بديع الزمان النورسي

اإلخالص

اإلخالص
(اللمعة العشرون) من كليات رسائل النور

لبديع الزمان سعيد النورسي
الرتمجة إىل العربية :إحسان قاسم الصاحلي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
(إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق فاعبد اهلل خملصاً له الدين * أال هلل الدين اخلالص)
وقال الرسول األعظم ﷺ( :هلك الناس إال العاملون وهلك العاملون إال العاملون وهلك
العاملون إال املخلصون واملخلصون على خطر عظيم) أو كما قال.
تدلنا هذه اآلية الكرمية واحلديث الشريف معاً على مدى أمهية اإلخالص يف اإلسالم ،ومدى
عظمته أساساً تستند إليه أمور الدين .فمن بني النكت اليت ال حصر هلا ملبحث (اإلخالص)
نبني باختصار مخس نقاط فقط.
النقطة األوىل :سؤال مهم ومثري للدهشة:
ملاذا خيتلف أصحاب الدين والعلماء وأرباب الطرق الصوفية وهم أهل حق ورفاق ووئام
بالتنافس والتزاحم ،يف حني يتفق أ هل الدنيا والغفلة بل أهل الضاللة والنفاق من دون مزامحة وال
حسد فيما بينهم .مع أن االتفاق هو من شأن أهل الوفاق والوئام ،واخلالف مالزم ألهل النفاق
والشقاق.
فكيف استبدل احلق والباطل مكاهنما ،فأصبح احلق جبانب هؤالء والباطل جبانب أولئك؟
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اجلواب سنبني سبعة من األسباب العديدة هلذه احلالة املؤملة اليت تقض مضجع الغيارى
الشهمني.
السبب األول:
إن اختالف أهل احلق غري نابع من فقدان احلقيقة ،كما أن اتفاق أهل الغفلة ليس نابعاً من
ركوهنم إىل احلقيقة ،بل إن وظائف أهل الدنيا والسياسة واملثقفني وأمثاهلم من طبقات اجملتمع قد
تعينت ومتيزت .فلكل طائفة ومجاعة ومجعية مهمة خاصة تنشغل هبا ،وما ينالون من أجرة مادية
– لقاء خدماهتم وإلدامة معيشتهم – هي كذلك متميزة ومتعينة ،كما أن ما يكسبونه من أجرة
معنوية كحب اجلاه وذيوع الصيت والشهرة ،هي األخرى متعينة وخمصصة ومتميزة  .1فليس هناك
أذن ما يولد منافسة أو مزامحة أو حسداً فيما بينهم .وليس هناك ما يوجب املناقشة واجلدال،
لذا تراهم يتمكون من االتفاق مهما سلكوا من طرق الفساد.
أما أهل الدين وأصحاب العلم وأرباب الطرق الصوفية فإن وظيفة كل منهم متوجهة إىل
اجلميع ،وأن أجرهتم العاجلة غري متعينة وغري متخصصة ،كما أن حظهم من املقام االجتماعي
وتوجه الناس إليهم والرضى عنهم مل يتخصص أيضاً.
فهناك مرشحون كثريون ملقام واحد وقد متتد أيد كثرية إىل أية أجرة – مادية كانت أو معنوية
– ومن هنا تنشأ املزامحة واملنافسة واحلسد والغرية .فيتبدل الوفاق نفاقاً واالتفاق اختالفاً وتفرقاً.
فال يشفى هذا املرض العضال إال مرهم اإلخالص الناجع ،أي:
أن ينال املرء شرف امتثال اآلية الكرمية( :إن أجري إال على اهلل) بإيثار احلق واهلدى على
اتباع النفس واهلوى ،وبرتجيح احلق على أثرة النفس ،وأن حيصل له امتثال باآلية الكرمية (وما
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حتذير :إن إقبال الناس وتوجههم ال يطلب ،بل يوهب ،ولو حصل اإلقبال فال يسر به وإذا ما ارتاح املرء لتوجه الناس إليه فقد ضيع اإلخالص
ووقع يف الرياء .أما التطلع إىل نيل الشهرة والصيت اليت تتضمن توجه الناس والرغبة يف إقباهلم فهو ليس بأجرة وال ثواب ،بل عتاب نابعان من
فقدان اإلخالص .نعم ‘ ن توجه الناس وإقباهلم ال يراد ،ألن ما فيه من لذة جزئية تضر باإلخالص الذي هو روح األعمال الصاحلة ،مث إنه ال
يستمر إال إىل حد باب القرب .فضالً عن أنه يكتسب ما وراء القرب صورة اليمة من عذاب القرب ،فال يرغب يف توجه الناس ونيل رضاهم إذن،
بل يلزم الفرار والتهيب منه .فليصغ إىل هذا عباد الشهرة واملتلهفون على كسب رضى الناس.
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على الرسول إال البالغ املبني) باستغنائه عن األجر املادي واملعنوي املقبلني من الناس  2مدركاً أن
استحسان الناس كالمه وحسن تأثريه فيهم ونيل توجههم إليه هو مما يتواله اهلل سبحانه وتعاىل
ومن إحسانه وفضله وحده ،وليس داخالً ضمن وظيفته اليت هي منحصرة يف التبليغ فحسب.
بل ال يلزمه ذلك وال هو مكلف به أصالً.
فمن وفقه اهلل إىل ما ذكر آنفاً جيد لذة اإلخالص ،وإال يفوته اخلري الكثري.
السبب الثاني:
إن اتفاق أهل الضاللة نابع من ذلتهم بينما اختالف أهل اهلداية نابع من عزهتم ،إذ ملا كان
أهل الدنيا والضاللة الغافلون ال يستندون إىل احلق واحلقيقة فهم ضعفاء وأذالء يشعرون حباجة
ماسة إىل اكتساب القوة ويتشبثون بشدة إىل معاونة اآلخرين واالتفاق معهم ،وحيرصون على هذا
االتفاق ولو كان مسلكهم ضاللة ،فكأمنا يعملون حقاً يف تساندهم على الباطل ،وخيلصون يف
ضاللتهم ،ويبدون ثباتاً وإصراراً على إحلادهم ،ويتفقون يف نفاقهم ،فألجل هذا يوفقون يف
عملهم ،ألن اإلخالص التام ولو كان يف الشر ال يذهب سدى وال يكون دون نتيجة .فما من
سائل يسأل بإخالص أمراً إال قضاه اهلل له.
أما أهل اهلداية والدين وأصحاب العلم والطريقة فألهنم يستندون إىل احلق واحلقيقة ،وألن كالً
منهم – أثناء سريه يف طريق احلق ال يرجو إال رضى ربه الكرمي ويطمئن إليه كل االطمئنان،
وينال عزة معنوية يف مسلكه نفسه إذ حاملا يشعر بضعف ينيب إىل ربه على ذلك يرى أمامه
اختالف املشارب مع ما هو عليه لذا تراه ال يستشعر بدواعي التعاون مع اآلخرين بل ال يتمكن
من رؤية جدوى االتفاق مع خمالفيه ظاهراً وال جيد يف نفسه احلاجة إليه.
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ال بد من جعل شيمة اإليثار اليت حتلى هبا الصحابة الكرام رضوان اهلل تعاىل عليهم ونالوا هبا ثناء القرآن الكرمي نصب العني ،واختاذ ها دليالً
ومرشداً ،وهذا يعين :تفضيل اآلخرين على النفس عند قبول اهلدايا والصدقات ،وعدم قبول شيء مقابل ما يقوم به املرء من خدمات يف سبيل
الدين ،بل ال يطلبه قلباً .وإذا حصل شيء من هذا القبيل فليعده إحساناً إهلياً حمضاً ،من دون البقاء حتت منة الناس .إذا ما ينبغي أن يُسأل
شيء يف الدنيا لقاء خدمات يف س بيل الدين ،لئال يضيع اإلخالص .فاألمة وإن كان عليها أن تضمن معاش هؤالء ،كما أهنم يستحقون الزكاة،
إال أن هؤالء العاملني ال يسألون الناس شيئاً ورمبا يوهب هلم ،حىت لو وهب هلم شيء فال يأخذونه لقيامهم يف خدمة الدين فاألفضل إيثار من
هم أهل هلا على النفس ،والرضى مب ا قسم اهلل من رزق والقناعة به ،كي حيظى املرء بالثناء القرآ ي العظيم (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم
خصاصة) وعندئذٍ يكون ظافراً باإلخالص ومنقذاً نفسه من شرور التهلكة اخلطرية.
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وإذا ما كان مثة غرور وأنانية يف النفس يتوهم املرء نفسه حمقاً وخمالفيه على باطل فيقع
االختالف واملنافسة بدل االتفاق واحملبة ،وعندها يفوته اإلخالص وحيبط عمله ويكون أثراً بعد
عني.
والعالج الوحيد هلذه احلالة واحليلولة دون رؤية نتيجتها الوخيمة هو يف تسعة أمور آتية:
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العمل اإلجيايب البناء ،وهو عمل املرء مبقتضى حمبته ملسلكه فحسب ،من دون أن يرد
إىل تفكريه ،أو يتدخل يف عمله عداء اآلخرين أو التهوين من شأهنم ،أي ال ينشغل
هبم أصالً.
بل عليه أن يتحرى روابط الوحدة الكثرية اليت نربط املشارب املعروضة يف ساحة
اإلسالم – مهما كان نوعها – واليت ستكون منابع رمحة ووسائل أخوة واتفاق فيما
بينها.
واختاذ دستور االنصاف دليالً ومرشداً ،وهو أن صاحب كل مسلك حق يستطيع
القول ( :إن مسلكي حق وهو أفضل وأمجل) من دون أن يتدخل يف أمر مسالك
اآلخرين ،ولكن ال جيوز له أن يقول( :احلق هو مسكلي فحسب) أو (إن احلسن
واجلمال يف مسكلي وحده) الذي يقضي على بطالن املسالك األخرى وفسادها.
العلم بأن االتفاق مع أهل احلق هو أحد وسائل التوفيق اإلهلي وأحد منابع العزة
اإلسالمية.
احلفاظ على احلق والعدل بإجياد شخص معنوي ،وذلك باالتفاق مع أهل احلق
للوقوف جتاه أهل الضاللة والباطل الذين اخذوا يغريون بدهاء شخص معنوي قوي
يف صورة مجاعة على أخل احلق مبا يتمتعون به من تساند واتفاق مث االدراك بأن أية
مقاومة فردية – مهما كانت قوية – مغلوبة على أمرها جتاه ذلك الشخص املعنوي
للضاللة.
وألجل انقاذ احلق من صولة الباطل:
ترك غرور النفس وحظوظها.
وترك ما يتصور خطاً أنه من العزة والكرامة.
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وترك دواعي احلسد واملنافسة واألحاسيس النفسانية التافهة.

هبذه النقاط التسع يُظفر باإلخالص ويويف اإلنسان وظيفته حق الوفاء ويؤديها على الوجه
3
املطلوب.
السبب الثا لث :
أن اختالف أهل احلق ليس ناشئاً عن الوضاعة وفقدان اهلمة ،كما أن اتفاق أهل الضاللة
ليس ناشئاً عن علو اهلمة ،بل إن اختالف أهل اهلداية نابع من سوء استعمال علو اهلمة
مرده الضعف والعجز احلاصالن من انعدام اهلمة.
واإلفراط فيه ،واتفاق أهل الضاللة ّ
والذي يسوق أهل اهلداية إىل سوء استعمال علو اهلمة وبالتايل إىل االختالف والغرية واحلسد،
إمنا هو املبالغة يف احلرص على الثواب األخروي – الذي هو يف حد ذاته خصلة ممدوحة –
وطلب االستزادة دون قناعة وحصرها على النفس ،وهذا يستدرج احلريص شيئاً فشيئاً حىت
يصل به األمر أن يتخذ وضعاً منافساً إزاء اخيه احلقيقي الذي هو بأمس احلاجة إىل حمبته
ومعاونته وأخوته واألخذ بيده ،كان يقول – مثالً – ألغنم انا هبذا الثواب ،وألرشد انا هؤالء
الناس وليسمعوا مين وحدي الكالم ،وامثاهلا من طلب املزيد من الثواب لنفسه .او أن يقول:
ملاذا يذهب تالميذي إىل فالن وعالن؟ وملاذا ال يبلغ تالميذي عدد تالميذه وزيادة؟ فتجد
روح األنانية لديه – هبذا احلوار الداخلي – الفرصة ساحنة لرتفع رأسها وتربز ،فتسوقه تدرجيياً
إىل التلوث بصفة مذمومة ،تلك هي التطلع إىل حب اجلاه ،فيفوته اإلخالص وينسد دونه
بابه ،بينما ينفتح باب الرياء له على مصراعيه.
إن عالج هذا اخلطأ اجلسيم واجلرح البليغ واملرض الروحي العضال هو:
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لقد ثبت يف احلديث الصحيح أن املتدينني من النصارى سيقفون يف آخر الزمان مستندين إىل أهل القرآن للوقوف معاً جتاه عدوهم املشرتك
الزندقة ،لذا فأهل اإلميان واحلقيقة يف زماننا هذا ليسوا حباجة إىل االتفاق اخلالص فيما بينهم وحده ،بل مدعوون أيضاً إىل االتفاق حىت مع
الروحانيني املتدينني احلقيقيني من النصارى ،فيرتكوا مؤقتاً كل ما يثري اخلالفات واملناقشات دفعاً لعدوهم املشرتك امللحد املتعدي.
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العلم بأن رضا اهلل ال ينال إال باإلخالص ،فرضاه سبحانه وتعاىل ليس بكثرة التابعني وال
بإطراء النجاح والتوفيق يف األعمال ذلك ألن تكثري التابعني والتوفيق يف العمال هو مما يتواله
اهلل سبحانه وتعاىل بفضله وكرمه ،فال يسأل وال يطلب بل يؤتيه اهلل سبحانه من يشاء.
ب
ور َّ
نعمُ ،ر َّ
ب كلمة واحدة تكون سبباً للنجاة من النار وتصبح موضع رضى اهلل سبحانهُ ،
إرشاد شخص واحد يكون موضع رضى اهلل سبحانه وتعاىل بقدر إرشاد ألف من الناس .فال
ينبغي أن تؤخذ الكمية كثرياً بنظر االعتبار.
مث إن اإلخالص يف العمل ونشدان احلق فيه إمنا يعرف بصدق الرغبة يف إفادة املسلمني عامة
أياً كان مصدر االستفادة ومن أي شخص صدر .وإال فحصر النظر بأن يؤخذ الدرس
واإلرشاد مين فقط ألفوز بالثواب األخروي هو حيلة النفس وخديعة األنانية.
فيامن حيرص على املزيد من الثواب وال يقنع مبا قام به من أعمال لآلخرة! اعلم أن اهلل
سبحانه قد بعث أنبياء كراماً ،وما آمن معهم إال قليل .ومع ذلك نالوا ثواب النبوة العظيم
كامالً غري منقوص .فليس السبق والفضل إذن يف كثرة التابعني املؤمنني ،وإمنا يف نيل شرف
رضى اهلل سبحانه .فمن أنت أيها احلريص حىت ترغب إن يسمعك الناس كلهم ،وتتغافل عن
واجبك وحتاول أن تتدخل يف تدبري اهلل وتقديره؟ اعلم واجبك وال حتاول أن تتدخل يف تدبري
اهلل وتقديره؟ اعلم أن تصديق الناس كالمك وقبوهلم دعوتك وجتمعهم حولك إمنا هو من
فضل اهلل يؤتيه من يشاء ،فال تشغل نفسك فيما خيصه سبحانه من تقدير وتدبري ،بل امجع
مهك يف القيام مبا أنيط بك من واجب.
مث إن اإلصغاء إىل احلق واحلقيقة ،ونوال املتكلم هبما الثواب ليس منحصراً على اجلنس
البشري وحده ،بل هلل عباد من ذوي الشعور ومن الروحانيني واملالئكة قد مألوا أركان الكون
وعمروها .فإن كنت تريد مزيداً من الثواب األخروي فاستمسك باإلخالص واختذه أساساً
لعملك واجعل مرضاة اهلل وحدها اهلدف والغاية يف عملك ،كي حتيا أفراد تلك الكلمات
الطيبة املنوطة من شفتيك منتشرة لتصل إىل أمساع خملوقات من ذوي املشاعر الذين ال
حيصرهم العد ،فتنورهم .وتنال هبال الثواب العظيم أضعافاً مضاعفة ،ذلك ألنك إذا قلت:
6
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(احلمد هلل) مثالً فستكسب بأمر ا هلل على أثر نطقك هبذه الكلمة ماليني من (احلمد هلل)
صغرية وكبرية يف الفضاء .فلقد خلق سبحانه ما ال يعد من اآلذان واألمساع تصغي إىل تلك
الكلمات الكثرية الطيبة ،حيث ال عبث وال إسراف يف عمل البارئ احلكيم .فإذا ما بعث
اإلخالص والنية الصادقة احلياة يف تلك الكلمات املنتشرة يف ذرات اهلواء فستدخل أمساع
أولئك الروحانيني لذيذة طيبة كلذة الفاكهة الطيبة ،ولكن إذا مل يبعث رضى اهلل واإلخالص
تفوه
احلياة يف تلك الكلمات ،فال تستساغ ،بل تنبو عنها األمساع ،ويبقى ثوابه منحصراً فيما ّ
به الفم.
فليصغ إىل هذا قراء القرآن الكرمي الذي ن يتضايقون من افتقار أصواهتم إىل اجلودة واإلحسان
فيشكون قلة السامعني هلم!.
السبب الرابع:
إن اختالف أهل اهلداية وحتاسدهم ليس كائناً من عدم التفكر يف مصريهم وال من قصر
نظره ،كما أن االتفاق اجلاد بني أهل الضاللة ليس كائناً من القلق على املصري وال من مسو
نظره م وعمق رؤيتهم .بل إن عجز أهل اهلداية عن الثبات على االستقامة يف السري ،مبزايا
ذلك املستوى الرفيع ،فيسقطون يف هوة االختالف رغم كوهنم يسرتشدون بالعقل والقلب
البصريين للعاقبة ويستفيضون من احلق واحلقيقة وال مييلون مع شهوات النفس مبقتضى
أحاسيسهم الكليلة عن رؤية العقىب.
أ ما أهل الضاللة فبإغراء النفس واهلوى ومبقتضى املشاعر الشهوية واألحاسيس الكليلة عن
رؤية العقىب واليت تفضل درمها من لذة عاجلة على أرطال من اآلجلة ،تراهم يتفقون فيما
بينهم اتفاقاً جاداً وجيتمعون حول احلصول على منفعة عاجلة ولذة حاضرة.
نعم ،إن عبيد الن فس السفلة من ذوي القلوب امليتة واهلائمني على الشهوات الدنيئة يتحدون
ويتفقون فيما بينهم على منافع دنيوية عاجلة ..بينما ينبغي ألهل اهلداية االتفاق اجلاد
واالحتاد الكامل والتضحية الرصينة فيما بينهم ،حيث أهنم يتوجهون بنور العقل وضياء القلب
إىل جىن كماالت ومثرات أخروية خالدة آجلة ،ولكن لعدم جتردهم من الغرور والكرب واإلفراط
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والتفريط يضيعون منبعاً عظيماً ّثراً ميدهم بالقوة ،أال وهو االتفاق فيضيع بدوره اإلخالص
ويتحطم ،وتتضعضع األعمال األخروية وتذهب سدى ،ويصعب الوصول إىل نيل رضى اهلل
سبحانه.
وعالج هذا املرض الوبيل ودواؤه هو:
االفتخار بصبحة السالكني يف منهج احلق ،وربط عرى احملبة معهم تطبيقاً للحديث الشريف:
(احلب يف اهلل) مث ا لسري من خلفه وترك شرف اإلمامة هلم وترك اإلعجاب بالنفس والغرور،
بناء على احتمال كون سالك احلق أياً كان هو خري منه وأفضل .وذلك ليسهل نيل
اإلخالص .مث العلم بأن درمهاً من عمل خالص لوجه أوىل وأرجح من أرطال من أعمال
مشوبة ال التطلع إىل تسلم املسؤولية اليت قلما تسلم من األخطار.
هبذه األمور يعاجل هذا املرض ويعاىف منه ،ويظفر باخلالص ويكون املؤمن ممن أدى أعماله
األخروية حق أداء.
السبب الخامس:
إن اختالف أهل اهلداية وعدم اتفاقهم ليس نابعاً من ضعفهم ،كما أن االتفاق بني أهل
الضاللة ليس نابعاً من قوهتم .بل إن عدم اتفاق أهل اهلداية ناجم عن عدم شعورهم باحلاجة
إىل القوة ،ملا ميدهم به إمياهنم الكامل من مرتكز قوي .وإن اتفاق أهل الغفلة والضاللة ناجم
عن الضعف والعجز ،حيث ال جيدون يف وجداهنم مرتكزاً يستندون إىل قوته .فلفرط احتياج
الضعفاء إىل االتفاق جتدهم يتفقون اتفاقاً قوياً ،ولضعف شعور األقوياء باحلاجة إىل االتفاق
فرتاها تعيش فرادى ،بينما الوعل واملاعز الوحشي تعيش قطعاناً خوفاً من الذئاب.
أي إن مجعية األقوياء والشخص املعنوي املمثل هلم ضعيف.
وهناك إشارة لطيفة إىل هذ ا السر يف نكتة قرآنية ظريفة وهي  :أنه أسند الفعل (قال) بصيغة
املذكر إىل مجاعة اإلناث مع كوهنا مؤنثة مضاعفة وذلك يف قوله تعاىل( :وقال نسوة يف
املدينة) بينما جاء الفعل (قالت) بصيغة املؤنث يف قوله تعاىل( :قالت األعراب) وهم مجاعة
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من الذكور ،مما تشري إشارة لطيفة إىل أن مجاعة النساء الضعيفات اللطيفات تتخاشن وتتقوى
وتكسب نوعاً من الرجولة ،فاقتضت احلال صيغة املذكر ،فجاء فعل (قال) مناسباً ويف غاية
اجلمال .أما الرجال األقوياء فألهنم يعتمدون على قوهتم وال سيما األعراب من خاصية األنوثة
من توجس وحذر ولطف ولني فجاءت صيغة التأنيث للفعل مالئمة جداً يف قوله تعاىل:
(قالت األعراب).
نعم إن الذين ينشدون احلق ال يريدون وجه احلاجة إىل معاونة اآلخرين ملا حيملون يف قلوهبم
من إميان قوي ميدهم بسند عظيم يبعث فيهم التوكل والتسليم ،حىت لو احتاجوا إىل اآلخرين
فال يتشبثون هبم بقوة .أما الذين جعلوا الدنيا مههم  ،فلغفلتهم عن قوة استنادهم ومرتكزهم
احلقيقي جي دون يف أنفسهم الضعف والعجز يف إاجاز أمور الدنيا ،فيشعرون حبجاة ملحة إىل
من ميد هلم يد التعاون فيتفقون معهم اتفاقاً جاداً ال خيلو من تضحية وفداء.
وهكذا فألن طالب احلق ال يقدرون قوة احلق الكامنة يف االتفاق وال يبالون هبا ينساقون إىل
نتيجة باطلة وخيمة تلك هي االختالف ،بينما أهل الباطل والضاللة فألهنم يشعرون _
بسبب ضعفهم وعجزهم _ مبا يف االتفاق من قوة عظيمة فقد نالوا أمضى وسيلة توصلهم
إىل أهدافهم ،تلك هي االتفاق.
وطريق النجاة من هذا الواقع الباطل األليم والتخلص من هذا املرض الفتاك ،مرض االختالف
الذي أمل بأهل ا حلق هو اختاذ النهي اإلهلي يف اآلية الكرمية:
(وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم) واختاذ األمر الربا ي يف اآلية الكرمية( :وتعاونوا على الرب
والتقوى) دستورين للعمل يف احلياة االجتماعية  ..مث العلم مبدى ما يسببه االختالف من
ضرر بليغ يف اإلسالم واملسلمني ومبدى ما ييسر السبيل أمام أهل الضاللة ليبسطوا أيديهم
على أهل احلق  ..مث االلتحاق بقافلة اإلميان اليت تنشد احلق واالخنراط يف صفوفهم بتضحية
وفداء وبشعور ن ابع من عجز كامل وضعف تام ،وذلك مع نكران الذات والنجاة من الرياء
ابتغاء الوصول إىل نيل شرف اإلخالص.
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السبب السادس:
إن اختالف أهل احلق ليس ناشئاً من فقدان الشهامة والرجولة وال من احنطاط اهلمة وانعدام
احلمية ،كما أن االتفاق اجلاد بني الغافلني الضالني الذين يبغون الدنيا يف أمورهم ليس ناشئاً
وجهوا نظره إىل ثواب
من الشهامة والرجولة وال من احلمية وعلو اهلمة .بل إن أهل احلق ّ
اآلخرة _ على األكثر _ فتوزع ما لديهم من محية ومهة وشهامة إىل تلك املسائل املهمة
والكثرية ،ونظراً لكوهنم ال يصرفون أكثر وقتهم _ الذي هو رأس ماهلم احلقيقي إىل مسألة
معينة واحدة ،فال ينعقد اتفاقهم عقداً حمكماً مع السالكني يف هنك احلق ،حيث أن املسائل
كثرية وامليدان واسع جداً.
أما الدنيويون الغافلون ،فلكوهنم حيصرون نظرهم حصراً يف احلياة الدنيا _ فهي أكرب مههم
ومبلغ علمهم _ تراهم يرتبطون معها بأوثق رب اط وبكل ما لديهم من مشاعر وروح وقلب.
فأميا شخص ميد يد املساعدة يستمسكون هبا بقوة ،فهم حيصرون وقتهم الثمني جداً يف
قضايا دنيوية ال تساوي شيئاً يف احلقيقة لدى أهل احلق .مثلهم يف هذا كمثل ذلك الصائغ
اليهودي اجملنون الذي اشرتى قطعاً زجاجية تافهة بأمثان األحجار الكرمية الباهظة .فابتياع
الشيء بأمثان باهظة ،وصرف املشاعر كلها حنوه يؤدي حتماً إىل النجاح والتوفيق ولو كان يف
طريق باطل ،الن فيه إخالصاً جاداً .ومن هنا يتغلب أهل الباطل على أهل احلق ،فيفقد أهل
احلق اإلخالص ويسقطون يف مهاوي الذل والتصنع والرياء ،ويضطرون إىل التملق والتزلف إىل
أرباب الدنيا احملرومني من كل معا ي الشهامة واهلمة والغرية.
فيا أهل احلق ! ويا أهل الشريعة واحلقيقة والطريقة! ويا من تنشدون احلق ألجل احلق! اسعوا
يف دفع هذا املرض الرهيب  ،مرض االختالف بتأدبكم باألدب الفرقا ي العظيم أال وهو( :وإذا
مروا باللغو مروا كراماً) فاعفوا عن هفوات إخوانكم وغضوا أبصاركم عن عيوب بعضكم
البعض اآلخر ،ودعوا املناقشات الداخلية جانباً.
فاأل عداء اخلارجيون يغريون عليكم من كل صوب ،واجعلوا إنقاذ أهل احلق من السقوط
والذلة من اهم واجباتكم األخروية واوالها باالهتمام وامتثلوا مبا تأمركم به مئات اآليات
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الكرمية واالحاديث الشريفة من التآخي والتعاون واستمسكوا بكل مشاعركم بعرى االتفاق
والوفاق مع إخوانكم يف الدين وهنج احلق املبني بأشد مما يستمسك به الدنيويون الغافلون
واحذروا دائماً من الوقوع يف شباك االختالف وال يقولن أحدكم ( :سأصرف وقيت الثمني يف
قراءة األوراد واألذكار والتأمل بدالً من أن أصرفه يف مثل هذه األمور اجلزئية) فينسحب من
امليدان ويصبح وسيلة توهني االتفاق واالحتاد وسبباً يف إضعاف اجلماعة املسلمة ذلك ألن
املسائل اليت تظنوهنا جزئية وبسيطة رمبا هي على جانب عظيم من األمهية يف هذا اجلهاد
املعنوي فكما أن مرابطة جندي يف ثغر من الثغور اإلسالمية ضمن شرائط خاصة مهمة
لساعة من الوقت قد تكون مبثابة سنة من العبادة فإن يومك الثمني هذا الذي تصرفه يف
مسألة جزئية من مسائل اجلهاد املعنوي وال سيما يف هذا الوقت العصيب الذي غلب أهل
احلق فيه على أمرهم  ،أقول إن يومك هذا رمبا يأخذ حكم ساعة من مرابطة ذلك اجلندي
أي يكون ثوابه عظيماً بل رمبا يكون يومك هذا كألف يوم  .إذ ما دام العمل لوجه اهلل ويف
سبيله فال ينظر إىل صغره وكربه وال إىل مسوه وتفاهته فالذرة يف سبيل رضاه سبحانه مع
اإلخالص تصبح اجمة متأللئة فال ت ؤخذ ماهية الوسيلة بنظر االعتبار وإمنا العربة يف النتيجة
والغ اية وحيث أهنا رضى اهلل سبحانه وأن أساس العمل هو اإلخالص فلن تكون تلك املسألة
إذن صغرية ،بل هي عظيمة وكبرية.
السبب السابع:
إن اختالف أهل احلق ومنافستهم ليس شيئاً ناشئاً من الغرية فيما بينهم وال من احلرص على
حطام الدنيا ،كما ،اتفاق الدنيويني الغافلني ليس من كرامتهم وشهامتهم .بل إن أهل احلقيقة
مل يتمكنوا من احلفاظ على الفضائل واملكارم اليت حيصلون عليها من متسكهم باحلقيقة ومل
يستطيعوا البقاء والثبات ضمن منافسة شريفة نزيهة يف سبيل احلق بتسلل القاصرين منهم يف
هذا امليدان ،لذا فقد أساءوا – وبعض اإلساءة  -إىل تلك الصفات احملمودة ،وسقطوا
فأضروا أنفسهم ومجاعة املسلمني أميا ضرر.
أما الضالون والغافلون فنظراً لفقداهنم املروءة واحلمية لعجزهم ولذلتهم فقد مدوا أيديهم
واحتدوا احتاداً صادقاً مع أناس أياً كانوا ،بل مع الدنيئني الوضيعني من الناس أصدقاءهم
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ورؤساءهم الذين يأمترون بأوامرهم إىل حد العبادة ألجلها ،لذا اتفقوا مع من يشاركهم يف
األمر اتفاقاً جاداً واجتمعوا مع من جيتمع حول تلك املنافع بأي شكل من أشكال االجتماع،
فبلغوا إىل ما يصبون إليه من جراء هذا اجلد واحلزم يف األمر.
فيا أهل احلق وأصحاب احلقيق ة ويا من ابتليتم ببلوى االختالف ! لقد ضيعتم اإلخالص يف
هذا الظرف العصيب ومل جتعلوا رضى اهلل غاية مسعاكم فمهدمت السبل إلسقاط أهل احلق
مغلوبني على أمرهم وجرعتموهم مرارة الذل واهلوان.
اعلموا أنه ما ينبغي أن يكون حسد وال من افسة وال غرية يف أمور الدنيا واآلخرة ،فليس فيها
يف نظر احلقيقة أمثال هذه األمور  .ذلك ألن منشأ احلسد واملنافسة إمنا هو من تطاول
األيدي الكثرية إىل طعام واحد وحصر األنظار إىل مقام واحد وشهية املعدات الكثرية إىل
طعام واحد ،فتؤول املنافسة واملسابقة واملزامحة إ ىل الغبطة واجلسد .وملا كانت الدنيا ضيقة
ومؤقتة وال تشبع رغبات اإلنسان ومطالبيه الكثرية ،وحيث أن هنا ك الكثريون يتهالكون على
شيء وحد ،فالنتيجة إذن السقوط يف هاوية احلسد واملنافسة  .أما يف اآلخرة الفسيحة فلكل
مؤمن جنة عرضها السموات واألرض متتد إىل مسافة مخسمائة سنة ،ولكل منهم سبعون ألفاً
من احلور والقصور ،فال موجب هناك إذن إىل احلسد واملنافسة قط ،فيدلنا هذا على أنه ال
حسد وال مشاحنة يف أعمال صاحلة تفضي إىل اآلخرة ،أي ال جمال للمنافسة والتحاسد
فيها ،فمن حتاسد فهو ال شك مراء أي أنه يتحرى مغامن دنيوية حتت ستار الدين ويبحث
عن منافع باسم العمل الصاحل  .أو أنه جاهل صادق ال يعلم أين وجهة األعمال الصاحلة
وأساسها ،فيتهم سعة الرمحة اإلهلية كأهنا ال تسعه ،ويبدأ باحلسد واملنافسة واملزامحة منطوياً يف
قرارة نفسه على نوع من العداء مع أولياء اهلل الصاحلني الصادقني.
وسأذكر هنا حادثة تؤيد هذه احلقيقة  :كان أحد أصدقائنا السابقني حيمل يف قلبه ضغينة
وعداء حنو شخص معني .وعندما أثين على هذا الشخص أمامه يف جملس وقبل يف حقه :أنه
رجل صاحل ،أنه ويل من أولياء اهلل  ،رأينا أن هذا الكالم مل ير فيه شيئاً فلم يبد ضيقاً من
الثناء على عدوه.
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ولكن عندما قال أحدهم( :أنه قوي وشجاع) رأيناه قد انتفض ع رق احلسد والغرية لديه.
فقلنا له( :يا هذا إن مرتبة الوالية والتقوى من أعظم املراتب فال يقاس عليها شيء آخر ،فأين
الثرى من الثريا ؟! لقد شاهدنا أن ذكر هذه املرتبة مل حيرك فيك ساكناً بينما ذكر القوة
العضلية اليت متلكها حىت الثريان والشجاعة اليت متلكها حىت السباع قد أثار فيك نوازع
احلسد)
أجاب( :لقد استهدفنا كالنا هدفاً ومقاماً معيناً يف هذه الدنيا  ،فالقوة والشجاعة وأمثاهلما
هي من وسائل الوصول إىل ما استهدفناه من مرتبة دنيوية ،فألجل هذا شعرت بدواعي
املنافسة واحلسد .أما منازل اآلخرة مراتبها فال حتد حبدود ،ورمبا يصبح هناك من كان عدواً يل
أحب صديق وأعزه).
فيا أهل احلقيقة والطريقة! إن خدمة احلق ليس شيئاً هيناً ،بل هو أشبه ما يكون حبمل كنز
ع ظيم ثقيل والقيام باحملافظة عليه  ،فالذين حيملون ذلك الكنز على أكتافهم يستبشرون
بأيادي األقوياء املمتدة إليهم بالعون واملساعدة ويفرحون هبا أكثر .فالواجب حيتم أن يستقبل
أولئك املقبلون مبحبة خالصة ،وأن ينظر إىل قوهتم وتأثريهم ومعاونتهم أكثر من ذواهتم وأن
مضحون .ولئن كان الواجب حيتم
يتلقوا باالفتخار الالئق هبم ،فهم أخوة حقيقيون ومؤازرون ّ
هذا ،فلم إذن ينظر إليهم نظر احلسد ناهيك عن املنافسة الغرية ،حىت يفسد اإلخالص نتيجة
هذا احلالة  ،وتكون أعمالكم ومهمتكم موضع هتم الضالني .فيضعونكم يف مستوى أقل
منكم واوطأ من مسلككم بكثري ،بل يقرنونكم مع أولئك الذين يأكلون الدنيا بالدين
ويضمنون عيشهم حتت ستار احلقيقة وجيعلونكم من املتنافسني احلريصني على حطام الدنيا،
وأمثاهلا من االهتامات الظاملة ؟!
إن العالج الوحيد هلذا املرض هو  :اهتام املرء نفسه ،واالحنياز إىل جهة رفيقه يف هنج احلق
الذي إزاءه وعدم االحنراف عن دستور اإلنصاف وابتغاء احلق ،الذي ارتضاه علماء فن
ا ألدب واملناظرة والذي يتضمن  " :إذا أردا املرء أن يظهر احلق على لسانه دون غريه – يف
مناظرة معينة – وانسر لذلك واطمأن أن يكون خصمه على باطل وخطأ فهو ظامل غري
منصف" فضالً عن أنه يتضرر نتيجة ذلك ألنه مل يتعلم شيئاً جديداً – من تلك املناظرة –
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بظهور احلق على لسانه  ،بل قد يسوقه ذلك إىل الغرور فيضرر ،بينما إذا ظهر احلق على
لسان خصمه فال يضره شيء وال يبعث فيه الغرور بل ينتفع بتعلمه شيئاً جديداً .
أي إن طالب احلق املنصف يسخط نفسه ألجل احلق ،وإذا ما رأى احلق لدى خصمه رضي
به وارتاح إليه.
فلو اختذ أه ل الدين واحلقيقة والطريقة والعلم هذا الدستور دليالً هلم يف حياهتم وعملهم فإهنم
يظفرون باإلخالص بإذن اهلل ويفلحون يف أعماهلم األخروية ،وينجون برمحة منه سبحانه
وفضله من هذه املصيبة الكربى اليت أملت هبم وأحاطتهم من كل جانب.
(سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إن أنت العليم احلكيم)
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