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 قاسم إحسان: باألستاذ التقينا. الحديثة تركيا في إسالمي طرح تقديم في الرائدة التجارب من تعتبر( م1960:تـ)النورسي

 الزمان بديع دعوة تعني ماذا بداية؛● 1.. المحطات هذه معه لنا وكانت مجلدات؛ عدة في" النور رسائل" مترجم الصالحي؛

 من التركي المجتمع شرائح من كثير في تُشاهد ما إن أقول أن أتمكن بحيث الكثير، تعني - الحديثة؟ لتركيا النورسي سعيد

 يتمكن لم الذي الوقت في" اإليمان إنقاذ" شعار رفع النورسي ألن ذلك ،"القرآنية الدعوة" تلك نتاج من إال هو ما اإليمان مظاهر

 اإلسالم على المفطورين الناس من طيبة زمرة حوله سبحانه هللا قيض فقد القول حدود في يبقَ  لم بل شفة، ببنت أحد ينبس أن

 لو● 2. الظالم غيوم انقشعت حتى الدامس الظالم فيه خيم عصر في" هللا كلمة إعالء" سبيل في وأنفسهم بأموالهم وجادوا

 هناك أن خصوًصا - ولــــماذا؟ وكـــيف؟ العربية؛ اللغة إلى النور رسائل ترجمة مع تجربتكم خالل من محطاتكم أبرز ذكرتم

 حول ألقيتُها التي المحاضرة عقب -.. البالغية واألسلوبية -البيانية المقدرة حيث من الترجمة هذه براعة على إجماع شبه

 ما: "الطلبة أحد سألني. م1998 سنة فبراير في وذلك بالمغرب البيضاء الدار في اآلداب كلية قاعة في النور رسائل ترجمة

 جميع فإن العربية، إلى التركية اللغة من مجلدات تسعة في النور رسائل كليات بترجمة الضخم المجهود بهذا للقيام دفعك الذي

 جوابي وكان. هذا؟ المخالف بالسير دفعك الذي فما األخرى، اللغات إلى تُترجم ومنها العربية باللغة هي اإلسالمية المصادر

. أحداً  هللا على أزّكي وال النور، طالب هو النور رسائل قرأ من وكل. اإلسالمي وسلوكهم النور طالب أخالق: قصيرة جملة

ً  اإلسالم لمست السبعينات سنوات في النور طالب لقائي عند نعم، ً  حيا ً  نابضا  صفاء فيهم كشفت بل وترحالهم، حلّهم في ومعيشا

ً  لست. قلوبهم تغمران والسكينة باالطمئنان واستشعرت العطاء، ودوام اإلخالص وصدق الوفاء ونقاء اإليمان  هذا في بدعا

ً  فكثيرون. الفتي واإليمان الحي اإلسالم هذا تجاه اإلعجاب  أو به وصرحوا الحي اإليمان هذا لمسوا النور طالب التقوا ممن جدا

 لمدة خالطهم ما بعد اإليماني السلوك هذا عن السيال بقلمه" الدباغ إبراهيم أديب" األديب أخونا عبّر فقد. شاهدوه عما كتبوا

 عظمة وجدنا -إخوتي يا - عندكم: "يقول( والطغيان الكفر محنة في اإليمان رجل النورسي سعيد:)كتابه في فكتب وجيزة

 وتَُسحّ  بالخصب تموج وهي القرآنية جذورنا منابت على وقفنا رياضكم وفي.. والّري بالنضارة تشع وهي اإليمانية أصولنا

ٍٍ  في واألفكار المعاني أبكار نتناول كنا أيديكم بين ومن..بالعطاء  نرتشف أن قبل اإليمان نعرف نكن لم وكأننا وذهول شََدٍه

 تحيَون؟ باإليمان أنتم أ:  أقول ما أدري ال وهللا فال..شفاهكم بين من نسمعه أن قبل القرآن نعرف نكن ولم كؤوسكم، من معانيَه

 إلى المؤمن نفس في اإليمان يتحول كيف عرفنا عرفناكم فمذ بكم؟ القرآن يتحرك أم تتحركون بالقرآن وهل بكم؟ اإليمان يحيا أم

ً  وكثيرة كثيرة هذا في واألمثلة..". مشتاق ولهفة..  ضمير وهزة..  فكر وصحوة..  وجدان يقظة . المثالين بهذين اكتفيت جدا

 عن ناهيك مالمحهم على حتى نوره ينعكس الذي العميق واإليمان القويم السلوك من الوافر القدر هذا نالوا كيف: نفسي وساءلت



 الحقد فؤوس بهم فعلت ما بعد العربية، الحروف من حتى بل العربية اللغة من حرمانهم من الرغم على وحركاتهم، أعمالهم

 فلقد.. غيرها شيء وال ويتدارسونها، يقرأونها التي النور رسائل في يكمن السر أن شك ال. فعلت؟ ما والتخريب الهدم ومعاول

 الرسائل هذه لهم وغدت.. الكريم القرآن وبين بينهم حيل بل الالتينية، إلى الحروف بتغيير كافة اإلسالم مصادر وبين بينهم حيل

 بأيدي تأخذ أن القرآنية بروحها الرسائل هذه استطاعت وتعالى سبحانه هللا وبفضل. اإليمان حقائق الستلهام والمرجع المصدر

 حديث عليه يصدُق َمن معرفة وتعالى، سبحانه هللا معرفة إلى بهم والعروج التحقيقي اإليمان إلى التقليدي اإليمان من طالبها

 أن: قال اإلحسان؟ ما: "قال ثم واإلسالم، اإليمان عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سأل الذي عليه المتفق السالم عليه جبريل

 عنايته فلوال. المنة وله الحمد هلل -: أيًضا؟ الرسائل ترجمة عن وماذا● 3". يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك هللا تعبد

 القدرة لي فأنّى المعاني، في والعمق األسلوب في العلو بهذا مؤلَّف بترجمة القيام على أجرأ كنت لما الشاملة ورعايته الكريمة

 نفسي في به أشعر كنت الذي العجز ولكن. اللغة في وال األدب في لي باع وال قبلُ  من الترجمة أزاول لم وأنا بها القيام على

 هللا بفضل توجهت أن فما إليها، التجأت التي الواسعة اإللهية الرحمة لدى شفيعين أصبحا قابليتي، في أحسه كنت الذي والضعف

 جزاهم أفاضل إخوة مدّها العون، يد إليّ  يمدّ  من جانب كل من الكريم المولى هيأ حتى النور، برسائل الكريم القرآن خدمة إلى

 أحاديثها يخّرج وآخر الترجمة مسودات بتبييض يقوم فهذا. والتوجيه واإلرشاد والتشذيب بالتصحيح سواء. الجزاء خيرا عنا هللا

ً  يصححها وآخر وسالستها أسلوبها إلى لينظر اللغة أو األدب في بالبنان إليه يُشار من إلى يأخذها وآخر الشريفة،  وهكذا،. لغويا

ً  هللا أراد إذا  حرة ترجمةً  وال وحدها األمانة بها يُقصد حرفية ترجمةً  ليست وكرمه، بفضله الترجمة فظهرت أسبابه، له هيأ شيئا

 لهم يشهد ممن الكثيرون عليها أثنى حتى للمعني، وافية األعجمية اللكنة من خالية أصيلة ترجمة بل فحسب، اإلبانة بها يُقصد

 اإلنسان معها يحس ال ترجمة" أنها قائلين -"اإلنسانية أديب النورسي"  كتابه في األمراني، حسن الدكتور ومنهم- واألدب باللغة

 أن الترجمة، أثناء في لمسته الذي إن. وآخراً  أوالً  هلل والفضل". المترجم وهو النورسي، وبين بينك فعال يقوم ثالثا شخصا بأن

م ٍِ ً  كان مهما المترجِ  إذا إالّ  له المترَجم إبالغ على يقدر ال اللغوي، مخزونه في وثريا أسلوبه في ورصينا فنّه، في حاذقا

 في القلبي واالنشراح الروحي التشرب هذا يؤثر إذ. بترجمتها يقوم التي واألفكار بالمعاني وقلبه صدُره وانشرح روُحه تشربت

                                                          .                                          الرنانة والجمل الجميلة األلفاظ تأثير من أكثر القارئ

 ضرورات من ضرورة المترَجم مع والقلبي الروحي والتواصل اإلنساني، والضعف بالعجز هللا قدرة إلى فااللتجاء وهكذا

-الترجمة عن- كالمي وأختم. المعنوي والتواصل االلتجاء ذلك بقدر مسرعة تأتى فهي والمعاني األلفاظ صياغة أما. الترجمة

 وعال، جل هللا على يُعَرض العظيم للقرآن تفسير وهو جليل بعمل تقوم أخي يا أنك: "قائال األخوة أحد لي قّدمها نصيحة بأجدى

ً  تكتب فال  من سنة عشرة إحدى استغرقت التي الترجمة فترة طوال بنصيحته هللا بفضل والتزمت"!. وضوء دون من شيئا

 في اإليمان عنصر على الرسائل تمحورت●  4. المتتالية الحروب سني هي تلك العراق، في قضيناها التي العجاف السنين

 في إن نعم، - يوم؟ بعد يوًما عليها يلح عصر في الرئيسة العناصر هذه بلورة تُمكن كيف الدين؛ في األخالق وعنصر العلم،

 ذلك كان أيا -العلم أتى كلما إذ اإليمانية، المسائل على كدليل الملموس الواقع من المادية العلمية األمثلة من كثيراً  النور رسائل

ً  لألوساط وأعلن العلم تقدم فكلما. الحسنى األسماء من اسم أنوار من تجليات إلدراك جديدة آفاقا فتح بالجديد -العلم  جديدةً  حكما

 والكشوفات العلمي بالتقدم النورسي يشيد ولهذا. اإليمانية للمسائل أوضح لفهم وسيلة أصبح الحوادث نشوء كيفية عن بكشفه

 الغيورة، العلوم لعناء بخٍ  وبخٍ  وانتشارها، الفياضة المعرفة لجهود فمرحى: " محاكمات –( اإلسالم صيقل) مجلد في الحديثة

 من بكثير أجدى األسلوب هذا أن والشك..".  البشرية في اإلنصاف ميل وغرستا اإلنسانية، وشحنتا الحقائق تحري أمدّتا اللتين

 إلثبات كشواهد - بعدُ وتوضيحها نتائجها كشف من يتمكن لم والتي - الحديث العلم على استعصت التي المسائل سوق أسلوب

 وتصبح - العلمي الكشف بعد - المسألة تتوضح حينما إذ! سبحانه هللا إلى عنه عجزَ  وما سبحانه، قدرته ودالئل الخالق عظمة

 طه. د الدكتور يقول. *اإليمان يضعف وبدورها تتضعضع، سوف سيقت التي االعتقادية األدلة تلك فإن البديهية، األمور من

 العلوم، تطور إن: "م26/10/2002 في الرباط في والباحثين للمفكرين الحكمة منتدى في ألقاه الذي العرض في الرحمن، عبد

 العلوم، أن ذلك قوة، يزيده بل تأثيره، من ينقص وال توسعا، يزيدها بل الدين، رقعة من يضيّق ال غيُرنا، يَُظن ما خالف على

 آفاقا الدين في تفتح سابقَها، الحقُها يفُضل والتي فيها تتقلب التي األطوار كانت نفسها، الدين بنية في داخال جزءا كانت لما

د كونها إلى ذلك تتعدى إنها بل األطوار، هذه قدر على درجات له بفهمنا وترقى مسبوقة غير معرفية  التدين على قدرتنا تجدِّ

ع  عليهم األنبياء لمعجزات الكريم القرآن ذكر من فيستلهم هذا من أبعد إلى النورسي األستاذ يذهب بل". لدينا تحقُّقه سبُل وتنّوِ

 قد السالم عليهم األنبياء أَنَّ  الكريم القرآن يبيّن". حدودها ونهاية العلوم قمةَ  بها خطوا أنهم ،"العشرين الكلمة" في كما السالم

 بيد وضع قد هللا أنَّ  نفِسه الوقت في ويبين. المعنوي رقيهم في بهم، يُقتدى الُهدى أئمةَ  لهم ليكونوا إنسانية مجتمعات إلى بُعثوا

ً  ونََصبهم مادية، معجزة منهم كلٍ  ً  المادي تقدمها في لها وأساتذة للبشرية رّوادا ً  واتباعهم بهم باالقتداء يأمر أنَّه أي. أيضا  اتباعا

 يتحلَّى التي الحميدة الخصال نور من االستزادة على اإلنسان الكريم القرآنُ  يحض كما إذ والمعنوية؛ المادية األمور في كامالً 

ً  المادية معجزاتهم عن بحثه عند فإنَّه المعنوية، كماالتهم عن بحثه عند وذلك السالم، عليهم األنبياء بها  إثارة إلى يومئ أيضا



 بإيراده الكريم القرآن إن نعم،... نظائرها بلوغ على حّضه إلى ويشير أيديهم، في التي المعجزات تلك بتقليد ليقوم اإلنسان شوق

 إلى بها ويشير والصناعات، العلوم مجال في اإلنسانُ  إليه يصل أنْ  يمكن ما ألقصى النهائية الحدودَ  يخط إنما األنبياء معجزات

 ذلك بعد ومن. ويحددها لها النهائية األهداف أبعدَ  يعيّن بهذا فهو. أهداف من البشرية تحققه أنْ  يمكن ما وغاية نهاياتها، أبعد

 شؤونه، تعكس ومرآة المستقبل بذور مستودع الماضي أنَّ  كما إذ. إليها ويسوقها الغاية، تلك بلوغ على ويحّضها البشرية يحث

ً  فالمستقبل  األرض على أيامها أواخر في البشرية أنَّ : " القول إلى النورسي ويخلص". آماله ومرآة الماضي بذور حصيلة أيضا

 أن أفهم؛●  5". والقوة الحكم زمام العلمُ  فيتسلم والفنون العلوم من قواها كل وستستمد الفنون، إلى وتنصبّ  العلوم، إلى ستنساب

 منهج جديد، ومنهج جديدة بلغة القرآن إعجاز النورسي أعلن - دعوته؟ في مركزيًا كان النورسي لدعوة القرآني المنطلق

 الفكري الغزو عصر في" اإليمان إنقاذ" وهي األساس، القضية إلى العامرة حياته وبقية بكليته فتوجه نفسه، القرآن من مستوحى

 غاية في بأسلوب. الجديد النشء إلى وجهها التي" النور رسائل" خالل من إنتاج أيما المجال هذا في فأنتج الرهيب، والصراع

 إعجاز إثبات ألسلوب الذكي العصري البديل فغدت دامغة عقلية وبحجج رفيع، ذوقي وببيان باهر، علمي وبهدوء الوضوح،

 أو بإعجازه يتعلق ما مناقشة أو القرآن بالغة في بالطعن يتصل يكن لم األعداء أثاره ما ألن والعقلي، والبياني اللغوي القرآن

 بفضل النور رسائل فاستطاعت. اإليمان أصول على شامل عام هجوم شن على يركز كان وإنما. وكلماته وآياته سوره بتناسب

 تلك أمام الصمود من فتمكن يتزعزع، ال إيمانا بالقران مؤمن جيل إنشاء والعوام الخواص يفهمه الذي الجميل بأسلوبها هللا

 قلبية، مسائل أيضا بل وحدها عقلية علمية مسائل ليست(:" المكتوبات) في يقول كما النور رسائل ألن ذلك. الهوج الرياح

 مرارا يصرح المؤلف أن نجد النور لرسائل استقرائنا ولدى[( i".)]نفيسة إلهية علوم بمثابة فهي.. إيمانية وأحوال وروحية،

 العربي المثنوي)في يقول إذ وفكره، نفسه من نابعا وليس القران من مستوحى قراني منهج النور رسائل منهج أن وبإصرار

 مقروح، وقلب مجروح روحٍ  على أُفيض فيض بل! كال. والعقول األفكار مضغته شيء أكتبه ما أن تحسبن ال(: "النوري

ً  تظنه وال الكريم، القرآن من باالستمداد ً  أيضا  على انعكست ثابتة حقائق من أنوار   بل! كال. يزول وهو القلوب تذوقه سياالً  شيئا

 أسلوب في الجمال وبهاء التأثير، قوة من يظهر مهما أنه(:" المكتوبات) في ويقول[( ii".)]عمي ونفٍس  مريٍض  وقلبٍ  عليلٍ  عقلٍ 

 العظيم، القرآن سماء في تتألأل التي" األمثال ضرب" لمعات من هي بل فكري، مضغه مما وال مني، ليست فإنها كتاباتي،

 منتهى مع سبحانه إليه والتوسل التضرع إالّ  لي وليس والفاقة، الحاجة شدة مع تعالى، منه والسؤال الطلب إال فيها حظي وليس

 من رسائلي في ما وكل(:"النوري العربي المثنوي) في ويقول[( iii".)]الكريم القرآن من والدواء مني فالداء. والضعف العجز

 به استمسكَ  َمن! نعم. الطريق هذا في وأستاذي مرشدي هو القرآن كان الحمد وهلل..القرآن فيض من إالّ  وه ما المحاسن

 من للنورسي؛ موجزة كسيرةٍ ( واإلعصار الرجل:)بعنوان كتابًا أصدرتم ● 6 ([iv".)]لها انفصام ال الوثقى بالعروة استمسك

 فرق- اإلعصارين؟ بين البارزة الفروق ما الحالي والوقت النورسي مرحلة في( اإلعصار َطبائعَ ) تَِصفُونَ  كيف: العنوان خالل

 المطابع عشرات واآلن التركية باللغة إال كله الشعب على ممنوعا كان والحج واألذان القرآن بأن ذلك؛ نوجز أن ويكفي! هائل

 ما● 7.. هلل والفضل بالمصلين غاصة اجدوالمس الكريم القرآن تحفيظ مدارس من وآالف اإلسالمية والكتب الكريم القران تطبع

 اإلفادة واإلسالمي العربي العالم في اإلسالمية للحركات وكذلك والمسلم؛ العربي الشباب لشريحة الممكن من التي العناصر هي

 صلى- بالرسول االقتداء مسلم كل على المفروض- أخرى؟ جهة من عموما النُّورِسيَّة والتجربة جهة؛ من النور رسائل في منها

 النور دعوة يميز ما أهم ولعل. المسلم واجب صلب من واإلفادة فاالستفادة" . المؤمن ضالة الحكمة" قوله في -وسلم عليه هللا

 عقله وتغذي نفسه تربي أنها كيف القارئ وسيرى. النور لرسائل الجادة بالدراسة يتم وهذا. وروحا وقلبا عقال باإلنسان اهتمامها

 كجهود رحمها؛ من الناشئة والدعوات الدعوة؛ هذه مستقبل وتستشرف تنظر كيف● 8. وأوالده أهله مع عمله تنظم حتى بل

 -                                                                                                 ؟"كولن هللا فتح محمد: "المفكر األستاذ

 المستقبل في به يُقتََدى أُنموذًجا ستكون -كولن هللا فتح محمد المفكر األستاذ دعوة أقصد- النور رحم من الناشئة الدعوة هذه

 المكتوبات،[( i"(. )]م2010"اليوم اإلسالم /م) في الحوار هذا نشر. *ووافيًا.. وكافيًا.. خالًصا تَبِليغًا بُلِّغَتْ  إذا فيما القريب

 النوري، العربي المثنوي[( iv(. )]487: ص) المكتوبات،[(iii(. )]318: ص) النوري، العربي المثنوي[(ii(. )]459: ص)

 (.  206:ص)
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