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مطتخلص البحث
يهذف هزا البدث ئلى مػشفت جفىٍش كذوة الشحل في الشواًت " "Api Tauhidلحبِب الشخمً
الؽحراصي مىخالٌ هظشٍت ألادب الاحخماعي .وأما أظئلت هزا البدث هي )1 :ما جفىٍش كذوة الشحل في
الشواًت " "Api Tauhidلحبِب الشخمً الؽحراصي مً خالٌ هظشٍت ألادب الاحخماعي؟ )2 ،ما ظبب
وحىد جفىٍش كذوة الشحل في الشواًت " "Api Tauhidلحبِب الشخمً الؽحراصي مً خالٌ هظشٍت
ألادب الاحخماعي؟ )3 ،ما أزش جفىٍش كذوة الشحل ججاه شخفُت فهمي في الشواًت "" Api Tauhid
لحبِب الشخمً الؽحراصي مً خالٌ هظشٍت ألادب الاحخماعي؟.وأما هىع هزا البدث هى البدث
الىُفي والىـفي .ومفذس البُاهاث في هزا البدث هى سواًت هاس جىخُذ لحبِب الشخمً الؽحراصي.
ووشٍلت حمؼ البُاهاث هي اللشاءة والىخابت .وأما وشٍلت جدلُل البُاهاث هي همىرج مُلغ
وهىبشمان ،جدخىي غلى أسبؼ مشاخل هي حمؼ البُاهاث ،وجفيُف البُاهاث ،وغشك البُاهاث،
والاظخيخاج.وأما هخاةج هزا البدث هي )1 :جفىٍش كذوة الشحل في الشواًت " " Api Tauhidلحبِب
الشخمً الؽحراصي مً خالٌ هظشٍت ألادب الاحخماعي هى الاظخلامت في الػبادة ،وخلىق غظُم،
والزواء ،والصجاغت؟ )2 ،ظبب وحىد جفىٍش كذوة الشحل في الشواًت " " Api Tauhidلحبِب
الشخمً الؽحراصي مً خالٌ هظشٍت ألادب الاحخماعي هى أبىه وأمه ،هما ًشبُان بتربُت ئظالمُت)3 ،
أزش جفىٍش كذوة الشحل ججاه شخفُت فهمي في الشواًت " " Api Tauhidلحبِب الشخمً الؽحراصي
مً خالٌ هظشٍت ألادب الاحخماعي هى ًجػل شخفُت فهمي روا أخالق هشٍمت ،والزواء ،والاظخلامت
وغحرها.
الكلماث الزئيطيت :كذوة ،الشحل،الشواًت ،غلم ألادب الاحخماعي

مقذمت
اللذوة هي ظلىن ٌعلىه اإلاشء كفذا أو غحره و ًيىن كذوة أو همىرحا غىذ آلاخشًٍ الزًً
ٌؽاهذوهه و هزلً غىذ اللشاء الزًً ًلشؤون سواًت فيها سحلها الزًً ًإزشهم ظلىهه في خُاتهم .في
اللغت ؤلاهذوهِعُت اللذوة مىىىق بيلمت " "keteladananالتي ًفذس مً " "teladanو حػجي اؼُاء
الةلت لخيىن كذوة مً أفػاٌ و ظلىن و ـفاث .و أما في اللغت الػشبُت فهي "كذوة" و وـفها مدمىد
ًىوغ ّأن اللذوة في هفغ اإلاذلىٌ مؼ ولمت "ألاظىة" أي "جبؼ" و "الحعىت" حػجي "وُب و حُذ" ,و
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ألاظىة الحعىت حػجي ول ألافػاٌ الىُبت اإلاشلاة ئلى هللا و حػذ الةلت ألن ًيىن كذوة غىذ آلاخشًٍ
(فىسوادسمُخا ،1993 ،ؿ.)1336 .
و في ؤلاظالم جلعم ألاكذة أو ألاظىة أو ٌ ئلى هىغحن }1 ,ألاظىة اإلاىللت و هي ول اللذواث
التي حاء بها مً سظىٌ هللا ـلى هللا غلُه و ظلم }2 ,ألاظىة اليعبُت و هي التي حاء مً غحر الىبي و
الشظل مثل ما حاء مً الػلماء و ألامشاء و غحرهم ,و ملذسها ئن واهذ لم جخػشك بالؽشَػت ؤلاظالمُت
(ـذًم ،1988 ،ؿ .)369 .اللذوة مً أبلغ الىشق لللُادة .واب أمش ألامحر و فخش به أمخه ئن وان
ًلىدهم باألظىة الحعىت مً أفػاله و أكىاله .وػشف في حػالُم ؤلاظالم شخفا هشٍما ًصح اللذوة
ئلُه هى دمحم سظىٌ هللا ـلى هللا غلُه و ظلم الزي لذًه أظىة خعىت ,خلله الىشٍمت ,همت الجهاد
الشافػت ,غلُذجه اإلاخِىت ,و ظلىهه الػالُت جفبده كذوة و أظىة و همىرحا لجمُؼ الىاط وليهم في
الػالم.
اللذوة اللحعىت كذ ال هجذها في الحُاة الُىمُت فدعب ,وعخىُؼ أن هىؽفها مً مفادًش
الترًخ و كفق الحىمت بل كذ هجذها في آلاداب الخُالُت أو الىاكػُت و منها الشواًت .الشواًت جىفش
لىا اللفت الىاكػت الىاضحت الياملت غً ظحرة شخق ,و ال ًخخفى مثل هزا غً خُاٌ سواتها اللىٍت
اللادسة الثاكبت خذود ألادًان و الثلافاث و الخللُذًت و حػذ هزه مً مضاًاها .ئلافت ئي رلً,
فالشواًت حػذ أؼهش اإلاىخجاث ألادبُت في الػالم .و ّ
أغمها اهدؽاسا مً خُث كىة مىاـالتها الىظُػت في
املجخمؼ (أفُاهتي ،2311 ،ؿ .)15 .و مً الشواًاث الؽاهشة في هزا الفترة ألاخحرة في ئهذوهِعُا سواًت
 ApiTauhidلحبِب الشخمً الؽشاصي التي فيها كُم و كذوة خعىت للػالم الىبحر بذٌؼ الضمان ظػُذ
هشسخى.
بلذوجه و همت حهاده الػالُت ,اظخػلذ و جىاومذ همت الجهاد في جشهُا و جأزش بها الػاإلاىن
ًيىن مخذدا مأزشا في جشهُا و كففها مملىءة باألظىة الحعىت مً حهاد و شجاغت وـبر وفالح .مً
ظلىهه اإلاخىالؼ ًىفش ؤلاهذماج بحن الشوحي والػلىم الذًيُت والخىىىلىحُاث باغخباسها كىة مً
الػالم ؤلاظالمي في الاهخفاك اهزان .و مً هخابت "سظالت الىىس" ًىحر ألاسواح اإلاُخت لدعدُلظ و
جدشن بالبهجت الفاخشة .و مً خبه للػلىم وان ٌععى بأكصخى الععي إلوؽاء عجاةب الحماسة
اإلاػاـشة و لم ًضٌ ٌؽػل الهمت الخىخُذًت  ApiTauhidفي ـذوس ول ألاحُاٌ (مُالوي ،2333 ،ؿ.
.)2
في هزا البدث ,سهض الباخث في اللذوة اإلاخممت لبذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي اإلاىحىدة في سواًت
 ApiTauhidلحبِب الشخمً الؽشاصي بأهه مً هزه الفىس اإلاىلىغت في الشواًت احخزبىا اللشاء
لللشاءة .مً هزه الشواًت ًمىىىا أن هلخذي الهمت ؤلاظالمُت التي بىاها سحالها بذٌؼ الضمان ظػُذ
هشسخي ,فهى غالم وساع مخىلؼ ـالح واغت ّ
لشبه حػالىً ,ملً الزواء العجُب و الحفظ الؽشَؼ اللىي
وئمياهُت الحلُل اإلاذكلتً .ىلذ في كشٍت هشط فللبه ؼُخه  MollaFathullah Efendiببذٌؼ الضمان.
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جدلُل جفىٍش كذوة لبذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي في الشواًت " "Api Tauhidلحبِب الشخمً
الؽحراصي ٌػذ الةلا بلُغا باظخخذام مىهج الػلىم الاحخماغُت مً خُث هفىـها .و الخمشهض في
مممىن الشواًت و غشلها و ملحىظتها اإلاخػللت باألمىس الاحخماغُت .لزلً مً مىهج للػلىم
الاحخماغُت ًمىً للباخث أن جفف ألاظىة الحعىت لبذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي و ًبدث غً غىامل
ظهىسها و آزاسها لعلىهُت سحل الشواًت  Fahmiفي الشواًت " "Api Tauhidلحبِب الشخمً الؽحراصي و
ألامىس اإلازوىسة هي مً أغشاك هزا البدث.
ئلافت ئلى حمُؼ غىامل اإلازوىسة اخخاس الباخث هزه الشواًت " "Api Tauhidلحبِب الشخمً
الؽحراصي واإلاىلىع البدثي التي ظخمػها في البدث الػلمي بمىلىع " جفىٍش كذوة لبذٌؼ الضمان
ظػُذ هشسخي في الشواًت " "Api Tauhidلحبِب الشخمً الؽحراصٍمً خالٌ هظشٍت ألادب الاحخماعي
(وٍخمي ،2313 ،ؿ.)14 .
مفهىم ألاضىة
ألاظىة مً ألاسخى هي ؼحئ أو غمل الزي ٌعخدم للخللُذ أو الخداوي (فىسودسمُخا،1993 ،
ؿ .)1336.وَػبرها في اللغت الػشبُت "أظىة خعىت".وهي أغماٌ الصخق الخحر الزي ًشلىاهلل
ظبداهه وحػالى بها وَعخدلها للخللُذأو ًدبػها شخق آخش (ـذًم ،1988،ؿ.)369 .
ُ
ألاظىة وؤلاظىة هما ولمت ُ
أواللذوة ٌػجي
ذوة
الل
أما حػشٍف ألاظىة التي كذمتها ألاـفهاوي هى
ِ
ِ
"الحاٌ غىذما ًدبؼ سحل اوعاها آخش ،ظىاء وان في الخحر أو الجشٍمت (غاسف ،2323 ،ؿ.)167 .
ئلافت غلى رلً وفلا ألبي الحعحن أخمذ ابً الفاسط ابً صهشٍا في غمله بػىىان معجم ملاًِغ
اللغت" فان ألاظىة ٌعمى باألظىة واللذوة ٌػجي اإلاخابػت.هما ًخطح مً سظىٌ هللا وكام به الىبي
ئبشاهُم وجابػه فان ألاظىة وأظىة خعىت هي وشٍلت للخأدًب وؤلاسؼاد باظخخذام مثاٌ حُذ وٍشضخى
هللا ظبداهه وحػالى غليها هما ًىػىغ مً ظلىن الشظىٌ في املجخمؼ والذولت (غاسف ،2323 ،ؿ.
.)167
ً
ئرا ،فان ألاظىة هي أي غمل أو شخيء ًمىً أن ًللذه أو ًدبػه شخق مً آلاخشًٍ الزًً
ًلىمىن بزلً.ئلافت غلى رلً فان الصخق اإلاخبىع ٌعمى باألظىة .ولىً ألاظىة اإلاؽاس الُه في
هزا البدث هي ألاظىة الممىُت مً الصخفُت في غمل ألادبي ٌػجي الشواًت الذًيُت التي جشجى أن
جداوي مً كبل اللشاء (ـذًم ،2337 ،ؿ.)13 .
ًدذد الباخث غلى أؼياٌ ألاظىة في شخفُت التي واهذ في سواًت حؽمل غلى حىاهب ،منها:
أ .املجاٌ ألاخالكُت ،ألاخالق في اإلافىلحاث غىذ الامام الغضالي هى الففت التي واهذ في الشوح،
ومنها جيؽأألاغماٌ بعهىلت وال جدخاحالخفىحر.وألاخالق لغت مؽخم مً اللغت الػشبُت ٌػىُأخالق
اإلاشء لآلخشًٍ الزي ٌعدىذغلى ئسادة الخالم (مفخىح ،2313 ،ؿ .)67 .ومً مفهىم رلً،
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ألاخالق لِغ مً هظام أو مبذأ الزي ًذبش الػالكاث بحن الىاط ولىً أًما ًذبش الػالكاجبحن
الىاط وهللا  ،وختى مؼ اليىن (ئلُاط ،2337 ،ؿ.)6-1 .
ب .املجاٌ الذًجي ،الذًجي مؽخم مً ولمت "الذًً" .هى الففاث الذًيُت أو ول شخيء غً الذًىمثل
العلىن الزي ًدخىي غلى غىاـش اللُمالذًيُت أو اإلاؽاول اإلاخػللت بها (غضٍض ،1997 ،ؿ.
.)937
ج .املجاٌ الاحخماعي ،الاحخماغُتمؽخلت مً "احخمؼ" ٌػجي ول ألاؼُاء التي جىلذفي الحُاةوجىمى
فيها وجضدهش فيها .وفلا إلاعجم اللغت الاهذوهِعُت الػظُمت،الاحخماغُت هي ول شخيء اإلاخػلم مؼ
املجخمؼ أو ـفاتها .وهي الجىاهب الاحخماغُت اإلاخػللت بالبؽش والبِئت (ظلُم ،2332،ؿ.)46 .
د .املجاٌ الزواء الفىشٍت ،الاظخخباساث الفىشٍتفي اللغت ؤلاهجلحزًت  (IQ) Intelligence Quotientهي
مفىلح غام ٌعخخذم غلى ؼمىٌ غذد مً اللذساث مثل اللذسة غلى الػمل والخخىُي وخل
اإلاؽاولىالخفىحر اإلاػىىٍىفهم الفىشة واظخخذام اللغت والخػلم .الاظخخباساث مخفلت بؽيل
وزُم ئلى أهلُت التي ًملىها الافشاد (هاجا ،2339 ،ؿ.)93 .
مفهىم الشخصيت
في دساظت غىاـش الخُاٌ وحذث في هثحر مً ألاخُان مفىلحاث الصخفُت والىبُػت.
وٍيبغي فهم الفشق في جلً اإلافىلحاث .وفلا لؤلبشامض ) (Abramsاللفت هي الىاظالتي جظهش في العشد
مً الػمل أو اإلاعشخُت التي جم جفعحرها مً كبل اللشاء جملً الففاث ألاخالكُت والاججاه الخاؿ
هما ٌػبر غنها في الخىاب وما جم اللُام بها في الػمل (هىسغُيخىسو ،2337 ،ؿ.)165 .
ألاخذار في ألاغماٌ ألادبُت مً الخُاٌ ،هماألاخذار في الحُاة الُىمُت .وواهذ جدمل داةما
مً كبل شخفُت أو بػن الالغبحن الخاـت .الالغب املحمىٌ غلى ألاخذار في كفت الخُاٌ ختى
ًخمىً مً ئوؽاء كفت ٌعمى بالصخفُت (أمحن الذًً ،2313 ،ؿ.)79 .
مً بػن هزه آلاساء ًمىً أن ٌعخيخج أن الصخفُت هي الصخق أو الالغب الزي ًظهش في
كفت أو ألاغماٌ ألادبُت التي لها دوس هام .وبعبب غذم وحىد الصخفُت في اللفت ًمىً أن ًلاٌ
بأن اللفت لً حػِؾ ولً ججزب لللشاءة .وفي ما ًخػلم باللفت ولها ،دوس ول الصخفُتلِعذ هي
هفعها .وهىان أشخاؿ ًمىً جفيُفهم غلى أنهم الصخفُت اإلاشهضٍت أو الصخفُت الشةِعُت
والصخفُت التي ًمىً جفيُفها والصخفُت ؤلالافُت (هىسغُيخىسو ،2337 ،ؿ.)178-176 .
أما شخصيت القصت في الخيال ًمكن أن جميز غلى أضاص (هىسغُيخىسو ،2337 ،ؿ:)178-176.
أ .اظدىادا ئلى دوسها في اللفت ،جلعم الصخفُتفي اللفت ئلى ازىحن .هما الصخفُت الشةِعُت
والصخفُت ؤلالافُت .الصخفُت الشةِعُت هي الصخفُت التي جفمل في جلً الشواًت .أما
الصخفُت ؤلالافُت هي الصخفُت التي دوسها والخىمُل فلي.
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ب .اظدىادا ئلى وظُفت مظهش الصخفُتٌ ،ػجي بىل الشواًت وخفمها .بىل الشواًت هى الصخفُت
التي وعجبها وحعمى البىل الؽػبيٌ.ػشك بىل الشواًت ؼِئا ًىاظب بىظش اللاسب وجىكػاجه .أما
خفم الشواًت هى الصخفُت التي حعبب خذور الفشاغاث
ج .اظدىادا ئلى الىبُػت ،جلعم الصخفُت ئلى ازىحن :هما الصخفُت البعُىت والصخفُت
اإلاعخذًشة (الصخفُت الياملت) .الصخفُت البعُىت هي الصخفُت التي لذيها بػن الففاث
الصخفُت .أما الصخفُت اإلاعخذًشة هي الصخفُت التي جملً الخػلُذًت اإلاىدؽف مً
الاخخماالث املخخلفت للجاهب مً خُاتها والجاهب مً هفعها (وٍلًُ وواسًٍ ،1993 ،ؿ.)288 .
الصخفُت في اللفت لً جيىن أن جدمش في رهً اللاسب فىساً .دخاج اللاسب ئلى وظُلت التي
حعمذ بدمىسها .وهجضء مً الػمل الخُالي الزي هى ؼامل ومدىم و ًملً ألاغشاك الفىُتً ،جب
خمىس الصخفُت في اللفت مػخمذ والجففل غً ألاهذاف .مؽاول الصخفُت في ألاغماٌ ألادبُت
لِعذ مشجبىت بمعاةل اخخُاس هىع شخفُاث اللفت ووبُػاتها فلي ولىً هُف جفىٍش الحمىس
والحمىس بؽيل مىاظب بدُث أن ًلذس غلى خلم ألاغشاك الفىُت ودغمها في جلً ألاغماٌ (وٍلًُ
وواسًٍ ،1993 ،ؿ.)289 .
مفهىم الزواًت
الشواًت أو ًلاٌ بالشوماوي هُاللفت الىثر الىهمُت في وىٌ مػحن التي جفىس الصخفُت
والحشهت واإلاؽاهذ الحلُلُت الخمثُلُت في ألاخذود أو الحالت التي هُمػمػت .جملً الشواًت العمت
التي حػخمذ غلى الصخفُت وجلذًم أهثر مً اهىباع واخذوجازحر واخذ وغاوفت واخذة
(جاسَغان ،1993،ؿ.)165-164 .
ٌػبر هىسهُُاهخىسو بأن الشواًت هي غمل ألادبي الخُالي التي بىِذ مً كبل غىاـش البىاء أي
غىاـش الذاخلُت والخاسحُت .وٍلاٌ أًما ئن الشواًت هي الخألُف بؽيل الىثر الزي ًدخىي غلي
ظلعلت كفت خُاة اإلاشء مؼ آلاخشي هدىله مؼ جدشػ الىبُػت والففت (هىسغُيخىسو ،2337 ،ؿ.
.)13
الشواًت هي هىع مً ألاغماٌ ألادبُت اإلاىخىبت في ؼيل الحياًت التي جدخىي غلى بػن
الفشاغاث في كفت خُاة الصخفُاث في جلً اللفت .وحؽاس الشواًت في هثحر مً ألاخُان بىـفها
هػمل ألادبي الزي ًديي حضءا مً خُاة الصخق .وٍذغم هزا الفذاد بشأي ظىماسحى أن الشواًت
في هثحر مً ألاخُان ًديي حضءا مً خُاة الصخق فلي مثل كبُل الضواج بػذ فترة الشوماوعُت أو
حضءامً خُاة وكذ الصخفُت ٌػاوي مً أصمت في سوخها وغحر رلً (ظمشحى ،2337 ،ؿ.)13 .
الشواًت هي الخألُف بؽيل الىثر الزي ًشوي كفت غً خذر غحر غادي في خُاة الىاط
(الصخفُت في اللفت) .اإلالفىد بغحر غادًت ألن مً هزا الحذر خشوج الفشاع والجزاع الزي ًدىٌ
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جخفق خظهم.بىاء غلى بػن آساء الخبراء خىٌ مفهىم الشواًت أهفاٌ ،ؽحر الباخث ئلى سأي
هىسحُاهخىسو ألن مفهىم الشواًت ًشجبي بالػىاـش الذاخلُت لػمل الخُالي .وهزا الفذاد ًىاظب
بهذف البدث ٌػجي حػشف ئخذي الػىاـش الذاخلُت أي ظلىن الصخفُت .وباإللافت ئلى رلً،
مفهىم الشواًت التي كذمها هىسحُاهخىسو أوضح وأظهل للفهم (هىسغُيخىسو ،2337 ،ؿ.)13 .
مفهىم غلم الاجتماع غمل ألادبي ومجاله
غلم الاحخماع ألادبي هى دساظت غلم الاحخماع ألادبي الزي ًبدث الػمل ألادبي باليعبت
للمؽاول الاحخماغُت التي جىحذ في املجخمؼ .غلم الاحخماع ألادبحي خشج مً هظشٍت أفالوىن الزًً
ٌػخبرون ألادب هخللُذ للىاكؼ .جشهحز اهخمام غلم الاحخماع ألادبي هى مدخىٍاث الػمل ألادبي
وأهذافه وغحره مً ألامىس التي جىىىي غليها في الػمل ألادبي هفعه وما ًخػلم بمؽيلت الاحخماغُت
(وٍخمي ،2313 ،ؿ.)46 .
بػن اإلاؽاول أـبدذ دساظت غلم الاحخماع ألادبي هي مدخىٍاث الػمل ألادبي وأهذافه
وغحره مً ألامىس التي جىىىي غليها في الػمل ألادبي هفعه وما ًخػلم بمؽيلت الاحخماغُت .ئلافت ئلى
رلً ًبدث غلم الاحخماع للػمل ألادبي همشاة املجخمؼ وألادب وىزاةم الاحخماغُت الثلافُت التي
حسجل خلُلت املجخمؼ في وكذ مػحن وٍبدث ألادب همخدحز مً الىاكؼٌ.ؽشح جىو ) (Teeuwفي
الػالكت بحن الػمل ألادبي مؼ الىاكؼ بأن ألاغماٌ ألادبُت ولذث مً كذوة للىاكؼ بل همىرج للىاكؼ.
لِغ ألادب الزي ًللذ الىاكؼ فدعب بل في هثحر مً ألاخُان ًدذر اإلاػُاس الجماٌ اإلاػترف في
مجخمؼ مػحن وهؽف في ألاغماٌ الفىُت التي اظخخذمذ بػذ رلً همػُاس للىاكؼ (وٍخمي،2313 ،
ؿ.)48 .
منهجيت البحث
ئن هىع البدث اإلاعخخذم هى بدث الىُفي الىـفي ،ألهه ًبحن البُاهاث بىـفي
(ظِعىاهخىسو ،2335 ،ؿ ،)56 :وخفىٌ بُاهاجه لفظُا ،ولِغ بالػذد .والبدث الىُفي الىـفي
هىع مً بدث الىىعي .وأما غشك بدث الىىعي لُفهم الظاهشة الاحخماغُت مً وحه اإلاؽترن .وفي هز
البدث ،الباخث ّ
ًلذم جفىٍش كذوة لبذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي في الشواًت " "Api Tauhidلحبِب
الشخمً الؽحراصي وأؼاس ئلى املجلت ،واإلالاٌ ،والىخب.
وَعخخذم الباخث مفادس البُاهاث ألاظاظُت والثاهىٍت .وأما مً مفادس البُاهاث ألاظاظُت
ٌعخخذم البُاهاث اإلاخػللت بهزا البدث ،وهى الشواًت " "Api Tauhidلحبِب الشخمً الؽحراصي .وهما
ٌػشف أن مفذس الباًاهاث ألاظاسخي هي الباًاهاث ألاـلي (ظِعىاهخىسو ،2313 ،ؿ .)56 .واإلافادس
البُاهاث الثاهىي هي بُاهاث ئلافُت (بفشوي ،2338 ،ؿ .)169 .والباخث ًلذس غلى ؤلاهدعاب
هزه اإلافادس البُاهاث الثاهىي باللشاءة ،أو بالىظش ،أو باالظخماع ( ُ
ظشووهى ،2336 ،ؿ .)239 .وأما
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البُاهاث اإلاعاغذة في جدلُل هز البدث هىفىؿ ،واملجالث ،واإلالاالث ،والىخب ،ودساظت ظابلت
مشجبي بشواًت " "Api Tauhidلحبِب الشخمً الؽحراصي ،وهزلً الىخب اإلاخػللت باألادب الاحخماعي.
أما وشٍلت حمؼ البُاهاث اإلاعخخذمت في هز البدث هي اللشاءة والىخابت .كشاء الباخث ئلى
الىق الشواًت " "Api Tauhidلحبِب الشخمً الؽحراصي ،كشاءة جىشاسا واهخماما .وغىذ والحن (سخُم،
 ،2311ؿ ،)3 .حػشٍف اللشاءة ًدُي بثالزت أؼُاء )1( :اللشاءة هي الػىاةذ )2( ،اللشاءة هي
ظتراجُجُت أو الىشٍلت )3( ،واللشاءة هي الخػامل .وزان ،اللشاءة هي اليؽاوت اإلاعخخذمت إلهدعاب
اإلاػلىماث في الىق (غابذًً ،2312 ،ؿ .)59 .وبػذ اللشاءة ًفػل الباخث غلى الدسجُل
اإلاػلىماث والبُاهاث اإلاخػللت باللذوة .وأما حػشٍف الىخابت هي ًىخب فىشة الشةِعُت وفىشة ؤلالافُت
(غشٍادي ،2311 ،ؿ.)59 .
أما جفذًم البُاهاث اإلاعخخذمت في هز البدث هي ّ
باؼذ ّ
كىة ؤلاسادة ،والخثلُث ،ومىاكؽت
بالجلِغ .وغىذ (ظىغُُىهى ،2314 ،ؿ ،)273 .جفذًم البُاهاث في بدث الىىعي معخىاع بضٍادة
ّ
وباؼذ ّ
كىة ؤلاسادة ،والخثلُث ،ومىاكؽت بالجلِغ ،وجدلُل اإلاعألت االعلبي ،والخدلُم
وكذ البدث،
مً ألاغماء .وأما الخفذًم ّ
باؼذ ّ
كىة ؤلاسادة هي جفػل اإلاشاكببت بالظبي وباظخمشاس ،وبهزه الىشٍلت
ـ ْذق بُاهاجه ،وجشجِب خادزخه ًدىاوٌ بمىخظم ،وال ّ
ؼً فُه (ظىغُُىهى ،2314 ،ؿ.)272 .
ِ
ّ
والخفذًم البُاهاث بالخثلُث هي جبحن البُاهاث مً حمُؼ مفادسها ،ووشاةلها ،وأوكاتها .ولزلً،
الخثلُذ جيىن مً جثلُث اإلافادس ،والخثلُث في وشٍلت حمؼ البُاهاث ،والخثلُث الىكذ (ظىغُُىهى،
 ،2314ؿ.)273 .
والخثلُث اإلافادس هى ًباخث غلى مفذاكُت البُاهاث بمشاحػت البُاهاث اإلاخىاوٌ مً مفادس
اإلاخىىغت (ظىغُُىهى ،2314 ،ؿ .)274 .في هزه الػملُت ّ
جبحن الباخث غلى خفىٌ البدث مً
حمُؼ مفادس البُاهاث ،ئما مً مفادس ألاظاسخي ومفادس الثاهىي .واما الخثلُث مً وشٍلت حمؼ
البُاهاث هي ّ
جبحن غلى مفذاكُت البُاهاث بمفادس اإلادعاوي ،ولىً بىشٍلت املخخلفت (ظىغُُىهى،
 ،2314ؿ .)274 .في هزه الػملُت ّأهذ الباخث بأهه كذ ئخخاس غلى الىشٍلت حمؼ البُاهاث ْ
املحىم،
وهي باللشاءة والىخابت .زم ّ
جبحن الباخث غلى خفىٌ البدث بىشٍلت املخخلفت ،همثل الخدلُل الشواًت
مً غىاـشها ،وهي غىاـش الذاخلي والخاسجي .وأما الىكذ كذ ًأزش غلى مفذاكُت البُاهاث
(ظىغُُىهى ،2314 ،ؿ ،)274 .ألن الىكذ كذ ّ
جبذٌ في ول الؽأن ،ختي ًيىن خفىٌ بدثه
مخخلفت.وبخالف جفذًم البُاهاث اإلازوىس ،الباخث ًأحي اإلاىاكعت باالجلِغ .الباخث كذ ئخخاس
ّ
الجلِغ اإلافهىم واإلاهحر في البدثّ ،
زم ًىاكؾ الباخث باالصخق اإلاخملؼ في البدث.
وأما جدلُل البُاهاث اإلاعخخذمت هي همىرج مُلغ وهىبشمان .مُلغ وهىبشمان آحى بأن جذبحر
في الخدلُل البُاهاث معخىاع باالخػامل وٍجشي باظخمشاس ،ختى ًيىن بُاهاجه منهيا (ظىغُُىهى،
 ،2314ؿ .)246 .مُلغ وهىبشمان ّ
ًلذم غلى أسبػت ـُغت في الخدلُل البُاهاث (ظِعىاهخىسو،
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 ،2335ؿ ،)56 .وهي )1( :حمؼ البُاهاث ،هي ًجمؼ البُاهاث اإلاخىاوٌ مً الىخابت واللشاءة .وال ّبذ
للباخث أن ًىخب البُاهاث اإلاخىاوٌ مً ؤلاظخماع ،واإلاىظىس ،واإلاؽهىد )2( .جفيُف البُاهاث ،هي
اإلاخىىغت ّ
ّ
ّ
ّ
ختى ًدفل
وٍذٌ ،وٍبػذ ماال داعي للبدث ،وٍىظم البُاهاث بىشٍلت
لُجمؼ،
اليؽاه
ّ
ّ
الخالـت اإلاذكم (ظىغُُىهى ،2314 ،ؿ .)247 .في غملُت الخفيُف البُاهاث البذ للباخث أن
ًبدث البُاهاث الصحُداث اإلاخػللت باللذوة لبذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي في الشواًت ""Api Tauhid
ّ
لحبِب الشخمً الؽحراصٍباوش الىظشي ألادب الاحخماعي .زم هخب الباخث اإلالخق ،واإلازهشة ،وَػىي
الػالماث فُه لِعهل الباخث في غملُت الخدلُل والبدث )3(.غشك البُاهاث ،هي ّ
ًلذم البُاهاث
بؽيل املخخلفت ،وٍخخلف مؼ ؼيل حمؼ البُاهاث .وفي الغالب ،جلذًم بُاهاجه بؽيل الحياًت
ّ
(ظِعىاهخىسو ،2335 ،ؿ .)82 .وفي بدث الىىعي غشك بُاهاجه ّ
ًلذم بؽيل اإلالخق ،والعىش،
وغالكخه بحن الىبلت ،وغحر رلً (ظىغُُىهى ،2314 ،ؿ )4( .)249 .ؤلاظخيخاج ،وؤلاظخيخاج في بدث
الىىعي هى اهدؽاف الجذًذ ،ولم ًىحذ في البدث العابلت (ظىغُُىهى ،2314 ،ؿ.)253 .
غزض البياهاث وجحليلها
جحليل صىرة "القذوة" في شحصيت بذٌؼ الشمان النىرس ي في رواًت  Api Tauhidلحبيب الزحمن
الشيراسي.
أما ـىسة كذوة شخفُت بذٌؼ الضمان الىىسسخي في سواًت  Api Tauhidلحبِب الشخمً
الؽحراصي حؽمل غلى الىىاحي ألاجُت منها  )1 :املجاٌ الذًيُت )2 .املجاٌ ألاخالكُت )3 .املجاٌ الزهىُت
و  )4املجاٌ الاحخماغُت .وليل الىىاحي اإلازوىسة لها غىاـشها واألحي :
املجال الذًنيت
شخفُت بذٌؼ الضمان الىىسسخي في هزه الشواًت له "اللذوة" في املجاٌ الذًيُت التى أن ججػل
بها اللذوة لجمُؼ اللشاء .وأما ـىسة اللذوة حؽمل في الؽىاهذ ألاجُت :
الصالة
خفظ شخفُت بذٌؼ الضمان الىىسسخي غً فماةل الفلىاث الخمعت خُث أهه ـلى في
أوٌ الىكذ حماغت في حمُؼ الحاالث ،ودلُل غلى رالً في الؽىاهذ ألاجُت :
Selesai shalat, perjalanan dilanjutkan. Said Nursi mengingatkan pentingnya shalat tepat pada waktunya

)ؿ.

kepada mereka. (477

Dalam kondisi semenderita apapun, Said Nursi tetap menggerakkan mereka untuk shalat berjama‟ah.

) ؿ.

(498

Ketika sampai di pinggir sebuah desa, sayup-sayup Said Nursi mendengar suara adzan. Said Nursi
menghentikan kudanya. “Tuan-tuan polisi, sudah datang waktu shalat. Saya biasa shalat di awal waktu.

)ؿ.

Mohon izin kan saya shalat sebentar saja. Saya minta tolong dibukakan borgol saya.”(243
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Shalat berjama‟ah. Jika datang waktu shalat dia mengajak kami shalat berjama‟ah. Dia menjadi imam dan

.) ؿ

kami menjadi makmum. ”Omer Pasya mengangguk-angguk.”(255

الذغاء و الذكز
 و حؽمل هزه الفىسة في.ًذغى و ًزهش شخفُت بذٌؼ الضمان الىىسسخي الى هللا غض و حل
: الؽىاهذ ألاجُت
Hamza mengatakan itu adalah doa yang juga sering dibaca oleh ulama legendaris Turki, Syaikh
Badiuzzaman Said Nursi, setiap kali selesai shalat fardhu: “Allahummaajirna min syarrinnisaa‟.” (133

.)ؿ
.) ؿ

“Sepanjang jalan, dia berdzikir. ”Ujar kedua polisi itu. (255

Ulama itu adalah Badiuzzaman Said Nursi. Dalam kitabnya Al-Lama‟at, Badiuzzaman menulis bahwa
umat ini harus banyak melantunkan doa Nabi Yunus „alaihissalam, tatkala berada dalam kegelapan
perutikan. “Laailaahailla Anta, subhaanaka inni kuntu minazhzhaalimiin” (268
Sepanjang

perjalanan

bibir,

“Hasbunallahwani‟malakil.”(484

hati,

dan

jiwa,

Said

Nursi

.) ؿ

tiada

henti

berdzikir.

.) ؿ
التػمق في القزأن و الػلىم الذًنيت
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت

“Tapi aku tidak sabar untuk belajar AQur‟an lebih dalam lagi. Aku sudah bisa membacanya, aku ingin
lebih dari itu, bu. Aku ingin tau isi Al-Qur‟an,” desak Said kecil. (169
“Said kecil sangat cinta menghadiri majelis para ulama.”(160

.) ؿ

.) ؿ

Selama tinggal di rumah Omer Pasya, Said Nursi menghafal Al-Qur‟an, mempelajari hadis, tafsir, ilmu

.) ؿ

kalam, fikih dan lain sebagainya. (258

التىكل
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
Hanya Said yang tidak cemas. Dengan tenang ia berkata kepada Ibunya, “Ibu, tak usah takut dan cemas.
Allah akan menyelamatkan kita dari pada bahaya ini, Insya Allah. Tak akan ada yang menimpa kita
kecuali yang telah diputuskan oleh Allah!”. (162

.) ؿ
التػمق في القزأن و الػلىم الذًنيت حب النبي ﷺ
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت

“Said sangat cinta pada kisah Baginda Nabi Muhammad SAW,” lapor Nuriye pada suaminya. (159

.) ؿ

Badiuzzaman Said Nursi larut dalam kerinduan kepada Rasulullah SAW. Dirinya seperti lebur dalam
harum-nya shalawat untuk Rasulullah SAW. (220

.) ؿ

“Aku mengharapkan kerajaan akhirat, dan aku ingin jadi bagian dari umat Rasulullah SAW.”(393
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الذغىة
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
“Anak buahmu pasti sudah memberitahu kamu. Aku datang untuk mengajakmu taubat, kembali kejalan
yang lurus. Aku mengajakmu untuk menghentikan kebiasaanmu berbuat maksiat dan berlaku lalim”.
(224

.) ؿ

Badiuzzaman Said Nursi juga berkeliling ke desa-desa, mengarungi lembah, hutan, dan gunung, di

.) ؿ

Anatolia timur untuk berdakwah dan menyambangi suku-suku yang ada di sana. (368

قىة إلاًمان
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
“nyawaku ada dalam genggaman Allah, aku akan mati jika sampai ajalnya” (227

.) ؿ

Orang-orang sekuler, rezim sekuler sangat takut kepada orang yang berpegang teguh pada ajaran Al-

.) ؿ

Qur‟an seperti Said Nursi. Mereka sangat takut kepada orang yang teguh memegang tauhid.(283

Said Nursi menegaskan dalam suratnya bahwa Islam tidak boleh ditinggalkan. Sebab “Islam adalah guru
serta pembimbing ilmu pengetahuan, dan pimpinan serta bapak dari segala pengetahuan.”(327

.) ؿ

:  هالحظ أن،اهطالقا من جلك الشىاهذ الطابقت
ٌ خفظ شخفُت بذٌؼ الضمان الىىسسخي غً فماةل الفلىاث الخمعت خُث أهه ـلى في أو.1
.الىكذ حماغت في حمُؼ الحاالث ظىاء واهذ في خالت الىشبت أو الؽذة
. ًذغى و ًزهش شخفُت بذٌؼ الضمان الىىسسخي الى هللا غض و حل في خالت الفشح و الحضن.2
 خبه هلل وسظىله دلُل غلى أن شخفُت بذٌؼ الضمان الىىسسخي هى غابذ مىُؼ هلل و سظىله و.3
 بل أهه، ولِغ له الحُاء للذغىة غلى ألاخشًٍ فدعب.لذًىه الاظالم التي جخمعً به في خُاجه
.ساك غىذما ماث غلى دًىه أزىاء الذغىة
املجال ألاخالقيت
.شخفُت بذٌؼ الضمان الىىسسخي رو أخالق هشٍم الزي ًمىً أن ًيىن اللذوة لجبؼ اللشاء
: أما ـىسة "اللذوة" جخمثل في هزه الففاث ألاجُت
بز الىالذًن
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
“Dan saya akan selalu berada di sisi ibu, untu kmelindungi ibu.”(162
Said adalah anak yang sangat taat pada ibunya. (170

390

.) ؿ

.) ؿ

Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang (UM)
October 2017

Proceedings

النشاط
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
Tanpa buang waktu, mulai hari itu juga Badiuzzaman Said Nursi tekun membaca tiga kitab itu. Said

.) ؿ

Nursi konsentrasi penuh untuk melahap isi kitab itu.(174

التىاطؼ
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
Namun Said Nursi menolak tawaran sang guru dengan menjawab bahwa dirinya masih terlalu muda
dan belum layak memakai pakaian ulama. Ia tetap memilih berpakaian sederhana layaknya darwis sufi

.)ؿ

khas Kurdistan kala itu.(196-197

Tetap saja yang salah sesungguhnya diriku dan aku telah dihukum dengan dua hukuman sekaligus atas
keasalahanku.Pertama teguran dari Allah.Dan kedua, celaan orang banyak kepadaku.Sebab utama aku
sampai terlambat shalat subuh di masjid karena aku lalai tidak membaca wirid malam yang biasanya aku
baca setiap malam.(208

.) ؿ
املهذب
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت

Said menyimak dan menemukan keganjalan, maka dengan halus, sopan, dan tenang Said berkata,
“Syaikh mohon maaf, apa yang syaikh sampaikan tidak tepat, yang benar begini.”(177

.) ؿ

حفظ شزفه و إخىاهه
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
Said Nursi tidak mau kehormatan kakaknya cedera, ia tidak mau kakaknya dipandang rendah oleh

.) ؿ

muridnya.(198

Said Nursi sangat menghormati mereka sebagai penuntut ilmu. Kehormatan diri harus ditegakkan secara
jujur dan adil, hal itu tecermin dalam sikap Said Nursi.(204

.) ؿ

صاحب الطػت والحكيم
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
Said Nursi justru mendatangi markas kepolisian dan mengusahakan agar para pemuda yang
mengeroyoknya itu dibebaskan. Kepada pihak polisi dengan berbesar jiwa Said Nursi berkata: “Saya boleh
terbunuh, tapi hormatilah ahli ilmu. Saya dan mereka adalah para pelajar yang masih muda-muda.
Adalah wajar anak muda bertengkar suatu kali, dan di lain kali berbaikan kembali. Ini adalah urusan
intern kami para pelajar. Harap orang luar tidak ikut campur, tolong bebaskan mereka. Mereka tidak

.) ؿ

salah. Sayalah yang mungkin salah.”(203

Said Nursi memperingatkan masyarakat untuk menahan diri dan tidak terjatuh dalam desas desus dan
saling cela mengenai para ulama yang sedang berselisih tersebut hal yang tidak pantas dilakukan seorang

.) ؿ

Muslim.(204

الػاف
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
Said Nursi sangat pemaaf, di saat yang sama Said Nursi sangat menjaga harga dirinya dan harga diri

.) ؿ

para pemilik ilmu.(208
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املحاضبت
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
Kejadian itu membuat Said Nursi menambah disiplin dalam segala hal, utamanya dalam beribadah dan

.) ؿ

berdzikir kepada Allah Swt.(222

ألاماهت
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
“Jangan. Ini adalah urusan penting yang harus segera aku selesaikan.”(244

.) ؿ

الصادق في الىغذ
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
Kedua polisi itu mematung di tempatnya menunggu sampai Said Nursi selesai shalat. Begitu salam,
Nursi berdzikir sebentar, berdoa lalu kembali mengambil borgolnya dan memasangnya ke kedua
tangannya lalu minta bantuan kedua polisi itu memborgolnya dan menaiki kudanya.(244

.) ؿ

:  هالحظ أن،اهطالقا من جلك الشىاهذ الطابقت
والجذًش بالزهش بأن شخفُت بذٌؼ الضمان الىىسسخي رو أخالق هشٍم الزي ًمىً أن ًيىن
 اليؽاه في الػبادة و ولب،ًً ومً جلً ألاخالق التى حغشط في شخفِخه هي بش الىالذ،اللذوة
 ـاخب العػت، الػاف، اإلاماسظت في خفظ ؼشفه و ئخىاهه، اإلاهزب و اللىُف، الخىالؼ،الػلم
 املحاظبت غلى هفعه ظبُال لخدعحن، الفادق في الىغذ، ألامحن في حمُؼ ألامىس،والحىُم
.شخفِخه
املجال الذكاء الفكزي
ًملً بذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي اللذوة في املجاٌ الزواء الفىشي الزي ًمىً لللشاء أن
:ًجػلها كذوة لهم و أما ـىسة اللذوة اإلاخػللت في الزواء الفىشي حؽمل في الؽىاهذ الآلجُت
جكىن دقيقا
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
“Ibu, aku tidak percaya gerhana bulan itu terjadi karena ditelan naga. Perbuatan orang-orang membuat
gaduh dengan membunyikan senapan itu perbuatan sia-sia.Tidak masuk akal.”Said berkata. (158

.)ؿ

Said kecil memang berbeda dengan anak-anak seusianya. Ia cerdas dan kritis. Ia suka bertanya. Bahkan
memberikan analisis dan sering kali mengkritisi jawaban-jawaban dan persoalan yang dianggapnya tidak

.) ؿ

masuk akal. (160

392

Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang (UM)
October 2017

Proceedings

الذكاء
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
Semua yang disampaikan sang guru dipahami dengan baik dan dihafal secara sempurna di luar
kepala.(171

.) ؿ

Ilmu yang semestinya dipelajari selama 15 tahun dapat kamu kuasai hanya dalam waktu tiga bulan
saja.(181

.) ؿ

Said Nursi meraih kitab Maqamat al Haririyyah itu dan membuka satu halaman dan membacanya
sekalisaja. Ia lalu menyerahkan kitab itu kepada gurunya. Said nursi lalu mengulang teks yang telah ia
baca dengan hafalannya. Dan satu halaman itu telah ia hafal dengan sempurna tanpa ada yang
tertinggal, salah, atau terselip. Said Nursi menyampaikan hafalnnya dengan sempurna dengan disimak
langsung oleh Syaikh Molla Fethullah Efendi, ulama terbesar di daerah Siirt pada masanya. (200

.) ؿ

Coba dipikir. Kalau hal-hal yang sederhana seperti pakaian, kuris, dan gedung saja tidak bisa terjadi
dengan sendirinya, terus bagaimana dengan alam semesta yang sedemikian luas dan sangat rumit
aturannya. Apakh bisa terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang merancang, menjadikan dan
menjaganya? Akal sehat akan mengatakan alam semesta ini pasti ada yang menciptakan dan
menjaganya. Dan yang bisa menciptakan dan menjaganya hanyalah Dzat yang Maha Kuasa, dialah
Allah SWT.” Pakar ilmu alam itu bungkam mendengar jawaban Said Nursi yang sangat kuat

.) ؿ

hujjahnya.(288-289

الحماضت في طلب الػلم
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
Maka setiap kali Abdullah pulang, Said dengan penuh semangat belajar pada kakaknya.(170

.) ؿ

Said kecil tetap haus akan ilmu. “Ayah izinkan Said mengikut Abdullah belajar Al-Qur‟an di Tag, di

.) ؿ

MAdrasahUstadz Muhammad Emin.”(170

Said bergairah untuk kembali merantau meneruskan langkahnya menuntut ilmu.(176

.) ؿ

“Tekad saya sudah bulat.Saya tetap akan pergi ke Baghdad. Saya menyukai tantangan.”(193

.) ؿ

“Saya tidak takut.Saya tetap akan pergi. Saya pergi untuk menuntut ilmu karena Allah. Pasti Allah

.) ؿ

akan melindungi saya.”(194

Setiap malam said mengulang hafalan buku-buku yang telah ia hafalkan di perpustakaan Thahir Pasya,
terkadang Said Nursi mengucapkan hafalannya itu lirih dengan lisannya, sehingga dari luar kamarnya
akan terdengar seperti orang berdoa. (289

.) ؿ

:  هالحظ أن،اهطالقا من جلك الشىاهذ الطابقت
 ًملً بذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي الزواء الفىشي الزي ًظهش مىز ـغاسه و دلُل غلى رلً أهه.1
.دكُم غلى حمُؼ ألامىس التي ال ًىفػها
 ال ًىدفش بذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي في. و هى ًشغب في مػشفت أـىٌ ألاؼُاء و غذم جللُذ بها.2
.دكت الفىشٍفدعب بل جخجلى فيها الزواء
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ً و خفل غلى دسحت الخفىق مً خُث رواةه بحن صمالةه و ًدفظ و ًفهم الىخب التي ال ًمى.3
.لؤلوالد أن ًفهمها
. و مً أظباب رواةه خماظت في ولب الػلم و سغبه في الػلىم.4
 ال ًىدفش خماظت و مثابشجه في مشاحػت خفظ اللشآن فدعب بل في مشاحػت خفظ الىخب في.5
.اإلاىخبت
املجال الاجتماغيت
ًملً بذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي اللذوة في املجاٌ الاحخماغُت الزي ًمىً لللشاء أن ًجػلها
:كذوة لهم و أما ـىسة اللذوة اإلاخػللت في الاحخماغُت حؽمل في الؽىاهذ الآلجُت
صزٍخ و شجاع
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
Said adalah seorang pemberani yang tidak kenal takut. Maka ketika dibuli, ia tidak menyerah begitu saja
dan tidak membiarkan kehormatan dirinya dilecehkan. Said melawan dengan sengit.(171

.) ؿ

“Tuan guru, saya datang kesini untuk menuntut ilmu.Tetapi saya terus diganggu murid-murid
nakal.Hari ini saya berkelahi dikeroyok empat orang ya tentu saya kalah. Saya mohon, tuan guru
memberi tahu mereka, saya sanggup meladeni mereka berdua-berdua, jangan berempat!” Said
mengucapkan itu dengan tegas dan tanpa takut sedikit pun. (172

.) ؿ

همت جهذه و جفاغل
: حؽمل هزه الفىسة في الؽىاهذ ألاجُت
“Saya sama sekali tidak takut. Bahkan jika akibatnya saya harus dibunuh dan dibuang di laut, maka laut
akan jadi kuburan saya yang luas. Jika saya dieksekusi, maka saya akan bersemayam dalam jantung
setiap rakyat negeri ini. Ketika saya datang ke Istanbul ini, saya sudah merelakan diri saya sebagai
tumbal untuk memperjuangkan nasib bangsa saya!” Jawab Said Nursi lantang.(333

.) ؿ

Tujuan persatuan ini adalah menggerakkan rantai cahaya yang menyatukan seluruh tempat ibadah Islam
yang tersebar di mana-mana, membangunkan orang-orang yang tertaut dengannya, dan mendorong
mereka menuju kemajuan melalui keinsafan diri. (333

.) ؿ

Ketika Perang Dunia meletus, Badiuzzaman Said Nursi juga mengangkat senjata bertempur habishabisan mempertahankan agama, bangsa, dan tanah tumpah darahnya. (333

.) ؿ

:  هالحظ أن،اهطالقا من جلك الشىاهذ الطابقت
 بذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي سحل شجاع في ئظهاس الحم.1
ً ـشٍخ في هالمه و خفظ خشمخه و الهمت و جفاغل في بزٌ حهذه لحفظ الذًً و خفظ الىو.2
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"ApiTauhid" جحليل أضباب ظهىر "القذوة" لشخصيت بذٌؼ الشمان ضػيذ النىرس ي في رواًت
لحبيب الزحمن الشيراسي
أما جدلُل اظباب ظهىس اللذوة لصخفُت بذٌؼ الضمان ظػُذ الىىسسخي في سواًت
" لحبِب الشخمً الؽحراصي له غالكت وزُلت مؼ شخفُت مشصا و هىسٍا وىالذًه في هفغApiTauhid"
:  والذلُل غلى رالً في الؽىاهذ ألاجُت.الىبُػت وهي اللذوة
Saat mengandung anak-anaknya, termasuk ketika mengandung Said, Nuriye tidak menginjakkan
kakinya ke atas bumi kecuali dalam keadaan suci, dan tidak meninggalkan shalat malam, kecuali saat
uzur. Nuriye tidak mengizinkan dirinya menyusui anak-anaknya, terutama Said, dalam keadaan tidak

.) ؿ

suci. (142

Mirza kembali menunaikan wirid paginya yaitu shalat Dhuha. Di bawah ssebuah pohon nan rindang,
tanpa alas apa pun, Mirza bertakbir menghadap kiblat, dan larut dalam khusyuk untuk rukuk dan sujud

.) ؿ

kepada Allah. (129

Sifat Mirza yang rendah hati, membuatnya disayangi banyak orang. Mirza terkenal disiplin membagi
waktunya; siang hari Mirza mengembala lembu milik keluarganya, dan pada waktu malam dia menuntut
ilmu pada beberapa orang ulama di desa itu. Mirza menjaga jangan sampai lembu-lembunya memakan

.) ؿ

rumput yang tidak halal di kebun orang. (128-129

Saat menarik nafas ia berdzikir “Huwa” yang adalah dhamir menunjuk kepada Allah, dan setiap
menghembuskan nafas ia berdzikir “Allah”. Maka sekali bernafas ia berdzikir “Huwa Allah”, artinya Dia
adalah Allah. Huwa Allah diulang tiga kali dalam tiga ayat terkahir surat Al Hasyr. (130

.) ؿ

Kesederhanaan dan keikhlasan Mirza mengamalkan agama Allah tercium wanginya oleh penduduk Nurs
dan sekitarnya. Mirza dihormati oleh banyak orang karena rendah hatinya. Masyarakat luas

.) ؿ

mengenalnya sebagai Sufi Mirza, karena sifat Wira‟i-nya. (141

Selain hafal Al-Qur‟an, Nuriye adalah ahli ibadah. Setiap malam, Nuriye selalu bertanya pada suaminya
punya hajat dengan dirinya, jika dijawab iya maka Nuriye akan memakai pakaian terbaik untuk
suaminya. Jika dijawab tidak, maka Nuriye akan tenggelam dalam ibadahnya, melantunkan hafalan Al-

.) ؿ

Qur‟annya dalam shalat malam. (140

Ia pun sampai pada kesimpulan bahwa keistimewaan yang ada pada Said itu karena sikap Wira‟I kedua
orang tuanya, dan karena pengaruh didikan mereka yang sangat mendalam. (172

.) ؿ

:  هالحظ ان.اهطالقا من جلك الشىاهذ الطابقت
، ؤلاظخلامت في الػبادة، شخفُت مشصا في وىهه والىالذ لصخفُت بذٌؼ الضمان أهه سحل ـالح.1
. ؤلاخالؿ في الػمل و الخىالؼ،الػىاد في وبُػت الىسع
، وغابذة، وهي ئمشأة ـالحت، هي أم مً الصخفُت بذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي، شخفُت هىسٍت.2
 هي ماصاٌ جدفظ، وزان. الزي كذ خشم هللا ئليها، وهي جدخاه مً ول شخيء.وجدفظ خشمتها داةما
. ئظمه مشصا، هي ئمشأة ـالحت ومىُػت لضوحها، وهىسٍت.ولىءها وهظشتها
 وجشبُت الحعىت مً ألابىان لبذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي ٌعبب غلى خشوج كذوة لصخفُت بذٌؼ.3
.الضمان ظػُذ هشسخي الىفِعت
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جحليل التأثير القذوة الشخصيت "بذٌؼ الشمان ضػيذ هزس ي" غلى طبيػت الشخصيت "فهمي" في
.“ لحبيب الزحمن الشيراسيApi Tauhid” الزواًت
وأما ـُغت جأزحر كذوة الصخفُت "بذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي" غلى وبُػت الصخفُت
ً وهي ًأزش غلى وبُػت شخفُت فهمي م،“ لحبِب الشخمً الؽحراصيApi Tauhid” "فهمي" في الشواًت
ّ
: هما الزي ًخفىس في اليلمت الخالي. وولب الػلم، واحتهاده في الػبادة،رواء ُمفىشه
“Yang kulihat dalam diri Fahmi tak lain adalah keinginannya yang sangat besar untuk menorehkan
sebuah sejarah. Ya menulis sejarah untuk untuk dirinya. Dia memang suka begitu. Saat di Pesantren
dulu, masih kelas dua tsanawi dia sudah hafal Alfiyah. Hafal ngelothok, Sub. Terus dia terabas Nazham
Jauharul Maknun. Belum lulus tsanawi dia juga sudah hafal semua. Saat di Aliyah selama dua tahun,
dia khatam hafal Al-Quran tiga puluh juz. Kadang-kadang saya sendiri sampai geleng-geleng, kok ada
manusia zaman sekarang yang seperti ini. Ketika banyak anak muda lebih sibuk menghafal lagu penyanyi
A, penyanyi B, dia ini sejak remaja sudah asyik sibuk menghafal karya para ulama.” Kata Ali. (16

.)ؿ

“ssst… jangan putus asa! Jangan putus asa! Al-Qur‟an berpesan, jangan putus as! UStadz Said Nursi
berpesan, jangan putus asa!” (530

.) ؿ

“Aku tidak mau meninggalkan shalat. Ayo shalat! Jangan pernah meninggalkan shalat dalam kondisi apa
pun.”(530

.)ؿ

“Hawa nafsu selalu mengiming-imingi dengan kelezatan semu. Bersabarlah, jangan turuti haa nafsu!
Bersabar melaan hawa nafsu akan menyampaikan dirimu pada tujuan sucimu!” Fahmi banyak membaca

.) ؿ

Istigfar, ia melawan kelebatan-kelabatan pikiran yang tidak ia inginkan”(107

Namun di sebuah rumah, seorang pemuda berdiri khusyuk meneruskan kebiasaannya yaitu
merampungkan sebagian wirid baca Al-Qur‟an-nya dalam shalat malam. Pemuda itu adalah Fahmi.(168

.)ؿ
Fahmi lalu shalat dengan semampunya. Seluruh tubuhnya terasa perih dan sakit. Paling sakit adalah
kakinya yang ditancapi ganco, sehingga seluruh tubuhnya yang bergantung itu bertumpu pada sobekan

.) ؿ

daging di kakinya itu. (531

“Sudahlah, Aysel. Apa yang aku rasakan ini belum sebarapa dibandingkan apa yang dirasakan
Badiuzzaman Said Nursi. Ini yang aku alami mungkin baru satu jam. Badiuzzaman Said Nursi
mengalami dipenjara selama 25 tahun dan beliau sabar.” (535

.) ؿ

:  هالحظ أن،اهطالقا من جلك الشىاهذ الطابقت
 أن كذوة الصخفُت " ظػُذ هشسخي" ًأزش غلى الصخفُت "فهمي" مً هاخُت خماظخه واحتهاده.1
.في ولب الػلم
، أن كذوة الصخفُت " ظػُذ هشسخي" ًأزش غلى الصخفُت "فهمي" مً هاخُت اظخلامخه.2
. وجىبُله في خُاة الُىمُت، وحػمُله، واحتهاده في خفظ اللشآن،وخماظخه
 وال ًُأط، أن كذوة الصخفُت " ظػُذ هشسخي" ًأزش غلى الصخفُت "فهمي" مً هاخُت شجاغخه.3
.ٌمً سخمت هللا في ول خا
، أن كذوة الصخفُت " ظػُذ هشسخي" ًأزش غلى الصخفُت "فهمي" مً هاخُت في خفظ هظشجه.4
.وٍدخاه غلى مماًلت اليعاء وٍيافذ غلى هُامه
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 .5أن كذوة الصخفُت " ظػُذ هشسخي" ًأزش غلى الصخفُت "فهمي" مً هاخُت في اظخلامخه في
الػبادة ،ورهش هللا ،ودغا ئلى هللا ،وأداء الفالة في وكتها ولى ًيىن ؼأهه جخارال.
الخالصت
هىع اللذوة لبذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي اإلاىلىغت في الشواًت  Api Tauhidلحبِب الشخمً
الؽشاصي ًدخىي غلى أ) املجاٌ الذًيُت ,وهي ؤلاظخلامت في الػبادة وجىول غلى هللا وخب هخاب هللا
وسظىله ـلى هللا غلُه وظلم ,ب) املجاٌ ألاخالكُت ,وهي اإلاإدب والبر للىالذًً واإلاىاظب والخىالؼ
والحىُم والعمُذ والففىح واإلاعإوٌ غلى ألاماهت ,ث) املجاٌ الزواء الفىشٍت ,وهي الهمت في ولب
الػلم وـفت الزواء والىلذي في ألامىس الغشبُت ,ر) املجاٌ الاحخماغُت ,وهي ـفت الصجاع واإلادؽذد
والهمت والخفاؤٌ.
الػىامل التي جإدي ئلى ظهىس اللذوة لبذٌؼ الضمان ظػُذ هشسخي في الشواًت ”“Api Tauhid
لحبِب الشخمىالؽشاصي جملً غالكت وزُلت باألظتي الحعىت لىالذًه ٌػجي والذه "مبرصا" اإلاؽهىس
بىساغه ووالذجه "هىسٍت" الحافظت لػىساتها وولىئها .ومً هزان الصخفان الىُبان ولذ البذٌؼ في
صماهه "ظػُذ" في كشٍت هشط باألظىة العجُبت اإلالفلت في هفعها.وأما ازاس اللذوة لبذٌؼ الضمان ظػُذ
هشسخي فخإزش ئلى ظلىهُت سحاٌ الشواًت ٌػجي "فهمي" في الىاخُت ألاخالكُت الػالُت واإلاثلفُت
وؤلاظخلامت في الػبادة والحماظت في ولب الػلم.
هزا البدث مً أهىاع البدىر في مجاٌ غلم ألادب الاحخماعي باظخخذام مىعج الػلىم
الاحخماغُت مً خذًث هفىـها ٌػجي ًذسط وٍبدث هزا البدث غً ما جممىه الىفىؿ ألادبُت.
وغالكخه باألمىس الاحخماغُت .اإلاىلىع الشةِسخي في هزا البدث هى سواًت  Api Tauhidلحبِب الشخمً
الؽشاصي .والباخثت جلش ئكشاسا ان هزا البدث بػُذ مً ولمت "الجُذ او اإلاثالي” ,لزلً جشٍذ الباخثت أن
جيىن بػذها بدىر أخشي في املجاٌ هفعه لخىمل هزا البدث ,بأن دساظت ألادي هي دساظت ألن جيىن
وامال بدثه.
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