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Abstract
Keeping faith is a basic need for Muslims in a meaningful manner, so that this activity 

cannot be separated from the lives of  each individual. On the other hand, the development 
of  the era with several shifts in values   maked to shift the position of  this need. Which 
requires a renewal in the method of  presenting it according to the times. So in this study, 
the researcher tried to analyze the method of  Bediuzzaman Said Nursi with his Rasail 
Nur in presenting a study of  faith that is in accordance with this era as a manifestation of  
renewal of  Islamic thought. This method which is different from the methods initiated by 
the previous scholars does not only contain theory, but also the applicative guidance of  the 
theory. In theory, Ustadz Nursi explained it with methods: (1) it does not enter into the 
debate of  the kalam cleric (2) calls on reason and heart (3) concludes with modern natural 
science (4) focuses on contemporary issues (5) repetition and analogy (6) call to action. And 
applicatively, he mobilized to: (1) focus on devotion to the Qur’an and faith (2) maintain 
real sincerity in everyday life (3) maintain ukhuwah Islamiyah and strengthen jama’ah. 
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Abstrak
Menjaga iman adalah kebutuhan dasar umat muslim secara maknawi, sehingga 

kegiatan ini tidak boleh lepas dari kehidupan masing-masing individunya. Di sisi lain, 
perkembangan zaman dengan beberapa pergeseran nilai-nilai ikut menggeser posisi kebutuhan 
ini. Yang mengharuskan adanya pembaharuan dalam metode mempresentasikannya 
sesuai dengan zaman. Maka, dalam penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis metode 
Badiuzzaman Said Nursi dengan Rasail Nur-nya dalam mempresentasikan kajian 
keimanan yang sesuai dengan zaman ini sebagai wujud pembaharuan pemikiran Islam. 
Metode yang berbeda dengan metode-metode yang telah digagas oleh para ulama sebelumnya 
ini tidak hanya memuat teori, namun juga panduan aplikatif  dari teori tersebut. Secara 
teori, Said Nursi memaparkannya dengan metode:  Pertama, Tidak masuk kepada 
perdebatan ulama kalam. Kedua, Menyeru kepada akal dan hati. Ketiga, Menyimpulkan 
dengan ilmu alam modern. Keempat, Fokus terhadap isu-isu kontemporer. Kelima, Repetisi 
dan analogi. Keenam, Seruan untuk berbuat. Dan secara aplikatif, beliau mengerahkan 
kepada: Pertama, Fokus terhadap pengabdian kepada al-Qur’an dan iman. Kedua, Menjaga 
keikhlasan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, Menjaga ukhuwah islamiyah 
dan memperkuat jama’ah.

Kata Kunci:  Dimensi Pembaharuan, Presentasi Kajian Keimanan, Rasail Nur, Badiuzzaman 
Said Nursi.

مقدمة

انلوايح  الغرب من خمتلفات  الفنت، وعرص سيطرة  عشنا اآلن يف عرص 
أمام انلظام  مبارشة أو غري مبارشة، وعرص اتلمّزق واهلزمة الكربى للمسلمني 
االجتماعية  والقيم  املبادئ  ففسدت  الغريب.  واحلضاري  والعسكري  السيايس 
واحتلت موازينها، ومن ثم يسهل الظالم وامللحد ىلع أن يزيد ادلاعيات السياسية 
إخفاء قبح الكذب املرعب وسرت مجال الصدق ابلاهر،1 فما نلا العالج إال إنقاذ 
اإليمان. وملا اكن األمر كذلك، اتلفتنا أنظارنا إىل موسواعت اإليمانية املنترشة 
تأيت كعالج شايف ألمراض جمتمع اإلساليم نظرا إىل  لم  إنّها  إىل اآلن، ووجدنا 
الزمان  بديع  األستاذ  فحاول  العرص  بهذا  يناسب  ال  اذلي  املواد  وعرض  املنهج 

1 حممد الغزايل، الغزو اثلقايف يمتد يف فراغنا، )القاهرة: دار الرشوق، د.س.(، 4-5.
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سعيد انلوريس مع رسائل انلور بتجديد منهج عرض مباحث اإليمان اذلي يتمزي 
باالنسجام بني انلظرية واتلطبيقية.

مفهوم ابلعد اتلجديدي 

القائلني بوجود  أو نفسه عند  قائم باجلسم،  امتداد  ابلعد هو عبارة عن 
اخلالء،2 مثال ابلعد اذلي هو بني األىلع واألسفل يسىم عميقا العتبار الزنول، 
يوجد  ال  أي  منه،  أقرص  ال  الشيئني  بني  امتداد  وهو  الصعود.3  العتبار  وسماك 
بينهما أقرص من ذلك االمتداد، بِلغة أخرى فهو االمتداد األقرص من االمتدادات 
ْبَعاُد«. ومثال لرتبية اإلنسان أبعاده خمتلفة؛ منها 

َ
املفروضة بني الشيئني،4 ومجعه »األ

ابلعد اجلسدي وابلعد الرويح وابلعد العاطيف وابلعد االجتمايع وابلعد الوظييف 
هو  اتلجديدي«  »ابُلعد  ومفهوم  تربيته.5  إيلها  تمتّد  اجلوانب  هذه  لإلنسان  أي 
االمتداد اتلجديدي. وهو يف هذا ابلحث امتداد اتلجديدي اذلي محله األستاذ 
انلوريس يف عرض مباحث اإليمان، أي يعين بأّن انلوريس جاء بمباحث اإليمان، 
يف رسائل انلور بشلك مغاير عن غريها من املوسواعت اإليمانية. فهو يأيت بيشء 

جديد هلذه املباحث وسيأيت منه اجلديد حول اإليمان يف ميدان معني. 

الفضيلة،  دار  )القاهرة:  املنشاوي،  اتلحقيق: حممد صديق  اتلعريفات،  معجم  اجلرجاين،   2

د.س.(، 42.
الرسالة،  مؤسسة  )بلنان:  اللغوية،  والفروق  املصطلحات  يف  معجم   – اللكيات  الكفوي،   3

1998(، ط. 2، 236.
– يلع  العجم  رفيق  اتلحقيق:  والعلوم،  الفنون  اصطالحات  كشف  اتلهانوي،  4 حممد يلع 

دحروج، )بلنان: مكتبة بلنان، 1990(، 340-341.
5 لفهم معىن مصطلح ابلعد يف األطروحة، ارجع إىل مقال: عبد املجيد انلجار، ابلعد العقدي 

بلنية اإلنسان يف فكر انلوريس، جملة انلور، العدد 5، )إسطنبول: مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم، 
يناير، 2012(، 100.، راجع إىل مقال: حممد ادلحيم، ابلعد الرويح يف العالقات اإلنسانية، صحيفة املكة 

املكرمة، اخلميس، 29 ربيع اثلاين 19/1436 قرباير 2015.
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منهجه يف عرض مباحث اإليمان نظريا

يشمل هذا املنهج انلظري إىل سّتة نقط: أّوال، عدم ادلخول يف اختالفات 
الكتابات  فإّن  القديم،  العرص  يف  الكالمية  الِفرق  لظهور  الكالمية.  اآلراء 
حول مباحث اإليمان تدور حول احتجاج اآلراء هلؤالء املتلكّمني مع قضاياها 
اإلسالمّية،  العقيدة  عن  املنحرفة  املذاهب  أصبحت  معظمها  وألّن  الكالمّية، 
امتدادها.  وسوء  مبادئها  لفساد  اتباعها  يصح  فال  والشيعة،  والقدرية  اكملرجئة 
وأيضا فإّن ابلحث عنها ال يفيدنا كثريا يف هذا العرص، حيث أن فيها االختالفات 
ىلع  يقدر  ممن  وقليل  حبثه،  ُحرم  حدود  إىل  يتجاوز  وقد  ادلين  حول  الكثرية 
استيعاب املسائل فيها إذ أنها بعيدة عن الفهم ويستغرق إىل وقت طويل لصعوبة 
درجتها. وأيضا كما قال األستاذ خادل حمجوب، فإّن منهج رسائل انلور يف كثري 
من املوضواعت يبعد عن اجلدال العقيم، وإن يطلب من األمر شيئا من اجلدال 

فليكن حمصورا حبالة الرضورة.6

مثال ذلك، بدال من االختالف يف صفات اهلل هل يه عني اذلات أو الصفة 
القائمة باذلات، ركز انلوريس يف حبث جتليات صفات اهلل يف مجيع خملوقاته، وهو 
يربهن نلا بروعة املخلوقات مع أدلّة اتلوازن واالنتظام والكمال يف أفعاهل سبحانه 
وتعاىل تعكس نلا صفاته وأسماءه احلسىن. برشط أن نشاركه يف دعوته بإمعان 
شؤون  تضّم  ربوبيته  مراتب  لوجود  تعاىل،  وصفته  اسمه  للّك  واملالحظة  انلظر 
وعناوين خمتلفة، ولكن يتناظر بعضها مع بعض، وهل ضمن إجراءته العظيمة 
بنظره  ذلك جيول  وبعد  بعض.  بعضها  يشاهد  متباينة، لكن  جتلّيات وجلوات 
نشاهد  أن  نريد  إذا  انلقطة،  هذه  نلا عن  وأوىص  حادثة.  لّك  ويشاهد جتلّيه يف 
تلك احلقائق الرفيعة عن قرب، ينبيغ نلا اذلهاب إىل حبر هائج، وإىل أرض مهزّتة 

6 خادل حمجوب، درس اإلهليات عند بديع الزمان انلوريس، معالم املنهج ومؤرشات اتلجديد، 

جملة انلور لدلراسات احلضارية والفكرية، العدد 11، )إسطنبول: مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم، 
يناير 2015(، 35.
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بالزالزل، فسنسمع أنّهما يناديان »يا جليل.. ويا العزيز.. وياجلبار..«. وينبيغ نلا 
الزنهة إىل بساتني األزهار فنسمع منها تنادي »يا اجلميل..«، ثم نشاهد إىل األم اليت 

تقوم بوظيفتها راعية أوالدها، فسنسمع منها »يالرحيم.. ويالرمحن.. ياللطيف..«.7

الكالمّية  املوسواعت  يف  األدلّة  اكنت  ملا  والقلب.  العقل  خماطبة  ثانيا، 
فإّن استخدام األدلّة  املوسواعت اإليمانية  العقلّية، ونظرا إىل  أغلبها يه األدلّة 
القديم.8  العرص  يف  الكتابات  تتمزّي  اخلاصة  وهذه  انلقلّية،  األدلّة  يه  األغلبّية 
استخدام  امزتاج بني  إىل  املسلمون  واملعارص9 حيتاج  العرص احلديث  ولّما جاء 
اإلنسان  كفاءات  باستخدام  انلوريس  فقام  انلقل.  إهمال  دون  والعقل  انلقل 
بالعدل، منها خماطبة العقل والقلب. كما نعلم أّن العقل أىلغ مدار ما يفاخر من 
يناظر وجيادل اإلنسان، ولكّنه عرضة للخطأ إن لم يكن هل مرشد حقييق وهو 
يتعاون  القرآن،10 ولم يستطع أن يقوم بنفسه ملحدود قوته، وهلذا اكن انلوريس 
بوسيلة القلب؛ وبه يهيج منه ايلقني والعلم وانلية،11 وهو يقّوي املعلومات اليت 

يكسبها العقل.

أيّة  لم جند  وذلا  اآلخر.  واحد وجيانب  بني  يفصل  أن  فمقامهما ال جيوز 
رسالة من رسائله بيانا ختاطب العقل فحسب، بل خياطب العقل والقلب معا. 
إىل  ترجع  أن  الفطرة  يساعد  والقلب  العقل  استخدام  موازنة  ابلاحثة  نظر  ويف 

دار سوزلر، 2013(،  )القاهرة:  الصاليح،  قاسم  ترمجة: إحسان  اللكمات،   ، انلوريس  7 سعيد 

طبعة 7، 376-377.
واتلوزيع،  للنرش  سوزلر  رشكة  )القاهرة:  القرآن،  رحاب  يف  انلوريس  سليمان،  عرشايت   8

.122 ،)1999
9 أخذت ابلاحثة مصطلح عرص احلديث واملعارص من كتاب: زيك امليالد، الرتاث إىل الجتهاد: 

الفكر اإلساليم وقضايا اإلصالح واتلجديد، )املغرب: دار ابليضاء، 2004(، طبعة 1، 289-290.
10 يلع بن عبد اهلل القرين، منهج القرآن الكريم يف الرد ىلع املخالف يف مسائل العتقاد، 

)د.م: جملة تبيان لدلراسات القرآنية، العدد 51 سنة 1435 ه(، 236.
11  الرتمذي، بيان الفرق بني الصدر والقلب والفؤاد واللب، اتلحقيق: ادلكتور يوسف ويلد 

مرىع، )عمان: املركز املليك للبحوث وادلراسات اإلسالمية، 2009(، 14.
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أصلها لعبادة اهلل وحده.12 وملا كّنا سِلمنا الفطرة واعتمدنا ىلع ما فطرت عليه 
انلفوس يف ابليان عن اإليمان فهو أيرس الطريق دون عمل فكري عميق أقوى 
أثرا وأبلغ حجة.13 وهذا ما جيعل قارئ رسائل انلور  إيمانا وإذاعنا يف قلبه ويشعر 
األستاذ  ومّثل  األخرى.  املصنفات  يف  جيده  مما  بكرثة  أكرث  جديدة  ذلة  دائما 
املقامات  يف  وارق  وشاهد  ويلا  »كن  تقول  كأنّها  السابقة  املؤلفات  انلوريس 
وادلرجات، وابرص وتناول األنوار والفيوضات«، بينما رسائل انلور تقول »كن 
ما شئت وأبرص. وافتح عينيك فحسب، وشاهد احلقيقة وأنقذ إيمانك اذلي هو 

مفتاح السعادة األبدية«.14

بالعلوم  انلوريس  يستعني  احلديثة.  الكونية  بالعلوم  االستدالل  ثاثلا، 
العلوم  من  علم  لك  »إن  قال  حيث  اإليمانية،  احلقائق  لرشح  احلديثة  الكونية 
بلغته  وكماالته  اجلليلة  بصفاته  الكريم  باخلالق  ويعّرف  دائما  اهلل  عن  يبحث 
به  جاء  بما  اتلوافق  حتم  تُوافق  احلديثة  العلوم  أّن  ىلع  ديلل  وهذا  اخلاصة«،15 
حبث  يف  يتخصص  اذلي  السالم  عبد  ادلكتور  قال  كما  وهو  الكريم.16  القرآن 
اجلمايلة فإّن مجال الاكئنات ديلل ىلع اهلل ولسان ناطق عن مدى عناية املبدع 
خبلقه وتلطف بها، ويه تستخري لتستأنس املخلوقات بعضها ببعض، واجلمال 
الظاهري ديلل مجال ابلاطن.17 وإذا اكن األمر هكذا، لم يصعبنا استدالل وجود 

12 تعترب ابلاحثة أّن الفطرة صفحة بيضاء تصور هل حقيقة يشء، ففطرة اإلنسان يه عبادة 

اهلل وحده، وهو سبحانه وتعاىل قد وهبنا احلواس والعقل والقلب يلعمل ما فطرت ىلع انلفوس. ولكّن 
الفطرة يمكن أن تنحرف من أصلها، لوجود ابليئة حتيط بها، واالعتقاد اخلاريج يتناول انلفس خالل 
حياته، فينس فطرته احلقييق، وهلذا، إرجاع الفطرة إىل ما خلقت ألجله أمر مهم وأصبح رسَّ  جناح 

ادلعوة اإلسالمية.
13 القرين، منهج القرآن الكريم يف الرد، 237.

 ،)2013 سوزلر،  دار  )القاهرة:  الصاليح،  قاسم  إحسان  ترمجة:  املالحق،  انلوريس،  سعيد   14

طبعة 7، 98-99.
15 انلوريس، اللكمات...، 173.

16 أمحد حممد سالم، جتديد علم الكالم يف فكر بديع الزمان سعيد انلوريس، )القاهرة: دار 

سوزلر، 2010(، 149-150.
:  اجلمايلة يف  الوظيفية يف رسائل انلور  الرؤية اجلمايلة وأبعادها  أقلمون،  السالم  17 عبد 
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اهلل واإليمان به إيمانا حتقيقيا، ويه األدلة الواضحة ال يمكن حجابها حيث أنّنا 
نشاهد مجيعها يف لك طرف نلتفت. ويعترب أّن هذا هو أسلم املنهج من الشبهات، 
املادية  األمثلة  انلوريس  الربهنة. وذلا، ساق  أساًسا من وسائل  املادة  ذ 

ّ
اخت حيث 

امللموسة كديلل يف املسائل اإليمانية.18

مجيع  أّن  ىلع  دلّت  انلتيجة  أّن  بدهيًّا  لَوجدنا  انلوريس،  بقيام  قمنا  ولو 
أّن العالم موجود بذاته ال بغريه،  العوالم خاضعة هلل وحده، ويستحيل أن نقول 
فليس يف نقطة أن ندخل يف إنكار وجود ربوبّية اخلالق يف لك زاوية من احلياة. 
ثّم إذا تّم االعتقاد أو اإليمان بوجود اخلالق املريب هلذه الاكئنات، يرَس انلفس ىلع 
اتّلعبد هل عّز وجّل تلقائّيا.19 وهذا، كما يقصد انلوريس من خالل رسائل انلور، 
دعوة  واألسماء وصفاته  الربوبّية  توحيد  إقرار  إىل  يدعو  أنّه  ابلاحثة  ترى  وكما 

عميقة ودقيقة األدلّة، ويعّم أخريا إىل دعوة  توحيد األلوهية.

السابقون  علماءنا  اكن  لّما  املعارصة.  القضايا  يف  املباحث  تركزي  رابعا، 
مرتكزون يف عرض مباحث اإليمان اتلأسيسية أيّة القضايا املبدئية األساسية 
اإلسالم  بني  والفرق  اإليمان،  تعريف  قضّية  مثل  اإليمان،  حول  املتداولة 
واإليمان، ودخول العمل يف مسىّم اإليمان، واالستثناء يف اإليمان، واإليمان يزيد 
وينقص، وذّم اإلرجاء وأهل ابلدعة، والكفر ضّد اإليمان، والفرق بني الكفر 
القضايا  أّن  حبجة  كثريا،  فيها  يرتكز  لم  انلوريس  فاألستاذ  والرشك،  وانلفاق 
تتمزّي   العرص  هذا  يف  وأّما  القديمة،  بالقضايا  تماما  خمتلفا  واملعارصة  احلديثة 
قضاياه بمواجهات العلوم شىت تسابق ادّلين يف دخول حياة اإلنسان، فينسحب 

اإلنسان من ادلين إىل تلك العلوم.

الفكر اإلساليم املعارص انلوريس نموذجا، )إسطنبول: سوز للطباعة والنرش، 2006(، ط.1، 200.
18 إحسان قاسم الصاليح، نظرة اعمة عن حياة بديع الزمان سعيد انلوريس، )القاهرة: دار 

سوزلر للنرش ، 2010(، طبعة 1، 160.
براهني وأدلة إيمانية، )دمشق: دار القلم، 1987(،  19  عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، 

طبعة 1، 11-15.
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لّلها بتحليل 
ُ

وال يعين رسائل انلور ال تهتّم بالقضايا اتلأسيسية، بل يه حت
القضايا  فيها، واختارت بعض  أن تطول  بعبارة قصرية وبسيطة دون  مستوعب 
ذلك،  وبعد  تاما.  فهما  يفهم  أن  اإلنسان  يمكن  حىت  العرص  بهذا  تناسب  ما 
أحوال  تسيطر  اليّت  املعارصة  املشكالت  حل  برتكزي  انلوريس  األستاذ  حلّل 
املجتمع اإلساليم، مثل القضايا تتعلّق بوظيفة النساء مع فطرته، وقضايا راعية 
الشيخوخة اليت ستواجه حياتها احلقيقية يف الربزخ، وتربية  الشباب اذلين هم 
أجيال يف عرص القوة واهلمة، وراعية املرىض، وصيانة اإلخالص والصرب، ومسائل 
االقتصاديّة وتكافُل األغذية، وتنبيه املتاكسلني وايلائسني والعطالني، وغريها 

من القضايا االجتماعية اليت حتتاج إىل عالجه عالجا إيمانيا.

ىلع  انعكس  قد  اإليمان  أّن  ىلع  الزنداين  املجيد  عبد  الشيخ  قال  كما 
املوسواعت  يف  ابليانات  اكنت  وملا  مشاهدة.20  صاحلة  وأعماال  سلواك  صاحبه  
معالم  إىل  يشري  أن  دون  فحسب،  اإليمان  ذات  مفهوم  ىلع  ترتكز  اإليمانية 
اتلطبيق يف الواقعات احلايلة عندئذ، تعترب ابلاحثة أنّها ناقصة. رغم أّن اتلعريف 
فإّن  باجلوارح،  وعمال  باللسان  وإقراًرا  القلب  يف  تصديقا  يشمل  اإليمان  عن 
تطبيق  كيفّية  يف  تلقائّية  أفهامهم  تكون  ال  اتّلعريف  هلذا  القارئني  املجتمع 
اإليمان يف احلياة ايلومية. وهذا من واقع زماننا أن يوجد مقّرر اإليمان وال يعمل 
أن يعرض  فعال،  املنهج صالح  بهذا  فقيام انلوريس  اإليمان.  وال يوصف كأهل 

قضايا الفكرّية االجتماعّية بإطار اإليمان.

خامسا، اتلكرار واتلمثيل. فنحن إذا قرأنا موضواع من رسائله يف موِضع، 
سوف جند حبثا مساويا يف موِضع آخر أعّمه أو أدّقه، وذلك ألجل اتّلذكري واتّلدقيق 
وادلعوة إىل اليشء املهّم، حمتاج شديد االحتياج يف حياتنا، وإنّما تكّرر احلاجة 
يستلزم اتِلكرار؛ وهذه قاعدة ثابتة. كموازنته بني الكفر واإليمان وهو يربطه 

20 عبد املجيد الزنداين، توحيد اخلالق، )غري مفهرس(، 3.
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بواقع حياتنا بقصص متنوّعة مع الكثري من العرب حىت يسهل علينا فهم ذلك. 
فنجد فيما أتيح أن مجيعها مرتبطة ببعضه، فاتسعت دائرة الفهم بني القضايا.21 
ثّم، فإّن اتلمثيل ال يورث السأم بل يزيد الشوق يف قراءتها، وقال األستاذ  ومن 
وال  القارئ  تضجر  وال  فيها،  نقصا  تعّد  ال  الرضورية  بأّن تكراراتها  انلوريس 
من  مأخوذة  واملادة  مفصال،  الكتيب  جند  كثريا  وحىت  تُضجر.22  أن  هلا  ينبيغ 
املرىض،  رسالة  اإلخالص،  كرسالة  املوجود،  من  أدّق  حبثا  انلور  رسائل  لكيات 

رسالة الطبيعة، رسالة مرشد الشباب، املعجزات القرآنية، وغريها من الكتيب.

املعاين  إنّما يريد أن يقّرب  فإّن سبب إكثاره عند انلوريس  ويف اتلمثيل، 
إىل األذهان من جهة، ويظهر مدى معقويلة احلقائق اإلسالمية ومدى تناسبها 
اليت  احلقائق  هو  إنّما  اتلمثيل  يف  احلاكيات  فمغزى  أخرى،  جهة  من  ورصانتها 
تنتيه إيلها، واليت تدّل عليها كناية.23 وهذه ومن ممزيات رسائل انلور إنها تبنّي 
أغلب مباحثها بوسائل احلاكية اتلمثيلية، يسهل القارئ ىلع إدراك فهم نصوص 
الرسائل وحقائق القرآن معا. واتلمثيل اذلي جاء منها ليس جمرد اخليال عبثا ال 
حىت  وحتركها  اإلنسانية  الكفاءات  ختاطب  الصادقة  احلقائق  يه  إنّما  هل،  معىن 

يبعث يف نفس اإلنسان إعمال الفكر وإذاعنا للقلب ويبارش يف ترقية إيمانه.

سادسا، احلّث ىلع العمل. اكن األستاذ انلوريس يف هذا املجال يدعو طالبه 
وقراء رسائل انلور إىل العمل، فإّن اإليمان ال يكيف أن يأيت باالعتقاد يف القلب 
فحسب، بل حيتاج إىل اتلحقيق باجلوارح، فالقضايا اإليمانية املطروحة يف رسائل 
انلور تدور يف احلث ىلع العمل. وكما قال ادلكتور مأمون فريز جرار أّن األستاذ 
انلوريس يسىع إىل إحياء اإليمان يف القلب، وحني حيىي اإليمان يدرك اإلنسان 

21 برهان حممد إدريس، منهج األستاذ انلوريس يف الربط بني األمور ادلنيوية وأمور اآلخرة: 

حلقة دراسية حول ابلعد األخروي يف رسائل انلور، ) سوز للطباعة والنرش، 6006(، طبعة 1، 154-155.
22 سعيد انلوريس، الشعااعت، ترمجة: إحسان قاسم الصاليح، )القاهرة: دار سوزلر، 2013(، 

طبعة 7، 89.
23 انلوريس، اللكمات،...، 48.
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العبودية هلل، فريفض ما سواه، ويسىع إىل أن تكون حياته يف ادلنيا ىلع  معىن 
املنهج الرباين وىلع منهج الرسول صىل اهلل عليه  وسلم،24 فال يمكن اتلفصيل 

بني اإليمان يف القلب واتلحقيق باجلوارح أو العمل.

العمل  هو  انلوريس  األستاذ  اذلي حّثه  العمل  فإّن  باذلكر،  املثري  واليشء 
يعمل،  بما  اإلنسان اعرف  اتلفكر جيعل  يعمل، ألن  أن  فيما جيب  اتلفكر  بعد 
فيتفق بني علمه وعمله. واألستاذ انلور اهتّم هذا األمر اتلطبييق أكرث بالنسبة 
عرش  مخسة  يف  الطريق  تقطع  انلور  رسائل  كأن  قال  حيث  انلظري؛  األمر  إىل 
اإليمان  اإلنسان  فتبلغ  املنهج،  هذا  بسبب  سنة  عرشة  مخس  من  بدال  أسبواع 
مبارشا. ألن  حايلا  انلور  رسائل  اإليمان يف  تعايلم  أثر  وهذا جيعل  اتلحقييق.25 
العمل يف طبيعته يرسخ األذهان وسيستمر العمل عرفيا دون إجبار يف انلفس، 
وملا اكن العمل يسري إىل اخلري فاألذهان يتابع ذلك. وبالعكس ملا اكن اإلنسان 
يهتم بانلظرية دون العملية، فلم تكن تعايلمه مثمرة بل  يمكن أن يرتكها ألن 
العقل هل املعقوالت الكثرية، وملا زادات املعقوالت، يزيل قليال قليال سابقته بل 

لم حيصل ىلع تطبيقه بالعمل.

منهجه يف عرض مباحث اإليمان تطبيقا

يشمل هذا املنهج اتلطبييق إىل ثالثة نقط، ويه باحلقيقة نتيجة اندراج 
واإليمان وصيانة  القرآن  اتلوجه يف خدمة  توحيد  العمل ويه  منهج احلث ىلع 
وهذه  اجلماعة.  وتوثيق  اإلسالمية  األخوة  ىلع  واملحافظة  اتلوظييف  اإلخالص 
اثلالثة أصبحت أكابري املوضواعت يف رسائل انلور وأهم شيئ بعد انلظرية، وهو 
ابلحث عن كيفية إنقاذ اإليمان واقعيا يف يوميات املسلمني مطابقا بهذا العرص، 

24 مأمون فريز جرار، اللؤلؤ واملرجان من حكم بديع الزمان، )عمان: دار املأمون للنرش 

واتلوزيع، 2013(، ط. 1، 5.
25 انلوريس، املالحق...، 121.
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فتعترب ابلاحثة أنه من إحدى ممزيات املنهج اذلي محله األستاذ انلوريس يف رسائله 
إلنقاذ إيمان املسلمني، فينسجم بني انلظرية واتلطبيق، وسيثمر ثمرة أشد فعالة 
بالنسبة إىل من محل املنهج بانلظرية دون اتلطبيق. فال تكيف ابلحث إال جمرد 
كشف اخلدمة واإلخالص دون األخوة، فرأت ابلاحثة بأن هذه املباحث لكها ال 

جيوز انفصاهلا وتغيري ترتيبها لوجود العالقة والتساند الاكمل بينها ىلع اتلوايل.

اُعتربت توحيد اتلوجه يف خدمة القرآن واإليمان أكرب املوضوع يف لكيات 
رسائل انلور؛26 حيث أن مجيع املواد فيها تقصد إىل هذه اخلدمة. وهو بمعىن توّجه 
إىل  والقّوات  توحيد ترصف األعمال واألفاكر  به  يقتيض  إىل مركز واحد  انلظر 
القرآن، وبلغة أخرى توفري الطاقة والعناية إىل القرآن وحده، ولم ينتهز فرصة 
إال مع القرآن، فيصلح ابلال بالقرآن ويترصف لك شيئ بمنظار القرآن ويعلّم 
األقارب ما فيه ويعّظمه ويربهن انلاس حقائقه السامية كسبا لرضا اهلل عز وجل. 
كما أرشدنا القرآن باإليمان، فإن خدمة القرآن عند األستاذ انلوريس تتضمن 

فيها خدمة اإليمان أي ترصف العناية الفائقة إىل اإليمان.

وكما قال ادلكتور يوسف القرضاوي أن كيان اإلنسان املعنوي وروحه يريد 
أن حيس بكرمته وذاتيته، وأن هل وزنا وقيمة يف هذا الوجود وينشد معه القوة 
أمام جتاه الطبيعة واألحداث وطغيان الغري وشهوات انلفس، ولك هذه املعنويات 
ذلك،  زيادة ىلع  اإليمان.  بضياع  اليشء  فيشعر بضياع لك  اإليمان،27  جنده يف 
باإليمان، والسيما  إال  للسعادة ال حيصلها  األول  ايلنبوع  اإلنسان  فإن سكينة 
العميق اذلي ال يكدره شك وال  الصادق  اإليمان باهلل وايلوم اآلخر؛ اإليمان 
يفسده نفاق؛28 وهذه الصيغة من اإليمان اذلي اعتربه األستاذ انلوريس باإليمان 

سعيد  جهود   - انلوريس  كتابة  يف  واحلضارية  الفكرية  األسس  من  بوسلهام،  العريب   26

انلوريس يف جتديد الفكر اإلساليم، انلدوة العلمية ادلويلة يف مدرسة الرشيف اإلدرييس برباط 371-
18 مارس 9991، )سوز للطباعة والنرش، 2005(، طبعة 1، 811.

27 يوسف القرضاوي، اإليمان واحلياة، )بريوت: مؤسسة الرسالة: 1979(، طبعة 4، 61-66.

28 نفس املرجع...، 94. 
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إنقاذ اإليمان من أكرب هدف رسائل انلور دعوة إىل لك  فإن  اتلحقييق. وذللك 
مسلم ومؤمن. واألستاذ انلوريس أوىص وداع مجيع طالبه إىل هذه اخلدمة وجعلها 

يف أىلع وأسىم وظيفتهم حنو احلياة. 29

جيب أن تبدأ اخلدمة  من لك فرد، ويه أهّم اخلدمة وأحصنها قبل أن توّسع 
إىل غريه من املجال. ويه كزتكية انلفس اليت تبدأ من األهم، تبدأ من القلب 
ابلعض  ألن  بعضها  يكفينا  وال  مجيعها،  عن  انلفس  تزتىك  حىت  قليال  قليال 
انلفس،  قِوَيت  وإن  سليم.30  بقلب  اهلل  أىت  من  إال  ينجو  وال  بابلعض،  يرتبط 
نوّسع اخلدمة إىل غرينا. ومن الالزم أن نرجع إىل معالم القرآن، فاخلطط املوثوقة 
أداء  أوال  ويه  اخلدمة؛  يف  نفسها  تقوي  واجبات  ثالث  يشمل  القرآن  للخادم 

الفرائض، ثانيا اتباع السنة انلبوية، ثاثلا ترك الكبائر.31 

ومن هنا نعلم، أن اخلدمة مع مجيع عنارصها من الواجبات جهٌد تلرصف 
انلظر من احلياة الفانية إىل احلياة األبدية أي جعل لك ما نفعل إسهاما للحياة 
األخروية األبدية، وجعل لك دقيقة تمر بعبادة اهلل. وهذه كما قال األستاذ ادلكتور 
كولني ترنري  )Colin Turner( مؤّيدا هلذا اتلقرير؛ ىلع أن اخلدمة يف القرآن 
واإليمان هو اجلهاد املعنوي احلقييق بالزتكية.32 ذلك ألن اإلنسان اذلي أخذ حب 
ادلنيا بلّبه حىت غّره تبّسم الفانيات، فإنه سيخرس خرسانا مبينا ألنه يرتكز يف 
إشباع ذات نفسه الفاين، فيغرق يف الفانيات ويعدم نفسه معنا. وإن لم، يتوّجه 
إىل الوحدانية فيستطيع أن يصعد بمعراج العبادة إىل عرش الكماالت والفضائل 

29 انلوريس، املالحق...، 137.

عرواين  احلميد  عبد  اهلل  عبد  اتلحقيق:  ادلين،  أصول  يف  األربعني   ، الغزايل  حامد  أبو   30

وحممد برش الشقفة، )دمشق: دار القلم للطباعة والنرش، 2003(، طبعة 1، 179.
31 حقائق املقابلة بني ابلاحثة وإحدى خادمة القرآن؛ زهراء صونغور ويه من اعئلة األستاذ 

مصطىف صونغور اذلي الزم األستاذ انلوريس يف حياته.
32 Colin Turner, The Qur’an Reveald - a Critical Analysis of  Said Nursi’s Epistles of  

Light, first published, (Berlin: Gerlach Pres, 2013), 563.
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فيصبح إنسانا باقيا، حيث أنه يرتكز يف اهلل وعمله هلل ابلايق اخلادل.33 

اإلسالم،  أساس  وهو  اخلدمة  حمّرك  فإنه  اتلوظييف  اإلخالص  صيانة  أما 
فال تسري اخلدمة صحيحة وسليمة إال باإلخالص، حىت األستاذ انلوريس ألّف 
رساتلني ختص به وجعل وصيته لقراءة لكتا الرساتلني للك مخسة عرش يوما مرة 
واحدة. واألستاذ انلوريس يطلب من طالبها أن خيلصوا يف اخلدمة يف أي الظروف 
واألحوال دون اخلوف أو تراجع. رغم أن الطلب يوصف دوما طوَل احلياة، فإنه 
الطلب من خالل االرشادات  بهذا  انلور وايع  بإجبار، حبيث أن طالب  ليس 
ألقاها األستاذ انلوريس وقراءتهم رسائل انلور اليت ال تورث السأم، فانبثقت من 
كذلك  انلوريس  األستاذ  وألن  وصديقا.  خملصا  يكونوا  أن  يف  الرغبة  أنفسهم 
يمثل اإلخالص والصدق يف خدمته؛ حىت أنه خايلا مما يؤدي إىل الطمع يف اجلنة 

واخلوف من انلار.34

فال يوجد أي توجه إال يف اهلل، ذلك ألن اتلوجه إىل غريه السيما املاديات 
رسائل  وبعبارة  انلهاية.  بال  وتمّددها  صفتها  ملرونة  مًعا،  واتلحزي  اتلحري  يثمر 
ىلع  للحصول  وسيلة  أبّر  أنه  أي  معنوي  داعء  أبّر  هو  هلل  اإلخالص  فإن  انلور 
ادلنيوية  بمقاصد  لن نكون كريما  أننا  أي  للمقاصد  وسيلة  وأكرم  نتمىّن،  ما 
املادية؛ ولكن اإلخالص هو أسماها وأكرمها ألن املقصود هو اهلل وحده، وهو 
أسىم خصلة أي أنه يشء عظيم مما جيعل اإلنسان يتصف بصفة حممودة،  وأصىف 
عبودية أي لكونه عبادة تتعلق بانلية؛ فهو أوىل حبساب قبل العمل، وملا اكنت 
انلية تُواجه إىل اهلل وحده فيظل العمل خملصا، وجيعل سري مجيع العبادة صافية 

من لك ختلل وتدخل،35 فما نلا إأل مع اإلخالص. 

33 انلوريس، اللكمات...، 416.

34 انلوريس، املالحق...، 367.

دار سوزلر، 2013(،  )القاهرة:  الصاليح،  قاسم  اللمعات، ترمجة: إحسان  انلوريس،  35 سعيد 

طبعة 7، 221.
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وتربية اإلخالص من األستاذ انلوريس مدّونة يف كثري من املواضع، وجدتها 
ابلاحثة يف رسائله حول حادثة حياته مع طالبه اذلين الزموه يف تأيلف رسائل 
والوزراء  احلكماء  أمام  احلق  عن  ودفاعه  انلورية،  ادلروس  واستماعهم  انلور 
العثمانية،  لدلولة  املستبد، واشرتاكه يف ميدان احلرب دفااع  والرئيس  الظاملني 
وارشاداته  اإلساليم،  الفكر  للتجديد  وجهاده  العلمية  للرحلة  فرصته  وانتهاز 
أمام انلاس، لكها تمّثل اإلخالص اتلام مع قوته وشجاعته انلاجتة منه.36 وهذا 
للك  يمتلك  أن  جيب  اليت  والشجاعة  القوة  طالبَه،  انلوريس  األستاذ  يدعو  ما 
واإلكرام كتطبيق اإلخالص. ألن هذا  اجلالل  إىل ذي  القوي  باالستناد  منهم، 
فلم  ادلين.  والشجاعة نلرص  القوة  يتمثل شديد  أحد  إىل  الزمان اخلطري حيتاج 
سلطان  عن  خوفا  الغرفة،  يف  ونزنوي  األمة  من  وننسحب  بيوتنا  أبواب  نغلق 
ادلولة الاكظمة والظاملة ومكراتهم، ألن سقوطنا منهم أصبحت فرصة اغيلة هلم 

لسيطرتنا من عدة اجلهات.

لّما اكن اإلخالص  للخدمة،  وأّما حمافظة األخوة اإلسالمية فيه معاِونة 
اجلماعة  وتوثيق  األخوة  فإّن  باذلات،  الفردية  انلجاح  وأساس  اخلدمة  حمّرك 
اخلريات  تتضّمن  وفيها  القرآن،  اخلدام  ومجيع  األفراد  جناح  أساس  أصبحت 
ال  اليت  اخلريات  من  ذلك  وغري  واثلبات  والشجاعة  القوة  حيث  من  الكثرية، 
لوجود  وأشفع،37  وأقوى  أرسع  اهلل  مرضاة  ىلع  للحصول  تسهلنا  منها  حتىص، 

اتلعاون ىلع الرّب واتلقوى.

وأيضا فإّن هذا العرص عرص  اجلماعة، إذ الشخصية املعنوية اليت يه روح 
اجلماعة أثبت وأثمن من شخصية الفرد. ويه أكرث استطاعة ىلع تنفيذ األحاكم 

انلور،  رسائل  جمدلات  مجيع  يف  اإلخالص  عن  انلوريس  األستاذ  تربية  ابلاحثة  وجدت   36

أكرثها توجد يف كتاب »سرية ذاتية« اذلي فيه حوادث حياته، وكتاب »املالحق« اذلي فيه الرسائل تتجه 
إىل طالبه ووزراء ادلولة واحلكومة

37 Colin Turner, The Qur’an Reveald, 420.
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الرشعية،38 ذلك ألّن األهمّية والِقيمة جيب أن تكونا حسب الشخصية املعنوية 
الفانية.39 حىت يف األخوة واجلماعة  املادية  الفرد  للجماعة، وال ننظر إىل ماهية 
املتصلة بني لك البرش ال اجلماعة اإلسالمية؛ فإنها حمتاجة يف هذا العرص، إىل 
اعتبار أن البرشية لكها أرسة واحدة، تشرتك يف العبودية  هلل، وانلبوة آلدم. 40 من 
هنا نفهم جيب أن نعين بالشخصية املعنوية ويه الشخصية اليت تميل إىل حب 
اآلخرين واتلعاون عليهم والتساند إيلهم، ألنها بالرضورة إىل اتلضحية ومعاونة 
اآلخرين وجعلها من أهم سمات الشخص،41 فمن الطبييع أن يفرح املرء بسبب 
هذا اتلعاون يف اجلماعة فيتمتع فيها. فأصبحت األفراد من ضمن هذه الشخصية 

املعنوية قوية يف األفاكر والشعور واتلنسيق، واحلصول ىلع انلجاة ميرسة. 

وإن توجهت هذه الشخصية إىل اهلل وحده، فهذه ما نرجو يف روح األخوة 
إىل  وأّدى  وحده،  اهلل  وهو  واحد  تركزي  يف  يتحدون  أفرادهم  ألن  اإلسالمية، 
أن  نعلم  هنا  ومن  واإليمان.  القرآن  ويف خدمة  اإلسالمية  ادلعوة  تيسريهم يف 
اجلماعة اليت جيدر بنا توثيقها يه اجلماعة اإلسالمية اليت اكنت أفرادها متواجهة 
إىل اهلل تعاىل ال لشعب وتيار وشعب وهدف دنيوي معني تشّد بعضها وترتك بل 
خترب بعضها. فنحن لكنا إخوة يف اهلل ال نفرق اجلنسية وال مستوى األاكديمية 
واملايلة وال نفرق الكنية واخللفية، فنحن من خالق واحد ونعيش يف دار واحد 
مع دستور احلياة واحد ونعود إىل معاد واحد، فيجب أن تكون امليالن واحلركة 

يف األخوة واجلماعة تقصد إىل نّية واحدة.

دار  )القاهرة:  الصاليح،  قاسم  إحسان  ترمجة:  انلوري،  العرب  املثنوي  انلوريس،  سعيد   38

سوزلر، 2013(، طبعة 7، 208.
39 انلوريس، املالحق...، 94.

40 يوسف القرضاوي، خطابنا اإلساليم يف عرص العوملة، )القاهرة: دار الرشوق، 2004(، طبعة 

.48 ،1
41 عبد العزيز بن عبد اهلل أمحد، الطريق إىل الصحة انلفسية عند ابن القيم اجلوزية وعلم 

انلفس، )الرياض: دار الفضيلة، 1999(، طبعة 1، 42.



Sujiat Zubaidi Sholeh, Dahniar Maharani124

TASFIYAH: Jurnal Pemikiran Islam

وألّن اإليمان يؤّسس األخوة بني لك يشء، فهو يتجّنب احلرص والعداوة 
بادلقة يرى أعدى عدّوه نوع أخ هل. وأما الكفر يؤسس  إذ  واحلقد والوحشة؛ 
والعداوة  الاكفر احلرص  اتصال بني لك األشياء، فيشتد  إىل  أجنبيًة وافرتاقا؛ ال 
ادلنيا.42  احلياة  الرس صار اغبلني يف  والزتام انلفس واالعتماد عليها، ومن هذا 
وذللك، عندما نبحث القضية االجتماعية يف نظر الغربيني أو الاكفرين ال جند 
فيها احلث ىلع األخوة، وهؤالء حيملون قضية العدالة االجتماعية ويهتمون بها 
أكرث، بل يف نفس الوقت ينشؤون العداوة والرصاع ادلائم بني املفاهيم املختلفة 
كقضية التسامح بني األديان واألنثوية واإلنسانية واللوطية اليت اكنت مصدرها 
الفيئة  بعض  تشّد  حكمه  نتيجة  فتكون  املادية،  وانلظرية  انلفسية  الرغبة 
وخترب بعضها. 43 فليس اكلقرآن بإعجازه املطلق يستوعب مجيع قوانني األخوة 
احلقيقية، فالتساند فيها ال جيوز إهماهل ألن نقدر ىلع كشف العدالة احلقيقية 
أن األخوة اإلسالمية رمحة  الشعوب واألوضاع. وهذا ديلل ىلع  املطابقة جبميع 
للعاملني، حىت للاكفرين فإن سعادة حياتهم ادلنيوية وعدم انقالب ذلائذهم إىل 

اآلالم األيلمة، سببها اإلسالم.44

فينبيغ أن نفهم ادلستور العام ىلع أن وجود اليشء يتوقف ىلع وجود مجيع 
بانعدام جزء منه، فيكون اتلخريب أسهل. ويميل  بينما عدمه حيصل  أجزائه، 
الضعيف العاجز إىل اتلخريب وارتكاب أعمال سلبية ختريبية.45 وذللك وصف 
األستاذ انلوريس بأنه ال وقت دليه للخصومة تقديما لألنانية، وقد أعلن أنه عفا 
مجيع اذلين عذبوه طوال حياته ومألوا حياته أملا وضيقا وعن مجيع اذلين جروه 
من حمكمة إىل حمكمة واذلين ألقوا به يف السجون، وساحمهم وصفح عنهم،46 ونّبه 

42 انلوريس، املثنوي العرب انلوري...، 165.

43 Colin Turner, The Qur’an Reveald, 420-421.
44 انلوريس، املثنوي العرب انلوري...، 174.

45 انلوريس، اللكمات...، 834.

46 إبراهيم جنان، القضايا األساسية للعالم اإلساليم وطرق حلها يف نظر بديع الزمان.  املؤتمر 

العاليم حول جتديد الفكر اإلساليم بإسطنبول 1992، )إسطنبول: نسيل للطباعة والنرش، 1992(، 77.
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 حيمل أحد منهم شيئا من روح االنتقام يف قلبه 
ّ

إىل طالبه أن ال ينىس بوصيته أال
ولو بمقدار ذرة، وأن يسعوا سعيا جادا لنرش رسائل انلور ولريتبطوا بها ارتباطا 

وثيقا.47 

أي  اغية  للجماعة  تكون  لم  إن  تتقوى  فإنها  التساند،  تفسد  فاألنانية 
يتقوى »أنا« لك فرد، وقد يتحدد ويتصلب حىت ال يمكن خرقه يلصبح »حنن«، 
فاذلين حيبون »أنا« أنفسهم  ال حيبون اآلخرين حبا حقيقيا.48 وقد وصف األستاذ 
تأمني  بتحقيق  كرسه  ويمكن  االستبداد،  منبع  هو  »أنا«  أن  إبراهيم  ادلكتور 
احلاكمية اتلامة للقانون وإال فإن لك إداري سيكون مستبدا مستقال،49 ولكن 
يف رأي ابلاحثة، ال ننتظر حىت يتحقق تأمني احلاكيمة، فنحن نبدأ من أنفسنا 

بكرس األنانية يف أي حال من األحوال.

يستطيعون خدمة احلق  إذ ال  إىل طالبه  اتلأكيد  أشّد  انلوريس  واألستاذ 
إال برتك »أنا« وحىت لو اكنوا ىلع حق وصواب يف استعماهلم »أنا« فعليهم تركه، 
»أنا« يف لك يشء؛  امتطوا  قد  العرص  هذا  الضاللة يف  أهل  يشبهوا هؤالء   ئلال 
»أنا«  ترك  عدم  فإن  ذلا  انلاس.  يعبدون  مثلهم  أنهم  ظنهم  موضع  يكونون  إذ 
خبس للحق جتاه خدمة احلق.50 وذلا، اتلعاون يذكر هنا كثريا إلزالة امليل »أنا« 
يف اخلدمة القرآن واإليمان، إذ أن أوجه اتلعاون اليت عن طريقها يصل اإلنسان 
إلفادة اآلخرين كمواساتهم باملال وباجلاه وبابلدن واخلدمة وبانلصيحة واإلرشاد 
وبادلاعء واالستغفار وباتلوجع هلم؛ ولم تكن هذه املواسات إىل بقدر اإليمان، 

فلكما ضعف اإليمان ضعفت املواساة ولكما قوي قويت.51

47 انلوريس، املالحق...، 352.

48 انلوريس، اللكمات...، 836.

49 إبراهيم جنان، القضايا األساسية...، 75.

50 انلوريس، مرشد أهل القرآن إىل حقائق القرآن، )القاهرة: رشكة سوزلة للنرش، 2002(، 140.

51 عبد العزيز األمحد، الطريق إىل الصحة انلفسية عند ابن القيم اجلوزية وعلم انلفس، 

)الرياض: دار الفضيلة، 1999(، طبعة 1، 98.  
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أّما اخلطط األخرى تلوثيق اجلماعة فيه أن نعيف عن هفوات وتقصريات 
إخواننا، وعدم انتقاد إخواننا العاملون يف اخلدمة القرآنية، وعدم نوازع احلسد 
باتلفاخر واالستعالء، فإن احلسد سخٌط ىلع قدر اهلل، ألنه حيزن من جميئ فضل 
من اهلل ورمحته ىلع حمسوده، ويرتاح من نزول املصائب عليه.52 فيجب علينا أن 
نكمل نقص اآلخر ونسرت تقصريه ونسىع حلاجاته ونعاون يف خدمته.53 ونغض 
ونقطة  أقوى مرتكز  هو  إىل من خرسو؛  االستياء  أبصارنا عن عيوبهم وعدم 
استناد نلا،54 وندع عن املناقشات اتلافهة والعبوثة، وجنعل إنقاذ أهل احلق من 
السقوط واذللة من أهم واجباتنا األخروية وأوالها باالهتمام، وحنذر دائما من 
وقوع يف شباك االختالف، وال نكن منفردا أنانيا نبتعد عن معاملتهم فتضعف 

اجلماعة املسلمة.55

وها قاعدة ابلنية االجتماعية القوية واملنََعة.56 وال جيوز الشكوى عنهم، 
وال نغضب عليهم، حيث أنه ديلل االعرتاض ىلع القدر اإلليه ويؤدي إىل ضياع 
بركة االحتاد. واألستاذ انلوريس علم أنه ال جناة وال حيلة نلا من هجومهم، وما 
علينا إال أن نقابلهم بالصرب والشكر والرىض بالقضاء اإلليه والتسليم بقدره 
تلمّدنا العناية اإلهلية.57 رغم ذلك، ال جيوز حتقيق األخوة باتلخويف أو بالضبط 
لقول  مؤيدا  األطراف.58  بني  وانلفاق  الفرقة  زيادة  إىل  يؤدي  ألنه  باإلكراه،  أو 
السابق، فإن تلك اخلصال السيئة قتل للطاقات، وظلم للنفس واآلخرين فيجب 

52 سعيد انلوريس، املكتوبات، ترمجة: إحسان قاسم الصاليح، )القاهرة: دار سوزلر، 2013(، 

طبعة 7، 329. 
53 انلوريس، اللمعات...، 222.

54 انلوريس، الشعااعت...، 518.

55 انلوريس، اللمعات...، 216.

املؤتمر  يف  انلوريس  سعيد  الزمان  بديع  واغيتها.  انلور  رسائل  وطريق  منهج  دلك،  شرن   56

العاليم حول جتديد الفكر اإلساليم بإسطنبول 1992، )إسطنبول: نسيل للطباعة والنرش، 1992(، 127.
57 انلوريس، الشعااعت...، 342.

58 إبراهيم جنان، القضايا األساسية...، 74.
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اجتنابها وكرسها يف أنفسنا. 59

فإن األخوة اإلسالمية وتوثيق اجلماعة يف نظر األستاذ  القول،  فمجموع 
تماما.  ومنهجنا  يناسب مسلكنا  دستور مجيل  اإلخوان؛  الفناء يف  هو  انلوريس 
ويعيش  انلفسانية،  أحاسيسه  أخ  ينىس لك  أن  أي  اآلخر،  يفين لك يف  أن  أي 
القرآن  اهلل ويف خدمة  نتعاون يف  نتاكتف  وفضائلهم.60  إخوانه  مزايا  مع  فكرا 
واإليمان،61فإن املؤمن برّس اإليمان واتلوحيد يرى أخوًة بني لك الاكئنات، وأنسية 
وحتببا بني أجزائها، السيما بني اآلدميني وبني املؤمنني. ويرى أخوًة يف األصل 
الشعور  هو  وهذا  املستقبل.62  وانلتيجة  املنتىه،  يف  وتالقيا  واملايض،  واملبدأ 
اإليماين، عندما يقع اإلخوة أي خالف فلريجع إىل القرآن والسنة، ومادام مؤمنا 
أن  انلوريس طالبه  األستاذ  أوىص  األمر. 63 وهكذا  اهمال هذا  يستطيع  فهو ال 

تنتسبوا إىل اجلماعة وتعتين بنصيب إخوانهم خدمة للقرآن واإليمان.

خاتمة

استنتجت ابلاحثة من خالل هذا ابلحث العليم أن األستاذ انلوريس برسائل 
انلور قد قام بمهمة اتلجديد يف الفكر اإلساليم خاصة يف عرض مباحث اإليمان، 
وهو قد أىت بشيئ جديد لم يسبق غريه من املوسواعت ومؤلفات املجددين،  وقد 
تم وضع منهج عرض مباحث اإليمان نظريا وتطبيقا. أما املنهج انلظري فهو بعدم 
والقلب، واالستدالل  العقل  الكالمية، وخماطبة  املذاهب  ادلخول يف اختالفات 
بالعلوم الكونية احلديثة، وتركزي املباحث يف القضايا املعارصة، واتلكرار واتلمثيل 
واحلث ىلع العمل. وأما املنهج اتلطبييق فهو باحلقيقة نتيجة اندراج احلث ىلع العمل، 

59 عبد العزيز األمحد، الطريق إىل...، 98.

60 انلوريس، اللمعات...، 225. 

61 انلوريس، املثنوي العرب...، 401. 

62 نفس املرجع...، 186.

63 إبراهيم جنان، القضايا األساسية...، 75.
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يضم ىلع توحيد اتلوجه يف خدمة القرآن واإليمان، وصيانة اإلخالص اتلوظييف، 
وحمافظة األخوة اإلسالمية وتوثيق اجلماعة؛ حتليال لإلشاكيلة االجتماعية املوجودة 
يف هذا العرص الرهيب. وتلك األمور اثلالثة فيه األمور اتلطبيقية اتلوظيفية يف 
يوميات املسلمني إنقاًذا إليمانهم. وهذا املنهج هو وجه معالم اتلجديد يف عرض 
مباحث اإليمان يف رسائل انلور، حيث أن العلماء السابقني لم يأتوا بما أتاه األستاذ 

انلوريس بمنهجه الفعال واملطابق يف هذا العرص.][
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