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 لص  امل
أرسللا ات اعللار الرسللا الدللراا ندايللة الفللاا كاإلللة، إلاحبيللاة االسللالية ياجللة عر الهالل ا اللل   ي لل ا  للل    للارة الللف   
وصلل اا الللرود ا للداا الهلل ازن املطللل إل لسللعااة االسللان   احبيللاة الللديفا واقرللرة،  سللا أ دللاا ال للر ن الدللر  والسللفة 

ملسهشللرية بللن أبفللاا مللن الللد اة اللل ين بللعروا باحباجللة امللأللة عر  للال  أمللرا  ال للل إل االفب يللةو وير للر أن سللعيد الف رسلل  
للل ا،  للدا  امل صللا عر معرإلللة ات اعللار واا إلفللان عليلل و أسلل ا واألراللرا، ويللر  سللعيد الف رسلل  الهالل ا األمللة وا ا لل

الها ا   ا  ة الف رس  من رالل رسائل و وهل ه الدراسلة هل  اراسلة كي يلة، واعهإلد  ه ه امل الة عر مجع وحتليا مسات
بللديع الزمللان سللعيد   ا لل ة  الهالل ا بهإيللزلللة عر ال لل ل  للل  املللف و ال صلل   الهأليللل و و  الف ايللة اسهصلالل  امل ا

ز، وال  لللر، : الععلللمف لللاالهاللل ا   ا  اللل  و  ، وبر للل ر أسللل ه ديلللدة سلللان    بفلللاا بصاللليالف رسللل  لهيعلللة  فاصلللر  
 و، واله دريوالش  ة

 ا  ة سعيد الف رس ، أس  الها اوبديع الزمان، الدلإات امل ها ية: 
 

 المقدمة .1
الهأ الت اليت  رإل لا العلاا ااسلالم  رلالل الفالا النلال ملن ال لرن سعيد الف رس  أهم ااماا بديع الزمان  ب د
ال ضلاا  لل   أيلاابل د ، و للدوللة العنإاليلةالضلعا    بلة،  يل   اصلر ر والفالا األول ملن ال لرن العشلرينالهاسع  ش
، عر أن اراجعلل  هلل ه انعإللة لسللبيا ب عللا الاللأ ة ااسللالمية اللليت كللان العفيللا  للل  الفرللاا ااسللالم علل ا اناخلالإلللة و 

ذلللم مللن رللالل ير للر لعإللل  ال اسللع وج للااه الط يللا، و    اركيللا،  للب ل للا ببللديع الزمللانأ للد روااهللا سللعيد الف رسلل  
بالهال ا  اههإل  ا  ال ير لر أن كإلا ( الليت  لدا عر عل لاذ اا لان وال صل ل عر ات اعلار، ا  ا    )رسائا الف ر

ألن احبيللاة االسللالية ياجللة عر الهالل ا اللل   ي لل ا  للل  اط للري الللف   وصلل اا  للررلل  بللالف   االسللالية،والرتبيللة 
لسللعااة االسللان   احبيللاة الللديفا واقرللرة، وإلللق ا جي للات ال للر ن الدللر  والسللفة الللرود ا للداا الهلل ازن املطللل إل 

 الفب يةو
ملللللللن م لللللللده ولشللللللوا ، وحتاللللللليل  العلإلللللل  ووإلااللللللل ،  ،م دملللللللة  للللللن  يللللللاة سلللللللعيد الف رسلللللل البألللللل  يهفللللللاول و 

 الرهللللل  بالهاللللل ا، وايلللللز ا  اللللل  الهاللللل إلية  لللللن الطلللللر  الاللللل إلية،  وبيلللللان والهاللللل ا   ا للللل ة سلللللعيد الف رسللللل ،

mailto:ahmedalqodsi@unisza.edu.my
mailto:ahmedalqodsi@unisza.edu.my


 
6-7 September 2015 – Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia 
Proceedings of ICIC2015 – International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21

st
 Century 

eISBN: 978-967-13705-0-6 

 

 

900 

 أربعللللللة صللللللاور ماللللللدرها ال للللللر ن الدللللللر   لللللل لاهإألللللل ر  اللللللليت أسلللللل  الهالللللل ا   ا لللللل ة سللللللعيد الف رسلللللل بيللللللان و 
   ات اعار و معرإلة عر وأرارها أررإل الطريق اليت اعهرب، و  واله دري ،والش  ة ،وال  ر ،الععز وه :

 مقدمة عن حياة سعيد النورسي .2
هل ا املبأل  تللات  لن سلرية رجللا أهلرت ا  ال  عاابيلا  للل  املسللإن،  يل  أبللن م للده ولرلرة  للل   يهفلاول

أسرا  الدر ة ولشاا  األور، ولشا   و إل  السياس ، و ا ل   ل  ل ا بديع الزمان املهإيز، ولرلرة  لل  علهاجل  
تطلات أهلر كبلري   الهلوهري  لل  ا  ال  املهوصللة العلإ  املشل  ر   رسلائا الفل ر ، وأرلريا لبل ة  لن وإلاال ، مللا نل ه ا

 :  ا   ال روع الهالية   الرتبية ال جدالية الا إلية ال اضأة   رسائل  وأابا   ، وبياهن

 المولد: أوال   2.1
، الهابعللللة ل اليللللة 1ميالايللللة   رريللللة )للللل را(( 1877 ه ( امل اإل للللة لعللللاا )1294الف رسلللل   للللاا ) ولللللد سللللعيد  

 و  ىف بر  االلاض ل بدراسهان اركيا )بهلي ( ال ارعة

 : األسرةاثاني 2.2
ن الهللللللدين، والللللللده ، و للللللل  رللللللدر كبللللللري مللللللة مه سللللللطة احبللللللال، اشلللللله ا بالزرا لللللةكرايللللللسللللللعيد الف رسلللللل   أسلللللرة 

"،   رإلللللل  أيضلللللا بلللللاله     ، والدالللللل  "لل ريللللللة بفللللل  مللللللل ال   لللللاهرل لللللا بالاللللل   له للللل اه و ور للللل ، "ملللللريزا بلللللن  لللللل "
وكللللان أرلللل ه الدبللللري  ،   للللر مللللا اسللللهطا   عر ذلللللم سللللبيال ع أ  انللللا عال وهلللل   للللل ؛ إللللللم ادللللن ارضللللوالاللللالد

 و  2)املال  بد ات(  املا يشه ا بالهدري 

 : النشأةاثالث 2.3
ع وكنللرة ، وايللز  للن أرراللل  يللا اال للالظ للرت  ليلل   المللات اللل كاا والفبلل    ورلل  مبدللر مللن  يللاة سللعيد 

، ويفللار  يت كللان يللد   علي للا والللده   بيهلل  للل   ضلل ر  للال  الدبللار اللل، وكللان صللر  االسه سللار وارللة املال رللة
، كاللل  هإامل  مسللائا إللسل ية وإلدريلة  إي لة، جلبل  اهو  هل ا الاللبا املبدلر وي لا ملع  لإلاا ال ريللة مسلائا كنلريةإل

كفلل  رللد  للده  ريللاص     للد صللبا  أ  األمللرين ا ضللا   ، ي لل ل  للن ل سلل :اللد  ه عر الهومللا واله دللري
، أا وج اا باريا ه ا  ل  أن يفه   ذلم عر العدارضاا  إر سعيد يدوا ألا ألا سفة مع سلطفة الدليا وأهب

                                                           

، بلديع )  بلد ال لاار بلاالل  ة العنإاليلة، ورد  رإل  هل ه الدلإلة عر)لل را(   أوارلر الدولل)ل روز(، وه   يد الربيع لد  األكرااأصل ا من كلإة و  1
 ( و 583،   1  مان سعيد الف رس ،الز 

 و  50: ياة ااماا اجلليا بديع الزمان  املال صإد زاهد املال زكرا ، تة سريعة من رالصة   و2
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: علللل  ال أريلللد العلللدا بلللا ، ويضلللعر ملللن األور رلللائالالناليلللة ملللع  يلللاة ا هياايلللة ذات مشللل ة  إلرأيهللل  ير لللا  
 و 3الب اا

 : التحصيل العلميارابع 2.4
، إلشلللللللرع   بلللللللد ات(   ا ج للللللل  عر  للللللللا العللللللللمأريللللللل  األكلللللللرب )امللللللللال   الف رسللللللل   ريلللللللق سللللللللم سلللللللعيد

، و  هنايلللللللة كلللللللا 4ا(  لللللللل  يلللللللد بلللللللي  ال ريلللللللة )صإلللللللد أإلفلللللللد (1882األور   رريلللللللة ) لللللللا ( سلللللللفة ) ال للللللل   ل مللللللل 
ال   هللللل ه ،  لللللري ألللللل  ا يسلللللهإر  للللل ي البيللللل  ليهل للللل  مفللللل  اروسلللللا عضلللللاإليةأسلللللب ع كلللللان يفه لللللز إلرصلللللة رجللللل ع أريللللل  عر

،  يللللللل  للللللللال ع علللللللاإل بلللللللي  ، إلاله لللللللا عر رريلللللللة )بلللللللريم (5وختاصلللللللإ  ملللللللع زمالئللللللل ال ريلللللللة بسلللللللبا  لللللللدة مزاجللللللل  
و ول لللللرا ع علللللاإل الشلللللي  بللللل  رلللللاا بزيلللللارة والديللللل   "الإي  الشلللللي "الرللللل  وبلللللعا ه  و لإللللل   لللللب ل  لللللا بلللللللاملدرسلللللة ألر

 و  6ك  ي ا بف س   ل   ري ة افشله  والبيلة اليت لشو إلي ا
، وأصبح هل ا امليلا أكنلر رل ة  فلدما رأ     لا العلم ر يا مف  لشوا  األورعر  -عذاً  -ف رس  كان ميا ال

والديل  سلعيد لل ا اسلهوذن و 7، وظلل  راسلصة   ذاكرال  عر  رلر  ياال حتن   ل  االسهزااة    لا العلممفام  رؤيا 
ألن الشللي   ،أإلفللد (،  للري أللل  ا  دلل  هبللا  لل يالالهأللق ردرسللة الشللي  )أمللن ، و ا(1888وذهللا عر )بهلللي ( سللفة )

ر مدرسلة )ملري  سلن وص(   ، إلاله لا عيس  لا ر سف  وأوكل  عر بص   رر، وهل ا ملا  لز   ل ل  سلعيدرإلض ادر 
 ،  يل  كالل  الد سلعيد ملا ص لق  إ  ل  العلإل و و  كلا هل ه امللدارا ا)مد (، مث عر مدرسة )ك اش(   )وان(

 و  8، لد ل  من االمي  املرا ا األوراالههإاا الدا  ب  ، كإا ا اد ل  الفأ  والاراالدراسة ا هار 
، وهفلللاد بلللدأت الدراسلللة األساسلللية ايزيلللد( الهابعلللة تاإلرلللة )أرضلللروا(بعلللد ذللللم امللل  عر مدرسلللة   رضلللاا )ب

؛  رسلة ا الزا  لل  هالهلة أبلومع أن ال لرتة الليت رضلاها   هل ه املدر  ر اية أسهاذه الشي  )صإد جالص(وللف رس  ب
امل لللررة  لللااة   ، عذ أمت اراسلللة الدهلللا وبلللدل  لللل اة الهدللل ين ال دلللر  لديللل  إلإهنلللا كالللل   فيلللة بالهأاللليا العلإللل 

، وكلللان ي لللرأ   اليللل ا ال ا لللد ملللن مهللل ن أصلللعا الدهلللا ملللائيت صللل أة وي  إ لللا اون الرجللل ع عر امللللدارا الديفيلللة
                                                           

 و 278-ل277: ل ارمجة ع سان راسم الااحبيل   : الشعا اتالزمان سعيد الف رس وبديع 3
 و (51   ،كات ااسالمية احبدينة   اركيا: احبر أمحد ل ر  الفعيإ مدرسة الشي  صإد أإلفد   ل  الطري ة الف شبفدية ) و4
 و 50:   ،من  ياة ااماا بديع الزمان املال صإد زاهد املالزكرا ، تة سريعة و5
والدالل : كيللا ربيللهم هلل ا الالل ري  ، أجابلل  ال الللدة:  فللدما أصللبأ   للامال بسللعيد، ا أ للو مدالللا اون  فللدما وصللا األسللهاذ عر بيلل  سللعيد سللول  و6

رأ   او  علا األسلهاذ  يفإليد ملريزا وهل  ي ل ا ب لران وهل رينو واا لق أن  ضلر واللد سلعا ا أرضلع  اون وضل ا، و فدما جاا سعيد عر الدليوض ا
، وأللا اضلطر   الل هاإل واايلاإل ا سيد  عن مزر يت بعيدة بعض الشل : يأإل اه ه ه احبي الات مدإإة، إلسول   ن سبا ذلم، إلوجاإل مريزا رائال

ل إلللة أن الللدرا بيللليت  عر امللللرور  لللرب ملللزارع اجللللريان، لللل ا أكإلللم أإلللل اه هللل ه احبي اللللات كللل  ال اوكلللا ملللن  شلللائ  هللل ه امللللزارع ولبااا لللا، ألل أ للل ر
 و (11 ،  الف رس  رجا ال در    ياة أمة سعيد ،أورران صإد  ل و) راا

 و 12  ، سعيد الف رس  رجا ال در    ياة أمة ، و أورران صإد  ل 7
 و12س  رجا ال در    ياة أمة ،   ، سعيد الف ر  ل و أورران صإد 8
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ذكائل  ورل ة  اإلرهل ، عذ كلان باسلهطا ه    ل  صل أة كامللة ملن أ  لد  ، وسا ده   ذلم  لدةان ام  واحب اب 
 و  9امله ن رعرا رراا ا ررااة وا دة

، وارللا رااة  للل  ضلل ا ال فاايللا وال لل الي ظللا ي ضلل  معرللم ورهلل    ال للو  هلل ه ال للرتة ال طللع  للن العللاا، و 
وبعللد هنايللة ،  وسللل ك ماحبدإللاا اابللرارينعللض ، مهللوهرا   ذلللم بلل راا ب لللة زهللد وا شللا و رياضللة ل لل   في للةمر 

روا ا(  يلل   ضللر بعللض الللد1889عر )بهلللي ( ) ، ذهللا سللعيدباللأبة الشللي  )صإللد جللالص( األبلل ر النالهللة
  بوريللل  األكلللرب )امللللال  بلللد ات(، ، وملللن هفلللاد ذهلللا عر مديفلللة )بلللريوان( إللللاله ألسلللهاذه السلللابق )صإلللد أإلفلللد (

،  يل  اله ل  بوسلهاذه السلابق )إللهح عر )سلعرا( مث اذهلاو 10لب   سعيد وا  ر جرت بيف إا صاورة برهف   ل  و 
 و  11ات أإلفد ( ال    عا ل  ة ذكائ  و  ر 

، إلشل ر   لإلاا )سلعرا( عر  االهل    أصلعا ي  العب ر   لدي  االال  العلإيلةوهب ا أصبأ  سرية الهلإ
، إلللإن سللعيدا أإلأللم مللن كنللرة السللائلن وصللع بة األسللللةو وبللالر م لإيللة للهوكللد مللن صللأة مللا يللرو    للل املسللائا الع

وملن  سلعيد املشل  ر و ره، إللو ل  ا  ليل  )سلعيد  مشل  ر(، أ :اجلإيع وه  ا يهعاوز بعد اخلامسة  شرة من  إل
، وهفلاد   ل  ملن  ا هدا ملدة   أ لد أملاكن العبلااة ،  ي )سعرا( ا ج  عر )بهلي (، ومف ا عر مديفة )الل (

 و ي"" لل ريوز باا   ب باإل السن"ال ام ا اتكهاإل 
 عذ اسللللللله اا ملللللللن مدهبلللللللة ،إليإلللللللا بعلللللللد   عهلللللللراا اد يفللللللل  العلإللللللل ورلللللللد أسللللللل إ  عرامهللللللل  ملللللللع واص )بهللللللللي ( 

ع  لللللل  أم لللللات الدهلللللا    للللللم احبلللللدي ، و للللللم الدلللللالا، واملفطلللللق، ، وا للللللالللللل اص ال فيلللللة بوصلللللفاا ملللللن العلللللل ا
، كإللللللا كاللللللل  الدهللللللا والاللللللأا الاللللللاارة إلأ لللللل  مف للللللا بلللللليلا كنللللللريا والفألللللل ، واله سللللللري، واحبللللللدي ، وال  لللللل ،
روسللللللل  الديفيلللللللة  لللللللل  يلللللللد و  )ملللللللاراين( ال للللللل  الف رسللللللل   رلللللللر او 12 ملللللللن اسلللللللهالب ل مالللللللدرا  رلللللللر ملعل مااللللللل 

 و 13الشي  )صإد الد رو (

  السياســي: العمل اخامس 2.5

                                                           

 و 21  ن  ياا  و هاره،   لررة  امةو ع سان راسم الااحب ، بديع الزمان سعيد الف رس  9
، با ررأت كهبا أرر  هابا، ررأت مثالن ك"لعم"ماذا  "و "ررأت مثالن كهابا"و: اركهم  " و ايا سعيد رائال : "ماذا ررأت بعدماسول املال  بد ات و10

 بللد ات لفهيعللة االمهأللان، عذ بللرهن سللا مللا بللدا لللم "و ورللد إللل ج  املللال  ن سللومهأفم"و "عللل   اضللر لالمهأللان للالوة  للل  كهللا الدراسللة "و"عذ
 و (14 رس  رجا ال در ل  : : الفأورران  ل و) د أن كان الإي ا لدي "سعيد الا ري"  ل  ردرات  لإية إلائ ة اإلع  أراه عر رب ل  معلإا ل  بع

 و (22  الااحب : بديع الزمان ،  سان و كإا ب د ل  ب  ل :"عن اجهإاع ال كاا اخلار  مع ال  ة اخلاررة للأ   ب  لاار جدا"و) ع11
 و  23 :  ، بديع الزمان،، وع سان راسم57ل اسالمية احبدينة   اركياو أمحد الفعيإ ، احبركات ا12
 و )ك رة( من رر  والية )سعرا( ررية و لسبة عر13
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، وا ا يدللن ي للاإل األمللراا واحبدللااعذ ، ل للد مجللع الف رسلل  عر  للدة اللل كاا ورلل ة احباإلرللة الشللعا ة واارللداا
سلللعيد عر )ملللاراين( سللللفة  إللللل ها ،14 صلللا صللل ر سلللف  اون ملللل اج ه م ولالللأ م لررلللالع  للللن ظلإ لللم للر يلللة

أسلللللة  اللللدروا علللامع املديفلللة وااجابلللة  لللل ، وهفلللاد لشللل"   عل لللاا ا( بعلللد أن رضللل  ملللدة   )جلللزرة(1892)
 و الهشر امس راصدي   ب 

  ا سلللللليع ؛ عذ اله لللللل    )مللللللاراين( بطللللللالبن سللللللا داه  ياالللللل  السياسللللللية األورذلللللللم ال رلللللل  وبللللللدأت مفلللللل  
، الللللللل   يلللللللر  ا(1897-1839ال اللللللللدين األإل لللللللال )كلللللللان ملللللللن أابلللللللاع مجللللللل: والطالـــــــ  األو  ، إلارللللللل  ال دريلللللللة
صدا ماللللطلأات األإل لللللال   و وسللللريا  للللل  هنعلللل  أصلللللبح يسلللله  اسللللهطاع اجلإلللللع بللللن العلللللم واللللللدينالف رسلللل  أللللل

ا( له  يللللللد 1840كللللللان مللللللن أابللللللاع الطري للللللة السف سللللللية اللللللليت بللللللدأت اعإللللللا مفلللللل  ): الطالــــــ  الثــــــانيو و أابياالللللل 
 و 15 ال بائا البدوية

و  للري أن  للاه عر )بهلللي ( حتلل   راسللة مشللداة؛ إلفولهيعللة لشللاا الف رسلل    )مللاراين(، و بلل  بلل  عر اللل اص
 وا مف  أن ي يم مع    بيه إلطل ،ة إلضا ه ا الشاإل العاا ومفزله واص بهلي   را بعد مدة راري 

 ( بديع الزمان  ) : الحصو  على لق اسادس 2.6
  عهلر ا ل ة ملن والي لا ) سلن ا( ر لا عر )وان(  لل1894، و   لاا )  )بهللي ( سلفهن سعيداام  عرامة 

عر حبدينلة ، وكلان  للم مدهبلة  فيلة بدهلا العلل ا ا) لاهر بابلا( الل   رللا ) سلن بابلا(، إلوراا   رالر بابا(
 و  جالا الدها ااسالمية

  ، رضللاها   الهللدري  مهبعللا   ذلللم  ررللا جديللدة  للري اللليت)وان( مدلل  الف رسلل  شلل   شللرة سللفة  ول للد 
، و  لللق   ذللللم اا لللا مللللا كلللان اربلللاا ال بائلللا وااصلللالد بيف لللا وكلللان  لللر   كالللل  سلللائدة   امللللدارا الديفيلللة،

 و16صر  ب  من ا رتاا وا دير   الم األوساا
سلعيد إلي لا ب ال ر با ل     بلعرو  بعض أساا ة العل ا احبدينلةاملفارشات مع ل ااات و الو  ه ه ال رتة مجعه  

لإ للللا والللللهإدن مف للللا   إلللللرتة وجيللللزة،  يلللل  ا لللللع  للللل   للللل ا اجل راإليللللا، األمللللر اللللل   اإلعلللل  عر اع الللللم العللللل ا،
، ومفارشلة 17 ، وأصبح راارا  لل  الهلوليا   بعضل اي لهار ، واواجلي ل جيا، وال يزياا، والديإياا، وال لم، وال لس ة

 و  "ببديع الزمان" ولفب    العلإ  ذا   ب را ، إلل ااملهصاان    اال ا، 
                                                           

الع  للن عر اارللوا  الل  عيللاه  راللة ذهللاإل الف رسلل  عر رئللي   شللرية )مللريان( (87، 1و رو   بللد ال للاار بللاالل    كهابلل  )بللديع الزمللان سللرية ذاايللة م الللة، 14
 و  الرلم وااللهزاا بااسالا

 و  56و أمحد الفعيإ ، احبركات ااسالمية احبدينة   اركيا ،   15
 ل  25و أورران  ل ، الف رس  رجا ال در،   16
) مالط   زكل  العابل ر، بلديع الزملان سلعيد الف رسل ، لرلرة  املة  )وان( با  ريلق   مديفلة، عال أن هل ا الدهلاإل ضلاع بسل و ألا سعيد كهابا   الرياضليات17

 و  (23:   ن  ياا  و هاره ،  
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 نتاح العلمياإل: اسابع 2.7
 ،18 رسللالة، هللل  أسللاا إلدلللره وا  اللل خمل لللاً اراهللاً  لإيلللاً م إللاً يزيلللد  لللل  هالهللن ومائلللة  الل   سلللعيد الف رسلل 

 و19 ( الف ر رسائا (ومساها
 إللللللد ا ااإ  للللللة األور املسللللللإاة: )الدلإللللللات( عذ  وهلللللل ه الرسللللللائا  اهلللللل زع  للللللل  أربللللللع  إ  للللللات رئيسللللللية

 لللللللا ااإ  لللللللة النالنلللللللة: )اللإعلللللللات(، مث ، الللللللليت بلللللللدورها اهشلللللللعا  فمف لللللللا افبنلللللللق ااإ  لللللللة الناليلللللللة: )املده بلللللللات(
 والشعا ات( وه  مه ر ة  ن ساب ه ا: )ااإ  ة الرابعة

ملأللللللللللللق  -ملأللللللللللللق رسللللللللللللطإ    - : ملأللللللللللللق بللللللللللللارالهالهللللللللللللة مال للللللللللللقورللللللللللللد أحبللللللللللللق هبلللللللللللل ه ااإ  للللللللللللات 
دمللللللللللة ال للللللللللر ن الدللللللللللر ، وإل لللللللللل  الللللللللللد  ة، ، وهلللللللللل  رسللللللللللائا ا جي يللللللللللة عر  لبللللللللللة الفلللللللللل ر   أسللللللللللاليا رأمللللللللللرياا 

 و وال ضايا العإلية اليت ا اج  م

 الوفاة :اثامن 2.8
ع بعلض ، مث ا جل  ملبل رين، جلل    مديفلة )أإليل ن( مللدة ا(1949بعد رلرو  سلعيد الف رسل  ملن السلعن سلفة )

، ئا الفلل ر( و للدا معارضلله ا لل للال ن، وأرللاا هفللاد سللفهن اله للز إلي للا صللدور رللرار اتدإللة بهربئللة )رسللا البلل  عر )أمللرياا (
 و  20رولي ( وا زيع اإل اا رعية  الب  بطبع  الا الفس  مف ا  ل  ج از السأا )ال

، وكال  ه ه أول زيارة  لرة لل  مفل  سلفن  )عسد  ب ر( عر مديفة ا(1951سفة ) وذها سعيد الف رس   
، ومدلل  بلل راً ولاللا بلل ر يسلله با الللزوار اللل ين وإلللدوا لزيارالل  اون  يلل  اله لل  بطالبلل  ال للدام  واجلللداكنللرية 
بلاحبروا « الشلباإلمربلد »، وهفاد  بلع  لبلة الفل ر رسلالة عر مديفة )اسبار ة( وبعدها ساإلر سعيد الف رس ، 21ال طاع

( 163، إلرإلعل  ضلده ا ل   مه إلة عيلاه رصال لة امللااة )اهلات املعاايلة لللدين   احبد ملة، األمر الل   أهلار االملالايفيةا
، إلاسللهد   للإنلل ل أمللاا اتدإللة ه دا عرامللة الدولللة  للل  أسلل  ايفيللة، اللليت حترللر أ  لشللاا يسلل22مللن الدسلله ر الرتكلل 
 و(ا1952باسهالب ل سفة )

                                                           

 و  )بارال ( مديفة ااري  ل ي  عر من ا(1926)كان   مر لة سعيد اجلديد اليت ابدأ من  اا و  18
د جلاهبه  ىف كلا مدلان  ل ال  يلاا ، مف لا: رلريب امس لا: لل را، كلإلة "الفل ر" رلعن سبا ع ال  اسلم رسلائا الفل ر هل  أن  : و ي  ل سعيد الف رس 19

أ د أساا ا  ىف الطري ة ال اارية: ل ر الدين، وأ د أسلاا ا    و و ل ر صإد : سيدسم أسهاذ  ىف الطري ة الف شبفدية، ااسم والدا  املر  مة ل رية
ا مشلدال  ، وأكنلر ملا  ليب ويف رهلا هل  الهإنليالت الف ريلة، وأكنر ملا ي ضلح كهلباسم: ل ر ىن من  الىب من يسإ ن، وأكنر من يالزمال ر ن: ل ر 

، إللإن عمللام  اخللا  هلل  سليدلا  نإللان ذو ر  حنلل  ال لر ن واحناللار رلدميت إليلل و ولشللدة بل  احبسلىن: اسلم "الفلل ر" ملن األمسللاا   احب لائق اانيلة هلل 
 و (70الااحب ،   و ارمجة ع سان راسم ا  ة الف ررس : املال ق   إل   الف رين رض  ات  ف  )الف  

 و 249   ، الف رس  رجا ال در ،ن صإد  ل و أوررا20
 و 106، بديع الزمان سعيد الف رس  ،  و ع سان راسم الااحب 21
 و 261   ، الف رس  رجا ال در ،و أورران صإد  ل 22
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،  يللللللل  اعلللللللر  ملضلللللللاي ات رياا (اتاكإلللللللة بلللللللإ الن براااللللللل  إل لللللللاار )اسلللللللهالب ل( عر مديفلللللللة )امللللللل  واله للللللل
، إلورسلللللللا  ريضلللللللة عر وزار  العلللللللدل والدارليلللللللة يسلللللللهفدر إلي لللللللا اللللللللم املضلللللللاي ات ولهيعلللللللة ل يلللللللاا بعلللللللض  ديللللللدة

، مت  ا ه للللللللال ا(1953رأاإلرللللللللة )صامسلللللللل ن(، سللللللللفة )« اجل للللللللاا األكللللللللرب» البلللللللل  بفشللللللللر العريضللللللللة   جريللللللللدة 
، كإلللللا بلللللرأت بلللللديع الزملللللان سلللللنول  لللللن اجلريلللللدة وأ لللللد  لللللالإل الفللللل ر، عال أن اتدإلللللة بلللللرأت سلللللا ه إاامللللللدير امل

، عذ رأت أللللللل  ال م الللللللة   اجلريللللللدة ل سلللللل ا، بعفلللللل ان: )أكللللللرب برهللللللان(  ال ضللللللية املرإل  للللللة ضللللللده بسللللللبا لشللللللره 
 و  23ي جد   امل الة ما ي جا الع اإل

رللللللللرباا لدراسللللللللة صه يللللللللات )رسللللللللائا الفلللللللل ر ( وعبللللللللداا  ا( جلفللللللللة1948وبللللللللدل  صدإللللللللة ) إليلللللللل ن( سللللللللفة )
ا( عر عصلللللللدار ا ريلللللللر ي يلللللللد أن الرسلللللللائا 1956اللللللللرأ    نلللللللا ملللللللن الفا يلللللللة ال ال ليلللللللة، واله للللللل  اللعفلللللللة سلللللللفة )

وبلللللعر  ،دأ الف رسللللل  بفشلللللر رسلللللائل    اركيلللللاختلللللل  ملللللن أ   فالللللر خملللللالا لل لللللال ن، واسلللللهفاااً عر هللللل ا اله ريلللللر، بللللل
منللللا هلللل ا اليلللل ا، ل للللد اله لللل  :  هلللل ا هلللل   يللللد رسللللائا الفلللل ر كفلللل  ألهرللللر زت، ورللللالالف رسلللل  أن م إهلللل  رللللد أالللل
 و م إيت، عذن إلسور ا رريباً 

ل د كال  اربئة )رسائا الف ر( لهيعة لله يريات   احبياة السياسية  يف ا، مما جعلا سلعيد الف رسل  يشلارد   
ألن هلل ا احبللزإل  ميلل ه عر ا إلل ، لللي وصلل ت ملالللأة احبللزإل الللد  را  ، كإللا وجلل  اال ا(1957الهصللاإل  للاا )

، وبعلللد اللل ص احبلللزإل اللللد  را   احبدلللم  لللاا ، وعمنلللا أللللل  أرلللا ضلللرراً ملللن  لللزإل الشلللعا ضلللا ا ا  للل  عسلللالم 
، ومسلح بهلدري  اللدين ااسلالم    األذان الشر     الل لة العربيلة ، وأ اااً من احبرية   اركياا( أباع ج  1950)

، إلاحنسللللرت م جللللة احبللللرإل عا، وإلللللهح مللللدارا األئإللللة واخلطبللللااممف  للللاً     للللد  للللزإل الشللللاملللللدارا بعللللد أن كللللان 
 وهية والهأريض  ل  الدين ااسالم والدرا

ر أيامللللل  رديفلللللة )اسلللللبار ة(، وبلللللالر م ملللللن ا دمللللل    السلللللن، وسللللل ا سلللللدن سلللللعيد الف رسللللل    أوارلللللول لللللد 
، بلللللل ، منلللللللا: )بلللللللارال( و )أملللللللرياا ( ال، كلللللللان ي لللللل ا بزيلللللللارات للللللللبعض امللللللللدن اللللللليت يفهشلللللللر إلي لللللللا  الهلللللل  الالللللللأية

، األوسلللللاا املعاايلللللة لللللل    احبد ملللللة ، أز لللللوهلللللابع ملللللا الللللر    العلللللاا ااسلللللالم ، ولدلللللن اف الاللللل  بلللللن امللللللدنوي
ملللللا أن وصلللللا عر ، و ، واله  يلللللا ملللللن اللللللد  ة الللللليت صإل لللللا    ليللللل  اجلرائلللللد محللللللة اهلللللارة اللللللرأ  العلللللاا  ليللللل إلشلللللف

يهف للللللللا  ، وأصللللللللبح  احبد مللللللللة أن يسلللللللله ر   )أمللللللللرياا (، إله جلللللللل  علي للللللللاا(  للللللللب أبل هلللللللل11/1/1960أل للللللللرة   )
 و  بيف ا وبن )اسبار ة( إل "

، عال أللل    مرضللاً بللديداً  للب إل للد و يلل  مللرات ا( مللر  الف رسلل 1960هللل( )1379و  بلل ر رمضللان مللن  للاا )
مث ا جلل  « ع  را للا …اسلله ا دم ات : »  ووا  للم وا للداً وا للداً، رللائالً النللامن  شللر مللن الشلل ر ذاالل  اسللهد    البلل

هللاري  ، و فللد وصلل ل  ب  للل   البلل  باللل هاإل عر )أورإلللة(، وبللالر م مللن ذلللم أح اسللبار ة،  يلل  ابللهد  ليلل  املللر عر

                                                           

 و 262: الف رس  رجا ال در ،   و أورران صإد  ل 23
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؛ ألن احبد مللة ا االلرد للل  بالهف للا رللار  )أمللرياا ( ي مللاً وا للداً، مث  اصللرا  الشللر ة، أرللاا   ال فللد  ا(21/3/1960)
كم، علل   عيلا أملر : الف رسل  ب  لل سلعيد )اسلبار ة( را مديفلة ة( وبعد عبال  املسنول ل  ب جل إل   اال  عر أو )اسبار 

 و  24 أال ارون  اص  ،أم ت ، عل  ردا  ت هفا لد  أ اارها
هللللللللللللللل 1379رمضللللللللللللللان  26ولشللللللللللللللدة مرضلللللللللللللل  ظللللللللللللللا صاصللللللللللللللراً   إلفللللللللللللللد  )أورإلللللللللللللللة( عر يلللللللللللللل ا األربعللللللللللللللاا 

، ا للللللا ر  للللللل  )أورإلللللللة( سلللللليا ملللللللن اركيللللللا  ال إللللللللاة اوبعللللللد الهشللللللار رللللللرب ، ا(  يلللللل  إلللللللار  احبيللللللاة23/3/1960)
 و  25الفاا لالبرتاد   ا ايع  عر من اه األرري ر ربة أول  جامع

 سليق أ ضلاؤها الف رس  بش رين ورع ال الإل  سدر  أ اد يد ملة احبلزإل اللد  را   الليتسعيد وإلاة  وبعد
لن ، وبالسللللعن للإسللللنو  للللدلان مفللللدري  واهفللللن مللللن وزرائلللل  ا، إل ضلللل  بإ للللداا رئللللي  اللللل زراعر صدإللللة الدسلللله ر

 و الساب ن   احبزإل املطاد ب 
، وسللللللللليإدن اللللللللللد  را   سيفسلللللللللا مبلللللللللاا  أالللللللللاا رد أن اسلللللللللهإرار سياسلللللللللة احبلللللللللزإل إلل لللللللللد رأ  العسلللللللللدر

: ، والسللللليإا  ركلللللة  لللللداا واضلللللأاً للهيلللللارات ااسلللللالمية ، إلوبلللللدواالمية الللللليت ااسلللللع ل  ذهلللللا واوهريهلللللاللأركلللللة ااسللللل
بف للللللا رإلللللللات بعللللللد أربعللللللة أبلللللل ر مللللللن االل للللللالإل  و ولعللللللا مللللللا يللللللربهن  للللللل  هلللللل ا العللللللداا ريللللللام م للللللالإل الفلللللل ر

،  يلللللل  أجللللللربوا أرللللللاه  بللللللد اايللللللد ج للللللة أرللللللر  ظللللللل     لللللللة عر  للللللد اقنالف رسلللللل  مللللللن رللللللربه   أورإلللللللة عر 
و   ،وارهيللللللد عر هفللللللاد حتلللللل   راسللللللة مشللللللداة، أورإلللللللة( بف للللللا جنإللللللان بللللللديع الزمللللللان مللللللن )ا  للللللل  ا ريللللللع  للللللل

 و 26ج ا الليا   ر رربه ول ا جنإال  عر مدان    ل

 سعيد النورسيبديع الزمان التصوف في دعوة  .3
   سلللللللعيد الف رسللللللل بلللللللديع الزملللللللان   ملللللللف و ا للللللل ة  ال جداليلللللللةرتبيلللللللة الير لللللللر جليلللللللا مداللللللللة الهاللللللل ا أو 

ال بلللللللد ملللللللن و وذللللللللم لهلللللللوهره   الهاللللللل ا ااالللللللاو    يااللللللل  األسلللللللرية واالجهإا يلللللللة وال دريلللللللة، ، رسلللللللائا الفللللللل ر
يبلللللللن  الرلللللللة سلللللللعيد ، كإلللللللا ورللللللل  سلللللللعيد الفروسللللللل  لرلللللللرة  املللللللة  للللللل ل مداللللللللة الهاللللللل ا   الدوللللللللة العنإاليلللللللة

 لطر  الا إلية، وبياهنا إليإا يل : ضح مف ع  وايزه  ن االف رس  بالها ا، وي

 فـي الدولة العثمانيةالتصوف : أوال 3.1
بالرتبيلللة  مليللللةعذ لشلللوت الدوللللة   أجللل اا  ،مهيفلللةاليلللة والهاللل ا  الرلللة رد لللة و العالرلللة بلللن الدوللللة العنإاعهلللرب 

ن م اراهلا   ردملة مبلاا  ، واط رت ه ه العالرة مع ااساع ررعة الدولة اليت أصلبح سلال يف ا يسلصرو 27 ا إليةال
                                                           

 ل 129، بديع الزمان سعيد الف رس ،   راسم الااحب ع سان و 24
 و 290  ،و أورران صإد  ل ، الف رس  رجا ال در 25
 و416 لب ا اا  لة،  و ام الدين باهن،  ياة بديع الزمان وج ا 26
العالرلة بلزوا   نإلان ملن بفل  الشلي  ، ورلد اعلززت هل ه )أابلاص(و ربط  منس  الدولة العنإالية ) نإان بلن أر  لرل(  الرلة ر يلة بالشلي  الال   27
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، السليإا بعللد ريللاا مشللاي  الطللر  ومريللدي م باالبللرتاد كاإلللة أحنللاا األلاضلل ل   الالل إلية  ، إلالهشللرت الطللر الال إلية
، وه ا ما أهلر   العاملة وجعل لم يشلعرون أن ال معلىن للعلي  عال باللدر ل   الدإلاع  ن الفاا ضد ال زو الهرت   

إ للد   للات ذات صلللة بو وأصللبح لدللا  إ  للة مللن الفللاا  ل للة أو  ل28ع للد  الطللر  واالرابللاا هبللا مللن رريللا
 و والهدايا   كاإلة أحناا األلاض ل، والهشرت ب لم الزوايا الطر  الدبرية
الليت رامل  بفشلر ااسلالا  29ال ضا   ار ل بعض الشع إل األوروبية   ااسالا عر الطلر  الال إلية ويع ا

لدنللرة  للدا األابللاع و و ن الهدايللا والزوايللا   مللدة وجيللزةمللن رللالل هعللرة أإلرااهللا عر الللم الللبالا وعلشللائ م كنللرياً ملل
، إل لللد اكهسلللا مشلللاي   األ فيلللاا وأصلللأاإل الف للل ذ   الدوللللة، راصلللة هللللا الطب لللات االجهإا يلللةواملريلللدين ملللن خم

، 30 ،  لب  للدت الدولللة اه سللا عر الشللي   البلة مسللا دا  واوييللده   عشللاا إلهفللةة صرتمللةالال إلية مدالللة اجهإا يلل
 و  أو ال ضاا  ل  معارضة

اضلم أابلاع  لدا ملن الطلر    ذهم أيضلاً ملا رامل  بل  الدوللة ملن اشلديا إليلالق  سلدريةومما يدل  لل  رل ة ل ل
 و لدلللن الطلللر 31 ، ورلللد بلللارك  هللل ه ال يلللالق   احبلللرإل العامليلللة األور و لللرإل االسللله الل مشلللاركة إلعاللللةالاللل إلية
بلللي  ، بلللا كالللل  كلللا  ري لللة انلللا اماهلللاً معيفلللاً يرمسللل  اليلللة ا ادلللن كل لللا ذات املللاه وا لللد  الدوللللة العنإ الاللل إلية

،   ااإلعا اجهإا يا ال  دلن علدلارهل د منا الها ا   الدولة العنإالية  ب أضأ، و 32الطري ة مث من  ل  ل   لي ا
ل ا  إلدت الدوللة عر الهعاملا معل  بدلا  لر  و فايلة ولعلا م ر  لا عزاا هل ه الطلر  كلان صلداه أصلأاإل الطلر  

، بلا رلد يالا وجلدوا كلا اللد م واملسلالدة والرضل م إللإن هلم أيلدوا السللطة   سياسله ا الدارليلة واخلارجيلة أل س 
   وابااة الرمسية وااللهساإل العل األمر عر  د ا

،    ا لللي  اورهللا بللا  إيشلل  أ يالللاً  الرتكيللة  ورللد أسلل إ  رلل الن عل للاا الطللر  الالل إلية     للد اجلإ  ريللة
ول للد  للاش بللديع الزمللان سللعيد و  رد وم اومللة لرإلل  املعاايللة للللدينمللن ريللاا بعضلل ا   وجلل  أاللاا لدللن هلل ا ا  فللع

الف رسلل    هلل ه البيلللة املهشللبعة   الهالل ا والطللر  الالل إلية، ألهنللا اتللي" املللول ا   البيلللة  يف للا،   ظللا ر ايللة 
ت احبيللاة   الدولللة العنإاليللة الرتكيللة، ممللا اللرد الدولللة بللالطر  الالل إلية، و ريللة العإللا الابللاع الطللر    خمهلللا االلاال

 أهرا بال ا   بصاية بديع الزمان ورسائا الف ر اليت الهشرت   اركيا لفشر اا ان وال ص ل عر ات اعار  و

                                                                                                                                                                                      

 و (11ااري  سال ن  ل  نإان ل حت يق بساا اجلاو ،   ،ال رمال و)هاا   بداية   د الدولةال   أ سفد ل  ال ضاا وااإل
 و55  اإلية،  و س يا صابان، األوضاع الن28
 و56  يا صابان، األوضاع الن اإلية،  و س29
 و57   ا صابان، األوضاع الن اإلية،و س ي30
 و  (ا1909مارا  31و ومف ا مشاركة أصأاإل الطر      ااا الهإرا ضد  د مة االحتاا والرتر    )31
 55 و س يا صابان، األوضاع الن اإلية،  32
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 التصوفبالنورسي : عالقة سعيد ثانيا 3.2
رجلللا االلل ا أو بلللي   ري لللة، ورلللد ي جلللد ملللا يلللربر هللل ا  سلللعيد الف رسللل بلللديع الزملللان أن  اللللبعضرلللد يرلللن 

أن سللعيد ، را صللاً  ا احبدللم صهلا  عر ا رللا ومراجعلة، لدللن ال لرااة املهوليللة لرسلائا الفلل ر ادشللا أن هلاال ه لاا
وعن الزمان لي  زمن الطري لة  ، وعمنا ألا  اا اين،  ري ة ص إليةألا لس  بي   ك ل  ص إلياً وي  ل: يف     الف رس 

 و  34ن ه ا الزمان زمان عل اذ اا انعو  ،33
يدشللا  للن  ورسللائل إلللإن الرجلل ع عر ا اصلليا  ياالل   35أن يدلل ن رجللالً صلل إلياً  سللعيدو للل  الللر م مللن ل لل  

مث ، والع لا،  يل  ملز  إلي لا بلن ال للا أوالً  ، وه  ينكد هل ه املسلأة بطري لة كهابلة الرسلائاص إلية لشصايه  لز ة
هلل :   اد يف لا هالهلة   املا ، ول للد أسل م 36لدللاا لراهلا عال للد  أهلا الهال امالطلأات ال رلا يسلهعإل  ملن 

، رلد مجعل  بللن ملا يبلدو ألل  مهفللارض إلشصاليه  البفلاا الف سل  لبلديع الزمللان، واتلي" العلائل ، والبيللة االجهإا يللةو
ان  لل  رلدر  كلان إليل  ال اللد  ، كإلا الوهرت كنلرياً بلاتي" العلائل  الل  دة واالل عال وبن الررة والشل  ةمجع  بن احب

، وبالبيللللة االجهإا يلللة الللليت كلللان 37، وكلللان األأل األكلللرب مفهسلللباً عر ع لللد  الطلللر  الاللل إليةكبلللري ملللن الزهلللد والللل رع
 و  ر  ري ة ص إلية ه  األمر املول اااللهساإل إلي ا ع

لل ا إللال  رابلة   لم عر  لن وإلاال ،الزهلد واله شلا وظلا كلهنو سعيد الف رسل  مفل  بدايلة  ياال  ملف و  ول د
، سلولزو    أرريلات  يلا    م لارة:   أكرر وأر ل   العشلرين ملن  إلر كفيهأدا  ن بباب :  من ر ل  وه  

 و38لم رررت  فدما كف  أسرياً ، وك ا ية كإا يفزو  الزهاا   اجلبالمبهعداً  ن احبياة االجهإ
األور وملللللا االهلللللا ملللللن أ لللللداا راسلللللية ل لللللد كلللللان ل لللللرتة األسلللللر الللللليت اامللللل  سلللللفهن أهفلللللاا احبلللللرإل العامليلللللة و 

 ااسللللللالم  اللللللل    للللللاش  للللللال انز للللللة  و للللللل  مسلللللله   الدولللللللة العنإاليللللللة والعللللللاا 39 للللللل  املسلللللله   الشصالللللل 
، وا ضلللللح اللللل ير، ولعلللللا رسلللللالة )الشلللللي أل( االلللل ر هللللل ه ال لللللرتة و هارهلللللا أ سلللللن اأهلللللر كبلللللري    يلللللاة بلللللديع الزملللللان

د  للللللدل  للللللن رللللللراره ال للللللد  و وعذا كللللللان رلللللل40لف رسلللللل اسللللللعيد أسللللللباإل االل للللللالإل الف سلللللل  الدبللللللري اللللللل    ابلللللل  

                                                           

 و 79سعيد الف رس ، املده بات ،    بديع الزمان و33
 و 309و 263   ،سعيد الف رس  املال ق ديع الزمانو ب34
، 219، 218، 208، 166، 145، 133، واملال للللللق،   558،   ، والدلإللللللات431، 428، 246، 245 اللإعللللللات:   و كإللللللا يهبللللللن  35

 و 276، 267، 262، 220
 ، العفدليا وال راةومنا: الشإ ، لرم ز املش  رة   الرتاا الا  و اسهعإا سعيد الف رس  بعض ا36
 و 133   ،املال ق سعيد الف رس ، و بديع الزمان 37
 و 407: الزمان سعيد الف رس ، اللإعات:   وبديع38
وهل  ، بيلد أل رأيل  أن الفالا اقرلر رلد ال ىف أيضلاً ب إللاة  بلد اللرمحن عن لالا اليلا  رلد اهنلد ب إللاة أمل  كف  أرل ل»ي  ل الف رس   ن ذلم  و39

 و 374سعيد الف رس ، اللإعات    ، بديع الزمانابن أري 
 و وما بعدها 340 ل  وبديع الزمان سعيد الف رس ، اللإعات 40
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لللللللي  ، فلللللل  ظللللللا سللللللالداً  يللللللاة الزهللللللد واله شللللللا، لدرأللللللم   الاللللللراع للللللللدإلاع  للللللن الع يللللللدة، إلألللللللل  أ  بللللللااللزواا
 و  41  اظاً  ل   ريه  و زا  العلإية اابا اً لطري ة ص إلية وعمنا

ي هاللللللر  للللللل  مف علللللل  الالللللل   ، إلإللللللل  ا 43أسللللللهاذه وردوالللللل  42ال للللللزاص ويعهللللللرب سللللللعيد الف رسلللللل  أن اامللللللاا
، للللللل  مللللللف و لللللللار  ال ي لللللل  ياجللللللات  اللللللره، وعمنللللللا مللللللاوزه ال ه للللللااه أعهإللللللد  للللللل  اللللللل و  والرياضللللللة الرو يللللللةامل

الف رسلللللل   ريللللللق سللللللعيد سلللللللم  إلل للللللد  لسلللللل ات املاايللللللة املعاايللللللة للدين،ونلللللل االلللللل   هلللللل   اللللللر صللللللراع وحتللللللد لل
، بيللللللد أللللللل  يع الزمللللللان مععللللللا بللللللال زاص وأمناللللللل دو صللللللأيح أن بللللللية املسللللللهفدة عر املللللللف و ال للللللر لاحب ي للللللة الشللللللر 

؛ أللللللل  يعهإلللللد ا أملللللاا الهيلللللار املشلللللدم   ااسلللللالايلللللر  أن ظلللللروا  الللللره معلللللا الهاللللل ا  لللللاجزاً  لللللن ال رللللل  
، وال يعهإللللللد  للللللل  الرباهللللللن املفط يللللللة واحبعللللللو الع ليللللللة واألالللللللة العلإيللللللة لهعربللللللة ال اايللللللة   عاراد احب للللللائق للللللل  ا

 و  44اليت ه  ص ة ه ا العار
اا اليلة والعإلا الهلاا ال ي ل ا عال باال ه لاا الالأيح باحب لائق وير  سعيد الف رس  أل  ماااا مفه   الهال ا 

، والسلع  ازاللة فة الفب يلة، وردملة ال لرائض الديفيلة والسله  ردمة هل ه احب لائق ردملة مبابلرة، وم اده بال رائض
ئق لبل ل ا كلا ملا   وسلع م له  يلة احب لا: ا    الره إلي ل لالا إلية لل  كلال   أرطاإل، إلإل  يعه د أن   ال لبيةاألمرا

يلدرل ا  ، ولدلنال  دن ارل ل اجلفلة ملن اون ع لانلعم ، اا الية والع ائد ااسالمية؛ ألهنإا مفبع السعااة األبدية
، إلالهالل ا ، ولدللن  دفلل  العللي  اون إلاك للةإلاالسللان ال دللن أن يعللي  اون ربللز الدنللريون جللدا اون االل ا،

 و 45، واحب ائق ااسالمية ربزك ةإلا 

 الطريقة عن تميزهسعيد النورسي و بديع الزمان منهج  :ثالثا 3.3
                                                           

 و 233و بديع الزمان سعيد الف رس ، املال ق:   41
وللللد    للل ا ، ا صإلللد بلللن صإلللد بلللن صإلللد ال لللزاص، إل يللل  وملللهدلم وإليلسللل ا وصللل  : هللل   علللة ااسلللالهلللل( 505ل  450و أبللل   املللد ال لللزاص )42

ال لسل ة مللا يشلبع   للل  عر ، لدفل  ا اللد    لل ا و للل ا البا فيلةاا و للم الدلالا  للل  عملاا احبلرمن، و للل ا ال لسل ة ، ارا  لل ا ال   لل)رراسلان(
، األ لالا 191، 6 :سهال  ( و)املفص ل() ب لات السلبد :)ع يلاا  لل ا اللدين( و)املالها او لل  حنل  ملائيت مالفا مف ا، إلارهار مسلم الي ن

 و (247، 1
 ج ن عر احب ي ة بالع ا وال لا، إلأار يد ي هد  ببعض  رإاا أها احب ي ة امله، ي  ل إلي : أل  ير 29و سعيد الف رس ، املنف   العرو الف ر ،   43

للد ال بللة أ  ، إلصطلر  لل   الرجيح بعضل م  لل  بعللض ة عمنللا ، وعن ا  يلد ال بللا هل  ال لر ن لللي  عال: عن األسلهاذ احب ي ل  عمنللرلللا ذللم السلعيد  ل
، رطع امل امات و الع ما إلي ا، ال كإا ي عل  أها االسله را  ملع املسلم ومعالاا    اإلع  الشد د ورالل سل ك  ذلم يد ن بوسهاذية ال ر ن إل "

 و ع إلهح أباار ال لا والرود والع ا ض األباار، با كإا إلعل  ااماا ال زاص م
 علة ا هل  احب لال  لل  مسللم أسلهاذهم و ي  ل سعيد الف رس : عن م إة رسلائا الفل ر و الهبل192سعيد الف رس  ، املال ق ،    و بديع الزمان44

؛ لللل ا درلللة الرهيبللة يز لللزع أركللان ااسلللالا، لدللن   زملللاهنم ا يدللن هعللل ا الزلوعل للاذه ملللن هعإللات أهلللا الضلللاللة، ااسللالا والللل وا  فلل  ملللا وسلللع م
واملفارشللات العلإيللة والديفيللة ال صاللا إلاألسلللأة اللليت اسللهعإل ا أوللللم العلإللاا ات  لل ن األجللالا وااه للدون العرللاا  سللا  الل رهم   املفللاظرات 

بسلر ة وهل   و عال أن رسائا الف ر باسهل ام ا ال ر ن املبن رد وجدت أسلأة  دن احبا ل  لي لا ر أ داا ه ا الزمان ر راً ااماً  لي ا بسر ة وال ا 
 و   ال ر  ل س  از  العدو، و ر ية لاإل ة

 و 27  ،سعيد الف رس ، املده بات بديع الزمان و45
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، يع للللد م ارلللللة  اسللللالملللللدين ا عللللز الطللللر  الالللل إلية  للللن اإلللللع الهيللللارات املعاايللللة ل ينكللللد سللللعيد الف رسلللل 
، وم ضلللللأاً مسلللللد  الللللل   هلللل  مسللللللم رسللللائا الفللللل ر، ومسلللللم الطري للللة الاللللل إلية، مبيفللللاً راللللل رها و عزهللللا بللللن

، وعمنللللللللا اللللللللليت ي لي للللللللا بعللللللللض أهللللللللا الطللللللللر  أنيللللللللةأن الرسللللللللائا ال اله لللللللل  عر الدشللللللللا والدرامللللللللات الشصاللللللللية 
أن الطللللللالإل ينكلللللد  ، بلللللا عن سلللللعيد الف رسللللل 46افأالللللر وظي ه لللللا   لشلللللر ألللللل ار اا لللللان وعل لللللاذ ع للللللان امللللللنمفن

ردمللللة إلأللللب للللل  م فألللل ا مرابللللة ال طبيللللة ي ضللللل ن  لي للللا ن يللللرون ردمللللة اا للللان إللللل   كللللا بلللل  إلي لللل ل : احب ي يلللل
 و  47اا ان   اظاً  ل  اارال 

، وذللم حبكدلم كنلرية نرهة كإا اطلا   الطلر  الال إليةرسائا الف ر ال ا طلا إلي  األذوا  والدرامات امل ور"
 :  ، أن اعيد الف رس س كإا يبن بديع الزمان  -

عذ عن هلل ه األذوا  والدرامللات املنرهللة   الللدليا االلبح م الل اة للل ا ا لللد  ملللن ا  سللر اارللال ، -1
 و  رويض ا، إله سد اارال يهإدف ا من ضب" أل س م وا

ن الرسائا الفح ع اللاً ، ورا أة   ل  ا الع اا من أها الطري ةعن الدرامات والدش يات ه  لب  الن  -2
 واجة عر حتر  منا ه ه الدرامات، إلإهنا الادع  حت ي ياً 

،  يللل  يده للل  اجلإيلللع رلللا لالهللل  رسلللائا الفللل ر ملللن رسلللائا ال يركلللز األنيلللة  لللل  الشلللص العن رللل"  -3
الدراملات ،    لن رلد  هللا أهلا الطري لة ملن أصلأاإل لعلإية   لشلر احب لائق اا اليلةالدرامات ا

هل ا العالر ، والسليإا     ملن احبسلد واملفاإلسلة إليإلا بيلف مجلد بل، ورلد ي  واملهل ذين من الدش يات
 و  ال    إ  إلي  األلالية

، أمللا الللل ة احب ي يللة إل لل    اقرللرة ليا، ألهنللا إلاليللةال يسللول  للالإل الفلل ر األذوا  والدشلل يات   الللد -4

 و48البارية

الللدور بلللن املهاللل إلة  صلللطال اتهفلللاد اأن : الاللل إلية ب  لللل  لطلللر خملللالا  مف عللل أن  سلللعيد الف رسللل وينكلللد 
 لبلة الفل ر إلي ل ل:  ملف وسلعيد الف رسل  ي ضلح و  و49فاا   الرسل ل، وأللا لسل  صل إليا، ال أمنال: ال فاا   الشي 

إلدلراً  ، ويعلي أن يفس  كلا أأل  سلياا  الف سلالية أ  ،ه ر مجيا يفاسا مسلدفا ااماً ال فاا   اار ان اس ولدن
 ، وعن العالرللات اللليت اربطفللا هلل سلللدفا ومف عفللا هلل  األرلل ة   اتسللاا م،  يلل  عن أمللع مزايللا عر اللل  وإلضللائل م

ن البلللد، إلإعلللرا العالرلللة ، وعن كلللابلللن، وال  الرلللة الشلللي  ملللع املريلللدوليسللل   الرلللة األإل ملللع اال (األرللل ة احب ي يلللة)
                                                           

 و 219سعيد الف رس ، املال ق ل    و بديع الزمان 46
 و 218  سعيد الف رس ، املال ق،  و بديع الزمان47
 و218  سعيد الف رس ، املال ق،  وبديع الزمان48
 و 245   سعيد الف رس ، اللإعات ، لزمانو بديع ا49
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هروبللاً مللن  ، وذلللممفزلللة  الللا العلللم واخلللااا لل للر نالف رسلل   البلل  أن يفزللل ه  للري سللعيد صلل ر كإللا و 50باألسللهاذ
 و  51األلالية وال رور و ا ال ات والهطلع عر ليا امل امات املهسرتة بالش رة

الهال ا، والطري لة، وال اليلة، والسلري، مالطلأات: ، إل د افاول بالدراسلة ب ضايا وارعة وي هم سعيد الف رس 
و  ضلللل ا مللللا  للللدا  الشللللريعة، عال أللللل   اجل للللا مللللن مفرلللل ر ماللللطلأات كللللان نللللا روا     هإعلللل  ، وهلللل والسللللل د
إلي لا الل ائل  واألذوا ، وال  و إلاللدليا هل  اار  ركلة و إلا وسلع  وليسل  اار جلزاا وهل اإل لل ا إللال اطللاااسالا

إل إلا اائإلاً : لطري ة وسيلهان خلدمة الشلريعة، ألن احب ي ة واا يفب   إلي ا االلهزاا بالشريعة، وعمنا اد إلي ا الدرامات
 و  52شريعة ووسيلة علي ا وم دمة ناللوأبداً يرالن يدم اخلااا 

ت ملللللل اها مبيفللللللاً أللللللل  ال يفب لللللل  أن اللللللدان بسللللللبا سلللللليلا ) الطري للللللة (  للللللن كإللللللا يللللللداإلع سللللللعيد الف رسلللللل 
، بلللللللللا رلللللللللار  اائلللللللللرة وهللللللللل  رلللللللللار  اائلللللللللرة اله للللللللل  ) الطري لللللللللة ( اسلللللللللم  ومشلللللللللارإل أ ل للللللللل   لللللللللل  ل سللللللللل ا زوراً 

كاللللل  اللللاري  الدولللللة العنإاليللللة؛  يلللل       و واإلا لللل  هلللل ا لابلللل  مللللن عاراكلللل  للللللدور اللللل   راملللل  بلللل53ااسللللالا
 راهنا الالللللللدة هعإللللللات الفاللللللار ،الطللللللر  ومازاللللللل  كلللللل لم ع للللللد  ال للللللالع الللللللنالا اللللللليت اللللللهأطم  للللللل  جللللللد

 لللللل ال شسللللللإائة وشسللللللن  ركللللللز اخلالإلللللللة ااسللللللالميةإليعللللللا أال لفسلللللل  إلضللللللا أهللللللا الطللللللر    اتاإلرللللللة  للللللل  م
 و54هعإات  اا الد ر وصليبية أوروباسفة بر م 

املسللهفدة عر أمسلل  وأ للل  مللن  ااإل الطري للة  الف رسلل  أن اقااإل الشللر ية اللليت هلل  مثللرة اللل     سللعيدوينكللد 
 عن اابللاع السللفة الفب يللة: ، وي لل ل أيضللا55اابللاع السللفة الفب يللة املط للرة أهللم أسللاا للطري للة هلل إلي لل ل: إلللإن  اانللاا،

 و  56الدراا والسلا الااحمن الاأابة ، وه   ريق ورهة الفب ة املط رة ه   ريق ال الية الدرب 
ق ال الية مع س  له  هل  : عن سل د  ريإلي  لنم الها ا  ل  املصا ر اليت حتي"  أها سعيد الف رس  يفب و 

، ل اسله  و لل ه إل ل  ص ل ا باملصلا ر، وملع سلعه  إل ل  ضليق جلداً ، وملع ذو ماا ا، ومع راره إل ل    يلا جلداً 
دالل ن  للل  ، بللا رللد يف ه السللبيا، ورللد يهعنللرون ويهللوذونن   هللإلألجللا هلل ه األسللرار الدري للة رللد ي للر  السللالد  

 و  57م ويضل ن اقررينأ  اهب
ايلللة  لللري املفضلللبطة املعهإلللدة  لللل  االجه لللااات ال ا ملسلللالم الط يللللة   الطلللر  الاللل إليةصلللا ر الدنلللرية والرلللراً للإو 

                                                           

 و 245سعيد الف رس ، اللإعات ،    و بديع الزمان 50
 و  166سعيد الف رس ، املال ق ،    و  بديع الزمان51
 و 583   ،سعيد الف رس ، املده بات و بديع الزمان52
 و 574   ،سعيد الف رس ، املده بات بديع الزمان و53
 و575،   د الف رس ، املده باتسعي و بديع الزمان54
 و 583  ، سعيد الف رس ، املده بات وبديع الزمان55
 و 575  ، الف رس ، املده بات سعيد وبديع الزمان56
 و 576،   سعيد الف رس ، املده بات وبديع الزمان57
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إلإللل  ي للدا مللن رللالل اومللل     ، ا للا بيلللة مشللأ لة بللوج اا الهالل االف رسلل  سللعيد ، ولرللراً لدلل ن بالدهللاإل والسللفة
وهلل ا الطريللق ، واله دللر، ال  للر، والشلل  ة، و و مفللاً للسللل د عر ات اعللار، وهلل   ريللق: الععللز ال للر ن الدللر   ري للاً راللرياً 

 لل   سلعيد الف رسل  ويفبل ، 58ة بلر ية أكنلر مملا هل   ري لة صل إلية  ي ل:أها الها ا، إلي  ل خمهلا  ن مسالم
وأمللا أوراا هلل ا ، عللار ولللي  أمللاا الفللاااا ات ا، عمنللا هلل  عظ للار ذلللم كللل  أمللواله اللري  للر أن امل الل ا بللالععز وال

إا عراملللة الالللالة با هلللدال ، السللليع السلللفة الفب يلللة والعإلللا بلللال رائضاابلللا  الللري وأذكلللاره، إل للل  صاللل رة  : الطريلللق ال
 و59عإا باألذكار   ب ا وارد الدبائر، والاألركان

 سعيد النورسيبديع الزمان  في دعوة التصوفس أس .4
يهبن ملن رلالل ملف و اللد  ة   رسلائا الفل ر أن سلعيد الف رسل  يعهإلد  لل  أسل  مهيفلة   الهال ا لهزكيلة 

ال للر ن الدللر  اللف   االسللالية وهل : الععللز، وال  لر، والشلل  ة، واله دلري و ول للد اسله اا سللعيد الف رسل  مللن إلليض 
ة بللر ية أكنللر ممللا هلل   ري للة : هلل    ي لل( إلي لل ل، واله دللرال  للر، والشلل  ة)هلل   ريللق الععللز، و   ري للا وسللبيال سلل يا

 ، وأبيف ا إليإا يل  : 60ص إلية
ل سل  واربيلة رو ل  مفل     رب سعيد الف رس   ن الرتبية الرو ية بالها ا،  يل  كالل  بداياال  األور   ازكيلة

ألللن رلبلل  و هاالل  وعلابللة رو لل  ومفاجا للا،  ، وذلللم أيللاا جللل ا سللعيد الف رسلل  عر امل للارات لالسللهإاع عركللان صلل ريا
ي ل ل ع سلان الالاحب : عن الف رسلل  كإلا   و61سلية إل صلا عر الطإوليفللة والسلديفةواسله ا    الرتبيلة الرو يلة والف 

، 62 ص للق ر بللات ل سلل  و ر ظ للاراسلل    صاسللبة الللف   واااهللدة ميعللال   سللبيا ازكيللة ل سلل ، وكللان للل  رللدر 
ابللل  الرتبيلللة      يااللل  وكلللان يلللد   عر والهاللل ا  ة الرو يلللةالف رسللل  ملللن م رلللع الدا يلللة ابلللىن الرتبيلللأ  أن سلللعيد 
 والد  ة عر احبق

أن م  للل ا الهاللل ا  فلللد سلللعيد الف رسللل  يهإنلللا   السلللري عر ات اعلللار املنسللل   لللل  الهزكيلللة والرتبيلللة يهبلللن و 
وهلل  الهالل ا السلل  اللل   كللان  ليلل  الرسلل ل صللل  ات  فب يللة،الرو يللة واملسللهفد  للل  مللف و ال للر ن الدللر  والسللفة ال

 ليلل  وسلللم والاللأابة رضلل  ات  للف م، واللل   ي لل ا  ليلل  باال ه للاا الاللأيح باحب للائق اا اليللة والعإللا بللال رائض، 
 و  ، والسع  عر عزالة أمرا  ال ل إلردمة مبابرة وم اده ه  ردمة ه ه احب ائق

إليإا وبياهنا ، ، واله درال  ر، والش  ة، و الععز :د الف رس    فد ا  ة سعي الها ا ويهبن ظ  ر أس 
 يل :

                                                           

 و 594 ،  سعيد الف رس ، املده بات وبديع الزمان58
 و 595سعيد الف رس ، املده بات ،    وبديع الزمان59
 و558و الدلإات،   60
 و26و سرية ال ااية،   61
 و4و سرية ال ااية،   62
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 العجز األساس األو :  4.1
هلل  عظ للار الععللز كللل  أمللاا ات سللبأال  ولللي  عظ للاره أمللاا الفللاا، ورللد  م  لل ا الععللز  فللد سللعيد الف رسلل :

 و  63هناية ل ، وإل را جسيإا ال  د ل أواع ال ا ر احبديم   ماهية االسان املعف ية  عزا  ريإا ال 
ولللي  هللل ا إلأسللا بلللا ليبالللر أن   الععللز ال للل ة،  للب أهنلللم الللربأوا عر ات اعللار بلللرااة رالاللة ملللن  للل نم 
ور  م والذوا علي  اعار واسهعال ا ب  و ده، م دمن ه ا الععلز واخلل ا وسليلهن وبل يعن نلم  فلد البلار  اجلليلا 

ونل ا  كلان و 65داا واال هيلا  مفبلع اللد ااإا ي  ل سعيد الف رس : أن الععلز معلدن الفلكان الععز ك  و ومن هفا64
 وبورار ور  وأيسر ال سائا والسباالععز  ري ا م صال 
 :  الف رس ، إليإا يل ن الععز   ا  ة سعيد ع المراهر  وج ا وير ر جليا

، وبلللن االللللة األل لللال واملعلللال الرو للل الالللالة وملللا حتللل   ملللن البعلللد ضلللرإل سلللعيد الف رسللل  أاللللة ابلللن أنيلللة 
الاللالة عذا أااة وصللا بللن االسللان  يإيللة والهسللبيأات واألذكللار، إلي لل ل:، بللدأ بللات أكللرب عر الاللالة االبراهوريللةال 

ورال  ، إليا أي ا االسان اجعا الاالة  لي  وسيلة ال ص ل علي ، مث اسهإسم ب  ليبل م رمحة اللرمحن اللر يم، إللإن 
يع ا بد ائ ا وصل ا ا  ل  الرسل ل الدلر  صلل  ات  ليل  وسللم عمنلا انبل  ب ضل د ملد  ريإلة هل ه الرمحلة األمة مج

 و   66ومد  أنية ه ه اندية اانية، ومد  سعه ا و رإه ا
 و  67كإا بن كا معال العب اية اليت اشإا  لي ا الاالة من ذكر وا اا واسبيح ورش ع ورض ع وعلابة

يعللللللللللللة مللللللللللللن  للللللللللللا وبللللللللللللدر وأللللللللللللل  وا لللللللللللل   الاللللللللللللالة بللللللللللللاملنمن عر امل امللللللللللللات الرإل مث بللللللللللللن كيللللللللللللا ارا لللللللللللل 
الاللللللللللالة هلللللللللل  معللللللللللرا  املسلللللللللللم  الرو يللللللللللة نللللللللللا ي لللللللللل ل سللللللللللعيد الف رسلللللللللل : و  سلللللللللليا  ذكللللللللللر األبعللللللللللاا ووي للللللللللن

و 68البشلللللللللللرية بوسلللللللللللرها إلدلللللللللللرا ورو لللللللللللا وبلللللللللللدلاشللللللللللل  أورلللللللللللات   اليللللللللللل ا االللللللللللبح م ضلللللللللللع مللللللللللل ارات الللللللللللل ات 
 و  69ا والع ا معا ة كرب  للرود وال لوأن الاالة ب ا ا را

وهب ا يد ن اا ساا بالععز م ها ا ل ا لية الاالة    يلاة ول ل  امللنمن وااإلعلا م إلا للدإلع البشلر لهفإيلة 
 ردرا م اا الية وازكية أل س م واالرا اا بوروا  م عر أ ل  م امات العب ايةو

 الفقر األساس الثاني: 4.2
                                                           

 و362و الدلإات،   63
 و29و الدلإات،   64
 و195و املنف   العرو، 65
 و125و اللإعات،   66
 و52و عبارات اا عاز،   67
 و20و املنف   العرو،   68
 و17و الدلإات،   69
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ات اعلار وللي  أملاا الفلاا، إل ل  اإله لار عر ات اعلار، ملن هفلا  ال  ر   إل م سعيد الف رس  هل  عظ لاره أملاا
 و 70 عزا بال  اية، وإل را بال اله ااص  االسان   ل س  را را بال هناية، و 

ويلللللر  الف رسللللل  أن وظي لللللة االسلللللان   لللللا هللللل  اللللللد اا والهضلللللرع واله سلللللا والرجلللللاا بلسلللللان ال  لللللر والععلللللز 
وال  للللللر عر ي هلللللل  األسللللللاا هلللللل  الهأليللللللق واالرا للللللاع عفللللللا   الععللللللز وهلللللل ا يعلللللل  أن وظ ،عر راضلللللل  احباجللللللات
 و  71م اا العب اية السام 

 الشفقةاألساس الثالث:  4.3
وهلللل   ريللللق الرمحللللة امل صلللللة عر ات بللللوررإل الطللللر   ،72يد الف رسلللل  هلللل  الشلللل  ة اا اليللللة الشلللل  ة  فللللد سللللع

وأيسرها، والش  ة من ه ا املفر ر يه لد  ف لا الشل  ة والرمحلة  لل  رللق ات، إلي ل ل سليعد الف رسل : كلإلا ازايلدت 
 و  73بشر، وادإلع  ل  الهعاون والهعاراافبس" الرود، وادإلع عر االسهدنار من اخلري وردمة ال

رمحللللللة ات هلللللل  أ رللللللم وسلللللليلة اه لللللللد مف للللللا مرللللللاهر بلللللل  ة االسللللللان  للللللل  بلللللل   وينكللللللد سللللللعيد الف رسلللللل  أن
جفسللللل ، واراا بلللللال  ل: أن أسلللللطع منلللللال للشللللل  ة والرمحلللللة بلللللن البشلللللر ، وأإلضلللللا ملللللن  نل لللللا هللللل  الللللل   مسللللل  
  ال لللللر ن الدلللللر  ) رمحلللللة للعلللللاملن ( وهللللل  الرسللللل ل احببيلللللا صلللللل  ات  ليللللل  وسللللللم إللللللالطريق األمنلللللا لبلللللل   اللللللم 

هلللللل   األبديللللللة هلللللل  اابللللللاع سللللللفه  املط للللللرة و  يلللللل  ينبلللللل  سللللللعيد الف رسلللللل  أن أهللللللم  ريللللللق م صللللللا عليلللللل اخلزيفللللللة 
كإلللللا كلللللان لسلللللعيد الف رسللللل    كهابللللل  اللإعلللللات  لللللدينا م الللللال  لللللن رمحلللللة و 74الالللللالة، والالللللالة اعللللل  الرمحلللللة

 و  75ات  لي  وسلم وب  ه   ل  أمه  الرس ل صل 
 : إليإا يل  بياهناس ، و ا  ة سعيد الف ر    لش  ةلمراهر ويهبن وج ا 

عن اسهأضللار الشلل  ة الرباليللة يسللهد   الشلل  ة والرمحللة بللاخللق، عذ عاراد الرأإلللة الرباليللة   للال ورلبللا بللرا م للم    
ياال  بلن البشلر، ورلد أارد سلعيد الف رسل  ذللم و إلا  لل  جعلا الشل  ة اسله را م إلا     وج ا الرأإلة والشل  ة

 و 76وأساا مسلد    رسائا الف ر
 :ما يل    رسائا الف ر  من مراهر الش  ةو 

                                                           
 و364و املنف   العرو،   70
 و39الدلإات،    . 71

 و514و صي ا ااسالا،    72
  و335و صي ا ااسالا،    73
 و29و اللإعات،    74
 و30و اللإعات،    75
 و266و ملأق أمرياا ،    76
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أول خمل   يسهأق الش  ة  فد سعيد الف رس  هم ال الدان، إلي ل ل: عن احب ي لة الليت اسلهأق ا رتاملا  -1
 و 77ياة االجهإا ية ه  ب  ة ال الدينأكنر ومدالة أمس    احب

: أن الفلللللاا رللللد رل للللل ا  لللللل  صللللل ر مهبايفلللللة  لللللل  ال  لللللراا   بلللل ر رمضلللللان، إلي للللل لبلللل  ة األ فيلللللاا  -2
ملللللللن  يللللللل  املعيشلللللللة، وال جلللللللرا أن األ فيلللللللاا ال يسلللللللهطيع ن أن يسهشلللللللعروا بلللللللع را كلللللللامال  لللللللاالت 
ال  لللللر البا نلللللة  لللللل  الرأإللللللة وال  دلللللف م أن صسللللل ا ع ساسلللللا ااملللللا عللللل   م، عال ملللللن رلللللالل اجلللللل ع 

سلللللل  البا نللللللة  للللللل  األامله لللللللد  للللللن الالللللل ا، للللللل ا االلللللبح الشلللللل  ة  للللللل  بللللللن اجلللللللف  هلللللل  ع للللللد  
 و  78الشدر احب ي  

 التفكير: األساس الرابع 4.4
ه  من أهم أس  الها ا   ملف و سلعيد الف رسل  اللد    الرلاهر   رسلائا الفل ر، واله دلري أهلم راصلية 

 ا لا كلا اشدا  ياة سعيد الف رس  عإيع ص أا ا، ورد ا هإد   ذللم  لل  ا جي لات ال لر ن الدلر  الل   
 و باله دري والهدبرعلسان 

واله دلللللللللري  فلللللللللد سلللللللللعيد الف رسللللللللل  هللللللللل  يبأللللللللل   لللللللللن سلللللللللر، ورلللللللللد  لللللللللرب  فللللللللل  ملللللللللن مفطللللللللللق م الللللللللده، 
بللللللللللاله دري اا للللللللللال امل صللللللللللا عر معرإلللللللللللة ات، إلي لللللللللل ل: امهللللللللللز  إليلللللللللل  رلبلللللللللل  بع للللللللللل  مفلللللللللل  هالهللللللللللة  شللللللللللر  امللللللللللا 

 و 79   يومر ب  ال ر ن املععز البيانضإن اله ا  مسلم اله دري ال
ومللن أجللا أن ص للز سللعيد الف رسلل  اله دللري اا للال   األذهللان، ي للا سللعيد الف رسلل   للل  الد ليللات وج للا 

ويهل ل  االميل  سلعيد الف رسل  اللدروا  ل ج  من اون وسا ة، إلدان يعللم االميل ه كيلا ي دلر   خمل رلات ات و 
 و  80و ال رااة   كهاإل الد ن امل ه داا الية   الهدبر وإلق مف 

 
 لخاتمةا

 بعد ال ياا بإ داا امل الة ا صا البا   عر الفهائو واليت  دن ذكرها  ل  الفأ  اق :
iسللللللعيد الف رسلللللل  الهالللللل   هالهللللللة   امللللللا هلللللل : البفللللللاا  بللللللديع الزمللللللان ل للللللد أسلللللل م   ادلللللل ين إلدللللللر و

 و  اركيا ، والبيلة االجهإا ية، واجل  العائل  س  لبديع الزمانالف

                                                           
 و764، الدلإات ،   230اللإعات،   و  77
 و515و املده بات،    78
 و456و اللإعات،    79
 و533   و سرية ذااية ، 80
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iiار لللللر   رسلللللائا الفللللل ر الرتبيلللللة الاللللل إلية ال جداليلللللة لالابا للللل  راصلللللة وللإسللللللإن  املللللة، مملللللا يعللللل   و
أهنللللللا مللللللن األسلللللل  الضللللللرورية   ا لللللل ة بللللللديع الزمللللللان سللللللعيد الف رسلللللل ، راصللللللة أللللللل   للللللاش   إلللللللرتة 
انعللللل ا الشلللللرا  لللللل  ااسلللللالا ومرلللللاهره وأرالرللللل  و  ديهللللل  أبلللللان هلللللدا اخلالإللللللة العنإاليلللللة وظ للللل ر 

 ورسة للعلإفة احبياة   اركياالشالسياسة 
iiiسللللللعيد الف رسلللللل    ي للللللة مسلللللله ااة مللللللن  رتبيللللللة الالللللل إلية   مللللللف و اا لللللل ة بللللللديع الزمللللللانيهضللللللح أن ال و

إلللللللالععز ي صللللللا ا سلللللل     ال صلللللل ل عر ات اعللللللار،  ريللللللق راللللللري وسللللللبيو إللللللليض ال للللللر ن الدللللللر ، 
والشللللل  ة م صللللللة عر اسلللللم  ووال  لللللر منلللللل  ي صلللللا عر اسلللللم ات اللللللرمحن و عر صب بللللل  بطريلللللق العبلللللااة

ة علللللللرب  لللللللن   ي لللللللة بلللللللر يكإلللللللا او واله دلللللللري ي صلللللللا السلللللللالم عر اسلللللللم ات احبدللللللليم وات اللللللللر يم
 انللللللو  وأكنللللللر ممللللللا يعللللللرب  للللللن  ري للللللة صلللللل إلية، وأهنللللللا  ريللللللق األسلللللل ا لل صلللللل ل عر لعرإلللللللة ات اعللللللار

افأاللللللر   للللللاإلي ذكللللللاراألأن إللللللا   واا للللللال، و مثللللللرات ظللللللاهرة واهعللللللل    البعللللللد األرالرلللللل  واالجه
   ااباع السفة الفب ية والعإا بال رائض  و

 
 المراجع

 او1987 امة ، اسهب ل، اار س زلر،  بديع الزمان سعيد الف رس  سعيد الف رس  لررةع سان الااحب ، 
 او1993، 1،  إان، اار البشري، ااحبركات ااسالمية احبدينة   اركيا، أمحد الفعيإ 

 او2006، 3، ال اهرة، بركة س زلر،االف رس  رجا ال در    ياة أمةسعيد صإد  ل ،  أورران
 وا2000، 3، ارمجة ع سان صاحب ، مار، اار الفار، ا، عبارات اا عازرسائا الف ر
 وا2000، 3، ارمجة ع سان صاحب ، مار، اار الفار، ا، الشعا اترسائا الف ر
 وا2000، 3الفار، ا، ارمجة ع سان صاحب ، مار، اار الدلإات، رسائا الف ر
 وا2000، 3احب ، مار، اار الفار، ا، ارمجة ع سان صاللإعات ،رسائا الف ر
 وا2000، 3احب ، مار، اار الفار، ا، ارمجة ع سان صاملنف   العرو، رسائا الف ر
 وا2000، 3، ارمجة ع سان صاحب ، مار، اار الفار، ااملال ق   إل   ا  ة الف ر، رسائا الف ر

 وا2000، 3، مار، اار الفار، اسرية ذااية، ارمجة ع سان صاحب رسائا الف ر، 
 وا2000، 3احب ، مار، اار الفار، ا، ارمجة ع سان صصي ا ااسالا، رسائا الف ر

 او1994، الريا ، األوضاع الن اإلية   اركيا   ال رن الرابع  شر انعر س يا صابان، 
 وا2008، 1،مار، اااسالم ااري  الها ا  بد الرمحن بدو ، 

 و، بريوت ، مدهبة  رابل ، ات ااري  الدولة العنإالية ل  سلطان، 
 او1972، 1، الريا ،ام س  ة امليسرة   األايان وامل اها املعاصرةالفدوة العاملية للشباإل ااسالم ، 


