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 مستخلص البحث 
نهاء لوظيفة الحياة  اإلمام النورسي تحدث عن معنى الموت والحياة ، فرأى الموت تسريح وا 

الدنيا، وهو تبديل مكان وتحويل وجود ودعوة إلىى الحيىاة الباةيىة الدالىدة، وم دمىة لهىا، وأمىا الحيىاة 
الىرز  والرحمىة والعنايىة والحكمىةي وميىز أيضىا  تحصل من امتزاج صفات كثيرة، كما أنها تتضىمن 

بىىين اومىىوات فهىىو ينظىىر إلىىى اللىىهداء بىىان لهىىم أب ىىة حيىىاة أعوىىى وأسىىمى مىىن حيىىاة اومىىوات فىىي 
 ال بور، وأظهر لوموت نعما  يتنعم بها من مات عوى الح  والصراأ المست يمي

دوىى  السىىماوات، بىىين مىىدى التحىىدل لومدووةىىات فىىي أن يجىىدوا ثهللىىرة فىىي دوىى  ا  كمىىا فىىي و 
ويرى تكرار هىاا التحىدل ي يولىد ن صىا  فىي ال ىررن الكىريم، بىل هىو يثيىر ايهتمىام والجىد فىي النظىر 
لى جمال ما يصنع ويدو ، حينما أوجد هاه النجوم المضيئة في السماء، بل  إلى دو  ا  كوه، وا 

ن ىاأ، أوضىح فيهىا إن  أنها وسيوة لأرد المتمردين من ألرار الجىن، وبىين أسىباذ هىاا الأىرد بعىدة
عالم السماء وما فيه من المالئكة ي يسىتح  مثىل هى يء أن يعيلىوا فيهىا ولمىا فيهىا أيضىا  مىن نعىم 
كنعمة اومأار،والسحاذ، والرياح،والرعد والبر ي وبيان حال الكفار والعصاة وهىم فىي نىار جهىنم، 

وةىىات فىىي أصىىوها النعمىىة والفائىىدة فوهىىاا كىىرر اإلنىىاار لهىى يء بريىىات كثيىىرةي بىىل أنىىه أوجىىد هىىاه المدو
لوعبىىادي ولكىىن بعىىد التجبىىر والعصىىيان تتحىىول إلىىى ن مىىة وعىىااذي كمىىا أرسىىل الريىىاح إلىىى ةىىوم عىىاد 

غرا  فرعون وجنوده في اليمي  والأوفان إلى ةوم نوح ودسف اورض ب ارون وا 
يىىا التىىي أوضىىح أثىىر ايسىىم العوىىيم والوأيىىف عوىىى الدوىى ، فىىالعويم هىىو العىىالم بالسىىرائر والدفاو 

يىىىدركها عوىىىم الدالئىىى ، عوىىىى سىىىعتها وتنوعهىىىا التىىىي إاا أنسىىىبت إلىىىى عوىىىم ا  اضىىىمحوت وتاللىىىت، 
والوأيف هو عندما يدو  ا  الدو  ويصىور اولىياء بصىورة عامىة ، يضىع بىد الىت جزيئىات الىت 
المدوىىو ، فعنىىدما كانىىت الصىىورة إنسىىانا  أضىىفى عوىىى أعضىىائه ألوانىىا  مىىن الحسىىن والجمىىال، فعنىىدما 
يولد المولود إلىى الىدنيا يرسىل رزةىه ع بىه مبالىرة فىي منتهىى الوأىفي ووصىف اورض أنهىا سىفينة 
رمنة سالمة تبحر في بحر الكون الواسع بانتظام دةي  دائرة حول اللمس وجل حكم كثيرة ومنافع 

 لتىيوعندما ياكر ال ررن اولياء الكونية ياكرها لالستديل عوى صفات الدال  ووجوده ي

 
 ر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على الرسول األمين.وآخ
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  ABSTRACT 
 

In the name of God the Merciful  

Praise be to Allah and peace and blessings of God sent the Koran mercy 

to the worlds, our Lord and Maulana Muhammad and his family and his 

companions all.                                                    

As yet, the Holy Book of the seal of God in the Books, revealed to the 

Prophet and the seal of God by the prophets, the Apostle's argument is his 

greatest: the minimum in the mouth of a witness to his letter, speaking 

Npute proof of the sincerity and honesty. Top, a haven of religion: Islam 

is based on him in faith and worship, wisdom and provisions of etiquette 

and morals, and his stories and sermons, and the sciences and knowledge. 

He transferred power that changed the picture of the world, and turned 

the course of history, and saved humanity mishaps, as if he created a new 

creation to exist. So was all the Holy Quran into care of the Great Prophet 

peace be upon him and his companions may Allah be pleased with them, 

and advances the nation and left us all. Until he found the only Muslims 

who carry the torch amid these systems and principles behooves them to 

lead humanity confused Qur'an even take her hand to a beach of peace. 

As was the Koran by the State in the past, it also will not have any except 

in the present. The reason for this course, the subject of this Manhal. 

Copy of the fence this great book. Namely, Al-Mulk Surah concerned 

because these assets doctrine, which prove the existence of God, and His 

greatness, and its ability to everything, and the retrieval of Haddanith, and 

show the greatness and uniqueness, the king and the sultan, and the 

domination of the universe and attitude in the presence of neighborhoods 

and fatality. And confirmed the reasoning of the existence of God by 

creating the seven heavens, and garnish with the planets and bright stars, 

and harnessed for the stoning of the devils, and other manifestations of 

his ability and knowledge. Which indicates that the structure of the world 

system in which an arbitrator is not a bug or heterogeneity. And also 

show its meaning: the preparation of the torment of Hell for the 

unbelievers, and believers preach forgiveness and great reward and the 

collection of sticks and carrots on the way the Holy Quran. Knowledge 

and evidence in secret and in public, and creates rights and livelihood, 

and to overcome the earth to live, archiving,  

 And challenge the people that supports them is that God wanted anguish. 

 

That God created when the creation of mankind and the jinn and mankind 

on the other was not in vain. But found to exist for a reason and evidence 

of the existence of God. Between God and the wisdom behind the 
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 creation of mankind and the jinn when he said: (I created the jinn and 

mankind except to worship Me) (Thareyat: 65) Thus, in the creation of 

life and death. It is wise to know the facts of the subjects of good and 

evil, through the work. Considered Imam Alnursi Allah's mercy that life 

is a miracle of divine power, which is proof of the proof monotheism and 

impressed by, and that life and living alone showed Gayoom the reward 

attributes of great and wise affairs. Life Kalnor .. Just as the sunlight gets 

from mixing of colors, as well as the (life) you get from mixing of many 

recipes. It also includes a living, compassion, care and wisdom, which is 

in force in their respective objects and corrects them and will create and 

manage.  

He says that the universe an accident, where we see in every age and 

every year, but in every season and degrades the world go another place, 

move objects, and come again. Valkadir is glorious is that there is this 

world from scratch each year, but in every season, but every day, all the 

assets of the universe along these lines, each of which declares itself, 

qualities, on the tongue of its manufacturer, and attests to the wisdom of 

his conduct in the way of specific methods within the unlimited potential. 

Thus, experiencing everything the manufacturer wise and free will and 

choice, because you put something very prudently in all vehicles, and 

maintains that the relations among them can not be the only creator of all 

creatures.  

Of the sky as well as a great blessing of grace (the clouds), which was 

suspended between heaven and earth irrigate land watering nursery 

explode wisdom and mercy, and to provide the motive inhabited water of 

life, by moderating the intense heat - the severity of Dharam live. While 

this huge heavy clouds takes over the functions of these many times, it 

disappears and goes out the window immediately after the filling over the 

air. Withdraws all of its parts to rest.  

He said God's mercy: that kufr and misguidance is terrible beyond 

terrible, and the crime related to all assets. This is because they reject the 

lofty goal to create objects that resulted in great human bondage and 

direction of faith and obedience and of following the Lordship of God. 

Vinkarhm this result that the majority of which is the reason why the 

survival of finality and type of assets are the rights of all creatures.  
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 مقدمة 

الحمد   رذ العالمين والصالة والسالم عوى من أرسوه ا  بال ررن رحمة 
 لوعالمين ، سيدنا وموينا محمد وعوى رله وصحابته أجمعين ي

أما بعد ، فان ال ررن كتاذ دتم ا  به الكتذ ، وأنزله عوى نبي دتم ا  به 
الدنيا لاهدا برسالته ، ناأ ا اونبياء ، وهو حجة الرسول وريته الكبرى : ي وم في فم 

بنبوته ، دليال عوى صدةه وأمانته ي وهو مالا الدين  اوعوى : يستند اإلسالم إليه 
في ع يدته وعبادته وحكمته وأحكامه وردابه وأدالةه ، وةصصه ومواعظه ، وعوومه 
ومعارفه ي وهو ال وة المحولة التي غيرت صورة العالم ، وحولت مجرى التاريخ ، 

 ات اإلنسانية العاثرة ، فكانما دو ت الوجود دو ا جديدا ي لالت كوه كان ال ررن وأن
الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول صوى ا  عويه وسوم وصحابته رضي ا  
عنهم ، ومن سوف اومة ودوفها جميعا ي حتى وجد المسومون وحدهم الاين يحموون 

بهم أن ي ودوا اإلنسانية الحائرة بال ررن الملعل وسأ هاه النظم والمبادئ فحرل 
الكريم حتى ياداوا بيدها إلى لاأئ السالم ي وكما كانت لهم الدولة بال ررن في 
الماضي فإنها كالت لن تكون لهم إي به في الحاضر ي لهاا كان سبذ ادتيارل هاا 

الموت   لسورة من سور هاا الكتاذ العظيم ي أي وهي سورة الموضوع من هاا المنهلي
ون هاه السورة تعنى باصول الع يدة ، وهي إثبات وجود ا  ، وعظمته ، وةدرته 
ظهار عظمته ، وتفرده بالموت  عوى كل ليء ، وايستديل عوى وحدانيته ، وا 
والسوأان ، وهيمنته عوى اوكوان وتصرفه في الوجود باإلحياء واإلماتة ي ثم أكدت 

وجل بدو ه السماوات السبع ، وما زينها به من  عوى ايستديل عوى وجود ا  عز
الكواكذ والنجوم المضيئة ، وتسديرها لرجم اللياأين ، ونحو الت من مظاهر ةدرته 
وعومه ي مما يدل عوى أن نظام العالم نظام محكم ي دول فيه وي تهللاير ي وأيضا  

بالمهللفرة واوجر تظهر ةدرته تعالى : إعداد عااذ جهنم لوكافرين ، وتبلير الم منين 
الكبير والت جمع بين الترهيذ والترغيذ عوى أري ة ال ررن الكريم ي وبينة عومه 

 بالسر والعون ، ودو ه اإلنسان ورزةه ، وتاليل اورض لوعيش عويها وحفظها ،



 

 اإلسالميةنبار للعلوم مجلة جامعة األ
022 

 ) دراسة موضوعية ( سورة الملك عند اإلمام النورسيتفسير 

وتحدل الناس أن ينصرهم غير ا  إن أراد عاابهم ي وأردفت في الداتمة   
ناار المكابين بدعوة الرسول صوى ا  عويه إثبات البعث ، وحصر عومه با   وا 

عالن وجوذ التوكل عوى ا  ي كالت مما  وسوم وتحايرهم من إي اع العااذ بهم وا 
دفعني إلى الدوض ل هاه السورة العظيمة ي ما ورد في فضوها من أحاديث عن 

 إي هي ما ال ررن من سورة الحبيذ صوى ا  عويه وسوم عندما ةال : في فضوها ) 
  (1)تبارت (  سورة وهي ، الجنة أددوته حتى صاحبها عن داصمت ، رية ثالثون

   ( 2) ال بر ( عااذ من تنجيه المنجية هي المانعة هي )   :وعنها ةال

وةع ادتيارل أن أأالع هاه السورة عوى يد عالم جويل زاهد ومتواضع ي كاإلمام 
بعض ريات هاه السورة ي في كويات بديع الزمان سعيد النورسي ي حيث تناول تفسير 

رسائل النور يالتي حولت إلى عدة مراجع وكان اعتمادل عويها في البحثي وهاا 
الال جعوني عدم ايعتماد عوى المصادر اودرى من التفاسير ي ون الموضوع 
مدتص في تفسير هاه السورة عند اإلمام النورسي ف أي ، وهي رسائل معنوية لو ررن 

هي برهان لهاا الكتاذ وتفسير ةيم له ي ون رسائل النور تفسير لمعاني الكريم ي و 
وألفاظ ال ررن الحكيم التي تعالج ال ضايا اإلسالمية في حياة الفرد والمجتمع ي ونها 
تكون عنده تصورات إيمانية جديدة وتهدم التصورات الفاسدة والسووت الضعيف ي 

درة وصد  النبوة وعدالة اللريعة ي مما فإنها تدور حول معاني التوحيد وح ي ة اآل
دفعني إلى أن أجمع تفسير بعض ريات هاه السورة ي من هاه الرسائل النورانية التي 
سميت كل رسالة باسم يوحي إلى ما فيها من وةفات ي فوجدت لهاا اإلمام منهجا  

 وذ لتفسير هاه السورة وغيرهاي منهجا  جديدا يوحي ربأ عصارة الاهن بالعوم وال
بالصوة وأظهر في تفسيره دالصة ع يدته المستنبأة من وحي ال ررن والسنة النبوية 
المأهرة ي وي بد من توضيح أمر لمن لم يأوع عوى هاه الرسائل بان صاحبها رحمه 
ا  ي تناول تفسير بعض السور كاموة ي وهاا وجدته ةويال  والهللالذ عوى باةي السور 

ير في الرسائل ي بل وجدت أنه تناول تفسير بعض اآلية يتناول بعض رياتها وهاا كث
ي ومنها السورة التي بحثُت فيها ي فعموت عوى ت سيم بحثي حول تفسير هاه السورة 

 إلى عدة مأالذ : 
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 فكان المددل نباة مدتصرة عن حياة اإلمام النورسيي   

 يالعبادتكومت فيه عن دو  الموت والحياة لبيان ح ي ة   -أما المأوذ اوول :

في بيان ح ي ة اسم ا  ) الفرد( في الدو  وتحدل  -والمأوذ الثاني :
 الدالئ ي

ف د بينت فيه أرد المتمردين من اللياأين في السماء  -أما المأوذ الثالث :
 بتوت الزينة من الكواكذ ي

في نار جهنم وما يرونه من  فيه تصوير لحال الكفار -والمأوذ الرابع :
 يهولها

 فيه بيان وثر ايسم ) العويم والوأيف ( في الدالئ ي -أوذ الدامس :أما الم
 فيه بيان لتسدير اورض وتالوها لوعبادي -أما المأوذ السادس :

 ثم الداتمة وةائمة باهم المصادر والمراجع ي  ومن ا  التوفي 
 

 مدخل . نبذة مختصرة عن حياة اإلمام النورسي

م في ةرية )نورس ( 1781ى المواف ة لسنة ه 1221ولد اإلمام النورسي سنة 
 من ةضاء ) ديزان ( التابع لويية ) بتويس ( لر  اوناضول في تركيا ي

وهو من أسرة كردية صالحة ت ية تعمل بالفالحة والزراعة ي فكان أبوه رجال  
ورعا  عابدا  ي وأمه امرأة صالحة وهو من وسأ عائوة عابدة عالمة ي فكان أدوه 

 مال عبد ا  ي عالما  ي وم بمهمة التدريس لأالذ العوم يالكبير ال
وبدأ في وةت مبكر من أفولته بأوذ العوم لما كان يستمتع به من اكاء ونباهة 
فائ ة فادا يتعوم في كتاتيذ ةرية ) أاغ ( عوى يد أستااه ) محمد أفندل ( سنة 

ى يد أديه م وعمره تسع سنوات وتو ى دروسا  في عوم النحو والصرف عو1772
الكبير ) المال عبد ا  ( ثم واصل الدراسة وأوذ العوم في ةرية ) بيرمس ( إلى أن 
بوغ من العمر دمس علرة سنة ي بدأ ينت ل في ال رى والمدن بين العوماء والف هاء 
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يتو ى عوى أيديهم عووم اللريعة اإلسالمية وعووم العربية ي ثم ارتحل في سنة  
( حيث ليخ ) أمين أفندل ( ثم إلى ) مكسالتح  بمدرسة الم إلى ) بتويس ( و 1777

مدرسة ) أمير حسن ولي ( وهكاا استمرت رحوته الأويوة بين ال رى والمدارس 
والليوخ ي إلى أن بوغ من العمر تسع علرة سنة حين بدأ يو ي الدروس ويجيذ عن 

الحديث والف ه مما أسئوة السائوين ي وبعدها راجع كثيرا  من كتذ عوم النحو والتفسير و 
جعوه يحفظ عن ظهر ةوذ أكثر من ثمانين كتابا  من أم ات هاه العووم ي وفي سنة 

م  وةد بوغ النورسي سن الثالثة والعلرين من عمره لد الرحال إلى استانبول 1721
لي دم ملروعا  إلنلاء جامعة إسالمية ي باسم مدرسة الزهراء التي ت وم عوى نلر 

وبعد رحوة أويوة من أوذ العوم والتعويم والجهاد والوةوف أمام  (1)ح ائ  اإلسالم ي
م 1291ايستعمار والحكام الظالمين وددمة أوبة العوم تم سجن اإلمام النورسي سنة 

وهاا أيضا بعد رحوة متن وة من سجن إلى سجن ي وبعد أن سمع بالحموة الوحلية 
ئل النور بالأبع والنلر ي وب ى التي نلبت عوى اإلسالم ي سمح اإلمام وول مرة لرسا

اإلمام يوجه تالماة النور حتى وفاته في الدامس والعلرين من رمضان سنة 
 (4)م1211هى المواف  سنة 1182

أما منهجه في التفسير فوجدت أن المتتبع لرسائل النور يجد أنها رسائل غير 
الكريم والال  مدتصة للرح مفاهيم اإلسالم ف أ ، إنما هي أيضا تفسير ةيم لو ررن

يتصف بعدة دصائص معينة ومهمة ةد ي نجدها مجتمعة في غيرها من التفاسير 
ي اا التفسير بهاه الصفة والدصوصيةوباودص في عصرنا الحاضر، والال جعل ه

عدة أمور اعتمد عويها اإلمام رحمه ا  تعالى ي كما اعتمد غيره من المفسرين 
ال ررن الكريم الال يرى بانه يضم بين دفتيه ايدريني ومن أهمها ايعتماد عوى 

ح ائ  جميع العووم ، ومراعاته في التفسير بان يداأذ الأب ات البلرية كافة ابتداء 
من العوام وانتهاء بالدواص وباسووذ سهل ، والت من دالل نظرته بان ال ررن 

واعتبر إتباع  الكريم لم ينزل لأب ة دون أدرى ، واعتماده عوى السنة النبوية المأهرة
السنة هو أساس المفسر الال ي وم بالتفسير ، نظر في تفسيره العصر الال عاله 
حيث أن اإلمام رحمه ا  وجد في عصره اللبهات والتيارات الضالة والهجمة 
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البهلليضة عوى اإلسالم ، كالت كان يداأذ في تفسيره الع ل والروح والوجدان ،  
منها أن يكون عالما  ح ا  وصاحذ فكر واسع  ووجدت اإلمام وضع لروأا  لومفسر

 واأالع لامل ، وكان ينظر أي يب ى المفسر تحت تاثير اهوائه اللدصية ، 
وي يدتوأ نهجه واجتهاداته اللدصية بتفسيره ، من اجل أن تب ى ح ي ة المفسر 
صافية ن ية ، وان يكون ثابتا  في ددمة دينه ، عظيم الصد  وعظيم الوفاء 

 ة ، كل هاا جعل هاا التفسير بهاا الم ام يوالتضحي

 

خلق الموت والحياة لبيان حقيقة العباد . -المطلب األول :  

  ))                        ))  :( 2)الملك: من اآلية 

الئ  اودرى لم يكن عبثا  ي إن ا  تعالى حينما دو  الدو  من اإلنس والجن والد
إنما أوجد الوجود لحكمة ودليل عوى وجود الدال  ي ولهاا بين ا  الحكمة من دو  

)) -:اإلنس والجن عندما ةال            )( )91:الاريات)  

ح ائ  العباد من وهكاا في دو  الموت والحياة ي لها من الحكمة أي وهي معرفة 
دير ولر والت عن أري  العمل ي ونظر اإلمام النورسي رحمه ا  إلى أن الحياة 
معجزة من معجزات ال درة الربانية ، وهي برهان من براهين الوحدانية وأبهرها ، وأن 
الحياة وحدها تبين الحي ال يوم باسمائه الحسنى وصفاته الجويوة ول ونه الحكيمة ي 

ور يي فكما أن نور اللمس يحصل من امتزاج اولوان ، كالت ) الحياة ( فالحياة كالن
تحصل من امتزاج صفات كثيرة ي كما أنها تتضمن الرز  والرحمة والعناية والحكمة 
، التي كل منها سارية في الكائنات ومهيمنة عوى أمرها ودو ها وتدبيرها ، فكان 

ا حالما تحل  ) الحياة ( في أيما جسم ، الحياة ت ود أولئت جميعا  معها أينما حو  ي إ
حكيما  ي  تنظيما   وينظمه مت ن   ببناء يلرع حيثإا باسم ) الحكيم ( يتجوى فيه أيضا   

نهاء لوظيفة الحياة الدنيا ،   (9) وينظر اإلمام إلى الموت إلى أنه في ح ي ته تسريح وا 
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ة الدالدة وم دمة لها ، وهو تبديل مكان وتحويل وجود ، وهو دعوة إلى الحياة الباةي 
إا كما أن مجيء الحياة إلى الدنيا هو بدو  وبت دير إلهي كالت اهابها من الدنيا هو 
أيضا  بدو  وت دير وحكمة وتدبير إلهي ، فان كان موت النبات ي وهو في أدنى 
أب ات الحياة ي مدووةا  منتظما  بحكمة ، فكيف بالموت الال يصيذ اإلنسان وهو 

 ات الحياة ؟ فال لت أن موته هاا يثمر حياة دائمة في عالم البرزخ ، في أرةى أب
وهنا وةفة جويوة ينظرها اإلمام في حياة اللهداء ، بان لهم أب ة حياة أعوى وأسمى 
من حياة اوموات في ال بور ون اللهداء الاين ضحوا بحياتهم الدنيوية في سبيل 

 الح  ،

رمه حياة لبيهة بالحياة الدنيوية في عالم البرزخ ينعم عويهم سبحانه وتعالى بكمال ك 
، إي أنها بال ريم وي متاعذ وي هموم ، حيث ي يعومون أنهم ةد ماتوا ، بل يعومون 

 أنهم ةد ارتحووا إلى عالم أفضل ي 

لاا يستمتعون متعة تامة ويتنعمون بسعادة كاموة ، ي يلعرون بما في الموت من ألم 
كما هو لدى اوموات اآلدرين الاين يعومون أنهم ةد ماتوا رغم  الفرا  من اوحبة ،

أن أرواحهم باةية ورغم عظمة الموت إي أن فيه نعمة عظيمة لواين سعوا في الحياة 
الدنيا ي إلى مرضاة ا  تعالى وف  العمل الصالح الال يصل إليه الساعي عن 

والسنة وكيف ي ي والرسول أري  العوم والمعرفة واودال  ي المستنبأ من ال ررن 
ول د ألار  ( 1)الكافر (  وجنة ، الم من سجن الدنيا صوى ا  عويه وسوم ي ول : ) 

 اإلمام إلى هاه النعم والتي: 
 تكاليف ومن الدنيا الحياة وظائف أعباء من لإلنسان الم من إن اا الموت أولها : 

 ي المث وة المعيلة
 في وددول المضأرذ ، الضي  المظوم الدنيا سجن ةضبان من دروج انه :وثانيها
 يزعجها ي مستنيرة دالدة فسيحة بحياة َتَنُعم   وهو الواسعة ، رحمته كنف و رعاية
 يهم   وي حزن يكدرها وي دوف،
 ومره ة، صعبة الحياة لجعل الداعية اوسباذ من وأمثالها الليدودة إن :وثالثها
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 هم ما مع أدركت ب اء اوجداد فووي لحياةا نعمة تفو  نعمة الموت كون مدى تبي ن 
 ي نعمة والموت ن مة ، الحياة كون مدى م لمة ي بعدها لفهمت أحوال من عويه

 والجرحى، والمرضى لومبتوين سيما وي ورحمة، لإلنسان راحة   عرف النوم :ورابعها
 له يء ي ونعمة رحمة - النوم ادو هو الال - الموت كالت
 ن مة كالحياة لهم فالموت صيان والبعيدين عن المنهج الربانيالضالل والع أهل أما

: ) وهاا ما أثبته ال ررن الكريم عندما ةال تعالى  وعااذ )       

               )) (124:أىه)   ليسومعنى الموت 
أال  موضع، وتبديل تصرف، بل صرفا ، وعدما   إعداما     المحبس ي من لوروح وا 
 هو منه الباةي وان بجهة، يب ى الموت بعد اإِلنسان بان ةناعة اواهان إلى وأل ت
 النوع تمام في وجودها عوى دليال يكون فرد في الااتية الداصة هاه فوجودي الروح

 يلوااتية 
 الموت يكون فحينئا الكوية ، لوموجبة مستوزمة اللدصية الموجبة تكون هنا ومن 

  (7)  يالحياة لرائأ عدمُ  عوُته عدم   انه يي كالحياة ال درة معجزة

بيان حقيقة اسم اهلل ) الفرد( في الخلق وتحدي  -المطلب الثاني :
 الخالئق .

((          )) (3اآلية من: الملك) 

ية عظمة الدال  لهاا الكون العجيذ والمتمثل في دو  السماوات تظهر لنا هاه اآل
واورض وما بينهما ، هنا تتجوى ةدرة ا  عوى صنع هاه السماوات وما فيها من 
النجوم والكواكذ ، وفيها إلارة ادرى عوى التحدل لومدوو  أن يجد فيما يصنعه ا  

مام وهو ينظر في تفسير هاه تعالى ، أن يكون فيه عيذ أو ن ص ، ولهاا ألار اإل
 من جهة في ن صا   وي لبسا   وي ثهللرة ترى فيه ياآلية ، إلى بداعة النظام الال 

 يالمجرات إلى الارات من ابتداء   الجهات
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 عوى واضحة لهادة ويلهد ( الفرد)  يسم اوعظم التجوي لنا يظهر فكل هاا 
ي كوه لوكون مصهللر مثال هو ماإن صهلليرا  ، كان مهما مدوو  ال ان ثم   يالوحدانية

 وله كوه الكون زمام بيده كان َمن إي الصهللير الحي المدوو  لالت مالكا   يكون فال
 الدو  في إبداعا   باةل ليست الصهللر في متناهية بارة كل ان وحيثي جميعا   اومر
 ضدمة  لجرة من

 جزئةالت عوى يستعصي كال   ليس - اوحدية سر - السر هاا ضوء في إن الكون 
 والتجزئة وايلترات اين سام ي بل ي الماهية ، حيث من كو ي هو أيضا   بل وحدها
 التوحيد ح ي ة يثبت (الفرد) وسم اوعظم التجوي ةأي فهاا المتعددة اويدل وتددل
 إن إي ن صا ، ي يرى المبصروي ول أيضا    (2)يالبداهة لألحدية، بدرجة السر بهاا
 !النظر ب صر مصابا   أو يرة،والبص البصر أعمى كان

 بالنعم وياك ر الفوائد أيضا   يعد د الكون ، في بالتفكر يامر الال الكريم ال ررن ون
  (11)ي البرهان لهاا مظاهر الجويوة اآليات فتوتيي اإللهية

()                     ))  (4:الموت)  

يبين ا  تعالى لصاحذ البصر أن يعيد الكرة مرة أدرى ي في دو  السماوات ي وهاا 
أسووذ التحدل من لانه أن يثير ايهتمام والجد في النظر إلى دو  ا  كوه ي وهاا 
الال يريده ال ررن ي من أجل التمعن في الكون الرائع العجيذ الجميل الدةي  ، الال 

، وي يلبع ال وذ من تو ي إيحاءاته ، وي يلبع  ين من جماله وروعتهي تلبع الع
إلى نعمة ا  عوى البلر الال أودع فيهم  الع ل من تدبر نظامه ودةته ي وهنا إلارة

ي ))ال درة عوى التجااذ مع هاا الكون بمجرد النظر والتامل      

                    ))  (121:عمران رل)  

 في جادا   اإلنسان كان مهما وأما فهم اإلمام بديع الزمان لهاه اآلية واإلبداع ي انه 
 غاية  في هما واينتظام النظام أن يدلنا مما دائبا  ، فسيرجع ال صور، تحر يه
  يالوحدانية عوى ةاأع لاهد الكائنات انتظام أن ألي الكمال
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 موسم كل في بل سنة كل وفي عصر كل في نلاهد حيث حادث، الكون إن وي ول 
 هو الجالل او فال ديري أدرى وتاتي كائنات، تمضي مكانه، ردرُ  ويحأ   يرحل عاَلما  
يوم ،  كل في بل موسم، كل في بل سنة، كل في العدم من العالم هاا يوِجد الال
 صانعه عن بصفاته، بااته، يعون منها فكل الهللرار، هاا عوى الكون موجودات فكل

 ي إمكانات أر  ضمن معينة أري  في بسووكه حكمته عوى ويلهد الداص، بوسانه
رادته الحكيم صانعه عوى لئ كل يلهد وهكااي لها  حد  يضع الال ون وادتياره ، وا 
 ي بينها فيما ةاتالعال توت عوى ويحافظ المركبات، جميع في تامة بحكمة ما ليئا  
 (11)يالمدووةات جميع دال  إي يكون أن يمكن

 طرد المستمعين من الشياطين بشهب السماء -المطلب الثالث :
 ((                        )()الملك: 

 (5اآلية من
يصنع ويدو  ي حينما جعل هاه النجوم المضيئة في  يظهر ا  تعالى جمال ما

السماء زينة لها ي وةد تكون هاه النجوم وسيوة أرد وهجوم عوى المتجسسين من 
)) اللياأين ي التي تحاول الصعود إلى السماوات ي وهاا تصدي  ل وله تعالى  

                 )) (19:الرحمن)  وفي هاه اآلية ناير ي
وتهديد عظيم ي وبيان عجز وضعف الجن واإلنس ، أمام عظمة سوأانه وسعة 

 ثالثة اللياأين تحمل لرجم ُترسل وعال ي ثم يرى اإلمام أن اللهذ التي ربوبيته جل
 :معان  

 :  األول المعنى
 ي الوجود وائرد من دائرة أوسع في المبارزة ةانون جريان عوى وعالمة رمز انه

 : الثاني المعنى
عالن إلارة اللهذ فهاه ومأيعين، ي ظين حراسا   السموات في إن  امتعاض عن وا 

 يإليهم السمع واسترا  بهم اللريرين اورضيين ادتالأ من ا  جنود
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 : الثالث المعنى 
 يسترةون الاين اللياأين جواسيس إلرهاذ وةاائف مجاني  وكانها اللهذ هاه إن

 والت السماء أبواذ من وأردهم تمثيل، اورضية أسوأ المساوئ يمثوون والاين السمع
 ال يام وبين بينهم وليحولوا الأاهرين، سكنى هي التي الأاهرة السماء يووثوا لئال

 (12)الدبيثةي النفوس لحساذ بالتجسس
وهنا ألير إلى تحاير الرسول صوى ا  عويه وسوم من دبث ه يء اللياأين وممن 

تعينون بهم من ألرار اإلنس من أجل التكايذ والدجل عوى الناس بهللير ح  ي يس
 وتصدي هم والاهاذ إليهمي

 ناس وسوم عويه ا  صوى ا  رسول سال ): ةالت عنها ا  رضي ، عائلة عن 
 بليء أحيانا يحدثونا إنهم ، ا  رسول يا:  ف الوا"  بليء ليس:  ف ال ، الكهان عن

 يدأفها ، الح  من الكومة توت:  وسوم عويه ا  صوى ا  رسول الف  ، ح ا فيكون
 (11)كابة (ي  مائة معها فيدوأون ، وليه أان في في رها ، الجني من
 رسول سمعت أنها ، وسوم عويه ا  صوى النبي زوج ، عنها ا  رضي عائلة وعن
 ، السحاذ وهو:  انالعن في تنزل المالئكة إن ):  ي ول ، وسوم عويه ا  صوى ا 

 إلى فتوحيه ، فتسمعه السمع اللياأين فتستر  ، السماء في ةضي اومر فتاكر
 (14)أنفسهم (  عند من كابة مائة معها فيكابون ، الكهان
 له ت بل لم ، ليء عن فساله عرافا أتى من ):  ةال وسوم عويه ا  صوى النبي وعن

  (19)ليوة (  صالة أربعين
 لعبة اةتبس ، النجوم من عوما اةتبس من ):  وسوم عويه ا  صوى ا  رسول وةال 

 (11)زاد (  ما زادالسحر  من
 كثيرة ريات وي بد من اإللارة إلى معنى السماء في مفهوم بديع الزمان ي في ول  إن

 هي التي (السماوات )  الكون هاا لدال  تعريفها م دمة في تاكر الكريم ال ررن في
 اإلعجاذ، ويهلللاه الحيرة تهللمره إي متامل فيها يتامل ما بحيث توحيدلو صحيفة اسأع

 ويحل الدنيا هاه مموكة إلى ضيف ياتي ولاة ، فكوما او  بكل بمأالعتها فيستمتع
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 في ومعرضا  يي الكرم غاية في رأى مضيفا   ونظر عينيه فتح كوما ضيافتها، دار في 
 غاية في معان اا مفتوحا   وكتابا  يي ةالروع غاية في جميال   ومتنزها  يي اإلبداع غاية

 :تتجو ى ظاهرة ربوبية تلاهد يوالحكمة البالغة
 اكبر هو ما منها وي سند، عمد بال السماوية اوجرام من اولوف مئات رفعها في 

  مرة، ألف أرضنا من
 ييانأفاء وي  زيت بال ي تعد، التي المتدلية ال ناديل توت إي ادها وفي
يي ادتالل وي وي صدذ ضوضاء بال لها، حد ي التي الهائوة الكتل وتت إدارتها وفي
 :كالت تجويها ويرى
 وداء وال مر اللمس كاستسالم معينة مهام في العظيمة المدووةات توت تسديرها في

   ييتوك  أو إحجام دون وظائفهما
 موتت التي الضدمة السيارات توت إدضاعها في: الربوبية تجوي من يرى ما وهاله
 يتنحرف أو تتجاوز أن ل انونها مأيعة   من ادة   لحدودها، ومتجاوزة هائوة ةوى
 اوجرام توت أن اض تووثه مما أاهرا   يتنظف ن يا   صافيا   السماء وجه جعوها وفي

بل إن عظمة هاه السماوات تتجوى أيضا   يأاى وي ةاى عويه ُيرى أن دون المزدحمة
 في عظمة التسبيح ي))                     

                   )) 

  (44:ايسراء)
رض يس ي روضة لوسماء نعمة عظيمة منها نعمة ) السحاذ ( الال عو  بين السماء واو كالت

 - الحرارة لدة به موأِّفا   لوحياة، الباعث بالماء سكنتها وُيمد اورض س يا  يتفجر حكمة ورحمة ،
 هاه ، أمثال كثيرة بوظائف ي وم الضدم الث يل السحاذ الت أن ي ومع العيش ضرام لدة أل
 ي الراحة إلى ودلتد أجزائه جميع فتنسحذي الجو أرجاء مأل أن بعد فورا   ويتبدد يدتفي فانه

 منتهى في كثيرة، وظائف في يستددم الهواء أن فيرى الجو في تجول التي الرياح ( ثم نعمة )
 - لعورا   ي تموت وهي - الجامد الهواء الت ارات من ارة كل كان استدداما   والكرم الحكمة
 المواد وى ن لالكون فهي تعمل ع هاا سوأان من الصادرة اووامر من إليها ما يو ى وتعي تسمع

 تستددم فهي النباتاتي لتو يح التوسأ أو والكهرباء، والضوء كالحرارة الحياة لاول الضرورية
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 (18) يوالحيوية والعوم، اللعور، منتهى في استدداما   غيبية يد ةبل من الددمات هاه بجميع 
ذ والهللرابة فان هاا الهواء الرعد ( يستددمان في أمور بالهللة اإلعجا –فإنهما نعمة ) البر  

الجامد الال ي حياة له وي لعور ي وهو في اضأراذ دائم ، وهيجان ي يسكن ، تاتي إلى 
 الوجود ي فتظهر اوعمال والوظائف والنعم واإلمدادات العامرة بالحكمة والرحمة واإلت ان ، 

 ))مما يبين أن هاا التحرت بامر الحكيم الكريم ي           

   ) )(114اآلية من: الب رة)ي ((     ) )(من: الرعد 

))ي  (11اآلية          ))(41اآلية من: النور) (17)ي 

 الال جعل ا  تعالى السماء رجوما  لولياأين يويادا بنا اإلمام إلى بيان السر 
 مع اورض امتالء إا بالمالئكة، يسمون يناسبونها سكانا لوسموات إن : األولى 

 بامتالء يصرح بل يلير واإلدرات ، الحياة اول من السماء إلى م ارنة   ح ارتها
 ي اإلدرات اول من - المزينة ال صور توت - البروج اات السموات

 لوجود مستوزمة   والن وش والمحاسن التزيينات هاه بجميع الكائنات تزيين نإ وكاا
والت دير، وهاه الوظيفة ي تستأيع الجن ال يام بها  بالحيرة مستحسنين متفكرين أنظار

 ي والروحانيات المالئكة أنواع من يعد ي ما إي بها ت وم ي بل ي
 ألياء، إليها منها يجئ وارتباأا هامع ومعاموة السماء مع عالةة لألرض إن :الثانية

 يصعدون أري ا   لألرضيين إن نعوم ونحني وغيرها والبركات  والحرارة الضياء من
 واوولياء كاونبياء أجسادهم ودوع إث الهم بوضع َدف وا إاا السماء ، إلى فيها

 يواورواح
 ليسوا هوهاأ أن عوى تدل واأرادها وانتظامها وسكوتها السماء سكونة إن :الثالثة
 بسبذ بملاجرات، وامتحان وادتالفات وتاباذ اضأراذ فيها التي اورض كاهل

 يفعوون مأيعون السماء فكوهم أهل أما اوضداد، واجتماع باوديار اولرار ادتالأ
 ي ي َمرون ما

 الال فايسم أحكامها، متهللايرة   أسماء العالمين ولرذ الدين يوم لمالت إن :الرابعة
 وةوع ي تضي الكفار، مع الصحابة صف في لومحاربة المالئكة لإنزا اةتضى
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وهاا ي اولرار واورضيين اوديار السماويين أل واللياأين؛ المالئكة بين المحاربة 
  يفعلي كيف كوه بفعل السوأان سبحانه وتعالى

 مموكة إلى الاهاذ تلبث في أديارهم الروحانيات ألرار ي وِّد أن يبد انه :الخامسة
 حكمة في ويبدي للراراتهم يأردونهم بل ، السماء أهل ي ي بوهم أن ويبد ، سماءال

لارة عالمة المعنوية المبارزة لهاه يكون أن الربوبية سوأنة ي  اللهادة عالم في وا 
 الرفيعةي الحصون بروج من المرماة اللهذ اإلنسانيفرمي لهاد

 غال باسووذ العصيان من يزجرهو  البلر يرلد المعجز الحكيم ال ررن إن : السادسة
 ))إناار  إلى فانظريي عال ومثل          

                )) (11:الرحمن)  اآلية 
عالن الث وين، تعجيز في :  ي ول كان هُ  الربوبية، سوأنة وسعة جنذ في عجزهما وا 
 والنجوم واوةمار اللموس يأيعه سوأانا   تعصي كيف! العاجز اإلنسان أيها

 مموكة في العصيان عوى تتجاسر وكيف! اللياأيَن  يرجمون الاين والمالئكة
ي أي تدلى أن ترمى بنجوم وأنت في أرضت ي   سوأان 

 السماء به ما ُيَزي ن النوع هاا فمن نجم، فهو السماء جهو  في يضئ ما إن :السابعة
 (12) اللياأين ي به ما ُيرجم ومنه ، كالجواهر

 

تصوير لحال الكفار في نار جهنم وما يرونه من   -المطلب الرابع :
 هولها .

((               ) )(8:الموت) 

آلية حال المتبعين لوليأان ي والمنحرفين عن الصراأ المست يم ي تصور هاه ا
وعنادهم البهلليظ ي فكان مصيرهم في هاا المكان السحي  ي في جهنم وبئس المصير 

 في الكون سوأان يكرر لوهاا ملهد عظيم ومديف يصوره بديع الزمان وهو ي ول : 
 ألوف واللدة الزجر غاية في باسووذ وع وبتها( الكفر) العظمى الجناية توت أوامره
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 ن صا   وي مىىأو ا   إسرافا   الت عد لما المرات مويارات بل المرات، ماليين بل المرات، 
 وبناء المحدودة، غير الح و  وتجاوز العامة الجناية توت لضدامة نظرا   البالغىىة، في

براز سبحانه رعيته ح و  أهمية إظهار حكمة عوى  ركف في المتناهي غير ال بح وا 
 تجاوز لهول بل وح ارته اإلنسان لضرلة الت يكرر ي إاي اللنيع وظومهم المنكرين
 يظومه وعظم الكافر

 العدالة عين لهو جهنم ووصفه لعااذ فوهاا من حكم ال ررن تكراره النار وب وة ولدة ي
 (21)يسمعا   لونار يعيرون ي الاين الكفار وولئت

يات ال ررنية واوحاديث النبوية التي تحار وهنا ي بد لي من اإللارة إلى بعض اآل
 ))من هول العااذ واليوم اآلدر ي في ول تعالى           

                         

                           

                          

               )) (( ةال:تعالى )) 111-112:هود 

                                  

                       

            )) (2-1:الحج)  

 لرجل ال يامة يوم عاابا النار أهل أهون إن ) وةال رسول ا  صوى ا  عويه وسوم
 (21)دماغه ( منهما يهللوي ، جمرتان ةدميه أدمص في توضع

  چ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ  ۇ ھ          ے  ے  ۓ  ۓ   ھہ  ہ   ھ  ھٹ ٹ چ 

 (7:الموت)
يعبر ال ررن الكريم باسووذ معجز عن غضذ الكائنات وتهلليظ عناصر الكون 
جميعها وتهيج الموجودات كافة من لر أهل الضاللة ، عندما يصف الترات السماء 
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چ   چ  چ  چ ٹ ٹ  واورض بالهجوم عوى ةوم ) نوح عويه السالم ( في الأوفان

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍڍ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

  (18:الفرةان) چڈ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  چ ٹ ٹ وعصف الرياح ب وم ) عاد ( 

والصيحة ( 42-41:الاريات)     چڻ   ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہ              ھ   

ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ عوى ) ثمود ( 

 چۅ  ۅ   ۉ  ۉ         ې  ې    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ ٹ ٹ وهيجان الماء عوى ةوم فرعون   (49 - 41:الاريات)

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک       ک       ک  ک  گ     گ  

  (41 - 17:الاريات)  چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  ڱ چ ٹ ٹ ون مة اورض عوى ةارون عند رفضه اإليمان 

 چڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ            ہ   ہ  ہ  

  (71:ال صص)

وهكاا يبين ال ررن  (7اآلية من: الموت) چ   ھ   ہ  ہ   ھ  ھچ حتى أن جهنم 
الكريم غضذ الموجودات وحدتها عوى أهل الضاللة والعصيان ويزجرهم بهاا 

 اوسووذ اإلعجازل الفريد ي
 بجميع تتعو  وجريمة رهيذ، وتعد   لنيع تجاوز   والضاللة كفرال ف ال رحمه ا  : أن

 العظمى نتيجتها التي الكائنات لدو  السامية الهللاية يرفضون ونهم التي الموجودات
 هاه فإنكارهمي اإللهية لوربوبية واين ياد والأاعة باإليمان وتوج هه اإلنسان عبودية
 تعد   من نوع   ى الموجودات ب اء وسبذ ئيةالهللا العو ة هي التي ى لوكون العظمى النتيجة
 ي المدووةات جميع ح و  عوى
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 منها جزء كلِّ  وكان الحسنى اإللهية اوسماء فيها تتجوى ةاأبة الموجودات إن وحيث 
  الم دسة ، اوسماء توت أنوار تجويات تعكس مررة
هو  وأهميتها لوموجودات الرفيعة المنزلة ولتوت الحسنى اوسماء لتوت الكافر إنكار فان

 ياوسماء توت إزاء وتحريفا   ومسدا   تلويها   كونه فو  لديد وتح ير عظيمة إهانة  
 توت يسوبه بكفره فالكافري وظيفة  إليه أوكل ةد الكون هاا في مدوو  كل فان وكالت
 ي له ي معنى جامدا   ويجعوه المهمة الوظيفة

بانية الحكمة تنكرالمدتوفة  بانواعها الضاللة كانت ولما  الكائنات، دو  في الر 
 والمدووةىات تتهي ج، بدورها المىوجىىودات فان العالم، ب اء في اإللهية الم اصد وترفض
 راغبا   كان ِان!ي العاجز فما عوى اينسان يوأهوه الكفر عوى تهللضذ والكائنات تثىور،
 النجاة سبيل فدونت الموجودات وثورة المدووةات ونفور العالم غضبة من النجاة في

 سن ته في وسوم عويه ا  صوى اومين المبو غ وات باع الحكيم ال ررن دائرة في الددول
المأه رةي
(22) 

ہ  ہ   چ ويبين اومام بان اللرت با  عمل يوصل صاحبه إلى هاه المكانة  

والت ون اللرت استهانة بالكون وحأ من ةيمته  (7اآلية من: الموت) چ  ھھ  ھ
ه ، إلنكاره حكمة الدو  ورده وظائف المدووةات ، ون هاا الكون وتهوين من لان

سر التوحيد الال به ندرت الوظائف الراةية لوموجودات ، وتت رر نتيجة دو  
المدووةات ، وُتعرف أهمية المصنوعات ي وتبرز ما في هاا العالم من م اصد إلهية 

 الكون ان: ُيفهم التوحيد وبسرِ ، وحكمة دو  اول الحياة وسر وجود اول الملاعر ، 
 مجموعة باسرها الموجودات وان غزيرة، عمي ة معان   عوى ينأول  كتاذ برمته

 واهية ألتات اإلعجاز، فاللرت يحول هاا السر إلى منتهى في سبحانية مكاتيذ
 العظيم المصنع هاا يجعل بل وي وظيفة، لها وي ب اء وي حياة، لها ي روح جامدة ،

 يلئ منه وي يكسذ له ي فائدة ليئا   الكثير، النفع يدر الال
 جهنم في أبديا   عاابا   يستح  أي! عظمى وجنايات كبرى جرائم مبعث اللرت فيكون 

  چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ    ڦ چ :العظيم ا  وصد  واحدة ؟ سيئة انه مع
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 (21)ي(11اآلية من: ل مان) 
 

 ف ( في الخالئق.بيان أثر االسم ) العليم واللطي  -المطلب الخامس :
 (41:الملك)  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ ٹ ٹ 

بعد أن استعرضنا هول جهنم وغيضىها ي وغضىذ المدووةىات وانت امهىا مىن العصىاة ي 
وأهىىل الضىىاللة واللىىرت ي تمىىر عوينىىا هىىاه اآليىىة التىىي تظهىىر لأىىف ا  تعىىالى وعظمىىة 

 ىىدير العوىىيم بكىىل لىىيء ي لهىىاا عومىىه بدو ىىه وكيىىف هىىاا الدوىى  يكىىون بتىىدبير الدىىال  ال
 َيْسىىَتوِزمُ  الَلىىئ فىىي الُوجىىودَ  أن   َعوىىى تَىىُدل  يصىىور لنىىا اإلمىىام هىىاه اآليىىة وهىىو ي ىىول : أنهىىا 

 يفيها الِعومِ  ُنورَ  َيسَتوِزمُ  في اولياء الُوجودِ  َوُنورَ  يِبهِ  الِعومَ 
 َعوىى اإلنسىان ِدو َىةِ  َديلَىةِ  َبةِ ِنسى إلىى ُلىُعوِرِه ، َعوىى اإلنسىان َصىْنَعةِ  ُحسىنِ  َديَلةِ  َفِنسَبةُ 
 والَكواِكىىىذُ  الُعووي ىىىةُ  اوجىىىَرامُ  ، فهىىىو الدىىىال  ال ىىىدير المصىىىور البصىىىيري أن داِلِ ىىىهِ  ِعوىىىمِ 

ي ىىةُ   َوتُنىىادل َتْلىىَهدُ  كوهىىا ُرُبوِبي تِىىهِ  َلىىَواِهدِ  َوُلىىعاعاتُ  َوَعَظَمتِىىِه، إلوهيتىىه َبىىراهينِ  َنيِّىىراتُ  الد رِّ
 ي ُةْدَرِتهِ  وَعوى َعَظَمةِ  َوِحْكَمِتِه، ُحْكِمهِ  ُوْسَعةِ  ِبي ِتهِ ُرُبو  َسْوَأنةِ  َعوى

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ ٹ ٹ 

  (1:   )  چ

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  چ  ٹ ٹ

 (24) ( 21-18:الهللالية)چڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  

 من إلارات ةصيرة إلى ) العوم اإللهي ( الال جاء في هاه اآلية  ) َأيوهنا ي بد 
َيْعَوُم ( فكما أن الرحمة تبين نفسها كاللمس بارزاةها العجيبة وتثبت بديلة ةاأعة أن 

كالت ) العوم ( الال اتدا موةعا  ضمن مئات اآليات  چٻ  ٻ  چ وراء ستار الهلليذ
سبع الجويوة ي فان حكم النظام والميزان ، يدل ال ررنية ، الال هو أولى الصفات ال

   (29)عوى وجود عويم بكل ليء ديلة مأو ةي
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 (81اآلية من:ونفال) چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ٹ ٹ  

   (89اآلية من: ونفال)  چمئ    ىئ  يئ  جب  حب  خب     حئ چ ٹ ٹ 

  عوى والعويم هو العالم بالسرائر والدفايا التي يدركها عوم الدالئ  ي ولوم الدالئ
 (21)سعتها وتنوعها إاا نسبت إلى عوم ا  اضمحوت وتاللت ي 

وألار إلى معنى ايسم ) الوأيف( عندما يدو  ا  الدو  ويصور اولياء بصورة 
عامة ي يضع بعد الت جزيئات الت المدوو  ي فعندما كانت الصورة إنسانا أضفى 

لجمال يي وان كانت الصورة عوى أعضائه كالعين واونف واإلان ألوانا من الحس وا
زهرة أضفى سبحانه وتعالى إلى أوراةها وأعضائها ألوانا من الجمال وان كانت 
الصورة جنة النعيم أسبغ عوى ةصورها ألوانا من الحس وعوى حورها أنواعا من الزينة 
يي وهكاا مع باةي المدووةات ي فهاا الأراز من الزينة والنور تحكم عويه معاني 

كرم فتجعل الت الموجود المزين والت المصنوع المنور لأفا مجسما وكرما الوأف وال
متجسدا ياكر باسمي ) الوأيف ، الكريم ( ثم يجمل سبحانه الت الموجود المزين ، 

ى الزينة والت المدوو  الجميل ، بثمرات لاياة ، بنتائج محبوبة ، فيحول جل وعال 
 ( 28)د ي رأ اسمي ) المنعم ، الرحيم ( إلى نعمة ، والوأف إلى رحمة حتى يدفع ملاه

وكالت يتجوى هاا ايسم بان ا  عندما يدو  الدو  يلموهم لأفه فعندما يولد المولود 
ڌ  ڌ  ڎ  چ   إلى الدنيا فانه يرسل رزةه ع به مبالرة في منتهى الوأف ، وكيف ي

  (97:الاريات) چڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  

ہ  ھ  ھ    ہہ  ہ ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ   ۀ  ۀ چ ٹ ٹ 

 (22)(11:العنكبوت)  چھ  
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 تسخير األرض وتذللها للعباد. -المطلب السادس : 
 (45اآلية من: الملك) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ     چ ٹ ٹ 

يبين ا  تعالى في هاه اآلية إلى إثارة همة اإلنسان ، وبعث اهتماماته ، يكتلاف 
أبعد اوماكن وأةصاها ضمن أد  وسيوة يستأيع بها إحضار الصور واوصوات من 

 رمنة سفينة اورضالصناعات البلرية ي وهاا يواف  تصور اإلمام عندما ةال : إن 
 كثيرة حكم وجل اللمس حول دائرة دةي  بانتظام الواسع الكون بحر تبحر في سالمة
 محاصيل تجوذ وهي أرزا ، من وما يوزمها الحياة باوى ملحونة لتى، ومنافع
 فضاء في وضيوفه الجويل الدال  مدووةات لتستجم الرز ، إلى محتاجينلو المواسم

 الواسعي الكون هاا
 ووجدانه روحه أعما  من رد د اورض ملاهدته من المعنى هاا السائح أدرت وبعدما

ي وكالت يرى اإلمام أن الحاكم من أجل أن يح   العدل في العالمين رذ   الحمد: 
في هاه اورض والوصول إلى كل ما يتموكه ي من  رعيته ي أن يكون أكثر سعيا  

اورض التي هو يحكمها ي ونه بهاا يعرف حال الرعية ومبتهللياتهم ومعرفة أحوالهم 
وي ول : إن ال ررن الكريم عندما ياكر اولياء الكونية ي ياكرها لالستديل   (22)ي

 عوى صفات الدال  ووجوده 

ہ   ہ    ہڻ ۀ  ۀ  ہ ں  ڻڻ ڻچ ٹ ٹ 

 ، (22اآلية من: الروم)چھ  ھ  ھ    ھ

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  چ ٹ ٹ 

  (121:عمران رل)چگ  گ  
فهنا يلير الى أن تحريت اورض لنفسها وتدويرها حول اللمس ي واهتزازها بالزلزلة   

ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ ٹ ٹ  ي ودستها بالأواغيت كما في حال ةارون

 چڻ   ڻ  ۀ  ۀ            ہ   ہ  ہ   ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ 
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  (71:ال صص) 

  (8:النبا) چٹ  ڤ  ڤ  چ لها أوتادا ى وجعل الجبال  
ودزنها لوماء وأنبتها لتكون فيها الثماري وتنعم اإلنسان بجمالها وزينتها ي كل هاه 
النعم تحموها الهللاية من دو  هاه اورض ي فهي نعمة يتنعم بها الصالح والأالح ي 

ها أيضا  ن مة وع وبة لمن أهللى وتجبر عوى ا  وعباده ي عندما تتزلزل تحت ولكن
أةدام ه يء ي وهكاا نرى اليوم في حياتنا غضذ هاه المدووةات عوى الفرد واوفراد 
عندما يحرت ا  هاه المدووةات جنودا ي ضد الأاغين وما هاه الزيزل والدسف إي 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ ٹ ٹ ي  دليل عوى الت

  (44اآلية: هود) چېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی    ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  چ ٹ ٹ 

 (11) (11اآلية من: فصوت)        چۇئ  ۇئ   
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 الخاتمة 
 توصوت إلى النتائج اآلتية: -بعد التوفي  من ا  تعالى :

أنىىىه مىىىن أسىىىرة متسوسىىىوة فىىىي العوىىىم والتعوىىىيمي وبيىىىان مىىىدى التضىىىحية عىىىرف اإلمىىىام اواًل: 
والتحمىىل واى المعانىىدين والمعارضىىين لهىىاا الىىدين والىىدعوة إليىىه ، ورغىىم كىىل هىىاا ب ىىى 

 صابرا   محتسبا  إلى ا  وهو يكتذ وي لف وكان منها هاه الرسائل النورانية
فسىىىير ال ىىىررن الكىىىريم فىىىي عىىىرف بمنهجىىىه الجديىىىد الىىىال ةىىىل مىىىن يتمثىىىل بىىىه فىىىي ت ثانياااًا: 

 عصرنا الحاضري
نهىىاء لوظيفىىة الحيىىاة ثالثااًا:  تحىىدث عىىن معنىىى المىىوت والحيىىاة ، فىىرأى المىىوت تسىىريح وا 

الدنيا، وهو تبديل مكان وتحويل وجود ودعىوة إلىى الحيىاة الباةيىة الدالىدة، وم دمىة لهىا، 
حمىة والعنايىة وأما الحياة تحصل من إمتزاج صفات كثيرة، كما أنها تتضمن الرز  والر 

والحكمةي وميز أيضا  بين اوموات فهىو ينظىر إلىى اللىهداء بىان لهىم أب ىة حيىاة أعوىى 
وأسىىمى مىىن حيىىاة اومىىوات فىىي ال بىىور، وأظهىىر لومىىوت نعمىىا  يتىىنعم بهىىا مىىن مىىات عوىىى 

 الح  والصراأ المست يمي
 بىىين مىىدى التحىىدل لومدووةىىات فىىي أن يجىىدوا ثهللىىرة فىىي دوىى  ا  كمىىا فىىي دوىى رابعااًا: 

السىىىماوات، ويىىىرى تكىىىرار هىىىاا التحىىىدل ي يولىىىد ن صىىىا  فىىىي ال ىىىررن الكىىىريم، بىىىل هىىىو يثيىىىر 
لىىى جمىىال مىىا يصىىنع ويدوىى ، حينمىىا  ايهتمىىام والجىىد فىىي النظىىر إلىىى دوىى  ا  كوىىه، وا 
أوجىىد هىىاه النجىىوم المضىىيئة فىىي السىىماء، بىىل أنهىىا وسىىيوة لأىىرد المتمىىردين مىىن ألىىرار 

اأ، أوضىىح فيهىىا إن عىىالم السىىماء ومىىا فيىىه مىىن الجىىن، وبىىين أسىىباذ هىىاا الأىىرد بعىىدة ن ىى
المالئكىىىىة ي يسىىىىتح  مثىىىىل هىىىى يء أن يعيلىىىىوا فيهىىىىا ولمىىىىا فيهىىىىا أيضىىىىا  مىىىىن نعىىىىم كنعمىىىىة 
اومأار،والسىىحاذ، والرياح،والرعىىد والبىىر ي وبيىىان حىىال الكفىىار والعصىىاة وهىىم فىىي نىىار 

ت فىي أصىوها جهنم، فوهاا كرر اإلناار له يء بريات كثيرةي بل أنه أوجد هىاه المدووةىا
النعمىىىة والفائىىىدة لوعبىىىادي ولكىىىن بعىىىد التجبىىىر والعصىىىيان تتحىىىول إلىىىى ن مىىىة وعىىىااذي كمىىىا 
غىىىرا   أرسىىىل الريىىىاح إلىىىى ةىىىوم عىىىاد والأوفىىىان إلىىىى ةىىىوم نىىىوح ودسىىىف اورض ب ىىىارون وا 

 فرعون وجنوده في اليمي
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أوضىىح أثىىر ايسىىم العوىىيم والوأيىىف عوىىى الدوىى ، فىىالعويم هىىو العىىالم بالسىىرائر خامسااًا:   
الدفايا التي يدركها عوم الدالئ ، عوىى سىعتها وتنوعهىا التىي إاا أنسىبت إلىى عوىم ا  و 

اضىىىمحوت وتاللىىىت، والوأيىىىف هىىىو عنىىىدما يدوىىى  ا  الدوىىى  ويصىىىور اولىىىياء بصىىىورة 
عامة ، يضع بد الت جزيئات الت المدوو ، فعندما كانت الصورة إنسانا  أضفى عوى 

نىدما يولىد المولىود إلىى الىدنيا يرسىل رزةىه ع بىه أعضائه ألوانىا  مىن الحسىن والجمىال، فع
مبالىىرة فىىي منتهىىى الوأىىفي ووصىىف اورض أنهىىا سىىفينة رمنىىة سىىالمة تبحىىر فىىي بحىىر 
الكون الواسع بانتظام دةيى  دائىرة حىول اللىمس وجىل حكىم كثيىرة ومنىافع لىتىيوعندما 

 ياكر ال ررن اولياء الكونية ياكرها لالستديل عوى صفات الدال  ووجوده ي

 
 وردر دعوانا أن الحمد   رذ العالمين والصالة والسالم عوى الرسول اوميني
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 الهوامش 

المعجم اووسأ : أبو ال اسم سويمان بن أحمد الأبراني ، دار الحرمين ى ال اهرة ،    -1
تح ي  أار  بن عوض ا  بن محمد ، عبد محسن بن إبراهيم الحسيني ، باذ  1419
 ي 1194 رةم الحديث 4/81السين 

هى تح ي  دي بلار عواد  282جامع الترمال: محمد بن عيسى بن سورة الترمال ت   -2
 ، حسن غريذ    2721م ي رةم الحديث 1221،  1، دار الهللرذ اإلسالمي ، أ معروف

ينظر: إعجاز ال ررن الوهللول في فكر النورسي ، الدكتور عبد الرزا  السعدل ، دار   -1
 ي 2،7،8ص م1227اونبار لوأباعة والنلر 

ينظر: النورسي الرائد اإلسالمي الكبير ، تاليف الدكتور محسن عبد الحميد ، لركة   -4
 12،11م : ص1278معمل ومأبعة الزهراء الحديثة المحدودة ، سنة 

ينظر: رسائل النور ، الكومات ، اإلمام النورسي ، ترجمة إحسان ةاسم الصالحي ،   -9
 ي 1/714،712م : 1222لركة سوزلر لونلر ، أ الثانية مصر 

( ،  211صحيح مسوم : لإلمام أبي الحسين مسوم بن الحجاج ال ليرل الينسابورل ، )   -1
م ي أبعة كاموة مجود 2111ى هى 1428،  4دار الكتذ العومية ، بيروت ى لبنان ، أ

  ي 2291، رةم :  1111واحد ، كتاذ الزهد والرةائ  : ص
النورسي ، ترجمة إحسان ةاسم الصالحي ،  ينظر: رسائل النور ، المكتوبات ، سعيد  -8

 ي 2،  7،  1/ 2م : 1222لركة سوزلر لونلر ، أ الثانية مصر 
ينظر: كويات رسائل النور ، إلارات اإلعجاز في مظان اإليجاز ، سعيد النورسي ،    -7

م : 1224ترجمة إحسان ةاسم الصالحي ، لركة سوزلر لونلر ، أ الثانية مصر
9/218 
 

رسائل النور ، الومعات ، سعيد النورسي ،  ترجمة إحسان ةاسم الصالحي  ينظر: كويات  -2
 ي 1/991م ، 1221، لركة سوزلر لونلر ، أ الثانية مصر 

 ينظر: كويات رسائل النور صي ل اإلسالم  ،  سعيد النورسي ،  ترجمة   - 11   
 ي 7/124،  م2114إحسان ةاسم الصالحي ، لركة سوزلر لونلر ، أ الرابعة ،          
 728،729/ 1ينظر: رسائل النور ، الكومات :  – 11
 1/212ينظر: المصدر الساب  :  – 12
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( ، دار إحياء  291صحيح البدارل ، وبي عبد ا  محمد بن إسماعيل البدارل ، )  – 11 
م ، أبعة كاموة مجود واحد ، 2111هى ى 1422،  1التراث العربي ، بيروت ى لبنان ، أ

 ي 9812: رةم :  1148كهانة ، صكتاذ الأذ ، باذ ال
: رةم :  984ينظر المصدر نفسه ، كتاذ بدء الدو  ، باذ اكر المالئكة : ص  – 14

 ي  1211
تيان الكهان : ص – 19 ، رةم :  77صحيح مسوم ، كتاذ السالم ، باذ تحريم الكهانة وا 

 ي 2211
الكوفي ،  المصنف في اوحاديث واآلثار : أبو بكر عبد ا  بن محمد بن أبي ليبة – 11

م ، تح ي  : كمال يوسف الحوت ي كتاذ 1412مكتبة الرلد الرياض ، أ اوولى ، 
 ي   29141، رةم :   212 / 9اودذ في تعويم النجوم :  

ينظر: كويات رسائل النور ، اللعاعات ، ،  سعيد النورسي ،  ترجمة إحسان ةاسم  – 18
 ي  144ى  141/ 4:  م1221الصالحي ، لركة سوزلر لونلر ، أ الثانية مصر 

 ي 147ى  141/ 4ينظر: المصدر الساب  :  – 17
ينظر: كويات رسائل النور ، المثنول العربي النورل ،  سعيد النورسي ، ترجمة   – 12

/  1م مصر ، 2111وتح ي  إحسان ةاسم الصالحي ، لركة سوزلر لونلر ، أ الثالثة 
 111ى  119

 ي  919ى  914/  1ينظر: كويات رسائل النور ، الكومات :  – 21
 ي 211، رةم :  112صحيح مسوم ي كتاذ اإليمان ، باذ أهون أهل النار عاابا  : ص – 21
 ي  127ى  128/  1ينظر: كويات رسائل النور ، الومعات :  – 22
 ي 11ى  19/  4ينظر: كويات رسائل النور ، اللعاعات :  – 21
 ي 471ى  471/  1ينظر: كويات رسائل النور ، الومعات :  – 24
 ي  181/  4نظر: كويات رسائل النور ، اللعاعات : ي – 29
أسماء ا  الحسنى ، لإلمام لمس الدين محمد بن أبي بكر بن ةيم الجوزية ، تح ي   – 21

 111م مصر : ص2119محمد أحمد عيسى ، دار الهللد الجديد ، أ اوولى : 
 ي 492ى  891/  1ينظر: كويات رسائل النور ، الكومات :  – 28
 ي  111/  2رسائل النور ، المكتوبات : ينظر: كويات  – 27
 ي 182/  4ينظر: كويات رسائل النور ، اللعاعات :  – 22
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 ي 122/  1ينظر: كويات رسائل النور ، المثنول العربي النورل :  – 11 
 

 المصادر  
المعجىىىم اووسىىىأ : أبىىىو ال اسىىىم سىىىويمان بىىىن أحمىىىد الأبرانىىىي ، دار الحىىىرمين ى  -1

عىىوض ا  بىىن محمىىد ، عبىىد محسىىن بىىن تح يىى  أىىار  بىىن  1419ال ىىاهرة ،  
 إبراهيم الحسينيي

هىىىى تح يىىى  دي  282جىىىامع الترمىىىال: محمىىىد بىىىن عيسىىىى بىىىن سىىىورة الترمىىىال ت  -2
م ي رةىىم الحىىديث 1221،  1بلىىار عىىواد معىىروف ، دار الهللىىرذ اإلسىىالمي ، أ

 ، حسن غريذ    2721
دار إعجىىاز ال ىىررن الوهللىىول فىىي فكىىر النورسىىي ، الىىدكتور عبىىد الىىرزا  السىىعدل ،  -1

 مي1227اونبار لوأباعة والنلر 
النورسي الرائد اإلسىالمي الكبيىر ، تىاليف الىدكتور محسىن عبىد الحميىد ، لىركة  -4

 مي1278معمل ومأبعة الزهراء الحديثة المحدودة ، سنة 
رسىىائل النىىور ، الكومىىات ، اإلمىىام النورسىىي ، ترجمىىة إحسىىان ةاسىىم الصىىالحي ،  -9

 م  ي1222لركة سوزلر لونلر ، أ الثانية مصر 
صحيح مسوم : لإلمام أبي الحسين مسوم بىن الحجىاج ال لىيرل الينسىابورل ، )  -1

م ي 2111ى هىى 1428،  4( ، دار الكتىذ العوميىة ، بيىروت ى لبنىان ، أ 211
 يأبعة كاموة مجود واحد

رسائل النور ، المكتوبات ، سعيد النورسي ، ترجمة إحسان ةاسم الصىالحي ،   -8
 مي1222ثانية مصر لركة سوزلر لونلر ، أ ال

إلارات اإلعجىاز فىي مظىان اإليجىاز ، سىعيد النورسىي ،  ترجمىة إحسىان ةاسىم  -7
 مي1224الصالحي ، لركة سوزلر لونلر ، أ الثانية مصر

كويىىىىات رسىىىىائل النىىىىور ، الومعىىىىات ، سىىىىعيد النورسىىىىي ،  ترجمىىىىة إحسىىىىان ةاسىىىىم  -2
 مي1221الصالحي ، لركة سوزلر لونلر ، أ الثانية مصر 
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 ت رسائل النور صي ل اإلسالم  ،  سعيد النورسي ،  ترجمة كويا - 11    

 مي2114إحسان ةاسم الصالحي ، لركة سوزلر لونلر ، أ الرابعة ،          
( ،  291صحيح البدارل ، وبىي عبىد ا  محمىد بىن إسىماعيل البدىارل ، )   - 11 

 دار إحياء التراث  
م ، أبعىىة كاموىىة مجوىىد 2111ى ى هىى1422،  1العربىىي ، بيىىروت ى لبنىىان ، أ        
 واحدي
المصىىنف فىىي اوحاديىىث واآلثىىار : أبىىو بكىىر عبىىد ا  بىىن محمىىد بىىن أبىىي لىىيبة  - 12

 الكوفي ، مكتبة الرلد 
 مي1412الرياض ، أ اوولى ،        

كويىىات رسىىائل النىىور ، اللىىعاعات ، ،  سىىعيد النورسىىي ،  ترجمىىة إحسىىان ةاسىىم  - 11
 الصالحي

 مي1221زلر لونلر ، أ الثانية مصر ، لركة سو       
كويىىىىات رسىىىىائل النىىىىور ، المثنىىىىول العربىىىىي النىىىىورل ،  سىىىىعيد النورسىىىىي ، ترجمىىىىة  - 14

 وتح ي  إحسان ةاسم  
 م مصري2111الصالحي ، لركة سوزلر لونلر ، أ الثالثة        

أسماء ا  الحسنى ، لإلمام لمس الدين محمد بن أبىي بكىر بىن ةىيم الجوزيىة ،  - 19
 تح ي  محمد أحمد 

  م مصر ي 2119عيسى ، دار الهللد الجديد ، أ اوولى ،        
 


