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�أجنحة النور�سي جعلته بديع زمانه
فاطمة نا�صر

�إ ّن الآتي ذكره ما هو �إال قراءة حتليلة يف مقال مبجلة الت�سامح « :الت�صوف و�أثره يف �شخ�صية �سعيد النور�سي وكتاباته» ،للكاتب :حممد توفيق رم�ضان.
وحيث �إ ّن الكاتب ي�ستعر�ض يف مقاله �شخ�صية معروفة له ولغريه من املفكرين الكبار ،هذا ما التم�سته و�أنا �أقر�أ مقاله .فوجدت العنوان ي�سمي ال�شخ�صية �سعيد النور�سي،
بينما منت املقال تناوله بلقبه (بديع الزمان) دون الإ�شارة �إىل �أ ّنه لقب هذه ال�شخ�صية ،وما دوري هنا� ،سوى تقريب املقال للقارئ العادي ،وت�شويقه للمعرفة والبحث .لهذا
وجدتني ملزمة �أ ّن �أقدم نبذة عن هذه ال�شخ�صية �أوال ،قبل البدء يف ذكر �سريته ال�صوفية وت�أثريها عليه.

من هو بديع الزمان �سعيد النور�سي؟
ه ��و ع ��امل م���س�ل��م ك � ��ردي ،ع ��ا� ��ش ب�ي�ن (.)1960 - 1877
�شخ�صية �سعت للإ�صالح ،وطرقت �أبوا ًبا كثرية له .وبهذا
نعني� ،أنّ هذه ال�شخ�صية مل تولد مت�صوفة وهادئة بطبعها،
بل م� ّرت بالكثري من املتغريات �أب��رزه��ا :ان�ضمامه للجهاد
عند اندالع احلرب العاملية الأوىل� .إال �أن بذرة طلب العلم
والهجرة �إليه كانت مالزمة له منذ ال�صغر و�أن ذلك الع�شق
امل�ت��وق��د للقلم وم ��داده ،جعله م��واظ�ب�اً على الكتابة طيلة
ع�م��ره .ف�ق��د �سبقت م��ؤل�ف��ات��ه ال���ص��وف�ي��ة ،م��ؤل�ف��ات �أخ ��رى،
ت�ل�ت�ق��ي م�ع�ه��ا يف ف �ك��رة الإ�� �ص�ل�اح ،و�إن اخ�ت�ل�ف��ت يف كيفية
تطبيقها ،مثل كتيب :اخلطوات ال�ست ،وهو ر�سالة ،كتبت
يف مواجهة حرب ال�شائعات التي هدفت �إىل �إ�ضعاف مركز
اخل�لاف��ة �أث�ن��اء احل ��رب العاملية ،وفيها ي�شري �إىل مع�سكر
احللفاء وخا�صة الإجنليز بـ»ال�شياطني وال�ك�ف��رة» .وي��رى
�أنّ احل��رب موجهة �ضد الإ��س�لام فقط ،حيث يقول بحزم
وت ��أك �ي��د�« :إن ال�ع�ق��ول ب�لاه��ة ع�ق��ل ي ��رى �إم �ك ��ان التوفيق
والتوا�ؤم بني �أطماع (الإنكليز) ومنافعهم وبني عزة الإ�سالم
ومنفعته « .وال �ق��ارئ ل�ه��ذه الر�سالة يجد بها لغة حانقة
غا�ضبة ،ال ت�شابه لغة الت�ص ّوف التي �سوف تلحقها .ولرمبا
لوال هذه املرحلة القا�سية ،ما ت�سللت ال�صوفية الهادئة �إىل
قلب بديع الزمان النور�سي.
الت�صوف:
م��ن ال���ض��روري الإ� �ش��ارة �إىل �أن ال�ك��ات��ب الأ��س�ت��اذ حممد
توفيق رم�ضان بد�أ مقاله بتربئة ال�صوفية ،وهو �أمر واجب
يف ظ��ل م��ا انت�شر و��س��اد م��ن �أف�ك��ار مغلوطة عنها ،و�أخ��رى
و�صلت لل�شطح ،فكفرتها وك ّفرت ممار�سيها .وقد عمت هذه
الأفكار ،فلم تعد متيز بني ال�صوفية ال�صافية ،وتلك التي
�شطحت ك�م��ا �شطحت بع�ض امل��ذاه��ب الإ��س�لام�ي��ة ك��ذل��ك.
فلي�س التطرف �سمة ال�صوفية فقط ،ولكنه داء قد �أ�صاب
معظم الفرق وخمتلف الأفكار .ومن هنا قام الكاتب بعر�ض
�أربعة �أ�س�س حمل اتفاق جميع الفرق الإ�سالمية ،وهي:
كتاب اهلل و�سنة نبيه مرجع اجلميع ،من خالفهما قد حاد

عن الدرب.
تزكية النف�س مذكورة يف القر�آن ،و�صون النف�س ك�صون
باقي اجل ��وارح م��ن ارت�ك��اب املعا�صي �أم��ر واج��ب .وم��ا قوله
د�ساها) �إال
تعاىل (ق��د �أفلح من ز ّك��اه��ا وق��د وق��د خ��اب من ّ
م �ث��اال ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ت�ه��ذي��ب ال�ن�ف����س و� �ص��ون �ه��ا .وق ��د �سمى
البع�ض ت��روي����ض النف�س ه��ذا بالت�صوف ،ومهما تختلف
امل�سميات ف�صون النف�س �أم��ر مهم وال غنى عنه يف عالقة
الإن�سان بربه.
وجود املر�شد القدوة� ،أمر مفيد وله �أثر كبري يف النفو�س،
والأخ � ل��اق احل �م �ي��دة ت��ؤ��س����س ب��ال�ترب�ي��ة احل�ك�ي�م��ة .ف�نرى
�أنّ ه��ذه ال�ق��دوة م�لازم��ة للجميع :منهم ي�سميها �شيخا،
و�آخ��رون مر�شدا ،ومنهم من ي�سميهم �أولياء ،وغريها من
الأ�سماء.
البدع وم��ا خالف ن�صو�ص ال�شريعة� ،أم��ر مرفو�ض من
كل الفرق التي تتبع قول نبيها الكرمي (من �أحدث يف �أمرنا
هذا ما لي�س منه فهو رد).
كما �أ�شار الكاتب �إىل �أنّ ال�صوفية التي يعنيها يف مقاله،
�سماتها الآتي:
تعميق الإمي ��ان وال�ت��وح�ي��د ،ل�ي�ت�ج��اوز ال�ق�ن��اع��ة العقلية
الرا�سخة ،حتى تتجذر يف القلب والوجدان ،فينعك�س ذلك
على �سلوكنا قو ًال وفعال.
ت��زك�ي��ة ال�ن�ف����س ،مم��ا ي���ش��وب�ه��ا وي ��راوده ��ا م��ن ح���س��د� ،أو
حقد� ،أو غرية� ،أو رياء وغريها من �أوهان و�شوائب النف�س
الب�شرية.
�أما �شخ�صية املقال بديع الزمان �سعيد النور�سي ،فيقول
الكاتب �إن �شخ�صيته املعروفة قد �ساهمت يف تكوينها عوامل
مهمة �أبرزها:
العامل الأول :غزارة العلم والورع وتوقد الذكاء ،وتلك
ال�صلة الروحية املبكرة ،وي�ست�شهد الكاتب ب�أن بديع الزمان
قد حلم ذات يوم بال�شيخ عبد القادر اجليالين و�أورد الن�ص
كما �أتى يف مقاله :حيث ر�آه � -أي ال�شيخ اجليالين -يف الر�ؤيا
و�أمره ال�شيخ �أن يتوجه �إىل �أحد الكرباء لي�أمره بال�صالة،

وكان من نتيجة ذلك �أن ان�صاع الرجل لن�صح ال�شيخ ،ومن
ذل��ك تورعه يف مطعمه وم�شربه ،وغ�ضه لب�صره) .و�أثناء
بحثي عن �أ�صل هذه احلادثة ،وجدتها وقد وردت يف �سرية
ذاتية لبديع الزمان النور�سي ،ذكر فيها( :يف �إحدى الليايل
ر�أى اال�ستاذ النور�سي يف املنام ال�شيخ عبد القادر اجليالين
وهو يخاطبه:
 «مال �سعيد! اذهب �إىل رئي�س ع�شرية مريان م�صطفىب��ا��ش��ا وادع ��ه �إىل ال�ه��داي��ة وال��ر� �ش��اد والإق� ل��اع ع��ن الظلم،
وليقم ال�صالة وي�أمر باملعروف ..واقتله �إن مل ي�ستجب».
و�أك �ت �ف��ي ب�ك�ل�م��ات ب��دي��ع ال ��زم ��ان وه ��ي ال�ف���ص��ل واحل �ك��م.
وحادثة الر�ؤيا ،وتطبيق بديع الزمان لها  -كما �أراها  -ال
تدل على الت�صوف ،و�إن دلت عليه ،فتدل على �شطط و�شطح
يف م�سلكه ال�صويف .فال�صوفية روحانية يف طبعها ،نابذة
للعنف يف �سلوكها.
�أ ّما العامل الثاين يف تكوين �شخ�صية بديع الزمان ح�سب
الكاتب هو عودته من الأ��س��ر و�شعوره بدنو الأج��ل وتقدم
العمر .وبهذه املرحلة قد دخل ال�شيخ مرحلة جديدة وعمراً
ج��دي��داً .و�أخ ��ذت ه��ذه املرحلة بعدها ال�صويف ال��ذي ي�شري
�إليه الكاتب ،ويقول �إ ّنه ت�أثر ت�أثراً كبريا بال�شيخ اجليالين.
حيث يراه يف املنام وي�أمره ب�أفعال معينة ،كما �أ�شرنا �سابقاً.
فنلحظ �أثر اجليالين يتجلى يف كتابه (فتوح الغيب).
�أ ّم��ا العامل الثالث ،م��ن وجهة نظر كاتب امل�ق��ال طبعا،
فهو عائد �إىل كرثة مالزمة بديع الزمان لتالوة �شتى �أنواع
الذكر والأوراد.
القارئ للمقال ي�ست�شف حمبة الكاتب لهذه ال�شخ�صية،
وا�ستطاع بلغة املحبة هذه نقل احلما�س وال�شغف �إىل نف�سي،
لأبحث عنها و�أطلع عليها بنف�سي ،لأقر�أ كتبها ،غري مكتفيه
مبا كتب .و�أدعوكم باملثل :اق��ر�أوا لهما �أوال ،وعنهما ثانيا،
وحللوا م�ضامني االثنني ب�أنف�سكم؛ لتكن لكم وجهة نظر
� ً
أي�ضا ،رمبا تكتبون عنها يو ًما ما.
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