بديع الزمان النورسي

اإللخاص () 2

اإللخاص ()2
(اللمعة احلادية و العشرون) من كليات رسائل النور

لبديع الزمان سعيد النورسي
الرتمجة إىل العربية :إحسان قاسم الصاحلي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ب ريحـُ ُكم)
( َوالَ تَـنَ َازعـُوا فَـ ْتف َ
شلواُ َوتَ ْذ َه َ
ِ ِ
ين)
قوُموا هلل قَانت َ
( َو ُ
اب َم ْن َدسـّاها)
(قَ ْد اَفـْلَ َح َم ْن َزكـّاها * َوقَد َخ َ
روا بِآياتي ثَ َمنَـاً قَليلً)
( َوال تَ ْشتَ ُ
يا ألخوة اآللخرة! ويا أصحايب يف لخدمة القرآن! اعلموا – وأنتم تعلمون  -أن اإللخاص يف
االعمال وال سيما األلخروية منها ،هو أهم أساس ،وأعظم قوة ،وأرجى شفيع ،وأثبت مرتكز،
أبر دعاء معنوي ،وأكرم وسيلة للمقاصد ،وأ سـمى لخصلة ،وأصفى
وأقصر طريق للـحقيقة ،و ّ
عبودية.
فما دام يف اإللخاص أنوار مشعة ،وقوى رصينة كثرية أمثال هذه الـخواص ..وما دام
اإلحسان اإللـهي قد ألقى على كاهلنا مهمة مقدسة ثقيلة ،ولخدمة عامة جليلة ،تلك هي
ألداء
وظيفة اإليـمان ولخدمة القرآن  ..ونـحن يف غاية القلة والضعف والفقر ،ونواجه اعداء ّ
ومضايقات شديدة ،وتـحيط بنا البدع والضاالت اليت تصول وتـجول يف هذا العصر
العصيب ...فا مناص لنا إالّ بذل كل ما يف وسعنا من جهد وطاقة كي نظفر باإللخاص..
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فنـحن مضطرون إليه ،بل مكلفون به تكليفاً ،وأحوج ما نكون إىل ترسيخ سر اإللخاص يف
ذواتنا ،إذ لو لـم نفز به لضاع منا بعض ما كسبناه من الـخدمة الـمقدسة – لـحد األن –
ولـَما دامت وال استمرت لخدمتنا ،ثـم نـحاسب عليها حساباً عسرياً ،حيث نكون مـمن
يشملهم النهي اإللـهي وهتديده الشديد يف قوله تعاىلَ ) :وال تَ ْش َرتُوا بِآيايت ََثَنَـاً قَلياً( بـما
ألخللنا باإللخاص فأفسدنا السعادة األبدية ،أل جل مطامع دنيوية دنيئة ،مقيتة ،مضرة،
مكدرة ،ال طائل من ورائها وال فائدة ،إرضاء لـمنافع شخصية جزئية تافهة ،أمثال اإلعجاب
بالنفس والرياء ،ونكون أيضاً من الـمتجاوزين حقوق إلخواننا يف هذه الـخدمة ومن الـمتعدين
على هن ج الـخدمة القرآنية ،ومن الذين أساءوا األ دب فلـم يقدروا قدسية الـحقائق اإليـمانية
وسـموها حق قدرها.
فيا إلخويت! أن االمور الـمهمة للخري والدروب العظيمة للصاح ،تعرتضها موانع وعقبات
مضرة كثرية .فالشياطني يكدون أن فسهم ويـجهدوهنا مع لخدام تلك الدعوة الـمقدسة ،لذا
ينبغي االستناد إىل اإللخاص واالطمئنان اليه ،لدفع تلك الـموانع وصد تلك الشياطني.
فاجتنبوا – يا إلخويت – من األ سباب اليت تقدح اإللخاص وتثلمه كما تـجتنبون العقارب
والـحيات .فا وثوق بالنفس األ مارة وال اعتماد عليها قط ،كما جاء يف القرآن الكريـم على
لسان سيدنا يوسف عليه السام ) :وما أبرئ نفسي أن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم
ريب) فا تـخدعنّكم األنانية والغرور وال النفس األمارة بالسوء أبداً .
وألجل الوصول إىل الظفر باإللخاص وللحفاظ عليه ،ولدفع الـموانع وإزالتها اجعلوا الدساتري
اآلتية رائدكم:
دستوركم األ و ل :
ابتغاء مرضاة اهلل يف عملكم .فإذا رضي هو سبحانه فا قيمة إلعراض العالـم أمجع وال أمهية
لرد الناس أجـمعني .وإذا أراد هو سبحانه واقتضته
له .وإذا ما قبل هو سبحانه فا تأثري ّ
حكمته بعد ما رضى وقبل العمل ،وجعل الناس يقبلونه ويرضون به ،وأن مل تطلبوه أنتم ،لذا
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ينبغي جعل رضى اهلل وحده دون سواه القصد األ ساس يف هذه الـخدمة ...لخدمة اإليـمان
والقرآن.
دستوركم الث ا ن ي :
هو عدم انتقاد إلخوانكم العاملني يف هذه الـخدمة القرآنية ،وعدم إثارة نوازع الغبطة بالتفالخر
واالستعاء .ألن ه كما ال تـحاسد يف جسم اإلنسان بني اليدين ،وال انتقاد بني العينني ،وال
نقص اآللخر
كل منه َ
يتعرض اللسان على اإلذن ،وال يرى القلب عيب الروح ،بل يكمـّل ّ
ويسرت تقصريه ويسعى لـحاجته ،ويعاونه يف لخدمته ...وإال ان طفأت حياة ذلك اجلسد،
ولغادرته الروح وتـمزق اجلسم.
وكما ال حسد بني تروس الـمعمل ودواليبه ،وال يتقدم بعضها على بعض وال يتحكم ،وال
يدفع أحدها اآللخر إىل التعطل بالنقد والتجريح وتتبع العورات والنقائص ،وال يثبط شوقه إىل
السعي ،بل يعاون كل منها اآللخر بكل ما لديه من طاقة موجهاً حركات الرتوس والدواليب
إىل غايتها املرجوة ،فيسري الـجميع إىل ما وجدوا ألجله ،بالتساند التام واالتفاق الكامل .فلو
تدلخل شيء غريب أو تـحكم يف األمر – ولو بـمقدار ذرة – ال لختل الـمعمل أصابه
العطب ويقوم صاحبه بدوره بتشتيت أجزائه وتقويضه من األساس.
فيا طاب رسائل النور ويا لخدام القرآن! نـحن جـميعاً أجزاء وأعضاء يف شخصية معنوية
جديرة بأن يطلق عليها :اإلنسان الكامل ...ونـحن جـميعاً بـمثابة تروس ودواليب معمل
ينس ج السعادة األبدية يف حياة لخالدة .فـنحن لخدام عاملون يف سفينة ربانية تسري باألمة
الـمحمدية إىل شاطئ السامة وهي دار السام.
نـحن إذن بـحاجة ماسة بل مضطرون إىل االتـحاد والتساند التام وإىل الفوز بسر
((اإللخاص)) الذي يهيء قوة معنوية بـمقدار ألف ومائة واحد عشر (( ))1111ناتـجة من
أربعة أفراد ،نعم ..أن لـم تتـحد ثاث (ألفات) فستبقى قيمتها ثاثاً فقط ،أما إذا اتـحدت
وتساندت بسر العددية ،فأهنا تكسب قيمة مائة واحد عشر (( ،)) 111وكذا الـحال يف أربع
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(أربعات) عندما تكتب كل (( )) 4منفردة عن البقية فأن مـجموعها (( ))11أما إذا
اتـحدت هذه األرقام واتفقت بسر األلخوة ووحدة الـهدف والـمهمة الواحدة على سطر واحد
فعندها تكسب قيمة أربعة آالف وأربعمائة وأربع وأربعني (( ))4444وقوهتا .هناك شواهد
ووقائع تاريـخية كثرية جداً أثبتت أن ستة عشر شخصاً من الـمتآلخني الـمتحدين الـمضحني
بسر اإللخاص التام تزيد قوهتم الـمعنوية وقيمتهم على أربعة آالف شخص.
أما حكمة هذا السر فهي :أن كل فرد من عشرة أ شخاص متفقني حقيقة يـمكنه أن يرى
بعيون سائر إلخوانه ويسمع بآذاهنم أي أن كاً منهم يكون له من القوة والقيمة ما كأنه ينظر
)(1
بعشرين عيناً ويفكر بعشرة عقول ويسمع بعشرين إذناً ويعمل بعشرين يداً.
دستوركم الثالث :
اعلموا أن قوتكم مجيعاً يف اإللخاص والـحق.
نعم! أن القوة يف الـحق واإللخاص ،حىت أن أهل الباطل يـح رزون القوة لـما يبدون من ثبات
وإلخاص يف باطلهم.
نعم! أن لخدمتنا هذه يف سبيل اإليـمان والقرآن هي دليل بذاهتا على أن القوة يف الـحق
واإللخاص  .فشيء يسري من اإللخاص يف سبيل هذه الـخدمة يثبت دعوانا هذه ويكون
دلياً عليه .ذلك :ألن ما قمنا به يف أزيد من عشرين سنة يف مدينيت ) (2ويف إستانبول من
لخدمة يف سبيل الدين والعلوم الشرعية ،قد قمنا معكم بأضعافه مائة مرة هنا ) (3يف غضون
ثـماين سنوات .علماً بأن الذين كانوا يعاونونين هناك هم أكثر مائة مرة بل ألف مرة مـمن
يعاونونين هنا .أن لخدماتنا هنا يف ثـماين سنوات مع أنين وحيد غريب شبه أمي ) (4وتـحت
رقابة موظفني ال أنصاف لـهم وتـحت مضايقاهتم قد اكسبتنا بفضل اهلل قوة معنوية أظهرت
التوفيق والفاح بـمائة ضعف مـما كأن عليه سابقاً ،لذا حصلت لدى قناعة تامة من أن هذا
التوفيق اإللـهي ليس إال من صميم إلخاصكم.
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وأنين اعرتف بأنكم أنقذتـموين بإلخاصكم التام  -إىل حد ما  -من الرياء ،ذلك الداء
الوبيل الذي يداعب النفس تـحت ستار الشهرة والصيت.
نسأل اهلل أن يوفقكم جـميعاً إىل اإللخاص الكامل وتقحموين فيه معكم.
سعليكم أن تفضلوا إلخوانكم على أن فسكم يف الـمراتب والـمناصب والتكريـم والتوجه ،حىت
يف الـمنافع الـما دية اليت هتش لـها النفس وترتاح إ ليها .بل يف تلك الـمنافع اليت هي لخالصة
زكية كتعليم حقائق اإليـمان إىل اآللخرين ،فا تتطلعوا ما استطعتم أن يتم ذلك بأيديكم ،بل
ارضوا واطمئنوا أن يتم ذلك بيد غريكم لئا يتسرب اإلعجاب إىل أنفسكم.
وربـما يكون لدى أحدكم الت طلع للفوز بالثواب وحده ،فيحاول أن يبني أمراً مهماً يف
اإليـمان بنفسه ،فرغم أن هذا ال إثـم فيه وال ضرر فقد يعكر صفو اإللخاص فيما بينكم.
دستوركم الرابع :
هو االفتخار شاكرين بـمزايا إلخوانكم ،وتصورها يف أنفسكم ،وعد فضائلهم يف ذواتكم.
فهناك اصطاحات تدور بني الـمتصوفة أمثال :الفناء يف الشيخ ،الفناء يف الرسول .وأنا
مجيل يناسب مسلكنا ومنهجنا تـماماً .أي
لست صوفياً ،ولكن (الفناء يف اإللخوان) دستور ٌ
أن يفىن كل يف االلخر ،أي أن ينسى كل أخ حساسياته النفسانية ،ويعيش فكراً مع مزايا
إلخوانه وفضائلهم .حيث أن أ ساس مسلكنا ومنهجنا هو (األلخوة) يف اهلل ،وأن العاقات
اليت تربطنا هي االلخوة الـحقيقية ،وليست عاقة األب مع االبن وال عاقة الشيخ مع
الـمريد .وإن كان البد فمـجرد العاقة باألستاذ  .وما دام مسلكنا هو (الـخليلية) فمشربنا إذاً
(الـخلة) .والـخلة تقتضي صديقاً صدوقاً ورفيقاً مضحياً ،وألخاً شهماً غيوراً ...وأس األساس
يقصر منكم فيه فقد هوى من على برج الـخلة
لـهذه الـخلة هو (اإللخاص التام)  .فـمن ّ
العايل ،ولربـما يرتدى يف واد سحيق ،إذ ال موضع يف الـمنتصف.

5

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

اإللخاص () 2

بديع الزمان النورسي

نعم! إن الطريق طريقان ،فمن يفارقنا اآلن يف مسلك اإللخاص التام – وهو الـجادة الكربى
للقرآن الكريـم – فربـما يكون من الذين يـخدمون اإللـحاد أعداء القرآن دون أن يشعر.
فالذين دلخلوا ميدان لخدمة القرآن الكريـم الـمقدسة بوساطة رسائل النور ال يهوون بإذن اهلل
يف مثل تلك الـهاوية ،بل سيمدون النور واإللخاص واإليـمان قوة.
فيا إلخويت يف لخدمة القرآن!
إن أهم سبب لكسب (اإللخاص) وأ عظم وسيلة مؤثرة للمحافظة عليه هو(:رابطة الـموت).
فكما أن طول األمل يثلم اإللخاص ويفسده ويسوق الناس إىل حب الدنيا وإىل الرياء ،فإن
(رابطة الـموت) تنفـّر من الرياء ،وتـجعل الـمرابط معه حيرز اإللخاص .إذ تـخلصه من
دسائس النفس األمارة ،وذلك بتذكر موته وبـماحظة فناء الدنيا وزوالـها .هذ ا ولقد اتـخذ
املتصوفة وأ هل الـحقيقة العلمية (رابطة الـموت) أساساً يف منه ج سلوكهم ،وذلك بـما تعلموه
من اآلية الكريـمة:
( ُك ُّل نَـ ْف ٍ
ت َوأنـَُّه ْم َميـّتُون) فأزالوا بتلك الرابطة توهم البقاء وحلم
س ذَآئَِق ُة الـْ َم ْوت) (إنـَّ َ
ك َميِّ ٌ
األبدية الذي يولد طول االمل ،حيث افرتضوا لخياالً وتصوروا أنفسهم أمواتاً ..فاآلن
يُغسلون ..واآلن يوضعون يف القرب ..وحينما يتف كرون هبذه الصورة تتأثر النفس األمارة هبذا
التخيل أكثر فتتخلى شيئاً فشيئاً عن آمالـها العريضة .فلهذه الرابطة إذن فوائد جـمة ومنافع
)(1
شىت .ويكفي أن الـحديث الشريف يرشدنا إليـها بقوله (اَ ْكثِ ُروا ِذ ْك َر َهادِم الـَّ َّ
لذات) .
وحيث أن مسلكنا حقيقة علمية وليست طريقة صوفية ،فا نرى أنفسنا مضطرين مثلهم إىل
مباشرة تلك الرابطة باالفرتاض والـخيال .فضاً عن أن هذا األسلوب ال يائم منه ج
الـحقيقة .إذ التفكر بالعقىب ليس هو بـجلب الـمستقبل إىل الـحاضر لخياالً ،بل الذهاب فكراً
من الـحاضر إىل الـمستقبل ،ومشاهدة الـمستقبل من لخال الـحاضر الواقع كما هو
الـحقيقة ،فا حاجة إىل الـخيال ،وال يلزم االفرتاض ،إذ اإلنسان يـمكنه مشاهدة جنازته وهي
ثـمرة مـحمولة على شجرة عمره القصري ،وإذ ا ما حول نظره قلياً ال يرى موته وحده ،بل
1
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يرى أيضاً موت عصره ،حىت إذا جال بنظره أكثر يرى موت الدنيا ودمارها ،وعندها ينفتح
أمامه الطريق إىل (اإللخاص التام(
والسبب الثاين يف إحراز اإللخاص هو :أن يكسب الـمرء حضوراً وسكينة باإليـمان
التحقيقي وباللمعات الواردة عن التفكر اإليـماين يف الـمخلوقات.
وهذا التأمل يسوق صاحبه إىل معرفة الـخالق سبحانه ،فتنسكب الطمأنينة والسكينة يف
القلب .حقاً أن تلمع هذا النوع من التأمل يف فكر اإلنسان يـجعله يفكر دائماً يف حضور
ٍ
عندئذ إىل
الـخالق الرحيم سبحانه ورؤيته له ،أي أنه حاضر وناظر اليه دائماً .فا يلتفت
غريه ،وال يستمد من سواه .حيث أن النظر وااللتفات إىل ما سواه يـخل بأدب الـحضور
وسكينة القلب .وهبذا ينجو اإلنسان من الرياء ويتخلص منه ،فيظفر باإللخاص بإذن اهلل.
وعلى كل حال فإن يف هذا (التأمل ) درجات كثرية ومراتب عدة .فحظ كل شخص ما
يكسبه ،وربـحه ما يستفيد منه حسب قابلياته وقدراته.
سنبني بالختصار بعضاً من األ سباب العديدة اليت يـخل باإللخاص وتـمنعه ،وتسوق إىل الرياء
وتدفع اليه:
الـمانع األول لإللخاص:
الـحسد الناشىئ من الـمنافع الـمادية .هذا الـحسد يفسد اإللخاص تدريـجياً ،بل يشوه نتائ ج
يفوت حىت تلك الـمنافع الـمادية ايضاً.
العمل ،بل ّ
نعم ،لقد محلت هذه األمة دائماً التوقري والقدر للعاملني بـجد للـحقيقة واآللخرة ،ومدت لـهم
يد العون فعاً ،وذلك بنية مشاركتهم يف تلك األعمال والـخدمات الصادقة الـخالصة لوجه
اهلل .فقدمت لـهم هدايا وصدقات لدفع حاجاهتم الـمادية ولئا ينشغلوا هبا عن لخدماهتم
الـجليلة ،فأظهروا بذلك ما يكنّونه من احرتام للعاملني يف سبيل اهلل .إال أن هذه
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الـمساعدات والـمنافع يـجب أال تُطلب قط ،بل تُوهب .فا يُسأل حىت بلسان الـحال كـمن
الختل إلخاص الـمرء وانتقض ،وكاد أن
ينتظرها قلباً .وإنـما تـُعطى من حيث ال يـحتسب وإالّ ّ
يدلخل ضمن النهي اإللـهي يف قوله تعاىل ( َوال تَ ْش َرتُوا بِآيايت ََثَنَـاً قَلياً) فيحبط قسم من
أعماله.
فالرغبة يف هذه الـمنافع الـمادية وترقبها بدافع من أثره النفس األمارة وحرصها على كسب
الـمنافع لذاهتا ،تثري عرق الـحسد وتـحرك نوازعه تـجاه أ لخيه الـحقيقي وصاحبه الـمخلص يف
الـخدمة اإليـمانية ،فيفسد إلخاص ه ويفقد قدسية دعوته هلل ،ويتخذ طوراً منفراً لدى أهل
الـحقيقة ،بل يفقد الـمنافع الـمادية أيضاً ...وعلى كل حال فالـمسألة طويلة.
سر اإللخاص ويدمي الوفاق الصادق بني إلخويت الصادقني .اذكره ضمن
وسأذكر ما يزيد ّ
مثالني:
الـمثال األول إلدامة اإللخاص:
لقد اتـخذ أرباب الدنيا ((االشرتاك يف االموال)) قاعدة يسرتشدون هبا ألجل الـحصول على
ثروة طائلة أو قوة شديدة ،بل اتـخذ من لـهم التأثري يف الـحياة االجتماعية  -من أشخاص أو
مجاعات وبعض الساسة  -هذه القاعدة رائداً لـهم .ولقد كسبوا نتيجة اتباعهم هذه القاعدة
قوة هائلة وانتفعوا منها نفعاً عظيماً ،رغم ما فيها من أضرار واستعماالت سيئة ،ذلك ألن
ماهية االشرتاك ال تتغري بالـمساوئ واألضرار اليت فيها ،ألن كل شخص  -وفق هذه القاعدة
 يـحسب نفسه بـمثابة الـمالك لـجميع األموال ،وذلك من زاوية مشاركته يف الـمال ومنجـهة مراقبته وإ شرافه عليه ،برغم أنه ال يـمكنه أن ينتفع من جـميع األموال ..وعلى كل حال
فإن هذه القاعدة إذا دلخلت يف األعمال األلخروية فستكون مـحوراً لـمنافع جليلة با مساوئ
وال ضرر .ألن جـميع تلك األموال األلخروية تـحمل سر الدلخول بتمامها يف حوزة كل فرد
من أولئك األفراد الـمشرتكني فيها ،دون نقصان أو تـجزئة.
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ولنفهم هذا بـمثال:
اشرتك لخـمسة اشخاص يف اشعال مصباح زييت .فوقع على أحدهم إحضار النفط ،وعلى
اآللخر الفتيلة ،وعلى الثالث زجاجة الـمصباح ،وعلى الرابع الـمصباح نفسه وعلى االلخري
علبة الكربيت .. .فعندما اشعلوا الـمصباح أصبح كل منهم مالكاً لـمصباح كامل .فلو كان
لكل من أولئك الـمشرتكني مرآة كبرية معلقة بـحائط ،إذن ألصبح منعكساً يف مرآته مصباح
كامل  -مع ما يف الغرفة – من دون تـجزؤ أو نقص..
وهكذا األمر يف االشرتاك يف األمور األلخروية بسر اإللخاص ،والتساند بسر األلخوة ،وضم
الـمساعي بسر االتـحاد ،إذ سيدلخل مـجموع أ عمال الـمشرتكني ،وجـميع النور النابع منها،
سيدلخل بتمامه يف دفرت أعمال كل منهم ...وهذا أمر مشهود وواقع بني أهل الـحقيقة ،وهو
من مقتضيات سعة رحـمة اهلل سبحانه وكرمه الـمطلق.
فيا إلخويت !...آمل أالّ تسوقكم الـمنافع الـمادية إىل الـحسد فيما بينكم إن شاء اهلل تعاىل.
إال أن كم قد تنخدعون كما انـخدع قسم من أهل ال طرق الصوفية ،من باب الـمنافع
األلخروية .ولكن تذكروا ...أين الثواب الشخصي والـج زئي من ذلك الثواب العظيم الناشئ
يف أفق االشرتاك يف األعمال الـمذكورة يف الـمثال ،وأين النور الـجزئي من ذلك النور الباهر.
الـمثال الثاني إلدامة اإللخاص:

يـحصل الصناعيون وأهل الـحرف على اإلنتاج الوفري وعلى ث روة هائلة نتيجة اتباعهم قاعدة
الـمشاركة يف الصنعة والـمهارة ،وإليك الـمثال:
قام عشرة من صناعي أبر الـخياطة بعملهم ،كل على انفراد ،فكانت النتيجة ثاث إبر فقط
لكل منهم يف اليوم الواحد .. .مث اتفق هؤالء األ شخاص حسب قاعدة (توحيد الـمساعي
وتوزيع األعمال) فأتى أحدهم بالـحديد واآللخر بالنار ،وقام الثالث بثقب اإلبرة واآللخر
أ دلخلها النار واآللخر بدأ يـحدها .. .وهكذا .فلم يذهب وقت أحد سدى ،حيث انصرف
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كل منهم إىل عمل معني وأنـجزه بسرعة ،ألنه عمل جزئي بسيط أوالً والكتسابه اخلـربة
واملـهارة فيه ثانياً .وحينما وزعوا حصيلة جهودهم رأوا أن نصيب كل منهم يف يوم واحد
ثاثـمائة إبرة بدالً من ثاث إبر ...فذهبت هذه الـحادثة أنشودة يرتنـم هبا أهل الصناعة
والـحرف ،الذين يدعون إىل توحيد الـمساعي وتوزيع األعمال.
فيا إلخويت ! ما دامت تـحصل مثل هذه الفوائد العظيمة نتيجة االتـحاد واالتفاق يف أمور
دنيوية ويف مواد كثيفة ،فكم يكون يا ترى ثواب أعمال ألخروية ونورانية! وكم يكون الثواب
الـمنعكس من أ عمال الـجماعة كلها بالفضل اإللـهي يف مرآة كل فرد منها! تلك االعمال
اليت ال تـحتاج إىل تـجزئة وال انقسام .فلكم أن تقدروا ذلك الربح العظيم ...فإن مثل هذا
الربح العظيم ال يُف ّـوات بالـحسد وعدم اإللخاص!..
الـمانع الثاني لإللخاص:
هو إعطاء ما يداعب أنانية النفس األمارة بالسوء وما تستشرفه من منزلة ومكانة ،تتوجه إليها
األنظار ،وحب إقبال الناس وطلب توجههم بدافع من حب الشهرة وذياع الصيت الناشئ
من التطلع إىل الـجاه وحبه ...فكما أن هذا داء روحي وبيل ،فهو باب إىل ((الشرك
الـخفي)) الذي هو الرياء واإلعـجاب بالنفس الـماحق لإللخاص.
يا إلخواين! لـما كأن مسلكنا يف لخدمة القرآن الكريـم مبنياً على الـحقيقة وعلى األلخوة ،وأن
سر األلخوة هو يف إفناء الفرد شخصيته يف شخصية إلخوانه ) (1وإيثارهم على نفسه ،فما
ينبغي أن يؤثر فينا مثل هذا الـحسد الناجم من حب الـجاه ،حيث هو مناف كلياً لـمسلكنا،
إذ مادامت كرامة جـميع اإللخوان وشرفهم تعود إىل كل أخ يف الـجماعة ،فا يـمكن أن
تُضحي بتلك الـمنزلة الرفيعة والكرامة الفائقة والشرف الـمعنوي السامي للـجماعة ،ألجل
شهرة جزئية وعزة شخصية ناجـمة من األنانية والـحسد ..فأنا على ثقة وأمل أن ذلك بعيد
كل البعد عن طاب النور.
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نعم ،إن قلوب طاب النور وعقولـهم وأرواحهم ال تنحدر إىل مثل هذه األمور السافلة ،إال
مور ونوازع نفسانية يف العروق
أنه ما من أحد ال يـحمل نفساً أمارة بالسوء ،فقد تسري أ ٌ
وتتعلق باألعصاب وتـجري أحكاماً برغم العقل والقلب والروح .فاعتماداً على ما ترتكه
رسائل النور فيكم من آثار ،فا اهتم قلوبكم وعقولكم وأرواحكم .إال أن النفس والـهوى
والـحس والوهم قد ُُيدع؛ لذا يأتيكم التـحذير والتنبيه أحياناً بشدة وعنف .فتلك الشدة
موجهة إىل النفس والـهوى والـحس والوهم ،فكونوا على حذر دائماً.
نعم لو كان مسلكنا طريقة لخاصة ومشيخة ،لكان هناك إذاً مقام واحد ،أو عدد مـحدود
منه ،ولكان هناك مرشحون كثريون لذلك الـمقام .وعندها كان يـمكن أن تـحدث الغبطة
واألنانية يف النفوس .ولكن مسلكنا هو األلخوة ،ال غري .فا يدعي األخ على ألخيه األبوة،
وال يتزيا بزي الـمرشد له ،فالـمقام هنا يف األ لخوة فسيح واسع ،ال مـجال فيه للـمزاحـمة
بالغبطة ،وإن كان البد فاألخ معاون أللخيه مكمـّل لعمله ،وظهري له.
ومـما يدل على أن يف الـمسالك اليت فيها مقام األبوة واإلرشاد واألستاذية نتائ ج لخطرة
مهلكة تنجم من الـمنافسة والـحسد حرصاً على الثواب وتطلعاً إىل علو الـهمة ،أقول إن
الدليل على ذلك هو تلك االلختافات والـمشاحنات الدائرة يف ثنايا الـمزايا الـجليلة والـمنافع
الع ظيمة اليت يتمتع هبا أهل الطرق الصوفية ،واليت أ ّدت هبم إىل نتائ ج ولخيمة جعلت قواهم
السامية الـهائلة ال تثبت أمام أعاصري البدع.
نسأ ل اهلل الرحـمن الرحـيم سبحانه مشفـّعني جـميع أمسائه الـحسىن أن يوفقنا إىل اإللخاص
التام .آمني.
اللهم حبق سورة اإللخاص اجعلنا من عبادك املخلصني.
آمني ..آمني.
ْ
(سبحان َ ِ
ليم احلَكيم)
لم لنا إالّ ما َع ْلمتَنا أنك أن َ
ت َ
ُ َ
الع ُ
ك ال ع َ
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