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 ملخص البحث

ىل بيان معىن الوسطية، ومعركة املصطلحات اليت دارت حول هذا املصطلح، وبيان دور  ،النوريس هيدف هذا البحث ا 

ّن د الفكر واملهنج الوسطي يف عرصه، يف بلورة فقه الوسطية من خالل أ عامهل وكتابته يف رسائل النور. رائ الظروف ا 

ميااًن، واحلاالت الصعبة  اليت مير هبا النوريس يف هجاده يف نرش روح وسطية اال سالم، جعلته من أ معق املصلحني ا 

وأ غرزمه علامً، وأ صلهبم هجادًا، وأ مضامه قلامً، وأ رشقهم أ سلواًب، وأ وسطهم رؤية. فالهدف الرئيس اذلي جاهد النوريس من 

ميانية بشلٍك ا صال رشاده ابحلقائق اال  وينهتج هذا البحث املكتيب مهنج  يٍح دون رخريب أ و شّدة.أ جهل هو تنوير الشعب وا 

العقيدة املوافقة يف وسطية  أ ربعة مظاهر؛الاس تقراء يف اس تنباط مظاهر فقه الوسطية دلى النوريس، اذلي يتجىل يف 

ة مزيد ر واحلركة، ووسطية يف املهنج، ووسطية يف التجديد والاجهتاد. ويوىص البحث برضور كالف يف للفطرة، ووسطية

 من ادلراسة يف بلورة فقه الوسطية من حياة ال س تاذ النوريس.

 

 ، رسائل النور.سعيد النوريس: الوسطية، اللكامت املفتاحية

 

 املقّدمة . أ  

ة ممزية من أ برز خصائص وممزيات اال سالم، ويه وسام رشف ال مة اال سالمية، هبذه يالوسطية خاص تعترب 

أ ن تكون شهيدة عىل الناس من حيث ال تشهد علهيا أ مة أ خرى، قال هللا تعاىل:  ةمة اال سالمال  الوسطية اس تحقت 

ْ َشهكيًدا) ولم عَلَْيُكم سم هََداَء عىََل النَّاسك َويَكموَن الرَّ موا شم ًة َوَسًطا لكتَكمون ْ ُأمَّ َ َجَعلْنَاُكم  (341البقرة: ( )َوَكَذِلك

                                                             
*
متع المنوذيج املنعقد يف لكية معارف الويح ة وامل حول الوسطي مقاةل مقدمة للمشاركة يف املؤمتر ادلويل عن فكر بديع الزمان سعيد النوريس 
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أ شد الناس تصورا للتوسط، وفهام للرشيعة والعقيدة اكن السلف الصاحل من هذه ال مة الشهيدة عىل الناس 

عىل هذا ال ساس الراخس، ملا اكنوا يف حياهتم اليومية أ كرث الناس متساك هبذا ال صل، وهو التوسط بال غلو وال احنالل، 

 .تشهد عىل ذِل سريهتم وحياهتم من أ خذ بأ صول اخلالف العلمي وأ دبه، وابخللق اال ساليم الرفيع

حياء  يسالنور ويعدّ  واحدًا من كبار علامء ال مة اال سالمية وأ حد جمددهيا اذلين بذلوا هجودًا كبرية يف سبيل ا 

اليقظة اال سالمية ونرش مبادئ اال سالم ومواهجة موجات التغريب اليت تعرض لها العامل اال ساليم خالل النصف ال ول 

فهو واحد من  ئل النور وحتقيق دساتريها يف احلياة.من القرن العرشين، وقد اهمت النوريس حبقائق القرأ ن ودراسة رسا

 أ عالم املهنج الوسطي يف العامل اال ساليم يف القرن الرابع عرش الهجري.

لقاء الضوء عىل مظاهر فقه الوسطية عند النوريس، من خالل النظر والتحليل عىل  جل ا  جاء هذا البحث من ا 

 ويش متل البحث عىل مخسة مباحث مع املقدمة واخلامتة؛ء. أ عامهل وكتابته يف رسائل النور عن طريق الاس تقرا

 املبحث ال ول: مفهوم الوسطية يف اال سالم.

 املبحث الثاين: اال سالم الوسطي واملسمل الوسطي: معركة املصطلحات.

 املبحث الثالث: التعريف املوجز عن سعيد النوريس ورسائل النور.

 رأ ن والس نة.املبحث الرابع: معامل املسمل الوسطي يف الق

 املبحث اخلامس: مظاهر فقه الوسطية عند النوريس.

 

 مفهوم الوسطية يف اال سالم . ب

ّن لكمة "الوسطية" يه مصدر صناعي تدّل عىل المتكّن يف الوسط. ويف اللغة تتعدّ  د معاين لكمة الوسط ا 

 وداللهتا، عىل الرمغ من احتادها يف الغاية واحلقيقة واملأ ل.

. بيامن ابن  أ ّن من معاين الوسط العدل والنصف، فأ وسط اليشء أ فضهل وأ خريه (م3121) رأ ى ابن فارس

 يرى بأ ّن الوسط يعين التوّسط بني طرفني مذمومني، فالسخاء مثاًل وسط بني البخل والتبذير.  (د.ت) منظور

طالقان: ا طالق النظر ا ىل من خالل  مادّي الاس تعامل اللغوي للكمة "الوسط"، ميكن التلخيص بأ ّن لها ا 

طالق معنوي. فا طالق مادّي حيّس يعين كون اليشء وسط هل طرفان، مثل وسط ادلار، وهذا يقع بني  حيّس، وا 

 .ه وأ جودم ه وأ عدهلم  وأ خريم طرفني أ و أ طراف متقابةل. بيامن ا طالق معنوي يعين كون اليشء أ فضهلم 
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الوسطية بأ هنا "التوّسط أ و التعادل بني طرفني متقابلني أ و  (2011) أ ما يف الاصطالح، فقد عّرف القرضاوي

متضادين، حبيث ال ينفرد أ حدهام ابلتأ ثري ويطرد الطرف املقابل، وحبيث ال يأ خذ أ حد الطرفني أ كرث من حقّه، ويطغى 

  عىل مقابهل وحييف عليه."

ذا توافرت  بأ نه ال يصحّ  )د.ت(بيامن يرى انرص العمر ال ا  ّل ا طالق الوسطية ا  فهيا صفتان، ويه اخلرييّة أ و ما يدم

يّة أ و معنويّة بعبارة أ خرى أ ن الوسطية مالزمة للخريية. فلّك خريية   .علهيا اكل فَضل واَلعْدل، والبينيّة، سواء أ اكنت حس ّ

تتضمن الوسطية، كام أ ن الوسطية مرتبطة ابلبينية، فلك وسطية يه بني طرفني مذمومني. ولكن، ليس لك بينية 

ذ قد يكون اليشء بني طريفني الكهام رش. وعىل هذا، لّك وسطية جيب أ ن تتضّمن اخلريية والبينية عىل حّد وسط  ية، ا 

 سواء.

 

 حول الوسطية معركة املصطلحات . ت

ّن  أ صبحت املصطلحاتم أ دواٍت أ ساس يًة يف الرصاع. بل لقد عرصان اليوم هو عرص معركة املصطلحات. ا 

ة مقصودة، واسرتاتيجيًة خبيثة وماكرة املصطلحات يف غري معانهيا احلقيقيةك خطّ  أ صبح حتريف املفاهمي، واس تعامل

 .ومدروسة، تشلّك خطورة كربى عىل العقائد، وال فاكر، والتصورات

من أ معن النظر يف ترصحيات وعبارات اليت أ طلقها الساساة واملثقفون الغربيون جتاه اال سالم واملسلمني جيد أ ن 

 :بشأ ن معركة املصطلحات الاسرتاتيجيةن مشلكني هؤالء أ خذوا 

سقاطها عىل املعاين الرشعية، لتنفري  الشلك ال ول: جلب أ لفاظ ومصطلحات يه أ عالٌم عىل معان سيئة، وا 

سقاطه عىل اجلهاد واملقاومة ” اال رهاب“جلب مصطلح مثل لفاظ من تكل املعاين واملفاهمي، الناس جبرس هذه ال   وا 

سقاطه عىل مرشوع الهنضة اال سالمية ” ال صولية”، و”الظالمية“ح جلب مصطلمثل املرشوعة. و   .وهكذا… وا 

الشلك الثاين: أ خذ ال لفاظ السلمية والصاحلة، وجعلها أ عالًما عىل املعاين الفاسدة؛ بغرض تسويقها ومتريرها و 

طالق مصطلح ” احلضارة“دون أ ن تلقى نفرة واعرتاضا. اك طالق مصطلح  عىل اال ابحية، ” احلرية“عىل املادية، وا 

طالق مصطلح   .وهكذا… عىل هدم ال صول والعقائد واملرجعيات ” التجديد“وا 
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لوسطية ابلنس بة للغرب الاس تعامري تعين مركزية احلضارة الغربية، وهامش يَة بقيةك العالَم ابلنس بة لهذه فا

املقاومة، واذلوابن اللكي يف احلاةل احلضارة، ما يس تلزم: رضورة القابلية ابالس تعامر، واخلضوع والاستسالم، وترك 

 .الغربية، وأ ال تكون للمسلمني أ ية خصوصية، انهيك عن حضارة قامئة برأ سها

اكم املسلمني اذلين خيدمون الغرب،  للطغاةوسطية ابلنس بة ال يه السكون والركون والطاعة العمياء وعدم من حم

واال صالح وماكحفة الفساد ونقد منظومة احلُك القامئ؛ فهو حتريض  اال زعاج. أ ّما جمّرد احلديث عن العدل واحلرية والتمنية

 .وزعزعة الاس تقرار وتشجيع عىل اال رهاب والتطرف

هيي احنصار الرشيعة يف العالقة الروحية بني العبد ف  ،ملقدلي الغرب من املسلمني العلامنينيوسطية ابلنس بة أ ما ال

فتقول: الوسطية يه الوقوف عىل مسافة واحدة من التوحيد والرشك،  وربه. بل العلامنية املغالية تذهب أ بعد من ذِل؛

 .والكفر واال ميان، وادلين والالدين، والفضيةل والرذيةل

ويف مقابل ذِل، اعترب الغرب أ ن املسمل اذلي يرفض اال يديولوجية الغربية اكلرأ ساملية والعلامنية، ويرفض 

لغرب يف العامل اال ساليم بأ نه ليس وسطيًا.  بعبارة أ خرى، أ ن املسمل اذلي ادلميقراطية اللربالية، وال يتفامه مع مصاحل ا

يتصف ابلوفاء جتاه التصور اال ساليم يف احلياة، واحملافظة عىل القمي اال سالمية، واملطالبة عىل تطبيق رشيعة اال سالم 

  اكفة، هو جدير أ ن يسمى مبسمل رادياكيل، أ و متطرف، وليس مسلامً وسطيًا يف نظرمه.

منا هو تصنيف مصلحي، بعيد  من نظر يف هذا ال مر، جيد أ ن التصنيف الغريب للمسمل حسب مصاحل الغرب ا 

 عن العلمية والصواب واملوضوعية. الواقع يشهد أ ن اال سالم لّك ال يتجزأ .

 

 سعيد النوريس ورسائل النور املوجز عنالتعريف  . ث

من أ عالم املسلمني. ومن هؤالء املصلحني اذلي يظهر يف لقد حفلت احلضارة اال سالمية عرب الزمان ابملصلحني 

الواقعة « نورس»يف قرية النوريس ودل  الوقت احلرج من اترخي ال مة اال سالمية هو الش يخ بديع الزمان سعيد النوريس.

من أ بوين صاحلني اكن مرضب ال مثةل يف التقوي والورع « م3722 –هـ 3314»رشيق ال انضول يف تركيا العام 

 .لصالحوا
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ل متغرية يف حياة املمتع الرتيك اذلي هو أ خر معقل للخالفة اال سالمية. عارص عاش النوريس ثالث مراح

النوريس زمن املرشوطية، وزمن س يادة حزب الاحتاد والرتيق، مث عارص العهد امجلهوري مبا يف لك مرحةل من تكل 

 املراحل من متغريات اجامتعية.

هناية اخلالفة العامثنية منذ أ ن جتمعت علهيا عوامل الضعف والاهنيار، وأ لقت  لقد شاهد النوريس كيف اكنت

، حىت لفظت أ نفاسها ال خرية عىل يد أ خرىعلهيا أ عداء اال سالم من دول غربية وجامعات ماسونية وصهيونية رضابت تلو 

كام شاهد النوريس أ العيب املس تعمرين ودسائس امجلاعات الرسية من  أ بناهئا غري الرشعيني من أ تباع الاحتاد والرتيق.

كام شاهد لك اجلهود اليت بذلها السلطان عبد امحليد الثاين، السلطان املظلوم، من أ جل وقف اهنيار أ جل هدم اخلالفة، 

 اخلالفة.

النوريس حياته لكها يف  وملا اكنت التحدايت ال برز اليت يواهجها النوريس يف عرصه يه حتدايت اال ميان، خسر

ىل السجن ظلامً  جناز هممة بناء الشخصية املسلمة اليت ال تزتعزع ال عاصري، جفاهد بلسانه وقلمه عىل الرمغ من ترداده ا  ا 

 طيةل حياته، فأ لف الرسائل الكثرية اليت تضم تفسريًا معنواًي ملعاين القرأ ن وسامها برسائل النور.  

ميانية رائعة كفيةل لسّد حاجات العرص،تعترب رسائل النور موسوعة   ويه مس تقاة من فيض معاين القرأ ن. ا 

تتأ لف هذه الرسائل من أ كرث من مائة وثالثني رساةل. أ غلب تكل الرسائل كتهبا النوريس ابللغة الرتكية، كام كتب جزءًا 

عىل املهنج الوسطي اذلي اتبعه النوريس  مهنا ابللغة العربية. وهذه الرساةل مليئة مبعاين وسطية اال سالم، كام أ هنا شاهدة

 يف حياته ادلعوية واجلهادية. 

لك الظروف واحلاالت الصعبة اليت مير هبا النوريس يف هجاده يف نرش روح وسطية اال سالم، جعلته من أ معق 

ميااًن، وأ غرزمه علامً، وأ صلهبم هجادًا، وأ مضا . فالهدف الرئيس اذلي مه قلامً، وأ رشقهم أ سلواًب، وأ وسطهم رؤيةاملصلحني ا 

ميانية بشلٍك ا صاليٍح دون رخريب أ و شّدة. رشاده ابحلقائق اال   جاهد النوريس من أ جهل هو تنوير الشعب وا 

ىل أ ّن عرص النوريس هو عرص معركة اال يديولوجيات وخمتلف التيارات الفكرية. شاهد النوريس  جتدر اال شارة ا 

كام شاهد  اليت حاولت جاهدة لترتيك اللغة، وترتيك اجلنس، وترتيك التارخي. تنايم فكرة اال يديولوجية الرتكية الطورانية

اندسار فكرة اال يديولوجية العامثنية حيامن دب الضعف عىل اخلالفة العامثنية. وشاهد أ يضًا فكرة اجلامعة اال سالمية اليت 

 بفتح خطّ السكة احلديدية اجلديدة. ظهر يف عهد السلطان عبد العزيز مث طورها السلطان عبد امحليد الثاين، ودمعها
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ىل النظم احلامكة يف العامل بنظرة فاحصة تكل املعركة الفكرية بني اال يديولوجيات اخملتلفة جعلت النوريس  ينظر ا 

ىل مناقشة ال مور املس تجدة اليت مل تكن حمل حبث دلى كثري من علامء العرص املايض،  تتسم ابلوسطية، وتدفعه ا 

 ، وادلميقراطية، بل موضوع احلرية، لك ذِل من وهجة نظر ا سالمية. مكوضوع املرشوطية

النوريس رائد الفكر واملهنج الوسطي يف عرصه. فقد ترك لل مة اال سالمية صبغة ا سالمية وسطية يف  ويعدّ 

حياء اال سالم جمددًا يف تركيا بعد أ ن اكن الهوية ت احملاوةل لصمس نفوس تالمذته. وأ سهم من خالل فكره ومهنجه يف ا 

 اال سالمية والشعارات اال سالمية يه املس يطرة عىل الساحة.

 

 معامل املسمل الوسطي يف القرأ ن والس نة . ج

ىل ماكنهتا ال صلية اليت يه خري أ ّمةٍ  ربز يف خشصيهتا تم ما مل  ،بنّي القرأ ن أ ّن ال ّمة اال سالمية ال ميكن أ ن تعود ا 

 (.3113)ابن عاشور، فالوسطية مظهر أ سايس من مظاهر كون اال سالم رمحًة للعاملني.  معامل الوسطية.

يف نظر  هناك سامت ومعامل جيب أ ن يتّسم هبا املسمل يف فكره وسلوكه وترصفاته حىت يصبح مسلامً وسطياً 

 ، ويه:والس نة القرأ ن

فراٍط وال تفريطٍ.التوّسط (3)  ، أ ي الفهم والعمل اذلي ليس اب 

أ ي الفهم والعمل اذلي يوازن بني ادلنيا وال خرة، وبني الفردية وامجلاعية، والقدرة عىل التفريق بني ، التوازن (3)

 الاحنراف والاختالف.

 ، أ ي وضع لك يشء يف موضعه، وأ داء الواجبات واس تعامل احلقوق بعدل. الاعتدال (1)

 ادلينية أ و ادلنيوية. ، أ ي الاعرتاف والاحرتام جتاه اخملالف، سواء فامي يتعلق ابجلوانبالتسامح (4)

 نرصية.عم تفرقة و أ ن ال يعامل ال خرين اخملالفني هل يف الاعتقاد والتقاليد وال صول ب ، أ ي املساواة (2)

أ ي أ ن يمعاجل مجيَع املشالكت اليت يواهجها عن طريق الشورى، حيث تمقّدم املصاحل امجلاعية فوق ، الشورى (6)

 املصاحل الفردية.

ىل وضع أ فضل، و أ ن يقّدم مبدأ  اأ ي ، اال صالح (2) أ ن ينفتح عىل التغريات اليت تواكب ال صالح من أ جل الوصول ا 

العرص مادامت خادمة عىل املصاحل العامة، وأ ن يمتسك عىل مبدأ  احملافظة عىل القدمي الصاحل وال خذ ابجلديد 

 ال صلح.
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وفق أ مهيهتا، من أ جل  أ ن يكون هل قدرة عىل حتليل ما هو ال مّه يف احلياة، وترتيب لك ال مورأ ي ، ال ولوية (7)

 تطبيقها حسب أ ولوايهتا.

أ ي أ ن يكون منفتحًا لقبول التغريات اليت تواكب العرص، وأ ن يبتكر ال ش ياء احلديدة اليت ، التطّور والابتاكر (1)

نسانية. مة اال   فهيا الصالح والتظّور لل 

نسانيةأ ي أ ن يتحىّل ابل خالق الكرمية، و بشخصية وهوية خري ال مة يف ، التحرّض  (31)   .احلياة واحلضارة اال 

ذا اتسم بتكل املعامل  ال ا  ال ميكن أ ن يكون أ ية فكرة أ و أ ي مهنج أ ن يسمى بفكر وسطي أ و مهنج وسطي ا 

لهيا القرأ ن الكرمي  . والس نة النبوية املطهرة العرشة، كام أ شار ا 

 

 سعيد النوريس عند ةالوسطي مظاهر فقه . ح

منا شامل للك جوانب احلياة. من  ّن تطبيق معىن الوسطية يف حياة املسمل ال ينحرص يف جانب دون ال خر، وا  ا 

 عند النوريس فقه الوسطيةأ معن النظر يف سرية وفكر سعيد النوريس املكتوبة يف رسائل النور، ميكن أ ن يس تنتج أ ن 

 يف ال يت: يتجىل

 العقيدة املوافقة للفطرة يف وسطية (3)

العقيدة اال سالمية متوافقة مع الفطرة السلمية، من حيث التسامح، والوضوح، والاس تقامة، والتوازن، 

العقيدة اال سالمية ساملة من احنراف الهيود اذلين يقولون بأ ن يد هللا مغلوةل، كام أ هنا ساملة من رشك النصارى والتيسري. 

 (.3121ن اناكر املاديني للغيبيات. )ابن عاشور، اذلين يقولون بأ ن املس يح ابن هللا، كام أ هنا ساملة م

أ درك النوريس أ ن احلضارة الغربية املادية احلديثة بلك منجزاهتا، اذلي افتنت الناس هبا، ينبثق يف داخل كياهنا 

نسان. فاال سالم يف نظر النوريس أ نذاك أ صبح يف  كفر وضالل وخروج عىل طاعة هللا ورخريب لفطرة الكون واحلياة واال 

ميااًن وعقيدًة ورشيعًة وحضارًة ولغًة واترخيًا. وعىل هذا،  املوافقة  يرى النوريس أ ن وسطية العقيدة اال سالميةخطٍر ماحق ا 

ال ابل مور التالية: يف أ وساطال ميكن أ ن تتجىل  للفطرة  املسلمني ا 

اليت ينتقل فهيا العقل من معطيات اتباع املهنج الاس تداليل يف العقيدة، ويه "املهنج اذلي يمت من خالهل العملية  ( أ  )

ىل نتيجة جديدة بدرجة أ و بأ خرى من درجة الثقة". )أ محد نور، د.ت(  أ و معلومات أ و مقدمات متاحة دليه ا 
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ثبات الصانع الواحد، والنبوة، واحلرش  ( ب) معرفة وفهم مقاصد القرأ ن ال ساس ية اليت تتلخص يف أ ربع مقاصد؛ ا 

عالن عظمة هللا، واال ظهار بأ ن فهذه املقاصد ال   اجلسامين، والعدل. ربعة يف نظره قامئة عىل أ ربع وظائف، ويه: ا 

ىل  لهية اجلارية يف العامل، وتوجيه ال فاكر ا  ثبات تطابق اال سالم مع النواميس اال  اال سالم زبدة العلوم احلقيقية، وا 

لهيا. )صيقل اال سالم:   م(.3111حقائق ال ش ياء واجلث علهيا والتنبيه ا 

زاةل وقلع  ( ت) عادة تفسري بعض ال ايت القرأ نية اذلي قام هبا  ،جذور تومه اخلالف بني العمل وادلينا  من خالل ا 

بعض العلامء يف املايض، اذلي جعل كثريًا من املسلمني يف حاةل انفصام فطري بني أ صول العقيدة وتطّور 

ىل المتسك والهدف منه هو رّد املفتتنني ابلتقدم املادي الهائل اذلي حقق  البحث العلمي.  ته أ ورواب بعلوهما ا 

 م(3111ابال سالم جمددًا. )صيقل اال سالم: 

رد الش هبات املتعلقة بتومه اخلالف بني العمل وادلين، اليت أ اثرها أ هل اال فراط والغلّو اذلين ساممه النوريس  ( ث)

من املسائل فقد انقش النوريس يف كتابه صيقل اال سالم العديَد م(. 3111)صيقل اال سالم: الصديق ال محق. 

اليت يتومه الناس أ ن ادلين خمالف للعمل فهيا، مثل مسأ ةل كروية ال رض، ومسأ ةل الثور واحلوت، ومسأ ةل جبل 

 قاف، ومسأ ةل سّد ذي القرنني، ومسأ ةل ادلجال اليت يه من عالمات الساعة.

 

 وسطية الفكر واحلركة (3)

مية ال تتعارض مع الفطرة السلمية، كام أ ن تنعكس وسطية اال سالم يف الفكر واحلركة يف أ ن العقيدة اال سال

 حث علهيا الرشع دافعة ودامعة ملهمة الاس تخالف يف ال رض. فالفكر الوسطي واحلركة الوسطية ال يتال عامل التعبدية ال

ىل ال  ىل الهدم بل ا  ىل التفتسعى ا  ىل مجع الشمل.بناء، كام أ هنا ال تسعى ا   ريق بل ا 

قدرته املمتزية يف التفريق بني  ،يف الفكر وسطية النوريسابلوسطية. ومن مظاهر اتسمت فكرة النوريس 

رأ نية بني الس ياسة الق ال مرين، من أ جل جتنب اال فراط والتفريط فيه. ومن أ مثةل ذِل قدرة النوريس عىل التفريق

ابل فراد من أ جل سالمة ال مة،  يطانية السلبية. فالس ياسة القرأ نية القامئة عىل التضحيةاال جيابية وبني الس ياسة الش  

والفداء ابل شخاص حفاظًا عىل امجلاعة، ال بد من دمعها ونرشها واتباعها. بيامن الس ياسة الش يطانية اليت أ غلهبا خداع 

ىل الغرب، وتنازالت س ياس ية ومعنوية، ينبغي الاس تعاذة مهنا. بل ترك النوريس الس ياسة يف  وأ اكذيب، ورشاوى ا 

  حياته.العهد الثاين من 
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وسطيته يف الفكر، عىل الرمغ من أ نه قد درس عمل الالكم، ودرس الفلسفة، بل درس التصّوف  ومن مظاهر

ىل القرأ ن  ىل معرفة هللا، فاجته ا  ال أ نه اس تطاع أ ن يدرك نقاط ضعف يف لك واحدة مهنا من أ جل الوصول ا  يف ش بابه، ا 

نسانية، وحت اثرة الفطرة اال  ىل ا  ريك العقول الباحثة عن احلق. قال النوريس )املثنوي العريب ابعتباره أ قرب الطرق ا 

ىل عرش الكامالت، وهو معرفة هللا عّز وجّل. أ ولها: مهنج الصوفية 3111النوري:  م(: "هناِل أ صول أ ربعة للعروج ا 

ثبات واجب : مهنج علامء الالكم املبين عىل حدوث اال ماكن يف املؤسس عىل تزكية النفس والسلوك اال رشايق. اثنهيام ا 

الوجود. اثلهثا: مسكل الفالسفة املشوب ابلشكوك والش هبات وال وهام. ورابعها وأ والها: طريق القرأ ن الكرمي اذلي يعلنه 

ىل هللا، وأ مشهل  ببالغته املعجزة، وجزالته الساطعة، فال يوازيه طريق يف الاس تقامة والشمول، فهو أ قرص طريق وأ قربه ا 

نسان."  لبين اال 

ىل التعاون فامي وسطيته يف احلركة ومن مظاهر ، حبثه عن نقاط االتفاق مع احلراكت اال سالمية ال خرى ودعوته ا 

ىل اال خوان املسلمني يف مدينة حلب، حيث قال:  رسالها ا  اتفقوا فيه. فقد كتب النوريس رساةل أ مر أ حد تالمذته اب 

ننا ابملقابل هنئن اال خوان املسلمني من مصمي "ابلنس بة للهتنئة اليت كتهبا ا ىل من حلب أ حد أ عضاء اال خوان املس لمني، فا 

ن طالب النور ميثلون الاحتاد اال ساليم يف ال انضول. أ ما يف  قلوبنا وأ رواحنا، ونقول هلم: ابرك هللا فيُك أ لف مرة. ا 

ن طالب النور واال خوان امل  ن اال خوان املسلمني مه اذلين ميثلون الاحتاد اال ساليم. ا  سلمني، من بني البالد العربية فا 

صفوف عديدة، يشالكن صفني مرتافقني ومتوافقني مضن حزب القرأ ن، ومضن دائرة الاحتاد اال ساليم املقدسة، وقد 

ىل اللغة العربية، وحنن حنمل هلم شعور العرفان ابمجليل.  سعدان ابهامتهمم اجلّدي برسائل النور، وبعزهمم عىل ترمجة بعضها ا 

، وأ رجو مهنم أ ن يقوموا برعاية طالب النور رسل يل بطاقة الهتنئة ابمس مجعية اال خوان املسلمنيذلا، فأ رسلوا جوااًب ملن أ  

 ورسائل النور هناك."

ىل أ ن النوريس    يقبل الانتساب ملدرسة ا سالمية فكرية حمددة، ابلزمن واملاكن، فهو ال يؤمن ملجتدر اال شارة ا 

حياهئا يف عرصه، حىت ال يمتزق املسلمون من جد يد. ففكره اال ساليم جاء مشوليًا وقرأ نيًا، بعيد عن النظرات الضيقة، اب 

وال خطاء البرشية املتنوعة يف املهنج واملعرفة. ولهذا، ظل فكر النوريس متوازاًن، يتجول يف أ وسع دائرة تأ ويلية ممكنة 

قدام واال جحام من الرصاع منضبطة، دون جمازفة يف تأ ويل النصوص تأ وياًل متعسفًا بعيدًا خاضعًا لضغط معارك اال  

 م(.3114احلضاري املعارص، بني احلضارة اال سالمية واحلضارة املادية. )عبد امحليد: 
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 وسطية يف املهنج (1)

 وتتجىل هذه الوسطية فامي ييل:

a. الشمولية يف وهجة النظر 

ىل املسائل من أ فٍق ضيق،  يمتزي النوريس عن غريه من أ عالم زمانه بشمولية وهجة نظره، فهو مل ينظر ا 

منا يه نتيجة لكرثة ترحاهل وانتقاهل حفسب ومن أ جل حتقيق مصلحة قصرية املدى . هذه الشمولية يف وهجة النظر ا 

ن أ عالم عرصه، وكرثة املصاعب اليت من ماكن ا ىل ماكن، وكرثة قراءته للكتب وتفاعهل مع طوائف خمتلفة م

 يواهجها وخطر الظروف اليت يعارصها. لك ذِل عوامل أ ساس ية يف تشكيل هذه اخلاصية املمتزية يف خشصيته.

ال أ ن العامل ال برز لشموليته يف وهجة النظر صلته ادلامئ ويقينه بأ ن للقرأ ن دور هممين حلسم اخلالفات املذهبية  ا 

 يف ال حاكم الفقهية.

ن أ راكن ادلين وأ حاكمه الرضورية اليت ال خالف فهيا تشمل تسعني ابملائة من ادلين، رى النوريس أ  ي

بيامن املسائل اخلالفية اليت حتمتل الاجهتاد ال تتجاوز عرشة ابملائة منه. ولهذا، الكتب الفقهية ال بّد أ ن تكون 

ظهاره، وال ينبغي أ ن تصبح جحااًب دونه.   شفافة لعرض القرأ ن وا 

م(،  بنّي النوريس كيف ميكن أ ن يوّجه أ نظار العامة يف احلاجات 3111يف كتابه "صيقل اال سالم" )

ىل القرأ ن، وهو:  ادلينية توجهيًا مبارشًا ا 

سهاماهتم.  ( أ  ) غفال ا  هذا ال مر فهو ظامل،  وال شك أ ن من اختارأ ن يوّجه النقد ضّد العلامء السابقني، وا 

سهامات من س ب  قه من العلامء.ل نه ال يشكر هجود وا 

ىل تفسري القرأ ن، ل ن كثريًا ممن يتعصبون  ( ب) أ ن حيّول تكل الكتب اليت تتحدث عن اخلالفات الفقهية ا 

 ملذههبم ال يعرفون أ صال ما يه سبب اختالف تكل املذاهب.

ذا وجد الاختالف يف  ( ت) أ ن يربط علامء عرصه دراسة طالهبم لكّهم ابلقرأ ن، فالقرأ ن هو ال ساس. وا 

ىل القرأ ن.النظر،   فينبغي الرجوع ا 

ن مشولية النوريس يف وهجة النظر تتجىل واحضة حيامن أ ريس النوريس مخس دعامئ للفكر اال ساليم،  ا 

ويه العدل، والشورى، واملساواة، واحلريّة، واجلهاد. حيامن يتحدث النوريس عن املساواة بقواعدها العامة، بنّي 
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ىل النوريس سؤااًل كيف ميكن أ ن يتساوى  أ ن من مضن قواعد املساواة، املساواة يف جه ا  احلقوق املدنية. حيامن وم

م(: "املساواة ليست 3111املسلمون مع غري املسلمني يف احلقوق املدنية؟ أ جاب النوريس )صيقل اال سالم: 

ميكن  يف الفضيةل والرشف، بل يه يف احلقوق. فالرشيعة اليت هنت عن قتل منةٍل، وأ مرت بأ ن ال تداس معدًا، مل

 أ بدًا أ ن هتمل حقوق بين أ دم."

احلرب العاملية ال وىل والثانية اليت عارصها ال تنبع من املفهوم يرى النوريس بنظرته الشمويل أ ن 

اال ساليم للجهاد، فهو يستنكرها. فهيي مل تكن قامئة لدلفاع عن احلّق، والعدل، واخلري، بل اكنت تشعلها رغبة 

م(: "هذه 3111ة عن القومية والعنرصية السلبية. قال النوريس )املالحق: يف الس يطرة والاس تعالء الناجت

قرار العداةل.  عالء شأ ن ادلين وا  رسائ احلقيقة، وال ل جل ا  حقاق احلّق وا  احلروب املدّمرة ليست ل جل ا 

فناء ال برايء من أ طفال، وعوائل، وش يوخ، ومرىض، ابلقنابل املدّمرة حبجة وجود جن دي وادلليل عىل ذِل، ا 

 أ و اثنني من جنود ال عداء فامي بيهنم."

م( بنظرته الشمويل أ نه ال مشاحة يف مصاحفة 3111واجلدير ابذلكر، يرى النوريس )صيقل اال سالم: 

يد الاكفر اذلي مّدها ملعاونة اال سالم، وقبول معاونة غري السلمني، وذِل من عّدة وجوه؛ )أ ( ال عار يف ذِل، 

ال احل ىل ل ّن اجلندية ما يه ا  رب. )ب( اكن للنيب معاهدون وخلفاء من مرشيك العرب، واكنوا خيرجون معًا ا 

ن الوظائف ليست  احلرب. )ج( مشاركة غري املسلمني يف جيش ادلول اال سالمية واجليش الانكشاري. )د( ا 

 للس يادة، بل مه خّدام مأ جورون.

ىل أ ن لكّ و  ية اليت تتجىل فهيا أ سامء هللا تغيري حيدث يف الكون خيضع للسنن الكون  ينظر النوريس ا 

ىل تغيري  احلس ىن. فهو يؤمن ابلنظام ويرفض الفوىض، ويعتقد ابلتدرج وال يقرتب من الطفرة. فهو يدعو ا 

ىل القّمة، ال العكس.  اجامتعي منظم يمتسك بقانون التطور الفطري التدرجيي، يبدأ  من القاعدة ويصعد ا 

الناحج ال بّد أ ن يس بقه انتشار الوعي الاجامتعي وادلعوة وبنظرة شامةل، يرى النوريس أ ّن التغيري 

السلمية، ولهذا يرى النوريس عدم جواز اجلهاد املسلح ادلاخيل املوّجه ا ىل حاّكم املسلمني، فاجلهاد املسلح يف 

ىل سفك دماء املسلمني. الّ س يؤدي ال مر ا  ال ضد العدو اخلاريج. وا  يف اجلهاد ادلاخيل بيامن  نظرته ال حيشد ا 

صالح القلوب وال رواح. جممتع مسمل  يف نظرة النوريس يمتثل يف تنوير ال فاكر وا 
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b. ال ولوية يف الفقه والفهم 

عىل الرمغ من أ ن النوريس قد درس التصوف بعمق، ودار يف كتابته كثري من مصطلحات التصوف 

ال أ نه يرى أ ّن الطرق الصوفية يف عرصه ال ميكن أ ن تقف أ مام الهجوم  اكلفناء يف الش يخ والفناء يف الرسول، ا 

ذلاتية. وهذا ال مر خمالف املشكك يف اال سالم، وذِل ل ن الطرق الصوفية يكون الاعامتد فيه عىل التجربة ا

دراك احلقائق عىل الرباهني املنطقية واحلجج العقلية وال دةل  لصفة عرص العمل اذلي يكون الاعامتد فيه عىل ا 

 العلمية. 

نقاذ اال ميان يف عرصه أ وىل من  ولهذا، من مظاهر وسطية النوريس يف املهنج أ نه يرى أ ّن العمل عىل ا 

نقاذ اال ميان." وقال اتباع الطرق الصوفية. فقال: " منا هو عرص ا  ن هذا العرص ليس بعرص تصّوف وطريقة، وا  ا 

ن ما يف درس رسائل النور للحقائق من عمل احلقيقة اذلي مينح فيض الوالية الكربى النابعة يف موضع أ خر: " مث ا 

ىل الطرق الصوفية خارج ادلائرة." وق ن الشغف من رّس الوراثة النبوية، ال يدع حاجة ا ىل الانامتء ا  ال أ يضًا: "ا 

حلاقها الرضر بوضعنا احلايل ممكن."  ابلطرق الصوفية اليت نفعها قليل لنا يف الوقت احلارض واحامتل ا 

نقاذ اال ميان واتباع الطرق الصوفية بقوهل: "ال ميكن  وخلّص النوريس فقهه ال ولوي بشأ ن العالقة بني ا 

نسان ال ميكن أ ن يعيش دون خزب، دخول اجلنة من دون اال ميان، بيامن يدخلها الكثريو ن جدا دون تصوف. فاال 

 بيامن ميكنه العيش دون فاكهة. فالتصوف فاكهة، واحلقائق اال سالمية خزب."

من خالل هذا املهنج الوسطي، يصحح النوريس ما يتصوره قسم من املتصوفة أ ن الرشيعة قرش 

ومن املعلوم، أ ن انكشاف ال حاكم الرشعية يتنوع وخيتلف وفقًا ظاهري، وحقيقهتا يه لهبا ونتيجهتا وغايهتا. 

الناس وفهمهم وطبقات مداركهم، مفا يظهر وينكشف مهنا للخواص هو غري ما يظهر وينكشف ملس توايت 

 للعوام. فالرشيعة لها مراتب متوهجة ا ىل خمتلف طبقات البرش.

قاء النساء يف حياة العزوبة بال زوج خري ومن مظاهر ال ولوية يف فقه النوريس وفهمه، أ نه يرى أ ن ب

م(: "النساء جيب علهين أ ن ال 3111لها من أ ن تزتوج بزوج مل يرتب برتبية ا سالمية. قال النوريس )املالحق: 

يبعن أ نفسهّن رخيصات، سافرات، اكشفات، عندما ال جيدن الزوج املؤمن الصاحل ذال خالق احلس نة املالمئ 
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ن مل جيد ذِل الزوج الكفء، حىت يتقدم لطلهبا من يالمئها ممن لهّن متامًا، بل علهين ا لبقاء يف حياة العزوبة ا 

 ترىب برتبية اال سالم."

ومن فقه ال ولوية للنوريس أ نه يرى أ ن بقاء السعادة الزوجية تعمتد بشلك كبري عىل تربية النساء تربية 

ن شاهدت فسادا 3111ا سالمية مضن نطاق اال سالم الشامل. قال النوريس )اللمعات:  م(: "فالزوجة مثاًل، ا 

نظام ال رسة لكيًّا. فال بّد  يف زوهجا وخيانة منه وعدم الوفاء، فقامت كذِل برتك وظيفهتا ال رسية، خيتّل عندئذٍ 

ال، فهيي رخرس وتترضر يف  صالح تقصريه، يك تنقذ صاحهبا ال بدي. وا  أ ن تسعى جاهدة ال كامل نقص زوهجا، وا 

 لّك جانب.

ال ولوية للنوريس أ نه يرى أ ن ال وىل ابملرأ ة أ ن تسعى لكسب نفقاهتا بنفسها، وهذا أ فضل  ومن فقه

كراه والفساد.  ىل الرضوخ لس يطرة زوج نشأ  عىل تربية غري ا سالمية، واعتاد عىل اال  من أ ن تدفع تكل احلاجة ا 

ود الاحتشام وعدم عىل الرمغ من ذِل، قيّد النوريس خروج املرأ ة للعمل برشوط، مهنا أ ن يكون يف حد

التربج، والالزتام حلدود الرشع، وأ ن يكون للرضورة اليت تبيحها حدود ادلين، وأ ن ال يتعارض ذِل العمل مع 

احتياج بيهتا وأ والدها لها. وعاب النوريس خروج املرأ ة عىل نظام املدنية الغربية، وقال بأ ن املدنية احلارضة 

ن تكّشف النساء بدون قيٍد قد أ صبح سببًا لتكشف أ خالق امهتنت كرامة النساء وجعلهتن متاعا مبذ وال، وا 

 م(.3111البرش السيئة وتنامهيا. )املالحق: 

c.  البناءالتدرج واملرحلية يف 

ليه النوريس من خالل كتابة رسائل النور ونرشها هو بناء الشخصية املؤمنة  ن الهدف اذلي يسعى ا  ا 

يدة. ولهذا، كتب النوريس رسائل النور ورتهبا وفقا ملبدأ  التدرج اليت تمتتع ابال ميان والقمي اال سالمية الرش  

 واملرحلية يف البناء.

ينتقل ا ىل دراسة  س تقّر يف قلبه، مثطالب النور بدراسة "اللكامت"، فيستيقن اال ميان وي  يبدأ  

، مث ينتقل غرتف مهنا أ جوبة لكثري من ال س ئةل، ويعيش من خاللها يف حصبة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"املكتوابت"، في

ره من الش يطان وماكئده يأ خذ حذش من خاللها مع ال نبياء علهيم السالم، و يعيبعدها ا ىل دراسة "اللمعات"، ف 

ىل تذوق معاين ال سامء احلس ىن ذا رأ ى يف نفسه خوفًا أ و وضالالت العلوم احلديثة، حىت يرىق يف الهناية ا  . مث ا 
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قهتم هل، يبدأ  بقراءة "الشعاعات" ودراس هتا، فيجد فهيا البيان عن التوحيد ترددًا أ مام أ هل الضالةل ومالح

ذا أ راد  اخلالص، وأ مور ادلجال، وكيف احلجج اذلي قدهما النوريس لدلفاع عن الهتم املزورة عليه يف احملاُك. مث ا 

احلديث عن جسن ع مداركه حول فقه العمل، جيد القارئ بغيته يف قراءة "املالحق"، حيث جيد فهيا أ ن يوسّ 

ال س تاذ ومعتقالته ويف ظروف خمتلفة، كام جيد فهيا احلث عىل العمل ادلائب والشورى، مث احلذر من ماكئد 

ن أ راد أ ن يتعمق يف فهم أ سس املوازين الاجامتعية والس ياس ية العامة  أ هل الضالةل والش يطان، وغريها. مث ا 

من أ جل أ ن يمتكن املؤمن من  راءة "الساحنات" و"مناظرات"فعليه بقراءة "اخلطبة الشامية". مث ميكنه أ يضًا ق

قامة للموازين ادلقيقة من وزن ال حداث حسب املفهوم اال مياين.    ا 

منا يعين أ ن  ال بعد مرحةل، وا  ىل أ خرى ا  ولكن، ال يعين هذا أ ّن لك قارئ ال جيوز أ ن ينتقل من مجموعة ا 

 رأ  املرء وفق املرحةل اليت تناس به. لك مجموعة لها نكتهتا اخلاصة هبا، فيس تحسن أ ن يق

ومن مظاهر التدرج واملرحلية يف مهنج النوريس الوسطي، أ نه يرى أ ن مواهجة سالح التجويع اليت 

ش نه ال عداء ال بد أ ن تكون خبطوات مرحلية، ابتداء من حتقيق الرشد يف الاس هتالك وعدم اال رساف، مث 

ن اجلوع، مث السعي الس تغالل مصادر الرثوة الاس تغالل ال مثل، غرس اال ميان بأ ن الرزق بيد هللا، وال موت م

 مث فرض الزاكة وحترمي الراب، وال خري هو التسلح ابلتقوى.

يرى النوريس أ ن حتقيق الرشد الاقتصادي من انحية العرض ال بد أ ن تكون من خالل خطوات 

ة والزراعة والتجارة. قال النوريس مرحلية ومدرسوة، ويه العمل اجلاد، وكسب الرزق بطريق طبيعي اكلصناع

أ س باب فقر املسلمني وفتورمه احلايل  تمتثل يف نقطتني هممتني؛ فتور يف السعي م(: "3111)صيقل اال سالم: 

 وعدم الرغبة، واملعيشة عىل الوظائف احلكومية." 

، حيث قال ويرى النوريس أ ن موهجة الراب ال بد أ ن يبدأ  من خالل مقاطعة البنوك الربوية تدرجيياً 

ىل أ فسد البرش 3111النوريس )اللكامت:  منا تعود ابلنفع ا  ن أ بواب الراب ووسائطه، هذه البنوك، ا  م(: "ا 

ن رضر الراب عىل العامل  ىل أ سوأ  هؤالء ومه أ سفههم. ا  ىل أ سوأ  هؤالء ومه الظلمة، وا  وأ سوأ مه ومه الكفار، وا 

 اال ساليم رضر حمض."

d. التاكمل يف السعي والعمل 
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النوريس أ ن من أ خطر ادلاء اذلي يصيب ال مة اال سالمية يف عرصه هو اش تداد اخلالف بني يرى 

ضعاف قوهتا.  طوائف املسلمني ومذاههبم الفقهية والالكمية، مما أ دى ا ىل شق صف ال مة، وتفريق لكمهتا، وا 

ن فشو الاستبداد الفكري والتعصب املذهيب، وشّدة العداوات بسبب اجلهل واحلسد وضيق  ا 

العوامل ال ساس ية يف أ ن حيل الاختالف املذموم حمل الاختالف احملمود. قال ال فق، يف رأ ي النوريس يه 

ال أ هنم تذاكر القرون  ن اكنوا أ بناء القرن الثالث عرش الهجري، ا  ن معارصي مع ال سف، وا  النوريس: "ا 

ىل الوسطى من حيث الفكر والريق، وك هنم فهرس ومنوذج وأ خالط ممزتجة لعصور خ لت من القرن الثالث ا 

 الثالث عرش الهجري، حىت غدا كثري من بدهيات هذا الزمن مهنمة دلهيم."

ن التاكمل يف السعي والعمل من خالل التعاون ومجع الشمل بني املسلمني مظهر ابرز من مظاهر  ا 

املهنج الوسطي يف رأ ي النوريس. ولهذا بنّي النوريس أ ن هناك س تة داء قاتةل حتول دون جتمع املسلمني 

حّب العداوة، )د(  وتاكملهم يف السعي والعمل، ويه: )أ ( حياة اليأ س، )ب( موت الصدق يف حياتنا، )ج( 

اجلهل ابلروابط النورانية اليت تربط املؤمنني بعضهم ببعض، )و( الاستبداد، )ف( حرص اهلّمة يف املنفعة 

 الشخصية.

مث أ كد النوريس عىل أ مهية التعاون والتاكمل يف السعي والعمل بني املسلمني يف مواهجة أ عداهئم قائاًل: 

ن هذا الزمن زمن امجلاعة، فلو بلغ  دماء ال شخاص فردًا فردًا حّد اخلوارق فلرمبا يغلب جتاه ادلهاء الناشئ من "ا 

منانية جليةل ال حتّمل هذه املهمة عىل اكهل خشٍص واحٍد ضعيف مغلوب  ّن همّمة ا  خشص امجلاعة املعنوي. ا 

وتزعزع  ظاهرًا، يرتبص به أ عداء ال يعدون، وخصامء ادلاء حياولون التنقيص من شأ نه ابال هاانت. فلو محلت

هانة أ عدائه الشديدة لسقط امحلل وتبعرث."  ذِل الشخص العاجز حتت رضابت وا 

ىل أ ن جيعلوا الاختالف يف  ومن أ جل حتقيق التاكمل يف السعي والعمل، دعا النوريس معارصيه ا 

ن تص ادم ال راء النظر والاجهتاد سببًا ال ظهار احلّق، وازدهار املعرفة، وثراء الفكر اال ساليم. قال النوريس: "ا 

منا يكون عند اختالف الوسائل، مع االتفاق يف  ىل احلقيقة، ا  ومناقشة ال فاكر ل جل احلق يف سبيل الوصول ا 

ظهار  النوع من الاختالف يس تطيع أ ن يقّدم خدمًة جليةلً  ال سس والغاايت. فهذا يف الكشف عن احلقيقة، وا 

 لك زاوية من زواايها بأ جىل صور الوضوح."
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النوريس ميكن أ ن يتحقق عندما حيرتم لك طرف مبا يراه خمالفه. يقول النوريس: "عندما  فالتاكمل عند

تعمل أ نك عىل حّق يف سلوكك وأ فاكرك، جيوز ِل أ ن تقول: مسليك حّق أ و هو أ فضل، ولكن ال جيوز ِل أ م 

ن احلق هو مسليك أ ان حفسب، ل ّن نظرك الساخط، وفكرك اللكيل لن يكون حماكً وال ح كامً يقيض تقول: ا 

 عىل بطالن املساِل ال خري."

مث أ ضاف النوريس يف موضع أ خر: "عليك أ ن تقول احلّق يف لك ما تقول، ولكن ليس ِل أ ن تذيع 

لك احلقائق. وعليك أ ن تصدق يف لّك ما تتلكمه، ولكن ليس صوااًب أ ن تقول لّك صدٍق. ل ّن من اكن عىل نية 

 يحصل عكس املراد."خالصة حيمتل أ ن يثري املقابل بنصاحئه ف 

ن تطبيق النوريس العميل له  يف عالقة النوريس بدرويش ذا املهنج الوسطي يف التاكمل يتجىلا 

أ ّسس درويش وحدايت مجعية الاحتاد احملمدي من أ جل مواهجة وحدايت، أ حد أ ل عالم البارزين يف عرصه. 

من أ ن النوريس ال يتفق هيذه امجلعية اليت مظاهر العداء لال سالم اليت أ حقمت يف احلياة يف تركيا. عىل الرمغ 

نشاء امجلعية، بل أ لقى النوريس  ال أ نه حرض الاجامتع اذلي أ علن فيه ا  غلب عىل طابعها طابع العنف والشدة، ا 

 فيه خطبة حنو ساعتني حث احلارضين فيه عىل المتسك بأ داب اال سالم. 

بدمع تكل اجلريدة بنرش مقالته فهيا عىل مث ملّا أ صدر درويش وحديت جريدة وولقان، شارك النوريس 

ىل أ يخ درويش  الرمغ من خمالفته ملهنج درويش وحديت. ومما كتبه النوريس يف مقالته املنشورة يف املةل: "ا 

ّن ال دابء جيب أ ن يتحلوا ابل دب، وال س امي اال ساليم، وليكن الضمري ادليين هو احلارس لنظام  وحديت، ا 

 املطبوعات."

 

 لتجديد والاجهتادوسطية يف ا (4)

نه أ فرد رساةل خاصة عنوهنا برساةل الاجهتاد، حيث بني  اهمت النوريس كثريًا مبوضوع التجديد والاجهتاد، بل ا 

فهيا س تة أ س باب حتول دون ولوج ابب الاجهتاد يف هذا العرص. فهو ليس ممن يرفض التجديد ويغلق ابب الاجهتاد 

 يدخل هذا الباب دون التسلح ابلعلوم املطلوبة. مطلقًا، ولكنه ال يسمح للك من هب ودب أ ن

يرادن رسائل النور ال ا   وذِل ل ن مسأ ةل فقهية ولو اكنت جزئية خالفًا ل راء ال مئة املهتدين مطلقًا،  تكرث من ا 

 .املمتع اذلي يفقد أ سس اال ميان وحرارة الانامتء، ال فائدة أ ن حتدثه عن تفاصيل الرشيعة
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  التجديد والاجهتاد يف ال مور التالية:تتجىل وسطية النوريس يف

a. االتصال ابملصدر واملرجع 

يرى النوريس أ ن التجديد ال يعين الاخنالع عن ال صاةل واملصدر. فاملؤمن جيب أ ن يكون دامئ 

االتصال مبصدر القرأ ن والس نة يف حياته. فأ عداء اال سالم حياولون دامئ قطع العالقة والصةل بني املؤمن وبني 

 ومرجعه ال سايس وهو القرأ ن والس نة.مصدره 

ضاليل اذلي قام به منظامت رسية اليقاع الش باب والشاابت  فسادي وا  فقد أ شار النوريس ا ىل دور ا 

ىل السفاهة والغواية. فقد أ اثروا الش هبات حول فرضية  حضااي هلم، بتذليل س بل الشهوات أ ماهمم، وسوقهم ا 

، فرّد علهيم النوريس بكتابه رساةل احلجاب، بني فهيا أ ربع جُك وصفوه بأ نه من سامت التخلفجحاب املرأ ة، و 

 لفريضة احلجاب.

فالنوريس يؤمن مببدأ  احملافظة عىل القدمي الصاحل وال خذ ابجلديد النافع. ويتجىل ذِل كثري يف رؤيته 

ىل اجل ىل نظام الربملان، وا  ىل املرشوطية، وا  ن رؤيته ا  ىل كثري من املسائل املس تحدثة، حيث ا  امعة اال سالمية، ا 

ىل الرب العاملية ال وىل والثانية، لك ذِل مبنية عىل التأ صيل الرشعي من القرأ ن والس نة.  وا 

b. التواكب مع العرص 

من مضن مظاهر الوسطية يف التجديد والاجهتاد أ ن يتواكب العامل والواعظ وادلاعي مع العرص اذلي 

ىل قةل تأ ثري الوعاظ يف يعيش فيه بلك مشالكه وحتدايته. ف ريى النوريس أ ن من مضن ال س باب اليت أ دت ا 

ن أ كرث مواعظهم ال ت عدم تواكهبم معيف عرصه موعظهتم   وافق حاجات العرص. العرص، حيث ا 

ىل الوعاظ. فمل يؤثر يّف نصاحئهم ووعظهم. فتأ ملت  نين اس متعت ا  يقول النوريس يف صيقل اال سالم: "ا 

 يف السبب، فرأ يت أ نه فضاًل عن قساوة قليب، هناك ثالثة أ س باب: 

يراد  -3 هنم يتناسون الفرق بني احلارض واملايض، فيبالغون كثريًا يف تصوير دعاوهيم حماولني تزويقها دون ا  ا 

يراد ال دةل  ىل ا  قناع الباحث عن احلقيقة، فالزمن احلارض أ كرث حاجة ا  الاكفية اليت ال بّد مهنا للتأ ثري وا 

 ال دةل.
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هنم عند ترغيهبم بأ مر ما وترهيهبم منه يسقطون قمية ما هو أ مه منه، فيفقدون بذِل احملافظة عىل  -3 ا 

 ل مّه.املوازنة ادلقيقة املوجودة يف الرشيعة، أ ي ال ميزيون بني املهّم وا

ن مطابقة الالكم ملقتىض احلال يه أ رىق أ نواع البالغة، فال بد أ ن يكون الالكم موافقا حلاجات  -1 ا 

ىل الزمان  ال أ هنم ال يتلكمون مبا يناسب تشخيص عةّل هذا العرص، وك هنم يسحبون الناس ا  العرص. ا 

 الغابر، فيحدثوهنم بلسان ذِل الزمان.

قناع، وأ ن يكونوا أ يضًا فعىل الوعاظ واملرشدين واحملرتمني أ   ثبات واال  ن يكونوا حمققني ليمتكنوا من اال 

مدققني لئال يفسدوا توازن الرشيعة، وأ ن يكونوا بلغاء مقنعني يك يوافق الكهمم حاجات العرص، وعلهيم أ يضًا أ ن 

 يزنوا ال مور مبوازين الرشيعة."

ت عرصه، فبذل هجده ودعوته يعّد النوريس ادلاعي املديد، واملصلح املهتد اذلي أ درك حاجا

وصالحه مبا يتواكب مع عرصه. فلك رساةل كتهبا من مجموعة رسائل النور لها ميوهتا اخلاصة تعاجل مشلكة معينة 

ىل الشوق لقراءة رساةل أ خرى.  يواحجها املرء يف حياته. فلك رساةل رخاطب صنفاً معيناً من الناس، وحتملهم ا 

ن قال النوريس: "يف هذا العرص الغ ريب، كام أ ن أ هل اال ميان يف أ شد احلاجة ا ىل رسائل النور، وا 

ن علامء الرشيعة كذِل ومعلمي القرأ ن الكرمي مه يف  معلمي املدارس احلديثة حباجة ماسة ا ىل "عصا موىس"، فا 

 أ شّد احلاجة ا ىل "ذي الفقار"."

حدى ع  رشة جحة من أ شار النوريس من خالل الكمه السابق أ ن كتاب "عصا موىس" اذلي يضم ا 

حدى عرشة مسأ ةل من رساةل المثرة، يناسب أ ن يس تفيد منه طالب اجلامعة ميانية مع ا  ، ل ن هذا احلجج اال 

ة جيدون ، بيامن علامء الرشيعالكتاب كفيل أ ن يبطل به معل حسرة الضالةل العلمية، وأ ن يفجر به ينابيع اال ميان

 قرأ نية" واملعجزات ال محدية" و "رساةل احلرش".اذلي يضّم "املعجزات ال" بغيهتم يف كتاب "ذوالفقار

c. :الزتام قمي الوسطية يف احلُك 

ومن أ مه مظاهر الزتامه قمي الوسطية يف احلُك الزتم النوؤيس يف حياته اجلهادي قمي الوسطية يف احلُك. 

 ما ييل:

i. احرتام القواعد ال ساس ية 
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املس تقبل هو مدرسة ال فاكر فهو يرى أ ن النوريس حيرتم القواعد ال ساس ية يف احلُك. 

اكن م(: "3111خبالف املايض اذلي هو مدرسة املشاعر املادية. قال النوريس )صيقل اال سالم: 

قناع يف الزمن احلارض هو ال فاكر  قناع اخلطايب اكفيًا ال رشاد أ هل الزمن املايض، أ ما مصدر اال  اال 

احلق. ذلا، ال يثبت املّدعي بغري الرباهني والعقل واحلق واحلمكة، مما ودّل التحري عن احلقيقة وعشق 

 القاطعة. فأ بناء احلارض واملس تقبل ال يش بع أ ذهاهنم تصوير املدعي وتزيينه، بل يطلبون الربهان."

م( أ صوال وقواعد لتصحيح مهنج 3111من أ جل ذِل، وضع النوريس )صيقل اال سالم: 

ىل احلقيقة، ويه: )أ (  البحث العلمي، ولتكون مهناجًا يلزتم به الباحث احلّق، ح ىت ينجح يف الوصول ا 

ىل أ عامق  أ ن يسري الباحث غور املوضوع، )ب( أ ن يتجّرد من املؤثرات الزمانية، )ج( أ ن يغوص ا 

املايض للحصول عىل جتارب ال خرين، )د( أ ن يزن ال مور مبوازين منطقية حبتة، دون تدّخل 

  حبثه.العواطف، و )ه( أ ن يفتّش عن منبع ومصدر لّك يشء يف

ii. التيسري يف مسائل الفروع 

العرص اذلي يكون المتسك ابدلين فيه والزتام التقوى والصالح ك منا حياول عاش النوريس يف 

غراء  املرء نقل جبٍل أ و يعاكس تيارًا. وذِل ل ن يف عرصه اكنت القوة والغلبة للباطل والرش والفساد وا 

الشهوات. ولهذا ليس من املنطق محل املسلمني عىل العزمية والتشديد يف مسائل الفروع، اكال ناكر 

الشديد عىل من يكشف الوجه والكفني من النساء، وتفس يق العلامء املوزين ذلِل، مع أ ن الغالب 

 اليوم الهتتك ا ىل درجة الهبميية. ومن املعلوم أ ن جواز كشف الوجه والكفني هو من نساء املسلمني

 م(.3116مذهب معروف عن العلامء. )بوعود: 

ىل التيسري يف مسائل الفروع.  ن من مظاهر الزتام النوريس قمي الوسطية يف احلُك أ نه مييل ا  ا 

صاحل الرضورية اليت جاء الرشع وكيف ال، فعرصه هو العرص اذلي ضاعت فيه القضااي الكربى وامل

ىل القضااي اجلزئية التحس ينية والتمكيلية، وقد ضاعت  حبفظها، فال يصح أ ن يرصف جّل اجلهود ا 

 ال صول الرضورية.



20 
 

: "ففي هذا الوقت اذلي يتسم ابدلمار ال خاليق م(3111)سرية ذاتية:  قال النوريس

طالق الشه اثرة هوى النفس ال مارة، واب  وات من عقالها، تصبح التقوى أ ساسًا عظاميً والرويح، واب 

ذ أ ن جّداً  نه دفع للمفاسد وترك للكبائر، ا  ، بل ركزية ال ساس، وتكسب أ فضلية عظمية من حيث ا 

ّن التيارات املدمرة تتفامق يف  درء املفاسد أ وىل من جلب املنافع، قاعدة مطردة يف لك وقٍت. وحيث ا 

ذ التوفيق ا ىل معٍل صاحلٍ مع هذا الوقت، فاذلي يؤدي الفرائض وال ير  ذن هللا، ا  تكب الكبائر ينجو اب 

ن اكن قلياًل، يغدو يف حُك الكثري مضن هذه  ن معاًل صاحلًا، وا  هذه الكبائر احمليطة أ مر اندر جّدًا. ا 

   الرشائط الثقيةل والظروف العصيبة."

ّن أ وجب الواجبات عىل املسلمني اليوم هو حفظ دين ال ّمة، وحامية كياهن ا، ورّد ش هبات ا 

ناكر عىل املقرّصين  أ عداهئا، والتصدي للطعنات ال تية من لك هجة، وليس تتبع عورات املسلمني، واال 

واخملالفني يف الفروع واجلزئيات، واحلطّ عىل من يتساهل مهنم يف ذِل. كيف ميكن أ ن يترصف 

ن ثل من يضع جّل اهامتماته يف مَ  املسلمون بذِل، والعدو واقف عىل الثغور، ويغري املرة بعد املّرة. ا 

، بني متساهل وبني متحّر لالحتياط، مكثل من البحث عن الاختالف يف مسائل الفروع واجلزئيات

اكن مع صديق هل يف بيت يأ مره ويعظه، فأ غار علهيام عدّو هلام يريد افتحام البيت علهيام، جفعل الصديق 

وجتميل ثيابه، فشغهل حىت اقتحم العدّو  يتأ هب لدلفاع، ومكث هو يأ مره بوجوب حتسني مظهره

 وأ هجز علهيام.

ن الاش تغال ابل مور اخملتلف فهيا بني املسلمني يف عرصه، رمغ وجود اخلطر ادلامه، اعتربه  ا 

)املكتوابت:  النوريس مرضًا اجامتعيًا خطريًا اذلي جيب عىل ال مة معاجلته برسعة. قال النوريس

غارة عىل عشرية : "فيا معرش املؤمنني، أ تم(3111 درون ُك يبلغ عدد عشائر ال عداء املتأ هبني لال 

هنم يزيدون عىل املائة، ومه حييطون ابال سالم واملسلمني اكحللقات املتداخةل. فبيامن ينبغي أ ن  اال ميان؟ ا 

يتاكتف املسلمون لصد عدواٍن واحد من أ ولئك، يعاند لك واحد وينحاز جانبًا، سائرًا وفق أ غراضه 

ك نّه ميهّد السبيل لفتح ال بواب أ مام أ ولئك ال عداء، ليدخلوا حرم اال سالم ال من. فهل الشخصية، 
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يليق هذا بأ مة اال سالم؟ فأ فق أ هيا املسمل، واعمل أ ن زعزعة قلعة اال سالم احلصينة حبجج اتفهة 

 وأ س باب واهية خالف للوجدان احلّي وأ ي خالف، ومناف ملصلحة اال سالم لكيًّا، فانتبه."

ىل التقريب بني املذاهب اال سالمية،  واجلدير ابذلكر، أ ن النوريس يمعّد من أ وائل ادلعاة ا 

م(: "مفا ينبغي للش يعة أ ن جياهبوا أ هل 3111وخاصة بني الس نة والش يعة. قال النوريس )اللمعات: 

دى أ هل الس نة ابلعداء اتركني اخلوارج وامللحدين، اذلين مه أ عداء الش يعة وأ هل الس نة معًا." مث ان

ىل العمل معا، قائاًل )اللمعات:  م(: "ارفعوا هذا الزناع اذلي ال معىن هل وال 3111الس نة والش يعة ا 

ن الزندقة احلامكة ال ن ن مل تزيلوا هذا الزناع، فا   حقيقة فيه، وهو ابطل ومرّض يف الوقت نفسه. وا 

فناء ال خ فنائه حتّطم تكل ال داة حكامً قواّيً تس تغّل أ حدكام ضّد ال خر، وتس تعمهل أ داء ال  ر، وبعد ا 

أ يضًا. فيلزمُك نبذ املسائل اجلزئية اليت تثري الزناع، ل نُك أ هل التوحيد بينُك مئات الروابط املقدسة 

ىل ال خوة والاحتاد."    ادلاعية ا 

d. التفاعل دون ذوابن الهوية 

ليسوا عىل وترية واحدة. فهناك  ال ميانع النوريس يف أ ن يتفاعل املؤمن ابل وروبيني. فال وروبيون يف رأ يه

ليه من صناعات وعلوم،  نسان الاجامتعية، مبا توصلت ا  أ ورواب النافعة للبرشية، اليت أ دت خدمات حلياة اال 

وبناء احلوار  ورخدم العدل واال نصاف. فهذا النوع من أ ورواب حث النوريس املسلمني التفاعل والاس تفادة مهنا

ىل . وهناك أ ورواب الضارة اليتمعها  فسدت ابملادية، وحسبت سيئات احلضارة حس نات لها، وساقت البرشية ا 

 فهذا النوع الثاين من أ ورواب ال بد من احلذر مهنا حىت ال يتأ ثر املسلمون سلبيًّا هبا.السفاهة. 

ىل التعاسة ليس هو اجلهل،  يرى النوريس أ ن السبب ال سايس اذلي أ دى النوع الثاين من أ ورواب ا 

اذلاكء، اذلاكء اذلي ينفصل عن اال ميان، فنصب ال وروبيون أ نفسهم يف مقام ال لوهية بدال من بل سببه هو 

هللا، بل أ نكروا وجود هللا، ودعوا ا ىل فصل ادلين عن احلياة. ولهذا ال ينبغي للمسلمني أ ن تذوب هويهتم 

 اال سالمية يف أ ثناء تفاعلهم مع ال وروبيني.

نسان بشلك عام، يف نظر يؤمن النوريس مببدأ  اللقاء حول ا ملشرتك. حفجم اخلطر اذلي هيدد مسار اال 

ال من خالل التفاعل اال جيايب مع لّك من يعنهيم أ مر هذه التحدايت، فميد  النوريس، ال يصلح يف التعامل معه ا 
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م(: "يف الوقت 3111اجلسور مع امجليع، سواء من املسلمني أ و غري املسلمني. قال النوريس )املالحق: 

رض، جيب االتفاق ليس فقط مع اال خوة املسلمني، بل مع الروحانيني املتدينني من النصارى، وعدم احلا

 الالتفات ا ىل مسائل الاختالف وعدم اخلوض يف املنازعات، وذِل ل ن الكفر املطلق يشّن جهومه."

ىل احلوار من خالل برقية جوابية لتوثيق الصالت، متهيدًا ملا بع دها من تقاب دعا النوريس البااب ا 

. وقد جاءه الربقية من الفاتياكن بتارخي  ىل مقام البااب  3123فرباير  33ووّدٍ م تبني بوصول كتاب "ذوالفقار" ا 

 ورسوره ابحلصول عليه، وشكره واحرتامه هل.

ىل أ ن يتسلح املؤمن  ن التعامل والتفاعل مع ال خرين دون ضياع الهوية وذوابن الشخصية حيتاج ا  ا 

قبل أ ن يدخل يف التفاعل. حيامن يتفاعل املؤمن بغريه قد جيري احلوار بينه وبني غريه حول بسالح العمل 

التوحيد، وصدق نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وصدق القرأ ن، و عاملية اال سالم يف ترشيعه. عالوة ا ىل ذِل، أ ثناء تفاعهل 

 مكة وال دب وال خالق.، والتحيل ابحلبغريه، يتطلب من املؤمن الشجاعة يف القول ابحلّق 

م(: "اعمل، اي من يش تغل ابملناظرة مع امللحدين 3111قال النوريس )املثنوي العريب النوري: 

حلاق  ن اكنت نفسك غري مزاكة، الجل ا  واملتشككني واملقدلين للزاندقة ال وروابويني، أ نك عىل خطٍر عظمي ا 

ن الكفار، ال س امي ا ل وروابويون، وال س امي نفسك رّشًا وتدرجيًا من حيث ال تشعر خبصامئك." مث قال: "ا 

نلكرتة وأ ابليس الفرنك، خصامء معاندون أ بداً للمسلمني وأ هل القرأ ن."    ش ياطني ا 

ال أ نه يرى أ ن احلوار ال يصلح أ ن  عىل الرمغ من علو ماكنة احلوار مع ال خرين يف نظر النوريس، ا 

املرّصون عىل كفرمه وعنادمه، ومه جيري مع مجيع الناس. فهناك صنفان من الناس الينفع احلوار معهم، أ وهلام 

رجال ادلين واملنرّصين والهيود الصهاينة، واثنهيام املس تعمرون وطالئع جنودمه من املبرّشين وأ كرث املسترشقني، 

 والهيود معومًا.  

e.  التسامح 

من أ معن النظر يف رسائل النور، جيد أ ن فهيا قسمني من املعارضني اذلين يواحجهم النوريس يف 

ميانية ويرفضها، ويصدون عهنا  رسائهل. القسم ال ول مه املعارضون من أ هل الضالةل اذلين يعارضون احلقائق اال 
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وحياربوهنا بش تال الوسائل. فالنوريس وّجه لهذا القسم من املعارضني جهومًا عنيفًا بدحض أ ابطيلهم، وتفنيد 

 يةل اليت تنتظرمه سواء اكن يف ادلنيا أ و ال خرة.اهتاماهتم الباطةل، وال ينىس النوريس أ ن يذكرمه بهناية وب 

ال أ نه ال حيدد أ سامءمه عىل ال غلب،  لهيم جهومًا، ا  واجلدير ابذلكر، عىل الرمغ من أ ن النوريس وّجه ا 

فأ وصافهم معربة يف الرسائل مطلقة دون تقييد. فأ كرثالنوريس من ذكر وصف "أ هل الضالةل"، "أ هل 

الكفر والزندقة"، وهكذا. ولهذا، مل يمتكن معارضوه من هذا القسم أ ن جيد ثغرة  السفاهة"، "املنافقون"، "أ هل

ال أ نه مل يمتكن أ ية هيئة حتقيقية من  للتسلط عىل رسائل النور، عىل الرمغ أ ن هناك حماكامت زادت عن أ لف، ا 

 م(3116)الصاحلي:  أ ن جيد مس متساكً غري قانوين يف رسائل النور.

مس" اذلي تناول فيه ال س تاذ أ وصاف ادلخال، اهتمه معارضوه من القسم حيامن نرش "الشعاع اخلا

ال أ نه بعد التحقيق والتدقيق قرر اخلرباء أ نه ليس فيه ذكر  ال ول هذا أ نه يقصد به مصطفى كامل وأ عوانه، ا 

منا هو جمرد رشح بعض ال حاديث الرشيفة حول ادلجال وفتنة أ خر الزمان.  مصطفى كامل، ا 

ين مه املعارضون من عامء ادلين وش يوخ املتصوفة اذلين يعارضون أ فاكر النوريس أ ما القسم الثا

من خشصياهتم، وال من ومهنجه الوسطي. فالنوريس واجه هؤالء ابدلفاع وحده دون الهجوم، ودون الهتوين 

رحي عىل أ راهئم. فأ قىص ما يقوم به النوريس يف هذا الصدد أ نه بنّي ما يراه صوااب من وهجة نظره دون التج

 اخملالفني. وهذا من مظاهر تساحمه يف وسطيته يف التجديد والاجهتاد.

أ شار النوريس ا ىل رضورة اتباع مهنج دفع السيئة امح دلى عوام الناس، سمن أ جل غرس روح الت 

ىل منا يقابل ابال حسان، لعهل يندم ويرجع ا   ابحلس نة وعدم الاسرتسال يف الرّد مبثل ما بدأ  به من التجرحي، وا 

: "العمل اال جيايب البنّاء هو معل املرء مبقتىض حمبته ملسلكه حفسب، من دون م(3111) الصواب. قال النوريس

ىل تفكريه أ و يتدخل يف معهل عداء ال خرين، أ و الهتوين من شأ هنم، أ ي ال ينشغل هبم أ صاًل."  أ ن يرّد ا 

نّ  ىل البناء العداوة من احلّساد أ و اخلصوم، يف رأ ي النوريس، حاصةل ال حم ا  اةل للك من يسعى ا 

عالء لكمة هللا، فعليه أ ن يتحىل ابحلمكة واليقظة. قال النوريس : "ما دمنا نعمل م(3111) وجياهد من أ جل ا 

، فال بّد من أ ن نصمد بكامل املتانة والصرب جتاه مجيع الويالت واحملن من أ جل حقيقة يه من أ مّه احلقائق وأ جلّها

ذ من احملمتل جّدًا أ ن حيّرك ضّدان علامء اليت قد تزنل بنا، وأ ن نوا جه بصدر رحب مجيع مضايقات ال عداء. ا 
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متظاهرون ابلتقوى، خمدوعون بأ نفسهم، أ و بتحريض غريمه هلم. وجتاه موقف كهذا ال بّد لنا من احملافظة عىل 

 وحدتنا، وعدم تضييع الوقت معهم يف اجلدل الفارغ."

ابحلس نة حاكيًا: "قبل س نتني ذكر مدير مسؤول يف غيايب وقد أ معل النوريس قاعدة دفع السيئة 

هانة وحتقري يل دون سبب ومرّبر. ونقل ال يّل، وتأ ملت ما يقرب ساعة بأ حاسيس لكامت ملفقة، فهيا ا  الكم ا 

ىل القلب حقيقة أ زالت ذِل الضيق، ودفعتين ل صفح عن ذِل  سعيد القدمي، مث وردت برمحته تعاىل ا 

ن اكن حتقريي وما أ ورده من نقائص رخّص خشيص ونفيس ابذلات، الشخص. واحلقيقة يه قل ت لنفيس: ا 

ّمارة  ىل تربية نفيس ال  ذ أ طلعين عىل عيوب نفيس. فا ن اكن صادقًا، فسوق يسوقين اعرتاضه ا  فلريض هللا عنه ا 

ن اكن اكذاًب، فهو عون يل أ يضًا للخالص من  ذا يعاونين يف النجاة من الغرور. وا  الرايء، ومن وتأ ديهبا، فهو ا 

ن نهبين أ حد عىل وجود عقرب يف أ ّي  نين مل أ صاحل نفيس قطّ، فا  الشهرة الاكذبة اليت يه أ ساس الرايء. نعم، ا 

ميان والقرأ ن،  هانته تعود لكوين خادمًا لال  ذا اكنت ا  جزء من جسمي، عيّل أ ن أ رىض عنه، ال أ غضب منه. أ ّما ا 

ن اكن الكمه ال جل حتقريي، فهذا أ يضًا ال فتكل ال تعود يل، فأ حيل ذِل الشخص ا ىل صاحب ال قرأ ن، وا 

 خيصين، وأ مهلت احلادثة واعتربهتا مل تقع ونسيهتا." 

 

 اخلامتة ونتاجئ البحث . خ

 : النتاجئ ال تية بعد جوةل علمية حول مظاهر فقه الوسطية عند سعيد النوريس، يتوّصل الباحث ا ىل

ن النوريس يف هجاده اال صاليح وحياته ادلعوي يعّد من مضن أ عالم املهنج الوسطي، فهو من  .3 أ معق املصلحني ا 

ميااًن، وأ غرزمه علامً، وأ صلهبم هجادًا، وأ مضامه قلامً، وأ رشقهم أ سلواًب، وأ وسطهم رؤية . فينبغي عىل اجليل احلايل ا 

 الاقتداء مبهنجه الوسطي.

ن فقه النوريس الوسطي يظه .3  يف تهوسطي ر يف ال مور ال ساس ية ابالس تقراء عىل سريته وكتابته، ابتداء من ا 

 يف التجديد والاجهتاد. تهيف املهنج، ووسطي  تهيف الفكر واحلركة، ووسطي  تهالعقيدة املوافقة للفطرة، ووسطي 

 .برضورة مزيد من ادلراسة يف بلورة فقه الوسطية من حياة ال س تاذ النوريسومن هنا، يرى البحث 

 

 فهرس املصادر واملراجع . د
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