوی��ة، م��ا س��بق یؤك��د ب��المعنى الترب��وي ت��أثیر البیئ��ة ف��ي تن��شئة الجی��ل   
  .وصالحھ

أم��ا ع��ن نجاب��ة النورس��ي المبك��رة فق��د ب��رع ف��ي العل��م مبك��رًا وتلق��ى الق��رآن    
ی�تكلم  : في عامین، وبرع ف�ي أرب�ع لغ�ات   ) الُمالَّ عبداهللا(الكریم على ید أخیھ األكبر      

ت��ب بالعربی��ة والفارس��یة، ودرس ال��صرف والنح��و،  بالتركی��ة والكردی��ة، ویق��رأ ویك
وبدأ یتنقل كغیره من طلبة العلم لالستزاة والتعرف عل�ى مزی�د م�ن العل�وم، ف�درس                  

                                                 
  :  لالستزادة، یراجع)١(

إح�سان القاس�مي،   : ، ترجم�ة  س�یرة ذاتی�ة   : كلیات رس�ائل الن�ور    النورسي، بدیع الزمان،     -
 .م٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط-القاھرة

شروعھ اإلصالحي ف�ي التربی�ة والتعل�یم، مرج�ع       بدیع الزمان سعید النورسي وم    : إزرال -
 .سابق

 .دراسة تربویة تحلیلیة، مرجع سابق: العالقات األسریة في فكر النورسي: عثامنة -
، مجل��ة مب��ادىء اإلص��الح الترب��وي عن��د اإلم��ام ب��دیع الزم��ان النورس��يس�لیمان، أحم��د،   -

 .م٢٠١٦ام ، السنة السابعة، ع)١٤(النور للدراسات الحضاریة والفكریة، العدد
 .٥٢سیرة ذاتیة، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٢(
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لل�سبكي ف�ي أس�بوع واح�د فق�ط وھ�و كت�اب ف�ي أص�ول              ) جمع الجوامع (وحفظ كتاب 
الفق��ھ، كم��ا اجتم��ع للنورس��ي ق��وة ال��ذاكرة والتركی��ز ف��ي الحف��ظ، فحف��ظ الق��اموس      

للفی��روز أب��ادي حت��ى ح��رف ال��سین، وتنق��ل م��ن مدین��ة ألخ��رى حت��ى وص��ل المح��یط 
حی��ث ذاع ص��یتھ وبلغ��ت ش��ھرة ھ��ذا ال��شاب ومناق��شتھ للعلم��اء        ) م��اردین(مدین��ة

ذروتھا، فبدأ یلقي الدروس العلمیة ویجیب عن أسئلة المری�دین، لكن�ھ ُأْخ�ِرَج منھ�ا       
ل��ھ م��ن العل��وم حی��ث اس��تكمل فیھ��ا م��ا بق��ي ) بتل��یس(ألغ��راض سیاس��یة ذاھب��ًا إل��ى 

ح��دیث وفق��ھ، وعل��وم المنط��ق والفل��سفة، وم��ن المعل��وم أن تلق��ي     : اإلس��المیة م��ن
العلوم في ذاك الوقت كان كان تلقیًا موسوعیًا ال تخصصیًا كما ھو الی�وم، وإجازت�ھ      

  .في العلم كانت على ید شیخھ محمد الجاللي
 لم�ا  أما ع�ن س�بب ت�سمیتھ بب�دیع الزم�ان فل�ذلك ق�صة وحكای�ة ھ�ي اس�تكمال           

تلقاه من علوم أخرى بعد اس�تكمال العل�وم اإلن�سانیة، وھ�ي عل�وم الفل�ك والكیمی�اء                 
) وان(والفیزیاء والریاضیات وغیرھا من العلوم الطبیعیة، حی�ث تلقاھ�ا ف�ي مدین�ة             

وب��رع فیھ��ا لدرج��ة الت��ألیف، ف��أطلق علی��ھ حینئ��ذ ذاك اللق��ب، أن��ھ ب��دیع زمان��ھ ف��ي    
  .طبیعیةالعلوم كلھا سواء اإلنسانیة أو ال

ومع��ھ م��شروع ) إس��طنبول(م انتق��ل النورس��ي إل��ى مدین��ة  ١٩٠٧وف��ي ع��ام 
لبناء الجامع�ة اإلس�المیة ش�رق األناض�ول عل�ى غ�رار األزھ�ر وق�دم م�شروعھ ھ�ذا              
للسلطان عب�د الحمی�د الث�اني، إال أن اش�تراك الدول�ة العثمانی�ة ف�ي الح�رب العالمی�ة                     

  .األولى حال دون ذلك
لم�دة ع�امین   ) وان(بمدین�ة ) أَرك(اس ف�ي جب�ل      م اعتزل الن  ١٩٢٣ وفي عام   

لعلھا الخلوة ال�صوفیة، ورغ�م عزلت�ھ تل�ك إال أن الن�اس ل�م یعتزل�وه، ولك�نھم عل�ى                   
ص��نفین، م��نھم م��ن ل��م یعتزل��ھ م��ن مریدی��ھ بالح��ب وتلق��ي دروس��ھ اإلیمانی��ة فظ��ل      
النورس��ي ب��ذلك حاض��رًا ف��ي أذھ��انھم ورم��زًا لھ��م، أم��ا ال��صنف الث��اني فھ��م الوش��اة  

ء اإلص��الح والتزكی��ة والن��ور، ال��ذین ل��م ی��شفعو لخلوت��ھ واعتزال��ھ ول��م ی��سلم  وأع��دا
م ١٩٢٦ف�ي ش�تاء ع�ام       ) ب�ارال (عندھم بھ�ا، ب�ل نف�وه إل�ى ناحی�ة نائی�ة وح�ده إل�ى                  

ظانین أنھم بذلك قضوا علیھ، ولكن كان�ت تل�ك ال�شرارة الت�ي أطلق�ت رس�ائل الن�ور               
  .أضخم نتاجھ العلمي وإنجازاتھ الفكریة

  تعريف برسائل النورال: ثانياً

، یمك��ن  )١(بع��د البح��ث والتنقی��ب ف��ي الدراس��ات ذات ال��صلة برس��ائل الن��ور       
  :تلخیص محاورھا وبیان سبب تسمیتھا باآلتي

                                                 
  :  لالستزادة، یراجع)١(

 .سیرة ذاتیة، مرجع سابق: كلیات رسائل النور: النورسي -
بدیع الزمان سعید النورسي ومشروعھ اإلصالحي ف�ي التربی�ة والتعل�یم، مرج�ع           : إزرال -

 .سابق
،  مصدرًا للتربیة ال�سلوكیة عن�د ب�دیع الزم�ان النورس�ي       القرآن العظیم األنصاري، فرید،    -

 .م٢٠١١، السنة الثانیة، عام )٣(مجلة النور للدراسات الحضاریة والفكریة، العدد
 .مبادىء اإلصالح التربوي عند اإلمام بدیع الزمان النورسي، مرجع سابق: سلیمان -
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ھ�و م�صدر إش�عاع لكتابات�ھ ورس�ائلھ، الت�ي تعك�س              ) ب�ارال (أصبح منف�اه ف�ي      
 ف�ي  فھمھ للقرآن الكریم ورؤیتھ في استلھام معانیھ وتوظیفھا ف�ي الحی�اة، فاس�تمر          

م، ١٩٥٠م ولغای�ة ع�ام   ١٩٢٦ع�ام  ) بارال(كتابة رسائل النور من تاریخ نفیھ إلى     
، كم�ا  )كلی�ات رس�ائل الن�ور     ( رس�الة ُجِمَع�ت تح�ت عن�وان        ١٣٠فكتب م�ا یق�رب م�ن        

الكلم�ات، والمكتوب�ات، واللمع�ات،    : ُوزِّعت تلك الرسائل على تسع مجموعات، ھ�ي  
از، والمثن�وي العرب�ي، والمالح�ق       والشعاعات، وإش�ارات اإلعج�از ف�ي مظ�ان اإلیج�          

وصقیل اإلسالم، وھي مطبوعة بمجلدات تسعة ت�وازي تل�ك المجموع�ات، وأش�رف          
النورسي بنفسھ على طباعتھا ومتابعھا، وكل مجموع�ة ض�مت ع�ددًا م�ن الرس�ائل                 
موض��وعھا ال��رئیس ھ��و التربی��ة اإلیمانی��ة، وتعاض��دھا مواض��یع أخ��رى منھ��ا عل��ى  

یفة اإلنسان في الوجود، والفرق بین اإلیمان واإلسالم، التوحید، ووظ: سبیل المثال
  .وحواراتھ مع طالبھ كذلك... وأشراط الساعة

أم��ا ع��ن ت��سمیتھا برس��ائل الن��ور فاش��تھر ل��ذلك س��ببین، األول ألنھ��ا تعك��س     
خالصة فكر اإلمام النورسي وفھمھ لتوجیھات الق�رآن الك�ریم، وبلورتھ�ا ف�ي رؤى                

ى شكل رسائل، تنیر الطری�ق وتزی�ل عن�ھ ش�وائب            إصالحیة دعویة كتبھا للناس عل    
الجھل والضاللة وتجلیھ لمریدیھ، إذ ك�ان یحم�ل النورس�ي رحم�ھ اهللا تع�الى كغی�ره                  
من المصلحین ھمَّ األمة ولیس ھم الشخص، فعلى الرغم مما عاناه وواجھ�ھ إال أن    

ھ على حّسًا عمیقًا لدیھ في حب الخیر لألمة وإنارة الطریق لھا في عصر تداعت فی  
األم��ة دع��اة ال��ضالل والع��داء لإلس��الم، وأم��ا ال��سبب الث��اني للت��سمیة فھ��و م��ا ذك��ره  

الزم�ھ ف�ي ك�ل حیات�ھ س�واء م�ن حی�ث           ) نور(النورسي ذاتھ، وھو أن الجذر الثالثي     
ھ�و  ... إن سبب إطالق اسم رس�ائل الن�ور      : "األماكن أو الشخوص أو اآلیات، فقال     

: أن قریت�ي اس�مھا  : ان ط�وال حی�اتي، منھ�ا   قد جابھتني في كل مك�    ) النور(أن كلمة   
س�ید  : نوریة، وأس�تاذي ف�ي الطریق�ة النق�شبندیة        : نورس، واسم والدتي المرحومة   

ن��ور ال��دین، وأس��تاذي ف��ي الق��رآن    : ن��ور محم��د، وأس��تاذي ف��ي الطریق��ة القادری��ة   
نوري، وأكثر من یالزمني من طالبي من یسّمون باسم نور، وأكثر ما یوضح كتبي 

 التمث��یالت النوری��ة، وأول آی��ة كریم��ة التمع��ت لعقل��ي وقلب��ي وش��غلت   وینورھ��ا ھ��و
: الن���ور (}...اللَّ���ُھ ُن���وُر ال���سََّماَواِت  َواْل���َأْرِض َمَث���ُل ُن���وِرِه َكِم���ْشَكاٍة  {: فك���ري ھ���ي

١()"٣٥( .  

  اعتبارات العمل اإلجيابي لبدء احلياة الزوجية عند النورسي: احملور الثاني

ن اعتبارات العمل اإلیجابي لبدء الحیاة الزوجیة، یتضمن ھذا المحور عددًا م
وتتضمن مفھوم الزواج والعمل اإلیجابي ومواصفاتھما عند النورسي، وكذلك 

في الحث على الزواج ) الموافق للسُّنة(الكفاءة في الزواج وتفسیره للمعنى السُّنني
  .والترغیب فیھ

  د النورسيمفهوم الزواج والعمل اإليجابي ومواصفاتهما عن: أوالً

                                                 
 .٢٦١ سیرة ذاتیة، مرجع سابق، ص: كلیات رسائل النور:   النورسي)١(
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یرى النورسي أن الزواج الحقیقي ھو الموافق للسنة النبوی�ة الُمَرغِّب�ة فی�ھ،             
الرج�ل ال�صالح الم�صلح    (وأنھ مؤسسة تربویة تعنى بارتباط الصالحین الم�صلحین         

العب��ادة (، تجمعھ��م رواب��ط اإلیم��ان والغائی��ات القرآنی��ة )ب��المرأة ال��صالحة الم��صلحة
 الذي یحمل على عاتقھ ھموم األمة وإص�الحھا بع�د      ، وتؤتي أكلھا بالجیل   )والخالفة

  .أن تربى بتربیة اإلسالم
وم��ن مع��اني ال��زواج عن��د النورس��ي أن یتح��ول إل��ى مؤس��سة تربوی��ة قرآنی��ة  
ثمارھا األوالد الصالحین الذین یتربون في حضن اإلیمان فینفعوا آباءھم ف�ي ال�دنیا    

ج�ة ال�صالحة فھ�ذه ھ�ي        واآلخرة، وم�ن كان�ت إح�دى غایات�ھ ف�ي ال�زواج طل�ب الزو               
ھذا وإن المتقدمین والسابقین من طالب النور : "السُّنة في الزواج، وفي ذلك یقول

أغل��بھم متزوج��ون وق��د أق��اموا ھ��ذه ال��سنة ال��شریفة عل��ى وجھھ��ا ورس��ائل الن��ور     
اجعل���وا بی���وتكم مدرس���ة نوری���ة م���صغرة وموض���ع تلق���ي العل���م    : تخ���اطبھم قائل���ة

ین ھ��م ثم��ار تطبی��ق ھ��ذه ال��سنة، عل��ى اإلیم��ان      والعرف��ان، ك��ي یترب��ى األوالد ال��ذ   
فیكون��وا لك��م ش��فعاء ی��وم القیام��ة وأبن��اء ب��ررة ف��ي ھ��ذه ال��دنیا وعن��دھا تتق��رر ھ��ذه 

  .)١("السنة الشریفة فیكم حقًا
ویرى النورسي أن أبرز مواصفات الزواج اعتب�اره تكام�ل احتیاج�ات س�امیة          

ة المثالیة باجتماعھما، م�ا     یكمل فیھا كًال من الزوجین نقص اآلخر، وتكتمل الصور        
یعني أن یكون كل زوج عونًا لآلخر في مسالك الخیر، والنورسي بمنھجھ التربوي 
ھذا یجعل عالقة الزواج في إحدى وجوھھا أی�ضًا تربی�ة وإرش�اد وتوجی�ھ وتھ�ذیب              
للسلوك اإلنساني؛ بما تتیحھ تل�ك العالق�ة الزوجی�ة الراقی�ة، الت�ي أنبت�ت الح�ب ب�ین          

قدرة على التغییر اإلیجابي بسبب ذاك الحب، وأطل�ق النورس�ي عل�ى       الزوجین، من   
فال بد للزوجة أن تسعى جادة إلكمال    : "، حیث یقول  "اإلنقاذ"ذاك النوع من التغیر     

  .)٢("نقص زوجھا وإصالح تقصیره كي تنفذ صاحبھا األبدي
ویضیف النورسي مواصفات أخ�رى لل�زواج كون�ھ الت�زام وتكلی�ف ف�ي ال�دنیا                 

اره بصاحبھا إلى اآلخ�رة، وھ�و ب�ذلك یؤك�د عل�ى میثاقی�ة العالق�ة الزوجی�ة                   تلحق آث 
إن العالق��ة :"وقداس��تھا وأھمیتھ��ا؛ باعتبارھ��ا عالق��ة أبدی��ة ولی��ست مؤقت��ة، فیق��ول  

الوثیقة والحب العمیق بین الرجل المرأة لیسا ناشئین عما تتطلبھ الحیاة الدنیا م�ن              
 حی��اة دنیوی��ة وح��دھا ب��ل ھ��ي الحاج��ات فح��سب ف��المرأة لی��ست ص��احبة زوجھ��ا ف��ي

-إذ ھي: "، وفي المقابل یقول مخاطبًا الزوج     )٣("رفیقتھ أیضًا في حیاة أبدیة خالدة     

                                                 
-إح�سان القاس�مي، الق�اھرة   : ، ترجم�ة المالح�ق : كلیات رسائل النور  النورسي، بدیع الزمان،  )١(

 .٣٦٨م، ص ٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط
-إح�سان القاس�مي، الق�اھرة   : ، ترجم�ة  اللمع�ات : كلیات رسائل الن�ور     النورسي، بدیع الزمان،      )٢(

 .٢٨٠م، ص ٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط
 .٢٧٢اللمعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٣(
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 لیست صاحبتھ ورفیقتھ في حی�اة دنیوی�ة مؤقت�ة وإنم�ا ھ�ي رفیقت�ھ                -یقصد الزوجة 
  .)١("المحبوبة في حیاة أبدیة خالدة

 اإلس�المي یف�تح باب�ًا    وتأكید النورسي على أبدیة العالقة الزوجیة في الم�نھج        
للنقد والمقارنة مع المدنیة الحدیثة التي جعلت العالقة الزوجیة التقاء لذة مؤقت قد 

أم��ا حی��اة األس��رة الت��ي تترب��ى ف��ي أح��ضان المدنی��ة  : "ینتھ��ي بف��راق أب��دي، فیق��ول
الحدیثة فھي معرضة لالنھیار والفساد حیث تبني العالقة فیھ�ا عل�ى ص�حبة مؤقت�ة       

  .)٢("بديیعقبھا فراق أ
والعالق��ة الزوجی��ة عن��د النورس��ي مرك��ب كل��ي یح��وي جزئی��ات عدی��دة ت��شكل  

عالق�ة مؤان�سة، وامت�زاج روح�ي،        : باجتماعھا ذاك المركب وھ�ي رباعی�ة التك�وین        
، ویست��شھد عل��ى ذاك التق��سیم )٣(وتف�اھم وان��سجام فك��ري وتحقی��ق لحاج��ات الج��سد 

د قل��ب مق��ابًال لقلب��ھ  ف��اعلم أن م��ن أش��د حاج��ات اإلن��سان وج��و  : " بق��ول النورس��ي
لمداول��ة المحب��ة ومبادل��ة الع��شق والمؤان��سة والت��شارك ف��ي الل��ذة، ب��ل التع��اون ف��ي 

أال ترى أن من رأى ما یتحیر فی�ھ أو یتفك�ر ف�ي أم�ر عجی�ب         . أمثال الحیرة والتفكر  
ث��م إن ألط��ف القل��وب وأش��فقھا  .  م��ن یعین��ھ ف��ي تحم��ل الحی��رة  -ول��و ذھن��ًا–ی��دعو 

 ث�م إن م�تمِّم االمت�زاج الروح�ي ومكمِّ�ل          -یعني ب�ھ الم�رأة    -انيوأحرَّھا قلب القسم الث   
االستیناس القلبي ومصفِّي االختالط الصوري كون القسم الثاني مبرَّأٌة ومطھَّرة من 

  .)٤("األخالق السیئة والعوراض المنفِّرة
وبالمفھوم السابق للزواج ومواصفاتھ ف�ي رؤی�ة النورس�ي یمك�ن الق�ول أن�ھ                

ج�ابي البنَّ�اء، تب�دأ بذرت�ھ ف�ي الحی�اة االجتماعی�ة للمجتم�ع ال�ذي                  مشروع للعم�ل اإلی   
عم�ل  :" ویعرف النورسي العمل اإلیج�ابي البنَّ�اء أن�ھ     . یسعى للنجاح ودوام الخیریة   

المرء بمقتضى محبتھ لمسلكھ فح�سب م�ن دون أن ی�رد إل�ى تفكی�ره أو یت�دخل ف�ي                     
ویع�رف  . )٥(" أص�الً عملھ عداء اآلخ�رین أو التھ�وین م�ن ش�أنھم أي ال ی�شتغل بھ�م         

، مقارنة بالتقوى التي    "فعل المأمور لكسب الخیرات   : "النورسي العمل الصالح أنھ   
  .)٦("ترك المحظور واالجتناب عن الذنوب والسیئات: "ھي

ول���م یكت���ف النورس���ي بتق���دیم تعری���ف للعم���ل اإلیج���ابي البّن���اء، ب���ل ق���دم ل���ھ  
یكمن  في البذل والعطاء مواصفات خاصة كان من أبرزھا أن صلب العمل اإلیجابي 

واإلخ��الص ف��ي الحی��اة ال��دنیا، وجن��ي الثم��ار والمكاف��أة ف��ي اآلخ��رة عل��ى الم��ستوى  
إن ال��دنیا ھ��ي دار العم��ل ودار الحكم��ة ولی��ست دارًا للمكاف��أة   : "الشخ��صي، فیق��ول

                                                 
 .٢٧٩اللمعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)١(
 .٢٧٩اللمعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٢(
دراس�ة تربوی�ة تحلیلی�ة، مرج�ع س�ابق، ص      : العالق�ات األس�ریة ف�ي فك�ر النورس�ي        :   العثامنة  )٣(

٦٤. 
: ، ترجم�ة إش�ارات اإلعج�از ف�ي مظ�انِّ اإلیج�از       : كلیات رسائل الن�ور     النورسي، بدیع الزمان،      )٤(

 .١٨٧م، ص ٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط-إحسان القاسمي، القاھرة
 .٢٠٧اللمعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٥(
 .١٥٢ص المالحق، مرجع سابق، : كلیات رسائل النور:   النورسي)٦(
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والجزاء فجزاء األعمال والبر الذي یحصل ھن�ا یك�ون ف�ي الحی�اة البرزخی�ة وال�دار                  
  .)١(..." أكلھا وثمارھااآلخرة فتؤتي ھناك

وعلی���ھ ف���إن ص���احب العم���ل اإلیج���ابي حم���ل عل���ى عاتق���ھ تحم���ل الم���شاق       
والم��صاعب؛ إذ طری��ق ال��صالح واإلص��الح محف��وف بالبالی��ا والمخ��اطر لك��ن نھای��ة  

أي انتظ�ار األج�ر ف�ي    -وبن�اء عل�ى ھ�ذا ال�سر ال�دقیق        : "الطریق عذبة حلوة، فیق�ول    
عمال ومصاعبھا والم�صائب والبالی�ا ف�ال         فإن األولیاء یستعذبون مشاق األ     -اآلخرة

  .)٢()"الحمد هللا على كل حال: (یشكون وال یتذمرون بل لسانھم دائمًا وأبدًا یردد
ومن مواصفات العمل اإلیجابي أیضًا أنھ العمل المزكى هللا تعالى، باعتبار أن            

ة جھة اإلنسانیة المقصورة عل�ى الحی�اة ال�دنیا، وجھ�ة العبودی�     : في اإلنسان جھتان  
ال�سمو والرق�ي الحقیق�ي إنم�ا ھ�و بتوج�ھ       "الممتدة إلى الحی�اة األبدی�ة، وعلی�ھ ف�إن      

القلب والسر والروح والعقل وحتى الخیال وس�ائر الق�وى الممنوح�ة لإلن�سان، إل�ى                
الحی���اة األبدی���ة الباقی���ة، واش���تغال ك���ل منھ���ا بم���ا یخ���صھا ویناس���بھا م���ن وظ���ائف  

النغم��اس ف��ي تفاھ��ات الحی��اة والتل��ذذ أم��ا م��ا یتوھم��ھ أھ��ل ال��ضاللة م��ن ا. العبودی��ة
بمل��ذاتھا الھابط��ة واالنكب��اب عل��ى جزئی��ات ل��ذاتھا الفانی��ة دون االلتف��ات إل��ى جم��ال  
الكلیات ولذائذھا الباقیة الخالدة م�سخرین القل�ب والعق�ل وس�ائر اللط�ائف اإلن�سانیة         

رقی�ًا  تحت إمرة النفس األمارة بالسوء وتسییرھا جمیعًا لخدمتھا، فإن ھذا ال یعن�ي            
  .)٣("قط، بل ھو سقوط وھبوط وانحطاط

باإلمك����ان الق����ول أن م����صطلحات النورس����ي مت����أثرة باالس����تخدام القرآن����ي     
للم��صطلح، فق��د ورد ف��ي الق��رآن الك��ریم لف��ظ التزكی��ة ال��ذي یعن��ي بمفھوم��ھ الع��ام      
الترقی��ة والتھ��ذیب لل��نفس وذل��ك باتب��اع الم��نھج الرب��اني، وھ��ذا ف��ي بع��ده العمی��ق      

َق�ْد َأْفَل�َح َم�ن َزكَّاَھ�ا  َوَق�ْد َخ�اَب َم�ن        {: رك الحكم�ة ف�ي قول�ھ تع�الى    تربیة، وبذلك ن�د  
} َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّ�ى   َوَذَك�َر اْس�َم َربِّ�ِھ َف�َصلَّى     {: ، وقولھ )١٠-٩: الشمس (} َدسَّاَھا

  ).١٥-١٤: األعلى(
ویضیف النورسي لمواصفات العمل اإلیجابي أن�ھ المواف�ق لفھ�م وإدراك س�ر      

ف��ي خل��ق اإلن��سان، ف��اهللا تع��الى ق��د أودع ف��ي اإلن��سان االس��تعداد     "  تق��ویمأح��سن"
لإلنجاز بل ورغَّبُھ بھ، والذي أدرك ھ�ذا ال�سر وك�ان عمل�ھ موافق�ًا ل�سنة اهللا تع�الى             
في خلقھ وجعلھ خلیفة في األرض مؤدی�ًا ألمان�ة اهللا تع�الى ف�ي العبودی�ة، فھ�و ف�ي                 

عن تلك المع�اني ف�ي عمل�ھ فق�د ت�ردى      أحسن تقویم، أما الذي غفل أو تغافل وجھل  
  .إلى أسفل سافلین

إن اإلن��سان أرس��ل إل��ى ال��دنیا ض��یفًا وموظف��ًا ووھب��ت ل��ھ   : "یق��ول النورس��ي
مواھب واستعدادات مھمة جدًا، وعلى ھذا أسندت إلیھ وظائف جلیل�ة، ولك�ي یق�وم               

                                                 
-إحسان القاسمي، القاھرة  : ، ترجمة المكتوبات: كلیات رسائل النور    النورسي، بدیع الزمان،      )١(

 .٥٥٤م، ص ٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط
 .٥٥٤المكتوبات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:    النورسي)٢(
 .٣٦٠الكلمات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٣(
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اإلنسان بأعمالھ ولیكد ویسعى لتلك الغای�ات والوظ�ائف العظیم�ة فق�د رغ�ب ورھ�ب         
فاإلنسان بمثل ھذه العبادة والتفكر یصبح إن�سانًا     : "  ویقول أیضاً  .)١("إلنجاز عملھ 

حقًا ویظھر نفسھ أنھ في أحسن تقویم فی�صیر ِب�ُیْمِن اإلیم�ان وبركت�ھ الئق�ًا لألمان�ة                    
أح��سن (الكب��رى وخلیف��ة أمین��ًا عل��ى األرض فی��ا أیھ��ا اإلن��سان الغاف��ل المخل��وق ف��ي 

، ویقول في )٢(..."فلین لسوء اختیاره وترفھ وطیشھوالذي ینحدر أسفل سا  ) تقویم
إن اإلنسان یسمو بنور اإلیمان إلى أعلى علیین فیكت�سب ب�ذلك قیم�ة       : "موطن آخر 

تجعلھ الئقًا بالجنة، بینما یتردى بظلمة الكف�ر إل�ى أس�فل س�افلین فیك�ون ف�ي وض�ع          
  .)٣("یؤھلھ لنار جھنم

ي في تعامل�ھ م�ع مریدی�ھ        من جدید في رسائل النورسي یظھر منھجھ التربو       
وتالمی��ذه، وھ��و اس��تقاء المع��اني القرآنی��ة وتوظیفھ��ا الترب��وي، فأح��سن تق��ویم ھ��ي 
الشخصیة الموافقة للمنھج الرباني المؤھلة لحمل أمانة الرس�الة وعم�ارة األرض،            
وھ��ي الفط��رة الت��ي خلقن��ا اهللا تع��الى علیھ��ا م��ا التزمن��ا بمنھج��ھ، أم��ا إذا تراجع��ت       

 عل�ى مك�امن الفط�رة تل�ك ھ�بط اإلن�سان إل�ى أس�فل س�افلین، م�ا                     التربیة في حفاظھا  
یعن��ي أن التربی��ة عل��ى الم��نھج اإلس��المي الق��ویم ترف��ع ص��احبھا إل��ى أح��سن تق��ویم   

َلَق�ْد   {:والتخلي عنھا یحطھ إلى أسفل سافلین، وبذلك ندرك الحكمة في قول�ھ تع�الى            
ْدَن�اُه َأْس�َفَل َس�اِفِلیَن  ِإلَّ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا َوَعِمُل�وا          َخَلْقَنا اْلِإنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویٍم  ُثمَّ َردَ       

  ).٦-٣: التین(}الصَّاِلَحاِت َفَلُھْم َأْجٌر َغْیُر َمْمُنوٍن
 یقاب��ل ال��سلبي الھ��دام، وم��ن   البنَّ��اءكم��ا ی��رى النورس��ي أن العم��ل اإلیج��ابي   

بیل العم��ل اإلیجابی�ة ف��ي العم��ل إخ��الص الخدم��ة اإلیمانی��ة، والتحل��ي بال��صبر ف��ي س�� 
 وترك النتیجة من النصر والھزیمة ألمر اهللا تعالى، وأن ھذه الرؤیة تثمر في البنَّاء

إن وظیفتن�ا ھ�ي   : "الحفاظ عل�ى األم�ن واالس�تقرار ب�ین األف�راد والجماع�ات، یق�ول              
ومھمتن�ا القی�ام بالخدم�ة      .  ولیس السعي للعمل ال�سلبي الھ�دام       البنَّاءالعمل اإلیجابي   

إنن�ا  .طاق الرضى اإللھي دون التدخل لما ھو موكول أم�ره ال�ى اهللا     اإلیمانیة ضمن ن  
مكلف��ون بالتجم��ل وال��صبر والتقل��د بال��شكر تج��اه ك��ل ض��یق وم��شقة تواجھن��ا وذل��ك   
بالقی���ام بالخدم���ة اإلیمانی���ة البنَّ���اءة الت���ي تثم���ر الحف���اظ عل���ى األم���ن واالس���تقرار     

  .)٤("الداخلي
إللھی��ة ھ�و ش��رط م�ن ش��روط   واعتب�ر النورس��ي أن ع�دم الت��دخل ف�ي اإلرادة ا   

إن أعظ��م ش��رط م��ن ش��روط الجھ��اد المعن��وي ھ��و ع��دم  : " الجھ��اد المعن��وي، یق��ول
إن وظیفت�ي ھ��ي الخدم��ة  ... الت�دخل بالوظیف��ة اإللھی�ة، أي بم��ا ھ��و موك�ول إل��ى اهللا   

  .)٥("اإللھیة، أما النصر أو الھزیمة فمن اهللا سبحانھ

                                                 
 .٣٦٨الكلمات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور: النورسي  )١(
 .٣٧٠الكلمات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٢(
 .٣٤٥الكلمات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٣(
 .٣٨٤المالحق، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٤(
 .٣٨٥المالحق، مرجع سابق، ص : سائل النوركلیات ر:   النورسي)٥(
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یراھ��ا النورس��ي للعم��ل إن توظی��ف المع��اني والمواص��فات س��ابقة ال��ذكر كم��ا  
الب�ذل والعط�اء، وتحم�ل الم�شاق والم�صاعب ف�ي            :  ف�ي األس�رة م�ن      البنَّ�اء اإلیجابي  

ال م��ن -س��بیل تحقی��ق األغ��راض النبیل��ة لل��زواج، وانتظ��ار المكاف��أة م��ن اهللا تع��الى     
، والعمل الموافق لسنن اهللا تعالى في خلقھ، واإلخالص ف�ي العم�ل وتزكیت�ھ                -البشر

م في بناء أسرة تتماسك عالقات أفرادھا وتشد عرى أواص�رھم،   ونبذ االنتقام؛ یسھ  
  . بما یضمن نجاح البذرة الزواجیة لمستقبل أفضل

ویضاف إلى ما سبق أن اعتبار الزواج في رؤی�ة النورس�ي، م�شروع للعم�ل              
 ول���یس مج��رد م���شاعر ومل��ذات، وأن��ھ االرتب���اط المواف��ق لل���سنة     البنَّ��اء اإلیج��ابي  

ن، یع�د دع�وة لح�سن االختی�ار ف�ي ب�دء الحی�اة الزوجی�ة،              المطھرة بارتباط ال�صالحی   
وبق��در م��ا تح��اط ھ��ذه المرحل��ة م��ن الدق��ة والحیط��ة المتناھی��ة ف��ي انتق��اء المع��اییر     

  .والتحقق منھا، بقدر ما تبنى حیاة زوجیة ھانئة وأسرة مطمئنة
ولل��زواج ف��ي المنظ��ور الترب��وي اإلس��المي غای��ات عدی��دة تلتق��ي ف��ي بع��دھا      

، وھ���و عب���ادة اهللا تع���الى وعم���ارة األرض، وتتن���وع ف���ي درج���ة     الغ���ائي النھ���ائي 
الممارسة؛ تبعًا لدرجة تفھ�م األف�راد المقبل�ین عل�ى ال�زواج لھ�ا، وم�ا یملكون�ھ م�ن                      
قدرة على الصمود وتحم�ل الم�شاق ف�ي س�بیل تحقی�ق تل�ك الغائی�ة، وی�شار إل�ى أن                   

قرة، م��ع أب��رز أھ��داف ال��زواج ھ��و ذاك المحق��ق لبن��اء أس��رة س��لیمة متماس��كة م��ست 
العفة واإلحصان، وإنج�اب الذری�ة ال�صالحة، وزواج محق�ق لل�سكن النف�سي لجمی�ع          

  .)١(أفراد األسرة، وھو ما تضافرت علیھ الكتابات التربویة
  الكفاءة في الزواج: ثانياً

  :یرى النورسي أن معاني الكفاءة في الزواج تتلخص باآلتي
 .اإلیمان باهللا تعالى -
 . األخالق الحسنة -
 .لصالح اإلیجابيالعمل ا -
 .في مظلة التربیة اإلسالمیة -

وھي المعاییر التي یدعو إلى توافرھا واالحتكام إلیھا عند اإلقبال على 
االرتباط بالرجل؛ لئال یتحول الزواج إلى مشروع تجاري دنیوي تدیره اللذة الدنویة 

لزوج  وتنھیھ المشقة، إذ یعد النورسي معاییر ا-على حد تعبیر النورسي-الطارئة 
  .الكفؤ من مستلزمات السعادة في الدارین الدنیویة واألخرویة

ثم إن ما : "والمعیار األصیل للكفاءة عند النورسي ھي كفاءة الدین، فیقول
أن یكون الزوج كفوًا للمرأة وھذا یعني مالءمة الواحد لآلخر : ھو مطلوب شرعًا

                                                 
  :یراجع:   لالستزادة)١(

فل�سطین، مكتب��ة س�میة من��صور،   -، غ��زةمقدم��ة ف�ي التربی��ة اإلس�المیة  أب�و دف، محم�ود،    -
 .٨٢م، ص ٢٠١٤، ٤ط

م، ص ٢٠١٦، ١األردن، دار المعت�ز، ط   -، عمان أساسیات الزواج الناجح  سریوي، أحمد،    -
٦٢-٦١. 
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، ویدعم )١("ا ھو معلومومماثلتھما، وأھم ما في الكفاءة ھذه ھي كفاءة الدین كم
النورسي معیار كفاءة الدین باألخالق الحسنة، فیقول موجھًا رسالتھ إلى طالبات 

یجب أال یبعن أنفسھن رخیصات سافرات كاشفات، عندما ال یجدن الزوج : "النور
المؤمن الصالح ذا األخالق الحسنة المالئم لھن تمامًا، بل علیھن البقاء في حیاة 

یجدن ذلك الزوج الكفء، كما ھو حال بعض طالب النور األبطال، العزوبة إن لم 
حتى یتقدم لطلبھا من یالئمھا ممن تربى بتربیة اإلسالم، ولھ وجدان حّي، لیكون 

وذلك لئال تفسد سعادتھا األخرویة ألجل لذة دنیة طارئة . رفیق حیاة أبدیة یلیق بھا
  .)٢("فتغرق في سیئات المدنیة

 من امتھان نفسھا في اختیار زوج غیر كفء تربى وحذر النورسي المرأة
، فیقول عن "متفرنج"بعیدًا عن محضن التربیة اإلسالمیة وأسماه على حد تعبیره 

امتھان أنفسكن بسبب ھموم العیش بالرضوخ لسیطرة : "ذلك االختیار السيء أنھ
  .)٣("زوج فاسد، سيء الخلق، متفرنج

 ھو الذي تلقى تربیة إسالمیة بلغ یتضح من كالم النورسي أن الزوج الكفىء
أثرھا في تقویم سلوكھ ووجدانھ، فجعلھ مستحقًا بجدارة لتلك الكفاءة، إذ التربیة 
اإلسالمیة تحمل في جوھرھا معاییر العمل الصالح اإلیجابي، وتدرب الفرد على 

 .ممارستھ
ج إن معاییر العمل الصالح اإلیجابي الذي یعنیھ النورسي ال یقتصر على الزو

لذاتھ، وإنما الذي یتعداه لزوجتھ فھو صالح مصلح، وھي معاني مستقاه من األداء 
َوَما َكاَن َربَُّك ِلُیْھِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْھُلَھا {: القرآني الذي قال فیھ تعالى

ولم یقل صالحون، إذ األخیرة تقتصر في التعدیل  ،)١١٧: ھود(}ُمْصِلُحوَن
ا المصلح فھو الذي یعمل لنفسھ وینفع غیره أیضًا، أي اإلیجابي على الذات، أم

ِإَذا «:الفعل المتعدي بالخیر لآلخرین، وبذلك ندرك الحكمة في قول النبي محمد 
خطب إلیكم َمْن َتْرَضْوَن ِدیَنُھ َوُخُلَقُھ َفزوجوه ِإالَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفى اَألْرِض 

 .)٤(»َوَفَساٌد َعِریٌض
النورسي الزوج الصالح المصلح ھو الزوج الكفؤ باإلصطالح واعتبر 

الشرعي، الذي تربى في مظلة التربیة اإلسالمیة على حفظ الحقوق الزوجیة 
 باسم القوامة؛ ألنھ بتلك التربیة ینتظر األجر من اهللا تعالى -ال ضیاعھا–ورعایتھا 

 األزمنة الغابرة، إن زماننا ھذا ال یشبھ: "فیخلص في عملھ ویرجو اآلخرة، فیقول
في المجتمع، عوضًا عن التربیة " األوروبیة"فلقد ترسخت التربیة الحدیثة 
                                                 

 .٢٧٢اللمعات، مرجع سابق، ص : ئل النوركلیات رسا:   النورسي)١(
 .١٣٩المالحق، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٢(
 .٢٨١اللمعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٣(
-أحم�د محم�د ش�اكر وآخ�رون، بی�روت         : ، تحقی�ق  س�نن الترم�ذي   الترمذي، محمد ب�ن عی�سى،        ) ٤(

، كتاب النكاح، ١٠٨٤، حدیث رقم٣٩٤، ص٣ث العربي، دط، دت، ج  لبنان، دار إحیاء الترا   
: باب إذا جاءكم من ترضون دینھ فزوجوه، األحادیث مذیل�ة بأحك�ام األلب�اني، وق�ال األلب�اني                

 .حدیث حسن
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إذ بینما الذي یتزوج لیحصن نفسھ من . اإلسالمیة، طوال نصف قرن من الزمان
اآلثام ولیجعل زوجتھ صاحبتھ األبدیة ومدار سعادتھ الدنیویة، بدافع من تربیة 

فة المنكوبة، بتأثیر التربیة األوروبیة، تحت سطوتھ اإلسالم، تراه یجعل تلك الضعی
أو تحكمھ الدائم ویحصر حبھ لھا في عھد شبابھا وحده وربما یزجھا في عنت 

فتمضي الحیاة في عذاب وآالم . ومشقات تفوق كثیرًا ما ھیأ لھا من راحة جزئیة
 حیث الحقوق الشرعیة ال-باالصطالح الشرعي-والسیما إن لم یكن الزوج كفؤًا

  .)١("وإذا ما تداخلت المنافسة والغیرة والتقلید فالبالء یتضاعف. تراعى
وإذا كان ما سبق یعكس رؤیة النورسي في مفھوم ومعاییر الكفاءة عند 
الرجل الزوج، ففي المقابل یتكلم عن معاییر الكفاءة في المرأة الزوجة، وھي 

النور، فھي المؤمنة المرأة اإلصالحیة النوریة، أي التي التزمت منھج رسائل 
الیقظة الثابتة التي ال یصرفھا عن غایتھا في خدمة اإلیمان والقرآن الكریم أي 
صارف، وھي ثابتة على الحق، وال تعرض للدنیا وال لزینتھا إال بما یخدم غایتھا 

  .حتى في الزواج
لقد فكرت في السیدات الالئي انتسبن إلى رسائل : "وفي بیان ذلك یقول

؛ ألنھ )٢("ذه المدینة إنھن ثابتات ال یھزھن شيء كغیرھن من السیداتالنور في ھ
طالب رسائل النور وظیفتھم الخدمة، خدمة اإلیمان والقرآن وعدم "یرى أن 

؛ لذا یدعو المرأة )٣("-یقصد من النصر أو الھزیمة–التدخل في أمور اهللا 
اآلخرة ویطغیھن اإلصالحیة إلى تجنب الوقوع في أسباب الزواج الذي یلھیھن عن 

في الدنیا؛ على اعتبار أن النورسي  یرى أن الزواج مدفوع بغایات واألصل أن 
تكون نبیلة، وعلیھ فإن دوافع الزواج الخالي من الغائیة والذي قد یسقط المرأة 
على وجھ التحدید في الشقاء الدنیوي والخسران األخروي، ینحصر في ثالثة 

  :، ھي)٤(دوافع
 اإلن�سان إلدام�ة الن�سل، فیح�ذرھا م�ن االنج�راف وراء              المیل الفطري في   .١

 .اللذة المؤقتة التي قد تجرھا إلى مشقة طویلة األمد
احتیاج المرأة إلى من تستند إلیھ لعینھا في أمور العیش، األمر ال�ذي ق�د     .٢

یدفعھا للرضا بزوج غیر كفء؛ لذا یدعوھا إلى االعتماد على نفسھا في       
 . بالزوج الفاسدجني الرزق لئال تضطر للقبول

حاجتھا الفطریة إلى حب األوالد ومالطفتھم، طمعًا ف�ي أن�سھم ف�ي ال�دنیا           .٣
وش��فاعتھم ف��ي اآلخ��رة، عل��ى أن ال ی��دعوھا ذل��ك للرض��وخ إن ل��م تك��ن      

  .متیقنة من قدرتھا على تربیتھم على اإلسالم حق التربیة

                                                 
 .٣١٠-٣٠٩المالحق، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)١(
 .٣٨٤جع سابق، ص المالحق، مر: كلیات رسائل النور:   النورسي)٢(
 .بتصرف یسیر. ١٣١المالحق، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٣(
 .٣١١-٣١٠المالحق، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٤(
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العدید من وللتأكید على أھمیة مرحلة االنتقاء واالختیار األولى للزواج، تجد 
النصوص الشرعیة تؤكد على معاني الصالح سواء في الرجل الصالح أو المرأة 
الصالحة، ومواصفات المرأة الصالحة التي رغب فیھا اإلسالم متمثلة في اللفظ 

ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة َألْرَبٍع ِلَماِلَھا َوِلَحَسِبَھا «: -أي صاحبة الدین-النبوي بذات الدین
متعاضدًا في الداللة مع قولھ ،  )١(»َوِلِدیِنَھا َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّیِن َتِرَبْت َیَداَكَوِلَجَماِلَھا 

َوَال َتنِكُحوْا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُیْؤِمنَّ َوَألَمٌة مُّْؤِمَنٌة  َخْیٌر مِّن مُّْشِرَكٍة َوَلْو {: تعالى
  ).٢٢١: البقرة(} ...َأْعَجَبْتُكْم

التربیة اإلسالمیة المنبثقة من النصوص الشرعیة ویضاف إلى ما سبق أن 
ترفع شعار بناء اإلنسان الصالح المصلح، وھو مقصد متوافق مع السنن اإللھیة 
الرامیة إلى إصالح البشریة وتحقیق سعادتھا في الدارین، ما یجعلھا جدیرة 

 ومؤسستھ )٢(باالستخالف والعمارة، وأن صالح المجتمعات یبدأ بصالح الفرد
َوَأنَّ {:األولى وھي األسرة، وال یكون ھذا إال بالتزام المنھج الحق من رب العالمین

َھـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیًما َفاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعوْا  السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبیِلِھ َذِلُكْم 
َمِن اتََّبَع ُھَداَي َفَلا َیِضلُّ َوَلا َیْشَقى َف... {، )١٥٣: األنعام(}َوصَّاُكم ِبِھ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن 

  ).١٢٣: طھ (}
  موافقة السنَّة في الزواج: ثالثاً

السنة النبویة في الدعوة والحث "یرى النورسي ضرورة تحریر مصطلح 
، ال سیما أن بدیع الزمان النورس عاش أعزبًا من غیر زواج، وھو "على الزواج

الرھبانیة؛ إذ الدعوة لھا مخالفة لصریح القرآن في نفس الوقت ال یدعو إلى 
َفانِكُحوْا َما َطاَب ... {: الكریم والسنة المطھرة، فاهللا تعالى یقول في محكم كتابھ

َلا «:  یقول، والنبي محمد )٣: النساء(} ...َلُكم مَِّن  النَِّساء َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع 
صرورة في الحدیث تعني التبتل وترك النكاح، بداللة ، وال)٣(»َصُروَرَة ِفي اْلِإْسَلاِم

 لعثمان بن وقول النبي محمد . أي الحبس والمنع: معنى الصر في اللغة
  .)٤(»ِإنَّ الرَّْھَباِنیََّة َلْم ُتْكَتْب َعَلْیَنا«: مظعون

                                                 
لبن�ان، دار  -محمد فؤاد عب�د الب�اقي، بی�روت   :  تحقیقصحیح مسلم،  مسلم، مسلم بن الحجاج،     )١(

، كت��اب الرض��اع، ب��اب   ٣٧٠٨، ح��دیث رق��م ١٧٥، ص٤ دط، دت، جإحی��اء الت��راث العرب��ي،  
 .استحباب نكاح ذات الدین

اإلم�ارات،  -، دب�ي علم السنن اإللھیة من الوعي النظري إلى التأسیس العملي         كھوس، رشید،     )٢(
 .٩٥-٩٤م، ص ٢٠١٥، ١مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ط

م��صطفى عب��د الق��ادر،   : ، تحقی��قال��صحیحینالم��ستدرك عل��ى    الح��اكم النی��سابوري، محم��د،   )٣(
، ص ١، ج١٦٤٤م، كت���اب ال���صوم، رق���م ١٩٩٠، ١لبن���ان، دار الكت���ب العلمی���ة، ط-بی���روت

 . حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه: وعلق الحاكم بقولھ. ٦١٧
لبن��ان، -ش��عیب األرن��اؤوط، بی��روت: ، تحقی��ق وتعلی��قص��حیح اب��ن حب��ان  اب��ن حب��ان، محم��د، )٤(

وعل��ق . ١٨٥، ص ١، ج٩م، ب��اب االعت��صام بال��سنة، رق��م  ١٩٨٨، ١مؤس��سة الرس��الة، ط
 .إسناده صحیح، رجالھ رجال الشیخین: األرناؤوط بقولھ
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إن الفكر السنني للزواج كما یراه النورسي في ضوء النصوص الشرعیة، 
حث على " الرھبانیة، حیث یرى أن في ذلك التحریم الذي یدعو إلى تحریم

خیر الناس «: االنخراط في الحیاة االجتماعیة كما ھو مضمون الحدیث الشریف
  .)٢(")١(»أنفعھم للناس

ویضیف إلى الفكر السنني للزواج أن یكون طریقًا لآلخرة، أي سعادة دنیویة 
 -أي االنقطاع عن اآلخرة-توصل لآلخرة وال تنقطع عنھا، فلو كان الخیار األخیر

 وبات اجتنابھ ھو المرغوب، -الفكر السنني في الزواج-ھو المتاح انقلب المفھوم
فإن ألوفًا من السلف الصالحین قد اعتزلوا الناس مؤقتًا، وآثروا : " فیقول

االنزواء في المغارات لفترة من الزمن واستغنوا عن زینة الحیاة الدنیا الفانیة 
  .  )٣("نھا كي یقوموا ببناء حیاتھم األخرویة على الوجھ الصحیحوجردوا أنفسھم ع

ومن مستلزمات الفكر السنني للزواج الدعوة إلى فقھ الموازنات وترتیب 
األولویات في اتخاذ المسلكیات، ففي قمة الغائیة في الحیاة العبادة وخدمة القرآن 

ا، فمن وجد في الزواج الكریم واإلیمان، وما عداه فھو دون تلك الغائیة ومعین لھ
إعانة على تلك الخدمة الغائیة فبھا ونعمت، ومن وجد أن وقتھ ال یتسع لالثنتین 
معًا قدم الغائیة في خدمة القرآن الكریم على ما دونھا، وھذه موافقة السنة النبویة 
في الزواج برأیھ أو الفكر السنني للزواج، وقد أوضح المعنى السابق بنصوص 

  :عدة، منھا
ما دام الكثیرون من السلف الصالحین تركوا الدنیا وزینتھا بلوغًا إلى ف" -

كمال باق وخاص بشخصھم، فال بد من أن یعمل ألجل سعادة باقیة لكثیر جدًا 
من المنكوبین، ویحول بینھم وبین السقوط في ھاویة الضاللة، ویسعى 

ھجمات لتقویة إیمانھم خدمة للقرآن واإلیمان خدمة حقیقیة، ویثبت تجاه 
اإللحاد المغیر من الخارج والظاھر في الداخل، أقول ال بد أن الذي یقوم بھذا 

 تاركًا دنیاه اآلفلة، ال یخاف -ولیس عمًال خاصًا لنفسھ–العمل العام الكلي 
 . )٤("السنة النبویة بل یعمل طبقًا لحقیقة السنة النبویة

وال ینبغي أن یقال لم نقل لطالب النور تخلوا عن الزواج دعوه لآلخرین، " -
لھم ھذا الكالم ولكن الطالب أنفسھم على مراتب وطبقات فمنھم من یلزم 
علیھ أال یربط نفسھ بحاجات الدنیا قدر المستطاع في ھذا الوقت وفي فترة 
من عمره بلوغًا إلى التضحیة العظمى والثبات األعظم واإلخالص األتم وإذا 

                                                 
، دم، دار الكتب اإلسالمي، دط، صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ  األلباني، محمد ناصر الدین،    )١(

 .حسن: وقال األلباني. ٦٢٣، ص ١، ج٣٢٨٩دت، رقم 
 .٣٦٧المالحق، مرجع سابق، ص : ت رسائل النوركلیا:   النورسي)٢(
 .٣٦٧المالحق، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٣(
 .٣٦٨-٣٦٧المالحق، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٤(
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قرآن واإلیمان فبھا ونعمت، إذ  ال ما وجد الزوجة التي تعینھ على خدمة ال
 .)١(..."یضر ھذا الزواج بخدمتھ وعملھ للقرآن

وفي ضوء ما سبق یمكن القول أن موافقة السُّنة في الزواج عند النورسي 
تحریم الرھبانیة، واعتبار الزواج سبیًال للوصول إلى اآلخرة، أي أن : تتلخص في

 بملذات الدنیا حتى وإن حصلت ولكن یسبقھ غایات نبیلة تنأى بھ عن مجرد التمتع
ال یوقف عندھا، بل تعد جسرًا للعبور وصوًال لآلخرة، واعتبار أن الزواج الغائي 
من أبرز أولویاتھ خدمة القرآن الكریم والسنة المطھرة، فیقبل إلیھ الراغب بھ ما 
 دام محققًا لتلك الخدمة السامیة، وھذه دعوة إلى تربیة إسالمیة سامیة للفرد،

  .أساسھا اإلیمان باهللا تعالى وحده
حیث تنظر التربیة اإلسالمیة لألسرة أنھا المحضن األولي لألفراد حملة 
الرسالة واألمانة، ما یقتضي وجود رسالة وغایات نبیلة تحملھا الحیاة الزوجیة 

، سواء -)٢(كما أقر بذلك علماء النفس-ابتداًء، فالسلوك اإلنساني بطبیعتھ مدفوع 
غایات سامیة أو وضیعة فاإلنسان من یحدد ذلك؛ لذا تعد تربیة األبناء لتحقیق 

، وبذلك )٣( من أولویات التربیة الوالدیة-وھو غایة التربیة اإلسالمیة-على اإلیمان
َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن ِلاْبِنِھ َوُھَو َیِعُظُھ َیا ُبَنيَّ َلا ُتْشِرْك {: ندرك الحكمة في قولھ تعالى

  ). ١٣: لقمان(}نَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌمِباللَِّھ ِإ

اعتبارات العمل اإلجيابي الستقرار احلياة الزوجية عند : احملور الثالث

  النورسي

یتضمن ھذا المحور اعتبارات العمل اإلیجابي الستقرار الحیاة الزوجیة في 
  .العدل، والشفقة في الزواج وزواج الخواص: رؤیة النورسي، والتي تتضمن

  العدل: والًأ

یرى النورسي أن العدالة من سنن اهللا تعالى الجاریة في جمیع موجودات 
الكون ال یحیف عن میزانھا شيء مھما عظم أو حقر، فمن استقام بمیزان العدل 

االقتصاد والطھر (اعلم أن : "نجى، ومن اختار ضده من الظلم ھلك وأھلك، یقول
ساتیر إلھیة شاملة تدور رحى سنن إلھیة جاریة في الكون، ود) والعدالة

الموجودات علیھا ال یفلت منھا شيء إال أنت أیھا الشقي، وأنت بمخالفتك 
الموجودات كلھا في سیرھا وفق ھذه السنن الشاملة تلقى النفرة منھا والغضب 

                                                 
 .٣٦٨المالحق، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)١(
م، ٢٠٠٥، ١األردن، دار النف�ائس، ط   -، عم�ان  تربوي ف�ي اإلس�الم    علم النفس ال    التل، شادیة،     )٢(

 .١٤٩ص 
، ١األردن، دار الم���سیرة، ط -، عم���ان أص���ول التربی���ة اإلس���المیة     عل���ي، س���عید إس���ماعیل،   )٣(

 .١٩٩م، ص ٢٠٠٧
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فعالم تستند وتثیر غضب الموجودات كلھا علیك فتقترف ... علیك وأنت تستحقھا
  .)١("رث للموازنة والنظافةالظلم واإلسراف وال تكت

وقد أفرد النورسي ألھمیة قیمة العدل اللمعة الثالثون في حدیثھ عن اسمي 
؛ لذا یرى أن العدالة في الكون إحدى تجلیات اسم اهللا )العدل والحكیم(اهللا تعالى 

وإن العدالة العامة الجاریة في الكون النابعة من التجلي األعظم : "تعالى العدل
إنما تدیر موازنة عموم األشیاء وتأمر البشریة بإقامة العدل وإن ذكر ) لالعد(السم 

المیزان ثالث مرات في سورة الرحمن إشارة إلى ثالثة أنواع من الموازین في 
وذلك في . ثالث مراتب، وبیان ألھمیة المیزان البالغة ولقیمتھ العظمى في الكون

} ٨{َألَّا َتْطَغْوا ِفي اْلِمیَزاِن }  ٧{اْلِمیَزاَن َوالسََّماء َرَفَعَھا َوَوَضَع {: قولھ تعالى
  .)٢()"٩-٧: الرحمن(} ٩{َوَأِقیُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَلا ُتْخِسُروا اْلِمیَزاَن 

كما یرى أن تجذر قیمة العدالة في الحیاة االجتماعیة مؤشر على قوة 
ما ھو من حقائق القرآن االرتباط بین أحكام القرآن الكریم والكون، ألن العدل إن

وتعالیمھ السامیة؛ فبھ یقوم الكون وباكتمالھ تشتد أواصر الجماعات واألفراد 
بعضھم ببعض؛ ألن میزان العدل یكیل بمكیال واحد غیر متأثر بالمحبة أو البغض، 

التي ھي من حقائق ) العدالة واالقتصاد والطھر(فاعلم من ھذا أن : " وعلیھ یقول
اإلسالم ما أشدھا إیغاًال في أعماق الحیاة االجتماعیة، وما أشدھا القرآن ودساتیر 

وأدرك من ھذا مدى قوة ارتباط أحكام القرآن بالكون، وكیف أنھا . عراقة وأصالة
ثم . مدت جذورًا عمیقة في أغوار الكون فأحاطتھ بعرى وثیقة         ال انفصام لھا

ع إفساد نظام الكون واإلخالل بھ افھم منھا أن إفساد تلك الحقائق ممتنع كامتنا
  .)٣("وتشویھ صورتھ

ویرى النورسي أن من أسباب تحقیق األمن الداخلي بین الناس التزام قیمة 
القانون األساس للقرآن العظیم "العدل بحیث ال یؤخذ أحد بجریرة أحد، ویعده 

اِزَرٌة ِوْزَر َوَال َتِزُر َو... {:النازل من العرش العظیم، وذلك في اآلیتین اآلتیتین
َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْیِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَألْرِض َفَكَأنََّما ...{، )١٦٤: األنعام(}...ُأْخَرى

؛ فھاتان )٣٢: المائدة(}... َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن َأْحَیاَھا َفَكَأنََّما َأْحَیا النَّاَس َجِمیًعا 
ثم إن . ال یؤاخذ أحد بجریرة شخص آخر:   یلة اآلتیةاآلیتان تعلمان القاعدة الجل

 دون رضاه، ولكن لو ضحى -حتى من أجل جمیع الناس-البريء ال یضحى بھ
ھذه القاعدة الجلیلة ھي التي ترسي . بنفسھ وإرادتھ وبرضاه فتلك مرتبة الشھادة

  .)٤("العدالة الحقة في البشریة

                                                 
 .٤٧١اللمعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)١(
بتصرف یسیر وھ�و    . ٤٧٢-٤٧١رجع سابق، ص    اللمعات، م : كلیات رسائل النور  :  النورسي  )٢(

 .أن النورسي یتكلم عن تكرار المیزان أربع مرات وھو في الحقیقة ثالث مرات
 .٤٧٢اللمعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٣(
وبنفس المعنى أیضًا ص    . ٣٤٣المالحق، مرجع سابق، ص     : كلیات رسائل النور  :   النورسي  )٤(

٣٨٥. 
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قل الحال إلى سیادة الظلم وسائر  كما یرى أن انعدام العدالة واضطرابھا، تن
ضروب التعسف، وما تؤدیھ من إفساد لألخالق، وضیاع للثقة بین الناس، وھذا ما 

إن معاول الھدم ومطارق التخریب تعمل منذ عشرین عامًا مقترفة : "دعاه للقول
أشد أنواع الظلم وأقسى ضروب التعسف إلفساد األخالق حتى ضاعت الثقة 

م یعد یوثق بشخص واحد من كل عشرة أشخاص، بل من كل والوفاء إلى درجة ل
  .)١("عشرین شخصًا

ومن ثبات موقفھ في محاربة الظلم وأھلھ، یرى ضرورة محاربة الظلم 
الرضى بالظلم ظلم، وإذا "ومكافحتھ وعدم الرضوخ بحجة الخوف من الظالم؛ ألن 

َوَال َتْرَكُنوْا { : ریمةما مال إلیھ یكون ظالمًا وإذا ما ركن إلیھ ینال زجر اآلیة الك
ِإَلى الَِّذیَن َظَلُموْا َفَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الّلِھ ِمْن َأْوِلَیاء ُثمَّ َال ُتنَصُروَن 

  .)٢()"١١٣: ھود(}
ومما ال یغض الطرف عنھ أن التزام العدل والنفرة من الظلم، من أعظم القیم 

الزوجیة؛ إذ بالعدل یوزن الجمیع بمیزان واحد ویقدِّر المعینة على استقرار الحیاة 
كل من الزوجین إیجابیات الزوج اآلخر عند الغضب بدًال من تضخیم السلبیات، 
وبالعدل ُیحكم بالحق بغض النظر عن المشاعر الداخلیة من السخط أو الرضا، 

 َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا َوَال َیْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن... {: وبذلك ندرك الحكمة في قولھ تعالى
ال یفرك مؤمن «: ، وقول النبي محمد )٨: المائدة (}...اْعِدُلوْا ُھَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى 

  .)٣(»مؤمنة إن كره منھا خلقًا رضي منھا آخر أو قال غیره
وبالعدل تنمو كل القیم حیث تؤكد التربیة اإلسالمیة على قیمة العدل 

یة األساسیة لكل القیم، وال یوقف عند فضائھا في الحیاة باعتبارھا األرض
الزوجیة، فإذا كان العدل ھو الحد األدنى في التصرفات وإیفاء الحقوق، فإن 
التزامھ یوصل إلى ما ھو أرقى وأسمى وھو الفضل واسع الفضاء، الذي یعبر عن 

ُوْا اْلَفْضَل  َبْیَنُكْم ِإنَّ  َوَال َتنَس...{:  مصداقًا لقولھ تعالى)٤(الحد األقصى من االلتزام
، وبالتزاوج بین العدل والفضل في الحیاة )٢٣٧: البقرة(} الّلَھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر 

الزوجیة فإن االستقرار واالستثمار لتلك الحیاة ھو مؤابھا وعھدھا الذي یكتب لھ 
  .النجاح

                                                 
وبنفس المعنى أیضًا ص    . ٣٤٣المالحق، مرجع سابق، ص     : كلیات رسائل النور  :  النورسي  )١(

١٢٣. 
وبنفس المعنى أیضًا ص    . ٣٤٣المالحق، مرجع سابق، ص     : كلیات رسائل النور  :   النورسي  )٢(

١٨٣. 
، كت��اب الرض��اع، ١٤٩٦، ح��دیث رق��م١٠٩١، ص٢ص��حیح م��سلم، مرج��ع س��ابق، ج:   م��سلم)٣(

 .ءباب الوصیة بالنسا
التصور : ، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الدولیة األسرة بین قیم العدل والفضل      شكري، فرید،     )٤(

القرآن��ي لألس��رة، مرك��ز الدراس��ات األس��ریة والبح��ث ف��ي الق��یم والق��انون، ال��دار البی��ضاء،        
 .١٣٣-١٣٢م، ص ٢٠١٦
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  الشفقة في الزواج: ثانياً

حدى األركان الرئیسة األربعة لرسائل النور یرى النورسي أن الشفقة ھي إ
، ویولي ریادتھا للنساء المؤمنات في )١()العجز، والفقر، والشفقة والتفكر(

أسرھن، وھن إما أمھات أو أخوات، وھن النساء الالتي تربین بتربیة اإلسالم، 
وأن النساء ھن رائدات الشفقة والحنان حتى إن أشدھن تخوفًا : "وبذلك یقول

بروحھا إنقاذًا لطفلھا وأن الوالدت واألخوات المحترمات یواجھن في ھذا تضحي 
من المعلوم أن أھم : "، یقول في موطن آخر)٢(" أحداثًا جسامًا-یقصد زمانھ-الوقت

أساس في مسلك رسائل النور ھو الشفقة، وحیث إن السیدات ھن معدن الشفقة 
ئل النور في عالم ومنبعھا فقد كنت أنتظر منذ مدة أن تفھم ماھیة رسا

  .)٣(..."النساء
یمكن القول أن نشأة النورسي ذات أثر في تمجیده لشفقة النساء، حیث إن 
فقده أمھ في سن مبكرة وكذا أخواتھ الثالثة، جعلتھ یعیش مشتاقًا لحنان النساء 
في أسرتھ ومستكمًال الصورة من عنده فیما لو ُكِتَب لھنَّ البقاء، فتراه في موطن 

إن االبنة التي رزقتم بھا تجعالنكما في : "یھ صدیق لھ بوالدة طفلة قائًالیھنىء ف
ظني أھًال لمزید من التھنئة والتبریك ذلك ألن أھم أساس في مشربنا ھو الشفقة، 

ویقول في موطن . )٤("والبنات بطالت الشفقة والحنان وھن المخلوقات المحبوبات
) الرحیم(ھي من مظاھر اسم اهللا التي ) الشفقة(إحدى رسائل النور : "آخر أن

  .)٥("وھي الخمیرة والجوھر الخاص المغروز في فطرة النساء ومیزتھن األصیلة
  :عن المرأة بقولھ" جبران خلیل جبران"وما سبق من كالم النورسي یذكر بكالم 

أنا مدین بكل ما أنا فیھ إلى المرأة مذ كنت طفًال حتى الساعة، فالمرأة ھي "
وافذ في بصري واألبواب في روحي، ولوال المرأة األم والمرأة التي تفتح الن

لبقیت ھاجعًا مع ھؤالء النائمین الذین یشوشون سكینة العالم  الشقیقة
  .)٦("بغطیطھم

التي رائداتھا النساء، یقابلھا في األسرة " الشفقة"كما یرى النورسي أن 
بكامل مسؤولیاتھ عند الرجال، وكل سجیة عند أحدھما تدفعھ للقیام " الشرف"

ال باعتبار جنسھ اإلنساني، فالشفقة عند ) أنثى-ذكر(الموكلة لھ باعتبار نوعھ
النساء معینة لھن ألداء وظیفة األمومة والزوجیة على وجھھا األكمل، كما أن 

                                                 
  .٥٦٦المكتوبات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:  النورسي-:   انظر)١(

 .٥٤٨-٥٢٩الكلمات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور: النورسي -
 .٣٠٩المالحق، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٢(
 .١٢٥المالحق، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٣(
 .٧٨المالحق، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٤(
 .٢٢٢المالحق، مرجع سابق، ص : یات رسائل النوركل:   النورسي)٥(
  :  على صفحة اإلنترنت)٦(

http://nashvillecoptics.blogspot.com/٢٠١٣/٠١/blog-
post_٢٣.html  
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 لحمایة األسرة ومعونة -على حد قول النورسي-سجیة الشرف عند الرجل بطولة
 تبرز السنة اإللھیة في العالقة الزوجیة بین الرجل للمرأة على أداء مھامھا، وبذلك

، وأن "أن تمایز الخواص مؤذن بتمایز االختصاص"والمرأة كما تراھا الباحثة 
العالقة  بین الزوجین تكامل ال صراع، مودة ال نزاع، تجعل كًال منھما سكینة 

اِتِھ َأْن َخَلَق َوِمْن آَی{: لآلخر ومودة ورحمة لھ، وبذلك ندرك الحكمة في قولھ تعالى
َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا  لَِّتْسُكُنوا ِإَلْیَھا َوَجَعَل َبْیَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَیاٍت 

ُھَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل {: ، وقولھ)٢١: الروم(}لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن 
، ومدى انعكاس تلك المعاني )١٨٩: األعراف(} ... َزْوَجَھا ِلَیْسُكَن ِإَلْیَھاِمْنَھا 

  .اإلیجابیة على استقرار الحیاة الزوجیة
كما یرى النورسي أن عالقات الشفقة في األسرة ھي صلب العمل اإلیجابي 
الذي یدوم لآلخرة بقاء وینأى عن الدنیا فناء، فاألدوم واألكمل ما لحق اإلنسان 

ى آخرتھ، وأن تبادل الشفقة بین أفراد األسرة الواحدة إن كان منطلقًا من اإلیمان إل
باهللا تعالى واآلخرة آتى أكلھ في الدارین، وإال قصرت ثماره على الدنیا القاصرة 
سواء كانت تلك الشفقة في الحیاة الزوجیة أو الحیاة الوالدیة في األسرة، فیقول 

 إال أنھا مضت إلى الرحمة اإللھیة الواسعة -یتوإن توف-وإن والدتي: "النورسي
وستضمني أیضًا إلى صدرھا الحنون في الجنة فأرى تلك الوالدة الشفیقة وبھذا 

، ویركز على دور األمومة )١("یمكنھ أن یعیش ھادئًا مطمئنًا عیشًا یلیق باإلنسان
علیمًا إنما إن أول أستاذ لإلنسان وأكثر ما یؤثر فیھ ت: "في مرحلة الطفولة بقولھ

أقسم باهللا أن أرسخ درس أخذتھ، وكأنھ یتجدد علي إنما ھو تلقینات ... ھو والدتھ
 ودروسھا المعنویة حتى استقرت في أعماق فطرتي وأصبحت -رحمھا اهللا-والدتي 

 وتلقیناتھا لفطرتي وروحي -رحمھا اهللا-أشاھد درس والدتي...كالبذور في جسدي
 بذور أساس ضمن الحقائق العظیمة التي أراھا وأنا في السنة األولى من عمري
  .)٢("اآلن وأنا في الثمانین من عمري

ولكن ما إن یأتي اإلیمان : " وال ینسى أھمیة األبوة في موطن آخر بقولھ
–باآلخرة إلى ھذا اإلنسان لینقذه ویمده ویغیثھ حتى یحول ذلك الزمن الضیق 

ث یستوعب الماضي والمسقبل  إلى زمان فسیح واسع جدًا بحی-الشبیھ بالقبر
وعندئذ یقوم ھذا اإلنسان باحترام والده وتوقیره بمقتضى األبوة الممتدة إلى ...معًا

 باألخوة الممتدة -بذلك التفكیر–دار السعادة وعالم األرواح ویساعده أخاه ویعاونھ 
إلى األبد ویحب زوجتھ ویرفق بھا ویعاونھا ألجل أجمل رفیقة حیاة لھ حتى في 

نة وال یجعل ھذه الدائرة الحیاتیة الواسعة الفسیحة وما فیھا من عالقات الج

                                                 
-إحسان القاسمي، القاھرة  : ، ترجمة الشعاعات: كلیات رسائل النور    النورسي، بدیع الزمان،      )١(

 .٢٦٥م، ص ٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط
 .٢٧٨-٢٧٧اللمعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:  النورسي )٢(
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وخدمات مھمة وسیلة ألمور تافھة دنیویة وال ألغراضھا الجزئیة ومنافعھا 
  .)١("الزھیدة

ویشیر النورسي في موطن آخر إلى الشفقة على األطفال، باعتبارھا من 
لیسوا كصغار الحیوانات إذ بینما إن أطفال اإلنسان : "مستلزمات التربیة الوالدیة

تقدر ھذه الصغار على االعتماد على أنفسھا في غضون شھرین أو ثالثة یحتاج 
طفل اإلنسان إلى حمایة ورعایة مكللة بالرحمة والرأفة وبناء على ھذا لزم دوام 
شفقة الوالدات على أطفالھن وحمایتھم حمایة جادة وھي سجیة فطریة مغروزة 

أما في الرجال فقد أدرجت الحكمة اإللھیة في . فًا للحیواناتفي اإلنسان خال
فطرتھم سجیة الشرف والغیرة، لیتمكنوا من القیام بمعاونة الوالدات الضعیفات 

أدرجت بطولة نادرة خالصة ال ) الشرف(وضمن ھذه السجیة . واألطفال العاجزین
  .)٢("تقبل العوض والمقابل

س�المیة ف�ي رعای�ة الطف�ل ن�درك الحكم�ة ف�ي ق�ول         ولألھمیة التي أولتھ�ا التربی�ة اإل    
خیر ن�ساء رك�بن اإلب�ل ص�الح ن�ساء ق�ریش أحن�اه عل�ى ول�د ف�ي                « :النبي محمد   

 عل��ى بی��ت والم��رأة راعی��ة«: ، وقول��ھ)٣(»ص��غره وأرع��اه عل��ى زوج ف��ي ذات ی��ده 
، فأطف���ال الی��وم ھ��م رج��ال الغ��د، وثم���رة     )٤(»بعلھ��ا وول��ده وھ��ي م��سؤولة ع��نھم     

 وھم أمانة في عنق والدیھم، وقد وجھ القرآن الكریم لذلك بقول�ھ      المستقبل الواعد، 
َی����ا َأیَُّھ����ا الَّ����ِذیَن آَمُن����وا ُق����وا َأنُف����َسُكْم َوَأْھِل����یُكْم َن����اًرا َوُقوُدَھ����ا النَّ����اُس        {:تع����الى

  ).٦: الحجرات(}...َواْلِحَجاَرُة
ش�فقة  وما سبق من شیوع الشفقة في الحی�اة الوالدی�ة األس�ریة ی�سبقھا ویؤازرھ�ا                

ف��ي الحی��اة الزوجی��ة جع��ل النورس��ي رائ��دتھا الن��ساء، ویراھ��ا س��ر كم��ال زوج��ھ          
ورونقھ��ا الخ��اص، م��ا ی��ضفي عل��ى الحی��اة الزوجی��ة معن��ى   ال ی��ستطیع الرج��ل أن   

لق��د أطلق��ت المدنی��ة ال��سفیھة الن��ساء م��ن أع��شاشھن  : "یغ��ض الط��رف عن��ھ فیق��ول
إلس�الم ی�دعو الن�ساء إل�ى        وامتھنت كرامتھن وجعلتھن متاعًا مبذوًال، بینم�ا ش�رع ا         

أع��شاشھن رحم��ة بھ��ن فك��رامتھن فیھ��ا وراح��تھن ف��ي بی��وتھن وحی��اتھن ف��ي دوام  
  .)٥("العائلة، الطھر زینتھن، الخلق ھیبتھن، العفة جمالھن، الشفقة كمالھن

 وی��رى النورس��ي أن بال��شفقة ف��ي الحی��اة الزوجی��ة ی��دوم الح��ب واالحت��رام ق��وام         
لة في الحیاة واستمرارھا إنما ھي بالثقة المتبادلة        إن سعادة العائ  : "األسرة، فیقول 

                                                 
 .٢٦٤الشعاعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)١(
 .٣٦٥المالحق، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٢(
ن، دار لبن�ا -م�صطفى البغ�ا، بی�روت   : ، تحقی�ق  صحیح البخ�اري    البخاري، محمد بن إسماعیل،       )٣(

، كت�اب النك�اح، ب�اب       ٤٧٩٤، حدیث رقم  ١٩٥٥، ص ٥م، ج ١٩٨٧/ھـ١٤٠٧،  ٣ابن كثیر، ط  
 .إلى من ینكح ونصف النساء خیر وما یستحب أن یتخیر لنطفھ

، كت�اب العت�ق،   ٢٤١٦، ح�دیث رق�م  ٩٠١، ص ٢صحیح البخاري، مرج�ع س�ابق، ج      :   البخاري  )٤(
 .باب كراھیة التطاول على الرقیق

 .٨٥٤الكلمات، مرجع سابق، ص :  رسائل النوركلیات:   النورسي)٥(
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، وال�شفقة تجع�ل مع�اییر    )١("بین الزوجین، واالحترام الالئق والود ال�صادق بینھم�ا   
الحك��م عل��ى الزوج��ة ھ��ي ممارس��اتھا الزوجی��ة الراقی��ة، باعتبارھ��ا أجم��ل م��ا فیھ��ا     

وجت�ھ عل�ى    إن الزوج الرشید ال یبن�ي محبت�ھ لز        :" ولیس جمالھا الظاھري، فیقول     
جمال ظاھري زائل ال یدوم عشر سنوات، بل علیھ أن یبني مودتھ لھا على شفقتھا 
التي ھي أجمل محاسن النساء وأدومھ، ویوثقھا بحسن سیرتھا الخاص�ة بأنوثتھ�ا،     

  .)٢("كي تدوم محبتھ لھا كلما شابت تلك الزوجة الضعیفة
  زواج الخواص: ثالثاً

ب النور الذین كرسوا حیاتھم لخدمة یقصد النورسي بزواج الخواص أي طال
ھذه الرسائل ونشرھا والعمل بمقتضاھا فھؤالء ھم الخواص، وقد وضع النورس�ي            
لزواجھم رؤیة تتفق مع رؤیتھ في سنیة الزواج ابت�داء، وھ�و أن أال یك�ون م�شغًال                  

  .عن الغایات الكلیة في خدمة القرآن الكریم
ی�شاركونھم الھم�وم والغای�ات    بل ویدعو أنھ إن وجد طالب الخواص أزواج�ًا        

یسأل أخونا : "ویوصلونھم لھا فالجمع بین الحسنیین ھو المطلوب، ویقول في ذلك
صالح الدین ع�ن م�سألة خاص�ة ب�ھ وھ�ي رغبت�ھ ف�ي ال�زواج وال�دخول ف�ي الحی�اة                        
الدنیویة واالجتماعیة، فما دام أن�ھ م�ن خ�واص ط�الب الن�ور ف�ال یمكن�ھ ال�زواج إن              

ل لرسائل النور، ولكن إذا علم أنھ یستطیع أن یجعل ص�احبتھ  كان فیھ ما یضر العم    
ذل�ك ألن   .  فل�ھ أن یت�زوج     -كما ھو لدى بعض إخوتنا الخ�واص      -معینة لھ في العمل     

حیاة الطالب الخواص تخص رسائل النور، وھي مقیدة بما یراه الشخص المعن�وي   
ر ب��إذن لط��الب الن��ور، وإن كان��ت مقرون��ة بموافق��ة الوال��دین فھ��و أف��ضل وال ی��ض      

  .)٣("اهللا
ویستند النورسي في رؤیتھ تلك إلى اعتبار معن�ى اإلخ�الص ال�ذي ینبغ�ي أن              
یتحل��ى ب��ھ الخ��واص، ف��اإلخالص ھ��و ذل��ك ال��سر ال��داخلي ال��ذي ت��نعكس ص��ورتھ         
للخارج، فینیر لصاحبھ الطریق ویحفظھ من التشرذم والتقاتل ألجل لعاعات ال�دنیا،            

م��دى أھمی��ة  "الن��شقاق، م��ا ی��دل عل��ى    ویحف��ظ العم��ل م��ن اإلحب��اط، واألم��ة م��ن ا    
، وجع��ل )٤("اإلخ��الص ف��ي اإلس��الم وم��دى عظمت��ھ أساس��ًا ی��ستند إلی��ھ أم��ور ال��دین  

إن أل��زم ش��يء وأھ��م أس��اس ف��ي   "النورس��ي اإلخ��الص أساس��ًا للتربی��ة اإلس��المیة   
، م�ستندًا إل�ى الن��صوص   )٥("التربی�ة اإلس�المیة وأعم�ال اآلخ�رة إنم�ا ھ�و اإلخ�الص       

ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َفاْعُبِد اللََّھ ُمْخِلًصا لَُّھ الدِّیَن            { :عالىالشرعیة في قولھ ت   

                                                 
 .٢٧٣اللمعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)١(
 .٢٧٩اللمعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٢(
 .٢٤٥المالحق، مرجع سابق، ص :  كلیات رسائل النور:  النورسي)٣(
 .٢٠٤لمعات، مرجع سابق، ص ال: كلیات رسائل النور:   النورسي)٤(
 .٢٧٨اللمعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٥(
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ھلك الناس (: ، أما ما استند إلیھ من قول)٣-٢: الزمر (}... َأَلا ِللَِّھ الدِّیُن اْلَخاِلُص 
  .)١(فھو باطل موضوع التصح نسبتھ للنبي محمد ..) إال العالمون
الموضوعیة القول أن النورسي بالغ في اعتبار العمل والخدمة لرسائل     ومن  

النور إحدى طرق العمل والخدمة للكتاب والسنة، إذ كل ما عداھما ھو عمل بشري 
یحتم��ل ال��صواب والخط��أ، ول��یس وحی��ًا منزھ��ًا، كم��ا ال یقب��ل م��ن النورس��ي أب��دًا أن  

صدرًا ثابت��ًا للمعرف��ة، ی��صبغ رس��ائل الن��ور ب��صبغة نورانی��ة خاص��ة یجعلھ��ا ب��ذلك م�� 
  .وخدمتھا غایة مھمة للزواج، إذ الحقیقة المطلقة ال یمتلكھا بشر

أما المعاني األخرى لإلخالص في زواج الخواص ف�یمكن توظی�ف العم�ل بھ�ا            
في الحیاة الزوجیة التي تحفظھا من التشرذم بحیث یحفظ ك�ًال م�ن ال�زوجین اآلخ�ر             

ة ف��ي الحاض��ر والم��ستقبل، وھ��ذا معن��ى  ورغبت��ھ، ویعم��ل ك��ًال منھم��ا لخدم��ة األس��ر 
اإلیمان الحق في الحیاة الزوجیة التي توفر الحب واالحترام بحی�ث ی�دوم معھ�ا إل�ى      

بحك�م  : "شیخوختھا وشبابھا في الجوھر، فیقول النورسي عن ال�زوج الم�ؤمن أن�ھ        
 ف��ي حی��اة دنیوی��ة فق��ط وال یولیھ��ا محب��ة -أي لزوجت��ھ-إیمان��ھ ال یح��صر محبت��ھ لھ��ا

قاص��رة عل��ى وق��ت جمالھ��ا وزم��ن ح��سنھا وإنم��ا ُیِك��نُّ لھ��ا حب��ًا واحترام��ًا    حیوانی��ة 
خال��صین دائم��ین ال یقت��صران عل��ى وق��ت ش��بابھا وجمالھ��ا ب��ل ی��دومان إل��ى وق��ت      

  .)٢("ألنھا رفیقتھ في حیاة أبدیة خالدة... شیخوختھا وزوال حسنھا
ون إن الق�راءة التربوی��ة ل��زواج الخ��واص الم�ستند إل��ى اإلخ��الص تفعی��ل لق��ان  

الزوجیة في حیاة الرجل والمرأة، وتوافق لتلك السنة التي ال تقف عند حد التزاوج 
المنجب للذریة بینھما، بل ھو تزاوج یشمل الفكر والم�شاعر واآلم�ال والطموح�ات              
والتطلعات، التي ترقى بھا البشریة وتبنى بھا الح�ضارات؛ ول�ذا اقت�ضت حكم�ة اهللا       

وال�ذي یعن�ي التماث�ل والت�شابھ بینھم�ا      " الزوج"تعالى تسمیة كل من الزوجین لفظ  
  .)٣(في الفكر والممارسة

  

                                                 
  :الحدیث على صفحة اإلنترنتأھل   موقع ملتقى )١(

      http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php? 
 .٢٧٢اللمعات، مرجع سابق، ص : كلیات رسائل النور:   النورسي)٢(
-، دب��يرس��الة مفتوح��ة إل��ى الفت��اة الم��سلمة ف��ي ع��صر العولم��ة     ، ماج��د عرس��ان،    الكیالن��ي)٣(

 .١٧-١٦م، ص ٢٠٠٥، ١اإلمارات، دار القلم، ط
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  الخاتمة
  االستنتاجات: أوًال

  :ض البحث یمكن التوصل إلى االستنتاجات اآلتیةابعد استعر
أن مفھوم الزواج في رؤیة النورسي یشیر إلى اعتباره مؤسسة تربوی�ة تعن�ى        -

لم���صلح ب���المرأة ال���صالحة  الرج���ل ال���صالح ا(بارتب���اط ال���صالحین الم���صلحین  
، )العب��ادة والخالف��ة (، تجمعھ��م رواب��ط اإلیم��ان والغائی��ات القرآنی��ة    )الم��صلحة

وت��ؤتي أكلھ��ا بالجی��ل ال��ذي یحم��ل عل��ى عاتق��ھ ھم��وم األم��ة وإص��الحھا بع��د أن  
ترب��ى بتربی���ة اإلس���الم، وھ��و م���شروع للعم���ل اإلیج��ابي البنَّ���اء ول���یس مج���رد    

عمل المرء بمقت�ضى    : "ند النورسي ھو  مشاعر، وأن مفھوم العمل اإلیجابي ع     
محبتھ لمسلكھ فحسب من دون أن ی�رد إل�ى تفكی�ره أو یت�دخل ف�ي عمل�ھ ع�داء           

 ".اآلخرین أو التھوین من شأنھم أي ال یشتغل بھم أصًال
اعتب��اره تكام��ل احتیاج��ات س��امیة  : أن أب��رز مواص��فات ال��زواج عن��د النورس��ي  -

 الت�زام وتكلی�ف ف�ي ال�دنیا تلح�ق      یكمل فیھا كًال من الزوجین نقص اآلخر، وأنھ 
 .آثاره بصاحبھا إلى اآلخرة، وأنھ مشروع للعمل اإلیجابي البنَّاء

الب��ذل والعط��اء،   : أن أب��رز مواص��فات العم��ل اإلیج��ابي البنَّ��اء عن��د النورس��ي       -
وتحم���ل الم���شاق والم���صاعب ف���ي س���بیل تحقی���ق األغ���راض النبیل���ة لل���زواج،  

، والعم��ل المواف��ق ل��سنن اهللا  -ن الب��شر ال م��-وانتظ��ار المكاف��أة م��ن اهللا تع��الى  
تع��الى ف��ي خلق��ھ، واإلخ��الص ف��ي الخدم��ة اإلیمانی��ة والعم��ل وتزكیت��ھ، ونب��ذ          

 .االنتقام
تستلزم الكفاءة في الحیاة الزوجیة توافر المعاییر اإلصالحیة بین الطرفین  -

الرجل الصالح المصلح، والمرأة اإلصالحیة النوریة؛ ما یضمن بدء الحیاة 
 .صورة ناجحةالزوجیة ب

تعني موافقة السنة في الزواج اعتبار الزواج وسیلة لغایات أعظم ھي خدمة  -
اإلیمان والقرآن الكریم، والتطلع لبناء جیل مصلح یحمل ھموم األمة وآمالھا 
وطموحاتھا، وھو المعنى الموافق لما أطلق علیھ النورسي زواج الخواص 

 .لطالب رسائل النور
م وأعظمھا الستقرار الحیاة الزوجیة؛ فبالعدل یوزن یعد العدل من أبرز القی -

الجمیع بمكیال واحد بغض النظر عن الرضا أو السخط، وبھ تحفظ الحقوق، ما 
یجعل األحكام موافقة للحق الذي أراده المولى عز وجل في تنظیم العالقات 

 .اإلنسانیة عمومًا واألسریة خصوصًا
ة، في األسرة على مستوى تعد النساء في رأي النورسي رائدات الشفق -

الخصوص، والمجتمع على مستوى العموم، والرجل الكفء بالمعنى الحقیقي 
للكفاءة الزوجیة ھو الذي یعین زوجتھ في شفقتھا ألداء مھامھا السامیة 
والراقیة في أداء وظفتي الزوجیة واألمومة بأكمل وجھ، ما یجعل العالقة بین 

 .زاعالزوجین تكامل ال صراع، مودة ال ن
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  التوصیات: ثانیًا
وفي ضوء االستنتاجات توصي الدراسة المھتمین بالدراسات األسریة 
والفكریة اإلصالحیة إعادة النظر في في بناء وترتیب مشروع األسرة 
اإلصالحي المبثوث في رسائل النور؛ بغیة عرضھ بطریقة تتماشى مع 

  .الحاجات المعاصرة
  
  



 - ٤٢٠١ -

  قائمة المصادر والمراجع
بدیع الزمان سعید النورسي ومشروعھ اإلصالحي في التربیة حسن، إزرال،  .١

، السنة الثانیة، )٣(، مجلة النور للدراسات الحضاریة والفكریة، العددوالتعلیم
 .م٢٠١١عام 

بناء األسرة الراشدة وعالج مشاكلھا في فكر بدیع الزمان األشھب، خدیجة،  .٢
یر منشورة، كلیة اآلداب ، أطروحة دكتوراه غالنورسي من خالل رسائل النور

  .م٢٠١٣والعلوم اإلنسانیة، جامعة محمد األول، المغرب، 
، دم، دار الكتب صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھاأللباني، محمد ناصر الدین،  .٣

 .اإلسالمي، دط، دت
القرآن العظیم مصدرًا للتربیة السلوكیة عند بدیع الزمان األنصاري، فرید،  .٤

، السنة )٣(راسات الحضاریة والفكریة، العدد، مجلة النور للدالنورسي
 .م٢٠١١الثانیة، عام 

مصطفى البغا، : البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، تحقیق .٥
 .م١٩٨٧/ھـ١٤٠٧، ٣لبنان، دار ابن كثیر، ط-بیروت

األردن، دار النفائس، -، عمانعلم النفس التربوي في اإلسالمالتل، شادیة،  .٦
 .م٢٠٠٥، ١ط

مصطفى عبد : ، تحقیقالمستدرك على الصحیحینیسابوري، محمد، الحاكم الن .٧
 . م١٩٩٠، ١لبنان، دار الكتب العلمیة، ط-القادر، بیروت

شعیب األرناؤوط، : ، تحقیق وتعلیقصحیح ابن حبانابن حبان، محمد،  .٨
 .م١٩٨٨، ١لبنان، مؤسسة الرسالة، ط-بیروت

سطین، مكتبة سمیة فل-، غزةمقدمة في التربیة اإلسالمیةأبو دف، محمود،  .٩
  .م٢٠١٤، ٤منصور، ط

أحمد محمد شاكر : ، تحقیقسنن الترمذيالترمذي، محمد بن عیسى،  .١٠
  .لبنان، دار إحیاء التراث العربي، دط، دت-وآخرون، بیروت

، ١األردن، دار المعتز، ط-، عمانأساسیات الزواج الناجحسریوي، أحمد،  .١١
 .م٢٠١٦

، عند اإلمام بدیع الزمان النورسياإلصالح التربوي سلیمان، أحمد، مبادىء  .١٢
، السنة السابعة، عام )١٤(مجلة النور للدراسات الحضاریة والفكریة، العدد

 .م٢٠١٦
، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة األسرة بین قیم العدل والفضلشكري، فرید،  .١٣

التصور القرآني لألسرة، مركز الدراسات األسریة والبحث في القیم : الدولیة
 .م٢٠١٦لدار البیضاء، والقانون، ا

، دراسة تربویة تحلیلة: العالقات األسریة في فكر النورسيالعثامنة، ھبة،  .١٤
األردن، -رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الشریعة، جامعة الیرموك، إربد

 .م٢٠١٤
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األردن، دار المسیرة، -، عمانأصول التربیة اإلسالمیةعلي، سعید إسماعیل،  .١٥
 .م٢٠٠٧، ١ط

األبعاد التربویة في فكر النورسي من خالل رسائل  ونزار، غنیَّة، قلواز، حنان .١٦
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، النور

 .م٢٠١٧-٢٠١٦جامعة الجیاللي بونعمامة، الجزائر، 
كھوس، رشید، علم السنن اإللھیة من الوعي النظري إلى التأسیس العملي،  .١٧

 .م٢٠١٥، ١مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، طاإلمارات، -دبي
رسالة مفتوحة إلى الفتاة المسلمة في عصر الكیالني، ماجد عرسان،  .١٨

 .م٢٠٠٥، ١اإلمارات، دار القلم، ط-، دبيالعولمة
محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقیقصحیح مسلممسلم، مسلم بن الحجاج،  .١٩

 .تلبنان، دار إحیاء التراث العربي، دط، د-بیروت
إشارات اإلعجاز في مظانِّ : كلیات رسائل النورالنورسي، بدیع الزمان،  .٢٠

 .م٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط-إحسان القاسمي، القاھرة: ، ترجمةاإلیجاز
إحسان : ، ترجمةسیرة ذاتیة: كلیات رسائل النورالنورسي، بدیع الزمان،  .٢١

 .م٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط-القاسمي، القاھرة
إحسان : ، ترجمةالشعاعات: كلیات رسائل النوریع الزمان، النورسي، بد .٢٢

 .م٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط-القاسمي، القاھرة
إحسان : ، ترجمةالكلمات: كلیات رسائل النورالنورسي، بدیع الزمان،  .٢٣

 .م٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط-القاسمي، القاھرة
إحسان : جمة، تراللمعات: كلیات رسائل النورالنورسي، بدیع الزمان،  .٢٤

 .م٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط-القاسمي، القاھرة
إحسان : ، ترجمةالمكتوبات: كلیات رسائل النورالنورسي، بدیع الزمان،  .٢٥

 .م٢٠١٣، ٢مصر، دار النیل، ط-القاسمي، القاھرة
إحسان : ، ترجمةالمالحق: كلیات رسائل النورالنورسي، بدیع الزمان،  .٢٦

  .م٢٠١٣، ٢یل، طمصر، دار الن-القاسمي، القاھرة
 الموقع اإللكتروني

  :الحدیث على صفحة اإلنترنتأھل موقع ملتقى  .٢٧
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