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Abstract
This works tries to reveal the concept of the Perfect Man According to Badiuzzaman
Said Nursi and how the methods used to achieve it, so it can reach the perfection and happiness
of the world and the hereafter. In this study, Bediuzzaman stated that in fact Man was
the best of Allah’s creation, as this proved the testimony of the facts presented in Islam to
mankind especially with humans and objects. Control of all tenderness and kindness to
the intended destination is worship to God. To equip man in a noble degree is to fulfil his
obligations, namely noble morals, by worshiping Allah and avoiding His prohibitions. And
humans if they have reached perfection, it will come to happiness that can be taken by means
of faith in Allah SWT. and hereafter.
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Abstrak
Tulisan ini mencoba mengungkapkan konsep manusia sempurna menurut
Badiuzzaman Said Nursi. Dalam bahasannya terkait manusia sempurna, Nursi
menggunakan tasawuf sebagai paradigma, meskipun secara terang-terangan ia menolak
disebut seorang sufi sekalipun. Dalam penjelasannya, Nursi menyatakan bahwa
sesungguhnya manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah, hal ini dapat dibuktikan dari
kesaksian juga fakta-fakta yang disajikan oleh benda-benda di dalam alam semesta. Bagi
Nursi, inti dari kelembutan dan kebaikan adalah ibadah kepada Allah. Di sini Nursi
memposisikan hati sebagai perangkat yang mengontrol dan mengendalikan manusia. Maka
dari itu, Rasulullah SAW bagi Nursi adalah sebuah contoh rill dari manusia sempurna.
*
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Karena segala bentuk lakunya didasari dan kembali kepada Allah SWT. Dengan
demikian, tulisan ini secara khusus ingin menyoroti beberapa hal di atas; yaitu bagaimana
sebetulnya manusia itu, serta bagaimana ia dapat sampai kepada derajat sempurna.
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مقدمة
اإلنسان هو خملوق خلقه اهلل تعاىل للعبادة 1واإلنسان أرشف املخلوقات
ّ
وأكمل يف الوجود ،ألن اهلل خلقه يف أحسن تقويم وجيعل اهلل خليفة يف األرض،2
اخلالفة تتكون من السلطة اليت يمنحها اهلل ،وجيري واجبة إيله ّ
مهمة ،ويه آدم

عليه السالم وأحفاده ،وكذلك املنطقة اليت جتري واجبة إيله ّ
مهمة ويه األرض،
ً
3
وفقا هلدي اهلل تعاىل.
ّ
أما اإلنسان منحه اهلل أنواع قدرات فيقدر ىلع إبتاكر واتلعلم واتلفلسف
ّ
املتفوق .يمكن لإلنسان أن يرىق
واتلديّن .بهذه لكها يصبح اإلنسان املخلوق
مجيع قدراته للوصول إىل أرىق درجة والسعادة يف احلياة ادلنياوية واألخروية .للك

فرد من أفراد اإلنسان فرصة متساوية يف احلصول ىلع درجة السعادة والكمال،
لكن لم حيصل عليها أحد إال اذلي جيهد ويبتكر ويؤسس ىلع فلسفة احلياة

ّ 1
بي أن مثل بناء هذا العالم وإدخال العالم اإلنساين فيه ،كمثل سلطان هل خزائن فيها
أصناف اجلواهر ،وهل كنوز خمفية ،وهل مهارة يف صنع الغرائب ،وهل معرفة بعجائب فنون التعد
وبغرائب علوم الحتد .فأراد ذلك امللك أن يظهر ىلع رؤوس األشهاد حشمة سلطنته وشعشعة ثروته
َ
وخوارق صنعته وغرائب معرفته ،أي أن يشهد كماهل ومجاهل وجالهل املعنوية بالوجهني ،بنظره ،ونظر
غريه .سورة اذلاريات ،65 :انظر أيضا يف بديع الزمان انلوريس ،املثنوي العريب انلوري( ،ترمجة إحسان
قاسم الصاليح)( ،القاهرة :دار سوزلر للنرش )1102 ،الطبعة السادسة.273 ،
 2معىن اخلليفة هنا أنه أبدلكم يف األرض منهم فجعلكم خلفاء بعدهم ومن ذلك قيل
للسلطان األعظم :خليفة ،ألن خلف اذلي اكن قبله ،فقام باألمر مقامه ،فاكن منه خلفا ،يقال منه:
خلف اخلليفة خيلف خالفة وخليفة .أي خلفا خيلف بعضهم بعضا ،وهم ودل آدم اذلين خيلفون أباهم
أدم ،خيلف لك قرن منهم القرن اذلي سلف قبله .انظر إىل أيب جعفر حممد بن جرير الطربي ،جامع
ابليان عن تأويل آي القرآن( ،بريوت-بلنان :دار الفكر5002 ،م).462-362 ،
M.Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 1, 173.

3

انظر أيضا يف كتاب ادلكتور حكمت بن بشري بن ياسني ،اتلفسري الصحيح :موسوعة
الصحيح املسبور من اتلفسري باملأثور( ،املدينة املنورة :دار املآثر ،)1999 ،املجدل األول.133 ،
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العقلية والعبودية.
ّ
إن لألخالق الفاضلة أهمية عظىم يف حياة اإلنسان ،سواء بالنسبة هل
4

أو بالنسبة للمجتمع اذلي يعيش فيه 5.أهميه تفوق احلاجة يف الطعام والرشاب
وذلك أنه بهذه األخالق يعيش حياته السعيدة يف ادلنيا وينال األجر العظيم يف
اآلخرة .وإن اإلنسان بدون ماكرم األخالق يصبح عديم اخلري والفائدة وكثري

الرش والرضر وال حول وال قوة إال باهلل ،وملحاسن األخالق يف اإلسالم ماكنة

فريدة لم تكن يف دين من األديان.

ذللك ،حاول ابلاحث تلقديم هذه الورقة عن اتلفاهم بني البرش اذلي

ال يزال تماما مثل ذلك ،وانتهكت باعتباره خليفة اهلل يف األرض .وهذا العرص
ُ
احلديث ،هناك مفكرا ،وكذلك الصويف العظيم للقرن اىل  02يف ت ْر ِكيَا منذ أيام
كمال اتلطروق ،وهو بديع الزمان سعيد انلوريس 6.من هذا ،انلوريس دليه فكرة
عن كيف يمكن لالنسان ان تصل اىل مرحلة أىلع عليني ،وكيف انتباهه إىل

بناء اإلنسان من خالل فهم عالقته مع اهلل وعالقته مع زمالئه البرش 7،وسىع
ابلاحث إىل دراسة انلوريس من اتلفكري يف أحسن اإلنسان هل.وكيف رأى بديع

الزمان سعيد انلوريس عن طريقة اإلنسان أن حيصل ىلع السعادة؟

Marlina Irwanti Poernomo, Setiap orang mencari alamnya, Cet.II, (Bogor: Cahaya,
2003), 139.
4

 5حممد بدرون شهري ،فلسفة األخالق دراسة حتليلية يف مذهب ابن مسكويه( ،فونوروكو،
جامعة دار السالم اإلسالمية كونتور01-2 ،)3102 ،
 6جمدد اإلسالم والصويف يف تركيا ،ودل من املزتوج اإلسالم ،هما مرزا و نورية .ودل سنة 7781
يف قرية نورس ،تركيا .انظر يف بديع الزمان انلوريس ،سرية ذاتية( ،ترمجة إحسان قاسم الصاليح)،
(القاهرة :دار سوزلر للنرش )1102 ،الطبعة السادسة.64 ،

Sukran Vahide, Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi, (Jakarta, Anatolia:
Fajar Interpratama Offset, Cetakan 1, Mei, 2007), 394.
7
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مفهوم اإلنسان الاكمل عند انلوريس

ّ
إن اإلنسان الاكمل عند صوفية اإلسالم هو أىلع مقامات اليت يمكن

أن يصل إيلها طرق 8السعادة والعناية لكمال ادلرجة ،فإذا وصل الصويف إىل تلك
الغاية ،ساكنت نفسه انلفس الاكملة .وتناول نظرية اإلنسان الاكمل انلظر إىل

احلقيقة ذلك املقاما لصويف األىلع ،اذلي ليس بعده اغية وإرادة.
ّ
أما اإلنسان الاكمل عند انلوريس هو املوكولة إيله رسالة إجناز املرشوع
9

ّ
فإن أحاسيسه ،أي لطائفه -ضمن مرادفات انلوريسّ -
يوجهها
األخاليق الشمويل،

حنو املقصود األساس -وهو عبادة اهلل -حىت يقرتب من كمال الصحابة الكرام:

«فاإلنسان الاكمل هو -اكلصحابة الكرام -يسوق مجيع تلك اللطائف إىل مقصوده
األساس وهو عبادة اهلل .فيسوق القلب اكلقائد لك لطيفة منها ّ
ويوجهها حنو احلقيقة
ً
بطريق عبودية خاص بها ،عند ذلك تسري الكرثة الاكثرة من اللطائف جنودا يف ركب

عظيم ويف ميدان واسع فسيح ،كما هو دلى الصحابة الكرام ريض اهلل عنهم”.
ّ
ّ
أن اآلدم ّ
وويل اهلل هما اكإلنسان الاكمل 11.وهذا سواء عن
بي ابن عريب
10

ًّ
طوباويا
فكرة انلوريس .وإذا تساءنلا :هل اكن تصور انلوريس هلذا اإلنسان الاكمل
ً
ً
متوهما ،أم اكن متحققا يف املجتمع اإلنساين؟ جييبنا باتلدرج من انلموذج األكمل،
وهو الرسول األكرم وادليلل األعظم إىل اهلل ،قد أظهر مجيع ما بيّناه من كماالت

ّ
ّ
 8أن الطرق مجع من الطريقة ،عند انلوريس إن اغية الطريقة وهدفها هو معرفة احلقائق
اإليمانية والقرآنية ،ونيلها عرب السري والسلوك الروحاين يف ظل املعراج األمحدي وحتت رايته ،خبطوات
القلب وصوال إىل حالة وجدانية وذوقية بما يشبه الشهود .فالطريقة واتلصوف رس انساين رفيع كمال
برشي سام .انظر يف بديع الزمان سعيد انلوريس ،أنوار احلقيقة ،ترمجة إحسان قاسم الصاليح( ،القاهرة:
رشكة سوزلر للنرش.95 ،)6002 ،
 9يوسف زيدان ،الفكر الصويف.001،89،69 ،...
 10بديع الزمان سعيد انلوريس ،األمثال يف رسائل انلور ،ترمجة د .الشفيع املايح أمحد،
(الرياض :جامعة امللك سعود).121-201 ،

Masataka Takeshita, Ibn ‘Arabi’s Theory of Perfect Man and Its Place in Islamic
History, dalam buku Manusia Sempurna Menurut Konsepsi Ibn’ Arabi, (Terj. Moh.Hefni
MR), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) , Cet 1, 11
11
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ُُ
ومثله ،فأظهر تلك الكماالت يف نفسه ويف دينه ،بأوضح
اإلنسان وقيمته ومهمته

صورة وأكملها.

12

وعدة اإلنسان للريق إىل مرتبة اإلنسان الاكمل ،لك جوارحه املخلوقة

لعبادة اهلل؛ إذ لو اكن اإلنسان جمرد قلب فقط ،لاكن عليه أن يرتك لك ما سواه
تعاىل ،بل يرتك حىت األسماء والصفات ،ويرتبط قلبه بذاته سبحانه .ولكن
ًّ
لإلنسان لطائف كثرية جدا اكلقلب ،منها العقل والروح والرس ،لك لطيفة منها

ملكفة بوظيفة ومأمورة بالقيام بعمل خاص بها.
ّ
ّ
يرأى ابلاحث ىلع أن مفهوم اإلنسان الاكمل عند بديع الزمان هو اتلدرج
ّ
من انلموذج األكمل وهو الرسول األكرم ،البد من وظائف احلياة اإلنسانية
13

باتلقرب إىل اهلل تعاىل بطريقة العبودية .األول ،سجايا اإلنسان .إن االنسان برس
اتلوحيد 14،صاحب عظيم كمال عظيم بني مجيع املخلوقات ،وهو أثمن ثمرات

الكون ،وألطف املخلوقات وأكملها 15،وأكمل ثمرة يف شجرة اخللقية ،وإنه أهم
خملوقات ،وأىلغ موجود بني املوجودات ،وأن فردا منه بمثابة نوع من سائر االحياء،

 12حممد هو نور اهلل ،اذلي أنبل نتائج الاكئنات وأكمل ثمراتها ،واملبلغ عن خلق الكون،
وحبيب رب العاملني ،وهل معجزة وهو القرآن .انظر إىل بديع الزمان سعيد انلوريس ،األمثال يف رسائل
انلور.121-201 ...،
 13نفس املرجع.331 ،..
ّ ّ
بي أن اتلوحيد أىلع وأرفع مرتبة من مراتب اإليمان ،انظر إىل بديع الزمان
 14اكن انلوريس
سعيد انلوريس ،أنوار احلقيقة ،ترمجة إحسان قاسم الصاليح( ،القاهرة :رشكة سوزلر للنرش،)6002 ،
 .132انظر أيضا إىل بديع الزمان سعيد انلوريس ،األمثال يف رسائل انلور .231 ،...قال إسماعيل رايج
الفارويق ىلع أن اتلوحيد هو اإلعرتاف باهلل وحده حيث اليوجد أي خملوق يمكن أن يساويه وينازعه
من مجيع انلوايح وال أحد يشاركه .انظر يف:
Ismail Raji al-Faruqi, Tawhid and Its Implication For Thought And Life, (VirginiaUSA: The International Institute of Islamic Thought, 1403 / 1982), 78.

انظر أيضا يف أمل فتح اهلل زركشىي ،عقيدة اتلوحيد عند الفالسفة واملتلكمني والصوفية،
(فونوروكو :دار السالم للطباعة والنرش91 ،)2008 ،
 15بديع الزمان انلوريس ،إشارات اإلعجاز ،اجلزء اخلامس( ،ترمجة إحسان قاسم الصاليح)،
(القاهرة :دار سوزلر للنرش ،)1102 ،الطبعة السادسة .051 ،انظر أيضا يف بديع الزمان انلوريس ،حقائق
اإليمان.89 ،...
Vol. 3, No. 1, Februari 2019

138 Achmad Reza Hutama Al Faruqi

وأسعد ذوي احلياة وخماطب رب العاملني وأهل يلكون خليله وحمبوبه 16.حىت إن
مجيع املزايا اإلنسانية وجيمع مقاصد اإلنسان العليا مرتبطة باتلوحيد وتتحقق
ّ
برس اتلوحيد 17.استنباط الكالم ،رأي ابلاحث ىلع أن سجايا اإلنسان هو اتلوحيد
اذلي يرس االنسان تكون صاحب عظيم كمال عظيم بني مجيع املخلوقات وهو

أثمن وألطف املخلوقات يف هذا العالم.

اثلاين ،وجدان اإلنسان وفطرتهّ .
أما وجدان اإلنسان املسىم بالفطرة
ّ
الشاعرة .هنا أربعة نكات من وجدان اإلنسان :أوهلا ،أن الفطرة ال تكذب،

فيف ابلذرة ميالن للنمو ،إذا قال :سأنبت ،سأثمر ،فهو صادق .فهذه امليول إنما يه
ّ
جتليات األوامر اتلكوينية للصادرة من اإلرادة اإلهلية 18.وإن فطرة اإلنسان وما
ّ
أودع اهلل فيه من أجهزة معنوية تدلن ىلع أنه خملوق للعبادة ،ألن ما أودع فيه
من قدرات وما يؤديه من عمل حلياته ادلنيا ال تبلغه مرتبة أدىن عصفور-اذلي

يتمتع باحلياة اكرث منه وأفضل -بينما يكون اإلنسان سلطان الاكئنات وسيد
املخلوقات من حيث حياته املعنوية واألخروية بما أودع اهلل فيه من علم به

وافتقار ايله وقيام بعبادته.

19

ثانية :ال تقترص حواس اإلنسان الظاهرة وابلاطنة ىلع احلواس اخلمس

املعروفة :حاسة السمع واذلوق وابلرص ،وإنما هل نوافذ كثرية مطلة إىل اعلم
الغيب ،فله حواس كثرية غري معلومة .أمثال حاسة َ
السوق وحاسة الشوق اليت
ّ
20
ال تكذب والتزل.
 16بديع الزمان انلوريس ،حقائق اإليمان( ،ترمجة إحسان قاسم الصاليح)( ،القاهرة :دار
سوزلر للنرش.89 ،)4002 ،
 17بديع الزمان انلوريس ،الشعااعت ،اجلزء ( ،4ترمجة إحسان قاسم الصاليح)( ،القاهرة :دار
سوزلر للنرش ،)1102 ،الطبعة السادسة.81 ،
 18بديع الزمان انلوريس ،املثنوى العرىب انلوري.024 ،...
 19بديع الزمان انلوريس ،لكمة صغرية يف العقيدة والعبادة ،الطبعة اثلاثلة( ،ترمجة إحسان
قاسم الصاليح)( ،القاهرة :رشكة سوزلر للنرش23-82 ،)6002 ،
 20بديع الزمان انلوريس ،املثنوى العرىب انلوري.024 ،...
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ثاثلة :ال يمكن أن يكون شيئ موهوم مبدأ حلقيقة خارجية ،فنقطة

االستناد واالتمداد حقيقتان رضوريتان مغروزتان يف الفطرة والوجدان ،حيث
إن االنسان مكرم وهو صفوة املخلوقات ،فلوالهما لرتدى االنسان إىل أسفل

سافلني ،بينما احلكمة وانلظام والكمال يف الاكئنات يرد هذا االحتمال.
ّ
أن الوجدان ال ينىس اخلالق مهما ّ
عطل العقل نفسه وأهمل همله،
رابعة:
21

بل حىت لو أنكر نفسه ،فالوجدان يبرص اخلالق وريراه ،ويتأمل فيه ويتوجه إيله.

والعشق اإلليه يسوقه ويدفعه دوما إىل معرفة اهلل تعاىل ،ذلك العشق املنبعث من
تضاعف الشوق اتلودل من تضاعف الرغبة انلاشئة من تضاعف امليالن املغروز يف
الفطرة .فاالجنذاب واجلذبة املغروز يف الفطرة ليس إال من جاذب حقييق.

22

وعقب ما تبني هذه الاكئنات ،أم ِعن يف الوجدان لرتى كيف أنه برهان

مودع يف نفس لك إنسان يثبت اتلوحيد 23،ولتشاهد أيضا أن قلب اإلنسان مثلها
ينرش احلياة إىل أرجاء اجلسد ،فالعقيدة احلياتية فيه ويه معرفة اهلل (معرفة

اإلهلية) ،24تنرش احلياة إىل آمال اإلنسان وميوهل املتشعبة يف مواهب.

مما سبق ىلع هذا األربعة رأى ابلاحث اليت تدل ىلع أن اخلالق اجلليل

كما أنه واجب الوجود أزيل واحد أحد فرد صمد عليم قدير مريد سميع بصري
 21نفس املرجع.024 ،...
 22املرجع السابق.
 23أن اتلوحيد احلقييق اذلي نبحث عنه ونتحراه ،ليس هو معرفة قائمة ىلع تصور فكري
بل هو تصديق قائم ىلع علم نابع من الرباهني وهو أرفع من اتلصور كما هو يف علم املنطق فاتلوحيد
ً
احلقييق إذا حكم وتصديق واذاعن وقبول ،حبيث جيد املرء مالكه بكل يشء ،ويبرص طريقا إىل ربه
اجلليل يف لك يشء ،وال حيوهل يشء عن سكينة قلبه واطمئنانه إىل ربه .انظر يف بديع الزمان انلوريس،
مرشد أهل القرآن إىل حقائق اإليمان ،الطبعة الرابعة( ،ترمجة إحسان قاسم الصاليح)( ،القاهرة :رشكة
سوزلر للنرش.44 ،)4002 ،
ّ
 24أن املقصود معرفة اإلليه هو (اهلل الهلإ إال هو اليح القيوم) وبني براهينه اليت ال تعد
نورد هنا اربعة منها :األول هو حممد صىل اهلل عليه وسلم .اثلاين هو كتاب الكون .اثلالث هو القرآن
الكريم .الرابع هو وجدان اإلنسان املسىم بالفطرة الشاعرة .انظر يف بديع الزمان سعيد انلوريس،
حقيقة اتلوحيد أو اتلوحيد احلقييق( ،القاهرة :رشكة سوزلر للنرش ،)5002 ،الطبعة اخلامسة.021-401 ،
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متلكم يح قيوم ،فهو متصف كذلك جبميع األوصاف اجلاليلة واجلمايلة ،ألن
مايف املخلوقات من فيض الكمال إنما هو مقتبس من ظل جتيل كمال خالقه

اجلليل ،فبالرضورة يوجد يف اخلالق سبحانه من احلسن واجلمال والكمال ما هو
أىلع بدرجات غري متناهية وبمراتب مطلقة من عموم ما يف الاكئنات من احلسن

والكمال واجلمال.

ّ
اثلالث ،مزايا فطرة اإلنسان .إن من مزايا جامعية فطرة اإلنسان ،ومن

ممزياته ىلع سائر احليوان ،فهمه تلحيات ذوى احلياة لواهب احلياة .أي أنه كما

يفهم كالم نفسه ،يفهم بسمع اإليمان مجيع لكمات ذوى احلياة املسبحات ،بل
اجلمادات .فلك منها يفهم كالم نفسه فقط -ىلع ما يظهر كمتلكم أصم من هذه
اجلهة .وأما اإلنسان فمتلكم سميع يسمع يف وسعة ابلرص ،أي يمكن هل أن يسمع

يف وقت بال مزامحة ما تتلكم به املوجودات من أدالت األسماء احلسىن.

25

استخلص ابلاحث واحدة من مئات اثلمرات والفوائد وانلتائج اليت حيققها

«اإليمان باآلخرة» منها ما يعود إىل سعادة اإلنسان يف اآلخرة ،ومنها ما يعود إىل
سعادته يف ادلنيا 26.ومن انلتائج اليت حيققها «اإليمان باآلخرة» إلسعاد اإلنسان يف
حياته الشخصية واإلجتماعية.

ّ
الرابع ،وظائف حياة اإلنسان .إن من وظائف حياة اإلنسان ،شهوده

تلحيات ذوي احلياة لواهب احلياة (اخلالق) .ثم الشهادة عليها ،أي يشاهد عبادة

اللك فيشهد عليها ويعلنها كأنه ممثل اللك ولسانهم ،خيرب اللك بعمل اللك يف
ّ
اإلعالن دلى سيدهم 27.وأن وظيفة اإلنسان احلقيقية يه العبودية هلل واجتناب

 25بديع الزمان انلوريس ،املثنوى العرىب انلوري.143 ،...
 26بديع الزمان انلوريس ،اثلمرة من شجرة اإليمان( ،القاهرة :رشكة سوزلر للنرش،)7002 ،
الطبعة اخلامسة.76 ،
 27نفس املرجع.243 ،...
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ّ
اذلنوب والكبائر 28.ألن العبادة هلل يه سعادة عظىم والفسق خسارة جسيمة.

29

كمثل اجلندى اذلي يرتك تدريبه وخندقه ويتسول متسكعا يف األسواق .بينما

اذلي يقيم الصالة دون ان ينىس نصيبه من الرزق ،يبحث عنه يف مطبخ رمحة
الرزاق الكريم ئلال يكون اعلة ىلع اآلخرين فجميل عمله ،بل هو رجولة

وشهامة ،وهو رضب من العبادة أيضا.

30

خلق اإلنسان كأحسن تقويم
اهلل سبحانه خلق اإلنسان يف أحسن تقويم كما قال يف القرآن الكريم

سورة اتلني اآلية ( )4بما جعل فيه من القابلية للتيج بالفضيلة والكمال ،واهلل

تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقويم بما فطره عليه من االستعداد الشتقاق

الصفات الاكملة من ربه اشتقاقا عجزت عن الوصول ملثله لك املخلوقات.

31

اكن االنسان طالعا من خالل نفس االنسان إىل نور اتلوحيد 32،وأن
االنسان هو نسخة جامعة ملا يف الوجود من خواص ،حىت يشعره ّ
احلق سبحانه

وتعاىل مجيع اسمائه احلسىن املتجلية بما اودع يف نفس االنسان من مزايا جامعة.

ويبني هنا ثالل نقاط فقط :انلقطة األوىل ،إن االنسان مرآة اعكسة تلجليات
األسماء اإلهلية احلسىن 33.انلقطة اثلانية ،تشري هذه انلقطة إىل رس مهم من أرسار

 28بديع الزمان انلوريس ،اللكمات( ،ترمجة إحسان قاسم الصاليح)( ،القاهرة :دار سوزلر
للنرش )1102 ،الطبعة السادسة.81 ،
 29نفس املرجع.21 ،...
 30نفس املرجع.23-13 ،...
 31عبد القادر حيىي الشهري بادليراين ،تأويل القرآن العظيم جزء عم( ،د.م :د.ط ،د.س)001 ،
ّ
 32أنما اتلوحيد هو سلسلة نورانية التنقطع ،ونافذة واسعة وضاءة مطلة ىلع احلقيقة .انظر يف
بديع الزمان انلوريس ،اآلية الكربى مشاهدات سائح يسأل الكون عن خالقه ،الطبعة اخلامسة( ،ترمجة
إحسان قاسم الصاليح)( ،القاهرة :رشكة سوزلر للنرش.56 ،)5002 ،
ّ
 33بديع الزمان انلوريس ،انلوافذ 33 :نافذة مطلة ىلع اعلم اتلوحيد ،الطبعة األوىل( ،ترمجة
إحسان قاسم الصاليح)( ،القاهرة :رشكة سوزلر للنرش .99-49 ،)4002 ،انظر أيضا يف عبد القادر حيىي
الشهري بادليراين ،املرجع السابق ،101 ...،أنظر أيضا يف:
Badiuzzaman Said Nursi, Thirty Three Windows; Making known The Creator,
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األحدية ،وتوضيحه كما يأيت:
ّ
كما أن روح االنسان ،ترتبط بعالقات وأوارص مع مجيع أحناء جسم

االنسان 34،حىت جتعل مجيع أعضائه ومجيع أجزائه ،يف تعاون تام فيما بينها ،أي
ُ
ّ
أن الروح اليت يه لطيفة ربانية وقانون أمري البس الوجود اخلاريج باألوامر
اتلكوينية اليت يه جتيل اإلرادة اإلهلية ،ال حيجبها يشء عن إرادة شؤون لك
جزء من اجزاء اجلسم ،وال يشغلها يشء عن تفقدها ،وإيفاء حاجات اجلسم

بكل جزء من أجزائه ،فابلعيد والقريب إزاءها سواء ،وال يمنع يشء قط ،إذ
ّ
تقدر ىلع مد عضو واحد بأمداد من سائر األعضاء ،وتستطيع ان تسوق إىل
خدمته األعضاء األخرى .بل تقدر أن تعرف مجيع احلاجات بكل جزء من

أجزاء اجلسم ،وحتس من خالل هذا اجلزء جبميع االحساسات ،وتدير من هذا
اجلزء الواحد اجلسم بأكمله ،بل تتمكن الروح أن ترى تسمع بكل جزء من

اجزاء اجلسم ان اكنت قد اكتسبت نورانية اكرث.

35

انلقطة اثلاثلة :أن احلياة ماهية عظيمة مهمة ،ووظيفة ذات أهمية بالغة،

36

فتكون احلياة من هذه الوجهة مرآة اعكسة ساطعة تلجليات الشؤون اذلاتية
لليح القيوم.

37

ّ
خالصة القول رأى ابلاحث ىلع أن الوصول إىل اإلنسان الاكمل هو أصل

ما خلق اهلل اإلنسان كأحسن تقويم من الكون املوجودات يف هذا العالم ،وإن
Translated: Sukron Vahide, (Turkey: Istanbul: Reyhan Offset, 2001), 86.

انظر أيضا يف:

Badiuzzaman Said Nursi, Jendela Tauhid, Terj. Fauzi Faisal Bahreisy, (Jakarta:
Anatolia, Percetakan Kharisma Putra Utama, 2011), Cet. I, 170.

 34اإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل ،إحياء علوم ادلين6 ،...
ّ
 35بديع الزمان انلوريس ،انلوافذ 33 :نافذة مطلة ىلع اعلم اتلوحيد89-79 ،...

Albir Adib, al-Adib: majallah tabhathu fi al-adab wa al-ulum , wa al-siyasah wa alijtima’, Volume 20, (Universitas Michigan, Albir Adib, 2008), 1.
36

ّ
 37بديع الزمان انلوريس ،انلوافذ 33 :نافذة مطلة ىلع اعلم اتلوحيد99 ،...،
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االنسان مرآة اعكسة تلجليات األسماء اإلهلية احلسىن ،تشري هذه انلقطة إىل

رس مهم من أرسار األحدية ،وأن احلياة ماهية عظيمة مهمة ،ووظيفة ذات أهمية

بالغة ولكن االنسان كما نرى اآلن يستطيع أن يصل إىل أسفل سافلني أو أدىن
درجة بسبب أعماهل السيئة يف هذا العالم ،وطريقة الوصول إىل أىلع درجة البد أن
يؤمن باهلل أو بعبادة اهلل وحدة ويعمل عمال صاحلا .اغية و نتيجة االنسان الاكمل
يستطيع الوصول إىل سعادة ادلنيا واآلخرةّ .
وبي ابلاحث ذلك عن كيفية السعادة

عند بديع الزمان سعيد انلوريس.

السعادة اغية من اإلنسان الاكمل

إن اإلنسان نظرا لكونه خملوقا يف أحسن تقويم 38وموهوبا ّ
بأتم استعداد

جامع ،فإنه يتمكن من أن يدخل يف ميدان االمتحان هذا اذلي أبتيل به ضمن
مقامات ومراتب ودرجات ودراكت مصفوفة ابتداء من سجني «أسفل سافلني»
إىل رياض «أىلع عليني» فيسموا أو يرتدى ،ويرىق أو يهوي ضمن درجات من
الرثى إىل العرش األىلع ،من اذلرة إىل املجرة ،إذ قد فسح املجال أمامه للسلوك

يف جندين ال نهاية هلما للصعود واهلبوط .وهكذا أرسل هذا اإلنسان معجزة قدرة،

ونتيجة خلقة ،وأعجوبة صنعة.

ّ
وأبني هنا أرسار هذا الرتيق والعروج الرائع ،أو اتلدن والسقوط املرعب يف

«مخس نكات» 39:األول ،حاجيات اإلنسان .إن اإلنسان حمتاج إىل أكرث أنواع

الاكئنات وهو ذو عالقة صميمة معها .فلقد انترشت حاجته يف لك طرف من
العالم ،وامتدت رغباته وآماهل إىل حيث األبد ،فمثلها يطلب أقحوانة ،يطلب

Muthahiri, Mengenal Epistemologi; sebuah Pembuktian terhadap rapuhnya Pemikiran
Asing dan kokohnya Pemikiran Islam. Terj. Mas’ale-ye Syenokh Muhammad Jawad Bafaqih,
(Jakarta: Lentera, T.Th), Cet. I, 71.
38

ّ
انظر كذلك يف :بديع الزمان انلوريس ،انلوافذ 33 :نافذة مطلة ىلع اعلم اتلوحيد93 ،...،
 39بديع الزمان انلوريس ،اللكمات ،الطبعة السادسة( ،ترمجة إحسان قاسم الصاليح)،
(القاهرة :دار سوزلر للنرش.953 ،)1102 ،
Vol. 3, No. 1, Februari 2019

144 Achmad Reza Hutama Al Faruqi

أيضا ربيعا زاهيا فسيحا ،ومثها أنه حمتاج إىل فتح باب غرفة لرؤية صديق محيم

قابع فيها ،فهو حمتاج أيضا إىل زيارة اعلم الربزخ اذلي يقبع فيه تسع وتسعون

باملائة من أحبابه وأقرانه.

40

ّ
ذلا ،فال معبود هلذا اإلنسان وهذا وضعه ،إال من بيده مقايلد األمور لكها،

ومن عنده خزائن لك يشء .ذلك ألنه ال يستطيع أحد تلبية حاجات إنسان بآمال

ومطامح غري حمدودة إال من هل قدرة ال نهاية هلا وعلم حميط شامل ال حدود هل إذ

ال يستحق العبادة إال هو.

إذا آمنت باهلل وحده وأصبح االنسان عبدا هل وحده ،فزت بموقع مرموق

فوق مجيع املخلوقات .أما إذا استنكف االنسان من العبودية وجتاهلتها فسوف
تكون عبدا ذيلال أمام املخلوقات العاجزة ،وإذا ما تباهيت بقدرتك وأنانيتك،

وختيل االنسان عن ادلاعء واتلولك ،وتكرب اإلنسان وزغ اإلنسان عن طريق

احلق والصواب ،فستكون أضعف من انلملة وانلحلة من جهة اخلري واإلجياد،
ّ
وأرض من الطاعون
بل أضعف من اذلبابة والعنكبوت .وستكون أثقل من اجلبل
من جهة الرش واتلخريب .نفهم يف هذه انلكتة ىلع أن ادلخول يف جهنم هو جزاء
عمل وهو عني العدالة ،وأما دخول اجلنة فهو فضل إليه حمض ومكرمة خالصة،

ومرمحة حبتة.

اثلاين ،إماكنية اإلنسان .41يف اإلنسان وجهان :األول جهة األنانية املقصورة

ىلع احلياة ادلنيا .اآلخر جهة العبودية املمتدة إىل احلياة األبدية .فهو ىلع اعتبار

الوجه األول خملوق مسكني .إذ رأسماهل من اإلرادة اجلزئية جزء ضئيل اكلرشيعة،

وهل من اإلقتدار كسب ضعيف ،وهل من احلياة شعلة ال تلبث أن تنطفئ ،وهل من
عمر فرتة اعبرة خاطفة ،وهل من وجود جسم يبىل برسعة .ومع هذا فاإلنسان

فرد لطيف رقيق ضعيف من بني األفراد غري املحدودة واألنواع غري املعدودة
 40نفس املرجع.953 ،...
 41بديع الزمان انلوريس ،اللكمات263 ،...
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املرتاصة يف طبقات الاكئنات.
ّ
أما ىلع اعتبار الوجه اثلاين وخاصة من حيث العجز والضعف املتوجهان
42

إىل العبودية ،فهو يتمتع بفسحة واسعة ،وأهمية عظيمة جدا ،ألن الفاطر احلكيم

قد أودع يف ماهيته املعنوية عجزا عظيما النهاية هل ،وفقرا جسيما الحد هل ،وذلك
يلكون مرآة واسعة جامعة جدا للتجليات غري املحدودة «للقدير الرحيم» اذلي

النهاية لقدرته ورمحته و»للغين الكريم» اذلي ال منتىه لغناه وكرمه.
ّ
إن اإلنسان يشبه ابلذرة ،فلقد وهبت للبذرة أجهزة معنوية من دلن
43

«القدرة» وأدرجت فيها خطة دقيقة ومهمة جدا من دلن «القدر» تلتمكن من
العمل داخل الرتبة ،ومن انلمو والرتعرع واالنتقال من ذلك العالم املظلم الضيق
إىل اعلم اهلواء الطليق وادلنيا الفسيحة ،وأخريا اتلوسل واتلرضع خلالقها بلسان
االستعداد والقابليات ليك تصري شجرة ،والوصول إىل الكمال الالئق بها .فإذا

قامت هذه ابلذرة جبلب املواد املرضة بها ،ورصف أجهزتها املعنوية اليت وهبت

هلا إىل تلك املواد اليت التعنيها بيشء ،وذلك لسوء مزاجها وفساد ذوقها ،فال شك
أن العاقبة تكون وخيمة جدا ،إذ ال تلبث أن تتعفن دون فائدة ،وتبىل يف ذلك
املاكن الضيق.

44

فكما أن ابلذرة هكذا فاإلنسان كذلك .فقد أودعت يف ماهيته أجهزة

مهمة من دلن القدرة اإلهلية ،ومنح برامج دقيقة وثمينة من دلن القدر اإلليه.

فإذا أخطأ هذا االنسان اتلقدير واالختيار ،ورصف أجهزته املعنوية حتت ثرى
ّ
احلياة ادلنيا ويف اعلم األرض الضيق املحدود ،إىل هوى انلفس ،فسوف يتعفن
ويتفسخ كتلك ابلذرة املتعفنة ،ألجل ذلة جزئية ضمن عمر قصري ويف ماكن
حمصور ويف وضع متأزم مؤلم ،وستتحمل روحه املسكينة تبعات املسؤويلة
 42نفس املرجع.263 ،...
 43بديع الزمان انلوريس ،اإليمان وتكامل اإلنسان24 ،...
 44بديع الزمان انلوريس ،اللكمات.363-263 ،...
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املعنوية فريحل من ادلنيا خائبا خارسا.
ّ
أما إذا ريب اإلنسان بذرة استعداده وسقاها بماء اإلسالم ،وغذاها بضياء
45

اإليمان حتت تراب العبودية موجها أجهزتها املعنوية حنو اغياتها احلقيقية بامتثال
ّ
ّ
ستنشق عن أوراق وبراعم وأعصان تمتد فروعها
األوامر القرآنية .فالبد أنها

وتتفتح أزاهريها يف اعلم الربزخ وتودل يف اعلم اآلخرة ويف اجلنة نعما وكماالت
الحدهلا .فيصبح اإلنسان بذرة قيمة حاوية ىلع أجهزة جامعة حلقيقة دائمة ولشجرة

باقية ،ويغدو آلة نفسية ذات رونق ومجال ،وثمرة مباركة منورة لشجرة الكون.
ّ
46
إن السمو والريق احلقييق إنما هو بتوجيه القلب ،والرس ،والروح ،والعقل،
وحىت اخليال وسائر القوى املمنوحة لإلنسان ،إىل احلياة األبدية ابلاقية ،واشتغال

لك منها بما خيصها ويناسبها من وظائف العبودية .أما ما يتوهمه أهل الضاللة
من االنغماس يف تفاهات احلياة واتلذلذ بمذلاتها اهلابطة واالنكباب ىلع

جزئيات ذلاتها الفانية دون االتلفات إىل مجال اللكيات وذلائذها ابلاقية اخلادلة
مسخرين القلب والعقل وسائر اللطائف اإلنسانية حتت إمرأة انلفس األمارة

بالسوء وتسيريها مجيعا خلدمتها ،فإن هذا ال يعين رقيا قط ،بل هو سقوط وهبوط
واحنطاط.

47

ثاثلا ،هدف حياة اإلنسان 48.إن اإلنسان من جهة الفعل والعمل وىلع

أساس السيع املادي حيوان ضعيف وخملوق اعجزة ،دائرة ترصفاته وتملكه يف
ّ
هذه اجلهة حمدودة وضيقة ،فيه ىلع مد يده القصرية ،حىت إن احليوانات األيلفة
 45نفس املرجع.363 ،...
ّ
 46املراد هنا إن العقول املستقيمة املنورة والقلوب السليمة انلورانية ،هذان ال ختلو منهما
طائفة من طوائف البرش ،فالعقل والقلب هما حبكم نواة اإلنسان ّ
وبله وبفضلهما استطاع ان يصبح
ثمرة الكون وهما برازخ انسانية بني اعليم الغيب والشهادة .انظر يف بديع الزمان انلوريس ،اآلية
الكربى مشاهدات سائح يسأل الكون عن خالقه ،الطبعة اخلامسة( ،ترمجة إحسان قاسم الصاليح)،
(القاهرة :رشكة سوزلر للنرش.56-46 ،)5002 ،
 47بديع الزمان انلوريس ،اإليمان وتكامل اإلنسان64 ،...
 48بديع الزمان انلوريس ،اللكمات563 ،...
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الىت أعطى زمامها بيد اإلنسان قد ّ
ترسب إيلها من ضعف اإلنسان وعجزه وكسله

حصة كبرية .فإذا ما قيس مثال الغنم وابلقر األهيل بالغنم وابلقر الوحيش لظهر

فرق هائل وبون شاسع.
ّ
إن األجهزة اليت زرعت يف اإلنسان ليست هلذه احلياة ادلنيا اتلافهة ،وإنما
ّ
ّ
أنعم عليه بها حلياة باقية دائمة ،هلا شأنها وأي شأن .ذلك ألننا إذا قارنا بني
اإلنسان واحليوان نرى أن اإلنسان أغىن من احليوان بكثري من حيث األجهزة
ُ
واآلالت 49.إذن ،فاإلنسان اذلي خلق يف «أحسن تقويم» إذا حرص فكره يف احلياة
ادلنيا وحدها فسيهبط ويتضع ويصبح أقل شأنا بمائة درجة من حيوان اكلعصفور

وإن اكن أسىم وأتم من احليوان من حيث رأسماهل بمائة درجة.
ّ
رابعا ،قوة اإلنسان 51.إن اإلنسان يف هذا الكون أشبه ما يكون بالطفل
50

الضعيف املحبوب حيمل يف ضعفه قوة كبرية ويف عجزه قدرة عظيمة ،ألنه بقوة

ذلك الضعف وقدرة ذلك العج سخرت هل هذه املوجودات وانقادات .فإذا ما أدرك

اإلنسان ضعفه وداع ربه قوال وحاال وطورا ،وأدرك عجزه فاستنجد واستغاث
ّ
ربه ،وأدى الشكر واثلناء ىلع ذلك التسخري 52.إن اإلنسان إذا ألىق السمع إىل
انلفس والشيطان فستسقط إىل أسفل سافلني وإذا أصىغ إىل احلق والقرآن

فارتىق إىل أىلع عليني كنت «أحسن تقويم» يف هذا الكون.

53

خامسا ،مسؤويلة اخلاصة لإلنسان .إن اإلنسان أرسل إىل ادلنيا ضيفا

وموظفا ووهبت هل مواهب واستعدادات مهمة جدا ،وىلع هذا أسندت إيله
ّ
 49أن اإلنسان أكرم املخلوقات يف هذه العالم ،وقد خلق اهلل احسن ما خلق ،أنظر يف عبد
القادر حيىي الشهري بادليراين ،تأويل القرآن العظيم جزء عم،...،ص001 .
 50بديع الزمان انلوريس ،اإليمان وتكامل اإلنسان ،...،ص 15
 51يف ضعف القوة أمثلة حول بيان هذه احلقيقة ،يوفق اإلنسان إىل مطلوبه إذا أدرك وداع
ربه ،البد من االتلجاء إىل اهلل وترك الغرور ،اإلنسان حبسب ظاهره ليس بيشء مذكور ،وحبسب
وظيفته يشء عظيم .انظر يف نفس املرجع ،...،ص 95
 52بديع الزمان انلوريس ،اللكمات ،...،ص.073-963 .
 53نفس املرجع.173 ،...
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ّ
وظائف جليلة .وليك يقوم اإلنسان بأعماهل ويلكد ويسىع تللك الغايات

والوظائف العظيمة فقد رغبت ورهب إلجناز عمله 54.سنجمل هنا الوظائف
اإلنسانية وأساست العبودية 55اليت أوضحناها يف موضع آخر ،وذلك لفهم وإدراك

رس «أحسن تقويم» فنقول:

إن االنسان بعد جميئه إىل هذا العالم هل عبودية من ناحيتني :انلاحية

األوىل  :عبودية وتفكر بصورة غيابية .وانلاحية اثلانية  :عبودية ومناجاة بصورة

خماطبة حارضة.

ّ
فاالنسان من هذين ناحيتني يصبح إنسانا حقا ويظهر نفسه أنه يف

«أحسن تقويم» فيصري بيمن اإليمان وبركته الئقا لألمانة الكربى وخليفة أمينا
ىلع األرض 56.واذلي ينحدر أسفل سافلني لسوء اختياره ونزقه وطيشه.
العبادة سعادة عظىم

ّ
اكن العبادة جتارة عظىم وسعادة كربى ،وأن الفسوق والسفه خسارة
ّ
جسيمة وهالك حمقق .فمثال مسافران ،هما األيرس واأليمن .أن املسافر األيرس
ّ
ّ
ليس دليه سالح للسفر ،أما اجلندي األيمن دليه السالح .وأن احلقيبة والسالح
فهما العبادة واتلقوى ،فهما يكن للعبادة من محل ثقيل ظاهرا إال أن هلا يف
َ
(لإ َ
هل
معناها راحة وخفة عظيمتني ال توصفان ،ذلك الن العابد يقول يف صالتهِ :
َّ
إِل اهلل) أي ال خالق وال رزاق إال هو ،انلفع والرض بيده ،وإنه حكيم ال يعمل
عبثا كما أنه رحيم واسع الرمحة واالحسان.

57

 54نفس املرجع.173 ،...
ّ
ّ 55
بي انلوريس أن العبادة يه واحدة من انلتيجة احلياة ألن سبب خلق الاكئنات وعلة
اغيتها ،ونتيجتها املقصودة .انظر يف بديع الزمان انلوريس ،اإلسم األعظم ،الطبعة الرابع( ،ترمجة إحسان
قاسم الصاليح)( ،القاهرة :رشكة سوزلر للنرش.28 ،)4002 ،
 56نفس املرجع.373 ،...

 57نفس املرجع.31 ،...
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ّ
يرى ابلاحث ،أن طريق الضاللة يردي اإلنسان إىل أسفل سافلني ،وذلك

ّ
أن اإلنسان البد لك يشء يف عمله إىل الطريق املستقيم إىل اهلل .واالنسان الاكمل
عند انلوريس هو َّ
السوق من مجيع تلك اللطائف إىل مقصوده األساس وهو عبادة
اهلل .فيسوق القلب اكلقائد لك لطيفة منها ويوجهها حنو احلقيقة بطريقة عبودية
ّ
خاص بها،عرب انلوريس أن اإلنسان الاكمل كما هو دلى الصحابة الكرام ريض

اهلل عنه ،وباتلدرج من انلموذج األكمل وهو الرسول األكرم وادليلل األعظم إىل
ّ
اهلل تعاىل .وأن منبع الشجاعة كلك احلسنات احلقيقية هو االيمان والعبودية،
وأن منبع اجلنب كلك السيئات هو الضاللة والسفاهة .وأن سعادة ادلنيا أيضا
اكآلخرة يه يف العبادة اخلالصة هلل.

من أجل أواخر هذه املقالةّ ،
صور ابلاحث من هذا ابلحث عن «اإلنسان

الاكمل» عند انلوريس فيما ييل:
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خاتمة
استنتج ابلاحث ىلع ذلك بعض األمور يف حبثه إىل عدة انلتائج فيما يأيت:

اإلنسان هو برس اتلوحيد ،صاحب عظيم كمال عظيم بني املخلوقات ،وهو أثمن

تمرات الكون ،وألطف املخلوقات وأكماهلا .اكن اإلنسان أرشف خملوق وأكرمه،
ّ
وثبت أيضا بشهادة احلقائق اليت قدمها اإلسالم للبرشية واليت ختص البرش
ّ
والاكئنات :أن املسلمني هم أفضل البرش وأرشفهم وهم أهل احلق واحلقيقة ،كما
ّ
ّ
املرشفني من
ثبت بشهاة اتلاريخ والوقائع واالستقراء اتلام :أن أرشف أهل احلق
ّ
ّ
املكرمني وأفضلهم هو حممد صىل اهلل عليه وسلم اذلي يشهد هل ألف
بني البرش
من معجزاته وسمو أخالقه وماكرمه وحقائق اإلسالم والقرآن.

إن تعريف االنسان الاكمل عند انلوريس هو َّ
السوق من مجيع تلك

اللطائف إىل مقصوده األساس وهو عبادة اهلل .فيسوق القلب اكلقائد لك لطيفة

منها ويوجهها حنو احلقيقة بطريقة عبودية خاص بها ،كما هو دلى الصحابة
الكرام ريض اهلل عنه ،وباتلدرج من انلموذج األكمل وهو الرسول األكرم

وادليلل األعظم إىل اهلل تعاىل .يلكمل درجة االنسان من أسفل سافلني إىل أىلع
ّ
عليني البد أن يكمل واجبته وهو العبودية واجتناب اذلنوب والكبائر .وأن
االنسان الاكمل يمكن أن يصل إىل أىلع مقامات وهو الطروق السعادة والعناية

لكمال ادلرجة .والوصول اليت يصل إىل طريقة سعادة اإلنسان هو اإليمان باهلل
وبايلوم اآلخرة ،ألن هذه الطريقة يلحقق سعادة ادلنيا ونعمة ادلنيا واآلخرة.

مصادر ابلحث
اللغة العربية
زركشىي ،أمل فتح اهلل .8002 .عقيدة اتلوحيد عند الفالسفة واملتلكمني والصوفية.
فونوروكو :دار السالم للطباعة والنرش.
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زيدان ،يوسف .8891 .الفكر الصويف عند عبد الكريم اجلييل .بريوت :دار
انلحضة العربية.

الشهري بادليراين ،عبد القادر حيىي .د.س .تأويل القرآن العظيم جزء عم .د.م:
السنة ،والطبعة.

شهري ،حممد بدرون .3102 .فلسفة األخالق دراسة حتليلية يف مذهب ابن
مسكويه  .فونوروكو :جامعة دار السالم اإلسالمية كونتور

الطربي ،أيب جعفر حممد بن جرير .5002 .جامع ابليان عن تأويل آي القرآن،
بريوت-بلنان :دار الفكر.

الغزايل ،اإلمام أيب حامد حممد بن حممد .د.س .إحياء علوم ادلين .بريوت :دار
القلم . ،اجلزء اثلالث.

انلوريس ،بديع الزمان .1102 .إشارات اإلعجاز ،اجلزء اخلامس .ترمجة إحسان

قاسم الصاليح .القاهرة :دار سوزلر للنرش .الطبعة السادسة.
ّ
_____ .3002 .انلوافذ 33 :نافذة مطلة ىلع اعلم اتلوحيد .الطبعة األوىل .ترمجة
إحسان قاسم الصاليح .القاهرة :رشكة سوزلر للنرش.

_____. 4002 .اإلسم األعظم .الطبعة الرابع .ترمجة إحسان قاسم الصاليح.
القاهرة :رشكة سوزلر للنرش.

_____ .4002 .حقائق اإليمان .ترمجة إحسان قاسم الصاليح .القاهرة :دار
سوزلر للنرش.

_____ .4002 .مرشد أهل القرآن إىل حقائق اإليمان .الطبعة الرابعة .ترمجة
إحسان قاسم الصاليح .القاهرة :رشكة سوزلر للنرش.

_____ .5002 .اآلية الكربى مشاهدات سائح يسأل الكون عن خالقه .الطبعة
اخلامسة .ترمجة إحسان قاسم الصاليح .القاهرة :رشكة سوزلر للنرش.
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_____ .5002 .حقيقة اتلوحيد أو اتلوحيد احلقييق .القاهرة :رشكة سوزلر
للنرش .الطبعة اخلامسة.

_____.5002 .اآلية الكربى مشاهدات سائح يسأل الكون عن خالقه .الطبعة
اخلامسة .ترمجة إحسان قاسم الصاليح .القاهرة :رشكة سوزلر للنرش.

_____ .6002 .اإليمان وتكامل اإلنسان .ترمجة إحسان قاسم الصاليح.
القاهرة :دار سوزلر للنرش .الطبعة اخلامسة.

_____ .6002 .أنوار احلقيقة .ترمجة إحسان قاسم الصاليح .القاهرة :رشكة
سوزلر للنرش.

_____ .6002 .لكمة صغرية يف العقيدة والعبادة .الطبعة اثلاثلة .ترمجة إحسان
قاسم الصاليح .القاهرة :رشكة سوزلر للنرش.

_____ .7002 .اثلمرة من شجرة اإليمان .القاهرة :رشكة سوزلر للنرش .الطبعة
اخلامسة.

_____ .1102 .الشعااعت .اجلزء  .4ترمجة إحسان قاسم الصاليح .القاهرة :دار
سوزلر للنرش .الطبعة السادسة.

_____ .1102 .اللكمات .ترمجة إحسان قاسم الصاليح .القاهرة :دار سوزلر
للنرش .الطبعة السادسة.

_____ .1102 .املثنوي العريب انلوري .ترمجة إحسان قاسم الصاليح .القاهرة:
دار سوزلر للنرش .الطبعة السادسة.

_____ .1102 .سرية ذاتية .ترمجة إحسان قاسم الصاليح .القاهرة :دار سوزلر
للنرش .الطبعة السادسة.

_____ .د.س .األمثال يف رسائل انلور ،ترمجة د .الشفيع املايح أمحد .الرياض:
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