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البحثإىلدراسةكٙبليل ككصفمنهجالدعوةعندرائدينمنركاداإلصبلحُبيهدؼىذا
كا٤بقارنةبينهما،الٌنورسيكاإلسبلمي؛اإلمامْبعبدا٢بميدبنابديسكبديعالزمافسعيدالعاملالعريب

 كانطبلقانمندراسة خٌلفاهكماحياهتعصرٮبا الدعويةمنخبلؿما كأساليبهما ككسائلهما جهودٮبا
ماكمهاراهتماقدراهتكةأٮبهاإبرازمكانتهماالدعويةسعيامنأجلٙبقيقأىداؼعدٌ.منآاثركمآثر

لالسيماُبالكٌلالٌدعاةكا٤بصلحْب،كلؤلمةككُبميدافالدعوة؛ليكوانأ٭بوذجاانصعماكخرباهت
لتعٌصب،كتسٌلطالعدك،كذىابككافالصراعكا،عاةصدكرالدٌاىذهاألايـا٢بالكةالٍبضاقتفيه

 الباحثالرٌيح. اعتمد كقد التارٱبيعلى كمسّبهترصدُبا٤بنهج كالدعوية، الشخصية ا٤بنهجما
ة،كمنهجا٤بسحالوصفيُبكصفأعما٥بماكجهودٮباالدعويهماٙبليلكدراسةرسالتيُبالتحليلي

االتفاؽكأكجواالختبلؼأكجوإيضاحُبا٤بنهجا٤بقارفمعإبرازالدكافعكا٤ببلبساتُبكلذلك،ك
أبرزتمتوصلالبحثإىلنتائجك.ُبمنهجهما الدعومأٮبهاعدة السعيمن*:بلمحمنهجهما

أجلٙبريرا٤بسلممنضبلالتالشرؾُبالقوؿكالفعلٗبواجهةأىلالطرؽكغّبىماب٢بجةالساطعة.
الدعومالٱبرجعنكالسنةكسّبالسلفالصاّبالدعوةإىلالعودةإىلالكتاب* ،ككافخطاهبما

كسائلدعويةعديدة،قديشَبكاففيهاكقديتميزاـ*استخدالكتابكالسنةكسّبالسلفالصاّب.
،كٛبٌشيامعتعاىلالٌناسابتغاءمرضاةهللاإىلىدايةكلكاحدمنهمابوسيلةكلكنهاهتدؼٝبيعا

ا٤بسلمةكالدعوةإىللمرأةهتمالراعاالسعيمنأجلا٢بفاظعلىالبيتا٤بسلمٗب*.سننهللاُبكونو
االتصاؼأبساليبا٢بكمةكا٤بوعظةا٢بسنة*إلشادةبدكرىاُبتربيةاألجياؿ.ا٢بفاظعلىكرامتهاكا

كا٤بثلالعليا. ا٢بسنة، متدثرينابلقدكة لبوسها يلبسالعا٤بافلكلحالة ابلٍبىيأحسن، كاجملادلة
-رٞبهماهللا-كىذاالبحثخطوةكاحدة٫بودراساتمستفيضةعناإلمامْبالرائدين
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Abstract  
This research aims to study ,analyse and describe the method call when the  commandant of 

the pioneers of reform in the Arab and Muslim world; Imam Abdul Hamid Ben Badis and 

bediuzzaman said Nursi and comparison between them, proceeding from their afternoon study 

and life and their efforts and means and their propagation through what his predecessors from 

the effects and exploits. In order to achieve several objectives mainly highlight advocacy 

skills and capabilities and their expertise in the field of advocacy to be model glowing all 

preachers and reformers and the nation tirelessly especially in these dark days which 

narrowed the issuance of preachers and the conflict and intolerance wetsalt the enemy and go 

wind Int adopted historical curriculum in monitoring their profile and advocacy, analytical 

method in the analysis and study of their advocacy, descriptive survey methodology in 

describing their work and efforts in highlighting the motives and circumstances in each, and 

comparative approach in explaining the similarities and differences in their method. Search 

found several results highlighted features of their method case: the quest for liberation of 

misguidance shirk in Word and deed against tariqats and other bright argument.  to call back 

to the Qur'aan and Sunnah, salaf biographies, why was the suit does not come out of the book 

and Sunnah, salaf biographies .use the Dawah, which features have been involved each way, 

but all the people in order to guide his patients, in keeping with the Sunan of God in being.  

strive to preserve Muslim House had for Muslim women and to advocate for the preservation 

of their dignity and their role in raising future generations .the existing methods of wisdom 

and beautiful preaching and argue which is better, wearing a pair of her case covered with a 

good example, and ideals This research one step towards extensive studies on leading imams-

God have mercy on them.   
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......................................عويةالفصلالثٌالث:كسائلهماالدٌفصلالثالثال
 ُِْ ............................. اإلمامْب:بْبا٤بشَبكةالدعويةالوسائل:ٌكؿاألا٤ببحث
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 ُّْ ...................... :أتسيسٝبعيةالعلماءا٤بسلمْبا١بزائريْباثنيا:كسيلة

ُْْ ...................................... :سيسالنوادمالثقافيةاثلثا:كسيلةأت
 ُْٕ ............................. لئلمامْب:الدعويةالوسائلبْبا٤بقارنة:ثٌالثالا٤ببحث

 ُْٖ .................................................... أكال:كسيلةا٤بسجد:
 ُْٗ ..................................................... ٌتعليم:اثنيا:كسيلةال

 َُٓ .................................... اثلثا:كسيلةإنشاءا٤بؤسساتالٌتعليمة:
 ُِٓ ............................................ رابعا:كسيلةالتأليفالعلمي:

 ُِٓ ......................................... خامسا:كسيلةالعملالصحفي:
ُّٓ ................................................ سادسا:كسيلةالرحبلت:

 ُٓٓ ..................... زهباكلإماـ:ا٤بطلبالثاٍل:ا٤بقارنةبْبالوسائلالدعويةالٍبٛبيٌ
 ُٔٓ ................................ :لنورسيالدعويةالٍبٛبٌيزهبااأكال:الوسائل

ُٓٓ ............................. :بنابديسااثنيا:الوسائلالدعويةالٍبٛبٌيزهبا
 ُٕٓ ................................................ الفصلالرابع:أساليبهماالدعوية

 ُٕٓ ................................................. ا٢بكمة:أسلوب:كؿاألا٤ببحث
 ُٖٓ ..................................... األٌكؿ:ترتيباألكلواٌيتعنداإلمامْب:ا٤بطلب
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ُٖٓ ................................... :بنابديسااثنيا:ترتيباألكلواٌيتعند

 َُٔ ................. ا٤بطلبالثاٍل:مناسبةمنهجاإلمامْبلؤلحواؿكاألعماركا٤بستوايت:
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 ُٓٔ ............................. ابع:ترٌيثاإلمامْب،كعدـاستعجاؿالٌنتائج:ا٤بطلبالرٌ

 ُٓٔ ............................... ،كعدـاستعجاؿالٌنتائجالنورسيأكال:ترٌيث
 ُٓٔ ............................ :ؿالنتائجاستعجاكعدـبنابديساثتريٌاثنيا:

 ُٔٔ .......................................... ا٢بسنة:ا٤بوعظةأسلوب:اٍلالثٌا٤ببحث
 ُٕٔ .............................................. ا٤بطلباألكؿ:القوؿاللْباللطيف:
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 ُٗٔ ...................................... :بنابديسااثنيا:الٌتذكّبابلٌنعمعند
 َُٕ ............................................... ا٤بطلبالثٌالث:الٌَبغيبكالٌَبىيب:

 ُِٕ ..................................... :لنورسي:الَبغيبكالَبىيبعنداأكال
 ُُٕ .................................. بنابديس:اغيبكالَبىيبعنداثنيا:الَب

 ُّٕ ............................................ ا٤بطلبالرٌابع:الوعدابلٌنصركالٌتمكْب:
 ُْٕ ................................ :لنورسيابلٌنصركالٌتمكْبعنداأكال:الوعد
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 ُّٕ ............................. :بنابديسااثنيا:الوعدابلٌنصركالٌتمكْبعند
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 َُٖ ...................................... :لنورسيؿ:أسلوباجملادلةعنداا٤بطلباألك
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ُُٖ ........................................... ا٢بسنة:القدكةأسلوب:رابعالا٤ببحث
 ُْٖ ................................ :لنورسيةعنداسلوبالقدكةا٢بسنا٤بطلباألكؿ:أ

 ُِٖ .............................. :بنابديساا٤بطلبالثاٍل:أسلوبالقدكةا٢بسنةعند
 ُٖٔ ........................... لئلمامْب:الدعويةاألساليببْبا٤بقارنة:امسا٣ببحثا٤ب

 ُٖٔ ............................. ا٤بطلباألٌكؿ:مقارنةبْباإلمامْبُبأسلوبا٢بكمة:
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 ُٖٖ ......................... :اثنيا:مناسبةا٤بنهجلؤلحواؿكاألعماركا٤بستوايت
 َُٗ ................................................ اثلثا:التصٌدمللٌشبهات:
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 ُِٗ ............................................... أكال:القوؿاللْباللطيف:
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 ُٕٗ ............................................ ْبرابعا:الوعدابلٌنصركالٌتمك
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 َِْ ....................... ا٤بطلبالرٌابع:مقارنةبْباإلمامْبُبأسلوبالقدكةا٢بسنة:
 َُِ ........................................................................ ا٣باٛبة
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ُِٗ ........................................................ النبويةاألحاديثفهرس
...................................................األعبلـ....................فهرس

 فهرساألماكنكالبلداف..............................................................
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 ادلقدمة

ا٤بعلمْبا٥بداة،ا٢بمدربالعا٤ب إماـالدعاة،كأسوة ْب،كالصبلةكالسبلـعلىحبيبوكمصطفاه
األخياركالتابعْباألبرار، ا٤بسداةسيداندمحم،كعلىآلواألطهاركصحبو كنعمتو كرٞبةهللاا٤بهداة،

الدين .كمنتبعىداهكسارعلىهنجوا٤ببْبكصراطهللاا٤بستقيمإبحسافإىليـو
أمابعد:

فإٌفالدعوةإىلهللاتعاىلمنأجلالفعاؿ،كأعظما٣بصاؿ،يؤديهاا٤بسلمُبدنياه،كٰبتسب
أجرىاُبأخراه،كٯبدخّبىاُبحياتوكبعد٩باتو.كلقدأرسلهللارسلومبشرينكمنذرين،يدعوفإىل

:،قاؿهللا(ُ)كلخّبكينهوفعنكلشر،يبلغوفرساالتهللاكٱبشونوكالٱبشوفأحدانإالهللا
ىل،كيقوؿا٤بو(ِ)﴾جض مص  خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج﴿

.(ّ)﴾زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب تعاىل٨باطبانبيوالكرَل:﴿
كأقاـهللامنبعدأكلئكالصفوةا٤بختارةمنالرسلالكراـعباداصا٢بْبصادقْبكرثوامنهم

قتكحْب،كسلسلةذىبيةدعويةعلىمٌرمهمةالتبليغإىلالناس،كجعلهما٢بجةالساطعةُبكلك
.الدنياكنعيماآلخرةالعصوركسالفالدىور،ينشركفدينوالقوَل،كيدعوفإىلسعادة

:العبلمتافعبدا٢بميدبنابديسكبديعالتاريخجهودىمكمنأعبلـاألمةالذينحفظ٥بم
 بوسائسيالٌنورالزماف الدعوة ُبحقل معتربة بذالجهودا فقد ككاان، كأساليبمتنوعة، متعددة ل

أ٭بوذجاحياللدعاةالصادقْبُبا٤بغرباإلسبلميكمشرقو.
يتصدل عا٤بافيعيشافُبمكانيْبمتباعدينأحدٮباُبا٤بشرؽكاآلخرُبا٤بغربككبلٮبا

ةارش،كالوضعالبئيس،كٯبابوحضاة،كٯبددُبالواقعا٤بعللدعوةكاإلصبلح،كيناقشمواضيعمتشاهب
.جاىليةاستعمرتالببلد

                                  
 تإسبلـكيبموقعمقاال ،أمهية الدعوة وفضل الدعاة(ُ)

http،//articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=10215  

.ّٗاآلية:حزاب،سورةاأل(ِ)
.ٕٔاآلية:منسورةا٤بائدة،(ّ)

http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=10215
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لنيل عنهما ٕبثا مقدما إىلهللا، ُبالدعوة بْبهنجيهما كا٤بقارنة عنهما كلقدعزمتعلىالكتابة
سيالٌنورعنداإلمامْبعبدا٢بميدبنابديسكبديعالزمافدرجةا٤باجستّبكعنوانو:)منهجالدعوة
.عليالقديرالتوفيقوىلالدراسةمقارنةكصفيةٙبليلية(،سائبلا٤ب

 :يار البحثتأسباب اخ
لقدتعددتاألسبابالٍبدعتالباحثلدراسةىذاا٤بوضوع؛كمنأٮبها:

أكال: على التعرؼ إىل العلم كطلبة الدعاة الدعوةمناىجحاجة حقل ُب األمة علماء
يحسناالقتداءهبم.مااختاركهمنكسائلكأساليبدعويةلاالطبلععلىك

كاالر٘باليةاثن إىلهللا؛ ابلدعوة قيامهم أثناء بعضالدعاة فيها يقع قد تصحيحأخطاء يا:
كاستعجاؿالنتائجكضيقالصدركالتعصبللرأم.

ابختيار٭باذجمنالدعاةالناجحْبُباألمةكضعمنهجسليمللعملالدعوماثلثا:الرغبةُب
.ليكونواالقدكةا٢بسنةللدعاة

بثٌرابعا لاألم: األمة بعدماُبأبناء كمآ٥با األمة ا١براحات،اليائسْبمنحاؿ أثخنتها
كتكالبعليهااألعداءكذلكابلسعيالدعومالراشد٫بوالعزةكالتمكْب.

الرغبةُبخوضغمارالدعوةإىلهللاعلىىدلكبصّبة،فعادةماأكلفإبلقاء:خامسا
دركسكخطبكمواعظأماـالناس.

ك:ثمشكلة البح هللا إىل الدعوة كإٌف كا٥بدل، ا٣بّب على اس الٌن أمرىمحٌث
ُبالدنياكاآلخرةٕباجةإىلمنهجدعومينظمسّبىاليفوزكاعنا٤بنكرهنيهماب٤بعركؼك

ككسائلهم جهودىم بتنوع الدعاة عند الدعوية ا٤بناىج تنوعت كقد خططها، كيرسم
منآاثرهمُبالدعوةكأساليب نتجعنها عبدا٢بميدابنابديس،كما كمنأكلئكالدعاة

وركبديعالزماف .سيالٌن
الباحثىناؾتساؤؿعاـ طرحو ْباإلمامكلمننهجالدعومالذمتبناها٤بما:كىوُبدراستو

الزمافعبد بنابديسكبديع منمنخبلؿسيالٌنورا٢بميد خلفاه منك؟،إرثفكرمكدعومما
ةأسئلةتسهمُباإلجابةعليوكىي:تتفرععدتساؤؿخبلؿىذاال
لفكريةاألكضاعالسياسيةكاالجتماعيةكاماىي،كسيالٌنورابنابديسكااإلمامافٮبنمأكال:

؟شوىايالٍبعا
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؟سيالٌنورابنابديسكالٍببذ٥بااإلمامافا١بهودالدعويةما:نيااث
 ؟سيورالنٌالوسائلالٍبأخذهبااإلمامافابنابديسكما:اثلثا
ُبحقلالدعوة؟سيالٌنوراإلمامافابنابديسكاختارىااألساليبالدعويةالٍبما:رابعا

سبقطرحومنأسئلة؟فيمابْباإلمامْبكأثرىاأكجواالتفاؽكأكجواالختبلؼ:ماخامسا
 :أىداف البحث

ٙبقيقمنخبلؿسيلٌنوراإبرازا٤بنهجالدعومعنداإلمامْبابنابديسكالباحثمنٕبثوإىلهدؼي
األىداؼاآلتية:

.سياسيةكاجتماعيةكفكريةأكضاعٗباعايشاهمن،كتعريفابإلمامْبأكال:
اإلمامْبُبحقلالدعوة.هودذكر١باثنيا:
 إل٪باحعملهماالدعوم.هبااإلمامافلوسائلالٍبأخذعرضلاثلثا:
ليحسناالقتداءهبما.ُبحقلالدعوةمامافاإلاختارىاؤلساليبالدعويةالٍبعرضلرابعا:
خامسا : االختبلؼذكر كأكجو االتفاؽ منبْبكأثرىاأكجو ذكره سبق فيما اإلمامْب

أىداؼ.
 :أمهية البحث

يرلالباحثأفأٮبيةىذاالبحثتكمنفيماأيٌب:
،ككىرَّمهامنبْبسائراألممصطفاىااختارىذهاألمةكاأكال:يستجيبلداعيهللاالذم

اإلسبلمي إليوابلدين إذكالدعوة ؛ على كاجبة هللا إىل ا٤بسلمْبالدعوة حسب كل إمكاانتو،
.كمسؤكلياتوكحاجةاألمةإليو

اثنيا:يسهمُبٚبليدمآثرالدعاةالعا٤بْبالعاملْبكعلىرأسهمالرسلالكراـكمنتبعهممن
كأئمةا٥بدل.الصحابةكالتابعْب

ثعنإمامْبعلمْبجليلْبمنكباررجاالتاإلصبلحكركاده؛ابنابديسُبيتحد اثلثا:
ك ا٤بغاربة، كٲبثل ُبسيالٌنورا١بزائر ا٤بسلمْب ك٘باكب كآتزر تبلحم ليظهر ا٤بشارقة كٲبثل تركيا ُب

ا٤بشرؽكا٤بغرب،كأفاإلسبلـالٲبكنأفٰبلقُب٠باءالدعوةإالٔبناحيو.



 

4 
 

،كىيتشقطريقهاأبناءالصحوةاإلسبلميةا٤بباركةا٤بعاصرةاالستجابةلرغبةيسعىمنأجلرابعا:
 ُب الوقوع خشية اإلماماف سطرىا اثبتة معامل طريقها ُب كيضع كالتمكْب، النصر االنزالقات٫بو

كا٤بآسي.كاال٫برافاتكا٤بشكبلت
  :الدراسات السابقة

ُباجملاؿالدعومفإفالباحثملٯبدسيالٌنورسكعلىالرغممنكثرةماكتبعناإلمامْبابنابدي
كمن الدعوم،  ا٤بنهج بْباإلمامْبُب عنيتاب٤بقارنة علمية الدراساتذاتالصلةأمثلةدراسة

 اب٤بوضوععنداإلمامْبماأيٌب:
الدراساتا٣باصةابإلماـعبدا٢بميدبنابديسذاتالصلةابلبحثماأيٌب:أمثلةأكال:من

اخلطاب الدعوي عند مجعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة )رةشفرم:شه-ُ
،حوتالدراسةأىماطاتالتارٱبيةالٍب(ُ)(بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم البشري اإلبراىيمي

تمرتهباٝبعيةعلماءا٤بسلمْب،كعرضاكجيزا٢بياةاإلماـابنابديسكالشيخاإلبراىيمي.كٙبدث
ابن كخصائصا٣بطابعند اإلبراىيمي، ابديسكالبشّب ابن مضامْبا٣بطابالدعومعند عن

ذلكابديسكالبشّباإلبراىيمي،ككسائلا٣بطابالدعومعندابنابديسكالبشّباإلبراىيمي،ككلٌ
٧بلاستفادةالباحثغّبأفالدراسةملتكن٨بتصةُبا٤بنهجالدعومللرجلْب.

اإلمام عبد احلميد بن ابديس ومنهجو يف الدعوة من خالل آاثره )العرايب:عامرعلي-ِ
،حوتالدراسةثبلثةأبوابكخاٛبة،ككلاببٰبومفصوالفيوا٢بديث(ِ)(واحلديث يف التفسري

اإلماـكمنهجوُبالتفسّبكشرحا٢بديثكذكرجانبمنأصوؿدعوتوكأخبلقوكذكر عنحياة
استفالبعضكسائلدعوتو... تسهبُبكقد مل إالأهنا الباحثمنها اإلماـد ا٢بديثعنجهود

.وفيهاكأساليبوككسائلالدعوية

                                  
٣بضرابتنةمذكرةمكملةلنيلشهادةا٤باجستّبُبالدعوةاإلسبلمية...أشرؼعليهااألستاذالدكتوردمحمزرماف،جامعةا٢باج(ُ)

اإلسبلميةقسمأصوؿالدين،السنةا١بامعية: االجتماعيةكالعلـو ـ.ََِٗ-ََِٖكليةالعلـو
-َُْٖرسالةمقدمةلنيلدرجةا٤باجستّب،جامعةأـالقرلكليةالدعوةكأصوؿالدينقسمالكتابكالسنة،السنةا١بامعية(ِ)

.ق(َُْٗ
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البحوثكالدراسا-ّ البيافمركز ُّْٓالرايض-تُب٦بلة الدعوية للشيخ  التجربة)ق:
وث،كٙبتكلفصلٕبمفيداللغايةإذحولفصوالثبلثة،ىذاالبحثكافعبد احلميد ابديس(

ٙبدثتعنبيئةاإلصبلحالبنابديسكمسّبتواإلصبلحيةكمشركعواإلصبلحي،غّبأهناملتكن
كافيةإلبرازا٤بنهجالدعوملئلماـ

ْ- دمحممقبل: توفيق عبد احلميد بن ابديس رائد اإلصالح والنهضة يف اتريخ )فهمي
نحياةابنابديسٙبدثالبحثعم(،ٜٓٗٔ-ٜٛٛٔه/ ٜٖ٘ٔ-ٖٚٓٔاجلزائر احلديث )

اإلصبلح ُب كمنهجو للعلم أفكطلبو غّب جوانبحياتو ذلكمن كغّب كمؤلفاتو دعوتو كعا٤بية
.البحثكاف٨بتصرامليوردتفاصيلكلذلك

،ٙبدثتىذه(ُ)(ي عند الشيخ عبد احلميد بن ابديسالفكر السياس)مسعودجبارم:-ٓ
ادرالفكرالسياسيعندابنابديسكخصائصوالعامة،الدراسةعنعصرابنابديسكحياتو،كمص

كاألصوؿالعامةللفكرالسياسيالباديسيكالواقعالعريبكاإلسبلمي،ككلذلك٧بلاستفادةالباحث
غّبأفالدراسةملتكن٨بتصةُبا٤بنهجالدعومعندابنابديس.

صلةابلبحثماأيٌب:ذاتالسيالٌنورالدراساتا٣باصةابإلماـأمثلة:مناثنيا
ُ- ٤بلم: من خالل  سيالّنور مان سعيد ادلنهج الدعوي يف فكر بديع الز )إبراىيم

صوؿا٤بنهج،حوتالدراسةعلىٛبهيدكأربعةفصوؿٙبدثتعنسّبتوكأطوارتعلموكأ(ِ)رسائلو(
ىذهالدراسةمنهجواإلصبلحيكمدرستوالدعويةككانتتهادكالقوميةكعبلقتوابالجالدعومعندهك

نظراسيالٌنوررافداكبّباللباحثغّبأهناملتكنكافيةُبذكرجهودككسائلكأساليبالدعوةعند
الدعوية.سيالٌنورلتوسعهاُبذكرجوانبعدةمنحياة

                                  
لنيل(ُ) ٙبليلية درجةدراسة لنيل دمحمرسالة ٙبتإشراؼالدكتور: الدين، أصوؿ ٚبصص: اإلسبلمية، العلـو ُب ا٤باجستّب

ـ.ََِِ-ََُِ.)كىيدراسةمعمقةمنالناحيةالسياسية(،السنةا١بامعيةالديندراجي،جامعةا١بزائر،كليةأصوؿ
-ابتنة–٣بضرمذكرةٚبرجلنيلشهادةا٤باجستّبُبالدعوةاإلسبلميةجامعةالعقيدا٢باج(ِ) االجتماعيةكالعلـو كليةالعلـو

.ـ(ََُِق/ُُّْاإلسبلميةقسمالشريعةالشعبةفقوكأصوؿا٤بوسما١بامعي
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،(ُ)(سيالّنور وة عند بديع الزمان سعيد البعد الروحي يف منهج الدع)الشيخةكرغي:-ِ
،كحياتوكآاثرهسيالٌنوركٙبتكلفصلمباحثٙبدثتعنعصر،ةفصوؿأربعحوتىذهالدراسة

كأسسمنهجدعوتوكاألسسالعمليةُبمنهجدعوتو،سيالٌنوركالبعدالركحيُبمنهجالدعوةعند
ُباجملتمعا٤بعاصر،كقدأفادتالباحثأٲبافائدةغّبأهناملتكنكافيةُبذكرسيالٌنوركأثردعوة
.وانبأخرلنظرالتوسعهاُبذكرجسيالٌنورئلكأساليبالدعوةعندجهودككسا
ّ- قمومية: قرآن الكرمي من خالل يف بيان إعجاز ال سيالّنور منهج بديع الزمان )مراد

كمسألة(ِ)(الّنوررسائل  كعصره اإلماـ حياة كٙبدثتعن كخاٛبة فصوؿ ثبلثة  كحوتالدراسة ،
كاستفادالباحثمنالبحثماكافلوصلةاب٤بوضوع.،سيالٌنوراإلعجازالقرآٍلعند

)دراسةاترٱبية(،والتعامل الدعوي مع القوميات( سيالّنور اإلمام )ليثسعودجاسم:-ْ
كالعربية الطورانية القومية حولالبحثعلىمدخلكأربعةمباحثٙبدثتعنالكبلـعنالدعوة

الباحثعليو.فيها،كقداطلعسيالٌنوركحديثكالكردية
ٓ- كتبو ما مثالو اب٤بوضوع صلة ٥با مقاالتعدة الباحثمن رٞباٍلكاستفاد إسحاؽ
كعنوانو ،(دراسة عن أسلوب احلوار يف القرآن الكرمي): كمفهـو ا٢بوار، عنمفهـو يتحدثفيو

.(ّ)ا١بدؿ،كعنأسلوبا٢بوارُبالقرآفالكرَل،كضوابطا٢بوار
 منهج البحث:

:ُبٕبثوعلىا٤بناىجاآلتيةالباحثتمداع
ُ- رصدالتارخييا٤بنهج خبللو: ا٤بتعددةمن كمواقفهما اإلمامْب عنحياة كٙبدث ،

.مسّبهتماالشخصيةكالدعوية

                                  
(ُ) اإلسبلمية، الدعوة ُب ا٤باجستّب درجة لنيل مقدمة مذكرة ٣بضر ا٢باج -ابتنة–جامعة كالعلـو االجتماعية العلـو كلية

.ـ(ََِٖ-ََِٕق/ُِْٗ-ُِْٖا١بامعية،اإلسبلميةقسمأصوؿالدين،السنة
ال(ِ) ا٤باجستّبُب درجة لنيل مقدمة علـومذكرة ا١باإلسبلمية، ا١بامعية،-ا١بزائر-زائرجامعة السنة اإلسبلمية، العلـو كلية
.ـ(ََِٓ-ََِْق/ُِْٔ-ُِْٓ)
،الالٌنور٦بلة(ّ) .ِْ،صْـ،العددَُُِسنةالثانيةيوليوللدراساتا٢بضاريةكالفكرية،مؤسسةإستانبوؿللثقافةكالعلـو
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ِ- التحليليا٤بنهج ل: خبلؿاستخدمو من لئلمامْب الدعويتْب الرسالتْب كدراسة تحليل
متللمجتمعٗبادهتماالدعوية.الَبكيزعلىمضموهنماكالصورةالٍبقد

.كأكجواالختبلؼُبمنهجاإلمامْباالتفاؽأكجوأبرزمنخبللو:ادلقارنا٤بنهج-ّ
ْ- الدكافعادلسح الوصفيمنهج كأبرز اإلمامْب كجهود أعماؿ خبللو من كصف :

كا٤ببلبساتا٤بساعدةُبذلك.
فيماأيٌب:حدود البحثتتمثلك
ُ- االقتصموضوعيةحدكد : من اإلمامْب على كتبار ما كأىم كآاثرٮبا كتبهما خبلؿ
عنهما.

:االقتصارعلىمكافدعوةاإلمامْب،فا١بزائركتونسالبنابديس،كتركيامكانيةحدكد-ِ
كببلدالشاـللنورسي.

ّ- كاالجتماعيةزمانيةحدكد السياسية اب٢بالة ذلك كربط اإلمامْب بعصرم االقتصار :
كالفكرية.

كعلىآلوكصحابتوالطاىرينكمنسارعلىهنجهمسيداندمحمللهمكسلمكابرؾعلىكصٌلا
الدينكا٢بمدربالعا٤بْب .إىليـو
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 :عريف مبصطلحات البحثت
عريف ابدلنهج لغة واصطالحا:: اادلطلب األول  لّت
كاض ادلنهج لغة:أوال:  بٌْبه جه: هنى طىريقه منظور: العربالبن لساف ُب كا١بمجاء عحه.

كنػيهيوجه كنػيهيجه جاته كىأهنىجىويهنى ًإهنىاجنا، يينًهجي ا٤بستقيم...أىهنىجى الطٌريق النَّهجي: كالىمنهىًج. كا٤بنهىاجي: .
 .(ُ)الًبلىى؛ًإذاأخلىقو

كأهنجالطٌريق:كضحكاستبافكصارهنجاكاضحابيٌنا،كهنجتالطٌريق:أبنتو،كأكضحتو.
.(ِ)جتولك.كهنجتالطٌريق:سلكتوهنيقاؿ:اعملعلىما

:هنجالطٌريقهنجاكهنوجا؛كضحكاستباف،كيقاؿ:هنجأمره،كالٌدابةُبا٤بعجمالوسيطكجاء
،كأخلىقى جا:بىليى هنى جا،كهتٌيجا:تتابعنفسومناإلعياء.الثَّوبي كاإلنسافهنى
(ّ).

ك الواضح، الطٌريق ا٤بًنهىاجي: ﴿ُب (ْ)﴾ينىن نن من زن رنالٌتنزيل: كا٣بطٌة،
.(ٓ)مناىجهاا٤برسومة،كمنو:منهاجالٌدراسة،كمنهاجالٌتعليمك٫بوٮبا،كا٤بنهجي:ا٤بنهاجيٝبع

ُب كىي ا٤بستقيم، الواضح البٌْب، الطٌريق يعِب الٌلغة ُب ا٤بنهج معُب أٌف سبق ٩بٌا لنا يتبٌْب
كتوضيحكاستقامة.٦بملهاتقودإىلمعُبا٣بطٌةا٤برسومة،فبلخطٌةبدكفبياف

 : الباحثْب،أكردلمنهجُباالصطبلحلدلكردتتعريفاتعٌدةل ادلنهج اصطالحا:اثنيًا
 بعضهافيماأيٌب:

.(ٔ)عٌرؼدمحمأبوالفتحالبيانوٍلمناىجالٌدعوةكقاؿ:"نظيمالٌدعوة،كخططهاا٤برسومة٥با"

                                  
.ََّ،صُْج،ّط،لسان العرب،ابنمنظور(ُ)
.ََّصا٤بصدرنفسو،(ِ)
.ٔٗٗص،ْط،ادلعجم الوسيط،إبراىيممصطفى،أٞبدالزايت،حامدعبدالقادر،دمحمالنجار (ّ)
.ْٖاآلية:مندة،سورةا٤بائ(ْ)
.ٔٗٗص،ْط،ادلعجم الوسيط،فى،أٞبدالزايت،حامدعبدالقادر،دمحمالنجارإبراىيممصط(ٓ)
.ُٓٗص،ّط،ادلدخل إىل علم الدعوة،دمحمأبوالفتحالبيانوٍل(ٔ)
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طٌريقةأكاألسلوبالذمينتهجوالعاملُبٕبثوأكا٤بنهجبقولو:"ال(ُ)كعٌرؼعبدالرٞبندمحمالعيسوم
كعٌرؼدمحمبنصاّبانصرا٤بنهج.(ِ)دراسةمشكلتو،كالوصوؿإىلحلوؿ٥باأكإىلبعضالنتائج"

.(ّ)بقولو:"ا٣بطٌةأكالٌتخطيطلشيءما،أكافىذاالشيءمادايأـمعنواي"
أيٌب:أشارإىلمافأكردالباحثىذهالٌتعريفاتبعدأ
إٌفا٤بقصوداب٤بنهجفيهاىو"التأٌملي"الذميسّبفيوالعقلسّبامقصوداكفقخطواتأ(

معينةكقواعدمعلومة،ك٧بددةسلفا،كىذاعكسا٤بنهج"الٌتلقائي"الذميسّبفيوالعقلسّبافطراي
ببلقواعدمسبقة.

 ب( ا٤بعُب حوؿ يدكر للمنهج االصطبلحٌي ا٤بعُب كلمٍبإٌف تكرار الحظنا إذ اللغوٌم؛
معُب ىو ا٤بستقيم الواضح البٌْب، الطٌريق أٌف سابقا عرٌفنا كقد الٌتعريفات، ُبجٌل كالطٌريقة الطٌريق

 ا٤بنهجُبالٌلغة.
كٌلالٌتعريفاتالٌسالفةالذٌكرتشّبإىلا٤بنهجٗبفهوموالعاـ؛سواءأكافمنهجانعلميا،(ج

أـسي اسيان،عداالٌتعريفاألٌكؿمدأبوالفتحالبيانوٍلالذميقوؿفيو:"نظيمالٌدعوة،أـاقتصاداي،ن
٥با" ا٤برسومة ٕبثنا(ْ)كخططها الذمٱبدـ كىو الٌدعوة، كلمة الٌتعريفكأضيفتإليو خٌص فقد ،

كيتجاكبمعو،فنقوؿنظاـالعقيدةُباإلسبلـ،كنظاـالعبادة،كنظاـالتبليغ.
ىذاالتعريفقدأصابالغرضالذميريدهالبحث،كأشاردمحمأبوالفتحالبيناكٍلأفٌكييرل

:(ٓ)مهاإىلأربعحيثياتبينها،كيقسٌإىلكثرةأنواعا٤بناىجالدعوية،يصعبالفصلالتاـٌ
منحيثكاضعها،أكمصدرىا:ىناؾمناىجراٌبنيةكمناىجبشريٌة.-

                                  
تُبجامعةاإلسكندريةُبفركععلمالنفسكُباإلحصاءكالَببيةمنمؤلفاتو"دراسا–أستاذعلمالنفسُبكليةاآلداب(ُ)

 الفسيولوجي"، النفس "علم االجتماعي"، النفس  https://www.books-"،علم النفس واإلنتاجعلم

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%-cloud.com/book/8553/%D8%B9%D9%84%D9%85    
،د.ط،حلديثمناىج البحث العلمي يف الفكر اإلسالمي والفكر ا،عبدالرٞبندمحمالعيسومكعبدالفتاحدمحمالعيسوم(ِ)

.ُّص
.ٗص،ْط،منهج البحث وحتقيق النصوص،دمحمبنصاّبانصر(ّ)
.ُٓٗص،ّط،ادلدخل إىل علم الدعوة،دمحمأبوالفتحالبيانوٍل(ْ)
.ُٖٗ-ُٓٗا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
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ةمنا٤بناىجالٌدعويٌة؛إذالٌدعوةاإلسبلمٌيةتشملمنحيثموضوعها:ىناؾأنواععديد-
كصحٌية، كاقتصاديٌة، كاجتماعٌية، كعباديٌة، عقديٌة، مناىج فهناؾ اإلنسانٌية؛ ا٢بياة جوانب ٝبيع

كرايضٌية،....إىلغّبذلك.
خاٌصة- إىلمناىجدعويٌة منحيثطبيعتها؛ الدعويٌة ا٤بناىج تتنوٌع منحيثطبيعتها:
ع تطبيقٌية...كىكذاكأخرل كأخرل نظريٌة، مناىج كإىل ٝباعٌية، كأخرل فرديٌة مناىج كإىل اٌمة،
دكاليك.

منحيثركائزىا:تتنوٌعا٤بناىجالدعويٌةٔبميعأنواعهاالٌسابقةمنحيثركائزىاتبعالتنوٌع-
ركائزالفطرةاإلنسانٌيةالثبلث:القلب،كالعقل،كا٢بٌس.

علىال كافمرتكزا )ا٤بنهجالعاطفٌي(قفما ٠ٌبي: لب، على، كافمرتكزا العقل،٠بٌي:كما
كماكافمرتكزاعلىا٢بٌس،٠بٌي:)ا٤بنهجا٢بٌسي(أك)التجرييٌب(.،)ا٤بنهجالعقلٌي(
عريف ابلّدعوة لغة واصطالحا: ادلطلب الثاين  :الّت
 : ا٢برؼا٤بعتٌلأصلكاحد؛جاءُبمعجممقاييسالٌلغة:الٌداؿكالعْبك الّدعوة لغة:أواًل

إىل كالدَّعوة دعاء. دعوتأدعو تقوؿ: منك. يكوف كبلـ إليكبصوتأك الٌشيء ٛبيل أف كىو
 .(ُ)الطٌعاـابلفتح،كالدًٌعوةيُبالٌنسبابلكسر

طلب كدعول: كدعاء، كدعوة، دعوا، ابلشيء دعا الوسيط: ا٤بعجم ُب كجاء
فبلاناستعافبو،كدعاعلىفبلفطلبلوالشٌر...،يقاؿ:إحضاره...يقاؿ:دعاا٤بيت:ندبو،كدعا

دعاهإىلالقتاؿ،كدعاهإىلالٌصبلة،كدعاهإىلالٌدين،كإىلا٤بذىب:حثٌوعلىاعتقاده....يقاؿ:ىو
مٌِبدعوةالٌرجل:بيِبكبينوقدرمابيِبكبْبالذمأدعوه.كلبِبفبلفالٌدعوةعلىغّبىم:يبدأهبم

لدُّعاءألخذالعطاء،كمايدعىإليومنطعاـأكشرابيقاؿ:٫بنُبدعوةفبلف.كيقاؿ:كنٌاُبُبا
.(ِ)دعوةفبلف،ُبضيافتو

                                  
.ِٕٗ،صِـ،معجم مقاييس اللغة،أبوا٢بسنأٞبدبنفارسبنزكراي(ُ)
.ِٕٗ-ِٔٗص،ْط،ادلعجم الوسيط،كآخركفإبراىيممصطفى(ِ)
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ككردُبلسافالعرب:قاؿالٌليث:دىعىايىٍدعيودىٍعوىةنكديعاءن،كادَّعىىيىدَّعيادًٌعاءنكدىٍعوىل.كُبنىسىبًو
كالدًٌعٍ دىٍعوىل. أىم: الدًٌٍعوةدىٍعوةه ي بْبًٌ دىًعيٌّ ييقاؿ: أىبيو. غّبى الدًَّعيًٌ الوىلًد، ادًٌعاءي اًؿ: الدَّ بكسر وة،

يدعوفإىلبيعةىدل كالدًٌعاكىة.كقاؿابنمشيل:الدٍَّعوةيُبالطٌعاـ،كالدًٌٍعوةُبالنَّسىًب..كالٌدعاةقـو
داعيهللاىلبدعةأكدين....كالنيٌبأكضبللة،كاحدىمداع،كرجلداعية؛إذاكافيدعوالٌناسإ

.(ُ)تعاىل،ككذلكا٤بؤٌذف
عليو: كجاءُبالقاموسايط:ك٥بمالٌدعوةعلىغّبىم،أم:يبدأهبمُبالٌدعاء.كتداعوا
الٍبتدعوسائره. بقٌيتو اللنب: كداعية ساقو....كالٌداعية:صريخا٣بيلُبا٢بركب. كدعاه: ٘بٌمعوا.

،كالٌدعاءإىلالطعاـكدعاههللا ٗبكركه:أنزلوبو...كالٌدعوة:ا٢بىًلفي
(ِ). 

كعباراهتا كتعٌددتصيغتها مرٌة، عشرة كاثنتا مائتاف الكرَل القرآف ُب الٌدعوة ككردتماٌدة
،كتطلقالٌدعوةعلىالٌدعاءإىلأمقضٌيةيراد(ّ)كأساليبها،كدارتماٌدهتاعلىسٌتكسبعْبصيغة

كالٌدفاععنها؛سواءكانتحٌقاأـابطبل.إثباهتاأ
أمثلةماكافُبا٢بٌق:

أم:أجيبدعوةمندعاٍلإذاكاف(ْ)﴾ حقمق مف خف حف جف:﴿قاؿهللا
،تعاىلأم:،(ٔ)﴾ىليل مل خل:﴿كقاؿهللا.(ٓ)عنإٲبافكخشوعقلب تٌتجوالٌدعوةا٢بقُّ

كااللتجاء ابلٌدعاء كحده يعبد أبف ا٢بقيق كقاؿهللا.(ٕ)فهو  حن جن مم خم  حمُّٱ:

هللا(ٖ) َّٰه مه جه هن من خن أٌف الٌسركرتعاىلأم: دار ا٣بلقإىلا١بٌنة، يدعو

                                  
.ِّٔ-ّٗٓ،صُْج،ّط،لسان العرب،ابنمنظور(ُ)
.ُِّٖ-ُِِٖص،ٔط،القاموس احمليط،الفّبكزآابدم،،٦بدالدين(ِ)
.ِّٔص،ُط،ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآن الكرمي،دمحمفؤادعبدالباقي(ّ)
.ُٖٔاآلية:منسورةالبقرة،(ْ)
.َُّ،صُج،د.ط،صفوة التفاسري،دمحمعليالصابوٍل(ٓ)
.ُْاآلية:منسورةالرعد،(ٔ)
.ّٕٓ،صِج،،د.ط،صفوة التفاسري،دمحمعليالصابوٍل(ٕ)
.ِٓسورةيونس،اآلية:(ٖ)
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:كقاؿرسوؿهللا.(ُ)كاإلقامة،كيوصلمنشاءىدايتوإىلالطٌريقا٤بستقيم؛كىوديناإلسبلـ
علىأخيوا٤بسلم؛إذادعاهفيجيبدعوتو.،كىذامنحٌقا٤بسلم(ِ)«واالدٍَّعوىةىًإذىاديًعيتيمٍأىًجيبي»

دىٍعوىٌبشىفىاعىةنأًليمًٍَّبيػىٍوـى:»كقاؿرسوؿهللا- دىٍعوىةهقىٍددىعىاهًبىاُبأيمًَّتًو،كىخبٍَّأتي نىيبٌو ًلكيلًٌ
علىأمتو.،كىذامنٛباـكرمو(ّ)«اٍلًقيىامىةً

أمثلةماكافُبالباطل:
أم:ايرٌبالٌسجنآثر(ْ)َّاكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نثٱُّ:قاؿهللا-

.(ٓ)عندمكأحٌبإيٌلمناقَباؼالفاحشة،كىٌنٝبيعامشَبكاتُبالٌدعوةابلٌتصريحأكالٌتلويح
،أم:مايل(ٔ)َّيم  ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّٱ:كقاؿهللا-

.(ٕ)الٌنار؟كاالستفهاـللتعٌجبأدعوكمإىلاإلٲبافا٤بوصلإىلا١بناف،كتدعونِبإىلالكفرا٤بوصلإىل
كعلىعملٌيةكقاؿأٞبدغلوش:"كلمةالٌدعوةمناأللفاظا٤بشَبكةالٍبتطلقعلىاإلسبلـ

فمثبلإذاقيل:ىذامنرجاؿالٌدعوةإىلهللا،كافمعُبالٌدعوةىنا٧باكالتالٌنشرنشرهبْبالٌناس...
.(ٖ)ا٤برادهبااإلسبلـ"كالتبليغ،كإفقيل:اتٌبعوادعوةهللا،كاف

كيٌتضح٩بٌاسبقذكرهمنا٤بقارابتاللغويةأٌفلفظ]دعا[كمااشتٌقمنوقدكردٗبعاف٨بتلفة
تشَبؾكٌلهاُبمعُبكاحدرئيسىوعمليةإحداثاالحتكاؾكاالٌتصاؿابلنٌاس،كإعبلمهمبواسطة

.(ٗ)مابلٌرسالةا٤برادتبليغهاإليهمالقوؿأكالفعل،أكاالثنْبمعا،ك٧باكلةتنبيهه

                                  
.ْٔٗ،صِج،،د.ط،التفاسريصفوة ،دمحمعليالصابوٍل(ُ)
.ُِٔ،صٗ(،جّٕٔٓ،مسندعبدهللابنعمر،حديثرقم)مسندهأخرجوأٞبدُب(ِ)
.َُٗ،صُ(،جَُِ،كتاباإلٲباف،ابباختباءالنيبملسو هيلع هللا ىلصدعوةالشفاعةألمتو،حديثرقم)صحيحوأخرجومسلمُب(ّ)
.ّّاآلية:منف،سورةيوس(ْ)
.ُٓٓ،صِج،،د.ط،صفوة التفاسري،دمحمعليالصابوٍل(ٓ)
.ُْسورةغافر،اآلية:(ٔ)
.ََُٗ-َُٖٗ،صِج،،د.ط،صفوة التفاسري،دمحمعليالصابوٍل(ٕ)
.ُِ،صِط،الدعوة اإلسالمية أصوذلا ووسائلها،أٞبدغلوش(ٖ)
.ِٔص،ُط،خ الدعوة والدعاةدراسات وأحباث يف اتري،أٞبدعيساكم(ٗ)
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،سواءكافذلك كجٌلمعافالٌدعوةتؤٌكدا٢بٌثعلىفعلكٌلماىو٧بمودأكترؾكٌلماىومذمـو
عنطريقااكالتالفعلٌيةأكالقولٌيةأكالفنٌػٌيةمنأجلٙبقيقاألىداؼا٤برجوة،كىذابدكرهيقتضي

دعو،كاٌٚباذالوسائلالكفيلةبتحقيقذلك.كٰبتاجالٌداعيةإىلصرب،مشاركةإٯبابيةبْبالٌداعيكا٤ب
منطق،كمعرفة كمصابرة،كجلد،كقوةٙبمل،كقوةشخصٌية،ككضوححٌجة،كحسنبياف،كسبلمة
أبحواؿا٤بدعو؛إذالٌدعوةمناداة،كإ٢باح،كطلب،كحٌث،كجهد،كاكتسابمعارؼ،حٌٌبتثمرُب

(ُ)نفسا٤بدعوٌ
لدل الّدعوة اصطالحا:ا: اثني كتعٌددت االصطبلح، ُب الٌدعوة تعريفات اختلفت

الكاتبْبكالباحثْب،تبعاالختبلفهمُبٙبديدمعُبالٌدعوةمنجهة،كتفاكتنظرهتمإليهامنجهة
أخرل،كفيماأيٌبأكردبعضتلكالٌتعريفات:

"تبليغاإلس للٌناسلقدعرٌفهادمحمأبوالفتحالبيانوٍلبقولو: كتعليمهبلـ كتطبيقوإاٌيهم، ُب،
.كعرٌفهاعلي٧بفوظأبهٌنا:"حٌثالنٌاسعلىا٣بّبكا٥بدل،كاألمراب٤بعركؼكالٌنهي(ِ)كاقعا٢بياة"

بسعادةالعاجلكاآلجل" كعرٌفهاأٞبدغلوشبقولو:"العلمالذمتعرؼبو.(ّ)عنا٤بنكر؛ليفوزكا
ا٤بتع ااكالتالفنٌية كأخبلؽ"كاٌفة كشريعة عقيدة حولمن ٗبا الٌناساإلسبلـ تبليغ إىل .(ْ)ٌددة

النٌاس؛ ا٤بعارؼالٍبٰبتاجإليها ُبأطوائوٝبيع برانمجكامليضٌم "إهٌنا دمحمالغزايلفقاؿ: كعرٌفها
 .(ٓ)ليبصركاالغايةمن٧بياىم،كليستكشفوامعاملالطٌريقالٍب٘بمعهمراشدين"

البا قٌدـ الزٌيغأخّبا من كٙبذيرىم كا٥بدل، ا٣بّب إىل النٌاس إرشاد فقاؿ:" ٥با تعريفا حث
كالٌضبلؿ؛منأجلحياةطٌيبةُبالٌدنيا،كنعيممقيمُباآلخرة".
منخبلؿماذكرمنتعريفاتالحظالباحثماأيٌب:

                                  
.ٗ،صُط،عادلية الدعوة اإلسالمية والتحدايت ادلوجهة إليها يف الفرتة ادلكية،عماددمحمعمارةيس(ُ)
.ُٕا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ُٕص،د.ط،ىداية ادلرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة،علي٧بفوظ(ّ)
 .ُِص،ِط،الدعوة اإلسالمية أصوذلا ووسائلها،أٞبدغلوش(ْ)
.ُّص،ٔط،مع هللا  دراسات يف الّدعوة والدعاة،دمحمالغزايل(ٓ)
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ٰبمل اصطبلحا الٌدعوة مدلوؿ إٌف –أ( اللٌ–تقريبا الٍبٙبملها فنجدا٤بعاٍلنفسها غة؛
الٌلفظة عليو تدٌؿ علىاالرتباطالوثيقبْبما ىذا كيدٌؿ بعضا٤بدلوالتقدتكٌررتُبا١بانبْب،

.(ُ)نظراٌي،كماترميإليوُبالواقع
ب(إٌفتعريفاتالٌدعوةقدتعٌددتكتنٌوعتُباالصطبلحمنغّبأفيكوفتضاٌدبينها؛

،كإفرادالعبادةلو.فهيتتقاطعُبا٥بدؼا٤بتمثلُبتوحيدهللا
ج(إفاختبلؼتعريفاتمصطلحالٌدعوةلدلالباحثْبكالكاتبْبدليلعلىعدـاستقرار

علمالٌدعوة،يقوؿدمحمأبوالفتحالبيانوٍل:"فهناؾمننظرإىلالٌدعوةعلىأهٌناتبليغكبياف٤باجاء
كتعليم...كىناؾمنعرٌفهاتعريفاعاٌماٲبزجبواإلسبلـفحسب،كىناؾمننظرإليهاعلىأهٌناعلم

الٌدعوةإليو،...كىناؾمنقصرالٌتعريفعلىبعضجوانبها،...كىناؾمن الٌدينكمفهـو بْبمفهـو
.(ِ)أدخلُبتعريفالٌدعوةأىدافهاكغاايهتا"

كالوسائل، كا٤بوضوع كا٤بدعٌو الٌداعي أربعة؛ الٌدعوة أصوؿ أٌف الٌتعريفات بٌينت تسّبد(
يؤٌدمإىلالٌتقصّبأكالقصور،كيبعدعنٙبقيقاألىداؼ متبلٞبةمتماسكة،ككلإخبلؿأبحدىا

ا٤برجٌوة.
ق(تشّبالٌتعريفاتإىلمشولٌيةالعملالٌدعوٌم؛زماانكمكاان،كمساحة،كغّبذلك،كترٌكز

كالتنظيمٌي،كىذايساعدهعلىعلىالعلمالذمينبغيللٌداعيةأفيتحٌلىبو،كتبْبعندكرها٢بيوٌم
.(ّ)اإلفادةمنجهدها٤ببذكؿ،كيضمنكصولوإىلىدفوا٤بنشودُبثباتكثقة

نشرك عملٌية الٌدعوة إٌف ىو: فيو القوؿ كيبسط ٕبثو، الباحثُب عليو يرٌكز الذم إٌف )
العبلٌمتْبعبدا٢بميداإلسبلـكتبليغو؛ألٌفىدفوىوبيافكسائلتبليغدينهللاللٌناس،كعرض٘بربة

ُب٦باؿالٌدعوةكإصبلحاجملتمع،كا٤بقارنةبينهما.سيالٌنوربنابديسكبديعالزمافسعيد

                                  
.َِ-ُٗص،ُط،منهج الشيخ بيوض يف اإلصالح والدعوة،دمحمبنقاسمانصربوحجاـ(ُ)
.ُٓ-ُْص،ّط،وةادلدخل إىل علم الدع،دمحمأبوالفتحالبيانوٍل(ِ)
.َِا٤بصدرنفسو،ص(ّ)



 

15 
 

إاٌيىم، كتعليمو للناس، اإلسبلـ "تبليغ كىو: البيانوٍل؛ الفتح تعريفدمحمأبو الباحث رٌجح كقد
كتطبيقوُبكاقعا٢بياة"؛لؤلسباباآلتية:

تطل- الٌدعوة ٥بذاإف الدعوة عن كاآلخر نفسو، اإلسبلـ على أحدٮبا اثنْب: ٗبعنيْب ق
اآلايت معظم تواردتعليو الذم ا٤بعُب يراه إذ الثاٍل؛ ا٤بعُب تعريفو البيانوٍلُب كرجح اإلسبلـ،

.(ُ)القرآنية،كاألحاديثالنبوية
كموضوعالدعوة.ٰبومالٌتعريفعلىأركافالعمليةالٌدعوية،كىي:الداعيكا٤بدعو-

يبٌْبأثرالٌدعوةعلىا٤بدعويْب،فالٌدعوةالتقتصرعلىتبليغالنٌاساإلسبلـ،بلتتعٌداهإىلأف-
يراعيالٌداعيأثردعوتوعلىمنيدعوىم.

عناصر- كٰبوم كالتنفيذيٌة، كالتكوينٌية، التبليغٌية، الٌثبلث: الٌدعوة التعريفمراحل يشمل
 ين ىن منُّٱ:ٖباٌصة،يقوؿهللابعاٌمة،كعملنبٌينادمحم–عليهمالٌسبلـ–عملاألنبياء

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه

ىوالبيافلعنصراألكؿمنعناصرالٌدعوة؛ك﴾احي  جيقولوتعاىل:﴿.فقدمشل(ِ) َِّّ ُّ
يم،أكمايعرٌب﴾العنصرالثٌاٍل؛كىوالَببٌيةكالٌتعليي ىي مي﴿:تعاىلكالٌتبليغ،كمشلقولو

﴾العنصرالثٌالث؛كىوٰذ يي ىي﴿:تعاىلعنوُبحقلالٌدعوةابلٌتكوين،كمشلقولو
الٌشريفةكىيالطٌريقة؛ النبويٌة ىوالقرآفالكرَل،كا٢بكمةىيالسٌنة الٌتطبيقكالٌتنفيذ؛فالكتابىنا

 .(ّ)أم:طريقةتطبيقالقرآفالكرَلعلىمستولاألفرادكا١بماعات
 

                                  
.ُٖا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ِسورةا١بمعة،اآلية:(ِ)
.ُٕ-ُٔص،ّط،ادلدخل إىل علم الدعوة،دمحمأبوالفتحالبيانوٍل(ّ)
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 :وابن ابديس سيالّنور  إلمامنيابل: تعريف الفصل األوّ 
قبل ا٤بقاـ يقتضي العبلمتْب عن ابديسسيالٌنورا٢بديث ككسائلهماكابن كأساليبهماكجهودٮبا

بذكر أفييعرَّؼهبما ُبٝبيعذلك، بينهما كا٤بقارنة فيها، كمنهجهما الشخصٌيةالدعوية، حياهتما
،كتفاصيلذلكُبكٌلذلكمعا٤بقارنةبينهماكاجتماعياكفكراي،عصرٮبا؛سياسيار،كذككتعٌلمهما
فيماأيٌب:

 :: حياهتماولادلبحث األ
ة:  ادلطلب األول: حياهتما الشخصّي

 :لنورسي: احلياة الشخصية لأّوال
 نسبو ومولده:امسو و  -ٔ

مّبزاسعيدنسبو:امسو و أ(  الزما سيالٌنوربن ا٤بعركؼبػبديع أبوينكاف ،سيالٌنورف من
ا٤بثلُبا فلٌتقولكالورعكالٌنشاط؛صا٢بْب،يضربهبما ثلُبيضرببوا٤بكافوالدهالصوُبمّبزا

،حٌبإنٌوإذاماعادٗبواشيومنا٤برعىشٌدأفواىها؛لئبلٌقطٌمليذؽحراماإذٙبٌرمالٌلقمةا٢ببلؿ؛
.(ُ)اسأتكلمنمزارعالنٌ

فأجابت:ىاءرهبا،فقدسئلتعنسٌرتربيتهاأبنا(،فكانتكرعةمتبٌتلةقائمةبشرع)نوريةأٌماكالدتو
طهر"مل على إاٌل أكالدم أرضع كمل شرعا، ا٤بعذكرة األايـ إاٌل حياٌب، طواؿ التهٌجد أفارؽصبلة

.(ِ)"ككضوء
ا٢بياة، مدل معو الباقية الٌصافية العقيدة فيو كرٌسخت تربية، أحسن اإلماـكيقربٌتو وؿ

-قسمابأٌفأرسخدرسأخذتو،ككأنٌويتجٌددعلي،إ٭ٌباىوتلقيناتكالدٌبأ:"امشيداهبسيالٌنور
استقٌرتُبأعماؽفطرٌب،كأصبحتكالبذكرُبجسدم...-رٞبهاهللا ا٤بعنوية،حٌٌب كدركسها

                                  
.ّٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ّٓسو،صا٤بصدرنف(ِ)
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بذكر األكىلمنعمرم، لفطرٌبكركحيكأانُبالٌسنة الٍبكتلقيناهتا أساسضمنا٢بقائقالعظيمة
.(ُ)أراىااآلفكأانُبالٌثمانْبمنعمرم"

مصاحبةأخواتوالثٌ بلثكىوُبا٣بامسةعشرتوفيتكالدتوكىوُبالٌتاسعةمنعمره،كحـر
حنافاألـٌ.منعمره عننفسو:"إٌنِبملأشاىدكالدٌبسيالٌنوركالٌدؼءالعائلٌيمبكرا،يقوؿحـر

ةمنذالٌتاسعةمنعمرم،فلمأحظبتبادؿا٢بواراللطيفمعها،ُبجلساهتا،فبٌت٧بركمامنالرؤكف
تلكابةالرفيعة.كملأٛبكنمنمشاىدةأخواٌبالٌثبلثمنذا٣بامسةعشرمنعمرم،حيثذىنب

منكثّبمن ٧بركما فبٌت الربزخ، كالدٌبإىلعامل كاالحَباـمع لك(ِ)"ألطاؼالٌرٞبة الفَبة، نرغم
ك ا٢بنٌو منهما تعٌلم حْب مؤلتكأسحياتو فقد كالديو مع قٌضاىا الٍب العطفكالٌَبتيبالوجيزة

.(ّ)كالٌنظاـكا٢بـز
:"إٌنِبالأستطيعأفأعٌد.كيقوؿأيضا(ْ):"الأنتسبإىلسبللةمعركفة"وفيقوؿنسبأماعن

الٌزمانفسيمنآؿالبيتحيثاألنساب كالييستبعدأف.(ٓ)"فٗباالٲبكنٛبييزىا٨بتلطةُبىذا
هللاكجهو-تكوفلوصلةنسببسيدانعلي .ايءابطللعملإذلعٌلوأخفىذلكخشيةالرٌ-كرـٌ

كليسُب الٌشخصا٤بعنوٌم، زماف ىو الٌزماف ىذا "إٌف جٌم: تواضع ُب قولو ذلكمن كنستشٌف
الٌرغبةُباألاننٌية،كحٌبالشخصٌية،كالتطٌلعإىلا٤بقامات،كا٢بصوؿ-ةكانتأبيٌةجه–الٌنورمسلك

اإلخبلصٛباما" ذلكمناؼلسٌر ككٌل كذيوعالٌصيت، احتمالنا(ٔ)علىالٌشرؼ، يدٌعم ما كلعٌل .
صرٌحُب٦بالسخاٌصةأبٌفكالديوينحدرافمنسبللةاألشراؼ،كأٌفسيالٌنورأكثرماترددمنأٌف

.(ٕ)الدهيرجعنسبوإىلا٢بسن،ككالدتويرجعنسبهاإىلا٢بسْبك

                                  
.َّٗ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،الٌنورسيبديعالزمافسعيد(ُ)
.ّٕٗ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ُٕص،.طد،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ّ)
.ّٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،الٌنورسي(ْ)
.ُّٔ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،الٌنورسي(ٓ)
.ُّٔا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
 .ُٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ٕ)
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ـ(،ُبُٕٕٖ-قُِْٗ،ا٤بلٌقببػ)بديعالزماف(سنة))*(سيالٌنوركلدسعيدبنمّبزا ب( مولده:
شرقياألانضوؿإحدلالقرل )بتليس(، لوالية إخوة.(ُ)الٌتابعة بْبسبعة ٤بّبزا الرٌابع االبن كىو ،
ا٤بنطقةا١بغرافيةالٍبكافالعثمانيوفكىي،(ِ))كردستاف(افاألكرادالذيناستوطنواكأبواهمنسكٌ
.(ّ)سمذلكااليطلقوفعليها

كا نشأتو: -ٕ كالذٌكاء، الٌنبوغ، ٨بايل الٌصغّب سعيد على ا٤ببلحظةظهرت كدٌقة ٰبٌبلتفٌوؽ، .
كتراه ٖباطره. ٲبٌر أك نظره، يقععليو شيء ٙبٌملالتعٌرؼعلىكٌل كثّبالٌسؤاؿ. االستفسار، دائم

.(ْ)األبوافكضعابنهماالنادربصربكحنو؛إذمليكنكبقٌيةاألبناء،كبقٌيةأطفاؿالقرية

ُبإحدلالٌليايل٠بعضٌجةكبّبةُبالقرية،كسأؿعنذلكفأخربتوأٌموأٌفذلكبسببخسوؼ
عنىذهسيالٌنورخافتها،كٚبليصالقمرمنها،فيقوؿالقمر،كأٌفحٌيةقدبلعتالقمر،كالبٌدمنإ

قالت: الذمحدثللقمر؟ ىذا ما فسألتكالدٌب: خسفالقمر، كنتصبٌيا "عندما ا٢بادثة:
ُب عٌما تشٌف كالٌزجاج شٌفافة الٌسماء ُب ا٢بيٌات إٌف قالت: يتبٌْب! كلكٌنو قلت: ا٢بٌية! ابتلعتو

.(ٓ)بطنها"
َباضامنسعيدالٌصغّب،كعدـالقبوؿبكٌلمايقاؿلو،كٲبلىعليو،ك٪بدُبىذها٢بادثةاع

.منذصباهكىذاينٌمعنقٌوةالٌَبابطا٤بنطقٌيُبفكره

                                  
جاءسعيدإىلا٢بياةككانتلوأختافٮبا،درية،كخاًل،ككافلوأخا٠بوعبدهللا،ٍبجاءبعدىمثبلثةإخوة،ىم،دمحم،كعبد)*(

.ٗص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلير:انظاجمليد،كمرجاف..
.ّٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنورل كليات رسائ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
يستعملواألكرادلئلشارةإىلمنطقةجغرافيةكبّبة٩بتدةُب مصطلح كيتكوفمنكلمتْبكردكستافامببلدالكريد كريدستاف(ِ)

رئيسية،يطلقالعصورالقدٲبة ُب اآلشوريْب كؿمرةمنقبلتيعملىذااالسمألعدةدكؿ،كلقداس ،ككريدستافتشملثبلثةأجزاءو
ا١بنوبيةككردستافالعراؽ دستافإيرافككر كردستافتركيا عليها علىا٢بدكد إىلأطراؼصغّبة  - كردستان.ألرمينيا ،ابإلضافة

ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 

.ُٔ-ُٓص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ّ)
.َُ-ٗص،د.ط،يف حياة أمةرجل القدر  الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي(ْ)
 .َْ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_people
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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الصٌ سعيد إىل شيء أحٌب الكباركاف ٦بالس حضور ىو حديثهمغّب إىل كاالستماع ،
.(ُ)السيما٦بالسعلماءقريتوُبليايلالٌشتاءالٌطويلة

عنخاطرطريفُبصباهكيقوؿ:"قدحٌدثتخيايلُبعهدصبام:أٌمسيالٌنوريكٰبك
علىأفينتهي كأهٌبتها الٌدنيا، معسلطنة ألفألفسنة، األمرينتفٌضل؟قضاءعمرسعيديدـك
ذلكإىلالعدـ،أـكجوداابقيامعحياةاعتياديةشاٌقة؟فرأيتويرغبُبالثٌانية،كيضجرمناألكىل،

.(ِ)ائبل:إٌنِبالأريدالعدـ،بلالبقاء"ق
خاطر ُب دار ما خبلؿ من فكره عمق كا٤بسّبهكيظهر كا٤بوت، ا٢بياة يستحضر فهو ؛

كا٤بصّب،كالٌنعيمالفاٍل،كالٌنعيماألبدم،ٌٍبٱبتارالٌنعيماألبدم،كا٣بلودالٌدائم،كىذااليتأٌتىلكٌل
صيٌب.
األربعاءسيالٌنورماـاإلتوُبوفاتو:  -ٖ         رمضافِْـ،ا٤بوافقلػػَُٔٗمارسِّيـو
.كدفنُبالفناءا٣بارجيعشراتاآلالؼأبنقرةفحضرجنازتوخلقكثّببلغ(ّ)ق،ُبأكرفةُّٕٗ

اتوإىلعلىقربه،كنقلوارفاالنقبلبيوفالعسكريوف١بامع)خليلالرٞبن(.كبعدٟبسةأشهرتعٌدل
،بعدحياةحافلة(ْ)عدمواذكره،كلكنغابعنهمأٌفذكرهبقيحياُبالٌنفوسمكاف٦بهوؿ؛لي

اب١بٌد،كا١بهادالعلمٌي،كالفكرٌم،كالدعوٌم،كنرددمعشوقيعندراثئوألحدالعلماء،كىوراثء
:)*(كذلكللنورسي

زاءاجعلراثءؾللٌرجػػػػػػػػػػاؿعػػػزاءكابعثوللوطنا٢بػػػػػزينعػػػػػػػ
                                  

 .َُص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي(ُ)
.َْ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
أكرفة٧ب(ّ) شانلي فقط افظة ٧بافظات أكرفة أك إحدل مدينة تركيا ىي  .الرىا أك أكرفة عاصمتها مساحتها 0َُُٗٗتبلغ

2 كم السكانية0ّْْ0ُِِْكيبلغعددسكاهنا يبلغمعدؿالكثافة  زلافظة .تقعُبجنوبشرؽتركيا2 /كمٕٓنسمةكما
ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،- أورفة شانلي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%

5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9).D9%81%D8%A9_(%D9%8 

.ُّٕ-ُِّص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي(ْ)
أٞبدانظر،رثىشوقيفقيدالعلمكالقانوفعبدا٢بميدبكأبوىيف،كىوراثءللنورسيكلكلالعلماءفمّباثهمكاحد..)*(

.ٗص،ّ،جِ،ـد.ط،الشوقياتشوقي،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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إٌفالٌديػارتػريقماءشئػػػػػػػػوهناكاألمهاتكتنػػػػػػدباألبػػناء
ثكلالرجػػاؿمنالبنْبكإ٭ٌباثكلا٤بمالكفقدىاالعلماء

ىولجزعالكتائبقدفقدفلواءٯبزعنللعلمالكبّبإذا
 : احلياة الشخصية البن ابديس:اثنيا

 نسبو ومولده:امسو و  -ٔ
الولدالبكرألبوين،(ُ)ا٤بصطفىبنمكيبنابديسىوعبدا٢بميدبندمحمنسبو:و  امسوأ( 

كا١باه، كالثٌراء، العلم ٝبعتبْب إذ اإلفريقي؛ الٌشماؿ ُب كبّبة انلتشهرة ألسرة كابن كرٲبْب،
الكبّب األثر ٥بم كاف أفذاذ، كأعبلـ كحظيتبشخصٌياتمرموقة، كا٢بكم، كالٌسياسة، ُبكالٌنفوذ،

،كبرزُبىذاالبيت(ّ)،كا٤بعٌزبنابديس(ِ)ا٢بياةالٌسياسيةللمغربالعريٌبكٌلوأمثاؿ؛بلكْببنزيرم
 منهم العثماٌٍل؛ ُبالعهد كالقضاة كا٣بطباء كالفقهاء العلماء من العٌباسا٤ببارؾكوكبة أبو القاضي

امعُبمدينةكالقضاءكاإلمامةٔب)ٞبيدةبنابديس(،الذمكافيشغلمنصبا٤بشيخةأٞبدا٤بدعو
..(ٓ)تب.كمنهما٤بفٍببركاتبنابديس،الذميتمٌيزبغزارةأتليفو،كتصنيفوللك(ْ)قسنطينة

                                  
 .ٕٕ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ُ)
كسط أشّب كانتعاصمةالدكلةٗبدينة اب١بزائر الزيرية مؤسسالدكلة،ىوأبوالفتوحسيفالدكلةبلكْببنزيرمالصنهاجي(ِ)

ككاف .مصر عندتوجهوإىل إفريقية على ا٤بعزلدينهللاالفاطمي بعدأفاستخلفو،توىلحكمٝبيعا٤بغرباإلسبلميا١بزائرٍب
،كحققاستقرارابائليةاجملاكرةعلىحدكدالببلدعلىالفًبالداخليةكعلىالثوراتالقالقضاء٪بحُب  .ىػ 361استخبلفوإايهسنة

سنة مات أف إىل ابلببلد  كيكيبيداي - زيري بن بلكني .ـْٖٗ ىػ  373كبّبا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2

% 
،استمرملكوزيرمبِب أىمأمراءمن،ـ(َُِٔسبتمربِ–ـََُٖ/ىػْْٓشعبافْ-ىػّٖٗ) : بنابديسا٤بعز(ّ)

توىل.1061-453/1015-406 سنة،كىيمنأطوؿالفَباتخبلؿالعهدالزيرم،إذحكمبْبْٕمدة كالقّبكاف إبفريقية
 386)ابديسبنمنصور كٜبانيةبعدكفاةكالدهأا٢بكمصغّباكىوابنسبعةأعواـ رجاحةالعقلكحسناشتهرب،ىػ(َْٔ-ىػ

ا٤بوسوعةكيكيبيداي، - ابديسبنادلعز . السياسة،
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%A8ا٢برة

.ٖٕص،ُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ْ)
.ُُِ-ُُُص،د.ط،البيت الباديسي مسرية علم ودين وسياسة،دصارمكالطاىربوانٍلعبدالعزيزفيبليلكأٞب(ٓ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/361%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/361%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/373_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/373_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/984
https://ar.wikipedia.org/wiki/984
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/398_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/422_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/454%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/406_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/453_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1015
https://ar.wikipedia.org/wiki/1061
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
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بنتعليبنجلوؿ زىّبة كمٌثلىذا(ُ)كتنتميأٌمو أيضا، كسياسة كعلم، إىلبيتجاه،
لٌية.كٛبتٌدعراقةىذاالبيتإىلأربعةقركفمنالبيتا٤ببارؾاجملتمعالقسنطيِبُبالٌنيابة،كاجملالسا

الٌزمافخلت؛فهوينحدرمنقبيلةبِبمعاَباألكراسية،انتقلأحدأفرادىاإىلمدينةقسنطينةُب
.(ِ)العهدالعثماٌٍل،كاستقٌرهبا،كتزٌكجمنأمّبةتركية؛ىيجٌدةأسرةبنجلوؿ

دمحما٤بصطفىبنمكيبنابديس كالده ُباجمللستبوأ كافعضوا فقد مناصبعديدة؛
األعلى ُباجمللسالعمايٌل كعضوا األعلى، عنمطالبا٤بسلمْب(ّ)ا١بزائرٌم بدفاعو كعرؼدائما ،

.(ْ)بقسنطينة
الٌشرؽا١بزائرٌم)*(كلدالشيخعبدا٢بميدبنمصطفىب( مولده: بنمكيبنابديسبعاصمة

.كابنابديس(ٓ)ـُٖٖٗابعمنشهركانوفاألكؿديسمربعاـىػ،ا٤بوافقللرٌَُّٖقسنطينة،عاـ
.(ٔ)بريةمنأسرةتنتميإىلسبللةمناألمراءمنقبيلةصنهاجواألمازيغيةالرب

كانتنشأةالٌشيخعبدا٢بميدبنابديسُبكنفأسرةكرٲبةاألصل،راسخةنشأتو: -ٕ
وهأٲٌبااىتماـ،كدأبعلىتربيتوتربيةحسنة،كفقشرع.اىتٌمبوأبةالٌصيتالعلم،كاسعةا١باه،ذائع

من كغّبه الفرنسٌي مدارسا٤بستعمر أفيدخلو يشأ كمل كالكتابة، مبادئالقراءة فعٌلمو هللاا٢بكيم،
.(ٕ)ٌلفكردخيلأبناءاألسرا٤بشهورة؛ٙبصينالو،ككقايةلومنك

ابإل ابنابديسالٌصغّبُببيتعيرؼبتمٌسكو كحرصونشأ علىشعائره، ك٧بافظتو سبلـ،
ذلك: ابنابديسعن كيقوؿ العلم. كحٌب كاألخبلؽكاألصالة، الفضيلة على صغاره تنشئة على

                                  
.ٕٕ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ُ)
.ُُّص،د.ط،البيت الباديسي مسرية علم ودين وسياسة،عبدالعزيزفيبليلكأٞبدصارمكالطاىربوانٍل(ِ)
.ُُِا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ْٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)

تزٌكجدمحمبنمصطفىبنابديسبزىّبةبنجلوؿكأ٪ببمنهاٟبسةذكور،كبنتْب؛فكافعبدا٢بميدأكربىم،كعبدا٢بق)*(
.ُُّص،د.ط،البيت الباديسي مسرية علم ودين وسياسة،عبدالعزيزفيبليلكأٞبدصارمكالطاىربوانٍلأصغرىم..انظر،

 .ٖٕ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٓ)
.ُُٕ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ٔ)
.ٕٗ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،رشيدزركقةعبدال(ٕ)



 

22 
 

ابلٌدين بتمٌسكها ا٤بعركفة إىلبيواتتأخرلُبا٤بدينة، بيتنا انتماء بفضل "كانتنشأٌبإسبلمٌية
كا٢بر بشعائره، القياـ على كاافظة اإلسبلمٌي، أساستربية على أبنائها تنشئة إسبلمٌية،صعلى

أبوهو.ككافيقوؿل(ُ)"كتقاليدأصيلة :"ايعبدا٢بميد!أانأكفيكأمرالٌدنيا،أنفقعليك،كأقـو
بكٌلأمورؾ،ماطلبتشيئاإالٌلٌبيتطلبككلمحالبصر،فاكفِبأمراآلخرة،كنالولدالٌصاّبالعامل

.(ِ)"الذمألقىبوكجوهللا
آفلييحٌفظوالقر؛(ّ)كحرصاعلىأفيكوفاالبنعا٤باصا٢با؛أ٢بقوأبوهابلٌشيخدمحما٤بداسي

ليؤـٌالٌناسُبصبلةالٌَباكيح،ثبلثسنواتمتتابعات،ُبا١بامعالكبّبشيخوقٌدموفالكرَل،
(ْ).

هأبوهبْبسلوؾاسٌيةفخّبٌـدخلالٌشاٌبالٌنبيوطوراجديدامنأطوارحياتوالٌدرَُّٗكُبعاـ
غّبهمنطرؽا٢بياةا٤بتعٌددة،فاختارطريقالعلم،كا١بهادفيو،اقتداءبسلفوالٌصاّبمنكطريقالعلم

 كاألجداد. انتخبلاآلابء ا٠بو صا٢با شيخا أبوه و أٞبدٞبداف مبادئ(ٓ)لونيسيبن عنو فأخذ ،
.(ٔ)ؽخبلالعربٌية،كا٤بعارؼاإلسبلمٌية،ك٧باسناأل

                                  
 .ُٔ،ص،د.طواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس الدراسية،عبدالعزيزفيبليل(ُ)
.ُٔا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
ُبزمانو،تلقىعليوالقرآففأتقنحفظوأشهرمقرئيمدينةقسنطينةكىوالشيخدمحمبنا٤بٌداسي،بنابديسأكؿمعٌلمال(ّ)

كيبإسبلـ-اإلسبلميةا٤بكتبة-ابديس ابن شيوخ .ك٘بويده
http://library.islamweb.net/NewLibrary/ummah_Chapter.php?lang=&ChapterId=BookId=257&CatId=2  

.ْٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
علماء(ٓ) من لونيسي أٞبد بن ٞبداف ا٤بصلح ادث، الفقيو، ا٤بدرس، سنة.اب١بزائر قسنطينة العبلمة،   1272كلد
بقسنطينة ـ/1856ىػ سنةاجراتوُبمهك، ا٤بنورة اب٤بدينة ُب.ـ1920/ىػ ٦1338باكرا بقسنطينة الكبّب اب١بامع عْبمدرسا

سنةمنَّ،بعدـ1910 أخرجمنوسنةاألدبالعريبكالفقوكالتوحيد.ك،أينكافيدرسالنحوكا٢بسابكـ1881 يناير
 استقراب٤بدينةا٤بنورة،اجرٞبدافالونيسيإىلا٢بجاز،كفه.العمل،ألسبابغّبمعركفة،قدتكوفمنمكائدا٤بستعمرالفرنسي

 ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،-القسنطيين الونيسي محدان

rg/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%https://ar.wikipedia.o

D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%

D9%86%D9%8A  

.ْٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٔ)

http://library.islamweb.net/NewLibrary/ummah_Chapter.php?lang=&ChapterId=8&BookId=257&CatId=201
http://library.islamweb.net/NewLibrary/ummah_Chapter.php?lang=&ChapterId=8&BookId=257&CatId=201
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1272_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1272_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1856
https://ar.wikipedia.org/wiki/1856
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1338_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1338_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1881%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1881%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1910%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1910%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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لونيسيإىلا٤بدينةا٤بنورة،ٙبٌررامنضغطاالستعمارالفرنسٌي؛بنأٞبدٞبدافىاجرالٌشيخ
دينو،كصوانلسمعتو،كرغبتلميذهابنابديسأفيصحبوُبىجرتو،غّبأٌفكالدهمنعولحفظاك

.(ُ)كمنذل
ٌموايمنةبنتأبوبكرعندمابلغالٌشابالفٌٍبا٣بامسةعشرمنعمرهزٌكجوأبوهمنابنةع

من عشر الٌسابعة بلوغو هللابعد توفٌاه إ٠باعيل، عبده اسم لو اختار كلدا فأ٪ببتلو بنابديس،
اببنة زكاجو يستمٌر كمل ُبحادثمؤمل. الٌطبلؽعمره، فكاف يتزٌكجمرٌةعٌمو؛ أف كرفضالٌشيخ ،

.(ِ)لٌدعوةُبسبيلهللاأخرل؛ليتفرغللعلمكا
ماسبقمنمرحلةنشأةاإلماـابنابديس٬بلصإىلأٌفابنابديسنشأُببيئةعلمٌية،كمنخبلؿ

كأسرة٦بيدة،ذاتاتريخغِب،منجهةاألبكاألـ،كاحتضنوكالدحاف،كمعلموف٨بلصوف،أثركا
ُبشخصيتو.

قا٤بوافقُّٖٓربيعاألٌكؿٖاإلماـعبدا٢بميدبنابديسمساءالٌثبلاثءتوُبوفاتو:  -ٖ
أكبو،كحضرجنازتوٟبسوفألفشخصـ،ُبمدينةقسنطينةبعدمرضأملٌَُْٗنيسافُٔلػ

كا بعاٌمة، اإلسبلمٌي العامل لوفاتو كأتثٌر ٖباٌصةيزيدكف، الٌشاعردمحمالعيدآؿ،لٌشعبا١بزائرٌم كراثه
:(ْ)بقصيدةمؤثٌرةعندماكقفألٌكؿمرٌةعلىقربه(ّ)خليفة

طبتكطابفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكعبػػػػّبىلأنتابلٌضيفالعزيزخبّب؟!ايقرب
ىذاابنابديساإلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـا٤برتضىعبدا٢بميدإىلٞباؾيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب

                                  
.َٖ،صُط،يجهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنس،عبدالرشيدزركقة(ُ)
.ُٖ،ص،د.طواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس الدراسية،عبدالعزيزفيبليل(ِ)
ُّ-َُْٗأغسطسِٖ)(ّ) الطريقةجزائرم شاعر(،ُٕٗٗيوليو إىل تنتمي متصوفة ٧بافظة دينية عائلة كسط كلد

ليكملهباحفظالقرآفالكرَلكٯبلسُبدركسالشيخعليبنإبراىيمالعقيبإىلسنة بسكرة انتقلمعأسرتوإىلمدينة ،التجانية
.ككافشعرهأداةمنأدكاهتاكسجبل٤بواقفهاككتاابلتارٱبها،ٔبمعيةالعلماءا٤بسلمْبا١بزائريْبك،الزيتونةٔبامع  التحقـ،ُُِٗ

آاثره الوليد":من رابح""،أنشودة بن ببلؿ شعرية"ركاية ")مسرحية دمحمالعيد(، كيكيبيداي، - خليفة آل العيد دمحم"ديواف
  ا٢برةا٤بوسوعة

a.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8Ahttps://ar.wikipedi

%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9 

 .َُٓ-َُْ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ْ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1904
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ia700208.us.archive.org/18/items/Diwan_Khalifa/Diwan.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
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وصيتأبطػػػراؼالبػػػػػػػػػػػػػػػػبلدكبػػػيػػػػػرالعاملالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذالذملعػػػلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دطػػػػػوؿسبػػػػػػاهتافالٌشعبفيػػهااب٢بػػػػػػػػػػػػػػػػػياةبػػػػصّبا١بزائربعػػػػػػػػػػثبع
إىلأفيقوؿ:

ػػػػػّبًلىادائفالٌشػػػعببعدؾراشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٱبتٌطهنجكُبا٥بدلكيسػػػػ
ػػػػػػػتكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبضيعةماتركتلناسدلفالوارثوف٤باتركػػػػػػػػػػػػػػالٚبش

مهما:  ادلطلب الثاين: تعّل
م أّوال ور : تعّل بديعالزمافسعيد :سيالّن ُبأسرةعلمكفضلكدين،ٙببٌسيالٌنورنشأ

الصوُب.برزأفرادىا٪بوماساطعةُب٠باءالعلم؛علمال األبيطلقعليو)مّبزا (؛النتمائوإىلفهذا
 .(ُ)رعةأٌموالفقيهةا٤بتبٌتلةالوككذا،كرعُبسلوكوفقيوُبدينو،،الطريقةالصوفية

،كعبداجمليدالذمكافمدرساـ،كا٤ببلدمحمُُْٗأٌماعنإخوانوففيهمالعاملعبدهللا،كقدتوُبعاـ
 ىذا كظٌل الٌنجيب، لستلميذه معينواألخّب ينهلمن ُباآلفاؽعندمانواتعديدة كذاعصيتو ،

 توُبعاـ كقد الَبكية، إىلالٌلغة العربية الٌلغة من أعمالو، عملْبمن كالُٕٔٗتصٌدللَبٝبة ـ،
الٌدين أبمور كا٤بعرفة العلم من الٍبحظيتبقسطكافر خاًل (ِ)ننسىأختو مر أثناءسيالٌنور.كقد

ْبٮبا:تعلموٗبرحلت
ق،َُّّ-ـُٖٖٓالٌصغّبٙبصيلوالعلمٌيسنةسيالٌنوربدأمرحلة الّدراسة األولّية:  -ٔ

بتع منعمره، الٌتاسعة بلغ القرآفالكرَلكقد علىأقرانو،ٌلم رألٛبٌيزه عندما أكثر للعلم ،(ّ)كٙبٌفز
أؿأحدا،كأخذعلىنفسوالذمبٌشرهأبنٌوسيوىبلوعلمالقرآفالكرَلشرطأاليسكرؤيتوالنيب

 .(ْ)العهدأالٌيسأؿأحدا

                                  
 .ّْ،صْطية،، سرية ذاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
 .ُٕ-ُٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ِ)
بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ) اإلسالم يف تركيا احلديثة: ،شكرافكاحدة،ّْ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،

.ُِ-َِص،د.ط،الّنورسيبديع الزمان سعيد 
.ِٓ-ِْص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ْ)



 

25 
 

٤ب الٌرحاؿإىلالقرلاجملاكرة كشٌد يستمرٌ(ُ)مدرسةدمحمأمْبأفندمقصدزيدعلم، لكنمل ،
طويبل،إذمليستطعالٌتأقلممعالٌطبلباألكربمنوسٌنا،فاكتفىبدرسكاحدُباألسبوعٲبليوعليو

.(ِ)أخوهالكبّبا٤ببلعبدهللا
فأجابو:احالوإىلشيخومليدعوهبسبلـ،فشكنوردمحم،كلكٌنالطبلبتلٌقىالعلمعلىيدالٌشيخك
يتعٌرضلكأنتتل" أحدا أدع لن لذا بػػ)بتلميذ"ميذم! الصغّب ليٌقبسعيد تلكا٢بادثة فبعد ،

.(ّ)الٌشيخ(
الشيخدمحمأفندمذىبإىلم سنٌدرسة الشيخلصغر بو يهتٌم فلم ذلكُب، كحٌز ،قلبوو،

(إىلكثفيوإاٌلشهراكاحدا،ٍبٌ،كملٲب(ْ))كاف(كاليةذىبإىلك ،ففيهابدأت(ٓ)٧بافظة)أرضرـك
،كمليكنقدحصلسولعلىمبادئُبالٌنحوكالٌصرؼ(ٔ)الدراسةاألساسيةا١باٌدةلسعيدالٌصغّب

.(ٕ)منكتاب:)حلا٤بعقد(للمستولا٤بتوسط

                                  
،ككافعا٤بانفاضبلن،كتوىل٦بلسالعراؽ ا٤بعركفةُب البغدادية الزندكىيمناألسر عائلة ،منأٞبدأفندمالزند ىودمحمأمْببن(ُ)

علىمذىب عزؿ بغداد ُب ا٢بنفي الفقو اإلفتاء الزمنٍب من كتوُبسنةمدة ٦بلسالشورل، كانؿعضوية ا٤بوافقىػ 1285، ،
 ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،-الزند أفندي أمني دمحم. ـ 1868سنة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_

%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
.ُُص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي(ِ)
شكرافكاحدة(ّ) الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ، د.ط،  أكرخافدمحمعليُِ-َِص، ، سعيد ،

.ُِص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسي
ك الدكلةالعثمانية ايتكىيإحدلكال كاليةكاف(ْ) ككانتكالية ،جنوبشرؽتركيا مايعرؼاليـوجزاءمنأراضيأتغطياليـو

ُب العشرين كاف  القرف مساحة مرب0َََّٗتشغل ا٤بوسوعةكيكيبيداي،  ػوان والية عكم
ا٢برة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%86 

0ُِّّٓٔكيبلغتعدادسكاهناحوايل.تركيا كتقعُبمشاؿشرؽ ٧بافظةأرضرـك ىيعاصمة،أرضالرـك أك مدينةأرضيرُّـك(ٓ)
 رةا٢با٤بوسوعةكيكيبيداي،- أرضروم إايلة.كشركس رمنأك تراؾأ كالبقية اكراد %منسكاهناْٖنسمة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%

D8%B6 

.ُْص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي(ٔ)
.ِٓص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ٕ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1285%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1285%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1868
https://ar.wikipedia.org/wiki/1868
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%85_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%85
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الٌصغّبغّبمستقرُبدراستوُبىذها٤برحلةاألكلٌيةمنحياتوالعلمية،كلعٌلسيٌنورالك٪بد
ةمنيركم،كفرطذكائو،ك٪بابتو،كدٌقةمبلحظاتو،فلمٯبدمناألساتذتوراجعإىلقوةشخصيذلك

الشديد، كهنمو كاالستقبللإضافةعطشو كالشجاعة كاالعتزاز ابلفخر الٌدائم شعوره ذلك ية،إىل
.(ُ)لميكنيقبلاإلىانةمنطالب،كاليريدأفيتحٌكمفيوأحدف؛ٌمصودكرالبطولةكالٌرايدةكتق

ٗبقابل، إاٌل أحد من الٌنواؿ يريد ال أنٌو ٩بيزاتشخصيتو ا٤بادٌمكمن ككضعو فقره، رغم
،الٌصعب اجملاز العامل يعطى أف على قائما ا٤بدارسآنذاؾ نظاـ ُبفتحككاف علمٌيةا٢بٌق مدرسة
..(ِ)دينية

قوةاإلرادة،كٙبٌدمالٌصعاب؛ففيليايلالٌشتاءالطويلةيتحٌْبالفرصللقياـبرحبلتإىلكمن٩بٌيزاتو
كتاتيبالقرلا٤بختلفة؛لبلستماعإىلمناقشاتالٌشيوخ،كا٤بعٌلمْب،كالطبٌلب،ككاف٥بذاكبّبأثرُب

.(ّ)تكوينشخصٌيتو
بلغأربععشرسيالٌنوردخلاألساسّية:  مرحلة الّدراسة -ٕ ةمرحلةالٌدراسةا١باٌدةا٤بكثٌفةعندما

ٝبيع حيثقرأ أشهر، ثبلثة ٤بدة الٌشيخدمحما١ببليل، يد على )ابيزيد( ُبقصبة عمره، من سنة
الٍبقامت الٌدينية العلـو لدراسة ذلكمدخبل ككاف األانضوؿ، لؤلطفاؿُبشرقي الكتبا٤بقررة

هاأفكارهكأعمالوُبا٤بستقبل.كأظهرمنا٢بفظكالفهمكالذٌكاءكالفطنةكقدرةعلىاالستيعابعلي
الذين األكالد متوسطقدرة ٚبٌطىبو مليئةكانواما ككانتالكتبالٍبيدرسوهنا السٌن. يشاركونو

ين ٍب كاحدة، مادة ُب كاحدا كتااب الٌدارس فيتقن كالشركح؛ كالتعليقات كتاباب٢بواشي إىل تقل
يقرأُبىذهالفَبةمايقاربمنمائٍبصفحةأكتزيديوميا،منمتوفأمهاتالكتب٪بده،ك(ْ)آخر

                                  
 .ِْ-َِو،صا٤بصدرنفس(ُ)
اإلسالم يف تركيا احلديثة: ،شكرافكاحدةك،ْْ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)

.ِْ-َِص،د.ط،الّنورسيبديع الزمان سعيد 
.ُٖص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ّ)
.ِٔا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
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مثل)شرحا٤بواقف(ُبعلمالكبلـلعضدالديناإلٯبي،ك)ٙبفةاتاج(البنحجرا٥بيثمي،ك)ٝبع
 .(ُ)ا١بوامع(ُبأصوؿالفقولتاجالدينالسبكي

،كحضردركسو،مٌدةيومْبفقط،ككٌلفوالٌشيخالشيخدمحمأمْبأفندمىلتوٌجوبعدذلكإ
الصغّبا١برمء:"إٌنِبملأبلغسيالٌنورأفيلبسزمالعلماء)ا١ببة(،كيدعزمالدراكيش،كردعليو

.(ِ)ككيفأكوفعا٤باكأانمازلتصبيا؟"،أجدٍلالئقابلبسمبلبسالعلماءبعدا٢بلم؛فبل
ا٤ببلعبدهللاُبعشراتمنسيالٌنورأظهر منقطعالنظّب؛فقدامتحنوأخوه الصغّبنبوغا

لو، العلمية،كاٚبذهأستاذا ككافقبلالكتبقرأىا،فوجدمنوأجوبةسديدةكموفقة،فقدركفاءتو
.(ّ)بْبيديوٜبانيةأشهرتلميذا

األستاذا٤ببلسيالٌنورالتحق سنة(ْ)فتحهللاأفندمُبقرية)سعرد(الصغّببعدذلكإىلمدرسة
ق.َُّٗ-ـُِٖٗ

ُبالسنةا٤باضية)*(الٌصغّب:"كنتتقرأ)السيوطي(سيالٌنورسأؿاألستاذا٤ببلفتحهللاأفندمتلميذه
.(*)*التلميذ:"نعملقدأهنيتقراءةا١بامي"-فهلتقرأ)ا٤ببلجامي(ىذهالسنة؟"
قدأٛبٌها،فتعٌجباألستاذمنأمرهككافاألستاذيسألوعنكت بعٌدةفيجيبالٌتلميذأبنٌو

كٙبٌّب؛كيفٲبكنلشخصأفيستوعبكلىذاُبفَبةكجيزة،فمازحو،كالطفوقائبللو:"كنت

                                  
.ْٔ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ْٖ-ْٕا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ْٖا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
تقعنسمة0ِّٕٔٔٔكاهناكيبلغعددسِكم0ْٔٓٓتبلغمساحتها سّبت عاصمتهامدينة، تركيا ىيإحدل٧بافظات(ْ)

ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،-سعرد زلافظة.جنوبشرؽتركيا
%A7%D9https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8 

أكرخافدمحمعليالبهجة ادلرضية يف شرح األلفيةيقصدبذلككتاب))*( انظر، ابنمالكللسيوطي.. كىوشرحألفية ،)،
.ُٖص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد 
)الكافية مصٌنفوشرحالكتابىوعبدالرٞبنبنأٞبدبندمحما١بامي،لوعدةمؤلفات،كا٤بقصودىناكتابوُبالنحوالذ)**(

...انظر،)الفوائد الضيائية(،٣بصفيوماُبشركحالكافيةعلىأحسنالوجوه،كأثراهبزايداتمنعندهفسماهالبن احلاجب(
.ُٓص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9
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أماـ لبلمتحاف استعداده الٌتلميذ كأبدل جنونك؟". زلتعلى ما فهل الٌسابقة، الٌسنة ُب ٦بنوان
كا١بوابعنكلٌ ا١بوابالٌشاُبكالواُبكالكاُب.أستاذه، فكافمنو سؤاؿٱبصالكتبا٤بذكورة،

كقاؿاألستاذُبدىشة:"إفذكاءؾخارؽ،كلكندعنانرلقوةحفظك؛فهلتستطيعأفٙبفظ
بضعةأسطرمنكتاب)مقاماتا٢بريرم(بعدقراءهتامرتْب؟".

فإذاهباكافية٢بفظها،كتبلىاعليوأخذالتلميذالكتابكقرأمنوصفحةكاحدة،مرةكاحدة،
كذىولوُبآفكاحدكيقوؿ:"إفاجتماعالذكاءتاذإالأفيعربعنإعجابوحفظا،فماعسىاألس

.(ُ)ا٣بارؽمعالقابليةا٣بارقةللحفظُبشخصكاحدمنأندراألمور"
أس علم كعندما فقط، كاحد ُبظرؼأسبوع ا١بوامع( حفظكتاب)ٝبع سعرد تاذهكُب

.(ِ)بذلككتبعلىالكتابىذهالعبارة:"لقدٝبعُبحفظوٝبعا١بوامعٝبيعوُبٝبعة"
،كقدبلغا٣بامسةعشرمنعمره؛سيالٌنورميذالٌشابسعيدكملتلبثأفانتشرتشهرةالٌتل

يعا،كأاثرفأقبلعليوعلماءمدينة)سعرد(ٯبادلونوكٰباكلوفإحراجوأبسئلتهما٤بعقدة؛فأفحمهمٝب
بعضه ُب ا٢بسد كاإلنصاؼ كا٢بب الوقار كانؿ )سعيدمعندم، عليو فأطلقوا اآلخر؛ البعض

.(ّ)مشهور(
.كأفحمٗبناقشاتوالعلماء(ْ)كاعتكفعلىحفظ)القاموسايط(،للفّبكزآابدم،إىلاببالٌسْب

لسلوبذلك؛فجلسبعضهممنو٦ب،كألزمهما٢بٌجة،كاعَبفوا(ٓ)ُبمنطقةا١بزيرة)جزيرةابنعمر(
.(ٔ)الطٌالب

                                  
.ُٓ،صْط، سرية ذاتية،ّنورالكليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ُٗص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي(ِ)
.ّٓ-ِٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ْٓا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
،مباشرةمشاؿكسوراي العراؽ ،الواقعةقربحدكدتركيا ُب منطقةجنوبشرؽاألانضوؿ ُب ٧بافظةشرانؽ ىيبلدةكقضاءُب(ٓ)

الَبكية أغلبية .العراقية-السورية-غربنقطةا٢بدكدالثبلثية السرايف.كىي٧باطةبدجلةمنالشماؿ كردية كتسكنها ابإلضافة
كا١بنوب  ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - عمر ابن جزيرة. كالشرؽ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%8. 
.ٔٓ-ٓٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنور كليات رسائل،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
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ـذىبا٤ببلسعيدإىلمدينة)ماردين(؛ليلقيالٌدركسُبجامعهاالعامر،ُِٖٗكُبعاـ
بعد الوايلمنا٤بدينة فأخرجو فأكغرصدكرحٌساده؛ عنو، حديثهم فزاد النٌاس، كٯبيبعنأسئلة

تكٌشفت عندما )بتليس(. إىل كنقل أحدىم، من العاملكشاية سعيد كعرؼقدر للوايل، ا٢بقيقة
للمطالعة ا٤بناسب ا١بٌو ككجد الطٌلب، فلىٌب كلعلمو. لو إكراما معو اإلقامة منو طلب الٌشاب،
الكبلـ، كعلم كالفلسفة عٌدة؛ فنوف ُب كتبٌحر إسبلمٌية، علمٌية كتبا طالع العلم. ُب كلبلستزادة

)ٜبانْبمتنا(.ُبكا٤بنطق،كالٌتفسّب،كا٢بديثكالفقو،كال ٌنحو؛حٌٌببلغ٧بفوظومنمتوفىذهالعلـو
.(ُ)ىذها٤بدينةأخذآخردركسوالدينٌيةمنالٌشيخدمحمالكفركم

ـ،ذىبإىلمدينة)كاف(بدعوةمنكاليها)حسنابشا(حيثبقيعنده،ُْٖٗكُبسنة
ا٢بديثة،كانكٌبعلىطاىرابشا،كلقدىيأهللالوظركؼااللتقاءببعض ٌٍبُبمنزؿ أساتذةالعلـو

كالتٌاريخ، ا٢بديثة، كالفلسفة كا١بيولوجيا، كالفيزايء، كالكيمياء، كالفلك، الٌرايضيات، كتب دراسة
،كبٌزاألساتذةا٤بختٌصْبفيها،كقد٠بٌاهشيخو(ِ)كا١بغرافيا.كتعٌمقفيهاإىلدرجةالتأليفُببعضها

الزماف( )بديع كسرعةا٤ببلفتحهللا: ُبالذٌكاء، آية الذمكاف ا٥بمداٍل، الزماف ببديع لو تشبيها ؛
.(ّ)ا٢بفظ،كصفاءالٌذىن،كقٌوةالٌنفس،كالعلمالغزيز

التٌفحولوالطٌلبة،كالعلماء،يسألونوكٯبيبُبكٌلفٌنبغزارةاندرة،فاعَبؼلوا١بميعابإلمامةُب
مفٍبدمنهم:الشيخدمحمٖبيتبنحسْبا٤بطيعيا٢بنفي،كاستفاتقىهبمالعلم.كمنأكلئكالذينال

سألوالٌشيخدمحمٖبيتىذاالسؤاؿ:"مافحواربٌناء،فقهائها،فقدداربينهماّبالٌدايرا٤بصرية،ككب
األكركابئية كا٤بدنٌية العثمانية ا٢بريٌة ىذه ؟".)*(تقوؿُبحٌق العثمانيةسيالٌنورفأجابو الٌدكلة "إٌف :

ملةبدكلةأكركابئية،كستلدىايوماما،كإٌفأكركابحاملةابإلسبلـكستلدهيوماما".فقاؿالشيخحا
ا١بليل:"كأانأصٌدؽمايقولو"،ٌٍبقاؿ٤بنحولومنالعلماء:"الييناظرىذاالشاب،كالأٛبٌكنأف

                                  
.ُٔ-َٔا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ُٖ،صُط،إشراقات قلب ودلعات فكر،أديبإبراىيمالدابغ(ِ)
.ْٔ-ِٔ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)

ىكذاكردتكلعلاألصحاألكركبية.)*(
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ٌدينبربعقرف.أماالوالدةالثٌانيةأغلبو؛فلقدشاىدانالوالدةاألكىل،أهناسبقتأكركابُببيعدىاعنال
.(ُ).ستظهرُبالٌشرؽكالغربدكلةإسبلمٌية"-إبذفهللا-فستظهربعدحوايلثبلثْبسنة

فكماشهدانتنقلومنقريةإىلقرية،كمنمدرسةإىلمدرسة،كمنشيخإىلشيخُبا٤برحلة
٪بدأفنبوغواألكىلفإنٌ يقٌدـنا الكبّب٤با فأضحتكاستيعابو أيضا؛ الثٌانية ُبا٤برحلة قدالزمو لو
كا٤برافقالٌتعليميةكمافيهامناألساتذةاألكفاءالتليبهنموالٌتحصيلي،كمليكنأمامو(ِ)الكتاتيب

عشرات من يده إليو تصل ما كيلتهم بعصاميتو، كيدركو ٔبهده، العلم يتلٌقى سبيلسولأف من
اسخْبُبالعلم،يناقش،ناؿكٌماىائبلمنا٤بعارؼ،كأصبحمنالرٌالكتبُب٨بتلففنوفالعلم؛ف

.(ّ)كيناظرالشيوخكالعلماءفظهرعليهم،كطارتشهرتوُباآلفاؽ
م ابن ابديس:اثنيا الٌشيخعبدا٢بميدبنابديسُببيتعلم،كفضل،كدين،ٙبٌب : تعّل نشأ

 :العلم،كتقٌربأىلو،كفيماأيٌبذكر٤بسّبةتعٌلمو
اعَبؼالعبلٌمةابنابديسبفضلكالدهُبتكوينوالعلمٌي؛فقدراٌبه تعّلمو يف قسنطينة: -ٔ

 طريقنا العلم كرضيلو أحسنتوجيو، ككٌجهو تربية، يسلكوأحسن كمسلكا أمريتبعو، يكٌلفو كمل ،
:"إٌفالفضليرجعغرهككربه..،يقوؿابنابديسا٤بعاش،كمليَبكوألعباءا٢بياةكقسوهتا،كٞباهُبص

إىلكالدمالذمراٌبٍلتربيةصا٢بة،ككٌجهِبكجهةصا٢بة،كرضييلالعلمطريقةأتبعها،كمشرابأٌكال
أرده،كقاتِب،كأعاشِب،كبراٍلكالٌسهم،كراشِبكٞباٍلمنا٤بكارهصغّباككبّبا،ككفاٍلكلفا٢بياة،

 .(ْ)فؤلشكرنٌوبلساٍلكلسانكمماكسعِبالٌشكر"

                                  
.ْٖ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل الزمافسعيد،،بديعالٌنورسي(ُ)
القرآف األماكناألساسيةلتعليمالناشئةحفظيكى،و٥باترجعإىلأقدـالعصورأص الكتاتيب الكاؼ،كا١بمعضمٌب الكيتاب(ِ)

 ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،-)مدرسة( كتاب.كمبادئالقراءةكالكتابة الكرَل
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B 

.ُٖ-ُٕ،صُط،إشراقات قلب ودلعات فكر،أديبإبراىيمالدابغ(ّ)
.ُّٖص،ِج،ُـ،ّط،ابن ابديس آاثر،عمارطاليب(ْ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%25B
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%25B
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دمحم ابلٌشيخ فأ٢بقو سلف؛ خلف٣بّب خّب ابنو يكوف أف على حريصا الوالد كاف لقد
القرآ ليحٌفظو ٟبسسنوات؛ عمره كاف أف منذ قسنطينة، مدينة مقرئي أشهر الكرَل،ا٤بداسي، ف

.(ُ)كينشأنشأةعلمٌية
منأطوارحياتوالٌدراسية؛فَُّٗكُبعاـ خٌّبهأبوهبْبـدخلابنابديسالٌشابطوراجديدا

تخبلوشيخاصا٢با،فاختارطريقالعلمكا١بهادفيو،فانغّبهمنطرؽا٢بياةكمسلوؾطريقالعل
.(ِ)ة،ك٧باسناألخبلؽٞبدافلونيسي،فأخذعنومبادئالٌلغةالعربية،كا٤بعارؼاإلسبلميٌا٠بو

 الٌشيخ استعدادااعتُب فيو اكتشف أف بعد الٌنجيب بتلميذه العلم،لونيسي لتلٌقي كبّبا
.(ّ)بوغا،ك٪بابةكذكاءكموىبةفذةلتحصيلا٤بعرفة،كن

كاصلعبدا٢بميدالٌصغّبتعليمومعشيخولونيسيإىلأفبلغهنايةالٌدركسالثٌانويةتقريبا،
.كالينسىالٌتلميذكصيةشيخوالذمقاؿ(ْ)ٕبيالسويقةناب١بامعا٤بعركؼبسيدمالٌنجار،الكائ

:"اقرأالعلمللعلمالللوظيفة"،كأخذالتٌلميذالبارعهداأاليقربكظيفةحكوميةعندلو ذاتيـو
.(ٓ)الفرنسيْب

لونيسيأفينفذإىلنفسيةتلميذهعبدا٢بميدفطبعحياتوالعلمٌيةكالعملٌيةاستطاعالٌشيخ
إىلا٤بدينةا٤بنورةأكصىكالدهأفبطابعركحٌيكأخبلقٌيمليفارقوطوؿحياتو،فقبلمغادرتوقسنطينة

دمحم الٌشيخ ذلك على كأيٌده العلم، ُب كيتبٌحر دراستو، ليكمل بتونس؛ الزٌيتونة جامع إىل يرسلو
.(ٔ)ا٤بداسي،فاقتنعاألبكابنوبذلك،فاٌ٘بوالشيخإىلالبقاعا٤بقٌدسة،كالٌتلميذإىلتونس

                                  
واثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ،عبدالعزيزفيبليل،كْٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)

.ُٔ،ص،د.طابن ابديس الدراسية
.ْٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
 .ُٕ،ص،د.طواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس الدراسية،عبدالعزيزفيبليل(ّ)
 .ُٕا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
 .ٗص،ُط،جواىر الدرر يف نظم مبادئ أصول ابن ابديس األبر،دمحمبن٧بفوظابنا٤بختارفاؿالشنقيطي(ٓ)
.ُٖ-ُٕ،ص،د.طابن ابديس الدراسية واثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة،عبدالعزيزفيبليل(ٔ)
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طواؿح عليو ابنابديسيذكرأتثّبشيخو كعنالشيخدمحمالنخليظٌل فيقوؿعنو :ياتو،
منمشاٱب كالتثقيفكاألخذي..."كٮبا ألمثايلإىلالَببية أمثا٥بما من ا٤بعهود الٌتعليم يبحٌد ٘باكزا

.(ُ)ابليدإىلالغاايتا٤بثلىُبا٢بياة"
تونة؛شٌدابنابديسالٌرحاؿإىلتونسفانتسبإىلجامعالزي تعّلمو يف جامع الّزيتونة: -ٕ

 عاـ منو، كاالستزادة عشرـَُٖٗلطلبالعلم، تسع على يزيد ال لشهادةةكسنو ٙبضّبا سنة؛
 .(ِ)الٌتطويعالٍبٛبنحهاالزٌيتونةلطبٌلهباهنايةا٤برحلةالثٌانوية

ابديساختبار كالفكرمٌييعرؼمستلأجرمالبن العلمٌي العلمٌي،واه بنبوغو ٩بتحنيو فأهبر ،
،(*)،فضيمَّإىلالصٌفماقبلاألخّب؛للحصوؿعلىشهادةالٌتطويعكثقافتوالواسعةكنضجوالفكرٌم،

.(ّ)رةعليومنقبلنظارةالزٌيتونةكدرسا٤بوادالعلمٌيةا٤بقرٌ
كالش العلماء، منأكابر ثٌلة علىيد الزٌيتونة ؛يوخا٤بربزينتلٌقىابنابديسالعلمُبجامع

،كدمحمالٌصادؽ(ُ)،كدمحمالطٌاىربنعاشور،،ك٧بٌمدا٣بضربنا٢بسْب(ْ)كاٍلأمثاؿدمحمالنخليالقّب
.(ْ)،ك٧بٌمدالبشّبصفر(ّ)،ك٧بٌمدالٌصادؽبنالقاضي(ِ)الٌنيفر

                                  
.ُّٖص،ِج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ُٗا٤بصدرنفسو،ص(ِ)

إىلسنةبتونس جامعالزيتونة ىيأعلىشهادةعلميةكافٲبنحها التطويع)*( حيثأحدثنظاـ 1933 ،كاستمرالعملهبا
ل منذئذجديد تسمى الزيتوٍل التعليم شهائد كأصبحتأعلى الزيتونية، كللشهائد ا٤بوسوعةكيكيب-التطويع.العا٤بية لتعليم يداي،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B9ا٢برة
.ِّ-ِِ،صِج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
كلدٗبدينةالقّبكاف)تونس(،كتوُبُبتونس)العاصمة(.قضىحياتوُبتونس.علممنأعبلـالزيتونة(،ـُِْٗ-ُٕٖٔ)(ْ)

كالتوعية اإلصبلح، األكؿُبتركيزحركة ليكوفمنالرٌكاد أٌىلو ما التفكّب، البحثكحرية اإلطبلعكدقة لومنسعة األفذاذ،
قصدالتطوركالتقدـ.كقدكافلوالتأثّبالعميقعلىتبلمذتوكالذينمنبينهمكالدعوةإىلأعماؿالفكر،كاإلقباؿعلىالعل ـو

الزيتونة رجاالت من كغّبٮبا ا٢بداد، كالطاىر ابديس، بن ا٢بميد عبد ا١بامعة، ٝبعية مؤسسي ضمن النخلي الشيخ كيعترب
-دمحم النخلي،،كترؾرسالةُبا٤برأةاةاللغةالعربيةالزيتونية،مليَبؾأثرامطبوعاسولنشريةُباثنٍبعشرةصفحةبعنواف:حي

ا٢بر ا٤بوسوة  ةكيكيبيداي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1933
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B9
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كالعملٌية،،كأثرجلٌيُبحياتوالعلمٌيةتوتذةكغّبىم٥بمفضلكبّبُبتربيكٌلىؤالءاألسا
.يخدمحمالٌنخليالقّبكاٍلكالشٌٞبدافلونيسي،السيماالشيخ

الثبلاثءٚبرٌجابنابديسُبجامعالزٌيتونة،كانؿشهادةالٌتطويع -قُِّٗرجبِٗيـو
ـ،كأ٪بزمقٌررهالٌدراسٌي،كحفظو،كتقٌدـبوإىلاالمتحاف،خبلؿسنةكنصف،ُُُٗجويليةِٓ

أخذانبعْباالعتبارال يقاربا٣بمسسنوات،إذا الذمحٌددالٌدرفاختزؿما التعلمٌي اسةُبٌنظاـ
ابنتجامعالزيتونةبسبعسنوا الٌتطويع.كيشّببعضالباحثْبأٌف منأجلا٢بصوؿعلىشهادة

،(ٓ)ابديسدرسُبالزيتونةثبلثسنوات،كانؿٗبقتضاىاالٌشهادة،كقٌضىالٌسنةالرٌابعةُبالٌتدريس
 سنوات أربع ألنسى كنت "ما عنها: كيقوؿ كشطرىا متعلما، شطرىا ابلزيتونة: متعلماقضيتها

.(ٔ)".كمعلما

                                  
كانتقلإىلالزٌيتونة،كأصبحمنكبارعلمُٖٓٗ-ُّٕٖ)(ُ) كدرَّسٗبدارسها، منأصلجزائرٌم،نشأُبتونس، ٍبٌـ(، ائها،

عٌدة كلو اإلسبلمٌية(، )ا٥بداية كٝبعية العظمى(، )الٌسعادة أٌسس٦بٌلة فيو. الٌتدريسكا٤بشيخة كتوىٌل األزىر، إىلجامع انتقل
مؤلٌفات.دٌرسابنابديسُبمرحلةالٌتطويع،كحضرلوعبدا٢بميددركسانُبا٤بنطقمنكتاب)الٌتهذيب(،كماأخذعنودركسان

واثئق جديدة عن جوانب خفية يف ،عبدالعزيزفيبليل..انظر،لوقبلأفيهاجرإىلمصرفسّب،كالزموُبالزٌيتونة،كُبمنزُبالتٌ
 .ِٓص،د.ط،حياة ابن ابديس الدراسية

ـ(،تقٌلدمنصبالقضاءُبتونس،كصارقاضيالقضاةفيها،كا٬برطُبالعملالسياسٌي.ككافعضواُبُّٖٗ-ُِٖٖ)(ِ)
الٌتطو ابنابديسُبمرحلة كدٌرساإلماـ ٔبامعالزٌيتونة، الٌتدريسكاإلمامةكا٣بطابة توىٌل للحزبا٢بٌر، التٌنفيذية كماالٌلجنة يع،

 .ِٓص،د.ط،واثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس الدراسية،عبدالعزيزفيبليلانظر،بعدىا..
دريسُبا٤بدرسةالٌصادقية،كجامعالزٌيتونة،كعيٌْبإماماكخطيبأبامعٞبودةابشاابلعاصمةـ(،اشتغلابلتٌُُُٗ-َُٖٓ)(ّ)

واثئق جديدة عن جوانب ،عبدالعزيزفيبليلانظر،طويع...الٌتونسية،كينتميإىلالطٌريقةالٌتجانية.دٌرسابنابديسُبمرحلةالتٌ
 .ِٓص،د.ط،خفية يف حياة ابن ابديس الدراسية

ـ(،تقٌلدمناصبُبالٌدكلةالٌتونسية؛حيثكافرئيسا١بمعيةاألكقاؼ،ككالياعلىمدينةسوسة،كدٌرسُبُُٕٗ-ُٖٔٓ)(ْ)
العريٌب الٌتاريخ معرفة ُب الفضل إليو فأرجع الٌتاريخ؛ ُب كراريسو على ابديس ابن ا٣بلدكنية...اطٌلع كا٤بدرسة الزيتونة، جامع

واثئق جديدة عن جوانب ،عبدالعزيزفيبليلانظر،نودىذهاألٌمةالربرة...قومٌي،٩بٌاأثٌرفيوكجعلوجندايمنجكاإلسبلمٌيكال
 .ِٓص،د.ط،خفية يف حياة ابن ابديس الدراسية

.ِٔ-ِٓ،ص،د.طواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس الدراسية،عبدالعزيزفيبليل(ٓ)
.ٖٔ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٔ)
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يكتفابنابديسٗباحصلعليومنشهادة،كإ٭ٌباعكفعلىطلبالعلم،كالٌتعٌمقفيو،كقراءةمل
أٌمهاتالكتب؛ُبالفكراإلسبلمٌي،كعلومو،كعقيدتو،كحضارتو.كترٌددعلىااضرات،كالٌندكات

تونة،كخارجها،كتلٌقىالٌدركسُبمنازؿبعضالٌشيوخ؛مثلدركسالٌتفسّبُببيتالفكريةُبالزي
الشيخ٣بضربنحسْببنعليعلىطريقةالبيضاكم،كطالعالٌصحفكا١برائدكاجملبلت،كتٌتبعما
فيدكرُبالٌساحةالٌسياسيةكاإلعبلمٌيةكاإلصبلحيةداخلكخارجتونس،ككٌلىذاكغّبهىٌيأهليكو

.(ُ)داعيةمصلحامربزا
إصبلحية،كذىنغادرابنابديستونسكعادإىلا١بزائربعلمغزير،كإجازاتكفّبة،كأفكار

علىأفمتفٌتح، .(ِ)يبعثهنضةعلمٌيةجديدةُبببلدهكٌكلوعـز
بعدأفمنعا٤بستعمرالفرنسٌيابنابديسمنإلقاءدركسوُب تعّلمو يف رحلة احلّج: -ٖ

الٌرحاؿإىلالٌدايرا٤بقدسة؛ألداءشٌدا١بامعاألعظمبقسنطينة،خشيةأفتبعثا٢بياةُباألموات
 ىث نث مث زثُّٱمصداقالقولوتعاىل:،(ّ)ـُُّٗفريضةا٢بٌج،كطلبالعلم،كذلكعاـ

 مم ام يل  ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث
  حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن

 َّمئهئ خئ
(ْ). 

ٞبدافلونيسي،كعاملا٥بندالٌشيخحسْبيسأبستاذهالٌشيخ٤بنٌورةالتقىابنابدففيا٤بدينةا
ئر؛ألهٌنا،كعدـالعودةإىلا١بزا؛فنصحوأستاذهلونيسيابلبقاءُبمدينةالٌرسوؿ(ٓ)أٞبدا٤بدٍل

                                  
 .ُٓ-ُْص،د.ط،صور وواثئق اإلمام عبد احلميد بن ابديسعبدالعزيزفيبليل،(ُ)
.ُٔا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ُٗص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ّ)
.ِٖ-ِٕسورةا٢بج،اآلية:(ْ)
ببلدةابكرمئوٗبديريةأانؤ.ا٥بند ،منأىلديوبندم ىوعاملىػ(ُّٕٕ-ُِٔٗ)(ٓ) ٔبامعةديوبند التحق .أبترابراديش كيًلدى

،كأخذالفقوكا٢بديثعزيزالرٞبنالديوبندم ،كا٤بفٍبخليلأٞبدالسهارنبورم ،كذكالفقارعليالديوبندم كأخذعن اإلسبلمية
 كيكيبيداي، - ادلدين أمحد سنيح«الشهابالثاقب»ك«نقشحيات»منآاثره.ديوبندتوُبببلدة .٧بمودحسنالديوبندم عن

 ا٢برة ا٤بوسوعة
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF         

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
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ةاإلسبلـخالفالعاملا٥بندٌمالرٌأمفنصحابنابديسابلعودةإىلا١بزائر،كخدمكأصبحتداركفر،
.(ُ)كا٤بسلمْببقدرا١بهد،فحٌققهللاالرٌأمالثٌاٍل،كعادإىلالوطن

كُبأرضطيبةكانتالبنابديسلقاءاتمفيدةٝبعتوبشاٌبجزائرٌمأ٤بعٌيُبمثلسٌنو
ا٠بودمحمالبشّباإلبراىيمٌي،كانبثقتعنهافكرةأتسيسٝبعيةالعلماءا٤بسلمْبا١بزائريْب،ككضعت

يقوؿالٌشيخ٧بٌمد.(ِ)قذلكفيهاا٣بططللٌنهوضٗبستقبلا١بزائر،كحيٌددتالوسائلالكفيلةبتحق
عنلقائوبرفيقدربو:"كافمنتدابّباألقداراإل٥بٌية،كمن٨ببآتالغيوبأف(ّ)البشّباإلبراىيميٌ

ُبا١بهادبعدذلك؛الشيخيردعلٌيبعداستقرارمُبا٤بدينةا٤بنٌورةسنةكبضعةأشهرأخيكرفيقي
كابٍلالٌنهضاتالعلمٌيةكاألدبٌية–كالأغايل–عبدا٢بميدبنابديس،أعلمعلماءالٌشماؿاألفريقي

.(ْ)كاالجتماعٌيةكالٌسياسٌيةللجزائر"
ككانتبْبالٌشابْبأ٠بارعٌدةمتواصلة،يقوؿعنهاالٌشيخدمحمالبشّباإلبراىيمي:"كانت

األ٠ب ا٤بىذه للربامج ككضع ا١بزائر، تنهضهبا الٍب للوسائل تدابّبا كٌلها ا٤بتواصلة لتلكار فٌصلة
ميبلديةىيالٍبكضعتفيهاُُّٗ.كأشهدهللاعلىأٌفتلكالٌليايلمنسنةالٌنهضاتالٌشاملة..

.(ٓ)ـ"ُُّٗسنةاألسساألكىل١بمعيةالعلماءا٤بسلمْبا١بزائريْب،الٍبملتربزإىلالوجودإالٌُب
ا٤بسلمْب، كثّبمن كحضره الٌشريف، النبوٌم ُبا٢بـر ابنابديسدرسا شيخوألقى منهم

.(ٔ)لونيسي

                                  
.ُٗص،د.ط،تجديدالشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية وال،دمحمالدراجي(ُ)
 .ُٗا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
 ا٢بميدكىورفيقالنضاؿلعبد.ا١بزائر ىػ(منأعبلـالفكركاألدبُبالعاملالعريبكمنالعلماءالعاملْبُبُّٖٓ-َُّٔ)(ّ)

ابديس قيادة ابن ا١بزائرية ُب اإلصبلحية رائسةا٢بركة ُب خليفتو ٍب كانئبو ا٤بسلمْب ، العلماء ككاتبتبُبٝبعية ٙبريرأ، فكار
ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - اإلبراىيمي البشري دمحم. الشعوبالعربيةمناالستعمار،كٙبريرالعقوؿمنا١بهلكا٣برافات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4

%D9%8A%D8%B1_%D8%A 

 .ٖص،د.طعبد احلميد بن ابديس شهادة اإلمام اإلبراىيمي فيو،دمحمالدراجي(ْ)
.ٖصا٤بصدرنفسو،(ٓ)
 .َٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%25A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%25A
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.كُبالطٌريقزارببلد(ُ)غّبهلونيسي،كبلإبجازاتالشيخعادابنابديسمنا٢بجازإىلكطنو٧بمٌ
؛العاملاألزىرٌمفسٌلمورسالة)*(يتا٤بطيعلقاىرةابلٌشيخدمحمٖبيالٌشاـ،كبيتا٤بقدس،كالتقىُبا

.(ِ)منشيخولونيسيفأجازه
اطٌلععلىآاثرىم، ابنابديسمنهمالعلممباشرة،كإ٭ٌبا كىناؾصنفمناألساتذةمليتلٌق

كمؤلٌفاهتم،كآرائهممنهم:
ىاجرمنا١بزائرإىلاألستاذ طاىر بن صاحل بن أمحد موىوب الّسمعوين اجلزائري:-ٔ

رىٌب الذم "ىو فيو: كيقوؿ ابديس)شيخي(، ابن كيدعوه هبا، ا٤بالكية قضاء كتوىٌل الٌشاـ، ببلد
عقلي،كىوالذمحٌببإيٌلىذااالٌ٘باهالفكرٌم،منذأفكنتطفبلإىلأفصرترجبل،كالأعرؼ

أك مباشرة إٌما صلة كانتلو كقد إاٌل الٌشاـ داير ُب نشأ  قلم حامل كال الذينمؤلٌفا، بواسطة
.(ّ)استفادكامنو"

)ا٤بنار(،الّشيخ دمحم عبده: -ٕ عنطريق٦بٌلة اإلصبلحية كآرائو ابنابديسأبفكاره أتثٌر
.(ْ)ككافينقلمنهابعضا٤بقاالتكينشرىاُب٦بلة)الٌشهاب(

)العواصماإلمام أبو بكر بن العريب: -ٖ كعنوانو ُبالٌتفسّب، ابنابديسبكتابو منأتثٌر
( ذلكُبكتابو كيظهر  اإلسبلمية(القواصم(، كالالعقائد مسلكالفبلسفة، يسلكفيو الذممل

.(ٓ)منهجا٤بتكلمْب،كإ٭باسلكفيومنهجالقرآفالكرَل

                                  
.ُٕص،د.ط،صور وواثئق اإلمام عبد احلميد بن ابديسعبدالعزيزفيبليل،(ُ)

أتثرابنابديسبفكره،فهوزميلاإلماـدمحمعبده،ا٢بامللفكرهاإلصبلحٌيُباألزىر،كىوأحدتبلمذةاإلماـٝباؿالٌدين)*(
،ِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامرهغاٍل...انظر،األف
.ّٖص
 .ُٖ-َٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
 .ّٕ،صِط،يف اجلزائر ادلعاصرة الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية،تركيرابحعمامره(ّ)
 .ّٖا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
 .ّٖا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
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أستاذاتعاقبعليهممباشرةُبكلمنا١بزائركتونسَِكقدبلغعددأساتذتوأكثرمن
.(ُ)كا٤بدينةا٤بنورةكمصر

 :عصرمها :ثاينالادلبحث 
: ياسّي  ادلطلب األول: اجلانب الّس

ور : اجلانب السياسي لعصر أّوال  :سيالّن
  نبذة عن الّدولة العثمانية: -ٔ

مناألانضوؿ؛منأكاخر الغريٌب علىالرٌكنالشمايٌل األكىلتَببٌع منذنواهتا العثمانٌية كانتالٌدكلة
.(ِ)هنايةا٢بربالعا٤بٌيةاألكىلحٌبسقوطهاُبا٤بيبلدمالقرفالثٌالثعشر

العاملاإلسبلمٌي مناطقكاسعةمنجنوبشرؽأكركابككسطها،ككٌحدكا اجتاحتجيوشها
 ُبالقارٌة كتقٌدموا كاحدة، األكركبٌيةٙبتراية عاـ فيٌنا حاصركا عاـُّٖٔحٌٌب بلغراد كفتحوا ـ،

.(ّ)ـُٖٖٔ
كثبلث سٌتة العثمانٌية الٌدكلة عرش اب٢بنكةتوىٌل يٌتصفوف الذين الٌصا٢بوف منهم سلطاان؛ وف

.(ْ)كا٢بكمةكاإلرادةكاإلدارة،كمنهمالطٌا٢بوفالذينيٌتصفوفابلظٌلمكاالستبدادكسفكالٌدماء
منالقوةكاالزدىار؛فقددٌبفيهاداءاألممفأخذتنفسوا٢باؿملتستمردكلةا٣ببلفةعلى
ُبسبلطينها فظهر اال٫بدار، كُبُب كا٣بيانة، الغدر ككالهتا أمرائها كُب كالتسلط، كالفساد ا١بور

 َّمن خن حن جن مم خم  حم جمُّٱ:،قاؿهللا(ٓ)شعبهاالراحةكالدعة
(ٔ).

                                  
 ْٗ،ص،د.طواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس الدراسية،عبدالعزيزفيبليل(ُ)
.َُْص،ُط،الدولة العثمانية،٠بّبفراج(ِ)
.ٕص،ُط،خ الدولة العلية العثمانيةاتري،دمحمفريدبكاامي(ّ)
.ُٕٕا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.ُٖص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ٓ)
.ُُٕسورةىود،اآلية:(ٔ)

javascript:ac('011117')
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عشرلقد التاسع القرف )ا٤بسألةا٤بيبلدمكاف انبعثت ففيو كا٤بسلمْب؛ ا٣ببلفة دكلة قركف أسوأ
)*(الشرقية( الصليبية، ا٢بركب ركاـ بْب أراضيها،من اقتساـ على االستعماريٌة الدكؿ كتوٌحدت

علىكٌلأقطارالعاملاإلسبلمٌي، فوصفتهاابلٌرجلا٤بريض،ككضعتمائةمشركعلتفتيتو.بدأا٥بجـو
ا٣بليج كسيطرتعلى ا٥بند، ُب ا٤بمالكاإلسبلمية فدٌمرتبريطانيا ا٣ببلفة؛ دكلة بظل كا٤بستظل

ـ،كانطلقتُٖٗٗكُٖٔٗـ،كالسودافمابْبعامي:ُِٖٖكمدفعديدة،كاحتٌلتمصرعاـ
ـ،كانفردتإيطاليابليبياعاـُُٖٖـ،كتعلنٞبايتهالتونسعاـَُّٖفرنسالتحتٌلا١بزائرعاـ

.(ُ)ـُُِٗ
٩بٌ نفسها إنقاذ العثمانية حلٌحاكلتالدكلة فألغتنظاـا كبشرية؛ مادية منخسائر هبا

.(ِ)طا١بيوشاألكركبيةكأنشأتجيشاجديداعلى٭ب،(*)ا١بيشاإلنكشارم
أماُباجملاؿاإلدارمالذماستشرلفيوالفساد،فرأتأفتصلحوعلىمرحلتْبٮبا:

نظمتأمورالدكلةُباجملاالتاإلداريةكا٤باليةكالقضائيةكالتعليميةأ( مرحلة )التنظيمات(:
.(ّ)ـَُٖٗـإىلُٕٖٔة،كفَبهتامنعلىأسسجديدةمقتبسةمناألساليباألكركبي

لتقييدا٢بكما٤بطلقالذمكافيتمتعبوالسلطافسابقا،ب( مرحلة )ادلشروطية(: ٧باكلة
بنصوصكاردةُبالقانوفاألساسيللدستورا١بديدالذمكضعلتسيّبأمورالببلد، كيكوفمقيدا

كقدٛبتا٤بشركطيةعلىفَبتْب:

                                  
تعِبأ)*( الشرقية( العثمانية،نصرانيةاليصا٤بمالكٌكؿاألمرٚبللقدكانت)ا٤بسألة تعِبتقسيمكمنالدكلة الثٌانية ُبمرحلتها

األ الدكؿ بْب ٥با التابعة كالٌدكؿ العثمانية انظر،الٌدكلة شليبكركبية الودكد ،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبد
.ّٓص
.ُّ-َّص،ُط،ط اخلالفة العثمانيةنكبة األمة العربية بسقو ،دمحما٣بّبعبدالقادر(ُ)
  ت العثمانيْب طائفةعسكريةمنا٤بشاة االنكشارية)*( كامتيازاهتم،  نظيمانخاصان٥بمثكناهتمالعسكريةكشاراهتمكرتبهمشكلوا

 نفوذان. كأكثرىا العثماٍل ا١بيش فرؽ أقول  https://ar.wikipedia.oا٤بوسوعةا٢برةكيكيبيداي، - نكشاريةاككانوا

rg/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
.ِْٗ،صُط،نكبة األمة العربية بسقوط اخلالفة العثمانية،دمحما٣بّبعبدالقادر(ِ)
.َِٓص،ُط،نكبة األمة العربية بسقوط اخلالفة العثمانية،دمحما٣بّبعبدالقادر(ّ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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مدحالفرتة األوىل:- القانوف(ُ)تابشاكاف كأعد للدكلة، دستور إعبلف إىل ا٢بر كحزبو يسعى
من كعدا كأخذ مراد، الٌسلطاف حكمها الٍب الوجيزة الفَبة ُب )ا٤ببعواثف( نظاـ كرتب األساس،

.(ِ)الٌسلطافعبدا٢بميدقبلتوليوا٢بكمأفيعلنالدستور،كٲبنحالقانوفاألساس
ذما٢بجةْبلفةأعلنمدحتابشاصدراأعظما٥باُبكعندماتوىلالٌسلطافعرشا٣ب

ُِ-قُِّٗ (ّ)ـُٕٖٔديسمرب ُب الدستور ذلك عن كأعلن ديسمربِّ، شهر من
.(ْ)ـُٕٖٔسنة

ُب عزؿالٌسلطافعبدا٢بميدمدحتابشا كجيزة ُِكبعدفَبة فربايرٓ-ق٧ُِْٗبـر
كأتُٕٕٖ اإل٪بليز، مع كأنصاره تعاكنو لو تبْب بعدما كمعاداهتمـ الفتاة(، )تركيا ١بمعية ييدىم

كالسٌ ُبللشريعة، العملابلٌدستور فعٌطل الدكلة، كٛبزيقمشل بو، صفرُِعيمنأجلاإلطاحة
.(ٓ)ـُٖٕٖفبايرُْ-قُِٓٗ

ظٌلالقانوفاألساسمعلقا،كبقيتا٢بياةالدستوريةمعطلةمدةتزيدعلىالفرتة الثانية:- 
حٌبعا ثبلثْبسنة للسلطافداخلكخارج؛ـَُٖٗـ ا٤بناىضة حيثنشطتا١بمعياتالسرية

صٌفها، إىل ا١بيش ككسب عليو، العاـ الرأم أتليب ُب كالَبقي( )االٙباد ٝبعية ك٪بحت الببلد،
إىلإصدار الٌسلطافبعدىا كاضطر لئلعبلفعنالٌدستور، كعشرينساعة كأمهلتالٌسلطافأربعة

ددلو،كاإلعبلفعنا٤بشركطيةمرةأخرل،كٛبتاالنتخاابت،كافتتحالرب٤بافالدستورُبا٤بوعدا
.(ٔ)ـَُٖٗديسمرب-قُِّٔمنجديد،ُبذمالقعدة

                                  
شا(ُ) ًمدحتابى شفيق َُُّ-ُِّٖ  )أٞبد مناصبعديدةق(، موايلللغربتوىل توجو ذك عثماٍلكإصبلحي سياسي

 -ابشا مدحت.ككاليةسالونيك ككاليةدمشق لواليةبغداد )رائسةالوزراء(ككزيرالعدؿكخدـقبلهاكاليا الصدارةالعظمى منها
ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8% 

.ّّص،ُط،نكبة األمة العربية بسقوط اخلالفة العثمانية،دمحما٣بّبعبدالقادر(ِ)
.ّّا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.َِٗص،ا٤بصدرنفسو(ْ)
.ّٔ-ّٓا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
.ّٕا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%25
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٫ب الدكلة توقفا٫بدار أف اإلصبلحات حركة تستطع فيها،مل الفساد لتفشي السقوط و
ك ا٣ببلفة دكلة هناية دكف ٙبل مل ترقيعية، مستوردة حلوؿ إفٌعمدتإىل الدستوركفنائها. إعبلف

،فزماـ(* )كإعادةإعبلنومرةأخرلمليفدالسلطافُبشيء،كإ٭بامٌدُبزمناحتضاردكلتوفقط
األمرأصبحبيدٝبعية)تركياالفتاة(،كالٍببدكرىاانتهتابنتهاءالدكلةالعثمانية،ككقوعالببلدالعربية

.(ُ)ُبقبضةاالستعمار
القرفكأسهمتالص الثمانيناتمن فمنذ العثمانية؛ الدكلة إسقاط ُب بقوة العا٤بية هيونية

ا٤بشتتْبمنشٌبأ٫ب كانتتنادمبتهجّباليهود إىلفلسطْبالتاسععشر العامل دكلإلاء تهمقامة
.(ِ)فيها

كىلانتهىعهدتزٌعمالدكلةالعثمانيةعلىالٌدكؿاإلسبلمٌيةعندماخاضتا٢بربالعا٤بٌيةاأل
 إىلجانبأ٤بانياكالٌنمسا،كٙبٌولتعلىيدمصطفىكماؿأاتتورؾإىلدكلةتركيةقوميةعلمانيةتقـو

ك(ّ)علىاإل٢بادكفصلالدينعنالدكلة بذلكعاش، منسقوطسيالٌنورالعبلمة األخّبة ا٤برحلة
الدكلةالعثمانية.

ُبفَبةكانتسيالٌنورعالزمافسعيدكلدبدي :سيالّنور احلالة السياسّية العامة لعصر  -ٕ
.،كفقدافللوالايتالٌتابعة٥باىجماتالٌدكؿالغربٌيةأماـلكأاٌيمها؛ىزائمالٌدكلةالعثمانٌيةتعيشأح

كالعسكريٌة كاالقتصاديٌة الٌسياسٌية كاألنظمة كا٤بعرفة، العلم ٦باالت ُب كفساد كضعف كىن
جٌداتالعصر.كُبا٤بقابلمنذلكأثبتتأكركابتقٌدماُبكاالجتماعٌية،كعجزعناستيعابمست

العثمانٌية الٌدكلة جعل ٩بٌا اإلداريٌة، كالٌنظم ا٢بربٌية كالفنوف كالٌزراعة كالٌصناعة كالثٌقافة الفكر ميادين
 .(ْ)،لكندكفجدكلوضمنجديدتفٌكرُبالٌنه

                                  
دمحم..انظر، استطاعالسلطافأفٰبكمالببلدثبلاثكثبلثْبسنةعلىالرغممنضعفهاككىنهاكمؤامراتالدخلكا٣بارج.)*(

.ْٕٓص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،فريدبكاامي
.َِٗص،ُط،كبة األمة العربية بسقوط اخلالفة العثمانيةن،دمحما٣بّبعبدالقادر(ُ)
.ِٔ-ِٓص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ِ)
.َُّص،ُط،الدولة العثمانية،٠بّبفراج(ّ)
.ُّص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشي(ْ)
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 سيالٌنوركلد فَب(ُ)ـُٕٕٖق/ُِْٗسنة بعد كعاشإىلما العثمانية،، سقوطا٣ببلفة ة
ينبغيالتطٌرؽإىلماأيٌب:سيالٌنوركمنأجلالتعرؼعنكثبعلىا٢بالةالسياسيةالعامةلعصر

تبٌوأالٌسلطافعبدا٢بميدالببلدُبأسوأحاالهتا؛فمنذمؤٛبر أ( الّسلطان عبد احلميد الثاين:
 تتدخلُبشؤكُٖٔٓابريسعاـ الغربية العثماأصبحتالدكؿ الدكلة كنيةف كانت، ُبخزينتها

 .(ِ)حالةإفبلس؛فقدتراكمتعليهاالديوفحٌببلغتمايقربثبلٜبائةمليوفلّبة
،فبدأيوجوالوضعهمنمؤامرات،كماٰباؾضددا٢بميدخطورةالوضعأدرؾالٌسلطافعب

ٔبملةمنا٣بطواتا٤بتأ :(ّ)ماأيٌبأٮبهاـز
استمالتهمإىلصفو.كسببعضا٤بناكئْبك-
تنظيمااكمكفقالشريعةاإلسبلمية.-
.ةالقضاءعلىمعظماإلقطاعياتالكبّبةا٤بنتشرةُبكثّبمنأجهزةالدكل-
.القولالعا٤بيةإذكاءالعداكاتبْب-
.يبا١بيش،كتقويةمركزا٣ببلفةاالىتماـبتدر-
.دمشقكا٤بدينةا٤بنورةبْبحرصعلىإٛباـمشركعخطالسكةا٢بديديةالٍبتربط-

كإىلجانبكٌلذلكرفعشعار:)حرية،أخوة،عدالة،مساكاة(بْبالعناصركاألقواـ؛إرضاء
للغرب.كتيقنبعدذلكأفالغربلنيرضىعنو،كأراداالعتمادعلىالقوةضدىمفرألا٣بزينةُب

،ذلك(ْ)تمابلدعوةإىلا١بامعةاإلسبلميةحالةإفبلسفلجأإىلالقوةا٤بعنويةكىيقوةاإلسبلـفاى
ماسنعرفوُبالعنصراآلٌب.

                                  
.ّٓص،ْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
 .ُِ-َِص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشي(ِ)
.ِٗ-ِٔا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ْٕٓص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،دمحمفريدبكاامي(ْ)
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لطافعبدا٢بميدإىلكيدأعدائو،كمنأجلأفيفوتنالسٌتفطٌب(  اجلامعة اإلسالمية: 
اٙبدٌ العامل مسلمي )اي التارٱبي: شعاره الٌسلطاف رفع دكلتو كعلى عليو اإلجهاز فرصة كا(؛عليهم

 ،ك٩باقاـبوُبىذاالصددماأيٌب:(ُ)امعةاإلسبلميةلبلنضواءٙبتا١ب
منرجاالتاإلسبلـمن٨بتلفا٤بناطقاإلسبلمية؛مثلٝباؿالديناألفغاٍل،ينكثّبالقٌربإليو-

منا١بزائر، كالشيخدمحمظافر العابدمندمشق، كأٞبدعزة ا٥بدلالرفاعيمنٞباة، كالشيخأبو
.(ِ)ينةا٤بنورةكأٞبدالقيصريلمنا٤بد

.(ّ)مناطقالعاملاإلسبلميخرٯبوىاُبشٌبٌأنشأمدرسةللدعاةسرعافماانبثٌ-
.(ْ)علىالعنصرالَبكيإىلكثّبمنالعربمناصبعلياُبالدكلةكانتحكراعهد-

اإلصبلحأحسٌ ىذه رأل عندما ابلفزع ٧بااتالغربا٤بستعمر إىل يستفحلفهٌب أف قبل ربتها
،أحددىاقنةاالستعماراإل٪بليزمالذم(ٓ).كمنكبارالكائدينلوحدةا٤بسلمْب؛)كركمر(اىأمر

كقاؿ:أيضاالفرنسيْبا٤بستشرقحدأالٍبىاٝبهاىذهالدعوةدعاالدكؿاألكركبيةإىلالوقوؼضدٌ
".(ٔ)...اىوٙبدمالدكؿالغربيةبالديِب،كأفالغرضمنهابؤرةللتعصٌ"إهنٌ

الشقٌككا شقْب: ذات كحاكمها ا٣ببلفة دكلة على الغربية ا٤بؤامرة إسقاطاألكٌنت ؿ:
االٙبادكالَبقي.كالشقالٌسلطافعبدا٢بميد،كىذها٤بهمةكٌكلهبااالٙباديوفا٤بنضوكفٙبتٝبعية

                                  
.ِٗرنفسو،ا٤بصد(ُ)
.ْٕٓا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ِٔص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشي(ّ)
.ْٕٔ-ْٕٓص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،دمحمفريدبكاامي(ْ)
ِٗـكتوُبُبُُْٖفربايرِٔكلدُب Evelyn Baring, 1st Earl of Cromer إڤلْبابرنگ،أكؿإيرؿكركمر اللوردكركمر(ٓ)

 مستعمراتُُٕٗيناير كإدارم كدبلوماسي دكلة رجل كاف التغريبكاالستعماريْبُب.بريطاٍلـ دعاة كبار من العامل ككاف
 اإلسبلمي جرل الٍب السياسة ٨بطط كضعوا الذين من مقوماتككاحد على القضاء ٧باكلة ُب يزاؿ، كال االستعمار عليها

كٛبثلكتاابتوُبتقاريرهكُبكتابو)مصرا٢بديثة(خطةعملكاملةكأيدلوجياشاملةللقضاءعلى.اإلسبلميكاألمةالعربية  العامل
 اإلسبلمي. العامل كحدة كٛبزيق اإلسبلمي العريب الفكر ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - كرومر لوردمقومات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%         

.ِٕص،ُ،طقطت الدولة العثمانية؟كيف س،سليمافبنصاّبا٣براشي(ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
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كماؿالثاٍل: مصطفى رأسهم كعلى الكماليوف؛ هبا كٌكل  مهمة كىذه العثمانية: ا٣ببلفة إسقاط
..(ُ)أاتتورؾ

إسقاط االٙباديوف استطاع كيف كنقوؿ: الثٌاٍل، الشٌق إىل نعرٌج ٌٍب األٌكؿ، ابلشٌق نبدأ
السلطافعبدا٢بميد؟ذلكماستعرفوُبالعنصراآلٌب.

االٙباديوفاسميطلقعلىبعضاألتراؾالذين ج( مجعية االحتاد والرتقي والّسلطان عبد احلميد:
،كىممفتونوفابلغرب،كيتهموفالسبلطْباب٢بكم(ِ)أىممنالرابطةاإلسبلميةيةيركفالرٌابطةالقوم

 .(ّ)ا٤بطلق،كيطالبوفبوضعدستورللدكلةعلىالنمطاألكركيب
 الثاٍلعاـ بعدإعبلفالدستور العثمانية ُبالٌدكلة االٙباديوفالسلطة كقدَُٖٗتوىٌل ـ.

قي(،كىيامتداد١بمعية:)تركياالفتاة(الٍبكافمعظمنشاطهاانضوكاُبٝبعيةا٠بها:)االٙبادكالَب
اسم: عليها يطلق كصار العسكريوف، إليها انضٌم الببلد داخل إىل نشاطها انتقل ك٤با أكركاب، ُب

،كقدضمىذااالٙبادضباطالعبواأدكاراحاكمةُباتريختركياا٤بعاصرمثلأنور(ْ))االٙبادكالَبقي(
.(ٓ)اؿابشاكمصطفىكماؿأاتتورؾابشا،كٝب

يهود)*(الدك٭بةككافيهود كأثرايء االٙبادكالَبقي، ٥با،كىيوفا٤بمولىمالعقلا٤بدبر٢بركة
تركي أصل من كاحد عضو قادهتا بْب يظهر مل نشأهتا فمنذ تركية؛ كغّب إسبلمية غّب حركة

ا٣بططإىلمركزللدك٭بة،كككر(ُ)ٙبولت)سبلنيك(ك.(ٔ)خالص فيهاكضعتكٌل كالتآمر؛ للخيانة

                                  
.َّ-ِٗص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ُ)

 

 

السلطافدمحم ،لكنوأسلمبعدأفًبالقبضعليوُبعهدا٤بسيح الذمادعىأنو سبااتمزيفي ىيطائفةمناليهودمنأتباع )*(
كلمةتركيةمعنهاالعائداكا٤برتد،كقد "Dönmeh" الدك٭بة.،فتبعوقسممناليهودالذينعرفواالحقانابلسبتيْبأكالدك٭بةالرابع

كيكيبيداي،مسوعة-دومنة .قوىاعلىىؤالءاليهودا٤بتظاىريْبابإلسبلـ،حيثأضمركااليهوديةُبنفوسهمأختارىااألتراؾكأطل
  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A9ا٢برة

.ّٓص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،كدشليبعبدالود(ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_(%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_(%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_(%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A9
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انبعثتاأل كمنها العثمانية. الدكلة تصفية أدتإىل ا٤بسمومةالٍب التحررفكار اٚبذتطابع الٍب
كالعدالةمطية٤بكايدىا.كمنهاٚبرجكلمنأسهمُبٙبطيمبنيافدكلةا٣ببلفةأمثاؿمصطفىكماؿ

.(ِ)الذملقبب)أاتتورؾ(؛أمأبواألتراؾ
ألنو بو؛ كاإلطاحة السلطافعبدا٢بميد، كلقدسبقالقوؿأبفلبلٙباديْبإسهاـُبخلع

.فراجتحولوقالةالسوء،كشيوىت٠بعتيولدلالعامةاألطماعالغربيةكالصهيونيةالعقبةالكئودأماـ
كا٣باٌصة؛فويصفابلظلمكاالستبدادكالتعسفكالتعذيبكإراقةالٌدماء
(ّ).

التصدم١بيشا٤بتمردينصوانلدماءاألتراؾفقدقاؿلقائدحرسوا٤بتحمسطافلسلمليردا
:"أليسواٝبيعاأتراكا...إهنميريدكفعبد .(ْ)"ا٢بميد،كاليريدكفسوامعلىا٥بجـو

 ُب ا٢بميد عبد الٌسلطاف على ا١بيش انقبلب ًٌِّب األكؿ أبريلُّ-قُِّٕربيع
سالونيك،بْبعاما،كسجنُبقصرمانيةأكثرمنثبلثكثبلثـبعدأفحكمالدكلةالعثَُٗٗ

منالسلطةإالكتعاقبعلىمقاـا٣ببلفةالعثمانيةأثناءحكماالٙباديْبثبلثةسبلطْبمليكن٥بم
كأقحماالٙباديوفالدكلةالعثمانيةُبحربأكركبيةالانقة٥بمفيهاكالٝبل،حيثانصركا.(ٓ)االسم

كالن أ٤بانيا من امتدت الٍب األكىل العا٤بية ا٢برب أثناء كفرنسا إ٪بلَبا ضد سنةُُْٗمسا إىل
.(ٔ)ؽـ،كانتهتا٢بربهبزٲبةأ٤بانياكالنمساكمعهمتركيا،كتفككتالببلد،كٛبزقتكٌل٩بزُُٖٗ

                                  
أجزاء 1913 إىلعاـ 1867 مابْبعامي لعثمانيةالدكلةا ىيإحدلكالايت،سبلنيككسالونيك(ُ) ،كالٍبتغطياليـو

سالونيكُب .كبلغاراي مقدكنيا ،اليوانف منأراضي التاسععشر كانتكالية ) القرف مربع0َََّّٓتشغلمساحة كىي (كم
مقدكنيااليوانف،أراضيمنإجزاءاليـوتغطيٍبكالُُّٗعاـإىلُٕٖٔعاميمابْبالعثمانيةالدكلةكالايتإحدل

 ا٤بعرفة - سالنيك والية ...ك

4%D8%A7%D9%http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8

86. 
.ُْ-َْص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ِ)
 .ّٕٕ-ِٕٕص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،دمحمفريدبكاامي(ّ)
.ُٔٗا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
سليمافبنصاّبا٣براشي(ٓ) كانظر،ْٓ-ّٕص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟، اثبتالشاذيلو٧بم، د ادلسألة ،

.َِٔص،ُ،طالشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية
.ُٕٕص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،دمحمفريدبكاامي(ٔ)

http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/1867
http://www.marefa.org/1913
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83
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ؿعلىتبلاإل٪بليزاستغٌلا٤بستعمرالغريبالوضع،كتراجعالقواتالعثمانيةكٙبٌطمهافاستوىل
،(ِ)،كبسطتيدىافيها(ُ)الدردنيل،كاحتلوامعالفرنسيْبإسبلـبوؿ،كاستولتاليوانفعلىأزمّب

ـعلىُُٖٗأكتوبرِٗفوقعتىدنةُب،(ّ)كاحتلتإيطاليامدينةبّباكخطوطالسككا٢بديد
.(ْ)هزـكظهرابرجةإ٪بليزيةُبساحلمدركس،فسرحمعظما١بيشا٤ب

علىحكمالسلطافعبدا٢بميدفأسقطوه،مهمتهما٤بوكولةإليهماديوفأ٪بزاالٙب ؛فأجهزكا
ككرطواالببلدُبحربخاسرة،كانتهىدكرماسوٍلسالونيك،عمبلءاأل٤بافمناالٙباديْبليأٌبدكر

فى،كٲبثلهممصط(ٓ)إخواهنممنماسوٍلمناسَبعمبلءاإل٪بليز،ليواصلواُبدربالعمالةكالتبعية،
ال الدكلة  على لئلجهاز كٝباعتو أاتتورؾ قائدىاكماؿ أزيح بعدما ُبعثمانية، سنعرفو ذلكما ،

العنصراآلٌب.
لقددأبتدكؿالغربعلى٧باربةاإلسبلـ: د( مصطفى كمال أاتتورك واخلالفة العثمانّية

ككانتقركفعدة.لهتمكحدرمزفةالعثمانيةىي،كلعٌلدكلةا٣ببلحدةا٤بسلمْبككلمايرمزإىلك
ٗبهمةالقضاءعلىدكلةا٣ببلفة،كتنفيذماٲبلىعليو،ككاف لعبةالغربتستدعياصطناعرجليقـو

 .(ٔ)اؿأاتتورؾاختيارىمعلىضابطعسكرما٠بومصطفىكم

                                  
ا٤بدينةالكبّبة""- Büyükşehir) كانتإزمّبٙبظىٗبكانةالعاصمة.ُبجزئهااآلسيوم تركيا ىيا٤بيناءالرئيسيلدكلة إزمّب(ُ)

ُبعاـ إزمّبىيمدينة0َُٔ0َََْحوايل 2004 حيثبلغعددسكاهنا لشاطئنسمة، الذمىو  ٦باكرة خليجإزمّب،
ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - زمريإ  .امتدادلبحرإٯبة

s://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1http 

السيف واذلالل تركيا من ،رضاىبلؿ.كانظر،ٕٔص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشي(ِ)
.ُْ،صُط،أاتتورك إىل أربكان الصراع بني ادلؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي

.َِٗص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،بتالشاذيلداثو٧بم(ّ)
.ُِِص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،داثبتالشاذيلو٧بم(ْ)
.َُِا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
.ُِٔا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
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ألالغربسوؽ زكراجعلولياتتورؾ لؤلمة منقذا كالٌضياعبطبل ا٥ببلؾ احتلمن فعندما ؛
قادمعارؾالدردنيلفهادٗبظهرا٤بنقذكالداعيإىلا١ببالعا٤بيةاألكىلظهرمّبُبا٢برا٤بستعمرأز

.(ُ)ضدٞببلتاألسطوؿالربيطاٍلالحتبللو
ُٔر٠بياُب(ِ)العاصمةاآلستانةاإل٪بليزكمنأجلترجيحكفةأاتتورؾعلىخصومواحتل

صطفى،كعززكامعظمالنوابا٤بنافسْب٤بـرغمإعبلفا٥بدنة،كألقواالقبضعلىَُِٗمارسعاـ
.(ّ)ؤيدللخبلفة،كأغلقوادارالرب٤بافا٤بمركزمناصريو

،كلقبواألتراؾابلغازم؛أمققانتصاراتكاذبةتظاىرتا١بيوشالغربيةابلَباجعأمامو؛فح
.(ْ)مافمنذمقبلالظافرُبحربمقدسة،ككافىذااللقبحكراعلىسبلطْبآؿعث

،كجبلءا٢بلفاءهنائيامناآلستانة(ٓ)،كجبلئهممن)تراكية(فاءعلىطرداليواننيْبافقا٢بلك
هباالبطلُِّٗأكتوبرٔكتركياأبسرىاُب .(ٔ)ا٤بوعودـ،ٛبهيداللخطواتاالنقبلبيةالٍبسيقـو

                                  
.ّْص،د.ط،اذا يكرىون اإلسالمجنراالت تركيا دل،عبدالودكدشليب(ُ)
كاثٍلأكربمدينةُبالعامل تركيا ىيأكربا٤بدفُب كإسبلمبوؿ؛كاألًستانة كالقيٍسطىٍنًطٍيًنيَّة بيزنطة معركفةاترٱبيناابسم إسطنبوؿ(ِ)

،كيينظرإليهاعلىأهنامركزتركيا"مدينةنكربل "تيعدإسطنبوؿأيضنا.نسمةمبليْبْ.ُّ،حيثيسكنهامنحيثعددالسكاف
 ا٤بدينة مساحة تغطي كا٤بايل. كاالقتصادم تيشكلّٗالثقاُب اسطنبوؿ مقاطعة على.٧بافظة إسطنبوؿ مضيق تقع

الواقعُبمشاؿغربالببلد.ٛبتدا٤بدينةعلىطوؿا١بانباألكركيب "القرفالذىيب "كتطوؽا٤برفأالطبيعيا٤بعركؼابسم البوسفور
البوسفور من ا٤بعركؼابسممضيق أك"تراقيا "، كا١بانباآلسيوم الواقعةاألانضوؿ "، ا٤بدف من بْب٦بموعة من ٯبعلها ما ،
ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،-إسطنبول. قارتْب على

%A8%D9%88%D9%84https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8. 

.ِِّص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،داثبتالشاذيلو٧بم(ّ)
.ُٓ،صُط،أاتتورك إىل أربكان الصراع بني ادلؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي السيف واذلالل تركيا من،رضاىبل(ْ)
ك،تراكيا(ٓ) اترٱبية منطقة ىي ُبجنوبشرؽتراقيا مشاؿشرؽ البلقاف جغرافية األكركبية. كتركيا بلغاراي وبكجن اليوانف تضم

ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - اقياتر  .كٕبرمرمرة ،كٕبرإٯبة ،البحراألسود: تطلتراقياعلىثبلثٕبار
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7. 

ىبل(ٔ) ،صُط،أاتتورك إىل أربكان الصراع بني ادلؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي السيف واذلالل تركيا من،رضا
َِّ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1_(%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
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ال القائد ٗبظهر أاتتورؾ تظاىر إليو اإلسبلمي العاـ استعطاؼالرأم أجل ا٢بريصعلىكمن تقي
.(ُ) سبلـكأىلومصلحةاإل

:(ِ)أيٌبهاكماشركطكانتك،ـُِّٗق/ُُّْعاـفرضتمعاىدةلوزافعلىتركيا
إلغاءا٣ببلفةاإلسبلميةإلغاءاتما.-
إعبلفعلمانيةالدكلة،كقطعكلصلة٥باابإلسبلـ.-
كأمبلكهم.طردا٣بليفةكٝبيعآؿعثمافخارجا٢بدكد،كمصادرةأموا٥بم-
اختياردستورمدٍلبدالمنالدستورالعثماٍلا٤بستمدمنالشريعةاإلسبلمية.-

تركيا جديدحددتحدكد كتونسكا١بزائرمن كليبيا قربصكمصر عن كتضمنتتنازال ،
.(ّ)كببلدالشاـكالعراؽ

منأجلةا٤بذكوراإل٪بليز،كنٌفذتعليماتُِّٗريةعاـنصبأاتتورؾنفسورئيساللجمهو
ابلسلطاف، فأطيح تركيا، ابستقبلؿ أمبلكو،االعَباؼ كصودرت عاـكنفي، ا٣ببلفة كألغيت

كـُِْٗ . إبعدىا كزيرخارجية الربيطاٍلكقف)كرزكف( ُب٦بلسالعمـو :"لقدقضينافقاؿ٪بلَبا
أ ُب ا٤بتمثلة قوهتا على قضينا ألننا ؛ اليـو بعد قائمة ٥با تقـو لن الٍب تركيا اإلسبلـعلى مرين:

(ْ)كا٣ببلفة...!!"
قمعأقاـأاتتورؾااكمُب٨بتلفمناحيالببلدٗبساندةمنالقادةالكماليْبكالعلمانيْب؛لي

نظار،كاختفىآخركفعناألكدعاةمليستسلموالظلمواعلماءكشيوخة٢بكمو؛فأعدـكلمعارض
..(ٓ)ىزٲبٍبىزٲبةتركيا":"أانتركيا،احهم،ككافيقوؿُبكربايءأبرك٪باة

                                  
:أصبحأاتتورؾزعيماإسبلمياُبنظركثّبمنا٤بسلمْبحٌبقاؿفيوأمّبالشعراءأٞبدشوقي (*)

هللاأكرب،كمُبالفتحعجبايخالدالَبؾجددخالدالعرب
.ٖٓ-ْٖص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشي(ِ)
.ِّّص،ُ،طدلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانيةا،داثبتالشاذيلو٧بم(ّ)
.ٖٓص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ْ)
.ُٓ-َٓا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
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كالقضاءاإلسبلمي،ككافيعتق الشريعة إىلإلغاء أفالحاجةإىلهللادعا ،(ُ)دمنذصغره
إىلحدالعداكةلئلسبلـ،تراؾ،كتعصبوالقوميتهمكتبعومنتبعوعلىذلك؛فظهرتسياسةتركيالؤل

عقائدالَبؾالوثنية كأحيوا عربيا، دينا ابعتباره السابقةعلىاإلسبلـ؛كالوثنالَبكيالقدَلفهاٝبوه
أمالذئباألبيضالذمصوركهعلىطوابعالربيد،ككضعوالواألانشيد،كألزمواا١بيش؛)بوزقورت(

.(ِ)إلنشادىاعندكلغركبمشسأفيصطف
من كبتشيع كأعاإل٪بليز العربية، عنقوميتها العثمانية ُبالدكلة لنأعلنتالوالايتالعربية

األرمين قوميتهم عن األرمن الكردية. قوميتهم عن كاألكراد قاـية، منهم ريفحسْبالشكبتشجيع
كانؿاليهود،(ّ)ـضداألتراؾٙبتشعار"استقبلؿالعرب"ُُٔٗابلثورةالعربيةعاـحاكما٢بجاز

.(*)ـُُٕٗبغيتهمإبقامةكطنقومي٥بمُبفلسطْبعاـ
ا٤بتبلط األمواج ىذه كالٌنكبكسط ا٤بتبلحقةمة، قومات رائد إىل تتطلع األمة كانت ،

الذميريد اإل٢بادماألاتتوركي للتٌيار منيعا سٌدا كيكوف التفٌكككالٌضعفكالوىن، ليتصدل٥بذا
أمتو،٥بحامبلكعقيدتوكدينو،سلخالشعبالَبكيمناترٱبو توالٍبنذرحياتوأبعباءرسالقائمامـو

 ٥با.

ياسّي لعصر ابن ابديس:: اجلاثنيا ا١بزائرعاـانب الّس كاٌدعتأٌفَُّٖاحتلتفرنسا ـ،
٤ب كبعدحصارجيوشها دكفاؿ، الٌداملقنصلها علىإىانة الرٌد بذريعة كاف )سيدمذلكإ٭با يناء

                                  
.ٔٓا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
،د.ط،حدة صفحات من اتريخ الدولة العثمانيةاتريخ األمة الوا،ٝباؿعبدا٥بادمدمحمككفاءدمحمرفعتكعليأٞبدلنب(ِ)

.ُِص
.ُُٔدمحمعوضا٥بزٲبة،ا٤بصدرالسابق،ص(ّ)

ذلكرغمفأغركهبتحالفلقدأقاـاليهودكطنا٥بمُبفلسطْببعدأفآتمركاعلىالٌسلطافعبدا٢بميدالذمرفضمنحهم (*)
اؽعليوأبمواؿطائلةمقدارىاٟبسةمبليْبلّبةذىبية،رفضكلذلك،كمنع،كتلميعصورتوُبأكركابكأمريكا،كاإلغدسياسي

ذلك على أعانتهم كقد ألحبلمهم، ا٤بسفو رغباهتم، الواقفضد فهو بو، اإلطاحة اليهود قرر عندىا فلسطْب. إىل ىجرهتم
كالدعوةللقوميةالَبكيةالطورانية،كككالةا٤بخابراتا٤باسونية،كالدك٭بة،كا١بمعياتالسريةلبلٙبادكالَبقي،كحركةالقوميةالعربية،

.ِّ-ِٗص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشيالربيطانية...انظر،
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 االستسبلـ،كأٟبدتكلٌفرج( العثمانٌيةكا١بزائريٌة،كأمضىالٌدامحسْبكثيقة استسلمتا٤بقاكمة
.(ُ)دركا٤بقراٍل؛كثورٌباألمّبعبدالقاوراتالثٌ

العثمانية الٌدكلة ذلكإالبعدأفأتٌكدتمنأٌف حتضنتا١بزائرالٍباكمليتحٌققلفرنسا
.(ِ)،ككثرفيهاالظٌلمكالفساددٌبفيهاالوىنركفقدأربعةق

أبشعأساليبالٌتنكيلكالقهرمنأجل الٌشعبا١بزائرٌم ضٌد القضاءعليو،مارستفرنسا
،كمنتلكاألساليبماأيٌب:يٌتوكقيموكأخبلقوكاستهداؼىو

كخارجها،الّتنصري:-ٔ ا١بزائر داخل العاـ للرٌأم كخادعة بشعاراتبرٌاقة االحتبلؿ تظاىر
 كاٌدعىأ٭ٌبادخلا١بزائرلتحريرىامناالستعمارالعثماٌٍل،كإدخاؿأىلهاُبا٢بضارة.

علىأنفسهمعهدإبمايةالٌديناإلسبلمٌيك٩بتلكاتا١بزائرٌيْب،كاحَباـلقدقطعالفرنسيوف
غّبماكعدكاحقيقةاألمرلكنٌ،(ّ)ـَُّٖعاـيوليوٓخصوصٌياهتمحينماأبرموااتٌفاقامعهمُب

.(ْ)فرنسابكإ٢باؽأرضومنقهره،كالبٌدايركفالٌشعبا١بزائرٌممتخٌلفبو؛فهم
صدكرىمٗباتٌكنبو(ٓ))الفيجرم()*(الكارديناؿكصرحٌ؛عٌدمالغزككالتٌكااالحتبلؿىذف٤بنٌصركابرؾا

كما،(ٔ):"إٌفعهدا٥ببلؿُبا١بزائرقدغرب،كأٌفعهدالٌصليبقدبدأ،كأنٌوسيستمٌرإىلاألبد"قاؿك

                                  
.ِْٔ-ِْٓ،صُط،ادلغرب العريب الكبري يف العصر احلديثشوقيعطاهللاا١بمل،(ُ)
.ُٖص،ُ،طح يف اجلزائرأعالم اإلصال،دمحمعليدبوز(ِ)
.ِّْص،ِط،احلركة الوطنية اجلزائرية،أبوالقاسمسعدهللا(ّ)
.ُٔ-ُٓ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ْ)

إبراىيم،رادلة...انظرك(منبينهم.)جا٢بٌقُبانتخابومعُبالكارديناؿ،أحداألحبار،كىمصحابةالباابكمستشاركه،ك٥بم)*(
.ِٖٕص،ْط،ادلعجم الوسيط،كآخركفمصطفى

ابلبّبٍلاألطلنطية،عمل ببايوف كلدُب فرنسي اؿكاردين ىو  ـ(ُِٖٗ-ُِٖٓ)الكارديناؿشارؿمارسياؿأ٤بافالفيجرم(ٓ)
 شارل م٢بركةالتبشّبيةعنطريقالتعلي٤بساندةا سوراي ٍبا٘بوإىل ُٖٔٓك 5418 فيمابْب بباريس ٔبامعةالسربوف أستاذاتريخ

ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - الفيجري مارسيال
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3. 

.ُٖ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1854
https://ar.wikipedia.org/wiki/1856
https://ar.wikipedia.org/wiki/1856
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 يل ملىل يك  ىك مك لك اك يق ىق يفُّٱأكرب،قاؿتعاىل:وصدكرىمٚبفي
.(ُ) َّىن نن من رنزن مم ام

أكل كتفسّبات تصرٰبات خبلؿ كا٤بمن القادة مننٌصرينئك الغرضاألساس ٔببلء يتٌبْب
حضاراي بعدا عمقو ُب ٰبمل إنٌو ا١بزائر؛ يفتكٌ.كثقافٌيااستعمار أف ا٢بضارةأرادكا من ا١بزائر وا

.إىلحضارهتمالركمانٌيةليعيدكىااإلسبلمية
تكوينفئاتمناجملتمعا١بزائرٌمبعيدةلفرنسيإىلسعىا٤بستعمراالَفْرَنَسة واإلدماج: -ٕ

 األكركبٌية، ا٢بياة من قريبة كاإلسبلمٌية، العربٌية مقٌوماهتا عن متحدثة متشرٌبة الفرنسٌية، ثٌقافةالالٌلغة
.(ِ)ىابالندماجاالستعماريٌة،ترض

الر٠بٌيةُب العربٌية،كأصبحتالٌلغة الفرنسٌيةمكافالٌلغة الببلد،قاؿقائدجيشحٌلتالٌلغة
االحتبلؿ)دكركفيقو(:"إٌفا١بزائرلنتكوففرنسٌيةفعبلإاٌلإذاأصبحتفيهالغتنا)الفرنسية(ىي

.(ّ)"ةالسٌيد
معفرنساتمعا١بزائرمفئةظهرتُباجمل ـٌ ،كفئةترغبُبا٤بواطنةالفرنسية(ْ)تطالبابالندماجالتا

السياسٌيةمعبقاءدكفاالرتباطابلقوانْباإلسبل كفئةاثلثةتسعىمنأجلا٤بساكاة الشخصية، مية
.(ٓ)ملابلقانوفاإلسبلميٌالٌتعا

،كضاعأملوُبحياةعادلةكرٲبة،كعاشحالةائرماألبوابُبكجوا١بزكلٌأكصدتفرنسا
يقوؿ فحينما الرؤاي، كضوح جزائرم":االضطرابكعدـ ا٤بستعمر:"،أان إنكفرنسي"ٯبيبو "،ال

                                  
.ُُٖسورةآؿعمراف،اآلية:(ُ)
.ِٓ-ُٓص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
.ِٔص،ْ،جُط،أحباث وآراء يف اتريخ اجلزائر،أبوالقاسمسعدهللا(ّ)
حربالتحرير إابف جبهةالتحريرالوطِب ،عضوائرماالٙبادالدٲبقراطيللبيافا١بز ،مؤسسجزائرم رجلسياسيزعيمكطِبك(ْ)

نتخابوعنداستقبلؿا١بزائررئيساا،ًبُُٔٗإىلُٖٓٗا١بزائريةمنللجمهورية ا٢بكومةا١بزائريةا٤بؤقتة ،أكؿرئيسا١بزائرية
ا الوطِب أكؿللمجلس ليكوف دكلة لتشريعي ا رئيس الشعبية،للجمهورية الدٲبقراطية   23توُب١بزائرية  .ُٖٓٗديسمرب

ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - عباس فرحات
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7 

.ِٓ-ُٓص،ْ،جُط،أحباث وآراء يف اتريخ اجلزائر،أبوالقاسمسعدهللا(ٓ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7
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عنك الفرنسي ا٤بواطن ٕبقوؽ يطالب لودما يقوؿ عريبإنٌ": اب(ُ)"ك استخفاؼ كىذا لعقوؿ،،
.(ِ)كاستهتارابلشعوبيتوارثوا٤بستعمرجيبلبعدجيل

فوضىسكافا١بزائريْبأكقعهمُبابلالفرنسيْبجهلإٌف االستئثار ابلوظائف اإلدارية:-ٖ
ترحيلهما١بماعيلؤلتراؾالذينحكمواالببلدثبلثةرأحكامهم،كمنذلكداُبإصوا،كتعسفإدارية

 .(ّ)ـتكالرسوالواثئقكالسجبلعرفواقركفكقدجربوااإلدارة،ك
الوظائفالٍبالتحددكصليوفمنالوظائفاإلدارية،أبعدالسكافاأل)*(ككماأبعداألتراؾ

يسكنا٤بدينة؛إماصنف:(ْ)صنفافمنالناس-ذلكجراء-كجدكأفيباشرىا،ٯبوزألمجزائرم
يشاُبيقبلأفيكوفشاككأأفيكوفعاطبلعنالعمل،أكيلجأإىلبيعالعقاقّبكحاجاتأخرل،

يسكنالبادية؛مَبحبلآخرصنفدمنهمقاضياأك٧بامياأكصيدليا،كما٪بكقل،اإلدارةاالستعمارية
كال٧براث.الماشيةلو،فبلحاالأرضلو

:  ادلطلب الثاين: اجلانب االجتماعّي
ور : اجلانب االجتماعي لعصر أّوال أٌدتعٌدةأسبابإىلزكاؿالٌدكلةالعثمانية :سيالّن

بعضسبلطْبآؿعثماف، الذمكافٰبياه يتعٌلقاب١بانباالجتماعٌي ما كمنها منمسرحالعامل،
،كزرعسةالببلدتسلطهنعلىسياكظيات،كتعددىممناكمنذلكزكاجالسبلطْبابألجنبيات،

 .(ٓ)تبذيرىمُبالنفقةعلىقصورىمكشهواهتمك،ألسرةالواحدةبْبأبناءارالشقاؽكالغدربذك

                                  
.ُٕ،صُط،تعمار الفرنسيجهاد ابن ابديس ضد االس،عبدالرشيدزركقة(ُ)
.ُٕا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ِٕص،ُج،ِط،احلركة الوطنية اجلزائرية،أبوالقاسمسعدهللا(ّ)

البدكمنالَبكمافأكالفبلحْبُبقرلاألانضوؿ،كاألتراؾتعريفهمألنفسهمأهنممسلموف،كالؤىملئلسبلـ)*( معناه أتراؾ،
.ُّ-َّص،ُط،نكبة األمة العربية بسقوط اخلالفة العثمانية،دمحما٣بّبعبدالقادرظر،كلبيت"آؿعثماف"...ان

.ّْ-ِْ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ْ)
.ّّٕ-َّٕص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،دمحمفريدبكاامي(ٓ)
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أسهمُبسقوطها،ىذاالفساداالجتماعي،كالَبدماألخبلقيُبعائلةا٢بكملسبلطْبآؿعثماف،
ءا٣ببلفة،كطردا٣بليفة،كاستتباألمر٤بصطفىكماؿبعدذلك؛فأصبح،كإلغا)*(كإعبلفا١بمهورية

:(ِ)،كتفصيلذلكفيماأيٌب(ُ)دينوصاؿاجملتمعالَبكيمنينٌفذسياسةترميإىلاستئ

ابلشريعة- كالعمل الشرعية، ااكم كإلغاء للدكلة، ر٠بي كدين اإلسبلـ اعتماد إلغاء
لشخصية.اإلسبلميةحٌبُباألحواؿا

للمسلما٢بٌقُباالرتدادعندينو،دكفأفيقاـعليوا٢بد.-
ٙبرَلطرؽالصوفية،كإغبلؽزكاايالدراكيش.-
اللباساإلسبلمي،كاستبدؿالطربوشابلقبة- عليو فرضعلىالرجلاللباسالغريب،كحـر

.ةؤذنْبرفعاألذافابللغةالَبكياإلفر٪بية،عدالباسالعلماءاصورُبا٤بساجدفقط،كفرضعلىا٤ب
كالتٌ- ا٢برية ا٤برأة على كجرٌفرض الشرعي، ا٢بجاب كنزع كالتشبوحرر السفور إىل ىا

.جملوفابلغربياتكاإلابحيةكا
للمرأةا٢بقُبالٌزكاجابلنصراٌٍلأكاليهودٌمأكغّبٮبامنذكمالدايانتاألخرل.-
كجعلنصيبالٌرجلُباإلرثمثلنصيبا٤برأة.ٙبرَلالٌطبلؽكتعٌددالٌزكجات،-
منعا٤بسلممنأداءفريضةا٢بٌجمعإخوانوا٤بسلمْب.-
ا٣ب- ٢بم كأكل ا٤بيسر، كلعب شربا٣بمر، الفاحشةإابحة كارتكاب ا٢بريةنزير، ابسم
الشخصية.
تغيّبالٌتقوَلالسنوٌما٥بجرٌمإىلالتقوَلا٤بيبلدٌم.-

                                  
تشرينَّق/ُِّْربيعاألكؿَِفعنا١بمهوريةالَبكيةمنقبلاجمللسالقومياألعلى)اجمللسالنيايب(ُباإلعبلًبٌ)*(

منقبلُِّٗاألكؿ)أكتوبر( ٥با انتخابمصطفىكماؿرئيسا اشَبؾُبالتصويت...انظر،ُٖٓـ،كًٌب سليمافبنانئبا
.ٖٓص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،صاّبا٣براشي

.ٖٗص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،دمحمفريدبكاامي(ُ)
اتريخ الدولة ،دمحمفريدبكاامي،كانظر،ِٗ-ٖٗص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشي(ِ)

العلية العثمانية ىبلؿ.ٕٔٓ-ٕٓٓص،ُط، رضا كانظر، سيف واذلالل تركيا من أاتتورك إىل أربكان الصراع بني ال،
.ِٖ،صُط،ادلؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي
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فرحالغرب ا٠بوحْبقطع غٌّب حٌٌب ا٤بسلمْب، لؤلتراؾإبخواهنم صلة مصطفىكماؿكٌل
ـرفضتُُّٗكأ٠باءالٌناس،ك٤بادعيتتركيا٢بضورا٤بؤٛبراإلسبلميالذمعقدُبالقدسعاـ

اآلسيومالذمعقدُبد٥بيرفضت ا٤بؤٛبر دعيت٢بضور ك٤با ليستمسلمة، أهٌنا ٕبٌجة ا٢بضور
.(ُ)لةآسيويةحضورهٕبجةأهناليستدك

منٯبٌددلوأمردينو،كيعودبوإىلالَبكيكلكٌنحكمةهللااقتضتأفيقٌيض٥بذاالشعب
افيو،فكافنعمةنمنَّهللاهباعلسيالٌنورمنابعواألصيلة،فظهراإلماـبديعالزمافسعيد انطلقمعتمدن

.ادتتغمرهظلماتا١باىليةيبلنك،يعٌلمجعلىهللا،مستنّبنابكتابهللاكسنةرسولو
ُبسبيل : اجلانب االجتماعي لعصر ابن ابديس:اثنيا متدرجا هنجا هنجتفرنسا

اجاءتإىلا١بزائرمنأجلإخراجلٌرمادعلىالعيوفاٌدعتأهنٌلاالٌسيطرةعلىاجملتمعا١بزائرم،كدرٌ
الفقركا١بهلإىلرحابالغُبكالعلم كاجملتمعمنحالة ظعلى٩بتلكاتوكخصوصياتو،سوؼٙباف،

أمّبا١بيوشالفرنسيةا٤بشّب)بورم يقيناكيقوؿينادمسكافا١بزائركقبائلها(ِ)ف(وفهذا :"اعلموا
منيريدأفيضركم،الُبمالكمكالُب ألجل٧باربتكم...ليسفينا لستآتيا أٌٍل يقينا كأتٌكدكا

 .(ّ)ادتكم"عيالكم...اليتعرضلكمأحدُبأموردينكمكعب
اٌدعتفرنساأهناسوؼٙبررا١بزائريْبمنربقةاألتراؾ،ٛباماكماكعدا٢بلفاءالعربخبلؿا٢برب

.(ْ)العا٤بيةالثانيةابلتحرير،فكذبالواعدكف،كخابا٤بوعودكف

                                  
.ٖٕٓ،ِٕٓص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،دمحمفريدبكاامي(ُ)
ُبمقاطعةفريِب.عْبكزيرللحربيةُّٕٕسبتمربِلويسأغستفكتوردمشازا٤بلقببػالكونتدمبورموفكلدُب(ِ)

لكونوصاحب٘بربةُبا٤بيدافالعسكرم.للجزائركالفرنسيالغز٤بهمةقيادةشارؿالعاشربعدأفاختارها٤بلكُِٖٓمامِّ
منقبلا١بيششارؿالعاشرملكفرنساحيثعْبمكانواللواءكلوزيلبعدخلعأة٪باحوُبالغزكإىلأنومليتلقا٤بكافرغمك

 كيكيبيداي،ا٤بوسوعةا٢برة -دي بورمن.ُْٖٔأكتوبرِٕ.توُبُبقصرهٗبسقطرأسوُبالفرنسي
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86. 

.ِّٔ-ُّٔص،د.ط،ادلرآة،ٞبدافبنعثمافخوجةا١بزائرم(ّ)
.ُّٖص،ُج،ِط،احلركة الوطنية اجلزائرية،أبوالقاسمسعدهللا(ْ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1773
https://ar.wikipedia.org/wiki/23
https://ar.wikipedia.org/wiki/23
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%8A_1825&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1846
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86


 

54 
 

إٌفالواقعكٌذبتلكاالدعاءاتا١بوفاء؛فقدهنجتفرنساهنجاخطّبا؛منأجلإضعاؼ
ماأيٌب:منذلكو،كسلبكٌلمقٌوماتو،كبا١بزائرم،كإفقاره،ك٘بهيلو،كإذاللالشع

بقوةهتجري الفرنسيني واألوروبيني لالستيطان يف اجلزائر: -ٔ األمر لفرنسا استتٌب بعدما
ة،كمنفرنساخاٌصةُبأرضا١بزائر.كأصبحالٌسبلح،عمدتإىلتوطْبا٤بهٌجريْبمنأكركابعامٌ

نفوذه،ا٤بستعمر كاٌتسع ثركتو، فزادت استغبلؿ، أبشع يستغٌلو أرضو؛ ُب خادما ا١بزائرم يسٌخر
أرض كمكنتلليهودمُب كا٣بارجية، الداخلية كالٌتجارة كرأسا٤باؿ اإلنتاج كسائل كأشرؼعلى

،ةدلٌيةكاألمنالعاـكالٌصحاففخاضغمارالٌسياسةكاإلدارة،ككضعيدهعلىالشؤكفالع(ُ)ا١بزائر
.(ِ)ـََُٗكٙبٌكمُبالوايلالعاـككبارا٤بوظفْب،كانتزعاستقبللوا٤بايلعاـ

توفرإرىاق الّشعب اجلزائري ابلّضرائب:  -ٕ التاريخ فَبات من فَبة ُب كانتا١بزائر
صةعلىامتبلؾىذااإلقليمالغِبلئلمرباطوريةالركمانيةماٙبتاجإليومنالغبلؿ،ككانتفرنساحري

،فأظهرتحقدىاالدفْبعلىاألتراؾ؛فأزٰبواعنحكما١بزائر،(ّ)راتساكنيويطرةعلىمقدٌسٌكال
ٍبتبعذلكإىلا١بزائريْب؛إمعاانُبإذالؿا٤بسلمْب،كاالستيبلءعلىثركاهتم،فاغتصبتملكيات

.(ْ)ريْبالزراعيةكالصناعيةكغّبىاا١بزائ
جنودهيناموفعلىأحدىمكجدعندماطرسة،فجائرةكمتغككانتسياسةقادةالفرنسيْبالعسكريْب

آالؼأسرٌ أربعة قدرىا الٌصوؼ من غرامة ا١بزائر سكاف فرضعلى مضرابت، بدكف حديدية ة
.(ٓ)ةكٟبسمائةقنطار؛لتجهيزاألسرٌ

رائبكالغراماتالباىظةعلىالسكاف،قدأسهمُباالستحواذعلىاألمبلؾ،كفرضالضٌإفٌ
.(ٔ)م،كأرغمهمعلىا٥بجرةمنأراضيهم،كتركهممهملْبمشردينإفقارى

                                  
.ٓٗ،صِا٤بصدرنفسو،ج(ُ)
.ِْ-ِِ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ِ)
 .ِّٓص،ُط،ادلغرب العريب الكبري يف العصر احلديثشوقيعطاهللاا١بمل،(ّ)
.َُ،صِج،د.ط،ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔاتريخ اجلزائر ادلعاصر ،دمحمالعريبالزبّبم(ْ)
.ُٓ-َٓص،ُج،ِط،احلركة الوطنية اجلزائرية،أبوالقاسمسعدهللا(ٓ)
 .ُْٕص،د.ط،أبو اليقظان يف الدورايت العربية،دمحمانصربوحجاـ(ٔ)



 

55 
 

تسلسلةمنالقوانْبسنٌمنأجلأفيستتٌباألمرلفرنساقانون األىايل )األندجيينا(: -ٖ
منيقعُب٨بالفةمن٨بالفاتارمةعلىكلٌتقضيبتسليطالعقوابتالصٌـُْٕٖةعاـالتعسفيٌ

:(ُ)تضمنهاقانوفاألىايل؛كىي
ظبعباراتمعاديةلفرنسا.التلفٌ-
رفضالعملُبا٤بزارعاألكركبية.-
ارمنغّبإذفخاص.كنخارجالقريةأكالدكٌالسٌ-
لمنغّبرخصة.التنقٌ-
كاللغةالعربية.رسةأكمقرلتعليمالقرآفالكرَلفتحمد-
ادكا١بند.عدـاالنصياعألكامرالقوٌ-
.لبهااإلدارةاالستعماريةرفضاإلدالءأبممعلومةتط-
؛منسجن،كمصادرةلؤلمبلؾ،كضرب،كشتم،كتغرَلكغّبىا،منغّبتالعقوابتنٌوعتك

.(ِ)اكمة،أكإصدارحكمقضائيُبذلك٧ب
نفسومصادرة أمالك األوقاف، واالستيالء عليها:-ٗ ا٤بستعمر أفٰبمي أجل منمن

ركحاإلسبلـالٍبٙبٌراالنتفاضاتكالثوراتالشعبية علىا٤بؤسساتالدينية،كها عمدإىلالسيطرة
.(ّ)كالتحكمفيها،كاستيعابالقائمْبعليها،فهيمصدرقوةركحيةتدفع٫بواالنعتاؽ

ـ،كأ٢بقوآبخرُبَُّٖاستوىلعلىٝبيعاألمبلؾاإلسبلمية،ٗبوجبقرارأصدرهُبأيلوؿعاـ
لسبلا٣بّبعليهاابلتأجّبكالكراء،كا٤بصادرةكالتمليك،كعطٌلؿمنالعاـنفسو،كتعدٌكانوفاألكٌ

.(ْ)ياعفيها،كتركهاللضٌ

                                  
.ِٓ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة.(ُ)
.ِٓا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ِٔسو،صا٤بصدرنف(ّ)
 ّٔ-ِٔص،ِج،ِط،احلركة الوطنية اجلزائرية،أبوالقاسمسعدهللا(ْ)
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ساتكالعاملْبفيها؛سعيامنوإلطفاءنورىا،كالقضاءعلىأحكمسيطرتوعلىتلكا٤بؤسٌ
:اؿهللاساتا١بزائريْب،قضحكذبوبعدـا٤بساسٗبقدٌعائو،كاتٌركحا١بهادفيها.كظهرزيفادٌ

.(ُ)َّىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ
درسا٤بستعمرالفرنسيبنيةكتركيبةكطبيعةتفكيك بنية اجملتمع وجتنيد أىلو دلصاحلو: -٘

ثغراتينفذمنخبل٥بالتمزيقو،كتشتيتوكالقضاءليجدكخصائصاجملتمعا١بزائرما٤بسلمدراسةكافية
منها:ظا٤بةبعأساليباتٌ،ك(ِ)يطرةعليوعلىكحدتو،كالسٌ

أبجساـ كاستبدا٥بم ُبالفياُبكالقفار، كتشريدىم أمبلكهم، أصحاباألمبلؾمن طرد أ(
أكركبيةغريبةعناجملتمع.

علىإٯباد٭باذجاجتماعيةملتكنمعهودةمنذمقبل؛كالقٌوادكالباشاآغات.عملب(
)فرٌ الركماٍل: عملعلىا٤ببدأ فق؛ؽتسد(ج( إىلد كجدُبتنوعاجملتمعا١بزائرما٤بسلم

كأمازيغ كالتٌ(ّ)عرب كحدتو، ٛبزيق أجل من سا٫بة اإلسبلميٌالفرصة انتمائو كحاكؿشكيكُب ،
ينبغيالتفريطفيهاجهده ال خاصة لغة كأف٥بم أكركبية، منسبللة أبهنم كمنأجلإقناعالرببر .

أسٌ ذلك البحوثسٙبقيق معهد كركٌالعاب٤بغرب الرببرية، للدراسات )القبائل(زليا منطقة على
.(ٓ)ُبا١بزائرإبرسالياتتبشّبية،كمدارسدينية(ْ)الرببرية

                                  
ِّسورةالتوبة،اآلية:(ُ)
.ُّّص،د.ط،أبو اليقظان يف الدورايت العربية،دمحمانصربوحجاـ(ِ)
ذىبكلمنقاؿكبرنسك مادغيس لد٤بازيغ٠بوبر.ككااأـأفلوأخنفسوبرأىوفيو؛ختلفا،يقشاف بن كنعاف مازيغبن(ّ)

 ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - مازيغ.أفبرىوأخمازيغإىلأفبرنسىوكلدبر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA 

م،تداكؿاالسمُبفَبةاالستعمارالفرنسيلتمييزالقبائلاألمازيغيةالٍبكانتا١بزائر ىيمنطقةجبليةُبمشاؿشرؽدكلة(ْ)
،كماأفىناؾأدلةاترٱبيةناطقالشرؽا١بزائرممنماتقطنىذها٤بنطقةا١ببليةالوعرةكقدكافاالسمٲبتدأحياانليشملكثّب

ا٤بوسوعةكيكيبيداي، - القبائل منطقة ببلدالقبائلا٣بمس. ترجعاالسمإىلا٢بقبةالركمانيةحيثكافيطلقعلىا٤بنطقةاسم
ا٢برة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82% 

.ُٓ-ْٗص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%82%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%25
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سا١بزائرماب١بنسيةالفرنسية؛منأجلخلقفئةاجتماعيةاتئهةضائعة؛٘بنٌحقٌأصدرد(
سيجاالجتماعي.فوضىُبالنٌتسهمُبإحداثمزيدمنالىيفرنسيةنصرانية،الىيمسلمة،كال

ا١بزائريْبعلىالتجنيدالعسكرم.أجربق(
رخصالفتحا٤بقاىي،ىمايدعوإىلالفضيلة،فأعطكلٌحاربرذيلة،كعلىنشرالعشجٌز(

.(ُ)صنائعكا٢باانتكا٤بواخّبكا٤بقامر،كمنعفتحا٤بدارس،كدكرالعلم،كالتدريبعلىا٢برؼكال
ُبا١بزائرأماـا٥بجرةفتحتفرنساأبواباالستيطافيف اجملتمع اجلزائري: متكني اليهود -ٙ
الفرنسية،كمكٌَّفمنحتأكثرمناليهودية نتهممنإحكاـقبضتهمعلىألفيهودما١بنسية

كالتٌالسٌ ا٤بؤسٌوؽ ٨بتلف ُب ا٤بناصب أعلى كمنحتهم كافجارة، فقد كاالقتصادية، اإلدارية سات
،أصدرقانوانعاـ(ِ)ـ،كىومنأصوؿيهوديةَُٕٖللعدؿُبا٢بكومةالفرنسيةعاـ)كرٲبو(كزيرا

كمكٌُُٕٖ الكربل، الفرنسية ابلعائلة ا١بزائر يهود بو أ٢بق ا٢بياتْبـ من ياسيةالسٌنهم
.(ّ)كاالقتصادية

 :ادلطلب الثالث: اجلانب الفكريّ 
ور لعصر  : اجلانب الفكريّ أّوال بعدسقوطا٣ببلفةعاشتترك :سيالّن انقبلابكبّبا يا

ٛبٌيزتا٢بياةالفكريةكميادينا٢بياة،كأثٌرأتثّبامباشراعلىا٢بياةالفكريةُبالببلد.العثمانية،طاؿكلٌ
 هاماأيٌب:اتأٮبٌكاطٌٔبملةمنا٣بصائصسيالٌنورقافيةلعصراإلماـكالثٌ

كالٌنظرايتالفلسفيةكالٌسياسيةالقويٌةالٍبغريبىٌبترايحالتٌ أاتتورك ورايح الّتغريب: -ٔ
ؾعلىـ،كظهركماؿأاتتورُِْٗدقياـدكلةقومٌيةعلمانٌيةُبتركيا،كألغيتدكلةا٣ببلفةعاـتؤيٌ

بكلٌ األحداث (ْ)مكرهكعنفوانومسرح جعل كاإل٢بادتركيا للزندقة معاقرا،فريسة عربيدا ككاف
رأتثٌك.(ُ)الدينوضدٌوجٌ،مقتنعاأبفجهادهإ٭باٯببأفي(ٓ)هواتلشٌللمسكرات،غرقاُبكحوؿا

                                  
 .ُْٕص،د.ط،أبو اليقظان يف الدورايت العربية،دمحمانصربوحجاـ(ُ)
.ّٗ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ِ)
 .َُْ،صِ،جُط،حياة كفاح مذكرات،أٞبدتوفيقا٤بدٍل(ّ)
.ٗص،د.ط،ترٝبةدمحمفاضل،الّنورسيم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد اإلسال،شكرافكاحدة(ْ)
.ُِِ-ُِٔص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،دمحماثبتالشاذيل(ٓ)
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آلبالذمتكهٌ كوؾ الفكرملدلالغربضياء التنوير الدٌبرائد ابهنيار ن العثمانية ـ،ََُٗكلة
 .(ِ)يةفأعلنعنإلغاءالدكلةالعثماننبوسٌيدهكوؾزأاتتورؾماتكهٌفأ٪ب

الدٌ ١بماعة أاتتورؾ تتحكٌك٭بةمٌكن النٌأف مصّب ُب كإاثرةم الٌدين، ٧باربة إىل فسعوا اس؛
.(ّ)العداكاتبْبا٤بسلمْبكالعرب

غةالَبكيةابللغةالعربية،كأمرأصدرأاتتورؾ٦بموعةمنالتشريعاتألغىمنخبل٥باكتابةاللٌ
إىلاللٌ الكرَل القرآف إىلالتخٌلصمنا٤بصطلحاتالبَبٝبة كدعا الَبكية، الَبكية،غة ُبالٌلغة عربٌية

.استبعدمااستطاعإليومنالكلماتالعربيةكالفارسيةمناللغةغةالَبكيةألذافللصبلةابللٌكجعلا
كاٚبٌ األحدكالنصارل، األسبوعية للدٌذالتٌالَبكية،كجعلالعطلة ر٠بيا كلة،كأصدرقوَلالغريبتقوٲبا

.(ْ)بغةالغربيةلصٌقانوانمدنياليصبغاجملتمعا٤بسلماب
كلٌقن كمدارسو، الديِب، كالتعليم كاألكقاؼ، الشرعية ككزارٌب الشرعية، ااكم أاتتورؾ ألغى

.(ٓ)فتركياكٝبودىاقافةكالٌتقاليداإلسبلميةسببُبٚبلٌالتبلميذأٌفالثٌ
ةيدىاسيطرا١بهلعلىالٌنفوس،كعٌمتالفوضى،كظهرا٣بواءالٌركحي،كبسطتالعلمانيٌ

شتمؤسساتو،كجففتكا٤بؤسساتعلىا٤برافق ،كقػيٌتلالعلماء،كشيٌردكا،كمليكنللعلممعُب،كٮبٌي
.(ٔ)ربناؽ٫بوالغمصادرالتعليم،كالتوتاألع

الٌدقيقةالٍبمرٌسيالٌنورعاش بعدطور،ككافمرىفا٢بس،تلكا٤برحلة تركياطورا تهبا
.(ٕ)ٌشعلةاإلٲبانية،كٟبودالالبطالةكاألمٌيةا١بهلكمنفشوبْبالناسكساءهمارآه

                                  
.ٖ،صّـ،العددَُُِيةكالفكرية،ينايرللدراساتا٢بضارالٌنور،ودعوتو الّنورسيأبوا٢بسنعليا٢بسِبالندكم،(ُ)
َُ،صا٤بصدرنفسو(ِ)
.ْْص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ّ)
ادلسألة الشرقية ،داثبتالشاذيلو٧بم...كانظر،ّْص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ْ)

 .َِْص،ُ،طسة واثئقية عن اخلالفة العثمانيةدرا
.ِّٖص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،داثبتالشاذيلو٧بم(ٓ)
.ِٔ-ِٓ،صُط،الّنورسيالتعليم يف ضوء فكر سعيد ،إبراىيمأبودمحم(ٔ)
 .ٖ،صّ،العددةللدراساتا٢بضاريةكالفكريالٌنور،دعوتوو  الّنورسيأبوا٢بسنعليا٢بسِبالندكم،(ٕ)
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 الّصحافة والتأليف وزلاربة اإلسالم:  -ٕ
إعبلوزلاربة اإلسالم: أ( الّصحافة االٌٙباديوف كجرائدنشط صحفا فأصدركا كذلك؛ مٌيا

جريدٌبحرابشرسةعلىالعربكا٤بسلمْب؛كتشنٌَبكٌيُبمعتقده،كصلتوبربٌو،كا٤بسلمالتحارب
.(ُ))الوطن(ك)صباح(،كصحيفٍب)حرايت(ك)ملليات(،كغّبىا

سألت الٌصلح)معلوفقالتأاتتورؾصحافيةكذاتيـو "إٌنكسوؼتسَبيحبعدمؤٛبر :
راحة؟إنٌنابعدأفخلصنامناليواننيْبسوؼ اإل٪بليز(ايابشا"،فأجاهباُبعنف:"أسَبيح؟أيٌة

ٌيقأاتتورؾا٣بناؽعلىكٌلالٌصحفالٍبالٚبدـسياستو،كأمرالبوليسضف.(ِ)"اضنابعضيقاتلبع
.(ّ)ٗبنعأٌمخطاب،أكاجتماععاـ

ك األكركبيةكانت الٌصحف الدكلة ُب الٌداخلية الٌصراعات ماالعثمانيةتؤٌجج ذلك مثاؿ ؛
ا،مٌدعيةانتهاؾقامتبوالٌصحفاألكركبيةعقبتشكيلسرااياألكرادبتوجيوانتقاداتالذعة٥ب

.(ْ)األكراد٢بقوؽاألرمن،كأعربتعنخشيتهامنقياـاألكرادبثورةيعلنوففيهااستقبل٥بم
رضااديوفاالٙبٌنشطوزلاربة اإلسالم: ب( الّتأليف عمر فهذا الٌتأليفكذلك؛ ُب٦باؿ

لَبكٌية،كماترجماألذاف،دغركؿكىومنالدك٭بةيَبجمالقرآفالكرَل،كيدعوإىلقراءتوُبا١بوامعاب
فيوإىلأحدىمة،كأٌلفكمنعرفعوابلعربي كتاابأ٠باه:)التَبيك(،كنشرهُبطبقاتالٌشعبيدعوه

يتعلقبدينونبذكلٌ قالوُبكتابو:،الٌرجعيةكللتخٌلفارموزأصبحتكتراثو؛ألهناما ال"ك٩بٌا ك٩بٌا
رلأمراثنومابلٌنسبةلئلنساف،كتنظيمحياتو،كأٌفالذينينكرأفالٌدينشيءإضاُب،أكبعبارةأخ

.(ٓ)شيء"فسدتمشاعرىمالٌسامية،كٙبٌللتركابطهمالقومٌيةفالٌدين٥بم،كالٌدينعندىمكلٌ

                                  
.ِْ-ُْص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ُ)
.ِّْ-ِّّا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ِّْا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ِّص،ِط،السلطان عبد احلميد الثاين مذكرايت السياسية،عبدا٢بميدالثاٍل(ْ)
.ّْ-ِْص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ٓ)
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ـ(،صدرُبعاـَُٖٓاتريخالَبؾكا٤بغوؿُبآسيامنمبدأنشأهتمكتاب:)آخرأٌلفك
ىحسابلٌركحالقومٌيةالَبكٌيةعلاٲبجدالكتابكاف،كرنسيالفـ،كقداعتمدهاجملمعالعلمئٌُٖٗ

.(ُ)االنتماءاإلسبلميٌ
فأصبحاترٱبا ٕبتة، إسبلمٌية نظر قدكتبمنكجهة الٌتاريخالعثماٌٍل اعتقداالٌٙباديوفأٌف
ببلد غزا الذم خاف( )جينكز أمثاؿ كلعنهم الٌرجاؿ، عظماء قدر من حٌط ٧بضا، إسبلمٌيا

.(ِ)سلمْبا٤ب
حوتالٌدكلةالعثمانيةعددامناألممكالشعوب،تشٌكلتمناألتراؾ، احلالة الّدينّية: -ٖ

نوج،كجعلتهمأفراداُبعائلةإسبلمٌيةكاحدة،كالعرب،كاألكراد،كاألرانؤكط،كالبلغار،كاليوانف،كالزٌ
هم؛فدعواإىلالقومٌيةكالعصبٌية،كٙبٌرؾمعهمكالغرباستطاعواإلقاءبذكرالٌشقاؽبيناإل٪بليزإاٌلأٌف

 .(ّ)القوميوفُبا١بزيرةالعربية،كألبانيا،كسوراي
إٌفمنأسباباهنيارالٌدكلةالعثمانٌيةعدـاالنسجاـكالٌتماثلبْبالٌشعوبالٍبتعيشداخل

.(ْ)انقسمواإىلمذاىبكطوائفالٌدكلةالعثمانٌية،حٌٌبالٌنصارلفيهاقد
كمنأسباباهنيارالٌدكلةالعثمانٌيةزكاجكبارموظفيالٌدكلةالعثمانيةابلٌنصرانٌيات،ككافسببا

العثمانيٌ الٌدكلة سفراء زكاج كمثالو الببلد؛ شؤكف ُب األجنيٌب أكركابللتدٌخل ُب ة
(ٓ)ابلٌنصرانيات ك.كٙبالفتالقولالصليبية اليهوديةكاالستعمارية ا٣ببلفةمنأجلالقضاء علىدكلة

.(ٔ)ارةكا٢بض

                                  
.ُٕٔص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،داثبتالشاذيلو٧بم(ُ)
.ُٗٔا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ُٕٕ-ُٕٔا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ُٖٔ-ُٕٔا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.ُٖٔا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
.ُُِص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،داثبتالشاذيلو٧بم(ٔ)
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ابلٌراب كاستطاعوا كاالقتصاديٌة، كالٌتجاريٌة ا٤بالٌية الببلد موارد على أيديهم االٌٙباديوف كضع
.كا٘بهتفئةمنهم٫بوأكركاب(ُ)كاالحتكاركالغٌشكاالحتياؿالٌسيطرةعلىاألسواؽالٌداخليةللببلد

تضنتاافلا٤باسونيةاليهوديةكمراكزالٌتبشّب،كاح(ِ)لكنسيةُبمدارساإلرسالياتالتتلقىتعليمها
االستعمار كالقنصلٌيات كالٌسفارات ككالصليبية منهم، ٥با ا٤بوالْب كٌل شعاراهتمأصبحواية يرٌددكف

ا٤بضللةا٣ب ا٤بساكاة،ادعة التقدـ، ا٢برية، الدستور، الَبقي، الذاٌب، ا٢بكم البلمركزية، )التَبيك، :
.(ّ)لة(العدا

من الٌنافذين كالَبٌقي رجاؿحزباالٌٙباد كبار األكىلفٌر ُبا٢بربالعا٤بٌية تركيا اهنزاـ بعد
أتييد ليناؿ إسبلميان طابعان ثورتو يعطي أف األمر أٌكؿ كحاكؿ كماؿ، ٤بصطفى ا١بٌو كخبل الببلد،

عواطفال كاستغٌل إسبلمٌية، بلغة منمناسبة فتحٌدثُبأكثر أبحاديثوالٌشعب، دينهم ٌناس٘باه
قولو:"إٌفا٤بساجدليستلكي(ٓ)،كمثاؿخطابوُبمسجدمدينة)ابلكسّب((ْ)كتصرٰباتوكخطبو

الٌدين كلكينتداكؿمعانُبأمور كالعبادة، بلىيللطٌاعة إىلبعضركوعانكسجودان، بعضنا ينظر
٫بتاج فيما بيننا كنتشاكر هللاإليوكالٌدنيا، رسوؿ ٥بم...كاف فيشرح الٌناس؛ على ا٣بطبة يلقي

كالٌسياسة، اإلدارة عن يتحٌدث ككاف تشغلهم، الٍب اليومية كالقضااي سلوكهم ٥بم كيٌبْب دينهم،
.(ٔ)"جتماعيةكا٤باليةكالغزكات،كاألموراال

                                  
.ِْ-ُْص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ُ)
.ُٕٔص،ُ،طة العثمانيةادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالف،داثبتالشاذيلو٧بم(ِ)
.ُّٖا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ْٕٓ-ْٕٕص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،دمحمفريدبكاامي(ْ)
 .راٯبإب ،كيقعجزءمنأراضيهاُبمنطقةأجا،كيقعساحلهاُبمرمرةكَبمرمرة كتقعُبجنوب تركيا ىيإحدل٧بافظات(ٓ)

ىياانضوؿ،كٙبدىا٧بافظاتبورصةككواتىذهاافظةُبمشاؿغرباأل،كتقعن٧بافظات٦باكرةلبحريست تركيا وجدُبتحيث
ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،-أسري الق افظةتشاانقاالُبالغرب،زمّبُبا١بنوبك٧بأُبالشرؽك٧بافظاتمانيساك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1. 
.ْٕٓص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،دمحمفريدبكاامي(ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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لتمرير٨بٌططاتوُب٧باربة ا٤بسلمْب؛ كقادة الٌدينية، أاتتورؾإىلاستغبلؿالٌرموز اإلسبلـ١بأ
بفصلالٌدينعنالٌدكلة،كفصلبْبالٌسلطةالزمنٌيةكالٌسلطةالدينٌية،أتٌسيااب٤بفاىيماندل،ك(ُ)كأىلو
كأصبحالٌدينألعوبةُبيدا١بٌهاؿ؛ٰبلٌلوفكٰبٌرموفعلىحسبما،(ِ)بٌيةالكهنوتٌيةكالعلمانٌيةاألكرك

 اختيار ُب الٌدين فأقحموا ىواىم؛ عليهم ا٤بطبعة،ٲبليو منهم كحٌرمتطائفة ذاؾ، الٌلباسأك ىذا
.(ّ)الٌشيطافمنعملرجسعتأهٌناكادٌ

،(ْ)مليكنمننتائجإعراضأاتتورؾكزمرتوعنالدينإاٌلا٤بعيشةالٌضنك،كالعسرُبا٢بياة
.(ٓ)َّهل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حقُّٱ:قاؿهللا

الشٌاقتضتإرادةهللا عبالَبكيا٤بسلممنٯبٌددلوأمردينو،كيعودبوأفيقٌيض٥بذا
هللا،فكافسيالٌنورهراإلماـإىلمنابعدينواألصيلة،فظ ا،هباعليونعمةنمنَّ فانطلقمعتمدن

 الكرَل نبٌيو كسٌنة هللا، بكتاب مستنّبنا هللا، ظلماتعلى معا٤بو تطمس كادت جيبلن يعٌلم ،
داالستعمارأفيينصٌرىا،فأبتإاٌلأفتكوفإسبلمٌية،كيكافحأمٌيةألقتعلىا١باىلية،كيريٌبأٌمةأرا

اعٌيةيغٌذيهااستعمارطاؿليلو.الٌشعبأكحاالنمنالتبعٌية،كيعاِبأمراضنااجتم
الفكريةكالثٌٛبيٌ : اجلانب الفكري لعصر ابن ابديس:اثنيا قافيةلعصراإلماـزتا٢بياة

 هاماأيٌب:٣بصائصكا٤بميزاتأٮبٌابنابديسٔبملةمنا
عرؼاجملتمعا١بزائرٌمُبالعهدالعثماٌٍلانتشارالعلمزلاربة الّلغة العربّية والّتعليم هبا:  -ٔ

كالثٌقافةبْبغالبيةأبنائو،فكافا١بزائرٌميعرؼالقراءةكالكتابة،كلوا٢بريٌةالكاملةُبطرؽاكتسابو
ْمدرسة،كَََِمركزاعلميا،كََٓ،ككافبوُباجملتمع%َِعدلملتكناألمٌيةتت،(ٔ)للعلم

                                  
.ْٕٓ،ْٕٕص،ا٤بصدرنفسو(ُ)
.ُِّ-َِّص،ُ،طة العثمانيةادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالف،دمحماثبتالشاذيل(ِ)
.ّّٕص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،دمحمفريدبكاامي(ّ)
ِِْص،ِط،السلطان عبد احلميد الثاين مذكرايت السياسية،عبدا٢بميدالثاٍل(ْ)
.ُِْسورةطو،اآلية:(ٓ)
.ُٗٓ،صائر احلديثزلاضرات يف اتريخ اجلز أبوالقاسمسعدهللا،(ٔ)
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الٌطبلب من ضٌمتآالفا كتدىور.(ُ)جامعات، تبٌدلتاألكضاع، إىلا١بزائر فرنسا لكنبدخوؿ
:أبسبابمنهاالٌتعليم

١بزائرمأدرؾا٤بستعمرالفرنسيمالٌلغةالعربٌيةمنخطورةُبحياةاأ( زلاربة الّلغة العربّية:
 فا٤بسلم بينهالسعى الٌصلة ركابط كفٌك جذكرىا، من أىلهاجتثاثها كبْب الٌدينا على للقضاء ؛

،فوصفهااب١بمودكالقصوركا١بفاء،كأعلىمنمكخّباهتم،كالٌسيطرةعلىثركاهتوسهماإلسبلميُبنف
.(ِ)شأفاللغةالفرنسيةفوصفهاابلسبلسةكالعذكبةكاالنفتاحكالسعة

لغةالعربيةـأصبحتاللغةالفرنسيةىيالر٠بيةا٢بية،كالُّْٖقرارإ٢باؽا١بزائربفرنساعاـمنذ
.(ّ)-حسبزعمهم–ىياألجنبيةا٤بيتة

 يرزحوف منهم الكثّب كأصبح ا١بزائرم، الشعب أبناء بْب األمٌية ا١بهلٙبتعٌمت نّب
منالتحقمنالطلبةا١بزائريْباب.(ْ)كا٣برافات علىأٌما فيهاكصفاحاقدا ٤بدارسالفرنسيةفوجدكا

كيركهنا العربية، اللغة يزدركف البغيضفأصبحوا رأما٤بستعمر إىل منهم فمالتطائفة األـ، لغتهم
.(ٓ)هبمفرنساكجعلتهمأظفارىاكمداىاسعدت،فهمسببٚبلف
ائرسعىبكلجهدهفكطئترجلا٤بستعمرأرضا١بزمنذأب( زلاربة التعليم العريب:

؛فأغلق٫بوامنألفمدرسةابتدائيةكاثنويةهامنأجلٚبريبمؤسٌساتتعليمكتثقيفكتربيةشعب
لدينُباإنوطعن.(ٕ)ألفنسمةيذرعوفالطرقاتََٗ،كترؾ(ٔ)كعاليةكانتقائمةقبلاحتبللو

:(ٖ)قشركط٦بحفةمنهاغةالقرآففلميسمحللجزائرمابلٌتعليمإالٌُبنطاؽضٌيق،كفلك

                                  
.َٔص،ِج،ِط،احلركة الوطنية اجلزائرية،أبوالقاسمسعدهللا(ُ)
.ِٗص،ُ،طأعالم اإلصالح يف اجلزائر،دمحمعليدبوز(ِ)
 .ّٔص،ِج،ِط،احلركة الوطنية اجلزائرية،أبوالقاسمسعدهللا(ّ)
.َٔا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.ِٗص،ُ،طأعالم اإلصالح يف اجلزائر،دمحمعليدبوز(ٓ)
.َّ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٔ)
.ُْٗص،د.ط،أبو اليقظان يف الدورايت العربية،دمحمانصربوحجاـ(ٕ)
.ُّ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٖ)
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يقتصرالٌتعليمعلىالقرآفالكرَلفقط.-
ٲبنعتفسّبالقرآفالكرَلالسيمااآلايتالٍبتدعوإىلا١بهادُبسبيلهللا.-
ٲبنعتدريساتريخكجغرافيةا١بزائركالعربكا٤بسلمْب.-
-. ٲبنعتدريساألدبالعريبكاللغةالعربيةكمايتصلهبامنعلـو
تدريسا٤بوادالعلميةكالرايضية.ٲبنع-
علىا٤بدرسأفيظهركالءكإخبلصالئلدارةالفرنسيةكنظمها.-

عملا٤بستعمرعلىالقضاءعلىا٤بدارسالقرآنيةا٢برةكتعطيلهاأبمذريعةكانتبدعولأفىذه
.(ُ)ا٤بدرسةأكتلكالٚبضعللحكومةكقوانينها،أكالقواعدالصحيةكغّبىا

طمسمعاملفرنساحاكلتطمس ادلعامل العربية اإلسالمية: -ٕ اإلسبلميةا١بزائرجهدىا
ك فرنسيةإحبلؿالشرقية، معامل ا١بزائرية،مكاهنا ا٤بدف ك(ِ)كمشلذلككٌل كغيٌّبت، غيٌّبتالٌشوارع،
 القكأ٠باؤىا، كاألسواؽ ا٤بنازؿ جديدةىيٌدمت ساحات مكاهنا كأحدثت الدٌك،دٲبة، كرحيٌولت

بيعت كمشاُب. كنائسك٨بازف إىل كا٤بساجد كمؤٌسساتللجيش، مشاُب إىل كالفيبلتكالقصور
الدٌكاكْبكاألضرحةلؤلكركبيْب،كىٌدمتمساجدكمدارسككتاتيبكزكااي.ىيٌجركنفيا٤بواطنوفمن

جديدة أكركبية أحياء كأنشئت العربية، الغرض.(ّ)أحيائهم ا٢بضارية،ككاف ا٤بعامل اكرةكالذٌمسخ
.(ْ)ا١بماعيةللشعب،كتشويواترٱبو،كإذاللو

تعٌلقالٌشعبا١بزائرٌماألوقاف اإلسالمية:مصادرة -ّ إفا٤بستعمرالفرنسيُبدرايةاتٌمةبشٌدة
غممنذلكفقدصادرتفرنسااألكقاؼاإلسبلمية،بدينوكمؤٌسساتواالجتماعيةا٣بّبية،كعلىالرٌ

 كؤل إلمستبكجعلتها كأصدراحا كترميمها. بصيانتها تقم كمل تعوضأصحاهبا، كمل عدةتدارهتا.
الٌسيطرة أجل من متفاكتة فَبات على كالتنميةكعليها،قرارات للتعليم الوحيد الرافد ريعها كاف

                                  
.ِّٖ،صِ،جُط،حياة كفاح مذكرات،أٞبدتوفيقا٤بدٍل(ُ)
.ٔٔص،ُج،ِط،احلركة الوطنية اجلزائرية،أبوالقاسمسعدهللا(ِ)
.ٔٔا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ٕٕ،صِ،جُط،حياة كفاح مذكرات،أٞبدتوفيقا٤بدٍل(ْ)
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االستيبلءعلىاألكقاؼاإلسبلميةكافُبالثٌامنمنأيلوؿسنةا٥بؿخوٌ.كأٌكؿقرار(ُ)االجتماعية
.(ِ)ـَُّٖ

كظهورالّصحافة:ظهور -ْ ا٤بطبعة، ميبلد ا١بزائر إىل ا٤بستعمر دخوؿ صاحب لقد
ا١بنودالفرنسيوفعلىأهنامطبعةفرنسيةُب الٌصحافة.٠بٌيتا٤بطبعةابسم)األفريقية(،كاحتفلهبا

 الٍبصدرتبعدأربعة )االسطافيتدا١بي( كمنتلكا٤بطبعةظهرتجريدة البدك. أايـمنببلد
نزكؿا١بيشالفرنسيعلىترابسيدمفرج،كىيجريدةاترٱبيةكسياسيةكعسكرية.كظهرتبعد

 سنة ا١بّبايف( )ا٤بونيتور جريدة ذلكُِّٖذلك كبعد اإلدارية، كاألخبار لئلعبلانت ككانت ،
ا٤بعامل.كلٌُْٕٖظهرتجريدة"ا٤ببشر"سنة ا٢بضارية،ىذها١برائدليست٣بدمةالثقافة،كإبرازا

.(ّ)خدمةاألىداؼاالستعماريةككإ٭باىيلتخديرالشعب،
أمٌ ُبا١بزائر، ك٨بططاتو ا٤بستعمر ٣بدمة مسخرة استعمارية كافمنإذفىيصحافة ما ا

الوعيُباجملتمع،كينّبكفبودرباألمة،كٰباربوفهبا مواطنوفشرفاء،يبثوففيها صحافةيتوالىا
.(ْ)يكوفمصّبىاالوأدكا٤بصادرةكالتضييقالبدعكالضبلالت،ف

مناحلالة الدينية:-٘ عديدة كمبلحم كبطوالت شديدة، مقاكمة ا٤بستعمر القى لقد
منا٤بساجدكالٌزكاايا٤بنتشرةُب٨بتلفأ٫باءالببلد،منأجلذلك قوهتا ا١بزائريْب،ككانتتستمٌد

.(ٓ)دينهممصدرقوهتمكعٌزهتم،كحاكؿإبعادىمعناكٌجوضرابتقاسية٥ب
ع ا٤بنحرفة الصوفٌية للطٌرؽ الٌسيطرة فنكانت اإلسبلمي؛ تناالفكر شرت البدعبسببها

كا٣برافات،كخٌيما١بمودعلىالعقوؿ،كعٌطلالفكر،كشٌلتالطاقات،فإذاسئلأحدىمعنحالو
.(ٔ)أجاب:"أنكلالقوتكنستُب)ننتظر(ا٤بوت"

                                  
.ْٕا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ِٔ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ِ)
.ِٗ-ُٗص،ِج،ِط،احلركة الوطنية اجلزائرية،أبوالقاسمسعدهللا(ّ)
 .ِّٔص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ْ)
 .َُ،صِج،د.ط،ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔاتريخ اجلزائر ادلعاصر ،دمحمالعريبالزبّبم(ٓ)
 .ُٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٔ)
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ُب ا٤بستعمر منساعد جٌو ُب اجملتمع إغراؽ ُب كأسهم اإلسبلـ، تعاليم كتزييف تشويو
ابلكنائس شبيهة كجعلها الرايدم، دكرىا من ا٤بساجد كأفرغ كالدركشة، العلماءك،(ُ)الشعوذة منع

،كطاردىمكعز٥بمعن٦بتمعهم؛كياليؤثركاُبالعامة،الوعيالصا٢بْبمنالوعظكاإلرشادكبثٌ
من ا٤بقابل الضٌكُب الصوفية الطرؽ شيوخ كتركهمذلكشٌجع الناس، عقيدة إفساد ُب إمعاان الة

.(ِ)يرزحوفٙبتكطأةا١بهلكا١بمودكا٣بموؿ؛ليكونواأكلةسائغةلو
عندىم؛ الدينية كفَبتالغّبة ا١بزائريْبا٤بسلمْب، من نفوسكثّب الديِبُب ضعفالوازع

.(ّ)فبليبالوفبنشراإلسبلـكالدعوةإليوعندغّبا٤بسلمْب؛بينهمنتيجةانتشاراإل٢بادالغريب
كافا١بزائريوفٰبتكموفإىلالقضاءاإلسبلميقبلدخوؿزلاصرة القضاء اإلسالمي:-ٙ

الفرنسيأرض اإلسبلمٌي،هما٤بستعمر القضاء حيثحوصر كبعددخوؿاتلتغّبالوضعٛباما؛ .
ا من جانبا مٌست بقرارات عليو ابألحواؿكضيق ا٤بتعٌلقة الٌدعاكل حبيس كجعلتو ختصاصو،

الفرنسية ا٤بدنية اختصاصااكم ا١بناايتكا١بنحفجعلتمن قضااي أٌما كاإلرث، .(ْ)الشخصٌية
ُٔإىل٧بكمةإسبلميةُْٖكأسهما٤بستعمرُبتقليصعددااكمالشرعٌيةأيضا؛فقٌلصتمن

.(ٓ)٧بكمةفقط
أفيقٌيض٥بذاالشعبمنٯبٌددلوأمردينو،كيعودبوإىلمنابعدينوتعاىلةهللااقتضتإراد

ا١بزائر، ُب ا٢بديثة اإلسبلمية للحركة ا رائدن ابديس، بن ا٢بميد عبد الشيخ اإلماـ فظهر األصيلة،
اعلىهللا، هللاهباعلىىذاشعبا٤بسلمُبعسرهكشدائده.فانطلقمعتمدن مستنّبنافكافنعمةنمنَّ

 رسولو كسنة أمٌبكتابهللا كيريب ا١باىلية، ظلمات معا٤بو تطمس كادت جيبلن يعٌلم أراد، ة

                                  
.ُُ-َُا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ُٗص،ُ،طأعالم اإلصالح يف اجلزائر،دمحمعليدبوز(ِ)
.ْٖ-ْٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ِٗ،صُط،ن ابديس ضد االستعمار الفرنسيجهاد اب،عبدالرشيدزركقة(ْ)
.َّ-ِٗا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
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  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ:قاؿهللاا،كيذ٥بٌاالستعمارأفيينصٌرىا
.(ُ)َّىن من خن حن جن يم

 :همايوعصر  خصيةالشّ  اإلمامني حياةالث: ادلقارنة بني ادلبحث الثّ 
ة: حلياة اإلمامنيقارنة : ادلادلطلب األول  الشخصّي

 :مها ووفاهتماومولد همانسب أوال:
؛سيالٌنوربديعالزمافسبفإننا٪بدأفكُبحاؿا٤بقارنةبْبالعبلمتْبُبالنٌ نسبهما: -ٔ
فقدكرٗبالونسبآلؿالبيت،(ِ)ملٰبسمأمرنسبهاإىلآؿالبيتكرٲبةمتقيةشريفةلكنمنأسرة

 منأٌف كالدهسيلٌنوراتردد كأٌف األشراؼ، ينحدرافمنسبللة كالديو أبٌف ُب٦بالسخاٌصة صرٌح
.(ّ)يرجعنسبوإىلا٢بسن،ككالدتويرجعنسبهاإىلا٢بسْب

منينتسبإىلأسرةذاتشهرةكحظوةكبّبةُب٧بيطهااالجتماعيفابنابديسأٌماأخوه
أماعننسبومنجهة.(ْ)ه،كالٌنفوذ،كالٌسياسة،كا٢بكم؛فقدٝبعتبْبالعلمكالثٌراء،كا١باجهةأبيو

اجملتمع مٌثل كذلك، كسياسة كعلم، جاه، بيت إىل تنتمي فهي جلوؿ بن علي بنت زىّبة أٌمو
 .(ٓ)القسنطيِبُبالٌنيابة،كاجملالسالٌية

أسرشريفةكرٲبةذاتينتسبافإىلسيالٌنورْب٩باسبقأفكبلمنالعبلمتْبابنابديسككيتبٌ
حسبكعلمكجاهكسياسةكاتريخ٦بيد.

وٲبكنمنحيثا٤بولدكالوفاةفإنٌجلْبرٌكإذاجئنالعقدمقارنةبْبالمولدمها ووفاهتما:  -ٕ
 أفنبلحظماأيٌب:

                                  
.ِّسورةالتوبة،اآلية:(ُ)
.ُّٔ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ُٔص،د.ط،رسيالّنو اإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ّ)
.ٖٕ،صا٤بصدرنفسو(ْ)
.ُُّص،د.ط،البيت الباديسي مسرية علم ودين وسياسة،عبدالعزيزفيبليلكأٞبدصارمكالطاىربوانٍل(ٓ)
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التٌ- القرف ا٤بنتصفالثاٍلمن ُب كلد فكبلٮبا معاصراف؛ ميبلدم،العبلمتاف عشر اسع
ؿكلدعاـسنة؛فاألكٌُِابنابديسمولدابػسيالٌنورجلوإىلالقرفالعشرينا٤بيبلدم،كسبقأكامتدٌ

سنة؛فاألكؿتوُبَِبسيالٌنور،غّبأفابنابديستوُبقبل(ِ)ـُٖٖٗاٍلعاـ،كالثٌ(ُ)ـُٕٕٖ
 كالثٌ(ّ)ـَُْٗعاـ ، عاـ ك(ْ)ـَُٔٗاٍل ابديسبػسيالٌنور، ابن من أكثر عٌمر نة؛سِّقد

 كالثٌاٍلّٖفاألكؿبلغعمره ٔببلئلُٓسنة، السنواتكإ٭با فقط،كالتقاساألعماربعدد سنة
.األعماؿ

الرجبلفمنأصوؿغّبعربية؛فابنابديسمنأسرةتنتميإىلسبللةمناألمراءمنقبيلة-
فهومنسكافاألكرادالذينسيورالنٌا،أمٌ(ٓ)صنهاجواألمازيغيةالرببريةا٤بعركفةُبالشماؿاإلفريقي

.(ٔ)استوطنوا)كردستاف(
كفاةابنابديسُبتوُبالرٌ- جبلفكحضرجنازهتماعشراتاآلالؼمنا٣بلق،كصاريـو

،غّبأٌفا٤بشهدمتغّبُب(ٕ)ـيوماللعلمٰبتفلبوكلعاـُبا١بزائرَُْٗمننيسافأفريلُٔ
ا تعٌدلاالنقبلبيوف فقد رفتركيا؛ كنقلوا إىللعسكريوفعلىقربه، ذكره،اتو ليعدموا مكاف٦بهوؿ؛

.(ٖ)كغابعنهمأنٌوبقيحياُبالٌنفوس
ماسوؽفبإمكانناأفإذاعيقدتمقارنةبْبالعبلمتْبمنحيثالنشأة؛ نشأهتما: اثنيا:

 أيٌب:

                                  
.ّٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ٖٕ،صُط،س ضد االستعمار الفرنسيجهاد ابن ابدي،عبدالرشيدزركقة(ِ)
.َُْا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ُّٕ-ُِّص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي(ْ)
.ُُٕ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ٓ)
.ُٔ-ُٓص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،كرافكاحدةش(ٔ)
.َُُا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
.ُّٕ-ُِّص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي(ٖ)
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ائره،حريصْبعلىكْبابإلسبلـ،٧بافظْبعلىشعكانتنشأةالرجلْبُببيتْبمتمسٌ-ُ
الصٌ نشأٌبتنشئة "كانت ذلك: عن ابديس ابن كيقوؿ كاألصالة، كاألخبلؽ الفضيلة على غار

كاافظةركفةبتمٌسكهاابلٌديناإلسبلميٌا٤بعينةإسبلمٌيةبفضلانتماءبيتناإىلبيواتتأخرلُبا٤بد
".(ُ)علىالقياـبشعائره

كالد )الصوُبمّبزا( ا٢ببلؿسيالٌنوركىذا ا٤بثلُبٙبٌرمالٌلقمة .كىذه(ِ)الصغّبيضرببو
.(ّ)ورع،قائمةبشرعرهباكالدتو)نورية(،مثاؿلل

منكلفكردخيل؛-ِ كٰبصنأبناءه إليو، كيدعو ُببيتٲبجدالعلم، كلمنهما نشأ
رسا٤بستعمرالفرنسٌيفهذاابنابديسقداىتٌمبوأبوه،كعٌلمومبادئالقراءةكالكتابة،كمليدخلومدا

ا٤بشهورة األسر منأبناء حفظوك.(ْ)كغّبه فأًٌب القرآفالكرَل، ابلٌشيخدمحما٤بداسيلييحٌفظو أ٢بقو
ف؛العلمكأىلوفقدنشأُببيتٰببٌسيالٌنورأما.(ٓ)كىومليتجاكزالٌسنةالثٌالثةعشرةمنعمره أكـر

العل ُبساحة فظهر كأخواتمنطينتو؛ كالتٌإبخوة كا٤ببلدمحم، ا٤ببلعبدهللا، النٌم جيبعبدلميذ
.(ٔ)اجمليد،كاألختخاًلالٍبحظيتبقسطكافرمنالعلمكا٤بعرفةأبمورالٌدين

ا٤بعإفٌ-ّ كاشا٤بستول ابديس ابن ا٢باؿ،سيالٌنورألسرٌب ميسورة أسرة ٨بتلفجدا؛
.(ٕ)يطمئنوُبمعيشتوماكأخرلغّبذلك...ككافابنابديسيسمعمنكالده

أمٌ فقدترعرعُبعائلةكانتتكدحمنأجلرزقها،كتعاٍلشظفالعيش،فقدسيالٌنورا
كعلىالرغممن.(ٖ)فقّبا٢باؿمنذأايـطفولتو،فوالدهكاففقّبا٢باؿ،يرعىا٤بواشيسيالٌنورنشأ

                                  
.ُٔص،،د.طالدراسيةواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس ،عبدالعزيزفيبليل(ُ)
.ّٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ّٓا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ٕٗ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ْ)
.ْٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)
.ُٕ-ُٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،فكاحدةشكرا(ٔ)
 .ُٔا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
 .ْْ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٖ)
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كمديدلصدقة،كقدأاثرىذا،ككضعوا٤بادٌمالٌصعبفلميرضلنفسوأخذزكاة،أسيالٌنورفقر
.(ُ)تقديركإعجابالناسمنحولو،

ةُبا٤ببلحظة،كفطنة،غّبذكاءخارقا،كحافظةخارقة،كدقٌالصٌسيالٌنورمنحهللا-ْ
.كمل(ِ)كحضوربديهة،كقدرةعلىاالستيعابماٚبٌطىبومتوسطقدرةاألكالدالذينيشاركونوالسٌن

ادرةمنالذكاءكا٢بفظعلىالرغممناستعدادهغّبمثلىذها٤بستوايتالنٌلصٌينقلعنابنابديسا
.(ّ)والكبّبلتلٌقيالعلم،كموىبتوالفذةلتحصيلا٤بعرفة،كنبوغو،ك٪بابتوكذكائ

غر؛فهذاابنابديسالصغّبقدخٌّبهأبوهالبقاءمنذالصٌكاختاركلمنهماحياةالعلم-ٓ
سيالٌنورككذاحاؿ.(ْ)لم،أكغّبهمنطرؽا٢بياةا٤بتعٌددة،فاختارطريقالعلمبْبسلوؾطريقالع

.(ٓ)الذماختارحياةالعلمكالبقاءالصغّب
التحدمكالصراعالديِبكاالستبلبا٢بضارم-ٔ فيها استعمارية ابنابديسُببيئة نشأ

كافمثلسيالٌنوركملٯبد.(ٔ)كالكيدلكلمصلحيريدا٣بّبألمتو ما رغم االستعمارية البيئة ىذه
يكادعلىا٤بسلمْبُببلدهمنأعداءاإلسبلـمندكؿالغربكاليهودكأعداءاإلسبلـ.

مهما: اثلثا: لنعقدمقارنةبْبالعبلمتْب،كلنقسمتعلمهماكدراستهماإىلفَبتْب؛الفَبة تعّل
،كالفَبةسيالٌنورسكمرحلةالدراسةاألكليةعندمُبقسنطينةعندابنابديةالتعلٌاألكىل٘بمعبْب٧بطٌ

الثانية٘بمعبْب٧بطٍبالتعلمُبالزيتونة،كرحلةا٢بٌجعندابنابديسمعمرحلةالدراسةاألساسية
 ،كتفصيلذلكفيماأيٌب:سيالٌنورعند

 ماينبغيمبلحظتوُبىذها٤برحلةماأيٌب:كأىمٌالفرتة األوىل:  -ٔ

                                  
اإلسالم يف تركيا احلديثة: ،شكرافكاحدةك،ْْ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)

.ِْ-َِص،د.ط،الّنورسيبديع الزمان سعيد 
.ُٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ُٕص،،د.طواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس الدراسية،عبدالعزيزفيبليل(ّ)
.ْٕا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.َْ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.َٖ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٔ)
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الشيخا٤بداسيدايةدراسةابنابديسعندمابلغا٣بامسةمنعمره،اختارلوكالدهكانتبأ(
يخلوالشٌكانتخب.(ُ)حفظوكىومليتجاكزالٌسنةالثٌالثةعشرةمنعمرهمعلما٢بفظكتابهللا،فأًبٌ

.(ِ)،فأخذعنومبادئالٌلغةالعربية،كا٤بعارؼاإلسبلمٌيةمعلماأيضالونيسي
عنأمٌ القرآفالكرَلالصٌسيالٌنورا تعٌلم منعمره، التٌاسعة بلغ عندما دراستو غّبفقدكانتبداية

،كرؤيتوالنيب(ْ)كٙبٌفزللعلمأكثرعندمارألٛبٌيزهعلىأقرانو.(ّ)ٗبسقطرأسوُبقرية)نورس(
ٌرحاؿإىلالقرلاجملاكرةشٌدال،ف(ٓ)الذمبٌشرهأبنٌوسيوىبلوعلمالقرآفالكرَلشرطأاليسأؿأحدا

مدرسةدمحمأمْبأفندم،لكنمليستمرطويبل،فاكتفىبدرسكاحدُباألسبوعكقصدزيدعلم،٤ب
.(ٔ)ٲبليوعليوأخوهالكبّبا٤ببلعبدهللا

تعرؼاالستقرار التنقبلتبْبا٤بدارسكا٤بعلمْبكمل بكثرة الفَبة قدعرفتىذه يكن فلم
ُبحْب.(ٕ)الٌنحوكالٌصرؼمنكتاب:)حلا٤بعقد(للمستولا٤بتوسطحصلسولعلىمبادئُب

ُبتعلمو.ٛباـاالستقرارابنابديسعرؼأخوه
كمنحيثالتحصيل٪بدأٌفابنابديسرغمقلةأساتذتوكمدارسوفقدأًٌبحفظكتابهللا،

اغةالعربية،كا٤بعارؼاإلسبلمٌية.أمٌكىومليتجاكزالٌسنةالثٌالثةعشرةمنعمره،كاطٌلععلىمبادئاللٌ
يكنقدحصلسولعلىسيالٌنور فلم بْبا٤بدارسكاألساتذة تنقبلتو ىذه منكثرة فعلىالرغم

مبادئُبالٌنحوكالٌصرؼ.

                                  
دة عن جوانب خفية يف حياة ابن واثئق جدي،عبدالعزيزفيبليل،كْٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)

.ُٔص،ص،د.طابديس الدراسية
.ْٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
اإلسالم يف تركيا احلديثة: ،شكرافكاحدة،كّْ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)

.ُِ-َِص،د.ط،سيالّنور بديع الزمان سعيد 
اإلسالم يف تركيا احلديثة: ،شكرافكاحدة،كّْ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)

.ُِ-َِص،د.ط،الّنورسيبديع الزمان سعيد 
.ِٓ-ِْص،ا٤بصدرنفسو(ٓ)
.ُُص،د.ط،يف حياة أمةرجل القدر  الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي(ٔ)
.ِٓص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ٕ)
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،فقداضطرااب،كالعنتا،كالعراقيلكانتبدايةدراسةابنابديسطبيعية،فلمتعرؼب(
انتخابشيخْبصا٢بْبيعلمانوالقرآفكمبادئاللغةالعربيةكا٤بعارؼ،كراألساسُبكافلؤلبالدٌ

االستزادة ابديسمن ابن حـر ا١بزائر صدر على ا١باٍب الظامل الفرنسي االستعمار كجود أف غّب
فكانتسيالٌنوركاالغَباؼمنمعْبشيخولونيسيالذمىاجرإىلا٤بدينةا٤بنورة.أمابدايةدراسة

قوةشخصيتو،كفرطذكائو،ك٪بابتو،كدٌقةمبلحظاتو،فلعلوملٯبدمناألساتذةمنل؛غّبمستقرة
.(ُ)يركمعطشو،كيسدهنمو،كيتواءـمعقدراتوالذىنية

شيخوج( ابديسيعَبؼٔبميل فابن التلميذين، ٘باه األساتذة من اىتماما لونيسي٪بد
ُبشخالعلمعنوالذمأخذ كأثٌر ك٧باسناألخبلؽ، كعملٌيا، علمٌيا حسنا أتثّبا عن(ِ)صٌيتو أما .

فوجدسيالٌنور تربيتو أفيعرؼسر كأراد إعجاب، أٲبا شيخودمحمنور ُبفقدأعجببو الوالدىا
.ككافالٌشيخنوردمحممعجبأبرأة(ّ)تتحرلالٌطهركالٌنقاءالٍبيتحرلاللقمةا٢ببلؿ،كالوالدةالذم

.(ْ)ليٌقبسعيدالصغّببػػ)بتلميذالٌشيخ(تلميذه،كاعتزازهبنفسو،ك
 كأىمماينبغيمبلحظتوُبىذها٤برحلةماأيٌب:: الفرتة الثانية -ٕ
استطاعالٌشيخلونيسيإقناعكالدابنابديسبضركرةإرساؿابنوإىلجامعالزٌيتونةبتونس؛أ(

،(ٔ)سنةةعشرتسععندمابلغيتونةالزالٌرحاؿإىلتونسفانتسبإىلجامعشدٌ،ك(ٓ)ليكملدراستو
الٌرحاؿإىلالٌدايرا٤بقدسة؛ألداءفريضةا٢بٌج،كطلبالعلم،كذلككما،شهادةالتطويعفناؿ شٌد

                                  
.ِْ-َِا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
 .ْٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
 .ُّ-ُِص،.طد،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي(ّ)
شكرافكاحدة(ْ) الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ، د.ط،  أكرخافدمحمعليُِ-َِص، ، سعيد ،

.ُِص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسي
.ُٖ-ُٕ،ص.ط،دواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس الدراسية،عبدالعزيزفيبليل(ٓ)
.ُٗا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
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 اليزيدعلىأربع(ُ)ـُُّٗعاـ كعمره كتفقٌ، فأدلفرضو، أمٌكعشرينسنة، ُبدينو، اإلماـو ا
.(ِ)سنةمنعمرهةٌدةعندمابلغأربععشرالشابفقددخلمرحلةالٌدراسةا١باسيالٌنور

مليكتفابنابديسبشهادةحصلعليها،كإ٭ٌباعكفعلىطلبالعلم،كتعٌمقفيو،ب(
ااضرات، على كترٌدد كحضارتو. كعقيدتو، كعلومو، اإلسبلمٌي، الفكر ُب الكتب؛ أٌمهات كقرأ

كطا الٌشيوخ، بعض منازؿ ُب الٌدركس كتلٌقى كاجملبلتكالٌندكات، كا١برائد الٌصحف .(ّ)لع
كانكبٌ كالتعليقاتكالشركح؛الشٌسيالٌنورأخوه اب٢بواشي ككانتمليئة الكتبيدرسها، ابعلى

أتقنكتاابانتقلإىلآخرككلٌ يق(ْ)ما ما أكتزيديوميا،ككافيقرأ منمتوفاربمنمائٍبصفحة
.(ٓ)أمهاتالكتب
؛أمثاؿكالشيوخوُبجامعالزٌيتونةعلىيدثٌلةمنأكابرالعلماءكجدابنابديسضالتج(

القّبكاٍل النخلي دمحم عاشور(ٔ)األستاذ بن الطٌاىر دمحم كاألستاذ األساتذة(ٕ)، من كغّبىم كىناؾ.
بن طاىر األستاذ منهم: منها فاستفاد كآرائهم كمؤلٌفاهتم، علىآاثرىم، اطٌلع صنفمناألساتذة

أتثٌرابنابديسأبفكارهكآرائوالذمكالٌشيخدمحمعبده(ٖ)دموىوبالٌسمعوٍلا١بزائرمصاّببنأٞب
.(ٗ)اإلصبلحيةعنطريق٦بٌلة)ا٤بنار(

ُب جلٌي كأثر اإلماـ، فضلكبّبُبتربية ٥بم ُبٚبصصاهتم النبغاء الفطاحل األساتذة ىؤالء كٌل
الشابفلمٯبدُبسيالٌنوراأفيركمظمأهمنهم.أمٌحياتوالعلمٌيةكالعملٌية،كاستطاعابنابديس
فيهامنا يليبهنموُبالتحصيلالكتاتيبكا٤برافقالٌتعليميةكما رغمكفاءهتم،كمليكنألساتذةما

                                  
.ُٗص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ُ)
.ْٖا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ُٓ-ُْص،د.ط،صور وواثئق اإلمام عبد احلميد بن ابديسعبدالعزيزفيبليل،(ّ)
.ِٔص،د.ط،الّنورسيديثة: بديع الزمان سعيد اإلسالم يف تركيا احل،شكرافكاحدة(ْ)
.ْٔ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.َٓص،،د.طواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس الدراسية،عبدالعزيزفيبليل(ٔ)
.َٓا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
.ّٕ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،هتركيرابحعمامر(ٖ)
ْٗ،ص،د.طواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس الدراسية،عبدالعزيزفيبليل(ٗ)
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أمامومنسبيلسولأفيتلٌقىالعلمٔبهده،كيدركوبعصاميتو،كيلتهمماتصلإليويدهمنعشرات
.(ُ)العلم؛فناؿا٤بعارؼ،كأصبحمنالراسخْبُبالعلمالكتبُب٨بتلففنوف

الٱبلوطريقالطلبةاجملدينمنا٢بسادكا٤بثبطْب،فقدمنعا٤بستعمرالفرنسٌيابنابديسد(
جيبل كتبِب األموات، ُب ا٢بياة تبعث أف خشية بقسنطينة، األعظم ا١بامع ُب دركسو إلقاء من

صدكرحٌساده؛ذلكأكغرللعلم(ّ)الشابإىلمدينة)ماردين(سيالٌنوركعندماذىب.(ِ)متعٌلما
.(ْ)فأخرجوالوايلمنا٤بدينةبعدكشايةمنأحدىم،كنقلإىل)بتليس(

،كغادر(ٓ)كأ٪بزمقٌررهالٌدراسيٌعدةالٌتطويٚبرٌجابنابديسُبجامعالزٌيتونة،كانؿشهاق(
كإجازات غزير، بعلم إىلا١بزائر أمٌ.(ٔ)كفّبةتونسعائدا يتخرٌسيالٌنورا مرموقة؛فلم جُبجامعة

.(ٕ)كالزيتونة،كمليرحلخارجبلدهتركيالنيلدرجات،كإجازاتُبالعلم،كإ٭باكافعصاميا
كافك،بوُبالقاىرةعندماالتقىمنشيخاألزىردمحمٖبيتا٤بطيعي،استفادابنابديسك(

فقدالتقىبوأثناءزايرةسيالٌنورا.أمٌ(ٖ)ُبالعلمإجازةمنو٢بجفناؿعائداإىلكطنوبعدأداءفريضةا
.(ٗ)اباليناظرالشٌكرألأفٌ؛فحاكرهكاستفادمنوالشيخٖبيتا٤بطيعيلبلده

                                  
.ُٖ-ُٕ،صُط،إشراقات قلب ودلعات فكر،أديبإبراىيمالدابغ(ُ)
.ُٗص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،الدراجيدمحم(ِ)
(ّ) األانضوؿج تقع )ماردين)مدينة عاصمة نوبشرؽ ماردين كىي ك٧بافظة ، حوايل سكاهنا تعداد نسمة.0َِٕٓٔيبلغ

مركز ا٤باردلية ا٤بدينة  العربية للهجة ا٤بصبلكية منالقريبة معقلي .اللهجة إحدل األرتقية كانت بكر ىي الدكلة معظم .كداير
ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - ماردين.المية السكافمنعشائر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
.ُٔ-َٔص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ْ)
 .ِٔ-ِٓ،ص،د.طعن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس الدراسيةواثئق جديدة ،عبدالعزيزفيبليل(ٓ)
.ُٔا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
.ُٖ-ُٕ،صُط،إشراقات قلب ودلعات فكر،أديبإبراىيمالدابغ(ٕ)
.ُٖ-َٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٖ)
.ْٖ،صْطة ذاتية،، سري الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٗ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 اإلمامني: يعصر ل: ادلقارنة ثاينادلطلب ال
ل استعراض كالعلميةبعد الشخصية كلعبلٌللحياة ابديس ابن سياسيالعصرٮباكذكرسيالٌنورمتْب

ٝبيعذلكفيماأيٌب:ُبكاجتماعياكفكرايأنٌبإىلعقدمقارنة
ياسّي لعصر أوال:  ور  ياجلانب الّس ابن:وابن ابديس سيالّن العبلمتاف عاش

ورابديسك ا٤بنتصفالثاٍلمنالقرفالتاسععشرسيالٌن سياسياكاحدا؛غطىجٌل عصرا
زبوعصرٮباماأيٌب:ا٤بيبلدم،كٝبيعمنتصفاألكؿمنال قرفالعشرينك٩باٛبٌي

الغريب-ُ ا٤بستعمر أسوأىيمنة العثمانية فعاشتا٣ببلفة علىالعا٤بْبالعريبكاإلسبلمي؛
هناقرك أٌكؿ االستعمارية األكركبية الدكؿ فدعت ا، ا٤بمالك ٚبليص إىل الدٌصرانيةلنٌاألمر كلةمن

.(ُ)هاابعة٥بابينثمانيةكالٌدكؿالتٌإىلتقسيمالٌدكلةالعالعثمانية،ٍبدعتُبمرحلتهاالثٌانية
كىن ٥با. الٌتابعة للوالايت كفقداف ا٤بستعمرة، الغربٌية الٌدكؿ ىجمات أماـ كتقهقر كا٫بدار ىزائم
كاالجتماعٌية، كالعسكريٌة كاالقتصاديٌة الٌسياسٌية كاألنظمة كا٤بعرفة، ُب٦باالتالعلم كضعفكفساد

استيعابمستجٌداتالعصر.كُبا٤بقابلمنذلكأثبتتأكركابتقٌدماُبميادينالفكركعجزعن
كالثٌقافةكالٌصناعةكالٌزراعةكالفنوفا٢بربٌيةكالٌنظماإلداريٌة،٩بٌاجعلالٌدكلةالعثمانٌيةتفٌكرُبالٌنهوض

.(ِ)ٌلحاؽبركبالتقٌدـمنجديدكال
فاب٤بنٌصرينامباركة-ِ العثمانحتبلؿ الدكلة تركة كاقتساـ للجزائر، الدكؿرنسا بْب ية

فالتٌ مقوماتالشعوبنصّباألكركبية؛ على السيطرة أجل إىلجنبمن جنبا يسّباف كاالستعمار
.(ّ)اإلسبلميةا٤باديةكالفكرية

الدكلة-ّ حاكم ا٢بميد عبد كالٌسلطاف األمة؛ أبناء للمخلصْبمن الغربية الدكؿ ٧باربة
،كُبا٤بقابلفهيتساندأعداءاألمةا٤بواليْب٥با؛(ْ)ثمانية،كا٤بقراٍلالذمأٟبدتثورتوُبا١بزائرالع

                                  
.ّٓص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ُ)
.ُّص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشي(ِ)
.ُٖ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ّ)
.ِٓ،صا٤بصدرنفسو.(ْ)
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أاتتورؾ كماؿ مصطفى رأسهم كعلى كالَبقي االٙباد ٝبعية كأعضاء ككٌل تركيا، معُب متناغم
سياستهمُبا١بزائر،كبيافذلكُباآلٌب:

الغربيةعلىدكلةا٣ب السلطافعبدا٢بميد،فتوىلاالٙباديوفحيكتا٤بؤامرة بلفة،كحاكمها
تكفلمصطفىكماؿأاتتورؾإبسقاط بينما كالَبقيإسقاطا٢باكم، االٙباد ا٤بنضوكفٙبتٝبعية

ألاسوؽك.(ُ)ا٣ببلفة غفلاتتورؾلغرب من كعند عندىم ا٥ببلؾفصار من لؤلمة منقذا بطبل
.(ِ)كالٌضياع

رئيسا نفسو للجمهوريةنٌصبأاتتورؾ تعليماتُِّٗعاـ كنٌفذ ـ، االعَباؼاإل٪بليز أجل من
 عاـ كألغيتا٣ببلفة فأطيحابلسلطاف، كصودرتأموالو،ُِْٗابستقبلؿتركيا، ا٣بليفة، كطرد ـ،

.(ّ)تالعلمانيةعلىالٌشعبالَبكيكأمبلكو،كنفي،كأطلٌ
الفرنسيكُب دأبا٤بستعمر مقوماتالشخصيةتكوينٝباعاتمنفصعلىا١بزائر عن لة

عن الفرنسية، كالثقافة األكركبية، كسعىإىلإدماجالشعبا١بزائرمُبا٢بضارة العربية، اإلسبلمية
كم الفرنسية، اللغة نشر كالتجنيسطريق اإلسبلمية، الشريعة يعَبؼالقاكمة ال انوفابلقذم

.(ْ)اإلسبلمي
مفرنسة علمانٌية ترغبُبكظهرتُباجملتمعا١بزائرمفئة كفئة معفرنسا، ـٌ تطالبابالندماجالتا

ا٤بساكاة أجل من تسعى اثلثة كفئة الشخصية، االرتباطابلقوانْباإلسبلمية دكف الفرنسية ا٤بواطنة
.(ٓ)السياسٌيةمعبقاءالٌتعاملابلقانوفاإلسبلميٌ

نضواءٙبتالسعيمنأجلإجهاضكٌلمايدعوإىلكحدةا٤بسلمْب؛كالدعوةإىلاال-ْ
فقٌربإليوكثّبامنرجاالتاإلسبلـمن؛(ٔ)فعبدا٢بميدالسلطالواءىارفعٍبةاإلسبلميةالا١بامع

                                  
.َّ-ِٗص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ُ)
.ّْا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ٖٓصا٤بصدرنفسو،(ّ)
.ْٗص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
.ِٓ-ُٓا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
 .ِٗص،ُط،ة العثمانيةاتريخ الدولة العلي،دمحمفريدبكاامي(ٔ)
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 اإلسبلمية٨بتلف ُبا٤بناطق عليا ٗبناصب العرب من كثّب إىل كعهد للدعاة، مدرسة كأنشأ ،
.(ُ)دكلةال

لىإحياءاالنتماءاتالقومية،كإذكاءكؿالغربيةكمنكرائهمالصهيونيةالعا٤بيةعدأبتالدٌ-ٓ
كتع لؤلتراؾ، تركيا أٌف إىل دعا من سياسة فشجعوا مكاف، كل ُب العرقية صبلقوميتو،النعرات

.(ِ)كطورانيتو
عن العربية الوالايت فأعلنت العثمانية؛ الدكلة أكصاؿ ٛبزيق إىل يدعو ما كل بريطانيا كشجعت

عن األرمن كأعلن العربية، شجعتقوميتها كما الكردية، قوميتهم عن كاألكراد األرمينية، قوميتهم
.(ّ)األتراؾـضدُُٔٗالشريفحسْب؛حاكما٢بجازعلىالقياـابلثورةالعربيةعاـ

أما منأجلٛبزيقفسعتإىلتفريقفرنسا سعيا إىلعربكبربر، اجملتمعا١بزائرما٤بسلم
التشكيكُبانتمائواإلسبلمي،كحاكلتجهدىاإقناعالرببركحدتو،كإذكاءانرالعداكةبْبأبنائو،ك

للغةأبهنممنسبللةأكركبية،كأف٥بملغةخاصةالينبغيالتفريطفيها،كينبغي٥بماالمتناععنتعلما
.(ْ)العربية.

اإلسبلـ-ٔ مصلحة على حرصهم اإلسبلمي ا١بسم ُب كأدكاتو كأعوانو الغرب ادعى
لككا٤ب كعطفهمسلمْب، كسبأتييدىم مصلحة، ا٢بريصعلى التقي القائد ٗبظهر أاتتورؾ تظاىر
.(ٓ)غَببوكثّبمنالناسابلـكاإلس

للجزائريْببوعودىافرنساعرفتك ك٩بتلكاهتالكاذبة اإلسبلمٌي الٌدين كاحَباـمٕبماية ،
.(ٔ)كللكندكفجدـَُّٖاـجويليةعٓخصوصٌياهتمحينماأبرمتاتٌفاقامعهمُب

                                  
.ْٕٓا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
 .ُِص،د.ط،اتريخ األمة الواحدة صفحات من اتريخ الدولة العثمانية،كآخركفٝباؿعبدا٥بادم(ِ)
.ُُٔدمحمعوضا٥بزٲبة،ا٤بصدرالسابق،ص(ّ)
.ُٓ-ْٗص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
.ٗٓ،صُ،جُ،ـد.ط،الشوقياتدشوقي،أٞب(ٓ)
.ِّْص،ِج،ِط،احلركة الوطنية اجلزائرية،أبوالقاسمسعدهللا(ٔ)
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يهودالدك٭بةالعقلا٤بدبر٢بركةكافلليهودالدكراألساسُبٛبزيقمشلا٤بسلمْبفغدل-ٕ
٥ب ا٤بموؿ يهود كأثرايء كالَبقي، الدكلةااالٙباد تصفية إىل أدت الٍب ا٣بطط كٌل كضعت فيها ؛

.(ُ)كأاتتورؾالعثمانية،كمنهاٚبرجكلمنأسهمُبٙبطيمبنيافدكلةا٣ببلفة
كالننسىدكراليهودا٤باكرُبا١بزائرا٤بتناغممعسياسةا٤بستعمر،ففتحتفرنساأبواباستيطاهنم،

.(ِ)كىجرهتم،كمكنتهممنا١بنسيةالفرنسية
كسطىذهاألمواجا٤بتبلطمة،كالٌنكباتا٤بتبلحقة،كا٥بزائما٤بتعاقبة،كانتاألمةتتطلعإىل

عاأماـالتياراإل٢بادمالفرنسيسٌدامنيانولتفٌكككالٌضعفكالوىن،كيكوركادأقوايءليتصدكا٥بذاا
كاألاتتوركيالذميريدسلخالشعبْبا٤بسلمْبا١بزائرمكالَبكيمناترٱبهماكعقيدهتماكدينهما.

ور ي تماعي لعصر اجلانب االج اثنيا: االجتماعي :وابن ابديس سيالّن ا١بانب يكن مل
عقدمعكا٤بسلمْبُبا٤بشرؽكا٤بغرب،كلئلسبلـاألعداءكيدياسيحيثا١بانبالسمنحسنأب

 مقارنةُبذلكينبغيتبيافماأيٌب:
رغمتدابّبههوضابجملتمعا٤بسلم٫بوالرقيالنٌملتفلحجهودالسلطافعبدا٢بميدُب-ُ
؛كإصبلحاتو كالقكإنشاء اإلسبلمية، الشريعة كفق اإلقااكم معظم على ك٧باربةطاعياتضاء ،

العثمانيةُبأحسنح،(ّ)الرشوة ُبا١بزائركملتكنالدكلة منالضعفاالهتا أصاهبا جرأ(ْ)٤با ٩با
ـ،كالسعيابإلفسادُب٦بتمعها.َُّٖفرنساعلىاحتبل٥باعاـ

ا٤بسلمسخٌ-ِ لتفتيتاجملتمع الغربأدكاتو أاتتورؾك؛ر ةا٣ببلفالذمألغى عن، كأعلن
.(ٔ)تمععاداتاجتماعيةغربيةكفرضعلىاجمل،(ٓ)كلتويةدعلمان

                                  
.ُْ-َْص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ُ)
.َُْ،صِ،جُط،حياة كفاح مذكرات،أٞبدتوفيقا٤بدٍل(ِ)
.ِٗ-ِٔفسو،صا٤بصدرن(ّ)
.ِْٓص،ُط،ادلغرب العريب الكبري يف العصر احلديثشوقيعطاهللاا١بمل،(ْ)
.ٖٓ-ْٖص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشي(ٓ)
السيف واذلالل تركيا من ،ؿكانظر،رضاىبل.ٕٔٓ-ٕٓٓص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،دمحمفريدبكاامي(ٔ)

.ِٖ،صُط،أاتتورك إىل أربكان الصراع بني ادلؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي
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األعماؿكابشرتفرنسا ىذه ىجٌمثل أبف ا١بزائر فيهُب لبلستيطاف كاألكركبيْب ؛ارتالفرنسيْب
كالفكر كالثقافة األخبلؽ ُب اجملتمع عن غريبة أكركبية ا١بزائرم(ُ)أجساـ الٌشعب كأرىقت .

.(ّ)ا(،ككرستقانوفاألىايل)األندٯبينؼألكقا.كصادرتأمبلؾا(ِ)ابلٌضرائب
الغربعلىحرصأاتتور-ّ كرائو كمن دينهاؾ عن ا٤برأة الشرعٌي،ٙبرير كنزعحجاهبا ،

ابلغربي كالتشٌبو إىلالٌسفور ك.(ْ)اتكجٌرىا ا١بزائريةُبا١بزائرحرصا٤بستعمر ا٤برأة تكوف علىأف
.(ٓ)عنهاةعنتعاليمرهباٗبايلقن٥بامنتعليمأجنيبفاقدةلشخصيتها،انبذةألصالتها،بعيد

متحكٌالدمٌكنأاتتورؾ١بماعةالدك٭بةفق؛كبّباجملتمعالَبكيتغلغبلتغلغلاليهودداخلا-ْ
مكنت.ك(ٔ)ُبمصّبالناس؛فسعواجاىدينإىل٧باربةالٌدين،كإاثرةالعداكاتبْبا٤بسلمْبكالعرب

جملتمعا١بزائرم،كمنحتهمأعلىا٤بناصبُب٨بتلفا٤بؤسساتاإلداريةكاالقتصادية؛لليهودُبافرنسا
.(ٕ)فأحكمواقبضتهمعلىالسوؽكالتجارة

ور  يالفكري لعصر اجلانب  اثلثا: الفكرممل :وابن ابديس سيالّن ا١بانب يكن
كاالجتم كا١بزائرمأبفضلمنا١بانبْبالسياسٌي الَبكي، ترايحالتغريبُبىبٌفقداعيللشعبْب؛

 .(ٖ)٣ببلفةالعثمانيةا٤بشرؽاإلسبلمي،كقامتدكلةعلمانيةُبتركياعلىأنقاضدكلةا
اجملتمع على الغريببفكره الفرنسي االستعمار حل فقد ا٤بغرباإلسبلمي؛ ُب مشاهبا األمر ككاف

رؽإىلماأيٌب:نتطللشعبْبرية.كمنأجلمزيدمنا٤بقارنةُبا٢بياةالفك١بزائرما

                                  
.ٓٗ،صِا٤بصدرنفسو،ج(ُ)
.َُ،صِج،د.ط،ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔاتريخ اجلزائر ادلعاصر ،دمحمالعريبالزبّبم(ِ)
.ِٓ،صُط،ستعمار الفرنسيجهاد ابن ابديس ضد اال،عبدالرشيدزركقة(ّ)
.ِٗ-ٖٗص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشي(ْ)
.ُٕٔ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ٓ)
.ْْص،د.ط،يكرىون اإلسالم جنراالت تركيا دلاذا،عبدالودكدشليب(ٔ)
.ٓٗص،ِج،ِط،احلركة الوطنية اجلزائرية،أبوالقاسمسعدهللا(ٕ)
.ٗص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ٖ)
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مناستهدفتلغةالقرآفكلغةالدينكأرادأعداءالديناجتثاثهامنجذكرىا،كاستئصا٥با-ُ
أاتتورؾقدأصدر٦بموعةمنالتشريعاتألغىمنخبل٥باكتابةاللغةالَبكيةابللغة.فهذانفوسأىلها

ككصفتفرنسااللغةالعربيةاب١بمودكالقصور،(ُ)...قرآفالكرَلإىلاللغةالَبكيةالعربية،كأمربَبٝبةال
مواكبةككا١بفاء، كعدـ العصر، لغأعلتعلـو كاالنفتاحتفوصفتهاشأف كالعذكبة ابلسبلسة ها
.(ّ)ٚبلفهمسببفرأكىاعلىلغتهماألـا٢باقدة.كنشأتفئةمنالطلبةاب٤بدارسالفرنسية(ِ)كالسعة

كأتليفكغّبذلكمنكأعواهنماإلعبلـمنصحافةأعداءاإلسبلـمنالغربيْباستغلٌ-ِ
كٌيُبففيتركياأصدراالٙباديوفكأعوافالغربصحفاكجرائدٙباربا٤بسلمالَب؛ىمأفكارأجلبث

بربٌو كصلتو معتقده، ك)ملليات( )حرايت( كصحيفٍب ك)صباح(، )الوطن( نشطك.(ْ)؛كجريدٌب
االٙباديوف دغركُبالتأليفأيضا إىلالقطيعةكؿعمررضا كال.(ٓ)معاإلسبلـكلغتوككاىوففدعوا

اإلسبلـ،كأتجيجالٌصراعاتداخلالدكلة مندكرُب٧باربة للصحفاألكركبيةُبتركيا ننسىما
ةابلدينكاألخبلؽكصيودرتالصحافةا٤بلتزمعلىكضييق،(ٔ)العثمانية

(ٕ).
رميبلدا٤بطبعة،١بزائر؛فقدصاحبدخولوأرضا١بزائكمليتغّبا٢باؿكثّبامعا٤بستعمرالفرنسيُبا

أماالصحافةالٍب.(ٖ)اكإعبلميا،كثقافيٚبدـا٤بستعمرسياسياكعسكرايكإدارايالٍبكظهورالٌصحافة
.(ٗ)فيكوفمصّبىاالوأد،كا٤بصادرة،كالتضييقمواطنوفشرفاءيتوالىا

                                  
ادلسألة الشرقية ،داثبتالشاذيلو٧بم..كانظر،.ّْص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ُ)

.َِْص،ُ،طدراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية
.ِٗص،ُ،طأعالم اإلصالح يف اجلزائر،دمحمعليدبوز(ِ)
.ِٗ،صا٤بصدرنفسو(ّ)
.ِْ-ُْص،د.ط،جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم،عبدالودكدشليب(ْ)
.ُٕٔص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،داثبتالشاذيلو٧بم(ٓ)
.ِّص،ِط،السلطان عبد احلميد الثاين مذكرايت السياسية،عبدا٢بميدالثاٍل(ٔ)
.ِّْص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،داثبتالشاذيلو٧بم(ٕ)
.ِٗ-ُٗص،ِج،ِط،احلركة الوطنية اجلزائرية،أبوالقاسمسعدهللا(ٖ)
ِّٔص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ٗ)
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ممنأعداءا٤بسلمْب؛فبعداهنزاـتركياُبكؿالغربيةكأعواهنمنطرؼالدٌاستهدؼالدين-ّ
ا٢بربالعا٤بٌيةاألكىلخبلا١بٌوألاتتورؾ،فأبطنعداءهأكؿاألمرلئلسبلـ،كتظاىربثورةذاتطابع

سيطرا١بهلك،(ِ)سبلـكأىلو،كقربمن٦بلسورموزادينية؛لتمرير٨بٌططاتوُب٧باربةاإل(ُ)بلميإس
وضى،كظهرا٣بواءالٌركحي،كاستفحلتالعلمانٌية،كقػيٌتلالعلماء،كشيٌردكا،،كعٌمتالفُبفَبةحكمو

شت .(ّ)مؤسساتالعلمكٮبٌي
دكر فرنسا حاربت فقد ا١بزائر، ُب الفرنسيْب الدين أعداء عند كثّبا ا٤بشهد ٱبتلف كمل

ا٤بقاك ركح كبث ا٥بمم، شحذ ُب الببلد أ٫باء ٨بتلف ُب ا٤بنتشرة كالٌزكااي نفوسا٤بساجد ُب مة
طرؽالصوفٌيةا٤بنحرفة؛فانتشرتالبدعكا٣برافات،كخٌيمكُبا٤بقابلمنذلكشجعت.(ْ)ئريْبا١بزا
ا١ب النفوسمود (ٓ)على العامل، العلماء الوعيكمنعت كبث كاإلرشاد الوعظ من كحاصرت.(ٔ)ْب

الشخصيٌ حبيسدعاكلاألحواؿ كجعلتو كضيقتعليو، اإلسبلمٌي، كطمستا٤بعامل،(ٕ)ةالقضاء
.(ٖ)العربيةكاإلسبلمية،كحولتهاإىلمعاملفرنسية

 ىذه حلٌكسط الٍب ا٤بتعاقبة كا٥بزائم ا٤بتبلحقة، ابألمةالٌنكبات كىوت ا٤بشرؽ ُب رائد ٪بم بزغ
كقاما،ٌكككضعفككىن٤با٢بقهبامنتفايدُبا٤بغربكىوابنابديسليتصد،ك٪بمرائسيالٌنور

.٥باا٥بانفسيهماكحياهتماـأمتهما،كيقومافأبعباءرسالةنذرٰبمبلفٮبو

                                  
.ِّٖص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،داثبتالشاذيلو٧بم(ُ)
.ْٕٓ،ْٕٕص،ُط،اتريخ الدولة العلية العثمانية،فريدبكااميدمحم(ِ)
.ِٔ-ِٓص،ُط،الّنورسيالتعليم يف ضوء فكر سعيد إبراىيمأبودمحم،(ّ)
 .َُ،صِ،جد.ط،ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔاتريخ اجلزائر ادلعاصر دمحمالعريبالزبّبم،(ْ)
.ُٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)
.ُٗص،ُ،طأعالم اإلصالح يف اجلزائر،دمحمعليدبوز(ٔ)
.ِٗ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٕ)
.ٔٔا٤بصدرنفسو،ص(ٖ)
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،العلميةالشخصٌيةكةاإلمامْب٢بيابعداستعراض-كا٢بمد–كىاقدانتهىالفصلاألٌكؿ
كفكراي،كعقدمقارنةُبكذكرلعصرٮبا كاجتماعيا إىلننتقلبعوفمنهللاذلكٝبيعسياسيا

ا٢بديثعنجهودٮباالدعوية.الفصلالثاٍلحيث
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 :الفصل الثاين: جهودمها الدعوية
ا١بهودىذه،ككلماكانتتشمل٨بتلفاجملاالتعوممنجهوددعويةالبدللمنهجالدٌ

 ككلما اينعة، ٜبرهتا كانت ا١بهودانجحة ىذه استفادةتنوعت ،منهادعويْبا٤بزاد
عندىم ظاىرة ا١ب.كأصبحتآاثرىا ىيىذه اإلمامافهودفما النورسيالٍباستخدمها

.ماأيٌبللوصوؿبدعوهتماإىلمايصبوافإليو؟ىذاماسيوضحابلتفصيلفيكابنابديس
 ادلبحث األول: جهودمها الدعوية يف الدفاع عن العقيدة اإلسالمية الصحيحة:

 د:ادلطلب األول: زلاربة اإلحلا
دمحم٧بمودمزركعةاإل٢بادإىلقسمْب:قسماألستاذالدكتور٧بمود:دنوعافاإل٢با

-أ مطلق: هللاإ٢باد كجود إنكار ُب كتعاىل-يتمٌثل أصل-سبحانو كىي أزلية، ا٤باٌدة أٌف كيعترب ،
ىيا٣با ا٤بادة بل ببلخالق، الكوفكجد ىذا كأٌف قوؿلقكا٤بخلوؽمعاالكوف، كمنو :هللا،

 جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخٱ مح جح مج حج مثٱُّ
.كيدخلفيوالدىريوفكا٤باركسيوفكالوجوديوفكغّبىم،(ُ)َّحض
كيدخلفيوا٤بشركوفكالنصارلكاليهودكالوثنيوفكغّبىم.إ٢بادا٤بتدينْب:-ب

الرٞبنبدكم عبد الدكتور عنو(ِ)كيقوؿ الذمعرٌب ىو الديناميكية الغريببنزعتو "اإل٢باد :
.(ّ)ىيعندالغريبينتفيالٌدين")لقدماتهللا(...كإبنكاراإللوالبلمتنانيتشو:

اإللوإفٌ كجود فكيفحاربكان،ا٤بلحدينُبالغربقدأنكركا كابنسيالٌنورتفىدينهم،
خيلعلىببلداإلسبلـ؟اإل٢بادالغريبالدٌابديس

                                  
 .ّٕ-ّٔ،اآلية:ؤمنوفسورةا٤ب(ُ)
ََُٓكأغزرىمإنتاجا،إذمشلتأعمالوأكثرمنالقرفالعشرين أحدأبرزأساتذةالفلسفةالعربُبـ(ََِِ-ُُٕٗ)(ِ)

لسفةمنالعربأكؿفيلسوؼكجودممصرم،كذلكلشدهكتاابتتوزعمابْبٙبقيقكترٝبةكأتليف،كيعتربهبعضا٤بهتمْبابلف
ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - بدوي الرمحن عبد. مارتنىايدجر أتثرهببعضالوجوديْباألكركبيْبكعلىرأسهمالفيلسوؼاأل٤باٍل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85. 

.ٖ-ٕ،صِط،من اتريخ اإلحلاد يف اإلسالم،عبدالرٞبنبدكم(ّ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
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ور : زلاربة أوال ،كراعومارألمنانتشارأفكارسيلٌنوراستبٌدا٣بوؼاب إلحلاد:ا سيالّن
عدـاالكَباثبشرائعاإلسبلـُبأكساطأبناءكطنومنأعضاءا١بمعيةالوطنيةعندمازاراإل٢باد،ك

 .(ُ)ـُِِٗأنقرةُبالتاسعمننوفمرب
منمنسيالٌنورحٌذر القادـ اإل٢باد كالصْبكركسياتيار اب٢بقائقأركاب إىل٦باهبتو كدعا ،

كنوٌ كاإلٲبانية، أفٌالقرآنية ليسابستطه كردٌااكم ا٤بلحدين معاقبة كأٌلف(ِ)كيدىماعتها )ذيل.
اإل٢بادكحججا٤بلحدين يدحضفيهما ك)حباب( ك٩بٌ(ّ)الذيل(، :"إٌف. ا٤بلحدينقولو كصفبو ا

ال أىل خاصةا٤بلحدينمن كالفلسفة الطبيعة كأىل اإل٥بيةغفلة منمعجزاتالقدرة يركفكثّبا ال
اميسوا١باريةُبالكوف،تراىميسندكفحقيقةجليلةإىلسبباجوبةٙبتحجابقوانْبهللاكنو

".(ْ)مإىلمعرفةالقديرسبحانوُبكٌلشيءاعتيادماتفوكٰبملوهناعليوفيسدكفهبذاالطريقا٤بؤدٌ
ا١بزائر إلحلاد:ا:زلاربة ابن ابديس اثنيا مسلمي من قٌلة ُب األثر ابلغ الغريب لئل٢باد

فابإلسبلـ،كٯبهلوفماكصلتإليوركحهمالٌدينيةمنالٌتبلشي.كىمكإفكانواالذينكانوايتظاىرك
الينكركفإسبلمهمكدينهمكمعتقدىمإاٌلأهنمقدأصيبوابفتورُبغّبهتمالدينية،فتجدىماليبالوف

 .(ٓ)بنشرهُبالٌناس،كالٌدعوةإليو،كالٌتضحيةمنأجلو
إىلاإلٲبافابكالٌتقول،فهماالعبلجالوحيدلؤلٌمةإذاكابنابديسحارباإل٢بادبدعوتو

قاؿ العذاب، رفععنهم آمنوا يونس٤بٌا بقـو كاستدٌؿ كأخرل، العذابدنيا منأليم أرادتالٌنجاة
 َّجي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمُّٱتعاىل:

(ٕ)إالٌٗباأيٌب:-وحسبرأي–،كاليتحٌققذلك(ٔ)

                                  
.َِٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ُ)
.ّْٖ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ُِٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ّ)
.ّْٓ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ْٖ،ْٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب (ٓ)
.ٖٗسورةيونس،اآلية:(ٔ)
ََّص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٕ)
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ا-ُ عقائد ا٤بخالفاتتطهّب من كاألعماؿ الفسادػ، من كاألخبلؽ الٌشرؾ، من جملتمع
الشرعية.
استشعارأخٌوةاإلٲبافبْبأبناءاجملتمع.-ِ
نبذاحتقارالٌنفس،كالقنوطمنرٞبةهللا.-ّ
االعتمادعلىكتابهللاكسٌنةنبٌيوالكرَل،كسّبةالٌسلفالٌصاّب.-ْ

كيساعدعلىذلكتطهّبعقائداجملتمع،فبواربةاإل٢بادمنتقولهللاكاإلٲباإذفالبدٌ
رؾ،كالفسادُباألخبلؽ،ك٨بالفةالشرع،كاستشعارأخوةاإلسبلـ،مايدعوإىلالشٌا١بزائرممنكلٌ

فسكعدـالقنوطمنرٞبةهللامعاالستضاءةبكتابهللاكسنةنبيوالكرَلكسّبالسلفقةابلنٌكالثٌ
اّب.الصٌ

 :اين: زلاربة العقائد الفاسدةدلطلب الثّ ا
ور : زلاربة أّوال حْبٙبٌولتالعقائدالفاسدةسيالٌنورحارب للعقائد الفاسدة: سيالّن

الطريقةالصوفيةمنكسيلةإىلغاية،حيثأصبحشيخالطريقةبديبلللمرجعيةاإلسبلميةمنكتاب
عددمنو؛ببلعقلكالإرادةكالحياة.كاختطٌكسنة،كأصبح"ا٤بريد"كا١بثةا٥بامدةبْبيدمشيخ

عليهم–ا٤بمثلاألعظمللقرآفالكرَلكاألنبياءمنقبلو-ملسو هيلع هللا ىلص–كبارا٤بتصوفةىدايغّبىدمدمحم
 .(ُ)-السبلـ

 تلكسيالٌنورككضع كمن "الورطات"، يسميها ككاف علىا٫برافاتأكلئكا٤بتصوفة أيدينا
،كلياءعلىالصحابةالكراـعتقادىمأبرجحيةالواليةعلىالنبوة،كتفضيلبعضمنهماألالورطاتا

النيبٌ كاعتبارىماإل٥باـٗبرتبة-ملسو هيلع هللا ىلص–كترجيحأكرادىمعلىأذكار ،ك٨بالفتهمُبذلكىديوكسنتو،
.(ِ)إىلغّبذلكمنالورطاتكالشطحات،الوحي

                                  
.ُُّص،ِط،رجل القرآن وصناعة اإلنسان،عبدا٢بليمعويس(ُ) 
.ٖٗٓ-ٖٖٓص،ْط،ترٝبةإحسافقاسمالصا٢بي،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل د،،بديعالزمافسعيالٌنورسي(ِ)
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 صاحبطسيالٌنوركدعا كٌل ُبدائرة إىلاالنضواء ريقة الطٌرؽ.الٌنوررسائل فهيأكسع ؛
كا٤بذنبكالغاٌصُبالبدعمنأىلالطٌريقةاليلجُباإل٢بادبسهولة؛فيصّبمؤىبلأفيكوفمن

(ُ)بعدأفيتخلصمنذنوبوكالبدعالٍبأيتيها.الٌنوررسائلطبلب
 كىيسيالٌنوربْب الشريفة، النبوية كالسنة الكرَل ابلقرآف ا٤برتبط الصحيح الصوُب ا٤بنهج

بتوضيحذلكُبسبيلإعادةالتصوؼالسِبالصحيحإىلدكره(ِ)التطبيقا٢بيللقرآفالكرَل ،كيقـو
.(ّ)العظيمُبنشراإلسبلـ،كهنضةا٤بسلمْب

علىاجملتمعابنابديسحارب : زلاربة ابن ابديس للعقائد الفاسدة:اثنيا خٌيم ما
 ككثرة كالٌظبلـ، ا١بمود (ْ)البدعا١بزائرممن إىلحالتناصكيشخٌ. فانظر فيقوؿ:" ا٤بٌر الواقع ىذا

ىذا غارقانُب عاٌمتنا من األعظم الٌسواد ٘بد ا١بزائريْب، ا١بزائريْبكغّب ا٤بسلمْب الٌضبلؿ،معشر
فَباىميدعوفمنيعتقدكففيهمالٌصبلحمناألحياءكاألموات؛يسألوهنمحوائجهممندفعالضٌر،
كيذىبوفإىل يسألوف. كغّبذلك٩بٌا الغيث، كإنزاؿ الٌنسل، كإعطاء الٌرزؽ، كتيسّب كجلبالٌنفع،

فيه من فيدعوف ا٤بساجد ظلمتهبا أك القباب، شٌيدتعليها الٍب قبورىم،األضرحة كيدقوف ا،
 (.ٓ)كينذركف٥بم"

كقو٥بم:"بريب؛كيستدٌؿابنابديسعلىزيغا٤بعتقدبكلماتشركيةقدتفٌشتُبأكساطهم
،كيعنوفبذلكأٌفمايفعلونوىوأبمرهللا،كتصٌرؼ(ٔ)كالٌشيخ،بريبكالٌصا٢بْب،شوؼريبكالشيخ"

الٌشيخ.كلقدشٌبعلى الٌصغّب،كدرجعليها مشركعة.كانقطعاألمرالكبّبىذا حٌٌبغدتكأهٌنا
.(ٕ)اب٤بعركؼ،كالٌنهيعنا٤بنكر،كصارتكلماتمشركعةكمستساغة

                                  
.ّْْ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ُُْ،صِط،رجل القرآن وصناعة اإلنسان،عبدا٢بليمعويس(ِ) 
 .ُُٖا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ُٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
.ُٖٓ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ٓ)
.ِْْص،ِج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٔ)
.ِْْص،ِ،جُـا٤بصدرنفسو،(ٕ)

http://www.nurmajalla.com/article.php?cid=2&c=6&id=308#fn56
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قذلكإاٌلبتعٌلماإلسبلـ،كيدعوابنابديسإىلأفنكوفمسلمْبإسبلماذاتيا،كاليتحقٌ
كالنٌ كالٌرجاؿ كالبنات، للبنْب كالرٌ(ُ)ساءكتعليمو ، مصادره إىل كىدمجوع كالسٌنة، الكتاب، من

.(ِ)السلفالصاّبمناألئمة
 ادلبحث الثاين: جهودمها يف مقاومة ادلستعمر وأعوانو:

  :ادلطلب األول: مقاومة ادلستعمر
ور : مقاومة أّوال  للمستعمر: سيالّن ا٤بشركطية،سيالٌنورعاصر نظاـ ثبلثة؛ عهودا

كع كا١بمهورية، كالَبٌقي، االٌٙباد كاالنقبلبايشكحكومة كالٌطودالٌتغيّب مقاكما شا٨با بقي لكٌنو ،
 .ككانتحياتوحافلةابلٌصراعكا٤بقاكمةضٌدا٤بستعمرين،كتبيافذلكفيماأيٌب:(ّ)األشٌم،مليتزحزح

 للٌركسفيماأيٌب:توتتمٌثلمقاكممقاومة الّروس: -ٔ
٤بق الٌركأ(شٌكلمعطبلٌبوكٝباعةمنا٤بتطوعْبفرقا عندماستسٌمى)فرؽاألنصار(اكمة

معارؾضارية قيادهتا،كخاضمعها القفقاسضدىماندلعتا٢بربالعا٤بيةاألكىل،كتوىٌل ُبجبهة
.(ْ)إىلأفكقعُباألسر،ٍبٌ٪باههللامنهم؛إذٛبكنمنا٥برب،كاٌ٘بو٫بواستانبوؿ

رفض بسيالٌنورب( مقابل ا٢برية إبعطائو ركسيا عرضا القبائلشجاعة يكتب١بميع أف
.(ٓ)ُُٔٗبلح،بعدأفسقطت)بتليس(عاـكيدعوىاإىلإلقاءالسٌ

ـٌ كأ الدينية، شعائرىم األسرلُب٩بارسة كأٌكدعلىحرية نشطُبمعسكراتاألسر، ج(
،ُبأجواء(إشاراتاإلعجازمنالٌشرؽ)عليهمدركسادينية،كأٌلفكتاب:الٌناسُبالٌصبلة،كألقى

.(ٔ)سيةاق

                                  
.ِِْ،صُ،جِا٤بصدرنفسو،ـ(ُ)
.ُّّ،صُ،جِا٤بصدرنفسو،ـ(ِ)
.ْٖٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ِْٓص،ْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ُٕٗ-ُٔٗص،د.ط،يالّنورساإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ٓ)
.َِٗ-ََِا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
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القيصر،كقائدالقٌوات د(حكمعليوابإلعداـبعدرفضوإلقاءالتحٌيةإىلنيقوالفيتج،عٌم
أثناءزايرتو٤بعسكراألسرل،كاعتربذلكإىانةللجيشالٌركسيكقيادتو،كعفي(ُ)الٌركسيةُبالقوقاز

ا كافينبعمنإٲبانو ذلكا٤بوقفإ٭ٌبا التيٌقنأٌف بعد فقدأجابمنطلبمنوعنو ٣بالصبدينو،
،كمنٍبٌالبٌديلمنجوازسفر،االعتذارللقائدقائبل:"إٌنِبأىيمشوقالآلخرةٕبضرةرسوؿهللا

.(ِ)كالأجرؤعلىأفيكوفسلوكي٨بالفا٤بعتقداٌب"
ورةـ،ُبخضٌمالفوضىالٍبأحدثتهاالثٌُُٖٗق(ٛبٌكنمنا٥بربمنأسرالٌركسُبربيع

.(ّ)البلشفيةُبركسيا
استقباؿ كاستقبل "استانبوؿ"، ا٣ببلفة: عاصمة إىل توٌجو الركسٌي األسر من االنفكاؾ بعد ك(

)*(األبطاؿ،كعرضتعليوا٤بناصب،كاالمتيازات،كمنحكساـا٢برب،كعٌْبعضواُبدارا٢بكمة

.(ْ)اإلسبلمٌية
 قاـك الغازمالٌركسيالٌنورفكما قٌوةا٤بستعمر بكٌل اإل٪بليزمأيضا ا٤بستعمر قاـك فقد سي

أيٌب:كبسالة،ذلكماسنعرفوفيما

                                  
القىٍبق أك القفقاس أك القفقاز أك القوقاز(ُ) ببلد حدكد، عند تقع سياسية جغرافية موطنكآسيا أكركاب منطقة كىي جباؿ ،

ُبالقوقاز جبل أعلى فيها ٗبا ألربكز ،أكركاب ، إىل .جبل القوقاز يقسم ما ا١بنويب كغالبان الشمايل القوقاز -القوقاز .كالقوقاز
ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2. 
.َِّص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ِ)
.َِْا٤بصدرنفسو،ص(ّ)

املاإلسبلمي؛كلَبٌدبطريقةعلمٌيةعلىا٥بجماتالٍبأنشئتدارا٢بكمة؛لتجدحلوالللمشكبلتالٍبكافيعاٍلمنهاالع)*(
 ككاف كتتصٌدلاكالتالٌتشكيكُباإلسبلـ. ا٤بسلموف، عمرىاالٌنورسييتعرض٥با سنواتكىو أربع ٤بٌدة الٌدار ُب عضوا

اإلسالم ،شكرافكاحدةـ،عندإلغاءالسلطنةعلىيدحكومةأنقرة..انظر،ُِِٗالقصّب،فقدأكقفنشاطهاُبشهرنوفمرب،
.َُِ-َِٗص،د.ط،الّنورسييف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد 

.َِٗ-َِٖا٤بصدرنفسو،ص(ْ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
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صلليز: مقاومة اإل -ٕ ُب ا٥بدنة َّكقٌعتتركيا كاحتٌلتُُٖٗأكتوبر بريطانيا، مع ـ
 كبقي كمنسيالٌنور"استانبوؿ"، ٤بخٌططاهتم، فاضحا معو، كا٤بتعاكنْب الربيطاٍل للمستعمر مقاكما

 أيٌب:ذلكما
للفتولالٍبأصدرهتاأ(تصٌدللفتاكلالعلماءا٤بربٌرةلسلوؾا٤بستعمرالربيطاٍل،كماتصٌدل

أنقرة ُبحكومة للمستعمر ا٤بقاكمة الوطنية ا١بماعات أٌف اعترب الذم اإلسبلـ شيخ كمكتب
.(ُ)اة،كأٌفقتلهمكاجباألانضوؿمنالبغ

االنكليكية، الكنيسة ألساقفة تصٌدل علىب( طرحوا فقد ا٤بستعمر، لسلوؾ ا٤بباركْب
ككاف أسئلة، سٌتة اإلسبلمية "أجبعنسيالٌنورا٤بشيخة لو: فقالوا ُبدارا٢بكمة، حينئذعضوا

ليسستمائةكلمة،كال األسئلة جوابىذه إٌف يريدكف"..فأجاهبم:" أسئلتهمبستمائةكلمة،كما
".(ِ)ة.ستكلمات،كالكلمةكاحدة،بلبصقةكاحد

إىلمقاكم دعا ج( أ٠باىا: كأٌلفرسالة اتٌل، دسائس(الستا٣بطوات)ة كشففيها ،
االستعمار،كمكايدالغزاةاتٌلْب،داحضاشبههم،كرافعامعنوايتا٤بسلمْب،ك٧باراب٤بشاعراليأس

.(ّ)كالقنوطُبقلوهبم
الٌرسالةاٌك٤ب ىذه على اإل٪بليزم العسكرم القائد كعلماطٌلع ، كمقاكمتوسيالٌنوربنشاط

،كانقبلهباعلىاتلْب،كملكفضح٨بططاتوقٌررإعدامو،لكنتراجععنذلكخشيةسخطاألٌمة
.(ْ)منا٤بضايقةكا٤ببلحقةأبداسيالٌنوريسلم

ٗبقاكمةالغزاةاتلْببكٌلماأكٌبمنطاقةكقوة،كدأبعلىا١بهادإىلأفسيالٌنوراستمٌر
.(ٓ)تهتحركباالستقبلؿ،كتشٌكلتا٢بكومةالوطنيةُبأنقرةان

                                  
.ُِِا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ّٗٓ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ْٓٓ،صْط،، صقيل اإلسالمالّنوررسائل كليات ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ْٕٓ-ْٔٓا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.ِْٓ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسيٓ)
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ٙبتنّب :: مقاومة ابن ابديس للمستعمراثنيا ابئسا كضعا الٌشعبا١بزائرٌم عاش
٨بتلف كعلى الوسائل بشٌٌب ا٤بستعمر مقاكمة إىل البلد أىل من ابلغيورين حذا ٩بٌا االستعمار

ابنابديس.كيفكان فيماا١ببهات،كمنىؤالء سنعرفو ما للمستعمر؟ىذا تمقاكمتوكمواجهتو
 أيٌب:

جرأةرلاهبة الّصحافة الفرنسية:  -ٔ بكٌل الفرنسية الٌصحافة ابديس ابن كذكرجابو ،
كانقبلبمفاىيما،كيقوؿعنىذا:"يؤ٤بناكيزعجناكٲبؤلأنفسناحسرةكإشفاقاأفا٫بطاطهاكتعٌصبها

؛...لٌصحافةالفرنسيةالكربلتنحٌطأحياانإىلدركةا٥بذر،كالٌلغونرلاآلدابالفرنسية،كأفنرلا
كالبهتافجأفوؽكٌلذلكإىلابباالختبلؽكاإلفكٌٍبتل...فتنكرعلىغّبىاماتستحسنولنفسها

تقلبا٢بقائق" أهٌنا تعلم كىي كتقلبا٢بقائق أبرايء، أهٌنم تعلم كىي األبرايء أف.(ُ)فتتهم كيبٌْب
 .(ِ)يسيقععلىالٌشعبالفرنسينفسو،كيبقىجاىبلعندرؾحقائقاألمورالٌتدل

ابنابديسُباستهداؼصحفبعينها،كالٌتصريحأب٠بائها،كفضحمؤامراهتا٘باهكاليتواٌل
الكربل، الٌصحفالباريسية ـٌ معأ اليـو يقوؿ:"ككبلمنا فنجده الطٌاف، ا١بزائركا١بزائريْب؛كجريدة

..(ّ)"وقورةجريدةالطٌافالعجوزال
يكمنأكجومقاكمةا٤بستعمرالفرنسيالٌسع توعية األّمة اجلزائرية، والّتهديد ابلّثورة: -ٕ

الٍبيراد٥باأفتعيشالظٌلمات،كرفع٥بجةالتحٌدمكالٌتهديدابلٌثورةمنأجلتوعيةاألٌمةا١بزائرية
 ذلكماسأبٌينوفيماأيٌب:
نداءجلزائرية: أ( توعية األّمة ا فقدحٌرر ا١بزائرية، األٌمة سعىابنابديسمنأجلتوعية

 ـ،كأبرزماجاءفيوماأيٌب:ُّٕٗسبتمرب-ىػُّٔٓإليها،كإىلنٌواهباا٤بنتخبْبُبشهررجب
كاليأسمنها،كُبالوقتذاتودـالوثوؽبوعودا٤بستعمرا٤بتجاىللقيمةاألٌمةالٌدعوةإىلع-
إ الٌنوابالكراـ!:دعوة الكرٲبة،أيٌها األٌمة ىلالثٌقةابلٌنفس،كاالعتزازهبا،يقوؿابنابديس:"أيٌتها

                                  
.ِٖٗص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ِٖٗا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ِٗٗ،ِٖٗا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
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 كقدآيسنامنغّبانٯببأفنثقأبنفسنا.اليـو ٯببأفنعرؼ٫بن-كقد٘بوىلتقيمتنا–اليـو
كقدخرستاألفواهعنإجابةمطالبناٯببأفنقوؿ٫بنكلمتنا–قيمتنا .(ُ)".اليـو

كقداٌٙبد- الٌدعوةإىلرٌصالٌصفوؼ،كالٌصمودُبكجوا٤بستعمر،يقوؿابنابديس:"اليـو
.(ِ)ماضياالستعماركحاضرهعلينا،ٯببأفتٌتحدصفوفنا"

ٙبريكجانبالٌشرؼكالٌنخوةُباألٌمةبقولو:"حراـعلىعزٌتناالقوميةكشرفنااإلسبلمي-
".(ّ)ذلككثّبناعلينا–أكترلأكثريتها–اببر٤بافأمةترلأفنبقىىنَبامىعلىأبو

عوةإىلانتزاعا٢بقوؽ،كمطالبةا٤بستعمراب٤بساكاةُباالنتخاابت،كالٌتمثيلالعادؿُبالدٌ-
.(ْ)اجملالسا٤بنتخبة

من التجاكبمعا٤بستعمر،كىذا إىلعدـ ا٤بواقفعلىعصياف،كٙبٌد،كدعوة ىذه كتدٌؿ
اتالٌثورةالتحريريةا٤بسلحة.مقدم

رةعندماقابل١بنةٕبثبر٤بانيةىٌددابنابديسا٤بستعمرالفرنسيابلٌثوب( الّتهديد ابلّثورة: 
ضمنىيئةمنٝبعيةالعلماءا٤بسلمْبا١بزائريْب،كبٌْبأبفصربا١بزائريْبعلىانتهاكاتولنتستمٌر

هتديدضمِبأبفالوضعس إىلاألبد.كىذا يؤكؿإىلاالنفجارإفبقيعلىحالو،كسيثورا٤بظلـو
:"كأانأحٌققلكمأٌنكمإذاألزمتماألٌمةا١بزائريةا٤بسلمةبرفضشريعتها،٩باقالو٥بم،ك(ٓ)علىالظٌامل

تدرل ال أعظم اضطراب إىل اب١بزائر يؤكؿ أمرا كضعتم قد تكونوف فإٌنكم ذاتيتها عن كالتخٌلي
ك(ٔ)عاقبتو" دأكٌ. التٌأف ىذا من لفرنسا فكاؾ ا١بزائريْبحقال إبعطاء إال غّبوقهمهديد كاملة
 .(ٕ)منقوصة

                                  
.َّٕا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.َّٕا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ُّٕا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ُّٕا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.ّٔٓ-ّٓٓا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
.ّٕٓا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
.ّٔٓا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
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ٙبيةا٤بولد)كألقىابنابديسأشعاراتدعوإىلا٢بريةكاالنعتاؽ،كمثاؿتلكاألشعارقصيدةعنواهنا:
دعوةصرٰبةإىلا٤ب(الكرَل الٌشعبا١بزائرمإىلثورةٙبرقاكمة،فيها على،ترٝبها يريةحصلبعدىا

:(ُ)االستقبلؿ،ك٩بٌاجاءفيها
كإىلالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركبةينتسبشعػػػػػػػػػػػػػبا١بزائرمسلم
ػوأكقاؿماتفقدكذبمنقاؿحاؿعنأصلػ
ػػػػنالطٌػػػػػػػػػػلبراـاػػػػػػػػػػاؿمػػػػػػأكراـإدمػػػػػػػػػػاجػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػو
كبػػػػػػػػػػكالصػػػػػػػػػباحقداقَببيػػػػػػػػػػػػػػػػػانشءأنػػػػػترجاؤان
ػهاكخػػػػػػػضا٣بػػػطوبكالهتبخػػػػػػػػػػػذللػػػػػػػحياةسبلحػ
 ادلطلب الثاين: مقاومة أعوان ادلستعمر: 

ور مقاومة : أّوال  ألعوان ادلستعمر: سيالّن (االٌٙبادكالَبقي)عارضتو٤بنظمةرغممسيالٌنورإٌف
علىأملأفسيظه كجيشها ماؿإىلحكومتها ا٣بّبلئلسبلـفإنٌو منهم تبٌدد،ر كلكنسرعافما

 .(ِ)تعٌلقوهبمبعدماانكشفتحقيقتهم،كظهراستبدادىمكعداؤىملئلسبلـ
،فأجاب(ّ)ابو،كىٌددابإلعداـفتٌماستجو،)*(كمليسلممنمكرىمفنصبوالو٧بكمةعسكريةعرفية

ُبثباتكرابطةجأش،كاستحضارفكر:"لوكافيلألفركح،لكنتمستعداألفأضحيهباُب
.(ْ)سبيلحقيقةكاحدةمنحقائقالٌشريعة"

                                  
.ُٕٓا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ُِٕ،صّط،الّنورقو دعوة ، ادلالحق يف فالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)

كانتىذهاكمةعلىخلفيةحادثةا٢بادمكالثبلثْبمنمارسالٌشهّبةحيثٛبٌردتبعضفرؽمنا١بيشُباستانبوؿ)*(
سعىأٌمدكرُبىذاالتمٌرد؛بلالٌنورسي٤بدةاثِبعشريوما،بعدمضيتسعةأشهرمنحكمٝبعية"االٙبادكالَبقي".كمليؤٌد

هتمة الٍبكجهتإليها امدم" "االٌٙباد ُبٝبعية القبضمعمئاتآخرينالشَباكو كألقيعليو إىلثكناهتم، ا١بنود إىلرٌد
اإلسالم يف ،شكرافكاحدة،التحريضكالتمردعلىنظاـا٢بكم،كحوكمعلىذلك،كظهرتبراءتو،كأخليسراحو.....انظر

.ُُُص،د.ط،الّنورسيان سعيد تركيا احلديثة: بديع الزم
.َْْص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.َْْا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
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شديدا،ك انتقادا كانتقدىم كاستبداد٥بوقال٩با الٌشريعة، تعِب٨بالفة إفكانتا٤بشركطية م:"
كانتقد.(ُ)"األٌفاالٌٙبادالقائمعلىالكذبكذبأيضفليشهدالثٌقبلفأٌٍلمر٘بع،ذلكةمعينةٝباع

التغرييبالذمس علىمنوالوالتٌوجو كانتىذهىيا٤بدنيةكقاؿ:"،اركا فليشهدا١بميعأبٌنِبإذا ،
ُببلدم،حيثا٢بريةأفٌضلقمما١بباؿالٌشاىقةُبالٌشرؽ،كأفٌضلحياةالبداكةُبتلكا١بباؿ

.(ِ)الذمتسمونوأنتم:قصرا٤بدنية"ا٤بطلقةعلىموطنالٌنفاؽ
الٌلقاءبوسيالٌنورملينحن كانتهزفرصة منالباشوات، ملينحنلغّبه ٤بصطفىكماؿ،كما

اؿحاكؿمصطفىكمك.(ّ)منفردا،كعاتبوعلىالٌضررالذمأ٢بقوابألٌمةاإلسبلمية،كدينهللاا٢بنيف
ككسبكدٌ براتبهتدئتو، الشرقية لؤلقاليم منصب"كاعظعاـ" الٌناسفعرضعليو على كأتثّبه ه،

لّبة،إضافةإىلعضويةا١بمعيةالوطنية،كمنصبُبدارا٢بكمةاإلسبلمية،ك٩بٌيزاتََّيصلإىل
 لكٌن كا٤بسكن..، سيالٌنورأخرل؛ يقبل ،عرضومل كالسياسة الدنيا عن نفسو كا٢بياةفعزفت

.(ْ)كقفعمرهكلو٣بدمةدينوك،االجتماعية
لصإىلأٌف اي،كعارضسلوكهما٤بنحلامنيعاأماـا٤بغَببْبفكركقفسدٌسيالٌنورك٩بٌاسبقذكرهٱبي

ركاتب،فآثرمنعضدههتديداهتمابلقتل،أكإغراءاهتماب٤بناصبكالعرلاإلسبلـ،كملتفتٌكنقضهم
بقيةعمرهلدينوكعقيدتو.ٌخرسكالبعدعنالسياسة،

كقفابنابديسُبكجودعاةاالندماج : مقاومة ابن ابديس ألعوان ادلستعمر:اثنيا
 لفرنساك ميلهم ظهر الذين فيوالٌتجنيس ٗبلء قاؿ أف أبحدىم األمر كصل ىي:حٌٌب "فرنسا
 ...(ٓ)أان"!

                                  
 .ْْٓا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ُْٔا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
 .ِْٔا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
 .ِٔٔ-ِْٔا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.َّٖص،ُج،ِـ،ّط،اثر ابن ابديسآ،عمارطاليب(ٓ)
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نا٫بنفتشناُبصحفالتاريخكفتشناُبفماكافمنابنابديسإاٌلأفرٌدعلىىؤالءبقولو:"إنٌ
أممالدنيا،ةا١بزائريةا٤بسلمةمتكونةموجودةكماتكونتككجدتكلٌا٢بالةا٢باضرة،فوجداناألمٌ

.(ُ)ك٥بذهاألمةاترٱبهاا٢بافلٔببلئلاألعماؿ"
تسعىمنكذىبإىلأٌفاألٌمةا١بزائريةالينبغيأبٌمحاؿمناألحواؿأفتكوففرنسا،كال

أجلذلك،كإ٭ٌباىيأٌمةمتمٌيزةأبخبلقهاكدينهاكقيمها،كُبذلكيقوؿ:"إٌفىذهاألٌمةا١بزائرية
كال كالتريدأفتصّبفرنسا كالٲبكنأفتكوففرنسا، ليستىيفرنسا، تستطيعأفاإلسبلمية

ىا،ا،كُبأخبلقها،كُبعنصربلىيأٌمةبعيدةعنفرنساكٌلالبعدُبلغته،تصّبفرنساكلوأرادت
.(ِ)ك٥باكطن٧بدكدمعْبىوالوطنا١بزائرمٕبدكدها٢باليةا٤بعركفة"،كُبدينها،التريدأفتندمج

بق بفرنسا ا١بزائريْب عبلقة عليو تكوف أف ينبغي ما عيشولو:"كبٌْب الفرنسيْب مع نعيش
حكومتهمكقوانينهم،كنطيعأ كامرىمكنواىيهم،كنريدمنهمأفٰبَبمواديننااألصدقاءا٤بخلصْب،٫بَـب

.(ّ)كلغتنا،كٰبفظواكرامتنا"
سبققولو٬بلصإىلأفابنابديساليريداندماجاكليامعفرنسإبيثيفقدا٤بسلم ك٩بٌا
دينوكلغتوكقيموكمايذىبإليودعاةالٌتجنيس،كُبالوقتذاتواليعَبضأفتكوفىناؾعبلقة

كالعيشا٤بشَبؾ.ارمنالٌصداقةا٤بستعمرعلىأساستبادؿا٤بصاّبُبإطكئرما١بزابْب
عوية يف محاية البيت ادلسلم، وحتصني ادلرأة ادلسلمة: الث: جهودمها الّد  ادلبحث الّث

أٌسىذا كا٤برأة فسدفسداجملتمع، كإذا صلحصلحاجملتمع، إذا األكىلللمجتمع، البيتىيالٌنواة
و.؛ليكوفرجبلصا٢بالدينوك٦بتمعُبتربيةالطفلت،كركنوالركْب،فهيتتحٌملمسؤكليةكربلالبي

كصيانتهاذلكاب٤برأةا٤بسلمةمنأجلٙبصينهااىتماماكبّباكابنابديسسيالٌنوركلقدأكىلاإلماماف
ماسنعرفوُباآلٌب.

                                  
.َّٗ-َّٖ،صُ،جِا٤بصدرنفسو،ـ(ُ)
 .َّٗ،صُ،جِا٤بصدرنفسو،ـ(ِ)
.َُّ-َّٗ،صُ،جِا٤بصدرنفسو،ـ(ّ)
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ور جهود  :ادلطلب األّول  لم، وحتصني ادلرأة ادلسلمة:يف محاية البيت ادلس سيالّن
لقدفيرضتا٢بريةعلىا٤برأةا٤بسلمةُبتركيا،كديعيتإىلنزعا٢بجابالٌشرعي،كجيٌرتإىلالٌسفور

.(ُ)كاإلابحيةكاجملوف؛تشٌبهاابلغربيات
،كمنَبكيالٍبهتدؼإىلتقويضأركافالبيتا٤بسلمالجمةالٌشرسة٥بذها٥بسيالٌنورتصٌدل

اجاءبوُبا٤بوضوعماأيٌب:أىٌمم
 أكال: بْبأفراده،سيالٌنورأشاد كالٌرٞبة كالرٌأفة كالٌسعادة ابإلٲباف الذميشٌع ابلبيتا٤بسلم

ا٤برأةا٤بسلمةرأل.ك(ِ)"جنتوا٤بصغرةكيقوؿُبىذاالٌصدد:"كبيتكٌلإنسافىودنياهالصغّبة،بل
درإلٲباف،يرتبطهباالٌزكج؛لتحٌصنومناآلاثـ،كلتكوفمصأٌسذلكالبيتا٤بسلمالذميشٌعنورااب

.(ّ)سعادتوُبالدنياكاآلخرة
بٌْبأٮبٌيةكظيفةاألمومةُباإلسبلـ؛فاألـٌمعدفالٌتضحيةكالبذؿكالعطاء،فهيتسعىاثنيا:

منا٥ببلؾمندىافداءاألـٌبركحهالول"منأجلسعادةأكالدىاُبالٌدنياكاآلخرة،كيقوؿُبذلك:
.(ْ)"دكفانتظارألجر
ذلكبناءا٤بسلمْب،كمنعلىدعاكلأراببا٤بدنيةالغربيةالباطلةكمنتبعهممنأردٌاثلثا:

:ماأيٌب
أٌفالٌدعوةإىلالٌسفوريصادـالفطرة،كيعارضحكمهللا،كا٢بجابليسسيالٌنوربٌْب-ُ
.(ٓ)صميممافطرهللابوا٤برأة،كإ٭بٌاىومنيداللٌنساءأسراكالق

                                  
 اتريخ الدولة،دمحمفريدبكاامي،كانظر،ِٗ-ٖٗص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشي(ُ)

العلية العثمانية ىبلؿ.ٕٔٓ-ٕٓٓص،ُط، رضا كانظر، السيف واذلالل تركيا من أاتتورك إىل أربكان الصراع بني ،
.ِٖ،صُط،ادلؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي

.ِّٖ-ِِٖ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ُّْ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل الزمافسعيد،،بديعالٌنورسي(ّ)
.َّٖ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ََّ-ِٗٗصا٤بصدرنفسو،(ٓ)
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ادٌ-ِ من على للمرأةرٌد اإلسبلـ ظلم اإلرثعى ُب تعاىل:كاستدلٌ؛ا٤بسلمة بقولو وا
الٌرجليتزٌكجها،كيتكٌفلبنفقتها،كالتطالبأفتنفق٩بٌاأفٌبٌْبك.(ُ)َّنبىب مب زب ربُّٱ

.(ِ)٥باحصلتعليومنا٤بّباثكيبقىخالصا
كابلٌرجوعإىل،كذلج،ككصف٥بٌنالعبل(ّ)الوقوعُبحبائلالٌشيطافءمنحٌذرالٌنسا-ّ

هاتصوف.كٰبثٌ(ْ)الٌسعادةُبالٌدنياكاآلخرةكالتزٌينآبدابالقرآفالكرَل؛لتتحٌقق٥بنالَببيةالدينٌية
.(ٓ)حٌقق٥باالٌسعادةا٣بالدةآبدابالقرآف؛لتتٝبا٥با

كنصحها،كحٌثهاعلىا٣بّب؛ليقيها٨باطرا٢بضارةالغربيةأٌلفللمرأةا٤بسلمة،كأرشدىا،-ْ
تتهٌددى فألٌاالٍب ؛ ا٢بجاب)ف ك(رسالة الٌشباب)، ك(مرشد الصغّبة)، ٙبت(الكلمات ا٤بنضوية

(ٔ)الٌنوركلياترسائل الٌنساءا٤بسلماتإىلقراءة منالٌنوركلياترسائل.كدعا ؛٤بشاركةإخواهنٌن
.(ٕ)كالفائدةاألجرالٌنورطبٌلب

سبقذكرهتصدم كدكراءاإلسبلـ؛فأشادابلبيتا٤بسلم٤بخٌططأعدسيالٌنوريتبٌْبلنا٩بٌا
ا٤برأةفيوالسيمااألـمنبعالتضحيةكالرأفةكا٢بناف،كدعاإىلتربيتهاتربيةدينية،كٙبٌليهاآبدابالقرآف

ا٣باد ا٤بدنية سراب كراء اال٪برار من كحٌذرىا يٌتهموفالكرَل، الذين الغربْب دعاكل على كرٌد ع،
؛لتحٌقق٥باالٌسعادةدنياكأخرل.الٌنوركلياترسائلاإلسبلـبظلما٤برأة،كأٌلف٥باكدعاىاإىلقراءة

                                  
.ُٕٔاآلية:منسورةالنساء،(ُ)
.ْٖ،صْط،، ادلكتوابتلّنوراكليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ُّّ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.َُّا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.َّٔا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
.ُّّا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
.ُّْا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
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 جهود ابن ابديس يف محاية البيت ادلسلم، وحتصني ادلرأة ادلسلمة: ادلطلب الثاين:
زائرما٤بسلمكذلكابستهداؼا٤برأةفيو؛لتكوففاقدةحرصا٤بستعمرالفرنسيعلىتدمّبالبيتا١ب

.(ُ)لشخصيتها،انبذةألصالتها؛لتلدأبناءيتنٌكركف٥با،كألٌمتهم
ماالٍبهتدؼإىلتقويضأركافالبيتا٤بسلما١بزائرم،كأىمٌتصٌدلابنابديس٥بذها٥بجمة

جاءبوُبا٤بوضوعماأيٌب:
فيو؛فهيالٍبتسعىمنأجلتربيةكأشادابلبيتا٤بسلمال:أكٌ علىأساسأبنائهادكراألـٌ

كقاؿ:"البقاءألٌمةمناألممإاٌلابنتظاـأسرىا،كحفظنسلها،كقد،(ِ)منالٌدينكا٣بلقكالفضيلة
.(ّ)ٞبةكالٌشفقةمايعينهاعلىذلك"خٌصصهللاا٤برأةللقياـهبذيناألمرينالعظيمْب،كزكدىامنالرٌ

 كا٤برأةاثنيا: بْبالٌرجل العبلقة طبيعة خلق،بٌْب ا٤برأة أٌف إىل ا٢بياةكأشار بقسم تللقياـ
كالعملكاإلرادةلبيت،ككبلٮباأكٌبمنقوةالعلمكالٌرجلخلقللقياـبقسما٢بياةخارجاداخلالبيت

بوظيفتوأحسنقياـ .(ْ)مايقـو
كهتيئتهاابلٌَببيةكالٌتعليم؛لتقولفيهاصفاتالعٌفةحٌثعلىكجوبالقياـبشؤكفا٤برأة،اثلثا:

٦بتمعها مع تفاعلها كحسن تربيتو، كحسن كلدىا على كالٌشفقة فيو، كالٌنفقة ا٤بنزؿ تدبّب كحسن
.(ٓ)كقومها

 عنرابعا: ا١بهل نفي إىل كأكلياءدعا العلماء كٌٞبل منىاها، معاانهتا مسؤكلية ا١بزائر ُب
.(ٔ)مآٜبوفلتفريطهمُبكاجبتعليمهاا١بهل،كأقٌرأبهنٌ
حٌذرالٌرجلمنا٣بلوةهباإفكانتأجنبيةعنو؛ألٌفذلكيؤٌدمإىلىبلؾُبالٌدينخامسا:

.(ُ)كالعرض

                                  
.ُٕٔ،صِط،لنهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرةالشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث ا،تركيرابحعمامره(ُ)
 .ُٔص،ِ،طعبد احلميد بن ابديس العامل الرابين والزعيم السياسي،مازفصبلحمطبقاٍل(ِ)
.ُْٔ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ّ)
 .ُٔٔا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.ُْٔدرنفسو،صا٤بص(ٓ)
.ُُٖص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٔ)
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منالٌسفوراإلفر٪بيالذمطغىسادسا: إىلالٌسَب،كحٌذرىا ا٤بسلمة ا٤برأة علىنساءدعا
.(ِ)كاألطراؼ،كالتربٌجأماـالٌرجاؿنكشفللٌشعركالعنقأمراءالٌشرؽا٤بسلمْبككزرائو؛م

كيتبٌْبللباحث٩بٌاسبقذكرهتصٌدمابنابديس٤بخٌططا٤بستعمرالفرنسيبدعوةاجملتمعإىل
تربيتهاكتعليمهاكنفيا١بهلعنهاُبجومنالعٌفةكالٌطهركاعتزازابلٌدينكالفضيلة،كنبذخطىا٤برأة

.(ّ)لٌسفوركالتربٌجكا٢برية،كمنأتثرتهبامنبناتا٤بسلمْبالغربيةُبا
ة:  ادلبحث الرابع: جهودمها الدعوية يف خدمة قضااي األّم

ور القومية عند اإلمامني ادلطلب األول:   :وابن ابديس سيالّن
اعتزازىاككنصرىاإىلمافيوقوهتاجهودمعتربةُبخدمةقضااياألٌمة،كاألخذهباانتلئلمامْبلقدك

أيٌب:سنعرفوفيمابقوميتها،ذلكما
ور : القومية عند أوال إىلالفكرالقومياإلٯبايب؛ليسهمُبخدمةسيالٌنوردعا :سيالّن

اإلسبلـ،كليكوفحصناحصينالو،كحٌذرمنأفيكوفالفكرالقومٌيبدالعنرابطةاإلسبلـ؛ألٌف
 .(ْ)األخٌوة،كيكتب٥باالبقاءكالٌدكاـإىلالعاملاآلخراألخٌوةا٤بوجودةفيوتتضٌمنألوؼأنواع

 الَبكيةسيالٌنوراىتٌم العصبٌية كنبذ اإلسبلـ، ٕبمٌية االعتزاز إىل األتراؾ كدعا كقاؿ)*(ٗبجتمعو؛ ،
الٲبكنفصلهما، ُبالٌَبؾكالعربامتزجا قدامتزجتا اإلسبلمية كا٤بلية الدينٌية، ا٢بمٌية "إٌف اإلماـ:

.(ٓ)ش"بلنوراٍلانزؿمنالعرإٌفا٢بمٌيةاإلسبلميةىيأقولكأمًبحك

                                  
.ُٕٗا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ُْٕ-ُّٕا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ُُّص،د.ط،البيت الباديسي مسرية علم ودين وسياسة،عبدالعزيزفيبليلكأٞبدصارمكالطاىربوانٍل(ّ)
.ُْٔ-ُْٓا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
لتَبية،إٌفالٌدعوةالطورانيةالٍباعتنقهاقادةاألتراؾاالٙباديْبإ٭باهتدؼإىلإحياءالعصبٌيةالَبكية،كا١بمعبْبالعناصرالَبكيةا*()

 العسكريةُبنفوساألتراؾ...انظر، كبعثالٌنزعة كشعوبالقوقاز، كالٌشعبالبلغارم، إليها؛ دمحما٣بّبعبدكالٌشعوبا٤بنتمية
.ُٖص،ُط،نكبة األمة العربية بسقوط اخلالفة العثمانية،لقادرا
.ُْٔ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)



 

99 
 

كدعاالقومٌيْبالعربإىلاالعتزازابإلسبلـ،كنبذالعصبية،فقاؿ:"إٌفحجراألساسُببناء
حاملْب العثمانيةكا١بيشالَبكيمنحيثكوهنما ا٣ببلفة كإٌف ىواإلسبلـ، إ٭ٌبا كقواـركحها أٌمتنا

.(ُ)"ةتلكاألٌمةاإلسبلميةفهماٗبثابةالٌصدفةكالقلعةلؤلمٌلراية
على ا٢بضور كحٌث األجنيب، العدك على العسكرم االنتصار بعد ٦بلساألٌمة ُب خطااب كألقى

االنتصار،ككسبتمكٌدىمكإقبا٥بمعليكم،االعتزازابإلسبلـفقاؿ :"لقدأهبجتمالعاملاإلسبلمٌيهبذا
الودٌ ىذا ابلتزاكلكن يدكماف إ٭ٌبا ٫بوكم اإلسبلميةكالتوٌجو الٌشعائر كراء.(ِ)"ـ اال٪برار من كحٌذر

الوالايت ُب األكراد ٘باه العداء ركح كإذكاء العنصرم، الفكر شرؾ ُب كالٌسقوط أكركاب، أطماع
 .(ّ)-لعربيةأمُبا١بزيرةا–الٌشرقية،كالعربُبا١بنوب

جانبهااإلٯبايب؛لتسهمُبخدمةاإلسبلـ،كتكوفحصناحصيناابلقوميةُبسيالٌنورأشاد
األقولكاألمًب.كٌحذر لو،كدعا٦بتمعوالَبكي،كالقوميْبالعربإىلاالعتزازٕبمٌيةاإلسبلـ؛ألهنٌا
مناال٪براركراءأطماعأكركاب،كالسقوطُبشرؾالفكرالعنصرم،كإذكاءركحالعداء٘باهاألكراد

همإخوةُبالٌدينكالعقيدة.كالعرب،ف
ٙبٌدثابنابديسعنالقوميةُبجانبهااإلٯبايب،كرآىا : القومية عند ابن ابديس:اثنيا

 .(ْ)سببالبقاءمقٌوماتك٩بٌيزاتكٌلشعب؛كالٌلغة،كالعقيدة،كالذٌكرايتالٌتارٱبية
ابديس ابن ا١بزائركأشاد القومٌي لوطنو منابنتمائو استمٌد كا٢باضروالذم ا٤باضي ركابط

أجلوكا٤بستقبل من كالٌتفاٍل خدمتو ذلك كاستوجب الشخصية، مقٌوماتو كٌل.(ٓ)ككٌل على كرٌد
ا٢بضارماإلسبلميالعريب،كقاؿُبقصيدة العربية،كانتمائها ا١بزائريةاإلسبلمية مشٌككُبا٥بويٌة

:(ٔ)لو

                                  
.َُٓص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ََِص،ّط،يالّنور ، ادلثنوي العريب الّنوررسائل  كليات،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ُْٓ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ِّٓص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
.ِّٔا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
.ُٕٓا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركبةينتسبشعػػػػػػػػػبا١بزائرمسلمكإىلالع
منقاؿحاؿعنأصلوأكقاؿماتفقدكذب

فرحاتعباس علىمقاؿمواطنو رٌد ك٦ٌبدكما ا١بزائرية، القومٌية الشخصٌية فيو الذمأنكر
ى ليست اإلسبلمية ا١بزائرية األٌمة ىذه "إٌف الرٌد: ىذا ُب جاء ك٩بٌا الفرنسية. للقومٌية يانتماءه

.(ُ)بلىيأٌمةبعيدةعنفرنساكٌلالبعد؛ُبلغتها،كُبأخبلقها،كُبعنصرىا،كُبدينها"...فرنسا
قةالعنصريةبْبالعربكحارباالنتصارللقوميةُبجانبهاالسليببتصٌديولكٌل٧باكلةللٌتفر

أبناءيعربكأبناءمازيغقدالذينيكٌونوفالٌنسيجاالجتماعٌيا١بزائرم،كيقوؿاإلماـ:"إفٌكاألمازيغ
كالٌرخاء، ُبالشٌدة بينهم دأبتتلكالقركفٛبزجما ٌٍب قران، بضععشرة منذ اإلسبلـ بينهم ٝبع
كتؤٌلفبينهمُبالعسركاليسر،كتوٌحدىمُبالسرٌاءكالضرٌاء،حٌٌبكٌونتمنهممنذأحقاببعيدة

.(ِ)سبلـ"عنصرانمسلماجزائراين،أٌموا١بزائركأبوهاإل
ابنابديسقدأشادابلقوميةُبجانبهااإلٯبايب،كرآىا كمنخبلؿماسبق٬بلصإىلأٌف

مقوماتك٩بيزاتكلٌ لبقاء أشاسببا القوميا١بزائرشعب،كما لوطنو منودابنتمائو الذماستمٌد
علىكلمشٌككُبركابطا٤باضيكا٢باضركا٤بستقبل الشخصية.كرٌد مقٌوماتو ا٥بويةا١بزائريةككٌل

السليببتصديولكلٌ العربية،كحارباالنتصارللقوميةُبجانبها للتٌاإلسبلمية فرقةالعنصرية٧باكلة
بْبالعربكاألمازيغ..

ة، واقرتاح احللول ذلا: اين: تشخيص أمراض األّم  ادلطلب الّث
 كالٌدعاة العلماء كيسعى أبمراضشٌٌب، يصاباألفراد كما إىلتشخيصتصاباألمم كا٤بصلحوف

أيٌب:،كتفصيلذلكفيمامْبتلكاألمراضكإٯبادا٢بلوؿ٥با،كماكافا٢باؿعنداإلما

                                  
.َّٗ-َّٖا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ّْٖا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
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ور : تشخيص أّوال ة، واقرتاح احللول ذلا: سيالّن  ألمراض األّم سيالٌنورشٌخص
ميتجلىلناأمراضاألٌمة،كقٌدـالعبلجا٤بناسب٥با،كابلعودةإىلخطبتوالٌشاميةُبا٤بسجداألمو

 :(ُ)ٙبليلو٤باتعاٍلمنواألٌمةاإلسبلمٌيةمنأمراضمتعٌددةحصرىاُبسٌتةأمراض،كىيكماأيٌب
اليأسالذمدٌبُبنفوسا٤بسلمْب.-ُ
غيابالٌصدؽُبحياةا٤بسلمْباجتماعياكسياسيا.-ِ
حٌبالعداكةا٤بغركزةُبالٌنفوس.-ّ
انيةالٌركحيةالٍبتربطا٤بسلمأبخيوا٤بسلم.ٌنورالا١بهلابلٌركابط-ْ
ٌمةكماتنتشراألمراضا٤بعدية.ُباألانتشاراالستبداد-ٓ
حصرا٤بؤمنا٤بسلماىتماماتوُبمنفعتوالشخصٌية.-ٔ

:(ِ)أمراضاأخرلسبٌبتأتٌخراألٌمةاإلسبلمٌيةمنهاسيالٌنوركُبموضعآخرذكر
الٌشريعةاإلسبلمٌية.عدـمراعاةأحكاـ-ُ
.التعٌصبا٤بقيتُبغّب٧بٌلو،سواءلدلالعاملا١باىلأكا١باىلالعامل-ِ
تقليدمساكئا٤بدنيةاألكركبية،كترؾ٧باسنها.-ّ

الٌرغ ترٌدمأكضاعا٤بكعلى من سلمْبم أٌف إاٌل ا٢بياة مناحي ييأسمنسيالٌنورُبكٌل مل
ّب؛فقٌدـكصفتولعبلجىذهاألمراضىيكماأيٌب:٧باكلةاإلصبلحكالٌتغي

األمل: -ٔ سيكوفسيالٌنوربٌث ا٤بستقبل "إٌف كقاؿ: ا٤بسلمْب، ٝبوع ُب األمل ركح
٢بقائقالقرآفكاإلٲباف" لنيكوفإاٌل ا٢بكم كإٌف كلئلسبلـكحده، ميقوؿهللاُب٧بك،(ّ)لئلسبلـ

.(ْ)َّخبمب حب  جب هئ مئُّٱكتابوالعزيز:
لّصدق: ا -ٕ عندسيالٌنورأشاد ا٢بقائق كتزييف كاالفَباء الكذب أٌف كرأل ابلٌصدؽ،

سبب كيقوؿ:" األمن النعداـ البشرية ا٢بياةكاالستقرار، ُب كٙبقيقاٌب تتٌبعاٌب زبدة عٌلمتِب لقد
                                  

.ِْٗص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ُْٕا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ِْٗ(ا٤بصدرنفسو،صّ)
 .ّٓاآلية:منسورةالزمر،(ْ)
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،كمزاجبتمٌخضا٢بياةاالجتماعيةأٌفالٌصدؽىوأساساإلسبلـ،ككاسطةالعقدُبسجاايهالرٌفيعة
".(ُ)مشاعرهالعلوية

احملّبة: -ٖ تدفعسيالٌنوريرل فهي البشر، لدل االجتماعية للحياة ضماف اٌبة أٌف
كا٣بصاـ، العداكة عهد انتهى ،كيقوؿُبىذاالٌصدد:"لقد(ِ)اجملٌمعاتكاألفرادإىلٙبقيقالٌسعادة

".(ّ)مريع فظيع،كدمار ظلم من ركحالعداكة ُب ما مدل العا٤بيتاف ا٢برابف أظهرت كلقد
ماالجتماعية،قاؿلسعادةا٤بسلمْبُبحياهتامفتاحالشورلسيالٌنوريرلالّشورى: -ٗ
ُبىذاالٌصدد:"إٌفيقوؿك.كالٌشورلمانعةلبلستبدادكالتسٌلط،(ْ)َّٰى ين ىنُّهللاتعاىل:

يكوفأنواعاالستبدفٌكأنواعالقيودالٍبكٌبلتثبلٜبائةبلأربعمائةمليوفمسلم،كرفع ادعنهمإ٭بٌا
.(ٓ)"...ابلٌشورل

فاألمراضتتمثل،كذكرا٢بلوؿ٥باأمراضاألٌمةصقدشخٌسيالٌنورذكره٪بدأفك٩بٌاسبق
كا١بهلابلٌركابط العداكة، كحٌب كغيابالٌصدؽ، كانتشاراالستبداد،الٌنورُباليأس، كاألاننية،انية،

.ْبكالتعصب،كالٌتقليداألعمىللغرب،كاختبلؼا٤بسلمكعدـمراعاةأحكاـالشريعة،
،ككٌلىذا٩بٌاٰبثٌوعليوكتابهللاٌشورل،كالٌثبلُبالٌصدؽكاٌبةككصفعبلجالؤلٌمةمتم

.ـتعاىل،كسٌنةنبٌيوالكرَل،كمامضىعليوا٢باؿُبالقركفالٌثبلثةا٤بشهود٥بااب٣بّبُباإلسبل
ة، واقرتاح احللول ذلا: : تشخيص ابن اثنيا شٌخصابنابديسابديس ألمراض األّم

صٌلىهللاعليو-رجعذلكإىل٨بالفتهاألمرنبٌيها٧بٌمدصابتهاانكالببلايكا١بور،كداءاألٌمةالٍبأ
صٌبكانالٍب٢بقٍتهم،كُبأك٥َّباسيفا١بىٍورا٤بن ،كقاؿ:"لقدشعرا٤بسلموفعمومناابلببلاي-كسٌلم

                                  
 .َٔٓص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
 .َٗٓا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
 .َٗٓا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
 ّٖاآلية:منسورةالشورل،(ْ)
.ُٓٓا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
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كأدرؾا٤بصلحوف نبيًٌهم علىرؤكسهم، سببذلكىو٨بالفتيهمعنأمر صلَّىهللايعليو-منهمأفَّ
 ".(ُ)-كآلوكسلَّم

عليوالٌصبلة-الٌرجوعإىلماكافعليودمحمثلُبكبٌْبابنابديسأٌفعبلجذلكالٌداءيتم
ّبُبالٌتاريخاإلسبلمي.كقدحفظهللالنا،كمامضتعليوالقركفالٌثبلثةا٤بشهود٥بااب٣ب-كالٌسبلـ

الشريفة النبوية كالسٌنة ابلقرآفالكرَل، (ِ)الٌدينانصعا علىذلكآبايتبٌيناتمنالذٌكر، كاستدٌؿ
 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زتُّٱا٢بكيم؛كقولوتعاىل:

 مع جع مظ حط  مض حضخض جض مص خص حص مسُّ.كقولوتعاىل:(ّ)َّىق يف

.(ْ)َّحفخف جف مغ جغ
صٌلى–سبقذكره٪بدأٌفابنابديسقدأكجزأمراضاألٌمةُب٨بالفتهاألمرنبٌيهادمحمك٩بٌا
ذلككافسبباللمحنكالببلايكا١بور.كرألأٌفعبلجذلكيكمنُبالٌرجوع،كأفٌ-هللاعليوكسٌلم
 كتابهللا ٥ب-تعاىل-إىل ا٤بشهود الٌثبلثة القركف عليو مضت كما الكرَل، نبٌيو ُبكسٌنة اب٣بّب ا

اإلسبلـ.
عوة إىل الوحدة اإلسالمية، ونبذ اخلالف:  الث: الّد  ادلطلب الّث

إٌفدأبالٌدعاةكا٤بصلحْبالعملعلىكحدةاألٌمة،كمٌلشعثها،كرأبصدعها،ك٧باربةكٌلأسباب
:،كتفصيلذلكُباآلٌبليواإلمامافا٣ببلؼبْبأفرادىا،كىذاالذمذىبإ

ور  : دعوةأّوال إىلالوحدةسيالٌنوردعا اإلسالمية، ونبذ اخلالف: إىل الوحدة سيالّن
 اإلسبلمٌية،كنبذكٌلأسبابالفرقةكا٣ببلؼبْبا٤بسلمْب،كتبيافذلكفيماأيٌب:

                                  
.ّٕٔص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ّٕٔص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
.ٕٓسورةيونس،اآلية:(ّ)
.ْْاآلية:منةفصلت،سور(ْ)
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إلسبلميةمنذإىلالوحدةااداإلصبلحُبدعوهتمبركٌسيالٌنورأتثرأتثّره برّواد اإلصالح:-ٔ
ىم:الٌشيخٝباؿ-أمالوحدةاإلسبلمية-فأسبلُبُبىذها٤بسألة"هيقوؿ:فنجد؛العهدالعثماٍل

.(ُ)"...عبدهالٌديناألفغاٍل،كمفٍبالٌدايرا٤بصريةالشيخدمحم
دعوتو إىل نبذ التعّصب:-ٕ أسبابالفرقةإىلسيالٌنوردعا ككل التعٌصبا٤بذىيب، نبذ

ٌديناإلسبلمٌي،كنبذالفرقةفيمابينهم،كحٌذرىممنكا٣ببلؼ،كحٌثا١بميععلىالوحدةٙبترايةال
فوران٤باسيحلعلىا٤بسلمْبمن٨باطر،مغٌبةالٌتمادمعلىذلك أىلا٢بٌق...:ارفعوا كقاؿ:"فيا

طل،كىومضٌرُبالوقتىذاالٌنزاعفيمابينكم،ىذاالٌنزاعالذمالمعُبلو،كالحقيقةفيو،كىواب
كإف تزينفسو. حكمانمل اآلف ا٢باكمة الزٌندقة فإٌف الٌنزاع ىذا اآلخرلوا ضٌد أحدكما قواينتستغٌل

.(ِ)"إفنائوٙبطٌمتلكاألداةأيضانكتستعملوأداةإلفناءاآلخر،كمنبعد
كالتتحٌققالوحدةاإلسبلمٌيةأيضاإاٌلبتوحيدجهوددعوتو إىل توحيد جهود العلماء:-ٖ

ينهم٣بدمةاإلسبلـ،فقددعاأراببالعلمإىلتوحيدجهودىم،كحٌذرمنمغٌبةعلماءاإلسبلـفيماب
يقوؿدكخارجها،الٌشقاؽكالفرقة؛للوقوؼصٌفاكاحدا٤بواجهة٨بٌططاتالعلمانيْبمنداخلالببل

منهسيالٌنور الٌسياسية كالسيما التٌياراتالدنيوية، منأفتقذفكم اإلخوة أيٌها ا،:"حذار..حذار..
التٌياراتالٍبتلفتاألنظار٫بوا٣بارج،إىلالتفرقة؛إذ٘بعلكمبعدذلكعاجزينضعفاء كالسيما

.(ّ)أماـالفرؽالضالٌةا٤بتحدة"
الّتحذير من االصلرار وراء دعاة الفرقة:-ٗ دسيالٌنورحذر كراء اال٪برار الفرقةعمن اة

تمائةسنة،بلمنذألفسنةمنزمنالعٌباسيْب،كأنتملؤلتراؾ:"لقدٙبٌديتمالعاملأٝبعمنذسؿقاك
الٍبكادتتودمٕبياة ا٤بهالكالعظيمة أٝبع...كدفعتم ُبالعامل لو كالٌناشركف القرآف، راية حاملوا

(.ْالعاملاإلسبلمٌي...فبلتنخدعوا،كالٛبيلواإىلمكايداألكركبيْب،كدسائسا٤بتفر٪بْب")

                                  
.ْْٔص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ّٖ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ُِٓ-ُُٓ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ُْٔ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
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عنمنأجلاافظةعلىالصٌفاإلسبلمٌي،كبعدا:ن ادلتصوفةم تعاملو مع سلالفيو -٘
مليهتٌمببعضاالنتقاداتالطٌفيفةالٍبيوٌجههاإليوبعضا٤بتصوفة،كٌلجداؿيوغرقلوبا٤بسلمْب

منالنصيحة،كضرابمنالٌتكرَل ذلكنوعا ،(ُ)ككاجهمابلٌتسامحكالعفوكحسنالظٌنهبم،إذعٌد
أعٌدينز٥بابناأىلاإل٢بادحاليان"فأانأسا٧بهم،كأعفوعنهم،فتجاهاألضرارالٌرىيبةالٍبكقاؿاإلماـ:

ابلٌتذكّب أىلاإلٲبافالٍبٛبٌسشخصيتوصيةصديقشبيهة منإخواننا تلكاالنتقاداتالطفيفة
.(ِ)كالٌتنبيوألخذا٢بذر"

فكرة العمل اجلماعي: -ٙ راسخة ا١بماعي العمل فكرة عنظٌلت سيالٌنورد ؛ أٌفكيرل
العملاإلصبلحٌيينبغيأفيكوفنتيجةجهودٝباعيةلؤلشخاصبعيداعنالفرديةكاألاننية،كالفرد

قوٌيستمدٌ يقوؿ ، العقباتكاألعاصّب ٤بواجهة ا١بماعة من سيالٌنورتو الزماف ىذا "إف ألىل-:
خصا٤بعنومظهارالفرديةكاألاننية،فالشٌزمافا١بماعة،كليسزمافالشخصيةالفردية،كإ-ا٢بقيقة

(ّ)الناشئمنا١بماعةينفذحكمو،كيصمد٘باهاألعصاير"
 اإلماـ أٌف فقدتبٌْب سبقذكره سيالٌنورمنخبلؿما كنبذقددعا اإلسبلمية، إىلالوحدة

ا١بماعيكنبذا٣ببلؼأسوةبرٌكاداإلصبلحالذمأتثرهبم،كسارسّبىمُبالدعوةإىلفكرةالعمل
التعٌصب،كتوحيدجهودالعلماء٣بدمةاإلسبلـ،كالتعاملاب٢بسُبمعا٤بخالفْب،كعدـاال٪براركراء

الفرقةكدعاهتا.
لقددعاابنابديس : دعوة ابن ابديس إىل الوحدة اإلسالمية، ونبذ اخلالف:اثنيا

 ا٤بسلمْب،كتبيافذلكفيماأيٌب:إىلالوحدةاإلسبلمٌية،كنبذكٌلأسبابالفرقةكا٣ببلؼبْب
ابنابديسشيخيو؛دمحمطاىربنعاشور،كدمحمالنخليأتثّره برّواد اإلصالح: -ٔ لقدالـز

.(ْ)القّبكاٍل،كأتثٌرهبماكٮبامنأتباعمدرسةٝباؿالٌديناألفغاٍل،كدمحمعبده

                                  
 .ّّٖا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
 .ّّٗا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ُّٔص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
-ّْ،صِط،بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرةالشيخ عبد احلميد ،تركيرابحعمامره(ْ)

ّٓ.
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كبّبة،كبٌْبأٌفهللاتعاىلقدرزقوكقدأشادرفيقدربواإلبراىيمئبماؿالٌديناألفغاٍلإشادة
كمٌثلعلىذلكابإلماـدمحم اإلصبلحي، علىهنجو كساركا بعملهم، كشرحوه فكره، تبلميذٞبلوا

.(ُ)عبده
اإلسبلميشرقا ُبالعامل اإلماـدمحمرشيدرضا لواءىا الٍبرفع اإلصبلحية اب٢بركة كالننسىأتثره

ٌفالٌسيدرشيدرضاٗبانشرمنتفسّبالقرآفا٢بكيمعلىصفحات،يقوؿابنابديس:"إ(ِ)كمغراب
كغّب للمسلمْب ا٢بقيقية بصفاتو اإلسبلـ جٌلى الذم ىو ا٤بنار، كغّب ا٤بنار كتبُب كما ا٤بنار،

.(ّ)"ا٤بسلمْب
دعوتو إىل نبذ التعّصب: -ٕ بْبابنابديسدعا للفرقة يكوفسببا إىلاطٌراحٝبيعما
مقاـا٤بذاىب تطٌرحُب أف "فيجب٥بذا اإلماـ: يقوؿ اإلٲباف، أىل ٙبتقبة كا٤بشاربا٤بنضوية

االٌٙبادكالٌتعاكفٝبيعا٤بفرٌقاتمنا٤بذاىبكا٤بشاربكينظرُبكصفاإلٲباففقط،فهذها٤بذاىب
.(ْ)كىذها٤بشاربأىلهاكلهمأىلإٲبافاليدفعبعضهمبعضاعنذلك"

بتوحيدجهودعلماءكذلكالوحدةاإلسبلميةدعاإىلتوحيد جهود العلماء: دعوتو إىل-ٖ
 ابألخبلؽ األمم كانت إذا ابديس:" ابن قاؿ اإلسبلـ، ٣بدمة بينهم فيما كاألخبلؽ–اإلسبلـ

ا٣بّب-ابلَببية ٫بو كتوجيهها أخبلقها، كهتذيب تربيتها، على يقوموف الذين بعلمائها فاألمم
.(ٓ)كالكماؿ"
كانتلولقاءاتثريةابلعلماءكا٤بفٌكرينكا٤بصلحْبُبالعاملالعريبكاإلسبلميُبكلمنك

ـ.ُُّٗا٢بجاز،كببلدالشاـ،كمصر،كتونس،أثناءرحلةحجوالطويلةعاـ
للجزائرابنابديسيرلخدمتو للجزائر خدمة للوطن العريب واإلسالمي: -ٗ خدمتو أٌف

العريب ا٤بغرب ألكطاف كاترٱبا،خدمة كأخبلقا، كآدااب، كعقيدة، لغة، كاحد كطن فهي أيضا؛
                                  

.ُٔٗ،صٓ،جُط،آاثر اإلمام دمحم البشري اإلبراىيمي،أٞبدطالباإلبراىيمي(ُ)
.َّص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ِ)
.َِٗص،ِج،ِـ،ّط،ر ابن ابديسآاث،عمارطاليب(ّ)
.ُٕٓ-ُٓٓ،صِج،ُا٤بصدرنفسو،ـ(ْ)
.ّٕ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ٓ)
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.كمنخبلؿىذاالعرض(ُ)كمصلحة،كىيخدمةللوطنالعريبكاإلسبلمي،ٌٍبكطناإلنسانيةالعاـ
أيضا:"الحياةلكإالٕبياةكقاؿ.(ِ)تٌتضحلنأببلءمقولةابنابديس:""أعيشلئلسبلـكا١بزائر"

(ّ)دينك،كلغتك،كٝبيلعاداتك...."قومك،ككطنك،ك
حطٌمتٝبعيةالعلماءا٤بسلمْببقيادةاإلماـالّتحذير من االصلرار وراء دعاة الفرقة: -٘

ابنابديسجدارالٌرعبكا٣بوؼالذمزرعتوفرنساُبعقوؿكنفوسا١بزائريْب،كذلكبرفعشعار
 ٲبٌس ما كٌل ك٧باربة ُبكجهها، كاإلسبلـ مقوماتالعركبة كا٢بفاظعلى كإسبلمها، ا١بزائر عركبة

كأبرزىمفرنساالٍبكانتالوطنية.كحارباإلماـأعداءالوحدة(ْ)الشخصيةا١بزائريةالعربيةاإلسبلمية
كأمازيغ عرب من ا١بزائرم الٌشعب مكٌوانت بْب للٌتفريق الفًبتسعى كراء اال٪برار من كحذر

.(ٓ)كاإلحن
لطٌرقيْبللٌتعاكفمعهمخدمة٤بخالفيواظٌلابنابديسماٌدايديو:ينيالطرقتعاملو مع  -ٙ

،فاجتمعبشيوخهمكرؤساءالٌزكااي(ٔ)ؤلٌمةرغمحربوكانتقادهالٌشديدلبدعهمكضبلالهتمُبالعقائدل
الٌتعاكف،كاستغبلؿالقواسمالكثّبةا٤بشَبكةبي .(ٕ)نهمفألقىعليهمكلمةجامعةتدعوإىلاٌبةكلزـك

دعااإلماـإىلفكرةالعملا١بماعيكقاؿ:"إ٭ٌباينهضا٤بسلموففكرة العمل اجلماعي: -ٚ
مٌنظمة ٝباعة كانت٥بم إذا قٌوة تكوف٥بم كإ٭بٌا قٌوة، كانت٥بم إذا ابكرسولو ٗبقتضياتإٲباهنم

ساندةُبالعملعنفكرتفٌكر،كتدبٌر،كتتشاكر،كتتآزر،كتنهض١بلبا٤بصلحة،كلدفعا٤بضرٌة،مت

                                  
.ِّٕص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ِّْ،صُج،ِفسو،ـا٤بصدرن(ِ)
.ُٖٕصا٤بصدرنفسو،(ّ)
.ُّٖ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ْ)
.ّْٖص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)
.ِِٓص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ٔ)
.ِّٓا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
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منأمردينهمكدنياىمحٌبالا٤بسلمْبركحاالجتماعالٌشورمُبكٌلمايهمكدعاإىل.(ُ)كعزٲبة"
.(ِ)يظهرفيهمالتخاذؿكالتواٍل،كا٤بستبدكفيستبدهبم

منخبلؿماسبقذكرهفقدتبٌْبأٌفاإلماـابنابديسقددعاإىلالوحدةاإلسبلمية،كنبذ
٣ببلؼأسوةبرٌكاداإلصبلحالذمأتثرهبم،كسارسّبىمُبالدعوةإىلفكرةالعملا١بماعيكنبذا

التعٌصب،كتوحيدجهودالعلماء٣بدمةاإلسبلـ،كعدـاال٪براركراءالفرقةكدعاهتا،كالتعاملاب٢بسُب
ا٤بخالفْب لضبلالهتممع تبيْب مع خدمالطرقيْب ىي للجزائر خدمتو أف كرأل العريب. للوطن ة

.كاإلسبلميككل
 :ادلبحث اخلامس: ادلقارنة بني اجلهود الدعوية

بعداستعراضنا١بهوداإلمامْبالٌدعويةسنأٌبإىلعقدمقارنةبينهماُباجملاالتاآلتية:
 جهودمها يف الدفاع عن العقيدة اإلسالمية الصحيحة: ادلقارنة بنيادلطلب األول:

عنالعقيدةاإلسبلميةالصحيحة:لدعويةُبالدفاعا٤بقارنةبْبجهودٮباا
اإل٢بادالغريبُببلديهماكابنابديسسيالٌنورلقدحاربالعبلمتاف زلاربة اإلحلاد:أّوال: 

كتفصيلذلككماأيٌب:
لئل٢باد :واجلزائري الرتكيالواقع  -ٔ كاف إذ بلديهما؛ ُب متشاهبا كاقعا عاشاإلماماف

الكب األثر عالغريب ّب كالَبكي، ا١بزائرم اجملتمعْب الدينية،لى غّبهتم ُب بفتور ا١بزائريوف فأصيب
كَباثبشرائعمنعدـاالعنداألتراؾا٢باؿنفسو،ك(ّ)كالٌتضحيةمنأجلوبنشرهفأصبحوااليبالوف

(ْ)اإلسبلـ ك. ُباجملتمعْباإلسبلميْبا١بزائرمكالَبكيفقد ا٤برير الواقع ىذا اإلمامافتصدلأماـ
 اربةاإل٢باد.

                                  
.ُِِ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ُ)
.ُِِ،صا٤بصدرنفسو(ِ)
.ْٖ،ْٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب (ّ)
.َِٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ْ)
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إىلاحارباإلمامافاإل٢بادُببلديهم زلاربة الرجلني لإلحلاد: -ٕ فدعيا بشٌبالطرؽ؛
حقائقالقرآفتدعوإىلتطهّبعقائداجملتمعا٤بسلممن،ك(ُ)العودةإىلالقرآفالكرَلكحقائقواإلٲبانية

 .(ِ)...قةابلنفسبلـ،كالثالشرؾ،كالفسادُباألخبلؽ،كاستشعاراألخوةاإلس
ُبحربوعلىاإل٢باددعوتوإىلجانباالستضاءةابلقرآفسيالٌنوركلعلماٛبيزبوابنابديسعن

أيضا الصاّب الٌسلف كسّبة الشريفة، النبوية ابلسنة .(ّ)االستضاءة ألف:سيالٌنورأما ذيل)فقد
،كدعاىمإىلالنظرإىلمعجزاتالقدرة(ْ)،دحضفيهمااإل٢بادكحججا٤بلحدين(حباب)،ك(الذيل

.(ٓ)اإل٥بيةا٤ببثوثةُبقوانْبهللاتعاىلكنواميسوالٍبأجراىاُبكونوالفسيح
 زلاربة العقائد الفاسدة:اثنيا: 

عاشاإلمامافكاقعامتشاهبا؛إذخٌيمتعلىبلديهماالعقائد :واجلزائري الرتكيالواقع  -ٔ
(ا٤بريد)عنا٤برجعيةاإلسبلمية،ككأصبحشيخالطريقةُبتركيابديبل،(ٔ)التالفاسدةكالبدعكالضبل

 .(ٕ)بْبيدمشيخوكا١بثةا٥بامدة
الواقعا٤بريرُباجملتمعْباإلسبلميْبا١بزائرمكالَبكيفقد اربةفتصدلاإلماماأماـىذا

ىذهالعقائدالفاسدةكالبدعكالضبلالت.
ُببلديهما اسدة عند اإلمامني:ة العقائد الفزلارب -ٕ الفاسدة العقائد حارباإلماماف

بدعوهتماإىلالتعٌلمكالتعليم،كالرجوعإىلىدمكتابهللا،كىدمسنةنبيواألمْب،كبيافذلكُب
 اآلٌب:

                                  
.ّْٖ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
ََّا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
ََّص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ُِٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ْ)
.ّْٓ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.ُٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٔ)
.ُُّ،صِط،رجل القرآن وصناعة اإلنسان،عبدا٢بليمعويس(ٕ) 
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على كالٌنساء كالٌرجاؿ كالبنات، للبنْب كتعليمو اإلسبلـ، تعٌلم على ابديس ابن حٌث أ(
للتخٌلصالٌنوركلياترسائلكٌلصاحبطريقةإىلاالنضواءُبدائرةسيالٌنوراأخوه،كدع(ُ)السواء

.(ِ)منالذنوبكالبدع
نبٌيواألمْبب(أكٌ الرجوعإىلكتابهللاالكرَل،كسٌنة .كدعا(ّ)دابنابديسعلىضركرة

 الٌصحيحا٤برتبطابلقرآفالكرَلسيالٌنورأخوه التصٌوؼالسٌِب إذإىلإعادة الشريفة؛ النبوية كالسنة
الدكراألساسُبكاف٥بم ا٤بسلمْبا للعقائد.(ْ)هنضة ٛبيزبوكلإماـعناآلخرُب٧باربتو ك٩بٌا

الفاسدةماأيٌب:
كا٢باثةمنسيالٌنورأكثر (أ للعقائدالفاسدةكا٤بظهرة٢بقائقالدينالناصعة، ااربة آتليفو

.(ٓ)،كاالىتداءهبديوعلىضركرةالعودةإىلأحضانو
( ب دعا الشريفةكما النبوية ابنابديسإىلالرجوعإىلالقرآفالكرَلكالسنة سيالٌنوردعا

 .(ٔ)غّبأنودعاإىلالعودةإىلىدمالسلفالصاّبمناألئمةأيضا
 ادلطلب الثاين: ادلقارنة بني جهودمها يف مقاومة ادلستعمر وأعوانو:

عاش امقاكمهبلدُبوحياتإماـكل للمستعمر أيٌبعقد كفيما ُبالغريبكأعوانو، بينهما مقارنة
ذلك.

كاحداإلمامافقاـك ال: مقاومة ادلستعمر:أوّ  كلكٌل مستميتة، مقاكمة الغريب ا٤بستعمر
 ،كأىٌمماٲبكنمبلحظتوماأيٌب:ُبذلكمنهماطريقتو

اجملتمالئلمامْبكافتوعية اجملتمع واستنهاض اذلمم: -ٔ توعية ُب الكبّب عْبلٌدكر
قددعاابنابديسالنٌوابا٤بنتخبْب؛فستعمر،كانتزاعا٢بقوؽمنومنأجلمقاكمةا٤بَبكيا١بزائرمكال

                                  
.ِِْص،ُج،ِـ،ّط،ابديسآاثر ابن ،عمارطاليب(ُ)
.ّْْ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ُّّص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ُُٖ،صِط،رجل القرآن وصناعة اإلنسان،عبدا٢بليمعويس(ْ)
 .َِٕ،صالّنورسيلبعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد االشيخةكرغي،(ٓ)
.ُّّ،صُ،جِا٤بصدرنفسو،ـ(ٔ)
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إىلالثٌقةابلٌنفس،كاالعتزازابلقيم،كتكوينجبهةموٌحدةبينهم،ك٘بٌنبالٌذىابإىلبر٤باففرنساكي
.(ِ)حرؾفيهمجانبالٌشرؼكالٌنخوةكاالعتزازابلدين.ك(ُ)اليذٌؿمسلمأماـكافر

،(ا٣بطواتالست)ذلكرسالةأ٠باىا:أفراد٦بتمعوإىلمقاكمةاتٌل،كأٌلفُبسيالٌنوردعاأخوهك
كشففيهادسائساالستعمار،كمكايدالغزاةاتٌلْب،داحضاشبههم،كرافعامعنوايتا٤بسلمْب،

.(ّ)كالقنوطُبقلوهبمك٧باراب٤بشاعراليأس
النٌالّتهديد وادلقاومة: -ٕ بتوعية اإلماماف يكتف مقارعةاسمل ُب الٌصفوؼ تقٌدما بل

 كبيافذلكُباآلٌب:ضانفسيهماللخطرعمر،كعرٌا٤بست
يتنازؿ- اابنابديسمل العربية ح٤بسلمةعنشخصيتو ابلٌثورة كىٌدد ْبالتقىابلرب٤بانيْب،
.(ْ)الفرنسيْب الباطلة كدحضحججها ٗبقاالتو، صحافتهم (ٓ)كقاـك ابلث. ُبكىٌددىم ا٤بسٌلحة ورة

.(ٔ)شعره
الَبغيبكك أسلويب الفرنسية االستعمارية حركاٚبذتاإلدارة فلمهادا١بتوالَبىيباربة ية

.(ٕ)ا٤بخابراترجاؿوةرغمتضييقوبكمليتوقفعنالدع،فلميقبلمساعدةمالية؛تفلح
ا١بهادمبوساطةك تفجّبٝبعيةعلماءا٤بسلمْبمنالداخلكٙبويلمسارىا حاكلتفرنسا

أصدرتقوانْبكقراراتلتعطيلمسارىاالتعليميُبك.(ٖ)أيضافلمتفلحواهنامنالطرؽالصوفيةأع
تفتمنعضدها٤بدارسكا٤بساجد ،فلم معو العلماء كالتنكيلكالمنعضده التشريد كمل.(ٗ)رغم

                                  
.َّٕص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ُّٕ،صُ،جِا٤بصدرنفسو،ـ(ِ)
.ْٓٓص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ّٕٓص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
.ِٗٗٗ-ِٖٗا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
.ِٕٓ-َٕٓا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
.ِِِ-ُِّ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٕ)
.ِِٔ-ِِِا٤بصدرنفسو،ص(ٖ)
.ِْٔ-ِِٖا٤بصدرنفسو،ص(ٗ)
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؛فقدانطلقتشرارةالثورةُبكاستقبلؿا١بزائردللثورةالتحريرية،مهٌبل(ُ)ٱبضمواجهةمسلحةمعو
كمليعشابنابديس٢بظةاستقبلؿببلده،(ِ)،كىواألبالركحيلتلكالثورةـُْٓٗأكؿنوفمرب

.ـُِٔٗعاـ
مسيالٌنورأٌمااإلماـ ،كعايشاستقبلؿببلدهعندمايزمستعمريناثنْب؛ركسيكإ٪بلفقدقاـك

أنقرة ُب الوطنية كتشٌكلتا٢بكومة مسلحةكدخل،(ّ)انتهتا٢بركب، مواجهة ُب ا٤بستعمرمع
طبلٌبو ٗبساندة (ْ)الركسي سقطتيعرضالركسالرفضك. أف بعد الٌسبلح، إلقاء القبائل بدعوة

بوُبمعسكراتفيتجبعدأفزجٌ،كمارفضإلقاءالتحٌيةلقائدىمنيقوال(ٓ)ُُٔٗ"بتليس"عاـ
(ٕ)ابإلعداـاإل٪بليز.ككافنتيجةذلكأفحكمعليوالركسك(ٔ)األسر فقدفضحهم،اإل٪بليز،أما

كماذاعنمقاكمةأعوافا٤بستعمر؟،(ٖ)م،كتصدلألساقفتهمككشف٨بططاهت
اإلماماف وان ادلستعمر:اثنيا: مقاومة أع مقاكمةكبّبة،كلكٌلأعوافا٤بستعمرالغريبقاـك

 ٌب:،كأىٌمماٲبكنمبلحظتوماأيكاحدمنهماطريقتوُبذلكحسبالظٌركؼالٍبٲبٌرهبا
امنيعاأمادعاةذكابفالشخصيةا٤بسلمة؛كقفاإلمامافسدٌو الّتغرييب: مقاومة التوجّ  -ٔ

االندماجكالٌتجنيس ك(ٗ)فابنابديسأبطلحججدعاة الٍبانتقدتصرٌسيالٌنور، فاتأراببا٤بدنية
.(َُ)ابسمالتمدفكالتحضركالتقدـتزرمبكرامةاإلنساف

                                  
.َّٕا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ِٖٓص،ا٤بصدرنفسو(ِ)
.ِْٓ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ِْٓصا٤بصدرنفسو،(ْ)
.ُٕٗ-ُٔٗص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ٓ)
.َِٗ-ََِصا٤بصدرنفسو،(ٔ)
.َِّا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
.ْٕٓ-ْٔٓا٤بصدرنفسو،ص(ٖ)
.َّٖص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٗ)
.ُْٔص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(َُ)
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أبرزاإلمامافأصالةاالنتماءإىلاألمةا٤بسلمةسواءأكافذلكُبإبراز أصالة األّمة:  -ٕ
بتميٌ ابديسيشيد ابن فهذا تركيا، ُب أك كدينها١بزائر أبخبلقها ا٤بسلمة ا١بزائر أٌمة كقيمهاز .(ُ)ا

.(ّ)فإىلاالستمساؾابلدينكاإلٲبا،كدعا(ِ)ابنتمائوإىلاالٌٙبادامدمسيالٌنورافتخرأخوهك
عنعدم الرّتاجع أمام مغرايت وهتديدات ادلستعمر وأعوانو:  -ٖ اإلماماف يَباجع مل
كأعواناجهودٮب ا٤بستعمر مغرايتكهتديدات أماـ الدعوية ينخدع ابديسمل ابن فهذا رايتٗبغو؛

الفر كادٌاإلدارة ك٘بميلصورهتئهاعانسية ُبا٤بساجد، ابلتدريسكتوظيفو لو السياحالسماح أماـ ا
سيكملينخدعابلسماحلوبتأسيسٝبعيةالعلماءا٤بسلمْب،كا٤بوافقةعلىقانوهنااألسا،(ْ)األجانب

.(ٓ)الدعومظنهأبهادهبخيٌف
أمٌ أخوه ينحنأيضسيالٌنورا للمغرايتالٍبفلم كمنصبا أمامو؛ مصطفىكماؿ بسطها

وكقفعمرهكلٌك،عزفتنفسوعنالدنياكالسياسةكا٢بياةاالجتماعيةف...،كراتبمغر(عاـكاعظ)
؛فقدنصبوالو٧بكمةعسكريةعرفية،عوافا٤بستعمرلتهديداتأكملينحن.(ٔ)٣بدمةدينوكعقيدتو"

ابإل كىٌدد فيها، استجوابو (ٕ)داـعفتم ، ابلنصحبل ع،كاجههم فعلهم ضرر األمةكأبرز لى
.(ٖ)اإلسبلمية

                                  
.َّٗص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.َْْص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ِّٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ّ)
.ُِٔ-ُِٓ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ْ)
.ُِٗ-ُِٔ،صا٤بصدرنفسو(ٓ)
.ِٔٔ-ِْٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ٔ)
.َْْص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٕ)
.ِْٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ٖ)
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الث: ادلقارنة بني جهودمها الدعوية يف محاية البيت ادلسلم، وحتصني ادلرأة ادلطلب الثّ 
 ادلسلمة: 
اىتماماكبّباابلبيتا٤بسلم،كٙبصْبا٤برأةفيها،كمقارنةجهودٮباُبذلككماكىلاإلمامافأ
أيٌب:

ابلبيتا٤بسلم،كدكراإلمامافأشادال: اإلشادة ابلبيت ادلسلم، ودور ادلرأة فيو:أوّ 
ألـٌفيوسبب،كتدٌينا(ُ)البيتا٤بدرسةاألكىلكمصنعتكوينالرجاؿا٤برأةفيو؛فهذاابنابديسيعدٌ

عادةكالرٌأفةكالٌرٞبةبْبأفالبيتا٤بسلميشٌعابإلٲبافكالسٌسيالٌنور.كأبرزأخوه(ِ)٢بفظالٌدينكا٣بلق
.(ّ)أفراده

ابديك ابن أفأبرز ُبا٤برأةس عظيمْب أبمرين كحفظالبيتتقـو األسرة، انتظاـ كٮبا ،
.كبٌْبأ٭باخلقتللقياـبقسما٢بياةداخلالبيت،كخلقالرجلللقياـبقسما٢بياةخارج(ْ)النسل
.(ٔ)بيتا٤بسلمالذميشٌعنوراابإلٲبافأهناأٌسذلكالسيالٌنور.كأبرزأخوه(ٓ)البيت

مةحٌذراإلمامافا٤برأةا٤بسلري يف خطى أعدائها:اثنيا: حتذير ادلرأة ادلسلمة من السّ 
.(ٕ)الٌسفوركاجملوفأبناءا٤بسلمْب؛للوقوعُبشايعهممنمنكالغربيْبّبُبخطىأعدائهامنالسٌ

ألصالتها،مبتعدةعنتعاليمريةفاقدةلشخصيتها،انبذةتكوفا٤برأةا١بزائأفإىلفرنساتدعقدف

                                  
.ُٔ،صِ،طعبد احلميد بن ابديس العامل الرابين والزعيم السياسيمازفصبلحمطبقاٍل،(ُ)
.ُٔا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ِّٖ-ِِٖ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ُْٔ،صُط،بريرلالس التذكري من كالم احلكيم اخل،عبدا٢بميدبنابديس(ْ)
.ُٔٔا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
.ُّْ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
كليات ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي.كانظر،ُّٕ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ٕ)

.ُّّ،صْط،ّلمعات، الالّنورائل رس
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،كىذاالذمدعاإليوا٤بتأثركفابلغربُبتركيا؛ففرضواعليها(ُ)لتلدأبناءيتنٌكركف٥با،كألٌمتهمرهبا
.(ِ)ابحيةا٢برية،كدعوىاإىلنزعا٢بجابالٌشرعي،كجٌركىاإىلالٌسفوركاإل

شؤوهنا وتربيتها وتعليمها:عوة إىل القيام باثلثا: الدّ  اإلماماف ضركرةحٌث على
كتربيتهاتربيةحسنة؛لتسعدُبالدارين،فقدأكدذلكابنابديسمنسلمةالقياـبشؤكفا٤برأةا٤ب

كلدىا تربية كحسن ا٤بنزؿ، تدبّب كحسن العٌفة صفات فيها تقول أف التٌأجل كحسن مع، فاعل
؛فقدحٌثا٤برأةا٤بسلمةعلىالٌرجوعإىلالَببيةالدينٌية،سيلٌنورا.كعلىخطاهسارأخوه(ّ)٦بتمعها

.(ْ)كالتزٌينآبدابالقرآفالكرَل؛لتتحٌقق٥باالٌسعادةُبالٌدنياكاآلخرة
فقدٌٞبلابناب كنفيا١بهلعنها؛ ا٤بسلمة، ا٤برأة تعليم ديسحرصاإلمامافعلىضركرة

كأكليا كأءىاالعلماء آٜبوفلتفريطهمُبكاجبتعليمهاتلكا٤بسؤكلية، أبهٌنم كُبالوقتذاتو(ٓ)قٌر ،
يفرد٥بايوماللتعٌلم؛كيالتتأخرعنصفوؼ.كرألأف(ٔ)اصيانةلعرضهالمنا٣بلوةهبحٌذرالٌرج
(ٕ)الٌرجاؿ . عند ا٢برصنفسو ىذا علىسيالٌنورك٪بد كحٌثها كنصحها، كأرشدىا، أٌلف٥با، فقد

ليقيه ا٣بّب؛ ا فأٌلف الغربية، ا٢بضارة ا٢بجاب)٨باطر ك(رسالة ال)، ك(ٌشبابمرشد الكلمات)،
.(ٗ)األجركالفائدةالٌنور؛لتشارؾأخاىاطالبالٌنوركلياترسائل،كدعاىاإىلقراءة(ٖ)(الصغّبة

                                  
.ُٕٔ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ُ)
بنصاّبا٣براشي(ِ) سليماف ِٗ-ٖٗص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟، كانظر، بكاامي، دمحمفريد خ اتري،

السيف واذلالل تركيا من أاتتورك إىل أربكان الصراع بني ،كانظر،رضاىبلؿ.ٕٔٓ-ٕٓٓص،ُط،الدولة العلية العثمانية
.ِٖ،صُط،ادلؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي

.ُْٔ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ّ)
.َُّ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل بديعالزمافسعيد،،الٌنورسي(ْ)
.ُُٖص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)
.ُٕٗ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ٔ)
.ُٖٓا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
.ُّّ،صْط،ّلمعات، الالّنورسائل كليات ر ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٖ)
.ُّْا٤بصدرنفسو،ص(ٗ)
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األـ؛: أتثري األّم يف حياة اإلمامني:رابعا للمرأةدكرأساسُبحياةاإلمامْبالسيما
بنتعليبنجلوؿدتلقىكلٌفق زىّبة السٌيدة فهذه مؤمنة؛ ا٢بسنةُبكنفأسرة الَببية منهما

،سيالٌنور.كتلكالسٌيدةنوريةكالدة(ُ)كالدةابنابديستنتميإىلبيتجاه،كعلم،كسياسةكفضيلة
.(ِ)ضوءفقيهةمتبٌتلةكرعة،التفارؽصبلةالتهٌجد،كالترضعأكالدىاإالٌعلىطهر،كك

ة:ابع : ادلقارنة بني جهودمها الدّ ادلطلب  الرّ   عوية يف خدمة قضااي األّم
كإذاعيقدتمقارنةبْباإلمامْبُبنظرهتماللقوميةفإننا٪بدٮباال:  نظرهتما للقومية: أوّ 

 يقسماهناإىلقسمْب؛إٯبايبكسليبكبيافذلكُباآلٌب:
 القومية يف جانبها اإلجيايب: -ٔ ميزاهتا؛ذكر اإلٯبايبكأظهرا ُبجانبها القومية اإلماماف

انبعةمنحاجةسيالٌنوركىيعند.(ّ)ٌوماتك٩بٌيزاتكٌلشعبفهيعندابنابديسسببلبقاءمق
 .(ْ)نعةاالجتماعية،كسببللٌتعاكفكالقٌوةكا٤بداخليةللحياة
ابنابديسيشيدكلٌاىتمٌ فهذا ككطنو؛ ٗبجتمعو ا١بزائرابنتمإماـ القومٌي لوطنو الذمائو

قاالتوعلىكٌلمشٌكك،كيرٌدٗب(ٓ)مقٌوماتوالشخصيةكا٤باضيكا٢باضركا٤بستقبلاستمٌدمنوركابط
.(ٔ)١بزائريةاإلسبلميةالعربيةُبا٥بويٌةا

فمعالعربٗبجتمعو؛إذيرلاجملتمعالَبكيقدامتزجابإلسبلـككوٌسيالٌنوركالننسىاىتماـ
.(ٖ)،كأٌفاألخٌوةالقوميةكإفكانتقويةفهيستارمنأستاراألخوةاإلسبلمية(ٕ)حببلنورانياقواي

                                  
.ُُّص،د.ط،البيت الباديسي مسرية علم ودين وسياسة،عبدالعزيزفيبليلكأٞبدصارمكالطاىربوانٍل(ُ)
.ّْ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ِّٓص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ُْٓ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ِّٔص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)
.َّٗ-َّٖا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
.ُٕٓص،ْط،ل اإلسالم، صقيالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٕ)
 .ُْٔ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٖ)
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األكاىتمٌ إخواهنم مع كاالٙباد العصبية، كنبذ ابإلسبلـ، إىلاالعتزاز ليكونواابلعربفدعاىم تراؾ،
.(ُ)لئلسبلـٝبيعاحصنا

فرقةكالعنصريةبْبأبناءالبلدديسسببللىيعندابناب القومية يف جانبها السليب: -ٕ
حٌذرابنابديسمنكٌلك.(ّ)عامللنشراألحقاد،كالٌنزاعاتبْبا٤بسلمْبسيالٌنور،كعند(ِ)الواحد

الٌنسيج يكٌونوف الذين كاألمازيغ العرب بْب العنصرية الٌتفرقة غرس ُب كأعوانو للمستعمر ٧باكلة
 .(ْ)سبلـقدٝبعبينهممنذبضععشرةقراناالجتماعٌيا١بزائرم،كأفاإل

 األتراؾاالٙباديْب؛فهيهتدؼسيالٌنوركحٌذرأخوه قادة الٍباعتنقها الطورانية منالٌدعوة
منالتمييزك،(ٔ)أفيكوفالفكرالقومٌيبدالعنرابطةاإلسبلـمن،ك(ٓ)إىلإحياءالعصبٌيةالَبكية

.كحاربتَبيكشعائر(ٕ)جرايكراءأطماعالغربدعربكاألكراالعنصرمكإذكاءركحالعداء٘باهال
فتاكلبعضالعلماءالذينأجازكاقراءةترٝبةالفاٙبةابلفارسية .(ٖ)اإلسبلـ:كقاـك

يبلحظك القومياتُبالقوميةاإلسيالٌنورأفابنابديسيوافقأخاه الٍب٘بمعكٌل سبلمية
ذلكراجعرمنها،كلعلٌٰبذٌسيالٌنور؛فابنابديسيدعوإليهاكٱبتلفمعوُبالقوميةالعربيةولكنٌ

ا١بغراُبكا٢ب فقدٙبوٌضارمإىلاالختبلؼُباالنتماء للهدـ؛ إىلأداة ُبتركيا العربية لتالقومية
.مشَبؾلوجودعدكٌكٙبدٌا١بزائر؛إذكانتعاملتصدٌكالتفرقة،كملتكنكذلكُب

ة، واقرتاح احللول ذلا:راض األتشخيص أماثنيا:  تصاباألممكمايصاباألفراد ّم
 ،كا٤بقارنةبينهماُبذلككماأيٌب:إٯبادا٢بلوؿ٥باكهاإىلتشخيصاإلمامافكسعىأبمراضشٌٌب،

                                  
.َُٓص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ّْٖص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
.ُْْ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل افسعيد،،بديعالزمالٌنورسي(ّ)
.ّْٖص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
.ُٖص،ُط،نكبة األمة العربية بسقوط اخلالفة العثمانية،دمحما٣بّبعبدالقادر(ٓ)
.ُْٔ-ُْٓ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
.ُْٓا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
.ٗٓٓا٤بصدرنفسو،ص(ٖ)
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فابنابديساإلسبلميةةصاإلمامافأمراضاألمٌلقدشخٌ ة:تشخيص أمراض األمّ  -ٔ ؛
قدأسهبسيالٌنور،بينما٪بد(ُ)فأصيبتابنكالببلايكا١بور،أكجزىاُب٨بالفةأمرالنيبدمحم

تشخيص اليأسمراضاألىذهُب منها؛ كذكر الصٌالعداكةكحبٌ، كغياب ا٢بياتْب، ُب دؽ
،كاالستبدادكالتسلط،كحصراالىتماـُبا٤بصلحةكابطالركحيةابلرٌا١بهلكياسية،االجتماعيةكالسٌ

مراعا(ِ)الفردية كعدـ مساكئ، كتقليد كا١باىل، العامل كالتعٌصبمن اإلسبلمٌية، الٌشريعة أحكاـ ة
 .(ّ)ا٤بدنيةاألكركبية

كٲبكنأفنوجز اإلماـ بو كىوسيالٌنورالذمجاء ابنابديس، اإلماـ أخوه بو جاء فيما
كغّبىا،احمدؽ،كالَبٌالذمأيمرابألخبلؽا٢بسنة؛كحسنالظناب،كالص٨ٌبالفةأمرالنيب

قاؿ كغّبىا، العداكات كنشر كالكذب، اليأس، عن السيئة؛ األخبلؽ تعاىل:كينهى  ٰىُّهللا

.(ْ)َّجئحئ يي ىي  ني مي زي ري
أل إجياد احللول ألمراض األّمة: -ٕ ا٢بلوؿ إٯباد ُب اإلماماف فابنمراضاألمةأسهم ؛

إىلكتابهللا الٌرجوع تلكاألمراضُب (ٓ)ابديسيرلعبلج كما دمحم، عليو الٌصبلة-كاف عليو
منواب٣بّبُباإلسبلـ-كالٌسبلـ القركفالٌثبلثةا٤بشهود٥با بينمايصفأخوه،(ٔ)،كمامضتعليو

األمٌسيالٌنور أمراض اليأسعبلج بدؿ األمل ُب الكذب(ٕ)ة بدؿ كالٌصدؽ بدؿ(ٖ)، كابة ،
 .(َُ)،كالشورلبدؿاالستبداد(ٗ)العداكة

                                  
.ّٕٔص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ِْٗص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ِْٕ(ا٤بصدرنفسو،صّ)
.ٕسورةا٢بشر،اآلية:(ْ)
.َُٗ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ٓ)
.ّٕٔص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٔ)
.ِْٗص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٕ)
 .َٔٓا٤بصدرنفسو،ص(ٖ)
.َٗٓا٤بصدرنفسو،ص(ٗ)
.ُْٓنفسو،صا٤بصدر(َُ)
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بوأخوهك٪بدكصف فبالرجوعإىلسيالٌنورابنابديسالعبلجألمراضاألمةأمشلكأعم٩باجاء ،
القرآفكالسنةكسّبةالسلفالصاّب٪بدكلالوصفاتألمراضناكمنذلكالدعوةإىلاألملكالصدؽ

كابةكالشورل.
نأجلمالعملعلىاإلمامافدأبالوحدة اإلسالمية، ونبذ اخلالف: عوةالدّ اثلثا: 

 ،كا٤بقارنةبينهماُباآلٌب:بلؼبْبأفرادىا،ك٧باربةكٌلأسبابا٣بةاألٌمةكحد
فنجدابنبركٌراإلمامافأتثٌأتثّرمها برّواد اإلصالح: -ٔ اداإلصبلحُبالعاملاإلسبلمي؛

الٌدينابديسقدأتثرٗبحمدطاىربنعاشور،كدمحمالنخليالقّبكاٍل،كٮبامنأتباعمدرسةٝباؿ
.كالتقىابلٌشيخدمحمٖبيت(ِ)،كماأتثرأبستاذهالداعيةالتونسيالبشّبصفر(ُ)األفغاٍل،كدمحمعبده

.كأتثرأيضااب٢بركة(ْ)،كىوزميلاإلماـدمحمعبده،ا٢بامللفكرهاإلصبلحٌيُباألزىر(ّ)ا٤بطيعي
.(ٓ)اإلسبلمياإلصبلحيةالٍبرفعلواءىااإلماـدمحمرشيدرضاُبالعامل

كتلميذهالشيخيناألفغاٍلبرٌكاداإلصبلح؛كالشيخٝباؿالدٌسيالٌنورركعلىا٤بنواؿنفسوأتثٌ
للٌشيخ(ٔ)عوةإىلالوحدةاإلسبلميةدمحمعبدهمفٍبالٌدايرا٤بصريةُبالدٌ ،كالننسىلقاءهك٧باكرتو

منإصبلحليخرجمنمشكاةامافجاءبواإلمإذفإٌفما.(ٕ)ولبلدهتركياٖبيتا٤بطيعيأثناءزايرت
كاحدة.
أسبابالفرقةكا٣ببلؼدعاالرجبلفإىلنبذالتعصبككلٌدعوهتما إىل نبذ التعّصب: -ٕ

بْبا٤بسلمْب؛فهذاابنابديسذـٌكٌلأشكاؿالعصبية؛للجنسأكالقبيلةأكالبلدأكا٢برفةأكغّب

                                  
-ّْ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ُ)

ّٓ.
.ّٓا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ُٖ-َٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ّٖ،صِط،يد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرةالشيخ عبد احلم،تركيرابحعمامره(ْ)
 .َّص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ٓ)
.ْْٔص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
.ْٖ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل سعيد،،بديعالزمافالٌنورسي(ٕ)
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إىلاطٌراحٝب(ُ)ذلك دعا للفرقةبْبا٤بذاىباإلسبلميةكا٤بشاربا٤بنضوية،كما يكوفسببا يعما
لوحدةاإلسبلمٌيةلٙبٌققأالٌ؛إذيرلسيالٌنورأخوههجنفسوساركعلىالنٌ.(ِ)ةأىلاإلٲبافٙبتقبٌ

كٲبيلواإىلكحذٌ.(ّ)أسبابالفرقةكا٣ببلؼإاٌلبنبذالتعٌصبا٤بذىيب،ككلٌ راألتراؾمنأفينخدعوا
.(ْ)األكركبيْبمكايد

 ِّ ُُّّٱٱاىل:قولوتعمصداقال،سامحكالتآلفبْبا٤بسلمْبمندعاةالتٌْبالرجلفٌإ

.(ٓ)َّمئنئ زئ رئ ّٰ
ةتوحيدجهودالعلماءفيمادعااإلمامافإىلضركردعوهتما إىل توحيد جهود العلماء: -ٖ

سيالٌنورحثٌك،(ٔ)بينهم معأراببالعلم كحٌذر الٌشقلىتوحيدجهودىم، فيمانمغٌبة اؽكالفرقة
.(ٕ)دكخارجهاداخلالببل٨بٌططاتالعلمانيْبأماـالوقوؼصٌفاكاحدامنأجلبينهم

أعداءاإلسبلـُبعلىلماءا٤بسلمْبلتفويتالفرصةعلىآتلفعإذففالرجبلفحريصاف
.(ٖ)َّممىم خم حم جم يلُّٱتعاىل:يقوؿهللا،تفتيتمشلاألمة

كبّبا،كُبالوقتذاتوأسهماإلمامافُبخدمةبلديهممتهما لبلديهما:خد -ٗ إسهاما ا
الذمة؛فحظيتا١بزائرٗبكانةكبّبةعندابنابديس؛فهيكطنوا٣باصٌىوخدمةللمسلمْببعامٌ

كا ا٤باضيكا٢باضر ركابطمن أبىلو (ٗ)٤بستقبلتربطو خدكيرل. للجزائر ا٤بغربخدمتو ألكطاف مة
.(َُ)ُبآفكاحدإلنسانيةالوطنالعريبكاإلسبلمي،كا،كالعريب

                                  
.َُٔص،ِج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ُٕٓ-ُٓٓصا٤بصدرنفسو،(ِ)
.ّٖ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ُْٔ،صْط،، ادلكتوابتورالنّ كليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.َُّاآلية:منسورةآؿعمراف،-(ٓ)
.ّٕ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ٔ)
.ُِٓ-ُُٓ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٕ)
.ْٔاآلية:منسورةاألنفاؿ،-(ٖ)
.ِّٔص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٗ)
.ِّٕصا٤بصدرنفسو،(َُ)
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ترتكزأساساعلىبلدهتركياكماكانتخدمةابنابديسللجزائر،سيالٌنوركملتكنخدمة
.(ُ)،فهوالذميدعواألتراؾدكماإىلاالعتزازابإلسبلـا٤بسلمْباكانتتشملسائربلدافكإ٭بٌ

جبلفُبتسامحكحسنمعاملةمعمنخالفهماالرٌظلٌالفيهما:مح مع سلعامل السّ التّ  -٘
منالصوفيةكالطرقيْب؛فهذاابنابديسٲبٌديديوللطٌرقيْبليتألٌفهمخدمةلؤلٌمة،كُبالوقتذاتوال

كضبلالهتم ببدعهم الدٌ.(ِ)يقر على كسار أخوه نفسو يكَبثسيالٌنوررب كمل ا٤بتصوفة، ٘باه
ههمابلٌتسامحكالعفوكحسنالظٌنهبم،إذعٌدذلكنوعامنالنصيحة،كضرابمنابنتقاداهتمككاج

.(ّ)الٌتكرَل
صح٥بم،أليفبْبا٤بسلمْب،كالنٌادأهبماالتٌإذفكافاإلمامافاليبادالفالسيئةابلسيئة،كإ٭بٌ

 خن حن  جن يم ىمُّٱٱمدحوهللاتعاىلكقاؿفيو:الذمهماقتداءبرسوؿهللافذلكمنحقٌ
 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن
.(ْ) َّرب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ

فابنابديسفكرة العمل اجلماعي:يهما تبنّ  -ٙ العملا١بماعي؛ اإلمامافإىلفكرة دعا
أنٌوالٲبكنسيالٌنوركيرلأخوه.(ٓ)افابكرسولوالنهوضبذلكإ٭باىومنمقتضياتاإلٲبأفٌيرل

كانتقدكضع،(ٔ)نالفرديةكاألاننيةقإالٔبهودٝباعيةلؤلشخاصبعيداعللعملاإلصبلحٌيأفيتحقٌ
تفرٌ ُب زمانو ُب اإلسبلمية ا٤بشيخة كعجزىادىا ا١بماعة،(ٕ)كأاننيتها زماف ىو الٌزماف أف كيرل ،
.(ٖ)كا٢باكمإ٭باينبثقمنركحا١بماعة

                                  
.َُٓص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ِِٓص،د.ط،سلفية والتجديدالشيخ عبد احلميد بن ابديس ال،دمحمالدراجي(ِ)
 .ّّٖ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ُٗٓسورةآؿعمراف،اآلية:-(ْ)
.ُِِ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ٓ)
.ُّٔص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل سعيد،،بديعالزمافالٌنورسي(ٔ)
.ِّٓا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
.ِّٓا٤بصدرنفسو،ص(ٖ)
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يقوؿهللا،بلمييناإلسملا١بماعيا٤بنبثقمنركحالدٌإذفكافاإلمامافيؤمنافبفكرةالع
.(ُ)َّحفخف جف مغ جغُّٱٱتعاىل:

الثاٍل انتهىالفصل قد ع-كا٢بمد–كىا الدعوية استعراضللجهود العبلمتْببعد ،ند
 كسننتقل ذلك، ُب مقارنة -كعقد هللا من عن-بعوف ا٢بديث حيث الثالث الفصل إىل

عوية.كسائلهماالدٌ

                                  
.ِاآلية:منسورةا٤بائدة،-(ُ)
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 عويةصل الثّالث: وسائلهما الدّ الف
الدٌالبدٌ ككلٌللمنهج ا٤بدعويْب، إىل إليصالو كسيلة من انجحةعوم الوسيلة كانت ما

هبا؛ماتنوعتىذهالوسائلزاداستفادةأكربعددمنا٤بدعويْباينعة،ككلٌكانتٜبرهتا
؟فمنملترقوىذهالوسيلةماؿإىلتلك،فماىيالوسيلةلغةكاصطبلحا

ا٤بلك،الوسيلة لغة:  عند ا٤بنزلة الوسيلة: كسل منظور: البن العرب لساف ُب جاء
القربةالٌدرج هللاة، إىل الراغب كالواسل للفّبكز(ُ)، ايط القاموس كتاب ُب كجاء .

أم توسبل: إبلي أخذ يقاؿ السرقة، كالتوٌسلي: كاحد، ٗبعُب كالواسلة الوسيلة آابدم:
    .(ِ)سرقة
الدٌيلة اصطالحا: الوس بو يتوٌصل فقاؿ:"ما الوسيلة البيانوٍل الفتح اعيةعٌرؼدمحمأبو

.(ّ)عوةمنأمورمعنويةأكمادية"إىلتطبيقمناىجالدٌ
ا٤بناسبة الوسائل استخداـ إىل كالدنيوية الدينية أىدافو ٙبقيق سبيل ُب ا٤بؤمن يسعى

 .(ْ)َّمث هت مت خت حت  جت هب مبُّٱٱ:لذلك،يقوؿتعاىل
بدعوهتمإىلالٌناسابتغاءمرضاةهللاك ابلوسائلالٌدعويةليصلوا جٌل-الٌدعاةىمأكىلالنٌاسانتفاعا

كصٌحة منهاجهم، كماؿ متوٌقفعلى الٌدعوة ُب ك٪باحهم كونو، ُب هللا سنن مع كٛبٌشيا شأنو،
كسائلهم كقٌوة الٍباستخ(ٓ)أساليبهم، الوسائل ىيىذه فما اإلماماف، ابديسالندمها كابن ورسي

.ماأيٌبللوصوؿبدعوهتماإىلمايصبوافإليو؟ىذاماسيوضحابلتفصيلفي

                                  
 .َُّ،صُْج،ّط،لسان العرب،ابنمنظور(ُ)
 .َُٖٔص،ٔط،القاموس احمليط،الفّبكزآابدم،،٦بدالدين(ِ)
.ِِٖص،ّط،ادلدخل إىل علم الدعوة،أبوالفتحالبيانوٍلدمحم(ّ)
 ّٓاآلية:منسورةا٤بائدة،(ْ)
.ِّٖ-ِِٖص،ّط،ادلدخل إىل علم الدعوة،دمحمأبوالفتحالبيانوٍل(ٓ)
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 :عوية ادلشرتكة بني اإلمامني: الوسائل الدّ ّولادلبحث األ
 :ادلطلب األول: وسيلة ادلسجد

صوؿدينوا٤بسجدىوا٤بنارةالٍبيسَبشدهباا٤بؤمنُبحياتو،كيستمٌدمنومقٌوماتو،كيعرؼفيهاأ
كفيو٪بحالرسوؿكمبادئو ،نورا٥بدايةُبالعا٤بْب فنشركا .(ُ)ربطالنٌاسبرهبم،كرٌصصفوفهم،

كك إىلهللاىو الدعوة كسائل من ىداية-تعاىل-سيلة نشر أجل من كا٤بصلحوف الٌدعاة استثمره
كُباآلٌب.كتفصيلذلكابنابديسسيالٌنورْبالٌناس،كمنأكلئكاإلمامافاإلسبلـب

ور : وسيلة ادلسجد عند أّوال  :سيالّن اإلماـ الستغبلؿسيالٌنوركاف السٌباقْب من
إىلهللاا٤بسجد منكسائلالٌدعوة كأٮبٌيتوُببعثمواتاألممكسيلة ا٢بضارٌم حيثأدرؾدكره

 .(ِ)-تعاىل–فصرؼعنايتوفيوللوعظكاإلرشادكالٌتبليغعنهللا
اإلم آمن ككلقد أتثّب من ٥با كما اإلسبلـ ُب للخطابة الفٌعاؿ ابلٌدكر نفوساـ على بّب

(ّ)ا٤بدعوين أثناء. األموم، ا٤بسجد ُب ألقاىا الٍب تلك خطبو أشهر عاـكلعٌل لدمشق زايرتو
كتسمىُُُٗ الشامية)ـ، يقربمنعشرة(ا٣بطبة ما كحضرىا الٌشاـ، لطلبعلماء استجابة ،

٥بفيهاأمراضالعاملاإلصشخٌ،كقد(ْ)آالؼشخص ،كمازالت(ٓ)اسبلمٌي،ككصفالعبلجالبٌلـز
الٌناسىذ .(ٔ)اىذها٣بطبةتيطبعكتيقرأكتدٌرسُببعضا٤بدارسكا١بامعاتإىليـو

يتبٌْب استطاعاستثماركسيلةا٤بسجدُبالوعظكاإلرشادكالٌتبليغعنسيالٌنورأفٌكمنىنا
الدكاءالناجعهللاتعاىل،كقدبرزُب ٤باكىبوهللامنقدراتكإمكاانت،كاصفا اجملاؿا٣بطايبفيها

ألمتو،متحدايبذلكمنيكيد٥بامناألعداءكا٤بَببصْب.

                                  
.ُُْ،صُط،منهج الشيخ بيوض يف اإلصالح والدعوة،دمحمبنقاسمانصربوحجاـ(ُ)
.ِٖٓ،صالّنورسيالبعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد كرغي،الشيخة(ِ)
.ِٖٓا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ْْٕص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ِْٗا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
.ِٗٓ،صالّنورسيمان سعيد البعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الز الشيخةكرغي،(ٔ)
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كانتمعظما٤بساجدُبا١بزائربيدا٤بستعمر : وسيلة ادلسجد عند ابن ابديس:اثنيا
األحرارم منٱبدـمصا٢بو،كٲبنعالعلماء إىلبناءيوٌظففيها دفعابألمة ٩با فيها األٌمة نتوعية

 .(ُ)مساجدحرٌةُبالقرلكا٤بدفلتوعيةالناسفيهاكعظاكإرشاداكتدريسا
فيو أدرؾابنابديسالٌدكرا٢بضارمللمسجدكأٮبٌيتوُببعثمواتاألممفصرؼعنايتو

الع يدعو دكما فهو كالتبليغعنهللاتعاىل، منللوعظكاإلرشاد كٰبٌذر العلم، أمانة إىلٙبٌمل لماء
 ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّٱ:،يقوؿهللاتعاىل:(ِ)القعودكالكتمافكالٌدعة

 مب خب حب جب  هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري
بُب.(ّ)َّهب فما اإلسبلـ، ظهر منيـو "ا٤بسجدكالٌتعليمصنوافُباإلسبلـ كقاؿاإلماـ:

استقٌرُبداراإلسبلـبيتوالنيب ".(ْ)حٌٌببُبا٤بسجديـو
ككافاإلماـيعظالٌناس،كيرشدىم،كأيمرىماب٤بعركؼ،كينهاىمعنا٤بنكرمنخبلؿتفسّبكتاب

هللا أحاديثرسوؿ كشرح تعاىل، يكوفهللا أف على كٰبٌث الٌسلفالٌصاّب، بسّب كالٌتذكّب ،
القرآف منهج يسلك كأف كا٢بديث، ابلقرآف الٌدعوم ا٣بطاب كالوعظإصبلح كالبياف الٌدعوة ُب

.(ٔ)..(ٓ)َّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ:هللاكاإلرشادمستٌدالبقوؿ
قاؿهللا ابلقرآف، الكرَلأفيعظكيذكًٌر أمرهللاتعاىلنبٌيو  خس حس جسُّٱ:كقد

،كأٛبٌوُبمٌدةربعقرف،ككافيكتب-عٌزكجلٌ-لذاعِباإلماـبتفسّبكتابهللا(ٕ)َّحص مس

                                  
 .َْٓ،صاإلمام عبد احلميد ابن ابديس ومنهجو يف الدعوة من خالل آاثره يف التفسري واحلديثعامرعليالعرايب،(ُ)
ق،الرايض،مكتبةا٤بلكُّْٓ،٦بلةالبياف،التجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،ركزالبحوثكالدراسات٩ب(ِ)

.َُْ،صفهدالوطنية
.ُٖسورةالتوبة،اآلية:(ّ) 
 .ِٓص،ِط،عبد احلميد بن ابديس العامل الرابين والزعيم السياسيمازفصبلحمطبقاٍل،(ْ)
.ّّف،اآلية:سورةالفرقا(ٓ)
.َُٔ،ص،٦بلةالبيافالتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،مركزالبحوثكالدراسات(ٔ)
.ْٓاآلية:من،سورةؽ(ٕ)
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،يفٌسرفيها(٦بالسالتذكّبمنكبلـا٢بكيما٣ببّب)بعنواف(الشهاب)تاحياتُبصحيفةبعضاالفت
.(ُ)آايتمنالذٌكرا٢بكيم

الٌدعويةأبسلوبكاضح،سهلالتٌناكؿ،كيشفعكبلموككاف يفٌسرالقرآفالكرَلُبرحبلتو
إذا-علىأقٌلتقدير-منوأبحاديثنبويةشريفة،كيشَبطعلىطلبتوحفظكتابهللاكامبلأكربعا

.(ِ)أردكاحضوردركسوالعلمٌية
ككافاىتماموبشرحا٢بديثالنبوٌمالٌشريفإذشرحكتاب"ا٤بوطٌأ"لئلماـمالكبنأنس،

 سنة الكرَلُّٗٗكختمو للقرآف منختمو عاـ بعد بتعريف(ّ)ـ يدٌرسُبكتاب)الشفا ككاف .
ك عياض، للقاضي ا٤بصطفى( )٦بالسحقوؽ بعنواف: افتتاحيات )الٌشهاب( صحيفة ُب يكتب

.(ْ)التذكّبمنحديثالبشّبالٌنذير(
كٰبرصعلى فهمو، كٰبسن قرآٍليتقنحفظكتابهللا، جيل ذلكإنشاء ا٥بدؼمنكٌل ككاف

لذمالعملبوُبالٌليلكُبالٌنهاراقتداءبسّبةالٌسلفالصاّب،كصٌدا٤بخططاتا٤بستعمرالفرنسيا
.(ٓ)جٌردا٤بسجدمنمهاموالٍبعرؼهبا

ك٬بلصإىلالقوؿأفابنابديساستطاعاستثماركسيلةا٤بسجدُبالوعظكاإلرشادكالتعليم
يطرةعلىا٤بساجدكحصرىاعلىمنٱبدـسياستوفقط.مفواتعلىا٤بستعمرالسٌ

عليم اين: وسيلة الّت  :ادلطلب الّث
:،قاؿهللالماءأمناءمعلىأيدمعلومنالتعلٌ،فبلبدٌيشاإلنسافجاىبلسبلـأفيعأيىباإل

عاةكا٤بصلحوفكعلماءاإلسبلـلتعليماألمةلالدٌتصدٌك.(ُ)َّخصمص حص مس خس حس جسُّ

                                  
.ُِٕ،ص،٦بلةالبيافالتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،مركزالبحوثكالدراسات(ُ)
.ُِٕ-ُِٔا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم شهرةشفرم،(ّ)

.َِٗ-َِٖ،صميالبشري اإلبراىي
 .ُِٕ،ص،٦بلةالبيافالتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،مركزالبحوثكالدراسات(ْ)
(ٓ) شفرم، اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم شهرة

.َِٖ-َِٓ،صالبشري اإلبراىيمي
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لئكاإلمامافكمنأك؛ىلهللا،كنشرا٥بدايةبْبا٣بلقذكىاكسيلةمنكسائلالدعوةإأموردينهاكاٚبٌ
،كتفصيلذلكُباآلٌب.ديسكابنابسيالٌنور

عليم عند أّوال ور : وسيلة الّت بعدسقوط :سيالّن انقبلابعاشتتركيا العثمانية ا٣ببلفة
طاؿكلميادينا٢بياة،كأثٌرأتثّبامباشراعلىقضٌيةالٌتعليم،كسيطرا١بهلُبأكساطالٌناس،كبّبا

عل نفوذىا العلمانٌية كبسطت الفوضى، فيهم العلماء،كعٌمت كقٌتل كا٤بؤٌسسات، ا٤برافق ى
؛(ّ)مصادرالٌتعليمواربية،كجٌففا٢بركؼالعواالٌتعاليماإلسبلمية،كألغالعلمانيوفٮٌبشك .(ِ)...شٌردكاك

أداةلدفعالٌناسإىلعندىم،كأصبحتالفلسفة(ْ)ماأكٌببومنعلم،كتكنولوجياكابلغربفقدفتنوا
 .(ٓ)٢باداإل

لَبكياأانساكقفواضٌدالٌتغريب،كطمسحقائقالٌدين؛فنشركاالعلمالٌنافع،كحاربواقٌيضهللا
فاحصاالذمنظرإىلمستجدٌسيالٌنورا١بهلبشٌٌبصوره،كمنأبرزأكلئكاإلماـ اتعصرهنظرا
ُبالٌناس أفيبٌثركحالعلم منخبلؿالرسائلالٍبألٌ(ٔ)فحاكؿجهده ا، ككانتٗبنزلة ٤بنقذفها،

بشؤك(ٕ)لؤلمة قرآٍليضطلع تكوينجيل منأجل بطبلبكيبثٌ،هنا، يصفهم فيها رسائلاألمل
ينإحياءالدٌ"إفٌ:سيالٌنورهايةإىلإحياءاألمةإبحياءدينها،يقوؿاإلماـ،ليصلهبمُبالنٌ(ٖ)الٌنور

ئلفيماٱبصنشرالعلمماأيٌب:اجاءُبىذهالرسا،ك٩بٌ(ٗ)يننورا٢بياة"ةكحياةالدٌإحياءلؤلمٌ

                                  
.ِٖاآلية:منفاطر،سورة(ُ)
.ِٓص،ُط،الّنورسيالتعليم يف ضوء فكر سعيد إبراىيمأبودمحم،(ِ)
.ِٔا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ِْ-ِّا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.ُُص،ّط،يالّنور ، ادلثنوي العريب الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.ُِا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
.ِٗص،ُط،الّنورسيالتعليم يف ضوء فكر سعيد براىيمأبودمحم،إ(ٕ)
.ُِٖ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٖ)
.َٔٔ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٗ)
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كاالختبلؼ- كالتشٌتت، كالفقر، ا١بهل، كالسٌيئاتىو الٌشركر ٝبيع منبع فأعلن(ُ)إٌف ،
.(ِ)ا٢بربعلىا١بهلكالفقركالفرقة،كاإل٢باد،كبٌْبزيفاألابطيلكا٣برافات

"فلكمأفتقٌدركامنخبلؿالٌنظرإىلالكوف،قاؿاإلماـ:-كجلعزٌ–ابلعلميعرؼا٣بالق-
،كمدلداللةةكحكمشٌٌبكلمةمنومعافٝبٌمدلداللةكتابالكوفالكبّبالعظيمالذمُبكلٌ

.(ّ)"-كعبلجلٌ-إىلابرئوسبحانوكإىلكاتبو-كىوالعامل-ىذاالكتاباألكرباجملسم
ومدعاةللٌزىواليكوفالتفٌوؽفيحٌبٌتكوفللعلمضوابطأخبلقيةٙبكمودعوةإىلأف-

.(ْ)علىاآلخرين،ككسيلةلئلكراهكاالستبدادكالقهر
دعوةإىلالعودةإىلالقرآفالكرَلفهوا٤بصدراألساسللعلمكا٢بكمةكالَببيةا٢بسنة،يقوؿ-

العامل ٥بذا ا٤بريب ىو لكتابالكائناتالكبّب...ككذا األزلية الَبٝبة "ىو الكرَل: القرآف ُب اإلماـ
(ٓ)ٍل..."اإلنسا

ملتزكيةالٌنفوسكأتىيلها٤بواجهةٙبدايتا٢بياة،كالٲبكندعوةإىلتوفّببيئةمبلئمةللتعلٌ-
.(ٔ)(يةالٌنورا٤بدارس)وجدذلكإالُبأفي

كا٤بعارؼاإلسبلمية٤بواكبةالٌنوربدعوةطبلٌ- إىلاالنفتاحعلىالكوفكا١بمعبْبالعلـو
.(ٕ)اتالعصرمستجدٌ

الٍبتقرؤكهنايبحثالعلميدعوإىلالسٌإفٌ- عادةاألخركية،كقاؿ:"إٌفكٌلعلممنالعلـو
.(ٖ)عنهللادكما،كيعٌرؼاب٣بالقالكرَل،بلغتوا٣باصة"

                                  
.ُّص،ّط،يالّنور ، ادلثنوي العريب الّنوركليات رسائل سعيد،،بديعالزمافالٌنورسي(ُ)
.ُٓا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.َّٓا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ٕٔص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ِِْص،ْط،ةإحسافقاسمالصا٢بيترٝب،كلمات، الالّنوركليات رسائل ،الٌنورسيبديعالزمافسعيد(ٓ)
.ُُٕا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
.ّٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٕ)
.َّٓ-َّْا٤بصدرنفسو،ص(ٖ)
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يتبٌْب سبقذكره أفاإلماـك٩با التٌسيالٌنورلنا الكربللوسيلة مفقدعلٌ؛عليمأعطىاألٮبية
أاألمٌ الٍب رسائلو خبلؿ من منوٌلٌة ا٤بساجد، ا٤بدارسأك ُب العلم إىلحلق ٔبلوسو ابلدٌفها كرىا

العصرالٌنوراألساسللقرآفكا٤بدارس يةكاألخبلؽُبإ٪باحعمليةالتعليممعانفتاحعلىالكوفكعلـو
ةالذينيسعوفليبلكهنارامنأجلإضبلؿلألعداءاألمٌلنيلسعادةالدنياكاألخرل،كبذلكتصدٌ

ألمة.ىذها
عليم عند ابن ابديس: اثنيا اإلجراءاتإليقاؼاٚبٌ: وسيلة الّت من ٝبلة ذتفرنسا

العملالَببوٌمُبا١بزائر؛فَبكتا١بزائرٌميرزحُبظلماتا١بهل،كمنعتتعليمالٌلغةالعربيةكأمور
منها برخصة إاٌل الٌسجوف(ُ)الٌدين ُب ابلعلماء كزٌجت التٌ(ِ)، من الكبار كحرمت ُب، هذيب

 ...(ّ)الٌنوادم
تونسكالزٌ من عاد فقد الواقع؛ لؤلمر اإلماـ يستسلم تٌتقدمل شعلة أرضالوطن إىل يتونة

ٞباسةكنشاطا،كشرعُبالٌتدريساب١بامعالكبّببقسنطينة،كحيكتضٌدهمؤامرة،نسجخيوطها
،كقٌررالٌسفرإىلا٢بٌج(ْ)دريسأعداءاإلصبلحابلٌتعاكفمعا٤بستعمرالفرنسي؛فحيلبينوكبْبالتٌ

ألداءالفريضة،كنصحوشيخوحسْبأٞبدا٥بندمابلعودةإىلأرضالوطنكا١بهادفيها،فاستقبلتو
.(ٓ)عليم٦بدداـ،كشرعُبالتٌُُّٗقسنطينةسنة

دٌرسابنابديسُبمساجدكثّبةبقسنطينة؛كا١بامعالكبّبكاألخضركسيدمعبدا٤بؤمن،
اختاراإلماـا٤بسجدللٌتدريساقتفاءبرسوؿهللاك.(ٔ)ومعزة،كُبمدرسةٝبعيةالَببيةكالٌتعليمكسيدمب

                                  
.ِّْص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ُْٖا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ْٔٓرنفسو،صا٤بصد(ّ)
.َْ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ْ)
.َٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب (ٓ)
.ُُْا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
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ٌا٤بسجدكالٌتعليمصنوافُباب٤بدينةا٤بنورة،كقاؿ:استقرٌالذمبُبا٤بسجد،كعٌلمفيوأصحابو٤با"
ظهراإلسبلـ" .(ُ)اإلسبلـمنيـو

تدريساإلماـُبا٤بسا يقتصر االبتدائيكمل للٌتعليم يكوفأساسا جدفقطبلأٌسسمكتبا
ٍبٌ علماءالعريب، ٝبعية عليها تشرؼ متكاملة، ابتدائية مدرسة فصار الٌزمن من فَبة بعد تطور

ا٤ببادرةُبقسنطينةٍبٌ انتشرتُبسائرا٤بدفكالقرلُبالقطرا٤بسلمْبالٍبيرأسها،ككانتىذه
.(ِ)ا١بزائرم

لٌتعليمُبمساجدقسنطينةللكبارفقط،أٌماالٌصغارفإهٌنميَبٌددكفإىلالكتاتيبلتعٌلمكافا
الكبارك(ْ)قُِّّالٌصغارُبالكتاتيبعاـابنابديسعٌلمك.(ّ)القرآفالكرَلعلىطريقةا٤بغاربة

الكبّب ا١بامع ق(ٓ)ُب سيدم كمسجد األخضر، اب١بامع العلم ينشر سنة عشرين كأمضى موش،،
ـإىلكفاتوُُّٗسنة؛أممنسنةِٕها،كبلغتمدةتدريسوكلٌ(ٔ)كمسجدسيدمعبدا٤بؤمن

.(ٕ)ـَُْٗأبريلُُٔب
كالفقو، كا٢بديثالٌشريف، ك٘بويده، كتابهللاا٢بكيم، تفسّب على كمشلتدركساإلماـ

فنو بشٌب كالعربية اإلسبلمية، كاألخبلؽ كاآلداب، الدينية، كبياف،كالعقائد كصرؼ، ٫بو، من هنا؛
كا٢بسابكغّبٮبا كا٤بنطق، عقلية؛ كفنوف كأدب، ككانتا(ٖ)كلغة، جيل. إنشاء تدريسو من لغاية

.(ٗ)تعقدعليوآماؿاألٌمةاإلسبلميةقرآٍل

                                  
.ِٓ،صِ،طالرابين والزعيم السياسيعبد احلميد بن ابديس العامل مازفصبلحمطبقاٍل،(ُ)
.ُْٓ،صاإلمام عبد احلميد ابن ابديس ومنهجو يف الدعوة من خالل آاثره يف التفسري واحلديثعامرعليالعرايب،(ِ)
.ُُْص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ُُْا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.ُُٓا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
.َُٗ،صُ،جرنفسوا٤بصد(ٔ)
.َُٓ-َُْ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٕ)
ُٓٗص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٖ)
.َُٕ،صُ،جُ،ـا٤بصدرنفسو(ٗ)
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؛ألٌفا٤بستعمرالفرنسيكافيسعىجهدهاعلىا١بانبالديِبكالٌلغومكيبلحظُبتلكا٤بوادتركيزى
اإلطاحةهبما،ك٧بوالشخصيةا١بزائريةالعربيةاإلسبلمية.كٚبرٌجعلىيداإلماـجيلمستنّبمنأجل

.(ُ)ىوعمادالٌنهضةُبا١بزائر،كاافظعلىمقوماتالشخصيةالوطنية
أفٌكيتنب٩بٌ سبقذكره ابنابديسقداٚبٌا التٌاإلماـ عليمُبا٤بساجدكا٤بدارسمنذكسيلة

توكتكوينجيلقرآٍلقائدكاع،متحدايبذلكا٤بستعمرالذمكافيسعىمنأجلأبمٌهوضأجلالنٌ
ماتالشخصيةاإلسبلميةالعربية.٧بومقوٌ

 :عليمةادلطلب الثالث: وسيلة إنشاء ادلؤسسات التّ 
ا٥بدايةمنأجلالٌدعوةإىلهللا،كنشررىااإلمامافعليميةكسيلةدعويةسخٌإٌفإنشاءا٤بؤسساتالتٌ

يتخرٌ ذلكمناصبعدٌبْبا٣بلق، بعد من كيشغلوف اإلسبلـ، أبناء فيها اجملاالتالدٌج ُب ينيةة
:،كتفصيلذلكُباآلٌبالقتصاديةكغّبىاقافيةكاياسيةكاالجتماعيةكالثٌكالسٌ

ور ؤّسسات التعليمية عند : وسيلة إنشاء ادلأّوال  :سيالّن اإلماـ أفٌسيالٌنوريرل
الطٌال ىو النٌٌتعليم ٙبقيق أجل من الوحيد الشٌريق هضة كا١بامعاتفاملة، ا٤بدارس إنشاء إىل دعا

كي(ِ)عليميةساتالتٌكا٤بؤسٌ كأهنٌتصنعأ٭بوذجاإلنسافالذمسيكراىا، منوفرجلا٤بستقبل، أىٌما
أفتكوفالٌلغةلغواي،ككيدعوإىلأفيزاكؿالٌتعليمفيهامدٌرسوفمؤٌىلوف .(ّ)مظاىرالعاملا٤بتحٌضر

كا٤بعارؼالوطنية)القومية(لغةكلٌ  .(ْ)العلـو
غةكا٤بضموفالتعليميالذميضٌمسبعاملياللٌكٰبرصاإلماـعلىأفتعتِبا٤بدارسالٍبتؤسٌ

ا٢بديثةالٌضركرية،كيدعوإىلأفيكوفعددالطلبةا٤بتلقْبللعلم٧بدكدا؛ل الٌدينٌيةكالعلـو يتٌمالعلـو
.(ٓ)التحٌكمُبعمليةالٌتكوينالٌتعليمٌيكالٌَببومبشكلجٌيد،كالتكٌفلإبيوائهمكمعاشهم

                                  
(ُ) شفرم، قارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مشهرة

.ِّْ-ُُِ،صالبشري اإلبراىيمي
.ُْٕ،صمن خالل رسائلو الّنورسيادلنهج الدعوي يف فكر بديع الزمان سعيد ابراىيم٤بلم،(ِ)
.َْٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.َْٓ،صا٤بصدرنفسو(ْ)
.ْٗٗا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
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لىتشييدمدارسنوريةيتدارسفيهاالطبلبا٢بقائقالقرآنية؛لكييستدرؾمنخبل٥باماعثٌكٰب
كأكثر-ركرملناومنالضٌ:"كمنىنافإنٌةُباجملتمعالَبكييقوؿاالماـغريبكالعلمنأعملتوأايدمالتٌ

مكافمدارسنوريةصغّبةُبكلٌ-ُبحدكدالقدراتا٤بتاحة-الٌنورأفيفتحطبلب-ةضركرةلؤلمٌ
.(ُ)ين"ةلتدريسالدٌبفتحمدارسخاصٌ-رُبالوقتا٢باض-كلةبعدما٠بحتالدٌ
يكن فقطكإ٭بٌسيالٌنورمل للمؤسساتالَببوية أيضاينظٌر ُبإنشائها أسهم كمثاؿذلك،ا

الثٌالسٌتودعو ا٢بميد عبد جامعةلطاف اٍلإىلإنشاء األانضوؿٙبتاسم شرقي جامعة)إسبلمية
ُبآفكاحد، تكوف(ىراءزٌال الدينية كالعلـو ا٢بديثة كتعُبابلعلـو ُبمصر، للجامعاألزىر شقيقة

.(ِ)يبعلىببلدالشرؽكتكوفكسيلةلئلصبلح،كسٌدامنيعاُبكجوالٌزحفاالستعمارماألكرك
تدرٌ كرألأف كتقيمالٌنوراترسائلكليٌسفيها الكرَل، للقرآف اإلٲبانية ا٢بقائق الٍبتفٌسر
.(ّ)الئلا٤بنطقيةمنأجلإثباتمسائلوالرباىْبالعقليةكالدٌ مليوٌفقُبمبتغاهُبسيالٌنورغّبأٌف

م إىل سيق أف جزاؤه ككاف الزىراء، السٌستأتسيسجامعة من اجملاذيبأبمر ٍبٌشفى أكدعلطاف،
.(ْ)جنبعدذلكالسٌ

ك٩بٌ حرصاإلماـ لنا سبقيظهر الدعويةسيالٌنورا الوسيلة كسعىمن،ر٥باظَّنى؛علىىذه
اجملاالت.مطالبهاُبكلٌةكيليٌبمنأجلجيلصاّبٱبدـاألمٌ،أجلبنائها

أنشأابنابديسمعغّبه د ابن ابديس:عليمية عن: وسيلة إنشاء ادلؤسسات التّ اثنيا
ساتتربويةكانترافداللٌدعوةكنشرالعلممنهاماأيٌب:مناإلخوافمؤسٌ

رىذاا٤بكتبإىلأفصارعليماالبتدائيُبمسجدسيدمبومعزة،كتطوٌإنشاءمكتبللتٌ-ُ
.(ٓ)ريرقانوهنااألساساإلماـُبٙبـ،كأسهمَُّٗمدرسةٝبعيةالَببيةكالتعليماإلسبلميةعاـ

                                  
.ُُٕ،صْط،كلمات، الالّنوركليات  رسائل ،الٌنورسيبديعالزمافسعيد(ُ)
.َِٓ-ََٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ِّٕ،صيالّنورسالبعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد الشيخةكرغي،(ّ)
.ُْٓ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ُُْص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب (ٓ)
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عليهاالٌنهضةا١بزائريةا٢بديثة،-ِ افتتاحا٤بدارسا٢برةللٌتعليمالٌديِب؛كىيأكربدعامةتقـو
 تلكا٤بدارس: كمثاؿ لغتو، كٞباية اإلسبلـ، عن ا٢بديث)كبنيتللٌذكد ا٢بديثتيمٌ(دار بدار نا

.(ُ)األشرفيةالٍبأسستمنذقركفُبدمشقالٌشاـ
سٌأي عاـ ا٤بسلمْب العلماء ٝبعية ابديس،ـُُّٗ-قُّْٗست ابن اإلماـ كترأسها ،

ىذهأنشأتك تعليميةُبسبعْبا١بمعية ا١بزائر٨بتلفمدرسة أ٫باء ،ـُّٓٗ-قُّْٓإىلعاـ
.(ِ)تلميذمابْبفٌبكفتاةََََّكقدرعددالتبلميذفيهابػػػػػ

عويةببنائوللمؤسساتديسعلىىذهالوسيلةالدٌاسبقيظهرلناحرصاإلماـابنابك٩بٌ
مطالبهاُبكلاجملاالت.الَببويةمنأجلجيلصاّبٱبدـاألمةكيليٌب

  :أليف العلميابع: وسيلة التّ ادلطلب الرّ 
أليفالعلميمنأىٌمالوسائلالٍبتعُببنشرالٌدعوة؛إذا٤بؤلفيعرضفيومواضيعوعرضايعتربالتٌ

سلسبل،كٰبشدلذلكماأمكنومنأدلةإلقناعالقارئبصحةكتابتوكصدؽأفكارهكالقيممنطقيامت
.(ّ)الٍبيدعوإليها

ور أليف العلمي عند يلة التّ : وسأّوال اإلماـللتٌ :سيالّن عند خاصة مكانة أليف
منذشبابوكسيالٌنور فقدبدأتمعو لوُبحياتو، األكثرمبلزمة الدعوية فهيالوسيلة وإىلالزمت،

 .(ْ)أخرايتحياتو
اس،ك٘بديدالعهدمعهللا،،ككانتفاعلةُبنشردعوتوبْبالنٌ)*(الٌنوركلياترسائلسيالٌنورفألٌ

ابتداءلطبلب ةاإلسبلمية،ككانتٕبقرسائلبقاعاألمٌكخٌداـالقرآفالكرَلُبكلٌالٌنوركجهها

                                  
.َّٔ-َّٓا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ُُّ،ص،٦بلةالبيافالتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،مركزالبحوثكالدراسات(ِ)
 .ِٖٔ،صالّنورسيالبعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد الشيخةكرغي،(ّ)
.ِٖٔ،صالّنورسيالبعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد الشيخةكرغي،(ْ)

عت"كلياترسائل)*( اتاإلعجاز،ا٤بثنوم"ُبتسع٦بلداتىي،الكلمات،ا٤بكتوابت،اللمعات،الشعاعات،إشارالٌنورٝبي
،ْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسيم،ا٤ببلحق،صيقلاإلسبلـ،سّبةذاتيةانظر،الٌنورالعريب

.ّٔص
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.(ُ)منكتابتهاإنقاذإٲبافالناسكإحياءمعاٍلالقرآفُبالنفوسمنبهةكمرشدةككاعظة،ككافالغرض
فلكوهنامعجزةمعنويةللقرآفالكرَلفهيتنقذأسسالٌنوركلياترسائلا:"أمٌسيالٌنوريقوؿاإلماـ

،اإلٲبافكأركانو،الابالستفادةابإلٲبافالراسخا٤بوجودكإ٭باإبثباتاإلٲبافكٙبقيقوكحفظوُبالقلوب
.(ِ)بهاتكاألكىاـبدالئلكثّبةكبراىْبساطعة..."كإنقاذهمنالشٌ

 ،كُبذلكيقوؿ:"إٌفسيالٌنورالٍبانتهجهانواةا٢بركةاإلصبلحيةالٌنوررسائلكلياتكتعدُّ
باتالتعٌمرٚبريباتجزئية،كالتيرٌممبيتانصغّبانمهدمانكحده،بلتعٌمرأيضانٚبريالٌنوركلياترسائل

.(ّ)ٙبتضناإلسبلـكٙبيطبو"-صخورىاكا١بباؿ-عامةكلية،كترٌممقلعة٧بيطةعظيمة
فقدكاف كمبلحقة، منظلم فرضتعليو، ُبٌظلظركؼقاسية ا٤بؤلفالٌضخم ىذا برز
 عـز الٌتأليفُب ُب الوافر كقتو مستغبل بقيصامدا أنٌو إاٌل جربية، كإقامة كنفي بْبسجن يَبٌدد

.(ْ)اسةكٙبدلكلالظٌركؼكٞب
الرسائلذٌكرت إىلىذه العودة ضركرة على كحثتهم للٌدين، الناصعة اب٢بقائق ا٤بسلمْب

أحضانو،كماخاطبتغّبا٤بسلمْبابعتناؽاإلسبلـكاالىتداءهبديو،كأسهمتُبتطورالنهضة
.(ٓ)اإلسبلمية
بدأتسيالٌنورسائلالدعويةمبلزمةلئلماـأليفىوأكثرالواسبقذكره٬بلصإىلأفالتٌك٩بٌ

.يةُبحياتوالدعويةمعومنذشبابوكالزمتوإىلأخرايتحياتو،ككانتالوسيلةاألكثرفعال
أليف العلمي عند ابن ابديس:اثنيا ابنابديس : وسيلة الّت الٌتأليفعنداإلماـ قٌل

أكقاتو؛كالتعلي لكثرةاألشغاؿالٍباستوعبتجٌل مكالوعظكاإلرشادكإنشاءا٤بؤسساتكتفٌقدنظرا

                                  
.ُْٔ،صمن خالل رسائلو الّنورسيادلنهج الدعوي يف فكر بديع الزمان سعيد ابراىيم٤بلم،(ُ)
.َُٓ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل افسعيد،،بديعالزمالٌنورسي(ِ)
.ِِٓ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ِٗٔ،صالّنورسيالبعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد الشيخةكرغي،(ْ)
.َِٕص،صدرنفسوا٤ب(ٓ)
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غبلءالورؽ،كقٌلةالٌتمويل،كعزكؼالٌشعبعنالقراءةلتفشيا١بهلكالتخٌلفىا٤بنجزات،كالننس
 .(ُ)فيو،كمضايقاتا٤بستعمركهتديداتولو،كٌلذلكأثٌرسلباعلىإقداموعلىالتأليف

ؤلٌفاتكالرسائلكا٤بقاالت،ٝبعهاالدكتورعٌمارموعةمنا٤ب٦بكرغمقلةأتليفوفقدترؾلنا
.(ِ)الطاليبُبأربعة٦بلداتبعنواف"آاثرابنابديس"

اإلماـ: قاؿ الكتب، يؤلفوف يؤٌلفرجاال أف استطاع للكتبفإنو أتليفاإلماـ قٌل كإف
.(ّ)"شغلنابتأليفالرجاؿعنأتليفالكتب"
قلةاشتغاؿ رغمماترؾمنآاثرعلمية-اإلماـبوسيلةالتأليفللدعوةك٩باسبقيظهرلنا

نظرالتفرغولتأليفالرجاؿ،كىممنألفالكتببعدذلك.-طيبة
  :ادلطلب اخلامس: وسيلة العمل الصحفي

الٌصحافةكسيلةمهٌمةمنكسائلالتأثّبُبالرأمالعاـُباجملتمعاتاإلنسانية،كىيأكثرالوسائل
 .(ْ)ُبصياغةآراءالناس،كبلورةأفكارىم،كبناءتصوراهتم،كتوجيوسلوكياهتمأتثّبان

الدعاةكا٤بصلحوفمنأجلنشر كالعملالصحفيكسيلةمنكسائلالدعوةإىلهللاتعاىلاستثمره
كتفصيلذلكُباآلٌب.سيالٌنورىدايةاإلسبلـبْبالٌناس،كمنأكلئكاإلمامافابنابديسك

ور : وسيلة العمل الصحفي عند الأوّ  اىتمٌ :سيالّن الوسيلةسيالٌنوراإلماـ هبذه
ألكضاعا٤بسلمْبُب كبّبا،ككافمتابعا اىتماما العاملمنخبلؿاطٌالدعوية ينشبلعو رُبعلىما

كقدالصحفاليومية يعيشويكلٌ، ما ليقفعنكثبعلىحقيقة بذلك؛ يقـو من طلبتو فمن
كا٤بسلموف يـوذ، ا٤بستعمراتات لوزير خطاب عن الية الصحف إحدل نقلتو مثّبا خربا قرأ

                                  
شهر(ُ) شفرم، اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم ة

.ِّْ-ِِْ،صالبشري اإلبراىيمي
ضبطالنصكالتعليقعليوعليبنحسنبنعليبنعبدا٢بميدا٢بليباألثرم،،أصول اذلداية،عبدا٢بميدبنابديس(ِ)
.َُص،ُط
.ُِٗ،ص،٦بلةالبيافالتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،مركزالبحوثكالدراسات(ّ)
الوصلةَُِّابريلُٕالثبلاثءوسائل وأساليب الدعوة ادلعاصرة، موقع جامعة اإلميان،صاّبالضبياٍل،(ْ)  ـ،عندىذه

http،//www.jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no= 
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غبلدستوف )كليم ك(ُ)الربيطانية الربيطاٍل، ٦بلسالعمـو ُب منىو( نسخة ٱباطبالنوابكبيده
:"ماداـىذاالقرآفبيدا٤بسلمْبفلننستطيعأف٫بكمهم،فبلمناصلنامنالقرآفالكرَلفقاؿ

.(ِ)لومنالوجود،أكنقطعصلةا٤بسلمْببوأفنزي
اطٌىزٌ ككثرة كذكائو بفطنتو كأدرؾ عنيفان، ىزا كيانو ا٣برب أفٌىذا ا٤بسلمْبيتعرضوفبلعو

كقرٌ كعقيدهتم؛ عنيفيستهدؼكياهنم غريب القرآف٥بجـو إعجاز إلظهار حياتو تسخّب حينها ر
"ألبرىننللعاملأفالقرآفمشسمعنويةالٱببوسناىاكالالكرَلكربطا٤بسلمْببتعاليمو،ككعدقائبل:

.(ّ)ٲبكنإطفاءنورىا"
 الدعويةكنشاطواإلصبلحي،فكتبسيالٌنوربرزاإلماـ ُبالعملالصحفيبداايتحياتو

كدعا ٨باطر، من اإلسبلمية األٌمة يهٌدد كاف ما ككشففيها أحداثعصره، فيها مقاالترصد
اإل إىل الٌداخلا٤بسلمْب من األعداء ٨بٌططات إىل كالتفٌطن ابليقظة، كالتحٌلي السياسي، صبلح

إحباطها أجل من كالسعي استمرارلكنٌ.(ْ)كا٣بارج، دكف حالت السلطة على أاتتورؾ سيطرة
الصحفيسيالٌنور كأمر(ٓ)ُبالعمل سياستو، الٌصحفالٍبالٚبدـ ا٣بناؽعلىكٌل ضٌيق فقد ،

.(ٔ)خطاب،أكاجتماععاـيعقددكفرغبةمنوالبوليسٗبنعأمٌ

                                  
منأشهرالقادةالسياسيْبالربيطانيْبُبأكائلالقرفكاحد رات.متوىلرائسةالوزارةُببريطانياأربعـ(ُٖٖٗ-َُٖٗ)(ُ)

اعلمانيناابرزناُب ـعنُُِّٖبعاـ جمللسالعمـو ًبانتخابو.البلىوت كألفعدةكتبُب كنيسةإ٪بلَبا التاسععشر.كافقائدن
ـُُْٖٔبعاـ قوانْبا٢ببوب كأثناءا١بدؿحوؿإلغاء .ركبرتپيل تباعقائدحزباافظْبالسّبأحزباافظْب،كأصبحمن

ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - غالدستون وليم. حزباألحرار ٙبوؿجبلدستوفتدرٯبينامنحزباافظْبإىل
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF% 

.ٓٔ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ٔٔ،ا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ِّْص،ُ،طة العثمانيةادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالف،داثبتالشاذيلو٧بم(ْ)
.ِٖٔ،صالّنورسيالبعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد الشيخةكرغي،(ٓ)
.ِّْص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،داثبتالشاذيلو٧بم(ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%25D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%25D
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قداستثمركسيلةالعملالصحفيبدايةنشاطوسيالٌنوراسبقذكره٬بلصإىلأفاإلماـك٩بٌ
فقدكافمتابعا٤بكائدىمعرب،الدعومكاإلصبلحيُبتوعيةاألمةسياسياكٙبذيرىامنكيدأعدائها

.يومالنشاطا٢بىذاعليوسلطةأاتتورؾفمنعتومنالصحفكا٤بطبوعات،لكنسرعافماضيقت
أدرؾابنابديسمالوسيلةالصحافة : وسيلة العمل الصحفي عند ابن ابديس:اثنيا

منأٮبيةكبّبةُبالعملالٌدعوم،كتنويراألٌمةكبٌثالوعيفيها،كرفعمستواهالثقاُبكاالجتماعي
ربصحفيةسبقتوكاف٥بااالنتشاركالتأثّبداخلكخارجكالسياسيكصناعةرأيوالعاـ.كلقدرأل٘با

كافكا١بزائر،كشغفبقراءةالصحفكاجملبلتكػػػػ)ا٤بنار(لرشيدرضا،ك)الفتح(بالدينا٣بطيب،
 .(ُ)يتابعالصحفالفرنسيةكيعجببنظامهاكأقبلمها

اإلصبلحيةفيها،كملـ،فلمتتحققآمالوُُٗٗشارؾاإلماـُبٙبريرجريدة)النجاح(عاـ
،(ِ)تتحملىيجرأتوكإقداموفَبكها،ككافيكتبمقاالتوابسم)القسنطيِب،العبسي،الصنهاجي(

ٍباستقٌلبتأسيسصحفأٮٌبها:
سنةجريدة ) ادلنتقد(:  -ٔ النٌُِٓٗأٌسسها الشباب حاؿ لساف كجعلها ىضُباـ،

النٌ(ّ)ا١بزائر كتوٌجو ثورية، ككانتٙبمل٥بجة السائدة، كالسياسية الٌصريحلؤلكضاعاالجتماعية قد
،كىوالذمٱبشاهاالستعمار(اعتقدكالتنتقد).إٌفاسم)ا٤بنتقد(مصطلحمناقضلشعار(ْ)آنذاؾ

كمنسارُبركبومنالطرقيْب،كقاؿاإلماـُبأٌكؿمقاؿلوُبىذهالصحيفة:"ابسمهللاٍبابسم
فيو،مستهلْبكٌلا٢بقكالوطنندخلعاملالصٌ حافةالعظيمشاعرينبعظمةا٤بسئوليةالٍبنتحٌملها

.(ٓ)صعبُبسبيلالغايةالٍب٫بنإليهاساعوف،كا٤ببدأالذم٫بنعليوعاملوف"
شئوفاألمةمنا٢بٌكاـكا٤بديرين،كالنوابكبٌْباإلماـأٌفالٌنقديتوٌجوإىلالٌسلوؾالذمٲبسٌ

ك كالعلماء سواء،كالقضاة حٌد على كالوطنيْب الفرنسيْب من عاما، شأان يتوىل من ككٌل ا٤بقادَل،

                                  
.َُْ،ص،٦بلةالبيافبن ابديسالتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد ،مركزالبحوثكالدراسات(ُ)
.ُِْا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ِْٓ،صاإلمام عبد احلميد ابن ابديس ومنهجو يف الدعوة من خالل آاثره يف التفسري واحلديثعامرعليالعرايب،(ّ)
.ْٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
.ِٖا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
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كجعل بظا٤بو، التٌنديد ك شكواه بنشر الضعيفكا٤بظلـو كينصر كا٤بستبدين، كيستهدؼا٤بفسدين
.(ُ)(أحد،كالوطنقبلكلشيءفوؽكلٌا٢بقٌ)شعارىذها١بريدة:

منأبغضالكلماتإىلاالستعمار ابنابديسُبصحيفتوإىلقدكقفالفرنسي،ككا٢بٌق
كملتدـالٌصحيفةطويبلحٌٌب،(ِ)ا٤بستعمرىذاجانبثورةاألمّبعبدالكرَلا٣بطايبُبا٤بغربضد

.(ّ)أكقفتهااإلدارةالفرنسية،بعدصدكرٜبانيةعشرعددامنها
(بلأصدرجريدةأخرلملتتوٌقفحركةاإلماـابستشهاد)ا٤بنتقدجريدة ) الّشهاب(:  -ٕ

كٙبٌولت كاحدة، كلغاية كاحد مبدأ على أنشئتا صنواف فهما ٥با، خلفا )الٌشهاب( اسم ٞبلت
ـ،ككانتتبحثُبكٌلمامنُِٗٗهاب(بعدذلكإىل٦بٌلةشهريةعلميةابتداءمنفرباير)الشٌ

،(ىذهاألٌمةإالٌٗباصلحبوأٌك٥بااليصلحآخر)شأنوأفيرقىاب٤بسلما١بزائرمإىلا٤بعايل،كمبدؤىا:
ككيتبتعلىغبلؼاجمللةأربعيكلمات:)ا٢برية،العدالة،األخوة،الٌسبلـ(،ككيتبتُبأعلىالٌصفحة

 يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رتُّٱ:(ْ)األكىلآيتافمنالذٌكرا٢بيكمٮبا
 جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ ييُّٱ،(ٓ)َّمك لك اك يق ىق  يف
.(ٔ)َّجتحت هب مب خب

 كشرحصمدتىذه ا٢بكيم، الذكر آم الغالببتفسّب ُب مصدرة كاجبها أداء ُب اجمللة
،ككانت(ٕ)ـُّٗٗسبتمرب-قُّٖٓأحاديثنبيناالكرَل،إىلآخرعددمنهاالصادرُبشعباف

.(ٖ)ـَُْٗنيسافُٔقا٤بوافقلػُّٗٓربيعاألٌكؿٖكفاةاإلماـُب

                                  
.ّٖ-ِٖا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ّٖا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ِْٓ،صاإلمام عبد احلميد ابن ابديس ومنهجو يف الدعوة من خالل آاثره يف التفسري واحلديثعامرعليالعرايب،(ّ)
 .ٖٔ-ْٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
.َُٖسورةيوسف،اآلية:(ٓ)
.ُِٓاآلية:منسورةالنحل،(ٔ)
.ٕٖ-ٖٔص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٕ)
.َُٓ-َُْ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٖ)
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كعلىرأسهااإلماـابنابديسُبإصدارنشطتٝبعيةالعلماءا٤بسلمْبجرائد أخرى: -ٖ
)الشٌ ٦بلة الوقتالذمكانتتنشطفيو أخرلُب قبلجرائد من ا١برائد فحوصرتىذه هاب(،

:(ُ)ا٤بستعمر،كضيقعليها،كصودربعضها،كمنتلكا١برائدماأيٌب
ُُّٓذما٢بجةٖصدرتُبجريدة )السنة(: - ا٤بوافقلػػ ساـ،أكقفتهافرنُّّٗىػ

ـ.ُّّٗ-َٕ-َّىػا٤بوافقلػػُِّٓربيعاألكؿَُُب
ـ،ُّّٗ-َٕ-ُٕىػا٤بوافقلػػُِّٓربيعاألكؿِْصدرتُبجريدة )الشريعة(: -

ـ.ُّّٗ/َٖ/ِٖىػا٤بوافقلػػُِّٓٝبادلاألكىلٕأكقفتهافرنساُب
جريدة )الصراط(: - ُب ُِصدرت األكىل لػػػُِّٓٝبادل ا٤بوافق -َٗ-ُُىػ
ـ.ُّْٗىػا٤بوافقلػػجانفيُِّٓرمضافِِـ،أكقفتهافرنساُبُّّٗ

ـ،أكقفتهآُّٗ-ُِ-ِٕىػا٤بوافقلػػػُّْٓشواؿُصدرتُبجريدة )البصائر(: -
استؤنفتُب ٍب الثانية ا٢بربالعا٤بية خبلؿ العلماء التحريريةُْٕٗٝبعية الثورة كتوقفتأثناء ـ

ـ.ُٔٓٗأبريلُٔبا١بزائرية،كذلك
كالنهضة االجتماعية الثقافية النهضة بْب الدعوية الوسيلة ىذه ابديسُب ابن ٝبع لقد

للَببية ا٤بؤسساتالَببوية اٚبذ كما كالتهذيب، للسياسة النشاطالصحفيكسيلة فاٚبذ السياسية،
.(ِ)ْبمتداخلْبكالتعليمكتكوينالقادةفأصبحالنشاطافمتكامل

سب دعويةك٩با العملالصحفيكسيلة استثمر ابنابديسقد ٬بلصإىلأفاإلماـ قذكره
للتأثّبعلى٦بتمعو،فقدأسهمُبصياغةرأيو،كبلورةفكره،كبناءتصوره،كتوجيوسلوكو،فجمعبْب

عليو كتضييقو ا٤بستعمر معارضة رغم السياسية، كالنهضة االجتماعية الثقافية كمصادرتو،النهضة
ئدهكتوقيفو٥با.١برا

                                  
.ٖٖ-ٕٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ٖٖا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
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 :حالتادلطلب السادس: وسيلة الرّ 
اب٤بفكرينكالعلماءكاالستزادةمنالعلم،كاالطبلععلى حبلتكا١بوالت٦باؿرحبلبلتصاؿإٌفالرٌ

 أحواؿالناسككعظهمكإرشادىمكأتليفقلوهبم.
حوفمنأجلنشركسيلةمنكسائلالدعوةإىلهللاتعاىلاستثمرىاالدعاةكا٤بصلالٌرحبلتك

كتفصيلذلكُباآلٌب.سيالٌنورىدايةاإلسبلـبْبالناس،كمنأكلئكاإلمامافابنابديسك
ور حالت عند : وسيلة الرّ أّوال يفوٌمل:سيالّن استغبلؿسيالٌنورتاإلماـ نفسو على

،فقدكانتلوسفرةإىلة٫بوا٤بعايلهوضابألمٌعيمنأجلالنٌحبلتللدعوةإىلهللا،كالسٌكسيلةالرٌ
ـ،التقىفيهابرجاالتالشاـكعلمائها،كخطبُُُٗ-ىػُِّٗاـألقىفيهاخطبتوعاـببلدالشٌ

الديِبابللٌ علمو أهبرىم ا٤بصلْبالذين آالؼمن عشرة من األمومُبأزيد ُبا١بامع العربية ،غة
ال كٙبليلو(ُ)واسعةكمعرفتو اإلسبلميأل، العامل ككضعومراضوألوككشف،كضاع ا٤بناسب، العبلج

 .(ِ)لو
 انتهى أف ا٘بٌسيالٌنوركما دمشق ُب خطبتو ٕبرامن كاستانبوؿ أزمّب إىل عاد ٍب بّبكت، إىل ،و
حيثكاستأنفجهوده برحبلتعدٌالدعوية الزٌقاـ لتحقيقمشركعجامعة فقدطلبمنىراءة ،

.(ّ)بشفىاجملاذيستيقإىلم،ككافجزاؤهأفسذلكُبا٢بكومةالعثمانيةٙبقيقذلك،لكنومليوٌفق
عويةداخلكخارجببلدهحبلتالدٌكسيلةالرٌقداستغلٌسيالٌنوراإلماـك٬بلصإىلالقوؿأبفٌ

الشٌ؛أمتوةدمخُب شخٌكا٣بطبة الببلد خارج كانت الٍب العبلجامية كأكجدت أمراضها، صت
خلالببلدمنأجلٙبقيقمشركعجامعةالزىراءلكنومل،أكتلكالرحبلتالطويلةدا٥باا٤بناسب

.،كاألمرمنقبلكمنبعديوفقإىلذلك
ٔبوالتكرحبلت حالت عند ابن ابديس:: وسيلة الرّ اثنيا كافاإلماـابنابديسيقـو

حواؿـالعطلالسنويةكاألسبوعيةبصحبةبعضتبلمذتو؛للتعٌرؼعلىأُب٨بتلفمناطقا١بزائر،أايٌ

                                  
.ُْٖص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنورائل كليات رس،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
 .ِْٗا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ُْٓ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
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كحٌث كالقوانْب، ابلٌنظاـ كااللتزاـ قلوهبم، كأتليف كإرشادىم ككعظهم كا٣باصة، العامة من الناس
ابلعلمُبا٤بدارس للتزكد علىإرساؿأبنائهم كاآلابء ا٤بدارسكا١بوامع، ا٤بوسرينعلىاإلنفاؽكبناء

 .(ُ)الشهاب(..حبلتللتعريفٔبمعيةالعلماءك٦بلة)كا٤بساجد،كمااستثمرىذهالرٌ
؛(ِ)أيضاورحبلتكجوالتابنابديسداخلالوطنبلكانتلورحلتافخارجنحصركملت

زارابنابديسمعظما٤بدفا١بزائرية،داعياكمصلحا،ككانتدعوتوتلقىاستجابةكترحيبامنفئات
ٌمةا٤بسلمْبا١بزائريْبالشعبا١بزائرم،قاؿاإلماـ:"عرفتِبتنقبلٌبُببعضالقرلماُبقلوبعا

منتعظيمللعلم،كانقيادألىلو،إذاذكركىمٕبكمةكإخبلص.ماحللتبقعةإاٌلالتٌفالٌناسحويل
وُبيسألوفكيستمعوفُبىدكءكسكوف...ماكنتأدعوىمُبٝبيع٦بالسيإاللتوحيدهللا،كالتفقٌ

كالرٌالدٌ منفبلحةك٘بارةة،كا١بدٌألميٌةرسولو،كرفعاجوعإىلكتابهللاكسنٌين، ُبأسبابا٢بياة
.(ّ)كصناعة..."

فاألكىلإىلتونسكالثٌانيةإىلفرنسا،فأٌماالٍبكانت؛ككانتلئلماـرحلتافإىلخارجالوطن
كذلكُب،إىلتونسفقدشارؾٖبطابمر٘بلمؤثٌرٗبناسبةذكرلرحيلأستاذهالشيخالبشّبصفر

الفقيداتفلبذكراهكعٌددصفاتو،ٖبصاؿفيو،نٌوه(ْ)ـُّٕٗا٤بوافقلػػػػ،قُّٔٓربيعاألكؿعاـ
كقومو أٌمتو اتريخ ُبمعرفة عليو بفضلو ر٠بٌي.(ٓ)...كنٌوه كفد فكانتضمن إىلفرنسا رحلة أما

.(ٔ)ـلتقدَلمطالباألمةا١بزائريةللحكومةالفرنسيةُّٔٗللمؤٛبراإلسبلميا١بزائرمعاـ

                                  
.ُّٓ-ُِٓ،ص،٦بلةالبيافالتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،مركزالبحوثكالدراسات(ُ)
(ِ) شفرم، عوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم اخلطاب الدشهرة

.ِّٗ-ِّٕ،صالبشري اإلبراىيمي
.ِٕٗص،ِج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
(ْ) شفرم، ميد بن ابديس ودمحم اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلشهرة

.ِّٗ،صالبشري اإلبراىيمي
 .ِّٗ-ِّٓص،ِج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)
(ٔ) شفرم، اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم شهرة

.ِّٗ،صالبشري اإلبراىيمي
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عطلوحٌبٌ-كجلٌعزٌ–عوةإىلهللاأكقاتوُبالدٌكلٌابنابديساستغلٌك٬بلصإىلالقوؿأبفٌ
ىدايةالناسكإرشادىمامنأجلهاحةكاالستجماـاستغلٌاألسبوعيةكالسنويةالٍبينبغيأفتكوفللرٌ

إخوانوخارجالوطنكملينس،توكعرفهمٔبمعيتوك٦بلٌ،كحثهمعلىالبذؿكالتضحيةمنأجلالعلم
كىذادليلكفائو،كشارؾضمنكفدر٠بٌي،فقدشارؾُبذكرلكفاةشيخوالبشّبصفرُبتونس

للمؤٛبراإلسبلميا١بزائرملتقدَلمطالباألمةا١بزائريةللحكومةالفرنسية،كىذادليلاىتماـبقضااي
تو.أمٌكطنوك

ا  إمام: ز هبا كلّ عوية اليت متيّ : الوسائل الدّ ينادلبحث الّث
إماـفيماأنٌبإىلالوسائلالٍبٛبيزهباكلٌبْباإلمامْببعدعرضللوسائلالدعويةا٤بشَبكة
أيٌب:

ز هبا ّولادلطلب األ ور : الوسائل الدعوية اليت متّي  :سيالّن
منالوسائلالدٌ ال: وسيلة ادلرافعات القضائية:أوّ  كسيلة الٍبا٤برافعاتالقضائية عوية

عاةكالعلماءكا٤بصلحْبلنشردعوهتمكإبرازأفكارىم،كمنأكلئكالدعاةكالعلماءهابعضالدٌستغلٌي
الذمخاضغمارتلكما٤برافعاتكالدفاعاتالقضائيةأماـااكمالٍبسيالٌنوركا٤بصلحْباإلماـ

 .(ُ)ةمنطبلبوكافيساؽإليهاكحدهأكمعثلٌ
دعوتوكمنتلكا٤برافعاتكقوفوأما العرفيةُبعهداالٙباديْب،كسببها ـاكمةالعسكرية

شفىاجملانْب،ٍبأحيلإىل٧بكمةعسكريةستإىلإصبلحالتعليم،كإنشاءمدرسةالزىراء،فرميُبم

                                  
.ُُٓ،صمن خالل رسائلو الّنورسينهج الدعوي يف فكر بديع الزمان سعيد ادلابراىيم٤بلم،(ُ)
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،كالتمييز،(ِ)قفوأماـ٧باكمدنيزيل،ككقوفومدافعاعنمو(ُ)بتهمةمطالبتوبعودةالشريعةاإلسبلمية
.(ّ)لكربلكا١بزاءا
 اإلماـ يكن بنفسوسيالٌنورمل مرافعاتو ٙبرير يتوىل كإ٭با اامْب على دفاعاتو ُب يعتمد
ا٤بنطقيةالساطعة،كٙبلٌلللدفاععنها،كحفلتمرافعاتواب٢بجٌليتصدٌ الدامغة،كاألدلة ىبشجاعةة

عبلميخدـدعوتو،يقوؿإىلمنربإ،كٙبولتمرافعاتوك٧باكراتو(ْ)النفسأماـأئمةالعلمانيةكرعاهتا
اكمة:"سيالٌنور أصبحتىذه قد كىا أفكارم، ألبْبفيو يلموضع ييهٌيأ أف آمل كنتأف قد

.(ٓ)منهاأفكارم"العرفيةخّبمكافألبثٌ
أحسن القضائية ا٤برافعات كسيلة استغٌل ابديس ابن اإلماـ أٌف لنا يتبْب ذكره سبق ك٩با

كدحضحججخصومومنالعلمانيْبكأعداء،كنشرأفكاره،رباإعبلميالدعوتواستغبلؿكجعلهامن
الدين.

السجن٧بلللدعوةإىلهللااستغلهاالدعاةكالعلماءكا٤بصلحوفُب اثنيا: وسيلة السجن:
إذكانتبدايةالدعوةُبالسجنُبزمنو،ككاف-عليوالسبلـ-٨بتلفالعصورأتسياابلنيبيوسف

.(ٔ)كعبادةهللاأحسنعبادة،كيدعوىمإىلالتوحيدا٣بالص،كيرعاىم،٤بساجْبيهتماب
ىذهالوسيلةالدعويةكقاـهباأحسنقياـ؛إذكانتحياتوسلسلةمناناستغلٌسيالٌنورك

؛كسجنومدةعامْب(ٕ)كاالبتبلءاتا٤بتبلحقات،فقدقضىمعظمفَباتعمرهبْبالسجنكا٤بنفى

                                  
.ُُٓا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
ِكم0ُُُٕٔتبلغمساحتها دنيزلی عاصمتهامدينة .منطقةأٯبو تقعُب تركيا ىيإحدل٧بافظات،دنيزيلتعِبالبحرم(ِ)

 سكاهنا عدد 0ََِٖٗٓكيبلغ السكانية الكثافة معدؿ يبلغ كما تركياِِ/كمِٕنسمة غرب ُب -دنيزيل زلافظة.تقع
ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%AD. 
 .ُِٕ،صالّنورسييف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد  البعد الروحيالشيخةكرغي،(ّ)
.ُُٓ،صمن خالل رسائلو الّنورسيادلنهج الدعوي يف فكر بديع الزمان سعيد ابراىيم٤بلم،(ْ)
.َُٖ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.ُِٓ-ُُٓص،إىل هللا يف السجون يف ضوء الكتاب والسنةالدعوة عبدالرٞبنبنسليمافا٣بليفي،(ٔ)
.ُِٕ،صالّنورسيالبعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد الشيخةكرغي،(ٕ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A3%D9%8A%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%AD
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٤بايقعفيهامنإرشاد(ِ)لوحدهأكمعطبلبوحٌب٠باىااب٤بدرسةاليوسفية،(ُ)كافُباألسرعندما
هللا لعبادة كانقطاع كعلم كتفكٌ-كجلعزٌ-كتوجيو ا٤بَبدم، ا٤بسلمْب أحواؿ ُب حلوؿ،ر كإٯباد

أليفللتٌ،ك٧بلٌ(ّ)-كجلعزٌ-إلنقاذىم،كفرصةلدعوةا٤بسجونْبكالعصاةإىلالتوبةكا٤بصا٢بةمعهللا
ا٥بداية كنشر (ْ)كالكتابة اإلماـ يقوؿ ،" : طبلب دخل إف كتبتالٌنورما الٍب الثمرة كرسالة

للمسجونْبحٌباتبأكثرمنمائٍبسجْب،كٙبلواابلطاعةكالصبلحكذلكُبغضوفثبلثةأشهر
.(ٓ)فراش"أكتزيدحٌبإفقاتبلألكثرمنثبلثةأشخاصصاريتحاشىأفيقتلبقة

نرلأفاإلماـ منمنابراإلرشادكالتوجيواستغلٌسيالٌنوركهبذا كسيلةالسجنليكوفمنربا
النٌ كتزكية هللا مع كا٤بصا٢بة الذنوب من كالتنصل كجل-فس -عز يوسف ابلنيب أسوة عليو–،
.-السبلـ

الاثلثا: وسيلة أتىيل الدعاة: العمل ٪باح على ا٤بساعدة العوامل من ىوإٌف دعوم
ا٤بساعدةعلىفهمأحواؿا٤بدعوينكي التأىيلا٣باصللدعاةفيها،كيكوفابلعلمالشرعيكالعلـو

.(ٔ)الصحيحيتمكنوامنتبليغدعوهتمعلىالوجوالشرعي
اإلسبلميةسيالٌنوركأتىيلالدعاةكسيلةاستغٌلهااإلماـ حيثدعاكٌلداعيةإىلفهمالعلـو

اؾمقاصدىاإدراكااتما،كإدراؾمقاصدالشريعةكصبلحهالكلزمافكمكاف،فهماصحيحا،كإدر
.(ٕ)منغّبضيقُباألفق،كخرؽللثوابت،كدعوةإىلالتعصب

دىمكي٫بصلعلىدعاةارشإكسيلةأتىيلالدعاةكنصحهمكاستغلٌقدسيالٌنورنرلكهبذا
ثوابتالٍبيبُبعليهادينناا٢بنيف.ٰبملوففكرانّبا،كسعةُباألفقمنغّباستهانةابل

                                  
.ُُٓ،صمن خالل رسائلو الّنورسيادلنهج الدعوي يف فكر بديع الزمان سعيد ابراىيم٤بلم،(ُ)
.ُُٓ،صمن خالل رسائلو الّنورسيبديع الزمان سعيد  ادلنهج الدعوي يف فكرابراىيم٤بلم،(ِ)
.ُُٓا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ِّٗ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
 .َِْ-ََْ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.ِِْ،صالدعوة إىل هللا يف السجون يف ضوء الكتاب والسنةليفي،عبدالرٞبنبنسليمافا٣ب(ٔ)
.ّٔص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٕ)



 

145 
 

ز هبا ابن ابديثاينادلطلب ال  س:: الوسائل الدعوية اليت متّي
ا٤بشاركةالدٌيستغلٌ أوال:وسيلة ادلشاركة يف ادلؤمترات: كا٤بصلحوفكسيلة كالعلماء عاة

،ك٧باربةأسبابراتمنأجلبناءجسوراألخوةبْبا٤بسلمْب،كتزكيةا٢بواركالتقارببينهمٛبُبا٤بؤ
الفرقةعندىم،كتثمّبالطاقاتالكامنةفيهم،كنشراألٕباثالٍبخطتهاأيديهم٩بايؤدمإىلإٯباد

 رأمعاـمسلممنأجلىدايةا٣بلق،كٛبكْبدينهللاُباألرض.
كاإلماـابنابديس٩بنسعىهبذهالوسيلةالدعويةمنأجلخدمةأبناءبلدهمطالباحكومة

تعمرترسيماللغةالعربية،كفصلالشؤكفالدينيةعناإلدارةالفرنسية،كإلغاءالقوانْباالستثنائيةا٤بس
ـمعأعضاءمنُّٔٗمنجوافعاـٕعندماشارؾُبا٤بؤٛبراإلسبلميا١بزائرمالذمعقدُب

ا٤بسلمْبكبعضاألحزابكالتنظيماتالسياسية العلماء ا٤بستع،ٝبعية حكومة أٌف رفضتغّب مر
.(ُ)مطالبىذاا٤بؤٛبر

كحضراإلماـمؤٛبرا٤بعلمْباألحرارالذمانعقدٙبتإشراؼٝبعيةالعلماءبنادمالَبقيابلعاصمة
 يومي ِّ-ِِا١بزائرية عاـ ا٢بر،ُّٔٗسبتمرب العريب التعليم لتطوير اآلراء تبادؿ أجل من ـ

.(ِ)توحيدمناىجالتعليمالعريبكاإلجادةاإىلسعيالتعليمفيها،أساليبكدارسا٤بساجدكا٤بخدمةك
أفٌ القوؿ استغلٌك٬بلصإىل ا٤بشاركةاإلماـ اإلسبلميةُبكسيلة للهوية ا٤بؤٛبراتخدمة

كسعيامنأجلتوحيدمناىج،كنشراللمؤسساتالدينيةمنمساجدكمدارس،لمكرفعاللظٌ،العربية
ة.بيئةاستعماريةظا٤برغمالتعليمالعريب

كا٤بصلحوفالدٌيستغلٌ اثنيا: وسيلة أتسيس مجعية العلماء اجلزائريني: كالعلماء عاة
كالرؤلكالتٌ ا١بهود توحيد أجل أتسيسا١بمعياتمن الناسكسيلة خدمة أجل من ا٤بشَبؾ عاكف

 كفقأىداؼمعينةكمناىجمسطرة.،كالقياـٗبصا٢بهم،كتوعيتهمكإرشادىم

                                  
(ُ) شفرم، اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم شهرة

.ِّٕ-ِّٔ،صراىيميالبشري اإلب
.ِّٗ-ِّٖص،ِج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
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ابنابديسُبأتسيسٝبعيةالعلماءا٤بسلمْبا١بزائريْبكاٚبذىاكإخوانوكلقدأسهماإلماـ
ـُُّٗمامٓا٤بوافقلػ-قُّْٗمنذما٢بجةُٕالعلماءكسيلةدعوية،ككافأتسيسهاُب

ُباندمالَبقيبعاصمةا١بزائر،كقدضٌمتاثنْبكسبعْبمنعلماءالقطرا١بزائرم،حيثاتٌفقوا
.(ُ)إلماـرائستهاعلىأفيتوىلا

ىوٝبعأكلئكالعلماءللتعارؼكالٌتعاكففيما-كمابْباإلماـ-ككافا٥بدؼمنإنشائها
 كشعارىم: كدنياىا، دينها ُب ينفعها ٤با كإرشادىا األٌمة كنصح كالٌتواصي)بينهم، اب٢بٌق الٌتواصي

.(ِ)(ابلٌصرب
زتفيوا١بمعيةكالنهجالذمسارتعليو،كيذكراإلماـدمحمالبشّباإلبراىيميا١بوالذمبر

 الذم ا١بو كاف فيوأكيقوؿ:" بلغ الذم ا١بو ىو ا١بزائريْب ا٤بسلمْب العلماء ٝبعية فيو نشئت
االستعمارالفرنسيذركةشدتو...كاٚبذت)أما١بمعية(هنجاجديداٱبتلفعنذلكالذمسلكو

 كأبعد طريقا أطوؿ األحزابكا٥بيئاتفهي من كذلكغّبىا جذكرا، كأعمق أصالة، كأكثر ىدفا،
قابل غّب ٯبعلو جديدا تكوينا كتكوينو عربيتو كإىل اإلسبلمي، ككيانو إطاره إىل ا١بزائرم إبعادة

".(ّ)ضاؿكا١بهادكيؤىلوللنٌ،لبلستعمار
استغلٌك٩بٌ ابديس ابن اإلماـ أٌف لنا يتبْب سبق ا٤بسلمْبا العلماء ٝبعية أتسيس كسيلة

ةكإرشادىاكتكوينهاا١بزائريْب١بمععلماءا١بزائرللٌتعارؼفيمابينهمكالٌتعاكفمنأجلنصحاألمٌ
اإلسبلمية العربية إىلىويتو إبعادهتا جديدا؛ علىا٤بستعمر؛تكوينا للٌنضاؿ،لتكوفعصٌية كمؤٌىلة

كا١بهاد.
وادي الثقافية: كالعيستغلٌاثلثا: وسيلة أتسيس الّن كسيلةالدعاة كا٤بصلحوف لماء

أتسيسالنوادمالثقافيةمنأجلتوعيةمنيراتدإليهامنالشبابكغّبىم.

                                  
.ِٕ-ُٕ،صُ،جُط،آاثر اإلمام دمحم البشري اإلبراىيمي،أٞبدطالباإلبراىيمي(ُ)
.ّٕا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ُْٗ-ُْٖص،.طد،اإلمام الرائد الشيخ دمحم البشري اإلبراىيمي،دمحمالطاىرفضبلء(ّ)
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ادمعبارةعنقاعةلبلحتفاالت،أسهمابنابديسُبأتسيسالٌنوادمالثقافيةاب١بزائر،كالنٌ
،فكاركطرحاالنشغاالتكقاعةللصبلة،ك٧بللبيعا٢ببلؿمنا٤بشركابت،يلتقيفيوالناسلتبادؿاأل

ااضراتكاللقاءات من كاجتماعيا(ُ)كاالستفادة الٌشبابدينيا كتربية لتثقيفكتوعية ٦باؿ كىو ،
.(ِ)ككطنيا،كٮبزةكصلبْبا٤بدرسةكا٤بسجد

سبعْبانداي من أكثر اإلماـ ا٤بسلمْبالٍبأسسها علماء ١بمعية اندم(ّ)ككاف أٮبها: ،
حسناإلدارة،أسهمبفعاليةُباتريخ،اندأنشئعلىالٌنظاـا٢بديث،ككافكاسعاالَبٌقي:كىوأٌكؿ

ـ،كعقدتفيوا٤بؤٛبراتالعاٌمة،كانبثقتفيوُِٕٗا١بزائرا٢بديث؛فقداحتضنا٢بركةالوطنيةمنذ
كمش اإلسبلمي، كا٤بؤٛبر ا١بزائريْب، ا٤بسلمْب العلماء ٝبعية كفكرة الوطنية؛ األفكار من ركعكثّب

كا٤بثقفوفكاأل الٌنادمالسياسيوفكالعلماء كيلتقيُبىذا كالشعراءالبصائر، كا٣بطباء .كاندم(ْ)دابء
النهضة،كاندمالتقدـ،كاندمالعمل،كالنادماإلسبلمي،كاندمالشبيبة،كاندماإلرشاد،كاندم

.(ٓ)األخوة
يلةالٌنوادمالثقافيةضمنإطارٝبعيةك٩باسبقذكرهيتبٌْبلناأٌفاإلماـابنابديساستغٌلكس

توعيةالناسعامةكالشبابخاصةدينياكاجتماعياككطنيا،ُببيئةاستعماريةتريدل؛العلماءا٤بسلمْب
كإبعادىمعندينهمكلغتهمكمقوماهتم.،كتغريبهم،النيلمنىؤالءالشباب

الثادلبحث ال  :: ادلقارنة بني الوسائل الدعوية لإلمامنيّث
الدعو استعراضللوسائل للعبلمتْببعد إىلية بْبأنٌب مقارنة فهناؾالوسائلتلكعقد ،

كتبيافذلكفيماأيٌب:،عناآلخركاحدا،ككسائلٛبيزهباكسائلدعويةمشَبكةبينهم
:ادلطلب األول: ادلقارنة بني الوسائل الدعوية ادلشرتكة لإلمامني

                                  
.ِْٔص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ُ)
.ُٖٔ-ُٖٓ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ِ)
.ُٖٔ-ُٖٓا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ُُٔص،ٓط،حلديثدراسات يف األدب اجلزائري ا،أبوالقاسمسعدهللا(ْ)
.ُُٕا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
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اإلم أوال: وسيلة ادلسجد: العملامافأدرؾ ُب كربل أٮبية من ا٤بسجد لوسيلة ما
 الٌدعوم،كتنويراألٌمةكبٌثالوعيفيها،كاب٤بقارنةبينهماٲبكنالتطرؽإىلأيٌب:

،كيدفععنهايهامنٱبدـمصا٢بوكانتمعظما٤بساجدُبا١بزائربيدا٤بستعمريوٌظفف-ُ
مس تشيد أف ابألمة حذا ٩با ٨بلصألمتو حر عامل كل لتوعية كا٤بدف القرل ُب حرٌة الناساجد

فقط،كفرضعلىهاالباسالعلماء٧بصورافيجعلوككضيقالعلمانيوفعلىا٤بساجدُبتركيا.(ُ)فيها
.(ِ)...ا٤بؤذنْبرفعاألذافابللغةالَبكية

هللا،مصداقالقوؿ(ْ()ّ)استغٌلاإلمامافا٤بساجدللوعظكاإلرشادكالتبليغعنهللاتعاىل-ِ
 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّٱ:يقوؿهللاتعاىل:

.(ٓ)َّهب مب خب حب جب  هئ خئمئ حئ جئ يي ىي
؛إذفسرفيهاالقرآف،كشرحا٢بديث،كذٌكر(ٔ)استغٌلاإلماـابنابديسا٤بساجدللتعليم-ّ

ى؛ألٌفحياتوكانتغّبمستقرة؛فقدقضسيالٌنور،كمل٪بدذلكعنداإلماـ(ٕ)بسّبالسلفالصاّب
قدتتاحلوفرصةتعليمالناسعن.كعلىالرغممنذلك(ٖ)معظمهابْبنفيكسجنكإقامةجربية

.(ٗ)ـُُُٗطريقا٣بطابةكماكافا٢باؿمعخطبتوالشاميةُبا٤بسجداألمومعاـ

                                  
 .َْٓ،صاإلمام عبد احلميد ابن ابديس ومنهجو يف الدعوة من خالل آاثره يف التفسري واحلديثعامرعليالعرايب،(ُ)
 ِٗ-ٖٗص،ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشي(ِ)
.ِٖٓ،صالّنورسيهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد البعد الروحي يف منالشيخةكرغي،(ّ)
.َُْ،ص،٦بلةالبيافالتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،مركزالبحوثكالدراسات(ْ)
.ُٖسورةالتوبة،اآلية:(ٓ) 
.ِٓ،صِ،طعبد احلميد بن ابديس العامل الرابين والزعيم السياسيمازفصبلحمطبقاٍل،(ٔ)
َُٔ،ص،٦بلةالبيافالتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،كزالبحوثكالدراساتمر(ٕ)
.ِٗٔ،صالّنورسيالبعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد الشيخةكرغي،(ٖ)
.ْْٕص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٗ)
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إنشاءجيلقرآٍليتقنحفظكتابهللاكفهمو،كيعملبوكيتصدلإىلسعىاإلماماف-ْ
.(ُ)عمرينأعداءاإلسبلـ٤بخططاتا٤بست

عليم: أدرؾاإلمامافمالوسيلةالتعليممنأٮبيةكبّبةُبالعملالٌدعوم، اثنيا: وسيلة الّت
 كتنويراألٌمةكبٌثالوعيفيها،كنفيا١بهلعنهاكاب٤بقارنةبينهماٲبكنالتطرؽإىلأيٌب:

،(ِ)لغتوكأموردينوإاٌلبرخصةعاشا١بزائرٌمُبا١بهل،فلمٲبكنوا٤بستعمرمنتعليم-ُ
الناسمنالٌتهذيب(ّ)كسجنالعلماء اكمليكنا٢باؿأبحسنحاؿُبتركيا؛حيثفش،(ْ)،كحـر

الفوضىُبأكساطالٌناس،كبسطالعلمانيوفنفوذىمعلىا٤برافقكا٤بؤٌسسات،كقػيٌتلعمتا١بهلك
كشٌردكا (ٓ)العلماء، اإلسبلمية، الٌتعاليم كٮٌبشت الع. ا٢بركؼ الوضع(ٔ)...ربيةكألغيت ىذا كلعل

التعليميُبكٌلمنا١بزائركتركيا٩بٌاحذاابإلمامْبإىلاصطفاءكسيلةالتعليمُباجملاؿالدعوم.
الذين-ِ للقادة تكوين بل كتلقينو، العلم تلقي ٦برد التعليم يكنغرضاإلمامْبمن مل

،كيبثاألملفيها،يلقرآٍليضطلعبشؤكهنا١بتكوين،(ٕ)ابئسةسينقذكفاألٌمة٩بٌاتعيشومنأحواؿ
.(ٖ)الٌنوركلياترسائلبطبلبسيالٌنوريصفهماإلماـك

الكتاتيبعلٌ-ّ ُب ابديسالٌصغار ابن الكبّب(ٗ)م ُبا١بامع كالكبار درسُب(ُ)، كما ،
(ِ)مساجدأخرل تدريسوكلها اإلماـأمٌ،(ّ)سنةِٕ،كبلغتمدة فكافيبثالعلممنسيٌنورالا

.(ٓ)كمنقذةمنبهةكمرشدةككاعظة،ككانت(ْ)خبلؿرسائلوالٍبألفها،ككانتٗبنزلةا٤بنقذلؤلمة

                                  
(ُ) شفرم، اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم شهرة

.َِٖ-َِٓ،صالبشري اإلبراىيمي
.ِّْص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
.ُْٖا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ْٔٓا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.ِٓص،ُط،الّنورسيم يف ضوء فكر سعيد التعليإبراىيمأبودمحم،(ٓ)
.ِٔا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
.ّٓ،صِ،طعبد احلميد بن ابديس العامل الرابين والزعيم السياسيمازفصبلحمطبقاٍل،(ٕ)
.ُِٖ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٖ)
.ُُْا٤بصدرنفسو،ص(ٗ)
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منأجلترسيخالشخصية؛زاإلماـابنابديسُبتعليموعلىا١بانبالديِبكالٌلغومركٌ-ْ
فكانتتدعوالٌنوررسائلتكليا،أما(ٔ)اوىىا٤بستعمرجهدها١بزائريةالعربيةاإلسبلميةالذمسع

كا٤بعارؼاإلسبلمية،إىلاالنفتاحعلىالكوف ،كتوفّب(ٕ)٤بواكبةمستجداتالعصر؛كا١بمعبْبالعلـو
 بيئة ىي للتعلم )مبلئمة كالَببية(ٖ)(انيةالٌنورا٤بدارس ا٢بكمة مصدر الكرَل القرآف إىل كالعودة ،
كا٥بدؼكاحدىو.(َُ)حٌباليكوفمدعاةللزىوكاالستبدادكالقهر،كفقضوابطأخبلقية(ٗ)ا٢بسنة

ٙبدما٤بستعمركأعوانومنالعلمانيْبكا٤بغَببْبفكراي،سواءكافالَبكيزعلىا١بانبالديِبكاللغوم
جوانبأخرل.علىأـ

علىيد-ٓ ٧بافظعلىمقوما،جيلمستنّبابنابديسٚبرٌج الٌنهضةُبا١بزائر، تعماد
.(ُِ)ا٤بستنّبالٌنورجيلمنطبلبللنورسيالٌنوررسائلتكلياكٚبرجعلى،(ُُ)الشخصيةالوطنية

عليمة:اثلثا:  لوسيلةإنشاءا٤بؤسساتأدرؾاإلماماف وسيلة إنشاء ادلؤسسات الّت ما
ةكبٌثالوعيالتعليميةمنأٮبيةكبّبةُبالعملالٌدعوم؛لتكوفرافداللدعوةكنشرالعلم،كتنويراألمٌ

 كفيماأيٌبمقارنةبينهماُباستغبلؿىذهالوسيلةالدعوية:،فيها
                                  

.ُُٓا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.َُٗص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
.َُٓ-َُْ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ّ)
.ِٗص،ُط،الّنورسيالتعليم يف ضوء فكر سعيد إبراىيمأبودمحم،(ْ)
.ُْٔ،صمن خالل رسائلو الّنورسيالدعوي يف فكر بديع الزمان سعيد  ادلنهجابراىيم٤بلم،(ٓ)
(ٔ) شفرم، اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم شهرة

.ِّْ-ُُِ،صالبشري اإلبراىيمي
.ّٓ،صْطاتية،، سرية ذالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٕ)
.ُُٕا٤بصدرنفسو،ص(ٖ)
.ِِْ،صْط،كلمات، الالّنوركليات رسائل ،الٌنورسيبديعالزمافسعيد(ٗ)
.ٕٔص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(َُ)
دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم  اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائرينيشهرةشفرم،(ُُ)

.ِّْ-ُُِ،صالبشري اإلبراىيمي
.ُُٕ،صْط،كلمات، الالّنوركليات رسائل   ،الٌنورسيبديعالزمافسعيد(ُِ)
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ُبذؿا٤بستعمرجهدهفقدب؛ابنابديسُبإنشاءا٤بؤسساتالتعليميةُبا١بزائرأسهم-ُ
منألفمدرسةابتدائيةكاثنو ألفنسمةََٗ،كترؾ(ُ)يةكعاليةكانتقائمةخراهبا؛فأغلق٫بوا

،فقد(ّ)إىلإنشاءا٤بدارسكا١بامعاتكا٤بؤسساتالتعليميةسيالٌنوركدعاأخوه.(ِ)لطرقاتيذرعوفا
.(ْ)سببٚبلفتركيايراىاألغىأاتتورؾالتعليمالديِب،كمدارسو؛إذ

ابنابديسماكافيصبوإليومنإنشاءلتلكا٤بؤسساتفتحوؿمكتبللتعليمقحقٌ-ِ
اأمٌ.(ٔ)كتتابعافتتاحا٤بدارسا٢برةللٌتعليمالديٌِبكمدرسة"دارا٢بديث".(ٓ)االبتدائيإىلمدرسة

 اسمفقدبذؿقصارلا١بهدمنأجلإنشاءجامعةإسبلميةشرقياألانضوؿٙبتسيالٌنورأخوه
.(ٕ)"جامعةالزىراء"

ابنابديسعلىإنشاءىذها٤بؤسساتعملوضمنفريقينتميإىلٝبعيةإٌف٩باساعد-ّ
،الوقتملٯبدٝبعيةأكىيئةتسندهُبذلكسيالٌنورأماأخوه،(ٖ)العلماءا٤بسلمْبالٍبكافيَبأسها

.(ٗ)بلكجدمعارضةكإقصاءكدخوالُبالسجن
عليها-ّ كافغرضاإلماـابنابديسمنإنشاءا٤بؤسساتالتعليميةأفتكوفدعامةتقـو

أفالغرضمنإنشائهاسيالٌنوركيرلأخوه(َُ)لغتو.اإلسبلـككمكاانللٌذكدعنالٌنهضةا١بزائرية،
.(ُُ)لشرؽستعمارماألكركيبعلىببلدالتكوفكسيلةلئلصبلح،كسٌدامنيعاُبكجوالٌزحفاال

                                  
.َّ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ُ)
.ُْٗص،د.ط،ن يف الدورايت العربيةأبو اليقظا،دمحمانصربوحجاـ(ِ)
.ُْٕ،صمن خالل رسائلو الّنورسيادلنهج الدعوي يف فكر بديع الزمان سعيد ابراىيم٤بلم،(ّ)
 .ِّٖص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،دمحماثبتالشاذيل(ْ)
.ُُْص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب (ٓ)
.َّٔ-َّٓا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
.ُْٓ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٕ)
.ُُّ،ص،٦بلةالبيافالتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،مركزالبحوثكالدراسات(ٖ)
.ُْٓ،صْط،، الشعاعاتّنورالكليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٗ)
.َّٔ-َّٓا٤بصدرنفسو،ص(َُ)
.َِٓ-ََٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُُ)
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مالوسيلةالتأليفالعلميمنأٮبيةكربلأدرؾاإلماماف أليف العلمي:رابعا: وسيلة التّ 
 كفيماأيٌبمقارنةبْباإلمامْبُبىذهالوسيلةالدعوية:،ةكتنويراألمٌُبالعملالٌدعوم،

ُ- لنا عٌمارترؾ الدكتور ٝبعها كا٤بقاالت، كالرسائل ا٤بؤلٌفات من ابديس٦بموعة ابن
كلياترسائل"فقدترؾلناسيالٌنورأماأخوه،(ُ)الطاليبُبأربعة٦بلداتبعنواف"آاثرابنابديس"

تىي:الكلمات،ا٤بكتوابت،الٌلمعات،الشعاعات،إشاراتاإلعجاز،ا٤بثنوم"ُبتسع٦بلداالٌنور
.(ِ)م،ا٤ببلحق،صيقلاإلسبلـ،سّبةذاتيةالٌنورالعريب

ِ- الٌتأليفعند كالتعليمقٌل أكقاتو؛ استوعبتجٌل الٍب األشغاؿ لكثرة ابديسنظرا ابن
ا٤بؤسسات كإنشاء ا٤بنجزاتكالوعظكاإلرشاد (ّ)كتفٌقد أمٌ، أخوه التأليفأكثرسيالٌنورا فقدكاف

.(ْ)،ككافالوسيلةاألكثرفعاليةُبحياتوالدعويةيةمبلزمةلوُبحياتوالوسائلالدعو
مالوسيلةالصحافةمنأٮبيةكبّبةُبأدرؾاإلماماف خامسا: وسيلة العمل الصحفي:

 ُباستغبلؿىذهالوسيلةالدعوية:هماينويراألٌمة،كفيماأيٌبمقارنةبالعملالٌدعوم،كتن
أبكضاعا٤بسلمْبُبالعاملمنخبلؿاطبلعهماعلىماينشرُبصحفاىتماإلماماف-ُ

كمطبوعات لػػػ)ا٤بنا؛يومية ابديس ابن رضاكمتابعة لرشيد فرنسيةر( صحف على كاطبلعو ،(ٓ)،
 عسيالٌنورككقراءة الية الصحف إحدل نقلتو مثّب كز٣برب )كليمن الربيطانية ا٤بستعمرات ير

.(ٔ)هتجمفيهاعلىالقرآفالكرَلبلدستوف(غ

                                  
.َُ،صُط،أصول اذلداية،عبدا٢بميدبنابديس(ُ)
.ّٔ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
(ّ) شفرم، اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم شهرة

.ِّْ-ِِْ،صالبشري اإلبراىيمي
.ِٖٔ،صالّنورسيالبعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد الشيخةكرغي،(ْ)
.َُْ،ص،٦بلةالبيافتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديسال،مركزالبحوثكالدراسات(ٓ)
.ٓٔ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
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غطىفَبةحياتوالدعوية؛فقدشارؾُبٙبريرمعترباحافةالصٌُبابنابديسجهدكاف-ِ
)النجاح( انت(ُ)جريدة ا٤بنتقد(ٍب ( جريدة أتسيس إىل قوية(ِ)قل ثورية ٥بجة ٙبمل ككانت ،(ّ)

الفرنسيةفأكقفتها (ْ)اإلدارة كاعقبتها العمر)الٌشهاب(. آخر إىل ك(ٓ)الٍباستمرتمعو نشطُب.
العأخرلضمنجرائد ا٤بسلمْبٝبعية ك)البصائر(كػػػػلماء ك)الصراط( ك)الشريعة( أما.(ٔ))السنة(
علىسيالٌنورجهد أاتتورؾ سيطرة مع توقف ٍب فقط الدعوية حياتو بداية فكاف الصحافة ُب

.(ٖ)سياستو،فقدضٌيقا٣بناؽعلىكٌلالٌصحفالٍبالٚبدـ(ٕ)السلطة
ابنابديسُبصحافتوأحداثعصره،ككشففيهاماكافيهٌدداألٌمةاإلسبلميةرصد-ّ

ك ابليقظة، كالتحٌلي السياسي، اإلصبلح إىل ا٤بسلمْب كدعا ٨باطر، ٨بٌططاتمن إىل التفٌطن
الذمسع.(ٗ)األعداء كىذا اإلماـ أخوه أاثرغضبأاتتورؾسيالٌنورىإليو الصحاُب٩با ُبعملو

.(َُ)كالعلمانيْبعليوفضيقعليوا٣بناؽكمنعمنىذهالوسيلةالدعويةالفعالة
الرٌرؾاإلمامافأد سادسا: وسيلة الرحالت: لوسيلة لعملحبلتمنأٮبيةكبّبةُباما

 مْبُباستغبلؿىذهالوسيلةالدعوية:كفيماأيٌبمقارنةبْباإلماالٌدعوم،

                                  
.ُِْا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ِْٓ،صثاإلمام عبد احلميد ابن ابديس ومنهجو يف الدعوة من خالل آاثره يف التفسري واحلديعامرعليالعرايب،(ِ)
.ْٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ِْٓ،صاإلمام عبد احلميد ابن ابديس ومنهجو يف الدعوة من خالل آاثره يف التفسري واحلديثعامرعليالعرايب،(ْ)
.ٕٖ-ٖٔص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)
.ٖٖ-ٕٖ،صُا٤بصدرنفسو(ٔ)
.ِٖٔ،صالّنورسيالبعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد الشيخةكرغي،(ٕ)
.ِّْص،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،داثبتالشاذيلو٧بم(ٖ)
.ِّْا٤بصدرنفسو،ص(ٗ)
.ِّْا٤بصدرنفسو،ص(َُ)
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خلالوطنأـخارجو،فقدكانتالبنااىتماإلمامافبوسيلةالرحبلتسواءأكانتد-ُ
؛كرحلتافخارج(ُ)ابديسرحبلتداخلا١بزائرزار٨بتلفمناطقهاأايـالعطلالسنويةكاألسبوعية

،كرحلة(ّ)رحبلتداخلكطنوأيضاسيٌنورال.كألخيواإلماـ(ِ)الوطنحيثسافرإىلتونسكفرنسا
.(ْ)زارفيهاببلدالشاـ

للتنزهكالتفسحكإ٭باكانتلنشرالدعوةوكخارجالوطنداخلبنابديسملتكنرحبلتا-ِ
،أماعنرحلٍبا٣بارجفاألكىلكانت(ٓ)ٔبمعيةالعلماءك٦بلة)الشهاب(..تعريفهمك،اسكإصبلحالن

،كالثانيةكانتإىل(ٔ)ٗبناسبةذكرلرحيلأستاذهالشيخالبشّبصفرطابتونسفقدشارؾٖبإىل
للم ر٠بٌي كفد ضمن ا١بزائرمفرنسا اإلسبلمي للحكومةؤٛبر ا١بزائرية األمة مطالب لتقدَل ،

فرحبلتوداخلكطنوكانتلنشرا٣بّبكالدعوةإىلسيالٌنورابلنسبةألخيونفسوا٢باؿك.(ٕ)الفرنسية
،أما(ٖ)كسعيولدلا٢بكومةالعثمانيةمنأجلٙبقيقمشركعبناءجامعةالزىراء؛سساتتشييدا٤بؤ

.(ٗ)للدعوةكا٣بطابةرحلتوخارجالوطنفكانتإىلببلدالشاـ
كملتلقاالستجابةذاهتامنا٢بكاـ؛فابن،القترحبلتاإلمامْب٘باكابمنالشعوب-ّ

،(َُ)واحولو؛تعظيماللعلمكانقياداألىلو١بزائريْبحْبالتفٌةا٤بسلمْباابديسأثُبعلى٘باكبعامٌ

                                  
(ُ) شفرم، ة علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم اخلطاب الدعوي عند مجعيشهرة

.ِّٗ،صالبشري اإلبراىيمي
.ِّٗ-ِّٕصا٤بصدرنفسو،(ِ)
.ُٓٔ-ُّٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ّ)
.ُْٖص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنورئل كليات رسا،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ُّٓ-ُِٓ،ص،٦بلةالبيافالتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،مركزالبحوثكالدراسات(ٓ)
(ٔ) شفرم، اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم شهرة

.ِّٗص،البشري اإلبراىيمي
.ِّٗا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
.ُٓٔ-ُّٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ٖ)
.ُْٖص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٗ)
.ِٕٗص،ِج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(َُ)
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لتقدَلمطالباألمةاسوحْبسافرإىلفرن،لكنٌ(ُ)حابنفسوحْبسافرإىلتونسكقدالقىالَبٌ
الفرنسية للحكومة ٯب(ِ)ا١بزائرية تعنتامل إال منها كاذبةد كلعلٌ(ّ)ككعودا كصفتبو. ذاتو ا٢باؿ

األموميسالٌنوررحبلت الشاـكخطبُبجامعها إىلببلد الَبحابكالتعطشكجدفحْبسافر
ا٢بكومةبناءجامعةالزىراءفقدالقتالصدمنبمطالبتوللارحبلتو.أمٌ(ْ)كاالنقيادللعلمكأىلوللعلم

.(ٓ)العثمانيةكسلطاهنا
ز هبا كل  إمام: ادلطلب الثاين: ادلقارنة بني الوسائل الدعوية اليت متّي

أنٌبإىلا٤بقارنةبْبالوسائلالدعويةالٍبٛبيزهبابْباإلمامْبعويةا٤بشَبكةبعدعرضللوسائلالدٌ
كلإماـفيماأيٌب:

ز هبا : الوسائل أّوال ور الدعوية اليت متّي  :سيالّن ابنابديسٛبيز سيالٌنورعلىأخيو
 ا٤برافعاتالقضائية، كسيلة ىي: كبثبلثكسائلدعوية السجن، كقدككسيلة أتىيلالدعاة، كسيلة

 ىذهالوسائل.استغبلؿقذكرجهوداإلماـُببس
ا مليكنألخيوابنابديسٛبيزُبىذه لوسائلالدعويةا٤بذكورةكالسؤاؿا٤بطركحىو:٤باذا

كأسرتوذلكخشيةا٤بستعمرتصعيدا٤بوقفضدهمنإاثرةالرأمالعاـعليها٤باٲبثلومردٌلعلٌأيضا؟
كمتوكسجنو،ملٱبضحرابمسلحةمعا٤بستعمرتربر٧باو،ٍبإن(ٔ)زائريْبمنمكانةُبنفوسا١ب

.(ٕ)لنيستمٌرإىلاألبدأبفصربا١بزائريْبهتديدهابلثورةكإظهارهرغم

                                  
(ُ) شفرم، اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم شهرة

.ِّٗ،صالبشري اإلبراىيمي
.ِّٗا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ّٔٓص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ُْٖص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنورل كليات رسائ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ُْٓ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.ٖٕ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٔ)
.ّٔٓ-ّٓٓص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٕ)
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اإلماـ أبف فبلأجـز الدعاة أتىيل كسيلة عن يستغلٌابنابديسأما كلومل الدعوية الوسيلة ىذه
كا٤بدارسكا٤بلتقياتبطريقغّبمباشر ،ُبا٤بساجد أقوؿ: أقفعلىمعلوماتتبٌْبحسيبأف مل

.ذلك
ز هبا ابن ابديس:اثنيا سيالٌنورزابنابديسعلىأخيوٛبيٌ : الوسائل الدعوية اليت متّي

ا العلماء أتسيسٝبعية ككسيلة ا٤بؤٛبرات، ُب ا٤بشاركة كسيلة ىي: دعوية ١بزائريْب،بثبلثكسائل
 ىذهالوسائل.ُباستغبلؿقذكرجهوداإلماـبككسيلةأتسيسالٌنوادمالثقافية،كقدس

 ألخيو يكن مل ٤باذا ىو: ا٤بطركح ا٤بذكورةٛبيٌسيالٌنوركالسؤاؿ الدعوية الوسائل ىذه ُب ز
عاشوبْبسجنذلكإىلعدـاستقرارحياتو؛إذملينعماب٢بريةُبجٌلعمرهالذمأيضا؟لعلمردٌ

أكقاتو غّب٨بالطللناسُبأكثر جربية، الٌدعة.(ُ)كمنفىكإقامة إىلحياة يركن أف ٗبقدكره ككاف
.(ِ)كاالستسبلـكٝبعحطاـالدنيابدالمنا٤بقاكمةكالثورة

بعداستعراضللوسائلالدعويةعندالعبلمتْبابن-كا٢بمد–كىاقدانتهىالفصلالثالث
إىلالفصلالرابعكاألخّب-بعوفمنهللا-،كعقدمقارنةُبذلك،كسننتقلسيالٌنورابديسك

حيثا٢بديثعنأساليبهماالدعوية.
 
 
 

 

                                  
.ْٔ،صالّنوريف بيان إعجاز القرآن الكرمي من خالل كليات رسائل  الّنورسيمنهج بديع الزمان مومية،مرادق(ُ)
.ِٔٔ-ِْٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ِ)
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 الفصل الرابع: أساليبهما الدعوية
الدٌالبدٌ ككلٌللمنهج ا٤بدعويْب، إىل إليصالو أسلوب من ٨بتاراعوم األسلوب كاف ما

ككلٌ اينعة، ٜبرتو كانت تنوٌبعناية منما عدد أكرب استفادة زاد األساليب ىذه عت
لغةكاصطبلحا؟سلوباألوفمنمليرقوىذااألسلوبماؿإىلذاؾ،فماى،ا٤بدعويْب

طريقتو األسلوب لغة: كذا: ُب فبلف أسلوب سلكت يقاؿ: ريق، الٌط األسلوب:
ف(ُ)كمذىبو أخذ يقاؿ: ؛ الفٌن : كاألسلوبابلضٌم أساليب، كٯبمع ُبأساليبمن، بلف
      .(ِ)أمأفانْبمنو؛القوؿ

ا: البيانوٍل أسلوب الدعوة اصطالًح الفتح أبو دمحم الدٌ،عٌرفو "طريقة ُبكقاؿ: اعي
.(ّ)اعيُبدعوتو"رؽالٍبيسلكهاالدٌالطٌدعوتو"،كعٌرؼأساليبالدعوةكقاؿ:"

،(ْ)الدعوية،كأتمرابألخذهباكُبالقرآفالكرَلآيةتشّبإىلأنواعأساسيةمناألساليب
 تعاىل: قولو  هب مب خب جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ ييُّٱكىي

(ٓ)َّجتحت . معلقد بتفاصيلها سنوردىا الٍب الٌدعوية األساليب أٌمهات الكرٲبة اآلية أكردت
أسلوبالقدكةا٢بسنةفيماأيٌب:

 : أسلوب احلكمة:ّولادلبحث األ
:(ٕ)منها(ٔ)خّبفاطمةللحكمةمعافعديدةأكردىاالدٌكتوردمحم

                                  
 .ْٖٓص،ْط،ادلعجم الوسيط،كآخركفإبراىيممصطفى(ُ)
.ُّٗ،صُْج،ّط،لسان العرب،ظورابنمن(ِ)
.ْٕص،ّط،ادلدخل إىل علم الدعوة،دمحمأبوالفتحالبيانوٍل(ّ)
.ْٖا٤بصدرنفسو(ْ)
.ُِٓاآلية:منسورةالنحل،(ٓ)
معهدُبةالعامةـ،انؿالثانويُْٓٗمنمواليددمشق، -فرعدمشق–كيلكليةأصوؿالدينٔبامعةأـدرمافاإلسبلميةك(ٔ)

من.األنصار اإلسبلمية "األخبلؽ كاإلحساف"مؤلفاتو التزكية طريق التصوؼ للناشئة"  خري دمحم،
  ..goodreads.com/author/show/8526295._http://wwwفاطمة

.ٕٓص،ُط،مناىج الدعوة،،دمحمخّبفاطمة(ٕ)

http://www.goodreads.com/author/show/8526295._
http://www.goodreads.com/author/show/8526295._
http://www.goodreads.com/author/show/8526295._
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".شيءُبموضعو"كضعال-ُ
"اإلصابةُبالقوؿكالعملمعا".-ِ

حيحالثٌابتا٤بثمرللعملا٤بتقن،ا٤ببِبعلىيقوؿاإلماـابنابديس:"ا٢بكمةىيالعلمالصٌ
.(ُ)ذلكالعلم"

:(ِ)ةأمورمنهاكتظهرأٮبٌيةأسلوبا٢بكمةُبعدٌ
ةُبالقرآفالكرَل.سما٢بكيم،كتكرارهمايقاربمنٜبانْبمرٌاختيارهللالنفسوا-ُ
ِ- النيب أعماؿ أبرز من ا٢بكمة تعليم تعاىل: هللا قاؿ  نب مبُّٱ،

.(ّ)َّىب
العبد-ّ يعطاه أفضلما ا٢بكمة قاؿهللاتعاىل:  مظ حط خضمض حض جض مصٱُّٱ،

.(ْ) َّجف مغ جغ  مع جع
ماأيٌب:النورسيكابنابديسمامْباىجالٌدعويةعنداإلكمنمظاىرا٢بكمةُبجانبا٤بن

 ادلطلب األّول: ترتيب األولواّيت عند اإلمامني:
قبلا٤بهٌم،مع لومنترتيباألكلواٌيت،كتقدَلاألىٌم للٌدعوةالبٌد التدرٌجُبعندماٱبٌططالٌداعية

مرتٌبالؤلكلوايت؟ْبؤاؿا٤بطركح:ىلكافمنهجالداعيتٞباية٥بامنالفشلكالرٌكود.كالسٌهاتطبيق
ذلكماسنعرفوفيماأيٌب:

ور ترتيب األولواّيت عند  :أّوال ُبترتيباألكلوايتُبسيالٌنورسعىاإلماـ :سيالّن
 كنرلذلكجلٌياُباألمثلةاآلتية:،اجملاؿالدعوم

لالٌناسعلىالعمسيالٌنورحٌثتقدمي العقيدة وحفظ اإلميان على الّسياسة وغريىا:  -ٔ
ُبالٌنفوس،كىيكظيفةالٙبتاجإىلالقدرةا٤باديٌة،كلكٌنهامنأجلترسيخقاعدةاإلٲبافا٢بقيقيٌ

                                  
.ٕٔ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ُ)
.ٕٓص،ُط،مناىج الدعوة،،دمحمخّبفاطمة(ِ)
.ُِٗاآلية:منسورةالبقرة،(ّ)
.ِٗٔاآلية:منالبقرة،سورة(ْ)
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كقوٌ كالوفاء، اإلخبلص، ُب ا٤بتمثٌلة ا٤بعنويٌة القٌوة إىل العقيدةٙبتاج فَباتعمر.(ُ)ة من فَبة كُب
.(ِ)زعلىحفظاإلٲبافكٌلدنيوية،كرياسةكاإلغراءاتا"سعيدا١بديد"رفضالسٌػػػػػػتعرؼبسيالٌنور

علىدعوةا٤بسلمْبتقدَلسيالٌنوردأبتقدمي زلاربة مساوئ األخالق على غريىا: -ٕ
ية:"ينبغيألىلا٥بداسيالٌنورفاؽعلى٧باربةمساكئاألخبلؽلتكوف٥بمالقوةكالغلبة،يقوؿاالتٌ
٘برٌفاؽا١باداالتٌ لعدـ كا...كلكن الغركر من كاإلفراطكالتفريطيضيٌدىم ثرالكرب عظيما منبعا عوف
.(ّ)ة"ىمابلقوٌٲبدٌ

العملا١بماعيمقدماعلىالفرديةُباإلماـيرلتقدمي العمل اجلماعي على الفردية:  -ٖ
.(ْ)لتحدايتافوسك٘بديدهُبالقلوبجملاهبةكلٌحفظاإلٲبافُبالنٌ

أفاإلنسافليسٗبقدكرهسيالٌنوريرله: م على غري ص يف ميدان التعلّ تقدمي التخصّ -ٗ
كثّبةمنتقدَلالتخصٌلذافبلبدٌ؛العلـواستيعابكلٌ الوصوؿٍبٌصُبعلمماعلىا٣بوضُبعلـو

.(ٓ)إىلحصيلةىزيلة
قدرتٌبتاألكلٌيات؛منأجلإ٪باحدعوتو،كالوصوؿهباإىلبٌرسيالٌنوركيٌتضح٩بٌاسبقأٌف

األماف.
ابنابديسُبترتيباألكلواٌيتُبلقدسعى : ترتيب األولوايت عند ابن ابديس:اثنيا

 اجملاؿالٌدعوم،كأمثلةذلكفيماأيٌب:
أقاـاإلماـمشركعوالتجديدٌمالٌدعومالَببومتقدمي العقيدة على العبادات وغريىا: -ٔ

كالٌضبلال البدع من اإلسبلـ تطهّب العقيتعلى إصبلح ألٌف ُب؛ جاٌد إصبلح كٌل منطلق دة

                                  
.ُٓٗ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ِٔٔ-ِْٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ِ)
.ِِّ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ُّٔص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ِْا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
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فوستطٌلعإىلاألٌمةليعٌلمهاأموردينها،ككافكثّبالٌدعوةإىلكبعدغرسالعقيدةُبالنٌ.(ُ)اجملتمع
.(ِ)كجوبالتفٌقوُبالكتابكالسٌنة

يويلاإلماـالعلمأٮبٌيةكربل،كيقٌدموعلىالعمل؛كياليقعتقدمي العلم على العمل:  -ٕ
ُبالٌضبلؿ،كأساساإلصبلحكمنطلقوعندهىوالعلمالذميصٌححعقائدا٤بسلمْب،كينٌوراإلنساف

.(ّ)عقو٥بم،كيزٌكينفوسهم
–يراعيقرباألكطافُبدعوتوإىلهللااإلماـ٪بدأفٌتقدمي األوطان حسب القرب: -ٖ

األكطافإلينا(ْ):"كأقربىذا؛فيقٌدـخدمةا١بزائرعلىخدمةاألكطافاألخرل،يقوؿاإلماـ-تعاىل
ـٌ"…ىوا٤بغرباألدٌلكا٤بغرباألقصى ٍبٌالوطنالعريٌبكاإلسبلمٌي،ٍبٌكطناإلنسانٌيةالعا

(ٓ).
ٗبينتقلابألضعفٌٍبيبدأالبداية ابألضعف: -ٗ أعوافا٤بستعمرواجهةإىلاألقول؛فبدأ

دسائسهم،ٌٍبانتقلإىلفضحا٤بستعمرالفرنسيحففضمنالطرقٌيةالذينكقفواضٌدالٌدعوةإىلهللا
.(ٔ)كراءىمواقفال

كيٌتضح٩بٌاسبقأٌفابنابديسقدرتٌبتاألكلٌيات؛منأجلإ٪باحدعوتو،كالوصوؿهباإىل
بٌراألماف.

 ادلطلب الثاين: مناسبة منهج اإلمامني لألحوال واألعمار وادلستوايت:
صفااب٢بكمةإذامليفٌرؽبْبحاؿالٌضعفكالقٌوة،كحاؿا٢بربكالٌسلم،الييعٌدا٤بنهجالٌدعوممتٌ

...،البٌد كحاؿالصغّبكالكبّب،كحاؿالعاملكا١باىل،كحاؿالعدككالٌصديق،كحاؿا٢باكمكاكـو
.(ٕ)منالتفريقبْباألحواؿكا٤بستوايت

                                  
.َْ-ّٗص،د.ط،اإلمام عبد احلميد بن ابديس وجهوده يف جتديد العقيدة اإلسالمية،دمحمالدراجي(ُ)
 .ُُٖص،د.ط،السلفية والتجديد الشيخ عبد احلميد بن ابديس،دمحمالدراجي(ِ)
.َِّ-َِِ،صا٤بصدرنفسو(ّ)
كذاُباألصل.(ْ)
.ِّٕص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)
 .ََُ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ٔ)
.ٖٓص،ُط،مناىج الدعوة،،خّبفاطمةدمحم(ٕ)



 

161 
 

واؿكاألعماركا٤بستوايت؟ذلكماسنعرفومناسبالؤلحجالداعيتْبكالسؤاؿا٤بطركح:ىلكافمنه
فيماأيٌب:
ور مناسبة منهج  :أّوال سيالٌنوركافمنهج لألحوال واألعمار وادلستوايت: سيالّن

مراعيا الٌصديقالدعوم كحاؿ كا١باىل، العامل كحاؿ كا٤برأة، الٌرجل كحاؿ كالكبّب، الٌصغّب ٢باؿ
ّب؛كاعتُبابلٌرجلكا٤برأةعلىحٌدسواء،كدعاٮباإىلقراءةكالعدٌك؛فكافمشفقاعلىالٌصغّبكالكب

 رسائل كالفائدةالٌنوركليات األجر ُب ليشَبكا (ُ)؛ الَببية؛ إىل الٌرجوع على ا٤بسلمة ا٤برأة كحٌث
الكرَلالدينيٌ القرآف آبداب كالتزٌين يشٌع(ِ)ة، فهو الٌصغّب؛ فيو ينشأ الذم ا٤بسلم ابلبيت كاىتٌم ،
كالٌرٞبةابإلٲبا كالرٌأفة كالٌسعادة كأشاد(ّ)ف كلدىا، ٘باه األـٌ تضحيات الٌدعوم منهجو .كزٌكى

 .(ْ)إبخبلصهاكحسنتربيتهالو،منأجلسعادةالٌدنياكاآلخرة
،(ٓ)،كحاربأمراضالتعٌصبا٤بقيتُبالعاملكا١باىلكليهمايغفلمنهجوالعاملكا١باىلكمل

العربتدابرحريصاعلىكحدهتا،٧بارابللة،ككافشفيقاابألٌمةاب٤بسلم ا٢باصلبْبأفرادىا،كدعا
(.ٔ)ارسْبأمينْبلقلعةاإلسبلـكالَبؾإىلاألخوةفيمابينهم؛ليظبلح

علىعدكاإلسبلـالذميَببصاب٤بسلمْبالدكائر، كُبا٤بقابل٪بدمنهجوالدعومشديدا
على العسكرم ا٤بسلمْب ابنتصار مسركرا كدٌككاف يكسب ٩با كىذا األجنيب، ك٧ببةالعدك

(ٕ)ا٤بسلمْب . القرافسيالٌنوركمنهج ٱباطبها كما طبقاتالبشر قرآٍلٱباطبكٌل منهج الدعوم

                                  
.ُّّ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.َُّا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ِّٖ-ِِٖ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.َّٖ،صْط،ّلمعات، الالّنورت رسائل كليا،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ِْٗص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.َُٓا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
.ََِص،ّط،يالّنور ، ادلثنوي العريب الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٕ)
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ا٢بكيمُبكٌلعصرمنالعصور،فكلطائفةمنالناسأتخذحٌظهامنالٌدرسُبمشاىدالقراف
.(ُ)الكرَل

أ لنا يتبٌْب الٌنماذج ىذه خبلؿ فٌمن انسبسيالٌنورمنهج قد كاألعمارالدعوم األحواؿ
.كا٤بستوايت

لقدكافمنهج : مناسبة منهج ابن ابديس لألحوال واألعمار وادلستوايت:اثنيا
كحاؿ كا١باىل، كحاؿالعامل كحاؿالٌرجلكا٤برأة، ابنابديسالٌدعوميراعيحاؿالٌصغّبكالكبّب،

الٌصغّبُب فدٌرس ُب(ّ)كالكبّبُبا١بامعالكبّب(ِ)الكتاتيبالٌصديقكالعدك؛ األـٌ بدكر كأشاد ،
متحمٌ(ْ)بيتها معالرٌ، ا٤بسؤكلية خارجالبيتلة ا٢بياة بقسم كحٌثعلىكجوب(ٓ)جلالذميقـو ،

كالٌتعليم ابلٌَببية لتعليمها؛كيالتتأخرعن(ٔ)القياـبشؤكفا٤برأة،كهتيئتها يوما ،كرألأفيفرد٥با
 .(ٕ)ؼالٌرجاؿصفو

دعو ا١بزائريْبتوكاحتضنت ا٤بسلمْب العلماء أتسيسٝبعية ُب كأسهم كرفع(ٖ)العلماء، ،
الذينأمعنواُبإفسادعقيدةالٌناس .ككاف(ٗ)ا١بهلعنالٌناس،كعنشيوخالطرؽالصوفيةالٌضالٌة

رٞبتوابلنٌاشئةا٤بسلمةمنهجوالٌدعومرحيماابلٌصديق،شديداعلىالعدك،كالأدٌؿعلىذلكمن

                                  
.َْٕ-ْٗٔ،صْط،كلمات، الالّنوركليات رسائل   ،رسيالٌنوبديعالزمافسعيد(ُ)
.ُُْص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
.ُُٓا٤بصدرنفسو،ص(ّ)
.ُٔ،صِ،طعبد احلميد بن ابديس العامل الرابين والزعيم السياسيمازفصبلحمطبقاٍل،(ْ)
.ُٔٔا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
.ُْٔسو،صا٤بصدرنف(ٔ)
.ُٖٓ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ٕ)
.ُٗص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ٖ)
.ُٗص،ُ،طأعالم اإلصالح يف اجلزائر،دمحمعليدبوز(ٗ)
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كسعيوإىلإنشاءجيلقرآٍليتقنحفظكتابهللا،كٰبسنفهمو،كٰبرصعلىالعملبو؛ليكوف
....(ُ)شديداعلىالعدكا٤بستعمر

منخبلؿىذهالٌنماذجيتبٌْبلناأفمنهجابنابديسالدعومقدانسباألحواؿكاألعمار
كا٤بستوايت.
 بهات عند اإلمامني:ي للشّ الث: التصدّ ادلطلب الث

ستعمريناإلسبلـمنا٤بللٌشبهاتالٍبتثارضدٌصفااب٢بكمةإذامليتصدٌاليعدا٤بنهجالدعوممتٌ
عنُبكتابهللا،كسٌنةرسولوالكرَل،كرٌدأحكامهماكمبادئهمابغيةالطٌكمنشايعهممنا٢باقدين

 بلـ،كأٌٌل٥بمذلك.٥بمنقضأركافاإلسالثٌابتةليتمٌ
متصدايلتلكالٌشبهاتا٤بثارة،مدافعاعنٞبىاعيتْبجالدٌكالسؤاؿا٤بطركح:ىلكافمنه
اإلسبلـ؟ذلكماسنعرفوفيماأيٌب:

بهات عند :أّوال صّدي للّش ور الّت ُبا٤بنهجالدٌ :سيالّن عومللنورسياقتضتا٢بكمة
ا٤ب يثّبىا الكنيسة،التصٌدمللٌشبهاتالٍبكاف العلمانيْبكرجاؿ من الربيطاٍلكمنشايعو ستعمر

 كتبيافذلكُبالٌنماذجاآلتية:
كتبعنا٤بستعمرالربيطاٍلكمنشايعومنالعلمانيْبا٤بنضوينُبٝبعيةاالٌٙبادكالَبٌقي-ُ

٨بٌططاهتم ككشف (ِ)فهاٝبهم أ٠باىا: رسالة كأٌلف الست). (ا٣بطوات دسائس، فيها كشف
.(ّ)ههمشبحضدكستعمار،كمكايدالغزاةاتٌلْب،اال

ٯببعن-ِ كمل الربيطاٍل، ا٤بستعمر ا٤بباركْبلسلوؾ االنكليكية الكنيسة تصٌدلألساقفة
(ْ)أسئلتهم.

                                  
(ُ) شفرم، مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم اخلطاب الدعوي عند شهرة

.َِٖ-َِٓ،صالبشري اإلبراىيمي
.ُٗ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ْٓٓص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ّٗٓ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
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كلياتتصٌدت-ّ اإلماـالٌنوررسائل يقوؿ أٌماللٌشبهات، ": فلكوهناالٌنوركلياترسائل
تنقذأسساإلٲبافكأركانو،الابالستفادةابإلٲبافالرٌاسخا٤بوجودمعجزةمعنويةللقرآفالكرَلفهي

.(ُ)"اـبدالئلكثّبةكإ٭ٌباإبثباتاإلٲبافكٙبقيقوكحفظوُبالقلوب،كإنقاذهمنالٌشبهاتكاألكى
 أفمنهجمنخبلؿما لنا يتبٌْب بهاتالٍبيثّبىامللشٌعوميرلالتصدٌالدٌسيالٌنورذكر

جوعإىلحقائقالقرآف.ـابلرٌأعداءاإلسبل
اقتضتا٢بكمةُبا٤بنهجالدعومالبني للشبهات عند ابن ابديس:: التصدّ اثنيا

ابديسالتصٌدمللٌشبهاتالٍبكافيثّبىاا٤بستعمرالفرنسيكمنشايعومنأصحابالطٌرؽالصوفٌية
إ ُب كأسهموا تعاليمو، كتزييف اإلسبلـ، تشويو إىل فسعوا اجملتا٤بنحرفة؛ ُبغراؽ ا١بزائرم مع

.(ِ)الشعوذة
كقفابنابديسحياتومنأجلٙبريرا١بزائرمنا٣برافات،كالشعوذة،كإرجاعهاإىلحقيقة

كالسنة كالقرآف ٩بٌ، لآلية: تفسّبه عند قالو  خم حم جم يل ىل مل خلُّٱا
إذا خالناذمضبللةأفنفزعإىلآمالقرآف،كالأشبهةمنكلٌ:"عليناعندكركدكلٌ(ّ)َّمم

ربناالٍبىيا٢بقكأحسن ظرإالَّكاجديهافيها،ككيفال٘بدىاُبآايتأخلصناالقصدكأحسناالنٌ
ػ(ْ)تفسّبا"

بهاتالٍبيثّبىامللشٌعوميرلالتصدٌمنخبلؿماذكريتبٌْبلناأفمنهجابنابديسالدٌ
جوعإىلحقائقالقرآف.أعداءاإلسبلـابلرٌ

                                  
.َُٓ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ُُ،َُ،صُ،جُعمارالطاليب،ا٤بصدرالسابق،ـ(ِ)
.ّّسورةالفرقاف،اآلية:(ّ)
.َِٔ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،ا٢بميدبنابديسعبد(ْ)
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تائج:بع: ترّيث اادلطلب الّرا   إلمامني، وعدم استعجال الّن
إٌفمنا٢بكمةُبا٤بنهجالٌدعومالَبٌيثكعدـاستعجاؿالٌنتائج؛فالٌدعوةإىلهللإباجةإىلجهد

ك كمكابدة زمنكمثابرة كيفسدسعة الٌدعوممنأركانو، كاالستعجاؿيقٌوضالعمل كطوؿنفس، ،
 نتائجوا٤بتوٌخاةمنو.
ا٤ب كافكالسؤاؿ ىل ترٌيثالٌداعيتافطركح: ذلكماُبدعوتو٩بٌن النتائج؟ يستعجل كمل ،
سنعرفوفيماأيٌب:

ور ث تريّ :أّوال ُبا٤بنهجالدعوم :استعجال النتائجوعدم  ،سيالّن اقتضتا٢بكمة
اءورسيالَبيثكعدـاستعجاؿالنتائج،ككافىدفواأل٠بىمندعوتوىوإنقاذإٲبافالناسكإحيللنٌ

النفوس ُب القرآف يهمٌ(ُ)معاٍل كال مشقٌ، من يبلقيو كاف ما ىدفو ٙبقيق سبيل ُب كصعوبة وة
 .(ِ)ذلك

 ٙبقيق أجل صامداك،السياسية ا٢بياةترؾذلكمن النفعاالتوبقي رغمضابطا
مراتكا٤بساجد كا١بوامعالدينية ا٤بدارس غبلؽإ ست ااكم كدخولو علىكفوٌ.، ت

 .كرسولوحسبوأفينشئجيبلمؤمنااب،ةللنيلمنوحجٌكلٌ اإلسبلـ أعداء
عرؼابلَبٌيثعوم،كُبمنهجوالدٌمليكنمستعجبلسيالٌنورنخبلؿماذكريتبٌْبلناأفم
.،رغمبيئةعلمانيةغّبمساعدةشاءجيلمؤمنٙبكموأكاصرابةكاألخوةُبسبيلإن

تائجاثنيا ا٤بنهج: : ترّيث ابن ابديس، وعدم استعجال الّن ُب ا٢بكمة اقتضت
بصورةتأتلمفإنشاءا١بمعيةعندذلكالدعومالبنابديسالَبيث،كعدـاستعجاؿالنتائجكرأينا

ـ،كملترُُّٗ،كانتبدايتوُبأرضطيبةعاـقْبكتفكّبعميبعدٚبطيطتكإ٭باجاءةعفوي
الٌنور عاـ كٌلهاُُّٗإال ا٤بتواصلة األ٠بار "كانتىذه اإلبراىيمي: الٌشيخدمحمالبشّب يقوؿ ـ،

تدابّباللوسائلالٍبتنهضهباا١بزائر،ككضعللربامجا٤بفٌصلةلتلكالٌنهضاتالٌشاملة...كأشهدهللا

                                  
 .ُْٔ،صمن خالل رسائلو الّنورسيادلنهج الدعوي يف فكر بديع الزمان سعيد ابراىيم٤بلم،(ُ)
.ُِٖ،صْط،كلمات، الالّنوركليات رسائل ،الٌنورسي(بديعالزمافسعيدِ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 ميبلديةىيالٍبكضعتفيهااألسساألكىل١بمعيةالعلماءُُّٗتلكالٌليايلمنسنةعلىأٌف
 .(ُ)ـ"ُُّٗا٤بسلمْبا١بزائريْب،الٍبملتربزإىلالوجودإالٌُبسنة

وسماب٤برحليةفأكؿاألمرأبدلأملوفيككانتمعاملتومعوتتٌا٤بستعمر،كافاإلماـمَبيثامعك
 ٍب سياسيا، إىلمرحلةكداراه إىلأفكصل لؤلمة، ا٤بقوماتالذاتية على التأكيد إىلمرحلة انتقل

 .(ِ)هاب٤بقاكمةمنأجلنيلاالستقبلؿكمنكعودهالكاذبة،فهددٌواليأسمن
ُبمنهجوالدعوم،ككافمَبيثامنخبلؿماذكريتبٌْبلناأفابنابديسمليكنمستعجبل

.،رغمبيئةاستعماريةخانقةقرآٍلُبسبيلإنشاءجيلرابٍل
إىلا٢بديثعن اإلمامْبننتقل إىلهللاعند ُبالدعوة أسلوبا٢بكمة ا٢بديثعن بعد

.-وؿهللإب-أسلوبا٤بوعظةا٢بسنةفيماسيأٌب
ا  : أسلوب ادلوعظة احلسنة:ينادلبحث الّث

ا فيو للمدعوينأبسلوبحسن، كا٤بوعظة الٌنصيحة الداعية ابلطٌاعة،يقدـ كاألمر لتذكّبابلعواقب،
:(ْ)كتظهرأٮبيةأسلوبا٤بوعظةا٢بسنةُبعٌدةأمورمنها،(ّ)كا٢بٌثعليها
.(ٓ)«الدًٌينيالنًَّصيحىةي:»الٌنصيحةأساسالٌدينحْبقاؿجعلالنيٌبدمحم-ُ
:ًنعىٍبًداّللًَّبوعلىالٌنصيحة،عىٍنجىرًيًربأصحامبايعةالٌنيب-ِ »قىاؿى اّللًَّ رىسيوؿى يػىٍعتي ابى

ميٍسًلمو اًةكىالنٍُّصًحًلكيلًٌ ًةكىًإيتىاًءالزَّكى الصَّبلى .(ٔ)«عىلىىًإقىاـً
-عليوالسبلـ–الٌنصيحةُبدعوهتم،كمثالوقوؿىود-عليهمالسبلـ–استخداـاألنبياء-ّ
.(ٕ)َّخم حم جم يلُّلقومو:

                                  
.ٖص،،د.طاحلميد بن ابديس شهادة اإلمام اإلبراىيمي فيو عبد،دمحمالدراجي(ُ)
 .ِِٕ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ِ)
.ْٔص،ُط،مناىج الدعوة،،دمحمخّبفاطمة(ّ)
.ٓٔا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.ْٕ،صُ(،جٓٓالدينالنصيحة،حديثرقم)أخرجومسلمُبصحيحو،كتاباإلٲباف،ابببيافأف(ٓ)
.ٕٓ،صُ(،جٔٓ،اببأفبيافالدينالنصيحة،حديثرقم)كتاباإلٲبافأخرجومسلمُبصحيحو،(ٔ)
.ٖٔاآلية:منسورةاألعراؼ،(ٕ)
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ٌب:كمنأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنةماأي
 ل: القول اللني اللطيف:ادلطلب األوّ 

إٌفالٌلْبكاللطفُبالعبارةمنأبرزأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنة؛فهيتؤثٌرإٯباابنعلىقلبا٤بدعٌوعندما
إىلا٣بّبات. كا٤بسارعة كترؾا٤بنكر، إىلفعلا٤بعركؼ، كتدعوه تستميلو، كليستالدعوةيسمعها؛

كاقعٯبسدهالداعيةُبا٤بيداف؛ُبأفعالوكأخبلقوىيإىلا٤بدعوينكإ٭با٦بردأفكاركنظرايتتنقل
مرهللا،كأي(ُ) َّخيمي حي جي يه ىه مه جه ينُّٱاتو،يقوؿتعاىللنبيوالكرَل:ك٩بارس

أفيعامبلفرعوفابلٌرٞبةكاللْبرغمجربكتوككربايئوكادعائو-عليهماالسبلـ-تعاىلموسىكىاركف
.(ِ)َّمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ ٱ جئ يي ىي ني مي زيٱُّٱ:فقاؿ٥بما،األلوىية

عنأقواؿ الصدد كجوابذلكفيماالٌداعيتْبكنتساءؿُبىذا منلطفكلْب، فيها كما
أيٌب:

طيف عند أّوال ني الّل ور : القول الّل أشكاؿالٌلْبكالٌلطفُبالعبارةمنأبرزإفٌ :سيالّن
 عند ا٢بسنة سيالٌنورا٤بوعظة عباراتو ُب فنجد إىلالوفاء؛ كالٌدعوة لآلخرين، كاالعَباؼابلفضل

األخبلؽ،كحٌباألكطاف،كالوحدةبْبا٤بسلمْب....،كأمثلةذلككماأيٌب:  مكاـر
األـ-ُ السيما الوالدين بفضل كاالعَباؼ درسيقوؿك،الوفاء أرسخ إٌف اب: أقسم ":

ستقٌرتُبكدركسهاا٤بعنوية؛حٌٌبا-ٞبهاهللار-أخذتو،ككأنٌويتجٌددعلٌي،إ٭ٌباىيتلقيناتكالدٌب
.(ّ)"أعماؽفطرٌب
وؿيقك،تلٌقيمتقٌببللكبلمويعٌددمآثراألتراؾ،ٍبٌٰبٌذرىممنكيداألعداء،كىذاٯبعلا٤ب-ِ

ست٥بم منذ أٝبع العامل ٙبٌديتم "لقد سنة: األكركبيْب،مائة مكايد إىل ٛبيلوا كال تنخدعوا، ...فبل
(.ْ)تفر٪بْب"كدسائسا٤ب

                                  
.ُٗٓاآلية:منسورةآؿعمراف،(ُ)
.ْْ-ّْسورةطو،اآلية:(ِ)
 .ّْ،صْط، سرية ذاتية،الّنورليات رسائل ك،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ُْٔ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
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كالع-ّ الكماؿ ادعاء كعدـ كالٌتواضع األخٌوة إبظهار عباراتو ُب يقوؿكصمة،الٌتلٌطف
الاإلماـ: أنو االعتقاد ا٣بطأ من بل ا٣بطأ، من معصوما ليس أستاذكم إٌف األعزٌاء؛ "إخوٌب

يلكمأفتضعواىذاٱبطئ...اعلمواأٌفىذهالوظيفةاإلٲبانٌيةكُبىذاالوقتجليلةكمهٌمة،فبلينبغ
.(ُ)"يا٢بملالثٌقيلعلىكاىلشخصضعيفمثل
،كىيمنأبرزأشكاؿسيالٌنورالعبارةكاللْبفيهاعندمنخبلؿىذهالٌنماذجيتضحلناالتلطفُب

ا٤بوعظةا٢بسنة.
طيف عند ابن ابديس: ااثني أبرز: القول اللنّي الّل من الٌلْبكالٌلطفُبالعبارة إف

لآلخرين، ابلفضل كاالعَباؼ الوفاء عباراتو ُب فنجد ابديس؛ ابن عند ا٢بسنة ا٤بوعظة أشكاؿ
األخبلؽ،كحٌباألكطاف،كالوحدةبْبا٤بسلمْب...،كأمثلةذلككماأيٌب:  كالٌدعوةإىلمكاـر

اال-ُ كدرجكترعرع؛ نشأ الٍبفيها "كانتنشأٌبإسبلمٌيةكعَباؼبفضلاألسرة يقوؿ:
بفضلانتماءبيتناإىلبيواتتأخرلُبا٤بدينة،ا٤بعركفةبتمٌسكهاابلٌديناإلسبلمٌي،كاافظةعلى

.(ِ)القياـبشعائره"
ِ- اجملتمع، ُب األخبلؽ كنشر الَببية ُب العلماء دكر كيقوؿإبراز األمم:" كانت إذا
.(ّ)فاألممبعلمائهاالذينيقوموفعلىتربيتها،كهتذيبأخبلقها"-كاألخبلؽابلَببية–ابألخبلؽ
الحياةلكإالٕبياةدعوةا٤بسلمإىلاالعتزازٗبقوماتوكٝبيلعاداتو،يقوؿاإلماـ:"-ّ

.(ْ)"...كٝبيلعاداتكقومكككطنككدينككلغتك
التلٌطفُبالعبارةكالٌلْبفيهاعندابنابديس،كىيكجوديٌتضحلنامنخبلؿىذهالنماذج
.منأبرزأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنة

                                  
.َِٓ-ِْٗ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ُٔ،ص،د.طاة ابن ابديس الدراسيةواثئق جديدة عن جوانب خفية يف حي،عبدالعزيزفيبليل(ِ)
.ّٕ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ّ)
.ُٖٕص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)

http://www.nurmajalla.com/article.php?cid=2&c=6&id=308#fn56
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عم:   ذكري ابلّن اين: الّت  ادلطلب الّث
إٌفالٌتذكّببنعمهللاتعاىلمنأىٌمأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنة،كىودأبالٌدعاةا٤بخلصْبلرهبمكلدينهم،

هٌبم،ا٢بذرينمنالوقوعُبا١بحودكالكفراف،كقدأشارالقرآفالكرَلإىلذلكُبالٌشاكرينألنعمر
كنتساءؿُب.(ُ)َّرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ:قولوتعاىللبِبإسرائيل
علىتذكّبالٌناسبنعمهللاتعاىل؟،كجوابذلكفيماأيٌب:الٌداعيتافىذاالٌصدد:ىلعمل

عم عند  :أوال ذكري ابلّن ور الّت ظةإٌفالتذكّببنعمهللاتعاىلمنأىٌمأشكاؿا٤بوع :سيالّن
معالٌناسأيضا؛لتقولصلتهمبرهٌبمابعَبافهمآبالئوكفضلو،كمنسيالٌنورا٢بسنةالٍبدأبعليها

 أمثلةذلكماأيٌب:
الٌدنيا:"إٌفكافألىلؿيقوكبنعمةهللاعليو؛إذجعلوخادماللقرآف،غا٭بالربكتو،يقرٌ-ُ

.(ِ)"القرآفعلماليلتبسبفيض’خادـالقرآف‘حكمكسطوةكقٌوةففيخادمو
نا٣بداعكا٤بواربة،يذكرحرصوعلىنعمةأمانةالكتابةللٌناس،كاإلخبلصفيها،بعيداع-ِ
ابلٌنعمكيقوؿ: ٙبديثا أخدعكم"أقوؿ ال أبٌٍل لؤلمانة كأداء عْبة أتيٌقن أك أشاىد أكتبما إ٭ٌبا

.(ّ)اليقْب،أكعلماليقْب"
:"كعوضاعنحرماٍلمنأذكاؽالعطفكا٢بنافؿيقوكنعمهللاعلىكلحاؿ؛يذكر-ّ

 األكالد من يلُبالٌدنيا–الٌنابعة أكالد كتعاىل-حيثال سبحانو مئاتاأللوؼمن-أنعم علٌي
.(ْ)"مستقببلالٌنوررسائلكلياتاألكالداألبرايء،منحيثاستفادهتممن

خبل كمن تذكّب يتضح النماذج ىذه ليتحققسيالٌنورؿ غّبه؛ كعلى عليو هللاتعاىل بنعم
شكرىا،كىيمنأبرزأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنة.

                                  
.َْاآلية:منسورةالبقرة،(ُ)
.ُٗ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل مافسعيد،،بديعالزالٌنورسي(ِ)
.َُٕ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ّٕا٤بصدرنفسو،(ْ)
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عم عند ابن ابديس:اثنيا ذكري ابلّن أشكاؿ : الّت أىٌم من تعاىل هللا بنعم الٌتذكّب إٌف
اس؛لتقولصلتهمبرهٌبمابعَبافهمآبالئوكفضلو،ا٤بوعظةا٢بسنةالٍبدأبعليهاابنابديسمعالنٌ

كمنأمثلةذلكماأيٌب:
كلها،فهيالكفيلةاب٢بصوؿعلىنعمالدٌإفٌ-ُ عوةعنداإلماـتتمثلُبدركسالعلـو

.(ُ)إ٥بيةجلى؛منتفٌقوُبالٌدين،كتعٌرؼعلىعظمةا٣بالق
التفاؼالٌناسحولو،كاالستماعإليو،تعظيمانعمةهللاعليوُبدعوتوعندمارألريذك-ِ

.(ِ)لشأفالعلم،كىورمزمنرموزه
علمٌيةتبقىترااثيذكرنعمهللاعلىكٌلحاؿ؛-ّ التؤٌلفكتبا فقدسئلذاتمرٌة:٤باذا

.(ّ)لؤلجياؿبعدؾ،فأجاب:"إٌٍلمشغوؿبتأليفالرجاؿعنأتليفالكتب"
لناتذكّبابنابديسبنعمهللاتعاىلعليوكعلىغّبه؛ليتحٌققكمنخبلؿىذهالٌنماذجيٌتضح

شكرىا،كىيمنأبرزأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنة.
الث: الرّتغيب والرّتىيب:  ادلطلب الّث

ا٤بخلصْبالذينٰبٌثوف ا٢بسنة،كىودأبالٌدعاة أشكاؿا٤بوعظة يعتربالٌَبغيبكالٌَبىيبمنأىٌم
ديةالواجبات،كاإلذعافللحٌق،كالثٌباتعليو؛للحصوؿعلىسعادةالٌدنياالٌناسعلىالطٌاعات،كأت

كنعيماآلخرة،كٱبٌوفوهنممنالوقوعُبا٤بعاصي،كترؾالواجبات؛كياليكوف٥بمالٌشقاءُبالٌدنيا
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱكاآلخرة،يقوؿهللاتعاىلُبالٌَبغيب:

تع(ْ)َّمه  جه ين ىن من خن حن جن كقاؿ الٌَبىيب:، ُب اىل
.(ٓ)َّجل مك لك خك حك  جك مق حقُّٱ

                                  
.ُِص،،د.ط،الدرر الغالية يف آداب الدعوة والداعية،عبدا٢بميدبنابديس(ُ)
ِٕٗص،ِج،ِـ،ّط،بن ابديسآاثر ا،عمارطاليب(ِ)
.َُٕ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ّ)
.ٔٗسورةاألعراؼ،اآلية:(ْ)
.ُِْاآلية:منسورةطو،(ٓ)
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الٌصدد:ىلاٚبذالٌداعيتافالٌَبغيبكالٌَبىيبشكبلمنأشكاؿا٤بوعظة كنتساءؿُبىذا
ا٢بسنة؟،كجوابذلكفيماأيٌب:

ورسي: الرتّ أّوال إٌفالٌَبغيبكالٌَبىيبمنأىٌمأشكاؿا٤بوعظة :غيب والرتىيب عند الّن
الٍبدأبعل كمنا٢بسنة منالعقاب، كخوفا الٌثواب، رجاء الناسكذلك؛ الٌنورسيمع اإلماـ يها
 أمثلةذلكماأيٌب:

 أمثلة للرّتغيب عند الّنورسي: -ٔ
أ(رٌغبُبااللتزاـبشرعهللا؛إذاإلنسافملٱبلقعبثا،كملٰبكمعليوابلفناء،كا١بٌنةتبسط

.(ُ)ذراعيهاالحتضانوإفىوأطاعهللا
رغٌ كاحداب( ا٤بسلمْبإىلالوقوؼصٌفا كدعا اإلسبلمية، بُبالٌسعيمنأجلالوحدة

.(ِ)٤بواجهة٨بٌططاتالعلمانيْبداخلالببلدكخارجها،كإحباطمكرىم
.(ّ)ج(رٌغبُبالتزٌينآبدابالقرآفالكرَللنيلرضوافهللاكالٌسعادةا٣بالدة

 أمثلة للرّتىيب عند الّنورسي: -ٕ
منعدـااللتزاـبشرعهللا؛إذاإلنسافملٱبلقعبثا،كملٰبكمعليوابلفناء،كالٌنارأ(حٌذر

.(ْ)فاغرةفاىالوإفعصىأمرهللا،كتنٌكبطريقا٢بق
بْب كالٌنزاعات األحقاد، لنشر عامل ىي إذ الٌسليب؛ جانبها ُب القومية من حٌذر ب(

.(ٓ)ا٤بسلمْب
تَبيكشعائ مغٌبة من حٌذر ا٤بنساقْبُبىذاج( فتاكلبعضالعلماء كقاـك اإلسبلـ: ر
.(ٔ)الٌشأف

                                  
.َٖٔ،صْط،ماتكل، الالّنوركليات رسائل   ،الٌنورسيبديعالزمافسعيد(ُ)
.ُِٓ-ُُٓ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.َّٔ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.َٖٔ،صْط،كلمات، الالّنوركليات رسائل   ،الٌنورسيبديعالزمافسعيد(ْ)
.ُْْ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.ٗٓٓا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
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الٌنورسيقدأخذهبذا أف جليا الٌنماذجمنالٌَبغيبكالٌَبىيبيٌتضحلنا كمنخبلؿىذه
الٌشكلمنأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنةرجاءسعادةالدنياكنعيماآلخرة،كالبعدعنالشقاكةفيهما.

الَبٌ يب عند ابن ابديس:: الرتغيب والرتىاثنيا أشكاؿغيبكالَبٌإٌف أىٌم ىيبمن
ا٤بوعظةا٢بسنةالٍبدأبعليهااإلماـابنابديسمعالٌناس؛رجاءالٌثواب،كخوفامنالعقاب،كمن

 أمثلةذلكماأيٌب:
 عند ابن ابديس: غيبرتّ الأمثلة  -ٔ

نجيالعلل،كا٤بالقرآفىوالٌشاُبمنأ(رٌغبُباالحتكاـإىلكتابهللاكسٌنةنبٌيواألمْب،ك
.(ُ)منان،كا٤بنقذمنكٌلعطبلؤلفرادكا١بماعات

ب(رٌغبُبالٌسعيمنأجلالوحدةاإلسبلمٌية؛كذلكبتوحيدجهودعلماءاإلسبلـفيما
.(ِ)بينهم

علماءج(رٌغبُبا٢بفاظعلىمقٌوماتالشخصٌيةا١بزائريةالعربيةاإلسبلميةبرفعوكٝبعية
.(ّ)ا٤بسلمْبشعارالعركبةكاإلسبلـُبكجواالستعمارالفرنسي

 رّتىيب عند ابن ابديس:الأمثلة  -ٕ
أ(حٌذرالرٌاعيمنغٌشرعٌيتوٗبايدخلوعليهامنالٌضررعندرعايتو؛ألٌفذلككبّبةمن

القيامة .(ْ)كبائرالذنوبالٍبتدخلصاحبهاالنٌاريـو
منكصف حٌذر ذلكيوقعُبب( ألٌف منكضعسيء؛ يعيشونو ىلكى٤با النٌاسأبهنم

.(ٓ)القنوطكاليأسمنرٞبةهللا،كيعدصاحبوبذلكىالكاكعاصياكمتكرباعلىا٣بلق
إذىيسببللٌتفرقة السليٌب؛ القوميةُبجانبها اال٪براركراء ا١بزائريْبمنمغبة حٌذر ج(

.(ُ)الواحدكالعنصريةبْبأبناءالبلد
                                  

.َُٗ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ُ)
.ّٕ،صِط،ة العربية يف اجلزائر ادلعاصرةالشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمي،تركيرابحعمامره(ِ)
.ُّٖ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ّ)
.ُِٓص،ِج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
 .ُٔٔا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
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كمنخبلؿىذهالٌنماذجمنالٌَبغيبكالٌَبىيبيٌتضحلناجلٌياأٌفابنابديسقدأخذهبذا
الٌشكلمنأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنةرجاءالٌسعادةُبالدنياكالٌنعيماآلخرة،كالبعدعنالٌشقاءفيهما.

مكني:  ادلطلب الّرابع: الوعد ابلّنصر والّت
ابلٌنص الوعد ا٤بخلإٌف الٌدعاة الٍبدأبعليها ا٢بسنة كالٌتمكْبشكلمنأشكاؿا٤بوعظة صوفر
لليأسكالقنوطنٌالبسطالؤلملُب  جح مج حج مث  هت متٱُّٱ:،قاؿهللاتعاىلفوس،كدفعا

.(ِ)َّمخ جخ مح
اٌٚبذ ىل الٌصدد: ىذا ُب أشكاؿالٌداعيتافكنتساءؿ من كالٌتمكْبشكبل ابلٌنصر الوعد

،كجوابذلكفيماأيٌب:ا٤بوعظةا٢بسنة؟
مكني عند : الوعد ابأّوال صر والّت ور لّن أىٌم :سيالّن كالٌتمكْبمن ابلٌنصر الوعد إٌف
معا٤بدعوينكذلك؛غرسالؤلملفيهم،كدفعالليأسسيالٌنورظةا٢بسنةالٍبدأبعليهاأشكاؿا٤بوع

 كالقنوطعنهم،كأمثلةذلكفيماأيٌب:
للئلسبلـ،كىذا٩بايشحذا٥بمم،كيبٌثاألملُبالٌنفوس،كيقوؿ:إىلأٌفا٤بستقبأ(يشّب

.(ّ)"ـكلئلسبلـكحده"إٌفا٤بستقبلسيكوفلئلسبل
تغرسوُبنفوسطبٌلهبامنركحالٌنوررسائلكلياتب(أٌلف لتكوفٗبنزلةا٤بنقذلؤلٌمة٤با

.(ْ)األمل
إفٌ العبلجمج( األملبدؿاةاألمٌألمراضنكصفو كالٌصدؽبدؿالكذب(ٓ)ليأس: ،(ٔ)،

.(ُ)،كالشورلبدؿاالستبداد(ٕ)كاٌبةبدؿالعداكة

                                  
.ّْٖص،ُج،ُِ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ٕسورةدمحم،اآلية:(ِ)
.ِْٗص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ِٗص،ُط،الّنورسيالتعليم يف ضوء فكر سعيد إبراىيمأبودمحم،(ْ)
.ِْٗص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
 .َٔٓصدرنفسو،صا٤ب(ٔ)
.َٗٓا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
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قدأخذهبذاالٌشكلسيالٌنورمكْبيٌتضحلناجليٌاأٌفمنخبلؿىذهالٌنماذجمنالوعدابلٌنصركالتٌ
منأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنة؛رجاءبعثاألملك٧باربةالقنوطُبنفوسا٤بدعوين.

مكني عند ابن ابديس:نيااث صر والّت إٌفالوعدابلٌنصركالٌتمكْبمنأىٌم : الوعد ابلّن
لليأس كدفعا فيهم، لؤلمل غرسا النٌاس؛ ابديسمع ابن دأبعليها الٍب ا٢بسنة ا٤بوعظة أشكاؿ

 كالقنوطعنهم،كأمثلةذلكفيماأيٌب:
ٰبارببواإل٢بادنبذاحتقارالنٌ ٩بٌا ٩بٌاأ(يذىبإىلأٌف فس،كالقنوطمنرٞبةهللا،كىذا

.(ِ)تدعوإليوحقائقالقرآف
كيبثٌ العربية، األمة أفراد ابلٌركابطالٍب٘بمع يذٌكر اليأس،ب( عنهم كيدفع األمل، فيهم

رابطةا١بنس،كرابطةالٌتاريخ،كرابطة-زايدةعلىرابطةالٌلغة-"ىذهاألٌمةالعربيةتربطبينها:ؿيقوك
.(ّ)،كرابطةاألمل"األمل

كانتتعيشومن ٩بٌا لينقذكىا لؤلٌمة إىلتكوينقادة الٌدعوية لقدكافيصبوُبحياتو ج(
.(ْ)أحواؿابئسة

منخبلؿىذهالٌنماذجمنالوعدابلٌنصركالٌتمكْبيٌتضحلناجلٌياأٌفابنابديسقدأخذ
ك٧باربةالقنوطُبا٤بدعوين.هبذاالٌشكلمنأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنةرجاءبعثاألمل

 ادلطلب اخلامس: التحّمل والّصرب:
يسعىالجتذابالٌناسكاستيعاهبم، فالٌداعية ا٢بسنة؛ ا٤بوعظة أشكاؿ أىٌم كالٌصربمن الٌتحٌمل إٌف
كٙبٌملأذاىم،كالٌصربُبخدمتهم،كمعايشتهمُبأفراحهمكأتراحهم،كآالمهمكآما٥بم؛لتأٌبالٌدعوة

.(ٓ)َّحتخت جت هبُّٱنعة،يقوؿهللاتعاىل:ٜبرهتاايأكلهاك
ابلٌتحٌملكالٌصرب؟إٌفجوابذلكفيماأيٌب:الٌداعيتافكنتساءؿُبىذاالصدد:ىلاٌتصف

                                  
.ُْٓ(ا٤بصدرنفسو،صُ)
ََّص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
.ّٖٗص،ُج،ِـ،ا٤بصدرنفسو(ّ)
.ّٓ،صِ،طعبد احلميد بن ابديس العامل الرابين والزعيم السياسيمازفصبلحمطبقاٍل،(ْ)
.ْٓاآلية:نمسورةالبقرة،(ٓ)
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ور التحّمل والّصرب عند  :أّوال ا٤بوعظة :سيالّن أشكاؿ أىٌم من كالٌصرب التحٌمل إف
،كأمثلةوةةمنالدعا٢بصوؿعلىالثمرةا٤برجومعا٤بدعوين؛رجاءسيالٌنورٍبدأبعليهاا٢بسنةال

 ذلكفيماأيٌب:
:"إٌنِبأستطيعأفيقوؿكل،كصرب،كسعةصدر،عايشأكضاعا٤بسلمْبالٌصعبةبتحمٌ-ُ

.(ُ)"الـاألٌمةاإلسبلميةسحقتِبأٙبٌملكٌلآالميالشخصٌية،كلكنآ
ا٤ببلحدةبكٌلماأكٌبمنقوةكجلدكصربكٙب-ِ فأانُبجهاددائممع:"وؿيقكٌمل،قاـك

.(ِ)ىذهاجملموعةا٤بلحدة"
إىل-ّ اجملرمْبلدعوهتم كبار مع الٌسجوف ُب كبطلبتو بو كزٌج ااكمات، عقدتضٌده

.(ّ)الٌنوركلياترسائل
قدأخذهبذاالٌشكلمنسيالٌنوريٌتضحلناأٌفمنخبلؿىذهالٌنماذجمنالتحٌملكالٌصرب

وعظةا٢بسنةرجاءاستمالةقلوبالعبادإليو،كليكوفقدكةحسنة٥بم.أشكاؿا٤ب
ل والّصرب عند ابن ابديس:اثنيا أشكاؿا٤بوعظة : التحّم التحٌملكالٌصربمنأىٌم إٌف

ا٢بسنةالٍبدأبعليهاابنابديسمعا٤بدعوين؛رجاءا٢بصوؿعلىالثمرةا٤برجوةمنالٌدعوة،كأمثلة
 ذلكفيماأيٌب:

ٙبلٌ-ُ لقد ا٤بسلمْبى العلماء ٝبعية لتأسيس إخوانو مع سعيو عند كالٌصرب ابلتحٌمل
ك تراكده أفكانتفكرة ا١بزائريْبمنذ اإلبراىيميُبأرضطيبةتراكد علىأفإىل(ْ)صديقو تربٌع

.(ٓ)عرشهافغدتمنربايبٌثمنخبللوأفكارهاإلصبلحية

                                  
 .ّٖ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
 .ْْٓ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
 .َِٓص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي(ّ)
 .ٖص،،د.طعبد احلميد بن ابديس شهادة اإلمام اإلبراىيمي فيو،دمحمالدراجي(ْ)
.ُْٖص،ُج،ِ،ـّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)
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ابلٌصرب-ِ كٙبٌلى ا١بهد، أقصى ُبا١بزائر،بذؿ الديٌِب الٌتعليم إصبلح ا١بميلُبسبيل
علىإصبلحالٌتعليمالديِبُبدركسناحسبماتبلغإليوطاقتناإفشاءيقوؿ:ك "فإنٌناعقدانالعـز

.(ُ)تعاىل"-هللا
ُبالٌتدريسفمنعتومنالٌتدريساب١بامعالكبّب،كراقبتهدأبتفرنساعلىعرقلةجهود-ّ
،ككٌلذلكمليفٌتمنعضده.(ِ)جاؿا٤بخابرات،كاتبعتوُبخطبوحركاتوبر

من الٌشكل هبذا أخذ ابديسقد ابن أٌف لنا يٌتضح كالٌصرب التحٌمل من الٌنماذج ىذه خبلؿ من
أشكاؿا٤بوعظةا٢بسنةرجاءاستمالةقلوبالعبادإليو،كليكوفالقدكةا٢بسنة٥بم.

 من الوقائع ادلعاصرة: ادلطلب السادس: االستفادة
إٌفاالستفادةمنالوقائعا٤بعاصرةمنأىٌمأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنة؛فالٌداعيةيسعىجهدهمنأجل
ابألسبابلتحقيق كاألخذ ٤بشاكلها، حلوؿ إٯباد أجل من هبا كالظٌركؼايطة أٌمتو، كاقع فهم

.(ّ)َّمح جح مج حج مث هتُّٱهللاتعاىل:هنضتها،يقوؿ
ىلاستفادنتساءؿُبك الٌصدد: كخدمالٌداعيتافىذا امنالوقائعا٤بعاصرة اإلسبلـ؟، جوابكهبا

ذلكفيماأيٌب:
ور : االستفادة من الوقائع ادلعاصرة عند أّوال الوقائع :سيالّن من االستفادة إٌف

أشكاؿا٤بوع ا٤بعاصرةمنأىٌم هنضةمعا٤بدعوين؛رجاءٙبقيقسيالٌنورظةا٢بسنةالٍبدأبعليها
 األٌمة،كجعلهاُبمصاؼالدكؿا٤بتقدمة،كأمثلةذلكفيماأيٌب:

ت-ُ فبامتزاجهما الدينية العلـو جانب إىل ا٢بديثة العلـو على االنفتاح إىل نجليدعا
.(ْ)ةا٢بقيق

                                  
 .َِِ-ُِٗص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ِِِ-ُِّ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ِ)
.َٔاآلية:منسورةاألنفاؿ،(ّ)
.ِْٖص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
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الكو-ِ ٕبيثالينفرمنهانيةا٢بديثةإىلا٤بدارسالدينيةدعاإىلفتحالطريق١برايفالعلـو
الكونيةا٢بديثةأىلا٤ب ٘باهىذهالعلـو .(ُ)دارسالدينية،كذلكإبزالةالفهما٣بطأكالتوىما٤بشؤـك

كمناى-ّ كنظرايهتم الغرب أفكار على االنفتاح عند العمياء التبعية عن جهم؛هنى
ُب":ؿيقو الٌتفٌكر كعدـ النظراٌيت تطبيق من ينجم فا٣بطأ لنا، دستورا تكوف ال الفرنسٌية الثورة

.(ِ)متطلباتالوقتا٢باضر"
سيالٌنورمنخبلؿىذهالنماذجمنالٌدعوةإىلاالستفادةمنالوقائعا٤بعاصرةيتضحلناأٌف

قدأخذهبذاالٌشكلمنأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنةرجاءبعثهنضةاألٌمةمنجديد.
م : االستفادة من الوقائع ادلعاصرة عند ابن ابديس:اثنيا االستفادة نالوقائعإٌف

ا٤بعاصرةمنأىٌمأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنةالٍبدأبعليهاابنابديسمعا٤بدعوين؛رجاءٙبقيقهنضة
 األٌمةكجعلهاُبمصاؼالٌدكؿا٤بتقدمة،كأمثلةذلكفيماأيٌب:

-بوٛبٌسكبسبببلغمسبٌمندعاإىلاألخذأبسبابا٢بياةكالعمراف،كذىبإىلأٌف-ُ
.(ّ)كافراـواءأكافبراأـفاجرا،مؤمناأس-إبذفهللا

ا١بزائر-ِ أدابء عا٤بية،ىاكشعراءدعا منزلة لتكوف٥بم إىلاالنفتاحعلىاآلدابالغربية؛
ا١بزائرك ليأ٤بوا...يقوؿ:"فعلىأدابء قومهم ٲبازجوا كأف الفرنسية ُباللغة اآلدابالغربية يطالعوا أف

.(ْ)أدبيةعا٤بية،كآاثرابرزةُبا٢بياةا١بزائرية"لتكوف٥بممنزلة...كينعموا
كأفيطبعوهبطابع،العلمأبملسافكافكعنأمشخصكجدكهأخذدعاالشبابإىل-ّ

.(ٓ)اإلسبلـليحصلبواالنتفاع
منخبلؿىذهالنماذجمنالٌدعوةإىلاالستفادةمنالوقائعا٤بعاصرةيتضحلناأٌفاإلماـابن

خذهبذاالٌشكلمنأشكاؿا٤بوعظةا٢بسنةرجاءبعثهنضةاألٌمةمنجديد.ابديسقدأ

                                  
.َّْا٤بصدرنفسو،(ُ)
.َُُ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ُِِص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ّٔٓ،صُ،جِ،ـا٤بصدرنفسو(ْ)
.َّْ،صِ،جِ،ـا٤بصدرنفسو(ٓ)
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بعدا٢بديثعنأسلوبا٤بوعظةا٢بسنةُبالدعوةإىلهللاعنداإلمامْبننتقلإىلا٢بديث
.-ٕبوؿهللا-يماسيأٌبعنأسلوباجملادلةف

الثادلبحث ال  : أسلوب اجملادلة:ّث
رءخصموعنفسادقولوٕبجةيبديهاأكشبهةيعرضها،كيعربعنأسلوباجملادلةىوأفيدفعا٤ب

تكوفابلباطلأيضا كقدتكوفاجملادلةاب٢بسُبكما كا٤بناقشة،كااكرة، كتظهر(ُ)ذلكاب٤بناظرة، .
:(ِ)أٮبٌيةأسلوباجملادلةُبعٌدةأمورمنها

.(ّ)َّىن من خن حن جنٱُّٱف،قاؿهللاتعاىل:ا١بدؿأمرجبلعليواإلنسا-
- ابلٍب اجملادلة ابستخداـ هللا أمر تعاىل: هللا قاؿ أحسن،  هب مب خبُّىي
.(ْ) َّجتحت
األنبياء- الٌسبلـ–استخداـ قاؿهللاتعاىل-عليهم ُبدعوهتم، للمجادلة  مم ام يلٱُّٱ:

.(ٓ) َّمن  زن رن
كجواب؟فكيفىيعنداإلمامْب،(ٔ)لقداىتمالٌدعاةا٤بصلحوفابجملادلةا٢بسنةمنذزمنالٌصحابة

ذلكُباآلٌب:
ور : أسلوب اجملادلة عند ادلطلب األول  :سيالّن

لّبٌدعلىدعاةالباطل،كيدحض-عٌزكجلٌ-أبسلوباجملادلةا٢بسنةُبدعوتوإىلهللاسيالٌنوراىتٌم
شبههم،كتبيافذلكفيماأيٌب:

                                  
.ٕٔص،ُط،مناىج الدعوة،،دمحمخّبفاطمة(ُ)
.ٖٔ-ٕٔ،صا٤بصدرنفسو(ِ)
.ْٓاآلية:منسورةالكهف،(ّ)
.ُِٓاآلية:منسورةالنحل،(ْ)
.ِّاآلية:منسورةىود،(ٓ)
 .ٖٔص،ُط،مناىج الدعوة،طمةدمحمخّبفا(ٔ)
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ىلالكشفعنا٢بقيقة٦بادلةكمناقشةاألفكارا٤بختلففيهاينبغيأفهتدؼإيرلأفٌال:أكٌ
.(ُ)معمراعاةآراءاآلخرينإلكماؿالنقصكرأبالصدع

ا٢بقكلومليكنإىلجانبوإىليذعن،صفاابإلنصاؼيدعواجملادؿإىلأفيكوفمتٌاثنيا:
.(ِ)مننفسو

بعضهم،اثلثا: عدالة إسقاط إىل ابلٌضركرة  يؤدم ال كتناظرىم اختبلؼالعلماء أف يرل
.(ّ)مصمنقدرىكاالنتقا

كرابعا: الٌدعوة علىالٌداعية علىاألعماؿ،منيذىبإىلأٌف هللاا٥بدلكالضبلؿكاجملازاة
لو"يقوؿ: كاالنقياد هللا، أمر إىل االستسبلـ ُب الدقيق بقولو(ْ)"السر ذلك على كاستشهد ،
  يك ىك مك لك اك يقٱُّٱٱ،كبقولوتعاىل:(ٓ)َّيي ىي مي  خي حي جيُّٱتعاىل:
.(ٔ)َّاممم يل ىل مل

راعاتكتفتيتكاتكالصٌامنأفيؤدما١بداؿبْبأبناءالوطنالواحدإىلالعدٰبٌذرخامسا:
.(ٕ)الصفكمنسارعلىدربوعلىشٌقكحدة،كإغراءالعدكا٣بارجي،ا١ببهةالداخليةللوطن

كيكوفحٌباليستدرجإىلاإل٢بادأٌكالمنيناظرا٤بلحدينإىلتزكيةالنفسيدعوسادسا:
ُبصفوفهم،يقوؿ:"ايمنيشتغلاب٤بناظرةمعا٤بلحدينكا٤بشككْبكا٤بقلدينللزاندقةاألكركبيْب!

مزكاة٤بايتصفبوسيالٌنور.كلقدكانتنفس(ٖ)"طرعظيمإفكانتنفسكغّبمزكاةإنكعلىخ
فتجاهاألضرارالٌرىيبة"فأانأسا٧بهم،كأعفوعنهم،يقوؿ:كحبا٣بّبللناس،منإٲبافكعفوكتسامح

                                  
.ّْٕ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ِّٗ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ُّٕ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.َُُ،صّط،مرشد أىل القرآن إىل حقائق اإلميان،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ْٓ:اآليةمنسورةالٌنور،(ٓ)
.ٔٓاآلية:منسورةالقصص،(ٔ)
.ُّٗ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٕ)
 .ّْ،صّط،مرشد أىل القرآن إىل حقائق اإلميان،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٖ)
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الٍبٛبٌس اإلٲباف أىل إخواننا من تلكاالنتقاداتالطفيفة أعٌد حاليان، اإل٢باد أىل بنا الٍبينز٥با
.(ُ)شخصيتوصيةصديقشبيهةابلٌتذكّبكالٌتنبيوألخذا٢بذر"

يةعند٦بادلتوألىلماينبغيأفيعلموالداعأىمٌقدذكرسيالٌنوركبعدالذمسبقذكرهيتبْبلناأفٌ
تعاملومنخبلؿماذكرمناشا٤بعالباطل؛كمليكتفاب٢بديثعنذلككإ٭باطبقذلكُبالواقع

.مليكوفأسوةكقدكة٥بمعإخوانو؛
اين  :  أسلوب اجملادلة عند ابن ابديس:ادلطلب الّث

هللا إىل دعوتو ُب ا٢بسنة أبسلوباجملادلة ابديس ابن اإلماـ كجلٌع-اىتٌم دعاة-ٌز على لّبٌد
الباطل،كيدحضشبههم،كتبيافذلكفيماأيٌب:

يتخذكهنايذىبأكال: الكلماتالبذيئة إاٌل أىلالباطلالٯبدكفُبأتييدابطلهم إىلأٌف
كيلجؤكف فيها، فيتعسفوف ا٤بتانقضة، ا٤بلتوية الطرؽ ٦بادلتهم ُب كيسلكوف لدحضا٢بق، سبلحا

كتلكالفئةمنالطرؽالصوفيةالٍبتتظاىرابالنتماءإىلٝبعيةالعلماءا٤بسلمْبكمثاؿذل،(ِ)إليها
.(ّ)ظاىرا،كتكيد٥باُبا٣بفاء

ُبإىلصاحبا٢بقدعوياثنيا: يسلكطريقالرفقجداؿأىلالباطلكلمةا٢بق،كأفيلتـز
إليومنقوؿإىلالواقعترجماإلماـماذىبك.(ْ)كالرجاحة،كيبتعدعنالفحشكالطيشكالفضاضة

للطٌرقاشا٤بع يديو فمٌد خالفو؛ من مع ا٤بعاملة كحسن التسامح منو ظهر علىحْب حرصا يْب
.(ٓ)كمليقرببدعهمىدايتهم

أٌفالدعوةأصلقائمكا١بداؿاليصارإليوإالعندا٢باجةإليو،كقديكوفا١بداؿيرلاثلثا:
.(ٔ)ستعملُبغّبا٢باجةإليومذموماُببعضاألحواؿفيماإذاا

                                  
.ّّٗ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ُٕ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ِ)
.ِِٔ-ِِِ،صُط،د االستعمار الفرنسيجهاد ابن ابديس ض،عبدالرشيدزركقة(ّ)
 .ِٕ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ْ)
.ِِٓص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ٓ)
.ّٕ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ٔ)
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.(ُ)٭بايستمٌدمنالكتابكالسنةأفا٢بقالذمينبغيأفٯبابوبوأىلالباطلإرليرابعا:
فيذىبُبا١بداؿشٌرمنداعيةحذركلٌخامسا: كا٤بغالبة خلقا٤بدافعة أفيطغىعليو

الٌرًجىاًؿ»مقاؿ:الذقوؿرسوؿهللادمحمبكتصّبا٣بصومةلوخلقا،كاستدؿ،مذىب أىبٍػغىضى ًإفَّ
اأٍلىلىدُّا٣بٍىًصمي اّللًَّ .(ِ)«ًإىلى

الٌدعوةكا١بداؿكبيذىسادسا: علىالٌداعية هللاا٥بدلكالضبلؿكاجملازاةعلىمنإىلأٌف
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت ختُّٱ،كاستشهدعلىذلكبقولوتعاىل:(ّ)األعماؿ
.(ْ)َّحتجس

ماينبغيأفيعلموالداعيةعندأىٌمابنابديسقدذكريتبْبلناأٌفمسبقذكرهكبعدالذ
منخبلؿمااشا٤بعع٦بادلتوألىلالباطل؛كمليكتفاب٢بديثعنذلككإ٭باطبقذلكُبالواق

أسوةكقدكةللدعاة.ليكوف؛تعاملومعالطرقيْبذكرمن
إ الدعوة ُب أسلوباجملادلة ا٢بديثعن إىلا٢بديثعنبعد اإلمامْبننتقل ىلهللاعند

.-ٕبوؿهللا-أسلوبالقدكةا٢بسنةفيماسيأٌب
 :  أسلوب القدوة احلسنة:ّرابعادلبحث ال

يعرؼالدكتوردمحمخّبفاطمةأسلوبالقدكةا٢بسنةكيقوؿ:"ىواألسوةكا٤بثاؿالذميتشبوبوغّبه
.(ٓ)فيعملمثلمايعمل"

رسوؿهللافكماتكوفاألسوة :»حسنةقدتكوفسيئةأيضا،قىاؿى ُباإًلٍسبلـً مىٍنسىنَّ
ًمٍنأيجيورًًىٍمشىٍيءه،كىمىٍنسىنَّكال،مىٍنعىًملىهًبىاأىٍجرمثللىويتبتةنفػىعيًملىهًبىابػىٍعدىهيكسينَّةنحىسىنى يػىنػٍقيصى

سينَّةنسىيًٌ ًمٍنأىٍكزىارًًىٍمشىٍيءهكالهبا،مىٍنعىًملىًكٍزريمثلعىلىٍيوًهيئىةنفػىعيًملىهًبىابػىٍعدىُباإًلٍسبلـً .(ُ)«يػىنػٍقيصى

                                  
.ِٕ،صا٤بصدرنفسو(ُ)
،ّ(،جِْٕٓأخرجوالبخارمُبصحيحو،اببقولوتعاىل:)كىوألدا٣بصاـ(،كتابا٤بظاملكالغصب،حديثرقم)(ِ)

.ُُّص
.ّٕ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ّ)
.ُِٓاآلية:منسورةالنحل،(ْ)
.َٕص،ُط،مناىج الدعوة،،دمحمخّبفاطمة(ٓ)
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أنزؿكتبوعلىالنٌاسكجعل٥بم-تعاىل-كتظهرأٮبيةأسلوبالقدكةا٢بسنةُبكوفأٌفهللا
 حسنة كالٌصا٢بْبقدكة األنبياء يقوؿهللامن -تعاىل–٥بم،  خف جفحف مغ جغ معٱُّٱ:

،(ّ)بعالبشرالتأثٌرٗبنيركنوقدكة٥بم،كمنىناتظهرأٮبيةاصطفاءالقدكةا٢بسنة،كمنط(ِ)َّمفحق
 اّللًَّ رىسيوؿي :»قىاؿى كىحىاًملًإ٭با ؛ السُّوًء كىا١بٍىًليًس الصَّاًلًح ا١بٍىًليًس اٍلًكّبًمىثىلي ًفًخ كىانى ؛اٍلًمٍسًك،

،كىًإمَّ اٍلًكّبًفىحىاًملياٍلًمٍسًكًإمَّاأىٍفٰبيًٍذيىكى ًفخي ًمٍنويرٰبناطىيًٌبىةن،كىانى دى تىاعىًمٍنوي،كىًإمَّاأىٍف٘بًى ًإمَّاأىٍف:اأىٍفتػىبػٍ
ًبيثىةن دىرٰبناخى ،ًكًإمَّاأىٍف٘بًى ثًيىابىكى .(ْ)«ٰبيٍرًؽى

ٕبوؿ–أسلوبالقدكةا٢بسنةمعالٌناسذلكماسنعرفوفيماأيٌبخدـاإلمامافكيفاست
:-هللا

ور : أسلوب القدوة احلسنة عند ب األّولادلطل  : سيالّن
؛لييسمعلو،كيقتدلبو،كتبياف-عٌزكجلٌ-أبسلوبالقدكةا٢بسنةُبدعوتوإىلهللاسيالٌنوراىتٌم

ذلكفيماأيٌب:
يشيدٗبنكافقدكةُبا٣بّب،كينتقدمنكافقدكةُبالشر؛فدعامنٱبدـكافاإلماـأكال:
إىلأفيالدينمن كغّبىم يقوؿالدعاة حسنة، قدكة الٌدينكونوا األشخاصالذينٱبدموف "إٌف :

كُبمقابل.(ٓ)"وكٓبٯببأفيكونوامثاالنُبالٌصدؽمنا٤بنظورالعقيدم،كالفكرمكالقويل،كالسل
ا١بهدذلكحذٌ من غرضو كيكوف نيتو بفساد سيئة قدكة يكوف أف من الدين ٖبدمة يقـو من ر

:"كٯببأفالتكوفنيتوبقصدٙبقيقا٤بنفعة،ؿ٤بنفعةكالرايءكا٤بظاىر،يقوبذكؿالسعيمنأجلاا٤ب

                                  
حديثرقم(ُ) ضبللة، أك ىدل إىل دعا كمن سيئة أك حسنة سنة سن اببمن العلم، كتاب مسنده، ُب أٞبد أخرجو
.َِٗٓ،صْ(،جَُُٕ)
.َٗاآلية:منسورةاألنعاـ،(ِ)
.ُٕص،ُط،مناىج الدعوة،،دمحمخّبفاطمة(ّ)
السوء،حديثرقمأخر(ْ) الصا٢بْبك٦بانبةقرانء جومسلمُبصحيحو،كتابالربكالصلةكاآلداب،ابباستحباب٦بالسة
.َِِٔ،صْ(،جِِٖٔ)
.ُِٖ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
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صداقالقولو،كىذام(ُ)كالرايء،كا٤بظاىر،كا٢بسد،كا٢برص،كالطمعأكاكتسابمدحكثناءالناس"
.(ِ)َّلك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئُّٱتعاىل:

لصالذمترؾا٤بناصبكهبرجةا٢بياةكزخرؼا٢بياةالدنيامنالداعيةا٤بخسيالٌنوركلقدكاف
:"كماإنِببتصديقمنإخواٍلا٤بقربْب،كٗباشاىدكامندمةاإلٲبافكالقرآف،يقوؿغ٣بأجلأفيتفرٌ

علىأىاٌلأضحياب٤بناصبالدنيويةكأ٦بادىا -الزائفةكحدىا،بللوأسندإيٌلأماراهتاالعديدةعاـز
استطاعاإلماـأفيكوفقدكةحسنةلطبلبك.(ّ)"معنويةعظمى،فإنِبأضحىهباقاماتم-فرضان

.(ْ)الذينسلكوامسلكوالٌنوررسائل
أفالقدكةا٢بسنةمنا٤بسلمْبُبسلوكهمكأفعا٥بمسببلدخوؿأتباعاألدايفيرلاثنيا:
أخبلؽاإلسبلـككماؿحقائق:"كلوأنناأظهرانأبفعالناكسلوكناماإلسبلـ،يقوؿاألخرلُب كاـر

 .(ٓ)اإلٲبافلدخلأتباعاألدايفاألخرلُباإلسبلـٝباعاتكأفواجان"
ملينخدعٗباانلومنشهرةك٧ببةبْبالناس،لقدكافٕبقالقدكةا٢بسنةُبأفعالوكسلوكو

ك يتأمل الفقّبالغريبيتحسرفتجده "فإفىذا بدعةالذميستحقأفسيالٌنوركيقوؿ: يطلقعليو
اشت أنٌو إاٌل الزمافالزماف ببديع رضاه دكف منطقة(ٔ)"هر ُب قدَل بيتخشيب ُب يسكن ككاف .
.(ٕ))الفاتح(إبستنبوؿ

الدعاةكخداـالعلممنأفيغَبكابكثرةاألتباع،كإ٭بايكوفدأهبمىومرضاةهللاحذراثلثا:
الثوابمنو اب-تعاىل-الغّبلينالوا منٰبرصعلىا٤بزيدمنالٌثوابكالألنبياء،يقوؿأتٌسيا :"فيا

                                  
.ُِٖصا٤بصدرنفسو:(ُ)
.َُُاآلية:نمسورةالكهف،(ِ)
.ْٖٔ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
  .ُِٖصا٤بصدرنفسو:(ْ)
.ْْٗص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.ِِص،ْط،م، صقيل اإلسالالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
.ِْٓ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٕ)
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قدبعثأنبياءكراماكماآمنمعهمإال-سبحانو–يقنعٗباقاـبومنأعماؿلآلخرة،اعلمأٌفهللا
.(ُ)قليل"

كبعدالذمسبقذك أٌف يتبْبلنا علىسيالٌنورره كأعطىأمثلة ا٢بسنة، ٙبدثعنالقدكة
،منخبلؿماذكرمن٭باذجاشا٤بعيثعنذلككإ٭باطبقذلكُبالواقعذلك؛كمليكتفاب٢بد

للدعاةكالعلماءالرابنيْب.حسنةككافأسوةكقدكة
 : أسلوب القدوة احلسنة عند ابن ابديس: ادلطلب الثاين

ل؛لييسمعلو،كيقتد-عٌزكجلٌ-اىتٌماإلماـابنابديسأبسلوبالقدكةا٢بسنةُبدعوتوإىلهللا
كتبيافذلكفيماأيٌب:بو،

:وقولذلككافيشيدٗبنكافقدكةُبا٣بّب،كينتقدمنكافقدكةُبالشر؛كمثاؿال:أكٌ
يدعوف كما ابألعماؿ يدعوف كانوا الداعْبإليو ألف إال بْباألمم أمره أكؿ اإلسبلـ انتشر "كما

.(ِ)ابلقوؿ،كمازالتاألعماؿعيارانعلىاألقواؿ"
الذمٯباىر؛منكافقدكةسيئةُبالشركينتقد كاجملاىرٗبعصيتوأماـالناس،يقوؿ:"أما

،كماأكجدمنقدكةسيئة،ٗبعصيتوكيعلنهبافهذاقدتعدَّلعلى٦بتمعالناسٗباأظهرمنفساد
القلبُبا١ب.(ّ)كماعملجملاىرتوعلىشيوعالفاحشةفيهم" العلماءُباألمةٗبنزلة سدكيرلأٌف

يقوؿ:"لنيصلحا٤بسلموفحٌبيصلحعلماؤىم األمة، تفسد كبفسادىم تصلحاألمة فبصبلحهم
.(ْ)"فإ٭ٌباالعلماءمناألٌمةٗبثابةالقلبإذاصلحصلحا١بسدكٌلوكإذافسدفسدا١بسدكٌلو

كرافكن،كالتسامح،لما٢بك،حيثالتواضع؛متصفاأبخبلؽالعلماء،ككافمثاالللعاملالقدكة
رجلأرادقتلوحٌبقاؿفيوتلميذهدمحمالعيدآؿخليفةن؛فقدعفاع(ٓ)كالبعدعناألطماع،الذات

:(ُ)قصيدةمنأبياهتا
                                  

.ُِّ،صا٤بصدرنفسو(ُ)
.ُٕٕا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ِّٓص،ِج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ُِٕ،صُ،جِ،ـا٤بصدرنفسو(ْ)
.ٗٔ،ص،٦بلةالبيافلتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديسا،مركزالبحوثكالدراسات(ٓ)
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ٞبتكيدا٤بوىلككنتهبػػػػػػػػػػػػاأكىلفيالكمنشيخٞبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتويدا٤بوىل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسوحٌبأسرلكالقػػػػػػتبلفيالوضيعالنفسكيفتطاكلتبونفػػػػػػ

فوافتكابلنصرالعزيزطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلئعمباركةتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلمنا٤بؤلاألعػػػػػػػػػػػػػلى
مهبلكإفأنسالأنسىالذينتظافركاعلىالفتكاب١باٍلفقلت٥بم

ُباألممكا١بماعاتكوفقدكةحسنة٤بنتكفلبرعايتهمفييرلأفعلىكلراعأاثنيا:
استطاعمباش ما بنفسو كيباشر أحوا٥بم، كيتعرؼعلى يتفقدىم، كالرفاؽ؛ ا٤بهاـكاألسر من (ِ)رتو

 عىٍنرىًعيًَّتوً:»مصداقالقوؿرىسيوؿاّللًَّ كىكيلُّكيٍممىٍسئيوؿه .(ّ)«كيلُّكيٍمرىاعو
فيعلن-صىلَّىهللايعىلىٍيًوكىسلم-ابألعرايبا٤بشرؾالذمأيٌبالنيبدمحماكأعطىابنابديسمثاال

إسبلمو،كيتعلمدينو،كيستنّبعقلو،كتستقيمأعمالو،فّبجعإىلقوموىاداينمهداين،يؤخذعنوالعلم
.(ٓ)َّحك  جك مق حق مف خف حف جفٱُّٱ،يقوؿهللاتعاىل:(ْ)كا٥بدل

فقدقاؿفيهم:،(ٔ)مايقولواإلرشادككافقدكة٥بمُبكلٌكافٱبٌصطلبتوابلٌنصحكاثلثا:
"الذينكىبوانفوسهم،كقصركاأعمارىمعلىطلبالعلملدعوةا٣بلقإىلهللا...ليصلواإىلإمامة

.(ٕ)ا٢بق،كىدايةا٣بلقعلىأكملحالة،كمنأقربطريق"
كتفهٌرابعا: القرآف قراءة إىل تكوفيدعو حٌب كا٤بعاٍلنصبمو طرؼاأللسن على آايتو

يقوؿ:"انظراىلك،(ٖ)-ملسو هيلع هللا ىلص–لتطبقعلىاألحواؿكالوقائعكماكافذلكُبعهدرسوؿهللا؛األعْب
ُبىذاقدكةصا٢بةألئمةاجملتمع،ىذها٢بكمةُبىذاالتنزيلكيفتنزؿآايتوعلىحسبالوقائع

                                  
 .َٕ-ٗٔنفسو،صا٤بصدر(ُ)
.ّْص،ِج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
.ٓ،صِ(،جّٖٗاببا١بمعةُبالقرلكا٤بدف،حديثرقم)كتابا١بمعة،أخرجوالبخارمُبصحيحو،(ّ)
.ْٕٗص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
.ُِاآلية:منسورةاألحزاب،(ٓ)
.ِِّص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٔ)
.ْٕٗ،صُ،جُ،ـا٤بصدرنفسو(ٕ)
.ُْٖ،صا٤بصدرنفس(ٖ)
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الوقائعكتطبيقهمخطبهمعلىمقتضىا٢باؿ.بلىكهللابلىكهللا،كلقدكخطبائهاُبتوخيهمٖبطبهم
الوعظكالتذكّبعلىما ا٤بنواؿتشتملمع علىىذا كلها كا٣بطبالسلفية كانتا٣بطبالنبوية

.(ُ)يقتضيوا٢باؿ"
كبعدالذمسبقذكرهيتبْبلناأٌفاإلماـٙبدثعنالقدكةا٢بسنة،كأعطىأمثلةعلىذلك؛

منخبلؿماذكرمن٭باذجككافاشا٤بعيكتفاب٢بديثعنذلككإ٭باطبقذلكُبالواقعكمل
للدعاةكالعلماءالرابنيْب.حسنةأسوةكقدكة

أٛبمناا٢بديثعنأساليبالدعوةإىلهللاعنداإلمامْبننتقلإىلعقدمقارنةبْبماذيكرمنأفبعد
.-وؿهللإب-فيماسيأٌبمااألساليبالدعوية٥ب

 ادلقارنة بني األساليب الدعوية لإلمامني:: امسادلبحث اخل
،كتبياف٤بستغلةاألساليباتلكأنٌبإىلعقدمقارنةبْبيةللعبلمتْببعداستعراضلؤلساليبالدعو

ذلكفيماأيٌب:
 ادلطلب األّول: مقارنة بني اإلمامني يف أسلوب احلكمة:

مةمنأٮبيةكربلُبالعملالٌدعوم،كتنويراألٌمةكبٌثالوعيفيها،ماألسلوبا٢بكأدرؾاإلماماف
كاب٤بقارنةبينهماٲبكنالتطرؽإىلأيٌب:

اإلمامافلقد ترتيب األولواّيت: أوال: الٌدعوم،سعى اجملاؿ ترتيباألكلواٌيتُب إىل
 كلقدميثًٌلىلكٌلإماـأبمثلةمنخبل٥باٲبكنمبلحظةماأيٌب:

ابنابديسقدـالعقيدةعلىالعباداتكغّبىا،كأقاـف العقيدة على ما سواىا: تقدمي -ٔ
؛فقدسيالٌنوركعلىمنوالوسار،(ِ)ـمنالبدعكالٌضبلالتعلىتطهّباإلسبلمشركعوالتجديدٌم

.(ْ)،كرفضالسياسةكاإلغراءاتالدنيوية(ّ)ُبالٌنفوسحٌثالٌناسعلىترسيخقاعدةاإلٲبافا٢بقيقيٌ

                                  
.ُْٖا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.َْ-ّٗ،صيف جتديد العقيدة اإلسالمية اإلمام عبد احلميد بن ابديس وجهودهدمحمالدراجي،(ِ)
.ُٓٗ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ِٔٔ-ِْٔص،د.ط،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ْ)
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فابنابديسكافيقدـالعلمعلىالعمل؛كياليقعاىتمام اإلمامني ابلعلم والعمل: -ٕ
اإلنسافُبالٌضبلؿ،كيكوف منأمره تقدَلٚبصصُبالعلمعلىسيالٌنوريرلك.(ُ)علىبصّبة

.(ِ)ُبآفكاحدإذليسٗبقدكراإلنسافاستيعابكلالعلـو،ٚبصصآخر
قدـالعملا١بماعيعلىالفرديةا٤بتسمةسيالٌنورسالعلمعلىالعملفإفككماقدـابنابدي

.(ّ)ابألاننية
٪بدابنابديسيقسماإلسبلـإىلكراثيكذاٌب،ابألخالق ومجيل الصفات:  ىتمامالا-ٖ

دفهمقواعده،كإدراؾ٧باسنوُبالعقائعلىكيدعوإىلتقدَلاإلسبلـالذاٌبعلىالوراثيألنوينبِب
علىدعوةا٤بسلمْبإىلتقدَلجانباألخبلؽسيالٌنوركدأبأخوه.(ْ)كاألخبلؽ،كاآلدابكغّبىا

.(ٓ)علىاالحتكاـإىلالقوةكالغلبة
فيماكيردمنأمثلةماأيٌب:سيالٌنورك٩باٛبيزبوابنابديسعنأخيو-ْ

عتربخدمتوللجزائرخدمةأ(تقدَلابنابديسخدمةا١بزائرعلىخدمةاألكطافاألخرل،كي
ترتكزأساساعلىبلدهتركيا،كإ٭باكانتتشملسائرسيالٌنوردعوةملتكنك.(ٔ)رللؤلكطافاألخ
.(ٕ)بلدافا٤بسلمْب

ب(البدايةٗبقاكمةاألضعفٍباالنتقاؿإىلاألقول؛فبدأأبعوافا٤بستعمرمنالطرقٌيةالذين
كمليوجد.(ٖ)انتقلإىلفضحا٤بستعمرالفرنسيالذمكافيقفكراءىمكقفواضٌدالٌدعوةإىلهللا،ٍبٌ

                                  
.َِّ-َِِص،د.ط،فية والتجديدالشيخ عبد احلميد بن ابديس السل،دمحمالدراجي(ُ)
.ِْا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ُّٔص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
ُِْ،صُ،جِا٤بصدرنفسو،ـ(ْ)
.ِِّ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.ِّٕص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٔ)
.ِّٕاؿصا٤بصدرنفسو،(ٕ)
.ََُ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ٖ)
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ا١بميععلى-حسباطبلعالباحث– ٛبييزللنورسيبْباألضعفكاألقولمنأعداءفهويقاـك
.جبهاتمتعددة
قدرتٌبااألكلٌياتكتشاهبافيهامنأجلخدمةالدعوةكإ٪باحها،٩بٌاسبقأٌفاإلمامْبكيٌتضح

وؿهباإىلبٌراألماف.كالوص
 :لألحوال واألعمار وادلستوايت ادلنهجمناسبة اثنيا:  لقد اإلماماف أفسعى إىل

تكوفدعوهتمامناسبةلؤلحواؿكاألعماركا٤بستوايت،كلقدميثًٌلىلكلإماـأبمثلةفمنخبل٥باٲبكن
 مبلحظةماأيٌب:

ُ-  مراعاة اب٪بد فهذا كالكبّب؛ بتدريسالٌصغّبُباإلمامْبللصغّب اىتم ابديسقد ن
الكبّب(ُ)الكتاتيب (ِ)كالكبّبُبا١بامع أخوه كأشاد كليدىاسيالٌنور، ُبتربية ؛(ّ)بتضحياتاألـ

علىأفمنهج كيدؿىذا ُبا٢بياة، ليغدكرجبلانجحا اىتمالرجلْبُبالدعوة قد تتحققلهبما
ًبًّبانىلىٍيسى:»،يقوؿرسوؿهللامةا٣بّبيةلؤل كىيػىٍعًرٍؼحىقَّكى يػىٍرحىٍمصىًغّبىانى .(ْ)«ًمنَّامىٍنملٍى
بدكراألـٌُبتربيةاألجياؿابنابديسأشادقدمامْبمراعاةللرجلكا٤برأة؛ف٪بدلئل-ِ

(ٓ)،
البيت خارج ا٢بياة أبعباء القياـ ُب الرجل كجوبالقي(ٔ)كبدكر على كحٌث كتربيتها، بشؤكهنا، اـ

(ٕ)هاكتعليم دعوة ننسى أف دكف سيالٌنور، قراءة إىل كا٤برأة الرجل رسائل لؤلجرالٌنوركليات ؛
.(ٗ)٥بماالٌسعادة؛كالَببية،كالتزٌينآبدابالقرآفالكرَل؛لتتحٌقق(ٖ)كالثواب

                                  
.ُُْص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ُُٓا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
.ِّٖ-ِِٖ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
،ُُ(،جّّٕٔأخرجوأٞبدُبمسنده،مسندا٤بكثرينمنالصحابة،مسندعبدهللابنعمركبنالعاص،حديثرقم)(ْ)

.ّْٓص
.ُٔص،ِطلزعيم السياسي،، عبد احلميد بن ابديس العامل الرابين وامازفصبلحمطبقاٍل(ٓ)
.ُٔٔا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
.ُْٔا٤بصدرنفسو،ص(ٕ)
.ُّّ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٖ)
.َُّا٤بصدرنفسو،ص(ٗ)
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ا١بزائريْب-ّ للعلماء ابنابديسخدمةجليلة فقدقٌدـ للعاملكا١باىل؛ مراعاة ٪بدمنهما
تضمهمأتابإلسهاـُب بلسعىمن(ُ)سيسٝبعية كمليَبؾا١باىلعلىجهلو أجلرفعا١بهل،

.(ّ)فحاربأمراضالتعٌصبا٤بقيتُبالعاملكا١باىلكليهماسيالٌنوركعلىمنوالوسارأخوه،(ِ)عنو
٪بدمنهمامراعاةللصديقكالعدك؛فقدكافمنهجهماالٌدعومرحيماابلٌصديق،شديداد(
،فقدكافابنابديسرحيماابلٌناشئة(ْ)َّجنحن يم ىم مم خمُّٱ:ك،يقوؿهللاعلىالعد

كعلىمنوالوسارأخوه.(ٓ)علىالعدكا٤بستعمرالغاصباا٤بسلمةلتكوفعلىىدمالقرآف،كشديد
ليكونواسداتفرؽىلالَباحمكترؾأسبابالإا٤بسلمْبفقدكافشفيقاابألٌمةا٤بسلمة،داعياسيالٌنور
.(ٔ)الدكائرمعالئلسبلـضدكلعدكيَببصهبمني

كيٌتضح٩بٌاسبقذكرهمنمقارنةأٌفا٤بنهجالٌدعوملئلمامْبكافمناسبالؤلحواؿكاألعمار
كا٤بستوايتُباجملتمعا٤بسلمالذميسعىإىلأفتكوفلوالرايدةمنجديدُبالعا٤بْب.

حكمةإىلأفيكوانمدافعْبعناإلسبلـ،ُبسعىاإلماماف التصّدي للّشبهات:اثلثا: 
فمنهجدعوهتماالتصٌدمللٌشبهاتالٍبيثّبىاأعداءاإلسبلـ،كلقدميثًٌلىلكٌلإماـأبمثلةفمنخبل٥با

 ٲبكنمبلحظةماأيٌب:
نذراإلمامافحياهتماللدفاععناإلسبلـكحقائقوضدمايثّبها٤بستعمرالغريبكمن-ُ

ركبهم ُب الطرقيْبسار من غّبا على يدؿ كىذا كشعورٮباهتماكالعلمانيْبكغّبىم، دينهما على

                                  
.ُٗص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ُ)
.ُٗص،ُ،طأعالم اإلصالح يف اجلزائر،عليدبوزدمحم(ِ)
.ِْٗص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ِٗاآلية:منسورةالفتح،(ْ)
(ٓ) شفرم، ابديس ودمحم اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن شهرة

.َِٖ-َِٓ،صالبشري اإلبراىيمي
.َُٓص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
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هللايعىٍنوي-عىٍنأىيبالدٍَّردىاًء،اب٤بسؤكليةا٤ببلقاةعلىعاتقهما هللًا-رىًضيى رىسيوؿي :قىاؿى ٰبىًٍملي:»،قىاؿى
عيديكليوي،يػىنػٍفيوفىعىٍنوي خىلىفو ااٍلًعٍلمىًمٍنكيلًٌ أتىًٍكيلىا١بٍىاًىًلْبىىىذى اٍلميٍبًطًلْبى،كى اٍلغىاًلْبى،كىاٍنًتحىاؿى .(ُ)«ٙبىٍرًيفى

ِ- مكقفاإلماماف نيعاسدا يثار ما جبهةعنضد اثنتْب؛ مستهدفْبجبهتْب الدين
من ا٤بستعمر أعواف كجبهة للنورسي، ابلنسبة ابديسكالربيطاٍل البن ابلنسبة الفرنسي ا٤بستعمرين

.(ّ)كرجاؿالكنيسةكالعلمانيْبابلنسبةللنورسي(ِ)ْبابلنسبةالبنابديسالطرقي
كا٣برافات-ّ كالشعوذة ظلماتا١بمود يبدد (ْ)كافتفسّبابنابديسنورا ككذا كليات،
الٍبكشفتدسائساالستعمار،كمكايدالغزاة،كدحضت(ا٣بطواتالست)كرسالة:الٌنوررسائل
.(ٔ)فالتصدمللشبهاتاليتحققإالٌابلرجوعإىلالقرآفالكرَل،٩بايثبتأ(ٓ)همشبه

منخبلؿماذكرمنمقارنةيتبٌْبلناأفا٤بنهجالدعومعنداإلمامْبيرلضركرةالتصدم
كاليتحققذلكإالابلرجوعإىلحقائقالقرآف.،للشبهاتالٍبيثّبىاأعداءاإلسبلـ

تائج:وعدم استعجال الالرتّيث رابعا:  هماالدعومإىليُبمنهجافسعىاإلماملقد ّن
ثكعدـاستعجاؿالنتائجمنأجلا٢بصوؿعلىٜبارالدعوةاينعة،كلقدميثًٌلىلكٌلإماـأبمثلةالَبيٌ

 فمنخبل٥باٲبكنمبلحظةماأيٌب:
ا٥بدؼكاضحاحدٌ-ُ اإلماماف بلوغذلكا٥بدؼ،د منأجل بكلتريثكأانة ،كسعيا

مةكينهضهبا؛فهذارابٍلقرآٍلٰبملأعباءىذهاألجيلا٥بدؼاأل٠بىلئلمامْبىوٙبقيقكلعلٌ

                                  
(،ُِٖٖٗكنزالعماؿُبسنناألقواؿكاألفعاؿ،كتابالعلممنقسماألقواؿالباباألكؿُبالَبغيبفيو،حديثرقم)(ُ)
.ُٕٔ،صَُج
.ُُ،َُص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
.ّٗٓ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.َِٔ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ْ)
.ْٓٓص،ْط،إلسالم، صقيل االّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.َُٓ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
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يسعىمنأجلإنقاذإٲبافالناسسيالٌنور،كىوعندأخيو(ُ)كوفعمادالٌنهضةُبا١بزائريا١بيل
.(ِ)كإحياءمعاٍلالقرآفُبالنفوس

قصارلا١بهودبذؿ-ِ اإلماماف ا٥بدؼمن بلوغ من،ا٤بنشودأجل ُبعجلة يكوان كمل
كمليسقطاُبشرؾاستفزازاتا٤بستعمركأعوانو؛فقدحاكؿا٤بستعمرالفرنسيإجهاضا٢بركة،أمرٮبا

،ككذاا٢باؿابلنسبةألخيو(ّ)حُبذلككمليفل،سبكلماأكٌبمنقوةكمكراإلصبلحيةالبنابدي
يكتنفالذمترؾالسياسةسيالٌنور منمكركالساسةكما رغمدخولوااكممراتها كبقيصامدا
:يقوؿهللاتعاىل.منأتباعوفرصةالنيلمنوكابلنظاـالعاـكفوتعلىالعلمانيْب،كملٱبلٌعٌدة
.(ْ)َّزي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّٱ

اإلمامافاستع-ّ كمثاؿاف أيضا؛ النتائج استعجاؿ كعدـ كالَبيث الصرب دأهبم إبخواف
،كلقدكاف(ٓ)ابديسُبحركتواإلصبلحيةبنالدمحمالبشّباإلبراىيميالعضداألٲبنشيخاإلخوافال
.(ٔ)ورسيُبمسّبتوالدعويةا٤بخلصْبا٤بَبيثْبنعمالعوفللنالٌنورطبلب

ضركرةاٚباذاألسبابكاختيارالوسائلا٤بناسبةمنأجلبلوغا٥بدؼملينساإلماماف-ْ
ابنابديسقدخططكفكركدرسكأتٌلا٤بنشودمنالدعوة؛ العلماءا٤بسلمْبفهذا إلنشاءٝبعية

،كالشك(ٕ)ـُُّٗإالعاـالٌنورـ،كملترُُّٗا١بزائريْبمعأخيواإلبراىيميُبأرضطيبةعاـ
.(ٖ)للوصوؿإىلا٥بدؼا٤بنشودسيالٌنورىيالوسيلةا٤بثلىعندالٌنوررسائلكلياتأف

                                  
(ُ) شفرم، اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني عبد احلميد بن ابديس ودمحم شهرة

.ِّْ-ُُِ،صالبشري اإلبراىيمي
.ُْٔ،صمن خالل رسائلو الّنورسيادلنهج الدعوي يف فكر بديع الزمان سعيد ىيم٤بلم،ابرا(ِ)
 .ِِٕ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ّ)
.َٗاآلية:منسورةيوسف،(ْ)
 .ُٗص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ٓ)
  .ُِٖ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
 .ٖد.ط،ص،عبد احلميد بن ابديس شهادة اإلمام اإلبراىيمي فيودمحمالدراجي،(ٕ)
.ُِٖ،صْط،كلمات، الالّنوركليات رسائل ،الٌنورسيبديعالزمافسعيد(ٖ)
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ذ أفا٤بنهجالدعوممنخبلؿما لنا يتبٌْب ينبِبعلىالَبيثعنداإلمامْبكرمنمقارنة
منأىداؼ،ككاان سطرا بذلكبلوغما ٕبقمنركادا٢بركةكعدـاستعجاؿالنتائجكقداستطاعا

اإلصبلحيةعندا٤بسلمْب.
يينتقلإىلُبأسلوبا٢بكمةُبالدعوةإىلهللاٗبختلفأشكا٥ببْباإلمامْببعدا٤بقارنة ا

.-ٕبوؿهللا-ا٤بقارنةبينهماُبأسلوبا٤بوعظةا٢بسنةفيماسيأٌب
اين: مقارنة بني اإلمامني يف أسلوب ادلوعظة احلسنة:   ادلطلب الّث

اإلماما كبٌثفأدرؾ األٌمة كتنوير الٌدعوم، العمل كربلُب أٮبية من ا٢بسنة ألسلوبا٤بوعظة ما
هماٲبكنالتطرؽإىلأيٌب:الوعيفيها،كاب٤بقارنةبين

من القول اللني اللطيف:أوال:  ٛبيز كما الدعومابلشدة اإلمامْب ٛبيزحيناهج فقد
ابلقوؿاللْباللطيفُبأحيافكثّبة،كلقدميثًٌلىلكٌلإماـأبمثلةفمنخبل٥باٲبكنمبلحظةماأيٌب:

كال كالصديق، العدك اإلمامْب عند الرحيم اللْب القوؿ كا٥بادمعٌم كاألنثى، كالذكر كالكبّب، صغّب
يعَبؼبوالدهالذمرابهابديسكالضاؿ،رجاءأفتتفتحالقلوبلنورهللاكٙبصلا٥بداية،فهذاابن

ا٢بسنةالَب األخبلؽ(ُ)بية كنشر ُبالَببية كيعَبؼبفضلالعلماء كيع(ِ)، ؼبفضلالوطنعلىَب،
كقدأبدلاللْب.(ْ)ْبإىلالصلحكالوحدةكنبذالفرقةكا٣بصاـ،كيدعوا٤بتدابرينمنا٤بسلم(ّ)الفرد

معو٘باها٤بستعمرالفرنسيُببعضمواقفوقبلأفيصلإىلاليأسمنو؛فدعاإىلاالحَباـا٤بتبادؿ
دينكلغةككرامةا١بزائريْبٰبشرطأف فاعَبؼبفضلكالدتوسيالٌنوركعلىمنوالوسارأخوه .(ٓ)َـب

(ٔ)عليو كحذٌ، األتراؾ، قومو فضائل األعداءكعٌدد كيد من من(ُ)رىم كحذر التساند إىل كدعا ،
 .(ْ).كتلطفٗبنخالفوُبا٤بنهجحٌباليصطفمعاألعداء(ّ)،كالتشدد(ِ)الفرقة

                                  
 .ُّٖص،ِج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،رطاليبعما(ُ)
.ّٕ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ِ)
.ُٖٕص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ُٕٓ-ُٓٓ،صِج،ُا٤بصدرنفسو،ـ(ْ)
.َُّ-َّٗص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)
 .ّْ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)

http://www.nurmajalla.com/article.php?cid=2&c=6&id=308#fn56
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آثراللجوءإىلالقوؿعنداإلمامْبقارنةيتبٌْبلناأفا٤بنهجالدعومكمنخبلؿماذكرمنم
.معالناسرجاءىدايتهماللْباللطيف

عم:اثنيا:  ذكري ابلّن اإلماماف الّت ألسأدرؾ أٮبيةما من ا٢بسنة العمللوبا٤بوعظة ُب
التذكّببنعمهللا كمنأىمأشكا٥با كا-تعاىل-الٌدعوم، كلقدليتحققشكرىا١بماعة؛علىالفرد ،

 ميثًٌلىلكٌلإماـأبمثلةفمنخبل٥باٲبكنمبلحظةماأيٌب:
عندابنالٍبأسبغهاعلىعبادهحٌبإفالدعوةإىلهللا-تعاىل–أشاداإلمامافبنعمهللا-ُ
هللاابديس نعم على للحصوؿ (ٓ)-تعاىل-سبيل أخوه أشاد منوالو كعلى أمانةسيالٌنور.. بنعمة

 خمٱُّٱٱ:-تعاىل–قوؿهللا،ي-تعاىل-،كىيسبيلللدعوةإىلهللا(ٔ)لكتابةللٌناس،كاإلخبلصفيهاا

َّ حنخن جن  يم ىم مم
(ٕ).

مارآهابنابديسمننعمةتقبلذلكيذكراإلمامافماحباٮباهللامننعمجلى؛كمثاؿ-ِ
حو٥بم كالتفافهم لدعوتو (ٖ)الناس عليوسيالٌنورأقرٌك. هللا للقبنعمة خادما جعلو إذ غا٭با؛ رآف،

.(َُ)َّمح جح مج حج ُّٱ:-تعاىل–،يقوؿهللا(ٗ)لربكتو
نفوسهم-ّ ُب هللا ليعظم عليهم هللا أسبغها الٍب ابلٌنعم النٌاس اإلماماف كيزداد،يذٌكر

كقدرتوعلىا٤بطالبةٕبقوقوأماـمستعمرمتعٌنت؛ذكرابنابديسكٌلجزائرمبقيمتوشكرىم،كلقد

                                  
.ُْٔ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ُِٓ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة ورالنّ كليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي (ِ)
.ُِٓا٤بصدرنفسو،ص (ّ)
.ُِٔصا٤بصدرنفسو،(ْ)
.ُٓ-ُِص،د.ط،،الدرر الغالية يف آداب الدعوة والداعية،عبدا٢بميدبنابديس(ٓ)
.َُٕ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
.ّْاآلية:منسورةإبراىيم،(ٕ)
ِٕٗص،ِج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٖ)
.ُٗ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٗ)
.ُُسورةالضحى،اآلية:(َُ)
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ا٤برأةبنعمةا١بماؿكحثهاعلىالتزينسيالٌنوركذكرأخوه.(ُ)اليستكْبكيرضخلؤلمرا٤بهْبحٌب
.(ِ)آبدابالقرآفلتسعدُبدنياىاكأخراىا

فهاىوابنابديسيذكرنعمةأتليفالرجاؿرضياإلمامافٗباقسمهللا٥بمامننعم؛-ْ
نعمةسيالٌنور.كعلىمنوالويذكراإلماـ(ّ)٥باكقتو٤بنسألوعنأتليفالكتبالعلميةالٍبمليتسع
مناألبناءالصلبيْب .(ْ)األبناءالركحيْبعندماحـر

أفا٤بنهجالدعوممنخبلؿماذكر عنداإلمامْبيقتضيذكرالنعمُبشكليتبٌْبلنا
كانتالنٌأمنأىمٌ سواء ا٢بسنة، لنٌلعمشكاؿا٤بوعظة الرضالفسأك منلغّبمع زكمعنهما ٗبا

عم.النٌ
ُبالعملوبا٤بوعظةا٢بسنةمنأٮبيةماألسلأدرؾاإلماماف الرّتغيب والرّتىيب:اثلثا: 

أشكا٥باالَبغيبكالَبىيب؛رجاءالٌثواب،كخوفامنالعقاب،كلقدميثًٌلىلكٌلإماـالٌدعوم،كمنأىمٌ
 أبمثلةفمنخبل٥باٲبكنمبلحظةماأيٌب:

ُبكلٌرغٌ الرّتغيب: يف -ٔ  إىلباإلماماف يدعو الدما ُب كالسعادة كمنارينا٣بّب ،
 خبلؿماجيءبومنأمثلةلكلإماـيبلحظماأيٌب:

فّبلابنابديس؛نبٌيواألمْبا٤بسلمْبُباالحتكاـإىلكتابهللاكسٌنةباإلمامافرغٌأ(
من الشفاء افيهما من كالنجاة ك(ٓ)نالعلل، . أخوه السٌِبسيالٌنوررٌغب التصٌوؼ إعادة ُب

.(ٔ)الٌصحيحا٤برتبطابلقرآفالكرَلكالسنةالنبويةالشريفة

                                  
.َّٕص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.َّٔ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل يعالزمافسعيد،،بدالٌنورسي(ِ)
.َُٕ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ّ)
.ّٕ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.َُٗ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،ا٢بميدبنابديسعبد(ٓ)
.ُُٖ،صِط،رجل القرآن وصناعة اإلنسان،عبدا٢بليمعويس(ٔ)
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علماء جهود توحيد ابديسإىل ابن فدعا ا٤بسلمْب؛ بْب الوحدة ُب رٌغباإلماماف ب(
عداء،كإحباطُبمواجهةاألإىلالوقوؼصٌفاكاحداسيالٌنور،كدعاىمأخوه(ُ)اإلسبلـفيمابينهم

.(ِ)مكرىم
 رٌغباإلماماف اب٣بُبج( كااللتزاـ ا٢بنيف، الدين القوَلالتمسكٗببادئ ابنلق فهذا ؛

ا٤بسلم ٗبقوماتشخصية االلتزاـ إىل كرٌغبالع(ّ)ابديسيدعو  ك، الٌنفوس، تربية ُب االلتزاـلماء
.(ْ)اإلسبلـأبخبلؽ لاإلنسافملٱبأفٌسيالٌنوركأٌكدأخوه السعادة فلو التـزقعبثا، شرعهللاإذا
ك(ٓ)ا٢بنيف ، كلياتقراءة الٌنوررسائل ٕبر ُب كتغرؽ الغفلة، تبٌدد فكرية،  حضُّ،(ٔ)الٌنورعبادة
.(ٕ)َّخف حف جف جغمغ مع جع  مظ حط مض خض

منخبلؿماذكر٪بدالَبغيبُبا٤بنهجالدعوملئلمامْب،فماذاعنالَبىيبُبمنهجهما
الدعوم؟

،كمنخبلؿارينالشٌركالشقاكةُبالدرٌىباإلمامافُبكلمايدعوإىل الرتىيب: يف -ٕ
 ماجيءبومنأمثلةلكلإماـيبلحظماأيٌب:

طر التنٌكبعن مغبة من الداعيتاف حٌذر  هللاأ( ابيق اإلٲباف ابديسإىل ابن فدعا ؛
أخوهشاركأ.(ٖ)اةمنأليمالعذابدنياكأخرلكالٌتقول،فهماالعبلجالوحيدلؤلٌمةإذاأرادتالٌنج

٤بنارفالأإىلسيالٌنور  ينُّٱٱتعاىل:،يقوؿهللا(ٗ)عصىأمرهللا،كتنٌكبطريقا٢بقنفاغرةفاىا

                                  
.ّٕ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ُ)
.ُِٓ-ُُٓ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل بديعالزمافسعيد،،الٌنورسي(ِ)
.ُّٖ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ّ)
.ّٕ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ْ)
.َٖٔ،صْط،كلمات، الالّنوركليات رسائل ،الٌنورسيبديعالزمافسعيد(ٓ)
.ّٖ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
.َٗاآلية:منسورةاألنبياء،(ٕ)
ََّص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٖ)
.َٖٔ،صْط،كلمات، الالّنوركليات رسائل ،الٌنورسيبديعالزمافسعيد(ٗ)
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 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى
.(ُ)َّمح جح مج حج مث هت ختمت

الضبل كأىل ا٤ببتدعة كراء اال٪برار مغٌبة من اإلماماف حٌذر منب( ابديسٰبذر فابن لة؛
ا١بهل، يرزحٙبتكطأة كتركو ا٤بسلم، الذينٲبعنوفُبإفسادعقيدة الضالة شيوخالطرؽالصوفية

للعدك سائغة أكلة ليكوف كا٣بموؿ؛ (ِ)كا١بمود، أخوه حذر منوالو كعلى كرطاتسيالٌنور. من
كلمبتدعإىلأفيكوفمنطبٌلب،كحٌث(ّ)كشطحاتا٤بتصٌوفة،ا٤بخالفْبللهدمالنبوٌمالٌشريف

.(ْ)؛ليتخٌلصمنذنوبوكبدعوالٍبأيتيهاالٌنوررسائل
ج(حٌذراإلمامافمنكلمايذكيُبنفوسا٤بسلمْبأسبابالتمزؽكالتفرؽ؛فحذرابن

 للٌتفرقة سببا الٍبتكوف القومية كراء اال٪برار مغبة منوا(ٓ)كالعنصريةابديسا١بزائريْبمن كعلى لو.
هللا،فهمايستنّبافبنور(ٔ)األحقادكالٌنزاعاتمنالقوميةالٍبتكوفسببالنشرسيالٌنورحٌذرأخوه
 ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱالذميقوؿ:
.(ٕ) َّىث نث  مث زث يترث

الرعية الغشُب من ا٤بسلمْب أمور مقاليد بيده من اإلماماف حٌذر عاقب؛د( ذلكألف ة
؛فابنابديسقدحذرالرٌاعيمنغٌشرعٌيتوٗبايدخلوعليهامنالٌضررعندرعايتو؛ا٣بسرافا٤ببْب

منسيالٌنوركعلىمنوالوحذرأخوه.(ٖ)تدخلصاحبهاالٌنارألٌفذلككبّبةمنكبائرالذنوبالٍب

                                  
.ُُ-َُسورةالصف،اآلية:(ُ)
.ُٗص،ُ،طأعالم اإلصالح يف اجلزائر،دمحمعليدبوز(ِ)
.ٖٗٓ-ٖٖٓص،ْط،صا٢بيترٝبةإحسافقاسمال،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ّْْ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ّْٖص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)
.ُْْ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
.ُّةا٢بجرات،اآلية:سور(ٕ)
.ُِٓص،ِج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٖ)
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رفتاكلإصداك،كالعلماءمنمغبةالغشلؤلمةبتَبيكشعائراإلسبلـ؛يتوىلأمورا٤بسلمْبالدينية
.(ُ)ٚبدـذلك
يقتضيالَبغيبعنداإلمامْبكمنخبلؿماذكرمنمقارنةيتبٌْبلناأفا٤بنهجالدعوم

شكاؿا٤بوعظةا٢بسنة،للرغبةُبكلخّبكالرىبةمنكلشر.أكالَبىيبمعاُبشكلمنأىم
مكنيرابعا:  ا٢بأدرؾاإلماماف :الوعد ابلّنصر والّت ألسلوبا٤بوعظة منأٮبيةما سنة

لؤلملُبالنفوس،كدفعا بثا الوعدابلنصركالتمكْب؛ كربلُبالعملالٌدعوم،كمنأىمأشكا٥با
 للقنوطفيها،كلقدميثًٌلىلكٌلإماـأبمثلةفمنخبل٥باٲبكنمبلحظةماأيٌب:

اإلماماف-ُ عمل كابةعلىجهدٮبا األخوة لبثأكاصر الوحدة األمة لمستتبْبأبناء
التٌا كرابطة ا١بنس، كرابطة الٌلغة برابطة األمة ابديسيذكر ابن فهذا كالتمكْب؛ النصر ريخ،طريق

األمل كرابطة األمل، .(ِ)كرابطة أخوه سار أبفا٤بستقبللئلسبلـ،سيالٌنوركعلىمنوالو فوعداألمة
٢بقائقالقرآفكاإلٲباف لنيكوفإاٌل ا٢بكم كأٌف (ّ)كلئلسبلـكحده، ،  هب مبُّٱيقوؿهللاتعاىل:

.(ْ)َّهش مش هس مس مثهث هت مت
ُبإعداد-ِ جهدٮبا سعيا فراغبل كالتمكْبمن ابلنصر األمة يعداف اإلماماف يكن مل

القادةالذينٰبملوفرايةاألمةمنبعدٮبا؛فقدكافاإلماـابنابديسيصبوُبحياتوالٌدعويةإىل
كانتتع ٩بٌا لينقذكىا لؤلٌمة منأحواؿابئسةتكوينقادة السعي.(ٓ)يشو كعلىمنوالوسعىأخوه

 فأٌلف كلياتنفسو الٌنوررسائل لؤلٌمة ا٤بنقذ ٗبنزلة ركحٗبالتكوف من طبٌلهبا نفوس ُب تغرسو
؛ليصلهبمُبالٌنهايةإىلإحياء(ُ)الٌنوررسائلبلتكوينجيلقرآٌٍليصفهمبطبلٌمنأج؛(ٔ)األمل

.(ِ)األٌمةإبحياءدينها

                                  
.ٗٓٓا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ّٖٗص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
.ِْٗص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ُِاآلية:سورةاجملادلة،(ْ)
.ّٓ،صِ،طعبد احلميد بن ابديس العامل الرابين والزعيم السياسيمازفصبلحمطبقاٍل،(ٓ)
.ِٗص،ُط،الّنورسيالتعليم يف ضوء فكر سعيد إبراىيمأبودمحم،(ٔ)
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فاليأسكالقنوطافاإلمامحارب-ّ النفوس؛ بنبذُب اإل٢باد ابديسإىل٧باربة ابن دعا
؛فدعاإىلعزهتاجلدكاءلؤلمةمنأسيالٌنورككصفأخوه.(ّ)ةهللاالٌنفس،كالقنوطمنرٞباحتقار

،(ٕ)االستبداد،كالشورلبدؿ(ٔ)،كاٌبةبدؿالعداكة(ٓ)،كالٌصدؽبدؿالكذب(ْ)األملبدؿاليأس
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱيقوؿهللاتعاىل:
 ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
.(ٖ)َّىك مك لك اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث زث يترث

يتبٌْبلناأفا٤بنهجالدعومعنداإلمامْبقدكعدابلنصركالتمكْبلؤلمة،منخبلؿماذكر
اليأسكالقنوطُبالنف العزة،وسكسعىمنأجلذلكٗبحاربة راية الذينٰبملوف القادة كتكوين

كالتمكْبُباألرض.
ل والّصرب:خامسا:  ماألسلوبا٤بوعظةا٢بسنةمنأٮبيةكربلُبدرؾاإلمامافأ التحّم

منالٌدعوة، ا٤برجوة ا٢بصوؿعلىالثمرة رجاء التحٌملكالٌصرب؛ أشكا٥با كمنأىم العملالٌدعوم،
 أبمثلةفمنخبل٥باٲبكنمبلحظةماأيٌب:كلقدميثًٌلىلكٌلإماـ

؛فهذاابنابديسقدبذؿُبسبيللصربكٙبٌملا٤بشاؽأعطىاإلمامافا٤بثلاألعلىُبا-ُ
أفيبعدهعن،كٙبدلا٤بستعمرالفرنسيالكائدإبغراءاتوكهتديداتوفقدحاكؿالغايلكالنفيسدينو

كمامليفلح،(ٗ)فلميفلحأجلإنقاذكضعهاا٤بايلساعداتمنمنمأسرتوعلىٗباعرضٝبعيتو

                                  
.ُِٖ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.َٔٔ،صْط،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
ََّص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ِْٗص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
 .َٔٓا٤بصدرنفسو،ص(ٓ)
.َٗٓا٤بصدرنفسو،ص(ٔ)
.ُْٓ(ا٤بصدرنفسو،صٕ)
.ٓٓ،اآلية:الٌنورسورة(ٖ)
.ِِِ-ُِّ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٗ)
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ككذاا٢باؿ.(ُ)تفجّبىذها١بمعيةمنالٌداخل،كٙبويلمسارىاا١بهادمبوساطةأعوانوعندماحاكؿ
كمليستسلملتهديداتو،فلميضعفأماـإغراءاتا٤بستعمركأعوانومنالعلمانيْبسيالٌنورعندأخيو

،كما(ِ)لوةكترؾا٤بنصبا٤بمنوح،أبدا،فقدرفضإغراءاتأاتتورؾا٤باديةفلميَبؾالدعوةإىلهللا
 هتديدات أماـ كقف ضاإل٪بليز فعقدت أٝبعْب؛ كالعلمانيْب ُبكالركس بو كزٌج ااكمات، ٌده

.(ّ)ا٤بتمردينكالٌسجوفمعكباراجملرمْب
أح-ِ تعيش كانت أمة ُب ٧بتسبْب صابرين اإلماماف عاش ابئسةلقد تسلط(ْ)واال ؛
:الصوفيةكخيانةالقريب؛فقدأكذماإلماـابنابديسعندماحرؼا٠بوفناداهأىلالطرؽ،الغريب

كلىذهاآلالـقدبذ٥با.(ٔ)٤باعلىآالـاألمةيعتصرأسيالٌنورأخوهك.(ٓ)"إبليس"بدالمن"ابديس"
منأجلعز اإلمامافرخيصة يقوؿهللاتعاىل:  يه ىه  مه جه ينٱُّأمتهما،

.(ٕ)َّخي حي جي
لقدكافتنويرالعقوؿمناإلمامْبمربراكافياكيٰبارابكينكلهبما؛فلمتتحملفرنسا-ّ

كر الٌتدريس، من فمنعتو ابنابديسللعلم؛ ُبخطبواب٤بخربينحركاتوصدتنشر كاتبعتو ملك.(ٖ)،
بكلماٲبلكلدىمفجا،وهالعداءعلىنشرهفناصبسيالٌنورا٤ببلحدةنورالقرآفالذمدأبيتحمل
.(ٗ)منطاقة

                                  
.ِِٔ-ِِِا٤بصدرنفسو،ص(ُ)
.ِٔٔ-ِْٔا٤بصدرنفسو،ص(ِ)
 .َِٓص،د.ط،رجل القدر يف حياة أمة الّنورسيسعيد ،أكرخافدمحمعلي(ّ)
.ّٓ،صِ،طعبد احلميد بن ابديس العامل الرابين والزعيم السياسيمازفصبلحمطبقاٍل،(ْ)
.ِِٔ-ِِِ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٓ)
.ّٖ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
.ُّاآلية:سورةدمحم،(ٕ)
.ِِِ-ُِّ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٖ)
.ْْٓ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٗ)
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يقتضيالصربكٙبٌملعنداإلمامْبمنخبلؿماذكرمنمقارنةيتبٌْبلناأفا٤بنهجالدعوم
ٱبا٤بشاؽ فلم األىداؼا٤برجوة، العامل،بهللامسعاٮبايلبلوغ ُب اإلصبلح ركاد من ٕبق فصارا

اإلسبلمي.
ماألسلوبا٤بوعظةا٢بسنةأدرؾاإلماماف ادلعاصرة:االستفادة من الوقائع سادسا: 

منأٮبيةكربلُبالعملالٌدعوم،كمنأىمأشكا٥بااالستفادةمنالوقائعا٤بعاصرة؛رجاءالوصوؿ
 ،كلقدميثًٌلىلكٌلإماـأبمثلةفمنخبل٥باٲبكنمبلحظةماأيٌب:(ُ)ا٤بتقدمةالدكؿةإىلمصاؼٌابألمٌ

مفيدةعلىاألمماألخرللبلستفادة٩بالديهامنافانفتحاإلمام-ُ ؛فقددعااإلماـعلـو
كا الٍبتستقىلعمرافابنابديسإىلاألخذأبسبابا٢بياة بغضالنظرعنا١بانبالديِبللجهة ،

الكونيةا٢بديثة،كإزسيالٌنوركدعاأخوه.(ِ)منهاتلكالعلـو الةالفهمإىلفتحالطريق١برايفالعلـو
.(ّ)٘باىهاا٣بطأ

ا٢بديثةمنمصادرىاكيطبعوىابطابعا٤بسلمْبدعااإلماماف-ِ إىلأفيستقواتلكالعلـو
كاف أبملساف العلم أخذ الٌشبابعلى حٌث ابديسقد ابن فهذا أمشخص،اإلسبلـ؛ كعن

كأعنده،كجدكه ليحصل اإلسبلـ بطابع يطبعوه ف االنتفاع مبو األكربيوف أخذه ا٤بسلمْبكما ن
سيالٌنوركيؤكدأخوه.(ْ)عوهبطابعهمالنصراٍلكطب ا٢بديثةإىلجانبالعلـو ىذااالنفتاحعلىالعلـو

.(ٓ)الدينيةفبامتزاجهماتنجليا٢بقيقةا٤برجوة
؛كقدهنىابنابديسىأفكارالغرباإلمامافمنالتبعيةالعمياءعنداالنفتاحعلرٰبذ-ّ

انُبابألمةمودت،كالتبعيةالعمياءتؤدمإىل٨بالفةأمرالنيبألف؛دمحمعن٨بالفةأمرالنيب
تطٌبقسيالٌنورحذرك.(ٔ)كالببلاي فبل العلـو نقل عند للغرب التبعية ببلدكأعاداتمن ُب ركاب

                                  
.ّٔٓص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ُِِص،ُج،ُـ،ا٤بصدرنفسو(ِ)
.َّْا٤بصدرنفسو،(ّ)
.َّْص،ِج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
.ِْٖص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.ّٕٔص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٔ)
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للمسلمْب دستورا الفرنسٌية الثورة تكوف أف ينبغي كال (ُ)اإلسبلـ، هللاتعاىل: يقوؿ  حف جفُّٱ،
.(ِ)َّجلحل مك لك خك حك  جك مق مفحق خف

أفا٤بنهجالدعوم لنا يتبٌْب منمقارنة ذكر علىعنداإلمامْبمنخبلؿما كافمنفتحا
ا٢بديثةلكرةالوقائعا٤بعاص .مدعاةإىلالذكابف؛شرطأفاليكوفذلكدلاألمماألخرلالعلـو

وةإىلهللاٗبختلفأشكا٥بايينتقلُبأسلوبا٤بوعظةا٢بسنةُبالدعبْباإلمامْببعدا٤بقارنة
:اجملادلةفيماسيأٌبإىلا٤بقارنةبينهماُبأسلوب

الث: مقارنة بني اإلمامني يف أسلوب اجملادلة:  ادلطلب الّث
ماألسلوباجملادلةمنأٮبيةكربلُبالعملالٌدعوم؛للرٌدعلىدعاةالباطل،كدحضفأدرؾاإلماما

:(ّ)امْبهبذااألسلوبفيماأيٌبكيظهراىتماـاإلم.شبههم
كاستنزافهم،أٌكال:يبْباإلمامافاستماتةأىلالباطلُبجدا٥بمبشٌبالطرؽكتبديدىمللوقت

فهذاابنابديسيذكرضعفأىلالباطلعندمايلجؤكفُبجدا٥بمإىلانتقاءالكلمات؛للطاقات
الطرؽا٤بلتوية،البذيئة كمثٌ(ْ)كسلوكهم إللذلكبفئ؛ الٍبتتظاىرابالنتماء منالطرؽالصوفية ىلة

سيالٌنوركدعاأخوه.(ٓ)ا٤بستعمرمعلكندأهباا٤بكركا٣بديعةكالتعاكفٝبعيةالعلماءا٤بسلمْبظاىرا
سفاسفاألمور عن الَبفع ا،إىل النقاش عن كلفارغكالبعد حٌذر، كعلماء مشايخ ُبمن ساركا

.(ٔ)يعةكا١بدؿالعقيما٣بدعلىوال،كدأبابلتقواتظاىرككاألعداء،صفوؼ
ٌثاإلمامافأىلا٢بقأفيلتزمواكلمةا٢بقكتزكيةالنفسكالتحليابألخبلؽا٢بسنةٰباثنيا:

عندجدا٥بمألىلالباطل؛فابنابديسيدعوإىلانتقاءالكلماتالطيبةالربيئة،كسلوؾطريقالرفق

                                  
.َُُ،صْط، سرية ذاتية،لّنوراكليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ُ)
.ُٕاآلية:منسورةالرعد،(ِ)
.ٖٔ-ٕٔص،ُط،مناىج الدعوة،،دمحمخّبفاطمة(ّ)
.ُٕ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ْ)
.ِِٔ-ِِِ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ٓ)
.ِّٕ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
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الفحشكالط عن كالبعد (ُ)يشكالفضاضةكالرجاحة، كيدعو يزكيصاحبا٢بقسيالٌنور. إىلأف
.(ِ)نفسوعندمناظرةا٤بلحدينحٌباليستدرجإىلاإل٢بادكيكوفُبصفوفهممنحيثاليشعر

اثلثا:يرلاإلمامافأفا١بداؿاليصارإليوإالعندا٢باجةإليوكإالصارجداالمذموما؛
ا٤بذ ا١بداؿ غالباكيرلابنابديسأٌف كالفتنة إىلالفساد كمؤداي الدعوة يكوفشاغبلعن .(ّ)مـو

منأفيكوفالغرضمناجملادلةكمناقشةاألفكارا٤بختلففيهاىدـمسالكاآلخرينسيالٌنوركٰبذر
.(ْ)الصدعبليكوفالسعيمنكرائهاإكماؿالنقص،كرأب

ينبغيأفيستمٌدمنالكتابكالسنة؛رابعا:يرلاإلمامافأفا٢بقالذمٯبابوبوأىلالباطل
إىلإعادةسيالٌنور.كدعا(ٓ)ألفابنابديسيرلفيهماالبيافالشاُبالكاُبللحكمةكا٤بوعظةا٢بسنة

التصٌوؼالسٌِبالٌصحيحا٤برتبطابلقرآفالكرَلكالسنةالنبويةالشريفة؛إذكاف٥بماالدكراألساسُب
.(ٔ)نشراإلسبلـ،كهنضةا٤بسلمْب

يدعواإلماماف لوكخامسا: ا٤بسلمإىلنشدافا٢بقكالتجرد مليكنإىلجانبو،لوالداعية
كفبل لو؛ اإلذعاف من بد شعار العلمكاف ا١بزائريْبٝبعية ا٤بسلمْب كالٌتواصي)اء اب٢بٌق الٌتواصي

،كذلكأبفعلىنفسو٢بقحكراكيرلا،أفمنالظلمعدـإنصاؼالغّبسيالٌنور.كيرل(ٕ)(ابلٌصرب
.(ٖ)٢بقلدلخصمورضيبويسخطنفسوألجلا٢بق،كإذامارألا

١بهدسادسا:يذىباإلمامافإىلأٌفنتيجةا١بداؿبيدهللاكحده؛فعلىالٌداعيةاستفراغا
ماؿبيدهللاأٌفالضبلؿكاجملازاةعلىاألعتوفيقبيدهللا؛فّبلابنابديس،كالُبدعوةأىلالباطل

                                  
.ِٕ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ُ)
 .ّْ،صّط،مرشد أىل القرآن إىل حقائق اإلميان،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ّٕ،ُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،يدبنابديسعبدا٢بم(ّ)
.ّْٕا٤بصدرنفسو،ص(ْ)
.ِٕصا٤بصدرنفسو،(ٓ)
.ُُٖ،صِط،رجل القرآن وصناعة اإلنسان،عبدا٢بليمعويس(ٔ)
.ّٕ،صُ،جُط،آاثر اإلمام دمحم البشري اإلبراىيمي،أٞبدطالباإلبراىيمي(ٕ)
.ِّٗ،صْط،ّلمعات، الالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،ورسيالنٌ(ٖ)
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–ولواستشهدعلىذلكبق،ك(ِ)علىالداعيةأفينقاد،كيستسلمألمرهسيالٌنوركيرل.(ُ)كحده
-تعاىل (ّ) َّيي ىي مي  خي حي جيُّٱ: تعاىل: كبقولو  ىك مك لك اك يقٱُّٱ،
.(ْ)َّاممم يل ىل مل  يك

قتعندٮبا،كٙبقا٤بعاشُبالواقعسابعا:ترجماإلمامافماكاانيدعوافإليومننصحلؤلمة
٥بميديو معالطرقيْب؛كمٌد ابنابديسالتسامحكحسنا٤بعاملةُبجدالو فقدأظهر ٜبارا١بداؿ؛

لؤلمٌ علىىدايتهمخدمة منغّبإقراحرصا ا٤بسلمة (ٓ)راب٫برافهمة يتصفبنفسسيالٌنورككاف.
،كعاش(ٔ)إىلا٢بقىىدايةا٤بلحدينمنإٲبافكعفوكتسامحكحبللخّبللناس،كحرصعلزكية؛

.(ٕ)،كاتسعتمداركوءعلىحدسواءبعدماحسنتسّبتوحياتو٦بادالاألعداءكاألصدقا
أفا٤بنهجالدعوم قدأبرزلناحقائقعنداإلمامْبمنخبلؿماذكرمنمقارنةيتبٌْبلنا

اجملادلةإىلا٢بققوالكعمبل؛ليحصلاإلقناعكتنتشردعوةبْبالناس.
ُبأسلوباجملادلةُبحقلالدعوةإىلهللا،يينتقلإىلا٤بقارنةبينهماةبْباإلمامْبدا٤بقارنبع

.-ٕبوؿهللا-ُبأسلوبالقدكةا٢بسنةفيماسيأٌب
 ادلطلب الّرابع:  مقارنة بني اإلمامني يف أسلوب القدوة احلسنة:

الٌدعوم؛لييسمع٥بماكيقتدلهبما،ُبالعملأٮبيةماألسلوبالقدكةا٢بسنةمندرؾاإلمامافأ
كيظهراىتمامهمابوفيماأيٌب:

                                  
.ّٕ،صُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس(ُ)
.َُُ،صّط،مرشد أىل القرآن إىل حقائق اإلميان،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ْٓاآلية:منسورةالٌنور،(ّ)
.ٔٓاآلية:منسورةالقصص،(ْ)
.ِِٓص،د.ط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس السلفية والتجديد،دمحمالدراجي(ٓ)
.ّّٗ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
.ُٖ-ُٕص،ُط،إشراقات قلب ودلعات فكر،أديبإبراىيمالدابغ(ٕ)
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 ابديسأٌكال: ابن ا٣بّبٗبنأشاد ُب قدكة الشركذـٌ،كاف ُب قدكة كاف كاجملاىر؛(ُ)من
ا٤بسلمْبعلىأفيكونواقدكةحسنةلغّبىمسيالٌنورأخوهكحثٌ،(ِ)ا٤بنتهك٢برماتهللا،اب٤بعصية

.(ّ)إلسبلـليكوفذلكسببالدخلوىما؛األخرلمناألدايف
نبياءكالصحابةاألك؛٤بسلمْباا٢بسنةمناثنيا:أعطىاإلمامافأمثلةعدة٤بنٲبثلوفالقدكة

-دمحم؛-عليهمالسبلـ–انٗبثالْبمناألنبياءكالعلماءكالصلحاءمناألمة؛فهذاابنابديسقدأات
-عليهمالسبلـ–إىلأفنتأسىابألنبياءسيالٌنور.كقددعاان(ٓ)-عليوالسبلـ-سليمافك(ْ)-ملسو هيلع هللا ىلص

رسالتهم كأداء كأفعا٥بم األتباع،ُبأقوا٥بم بكثرة يغَبكا منفلم فمنهم هللا، آمن-تعاىل–بعثو كما
.(ٔ)معهمإالقليل،كانلواأجرىمكامبلغّبمنقوص

؛فهذاابنابديسقدالئلمامْبا٢بسنةلالقدكةإلسبلـرٌكاداإلصبلحُبالعاملاكافثا:اثل ـز
كٮبامنأتباعمدرسةاالنخليالقّبكاٍل،كأتثٌرهبمطاىربنعاشور،كدمحمالدمحمشيوخوابلزيتونةمنهم

؛عندأسبلفوفكرةاالٌٙباداإلسبلميبقدأتثرسيالٌنورا٪بدكم.(ٕ)ٝباؿالٌديناألفغاٍل،كدمحمعبده
.(ٖ)ٌدايرا٤بصريةالشيخدمحمعبدهيخٝباؿالٌديناألفغاٍل،كمفٍبالكالشٌ

القلبُبا١بسدفبصبلحهمتصلحاألمةبنابديسرابعا:يرلا العلماءُباألمةٗبنزلة أٌف
كالطّب؛فالشاةالكالٌشاةالعاملا٤برشدفّبلماذىبإليوسيالٌنوركيدعم،(ٗ)فسداألمة؛كبفسادىمت

.(َُ)للنب،كالطّبتلقمالقيءتطعما

                                  
.ُٕٕص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ُ)
.ِّٓ،صِ،جُ،ـا٤بصدرنفسو(ِ)
.ْْٗص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.ْٕٗص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ْ)
.ّْص،ِ،جُ،ـا٤بصدرنفسو(ٓ)
.ُِّ،صْط، سرية ذاتية،الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
.ّٓ-ّْ،صِط،الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرة،تركيرابحعمامره(ٕ)
.ْْٔص،ْط،الم، صقيل اإلسالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٖ)
.ُِٕص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٗ)
.ُِّ،صّط،مرشد أىل القرآن إىل حقائق اإلميان،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(َُ)
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خامسا:مليكتفاإلمامافاب٢بديثعنالقدكةا٢بسنةبلكانواالقدكةا٢بسنةلغّبىم؛فهذا
حيثالتواضع، منمشائل؛ اتصفبو هللامنأخبلؽكما حباه الرابٍلٗبا للعامل ابنابديسمثاؿ

سيالٌنور.كاتصف(ُ)قحيثداركرمعا٢بكا٢بلم،كالتسامح،كنكرافالٌذات،كالبعدعناألطماع،يد
كا٢ب التواضع ُب كقدكة مثاال فكاف أيضا؛ العلماء الظنٌأبخبلؽ كحسن الصدر كسعة ،(ِ)لم

اإلٲباف ٣بدمة يتفرغ أف أجل من الدنيا ا٤بناصبكزخرؼا٢بياة ترؾ الذات؛ كاإلخبلصكنكراف
.(ّ)كالقرآف

أف لنا يتبٌْب مقارنة من ذكر ما خبلؿ الدعوممنكمن اإلمامْبا٤بنهج االىتماـعند
مناشا٤بعأبسلوبالقدكةا٢بسنةقوالكفعبل؛فلمييكتفاب٢بديثعنهاكإ٭باطبقذلكُبالواقع

ككاانٕبقأسوةكقدكةللدعاةكالعلماءكالطلبةكغّبىم.،خبلؿماذكرمن٭باذج
كا٤بقارنةبينهماُبكسائلكأساليببعداستعراض١بهوداإلمامْبُبالدعوةكمااختاراهمن

  زت رتُّٱٱ:كردتُبقولوتعاىل،كقدعندٮبامعاملا٤بنهجالدعومذلكٲبكنأف٬بلصإىلٝبلةمن
كىي،(ْ)َّمك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت

ُبكتفصيلذلك، (ٓ)البنابديس)الٌشهاب(ٌلةجملصفحةاألكىلالُبأعلىإحدلاآليتْبالٍبكتبت
 :آلٌبا

،كقدالوضوحكالبيافيتمثلُبعنداإلمامْبا٤بنهجالدعومملاأٌكؿمع ن:البياو  الوضوح-ٔ
يرلاإلمامافأفا٢بقالذمٯبابوبوأىلالباطلينبغيإذ،َّمت  زت رتُّٱ: ُبقولوتعاىلكرد

ا من يستمٌد أف كالسنة؛ ا٢بسنةلكتاب كا٤بوعظة للحكمة الكاُب الشاُب البياف ابنعفيهما ند

                                  
.ٗٔ،ص،٦بلةالبيافالتجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،مركزالبحوثكالدراسات(ُ)
.َِٓ،صّط،مرشد أىل القرآن إىل حقائق اإلميانديعالزمافسعيد،،بالٌنورسي(ِ)
.ْٖٔ،صْط،، الشعاعاتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ّ)
.َُٖاآلية:سورةيوسف،(ْ)
 .ٖٔ-ْٖص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٓ)
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كدعا،(ُ)ابديس النبويةالنورسي كالسنة الكرَل ا٤برتبطابلقرآف الٌصحيح التصٌوؼالسٌِب إىلإعادة
.(ِ)الشريفة

صدحك كبدعوهتما ا، ا٤بدعوين؛كاف لدل كاضحا بينا نفعها،منهجهما بْب دعوية جهود
إىلتكوينقادةلؤلٌمةأٮبهاسعيهماكاضحةكسائلكاضحة،كأساليببٌينةاللبسفيها،كغاايت

كانتتعيشومنأحواؿابئسة هبمليصبل(ْ)،كيصفهمالنورسيبطبلبرسائلالنور(ّ)لينقذكىا٩بٌا
.(ٓ)إىلإحياءاألٌمةإبحياءدينهاُب

ككاف الدعوية، ُبكلحياهتما ٥بما الوضوحمصاحبا أمرٮبا،ىذا من بينة على سارا فقد
على،عندٮبادعوملوضوحالأكىلقضااياتالعقيدةكانك مبنية متينةأسسعقدعوة لدية يست،

ُببلديهمابشٌبالطرؽ؛فدعياإىلالعودةإىلكالعقائدالفاسدةاإل٢بادحارابف؛ء٦برددعاكلجوفا
،(ٕ)االستضاءةابلسنةالنبويةالشريفة،كسّبةالٌسلفالصاّبأيضاك، (ٔ)القرآفالكرَلكحقائقواإلٲبانية

 .(ٖ)اإل٢بادكحججا٤بلحديندحضل(حباب)،ك(ذيلالذيل):النورسيفألك
كردا٢بجةكالربىاف،كيتمثلُبمعاملا٤بنهجالدعومعنداإلمامْبكاثٍل:احلجة والربىان-ٕ

قائمةعلىأسسشرعية،كانتدعوةاإلمامْب،فقدَّمث زث يترث ىت نتُّٱُبقولوتعاىل:
،ك٦بموعىذاٲبثلعقليالشرعيكالالربىافيظهركاجة،؛لتحصلا٢بجة،كتتحققعقليةكدالالت

البصّبة العاليةالٍبمفهوـى كا٤بنازؿ الرفعة إىلهللاإىل ابلداعية ترتقي بطرحها، كتقنع بذاهتا، ؛تؤثر
طقيةالئلا٤بنالٍبتفٌسرا٢بقائقاإلٲبانيةللقرآفالكرَل،كتقيمالرباىْبالعقليةكالدٌاترسائلالٌنوركليٌف

                                  
.ِٕص،ُط،الس التذكري من كالم احلكيم اخلبريرل،عبدا٢بميدبنابديس(ُ)
.ُُٖ،صِط،رجل القرآن وصناعة اإلنسان،عبدا٢بليمعويس(ِ)
.ّٓ،صِ،طعبد احلميد بن ابديس العامل الرابين والزعيم السياسيمازفصبلحمطبقاٍل،(ّ)
.ّٓ،صا٤بصدرنفسو(ْ)
.َٔٔ،صْط،، ادلكتوابتالّنور كليات رسائل،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٓ)
.ّْٖ،صّط،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٔ)
ََّص،ُج،ُـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٕ)
.ُِٔص،طد.،الّنورسياإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،شكرافكاحدة(ٖ)
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كعن،ىذاابنابديسقدحٌثالٌشبابعلىأخذالعلمأبملسافكافك،(ُ)منأجلإثباتمسائلو
كماأخذهاألكربيوفمنبوكأفيطبعوهبطابعاإلسبلـليحصلاالنتفاععنده،أمشخصكجدكه

بطابعهما٤بسلمْبكطب كالربىاف.(ِ)عوه كا٣بتصوراتالدكففٙبوالكا٢بجة باطلة،الاتعتقدا٤باطئة،
 .قاصرةالشاريعا٤بضللة،كا٤بفكاراألك

الدٌكاثلث :اليقني-ٖ ا٤بنهج اإلمامْبمعامل عند كيتمثٌعوم اليقْب، ُب قولول ُب كرد
َّمث زث يترث ىت نتُّٱتعاىل: فقد اإلمامْب، قائمةكانتدعوة همامنهجعلىيقْبأبف

ا،كمىنسلكورا٤ببْب،الذممىنٛبسَّكبو٪بوىوا٤بنهجالقوَل،كالطريقا٤بستقيم،كالنٌنالذمٰبمبل
 مستقيمطريقىو صراط ىدم انؿ عليو مات كمىن اآلخرة، ا٤بسعادة طاؿ مهما كاد٥بمت،سّب،
ا٤بسلملتزاـاعندابديسابنالذميدعوإليومنمعاٍلالبصّبةُبكىومىعٍككثرتالعقبات،ا٣بطوب
اإلالٗبقومات (ّ)سبلميةشخصية النورسييدعوإك، كبليو الٌنفوس، ؛(ْ)اإلسبلـااللتزاـأبخبلؽَببية

.(ٓ)شرعهللاا٢بنيفإذاالتـزاإلنسافملٱبلقعبثا،فلوالسعادةف
كتعثرُبعضدٮباشكا٤براتبْب،كمليفتٌٗبنهجهما،علىاستبصاركاستيقافكافاإلمامافك

رجفْب،كهتديدا٤بخالفْب،منأجلذلكفقدا٤بخذكلْب،كأيسالعاجزين،كمغبةا٤بتهورين،ككيدا٤ب
ؼابنابديسُبكجودعاةاالندماجكالٌتجنيسالذينظهروكق،كمثاؿذلكُبالدينرايدةالبلغا

التحضرابسمفاتأراببا٤بدنيةالٍبتزرمبكرامةاإلنسافتصرٌالنورسيداانتق،ك(ٔ)ميلهملفرنسا
 .(ٕ)كالتقدـ

                                  
.ِّٕ،صالّنورسيالبعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد الشيخةكرغي،(ُ)
.َّْص،ِج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ِ)
.ُّٖ،صُط،جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي،عبدالرشيدزركقة(ّ)
.ّٕ،صِط،حلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية العربية يف اجلزائر ادلعاصرةالشيخ عبد ا،تركيرابحعمامره(ْ)
.َٖٔ،صْط،كلمات، الالّنوركليات رسائل ،الٌنورسيبديعالزمافسعيد(ٓ)
.َّٖص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ٔ)
.ُْٔص،ْط،، صقيل اإلسالمورالنّ كليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ٕ)
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ا٤بنهجالدعومعنداإلمامْبابعكر :باعلزوم االتّ -ٗ كمعامل االتٌباع، كردُبيتمثلُبلزـك
الشرعا٤ببْبباعا٢بقاتٌعلىقائمةنكانتدعوةاإلمامْبفقد،ٱَّيثىف ىث نثُّٱقولوتعاىل: ،كلزـك

بتدعةمنمغٌبةاال٪براركراءا٤باحٌذرحرفةفقدا٤بنا٤بلل،كضللة،كاآلراءا٤برديةاألىواءا٤ب،كترؾا٢بكيم
الذينٲبعنوفُبإفسادعقيدة الضالة فابنابديسٰبذرمنشيوخالطرؽالصوفية كأىلالضبللة؛

كعلىمنوالو،(ُ)ا٤بسلم،كتركويرزحٙبتكطأةا١بهل،كا١بمود،كا٣بموؿ؛ليكوفأكلةسائغةللعدك
.(ِ)لٌشريفحذرأخوهالٌنورسيمنكرطاتكشطحاتا٤بتصٌوفة،ا٤بخالفْبللهدمالنبوٌما

يتمثلُبالتميزكالشموخ،معاملا٤بنهجالدعومعنداإلمامْبكخامس التميز والشموخ:-٘
تعاىل:ك فٱَّمك لك اك يق ىق  يفُّٱكردُبقولو اإلمامْبقدكانت، متميزةندعوة

بتصوراهتا مستقلةن ٗبنهجها، أفكار، من يطرح ٗبا مكَبثة غّب كمشوخ مشم ُب ىدفها إىل سائرة
كالشامةفبقيتدعوهتما،باعلؤلقولكاتٌ،بعيدةعنركحالشرعالٍبتنمعنىزٲبةنفسيةكأطرحوات
بثأكاصراألخوةكابةبْبأبناءعلىجهدٮباعمبلك،السوداءُبجبْبالدعواتا٤بنحرفةالبيضاء

كرابطةا١بنس،األمةالوحدةلتتلمسطريقالنصركالتمكْب؛فهذاابنابديسيذكراألمةبرابطةالٌلغة
األمل كرابطة األمل، كرابطة الٌتاريخ، أبف.(ّ)كرابطة األمة فوعد الٌنورسي أخوه سار منوالو كعلى

القرآفكاإلٲباف ٢بقائق إاٌل لنيكوف ا٢بكم كأٌف كحده، كلئلسبلـ يقوؿهللا(ْ)ا٤بستقبللئلسبلـ، ،
.(ٓ)َّهش مش هس مس مثهث هت مت هب مبُّٱتعاىل:

قدانتهىالفصلا بعداستعراضلؤلساليبالدعويةعندالعبلمتْب-كا٢بمد–لرابعكىا
ابديسك ُبذلك،سيالٌنورابن مقارنة كعقد الدعومعندٮبا،، ا٤بنهج كسننتقلكاستخبلص٤بعامل
.اٛبةكمافيهامننتائجكتوصياتإىلا٣ببعوفمنهللا

                                  
.ُٗص،ُ،طأعالم اإلصالح يف اجلزائر،دمحمعليدبوز(ُ)
.ٖٗٓ-ٖٖٓص،ْط،ترٝبةإحسافقاسمالصا٢بي،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ِ)
.ّٖٗص،ُج،ِـ،ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليب(ّ)
.ِْٗص،ْط،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،الٌنورسي(ْ)
.ُِسورةاجملادلة،اآلية:(ٓ)
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اخلامتة  
 أوال: النتائج:

قد  غايتهىا الدراسة رحلة-كا٢بمد-اكصلتىذه بعد ُبالَباثالفكر، مكالتارٱبيماتعة
:يراىاالباحثأىمالنتائجالٍبىذه،كالستجبلءمنهجهماالدعومكابنابديسسيالٌنورلئلمامْب

قدٙبتاجهااألمةُبكلزمافكمكاف،كالٍبكأجلالقرابتأفضلاألعماؿةإىلهللامنالدعو-ُ
انتظمتفيها.مناىجكخططمر٠بومةالدعوة،ك٥بذهفْبْبالشريُبالوحيأتكدفضلها

األنبياء -ِ كرثة الدعا،العلماء إىلهللايتصدكفكىم إىلسبيلولة ؛دينولقإىلا٣بيرشدكفلدعوة
و،ككلعامللومنهجكاالستقامةفيو،كا١بهادُبسبيلو،كااللتزاـبشرائعو،إىلالدخوؿفيوميدعوهن

.للوصوؿإىلالنتائجا٤برجوةُبأداءرسالتويزهٛبالٍبططوا٤برسومةكخدعومال
منأبررزدعاةكعبدا٢بميدابنابديسُبا١بزائرُبتركياسيالٌنوراإلمامافبديعالزمافسعيد-ّ

لى،كا٢بفاظعُبتبليغالرسالةكأداءاألمانةالذينساركاعلىهنجاألنبياءُبالعصرا٢بديثاإلسبلـ
.قدٛبيزكلإماـٗبهجدعومخاصبوالدين،ك

علىغربىيمنةال حيث؛متشاهبةسياسيةكاجتماعيةكفكريةاأكضاععاشاإلمامافُببلديهما-ْ
كسبلحوالعا٤بْبالعريبكاإلسبلمي كالعلمااكأعووإجهاضك،بفكره اليهود من إىلكلٌنيْبنو دعوة

 .ما٢بضاريةهتاكمقومملغتهكمدينهكحدةا٤بسلمْب،كاستهدافهم
اإل٢باد-ٓ اربة اإلماماف الضبلالت؛كٙبريرسعى من ا٤بسلم إىلعقيدة الصوفية الٌنورسي فدعا

أخوهحارب،كالسنةالنبويةا٤بطهرةكعنالشريعة،مسلكهممنانفصاؿتصحيحأخطائهم،كحٌذر
.منزيغُبالعقيدةْبائريابنابديسكمنمعومنالعلماءالطرقيْبكخلصواعقائدا١بز

اإلمامافا٤بستعمرالغريبكأعوانو-ٔ الٌنورسيأكؿاألمرإىلا٤بواجهةكلحسبظركفو؛قاـك فلجأ
ا٤بباشرةمعا٤بستعمرينالركسيكاإل٪بليزمكالعلمانيْبفآذكهكثّبا،ٍبترؾا٤بواجهةكسعىإىلإنقاذ

مناإلٲبافكينتهيبسيادةاإلسبلـ.كمليلجأأخوهحصوفاإلٲبافُبنفوسا٤بسلمْب،منهجينطلق
ابديس مواجهةابن كاختار فهادنو، الفرنسي ا٤بستعمر مع ا٤بباشرة ا٤بواجهة الطرقيةإىل من أتباعو

.بينهما،كمهدذلكللثورةالتحريريةلقطعكلصلة
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؛مةكالدعوةإىلا٢بفاظعليهاا٤بسللمرأةهتمالراعاسعىاإلمامافإىلا٢بفاظعلىالبيتا٤بسلمٗب-ٕ
 كفدعا الٌنور رسائل كليات قراءة إىل ا٤برأة ابالٌنورسي القرآفا٢بسنةلَببيةااللتزاـ آبداب كالتزٌين ،

.قياـبشؤكهنا،كتربيتهاكتعليمهاعلىكجوبالابنابديسأخوهكحثٌسعادهتادنياكأخرل،الكرَل؛ل
ٖ- فشخصا األمة قضااي اإلماماف كعاِب ٥با، الدكاء ككصفا ا٤بسلمْبحثٌأمراضها العملا على

.ديةكاألاننيةا١بماعي،كنبذالفر
فدعاإلمامافرأل-ٗ بتفرؽعلمائها؛ كتفرؽاألمة علمائها بوحدة األمة إىلتوحيدايأفكحدة

.فيمابينهم،لتفويتالفرصةعلىاألعداءمغٌبةالٌشقاؽكالفرقةمناكحٌذرجهودىم،
داس-َُ كسائل اإلماماف فهناؾتخدـ عديدة؛ فيهاعوية اشَبكوا التعليم،ك٤بسجد،اكىيكسائل
اـعنككسائلٛبيزهباكلإمكالرحبلت،،العملالصحفيك،التأليفالعلميكإنشاءا٤بؤسسات،ك

 الٌنورسياآلخر؛ الدعاةابفتميز كأتىيل كالسجن، ٤برافعاتالقضائية، إىلالنٌ؛ بدعوهتم ،اسليصلوا
هللا مرضاة كونوتعاىلابتغاء ُب هللا سنن مع كٛبٌشيا ابديس، ابن أخوه ٛبيز بينما ُباب، ٤بشاركة

 .ئريْب،كأتسيسالٌنوادمالثقافيةا٤بؤٛبرات،كأتسيسٝبعيةالعلماءا١بزا
ٛبثلتُبا٢بكمةكا٤بوعظةا٢بسنةكا١بداؿابلٍبىيمتنوعةدعويةاستخدـاإلمامافأساليب-ُُ
ا٢بسنةأ كالقدكة فحسن مراعياا٢بكمةأسلوب، ؤلكلواٌيتلكاف ، كاألعماركمناسبا لؤلحواؿ

كا٤بستوايت للشبهاتكمتصداي، غّبمستعجلَبيٌثكم، فكاف.لٌنتائجلا ا٢بسنة أسلوبا٤بوعظة أما
،صركالٌتمكْبابلنٌاعداك،مرغباُبا٣بّب،مرىباعنالشر،نعمهللابمذكرا،لقوؿاللْباللطيفلمراعيا

أذلتحٌمبلم كل عن صابرا ا٤بعاصرةمستفيدا، الوقائع مستخدمْبألسلويب،من اإلماماف ككاف
.اجملادلةابلٍبىيأحسنكالقدكةا٢بسنة

إىلالعودةإىلالقرآفكالسنةكسّبالسلفالصاّب،ككافمنهجويتمثلُبإنقاذسيالٌنورعاد-ُِ
معا٥بداإلٲبافُبنفوسالناس،كيت مالنبومُبإرساءدعائماإلسبلـ،كدعاأخوهابنماشىىذا

 كالسنةكسّبالسلفالصاّب.ابديسأيضاإىلالعودةإىلالكتاب
ا٢بديثة؛كاالستفادةمن،علىالوقائعا٤بعاصرةدعااإلمامافا٤بسلمْبإىلاالنفتاح-ُّ رجاءالعلـو

ابألمة الدكؿا٤بسلمةالوصوؿ مصاؼ كعدـ،٤بتقدمةاإىل ا٤بسلمة، الشخصية على ا٢بفاظ مع
.الغّبموركثالذكابفُب
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كا١بزائرتركيايزؿحياُبالنفوسيعيشوالدعاةكا٤بصلحوفُبملاإلمامْبالدعوممنهجإف-ُْ
،فحق٥بماأفيكوانمنركاداإلصبلحُبالعا٤بْباعتبارهبريقو،كمليزؿيفقدكالعاملاإلسبلمي،مل

 لعريبكاإلسبلمي.ا
 اثنيا: التوصيات: 

الباحثيعرجإىلذكربعضاالقَباحات الٍبكالتوصياتبعدعرضألىمالنتائجالٍبتوصلإليها
،كىي:أٮبيتهاكنفعهايرل

منهجاإلمامْبمنالدراساتالٍبتسهمُباستجبلءإىلمزيدالطبلبكالباحثْبيدعو-ُ
 .ناتالبناءا٤ببارؾكيرلٕبثةلبنةكاحدةمنلبؿالبشّباإلبراىيمي،كمناىجاألئمةأمثاُبالدعوة،
إىل-ِ منجراحاتعقدملتقياتيدعو تعانيو ٩با حلوؿلؤلمة ابإلمامْبإلٯباد خاصة

 ا٤برير.ا٤بعاشالواقعكصراعاتكذلكابالستفادةمنمنهجهماالدعومالذماستطاعالتأقلممع
مالفكرومنهجالسلفالصاّبُبالدعوةُبجانبيسهاـُبٙبديديدعوالباحثْبإىلاإل-ّ

 .ي،كإبرازمعا٤بوكأطرهليكوفنفعاللدعاةليسّبكابدعوهتمعلىىدلكبصّبةكالعمل
العلماء-ْ ا١بهديدعو استفراغ إىل ُب كضع تربوية السلفتخطط بَباث ا٤بسلم ربط
 .همالصحابةاألجبلءكفقف،يعتمدعلىالكتابكالسنةالذمالصاّب

يدعوعلماءا٤بشرؽاإلسبلميكعلماءا٤بغرباإلسبلميإىلأفيزكواالعملا٤بشَبؾفيما-ٓ
 .-ماهللارٞبه-ليلْببينهمأكثرفأكثرخدمةللدين،كسّباعلىخطىاإلمامْبا١ب

ةكاستجبلءمنهجالدعومنتراثسلفناالصاّب،ُبإبرازجانبأرجوأفأكوفقدأسهمت
،معاالعَباؼلنهضةالعربيةكاإلسبلمية،كرائدينمنركاداقياداتالدعوةكاإلصبلحعندقائدينمن

كآخردعواانأفا٢بمدربالعا٤بْب.كهللامنكراءالقصدكىويهدمالسبيل،ابلتقصّب،
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 فهرس اآلايت القرآنية
 الصفحة رقم اآلية ورقمهاطرف 

 سورة البقرة

 َّرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ

(َْ) 



 (ْٓ) َّحتخت جت هبُّٱ
 (ُِٗ) َّىب نب مبُّٱ

 جغ  مع جع مظ حط خضمض حض جض مصٱُّٱ

 (ِٗٔ) َّجف مغ



 (ُٖٔ) َّ حقمق مف خف حف جفٱُّٱ
 سورة آل عمران

 (َُّ) َّمئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ
 يك  ىك مك لك اك يق ىق يفُّٱ

 (ُُٖ)َّملىل



 يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ُّٱ
 (ُٗٓ) َّخيمي حي جي



نساءسورة ال
(ُٕٔ)َّ نبىب مب زب ربُّٱ

 سورة ادلائدة
 (ِ) َّحفخف جف مغ جغُّٱ

ٱٱٱٱَّمث هت مت خت حت  جت هب مبُّٱ
(ّٓ) 



 (ْٖ) َّ ىنين نن من زن رنُّٱ
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 (ٕٔ) َّزتمت رت  يب ىب نب مب زب ربُّٱ
 سورة األنعام

 (َٗ) َّمفحق خف جفحف مغ جغ معٱُّٱ
 سورة األعراف

 (ٖٔ) َّخم حم جم يلُّ
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

 (ٔٗ) َّحن جن



 سورة األنفال
 (ْٔ) َّممىم خم حم جم يلُّٱ

 (َٔ) َّمح جح مج حج مث هتُّٱ
 سورة التوبة

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّٱ
 (ُٖ) َّخئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي



 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ
 (ِّ) َّىن من خن حن جن



 سورة يونس
 مه جه هن من خن حن جن مم خم  حمُّٱ

 (ِٓ)َّٰه



 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زتُّٱ
 (ٕٓ) َّ ىق يف ىف يث



 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمُّٱ

 (ٖٗ) َّجي يه  ىه مه جه



 سورة ىود
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ٱ(ِّ) َّمن  زن رن مم ام يلُّٱ
 َّمن خن حن جن مم خم  حم جمٱٱُّٱ

(ُُٕ) 


 سورة يوسف
 (ّّ) َّاكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱ

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّٱ

 (َٗ) َّزي


 ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رتُّٱ
 (َُٖ) َّيثىف



 سورة الرعد
 (ُْ) َّىليل مل خل ُّٱ

 مك لك خك حك  جك مق مفحق خف حف جفُّٱ
 (ُٕ)ٱَّجلحل



 سورة إبراىيم
 (ّْ) َّ حنخن جن  يم ىم مم خمٱُّٱ

 سورة النحل
 جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ ييُّٱ

 (ُِٓ) َّحتجت هب جت هب مب خب



 سورة الكهف
 (ْٓ)ٱَّىن من خن حن جنٱُّٱ

 هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئُّٱ
 (َُُ)ٱَّلك هش مش



 سورة طو
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 حب جب  هئ مئ خئ حئٱ جئ يي ىي ني مي زيٱُّٱ

 (ْْ-ّْ) َّمب خب


 حل جل مك لك خك حك  جك مق حقُّٱ

 (ُِْ) َّهل  مل خل


 ياءسورة األنب
 مع جع  مظ حط مض خض حضُّ

 (َٗ) َّخف حف جف جغمغ


 سورة احلج
 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زثُّٱ

 (ِٖ-ِٕ) َّام يل  ىل يكمل ىك مك لك اك


ؤمنونسورة ادل
(ّٔ) َّٱ مح جح مج حج مثُّٱ

 الّنورسورة 
 (ْٓ) َّيي ىي مي  خي حي جيُّٱ
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ
 (ٓٓ) َّرب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ



 سورة الفرقان
ٱٱَّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

(ّّ) 


 سورة القصص
 َّاممم يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يقٱُّٱ

(ٓٔ) 
 

 سورة األحزاب
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 (ُِ) َّحك  جك مق حق مف خف حف جفٱُّٱ
 مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حجٱُّٱ

 (ّٗ) َّجض مص  خص


فاطرسورة 
(ِٖ)ٱَّخصمص حص مس خس حس جسُّ  

 سورة الزمر
  (ّٓ) َّخبمب حب  جب هئ مئُّٱ

 سورة غافر
ٱَّيم  ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّٱ

(ُْ) 


 سورة فصلت
 جع مظ حط  مض حضخض جض مص خص حص مسُّ

 (ْْ) َّحفخف جف مغ جغ مع


 سورة الشورى
 (ّٖ) َّٰى ين ىنُّ

 سورة دمحم
 َّمخ جخ مح جح مج حج مث  هت متٱُّٱ

(ٕ) 


 حي جي يه ىه  مه جه ينُّٱ
 (ُّ)ٱَّخي



 سورة الفتح
 (ِٗ)ٱٱَّجنحن يم ىم مم خمُّٱ

 سورة احلجرات



 

217 
 

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ
 (ُّ) َّيترث ىت نت مت زت يبرت



 سورة ق
  (ْٓ) َّحص مس خس حس جسُّٱ

 سورة اجملادلة
  (ُِ) َّهش مش هس مس مثهث هت مت هب مبُّٱ

 سورة احلشر
   (ٕ) َّجئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىُّ

 سورة الصف
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ينُّٱ
-َُ) َّختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ
ُُ)  



 سورة اجلمعة
 خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منُّٱ

 (ِ) َّٰذ يي ىي مي


 سورة الضحى
(ُُ) َّمح جح مج حج ٱُّٱ  
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النبوية األحاديثفهرس   

 رقم الصفحة احلديثطرف 
 )أ(

«أىًجيبيواالدٍَّعوىةىًإذىاديًعيتيمٍ»
اأٍلىلىدُّا٣بٍىًصمي» اّللًَّ الٌرًجىاًؿًإىلى «ًإفَّأىبٍػغىضى

ا» اًمًلاٍلًمسٍإ٭بَّ ًك،مىثىليا١بٍىًليًسالصَّاًلًحكىا١بٍىًليًسالسُّوًء؛كىحى
، ًفًخاٍلًكًّب؛فىحىاًملياٍلًمٍسًكًإمَّاأىٍفٰبيًٍذيىكى «كىانى



 )ب(
« اّللًَّ رىسيوؿى يػىٍعتي ًةكىًإيتىاًءالزَّكىاةًابى الصَّبلى «عىلىىًإقىاـً

 )د(
«الدًٌينيالنًَّصيحىةي»

 )ك(
عىٍنرىًعيًَّتوً» كىكيلُّكيٍممىٍسئيوؿه «كيلُّكيٍمرىاعو

 ()ل
دىٍعوىةهقىٍددىعىاهًبىاُبأيمًَّتوً» نىيبٌو «ًلكيلًٌ

« ًبًّبانى كىيػىٍعًرٍؼحىقَّكى يػىٍرحىٍمصىًغّبىانى ًمنَّامىٍنملٍى «.لىٍيسى
 )م(

سينَّةنحىسىنىةنفػىعيًملىهًبىابػىٍعدىهيكىافىلىويأىٍجريىىا» مىٍنسىنَُّباإًلٍسبلـً
مىٍنعىمً «لىكىأىٍجري



)ي(
عيديكليوي،» خىلىفو ااٍلًعٍلمىًمٍنكيلًٌ «ٰبىًٍمليىىذى
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 فهرس األعالم
 الصفحة العلم

 أٞبدأبوٞبدافلونيسي
 بلكْببنزيرم

 بورمن
 حسْبأٞبدا٤بدٍل
 عبدالرٞبنبدكم

 عبدالرٞبنالعيسوم
 فرحاتعباس

 الفيجرمالكارديناؿ
 كركمر
 مازيغ

 دمحمأمْبأفندم
 دمحمالبشّباإلبراىيمي
دالبشّبصفر  ٧بٌم

دا٣بضربنا٢بسْب  ٧بٌم
 دمحمخّبفاطمة

ادؽبنالقاضي دالٌص  ٧بٌم
يفر  دمحمالٌصادؽالٌن

اىربنعاشور  دمحمالٌط
 دمحمالعيدآؿخليفة

 دمحما٤بداسي
 دمحمالنخلي
 مدحتابشا
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بنابديس  ا٤بعٌز
 فكليمغبلدستو
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 فهرس األماكن والبلدان
 الصفحة األماكن والبلدان

 أزمّب
 ستانةاأل
 رضوـأ

 أكرفة
 ابلكسّب
 تراكية

 جزيرةابنعمر
 دنيزيل
 سالونيك
 سعرد

 القفقاس
 الكتاتيب
 كردستاف
 ماردين

 منطقةالقبائل
 كاف
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 صادر وادلراجعفهرس ادل
 أواًل: القرآن الكرمي. 

 اثنياً: الكتب ادلطبوعة:
،شركةسوزلرللنشر،د.ـ،)ُط،سيالّنور التعليم يف ضوء فكر سعيد ،إبراىيمأبودمحمد. .ُ

(ـََِِ
ا٤بدٍل .ِ توفيق أٞبد حياة كفاح مذكرات، ُط، ( ، ا١بزائر للكتاب، الوطنية ،ا٤بؤسسة

(.ـُٖٖٗ
(.ـُٖٖٗ،دارالعودة،بّبكت،)د.ط،الشوقياتأٞبدشوقي، .ّ
دارالغرب،بّبكت،)ُط،آاثر اإلمام دمحم البشري اإلبراىيمي،أٞبدطالباإلبراىيميد. .ْ

(.ـُٖٖٗ،اإلسبلمي
ٓ.  د. عيساكم، دراسات وأحباث يف اتريخ الدعوة والدعاةأٞبد ُط، ( القاىرة، دار،

(.ـَُِِ-قُّّْ،الكتابا٢بديثالقاىرة
ٔ.  غلوشأ.د. أٞبد الدعوة اإلسالمية أصوذلا ووسائلها، ِط، ( القاىرة، الكتاب، دار

(.ـُٕٖٗ-قَُْٕ،ا٤بصرم
القاىرة،)ُط،إشراقات قلب ودلعات فكرأديبإبراىيمالدابغ، .ٕ دارالنيلللطباعة،
(.ـَُِّ-قُّْْ،كالنشر
ٖ.  إ٠باعيلأٞبدايغيد. الدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي احلديث، )ِط، ،د.ـ،

(.ـُٖٗٗ-قُُْٗ،مكتبةالعبيكاف
دارالفضيلة،القاىرة،)د.ط،رجل القدر يف حياة أمة سيالّنور سعيد أكرخافدمحمعلي، .ٗ

 (.تد.،للنشركالتوزيعكالتصدير
عبدهللاالبخارما١بعفي .َُ أبو دمحمبنإ٠باعيل البخارم، اجلامع ادلسند الصحيح ،

ادلختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو = صحيح البخاري انصرتػػػ:، بن دمحمزىّب
.(قُِِْ،دارطوؽالنجاة،د.ـ،ُط،الناصر
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الشيخ عبد احلميد بن ابديس ابعث النهضة اإلسالمية ،تركيرابحعمامرهأ.د. .ُُ
(.ـََِّ-قُِْْ،موفمللنشر،ا١بزائر،)ِط،العربية يف اجلزائر ادلعاصرة

ُِ.  لنب، أٞبد كعلي رفعت دمحم ككفاء دمحم ا٥بادم عبد اتريخ األمة الواحدة ٝباؿ
(.د.ت،ارالتوزيعكالنشراإلسبلميةد،د.ـ،)د.ط،صفحات من اتريخ الدولة العثمانية

ا١بزائرم .ُّ ٞبدافبنعثمافخوجة ادلرآة، د.ط، ( لبناف-بّبكت، منشوراتدار،
 (.ـُِٕٗ،مكتبةا٢بياة

ُْ.  ىبلؿ، السيف واذلالل تركيا من أاتتورك إىل أربكان الصراع بني ادلؤسسة رضا
(.ـُٗٗٗ-قُُْٗ،دارالشركؽ،د.ـ،)ُط،العسكرية واإلسالم السياسي

دار،الرايض،)ُ،طكيف سقطت الدولة العثمانية؟،سليمافبنصاّبا٣براشي .ُٓ
 (.قَُِْ،القاسمللنشركالتوزيع

(.ـََِٕ،مركزالرايةللنشركاإلعبلـ،د.ـ،)ُط،الدولة العثمانية،٠بّبفراج .ُٔ
ترٝبةدمحم،سيالّنور اإلسالم يف تركيا احلديثة: بديع الزمان سعيد ،دةشكرافكاح .ُٕ
(.ـََِٕ،د.ف،د.ـ،)د.ط،فاضل
ُٖ.  هللاا١بمل، عطا ادلغرب العريب الكبري يف العصر احلديثشوقي ُط، ( ،د.ـ،

 (.ـُٕٕٗ،مكتبةاأل٪بلوا٤بصرية
،القاىرة)،د.ط،ن إىل طرق الوعظ واخلطابةىداية ادلرشديالشيخعلي٧بفوظ، .ُٗ

 (.ـُٕٗٗ،داراالعتصاـللطبعكالنشركالتوزيع
اإلحلاد الديين يف رلتمعات ادلسلمني نشأتو وتطوره صابرعبدالرٞبنطعيمة،د. .َِ

(.ـَََِ-قُِْٓ،دارا١بيلللنشركالطباعةكالتوزيع،د.ـ،)ُط،ومذاىبو ادلعاصرة
ُِ.  د. رجل القرآن وصناعة اإلنسانعبدا٢بليمعويس، )ِط، القاىرة، النيل، دار

 (.ـَُِّ،للطباعةكالنشر
الثاٍل .ِِ ا٢بميد عبد السلطان عبد احلميد الثاين مذكرايت السياسية، )ِىط، ،
 (.ـُٕٗٗ-قُّٗٗ،مؤسسةالرسالة،بّبكت
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ديسعبدا٢بميدبناب .ِّ الدرر الغالية يف آداب الدعوة والداعية، ضبطكتعليق،
،دارا٤بنارللنشركالتوزيع،د.ـ،)د.ط،عليبنحسنبنعليبنعبدا٢بميدا٢بليٌباألثرمٌ

(.د.ت
،ا١بزائر،)ُط،رلالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري،عبدا٢بميدبنابديس .ِْ

(ـُِٖٗ-قَُِْ،للطباعةكالنشردارالبعث
ضبطالنصكالتعليقعليوعليبنحسنبن،أصول اذلداية،عبدا٢بميدبنابديس .ِٓ

األثرم، ا٢بليب ا٢بميد عبد بن علي ُط، ( ا٤بتحدة، اإلماراتالعربية الرايف، دار -قُُِْ،
(.ـُِٗٗ
،سيناللنشر،القاىرة،)ِط،اإلسالم من اتريخ اإلحلاد يف،عبدالرٞبنبدكمد. .ِٔ
(.ـُّٗٗ
،اإلسالم وادلسلمون بني أحقاد التبشري وضالل االستشراق،عبدالرٞبنعمّبةد. .ِٕ

(.ـُٗٗٗ،دارا١بيل،بّبكت،)ُط
دمحمالعيسوم .ِٖ الفتاح كعبد دمحمالعيسوم الرٞبن عبد مناىج البحث العلمي يف ،

(.ـُٕٗٗ-ُٔٗٗ،دارالراتبا١بامعية،د.ـ،)د.ط،مي والفكر احلديثالفكر اإلسال
عبدالرشيدزركقة .ِٗ جهاد ابن ابديس ضد االستعمار الفرنسي، )ُط، -بّبكت،
.(ـُٗٗٗ-ىػَُِْ،دارالشهاب،لبناف

،ا١بزائر،)د.ط،صور وواثئق اإلمام عبد احلميد بن ابديسعبدالعزيزفيبليل،د. .َّ
 (.ـَُِّ،دلدارا٥ب
ُّ.  فيبليلد. العزيز عبد واثئق جديدة عن جوانب خفية يف حياة ابن ابديس ،

(.ـَُِِ،دارا٥بدل،ا١بزائر-مليلة،د.ط،)الدراسية
ِّ.  بوانٍلد. صارمكالطاىر كأٞبد فيبليل العزيز عبد البيت الباديسي مسرية علم ،

 (.ـَُِِ،دارا٥بدلللطباعةكالنشركالتوزيع،ا١بزائر،)د.ط،ودين وسياسة
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ّّ.  ،ىػ(ُِْأبوعبدهللاأٞبدبندمحمبنحنبلبنىبلؿبنأسدالشيباٍل)ا٤بتوَب:
مؤسسة،د.ـ،ُط،عادؿمرشد،كآخركف-شعيباألرنؤكطتػػػ:،أمحد بن حنبل اإلمام مسند
 .(ـََُِ-ىػُُِْ،الرسالة
شليبد. .ّْ الودكد عبد جنراالت تركيا دلاذا يكرىون اإلسالم، د.ط، ( ، د.ـ دار،

 .(د.ت،النصرللطباعةاإلسبلمية
ا٥بندم .ّٓ الشاذيل القادرم خاف قاضي ابن الدين حساـ بن علي الدين عبلء

 )ا٤بتوَب: ا٥بندم اب٤بتقي الشهّب فا٤بكي ا٤بدٍل ٍب (ىػٕٓٗالربىانفورم كنز العمال يف سنن ،
،األقوال واألفعال تػ: السقا-بكرمحياٍل )ٓط،صفوة د.ـ، الرسالة، مؤسسة -ىػَُُْ،

(.ـُُٖٗ
عادلية الدعوة اإلسالمية والتحدايت ادلوجهة إليها يف ،عماددمحمعمارةيسد. .ّٔ

(.ـََِِ-قُِِْ،مكتبةعبدالرٞبن،د.ـ،)ُط،الفرتة ادلكية
الشركةا١بزائريةلصاحبهاا٢باج،بودكاك،)ّط،آاثر ابن ابديس،عمارطاليبد. .ّٕ

 (.ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ،عبدالقادر
دارالغرب،لبناف-بّبكت،)ِط،احلركة الوطنية اجلزائريةأبوالقاسمسعدهللا،د. .ّٖ

(.ـُِٗٗ،اإلسبلمي
دار،بّبكت-لبناف،)ُط،أحباث وآراء يف اتريخ اجلزائرهللا،أبوالقاسمسعدد. .ّٗ

(.ـُٔٗٗ،الغرباإلسبلمي
دار،ا١بزائر،)ٓط،دراسات يف األدب اجلزائري احلديث،أبوالقاسمسعدهللاد. .َْ

 (.ـََِٕ،الرائدللكتاب
،الرابين والزعيم السياسيعبد احلميد بن ابديس العامل مازفصبلحمطبقاٍل،د. .ُْ

(.ـُٗٗٗ-قَُِْ،دارالقلم،دمشق،)ِط
ِْ.  د. البيانوٍل، الفتح ادلدخل إىل علم الدعوةدمحمأبو ّط، ( -بّبكت، ،لبناف

(.ـُٗٗٗ-قَُِْ،مؤسسةالرسالة
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،د.ـ،)ُط،نكبة األمة العربية بسقوط اخلالفة العثمانية،دمحما٣بّبعبدالقادر .ّْ
(.ـُٖٓٗ–قَُْٓ،مكتبةكىبة

ْْ.  الدراجيد. دمحم اإلمام عبد احلميد بن ابديس وجهوده يف جتديد العقيدة ،
 (.د.ت،دارا٥بدل،ا١بزائر-مليلة)،د.ط،اإلسالمية
ْٓ.  دمحمالدراجيد. عبد عبد احلميد بن ابديس شهادة اإلمام اإلبراىيمي الشيخ ،

يد بن ابديس السلفية والتجديداحلم د.ط، ( ، ا١بزائر كالتوزيع، كالنشر للطباعة ا٥بدل ،دار
(.ـَُِِ
ْٔ.  الدراجيد. دمحم د.طعبد احلميد بن ابديس شهادة اإلمام اإلبراىيمي فيو، ،

 .(.ـَُِّ،دارا٥بدل،ا١بزائر)
قسنطينة،)د.ط،شيخ دمحم البشري اإلبراىيمي اإلمام الرائد ال،دمحمالطاىرفضبلء .ْٕ

(.ـُٕٔٗ-قُّٕٖ،مطبعةالبعث،
،دمشق،)د.ط،ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔاتريخ اجلزائر ادلعاصر ،دمحمالعريبالزبّبمد. .ْٖ

 (.َُٗٗ،مكتبةاألسدالوطنية
هنضةمصرللطباعة،د.ـ،)ٔط،مع هللا  دراسات يف الّدعوة والدعاة،دمحمالغزايل .ْٗ

 (.ـََِٓ،كالنشركالتوزيع
َٓ.  دمحمبنصاّبانصرد. منهج البحث وحتقيق النصوص، ْط، ( ، د.ـ ٝبعية،

(.ـُٖٗٗ-قُُْٗ،االستقامةاإلسبلميةالتنزانية
،ُط،منهج الشيخ بيوض يف اإلصالح والدعوة،دمحمبنقاسمانصربوحجاـد. .ُٓ

(.ـََِٖ-ىػُِْٗ،ٝبعيةالَباثالقرارة،ا١بزائر–ردايةغ)
جواىر الدرر يف نظم مبادئ أصول ابن ،دمحمبن٧بفوظابنا٤بختارفاؿالشنقيطي .ِٓ

للطباعةكالنشركالتوزيع،لبناف-بّبكت،)ُط،ابديس األبر ـََِٓ-قُِْٔ،دارابنحـز
.)

ّٓ.  فاطمةد. خّب دمحم ُط،ىج الدعوةمنا، ( سورية-دمشق، العصماء، ،دار
(.ـَُِِ-قُّّْ
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الصابوٍل .ْٓ دمحمعلي صفوة التفاسري، ( د.ط، بّبكت-صيدا، العصرية، ،ا٤بكتبة
 (.قَُّْ–ـََِٗ
دبوز .ٓٓ دمحمعلي طأعالم اإلصالح يف اجلزائر، ،ُ ( ، ا١بزائر للنشر، ا٤بعرفة عامل
 (.ـَُِّ،زيعكالتو

د.ـ،)ُط،تػػػ:إحسافحقي،اتريخ الدولة العلية العثمانية،دمحمفريدبكاامي .ٔٓ
 (.ـُُٖٗ-قَُُْ،دارالنفائس،

ا٤بطبعة،ا١بزائر،)د.ط،أبو اليقظان يف الدورايت العربية،دمحمانصربوحجاـد. .ٕٓ
 (.ـُٖٓٗ،العربية
،ُ،طادلسألة الشرقية دراسة واثئقية عن اخلالفة العثمانية،اثبتالشاذيلدو٧بم .ٖٓ

 (.ـُٖٗٗ-ىػَُْٗ،مكتبةكىبة،القاىرة)
ٓٗ.  )ا٤بتوَب: النيسابورم القشّبم ا٢بسن أبو ا٢بجاج بن ىػ(ُِٔمسلم ادلسند ،

،الصحيح ادلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص د.ط،،دمحمفؤادعبدالباقيتػ:
(.د.ت،دارإحياءالَباثالعريب،بّبكت)

سعيد،سيالٌنور .َٔ الزماف بديع ،الّنور، ادلالحق يف فقو دعوة الّنوركليات رسائل ،
(.ـُٗٗٗ،شركةسوزلرللنشر،القاىرة،)ّط،ترٝبةإحسافقاسمالصا٢بي

بديعاسيالٌنور .ُٔ مرشد أىل القرآن إىل حقائق اإلميانلزمافسعيد،، إحساف، ترٝبة
(.ـََُِ،شركةسوزلرللنشر،القاىرة،)ّط،قاسمالصا٢بي

سعيد،سيالٌنور .ِٔ الزماف بديع يالّنور ، ادلثنوي العريب الّنوركليات رسائل ، ترٝبة،
(.ـََِّ،لرللنشرشركةسوز،القاىرة،)ّط،إحسافقاسمالصا٢بي

ترٝبةإحسافقاسم،كلمات، الالّنوركليات رسائل   ،بديعالزمافسعيد،سيالٌنور .ّٔ
(.ـََِْ،شركةسوزلرللنشر،القاىرة،)ْط،الصا٢بي
الزمافسعيد،سيالٌنور .ْٔ بديع ، اللمعاتالّنوركليات رسائل ، قاسم، إحساف ترٝبة
(.ـََِْ،شركةسوزلرللنشر،القاىرة،)ْط،الصا٢بي
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ترٝبةإحسافقاسم،، ادلكتوابتالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،سيالٌنور .ٓٔ
(.ـََِْ،شركةسوزلرللنشر،القاىرة،)ْط،الصا٢بي
اسمترٝبةإحسافق،، سرية ذاتيةالّنوركليات رسائل ،بديعالزمافسعيد،سيالٌنور .ٔٔ
(.ـََِْ،شركةسوزلرللنشر،القاىرة،)ْط،الصا٢بي
ترٝبةإحساف،، صقيل اإلسالمالّنوركليات رسائل   ،بديعالزمافسعيد،سيالٌنور .ٕٔ

(.ـََِْ،شركةسوزلرللنشر،القاىرة،)ْط،قاسمالصا٢بي
ترٝبةإحسافقاسم،الشعاعات ،الّنوركليات رسائل   ،بديعالزمافسعيد،سيالٌنور .ٖٔ
(.ـََِٓ،شركةسوزلرللنشر،القاىرة،)ْط،الصا٢بي

 اثلثاً: الرسائل العلمية:
)مذكرةمن خالل رسائلو سيالّنور ادلنهج الدعوي يف فكر بديع الزمان سعيد ،ابراىيم٤بلم .ُ

العق جامعة اإلسبلمية ا٤باجستّبُبالدعوة شهادة لنيل ٚبرج ا٢باج٣بضر -ابتنة–يد العلـو كلية
اإلسبلميةقسمالشريعةالشعبةفقوكأصوؿا٤بوسما١بامعي ـ(.ََُِق/ُُّْاالجتماعيةكالعلـو

شفرم .ِ اخلطاب الدعوي عند مجعية علماء ادلسلمني اجلزائريني دراسة مقارنة بني ،شهرة
عبد احلميد بن ابديس ودمحم البشري اإلبراىيمي مكملة ا٤باجستّبُبالدعوة)مذكرة لنيلشهادة

اإلسبلميةقسمأصوؿالدين،-ابتنة–اإلسبلمية،جامعةا٢باج٣بضر االجتماعيةكالعلـو كليةالعلـو
 ـ(.ََِٗ-ََِٖق/َُّْ-ُِْٗالسنةا١بامعية:

،)مذكرةسيالّنور البعد الروحي يف منهج الدعوة عند بديع الزمان سعيد ،الشيخةكرغي .ّ
لني مقدمة ٣بضر ا٢باج جامعة اإلسبلمية، الدعوة ُب ا٤باجستّب درجة -ابتنة–ل العلـو كلية

 ا١بامعية: السنة الدين، أصوؿ قسم اإلسبلمية كالعلـو -ََِٕق/ُِْٗ-ُِْٖاالجتماعية
ـ(.ََِٖ

اإلمام عبد احلميد ابن ابديس ومنهجو يف الدعوة من خالل آاثره يف ،عامرعليالعرايب .ْ
)رسالةمقدمةلنيلدرجةا٤باجستّب،جامعةأـالقرلكليةالدعوةكأصوؿالدين،التفسري واحلديث

 ق(.َُْٗ-َُْٖقسمالكتابكالسنة،السنةا١بامعية
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ا٣بليفي .ٓ سليماف بن الرٞبن الدعوة إىل هللا يف السجون يف ضوء الكتاب والسنة،عبد
دمحمبنسعوداإلسبلمية،كليةالدعوة)ٕبثلنيلدرجةالدكتوراهُبالدعوةاإلسبلمية،جامعةاإلماـ

 ق(.ُُْٔكاإلعبلـ،قسمالدعوةكاالحتساب،السنةا١بامعية:
رسائل  الكرمي من خالل يف بيان إعجاز القرآن سيالّنور منهج بديع الزمان مرادقمومية، .ٔ

ا٤باجستّبُبال)الّنور لنيلدرجة مقدمة ا١بعلـومذكرة جامعة -ا١بزائر-زائراإلسبلمية، العلـو كلية
.ـ(ََِٓ-ََِْق/ُِْٔ-ُِْٓ)اإلسبلمية،السنةا١بامعية،

 رابعاً: ادلعاجم والقواميس:      
تػػػػ:٦بمع،ادلعجم الوسيط،إبراىيممصطفى،أٞبدالزايت،حامدعبدالقادر،دمحمالنجار .ُ

الَباث كإحياء للمعجمات العامة اإلدارة العربية اللغة ْط، ( مصر، الدكلية، الشركؽ ،مكتبة
 (.ـََِٖ-ىػُِْٗ

بنفارسبنزكراي .ِ ا٢بسنأٞبد أبو معجم مقاييس اللغة، السبلـدمحمىاركف، عبد ،تػػػ:
 ،د.ت(.دارا١بيل،بّبكت،)د.ط
سالةتػػػػ:مكتبٙبقيقالَباثُبمؤسسةالر،القاموس احمليط،الفّبكزآابدم،،٦بدالدين .ّ

(.ـُٖٗٗ-قُُْٗ،مؤسسةالرسالة،لبناف-بّبكت،)ٔط،إبشراؼ:دمحمنعيمالعرقسوسي
دار،لبناف-بّبكت،)ْط،ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآن الكرمي،دمحمفؤادعبدالباقي .ْ

 (.ـُٕٗٗ-قُُْٖ،الفكر
بنعليالركيفعى،ابنمنظور .ٓ تػػػػػ:أمْبدمحمعبدالوىابكدمحم،لسان العرب،دمحمبنمكـر

العبيدم الصادؽ ّط، ( لبناف-بّبكت، العريب، التاريخ كمؤسسة العريب الَباث إحياء ،دار
(.ـُٗٗٗ-قُُْٗ

 : اجملالت:خامسا
ينايرللدراساتا٢بضاريةكالفكرية،الٌنور،ودعوتو سيالّنور ،أبوا٢بسنعليا٢بسِبالندكم -ُ

 .ّـ،العددَُُِ
ِ-  رٞباٍلد. دراسة عن أسلوب احلوار يف القرآن الكرمي،إسحاؽ ٦بلة للدراساتالٌنور،

،السنةالثانيةيوليوطا٢بضاريةكالفكرية،مؤسسةإس .ْـ،العددَُُِنبوؿللثقافةكالعلـو
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البحوثكالدراسات -ّ التجربة الدعوية للشيخ عبد احلميد بن ابديس،مركز ٦بلة البياف،،
ق،مكتبةا٤بلكفهدالوطنية.ُّْٓق،الرايض،ُّْٓ

 : ادلواقع اإللكرتونية:سادسا
ا٤بوسوعةكيكيبيداي، - زمريإ .ُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1ا٢برة
 ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،-إسطنبول .ِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88

%D9%84 
ا٤بوسوعةيداي،كيكيب-أسري الق .ّ

ا٢برة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A3%D8

%B3%D9%8A%D8%B1
 https://ar.wikipedia.oا٤بوسوعةا٢برةكيكيبيداي، - اريةنكشإ .ْ

rg/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%

A9
كيب -أمهية الدعوة وفضل الدعاة .5 إسبلـ مقاالت  موقع

http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=10215 

ا٤بوسوعةكيكيبيداي،- أرضروم إايلة .ٔ
ا٢برة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8

%A3%D8%B1%D8%B6
 كيكيبيداي - زيري بن بلكني .ٕ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86_%D8

%A8%D9%86_%D8%B2%
ا٤بوسوعةكيكيبيداي، - تراقيا .ٖ

ا٢برة
%8A%D8%A7https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9

ا٤بوسوعة-التطويع .ٗ كيكيبيداي،
ا٢برة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9

%8A%D8%B9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B1
إنكشارية -%20ويكيبيديا،%20الموسوعةالحرة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D9%83%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=10215
http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=10215
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B9
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 ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - عمر ابن جزيرة .َُ
2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%Dhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B

8%A7%D8%A8%D9%8
 ا٢برة ا٤بوسوعة كيكيبيداي، - ادلدين أمحد سنيح .ُُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8

%AD%D9%85%D8%AF
 ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،-القسنطيين الونيسي محدان .21

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8

%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84

8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D    

مسوعة-دومنة  .ُّ كيكيبيداي،
     https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A9ا٢برة

كيكيبيداي،ا٤بوسوعة -دي بورمن .ُْ
ا٢برة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9

%85%D9%86
 ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - الفيجري مارسيال شارل .ُٓ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D
8%B1%D8%B3

إسبلـ-اإلسبلميةا٤بكتبة-ابديس ابن شيوخ .ُٔ
كيب

http://library.islamweb.net/NewLibrary/ummah_Chapter.php?lang=&ChapterId=Book

Id=257CatId=2 
ا٤بوسوعةكيكيبيداي، - بدوي الرمحن عبد .ُٕ

ا٢برة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8

%B1%D8%AD%D9%85
 https://www.books-"،علم النفس واإلنتاج .21

-8%B9%D9%84%D9%85cloud.com/book/8553/%D

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9% 

ا٤بوسوعةكيكيبيداي، - عباس فرحات .21
ا٢برة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%258
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%258
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://library.islamweb.net/NewLibrary/ummah_Chapter.php?lang=&ChapterId=8&BookId=257&CatId=201
http://library.islamweb.net/NewLibrary/ummah_Chapter.php?lang=&ChapterId=8&BookId=257&CatId=201
http://library.islamweb.net/NewLibrary/ummah_Chapter.php?lang=&ChapterId=BookId=257&CatId=2
http://library.islamweb.net/NewLibrary/ummah_Chapter.php?lang=&ChapterId=BookId=257&CatId=2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://www.books-cloud.com/book/8553/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%25
https://www.books-cloud.com/book/8553/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%25
https://www.books-cloud.com/book/8553/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%25
https://www.books-cloud.com/book/8553/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D

8%B9%D8%A8%D8%A7-  
ا٤بوسوعةكيكيبيداي،-القوقاز .َِ

ا٢برة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%

A7%D8%B2
ا٤بوسوعةكيكيبيداي،-)مدرسة( كتاب .ُِ

ا٢برة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D

8%AF%D8%B1%D8%B-
ا٤بوسوعةكيكيبيداي، - كردستان .ِِ

ا٢برة
B3%D8%AA%D8https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%

%A7%D9%86 
ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - كرومر لورد .ِّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D8

%B1%D9%88%D9%85%
ا٤بوسوعةكيكيبيداي، - مازيغ .ِْ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BAا٢برة
ا٤بوسوعةكيكيبيداي، - ماردين .ِٓ

ا٢برة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9

%86.
ا٤بوسوعة،كيكيبيداي -ابشا مدحت .ِٔ

ا٢برة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%A8%D

8%A7%D8%B4%D8%
ا٤بوسوعةكيكيبيداي،-دنيزيل زلافظة .ِٕ

ا٢برة
D8%B2%D9%84%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%

8A_(%D9%85%D8%AD

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%25B
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%25B
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%84%D9%8A_(%D9%85%D8%AD
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ا٤بوسوعةكيكيبيداي،-سعرد زلافظة .ِٖ
ا٢برة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%AF_(%D9%85%D8

%AD%D8%A7%D9-
ا٤بوسوعةكيكيبيداي،- أورفة شانلي زلافظة  .ِٗ

ا٢برة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A_%D8

%A3%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8

1%D8%B8%D8%A9).
 ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي،-الزند أفندي أمني دمحم .َّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9

%85%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A

7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
 ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - اإلبراىيمي البشري دمحم .ُّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9

%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A
 ._.http://www.goodreads.com/author/show/8526295فاطمة خري دمحم .ِّ
  ا٢برةا٤بوسوعةكيكيبيداي، - ةخليف آل العيد دمحم .ّّ

5%D8%AF_%D8%A7%D9%8https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9

D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8%84%D8%B9%D9%8A%

A%D9%81%D8%A9
ا٢بر-دمحم النخلي .43 ا٤بوسوة  ةكيكيبيداي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9

%84%D9%86%D8   

ا٤بوسوعةكيكيبيداي، - ابديسبنادلعز .ّٓ
ا٢برة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8

 %A8%D9%86_%D8%A8
ا٤بوسوعةكيكيبيداي، - القبائل منطقة .ّٔ

ا٢برة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8

4%D9%82%%A7%D9%8
وسائل وأساليب الدعوة ادلعاصرة .ّٕ الثبلاثء اإلٲباف، جامعة موقع ،ُٕ  ـ،َُِّابريل

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%25A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%25A
http://www.goodreads.com/author/show/8526295._
http://www.goodreads.com/author/show/8526295._
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%25
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?selected_article_no
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 ا٤بعرفة - سالنيك والية .ّٖ
http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3

%D9%84%D8%A7%D9%86.  
ا٤بوسوعةكيكيبيداي،  ػوان والية .ّٗ

ا٢برة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9

%A7%D9%86%88%D8-.
ا٤بوسوعةكيكيبيداي، - غالدستون وليم .َْ

ا٢برة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9

%84%D8%A7%D8%AF% 


 
 

 

http://www.marefa.org/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%25D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%25D

