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مقدمة:

يتزامنُ عقدُ هذا المؤتمر مع مرورِ أكثرَ من مئةِ عامٍ على إلقاءِ 
األستاذِ النورسيِّ - رحمه الله - خطبتَه الشهيرة بـ(الخطبة الشامية) 

على منبرِ الجامع األموي في دمشق. ومع ذلك تحتفظُ تلك الخطبةُ لحد 
اآلن بجدَّتِها وحيويَّتِها، مما جعلَتْها موضعَ اهتمامِ الكُتّابِ 

والدارسين، وخاصةً الباحثين عن األصولِ الفكريةِ والعلمية والتأريخية 
واإلجتماعية لمعطياتِ األستاذ النورسي في نتاجاتِه الموسومة بـ(رسائل 

النور).

ويأتي هذا المؤتمرُ العلميُّ في وقت اشتدَّت الحاجةُ فيه إلى 
مراجعةِ النفس، ونقدِ الذات، وعرضِ ما أُنجِزَ من أعمالٍ خالل هذه 

الفترةِ على تلك الموازين التي اقترحَها النورسيُ قبلَ قرنٍ من الزمان، 
وتجاوزِ األسبابِ التي أوقفتْ المسلمين (على أعتابِ القرون الوسطى، 

في الوقت الذي طار فيه األجانبُ – وخاصة األوروبيون – نحو 
.(i)(المستقبل

من البداهةِ بمكان أنَّ الحديثَ عن (الخطبة الشامية) قد يعتريه 
شيءٌ من الكالم في األمور ذات العالقة بالسياسة، دون أنْ يكونَ ذلك 



مقصوداً بالذات. حتى إنَّ النورسيَّ نفسَه قد نبَّهَ مخاطبيه لذلك، 
فقال:

(أرجو أن ال يذهبَ بكم الظنُّ بأنني بكالمي هذا استنهضُ هممَكم 
لإلشتغال بالسياسة – حاش لله – فإن حقيقةَ اإلسالمِ أسمى من كلِّ 

.(ii)(أشكالِ السياسة

وتدور كلمتُنا هذه في إطار قاعدةٍ لألستاذِ بديع الزمان ذكرَها في 
كتاب (المعجزات القرآنية).

يتحدثُ األستاذ النورسيُ في الكتابِ المذكور عن أركان "الكالم" 
فيقول:

(إنَّ منابعَ علوِّ طبقةِ الكالم وقوتِه وحسنِه وجمالِه أربعةٌ:

األول: المتكلمُ. الثاني: المخاطَبُ. الثالث: المقصدُ. الرابع: المقام).

ثم يقول:

(فالبدَّ من أنْ تنظرَ في الكالم إلى: مَن قال؟ ولمَن قال؟ ولِمَ قال؟ 
.(iii)(وفيمَ قال؟

وبما أنَّ بحوثَ هذا المؤتمرِ الموقّر هي بمثابةِ شخصيةٍ معنويةٍ 
يتكاملُ بمجموعِها النظرُ في المنابعِ األربعةِ لما أوردَه األستاذُ 

النورسي من كالمٍ في (الخطبة الشامية) فقد آثرتُ من جانبي أنْ أذكِّرَ 
في كلمتي هذه بتلك األركان في الخطبة المذكورة, انطالقاً من قوله 

تعالى:

[وَذَكِّرْ فَإنَّ الذَِكرى تنفعُ المؤمنين] (الذاريات: 55).

* * *



أوالً: (المتكلمُ) في الخطبة الشامية:

ال يخفى أنَّ المتكلمَ قد يعبِّرُ بكالمِه عن ذاتِه، حتى عندما 
يستعملُ صيغةَ المتكلمِ مع الغير، أو يعبِّرُ أصالةً عن نفسِه ونيابةً 

عن غيرِه فيما يُلقيه من كالم.

ولدى رجوعِنا إلى (كالم) األستاذ النورسي، رحمه الله، في (الخطبة 
الشامية) ندركُ يقيناً أنَّهُ مثلَما يعبِّر فيها أصالةً عن نفسه، يعبِّرُ 

فيها كذلك نيابةً عن قومِه الذين نشأ فيهم، بعدما شبَّ عن الطَّوق 
وقارنَ بين ما يعانيه قومُه والرقعةُ الجغرافيةُ التي يسكنون فيها من 

انحطاطٍ وإهمال وما يتفشَّى فيهم من جهل وتأخُّر، وبينَ ما قطعتْها 
األقوامُ األخرى الكبيرةُ من خطواتٍ في سبيلِ الرقي والتحضُّر. في 

حين أنَّهم جميعاً (مسلمون) وينتمون - آنذاك - لدولة (الخِالفة 
اإلسالمية) التي من المفروض لها أن تنظرَ إلى رعاياها بعينِ المساواة، 

دونما تَهميشٍ لِدَورِ أحدِها أو تفضيلٍ لها على رعيّةٍ أخرى!

وتتأكدُ لنا نيابتُه عن قومِه في هذا الخطاب من خالل فِقراتٍ معينةٍ 
من نصِّ خطبتِه، منها قولُه:

( أيها اإلخوانُ العرب! ما قمتُ هذا المقامَ إلرشادِكم، ألنه فوقَ 
حدي. بل مَثَلي معكم كمَثلِ صبيٍّ ذهبَ إلى المدرسةِ، ثم رجع في 

المساء إلى أبيه فعرضَ درسَه عليه. نعم، نحنُ األكرادَ تالمذةٌ صغارٌ 
.(iv)(بالنسبة إليكم وأنتم أساتيذُنا

يتبينُ لنا من هذا أنه أنابَ نفسَه عن قومِه في األخذِ والعطاء. 
فأعطى للمخاطبين ولألمة اإلسالميةِ بأسرِها ما استفادَه من دروسٍ في 
الحياةِ اإلجتماعية ال زالتْ طريةً تنبُضُ بالحيوية والرُّواء، وطالبَهم 

كذلك بالمقابلِ بما عليهم من حقوق قومِه، ليتساوَوا في الحقوقِ 
والواجبات، فينهضوا جميعاً لخدمة اإلسالم وإبالغِ دعوته للناسِ 

أجمعين، والينشغلوا فيما بينَهم بتجاوزِ بعضِهم على حقوقِ بعض، 



فالمأمولُ منهم أنْ يكونوا إخوةً متحابِّين في الله، إذ ال يؤمنُ أحدُهم 
حتى يُحِبَّ ألخيه ما يحبُّ لنفسِه!

ثانياً: (المقام) في الخطبة الشامية:

يذكرُ علماءُ البالغةِ (المقامَ) عند تعريفِهم بالغةَ الكالم الذي هو 
مطابقتُه لمقتضى الحال مع فصاحتِه. إذ يقولون:

(إن مقتضى الحال يختلفُ بتفاوتِ مقاماتِ الكالم، فإن اإلعتبارَ 
.(v)(الالئقَ بمقامٍ يغايرُ اإلعتبارَ الالئقَ بمقامٍ آخر

و(المقام) في (الخطبة الشامية) يتمثلُ في توجيه الكالم إلى الجمع 
الغفير الذي يوجدُ من بينهم ما ال يقلُّ عن مئةٍ من كبار علماءِ الشام 

الذين هم في درجة عالية من الفطنةِ يستوعبون بِها ما يرمي إليه 
النورسي من مضمون خطبته، ولهم أيضاً موقعُ التوجيهِ والتأثير سواءٌ 

في الجماهير المسلمة أو في النخبة من أولي األمر ممن يعنيهم شأنُ 
األمةِ ورفعتُها. فكانَ النورسيُّ يأمَلُ من خاللِ ذلك المنبرِ أنْ 

يوصِلَ صوتَه ومطاليبَه إليهم جميعاً.

ثالثاً: (المخاطَبُ) في الخطبةِ الشامية:

عند قراءتنا للخطبة الشامية، نجدُ فيها صفوفاً متداخلةً من أنواعِ 
المخاطبين..

فعندما نراه يوجِّه الكالمَ إلى مستمعي خطبتِه في الجامع األموي، 
إذا به يلتفتُ إلى األمة اإلسالمية في جامعِ العالم اإلسالمي الممتد في 

الزمان والمكان، فيخاطبُهم جميعاً. وذلك حينما كان يعبِّرُ بكالمه عن 
تجاربه في الحياة. فيشَخَّصُ به أمراضَ األمةِ اإلسالمية ويبيّنُ سبلَ 

معالجتِها، وذلك في ست كلمات، ال أريدُ التوسُّعَ فيها، ألن األساتذة 
الكرام قد أفاضُوا في بسطها والتوسعِ في مدلوالتِها واستنباطِ معانيَ 

منها الزالت األمةُ بحاجةٍ إلى تجسيدِها في سلوكِها وواقع حياتِها. 



ونراه تارةً أخرى يوجِّهُ الكالمَ إلى الطوائفِ اإلسالمية الكبيرة 
(من العرب والترك) وذلك عندما يعبِّرُ به عن شعبِه ويطرحُ أمامَهم 

مطاليبَ قومِه الكُردِ، والطوائفِ األخرى الصغيرةِ من األمةِ 
اإلسالمية.

يقولُ في موضعٍ من خطبتِه تلك:

(ال يذهبْ بكم الظنُ أنني صَعَدتُ هذا المنبرَ ألُرشِدَكم 
وأنصحَكم، بل ما صَعَدتُه إالّ ألذكِّر حقَّنا عليكم وأُطالبَكم به، إذ 

إنَّ مصالحَ الطوائفِ الصغيرة وسعادتَها الدنيويةَ واألخروية ترتبطُ 
بأمثالِكم من الطوائفِ الكبيرة العظيمة، والحكامِ واألساتذةِ من العرب 

والترك؛ فإنَّ تكاسلَكم وتخاذلَكم يضرّان بإخوانِكم من الطوائفِ 
.(vi)(الصغيرة من أمثالِنا أيَّما ضرر

رابعاً: المقصدُ، أو لماذا قال؟:

إن استقراءَ األستاذِ بديعِ الزمان لمجرَياتِ األمورِ في العالَمِ 
اإلسالميِّ، إضافةً إلخالصِه وعلمِه وعبوديتِه وتجرُّدِه لله تعالى، 

قد منحَه رؤيةً حكيمةً جادّة وتجاربَ غنيةً واسعة وبصيرةً نفّاذةً 
الستكناه الحقائقِ، مما جعلَهُ يُقدِمُ ببسالةٍ نادرة على الخوضِ في 

كُبرياتِ القضايا المتعلقة بحاضرِ المسلمين ومستقبلِهم.

فعندما يُخاطِبُ العالَمَ اإلسالميَّ في خطبتِه الشامية نراه يزفُّ 
البشائرَ بأماراتِ بزوعِ الفجرِ الصادق، ويُزيل اليأسَ المخيمَ على 

القلوب، ويزرعُ األملَ أي شدةَ اإلعتماد على الرحمة اإللهية في 
النفوس، ويقيمُ على ذلك حشداً من البراهين..

فللّه درُّه إذ قال:

(وكما أنَّ الشتاءَ يعقِبُه الربيعُ، والليلَ يخلُفُه النهار، فسيكونُ 
للبشريةِ ربيعٌ ونَهارٌ إن شاء الله، ولكم أنْ تنتظروا من الرحمة اإللهية 



شروقَ شمسِ حقيقةِ اإلسالم، فتَرَوا المدنيةَ الحقيقيةَ في ظل سالمٍ 
.(vii)(عام شامل

ويقول أيضاً:

(فما لم تقم قيامةٌ مفاجِئةٌ على البشرية، فإنِّنا نرجو من رحمةِ 
الرحمن الرحيم، أن تكونَ الحقائقُ القرآنية وسيلةً إلنقاذ البشرية من 

السقوطِ إلى أسفلِ سافلين، وتُطَهِّرُ وجهَ األرض من األدناسِ 
.(viii)(ًواألدران، وتقيمُ سالماً عامّاً شامال

وعندما يؤكِّدُ على إحياءِ الصدق في حياتنا اإلجتماعية والسياسية، 
يقول:

(فعلينا إذن أن نحييَ الصدقَ الذي هو حجرُ الزاوية في حياتِنا 
االجتماعية، في نفوسِنا ونداوي به أمراضَنا المعنوية.. 

إن الكفر بجميع أنواعه كَذِبٌ، واإليمانُ إنما هو صِدقٌ وحقيقة. 
وعلى هذا فالبونُ شاسعٌ بين الصدق والكَذِب بعُدَ ما بينَ المشرقِ 

.(ix)(والمغرب

وعندما يرى المسلمين وبعضَ شعوبِم قد اكتَوَوا بنار العداوةِِ فيما 
بينهم، ينبِّهُهُم إلى ضرورةِ التَّخلُّصِ من ذلك الداء الوبيل الذي لم 

يأتِ لهم قطُّ بخير، فيقول:

(لقد انتهى عهدُ العداوةِ والخصام. ولقد أظهرتِ الحربانِ العالميتان 
مدى ما في روحِ العداوةِ من ظلمٍ فظيع ودمارٍ مريع، وتُبيِّنُ أن ال 

.(x)(َفائدةَ منها البتة

ويقول أيضاً:

(إنَّ غرورَ اإلنسانِ وحبَّه لنفسِه قد يقودانِه أحياناً إلى عَداء 
إخوانه المؤمنين ظلماً ومن دون شعورٍ منه، فيظنُّ المرءُ نفسَه 



مُحِقّاً، مع أنَّ مثلَ هذه العداوةِ تُعَدُّ استخفافاً بالوشائجِ واألسبابِ 
(xi)(التي تُربطَ المؤمنين بعضَهم ببعض، كاإليمانِ واإلسالم واإلنسانية

.

واآلنَ فلْنستَمِعْ إليه وهو يخاطبُ األقوامَ المسلمةَ الكبيرةَ من 
التركِ والعربِ، ولْنَرَ إالمَ يوجِّهُهُم بشأنِ األقوامِ المسلمةِ األخرى 

من قومِهِ الكُردِ وغيرِهم؟

يقولُ األستاذُ النورسيُّ:

(فأنا بفهمي القاصر أتصوَّرُ المجتمعَ اإلسالميَّ ككُلٍّ - في 
زماننا هذا - أشبهَ ما يكونُ بمصنعٍ ذي تروسٍ وآالتٍ عديدة؛ فإذا ما 
تعطَّلَ ترُسٌ من ذلك المصنعِ أو تجاوزَ على رفيقِه التُرسِ اآلخر 

فسيختَلُّ حتماً نظامُ المصنعِ الميكانيكي. لذا فقد آنَ أوانُ االتحادِ 
اإلسالمي، وهو على وشَك التحقُّقِ. فينبغي أن تصرِفوا النظرَ عن 

.(xii)(تقصيراتِكم الشخصية، وليتجاوزْ كلٌّ عن اآلخَر

ثم يوجّههُم إلى طريقِ العملِ في سبيل هذا اإلتحادِ، فيقول:

(إن مفتاحَ سعادةِ المسلمين في حياتِهم االجتماعية إنما هو 
«الشورى». فاآليةُ الكريمة تأمرُنا باتخاذِ الشورى في جميعِ أمورنا، 

إذ يقول سبحانه: [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَينَهُم] (الشورى:38).. أي كما 
أنَّ األفرادَ يتشاورون فيما بينهم، كذلك ينبغي أنْ تسلُكَ الطوائفُ 

.(xiii)(واألقاليمُ المسلكَ نفسَه فتتشاورُ فيما بينها

ثم يُلفِتُ نظَرَهَمُ إلى الحريةِ الشرعيةِ التي أتى بِها اإلسالم، 
والذي عبَّرَ عنه أميرُ المؤمنين عمرُ بنُ الخطّاب رضي اللهُ عنه 

بقوله الشهير: "متى استعبدتُمُ الناسَ وقد وَلَدَتْهُم أمَّهاتُهم أحراراً"؟ 
فيَذكِّرُهُم:

بـ(أنَّ الحريةَ الشرعيةَ النابعةَ من اإليمان إنما تأمرُ بأساسين:



1-  أن ال يذُلَلَّ "المسلمُ" وال يتَذَللَّ، فمَن كان عبداً لله ال يكونُ 
عبداً للعباد. 

2 - أن ال يجعلَ بعضُكم بعضاً أرباباً من دون الله، إذ من ال 
يعرِفُ اللهَ حقَّ معرفتِه يتوهمُ نوعاً من الربوبيةِ لكل شيء حسَبَ 

.(xiv)(نسبته، فيسلِّطُه على نفسِه

* * *

وأخيراً نردِّدُ مع األستاذِ النورسي قولَه الذي أرسلَه من ذلك 
الوقت يُدوِّي في آذان الناس والزمان والمكان:

(فليحيَ الصدقُ، وال عاش اليأسُ، فلْتدمِ المحبةُ ولْتقوَ الشورى، 
.(xv)(والمالمُ على من اتبع الهوى، والسالم على من اتبع الهدى

* * *
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