
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدكتور

 ماجد محمد خليفة القيسي

العلوم اإلسالمية/ تدريسي في كلية 

 الرمادي

 وعلوم القرآن التفسيرقسم 
uoanbar.edu.iqisl.majidm@ 

ISSN:2071-6028 

mailto:isl.majidm@uoanbar.edu.iq
mailto:isl.majidm@uoanbar.edu.iq


 دراسة موضوعية -تفسير سورة األنبياء عند اإلمام النورسي

 
49 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد     جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ISSN:2071-6028 

 2 البحث رقم

 بحث ملخص
 محمد سيدنا رسالة وجعل الصعوبات تسهل وبه الصالحات تتم به الذي هلل الحمد

 هذا بحثي نهاية في وبعد, المبين القران منها المعجزات بأعظم وأيده الرساالت آخر 
 :تيآلكا وهي البحث هذا في ليهاإ توصلت التي النتائج أهم أذكر أن الإ يسعني ال

 دورا   وأدر الظالم حلكات في البدر انبثاق هللا رحمه النورسياإلمام  انبثق لقد 
 من حوته وما النور رسائل من الحديثة تركيا تاريخ في عظيما   تجديديا  
  .تفسير

 جسامأ فهم, مكرمون  عباد هم المالئكة نأ على داللة الكريمة اآلية في 
 ويمثلون  يحملون  منهم العاملين قسم فان, عظيمة ةام وهم لطيفه نورانية

  .التكوينية الشريعة وينفذون 

 درجة للنار وان, مادة من وانشقتا معا   خلقتا أو األرض قبل السماء خلق أن 
 بلفظ البرودة يخاطب سبحانه فاهلل, كاالحتراق تؤثر أي, ببرودتها تحترق 
  .سالما  

 السالم عليه سليمان لسيدنا والشياطين الجن تسخير كيفية بيان.  

 مسلم لكل السالم عليه أيوب سيدنا بصبر االقتداء وبوج.  

 عليه يونس سيدنا دعاء وهو دعاء بأفضل يدعو أن مسلم كل على يجب 
  .العالمين رب من الرحمة باب وطرق , السالم

 الصالة هو الخزينة مفتاح وأساس, إليه الوصول وسيلة عليه الصالة جعل 
  . محمد الرسول على

 كثرياً تسليماً وسلم وصحبه لهآ وعلى حممد سيدنا على اهلل وصلى
  تفسري ، سورة ، أنبياء:  الكلمات املفتاحية 
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Summary 
od thanks who by we see actionable and difficulties' 

lowland and getting we master Mohammed letter after 

letters and carrying miracles greater such as Quran Karim. After 

this research in beatific is explain important results in this 

research: 

 Imam Alnuesy god clemencies full moon dribble in 

obscurity and working re-creating great in turkey modern 

histories by letters illuminator from Clarifying 

 In Quran Karim denotation on the angles have entertained 

serfs, Catching illuminator bodes nice and them great 

nation, and pervades Sharia.  

 Create empyreal before earth or within and calving from 

article, and fire keeping degree was swelling in has cold, 

The god see too cold reading salaam.  

 Explain was working the gin and tempter too we master 

Silliman his salaam.  

 Working with methodize embalmment we master aeob his 

salaam.  

All Moslem are invocation good like invocation we master 

yones his salaam.  
Keywords: Interpretation, surah, prophets   
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 :  المقدمة
 لهم وأحصى, سبلهم لهم ومهد, بقدرته الخلق وخلق, سجد شيء كل   له هلل الحمد  

 على والسالم والصالة, الصمد الفرد وهو, للكافرين والنار, للمؤمنين الجنة وجعل, عددا
 : بعد أما.. .عدد بال وصحبه آله وعلى  محمد خلقه أفضل

 الصراط وهو الحكيم والذكر, المبين ورهون المتين هللا حبل هو الكريم القرآن نفإ
 ه دي   إليه دعا ومن, فاز به عمل ومن, عدل به حكم ومن صدق به قال من المستقيم

 قال والتبديل التحريف من الكتاب هذا بحفظ وجل عز هللا تكفل وقد, مستقيم صراطإلى 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ تعالى

(1).  
 رحمه» النورسياإلمام  هو, زاهد جديد عالم يد على السورة هذه أطالع أن رأيت  

 اآليات من موحى نور وهي, النورسي رسائل كليات في, السورة هذه تناولت ذإ «هللا
 للقرآن معنوية رسائل هي بل, الغرب فنون  من وال الشرق  علوم من تكتب ولم, القرآنية
  .له قيم وتفسير, العزيز لكتابه باهر برهان وهي, الكريم

 حولت التي النور رسائل كليات في السورة هذه آيات بعض تفسير ناولت حيث
 على االعتماد عدم جعلني الذي وهذا, البحث في عليها اعتمادي وكان مراجع عدة لىإ

 عند السورة هذه تفسير في مختص الموضوع ألن, التفاسير من األخرى  المصادر
 التي الحكيم القرآن وألفاظ يلمعان تفسير النورسي رسائل ألن, فقط النورسياإلمام 

 بيان أحببت   النور لرسائل دراستي خالل ومن, الفرد حياة فياإلسالمية  القضايا تعالج
 مع القرآنية اآليات ربط في جديدا   منهجا   فوجدت  األنبياء  سورة تفسير فياإلمام  نهج

 أقصد فإني البحث كتابة فياإلمام  كلمة أذكر عندما أنه  إلى  اإلشارة وأود  , بعضها
 هذه على يطلع لم لمن أمر توضيح من بد وال .«هللا رحمه» النورسياإلمام  بذلك

, قليال   وجدته وهذا .كاملة السور بعض تفسير تناول .هللا رحمه صاحبها بأن الرسائل
 أنه وجدت بل .الرسائل في كثير وهذا آياتها بعض يتناول السور باقي على والغالب

 بحثي تقسيم على فعملت, فيها بحثت التي السورة ومنها, يةاآل بعض تفسير تناول

                                                           

 .9: اآلية ,الحجر سورة (1)
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اإلمام  حياة عن مختصرة نبذة المدخل فكان, مطالب عدةإلى  السورة هذه تفسير حول
  .«هللا رحمه» النورسي

 املطلب في وتناولت, سبحانه هللا وجود إثبات عن فيه تكلمت: فاملطلب األول
 عن فيه تحدثت: الثالث املطلب وفي, وتعالى سبحانه بقدرته الخالئق معرفة: الثاين

 السماوات خلق في التفكر كيفية: الرابع املطلب وفي, السالم عليهم المالئكة صفات
 املطلب وفي ,السالم عليه إبراهيم سيدنا معجزات بيان: اخلامس املطلب وفي ,واألرض
 تسخير كيفية فيه تكلمت  : السابع املطلب وفي ,العذاب من القليل تأثير بيان: السادس

ياطين الجن    قصة وضحت: الثامن املطلب وفي, السالم عليه سليمان لسيدنا والش 
 دعاء فيه بينت: التاسع املطلب وفي ,وجل عز لربه( السالم عليه) أيوب سيدنا مناجاة
, وقدرته هللا عظمة بيان تناولت  : العاشر املطلب وفي(, السالم عليه)يونس سيدنا

 محمد نبينا للعالمين رحمة المرسل عن فيه تكلمت :األخير وهو عشر احلادي والمطلب
, كل يجعل أن القدير العلي هللا نسأل ,املصادر أبهم وقائمة خبامتة البحث ختمت ثم 

 القرآن لفهم النوراني القويم السبيل يضيء مصباح بمثابة النور رسائل أجزاء من جزء  
  .وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على هللا وصلى الكريم

 الباحث



 دراسة موضوعية -تفسير سورة األنبياء عند اإلمام النورسي

 
53 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد     جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ISSN:2071-6028 

 2 البحث رقم

 حياته عن ةمختصر ةنبذ
 : ونشأته   ومولده   اسمه  

 ولد, شان ميرزا بن خالد ميرزا بن خضر بن علي بن ميرزا بن سعيداإلمام  هو
 شرق ( بتليس) لوالية التابع( خيزان) قضاء من( نورس) قرية في, هـ1293 سنة

 فكان, والزراعة بالفالحة تعمل ةتقي صالحة كردية أسرة من وهو, تركيا في األناضول
 عابدة عائلة وسط من وهو(, نورية) تدعى صالحة امرأة  وأمه, وعابدا   ورعا   رجال   أبوه

  .العلم لطالب التدريس بمهمة يقوم عالما  , هللا عبد المال الكبير أخوه فكان, عالمة
 تادير  وكان, بذكاء هللا حباه ذإ العلم بطلب طفولته من مبكر وقت في وبدأ

 وكان ,م1882 سنة( أفندي محمد) أستاذه يد على( طاغ) قرية في العلماء مجالس
 أخيه يد على وغيرهما والصرف النحو منها كثيرة علوما   وتلقى, سنوات تسع عمره

 واصل ثم ,«بيرمس» قرية في العلم وطلب الدراسة واصل ثم ,«هللا عبد المال  » األكبر
 علوم أيديهم على يتلقى والفقهاء العلماء بين والمدن القرى  في بالتنقل العلمية رحلته

 كتابا   ثمانين من أكثر قلب ظهر عن يحفظ جعله مما العربية وعلوماإلسالمية  الشريعة
 شد   العمر من والعشرين الثالثة سن   النورسياإلمام  بلوغ وعند, (1)العلوم هذه أمهات من

 التي الزهراء مدرسة باسم, إسالمية معةجا إلنشاء مشروعا   ليقدم استانبولإلى  الرحال
  .اإلسالم حقائق نشر على تقوم

 كلياتها, اإلسالمية العقيدة موضوعات في رسائل بتأليف النورسي واشتهر
 ألنه اعتمدها ؛الكريم القرآن من ةمستوحا الرسائل فتلك, النور برسائل سماها, وجزئياتها

 ألنه الناس مستويات تفسيره في وراعى ,العلوم جميع حقائق دفتيه بين يظم بأنه يرى 

                                                           

 على مطبوعة ماجستير رسالة ,صالح حمه عزت هللا عبد ,وفكرة تراثه؛ النورسي سعيد :ينظر (1)
 الرائد والنورسي ,21: م1989 سنة ,بغداد جامعة – الشريعة كلية من مجازه ,الكاتبة اآللة

 سعيد الزمان بديع النور رسائل ومؤلف ,12ط ,الحميد عبد محسن للدكتور ,الكبير اإلسالمي
 ,النورسي اإلمام عند المثاني السبع وتفسير ,4 :مؤلف دون  ,وآثاره حياته من لمحات النورسي

 :2009 ,اإلسالمية العلوم كلية – نبارألا جامعةإلى  مقدم بحث ,درج خليفة طارق  للشيخ
 .3ص
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 أن وعد   المطهرة النبوية السنة علىأيضا   واعتماده, كافة البشرية الطبقات يخاطب
اإلمام  أن ووجدت  , بالتفسير يقوم الذي المفسر عليه يقوم الذي األساس هو السنة اتباع

 .شامل واطالع واسع فكر وصاحب حقا   عالما   يكون  أن منها, للمفسر شروطا   وضع قد
 لي وتبين, نقية صافية المفسر حقيقة تبقى أن أجل من, بتفسيره الشخصية واجتهاداته

 موزعة وهي التركية باللغة رسالة وثالثون  مائة الرسائل تلك عدد أن   دراستي خالل من
, صفحة وخمسين ستمائة في «كلمة» رسالة وثالثين ثالثا   وتضم, الكلمات: اآلتي على

 تضم واللمعات, صفحة وخمسين أربعمائة في مكتوبا   وثالثين ثالثا   تضمو  المكتوبات
 عشر خمسة وتضم والشعاعات, صفحة وثالثين أربعمائة في لمعة وثالثين ثالثا  

 باللغة كتبها رسالة وهناك ,(1)وغيرها والمالحق, صفحة وأربعين ستمائة في شعاعا  
 في ضمها رسالة عشرة وإحدى, اإليجاز مظان في اإلعجاز إشارات: وهي العربية
  .الشامية والخطبة, اإلسالمي والصيقل النوري  العربي المثنوي 

 ست سنة من وقتا   استغرق  جميعها النور رسائل تأليف أن بالذكر والجدير
 رسائل وهناك, ميالدية وألف وتسعمائة خمسين سنةإلى  وألف وتسعمائة وعشرين

 «النور العالم مفتاح»و «النورإلى  المدخل» منها صغيرة كتب من مستغلة أخرى 
 بمجموعها الرسائل فهذه, (2)«مناظرات»و «سنوحات»و «ذاتية وسيرة حياة ترجمة»و

األستاذ  فكر أصولإلى  توصله أنها عن فضال  , بالسوء اإلمارة النفس دروبإلى  ترشد
 ياتكل ترجمة على الصالحي قاسم إحسان الشيخ القدير العلي هللا وفق فقد, النورسي

, والقاهرة تركيا في وطبعت ,مجلدات تسعة في العربية اللغةإلى  كاملة النور رسائل
 المكتوبات الكلمات: ترجمة على( ويلد مريم) واحد شكران األخت وقفت وكذلك

 كامال   مجلدا   ألفت كما, النور رسائل كليات من اإلعجازوإشارات  والشعاعات واللمعات
  .رسيالنو األستاذ  حياة تاريخ في

                                                           

 النورسي وسعيد ,33ص :الحميد عبد محسن للدكتور ,الكبير االسالمي ائدالر  النورسيينظر:  (1)
 من لمحات ,النورسي سعيد الزمان بديع النور رسائل مؤلف ,53 :عزت هللا عبد ,وفكرة تراثه

 .23 :مؤلف دون  ,وأثاره حياته
, شرللن سوزلر شركة ,قاسم إحسان: ترجمة ,النورسي سعيد ,الشعاعات ,النور رسائل كليات (2)

 .4/490 :مصر ,2ط
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 قد النور كلمة إن: النور رسائل اسم إطالق سبب تعالى هللا رحمهاإلمام  ويذكر
 المرحومة والدتي واسم, نورس: اسمها قريتي منها, حياتي طوال مكان كل في جابهتني

 في أساتذتي وأحد, محمد نور سيد: النقشبندية الطريقة في أستاذي واسم, «نورس»
 من يالزمني من وأكثر, نوري : القرآن في أساتذتي وأحد ,الدين نور: القادرية الطريقة
 ما وأكثر, النورية التمثيالت هو وينورها كتبي يوضح ما وأكثر, نور يسمون  طالبي

 شوقي ولشدة, الحسنى األسماء من النور سما هو اإللهية الحقائق في مشكالتي حل  
 ذو عفان بن ثمانع سيدنا: هو الخاص أمامي نإف فيه خدمتي وانحصار القرآن نحو

 النورين
(1). 

 يوجه بقى ذلك ومع, رمضان شهر في مرض فقد النورسي مامإلا وفاة عن أما
 حتى المرض عليه اشتد   ذلك وبعد, والصالح الخير طريقإلى  ويرشدهم النور تالمذة
 سنة رمضان من 25 الموافق/ هـ1379 سنة رمضان من والعشرين الخامس في توفي

  .القدير العلي لىإ ةلطاهر ا روحه سلم, م1960
 المغفرة شهر, رمضان شهر في القدير العليم يتوفاه لمن وأجر   ورحمة فضل فأي  

  .(2)النيران من والعتق والرحمة

                                                           

 سعيد عن ذكريات في هللا رحمه النورسي سعيد الزمان بديع األستاذ رحيل قصة: ينظر (1)
 الكبير اإلسالمي الرائد والنورسي ,150-133 :الصالحي قاسم إحسان ترجمة ,النورسي

 .32-31 :م1987 سنة المحدودة الحديثة الزهراء مطبعة ,الحميد عبد محسن للدكتور ,الكبير
 سعيد عن ذكريات في هللا رحمه النورسي سعيد الزمان بديع األستاذ رحيل قصةينظر:  (2)

 .150-133 :قاسم إحسان ترجمة, النورسي
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 : األول المطلب
 وتعالى سبحانه هللا وجود إثبات

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې: تعالى قال
 أنه تصور الكريمة اآلية نإ, (1)

 النظام أن على يدلنا مما, خائبا   فيرجع, القصور تجربة في جادا   اإلنسان كان مهما
 أما, الوحدانية على قاطع شاهد الكائنات انتظام أن أي, الكمال غاية في هما واالنتظام

 وكل, حادث متغير وكل, متغير العالم نإ, الكالم علماء قال فقد الحدوث بصدد
  .(2)قديم موجد من له البد فالكون  لذا, موجد: أي, مح دث من له البد مح دث

 وفي عصر كل في نشاهد حيث, حادث القول نإ, نعم: نقول ونحناإلمام:  يقول
 يأخذه   ثم الشعور أرباب أمام يعرض ما, يوم كل في بل, موسم كل في بل سنة   كل

 معلقا  , مستمر تعاقب في اآلخر تلو الواحد ينشر وهكذا, بآخر مكانه ويأتي, الغيبإلى 
  .(3)الزمان شريط على متسلسل بشكل العوالم تلك

 العدم من األشياء فيه يوجد, الجليل القدير معجزات من باهرة معجزة الربيع فترى 
 ويجدها العوالم تلك يبدل فالذي, مذكور شيء غير من الشاسعة العوالم تلك ويجدد
 عامرة ائدةم األرض سطح بسط الذي العالمين رب   إال ليس, األكبر العالم ضمن

, للطرفين متساو   اإلمكان إن: المتكلمون  قال فقد اإلمكان موضوع أما, الكرام لضيوفه
 ومرجع مخصص من بد فال, ما شيء  إلى  بالنسبة والوجود العدم تساوى  إذا أي

  .مثله آخر ممكنا   يوجد أن بداهة يمكنه ال الممكن ألن, وموجد
 من مخلوقة دائرة سلسلة يكون  وجوده ألن, اآلخر الممكن يوجد أن   يمكن ال أي
 منها يطل نافذة وهذه ,(4)كلها األشياء يوجد أن الوجود واجب من بد فال الممكنات

 اإلمكان بأدلة مدعما   طريقا   سبحانه هللا وجود إثبات سبيل في سلكوا الذين الكالم علماء
                                                           

 .22 اآلية ,األنبياء سورة (1)
 .1/825 :النورسي سعيد ,الكلمات ,النور رسائل كليات (2)
 .1/824 :نفسه المصر (3)
 ترجمة ,النورسي سعيد الزمان بديع ,يجازإلا مظان في عجازاإل إشارات ,النور رسائل كليات (4)

 .5/154 م:1992 سنة ,مصر ,2ط ,للنشر سوزلر شركة ,الصالحي قاسم إحسان
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 العلماء كتب أمهات من مظانهاإلى  األدلة تلك تفاصيل نحيل إذ ونحن, والحدوث
 غمرت القرآن نور فيض من شعاعات هنا نذكر المقاصد وشرح المواقف كشرح األعالم

 رفض تقتضي الحاكمية أو اآلمرية وإن, النافذة هذه خالل من إليه ونفذت القلب
 مختاران وجد إذا إنه: نقول هنا ومن, كانت أيا   المداخلة ودفع, المشاركة ورد, المنافسة

 مديران هناك كان ما وإذا, وراحتهم الناس أمن واضطرب, لقريةا نظام اختل قرية في
 بالد في سلطانان وجد ما وإذا, بالنابل يختلط الحابل فإن, واحدة محافظة أو ناحية في

 ما واالضطرابات القالقل من ويسببان, كلها البالد أركان في أطنابها تضرب الفوضى
 متصف أنه كذلك, وواحد الوجود واجب هأن كما الصانع أن: أعلم ثم ,(1)عقباه يحمد ال

 من مقتبس هو إنما الكمال فيض من المصنوع في ما ألن, الكمالية األوصاف بجميع
 والكمال الجمال من جالله جل الصانع في يوجد فبالضرورة, صانعه كمال تجلي ظل

 الحسن من الكائنات عموم في ما عموم من متناهية غير بدرجات أعلى هو ما والحسن
 أي  عباس ابن تفسير على «اعبدوا» إليه أشار الذي التوحيد دليل أما, لكمالوا

  .(2)شيئا   التوحيد دالئل من ترك ما البيان المعجز القرآن أن: فأعلم, ربكم وحدوا
 والزم ذاتية خاصة االستقالل أن على ينير ومنار كاف دليل التمانع برهان دليل

 تعاون  أن: وهو التوحيد على لطيف دليلإلى  مزر  اآلية هذه في ثم, لإللوهية ضروري 
 الحيوان وجنس البشر نوع عليها لتعيش, الثمرات توليد في ومناسبتهما والسماء األرض

 آخذ, أطرافه وتعانق, العالم آثار تشابه وإن ,(3)أطرافه وتعانق العالم آثار ومشابهة
 بعض وتلبية جوانبال وتجاوب, اآلخر البعض انتظام بعضه وتكميل, بعض بيد بعضه
 نظام محور على باالنتظام الكل وحركة, واحدة نقطةإلى  الكل ونظر, بعض لسؤال
 وتتلو واحد الواحدة الماكنة هذه صانع بأن: تصرح بل الصانع بوحدانية تلوح, واحد
 : الكل على

                                                           

 .8/133 :النورسي سعيد ,اإلسالم صقيل ,النور رسائل كليات: ينظر (1)
 تحقيق (,ھ68 ت) عنهما هللا رضي عباس بنا هللا لعبد, عباس أبن تفسير في المقباس تنوير (2)

 :لبنان بيروت, العلمية الكتب دار (,ھ817 ت) آبادي الفيروز يعقوب بن محمد الدين مجد
1-5. 

 .1/154 :النورسي سعيد ,اإلعجاز إشارات ,النور رسائل كليات (3)
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ٌ   َشللللللللللللللللللل    لَلللللللللللللللللللُ    َلللللللللللللللللللة    َويف ُكللللللللللللللللللل
 

للللللللللللللهُ   (1)تَللللللللللللللُهلو َعللللللللللللللل   َ  للللللللللللللُ  وا  
 

 يحمل والذي, اآلخرين معاونةإلى  ومحتاج عاجز هو لذيا اإلنسان كان فلئن
 .شؤونه في مثيله من أحد مدخلة يقبل ال, الحاكمية أو اآلمرية من ضعيفا   جزئيا   ظال  
 القدير بآمرية فكيف شأنه هذا العاجز اإلنسان كان لئن, نعم, شديدا   ردا  , المنافس ويرد

  العالمين؟ رب األعظم السلطان وحاكمية المطلق
 أن أي, كله الكون  على ويهيمن المداخلة رد قانون  سيسود كيف بنفسك قس

 رمت فإن عنها تنفك ال التي, الربوبية ومقتضى, اإللوهية لوازم من اإلنفراد أو الوحدة
 األجمل واالنسجام األكمل النظام فدونك ,عليه صادقا   وشاهدا   هذا على قاطعا   برهانا  

 ذبابة جناح من ابتداء شيء كل في سائدا   البديع نظامال فتلمس, الكون  في المشاهدان
 من ويردد أمامه مشدوها   العقل المتقن النظام هذا يجعل حتى, السماء بقناديل وانتهاء  
 لعظمة ساجدا   ويهوي  ...هللا تبارك ...كان هللا شاء ما ...تعالى سبحانه: إعجابه
 شؤون  في مدخلة أو, كان امهم لشريك ذرة بمقدار ولو موضع هناك كان فلو, مبدعه
  .(2)السماوات نظام لفسد نوعها كان مهما الكون 

 الشرك أن بد فال, موجودة وهي, كائنة حقيقة المطلقة الواحدة الحاكمية دامت فما
 معينة مسألة في متعددة أيد   تدخلت لو بأنه تفيد الجازمة الحقيقة ألن ذلك, له حقيقة ال

 النظام فأن, حاكمان ما مملكة في كان فلو, نفسها ألةالمس الختلطت, النفوذ لها وكان
 يسري , جدا   رائعا   نظاما   هناك أن والحال, ومرج هرجإلى  اإلدارة وتتحول ويختل يفسد

 الكواكب أبراجإلى  الجسمية الخاليا ومن, السماء قناديلإلى  البعوضة جناح من ابتداء
  .(3)ذرة بمقدار كان ولو خلتد أي فيه للشرك يكون  أن يمكن ال مما, والسيارات
 إثباتا اثبت فقد, دامغة ببراهين واالشتراك الشرك أساس تقطع: الكريمة اآلية فهذه

, الواحد اإلله إلنكاره متناهية غير آلهة قبولإلى  يضطر الطبيعة يؤله الذي أن قاطعا  

                                                           

 .8/133 :النورسي سعيد ,اإلسالم صقيل ,النور رسائل كليات (1)
 .1/824 :ورسيالن سعيد ,الكلمات ,النور رسائل كليات (2)
 .4/195 :النورسي سعيد ,الشعاعات ,النور رسائل كليات (3)
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 الكون  لينتظم وذلك ..مثله لهإ كل وضد شيء كل على قادر أله كل أن عن فضال  
 ولو الشمسية المنظومةإلى  ذبابة جناح من بدءا   قطعا   للشريك موضع ال أنه   والحال
 في الرصين فالنظام ,(1)غيره تعالى شؤونه في يتدخل فكيف, الذباب جناح بمقدار
 يظهر ...الموجودات بين الدقيقة والموازنة كافة المخلوقات في الرائع انتظام  وال, الكون 

  .(2)الوحدانية على واضحة شهادة ويشهد الفرد سماال األعظم التجلي لنا

                                                           

 .7/69 :النورسي سعيد ,بارال ملحق ,النور رسائل كليات (1)
 ,2ط ,للنشر سوزلر شركة ,الصالحي قاسم إحسان ترجمة ,اللمعات ,النور رسائل كليات (2)

 .3/551 م:1993 سنة ,مصر
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 :  الثاني المطلب
 وتعالى سبحانه هللا بقدرة الخالئق معرفة

وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ: تعالى قال
(1).  

دا   ويتعَّرف, قدرته الخالئق ويعَّرف ل طفه   شيء كل في ظهر من فسبحان  متود 
ۆئ  ۈئۆئۇئۇئ هو آال هلإ وال جالل ه جل   مصنوعاته بتزيينات عبادهإلى 

(2). 
 بأن, يشهد المتخلفات جميع على القصدي التزيين أمثال ترتيب من يشاهد ما إن

, وأجزاءه وأساسه زماته ال خلق الذي هو األنواع ألوان بمزينات العالم قصر زين من
 أشف ومن, الصانع لمعرفة المهمة المقاصد أهم من الصنعة في التزيين إن لعمرك

 من يتناهى ال مما فانظر شئت فان, التحبب عناوين ألطف ومن, والتعرف التودد مرايا
, نهارا   والمتبرجة ليال   المتبرقعة الشمسية الصفراء الزهرة: وهي الواحدة هذهإلى  األمثلة
 لبعض نظيفا   لطيفا   مسكنا   صانعها صيرها, الخريف آخرإلى  الربيع أول من الشابة

 أو لها حديقة كأنها منها واحدة في منها ماعةج مسبحات تجول اللطيفة الحوينات
  .(3)قرية أو قصر

 يكون  أن يجوز, واإلنسان الحيوان من المعصوم تصيب التي المصائب أن اعلم
 ال المشيئة دستور هي التي الفطرية الشريعة إن: مثال  , البشر فهم عن تدق أسباب لها

, والحس القلبإلى  تنظر بل, العقل عدم عند بها التكليف يسقط حتى العقلإلى  تنظر
, النفس حسن في كامال   الحيوان نشاهد وقد أفعالها على فتجازي أيضا   واالستعداد بل

 تظلم إذ, تيقظا   وأشد عقلك من أكمل, طفلك حسن بل القلب حسن في بالغا   والصبي
 ال هو كان لو شفقته حسن يب كيه إليك الناظر وصبي ك, عقلك يمنعك وال بالضرب يتميا  
 ولم, مسكينة نحلة والتلهي للتهوس يمزق  الذي فالصبي, هكذا هذا كان فإذا, نزجر
اإلمام  فيضرب ,استحق –رأسه   انكسر بأن فأصيب, الحساسة شفقته حسن نهي يسمع

                                                           

 .23 اآلية ,األنبياء سورة (1)
 .73 اآلية ,األنعام سورة (2)
 شركة ,قاسم إحسان تحقيق ,النورسي سعيد النوري, العربي المشنوي  ,النور رسائل كليات (3)

 .6/449 :م2003 سنة ,مصر ,2ط ,للنشر سوزلر
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 فال, حماية حسن رفيقها ومع شديدة شفقة شبلها على نفسها في تحس النمرة إن: مثال  
 (1)ببندقة هي أصيبت ثم, فمزقتها المسكينة يةالظب تمزيق من الحسان هذان يمنعها

 على, إحياؤها ال الحيوانات أموات الحالل رزقها إذ ؟ مستحقة تكون  أفال, مثال   الصياد
, سابقا    مر كما باطل هذا أن والحق, ألنفسها الحيوانات مالكية توهم على مبني هذا أن

 يشاء كيف ملكه في يتصرف واإلكرام الجالل ذو الملك مالك هو الحقيقي المالك وأن
  .(2)يريد لما الفعال المختار الفاعل وهو

 

                                                           

 المعروفة البندقية ومنه ,عموما   للصيد يستعمل الشكل كروي  رصاص به يرمى ما كل: البندق (1)
  باديآالفيروز  يعقوب بن محمد الدين لمجد ,المحيط القاموس ,بنادق وجمعه

 الدين زين ,الصحاح ومختار ,802 :لبنان ,بيروت ,العربي التراث حياءإ دار ,(هـ817)ت 
 .70 :العالمية الرسالة ,هللا فتح حمزة تحقيق ,الرازي  القادر عبد بن بكر بيأ بن محمد

 .6/163 :النورسي يدسع ,النوري  العربي المثنوي  ,النور رسائل كليات (2)
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 :  الثالث المطلب
 جالله جل هلل المالئكة عبودية كمال

ٹ  ٹ  ڤ: تعالى قال
 المسمون  هللا عباد هناك يكن لم فإن, (1)

 القوانين لتلك يتعين فال, ويمثلونها ويظهرونها القوانين هذه بزمام يأخذون  بالمالئكة
 والحال, فقط خارجية حقيقية ليست فهي, هوية لها تعرف وال, كان وجود أي والنواميس

, خارجية حقيقة عليه تحمل أن يمكن ال الوهمي واألمر, خارجية حقيقة الحياة أن
 والنقل العقل وأصحاب الدين وأهل الحكمة أهل دام ما: أنه هذا مناإلمام  فيستنتج
 الشهادة عالم وأن, هذا الشهادة عالم في تنحصر ال الموجودات أن على ضمنيا   متفقون 
 الهائل العدد بهذا تزين قد وتشكلها األرواح إقامة مع يتفق يكاد ال الذي الجامد الظاهر

 هناك بل, فيه منحصرا   يكون  أن يمكن ال فالوجود لذا, واألنسام األرواح ذوي  من
, مزركشا   ستارا   لها بالنسبة الشهادة عالم يصبح بحيث, الوجود من كثيرة أخرى  طبقات
 بد فال لألسماك البحار كمالئمة لألرواح مالئمين المعنى وعالم الغيب عالم ومادام
 معنى وجود على شهدت قد األمور جميع كانت ولما, لهما مالئمة بأرواح يزخران أنهما

 لوأفض الروحانية والحقائق المالئكة لوجود صورة أحسن أن ريب فال لذلك, المالئكة
 شرحه ما شك بال هو, وتستحسنها السليمة العقول تستعينها بحيث, لها وكيفية حال

ى    وقوله ٹ  ڤ بأنهم المالئكة بذكر بوضوح وبينه, الكريم القرآن

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ
 أنواعإلى  تنقسم لطيفة نورانية أجسام فهم ,(2)

 اآلتية التكوينية الشريعة ينفذون و  ويمثلون  يحملون  أمة هم البشر أن فكما, نعم, مختلفة
  .(3)اإلرادة صفة من

 السالم عليه آدم سيدنا زمن منذ, األديان وجميع السماوية الكتب كل اتفاق إن
 من المتواترة الكثير الروايات من روي  ما وإن, عبودتيهم وعلى المالئكة وجود على

 وجود قاطعا   إثباتا اثبت, العصور جميع خالل معهم والمحاور المالئكة مع التحدث
                                                           

 .26 اآلية ,األنبياء سورة (1)
 .6 اآلية ,التحريم سورة (2)
 .1/602 :النورسي سعيد ,الكلمات ,النور رسائل كليات (3)
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 روى , أخرى  أماكن في نرهم لم الذين الناس وجود ثبوت بدرجة, معنا وعالقتهم المالئكة
 حملة من ملك عن أتحدث أن لي أذ ن) :قال  محمد النبي أن صحيح بسند داود أبو

 خفقان وعاتقة أذنه شحمة ومن, العرش قرنه وعلى السفلى رضألا في رجاله العرش
  .(1)(كنت حيث سبحانك: الملك ذلك فيقول عام سبعمائة الطير

 وخالفيته وربوبيته وإيجاده وتصرفه سبحانه الخالق بوحدانية مصنوع كل فيعلن
 الذاكرة بألسنتهم ليقوموا كله الكون  أرجاء في مالئكة يخلق سبحانه فانه كذلك, وقدسيته
 ال المالئكةف, منه شعور بال حاله بلسان مخلوق  كل يؤديها بتسبيحات, الحامدة
 وال, كان إيجاد أي لهم وليس, الخالصة العبودية إال لهم وليس, أمرهم ما هللا يعصون 

ٹ  : شرف نالوا لذا, سبحانه منه إذن دون  شفاعة لهم تكون  وال, إذن دون  لهم دخل

ٹ  ڤ
(2) وئ  وئ  ۇئ

 لرحمتها مهللين اإللهية الصنعة بيان (3)
 في فيسبحون  السيارة الكواكب ظهور يمتطون  منهم وقسم, الخاص بلسانهم الواسعة
 الربوبية عظمة أمام والتهليل بالتكبير عبوديتهم اجمع للعالم معلنين الكون  فضاء

  .(4)وجاللها وعزتها
ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    قوله: يقولون  نهمأ ..واعتبر يقولون  ماذا إليهم وأنصت

ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿ
 في للمالئكة صورة أجمللى إ انظر .(5)

 تمهيدا   كانت الشرفات هذه ومن ,(6)شرفة التنزيل آيات من آية فكل ..القرآن فردوس
 قد كنت فإن, اإلذعانإلى  العقل وهيئ بالتسليم النفس ويلزم, للقبول القلب يحضر كي

 ونكفد, الرديئة األوهام من وتطهر فتهيأ, حقا   المالئكة مقابلة في ترغب وكنت, فهمته
                                                           

 عبد الدين ييمح محمد تحقيق ,السجستاني داود بوأ شعثاأل بن سليمان ,داود بيأ سنن (1)
 .(4727) رقمب 4/232 :الفكر دار ,الحميد

 .26 اآلية ,األنبياء سورة (2)
 .6 اآلية ,األنبياء سورة (3)
 .4/328 :النورسي سعيد ,الشعاعات ,النور رسائل اتيكل: ينظر (4)
 .2-1 تاناآلي ,الجن سورة (5)
 .1/607 :النورسي سعيد ,الكلمات ,النور رسائل كليات: ينظر (6)
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إلى  نصتأ ثم, دائما   األبواب مفتحة القرآن جنة فإن, أبوابه مفتحة الكريم القرآن عالم
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ٹٹ  تعالى قوله: عليهم الثناء

ڦ  ڦ  ڄ
 قوله: سورة حصن فأدخل الجن مقابلة في ترغب كنت وإن .(1)

 ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ   ٱ
(2). 

 

                                                           

 .27-26 اآلية ,األنبياء سورة (1)
 .1 اآلية ,الجن سورة (2)
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 :  رابعال المطلب
 للكافرين وحكمته وعلمه سبحانه قدرته بيان

گ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ : تعالى قال
(1) . 

 عن تكشف البحر في كذلك غواصة الجليلة آياته, الحقائق بحر هو الذي فالقرآن
 يصف لذا, فيه ما كل وتبصر, كله بالكنز تحيط بصيرة مفتحة عيونها أن إال, الكنز
 فيظهر معه وينسجم يالئمه متوازنا   وصفا   العظيم الكنز ذلك الجليلة بآياته الكريم القرآن
 ,(2)الجليلة الربوية عظمة يرى  الكريم القرآن أن: فمثال  , األخاذ وجماله الحقيقي حسنه

ڱ  ڱ  ڱ    آية وأن, السماء قبل األرض خلق أن على تدل اآلية هذه أن أعلم

 ڱ  ڱ  ڱ آية وأن, األرض قبل السماء قخل أن على تدل (3)ں
 أن على تدل الشرع نقليات أن ثانيا   وأعلم, مادة من وانشقتا معا   خلقتا أنهما على تدل
, مائعا   وقسما   بخارا   منها قسما   فجعل عليها تجلى ثم مادة أي جوهرة أوال   خلق تعالى هللا
 ذلك من رضينألا من كرات سبع أو األرض خلق ثم, فأزيد بتجليه المائع تكاثف ثم

 فسوى  البخارية المادة بسط ثم, النسيمي الهواء من سماء منها ارض لكل فحصل الزبد
 وأن, النجوم نويات على مشتملة السماوات فانعقدت النجوم فيها زرع سموات منها

 التي سمائها مع أي الشمسية المنظومة بأن تحكم ونظرياتها الجديدة الحكمة فرضيات
 مائع البخار من تحصل ثم, بخار نوعإلى  انقلب ثم, بسيطا   جوهرا   كانت هافي تسبح
 شرارات بالتحرك الناري  المائع ذلك ترامى ثم, قسم منه بالتبرد تصلب ثم, ناري 

  .(4)هذه أرضنا منها سيارات فصارت فتكاشفت انفصلت وقطعات
 ال صافية كانت اءالسم: بالفلسفة يتلوث لم لمن تفيد اآلية هذه في رتقا   كلمة إن

 وفرش بالمطر السماء أبواب فتح فالذي, فيها حياة ال جدباء واألرض, فيها سحاب
 من نوع حصل وكأنه, الماء ذلك من الحياة ذوي  جميع خلق الذي هو بالخضرة األرض

                                                           

 .30  اآلية ,األنبياء ورةس (1)
 .513/ 1 :النورسي سعيد ,الكلمات ,النور رسائل كليات (2)
 .30 اآلية ,النازعات سورة (3)
 .224/ 5 :النورسي سعيد ,اإلعجاز إشارات ,النور رسائل كليات (4)
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 وجه يكون  الذي الجالل ذي القدير شأن من الإ هذا وما, بينهما والتلقيح المزاوجة
, البستان لذلك عصرات السماء وجه تحجب التي والسحب صغير كبستان لديه األرض

 في أنه, الكوني للعالم رتقا   الكلمة تلك وتفيد, تعالى قدرته عظمة أمام فسجد هكذا يفهم
 نفع ال طريتين وعجينتين لهما شكل ال كتلتين والسماء األرض كانت, الخليقة بدء

 الحكيم الفاطر وبسطها عليهما يدب من وال لهما مخلوقات ال مادة هما فبينما, لهما
 يفهم هكذا, المخلوقات من كاثرة وكثرة فاخرة وزينة نافعة صورا   ومنحهما, جميال   بسطا  

 أن: ن  المعاصري  الفالسفة الكلمة هذه وتفيد, تعالى حكمته سعة أمام العجب ويأخذه
 ممتزجة لبدايةا في كانت الشمسية المنظومة تشكل التي السيارات وسائر األرضية كرتنا

  .(1)تلك القيوم القادر ففتق, بعد تفرش لم عجينة بشكل الشمس مع

                                                           

 .1/453 :النورسي سعيد ,الكلمات ,النور رسائل كليات (1)
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 :  الخامس المطلب
 السالم عليه براھيمإ سيدنا حجة بيان

ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ : تعالى قال
(1).  

 إشارات ثالث وفيها السالم عليه إبراهيم سيدنا معجزة تبين الكريمة اآلية هذه
  .لطيفة

 هواها حسب تشاء كيفما تعمل فال, بيدها أمرها ليس األسباب ئراكس النار: أوالها
 ألنها إبراهيم سيدنا تحرق  فلم, عليها يفرض أمر وفق بمهمتها تقوم بل, بصيرة وبال

  .الحرق  بعدم أمرت
 يخاطب سبحانه فاهلل, كاالحتراق تؤثر أي, ببرودتها تحرق  درجة للنار إن: ثانيها

 في النار أن أي, الحرارة تحرقه لم كما, إبراهيم تحرقي ال بأن «سالما  » فظةبل البرودة
 النار إن, نعماإلمام:  يقول, برد وهي نار فهي, تحرق  كأنها ببرودتها تؤثر الدرجة تلك
 ال بيضاء نار صورة على درجة منها, متفاوتة درجات لها الطبيعيات علم في كما

 من حولها ما البرودة بهذه فتجمد, الحرارة من حولها مما تكسب بل حرارتها تنشر
  .(2)برودتها تحرق  وكأنها, السوائل

 ۇ  ۆ           ۆ   ۈ :تعالى قوله مثل الصريحة اآلياتإلى  النظر خالل ومن
گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  لىإو 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  لىإو  (3)
وئ   وإلى (4)

ۇئ  ۇئ  ۆئ
ڃ  ڃ  ڃ  وإلى (5)

  .أمثالهاو  (6)
 تمنع التي الوسائط ومن تحرق  ال التي النار مرتبة من البشر كشفه فيما تأمل ثم

 ألنواع استخدامه وفي, تتكلم بما الناطقة اآلالت من البشر فكر أبدعه وفيما, حراقإلا
                                                           

 .69 اآلية ,األنبياء سورة (1)
 .1/288 :النورسي سعيد ,الكلمات ,النور رسائل لياتك (2)
 .40 اآلية ,النمل سورة (3)
 .24 اآلية ,يوسف سورة (4)
 .94 اآلية ,يوسف سورة (5)
 .16 اآلية ,النمل سورة (6)
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 في يقال أن بها يحق مالءمة القسمين هذين بين لترى , عليها وقس والحمامات الطيور
 إبراهيم أعضاء كأنها الندية الطرية األوراق تلك أن واستنتج ,(1)تلكإلى  رموز هذه

 طرح ذلك بعد ۇ  ۆ ۆ   ۈ تعالى بقوله الحرارة لفحة تجاه تقرأ( السالم عليه)
 منا يطلب ماذا ترى  فيا, علينا لنعمه سببا   يكون  لمن وتوقيرا   احتراما   نبدي إننا: سؤال

 الحقيقي المنعم ذلك إن: الجواب الحقيقي؟ اومالكه كلها النعم تلك صاحب هللا ربنا
 : الغالية النعم لتلك ثمنا   أمور ثالثة منا يطلب

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ       :تعالى قوله في الذكر: األول

ڌ  ڎ  ڎ
(2). 

ڦ  ڦ  ڄ :تعالى قوله في الشكر: والثاين
(3). 

ڀ  ڀ      پپ  پ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  : تعالى قوله في الفكر: الثالث

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿٺ  ٺ  ٿ   ٺ  ٺ  ڀڀ
(4).  

                                                           

 .5/239 :النورسي سعيد ,اإلعجاز إشارات ,النور رسائل كليات (1)
 .105 اآلية ,األنبياء سورة (2)
 .7 اآلية ,براهيمإ سورة (3)
 .260 اآلية ,البقرة سورة (4)
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 :  السادس المطلب
 والتخويف التهويل بقصد العذاب من القليل تأثير
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  : تعالى قال

 .(1)ٹ
, ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ العزة رب كالم من تأملاإلمام:  يقول

 البيانية القاعدة على فبناء, وضعفه بعجزه وتعريفه, إلنسانا وتخويف, للتهويل المسوقة
 بقصد العذاب من القليل تأثير تبين الكريمة اآلية ترى ( الضد من الضد ينعكس)

, وذلك جهته عن التقليل وهو, المقصد يمد الكالم من طرف فكل, والتخويف التهويل
ت» في اإلصابة دون  وحده والمس   «إن  » لفظ في والتخفيف بالتشكيك  والتقليل «مس 
 في والتهوين «من» في والتبعيض, وتنكيرها وصيغتها «نفحة» مادة في والتحقير

 ويعظمه العذاب يهول ذلك كل «ربك» في الرحمة وإيماء ,نكال من بدال «عذاب»
 المتأمل ويرى  ,(2)العافية هللا نسأل بعظيمه؟ فكيف هكذا قليله كان نإ ذإ, القليل براءة

 التقليل من المستفاد للتهويل المسوقة ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٺ  اآلية في
 والمس, التقليل يمد كيف «أن» في التشكيل ترى  فالأ, الضد من الضد انعكاس بسر
ت» في اإلصابة بدل  في والتحقير والمرتية, فقط والتروح القلةإلى  يشير كيف «مس 

 تومئ كيف «من  » في والبعضية, بالقلة تلوح كيف «نفحة» وتنوين وصيغة جوهر
 ,ألقله الشديد التأثير بإظهار ولكن, العذاب هول إلظهار مسوقة الجملة هذه ,(3)ليهاإ

 كل ويمد ,ويظاهره خرآلا بيد كل ويأخذ, وهينته ونظمه الكالم قيودات تتجاوب بأن
 من يتشرب حوض المشترك الغرض كان, الخصوصية ثمراته مع الكلي الغرض بقدرة

                                                           

 .46 اآلية ,األنبياء سورة (1)
 .8/102 :النورسي سعيد ,محاكمات ,سالمإلا صقيل ,النور رسائل كليات (2)
 .5/45 :النورسي سعيد ,اإلعجاز إشارات ,النور رسائل كليات (3)
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 ومنه, التناسب ومنه االنتظام ومنها, المعاونة المجاوبة هذه من ولدفيت, الرطبة جوانبه
  .(1)القرآن مجموع من يتألأل البالغة من السر وهذا, الذاتي والجمال الحسن

 : السابع المطلب
سليمان عليه  سيدناوالشياطين ل الجنتسخير 

 السالم
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ :تعالى قال

(2).  
, سليمان عليه السالم لسيدنا ير الجن والشياطيناآلية الكريمة تفيد تسخ هذه

 اإلنسانالجن الذين يلون  نإ اآليةفتقول , نافعة أمورومنعه شرورهم واستخدامهم في 
 لإلنسانيصبحوا خداما   نيمكن أ, من ذوي الشعور األرضفي سكن  هميةفي األ
من عبادي حكم  فيقول سبحانه وتعالى لقد آتيت عبدا  , عالقة ولقاء معهم إيجادويمكن 

 وأحداثها رضومنحته االطالع المباشر على أحوال األ, األرجاءمملكة واسعة شاسعة 
قابلية فطرية  إنسانولما كنت قد وهبت لكل , ليتمكن من تطبيق العدالة تطبيقا  كامال  

قد زودته بمقتضى حكمتي ما يناسب تلك  نيفال ريب أ, األرضخليفة في  ليكون 
 بأطرافها رضن مواهب واستعدادات يتمكن بها من أن يشاهد األالقابلية الفطرية م

يتمكن  أنه الهذه المرتبة بشخصه أ يبلغ قد ال اإلنسان نأ ومع, منها ما يدرك كويدر 
كما يحصل , فانه يبلغهما معنويا  , لم يستطع بلوغها ماديا   نوإ, من بلوغها بنوعه

 فيقول, هذه النعمة الموهوبة لكم االستفادة من إذاالصالحين فباستطاعتكم  لألولياء
وبعث اهتماماته الكتشاف , اإلنسانهمة  إشارةإلى  اآلية يهكذا نرى كيف توحاإلمام 

 دقضمن أ وأقصاها األماكنمن أبعد  واألصواتالصور  إحضاربها  يعوسيلة يستط
  .(3)الصناعات البشرية

                                                           

 .122/ 5 :النورسي سعيد ,اإلعجاز إشارات ,النور رسائل كليات (1)
 .82 اآلية ,األنبياء سورة (2)
 .1/284 :النورسي سعيد ,الكلمات ,النور رسائل كليات (3)
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 : الثامن المطلب
انه عليه السالم لربه سبح يوبمناجاة سيدنا أ

 وتعالى
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ: تعالى قال

(1). 
, جر بةالمناجاة اللطيفة التي نادى بها رائد الصابرين سيدنا عليه السالم م هذه

: الكريمة ونقول في مناجاتنا اآليةنقتبس من نور هذه  نفينبغي أ, وذات مفعول مؤثر
ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ ,ه القصة مشهورة يمكن أن فهذاإلمام:  قال

المرض  لمأ يكابدعليه السالم ظل صابرا  ردحا  من الزمن  نهإ: يأتينلخصها بما 
ذلك كان صابرا  جلدا  يرجو  ومع, كله جسمه في والجروح القروححتى سرت , العضال

الديدان الناشئة من جروحه قلبه ولسانه  صابتوحينما أ, القدير ثوابه العظيم من العلي
: ربه الكريم بهذه المناجاة الرقيقةإلى  تضرع, ن هما محل ذكر هللا وموضع معرفتهاللذي
ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ ليهولم يتضرع إ, خشية أن يصيب عبادته خلل 

فاستجاب هللا العلي القدير لتلك المناجاة الخالصة الزكية استجابة , طلبا  للراحة قط
عليه  غسبأالعافية التامة و  ليهإ حسنوأ هوكشف عنه ضر  , خارقة بما هو فوق المعتاد

  .(2)رحمته العميمة لطافأ
 نكثيرة للكلمات المباركة التي لقراءتها ثالثا  وثالثي نوارتبين نورا  من أ اآلية فهذه

  .(3)مرة في كل وقت فضائل كثيرة والسيما بين المغرب والعشاء

                                                           

 .83 اآلية ,األنبياء سورة (1)
 .3/10 :النورسي سعيد ,اللمعات ,النور رسائل كليات: ينظر (2)
 .3/5 :نفسه المصدر (3)
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 : التاسع المطلب
 دعاء سيدنا يونس عليه السالم

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  : عالىت قال

ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ
ما بين  نالنورسي أاإلمام  ذكر, (1)

هناك كثير من الجمل  ڳ  ڳ  ڱجملة إلى  گ  گ  ڳ  ڳقوله تعالى 
تذكر  أذ اآليةسالسة إلى  بالفهم وال تسئ تخل   فتلك الجمل غير المذكورة ال, يةالمطو 
إلى  المهمة في حياة سيدنا يونس عليه السالم وتحيل البقية والحوادث الكريمة اآلية
ٹ  ٹ  إلى  ٿوكذلك في سورة يوسف فإن ما بين كلمة , العقل

بالمعنى وال  إخاللولكن دون , تهناك ما يقارب من ثمان جمل قد انطو  ,(2)ٹ
المعجز كثيرة جدا  في القرآن  جازيمن اإل نماطوأمثال هذه األ, اآليةلسالسة  فسادإ

يدعو بدعاء  نفيجب على كل مسلم أ ,(3)وهي لطيفة جدا  في الوقت نفسه, الكريم
ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ         الكريمة باآليةسيدنا يونس عليه السالم المقصود 

  .(4)وطرق باب رحمه هللا بهما ڻ  ڻ  ۀ
ال يجد من  مام حيوان النت إما أ: أنه إذا قال لك الموسوساإلمام  ويرى 
ڤ          ڤ    من يطوي السماء ينفأين أنت وأ, ختكأالنمل أخوك والنحلة , الحيوانات

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ , ڤ
(5).  

مرآة  به بصير   اإلذعانيعجزي وفقري وذلي مع علمي  ناهيعدم ت نإ: له فقل
 ,(1)خواني الحيواناتإني من مرتبة فهذا السر رقا, لعدم تناهي قدرته وغنائه وعزته

                                                           

 .87 اآلية ,األنبياء سورة (1)
 .46 اآلية ,يوسف سورة (2)
 شركة ,الصالحي قاسم إحسان ترجمة ,النورسي سعيد ,المكتوبات ,النور رسائل ياتكل: ينظر (3)

 .2/408 م:1992 سنة مصر ,2ط ,للنشر سوزلر
 .9/521 :النورسي سعيد ,الذاتية السيرة ,النور رسائل كليات: ينظر (4)
 .67 اآلية ,الزمر سورة (5)
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بعض المسائل من الحقائق القرآنية من  ةعظم وال يسع فكره   من يضيق صدره   يا: علماف
 فتةوخا, قاصرة دونها هاسطعأوالجاذبية بحيث تبقى أعظم الخياالت و  والعظمة والسم

فاذا شئت , ذلك علىحد لها في القرآن الكريم شاهدات  فهذه الحقائق التي ال, مامهاأ
وهدايتها وتبدد ظلمات  عجازهاأن تشاهد وتتذوق كيف تنشر كل آية من القرآن نور إ 

الجاهلي وفي صحراء تلك البداوة  العصرتصور نفسك في ذلك , الكفر كالنجم الثاقب
ظالم الجهل ولف  وغشيهسدل عليه ستار الغفلة أفبينا تجد كل شيء قد , والجهل

  أوبك تشاهد وقد دبت الحياة في تلك الموجودات الهامدة ذا إ, بغالف الجمود والطبيعة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ذاكرة هللا بصدى, قوله تعالى  السامعين فتنهض مسبحة   أذهانفي  يتةالم

ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ
(2).  

                                                                                                                                                                          

 .447و 6/214 :لنورسيا سعيد ,النوري  العربي المثنوي  ,النور رسائل كليات (1)
 .1 اآلية ,الجمعة سورة (2)
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 :  العاشر المطلب
 بيان عظمة هللا وقدرته

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤ : تعالى قال
(1)  

, سميةيبحثان عن مسائل عظيمة ويثبتان حقائق ج نوالمنزل عليه القرآ القرآن إن
ڤ          ڤ  وحدانية من يطوي السماء  ثباتكأمثال أ, ساسات واسعةأويبنيان 

  ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ڤ

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
(2)  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ

, (4)ليهبالنسبة إ, (3)
يقلبه كيفما  صبعيهأ بينكذلك القلب , كيفما يريد هايقبضته يتصرف ف رضكما أن األ

يرد  نفال يجرؤ أحد أ, (5)عن حقير خطير   لهيهوال ي  , عن صغير كبير   غله  ال يش  , يشاء
 راءةتملك عينا  بصيرة تتمكن بها ق نهايتوهم بحماقة متناهية أ من الإهذه الشهادة للذرة 

 هالفاطر الحكيم يدرج دساتير لكتاب نإ: نعم: لذلك الكتاب المبين يقةالحروف الدق
ضمن لذة , ويجعلها في غاية االختصار, حكامه درجا  في غاية الجمالأالمبين و 

البعوضة في حين  ن  إ: مثال  , حاجة مخصوصة له ثناياوفي , خاصة لذلك الشيء
بعصاها  بهوتضر  اإلنسانالدنيا تنطلق من بيتها وتهاجم وجه إلى  مولدها ومجيئها

وهي في هذا , وتمصه مصا  , وخرطومها الدقيق وتفجر به السائل الحيوي  الطويلة
  .(6)الهجوم تظهر براعة عسكرية فائقة

                                                           

 .104 اآلية ,األنبياء سورة (1)
 .67 اآلية ,الزمر سورة (2)
 .77 اآلية ,النحل سورة (3)
 .6/347 :النورسي سعيد ,النوري  العربي المثنوي  ,النور رسائل كليات (4)
 .6/439 :نفسه المصدر (5)
 .3/192 :النورسي سعيد ,اللمعات ,النور رسائل كليات (6)



 دراسة موضوعية -تفسير سورة األنبياء عند اإلمام النورسي

 
75 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد     جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ISSN:2071-6028 

 2 البحث رقم

 : الحادي عشر المطلب
 المهداة للبشرية الرحمة إرسال

ک  ک  گ         گ  گ  تعالى قال
(1)  

فيا أيها , فإن نور رحمته يقربه إلينا, عن هللا سبحانه وتعالى لمطلقومع بعدنا ا 
أما , كنز ملؤه النور, فنىمن يظفر بهذه الرحمة فقد ظفر بكنز عظيم ال ي نإ, اإلنسان

وأفضل من , للرحمة مثال   عاسط نأ: ذلك الكنز العظيم فأعلمإلى  طريق الوصول
گ  هو الذي سمي في القرآن الكريم , ليهاوأكرم داع إ, بها ناطق   لسان   بلغوأ, يمثلها

 تباعلبلوغ تلك الخزينة االبدية هو إ مثلفالطريق األ, حبيب وهو رسولنا ال گ
الوسيلة إليه ؟ فأعلم  ماو  الرسول الحبيب إلى  ولكن كيف الوصول, المطهرة سنته

فالصالة , الصالة عليه تعني الرحمة, نعماإلمام:  يقول, هي الصالة عليه لوسيلةا نأ
, للعالمينمن هو رحمة إلى  وصولوهي وسيلة ال, الحية مجسمةعليه دعاء بالرحمة ال

ليبلغك رحمة  هثم استمسك ب, ليهاجعل الصالة عليه وسيلة الوصول إ, اإلنسان يهافيا أ
تثبت  نماأ جميعها بدعائها وصلواتها على الرسول الكريم  األمة نفأ, الرحمن الرحيم

ومدى سعتها , اإللهيةهذه الهدية  هميةمدى قيمة هذه الرحمة ومدى أ  بوضوح
 هو الرسول الكريم محمد  ليهاأكرم داع إ اإللهيةحاجب خزينة الرحمة  نوإ, وعظمتها

ما يفتحها هو الصلوات على الرسول الحبيب  ساسوأ
(2).  

كلهم  األمة رى وهو يدعو بـ )يا ارحم الراحمين( ت: دعاء النبي إلى  فانظر
ناشر , سراركومعدن أ, نواركبحر أ على عبدك وحبيبك محمد   سلماللهم صلَّ و : يقولون 

من إلى  ويحببونه, فيزكونه عند ربهم, ودالل محاسن سلطنة ربوبيتك, ذكرك وشكرك
, تتكرر بعد الصلوات التيوهذه الكلمات المباركة , ويؤيدون شفاعته, رحمة لهم رسلهأ

, معانيها متساندة ال متحدة تأسيسفي  تأكيد وبل تأسيس أ, شاهدت  أنها ليست تكرارا  
 إذ, سيدنا محمد  وهو بعثهاالعالمين التي  لىهلل رب العالمين على رحمته ع الحمد

                                                           

 .107 اآلية ,األنبياء سورة (1)
 .3/155 :النورسي سعيد ,اللمعات ,النور رسائل كليات (2)
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من  األديانواستقر ما انطفأ تحت كثافة الفلسفة ما في سائر  استثبتبه وبرسالته 
  .(1)أنوار

الخير إلى  وأعظم من يقود, في الوجود إنسانهذا الكالم يطول عن أكمل  فإن
فقد , عقال   نورهما  وأصدقهم حديثا  وأسماهم منزلة وأوأعالهم صيت أعدائهحتى بتصديق 

به قوما   تيحول في زمن يسير وبالنور الذي أ دق  ألنه, سعادة للبشرية حقا   صار 
اللهم بحق  ,(2)العالم وسادته ساتذةأإلى  لهمحو  , بداوة عرق وأ , غارقين في أشد أمية

رحمة للعالمين كما يليق برحمتك  رسلته  صل   على من أ الرحيم الرحمنبسم هللا  أسرار
 سؤالرحمة تغنينا بها عن رحمة من  رحمناوأ, ه وعلى آله وأصحابه أجمعين  وبحرمت

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ,من خلقك آمين
(3).  

                                                           

 .139-6/135 ,النورسي سعيد ,النوري  العربي المثنوي  ,النور رسائل كليات (1)
 .4/166 ,النورسي سعيد ,الشعاعات ,النور رسائل كليات (2)
 .32 اآلية ,البقرة سورة (3)



 دراسة موضوعية -تفسير سورة األنبياء عند اإلمام النورسي

 
77 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد     جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ISSN:2071-6028 

 2 البحث رقم

 الخاتمة
هلل الذي به تتم الصالحات وبه تسهل الصعوبات وجعل رسالة سيدنا محمد  الحمد  

  ابه يالت اآليات ضحوأ, منها القرآن المبين المعجزات بأعظم يدهوأآخر الرساالت 
لجميع الخلق ورحمة من رب  ا  ومنهج, يستنير العقل ويرق القلب ويرتاح الضمير

النتائج التي توصلت  همفي نهاية بحثي هذا ال يسعني إال أن أذكر أ  وبعد, العالمين
 : اآلتيفي هذا البحث وهي  ليهاإ

ورسي رحمه هللا حياته كلها في خدمة القرآن الكريم وكثيرا  ما الناألستاذ  فظو  .1
  .نكان ينعت نفسه بخادم القرآ

وهي  األخرى رسائل النور هي تفسير للقرآن الكريم يختلف عن التفاسير  نإ .2
عجازه المعنوي وشعاع من تلك إ برهان للقرآن الكريم ولمعة  من لمعات 

  .الشمس وحقيقة  ملهمة  من كنز العلم
النورسي رحمه هللا انبثاق البدر في حلكات الظالم وأدى دورا  اإلمام  نبثقا .3

تجديديا  عظيما  في تاريخ تركيا الحديثة من رسائل النور وما حوته  من 
  .تفسير

وجود هللا سبحانه المتصف بجميع األوصاف  إثباتعلى  األولىدلت اآلية  .4
  .دليل لطيف على التوحيدإلى  ترمز, الكمالية

فهم أجسام , اآلية الكريمة داللة على أن المالئكة هم عباد مكرمون في  .5
يحملون ويمثلون  همفإن قسم العاملين من, نورانية لطيفه وهم أمة عظيمة

  .وينفذون الشريعة التكوينية
وإن للنار درجة , إن خلق السماء قبل األرض أو خلقتا معا  وانشقتا من مادة .6

فاهلل سبحانه يخاطب البرودة بلفظ , راقأي تؤثر كاالحت, تحترق ببرودتها
  .سالما  

  .بيان كيفية تسخير الجن والشياطين لسيدنا سليمان عليه السالم .7
  .وجوب االقتداء بصبر سيدنا أيوب عليه السالم لكل مسلم .8
يجب على كل مسلم أن يدعو بأفضل دعاء وهو دعاء سيدنا يونس عليه  .9

  .نوطرق باب الرحمة من رب العالمي, السالم
وأساس مفتاح الخزينة هو الصالة , جعل الصالة عليه وسيلة الوصول إليه .10

  .على الرسول محمد 
 اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً وصلى
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 والمراجع المصادر
  .بعه القر ن الكرمي -
, للدكتور رشدي عليان والدكتور قحطان الدوري , اإلسالميأصول الدين  -1

  .م1990, 4ط, اإلسالميةكلية العلوم , غدادجامعة ب
إلى  بحث مقدم, ةطارق خليف .م, النورسياإلمام  تفسير السبع المثاني عند -2

  .م2009سنة , اإلسالميةكلية العلوم  –نبار ألمجلس جامعة ا
 عنهما هللا رضي عباس بنا عبدهللا, عباس بنا تفسير في المقباس تنوير -3

  الفيروزابادي يعقوب بن حمدم الدين مجد تحقيق, (ھ68 ت)
  .لبنان, بيروت, العلمية الكتب دار, (ھ817 ت)

, جامعة بغداد, رسالة ماجستير, عزت لعبدهللا, تراثه وفكره, سعيد النورسي -4
  .م1989سنة , سالميةإلكلية العلوم ا

محمد : تحقيق, بو داود السجستانيأشعث األبي داود ؛ لسليمان بن أسنن  -5
  .لبنان ,بيروت, دار الفكر, لحميدالدين عبد ا يحيم

  يعقوب الفيروزابادي بنلمجد الدين محمد , القاموس المحيط -6
  .لبنان ,بيروت, حياء التراث العربيإدار , (هـ817 ت)

في ذكريات عن : هللابديع الزمان سعيد النورسي رحمه األستاذ  قصة رحيل -7
  .صرشركة سوزلر للنشر, م, حسان قاسمإترجمة  ,سعيد النورسي

بديع الزمان , يجازإلعجاز في مظان اإلشارات اإلا, كليات رسائل النور -8
, مصر, 2ط, شركة سوزلر للنشر, حسان قاسمإترجمة , سعيد النورسي

  .م1992سنة 
  .شركة سوزلر للنشر, النورسي لسعيد, السيرة الذاتية, كليات رسائل النور -9
حسان قاسم إجمة تر , النورسي لسعيد, الشعاعات, رسائل النور كليات -11

  .م1993, مصر, 2ط, شركة سوزلر للنشر, الصالحي
, 2ط, حسان قاسمإترجمة , النورسي لسعيد, الكلمات, كليات رسائل النور -11

  .م1992, مصر, شركة سوزلر
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حسان قاسم إترجمة , النورسي لسعيد, اللمعات, كليات رسائل النور -12
  .م1993, مصر, 2ط, شركة سوزلر, الصالحي

: تحقيق, النورسي لسعيد, النوري المثنوي العربي , ئل النوركليات رسا -13
  .م2003, مصر, 3ط, شركة سوزلر للنشر, حسان قاسمإ
, حسان قاسمإترجمة , النورسي لسعيد, سالمإلا لصيق, كليات رسائل النور -14

  .م2004, 4ط, شركة سوزلر للنشر
, قاسمحسان إ ترجمة, النورسي لسعيد, ملحق بارال, كليات رسائل النور -15

  .سوزلر للنشر شركة
, لمحات من حياته واثاره, مؤلف رسائل النور بديع الزمان سعيد النورسي -16

  .دون مؤلف
: تحقيق, بكر بن عبد القادر الرازي  وبأالدين محمد  لزين, مختار الصحاح -17

  .الرسالة العالمية, حمزة فتح هللا
معمل ومطبعة شركة , للدكتور محسن عبد الحميد, الرائد الكبير النورسي -18

  .م1987, الزهراء الحديثة المحدودة


