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 الحوار الحسن أسلوب تربية للفرد وبناء للمجتمع
 "الحوارية الّنورسياألستاذ نظرية "

خالد بكرو1  

 الخالصة
 ،اغبوار اإلجياّب اؽبادؼ ،رسائل الٌنورما كتبو يف ز إذ ما دييٌ ، أسلوبان كمنهجان، الٌنورسي اإلماـاؼبرٌّب األكرب:  األستاذ، اختاره أستاذ اغبوار، كأمَت آّادلة يف العصر اغبديث،  إديانان باغبوار كامتثاالن ألمر معٌلمنا اغبوار، اػبالق

تعود على ااكر  ،ة كاجتماعية كربصيليةة كدينيٌ ة كتربويٌ يوائد صبٌة نفسيٌ  امل يف ثناياىكربيف تدعيم اغبياة بُت بٍت البشر،  ةكجليٌ  وكاضح ؽبا آثارة قيمة صباليٌ ك ، ة راقيةرجة تكسوىا مسحة حضاريٌ عاف رييعة الددر سامية الدٌ دب
،  اػبالقأكامر  امتثاؿايل م للفشل، كبالتٌ زاعات، اليت تؤدٌ راعات كالنٌ كاالبتعاد عن الصٌ ، ة لبللتداء على كلمة سواءكسيلة حضاريٌ ك  ينشده كثَت من الناس، ان حضاريٌ  فع كوهنا تسعى إىل منو شامل كتنهج هنجا دينياِّ بالنٌ 

  .{رحيكم تذىب ك يتفشلوا تنزعوا ال كالدائل:}
بحث توضيح اؼبنهج اغبوارم الذم كباكؿ من خبلؿ اؼب كحفرت ييها خطوطان مضيئة. ،كبراقةرظبت ييها معاين جديدة ملونة ك  يحرٌكتها، حبواراتو أنفاسو يف أركاحنا يأثارهتا، كدمائو يف قلوبنا الٌنورسيلدد نفخ بديع الزماف 

  .ادٌدُت اغبكماء حد يوصل وار درجة الكماؿ،، كالطريدة اليت سلكها إماـ الٌنور، يماذا كانت حجتو، كما ىو سبلحو، كماذا كاف حيمل من أمارات كدالئل، جعلتو يدًتب يف اعبداؿ كاغبالنور اتبعتو رسائل
ىذه النظرية على  تدـو ".، كطريدة للدعوة إىل اللتعايش مع الغَت كأسلوب، منهج لتشكيل الذاتىو:"اغبوار اغبوارم من خبلؿ نظرية مت صياغتها على الشكل التايل:  الٌنورسيأف نلخص يكر يف ىذا اؼببحث استطعنا 

كبشكل منفرد أحايُت أخرل، كؽبذه النظرية أسلوب حوارم يريد كلداء يكرم بديع، كؽبا مثاين من اؼبرجعيات، مها على التوازم أحيانان  ،لكها صبيعان بثبلثة اذباىات كاف يسؾبموعة من اؼببادئ، كؽبا أىداؼ تسعى لتحديدها 
ديكن اعتبار ىا من أىم النظريات الفكرية الًتبوية  . ، كطريدة حسٌت للدعوة إىل الدرآف العظيم كالسنة الٌسنية. كلتطبيق النظرية آداب كأصوؿ كضوابط، يكانت حبق نظرية حوارية متكاملة كمنهجان حواريان تربويان شامبلن 

 اإلديانية اؽبادية يف الفكر العاؼبي اؼبعاصر.
 .طريدةه للٌدعوة إىل : نظرية الٌنورسي اغبوارية، الٌنورسي مدرسة اغبوار الفكرم، اغبوار منهجه لتشكيل الٌذات، اغبوار أسلوبه للٌتعايش مع الغَت، اغبوار الكلمات المفتاحية

 

KIŞININ TERBIYESI VE TOPLUMUN İNŞASINDA GÜZEL DIYALOG 

SAID NURSI’NIN DIYALOG NAZARIYESI 

Öz 

İnanmak diyalogla olur ve diyalog mualimimiz Yüce Allah’ın emrinin bir örneğidir. Modern asırda mücadelenin piri, en büyük terbiye 

edici İmam Said Nursi diyaloğu seçmiştir. Üslup ve yolu itibariyle Risale-i Nur’da yazdıkları, yapıcı hedef barındıran diyalogları, üstün 
medeniyetin donattığı derecelerin yüksek manaları, insanoğlu arasında hayatı destekleyici, açık ve net etkileri olan estetik değeri ile 

temeyyüz eder.  O; yokuşlarında (zirvelerinde) nefsi, eğitimsel, dini, içtimai ve tahsili yönden engin faydalar barındırır. Diyaloğu kuran 

tarafların kapsamlı gelişmesine, insanların çoğunun aradığı medeni ve dini bir yolu çizmesine, eşit bir söz etrafında toplanılması için 
medeniyete vesile olunmasına, başarısızlığa sebep olan ayrılık ve çekişmelerden uzaklaşılmasına yardımcı olur. İkinci olarak yaratıcının 

emirlerinin bir örneğidir. Allah “Birbirinizle çekişmeyiniz, sonra korkuya kapılıp dağılırsınız da sosyal gücünüz gider.” buyurmuştur. 

Bediuzzaman Nursi ruhlarımızdaki nefislerimize diyaloğunu üflemiş ve bizi etkilemiştir.  Onun kalbimizdeki kanı kalbimizi harekete 
geçirmiştir. Kalbimizde yeni renkli, parlak manalar resmetmiş, onda aydınlık sınırlar çizmiştir. Araştırmamız süresince Risale-i Nur’da 

takip edilen diyolog üslubunu, İmam Nur’un takip ettiği yolu, delillerini, silahlarını (karşı taraf için argümanlarını), delilleri ve 

alametlerinin neler taşıdığını, kemal noktada cedel (tartışma) ve diyaloğu yaklaştırdığını açıklamaya çalışacağız. O muhakkık hukemalar 
haddine (sınırına) ulaşmıştır.Bu araştırmada Said Nursi’nin diyalog nazariyesini özetledik. Diyalog kişiliği şekillendirme ve başkaları ile 

yaşayabilme ve Allah’a çağırma yöntemidir. Bu nazariye bir dizi ilke üzerine kurulmuştur. Bu nazariyenin hedefleri herkesin yaptığı üç 

davranışı tahkik etmek için uygulanmaktadır. Ancak bu dengeli olarak bazen münferid olarak bazen farklı bir şekilde uygulanabilir. Bu 
nazariyedeki diyalog üslubu ile yaratıcı fikirler ile karşılaşmaktadır. Bunun için iki asli başvuru kaynağı vardır. Bunlar Kurân-ı 

Azimüşşan ve sünnettir. Bu nazariyenin uygulanması için belirli usul ve kurallar vardır. Bu nazariyede Allah’a davet etme yolu vardır. 

Günümüz fikir dünyasında bu nazariye hedeflenen en önemli düşüncedir. 
Anahtar Kelimeler: Said Nursinin diyalog nazariyesi, Diyalog okulu, Diyalog kişiliği şekillendirme yöntemidir, Diyalog başkası ile 

yaşayabilme yoludur, Diyalog Allah’a çağırma yoludur. 

GENTLE DISCUSSION IS AN EDUCATION METHOD FOR BUILDING OF 

INDIVIDUAL AND SOCIETY “THE DISCUSSION THEORY FOR 

BEDIUZZAMAN SAID NURSI” 

Abstract 
For the sake of faith and obedience to the Creator who taught us the discussion. discussion's teacher, and argument's prince in the 
modern era, the great teacher: Imam al-Nursi, chose persuasion discussion as A Method of education and teaching and life style. 

The most important characteristic of what he wrote in Rasael Al- Nour is positive purpose discussion, that have civilization and upscale 

meanings, and aesthetic value, which left clear and obvious effects, in the consolidation life among human. 
It carries great benefits: psychological, educational, religious, social, collectivism. and pursues a comprehensive growth, embraces a 

religious, civilized approach that many people seek, a civilized way for the meeting on one word, and avoiding conflicts. 

In this research I was able to summarize the ideas of Nursi in the discussion, through a theory that was formulated as follows: discussion 
is: "a method of self-formation, a method of coexistence with others, and a way of invite to God". 

This theory is based on a set of principles, and with has goals, which it seeks to achieve in three directions, which he was followed by all 

of them, in parallel, sometimes and separately,The theory has a unique method of discussion and intellectual meeting, and has two 
references: the Quran and the Sunnah.In order to apply this theory, there are ethics, principles and rules, for all of the above, it was the 

integrated theory for discussion, and a comprehensive educational discussion methodology, and a method for invite to God. 

This theory can be considered one of the most important aimed intellectual theories, educationally and faith, in contemporary world 
thought. 

 

Keywords: The Discussion Theory for NURSI, NURSI is School of Intellectual discussion. 
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 مقّدمة -1
ة، كؼبا لثداية طريدة دعويٌ  كأحسنأسلوب تربوم،  كأيضلواصل االجتماعي، يعترب اغبوار من أىم كسائل التٌ 

بوية راسات الًتٌ من الدٌ  ،العصر س مع أغلب علـوة تدرٌ يدد أصبحت مادة علميٌ  ،ة يف عامل اليـواغبوار من أمهيٌ 
. ةراسات اإلسبلميٌ ة مركران بالدٌ إىل السياسيٌ  ا صار اغبوار اليـو عنصرن كلدد  كإدارة األعماؿ كغَتىا من العلـو

بَت اعبيد للعبلقات على مستويات عدة: العبلقة مع الذات، العبلقة مع اآلخر، العبلقة مع يف التدٌ  مركزياِّ 
 كأيديولوجيان. كسياسيان  كثداييان  اؼبختلفًة لغويان  مكونات نسيج آّتمعً 

يهو كأحد ركائز الٌتعايش بُت األيراد كاألمم، ل ييها تعامل الفرد مع الغَت، ة اليت يتشكٌ اغبوار النواة األساسيٌ  يعد
 عوب، حيث تعلو مرتبتو كقيمتو كيدان للديمة اإلنسانية ؽبذهيعكس الواقع اغبضارم كالثدايف لؤلمم كالشٌ 

جزءان من عديدتنا النابعة من لذا كاف ، كاغبضارات بدءان من اغبوار األسرم إىل اغبوار بُت الشعوب ،اغبضارة
  .كأسلوبان لدعوتنا مستندان إىل سنة النيب العدناف  ،الدرآف

، اختاره أستاذ اغبوار، كأمَت آّادلة يف العصر اغبديث، إديانان باغبوار كامتثاالن ألمر معٌلمنا اغبوار، اػبالق 
أساس دعوتو، ككونو ينهل  ، أسلوبان كمنهجان كىديان ػبطاباتو كرسائلو، كأسٌ الٌنورسي اإلماـاؼبرٌّب األكرب:  األستاذ

اّب اؽبادؼ، زت رسائلو باتباع أسلوب اغبوار الدرآين اإلجيسبيٌ  ،ة كىدم خَت األناـمن نبع الدرآف كيدتدم بسنٌ 
أتعبتها  لدلوبو  فوس، كغذاءن شاييان ألمراض استفحلت يف النٌ  ان ة مدنعة، يكانت كلماتو بلسمة كاقعيٌ حبجٌ 

طبيق، كامتازت حبملها ة كالتٌ ظريٌ النٌ  ،سائليكانت ىذه الرٌ س. ك هجان تربويان لتهذيب أصحاب الرؤ نم، ك فلوسال
 .عرية كالديمة، كاإلقناع كاإلمتاعاؼب

لنعرض اؼبنهج اغبوارم ألستاذ اغبوار  لننتدل، يف اإلسبلـ خبلؿ اؼببحث لشرح معٌت اغبوار كأمهيتونسعى من 
ح مبادئها كأىدايها نوضٌ ورسي، ص يكره اغبوارم كنصيغو على شكل نظرية، أظبيناىا النظرية اغبوارية للنٌ كنلخٌ 

صل يف النهاية إىل لنمن مرجعيات، كما ؽبا كما التزمت بو من ضوابط كأىداؼ كأصوؿ كقواعد،  ،كاذباىاهتا
اغبوارم الفريد كلداءه الفكرم البديع من حيث اؽبدؼ كاؼبوضوع، كمن الناحية  أسلوبو ربديد أىم مبلمح

  الشخصية.
 العالم في أزمة حوار -2

يعيش العامل اليـو حالة زبمة من كثرة النظريات كاؼببادئ كالعدائد كاؼبثل 
كاـ اؽبائل من باطلة، كلكن ىذا الٌر كالفلسفات كغَتىا، صحيح أهنا 

عاية، كالدعاة الذين تدرَّبوا عوة كالدٌ ج بأقول أسلحة الدٌ الباطل مدجٌ 
كتعلَّموا كيف يدايعوف عن الباطل حىت يصبح يف نظر الناس حدِّا. أما 

إلقناع اػبصم دبا  ،أىل اغبق يكثَت منهم ال حيسن الطريدة اؼبثلى للحوار
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كقد ال حيسن ىؤالء أف يناقش بعضهم بعضنا، إال من خبلؿ يوىات اؼبدايع كالبنادؽ،  ديدة.كاغبلديو من اغبق 
من الرصاص يتكنا  ة اعبارحة ما ىو أشديإف مل ديلكوىا، يمن خبلؿ األيواه اليت تطلق من الكلمات اغبارٌ 

كاعبميع حيتاج أدب اغبوار،  ،ينجد العامل يعيش أزمة يكرية حوارية، يالكل حيتاج أف حياكر الكل ،كالدذائف
أقول من  -أحياننا- كردبااغبوار أقول األسلحة األطفاؿ لنصل إىل حوار اغبضارات، ييعترب  يننطلق من حوار

تفلح ييو ال  اغبوار ييما  أيلحردبا بل  ،اتيةاخلية الذٌ ألنو يعتمد على الدناعات الدٌ  ،األسلحة العسكرية كلها
 اغبركب الطاحنة. 

 الحوارتعريف  -3
  .ٌت آّاكبة كآّادلة كاؼبراجعة: دبعالحوار لغة  

 : ىو حديث جيرم بُت شخصُت أك أكثر.واصطالحا  
 كىو مستعمل يف األصل ؼبن  ،من جىدىؿى اغببل إذا يىتلىو الجدال:

 ميدابػىلىة األدلة لظهور أرجحها. عمل يفشغل عن ظهور اغبق ككضوح الصواب، مث استي خاصم دبا يي 
اجَّةً  كاغبواراٍلميحىادىثىةي : المجادلة  .(2) الَّيًت هٍتًدؼي ًإىلى االٍقًتنىاًع كىاٍلميحى

ائل كاألساليب اؼبادية ىو ين كعلم االتصاؿ اغبسن باآلخرين مع خبلؿ امتبلؾ الوس: كديكن أف نعٌرؼ اغبوار
  .أك التمهيد لدضية ،ًتكيج سلعة أك تصحيح يكرةلأك  ،إلقناعهم برأم كاؼبعنوية

إظهار ، ك ، ييدصد ّٔا تصحيح كبلـو : مناقشة بُت طريُت أك أطراؼباغبوار كاعبداؿ يف مصطلح الناس كيراد
  شبهةو، كردُّ الفاسد من الدوؿ كالرأم. ، كديعحجَّةو، كإثبات حقو 

 : قولو كاغبوار كاعبداؿ ذك داللة كاحدة، كقد اجتمع اللفظاف يف 

عى اللَّوي قٍوؿى الَّيًت  ﴿ يعه بىًصَته قىٍد ظبًى  ﴾ ذبيىاًدليكى يف زىٍكًجهىا كىتىٍشتىًكي ًإىلى اللًَّو كىاللَّوي يىٍسمىعي ربىىاكيرىكيمىا ًإفَّ ا ظبًى
 [.58/1 :آّادلة]

 في اإلسالم أىمية الحوار -4
بوم للفرد يتو يف اعبانب الًتٌ صاؿ كمهارات الٌتواصل اإلجيابية الفٌعالة، كتزداد أمهٌ يعترب اغبوار من كسائل االتٌ 

كأٌكد حرص اإلسبلـ على إقرار مبادئو، لذا  ،بُت األيراد كاألممعايش ركائز التٌ  أحد يعترب اغبواركآّتمع، بل ك 
قواعد ، لينٌبو الناس أف آّادلة كاغبوار بينهم أمر إؽبي، بضوابط ك )آّادلة( بسورة خصها بكتابو اػبالقذلك 

، إذ تتطٌلب بوية اليت من شأهنا ربديق األىداؼ اؼبرجٌوةاألطر الًتٌ  ا، كترسم ؽباربكم سَتىخيليدٌية ربانٌية، كآداب 
 .وقوجود اآلخر اؼبختلف، كاحًتاـ حداالعًتاؼ بو 

ياغبوار خيلق مع اإلنساف ألنو من  ،اغبوار لدل اإلنساف يف نظر اإلسبلـ صفة متبلزمة معو تبلـز العدل بو

                                                   
 .3، ص: سبلـ. صا ح بن عبد ا بن ضبيدأصوؿ اغبوار كآدابو يف اإل -1
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قد   . كمن ىنا ندوؿ: إف كاف  كلذا كاف ااكر األكؿ لئلنساف ىو خالق اإلنساف ،تكوينات اإلنساف
ورىا كأشكاؽبا مع بداية عٌلم آدـ األظباء كلها مع بداية خلدو، يدد أراه ااكرة كلها بشكل عملي يف صبيع ص

 .ان خلدو أيض
اغبوار ركننا أساسيِّا من أركاف الٌدعوة اإلسبلمٌية، يالٌدعوة اإلسبلمٌية يف األساس قائمة على حوار اؼبخالفُت يعترب 

كإقناعهم باغبٌجة كاؼبنطق كالٌدليل، كقد جاءت الٌدعوة اإلسبلمٌية يف أساسها لتعطي اغبريٌة عبميع الٌناس يف 
، قاؿ اعتناؽ اإلسبلـ يبل إجبار ألحد على ذلك ما مل يدت  :نع اقتناعنا كامبلن

 [18/29 :الكهف] ﴾ كقل اغبٌق من رٌبكم يمن شاء يليؤمن كمن شاء يليكفر ﴿

 :و تأيت من عٌدة أمور نذكر منهاكقد أكىل اإلسبلـ مسألة اغبوار أمهٌية كبَتة، كإٌف أمهٌيت 
  باغبٌجة كاؼبنطق كانوا يسعوف من اغبوار ىو سبيل الوصوؿ إىل اغبٌق، ياألنبياء حُت كانوا حياكركف أقوامهم

 دياف كإنداذىم من الكفر كالضبلؿ.كراء ذلك إىل إقناع أقوامهم بدين الٌتوحيد كاإل
  من اغبوار ىو حٌجة على اؼبخالفُت من أىل الباطل كما أنٌو إعذار  يالٌنيب حينما يبٌُت لدومو اغبٌق ،

ذلك يكوف عليهم حٌجة يـو الديامة أماـ رٌّٔم يبل يستطيعوف ييأبوف إال البداء على ما ىم ييو من الٌضبلؿ يإٌف 
 .إليهم  ذار بعدـ كصوؿ رسالة االعت
  ،األخبلؽ اغبسنة من حسن استماع كأناة كصرب يتسود يف آّتمع اغبوار كسيلة لتهذيب الٌنفس كتربيتها

 .كريق كلُت كغَت ذلك من الٌصفات اليت يتطٌلبها اغبوار
 كإنسانية، كعلينا أف نعمل كنأخذ بو يف حياتنا كفبارساتنا الًتبوية كاألسرية. للحوار قيمة حضارية 
  تدريب النفوس كتركيضها، ككبح صباحها إلخضاعها  اشأهنمن االتصاؿ، كسيلة يعالة من كسائل اغبوار

 ألىداؼ اعبماعة كمعايَتىا.
 يعمل اغبوار إىل كشف اغبديدة كخاصة إذا كانت غائبة. 
  يف بناء شخصية الطفل كفرد ككشخصية اجتماعية مهمةن  كسيلةن يعد. 
  ييحملهم على الدخوؿ يف ميادين اؼبناقشة العلمية.  األيرادخيلق ركح اؼبناقشة بُت 
 لذاتادىم على النظاـ كالتعاكف كيساعد على االبتكار كاحًتاـ ركح ابة كاأللفة، كيعوٌ  بُت األيراد بثي 

 ...ان كبار كاآلخرين صغاران ك 
  أحسن الوسائل اؼبؤدية إىل اإلقناع كتغيَت االذباه الذم قد يديع إىل تعديل السلوؾ كتصحيحو،  منيعد

 .ألف يف اغبوار تركيض للنفوس على قبوؿ الندد كاحًتاـ رأم اآلخرين
  دعم النمو النفسي كالتخفيف من مشاعر الكبت  من خبلؿ تحديق منو شامل للشخصيةليسعى اغبوار

 .كيساىم يف حل الكثَت من اؼبشاكلاعات كاؼبشاعر العدائية كاؼبخاكؼ كالدلق كربرير النفس من الصر 
 وأمير المجادلة في العصر الحديث أستاذ الحوار الّنورسي األستاذ -5
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معايَتان معنوية  ،ر كنديموا لئلنسانية كبشكل مؤثٌ يف مددمة مفكرم العصر، الذين قدٌ  الٌنورسي األستاذيدف 
كأسلوبان حواريان ديكن أف يعد األكمل كاألمثل كاألكسع كاألكثر إنسانية، لدد كاف يعيش حياتو  ةكأيكاران ركحيٌ 

كاف لسمو   لدد ق بأجنحة الفلسفة كاؼبنطق، يكاف مثاؿ الددكة كأمنوذج اؼبرّب.كحيلٌ  ،نةيف ظل الكتاب كالسٌ 
بَت األثر باالنتداؿ من حالة تو كتواضعو كزىده، ككحو، ككيائو كعفٌ أيكاره كيهمو لطبيعة عصره كبساطة ر 

يكانت رسائل  ،ؽ على أسس علمية إديانية حضاريةإىل التفاعل اإلنساين اػببٌل  ،اإلنساف الفكرية من اعبمود
ألخبلؽ، كمنهاج لليدُت كاإلدياف، كأسلوبان علم الكبلـ، كنصفها كبن بعلم الًتبية كا كاتبهاالنور كما يصفها  

 .            غبوار اآلخر كالدعوة إىل
 كاالغباد، الكفر من النابعة الفوضى مشكلة ىي كحلها، تناكؽبا جيب مشكلة ىمأف أ األستاذ النورسي لدد رأل

اف يف عدل يف إنساف عصرنا اؼبضطرب، كبث بريق األمل كاإلدي تطورات مذىلة لنفخ ركح البعثسعى لذا 
 جموعة من األمور أمهها:دبديكن تلخيص أىداؼ دعوتو  كقلب مؤمن ىذا الزماف.

  الدعوة إىل  .كنشر الدين اغبنيف 
  بعُت االعتبار طبيعة اػبطاب كمستلزمات التعايش السلمي  آخذان  ،بُت أيراد آّتمعإعادة بناء العبلقات

 .كقواعد العمل اؼبشًتؾ

 .السعي لًتميم الديم السمحة كاؼبثل العليا كاألخبلؽ اغبميدة يف آّتمع 

 كسطية اإلسبلـ تعٌت اغبوار اغبسن بُت الناس الوسطية اليت تتصف ّٔا األمة. كألف ترسيخ مبدأ. 
ط الضوء على خبايا نفوسنا كالطيبب اغباذؽ، يرينا انتصب بديع الزماف أمامنا يسلٌ يف مثل ىذا العهد اؼبظلم 

ضمائرنا، يأثار يف قلوبنا الشوؽ سجوف أنفسنا كأغبلؿ أركاحنا، حياكؿ إحياء ما مهد من إنسانيتنا كما طبد من 
 بعث ييها نبض اغبياة كديق األمل.ك  ،موإىل السٌ 
ص األمراض كيبحث عن اغبلوؿ مث يكتب الوصفات، اليت تتخذ الدرآف أكسَتان يشخٌ الطبيب  األستاذأخذ 

العلمية النفسية كالشخصية ك استطاع من خبللو تشخيص كل مشاكلنا  ،كالعلم مفتاحان، كاغبوار سبلحان 
ـ أطواؽ النجاة ككصفات اػببلص، كيزرع كاالجتماعية كاإلدارية، كربليل عللنا اؼبادية كاؼبعنوية، يكاف قلمو يددٌ 

 ر للبعث اعبديد غبياهتا.اؼببادئ كيرسخ األيكار لؤلجياؿ تلو األجياؿ. يكاف كالنور الذم أضاء طريدها، اؼببشٌ 
 القرآن الكريم كتاب الحوار األوحد  الّنورسيمنهج األستاذ  -6

أكىل الدرآف الكرمي اغبوار أمهية بالغة يف اؼبواقف الًتبوية، كجعلو كسيلة لتوجيو الناس كإرشادىم كجذب عدوؽبم، 
ياغبوار يف الدرآف الكرمي ديتاز بالسهولة كيبتعد عن الفلسفات اؼبعٌددة، كيتضمن ألواننا من األساليب حسب 

 ،ٌلفت بلُت اعبانب كإحالة اعبدؿ إىل حوار إجياّبية كاالجتماعية، غي عدوؿ كمدتضيات أحواؿ اؼبخاطبُت الفطر 
  : قاؿ كأبلغ الكلمات،  كألُت األساليب، سن األلفاظ كألطف الطرؽيسعى إىل ربديق اؽبدؼ بأح

بىا إً  ﴿  [55 -54]طو:  ﴾ خيىٍشىىلَّوي يػىتىذىكَّري أىٍك يػىديوالى لىوي قػىٍوالن لَّيػّْننا لَّعى  ،ىلى ًيٍرعىٍوفى ًإنَّوي طىغىىاٍذىى
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ما أحسن ىذا التوجيو! كما أحسن ىذه الًتبية للدعاة كاػبطباء كلطلبة العلم كالعلماء! كأف معٌت اػبطاب: ال 
يؤمن، ال تؤذيانو، خذاه باليت  تشتماه، يتأخذه العزة باإلمث يبلدا عليو أك ذبرحا شعور يرعوف، احذرا أف تشدٌ 

 .قريب، يهو الذم يدود الدلوب سهلو  ىٌُتو  لٌُتو  ىي أحسن، بدوؿو 
نان، نان، ككبلمو ليٌ يف دعوتو، يكاف قولو ليٌ   ، يهو الذم امتثل أمر  أحسن من يعل ىذا رسوؿ اؽبدلك 

 لو:   نان، حىت يدوؿ كيعلو ليٌ 

نٍػفىضُّوا ًمٍن حىٍوًلكى  ﴿  [:4/96 ]آؿ عمراف:﴾يىًبمىا رىضٍبىةو ًمنى اللًَّو لًٍنتى ؽبىيٍم كىلىٍو كيٍنتى يىظٌان غىًليظى اٍلدىٍلًب الى

إال زانو، كما نزع  يق يف شيءو ما كاف الرٌ "  قوؿ اؼبصطفى  حيح مريوعان يت إال خبَت، كيف الصٌ ُت ال يأكالدوؿ اللٌ 
ات اليت أسلوب اغبوار يف تعاملو مع الدضايا كاؼبلمٌ  كاستخدـ رسولنا . (3)"  إال شانو شيءو  يق منالرٌ 

ة بوم بالدوٌ ، كسبٌيز ىذا اغبوار النٌ ة اإلسبلمية، كيف دعوتو كتربيتو كتعليمو ألصحابو حدثت أثناء بناء األمٌ 
 .اغبواروازف كااللتزاـ بآداب تٌ موؿ كالرب، كالشٌ قة كحسن اػبطاب كالصٌ كالدٌ 

لدد رأل األستاذ أف العدل السليم قوة حواره كلطاية أسلوبو،  الٌنورسياستمد األستاذ  ، من رسوؿ اغبوار 
، كىذا  كلصفات الكماؿ كاعببلؿ كاعبماؿ اليت يتصف ّٔا  ،وحيدصور ؼبفاىيم التٌ ينبغي أف يكوف قرآين التٌ 

شيع يف ثنايا كتاباتو، اليت تدؽ ة الصٌ ، يبسر قوٌ الكرمي الدرآفتو ماداـ ؿبجوبان عن العدل ال ديكن أف يرقى إىل قمٌ 
يف كلماتو، ديكن اإليادة من ذبارب ىذه الكلمات يف تركيض النفوس كتربية األيراد  ةقوة الركح اؼبسكوب كبسرٌ 

،  اؼببُتالفرقاف لومو ككاف مصدر ع العظيم ككاف أستاذه الدرآف الكرمي يكاف منبع إؽبامو الدرآف كآّتمعات.
 كتاب اغبوار األكحد من السماء كمنهج رب السماء.

 مطلب ربانيالذي يعد الحوار الحسن  الّنورسيامتثال األستاذ  -7
كعزة نفسو كصبلبة شخصيتو، كعظم شجاعتو حبيث ، كاطمئناف يدينو ٌ الٌنورسيما كاف لدوة إدياف األستاذ 

، كربويل آّادلة من معركة إىل حسن ككلمة حسٌتيستطيع مواجهة اؼبلحد كاؼبعاند كالفاسق كحىت اغباكم حبوار 
، كيطبق حديث  وؿ سيده كموالهعاجل األدراف، كيف ال كىو ديتثل قينظف األذىاف كي ،يكرم عميق ـبطط  

 : قاؿ اس باغبسٌت. دبخاطبة الن  بيبوح

 [59/44]يصلت:  ﴾ا  ن دعا إىل كمن أحسن قوالن فب ﴿

عوة ىي كأحسن الدٌ ىو اغبوار،  عوةالدٌ  كسائلكأىم إف أحسن األقواؿ ىو دعوة العباد إىل العزيز اعببار، 
ة الرسل ككل اؼبؤمنُت من بعدىم، كذلك بعدد باين لعباده، كىي مهمٌ كىذا ىو اػبطاب الرٌ  ،باؼبوعظة اغبسنة
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حسن أباعبداؿ باليت  رسولو الكرمي   أمر  اغبق، يلدد  دين غَت اؼبسلمُت كدعوهتم لؿباكرات مع 
 .حىت مع الكفار كاؼبشركُت

كيطرهتا إىل لة بطبعها اىتم اإلسبلـ باغبوار اىتمامان كبَتان، كذلك ألف اإلسبلـ يرل بأف الطبيعة اإلنسانية مياٌ 
  : قاؿ، كما يطلق عليو الدرآف الكرمي يف كصفو لئلنساف  ،اغبوار أك اعبداؿ

 [99/65: الكهف] ﴾ أٍكثرى شىٍيءو جىدىال كىكىافى اإلٍنسىافي  ﴿

، د اإلسبلـ اؼبنطلق أك اؽبدؼ اغبديدي الصادؽ الذم ينطلق منو اؼبسلم يف حواره مع اآلخرينكؽبذا يدد حدٌ 
  : قاؿياإلسبلـ يرل بأف اؼبنطلق اغبديدي للحوار ىو )ضركرة البحث عن اغبق كلزـك أتباعو(، 

 [91/43: يونس] ﴾ يىمىاذىا بٍعدى اغبىقّْ إال الضَّبلؿ ﴿

ا اٍتًَّبٍعوي ٍإٍف كينتيم صىاًدًقُت ﴿  [:39/5: الدصص] ﴾ قيٍل يىٍأتيوا ًبًكتىابو ًمٍن ًعٍنًد اً ىيوى أىٍىدىل ًمنهيمى

 : قاؿكمن أساليب اغبوار اإلسبلمي ما جاء يف اآلية الكردية، 

ًبيلً  ًإىلىى  ادٍعي  ﴿ ةً  رىبّْكى  سى ٍوًعظىةً  كى  بًاغبًٍٍكمى ًدؽٍبيم كى  اغبٍىسىنىةً  اٍلمى  [16/125]النحل:  ﴾أىٍحسىني  ًىىى  بًالَّىًت  جىى

ًة [ كىو ما أنزلو عليو من الكتاب كالسنة ]   دعوة اػبلق إىل   رسولوأمر   ينجد أف  ] بًاغبًٍٍكمى
ٍوًعظىًة اغبٍىسىنىًة [ أم: دبا ييو من الزكاجر كالوقائع بالناس ذكٌ   .   رىم ّٔا، ليحذركا بأسكىاٍلمى

كالبداءة باألىم ياألىم، كباألقرب إىل األذىاف كالفهم، كدبا يكوف قبولو  ،كمن اغبكمة الدعوة بالعلم ال باعبهل
يق كاللُت، يإف انداد باغبكمة، كإال يينتدل معو بالدعوة باؼبوعظة اغبسنة، كىو األمر كالنهي اؼبدركف أمت، كبالرٌ 

بهم يف اػبَت، يرغٌ كخاًطب الناس باألسلوب اؼبناسب ؽبم، كانصح ؽبم نصحنا حسننا،  .بالًتغيب كالًتىيب
، أما ىم من الشٌ كينفرٌ  ر، كجادؽبم بأحسن طرؽ آّادلة من الريق كاللُت. يما عليك إال الببلغ، كقد بلٍَّغتى

 . كحده، يهو أعلم دبن ضلَّ عن سبيلو، كىو أعلم باؼبهتدين            ىدايتهم يعلى
احتاج منهم إىل مناظرة كجداؿ، يليكن بالوجو اغبسن كالدوؿ  كقولو: ] كىجىاًدؽٍبيٍم بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني [ أم: من

اللُت كاػبطاب اغبسن الرقيق من غَت غلظة كال تعنيف بريق كلُت، كل أحد على حسب حالو كيهمو كقولو 
 :  كما قاؿ  .كاندياده

 [29/46]العنكبوت:  ﴾ميوا ًمنهيٍم كىال ذبيىاًدليوا أىٍىلى اٍلًكتىاًب ًإال بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني ًإال الًَّذينى ظىلى   ﴿

 :  بلُت اعبانب، كما أمر موسى كىاركف حُت بعثهما إىل يرعوف يداؿ يأمره 

 [31/55]طو : ﴾يديوال لىوي قٍوال لىيػّْننا لىعىلَّوي يتىذىكَّري أىٍك خيىٍشىى   ﴿

ًبيًلًو كىىيوى أىٍعلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى   ﴿:  كقولو  [78/7]الدلم:  ﴾ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي دبىٍن ضىلَّ عىٍن سى
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، كال تذىب نفسك على  أم: قدـ علم الشدي منهم كالسعيد، ككتب ذلك عنده كيرغ منو، يادعهم إىل 
 .(4) ببلغ، كعلينا اغبسابير، عليك المن ضل منهم حسرات، يإنو ليس عليك ىداىم إمنا أنت نذ

 :  قولو نية العظيمة، كاليت من بينهاكيتبُت لنا أف اغبوار اإلجياّب مطلب رباين يف كثَت من اآليات الدرآ

 [97/936]النحل:  ﴾ جىاًدؽٍبيم بالَّيًت ًىيى أٍحسىنكى  ﴿

كاإلحساف مع ،  كأنك تراه، كىي أصدؽ عبادة   من اإلحساف، كاإلحساف عبادة  {أحسنإف }
  : قاؿ ، العدؿ يف كل شيء أمر 

نً  كى  بًاٍلعىٍدؿً  يىٍأميري  اللَّوى  ًإفَّ  ﴿ ٍحسىى  [1:/97]النحل:  ﴾ اإٍلً

 :  ككذلك قولو

ٍيم ﴿  [59/45: يصلت] ﴾ اٍديىٍع بالَّيت ًىيى أىٍحسىني يإذىا الًَّذم بينىكى كبينىوي عىداكىةه كىأىنَّوي كىيلّّ ضبًى

 سنو يلدد دعا كتابو أحسن اغبديث، كقص ييو أحُت الدصص:من الشيء إال أح  كال يدبل 

يُّوا بًتىًحيَّةو  حييّْيتيم ًإذىا كى  ﴿  ا أىكٍ  ًمنػٍهىا بًأىٍحسىنى  يىحى  [5/97]النساء:  ﴾ ريدُّكىى

 [34/:4]الزمر:  ﴾ مىثىاينى  ميتىشىأًّنا ًكتىابنا اغبٍىًديثً  أىٍحسىنى  نػىزَّؿى  اللَّوي  ﴿

نىا دبىا اٍلدىصىصً  أىٍحسىنى  عىلىٍيكى  نػىديصُّ  كبىٍني  ﴿  يػٍ ا إًلىٍيكى  أىٍكحى ذى  [93/4]يوسف:  ﴾ اٍلديٍرءىافى  ىىى

 [66/:4]الزمر:  ﴾ رَّبّْكيم مّْن إًلىٍيكيم أينزًؿى  مىا أىٍحسىنى  اتًَّبعيوا كى  ﴿

 الكرمي كالدرآف ،الكرمي الدرآفكىو  أحسن ما أنزؿ من الكتاببأف نأخذ بأحسن السبلـ، ك    كلدد أمرنا
 كذكر لتجتنبو، الدبيح ذكر الدرآف يإف معصيتو، كاجتنبوا طاعتو التزموا: اغبسن قالو ما اآلية كمعٌت حسن، كلو

 .(5) الكتاب يف بو   أمر ما" األحسن : "السدم قاؿ. لتؤثره األحسن كذكر ييو، ترغب لئبل األدكف
 الحوارية الّنورسينظرية  -8

اغبق فاىم بُت الناس، كمن أىم الوسائل اؼبوصلة إىل بوم اإلسبلمي من أىم كسائل التٌ اغبوار الًتٌ ؼبا كاف 
استخدامو ّٔدؼ الولوج  كأكثر من الٌنورسي بو بديع الزماف يلدد تفننٌ  ،ةة كضركرة إنسانيٌ يريضة شرعيٌ باعتباره 

، ود الفضائل ككرمي الطباع ييهاكغرس ؿبمخلف منها إىل العدوؿ كالدلوب البشرية، كإزالة أدراف اعبهل كالتٌ 
رير كربرير العدل من اػبرايات كاألكىاـ، كرب، سديد اؼبستديمالبشرم الرباين الٌ كالتفكَت اؼبنطدي السليم، كالسلوؾ 

  .اإلنساف من الظلم إىل العدؿ
                                                   

  .613، ص: 4، ج: 125، باب: تفسَت ابن كثَت. ابن كثَت -3
 البغوم، تفسَت اآلية.البغوم. تفسَت  -4
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، الفردية كاعبماعية على السواءيف كل الدضايا الدائمة كالطارئة  منهجان الًتبوم اغبوار  الٌنورسياعتمد األستاذ 
 على الشكل التايل: اغبوارم من خبلؿ نظرية نصيغها  الٌنورسيكن أف قبمل يكر كدي

 ". لى ، وطريقة  للّدعوة إرعايش مع الغيللتّ  وأسلوب  ، اتلتشكيل الذّ  منهج  ىو : " الحوار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ٔظريح إٌٛرسي اٌحٛاريح 

 األ٘ذاف االتجا٘اخ اٌّثادئ

 االلتزامات الضوابط

 تحذيذ أ٘ذاف ٌٍحٛار

سٍٛن اٌطرق اٌؼٍّيح 

 ٚاٌتزاِٙا

اٌحسٓ اٌىالَاستخذاَ   

د، ٚلصذ اٌحك، ٚاٌثؼذ  اٌتجرُّ

 ػٓ اٌتؼصة

تسثة حثه  ػذَ ِؼاداج اآلراء األخرٜ

 ٌرأيه

اٌتفىير ترٚاتط اٌٛحذج ٚاالتفاق ِغ 

 اآلخريٓ

 االتتؼاد ػٓ اٌغرٚر ٚسٛء اٌظٓ، ٚاألٔأيح

ٛي حمٛق اآلخر في اٌذفاع ػٓ رأيٗلث  

 

ٌيس ِٓ حمٕا جرح اآلخريٓ ٚوسرُ٘ 

والَ تسٍٛن أٚ  

السنة 
 السنية

تحرير اإلٔساْ ِٓ 

اٌجًٙ ٚاٌتخٍف 

 ٚاٌظٍُ ٚاٌىفر

اٌمٛي اٌحسٓ ِغ 

 اٌرحّح

اٌمٛي اٌسذيذ ِغ 

 اٌرأفح

اٌٍيٓ ِغ اٌمٛي 

 اٌشفمح

 اٌىٍّح اٌطيثح

اٌحىّح 

ٚاٌّٛػظح 

 اٌحسٕح

 ضرب األِثاي

القرآن 
 الكريم

اٌحٛار ِغ 

إٌفس 

 ِٚحاسثتٙا

ِغ اٌحٛار 

أفراد 

اٌّجتّغ 

 اٌّسٍّيٓ

اٌحٛار ِغ 

ِىٛٔاخ 

اٌّجتّغ 

 اٌّختٍفح

إػادج تٕاء إٌّظِٛح 

األخالليح ٌٍّسٍُ 

 ٚصياغح فىرٖ

إٌفس تخٍيص 

اٌمٍة ِٓ ٚ

 أِراضّٙا

 

تٕاء ػمً اٌّفىر 

 اٌّسٍُ

 اٌّرجؼياخ
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 ( نظرية الٌنورسي اغبوارية9الشكل )
 

كاف يسلكها صبيعان   ،بثبلثة اذباىاتالنظرية على ؾبموعة من اؼببادئ، كؽبا أىداؼ تسعى لتحديدها ىذه  تدـو
، كؽبا على التوازم أحيانان كبشكل منفرد أحايُت أخرل، كؽبذه النظرية أسلوب حوارم يريد كلداء يكرم بديع

كلتطبيق النظرية آداب كأصوؿ كضوابط، يكانت حبق  مثاين من اؼبرجعيات، مها الدرآف العظيم كالسنة الٌسنية،
ص ( يلخٌ 9كالشكل ) . ويان شامبلن، كطريدة حسٌت للدعوة إىل نظرية حوارية متكاملة كمنهجان حواريان ترب

 ظرية.ىذه النٌ 
 ةالحواريّ  الّنورسيمبادئ نظرية  7-1

تتخلص ىذه  نية،مبادئ النظرية ىي نفسها مبادئ اغبوار اإلسبلمي اؼبستمدة من الدرآف العظيم كالسنة السٌ 
 األمثاؿ، كىي:اؼببادئ بثبلثة أقواؿ ككلمة كموعظة، باإلضاية لضرب 

  امتثاالن لدوؿ : مع الرحمةالقول الحسن:  

 [3/94]البدرة:  ﴾ كىقيوليوا لًلنَّاًس حيٍسننا ﴿
أطيب الكبلـ كتعٍت أيضنا: األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر كاؼبخاطبة باللُت، كالكلم الطيب  كىي استخداـ

  :قاؿ ،  حسن رضيو  قو لي كل خي    من البذاءة كالفحش. كيشمل كذلكاػبايل

 ﴾ كِّا ميًبينناكىقيٍل ًلًعبىاًدم يديوليوا الَّيًت ًىيى أىٍحسىني ًإفَّ الشٍَّيطىافى يىنزىغي بينهيٍم ًإفَّ الشٍَّيطىافى كىافى ًلئٍلًنسىاًف عىدي  ﴿
 [98/64: اإلسراء]

يإهنم إف مل يفعلوا ذلك ألدى  ،يبهم كرباكرىم الكبلـ اغبسن الطٌ قل لعبادم اؼبؤمنُت يدولوا يف زباطبأم 
 .الشيطاف بينهم العداكة كالفساد كاػبصاـ. إف الشيطاف كاف لئلنساف عدكنا ظاىر العداكة

اليت تستخدـ أحسن الدوؿ كأرحم  الٌنورسيلؤلستاذ كمن أصبل اؼبناظرات اإليًتاضية كااكرات التمثيلية 
ثُت يف اغبجة اإلديانية الثانية، كىو يبسط معٌت " ال شريك الكلمات، اغبوار الذم جاء يف الكلمة الثانية كالثبل

اليت ىي أصغر اؼبوجودات ييدوؿ ؽبا  رة تارةن "، بايًتاضو كجود شخص يريد أف يكوف ربٌان لشيء، يًتاه حياكر الذٌ 
رة بدكرىا بلساف اغبديدة كاغبكمة الربانية: أنٍت ا كمالكها اغبديدي، يتدوؿ لو الذٌ بلساف الطبيعة كالفلسفة أنو رٌّٔ 

أؤدم كظائف ال حد ؽبا، كأدخل كل مصنوع يردان يردان، كأعمل ييو، يإف كاف لك علم كقدرة جيعبلين أقـو 
بتلك الوظائف كلها، كلك حكم كاقتدار نايذ الستخداـ أمثايل من الذرات كزبَتىا، كأف تكوف مالكان كمتصريان 

كتراه ينتدل إىل حوار الكريات يلك أف تدعي أف تكوف رباِّ يل ". دات اليت أنا جزء منها حديديان للموجو 
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اغبمراء، كمن مث إىل اػبلية كيصادؼ جسم اإلنساف ييحاكره، كيدفز ليحاكر الكرة األرضية يالشمس مث 
، ييجد أف اعبميع يصفعونو كترجم شياطينو، كتلدي الشركاء يف ظلمات االمتناع كا اؿ كتتلو مع النجـو

 النجـو األخرل اػبطاب الددسي: 

 .(6)[ 39/33]األنبياء:  ﴾لو كاف ييهما آؽبة إال ا لفسدتا  ﴿

 القول السديد مع الرأفة : 
   :لدولو امتثاالن 

ايىا أىيهىا الًَّذينى آمىنيوا ات ﴿ كىيٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىن ييًطًع اللَّوى ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم  ديوا اللَّوى كىقيوليوا قٍوالن سىًديدن
ا   [89-44/81]األحزاب:  ﴾ كىرىسيولىوي يدىٍد يىازى يٍوزنا عىًظيمن

ما إف من أىم  : أم: الدينيَّة كالدنيوية إٍذ على الصدؽ كاؼبوايدة للشرع قباح األعماؿ كالفوز بثمارىاأعمالكم
حاكر يف حوار

ي
 كآّادلة يفي ؿبكم التنزيل: سٌت يف الدوؿ، التزاـ اغبي يتوجو إليو اؼب

 [98/64]االسراء:  ﴾كىقيٍل لًًعبىاًدم يديوليوا الَّيًت ًىيى أىٍحسىن  ﴿

 كمنها حواره مع عدد من الشباب يف رسالة مندذ الشباب، كحوار مع اؼبؤمنات أخوايت يف اآلخرة.
 القول اللين مع الشفقة  : 

 :قاؿ  من الدوؿ، كأخاه ىاركف توصيتو ؽبما باللُتنبيو موسى   امتثاالن لوصية 

 [31/55]طو : ﴾يديوال لىوي قٍوال لىيػّْننا لىعىلَّوي يتىذىكَّري أىٍك خيىٍشىى   ﴿

 "، يغلب اغبق البُتالدوؿ اللُت  " :اغبكمة اليت تدوؿطلدان من نسبلحان مالدوؿ اللُت األستاذ من ازبذ   
 : (7) بالشكر كاالمتناف، قولو مكللةن  مع الضياء الدائم للشمس ؿباكرةن كمن أمثلتو حوار رجل بلساف حالو 

 على أضفيت من يا  !كزىراءىا السماء لطيفة يا  !العامل صباؿ عرش على عتتربٌ  من يا  !مشس يا إيو" 
 الصغَت كمشتلي لبييت معا كالنور الدؼء منحت لدد  !اسركرن ك  ةن ابتسام راألزىا كمنحت كنوران  ّٔجة األرض

 لؤلرض ". كالدؼء للدنيا نورت كىب كما
 الكلمة الطيبة : 

  :لدولو امتثاالن 

ًلمىةن  مىثىبلن  اللَّوي  ضىرىبى  كىٍيفى  ترى  أىملىٍ  ﴿ اًء تٍؤًتى ًف  يٍرعيهىا كى  ثىاًبته  أىٍصليهىا طىيّْبىةو  كىشىجىرىةو  طىيّْبىةن  كى  كيلَّ  أيكيلىهىا السَّمى
 [36-95/35]ابراىيم :﴾يتىذىكَّريكفى  لىعىلَّهيمٍ  لًلنَّاسً  اأٍلىٍمثىاؿى  اللَّوي  يىٍضًربي  كى  رىبػّْهىا بًًإٍذفً  ًحُتو 

                                                   
 .136كليات رسائل النور، عصا موسى، رسالة حجة البالغة، ص:   .سعيد النورسي -4
  .134، ص: كالثبلثوفكليات رسائل النور، الكلمات، الكلمة اغبادية   .سعيد النورسي -5
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إف الكلمة الطيبة اليت خياطب ّٔا اآلخرين من مثل } يا إخواين، أيها الصديق، اعلم أيها اؼبؤمن اؼبصلي 
يغدت رسائل النور   ،كلهاالذاكر، اعلم أيها السعيد،  يا صديدي، يا نفسي، اعلمي يا نفسي.....{، آتت أي 

 زيتها يضيء مرسبلن شعاعات النور يف الدلوب كالنفوس. كشجرة مباركة
  الموعظة الحسنةو الحكمة: 

  :لدولو امتثاالن 
ًبيلً  ًإىلىى  ادٍعي  ﴿ ةً  رىبّْكى  سى ٍوًعظىةً  كى  بًاغبًٍٍكمى  [16/125]النحل:  ﴾ اغبٍىسىنىةً  اٍلمى

مع نفسو من أجل توضيح لغز خلق اإلنساف كرموز حديدة الصبلة، كقبد باغبكمة كاؼبوعظة اغبسنة يعدد حواران 
: " ييا نفسي اغبائرة كيا صديدي اؼبغـر (8)كالذم قٌده من خبلؿ حكاية سبثيلية قصَتة، كالذم خيتتمو بدولو 

النفس األمارة بالسوء كرعايتها بوسائل  باؽبول، أربسبوف أف " مهمة حياتكم " ؿبصورة يف تلبية متطلبات
اغبضارة إشباعان لشهوة البطن كالفرج، أـ تظنوف أف الغاية من درج ما أكدع ييكم من لطائف معنوية رقيدة، 
كآالت كأعضاء حساسة، كجوارح كأجهزة بديعة كحواس متجسسة، إمنا ىي ّٓرد استعماؽبا إلشباع حجات 

ىذه اغبياة الفانية؟ حاش ككبل!! بل إف خلق تلك اللطائف كاغبواس كاؼبشاعر سفلية لرغبات النفس الدنيئة يف 
 يف كجودكم كإدراجها يف يطرتكم إمنا يستند ألساسُت اثنُت: 

 اؼبنعم عليكم أسبغها اليت النعم أنواع من نوع كلّْ  ذباه بالشكر تستشعركف ذبعلكم أف :األول 
 .كعبادتو تعاىل بشكره كالدياـ ّٔا الشعور عليكم أم.سبحانو

 يردان  كتذيكقها كلَّو، معريتها الوجود تعم اليت اغبسٌت األظباء ذبليات أقساـ تعريوف ذبعلكم أف :الثاني 
 .خالصة ذكقية معرية كمعريتها األظباء بتلك فاإلديا عليكم أم .ايردن 

 حدان. إنسانان  اإلنساف يغدك كّٔما اإلنسانية، الكماالت تنمو األساسُت ىذين كعلى
  قاؿ يف ضرب األمثاؿ،  الكرمي استخداـ نفس أسلوب الدرآف: ضرب األمثال:  

ًلكى يىٍضًربي اللَّوي اأٍلىمٍ  ﴿  ﴾ ثىاؿى يىأىمَّا الزَّبىدي ييىٍذىىبي جيفىاءن كى أىمَّا مىا يىنفىعي النَّاسى ييىٍمكيثي ًف اأٍلىٍرًض كىذىى
 [94/98]الرعد:

ةن  مىثىبلن  اللَّوي  ضىرىبى  كىٍيفى  ترى  أىملىٍ  ﴿ ًلمى ا كى  ثىاًبته  أىٍصليهىا طىيّْبىةو  كىشىجىرىةو  طىيّْبىةن  كى اءً  ًف  يػىٍرعيهى ا تػيٍؤًتى السَّمى  كيلَّ  أيكيلىهى
 [36-95/35: ابراىيم] ﴾ يػىتىذىكَّريكفى  لىعىلَّهيمٍ  لًلنَّاسً  اأٍلىٍمثىاؿى  اللَّوي  يىٍضًربي  كى  رىبػّْهىا بًًإٍذفً  ًحُتو 

، ياستطاعت الكرمي ، الذم ىو من أسطع معجزات الدرافبشعلة من ضرب األمثاؿة الٌنورسيامتازت اغبوارات 
قريب من  –تة، كحصل من خبلؿ نايذة ضرب األمثاؿ إدياف يديٍت تدريب اغبدائق البعيدة كصبع اؼبسائل اؼبشتٌ 

                                                   
 .654كليات رسائل النور، الكلمات، الكلمة اغبادية عشرة، ص:   .سعيد النورسي -6
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اطب الدلب كجيادؿ باغبدائق اإلديانية كاألسس اإلسبلمية، يباغبوار اؼبنطدي اؼبوضوعي الذم خي –الشهود 
 العدل، اضطر الوىم كاػبياؿ بل حىت النفس كاؽبول إىل االستسبلـ، كما أضطر الشيطاف إىل إلداء السبلح.

 واتجاىاتها الحوارية الّنورسينظرية  أىداف 7-2
كحياده الفكرم كربليلو الديٍت كالفلسفي كاألدّب أىداؼ كثَتة،  الٌنورسيلدد كاف للمنهج العلمي لؤلستاذ 

 ، كبعيدىاؿباكلة يهم اآلخرينيف لذاهتا كىذه األىداؼ ىي أىداؼ اغبوار اإلسبلمي ذاتو، بدريبها كاليت تطلب 
أىداؼ خاصة ديكن  ربملاغبوارية  الٌنورسينظرية إال أف بوجهة نظر معينة،  قناع اآلخرينإل اليت هتدؼ

 الية:لخيصها باألىداؼ التٌ ت
 كالعلم التطبيدي  ،حيحةالصٌ  وضيحيةاؼبعرية التٌ ب خلف كالظلم كالكفر، بتزكيدهاعبهل كالتٌ رير اإلنساف من رب

 النايع، كاإلدياف التحديدي الدوم.
  إعادة بناء اؼبنظومة األخبلقية للمسلم كصياغة يكره بأسلوب حضارم إسبلمي أساسو الدرآف كمادتو

 .البشرم الرباين السديد اؼبستديم، كالسلوؾ ييوود الفضائل ككرمي الطباع غرس ؿبمك اغبوار، 

  كإعادة صياغة منطلداتو الفكرية اؼببنية على من اػبرايات كاألكىاـبناء عدل اؼبفكر اؼبسلم بتحرير عدلو ،
اإلديانية، كتزكيده بالتفكَت اؼبنطدي السليم،  اؼبعرية العدليةالدبوؿ كالتسليم، بتغذيتو ب –اغبجة  -ثبلثية اغبوار

 كتسليحو باغبجة الدوية.

 .زبليص النفس كالدلب من أمراضهما 
يف  للنورسيللنظرية اغبوارية  اغبوار الًتبومديكن تلخيص االذباىات اليت كاف تنصب عليها جل أىداؼ ك 

 اآليت:

 :االتجاه األول  

 .شكل حوار داخلي مستمر بُت النفس اغبوار مع النفس كؿباسبتها كضبلها على طلب اغبق كيكوف ىذا يف
 الثاني االتجاه:  

 اؼبسلمُت. مع أيراد آّتمعاغبوار 
  الثالثاالتجاه : 

، كتشمل أيضان اؼبلحدين، كأيديولوجيان  لغويان كثداييان كسياسيان  مكونات نسيج آّتمع اؼبختلفةمع اغبوار 
الذين يشًتكوف معان يف إعمار الكوف، كىو حوار جيرل كيق مبدأ اؼبدايعة الذم دينع الفساد كينمى ك  كاؼبعاندين،

 :امتثاالن لدوؿ  .عوامل اػبَت

 [3/94]البدرة:  ﴾ كىقيوليوا لًلنَّاًس حيٍسننا ﴿
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أطيب الكبلـ كتعٍت أيضنا: األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر كاؼبخاطبة باللُت، كالكلم الطيب  كىي استخداـ
  :قاؿ ا، كل خيليق حسن رضيو    من البذاءة كالفحش. كيشمل كذلكاػبايل

 [98/64]اإلسراء:  ﴾كىقيٍل لًًعبىاًدم يديوليوا الَّيًت ًىيى أىٍحسىني  ﴿

 [3/94]البدرة:  ﴾كىقيوليوا لًلنَّاًس حيٍسنان   ﴿،  [97/936]النحل:  ﴾ ًىيى أىٍحسىن كىجىاًدؽٍبيٍم بًالَّيًت  ﴿

  : وكقول
 [45/35]سبأ:  ﴾كىًإنَّا أىٍك ًإيَّاكيٍم لىعىلىى ىيدلن أىٍك يف ضىبلؿو ميًبُتو  ﴿

 ؼبوسى عند ارسالو لفرعوف:    كقولو

 [31/55]طو : ﴾يديوال لىوي قٍوال لىيػّْننا لىعىلَّوي يتىذىكَّري أىٍك خيىٍشىى   ﴿

 : قاؿ  ،الدوؿ الطيب ك األحسن

 [33/35]اغبج:  ﴾ ىيديكا ًإىلى ًصرىاًط اغبٍىًميدكىىيديكا ًإىلى الطَّيًّْب ًمنى اٍلدىٍوًؿ كى  ﴿

كىذا ما نراه كاضحان جليان يف كبلـ األستاذ: " ال دينع اختبلؼ الزماف كاؼبكاف ؿباكرة أمثالنا من إخواف اغبديدة 
كاآلخرة كمؤانستهم، يلو كاف أحدىم يف الشرؽ كآخر يف الغرب، يإنو ديكن أف يعٌدا ؾبتمعُت معان، كديكنهما 

ة كاحدة كيف مهمة كاحدة ييمكن اعتبار أحدىم أف يتجاذبا أطراؼ اغبديث، كال سيما الذين ىم على غاي
 . (9)عُت غَته منهم " 

 الحوارية الّنورسيالتزامات نظرية ضوابط و  7-3
إعبلء كلمة اغبق ّٔمسات إديانية، كنفحات إسبلمية، التزمت أحكاـ اغبوار اإلسبلمي  الٌنورسيسعى األستاذ 

 كضوابطو كآدابو، كسعى إىل ترسيخها من خبلؿ رسائلو ككلماتو، كاليت أمهها:
  نتائج. ببل كبوصلةه معٌينة يتوٌجو إليها كيسعى لتحديدها كإال كاف اغبوار عديمنا ربديد أىداؼ للحوار 
  العلمية كالتزامهاسلوؾ الطرؽ. 
 ا عن العنف كالٌتخويف أك الًٌتىيب استخداـ  .الكبلـ اغبسن اؼبنٌمق بعيدن
 كااللتزاـ بآداب اغبوارالتجرُّد، كقصد اغبق، كالبعد عن التعصب ،. 

اغبوارية تتخلص دبجموعة من االلتزامات اليت  الٌنورسيإف اغبركة اإلجيابية يف حوار رسائل النور، كيف نظرية 
 التزمتها كدعت إليها كأصرت عليها، ىذه االلتزامات ىي:

 .عدـ معاداة اآلراء األخرل بسبب حبك لرأيك 

                                                   
 .151كليات رسائل النور، اؼبكتوبات، اؼبكتوب الثالث كالعشركف، ص: سعيد النورسي.   -7
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 .التفكَت بركابط الوحدة كاالتفاؽ مع اآلخرين 

 .االبتعاد عن الغركر كسوء الظن، ككسر األنانية 

 و.قبوؿ حدوؽ اآلخر يف الدياع عن رأي 

 .ليس من حدنا أبدان جرح اآلخرين ككسرىم بسلوؾ أك كبلـ 
 

 الحوارية الّنورسيالمرجعيات المثاني لنظرية  7-4
الدائم على اغبوار  الوحيدالكتاب لطاؼبا يفخر األستاذ كيشمخ على الدنيا كلها أنو تلميذ الدرآف العظيم، 

اغبوار مع اؼبخالف كاؼبعاند كالكاير كالفاسق كاؼبنايق كاؼبنهج الفريد الذم يدعو إىل اؼبتنوع يف ؾباالتو كأىدايو، 
  على شكل: الكرمي يلم يكن منهج الدرآف كاؼبكذب.

  فبنوع، كأنت ؾببور على تطبيدو{}ىذا فبنوع، كىذا غَت
لتفكَت أف ألكامر كالنواىي على شكل جيعلنا لبل خياطب العدل كجيادؿ الدلب باغبوار تكراران كمراران، كيسوؽ ا

إذ ال كصوؿ إىل اؽبداية اغبدة النايعة إال عند التفاعل اؼبتبادؿ اؼببٍت على التحاكر الذم حيرؾ ىذا ىو األصح، 
الشيطاف كاؼبشركُت، كحاكر األنبياء اؼبخلصُت، ليعلمنا أف اغبوار ىو  كلدد حاكر اغبق ، العدل كالدلب معان 

الكرمي كلدد دٌكف الدرآف اختلفت مشارّٔم كتنوعت أيكارىم،  فلنحاكر اعبميع كإ ،باينر أسلوب إؽبي كمطلب 
حوارات مستفيضة، لتكوف ييها اإلشارة كالعربة إىل ضركرة اغبوار بُت اػبلق على على أشكاؿ  وداثمعظم أح

 اعتدادهيكاف اغبوراية،  الٌنورسياؼبرجع الثاين لنظرية  نيةالسٌ  نةالسٌ  إف كإعتداداهتم. كأيكارىماختبلؼ ألواهنم 
نية عادتو، يدد حٌوؿ عاداتو ، كإف من جيعل السنة السٌ كاػبَت الكماؿ كمنبع الدارين لسعادة األساس غبجرأهنا ا

 إىل عبادات كديكن أف جيعل عمره كلو مثمران كمثابان عليو.
 بديعلوب حواري فريد ولقاء فكري أس 7-5
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تعد أىم مرجع للحوار كآدابو كمبادئو كديكن أف رسائل النور أمنوذج اغبوار الدرآين، كتطبيدان آلدابو، إف 
كاهنم كأيكارىم بشكل متكامل كللجداؿ كأصولو كأىدايو، كاؼبناظرة كاسًتاتيجياهتا كإدارهتا، يدد تناكؿ صبيع أر 

 .الرضبة اإلؽبية بأال يبدى ىذه السفر الدرآين آّيد أسَت اػبطوط كالندوششامل. كشاءت 
ها اغبجة كالربىاف يتو ؿبلبلن ؽبا بشكل بسيط مث يعدد مناظرة مع نفسو يديم علبعرض ذبرببديع الزماف يدـو 

لدد كاف ديلك مهارات ااكر اعبيد  ، ليوصلها لتحديد اؼبواقف كاإلقناع.كالدصصدايعان ؽبا باغبكم كاؼبواعظ 
جزئية كيدرات، كيتوسع  ككأنو أخذىا علومان كتلداىا ينونان يًتاه يدسم الرسالة إىل أيكار ككل يكرة إىل أيكار

عند الغموض كال يسهب عند الوضوح ييجذب انتباه اؼبتلدي من بداية اؼبوضوع إىل آخره، كال تراه يصدر 
 أحكامان أك يضع استنتاجان قبل أف يًتؾ اؼبتلدي يصل إىل اؽبدؼ بنفسو.

ية كاؼببارزات الذىنية يددمها من خبلؿ اغبكايات التمثيلية كالدصص التصوير  كعندما يريد تددمي النصائح،
. يتتألف صبيع كتاباتو من كلمات بسيطة دبعاين ، كاؼبناظرات االيًتاضيةكااكمات العدلية، كالتشبيهات الواقعية

يستهلها دبددمة كتنتهي خباسبة تلخص اغبوار كتددـ بليغة تددـ بأسلوب يسلفي موضوعي أقرب للواقع، 
يتكوف لو كيسد جوع ركحها كىزاؿ يكرىا، يًتاه يستجوب رغباتنا كيدرر مشاعرنا، كيضمد جراحها  نتائجو.

  .طائعةن 
إف ىذه ثبلثوف سنة يل يف ؾبادلة طاغوتُت كمها:  مربزان أمهية ااكرات: " الٌنورسيمن أعظم ما كتب األستاذ 

إليو نظران قصديان ة ظليان حرييان، لكن نظر اإلنساف )أنا(، يف اإلنساف، ك )الطبيعة( يف العامل، أما ىذا يرأيتو مرآ
فلة باألصالة، يتفرعن عليو كتنمرد. كأما ىذه يرأيتها صنعة إؽبية كصبغة رضبانية لكن نظر البشر إليها بنظر الغ

يتأؽبت عند ماديتهم يأنشأت كفراف النعم اؼبنجر إىل الكفر. يللو اغبمد كبتوييق األحد كبفيض الدرآف آّيد 
 .(10)أنتجت آّادلة قتل الطاغوتُت ككسر الصنمُت" 

 مدرسة الحوار الفكري ورسائلو منهج تربوي شامل الّنورسي -9
الواحدة، كنٌوعت أساليب اغبصوؿ على اؼبعلومات، ككسعت يف ظل اؼبتغَتات العاؼبية اليت جعلت العامل كالغرية 

، كىذا ما تزكدنا بو رسائل النور  للحوار الفرد الًتبويةتزداد حاجة ، األيق للمشارب كاالذباىات الثدايية كالفكرية
كحركة يكرية شاملة ازبذت سبلح الكلمة اليت زبرج من الدلب إىل الدلب، ىديها اصبلح حاؿ اؼبسلمُت 
كانتشاؽبم من كبوهتم كتبصَتىم حبدائق اإلدياف كالدرآف كمكايحة اعبهل، يتستحق بأف تكوف مدرسة يكريةن 

ثرات الغربية، يهي ذبربة ربتوم آراء كأيكار ديكن ازباذىا أمنوذجان لًتبية كمنهجان ؼبواجهة اغبضارة اؼبادية كاؼبؤ 
 عادة انتاج يكر األمة كبناء آّتمع.إلمنطلدان ك الذات كهتذيب النفس، 

فكر الذم نواتو اغبوار مع عامل الوجود بأسره الذم يشكل لديو لوحة تفكر، إف أىم أسس رسائل النور ىو التٌ 
ل النور يتحرؾ كيق أساسيُت، آياقي كأنفسي، كقد جعل اإلصباؿ يف األكؿ كالتفصيل يف يكاف التفكر يف رسائ

                                                   
 .225الرسالة السادسة، حبة من نواتات شبرة من شبرات الدرآف، ص: اؼبثنوم العرّب النورم، عيد النورسي. كليات رسائل النور، س -8
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يف هناية اغبوار على كحدة ليشهدىا يسأؽبا عن خالدو، عل نفسو كالسائح الذم حياكر الكائنات الثاين، يًتاه جي
 خالدها، يتصَت الكائنات جبميع موجوداهتا كسيلة لعرية ا. 
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 اؼبتلديإف الًتبية كالتهذيب على طرؽ كأشكاؿ اغبوار ىو ماجيعل خطاب الًتبية مكتمبلن دبا دينحو للذات أك 
لدد كاف لؤلسلوب العاطفي ك من طرؽ كأساليب ـبتلفة لئلنفتاح كالتنوع بعيدان عن مدوالت الفردية كاألنانية، 

كالكلمة اليت كاف  ربديق اؽبدؼ من الرسالة باإلحساس دبشاعر اآلخرين كمشاركتهم أحاسيسهم كبَت األثر يف
 ديكن أف نلخص أسلوبو يف التايل:يسعى إليصاؽبا، 

 من حيث الموضوع:
  ٌبدقة الرسالة أك الكلمة أك اغبوارد موضوع حيد. 
 .يبدأ دبددمة عن اؼبوضوع مث يعرضو بشكل بسيط لينهي بنتيجة أك خبلصة اغبوار 

 كمن الفرضيات إىل اغبدائق.اؼبسلمات غَتمات إىل من اؼبسلَّ  كمن الكليات إىل اعبزئيات،  ينتدل ، 

  ،أمور متفق عليها أك ما يدارّٔا كيشأّها.ك ينطلق من مسلمات أك بديهيات 
 .ديلك قوة العلم دبوضوع رسالتو أك كلمتو أك حواره 
  متداخلةمشوشة أك  كيسلسلها، كيربط بعضها ببعض، كال يًتكها الددرة على ترتيب األيكار،ديلك. 

 ييجعل اغبديدة مضربة كاغبق ضعيف.  ،أك متضاربة
  كجزالة الكلمة كمشولية اؼبعٌت. حسن العرض، كسبلسة العبارةديلك 
 كيهدؼ إىل إيصاؽبا.عدليف كل مكاف، كيف كل  يبحث عنهااؼبنشودة، و اغبديدة ضالت يعترب ، 
 .ال يتعصب ألمر أك موضوع أك شخص أك قضية 

  ٌفدة كالرأية.ضبة كالشٌ رسائل النور يف اػبطاب ىو الرٌ  د دائمان أف دأبيؤك 
 ناكؿ نواحي اغبياة الفردية كاالجتماعية اؼبختلفة لئلنساف.يت 
  ٌز على أمراض آّتمع كآياتو.يرك 
  أك يتبلعب يف الكلمات لكي يصل إىل ىديو.كيضخم العباراتأيطوؿ  كأؿ يهوّْ ال ، 
  ا كبيانناحيسن ضرب األمثلة، كيتخذىا كسيلة إلقناع  .ؿباكره، إذ إف األمثلة اعبيدة تزيد اؼبعٌت كضوحن

  عن اؼبشاحنات األنانية كاؼبغالطات البيانٌية، فبا يفسد الدلوب، كيهيج النفوس، كييولد النَّفرة، كييوغر يبتعد
 الصدكر، كينتهي إىل الدطيعة.

 كيركعو، كالفلسفة كينوهنا كالعلـو كاألدب  لديو إؼباـ جيد يف تفسَت الدرآف كعلومو كاغبديث كمتونو
 بأقسامها.

  ،لديو إؼباـ حبجج اؼبلحدين كأالعيب اؼبعاندين، كخدع اؼبضللُت العلمية كالدينية كالفلسلفية اؼبنطدية
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 ييستطيع 

 ا ييها من باطل.م كرد ،ما ييها من حق بوؿق

 من ناحية األىداف
 حدكث الصراعدبا يدلل من بعضها،  الناس كآراءىمتدريب أيكار  يسعى إىل. 

  كالتعاكين تنمية ركح العمل اعبماعييعمل على. 

  ؼبتلدي الدينية كالدنيوية.ومات اتنمية معليعمل على 

  كجعلها يف أيضل حاالهتا لؤليراد ددرة العدليةالارة ثاستيعمل على. 

  مشاعرىمتنمية سلوكيات الفرد يف التعامل مع اآلخرين كاحًتاـ آرائهم كتددير يعمل على.  

 ما مركز العدل كالفهم عند الفردخياطب العدل كالدلب دائما يه 

  ظنوفكالشائعات كال ، كيًتيع بو عن اػبراياتألكىاـمن ايسعى لتخليص آّتمع من الديود كحيرر عدلو. 

 .حيرص على كسب الدلوب كليس كسب اؼبواقف 

 من الناحية الشخصية

  ٌحسن التصورك ، حسن العرض، كسبلسة العبارةمن حيث ى بصفات ااكر اؼبتمرس الكفؤ، يتحل ،
 .التواضع، اإلخبلص، الفهم مع العلمباالضفاة إىل رتيب األيكار، كت
 .يلتـز آداب اغبوار كأصولو كضوابطو 

  صح باغبكمة كاؼبوعظة اغبسنة كلُت الدوؿ كصبيل اػبطاب كحسن آّادلة.النٌ يلتـز 

  عن سلبيات اغبوار، من ؿباكلة إخفاء اغبق أك إغفاؿ حديدتو، أك التعنت يف الرأم كالتعصب لو يبتعد
 من اعبدؿ كالتعايل أك التفاخر.بدصد إيحاـ اؼبتلدي أك تدليل شأنو، كما إىل ذلك 

 بو. عن ركح التعصب لآلراء كاؼبدًتحات اػباصة حياكؿ االبتعاد عن 

  كحيدق ذاتو.  حيدد نفسوما  بالفخر كاالعتزاز عند اؼبتلدييشعر 

 .يشعر اؼبتلدي بالراحة عندما حيدد أمراض نفسو، كجيد حلوالن ؽبا 

 .ال يددـ حديدة أك حجة ال يدبلها ىو أكالن 

 .ال يددـ إال حدائق صادقة كاضحة كمعلومات موثوقة 

  .ال يدًتب من األمور اػببليية، كيبتعد عن متشأّات األمور 

  يددمو، بل يدايع عنو حبوار علمي موضوعي مدنع.ال يتعنت لرآيو الذم 
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  نفسو.كال االنتصار ل، ، أك قصده إيحاـ اؼبتلديالغلبة ىديوال يكوف 

  اإللزاـ أك اإلجبار إمنا االقناع.ال يهدؼ من رسائلو ككبلمو كحواراتاه 

 ىُت كالربا ،الواضحكاؼبثاؿ  كالدليل الدومكاغبجة الصرحية الصحيح كاؼبنطق  األصيلة يتحلى باؼبوضوعية
 الثابتة، كاإلحصاءات الدقيدة.

  إال ؿببة  وقلبليس يف ي ،يهديو إيصاؿ اغبديدةبالناس رضوا أـ سخطوا،  اؿً يبال  ،رسولو  كؿببة، 

  .كرسولو  كحب اغبق الذم حيبو 
  العميم، كالزيف الكثَت.كاـ الباطل من بُت ر حياكؿ استخبلص اغبق كإيصالو 
  كال يدًتب من األمور الشخصية.األشخاص كال أصوؽبم كال انتماءاهتمال يتناكؿ ، 

 إمنا بعُت الشفدة.اؼبخالفُت بعُت االزدراء كاالستحدار  ال ينظر إىل 

 الحسن أسلوب تربية للفرد والمجتمعالحوار  -11
ترتيب العبلقات على بالنظر إىل ما تعيشو ؾبتمعاتنا اؼبعاصرة من حراؾ كانتداؿ، تبدك اغباجة ماسةن إىل إعادة 

أساس اعبدؿ اغبوارم، الدائًم من جهة أكىل على االستيعاب اؼبعريف للمحاكىر كللسياؽ التداكيل الراىن، مع ما 
صار مطلب اغبوار مشركعان ألغلب االختيارات كاؼبنطلدات لذا ، يستدعيو ذلك من سبحيص لؤليكار كنددىا

يستمد اغبوار ، إذ كالتعليمية، يييكًرس اغبوار يعل البحث عن اغبديدةالفكرية اليت تيبٌت عليها اؼبناىج الًتبوية 
رط الضركرم د تفاديان للبعد الذايت بُت اؼبتحاكرين، ياغبوار يربىن اإلتفاؽ اعباىز على الشٌ يتو من كونو جيسٌ أمهٌ 

  .األيراداكلة يسح آّاؿ أماـ مادة اؼبوضوع لكي تيطًور ك تنفتح أكثر دكف التدخل يف آراء 
يف اعبانب ات الٌتواصل اإلجيابية الفٌعالة مهار كأىم كسيلة من كسائل االٌتصاؿ، كأحد أىم اغبوار   تزداد أمهية

أسلوب حضارم  اغبسن اغبواري ،ةضركرة إنسانيٌ الًٌتبوم للفرد كآّتمع، كألٌف اػببلؼ صبغة بشريٌة، يإف اغبوار 
ه، يمن شأنو تدريب النفوس كتركيضها، ككبح صباحها بإخضاعها ألىداؼ واصل بغَت ال يتم العمراف كالتٌ 

 الٌنورسينظرية يف  هكىذا كلو كجدنااعبماعة كمعايَتىا. 
مدرسة حوارية  اغبوارية من خبلؿ رسائل النور، لذلك تعدٌ 

 شامل.كمنهج حوارم تعليمي إدياين   اديكن اعتمادىيكرية 
 الخالصة  -11

من خبلؿ العرض السابق، قبد أف اغبوار اغبسن كاف مبدئان 
ككاف أسلوبان ككاف ىديان لؤلستاذ اؼبرٌّب األكرب: اإلماـ 

، ياستحق أف نطلق عليو لدب أستاذ اغبوار، كأمَت الٌنورسي
رجة عاف رييعة الددر سامية الدٌ غبوار اإلجياّب اؽبادؼ دبا رسائل الٌنورز إذ ما دييٌ آّادلة يف العصر اغبديث، 

http://www.ansarsunna.com/
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ربمل يف ك يف تدعيم اغبياة بُت بٍت البشر،  ةكجليٌ  وكاضح ؽبا آثارة قيمة صباليٌ ك ، ة راقيةتكسوىا مسحة حضاريٌ 
إىل منو شامل فع كوهنا تسعى ة كاجتماعية كربصيلية تعود على ااكر بالنٌ ة كدينيٌ ة كتربويٌ ثناياىا يوائد صٌبة نفسيٌ 

، كاالبتعاد عن ة لبللتداء على كلمة سواءكسيلة حضاريٌ ك  ينشده كثَت من الناس، ان حضاريٌ  كتنهج هنجا دينياِّ 
  الدائل:،  اػبالقالٌصراعات كالٌنزاعات، اليت تؤٌدم للفشل، كبالٌتايل امتثاؿ أكامر 

 [9/57: األنفاؿ] ﴾ رحيكم تذىب ك يتفشلوا تنزعوا ال ك ﴿

زبصو  اإلغباحات يف رسائلوكأف   ،نفسو دائم اغبوار معأنو ، الٌنورسيعلنا ننجذب إىل كتابات إف ما ج
، كاػبلية حياكر الذرة تارة، كضياء الشمس أخرليًتاه يينا نفسو.  بالدرجة األكىل، كىو اغبوار الذم خياطب كله 

، يرسالتو يف رسائلو يندلها من مرة، كاألرض كالنجـو أخرل، كيوصلهم يف النهاية على التسليم مع الدناعة
 خبلؿ اغبوار اؼبوضوعي الصادؽ البناء اؽبادؼ.

كىل  ع لو مل تكن رسائل النور موجودة؟ !! كنت أسأؿ نفسي كيف سننجح يف حوار أنفسنا كإخوتنا كآّتم
 بادالن يكريان لو ىدؼ مع اآلخرين؟!!كنا نستطيع أف ذبرم ت
رظبت ييها معاين ك  يحرٌكتها، كدمائو يف قلوبناحبواراتو أنفاسو يف أركاحنا يأثارهتا،  الٌنورسيلدد نفخ بديع الزماف 

لذلك كانت اؼبدرسة الفكرية للنورسي ىدؼ ىذا اؼببحث،  كحفرت ييها خطوطان مضيئة.، جديدة ملونة كبراقة
 سعينا شرح منطلداهتا كمبادئها كأىدايها، لنستخلص بعض النتائج العامة منها كىي:

  األستاذالتزامان لؤلمر الرباين مستخدمُت األسلوب الدرآين مدتدين بنظرية  نشر ثداية اغبواررة ضرك 
 .الٌنورسي

 باؼبصطلحات كاؼبفاىيم كاالىتماـ ،يات اغبوار الدرآين يف صبيع حواراتناضركرة اتباع اسًتاتيج. 

  االستناد على الدليل يدرّٔا من علم إف الطرؽ اليت اتبعتها رسائل النور يف إثبات اغبدائق اإلديانية بصورة
 الكبلـ بأيق التفكر كاغبوار.

 بعلم الًتبية كاألخبلؽ، كمنهاج أطلق األستاذ النورسي على رسائل النور علم الكبلـ ككصفنها كبن بأهنا
 . لليدُت كاإلدياف، كأسلوبان غبوار اآلخر كالدعوة إىل 

  يف كل الدضايا الدائمة كالطارئة الفردية كاعبماعية على  منهجان الًتبوم اغبوار  الٌنورسياعتمد األستاذ
ىو: اغبوار اغبوارم من خبلؿ نظرية مت صياغتها على الشكل التايل:  الٌنورسياستطعنا أف نلخص يكر ، السواء

 ".      ، كطريدة للدعوة إىلللتعايش مع الغَت كأسلوب، منهج لتشكيل الذات" 
  العدلية،  الددراتمهارة الندد كالتفكَت، من خبلؿ ربريك  اغبوارية للنورسي أهنا تولدمن أىم نتائج النظرية

 ، كلدد كاف دكر يف الًتقي من حضيض التدليد إىل ذركة اإليداف.كالربط بُت اػبربات كاغبدائق

  الفكر العاؼبي اؽبادية يف اإلديانية ديكن اعتبار نظرية النورسي اغبوارية من أىم النظريات الفكرية الًتبوية
 اؼبعاصر.
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  عدليان كمنطديان التوصل  حياكؿ دائمان  ،الٌنورسيأسلوب اغبوار اؼبصحوب بأيق التفكر يف أسلوب األستاذ 
 ى حكم أك حديدة.إىل مدتض

 من  من النداط تدسم إىل ثبلثة ؿباكر: من خبلؿ ؾبموعة يص أسلوب األستاذ النورسي اغبوارممت زبل
 حيث اؼبوضوع، من حيث اؽبدؼ، من الناحية الشخصية.

   إف أىم ما تؤكده رسائل النور كما يركز عليو األستاذ أنو عندما تغلق أبواب اغبوار كاؼبنطق كالعدل، يإنو
 تفتح أبواب التعصب الديٍت.

  لن نستطيع إيضاح مفهومنا الديٍت لآلخرين إال باغبوار مع آّتمع، ككيف سنستطيع تصحيح الصورة
السيئة عن اإلسبلـ يف أيكار إخواننا كنؤثر يف ييهم، كحيصل ىذا التبادؿ الفكرم الذم معناه توطيد االخوة 

 إال باغبوار. 

 ثدايات ـبتلفة كيرضها من خبلؿ فبارسة  إف االنتشار الكبَت لوسائل التواصل االجتماعي كؿباكؿ نشر
إرىاب يكرم، كؿباكلة زعزعة االستدرار الديٍت كاليديٍت أليراد األمة اإلسبلمية، جيعلنا نشعر أف قلعة اإلدياف يف 

 خطر، كمن الضركرم النجاة باغبوار األخبلقي اؽبادؼ.
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