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ر�سائل نور �أتت بعد حرب
فاطمة بنت نا�صر

ر�سائل النور للإمام �سعيد النور�سي هي ر�سائل كما يقول الباحث �أحمد حممد �سامل مبقاله يف جملة«التفاهم» ت�صب يف �أهم ّية ت�شكيل الوعي للعالقات
املختلفة التي تربط الإن�سان بنف�سه وبالآخرين ومبجتمعه وبالطبيعة وبكافة املوجودات من حوله .ويتط ّرق الباحث يف املقال �إىل �أثر الإميان يف �إ�صالح
الإن�سان واملجتمع؛ فالإميان ،كما يرى �صاحب الر�سائل ،هو عالج التع�صب وهو منبع الت�سامح وهو القادر على �إزالة ويالت احلروب عرب املعرفة مبحدودية
قدرات الإن�سان التي بدورها �سوف تكبح جماحه عن اخلو�ض يف احلروب التي ال طائل منها �سوى الويالت والدمار.
هذا املقال ،الذي تهب منه ن�سائم �صوفية ،نحن يف �أم�س
احلاجة �إىل �سالمه اليوم لي�سلب عقولنا بهذا الكم
من الهدوء وال�سكينة واالن�سجام الذي يخلقه الإميان
يف النف�س من وجهة نظر الإمام �سعيد النور�سي.
ولكن كيف ندافع عن الإميان ال�صويف الذي يعرب عنه
النور�سي �أمام الإميان العام الذي يرى فيه �إمياناً ناق�صاً
وم�شوهاً؟ الأ�سئلة كثرية وتزداد �أمام كل جملة يف هذا
املقال امل�سامل لأن كل جملة م�ساملة فيه تقابلها �صورة
دامية من قلب واقعنا الإ�سالمي .فكيف ن�ستطيع فهم
وا�ستيعاب مقال كهذا اليوم دون فهم ال�سياق التاريخي
الذي م ّر به كاتبه؟ من هذا املنطلق عمدت �أن �أقدم يف
البدء �إىل خلفية خمت�صرة عن الإمام النور�سي ومتى
قام بكتابة هذه الر�سائل.
الإمام النور�سي من اجلهاد �إىل الت�صوف
ل َقب الإمام نف�سه يف مرحلة كتابة هذه الر�سائل بـ «�سعيد
اجلديد» �سبقتها بالطبع مرحلة «�سعيد القدمي» .ف�أ ّما
�سعيد القدمي :فقد كان يف املرحلة التي بد�أت مبولده
عام  1873وانتهت ب�إقامته مبدينة بارال عام  1926وقد
امتازت هذه املرحلة بالعملية؛ ففيها �أعد النور�سي العدة
ل�شحذ همم �أتباعه للجهاد .فهذا الإمام الرتكي عاي�ش
�أزمة مر�ض اخلالفة الإ�سالمية ،وتكالب الطامعني من
حولها من اخلارج و�أ�صحاب الفكر الغربي من الداخل
الذين �سعوا �إىل حتويل اخلالفة �إىل جمهورية؛ وقد
كان لهم ما �أرادوا ،غري � ّأن هذا التحول يف اخلالفة
الرتكية مل يكن �سل�ساً بل كانت هناك مقاومة �أخرية
لكيان الرجل املري�ض .وممن قاموا بهذا التحول بالفكر
وال�سالح كان الإمام النور�سي.
عقب هذه املرحلة حتول �سعيد القدمي �إىل �سعيد
اجلديد وقد ا�ستمرت بني (1929م و1949م) .يف هذه
املرحلة التي حتولت فيها تركيا من اخلالفة �إىل
اجلمهورية ومن حكم الدين �إىل احلكم العلماين ،قام
م�صطفى كمال بنفي النور�سي ل�ضلوعه يف الع�صيان
�ضد الدولة باجلهاد والفتاوى التي كان ي�صدرها.
ف�صدر قرار نفيه �إىل �إ�سربطة ثم �إىل قرية نائية ا�سمها
بارلة وهنا �سمى نف�سه بـ (�سعيد اجلديد) .وهناك حتول

النور�سي من املنا�ضل ال�شر�س �إىل املعتكف امل�سامل فتفرغ
للكتابة و�أ�شهر ما كتبه كان ر�سائل النور التي �س�أحتدث
عنها هنا.
الإميان ودوره يف االن�سجام مع الكون ونبذ ال�صراع
يقول الكاتب � ّإن الإمام النور�سي كان ي�ؤمن بدور الإميان
يف جعل الإن�سان من�سجماً مع الطبيعة وما حتويه من
كائنات .فالإن�سان امل�ؤمن ال يرى يف بقية الكائنات التي
ت�شاركه الكون �سوى كائنات �أخوية ت�ساعده ومتد يد
العون له وهو �أي�ضاً يبادلها بذات العون .فالتكافلية هي
ما تربط مكونات هذا الكون ببع�ضها .ما �شد انتباهي
وا�ستغرابي يف كالم الكاتب يف هذا ال�ش�أن � ّأن الغرب يف
املقابل يقابل مكونات الكون بال�صراع ب�سبب الأفكار
الهدامة التي ت�سريه و�أولها (نظرية التطور)! وال
يذكر الكاتب تف�صي ً
ال �أو �شرحاً يف هذا ال�ش�أن ويكتفي
ب�سرد التهم؛ فالكاتب يقول � ّإن اال�ستعمار واحلروب
العاملية والت�صحر والتلوث كلها ناجته من نظام العقل
الغربي املختل مع الكون ومكوناته! و�شخ�صياَ �أرى � ّأن
العقل الغربي والعقل امل�سلم �ساهما �سوياً يف كل نفع
للكون ويف كل �ضرر �أي�ضاً .وال �أفهم هذه التربئة العمياء
للعقل امل�سلم بينما نرى يف الواقع ال�صراعات الدموية
التي ت�شهدها املنطقة العربية والتي ميتد حقدها �إىل
الأرا�ضي الغربية وهي حتمل تربيرات كاالنتقام من
الغرب و�سا�ساتهم بهيئة �إرهاب غا�شم ال يفرق بني طفل
و�شيخ .فال ميكن ب�أي حال من الأحوال �أن نترب�أ من
تلك العقول التي تدّعي �أ ّنها تنتمي للإ�سالم و�إن كانت
�أ�ساءت فهمه .احلاجة احلقيقة يف فهم ما جرى لتلك
العقول لتكون ماهي عليه اليوم.
حمدودية ون�سبية املعرفة ت�ساعدان على نبذ
العنف
يف هذا يقول الكاتب � ّإن الإمام النور�سي ي�شدد على نق�ص
الإن�سان وحمدودية قدرته وق�صوره البدين والعقلي
�أمام هذا الكون ،الأمر الذي يجعل امل�ؤمن بهذه القدرة
املحدودية يعي�ش يف حالة توافقية مع املكونات التي
حوله فال ي�سعى �إىل ن�شر ال�شر و� ّإنا �إىل �إ�صالح نف�سه
وذاته القا�صرة .ويف هذا يخاطب النور�سي الإن�سان

قائ ً
ال« :له من العمر �إال قليل مثل دقيقة تنطفئ،
ولي�س له من ال�شعور �إال ملعة تزول ،ولي�س له من املكان
�إال مقدار قرب !..وله من العجز ماال يحد».
والإميان مبحدودية قدرات الإن�سان ح�سب النور�سي
جتعل من الإن�سان ميا ًال �إىل نبذ ال�صراع والعنف
متقب ً
ال للتعددية وللآراء املختلفة ،فهو ال يعلي من �ش�أن
معتقداته ويق�صي ما يعار�ضها .ويف هذا تظهر مراجعة
فكرية جذرية مل ي�شر �إليها الكاتب ب�سبب �إق�صائه
مل�سرية حياة النور�سي .فهذا الإمام حمل ال�سالح �ضد
من يعار�ضونه يف الفكرة ومت نفيه و�إق�صا�ؤه ب�سبب هذه
املعار�ضة التي �أ�سا�سها فكري ومعتقدي بحت .غري � ّأن
املنفى كان له دور يف مراجعة النور�سي لفكره و�أ�صبح
ميا ًال �إىل الت�صوف والت�صالح مع الكون بكل ما فيه،
نابذاً للعنف بكل �أ�شكاله ،ونا�صحاً املت�صارعني ب�ضرورة
فهم ق�صورهم التكويني الذي �سيجعلهم يدركون �أن ال
جدوى وال طائل من ال�صراع والتخا�صم.
انعدام العدل وانت�شار الي�أ�س و�أثره على وحدة
الأمة
يعترب النور�سي � ّأن الظلم �ساهم يف انت�شار العنف و� ّأن
الظلم ال يق�ضى عليه �سوى بتطبيق ما جاء من عدل
رباين .فت�شريع اهلل يف كتابه ال ي�ضحي بالفرد ل�صالح
اجلماعة كما هو حا�صل يف املجتمعات الغربية (وهنا
ال يتم ذكر �أي دليل على ما يثبت هذا الكالم) ولكن
الت�شريع الإ�سالمي ي�أتي لكل ذي حق بحقه وهذا بدوره
ي�شيع الأمان وي�صفي نفو�س النا�س.
� ّأما الي�أ�س املنت�شر يف الدول الإ�سالمية فريى النور�سي
�أن يق�ضى عليه بالإميان فهو وحده القادر على بث
التفا�ؤل يف نفو�س �سحقها الواقع بظلمه فامل�ؤمن يدرك
� ّأن هناك يوم ح�ساب ي�أخذ فيه كل ذي حق حقه.
�إذن الإميان هو عالج لكل علل هذه الأمة كما يقول
النور�سي ،وبالطبع هو ال يق�صد �إميان الق�شور ولكن
الإميان امل�سامل ال�صايف من العنف وال�صراع .وهو �إميان
�صويف بحت؛ فال�صوفية لعلها الوحيدة التي مل تت�سخ
يديها بالدماء حتى الآن.
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