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ما المالحق؟
احلمد هللا  والصالة والسالم عىل رسول اهللا ومن وااله، وبعد

امللحقة بالكتاب بعد  ال خيفى عىل القارئ الكريــم أن «املالحق» تعني الرســـائل 
الفراغ منه. إالّ أن هذه «املالحق» واكبت رسائل النور منذ رشوع األستاذ سعيد النوريس 
الرمحن  رمحة  إىل  املؤلف  ارحتال  حلني  معها  واستمرت   ،١٩٢٧ سنة   « «بَارالَ يف  بتأليفها 

.١٩٦٠ سنة 
وطالبه  النوريس  األستاذ  بني  جرت  مكاتيب  جمموعة  عن  عبارة  «املالحق»  فهذه 
ها يف الدعوة إىل اهللا  ها العام توجيهيّ إرشادي يبني أهميةَ رسائل النور ومنهجَ األوائل. وطابعُ
ية يبيّن فيها الطالبُ مد استفاضتهم الروحية من رسائل  ها مكاتيب ودّ يف هذا  العرص. تكتنفُ
هم آفاقا معرفية  لت جمر حياهتم وفتحت أمامَ النور واستفادِهتم العقلية منها، وكيف أهنا حوّ
بصدق  لطالبه  يَذكرها  النوريس  األستاذ  قلب  عىل  وردت  خواطر  أيضا  وتتضمن  واسعة. 
عىل  والحثّ  اآلخرين  مع  التعامل  وكيفيةِ  السلوك  لتقويم  توجيهات  عن  فضال  وإخالص. 
التأكيد  مع  والسنة،  بالكتاب  واالعتصام  الوثيق  والرتابط  املتواصل  والعمل  العميق   اإليامن 
عىل  العبادة وشحن  القلب بالذكر والدعاء والتفكر اإليامين، ودوام  االستغفار واالنطراح بني 
يدي املوىل القدير عاجزا فقريا... وأمثاهلا من األمور التي هتم كل داعية إىل اهللا، بل كل مسلم. 
ملحق  قسطموين،  ملحق   ، بَارالَ ملحق  هي:  مستقلة  كتب  ثالثة  «املالحق»  وتتضمن 
املتبادلة  املكاتيب  بضم  وذلك  تدرجييا،  تشكلت  الثالثة  املالحق  هذه  أن  واحلقيقة   أمريداغ. 

ها عىل األستاذ النوريس، واختياره ما يصلح للنرش من بينها. بعضها ببعض، ثم عرضِ
هذا، وإن كل ملحق من هذه املالحق الثالثة يبني مرحلة معينة من مراحل حياة األستاذ 
النوريس، مثلام يبني مرحلة مميزة أيضا من تاريخ دعوة النور منذ انبثاقها يف تركيا. علام أن كل 
مرحلة من املراحل تبدأ بامتحان عسري ومتحيص إيمانيّ دقيق للعاملني يف حقل  اإليامن ودعوة 

القرآن من سجنٍ وترشيد ونفي وتعذيب. ثم تعقبها املرحلة األخر وهكذا.



  ٦                                                                                                            المالحق
 « ناحية «بَارالَ إىل  النوريس  األستاذ  نفيِ  منذ  تبدأ  التي  املكاتيب  يضم    : بَارالَ فملحق 
سنة ١٩٢٧ وإقامته اإلجبارية هناك إىل أن اقتيد مع طالبه إىل حمكمة اجلزاء الكرب يف « أسكي 

شهر» ثم أُودع سجنَها سنة ١٩٣٥.
وطالبه  النوريس  األستاذ  بني  جرت  التي  املكاتيب  فيتضمن  ملحق  قسطموين:   أما 
وإقامته   ١٩٣٦ سنة  إىل  قسطموين  ونفيه  شهر»  « أسكي  سجن  يف  حمكوميته  مدة  قضائه  بعد 

وقه مع طالبه النور إىل حمكمة  دنيزيل سنة ١٩٤٤. اإلجبارية هناك حلني سَ
أما ملحق  أمريداغ:  فعىل جزأين:

األول:  عبارة عن مكاتيب األستاذ النوريس بعد براءته من حمكمة « دنيزيل» سنة ١٩٤٤ 
وإقامته اإلجبارية يف « أمريداغ» بقرار من جملس الوزراء، وينتهي هذا القسم أواخر سنة ١٩٤٧ 

ن». أي حتى الدخول يف السجن الثالث الرهيب، سجن « أفيوُ
النوريس  األستاذ  عن  اإلفراج  بعد  من  أي   ١٩٤٨ سنة  من  يبدأ  منه:   الثاين  والقسم 
ن» ورجوعه إىل  أمريداغ وإقامته اإلجبارية فيها حلني وفاته، تتخللها  وطالبه من سجن « أفيوُ
ن» ملدة عرشين شهرا، ثم إقامته  مكاتيبه التي أرسلها إىل طالبه يف أثناء اعتقاله وتوقيفه يف « أفيوُ
ملدة شهرين يف « أسكي شهر» وثالثة أشهر يف  إسطنبول ملرتني (١٩٥٢-١٩٥٣) عند قدومه 

قامة عىل رسالةِ «مرشد   الشباب». إليها ألجل الدعو المُ
أما الرسائل القيمة التي كتبها األستاذ النوريس يف أثناء سجن « أسكي شهر» و« دنيزيل» 

ن» فقد نرشت ضمن جمموعة «الشعاعات» عىل وفق ما ارتآه املؤلف نفسه. و« أفيوُ
ومن اجلدير بالذكر أن «املالحق» هذه امتازت بطابع دعوي خاص يف خماطبة املحبني 
واملنارصين للدين بل حتى املعارضني له، وحثّهم مجيعا للذود عن  اإلسالم وعقيدته وتارخيه، 
أبسط  من  وحرمانٍ  شاذة،  قاسية  سياسية  مالبسات  من  وقتئذ  الرتكي  المجتمعُ  واجه  ملـا 
مسؤولية  عاتقه  عىل  حيمل  جاد  إسالمي  عمل  هناك  يكن  مل  مرحلة  يف  اإلسالمية  املفاهيم 

النهوض بحمل األمانة وإرشاد أبناء  األمة.
اخلطوط  يديه  بني  نضع  «املالحق»  هلذه  الطيبة  الثمرات  الكريم  القارئ  جيني  ولكي 



لــمــالحــق                                                                                     ٧ ا  مـــا 

العريضة لألوضاع السائدة يف تلك  الفرتة والقسامت البارزة ألوضاع كل مرحلة، لتكتمل لديه 
صورة املرحلة، وليلمس بنفسه أمهية األمور التي يتطرق إليها األستاذ النوريس يف «املالحق».
كانت تركيا يف تلك  الفرتة (١٩٢٠-١٩٥٠) تعيش يف ظالم قاتم من  الظلم والطغيان 
والعداء السافر للدين؛ فالسلطة احلاكمة آنذاك أرادت قطع  األمة عن عقيدهتا، فحظرت تداول 
وحرمت  خمتلفة،  بحجج  احلج  فريضة  أداء  ومنعت  الدينية،  املدارس  وألغت  الكريم،   القرآن 
لتها إىل الرتكية، وفرضت الزي  أداء األذان وإقامة  الصالة وخطبة اجلمعة بالوجه الرشعي وبدّ
األورويب والسفور عىل النساء، وألغت احلروف العربية املستعملة إىل الالتينية، وفرضت يوم 
بدال  التنفيذ  موضع  األوروبية  ووضعت  القوانني  اجلمعة،  يوم  من  بدال  رسمية  عطلة  األحد 
من أحكام  الرشيعة، وألّفت املحاكم يف طول البالد وعرضها لتطبيق هذه  القوانني، فزرعت 
اإلرهاب والذعر يف قلوب الناس ونصبت املشانق للعلامء ولكل من حتدثه نفسه باالعرتاض 
ج للقومية الرتكية وامتيازها عىل غريها من  عىل السلطة احلاكمة. ومن جهة أخر كانت تُروّ
س   الفلسفة املادية وإنكار اخلالق واآلخرة يف  القوميات، وتُقدّس الزعامء إىل حد التأليه، وتدرّ

املدارس مع بث روح اإلعجاب بحضارة  أوروبا إىل حد التميع.
-وكذا   (١٩٢٧-١٩٤٤) خاصة  و«قسطموين»   « «بَارالَ مرحلتي  أن   نر هنا  ومن 
الشديد  عىل  احلذر  والتأكيد  الصامت،  والتأسيس  التام  الرسي  بالعمل  تتميزان   أمريداغ- 
إلرساء القواعد، وتربية طالب يتحلون باإلخالص الكامل والتفاين يف  العمل والوفاء اخلالص 
والشغف بالدعوة واالرتباط املتني هبا، وبُعد اهلمة يف سبيل نرش رسائل النور التي هي تفسري 
للقرآن الكريم والعمل املتواصل يف ترسيخ حقائق  اإليامن يف النفوس ودفع الشبهات عنها، يف 
 الفرتة التي تعدّ أقسى الفرتات التي مرت عىل تركيا حيث  احلرب الرضوس عىل  اإلسالم قائمة 
التي  مرحلة  قسطموين-  الثانية -يف  العاملية  مصائب  احلرب  عن  فضال  الزمان،  مرّ  كلام  تشتد 

أذاقت الناس  اجلوع والفقر مع اخلوف واهللع رغم بقاء تركيا يف  احلياد منها.
من  ثلة  سبحانه  اهللا  هيأ  حتى  احلالكة  واألجواء  العجاف  السنوات  هذه  استمرت 
الطالب امليامني من الرعيل األول من طلبة النور شمروا عن ساعد اجلد يف  العمل الدؤوب، 
صدورهم  ملسو هيلع هللا ىلص،  ورسوله  اهللا  بحب   مآل نرضة  مشبوبة  أرواحهم  باإليامن،  تفيض  قلوهبم 



  ٨                                                                                                            المالحق
اجلبال  الفجر بني  مطلع  إىل  يسري ليال  أحدهم  حتى كان  والقرآن،  إىل  اإليامن  مفعمة بالدعوة 

ليوصل الرسالة إىل من يستنسخها باليد.
وطوال هذه السنني واألستاذ النوريس دائم االتصال مع طالبه باملراسلة رسا رغم بُعده 
عنهم ورغم الرتصد الدائم واملراقبة الشديدة. فالتوجيهات مستمرة إىل  العمل مع أخذ احليطة 
 واحلذر والجدّ يف  العمل ومالزمة  التقو والزهد والقناعة والغرية عىل  اإليامن يف تواضع جمّ 

وانقطاع كامل إىل دعوة  اإليامن والقرآن.
وردت  مكاتيبَ  يف «املالحق»  مكاتيبه  بني  ضمّ  النوريس  األستاذ  أن  يلفت  النظر  ومما 
إليه من طالبه يفصحون فيها عن جيشان مشاعرهم القلبية وفيضهم الروحي وتزودهم العقيل 
من  فكرهم  وتنقية  نفوسهم  تزكية  عىل  عملت  قرؤوها  كلام  التي  النور  رسائل  قراءهتم   لد
الشوائب والشبهات ودفَعتهم إىل االعتصام بكتاب اهللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص حيدوهم  الشوق إىل 
 العمل يف سبيل إعالء كلمة اهللا. فمكاتيبهم هذه إنام هي نوع من عرفان للجميل الذي قدمته 

هلم رسائل النور.
أما يف ملحق « أمريداغ» فنجد األمر قد تغيّر قليال حيث أتيحت حرية نسبية للمسلمني 
القسم  يف  والسيام  اجتامعية،  وقواعد  سياسية  موازين  فيه   نر لذا   .١٩٥٠ سنة  بعد  وذلك 
الثاين منه، ورسائل موجهة إىل املسؤولني يف البالد بدءا من مدير األمن للوالية إىل مدير األمن 
العام إىل حمكمة التمييز واملحاكم األخر إىل رئاسة الوزارة فرئيس اجلمهورية، بل إىل خارج 
تركيا بل حتى إىل البابا يف  الفاتيكان، مع ردود عىل الصحف املأجورة التي ما فتئت حترض عىل 

 املسلمني وتشيع الفتن وتبث اإلشاعات. 
وحيث إن األستاذ النوريس نفسه قد اختار من املجموعة اهلائلة للمكاتيب املتبادلة بينه 
وبني طالب النور ما يصلح للنرش، فقد انتقينا كذلك يف أثناء الرتمجة من املكاتيب التي اختارها 
يف  الدعوة  أساليب  عن  وتعبّر  واإلرشاد  التوجيه  يف  فاعليتها  هلا  التي  تلك  النوريس  األستاذ 
بليغة  دروس  فيها  أو  كافة،  بأصنافهم  واملعارضني  املوالني  مع  أو  العمل  املختلفة  مراحلها 
وحكم رصينة وقواعد سديدة وموازين صائبة حيتاج إليها كل صاحب دعوة. ذلك ألن أمور 
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الدعوة إىل اهللا تتكرر يف كل مكان وزمان بعُرسها ويُرسها ويف منشطها ومكرهها. لذا تعدّ هذه 
املكاتيب نامذج حيّة وموفّقة يف حقل دعوة  اإليامن والقرآن ال يمكن االستغناء عنها.

لها  عَ وألمهية «املالحق» هذه وضعها األستاذ النوريس ضمن رسائل النور اإليامنية وجَ
«املكتوب السابع والعرشين» من جمموعة «املكتوبات».

ذهنُه  يصفو  عميق،  بتأمل  النور  رسائل  يف  اإليامنية»  يقرأ «املباحث  من  أن  ظ  والمالحَ
ه ويصقل إيمانُه، فريقى يف مدارجه.. وأنّ من يديم قراءة «الدفاعات» املندرجة  وترشق روحُ
ينه يف الدفاع عن دعوته جتاه شياطني  اجلن واألنس.. وأنّ من  عِ ز بأعتدة تُ يف ثنايا الرسائل يتجهّ
يَدرس «املالحق» دراسة متقنة تصبح حركاتُه وأطواره ونظراته لألحداث والوقائع منسجمةً 
وتستجيش  قلبُه  ويفيض  ه  فهمُ ويتنور  عقله  مداركُ  فتتوسع  القرآين،  النور  رسائل  منظور  مع 

ذ نظره إىل البعيد، فال تزيغ به األهواء بإذن اهللا. نْفُ عواطفه ويَ
ل بنا أن ننقل هنا نص رسالة األستاذ النوريس إىل أحد طالبه األوائل ( خرسو)  ويجمُ

والتي يبيّن فيها ماهية هذه «املالحق» ليكون مسك اخلتام هلذه املقدمة:
فيه  يتدارس  عظيم،  نوراين  جملس  والعرشين)  السابع  املكتوب  الرسالة (أي  هذه  «إن 
ووجهاتِ  الدائرة  األفكارَ  -ضمنا-  بينهم  فيام  ويتداولون  امليامني،  الكريم  طالب  القرآن 

لوه فيام تعلّمه من دروس  القرآن الكريم.  النظر، ويديل كلٌ بدَ
وهي أيضا منـزل عظيم، ومعرض واسع لعرض الرسائل التي هي صناديقُ مجوهراتِ 
اخلزينة القرآنية املقدسة؛ فكل طالب يعرض ما أخذه من اجلواهر النفيسة عىل الزبائن الكرام. 

لتم ذلك املنـزل أيّ «جتميل». فبارك اهللا فيكم يا أخي  خرسو، فلقد جمّ
وتسهيال للقارئ الكريم وضعنا بدايةَ كلِّ مكتوب عنوانا صغريا حرصناه بني قوسني 

نني وهو غري موجود يف النص الرتكي. مركّ
سن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد  العمل. واهللا نسأل أن يوقفنا إىل حُ

وصلِّ اللّهم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
إحسان قاسم الصاحلي
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باسمه سبحانه
﴾ o  n  m  l  k  j    ﴿ 

املقدمة
رسائلهام،  يف  «وصربي»(*)  « خلويص»(*)  من  كلٌّ  كتبه  ما  إلدراج  أسباب  مخسة  هناك 

حول انطباعاهتام عن رسائل النور ضمن أجزائها، وهي اآلتية:
«الكلامت»  أواخر  لكتابة  سببني  أهمُّ  مها  يته  وجدّ غريته  فإن  أما  خلويص،  األول:  
وأغلبِ «املكتوبات». وكذا  الشوق اجلاد املنبثق من صميم  القلب لد « صربي» هو السبب 

ن ثلث «املكتوبات». يف كتابة «املكتوب التاسع عرش» الذي يكوّ
الفقرات  هذه  أن  من  علم  عىل  يكونا  مل  املحرتمان  وان  األخَ هذان  الثاين:   السبب 
كتاباتُهام  فجاءت  والتصنع،  التكلف  عن  ين  بعيدَ جعلهام  هذا  معرفتهام  عدم  وإن  ستنُرش. 
الذوق  مراتب  من  وأرواحهام  مها  مشاعرُ تتحسسه  عام  تعبّر  التي  تلك  غاية  اإلخالص،  يف 
إعجابُهام  ليس  لذا  اإليامنية.  احلقائق  نحو  أشواقَهام  نفسه  الوقت  يف  بيّن  وتُ الرسائل،  جتاه 
من  ساه  لمَ ا  عمّ فيه  مبالغةَ  ال  صادق  تعبريٌ  هو  بل  املعروفة،  التقاريظ  قبيل  من  وتقديرمها 

حقيقة وذاقاه منها فعال.
حيمالن  ين،  الجادّ الصادقني  رفقائي  ومن  احلقيقيني،  طاليب  من  أهنام  الثالث:   السبب 
من  كلٍّ  خاصيةُ  وهي:  القرآن،  سبيل  يف  العاملني  النور  طالب  خصال  من  خصال  ثالثَ 
الصفات  بتلك  االتصاف  يف  بق  السَ ب  بقصَ فازا  قد  مها  بل  و«الصديق».  و«األخ»  «الطالب» 

الثالث والتي هي:
صاحباه  وكأهنام  النور-  رسائل  -من  إليّ  يُنسب  ما  يتبنيان  أهنام  األوىل:   اخلاصية 
كتباها  قد  كأهنام  خالصا  ذوقا  يتذوقاهنا  فإهنام  «الكلامت»  من  كلمةٌ  نت  وّ دُ ما  فإذا  بالذات. 
يهام، فيشكران اهللا. فهام كروح حلّ يف جسدين، ومها وارثاي احلقيقيان املعنويان. فاها بنفسَ وألّ
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خدمةُ  هي  وأجلَّها  حياهتام  غايات  من  غاية  أعظمَ  أن  يعتقدان  أهنام  الثانية:   اخلاصية 
نتيجة  أهم  هي  خدمة  اإليامن  أن  ويدركان  النورية.  «الكلامت»  تلك  بوساطة  الكريم   القرآن 

حقيقية لحياتَيهام الدنيوية وأعظم وظيفة فطرية هلام يف  الدنيا.
اخلاصية الثالثة:  أهنام يشعران بجراحاهتام -بمثل ما أشعرُ هبا- ويضمداهنا باألدوية التي 
بتُها يف نفيس أوال. ومها حيمالن يف الوقت  أخذتُها من صيدلية  القرآن الكريم املقدسة والتي جرّ
نفسه غرية عالية سامية للحفاظ عىل إيامن  املؤمنني. لذا يشعران بشفقة عالية لضامد جراحات 

أهل  اإليامن الناشئة من ورود الشبهات واألوهام.
السبب الرابع:  أن السيد  خلويص هو كابني املعنوي الوحيد وابنِ أخي « عبد الرمحن»(*) 
الذي كان مدار سلواين ووارثي احلقيقي وكان من املتوقع أن يملك دهاءً نورانيا. وبعد وفاته 

ها. حلّ « خلويص» محلّه، حيث بدأ يويف اخلدمات التي كنتُ أنتظرها من املرحوم حقَّ
وعندما كنت أكتب «الكلامت» قبل رؤيتي خللويص بمدة مديدة شعرت وكأن شخصا 
وفق  عىل  أمثلتي  معظم  جاء  لذا  يل،  المخاطَب  مهمة  يمثّل  العسكرية  بوظيفته  موظفا  معنويا 
عينا يل  وظيفته وسارت مرس مسلكه. بمعنى أن اهللا سبحانه قد جعل هذا الشخص طالبا ومُ
يف خدمة القرآن واإليامن. وأنا بدوري كنت قد اختذته خماطبا يل دون قصد أو شعور وكلّمته يف 

«الكلامت» قبل أن أراه وألقيَ عليه الدرس.
ها يف غري « صربي» يف  أما « صربي»، فإنه حيمل عالمة فارقة فطرية خاصة يب،(١) مل أرَ
لة قربى معي تفوق صلةَ الرحم. وكنت آمل منه خدمة  األماكن التي تجولتُ فيها. ويشعر بصِ
وأنه  الثاين»  « خلويص  أنه  إىل  إشارةٌ  فهذه  اجلميع.  سبق  أنه  إالّ  مؤخرا،  انتبه  قد  حيث  يسرية 

ه العيل القدير هلذه املهمة طالبا وزميال يف خدمة القرآن. مرشح هلذه اخلدمة، قد والّ
ألنني  يخصنّي،  فيام  اإلعجاب  وإبداء  والثناء  املدح  أقبل  ال  أنني  اخلامس:   السبب 
يكون  التقدير  أن  خشيةَ  أتجنّبه  بل  شديدا  نفورا  منه  أنفر  وهلذا  منه،  بالغا  رضرا  لمستُ  قد 
فإن  له،  وخادِم  الكريم  إىل  القرآن  داع  إين  حيث  من  ولكن  وغرور.  فخرٍ  مدارَ  واإلعجاب 
اإلعجاب والتقدير ال يعودان يل من هذا اجلانب وإنام يعودان إىل «الكلامت» النورية، بل إىل 

(١) وهي التحام إهبام الرجل مع التي تليها.
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احلقائق اإليامنية واألرسار القرآنية. وهلذا أقبل مثل هذا النوع من  التقدير واإلعجاب من باب 
 الشكر هللا تعاىل ال افتخارا.

كتباه  ما  فإن  غريمها،  من  أكثرَ  احلقيقة  هذه  أدركا  قد  الشخصني  هذين  فألن  وهكذا 
ضمن  إلدراجه  سببا  أصبح  وجداهنام  من  وبدافع  منهام  شعور  بغري  وإعجاب  تقدير  من 

النور. رسائل 
نسأل اهللا أن يكثّر من أمثاهلام ويوفقهام إىل اخلري، وال يزيغ قلبيهام.. آمني

قنا وإيامها وأمثاهلام من إخواننا خلدمة القرآن واإليامن كام حتب وترىض بحق من  اللهم وفّ
أنزلتَ عليه القرآن، عليه أفضل  الصالة وأتم التسليامت ما اختلف امللوان وما دار القمران.
سعيد النوريس



المكتوب السابع والعشرون
و ذيوله

« خلويص»  للسيد  اخلاصة  الرسائل  من  املستلة  واإلعجاب  فقرات  التقدير  وهو 
المخاطبِ األول «بمكتوبات» النور. 

السيد  فقرات  الذيل، فهو  أي  والعرشين)،  املكتوب (السابع  هذا  من  الثاين  القسم  أما 
لرسائل  وتقديره  إعجابه  فيها  يبني  التي  تلك  الثاين».  « خلويص  حقا  هو  الذي  « صربي» 

النور.(١)

(١) يضم ملحقُ بَارالَ وذيوله، قسماً من املكتوب السابع والعرشين. وقد كمل فيام بعد هذا المكتوبُ بضم 
، ملحق  قسطموين، ملحق  أمريداغ. املالحق الثالثة معاً وهي: ملحق بَارالَ
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[مهمة الداعية ال تنتهي](١)

الفقرة األوىل للسيد  خلويص

��
﴾ o  n  m  l  k  j    ﴿ 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بعدد ذرات الكائنات أبدا دائام
أهيا األستاذ املحرتم!

فقراءَ  أنفسهم  رؤية   لد بالنشوة  ويشعرون  جيدون  اللذة  الذين  الكاملني  من  لست 
حقراء أمام اهللا، ولكني ممن يريد أن يَظهر كام هو، وقد حظي بلطفكم وخطابكم له بـ«طالبي، 

أخي، ابن أخي». وحقا يا أستاذي إين يف وضع وضيع معنويا ويف أشد احلاجة إىل دعائكم.
حقا  نور  هو  -الذي  املبني  القرآن  ملعات  بعض  بإظهار  اإلهلية  المشيئةُ  تعلقت  فلقد 
وحقيقة- إىل أبناء هذا  العرص والسيام إىل الفرق الضالة، بيانا واضحا وضوحا جليا بحيث 
اجلليلة.  املهمة  هبذه  للقيام  وسيلة  املحرتم  األستاذ  وأصبح  املطموسة.  عيوهنم  إىل  يَدخل 
فع طالبُكم هذا -الذي هو ال يشء وعدم يف  وهكذا -بلطف اهللا وفضله وعنايته سبحانه- دُ
عدم- إىل القيام بخدمة جزئية ألستاذه الذي يويف مهمة خدمة القرآن العظيم حق اإليفاء. 
مه العظيمة. فليس يل حقّ  الفخر قطعا  وهلذا فمهام بالغتُ يف  الشكر هللا فهو قليل جدا إزاء نعَ
 املحتملة يف أثناء سري والصفح عن األخطاء والذنوب  بمقدار ذرة، بل أطلب العفوَ  ولو 

للقيام هبذه اخلدمة...
قد  سؤال  عن  اإلجابة  عىل  األخريتني  رسالتيكم  يف  املحرتم  أستاذي  يا  أرصرتم  لقد 
إىل  االلتجاء  إالّ  يل  ليس  العسري  السؤال  هذا  إزاء  ولكن   . وطاعةً فسمعا  سابقا.  به  تفضلتم 
ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص،  الكريم  الرسول  روحانية  من  واالستمداد  اإلهلي  بالكرم  والتشبثُ  اإلهلية   العناية 
احلقيقة،  عىل  منطبقا  للحق  مطابقا  اجلواب  يكون  أن  وألجل  والفقر.  منتهى  العجز  يف  ألين 
من أهنا  وعىل الرغم  املبني.  الكتاب  من نور  ملعاتٌ  املباركة هي  ال شك أن «الكلامت»  أقول: 

(١) هذه العناوين الصغرية للمكاتيب، املحصورة بني قوسني مركنني[ ] ليست من النص.
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حتتاج إىل إيضاح ورشح يف بعض املواضع بسبب أسلوهبا الرفيع، فال نقص وال قصور فيها 
بكليتها، ويمكن لكل طبقةٍ من الناس أن تأخذ منها حظَّها. ويكفي لصحة قناعتنا عدمُ قيام 
إزاءها  وبقاءُ  امللحدين  عنها  الرىض  ومسلكٍ  مرشب  كلِّ  إبداءُ  بل  اآلن،  حلد  بانتقادها  أحد 

صام بكام..
انتهاء  عدم  عىل  تدل  والتي  فيها،  من  التفكر  تمكنتُ  التي  الرباهني  أدرج  أنذا  وها 

تكم: مهمّ
أوال:  إن واجب  العلامء هو الصدعُ باحلق وعدمُ السكوت عنه عند انتشار  البدع. وقد 

ورد الزجر عن السكوت عن احلق يف احلديث الرشيف.
 ثانيا:  نحن مكلفون باتباع الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، فضرورةُ أداءِ هذه املهمة مستمرةٌ مد

 احلياة.
ثالثا:  إن هذه اخلدمة ليست حمصورة برأيكم، بل أنتم تُستَخدمون فيها. فأنا عىل قناعة 

لّغ  لت فإنه تعاىل يُلهم قلبَه بختام مهمته. مثلام بُ تامة من أن مهمة أستاذي املحرتم إذا ما كمُ
نا حممد ملسو هيلع هللا ىلص باآلية الكريمة  بختام الرسالة مبلِّغُ القرآن فخرُ العاملني، حبيبُ رب العاملني سيدُ

 ﴿ N M L K ﴾   (املائدة:٣).
رابعا:  إن عدم ورود أي نقد عىل «الكلامت» والسكوتَ عليها ليس دليال عىل أن هذا 
ال باإلجابة  الوضع سيستمر عىل هذا املنوال إىل النهاية؛ فإنكم يا أستاذي املحرتم مكلّفون أوّ

عن اهلجامت املحتملة التي ستأيت عليها وأنتم ما زلتم عىل قيد  احلياة.
عون اإلجابات واالستيضاحات جانبا، تلك التي يرجوها مَن  خامسا:  أظنكم ال تدَ
لو  حتى  نسيان  الدنيا  يمكنكم  فال  السبب،  هذا  إالّ  هناك  يكن  مل  فإن  بـ«الكلامت».  ارتبط 

أردتم ذلك.
القيّمة  كتاباتكم  حول  أمورا  منكم  ويستوضحون  هللا  أحبّوكم  الذين  إن  سادسا:  
وتقريراتكم يف جمالسكم العلمية من مسائل متنوعة مل تُدرج كلُّها يف «الكلامت». مما تَبني بقطعية 

، والخدمةَ اإليامنية مل تبلغ نهايةَ املطاف. تامة أن احلاجة مل تنته بعدُ
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وأعرض اآلن حلرضتكم بضعة أمور:
ر اهللا يل قراءة «الكلامت» النورية عىل  اجلامعة تستجيش مشاعري،  يف األوقات التي ييسّ

فأرجو التفضل بالسامح ألعرضها لكم:
أشعر  يل،  يعرض  ما  املحرتم-  األستاذ  لكم -أهيا  ألكتب  القلم  أتناول  عندما  أوال:  
دون  اللحظة  تلك  يف  ملشاعري  ترمجانا  يكون  قلمي  أن  أجد  إنني  حتى  لروحي،  انبساطا 

مني. اختيار 
ثانيا:  لقد فكرت باآليت: إذا ما فكر كل واحد بأن ينـزوي يف زاوية مظلمة ليأمن خداع 
ة الكرب- ويأمنَ مكر شياطني  اجلن واإلنس، وانسحب   النفس األمارة بالسوء -تلك العدوّ
إىل زاوية  النسيان أو أراد أن ينسحب إليها، وأمهل ما حلّ بالعامل اإلسالمي واإلنساين حتى مل 
يعد ينفع أحدٌ أحدا، فأنا أقوم بتبليغ إخواين يف الدين هذه احلقائق النورانية، لعل اهللا يعاملني 
بفضله وكرمه بام يوافق جاللَ ألوهيته سبحانه. وأر من املفيد جدا صرفَ  النظر عن نفيس يف 

تلك األزمنة. فام احلكمة من هذا األمر؟
ي «الرمحن الرحيم» قد دخال يف البسملة، فام السبب؟ هل مها يف أعظم  ثالثا:  إن اسمَ
مرتبة من مراتب  األسامء احلسنى، أم إن هناك سببا آخر وحكمةً أُخر؟ هذا السؤال ورد إىل 

الذهن أثناء كتابتي الرسالة.(١)
كله  اإلسالمي  بل  العامل  وجودكم،  إىل  بحاجة  وحدنا  لسنا  املحرتم!  العزيز  أستاذي 
بحاجة إليكم، ألنكم قد أصبحتم بفضل اهللا سبحانه وتعاىل وسيلة لظهور «الكلامت» السامية 
ي إيمانَ  املؤمنني، وتوقظ الغافلني، وتبني  عت من نور القرآن املبني والتي تقوّ التي نبعت وتلمّ

هم يف حرية وذهول. عُ الرصاط السوي هلداية الضالني، وتبهت الحكماءَ  الفالسفة وتَدَ
أسأل اهللا الربّ الرحيم أن يديم صحة أستاذنا العزيز وعافيته وجيعله ذخرا لألمة املحمدية.

آمني بحرمة سيد املرسلني
 خلويص

*   *   *
(١) املكتوب الثامن جواب هلذا االستفسار.
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[إن اهللا بالغ أمره]
للضيوف  والعشاء-  املغرب  -بني  النور  رسائل  بقراءة  اهللا  عىل  متوكال  بدأتُ  لقد 

القادمني، يف غرفة االستقبال التي خصصها والدي هلم، وذلك يف الليلة األوىل من وصويل.
أستاذي احلبيب!

جدا  جزئيةٍ  ملعاونة  إالّ  ليشء  سأعيش  أنني  أعتقد  ال  أنا  سابقا،  لكم  عرضت  مثلام 
أي  الكريم،  إىل  القرآن  بالدعوة  االضطالع  وهي  املحرتم  ألستاذي  املعنوية  املهمة  إيفاء  يف 
حمروما  عوين  تَدَ أالّ  خاصا  رجاءً  أرجو  فإين   . إالّ ليس  الكريم  سبيل  القرآن  يف  جزئية  خدمة 
حقائق  اإليامن  نرش  سبيل  -يف  منه  واستخراجاتكم  الكريم  من  القرآن  استفاضاتكم  من 

واإلسالم- مادمتم باقني هناك.
وسيبلغني اهللا سبحانه بدعواتكم املستجابة -إن شاء- إىل ما كنتُ أرغبه وأرجوه من 
نتائجَ يف  العمل لرسائل النور، فأكون كاملرحوم  عبد الرمحن ممن ينال  اإليامن والتوفيق إىل آخر 
مَق من حياته مقتديا بفخر العاملني سيدنا حممد املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وراجيا  السعادة اخلالدة، وأكون  رَ

لَف أستاذي املحرتم ويف جواره.  خَ
إن سيد الكائنات وأرشف املخلوقات سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص قد أصبح وسيلة إىل تبليغ القرآن 
العظيم إىل الناس كافة، فأنتم يا أستاذي ختاطبون  اإلنسان الغافل يف هذا  العرص باسم اهللا تعاىل، 

وبفيوضات ذلك الكتاب املبني، وذلك من خالل رسائل النور، رغم أهنا تبدو من تأليفكم.
ع األنوار  ركم يف هذا املضامر ال يدَ لذا فإنني أعتقد أن ذلك احلكيم الرحيم الذي يسخّ
مهملةً تُداس حتت األقدام. فال شك أنه سيَبعث من الفانني بل ممن ال يُحسب هلم حساب، 

اظ المبلّغني النارشين. فّ بمراتب متفاوتة، مَن يتبنَّوهنا من الحُ
 خلويص

 *   *   *
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[متطلبات إنقاذ  اإليامن]
نعم، إن يل -وهللا احلمد- طريقا سويا رفيعا هو  اإلسالم، ويل منهل عظيم أهنل منه هو 
ب  العجز والفقر إىل اهللا، وأقتدي بقائدٍ رائد جليل هو سيد املرسلني الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص،  مشرَ
وأسرتشد بمرشد عظيم هو القرآن املبني، وأسلك مسلكا قيّام يبلّغني مرتبة  الوالية هللا يف دقيقة 
واحدة -كام هو لد اجلندي املرابط يف الثغر-؛ فلقد علّمني أستاذي -كام علّم كلَّ ذي عقل- 
أن الزمان زمانُ إنقاذ  اإليامن ال سلوكِ   الطريقة الصوفية. فقال: أدِّ حقَّ  الصالة خمسَ أوقات 
فاستجبتُ  السبع.  واجتنب  الكبائر  الرشيفة،  السنةَ  واتبِع  بها،  عقِ باألذكار  واعمل  اليوم،  يف 

بكل ما أملك من روح وقلب.
التي  للدروس  أم  الدرس  هلذا  سواءً  اهللا  من  بتوفيق  قلتُه  األستاذ!.  أهيا  نعم،  قلت:  
الكريم..  من  القرآن  استنبطها  حقائق  من  األستاذ  أظهرها  ملا  قلتُه  النور،  رسائل  من  تلقيتُها 

قتُها بكل جناين. وصدّ
مل  التي  الكلمة  تلك  بـ«األستاذ».  خاطبتُه  احلقيقة-  الدرس -درسَ  هذا  لقنني  فالذي 

أُخاطب هبا أحدا يف حيايت غريه. أصبتُ ومل أخطأ.
 خلويص

*   *   *

[البد من وجدان املخاطب]
شهر  هديةَ  والثالثني»  الثانية  الكلمة  من  األول  كتابة «املوقف  اهللا  بفضل  أكملتُ  لقد 
التي  املقررة  املدة  يف   األخر الرسائل  فسأكتب  الكريم  املوىل  وفّقني  ولئن  املبارك.  رمضان 

أمرتم هبا.
حتى  بل  خط،  بأجود  تُـكتب  بأن  جديرة  النورانية  الرفيعة  القيمة  «الكلامت»  هذه  إن 
بالذهب. إالّ أهنا تُكتب من قِبَل هذا العاجز املحروم من جودة اخلط إالّ بقدر ما يساعد عىل 

القراءة، بل له أخطاء. وهذا مما يكون مبعثا ألزيد محدي وشكري هللا تعاىل.
ة التي  وحيث إنني سأكون بعيدا بعدا ماديا عن التفاتاتكم الكريمة وعن التحيات السارّ
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قيمة  وهوامش  النور  لرسائل  تفسري  بمثابة  هي  التي  أوامركم  وعن  الوسائل  بشتى  تبعثوهنا 
وذيول هلا.. ألجل كل هذا سأكون متأملا. ولكني ال أفكر عىل هذه الصورة، إذ أقول: سأسعى 
نه بفضل  العناية اإلهلية دون  لقّ أينام كنت لوجدان املخاطب الذي سيعري السمعَ للدرس الذي تَ
 النظر إىل عجزي وفقري يف سبيل نرش احلقيقة، وسأطرق بابَ كل وسيلة من الوسائل، بفضل 

اهللا ثم بفضل دعواتكم.. وهكذا أجد العزاء والسلوان.
ما  حدٍّ  إىل  تعيق  الدنيوية  بالوظائف  االنشغال  أن  هو  آخر،  جانب  من  آسف  ولكني 
حيلة  ال  ولكن  حلقائقها..  وانجذبتُ  فطرةً  إليها  أرتاح  التي  النورية  بـ«بالكلامت»  انشغايل 
نفيس  وتذهب  صورة.  بأوضح  والفاين  الفاسد  وجهُ  الدنيا  ظهر  األيام  من  يوم  مرّ  فكلام  يل، 

حسراتٍ عىل األوقات املاضية التي مل تُستغل يف سبيل  احلياة الرسمدية.
ر أستاذي احلبيب يف درسه  وهلذا ال أتأمل كثريا عىل فراقنا الصوري، وال سيام بعدما بشّ
األخري يل بيقني جازم عن  احلياة الباقية اللذيذة التي تفوق لذتُها ألذَّ حاالتِ هذه  احلياة الفانية 

بمراتب ال تعد.
 خلويص

*   *   *

[ساحل السالمة]
م، وسيكون إن شاء اهللا دواءً ناجعا  كَ ر ميلء بالحِ إن المؤلَّف أو األثر -كأمثاله- منوَّ
فـ«الكلامت»  تفضلتم  وكام  املحمدية.  األمةُ  منه  تعاين  بليغ  اجتماعيّ  لجرحٍ  شافيا  وبلسام 
عليه  وقرأت  عىل «فالن»،  عرضتُها  قد  مبارشة،  استفاضة  الكريم  نور  القرآن  من  املستفاضة 

. ق هبا، وسأقرؤها عليه كلام سنح يل الوقتُ عددا من «الكلامت» فصدّ
إين عاجز عن  الشكر واحلمد هللا تعاىل إزاء النعم التي أنعم هبا عليّ جلّ وعال وهي ال 
تُعد وال حتىص؛ إذ بينام كنت ملطخا بالذنوب واملعايص، أخرجتموين أهيا األستاذ املحرتم بإذن 

اهللا من الظلامت إىل النور بوساطة تلك «الكلامت» املباركة املنورة.
-وأنا  اإلهلي  القدرُ  ساقني  احلقيقة،  عن  ي  بالتحرّ املايض  عمري  أقيض  كنت  وبينام 
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الطريقة  تلك  سنوات،  مخس  قبل  وذلك  النقشبندية،  الطريقة  إىل  العايص-  الضعيف 
ولكن  النقشبند»(*).  « الشاه  من  استلمها  الذي  الكفروي»  « حممد  الشيخ  نحو  املتوجهة 
شائك  طريق  يف  يتخبط  العاجزُ  هذا  فظل  عابر.  كسوف  بعد  الطريق  عليّ  انسدّ  ذلك  بعد 
السالمة،  ساحل  إىل  املغرقة  الدوامات  ومن  النور  إىل  الظلامت  من  أخرج  يب  وإذا  مظلم، 
قِبَلكم.  من  المؤلَّفة  «الكلامت»  أنوار  بوساطة  الدائمة  إىل  السعادة  اخلطرة  املهالك  ومن 

فاحلمد هللا.. وهذا من فضل ريب.
ولقد تفضلتم بالقول: إن زماننا هذا زمن إنقاذ  اإليامن..

نعم، أهيا األستاذ املحرتم! إن كالمكم عىل العني والرأس. 
 خلويص

*   *   *
[أمهية قراءة املعجزات]

إن هذه الرسالة (املكتوب التاسع عرش) تعلن بني دفتيها المعجزاتِ الكرب للرسول 
يصا، بعثَت فيّ حياةً جديدة، فضال عن أن مطالعتها تمسّ  الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، وإن إرساهلا إليّ خصّ

بَ العربات ساخنة. عواطفي ومشاعري كلها وتثريها حتى أصبحتْ وسيلة ألسكُ
 خلويص

*   *   *
[مرشدون معنويون]

فقرة من رسالة ألخي  عبد املجيد(*) 
أستاذا  سيكون  الذي  اجلديد  تأليفُكم  وصلني  لقد  دعواتكم..  وأرجو  أياديكم  أقبّل 

قديرا ومرشدا ساميا لعبد املجيد العاجز يف نفسه والذي جتاىف عن  الدنيا.
وجدتُ  فقد  ومشافهة،  لفظا  خياطبني  أستاذا  فقدتُ  فلئن  وأسلّيها؛  نفيس  ر  أبشّ وهبذا 

ين عديدين معنويني. مرشدِ
إهنا حقا مؤلَّفات نورانية ترشد إىل الرصاط السوي والسداد. ريض اهللا عنكم.

 عبد املجيد
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[مرتبة احلب يف اهللا]
نعم، هناك جهتان أتسلّى هبام: 

التي  املباركة  «الكلامت»  بوساطة  معنوية  ومسامرة  صحبة  يف  دوما  نا  وجودُ األوىل:  
أيدينا. بني 

الثانية:  إيامننا أن محبّتنا بفضل اهللا هي يف مرتبة «احلب يف اهللا».
مها إليكم اليوم وغدا هو تبليغُ ما علّمتمونا من درس  وبناء عىل هذا فإن أعظم هدية أقدّ
من  حمبة  سبحانه  اهللا  وهبنا  ما  وحملُ  املستطاع-  حسب  وكالةً  باسمكم  إىل  املؤمنني، -تبليغا 

حقيقية إىل األبد.
وإزاء هذا أدعو الربَّ الرحيم الكريم الذي هو أحسن اخلالقني وأكرم األكرمني وأرحم 
ح يف «املوقف الثالث من الكلمة الثانية  الرامحني أن يبلّغنا ما تؤول إليه المحبةُ يف اهللا، والموضّ

والثالثني».
إننا عازمون عىل سلوك احلق والصدق واإلخالص برفقة السيد حقي الذي التقيناه يف 

طريق  اإليامن التحقيقي.
 خلويص

*   *   *

[األنوار ال تبقى مهملة]
عها إىل  هد إليّ حملُ أمانتها، أُسمِ ع اآلخرين تلك «الكلامت» التي عُ آمُل هنا أن أُسمِ

آذان صاغية بإذنه تعاىل ثم بربكة دعائكم.
اطمئنوا يا أستاذي املحرتم، أن هذه األنوار ال تبقى مهملة قطعا. فاخلالق الكريم الذي 
ها وسيحافظ عليها حتى بأناس عاجزين  ل القرآن وخادمه سينشرُ أظهرها ألنظار العامل بدالّ

كأمثالنا، وممن ال يُخطَرون عىل بال.
فإنني عىل قناعة من أن خدام القرآن الذين يقولون قد كسبنا هذا بفضل سعينا وجهودنا 
يف  أهنم  ولو  هلا  أهلٌ  هم  أناس  إىل  هدت  عُ قد  املقدسة  اخلدمة  تلك  أن  اليوم  ذلك  يف  ون  سيرَ
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ارتباط  عىل  يكونوا  أن  هناك  إخواين  من  أرجو  وهلذا  أهلها.  من  ليسوا  ضعفاءَ  يَبدون  الظاهر 
وثيق برسائل النور.

 خلويص
*   *   *

[الساعات املباركة]
ولطفه  اهللا  وعناية  الصمدانية  وقوته  اهللا  -بحول  فيها  أوفَّق  التي  األوقات  يف  إنني 
وتبليغها  ونرشها  واستنساخها  النور،  مكتوباتِ  النور،  رسائل  ملطالعة  السعي  إىل  الرباين- 
اهللا-  إىل  الفقري  -وأنا  أكون  العظيمة..  الرب  أعامل  من  وأمثاهلا  املستطاع-  -حسب  الناس 
وهلذا  اآلخرين.  إلفادة  أغتنمها  التي  األوقات  تلك  يف  وبالذات  أوال  واملستفيض  المستفيدَ 
أجد تلك الساعات مباركةً جدا، وأتأمل من فراقها. وأمتنى العيشَ بكل روحي وقلبي دائام يف 

ها وعدم انقطاعها.  أجواء تلك الساعات ودوامِ
ولكن ما احليلة؟ فإنني يف تلك األوقات التي أغتنمها والتي متيض برسعة، أصفّي ذهني 
القرآن،  معجزات  تضم  التي  الرسائل  من  جمموعة  أمام  نفيس  أجد  حيث  األنوار.  وأواجه 
وأحسب نفيس يف مدرسة أستاذي العزيز ويف الروضة الطاهرة لسيد الكونني سيدنا الرسول 

األعظم ملسو هيلع هللا ىلص. ويف خامتة املطاف أعرج إىل احلرضة اإلهلية املنـزهة عن املكان.
أنفايس  من  بالرسائل  هبا  أنشغل  ال  التي  األوقاتُ  تلك  تكون  أالّ  أمتنى  السبب  وهلذا 

املعدودة من حيايت.
 خلويص

*   *   *
[نوافذ النور]

قرأت األسبوع املايض «الذيل األول والثاين للمكتوب الرابع والعرشين»، قرأهتام عىل 
مجاعتني خمتلفتني. وأصبح املستمعون نشاو من اإلعجاب. وأنا هذا الفقري قد غشيني نورُ 
ذلك اإلعجاز القرآين. وأنا أطالع هذه الرسائل كأسطعِ وأنورِ ما يف «الكلامت» و«املكتوبات» 

النورية.
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والثالثة  عرشة  «احلادية  الكلمتني  «السيد  فتحي»،  جلارنا  (اجلمعة)  اليوم  قرأت  وقد 
نوافذ  إىل  أُرسع  الدنيوية  املشاغل  من  لالنسالل  فرصةً  أغتنمها  التي  األوقات  ففي  عرشة». 
النور المفتّحة عىل مرصاعيها، تلك «الكلامت» النورية، فآخذ منها غذائي الروحي واملعنوي 

وأحاول أن أجد أحدا من الناس ألبلّغه هبا.
 خلويص

*   *   *

[الرسائل تسد حاجة الزمان]
تسلّمت «املكتوب السادس والعرشين» بكل رسور، قرأتُه مرات ومرات وبإمعان وهلفة 

 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿  :وحمبة ولذة وشوق. وتضرعتُ يف اخلتام إىل الباري اجلليل القائل
«﴾   (الفرقان:٧٧). فدعوتُه سبحانه بلسان انتسايب إليه بالعبودية، وأنا يف عجز تام 
وتُه دعوة خالصةً لوجهه الكريم، بالتوفيق خلدماتكم اخلالصة هللا  وفقر كامل وشوق عارم، دعَ
وترضعت  واألخروية..  منها  والدنيوية  والباطنة،  منها  الظاهرة  واملعنوية،  منها  املادية  تعاىل، 
لها  يسجّ وأن  والقرآن.  أهل  اإليامن  إىل  وجالء  بوضوح  األنوار  تلك  ينرش  أن  وعال  جلّ  إليه 
الربُّ اجلليل عنده بلطفه وكرمه العميمني. وأن جيعل أستاذنا املحرتم عزيزا يف الدارين. وأَمَيل 

أن حيظى دعائي هذا بنور اآلية الكريمة:  ﴿ / 0 1  ﴾   (غافر:٦٠).
وحصل   ، الفقيرُ هذا  ب  جرّ لقد  هو  الدعاء؟  منا  تنتظره  الذي  أليس  املحرتم!  أستاذي 
له  (اإلرساء:٨١)     ﴾m  l  k  j  i ﴿  :تعاىل قوله  أن  اجلازم  اليقني  لديّ 
لة إليّ هذه املرة عىل مجاعات  ر اهللا أنْ قرأتُ الرسائل المرسَ معجزات خالدة ال متوت. فلقد يسّ

هم أبدوا إعجاهبم الشديد وتقديرهم العظيم هلا.  متنوعة شتى وكان منهم علامء، وجميعُ
هي  إنام  النورية  و«املكتوبات»  النور: «الكلامت»  رسائل  يف  ما  مجيع  إن  فأقول:  أنا  أما 
إلزامِ  بل  الدين،  أرباب  أصناف  من  صنف  كل  إقناع  عىل  رةَ  قدِ المَ هلا  وإن  الزمان،  حلاجة 
بحب  ابتُلوا  الذين  فإن  هذا  ومع  العناد.  يف  موغلني  عنيدين  يكونوا  أالّ  برشط   امللحدين، 
والغفلة  والعناد  وفيها  الكفر  عىل  احلياة،  واحلرص  واملصالح  املنافع  إىل  تسوق  -التي   الدنيا 
د  يُستبعَ ال  أقول:  املستعصية،  باألمراض  املصابني  من  وأمثاهلا-  والضالل  والرشك  والكسل 
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ها  هم ملا يشاهدونه من حق وحقيقة، وغيرُ من هؤالء إغماضُ العني إزاء تلك احلقائق وإنكارُ
من احلامقات واجلنون. بمعنى أن مَضيف املوىل الكريم ال خيلو من أنعام يف صور أنايس.

اهلذيانات  تلك  أن  شك  فال  األنوار،  هذه  بنرش  يقوم  من  وتعاىل  سبحانه  اهللا  هيأ  فلو 
والبالهات تتوضح أكثر.

 خلويص
*   *   *

[درجات اإلعجاب والتقدير]
وهذه فقرة ألخي  عبد املجيد

بة واجلامعات كافة،  إن هذه املؤلفات حتظى بالتقدير واإلعجاب من قبل التجار والكسَ
اإلعجاب  درجات  ولكن  من  االنتقاد،  ساملة  مؤلّفات  فهي  هبا.  وأعجب  إالّ  أحدٌ  رآها  فام 
درجة  حسب  رها  يقدّ أن  يستطيع  فكلٌّ  واإلدراك.  الفهم  درجات  حسب  متفاوتة  والتقدير 

فهمه هلا.
 عبد املجيد

*   *   *
[رسالة أخرية إىل العم الفاضل]

خلوىص-  السيد  -سلف  الرمحن  أخي  عبد  ابن  رسالة 
الذي تويف وهو يف السادسة والعرشين من عمره، وقد كتبها 

قبل وفاته بشهرين.
باسمه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أقبّل أياديكم الكريمة، وأرجو دعواتكم الطيبة. وقد تسلّمت خبرَ عافيتكم وراحتكم 
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مع رسالتكم «الكلمة العارشة» التي ترشد إىل اخلري والسداد. وذلك بوساطة السيد  حتسني. 

فأقدم لكم جزيل شكري وامتناين.
 ، وعىل الرغم من أنني نادم عىل مفارقتي لكم -خالفا ألمركم- ومستحقٌ لعتابكم عليّ

را إذن، ولعل فيام حدث خريا لنا. وما حدث إالّ بإرادة اهللا وأمره.. فإن هذا األمر كان مقدّ
من  عوقبتُ  وقد  تقصريا،  رت  وقصّ ذنبا  اقترفتُ  بدافع  اجلهل  فإنني  هذا  عىل  وبناء 

كم راجيا دعواتكم.  جرائه، ولكن بإذن اهللا لن أعاقَب بعد اليوم. فأرجو عفوَ
عمي العزيز!

ما  كل  عن  نفيس  نت  صُ ومهتكم  وغريتكم  رعايتكم  بفضل  إنه  هذا؛  أيضا  لكم  أبيّن 
يمسّ آخريت بسوءٍ ويرضها من أعامل وأفعال. وما أزالُ كذلك بفضل اهللا. ومع أنني القيتُ 
وأفراحها  ملذاهتا  من  كثريا  وشاهدت  غصصها،  عت  وتجرّ التافهة،  ويالت  الدنيا  من  كثريا 
كل  أن  كان-  وقت  أي  قطعا -ويف  نسيتُ  ما  ذلك  كل  رغم  ولكني  كلها..  وأمضيتُها  أيضا، 
، وهي الذل  هذا هباءٌ يف هباء. وأن لذائذ  الدنيا كلّها وأفراحها التي ليست هللا عاقبتُها وخيمةٌ
والعذاب الشديد. بينام متاعبُ هذه  الدنيا التي يعانيها املرء يف سبيل اهللا إنفاذا ألوامره اجلليلة 

تفيض إىل لذائذ وأثوبة دائمة.
وملا كنت أعتقد األمر عىل هذه الصورة فقد استطعت بفضل اهللا أن أصون نفيس من 
املفاسد؛ فهذا الشعور وهذه الرتبية إنام ترسختا يف كياين وذهني وخياىل بفضل ما بذلتموه فيّ 

من جهد. ولكوين أعرف احلقيقة هكذا فإين صابر حمتسب هللا جتاه كل ما أقاسيه وأكابده.
واآلن يا عمي العزيز، ويا أستاذي القدير!

إن جماهدة نفيس األمارة بالسوء، وعدم االنصياع لرغباهتا املؤملة العاقبة اضطرتني إىل 
. حيث   الزواج. فأنا اآلن يف راحة من مجيع النواحي بفضل اهللا وكرمه ولطفه ورمحته تعاىل عليّ
ال أختلط مع اآلخرين لئال أسمع املكروه، ولئال تترسب فيّ خصالٌ فاسدة، لذا أقيض أوقايت 

بعد الدوام الرسمي يف البيت شاكرا هللا تعاىل.
وبعد، فيا عمي العزيز! إن أستاذي العظيم ومرشدي األكرب هو ما أستشعره وأحتسسه 
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 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿  :الكريمة اآلية  من 
الرشور  ارتكاب  من  تني  ومنعَ نوم  الغفلة  من  أيقظتني  التي  فهي  (يس:٦٥).     ﴾  z

واملفاسد عقب إرشاداتكم يل.
وإين ألعتقد أن ذلك اليوم قريب جدا(١) وأن دعائي دوما «اللّهم ال خترجنا من  الدنيا 
إالّ مع الشهادة واإليامن»، وأن عقيديت التي أؤمن هبا هي:(٢) آمنت باهللا ومالئكته وكتبه ورسله 
واليوم اآلخر وبالقدر خريه ورشه من اهللا تعاىل والبعث بعد  املوت حق. أشهد أن ال إله إالّ اهللا 

وأشهد أنّ حممدا عبده ورسوله.(٣)
ابن أخيكم:  عبد الرمحن

*   *   *
ته إىل مرتبة  بمعنى أن «الكلمة العارشة» قد أصبحت له بمثابة مرشدٍ حقيقي بحيث رفعَ

 الوالية مبارشة فأنطقته هبذه  الكرامات الثالث.
لقد فارقني قبل ثامين سنوات، ثم استطاع احلصول عىل «الكلمة العارشة». ومثلام يقول 
ر نفسه من لوثات مرتاكمة طوال ثامين  يف مستهل رسالته، إنه استفاد منها استفادة عظيمة وطهّ

سنوات.
العارشة»:  إىل «الكلمة  لشوقه  بيانا  طويت-  رسالته -التي  من  آخر  موضع  يف  ويقول 
كي  وألستكتبها،  نسخة  ثالثني  منها  كل  من  ألكتب  من «الكلامت»  فتَه  ألّ ما  مجيع  إليّ  ل  أَرسِ

تنرش وال تضيع.
وهكذا فقد فقدتُ وارثا بطال مثل هذا الوارث البطل. فإىل روحه الفاحتة.

سعيد النوريس
*   *   *

(١) إنه جلدير باملالحظة: أنه خيرب عن وفاته. (املؤلف)
(٢) إنه يعلن أنه سريحل من  الدنيا باإليامن. (املؤلف)

(٣) إن ذكره -يف رسالته األخرية- الكلامت اإليامنية التي ينطقها املرء لد لفظه أنفاسه األخرية يشري إىل أنه قد 
أنقذ إيامنه ببطولة من قبضة هذه  الدنيا وأنه سيرتكها هكذا. (املؤلف)
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ذيل 
املكتوب السابع والعرشين

[لذة  العجز والفقر]
فقرة للسيد خلوىص

إن كل فرد مؤمن يعرف ببصريته ما هو مجيل حقا، كلٌّ حسب درجة فهمه وذوقه، إالّ 
يُقاس  ال  والتفكر،  عليه  الشفقة  تنطوي  الذي  السمو  ويف  والفقر،  يف  العجز  الكامنة  أن  اللذة 

بيشء إطالقا.
ر  ييسّ أن  وهي  السامية،  النتيجة  هذه  نا  يريَ أن  الكريم  اللطيف  الرب  إىل  أترضع  إنني 
لكثري من البصائر رؤيةَ القِطع األملاسية التي تستخرجوهنا من خزينة القرآن اخلاصة وتَدلّون 
قلوب  يف  الفرحَ  ويُدخل  احلائرين،  ونجاةَ  الثملني،  الغافلني  وإفاقةَ  الرفيعة،  بتعابريكم  عليها 

 املؤمنني، ويدفع  امللحدين والكفار واملرشكني إىل دائرة الصواب ونطاق  العقل واإلنصاف..
يف  فهو  القدير،  العيل  اهللا  إىل  تقديم  الشكر  يف  بالغتم  مهام  إنكم  املحرتم!  األستاذ  أهيا 

موضعه.
من  واألخذ  العظيم  القرآن  قرص  بباب  الوقوف  إىل  والفقر-  اهللا -بالعجز  وفقكم  فقد 
خزينته اخلاصة مما ال عنيٌ رأت وال أذن سمعت، فتستخرجون ما تشاهدونه -وما يؤذَن لكم 
منها- من جواهر، الواحدة تلو األخر، وتتدبّرون فيها أنتم أوالً ثم تقولون: «أهيا الناس، 
وبَرأكم  العميمة  برمحته  العوامل  وخلق  مضيفه  أبوابَ  لكم  فتح  الذي  الكريم  املوىل  إىل  انظروا 
بحكمته وأرسلكم إىل هذا العامل.. ذلكم رب العاملني.. الذي بيّن لكم احلكمة يف اخللق والقصد 
لفتم هبا، وكل ما تقتضيه العبوديةُ من وظائف وخدمات..  من جميئكم إىل هنا، واملهمة التي كُ
وأمثاهلا من األمور التي بيّنها قبل ألف وثالثامئة سنة بوساطة رسوله الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، فأنا بدوري 
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أبلّغكم تلك األوامر الرفيعة وتلك األحكام املقدسة، بلسانكم أنتم بحيث تَقدرون عىل فهمه 
باإلنسانية،  وتتمتعون  وقلب،  بصائر  وذوي  وصواب  عقل  ذوي  كنتم  فإن  إليها.  فاستمعوا 

فستفهمون احلقيقة وتردون إىل حظرية  اإليامن». 
نعم، يا أستاذي املحرتم!

تلك  املستطاع-  -قدر  سمعنا  قد  بدورنا  ونحن  ها.  غيرَ ال  األوامر  هذه  تبيّنون  أنتم 
تلك  لنا  أبرزتم  فلقد  وإشهادها.  ملشاهدهتا  عليها،  وحثثنا  هللا،  واحلمد  كثب  عن  األوامر 
القطع األملاسية وأيقظتمونا من  الغفلة وأفهمتمونا احلقيقة، وأصبحتم وسيلةَ خري إىل معرفة 

الصواب. فليرضَ اهللا عنك إىل األبد.
شياطني  اجلن  وأحابيل  األمارة  رشور  النفس  من  بعدُ  نجونا  قد  نكن  مل  وإن  ونحن 
واإلنس إالّ أننا نجد الذوق واللذة يف االهنامك يف  العمل يف حقل هذه اخلدمة القرآنية املقدسة. 
رنا يف  العمل ومل نتمكن منه بام يستحق هذه اخلدمة اجلليلة، فحسبنُا أننا داخلون فيها  فلئن قصّ

واحلمد هللا، وإنام األعامل بالنيات.
 خلويص

*   *   *

[حول الكلمة احلادية والعرشين]
للكلامت:  استنساخه   لد كتبها  رسالة  صربي  من  فقرة   

«األوىل، واحلادية والعرشيـن، والثانية والعرشيـن».
ل ما ال يُحرص  إن مجيع رسائل النور، بل كالً منها، وكل موضوع من موضوعاهتا، تَحُ
من املشكالت. وأعتقد أن هذا األمر مشهود ومسلَّم به. لذا فلو أراد أحد أن يتقرب من بحر 
أمراض  إلزالة  كافيتان  والعرشين»  والثانية  والعرشين،  «احلادية  الكلمتني  فإن  األنوار  هذه 

ه إىل غريها بعد.  القلب وتنوير  الروح وبث  الفرح والرسور فيها، وإن مل تصل يدُ
علام أن أُوىل الكلمتني (مفتاح التوحيد)، والشق األول من الكلمة احلادية والعرشين 
القلبية،  األمراض  جراحات  لضامد  هلا  نظري  ال  صيدلية  منها  الثاين  والشق  اجلنة)،  إىل  (مرقاة 
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بحيث ختنس بإكسيرِ أدويتها الوساوسُ التي قلّام ينجو منها إنسان. فهو طريق خالص وسبيل 
ية، بام تفتح للقلب والروح من فيوضات أبدية للقرآن  نجاة توصل إىل شاطئ السالمة األبدّ

الكريم وأنواره اخلالدة غري املتناهية.
وملعاهتا  برباهينها  ن  اإليامن  وترصّ العقيدة  خ  ترسّ فإهنا  والعرشون»  الثانية  أما «الكلمة 

ودالئلها التي ال نظري هلا.
 صربي

*   *   *

[كيف تُقرأ الرسائل؟]
«هذه الفقرة من رسالة السيد  رأفت»(*)

إن «كلامتكم» رفيعة وسامية، ترشد السبيل أمام احلائرين، ينبغي قراءهتا بدقة وإمعان 
لذيذةُ  تسوقوهنا  التي  املنطقية  العقلية  واملوازين  الدالئل  ألن  عقيل،  وعمل  فكريّ  تحليلٍ  مع 
ر بلذة  عَ املذاق مع كوهنا تثري اإلعجاب، حتى إن املرء كلام قرأها زاد شوقُه لقراءة أخر، وشَ
معنوية غري متناهية، فيالزمها مالزمة ال يستطيع أن يرتكها ويتخىل عنها. وهلذا ال تكفي قراءهتا 

مرة واحدة بل ينبغي قراءهتا باستمرار.
 رأفت 

*   *   *
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الذيل الثاني
قراءته   لد آغا»  « بكر  يف  اآلخرة  أخي  مشاعر  هذه 
أهايل  إسبارطة  إليقاظ  سببا  صار  الذي  وهو  للـ«كلامت» 
 ّأد قد  اخلدمة  وهبذه  القرآن،  أرسار  إىل  أنظارهم  وجلب 

ي.  أعامل علامء أجـالء رغــم أنه أمّ
[مفاتيح األنوار]

حرضة أستاذي الفاضل!
أقبّل أياديكم الكريمة، بكل إجالل واحرتام يا سيدي املحرتم، وأدعو لكم يف كل وقت 

وآن بام ينطلق به لساين من دعوات خالصة. كام أرجو دعواتكم يل. 
قد  اهللا  بفضل  أنه  إالّ  ي،  أمّ جاهلٌ  هذا  وطالبَكم  أخاكم  أنّ  عليكم  خيفى  ال  سيدي! 

استقرأ مجيع رسائلكم الفريدة من نوعها واستمع إليها.
فرسائلكم النورانية ال يمكن حجبها عن األنظار كام ال يمكن أن يُحجبَ نور الشمس 

بيشء، فليس هناك احتامل لذلك.
وبدأت  الرسائل،  إىل  االستامع   لد روحي  أحوال  عن  وحتريت  قلبي  راقبتُ  ولقد 
أفتش عن مد ما فهمته من الرسائل فوجدت فورانا عظيام ينبعث من روحي وجيشانا هائال 
ينطلق من قلبي، حتى يسوقني إىل القيام بعمل لإليامن -بغري شعور مني- وكأنه يناديني قائال 

ا: هيا هيا! وملحّ
تلك  يل  أظهرتْها  التي  املفاتيح  شاهدتُ  روحي،  من  املنبعثة  احلالة  هذه  مراقبتي  فأثناء 
الرسائل النورانية، وأُظهرت يل وكأنني أُبلغت أن أفتح هبذه املفاتيح ما جيب فتحه من األبواب. 
وكأنني أُمرت بأن أبحث عن إخواين النوريني وأبلّغ تلك األنوار املفاضة إىل من هو أهل له. 

. ها مهمة أوكلتْ إليّ بل اعتربت بث األنوار املشعة من تلك الرسائل ونشرَ
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اخلونة  أيدي  امللحدين  تشل  أن  وألجل  األنوار،  تلك  من  املفاتيح  تلك  تسلمي  وبعد 
هي  التي  األنوار  تلك  أيدهيم  يف  وأودعت  هللا،  واحلمد  والتقيتهم  اإلخوة  أولئك  عن  فتشتُ 

أمانة اهللا وأمانة رسوله احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص. فاحلمد هللا أوال وآخرا عىل توفيقه سبحانه.
إن من يقرأ مؤلفاتكم القيّمة يدخل حظرية  اإليامن حتام، إن كان إنسانا حقا أو حتى إن 

كان له مساس باإلنسانية. وإالّ فعليه أن يتخىل عن اإلنسانية ويقول: لست إنسانا. 
األرض  أرجاء  يف  القلوبَ  تفتح  وسوف  بذاته،  بمثابة «فاتح»  منها  كل  املؤلفات  هذه 

كافة إن شاء اهللا تعاىل. نسأل اهللا أن ننال من ثواهبا يف  اآلخرة.. آمني.
أقبّل أياديكم الكريمة مكررا وأرجو دعاءكم يا سيدي.

 بكر أمر اهللا أوغلو 
» ونسل عبد اجلليل وازْ من مدينة «عادلْ جَ

*   *   *

[أمل لفهم الرسائل]
فقرة خلرسو(*) 

اهللا  يوفقني  أن  آمُل  اجلميلة.  الراقية  هبذه «الكلامت»  شبيها  فا  مؤلَّ اآلن  حلد  أصادف  مل 
بعد دعواتكم، لبلوغ ذلك اليوم الذي أمتكن من فهمها مجيعا. حيث ال يتيرس لكلِّ أحد إدراكُ 

مجيع معانيها.
أمحد اهللا محدا ال هناية له، ملا تفضلتم بالسامح يل باستنساخ تلك «الكلامت».

 خرسو
*   *   *
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[حول رسالة املعجزات األمحدية]
فقرة للحافظ  زهدي الصغري

لقد استطعت بفضل اهللا قطفَ ثمرتني أيضا من الثمرات النورانية لبستان النور. ولكني 
مطالعة  أذواقِ  من  أرتوي  ال  إنني  فائقة.  لذة  من  الثامر  تلك  يف  تكمن  ا  عمّ التعبري  عن  عاجز 
النبوي  املجلس  يف  واملثول  الترشف  تذوق  إدراك  إىل  حيملني  الذي  عرش»  التاسع  «املكتوب 

املبارك، نبي  آخر الزمان ملسو هيلع هللا ىلص، واحلضور واجللوس يف جملسه السعيد.
إن قلمي ناقص وقارص جدا عن التعبري عن إعجايب برسائل النور عامة وتقديري هلا.. 
أسأل اهللا املعطي الوهاب أن يوفقني إىل تذوق لذائذ مجيع ما يف بستان النور من ثمرات يانعة، 

كام يتذوقها إخواين األحبة.
احلافظ  زهدي الصغري

*   *   *

[نور  املعراج]
اهللا  خسـرو  بإذن  سيكون  الذي  الفطن  لذكائي  «فقرة 

الثـاين وصربي الصغري»
العجز،  كل  عاجز  قلمي  ولكن  العظيم،  الكتاب  ذلك  قراءة  إلكامل  اليوم  فّقت  وُ لقد 
عن التعبري عن مد الرسور والسعادة التي غمرتني بعد إكامل قراءة رسالة « املعراج». ومع 
 هذا سأحاول عرضَ مشاعري النابعة من مطالعتها يف مجلة قصرية ملخصة: لقد وجدت لد
قراءيت لرسالة « املعراج» نورا يمأل  القلب وينري طريق السالمة يف خضم متاهات بحر  احلياة 

واصال باإلنسان إىل البحر املعنوي الذي جيري نحو  السعادة األبدية.
نعم، إن احلقائق الغزيرة الثابتة باألدلة القاطعة والواردةَ يف كل مثال من أمثلة الكتاب، 
تلك  احلياة  أعيننا،  أمام  باحلياة  تنبض  املعجزات،  وزمن  القرون  خلري  السعيدة  الحياةَ  لَت  جعَ
التي متأل أرواحنا نورا بمجرد التخيّل هبا، وتغمرها بالرسور والبهجة، والسيام لد انتقاهلا 
وواف  لكاف  وإنه  وذهول.  انبهار  حالة  يف  « املعراج»  كتاب  جعلني  لقد  آخر..  إىل  فكر  من 
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ما  والدالئل  اإلثبات  يف  القوة  من  له  بل  بالفلسفة،  املفتونني  أقوال  يدحض  ألن  وقت  كل  يف 

تدفعهم ليعلنوا إفالسهم.
العقيدة  أصول  تتضمنها  التي  احلقائق  يُثبت  جليل  تارخيي  كتاب  « املعراج»  كتاب  إن 
يستطيع  بحيث  سليم  وبمنطق  معقول  بأسلوب  ويقررها  أهل  اإليامن،  عن  حتى  والمستورةَ 

المنصفُ املحايد أن يراها ويلمسها.
موقعا  له  تعقّ يعلو  أن  ويريد  للضاللة،  املستسلم  يف  الغفلة،  الغارق  الفيلسوف  إن 
مرموقا، يكون شأنه شأن الملِك املعزول عن العرش، املنـزوع عنه مجيع الشارات واألوسمة 
املدرك،  الفيلسوف  بينام  األبد.  إىل  والقنوط  عليه  اليأس  فيستحوذ  الرائع،  الكتاب  ذلك  إزاء 
فكره،  تكبّل  التي  أغالل  االعرتاض  وتتحطم  احلقائق،  هذه  إزاء  لديه  قيودُ   الفلسفة  تتحطم 
الواحدة تلو األخر. وعند ذاك يدرك أن دعواه وادعاءاته باطلة، فيهوي للسجود أمام عظمة 

اخلالق القدير سجدةَ تعظيمٍ وإجالل سائال املغفرة منه تعاىل.
 ذكائي

*   *   *

[سبيل مأنوس]
فقرة للدكتور 

إنني أقرأ مؤلفاتكم القيمة، مغتنام الفُرص لذلك، رغم أنى ال أمتكن من اإلحاطة بكل 
تني  رَ وأسَ كلها  مشاعري  عليّ  تْ  ملكَ لقد  السامية.  بإرشاداهتا  رائعة  سوانح  فهي  معانيها. 

بأذواقها، وستدوم إن شاء اهللا مد  احلياة وإىل  القرب.
سبيل  إىل  وساقتني  حقيقيا،  تبديال  الديني  فكري  لتْ  بدّ قد  «كلامتكم»  إن  أستاذي! 

نظر إليها األطباءُ اآلخرون. مأنوس حمبوب. فأنا اآلن ال أنظر إىل  احلياة كام يَ
 الدكتور يوسف كامل(*) 

*   *   *
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[شخصيات ثالث]
وهذه الفقرات الطويلة للسيد  خلويص

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بعدد امللك واإلنس واجلان
أهيا األستاذ العزيز!

إنني حمظوظ وسعيد لتسلّمي «املسألة الرابعة من املكتوب الثامن والعرشين» قبل أربعة 
أيام ولتسلمي مسألته «الثانية والثالثة» أمس. 

أوال:  أرجو التفضل بالسامح يل ألقول بعض اليشء حول االلتفاتة الكريمة والتقدير 
العظيم لشخيص العاجز، الذي أبداه أخي «السيد  صربي» املحرتم، والنابع من تواضعه اجلم. 
ر جدا، قطرةً من بحر صفات أستاذه العزيز، فأعرض لكم  وذلك: أن يف أخيكم هذا المقصّ

حالتي انطالقا من هذه اجلملة.
عن  متحريا  الكريم-  الباري  من  -بلطف  أظفاري  نعومة  منذ  كنت  لقد  أوالها:  
احلقيقة، ومتلهفا حلقيقة القرآن العظيم. ولقد وجدتُ ما كنت أحتراه وأبحث عنه يف قضاء 
أن  فوجدت  بـ«الكلامت»،  املوسوم  الكتاب  من  املحرتم  األستاذ  ألّفه  فيام  وذلك  « أكريدر»، 
من  اين  ونجّ السالمة،  ساحل  وأبلغني  ومشكالهتا،  دوامات  احلياة  من  أنقذين  الكتاب  هذا 
املهالك والظلامت موصال إياي إىل  السعادة واألنوار. فأَورثَ روحي وكياين حبا ال يتزلزل 
نحو نارش هذه األنوار القرآنية -التي أيقظتني من  الغفلة بإذن اهللا- وقام بتبليغها لآلخرين 
وإرشاد الناس إليها. فمنذ تلك اللحظة شعرتُ بعالقة قوية ورابطة وثيقة نحوه، فاحلمد هللا 

والشكر له مائة ألف ألف مرة.
كبرية  بمراتب  تفوقان  لطيف  وذوق  عارم  بشوق  باألنوار  انشغلت  كلام  أشعر  إنني 

جميعَ لذائذ  الدنيا.
ثانيتها:  أن ما تقتضيه  العبودية، وما تُلقيه هذه األنوار من دروس هو علمي بأن مجيع 
التقصريات واألخطاء والسيئات والذنوب إنام هي من نفيس، بينام أجد  احلسنات والفضائل 

كلها من فضله سبحانه.
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فأرغب يف االنطالق إىل ميدان عملِ النورِ والقرآن الكريم حسبةً هللا وحده وشكرا هللا 
عىل وضعي هذا. ولكن لكوين ال أوفّق يف نرشها يتملّكني  األمل واحلزن، حيث إهنا ال تصل 

إىل يد  املؤمنني كافة.
احلالة الثالثة وشخصيتي احلقيقية: 

ف هذه الشخصية، فأدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن حيفظني وإخويت  إنني أخجل من أن أعرّ
من دسائس  النفس األمارة ومكايد شياطني  اجلن واإلنس، وال جيعلنا من الضالني اخلائبني. 

آمني.
إخويت األكارم!

إن األفاضل واألكارم ممن هم إخوة أستاذي وطالبه، يستشعرون احلالة األوىل والثانية 
غلَبون أمام نفوسهم  يف أرواحهم بال شك. إذن فالذين دخلوا يف هذه الطريق مرة واحدة ال يُ
تنبسط  وشياطينهم  نفوسهم  عىل  تغلبهم  وبنسبة  العاجز.  كهذا  وشياطينهم،  بالسوء  األمارة 
وال  البرش  يف  هلا  حدود  ال  اللطائف  حيث  اإلهلي.  بالتوفيق  ولطائفهم  وحواسهم  هم  مشاعرُ

سيام يف  املؤمنني.
ه الكريم إىل طالبه، هذا املقرص، دليل ومثال عىل  ه أستاذي املحرتم ذلك التوجّ إن توجّ
درجة شفقته الواسعة عىل الناس، وال سيام عىل  املؤمنني، وال سيام من كان مثيل ممن هو يف أمس 

احلاجة إليه.
األخ  يبدهيا  التي  وااللتفاتة  نحوي،  املفرط  حسن  الظن  إزاء  أقول  اخلالصة:  
أمة  من  وواحد  مفلس،  وفقري  وعاجز  مقرص  مذنب  عبد  إنني  املتواضع  صربي:  املحرتم 
أرجوه  والذي  نيايت  ى  وأسمَ أمتناه  ما  أعظم  إن  دعواتكم.  إىل  جدا  حمتاج  فأنا  ملسو هيلع هللا ىلص.  حممد 
والداعي  القرآن  خلادم  عينا  مُ والفقر-  للعجز  حامل  أكون -وأنا  أن  هو  سبحانه،  اهللا  من 
القرآن  حقائق  لآللئِ  استخراجه  ويف  واإليامن  القرآن  خدمةِ  املقدسة  خدمته  يف  إليه، 

عنها. واإلعالن 
فألجل هذه  النية السامية، ويف الدقائق التي أنشغل فيها باألنوار، وأنا أشعر بالسعادة، 
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د بعض الكلامت إىل قلبي وقلمي من حيث ال أحتسب، فهذه املعرفة ال تعود يل، بل ختص  تَرِ
األنوار املتلمعة من أنوار القران العظيم. لذا فاألستاذ احلقيقي هو  القرآن الكريم. 

سه. فعلينا أهيا اإلخوة  ف  القرآن الكريم ويبلّغه ويدرّ أما أستاذنا املحرتم فهو أليق من يعرّ
اغتنام الفرص لرشاء تلك اجلواهر الثمينة النفيسة. وأن ننقشها نقشا يف قلوبنا ودماغنا، ألهنا 
(أي هذه األنوار) ستكون مدار سلوان لنا يف الدارين.. وأن نسعى لنرشها حسب استطاعتنا 

ونصونَها مما قد يطرأ عليها من مؤثرات خارجية. ومن اهللا التوفيق.
 خلويص

*   *   *

[ستكون الرسائل أنشودة]
فقرة السيد سليامن(*) الذي عاونني يف شؤوين طوال ست 
 ، ثر غضبي وأنا العصبيّ المزاجِ سنوات بوفاء خالص، ومل يُ

زاوال وظيفة كتابة املسودات باستمرار. مُ
سيدي املحرتم!

أقبّل أياديكم أوال، وأرجو دعاءكم. فأنا طالبكم وأخوكم ومعاونكم يف األمور، املدعو 
سليامن، قد طالعتُ ما قمتم بتأليفه من األنوار إىل اآلن، رسالةً تلوَ رسالة. وشاهدت يف كل 
حتْ  منها من األنوار الساطعة ما هو كالشمس املنرية، واستفدت منها أيّما استفادة؛ حيث وضّ
رتْه وبينتْ يل كثريا مما كنت أجهله يف ذلك الطريق. فريض اهللا  يل تلك األنوارُ طريقَ  اآلخرة ونوّ

عنكم. وأعتذر عن بيان شكراين إليكم.
فصورتْ  روحي  تشبثت  نفيس،  يف  األنوار  تلك  ومتثيل  تصوير  عن  عاجزا  كنت  وملا 
مشاعري القلبية عىل هذه الصورة، أقدمها لكم راجيا عفوكم الكريم عن النقائص واألخطاء.

سيدي الكريم!
إن ما شاهدتُه من طعوم  اللذة والسعادة يف بحر رسائل النور، مل أر مثلَها أبدا يف حيايت 
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بحد  الرسائل  تلك  من  رسالة  كل  أن  يقينا  الوجدانية  حماكاميت  بعد  أدركتُ  فلقد  كلها.   الدنيا 
م سريعُ التأثيرِ وترياقٌ نافع للجروح املعنوية  هَ رْ ذاهتا تفسري للقرآن الكريم، وأن مطالعتها مَ
قد  هذه  الضئيلة  بقرحيتي  فأنا  أنايس.  صور  يف  وهم  اإلنسانية  عن  املحرومون  هبا  ابتيل  التي 
أدركت هذا األمر. وأعتقد أن الزمان سيُظهر قيمة هذه الرسائل، وأهنا ستكون أنشودة ترتنم 
هبا األلسنة وجتول رشقا وغربا. وستبني ألوربا -بإذن اهللا- كيف أن  اإلسالم نور إهلي ساطع.

أقبل أياديكم مرة أخر، راجيا دعواتكم الكريمة يا سيدي.
طالبكم سليامن

*   *   *

[ماهية املالحق]
أخي السعيد  خرسو!

فيه  يتدارس  عظيم،  نوراين  جملس  والعرشين)  السابع  املكتوب  (أي  الرسالة  هذه  إن 
حول  اإليامن  الدائرة  األفكارَ  ضمنا  بينهم  فيام  ويتداولون  امليامني،  الكريم  طالبُ  القرآن 

ويتذاكرون ما فيها من املعاين.
واألفكار  اآلراء  القرآن  حملةُ  فيه  يتبادل  رفيعة،  عالية  مدرسةِ  رواقُ  الرسالة  فهذه 

لوه فيام تَعلّمه من دروس  القرآن الكريم. ووجهات  النظر ويديل كلٌّ بِدَ
وهي أيضا منـزل عظيم، ومعرض واسع لبيع الرسائل التي هي صناديقُ مجوهراتِ 
اخلزينة القرآنية املقدسة. فكلُّ طالب يعرض ما أخذه من اجلواهر النفيسة عىل الزبائن الكرام.

لتم ذلك املنـزل أي جتميل.  فبارك اهللا فيكم يا أخي  خرسو، فلقد جمّ
سعيد النوريس 

*   *   *
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[كنت أبحث عن نور]
هذه الفقرة للعقيد املرحوم السيد  عاصم(*) 

ر بثمن فهي نابعة من موازين  القرآن  إن هذه الرسائل املباركة املسامة بـ«الكلامت» ال تقدَّ
الكريم وبراهينه، فلقد كنتُ أبحث عن نور مثل هذا منذ مدة مديدة، فلله احلمد واملنة أن أنعم 

ا يكنّه قلبي. عليّ هذه «الكلامت». إن قلمي ولساين عاجزان عن التعبري عمّ
 عاصم

*   *   *

ل] [صفة الدالّ
فقرة لصربي 

نعم، ينبغي االعرتاف هبذه احلقيقة:
والبائعُ  ها  لُ دالَّ يكون  أن  البد  ونفيسة،  وغنية  مليئة  كانت  مهام  املجواهرات  خزينة  إن 
هلا عىل معرفة بأصول البيع والرشاء؛ إذ لو مل تكن له تلك القابلية أو املعرفة فإن ما يملكه من 
ب عن أنظار الناس، أي ال يكون قد أدّ ما  اخلزائن الثمينة وما فيها من األمتعة القيمة تُحجَ

يستحقها من قدر.
وبناء عىل هذا، فإن الذي يقوم بعرض احلقائق القرآنية للناس كافة عرضا خالصا هللا، 
ويدعو إليها منذ أربعني سنة -وليس منذ ست سنوات- ويف خضم هذه الظروف املضطربة 

 w v u t s r q p o ﴿  :وهو يقرأ عىل أهل  اإلسالم األمرَ الرباين اجلليل
لوي، قد جعل   األمة املحمدية  y x ﴾   (الصف:١٠) وينادي منذ ذلك الوقت هبذا النداء العُ

يف موضع شكران عظيم هللا، بام قدم من أنوار إيامنية إىل املحتاجني إليها.
 صربي

*   *   *
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الذيل الثالث 
للمكتوب السابع والعرشين

فقرة لسعيد
��

جراء  من  النور  رسائل  إىل  كثريا  اشتاق  طبيب  إىل  رسالة 
أن  ورغم  هلا.  مطالعته  لكثرة  فيه  انبعثت  روحية  صحوة 
عالقة هذه الرسالة واهية هبذا الذيل، ولكن.. لتكن يل فقرة 

بني فقرات إخويت.
مرحبا بك أهيا الصديق احلميم، ويا عزيزي الطبيب السعيد الذي اهتد إىل تشخيص 

مرضه!
بينها رسالتُكم اخلالصة، جلديرة بأن تُهنّأ وتُبارك.  إن الصحوة الروحية التي تُ

يا أخي! اعلم أن  احلياة أثمن يشء يف  عامل املوجودات، وأن ما يَخدم الحياةَ هو أرقى 
واجب من بني الواجبات كلها، وأن السعي لرصف  احلياة الفانية إىل حياة باقية هو أغىل وظيفة 

يف  احلياة.
واعلم أن خالصة قيمة هذه  احلياة، وزبدتَها وأمهيتها البالغة هي يف كوهنا نواةً للحياة 
اخلالدة ومنشأ هلا، حتى إنّ تصور خالفِ هذا، أي حرص الهمّ والعلم يف هذه  احلياة الفانية، 
هو إفساد أيّ إفساد للحياة األبدية، وليس ذلك إالّ جنونا وبالهة كمن يستبدل برقا خاطفا 

بشمس رسمدية.
احلقيقة-  نظر  هم -يف  املادية  أوحال  يف  واملنغمسني  عن  اآلخرة،  الغافلني  إن  األطباء 
ن هؤالء من تناول العالج اإليامين من صيدلية  هم مرضا، ولكن إذا ما تمكّ أسقمُ الناس وأشدُّ
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جراحاهتم  يضمدون  فإهنم  فيها،  السموم  مضادات  من  جرعات  وأخذوا  املقدسة  القرآن 
البرشية، ويداوون مرضهم، فضال عن أهنم يكونون السبب يف مداواة جراح البرشية كلها.

نسأل اهللا تعاىل أن تكون صحوتُك الروحية هذه بلسام شافيا جلرحك أنت، ومثاال حيا، 
وقدوةً طيبة، أمام أنظار  األطباء اآلخرين ودواء ملرضهم.

من  األمل  نور  من  قانطٍ  يائس  مريض  قلب  يف  السلوان  إلدخال  ما  عليك  خيفى  وال 
املادية  مستنقع  يف  الغارق  الطبيب  أن  بيد  وعالج.  دواء  ألف  من  له   أجد يكون  فقد  أمهية، 
مظلمة  أمامهم  كلها  جيعل  احلياة  حتى  املساكني  هلؤالء  األليم  اجلاسية  يزيد  اليأس  والطبيعة 
ألولئك  تسلٍّ  ومدارَ  سلوان  مناط  اهللا-  -بإذن  ستجعلك  هذه  صحوتك  ولكن  حملولكة.. 

املساكني وأمثاهلم، وجتعل منك طبيبا حقا يشع نورا إىل القلوب وينثر البهجة يف النفوس.
من املعلوم أن العمر قصري جدا، والوظائفَ املطلوبة كثرية جدا، فالواجبات أكثر من 
يت ما يف دماغك من معلومات، مثلام فعلتُه أنا، ستجد بينها ما ال فائدة له  األوقات. فإذا تحرّ
البحث  من  الرضب  هبذا  أنا  قمتُ  لقد  احلطب..  بركام  شبيهة  تافهة  معلومات  من  أمهية  وال 

والتفتيش، فوجدت شيئا كثريا مما ال فائدة له وال أمهية.
نعم، إنه ال بد من البحث عن عالج وعن وسيلة للوصول إىل جعل تلك املعلومات 

العلمية  واملعارف الفلسفية مفيدةً نافعة، منورةً مضيئة، حية نابضة، تتدفق بالرواء والعطاء.
تُخلّص  روحية  صحوةً  يرزقك  أن  اجلليل  الحكيمَ  عُ  ادْ وَ أخي  يا  كذلك  أنت  ع  رّ تَضَ
يه ألجله سبحانه، وتُضرمُ النارَ يف أكوام بقايا احلطب تلك، لكي تتنور وتتحول  تفكريك وتزكّ

-تلك المعارفُ العلمية التي ال طائل وراءها- إىل معارف إهلية نفيسة غالية.
صديقي الذكي!

إن  القلب لريغب كثريا يف أن يندفع إىل امليدان أشخاصٌ من أمثال « خلويص» ممن هم 
من  أهل العلم والشوق اللهيف إىل األنوار اإليامنية واألرسار القرآنية. 

مني  خاصة  رسالة  تحسبْها  فال  وجدانك،  ختاطب  أن  تستطيع  «الكلامت»  كانت  وملا 
إليك، بل كلُّ «كلمة» من كلامهتا أيضا رسالة موجهة إليك من داعٍ إىل  القرآن الكريم، والدالِّ 



٤٤                                                                                                            المالحق   

-بظهر  ستفتح  هبذا  فإنك  احلكيم.  القرآن  صيدلية  من  صادرة  طبية  وصفةً  وخذها  عليه. 
الغيب- جملسا واسعا كريام، وجلسة مباركة حارضة.

هذا وأنت حرّ يف أن تكتب الرسائل إليّ متى شئت، ولكن أرجو أالّ تتضايق من عدم 
إالّ  الرسائل  كتابة  عدم  عىل  األيام-  سالف  اعتدت -من  قد  ألين  ذلك  بجواب،  عليها  ردي 
قليال جدا، حتى إنني مل أكتب إىل شقيقي -منذ ثالث سنوات- سو جوابٍ واحدٍ عىل الرغم 

 . من كثرة رسائله إليّ
سعيد النوريس

*   *   *
[الرسائل أغرقتنا يف بحر النور]

فقرة خلرسو
 أستاذي املحرتم املحب!

نا رسالتُكم ماديا ومعنويا ورفعتْنا إىل ما ال يُطال إليه من الفيوضات وأغرقتْنا  تْ رَ  لقد نوّ
يف بحر النور. فأمحد اهللا ريب بام ال يتناهى من احلمد عىل نيلنا هلذا الرشف العظيم بوساطتكم 

رمتونا بالتوفيق يف األيام اآلتية ملا يرتتب عليه من خدمة القرآن العظيم. وبام بشّ
إنني أدعو لكم يا أستاذي، بأن يرزقكم اهللا بام ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر 

عىل قلب برش.
أستاذي املحرتم!

كل  يف  إليكم  الوصول  وبني  بيننا  حيولون  املارقني  اخلونة  أن  إالّ  كثريا،  تذكرتكم  لقد 
جانب. وهذا يؤملني جدا. إن أحوالنا احلارضة تعرص قلوبنا باألسى. ولكن ال حول لنا وال 

قوة إالّ باهللا.
أيام إنسان وصلت إليه رسائل النور املفاضة باألنوار يرتبط هبا ارتباطا وثيقا. لذا فهي 

الة بني املشتاقني الذين هم أهلٌ هلا. جوّ
واحلمد هللا.. هذا من فضل ريب!

 خرسو
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[الرسائل بددت  الغفلة]
أهيا األستاذ املحرتم!

عىل  داللةً  تكفي  ألنواره،  مرآة  وكأهنا  الكريم،  من  القرآن  بفيض  املؤلفة  رسالتكم  إن 
دتْ أهيا األستاذ العزيز هذه الرسائلُ الظلماتِ المخيّمةَ  كم أستاذا جليال، فلقد بدّ مد علوّ
عىل  اإلسالم وهتكت أستار  الغفلة عن اهللا املسدلة عىل الناس، وأبرزت بفضله سبحانه حقائق 

ساطعة براقة من حتت تلك األستار امللطخة امللوثة. 
اهللا  بإذن  تَبق  مل  املتواصل  وسعيكم  تنثني،  ال  التي  وصالبتُـكم  يلني  ال  الذي  فعزمُكم 

رتم يا أستاذي املحرتم ينبوعا دفاقا بامء  احلياة يف قلب  األناضول.(١) دون ثمرات؛ فلقد فجّ
تلك  لكم  ستديم  احلكيم.  القرآن  بحر  هو  إنام  الدائم  وكنـزها  الرسائل  تلك  فمنبع 
املؤلفات القيمة حياتَكم وتخلّد اسمكم عندما ترحلون من هذه الدار، دار االمتحان إىل عوامل 
رون ما فجرمتوه من   السعادة. فطوبى ألولئك السعداء الربرة، طالبك الذين حتبهم والذين يقدّ
نبع فياض حقَّ قدره، ويذبّون عنه باإلعالم عنه وتلقني أحكامه بألوف أرواحهم إن استوجب 
األمر. فقرّ عيناً يا أستاذي العزيز، إن هؤالء الربرة لن يقوموا بأعامل ال تنرشح هلا يف  اآلخرة.

إن طالبكم شاكرون لفضلكم ممتنون بكل مهجهم وأرواحهم ملا أودعتموه لدهيم من 
مفاتيح كثرية لألرسار القرآنية.

يف  احلقيقيني  الناس  جتعل  اليوم  وتنثروهنا  تنرشوهنا  التي  والفيوضات  األنوار  إن  نعم، 
رسور غامر؛ إذ تعلّمهم خطوات  العمل لوظائفهم األساس عىل األرض. 

إن سعيكم مشكور وخدماتكم مقبولة بإذن اهللا وتضحيتكم جسيمة. 
أستاذي العزيز! لتنرش أعاملكم اجلليلة، ولتبلغ آفاق الساموات، ولتنطق هبا األلسن.(٢)

(١) إنه إن كانت يل حصة واحدة من األلف التي تتصوروهنا من  الثواب والرشف احلاصل يف  العمل ضمن هذه اخلدمة 
يف  يعاونونني  ممن  أمثالكم  من  أوالء  فهم  الفضل  أهل  أما  الواحدة.  احلصة  تلك  عىل  تعاىل  اهللا  أشكر  فإين  السامية، 

اخلدمة ويسعون للقيام هبا بأقالمهم األملاسية. (املؤلف)
(٢) إنني ال أشارك أخي هذا يف دوافعه احلسية ومشاعره هذه، فحسبنا ريض اهللا، إذ إن كان معنا فكل يشء معنا إذن، وإال 
كانت  إن  األخروية  األعامل  ويف  األعامل،  هذه  مثل  يف  واستحساهنم  الناس  إعجاب  إن  شيئا.  كلها  تغني  الدنيا  فال 
قاً فإنه يزيل صفوة  العمل  حاً، فإنه يُفسد إخالصَ  العمل، وإن كان مشوِّ علة، فإهنا تبطل  العمل، ولكن إن كان مرجِّ
ل سبحانه به وأحسن إليه، عالمةً عىل القبول بال طلب، فهو مقبول ويشء حسن إن استُعمل  ونقائه، ولكن إن تفضّ
يف سبيل بيان تأثري ذلك  العمل والعلم يف الناس، ويشري إىل هذا قوله تعاىل: ﴿ ! " # $ % &﴾   

(الشعراء:٨٤). (املؤلف)



٤٦                                                                                                            المالحق   
إن األعامل الدنيوية التي مل تلق حظا من الدين والتي بدأت باالنتشار يف األوساط عامة، 
هم -بل هي السكرُ بعينه- ال يمكن دفعها إال  كرَ والتي تزيد عتامةَ  الغفلة للغافلني وتزيد سُ
ترقى  لن  أنه  ومنطقية  معقولة  بدالئل  ثبتت  فلقد  القويمة.  وإرشاداتكم  القيمة،  فاتكم  بمؤلّ
الدول امللحدة إىل مستو اإلنسانية بل ال يمكنها أن تدركها وهي ما زالت كذلك، حتى تؤول 

إىل اخلراب أو االهنيار.
إن مؤلفاتكم القيمة عالية رفيعة وجامعة، تنعكس فيها صفات روحكم السامية.

أستاذي احلبيب!
تتلقف  وسوف  منثورا،  هباءً  يذهب  ومل  مشكور  سعيكم  أن  تاما  اطمئنانا  اطمئِنوا 
متنحهم  ربام  بل  هم  حدّ عند  اليوم  ملحدي  وستُوقِف  األبد،  إىل  رسائلَكم  العديدة  األيدي 
الناس  إيقاظ  بلوغ  يف  تنحرص  وغايتكم  عملكم  أليس  ترجونه؟  ما  هذا  أليس  نور  اإليامن، 

وإرشادهم إىل  اإليامن؟
إن  األدباء املرتبني عىل فتات موائد  الفالسفة، أولئك املحرومون من األدب، سيجدون 
حتام األدبَ احلقيقي يف رسائلكم. نعم، وسيتحقق هذا فعال. وأنتم بدوركم تكونون قد وفّيتم 
خدمة  اإليامن اجلليلة حقَّ اإليفاء. إن هذه  األمة وهذا الوطن مدينةً لكم إىل األبد، وتَعجز أن 
ما  سبحانه  اهللا  سيمنحها  بل  هذه  األمة،  تقابلها  ال  السامية  خدماتكم  ثواب  إن  حقكم.  تويف 

يليق هبا. ليرضَ اهللا يف  الدنيا واآلخرة عنكم، وعن أمثالنا من اخلدام املذنبني.
    زكي

صديق املرحوم  لطفي الطالب القديم 
لرسائل النور

*   *   *
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[الرسائل جترد قارئيها من املشاعر اهلابطة]
 فقرة للسيد  عاصم

باسمه سبحانه
﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 

عمري  دقائق  من  دقيقة  كل  ه  أرفَعُ والشكر،  احلمد  من  يتناهي  ال  بام  وشكراً،  حمداً 
للقدير املطلق وسلطان األبد واألزل، احلي القيوم الذي ال يموت، الذي أنعم من بحر كرمه 
أُويف  فال  تعاىل  هللا  والشكر  احلمد  من  بالغتُ  ومهام  الفقري.  هذا  عىل  املحرتم  بأستاذي  الواسع 

. فله احلمد واملنة.. وهذا من فضل ريب. ين عليّ حق الدّ
البرشية،  جبلّتي  بمقتىض  املعايص  يب  تْ  عصفَ قد  يف  الذنوب،  الغارق  الفقري  هذا  إنني 
سنة  وثالثني  أربعا  دامت  التي  العسكرية  حيايت  طوال  كثريا  أو  قليال  موجاتُها،  وتقاذفتني 
ملفّع  وأنا  حيايت  أمضيتُ  هكذا  جدا..  فقرية  واألخروية  الدينية  حيايت  فظلت  انقطاع،  دون 
ك ما فات مني، وأندم عليه أشد الندم. بل أبكي عىل ما كنت أضحك  بستار  الغفلة. فاآلن أُدرِ
منه. ومل حيصل هذا إالّ باكتحال عيني بلقائكم ورسائلكم. فألْفُ محد ومحد هللا تعاىل عىل هذا 

اإلحسان العميم.
جميئي   لد أفندي  الشيخ  حممد  أخينا  بوساطة  معكم  مراسلتي  اهللا  بفضل  بدأتْ  لقد 
ر باألنوار  إىل « بوردور» قبل أربع سنوات. فألقت تلك الرسائل يف يد هذا الفقري مفاتيحَ تفجّ

كم وحتل املعضالت وتفتح لغزَ الكائنات. وتَفيض بالحِ
ر بثمن، فهي أغىل من أغىل اجلواهر واألملاس، بل إن قلمي  نعم، إن هذه املفاتيح ال تقدَّ

ل مالزمة عجزي. ولساين ليعجزان عن التعريف بام يكنّه قلبي من مشاعر نحوها. فأفضّ
إن هذه الرسائل التي تضم بني دفتيها خزائن  الرشيعة الغراء واحلقيقة الصادقة واملعرفة 
اإلهلية وكنوزها، بل إن كل رسالة منها أنورُ من األخر وأسطعُ منها والسيام رسالة «إعجاز 
والبهجة  تنثر  الفرح  رائع  بستان  إهنا  منها؟  العاجز  وصفي  فأين  األنوار.  تشع  فهي  القرآن» 
والرسور وتضم أزاهري نادرة لطيفة، حتى حيار املرء من أهيا يقطف ويشم، لِيزيل حريته ويبلّ 

ريقه ويشفي غليله. وال يشء أمامه وال مفرّ إالّ أن جيعل من مجيعها باقة عظيمة من األنوار.
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فهذه الرسائل املباركة تُغرق قارئيها، وكاتبيها واملستمعني هلا يف بستان النور، يف بحر 
من  جمردا  جتعل  اإلنسان  إهنا  باإلعجاب.   نشاو وهم  والتدبر  عىل  التفكر  وحتملهم  النور، 
بعبودية  الكريم  خالقه  إىل  إياه  موجهةً  اهلابطة،  املشاعر  عن  ومعزوال  الدنيوية  األحاسيس 
خالصة دائمة. إهنا ترفع  اإلنسان إىل منازل عالية تسمو عىل  األخالق الرذيلة كلها.. إهنا تقتل 

عنده  النفس األمارة بالسوء.
نعم، أستطيع أن أقول: بأن هذه الرسائل النورانية روضة من اجلنان، ولكن أسفا وألف 
أسف عىل أولئك الشقاة الذين يعجزون عن أخذ حظهم من هذه الروضة الطيبة. وكلّي أمل 
أن يصل إىل أولئك هذا اإلهلام الرباين أيضا، ليقدروا عىل تبديل  الغفلة إىل يقظة وصحوة كام 

جاء يف ختام «الكلمة الثالثة والعرشين».
الصواب  عىل  دين  الموحّ جيعل  املؤمنني  بأن  الواجب  الوجود  القدير  املوىل  إىل  أترضع 
لِ قراءهتا يف أيام  والسداد، وأدعوه سبحانه دعاءً فعليا باستنساخ ما لديّ من الرسائل وتداوُ
ع التي قد تستغرق القراءة حتى املساء، فنويف بفضل اهللا سبحانه وتعاىل حق عبوديتنا هللا  مَ الجُ
بأمر  قائام  عليها  وداالّ  النور  لرسائل  مرشدا  ويظل  ه  عمرَ اهللا  يديم  أن  ألستاذنا  وندعو  تعاىل، 

الدعوة إىل النور. وهذا  الدعاء دَين يف أعناقنا مجيعا جتاه األستاذ.
إننا مجيعا -أنا وأهيل- نترضع إىل اهللا سبحانه عقب كل صالة بمثل هذا  الدعاء.

 عاصم 
*   *   *

[وجدت الباب الذي أبغيه]
فقرة  بابا جان حممد عيل 

أهيا األستاذ املوقر يا من هو أغىل من روحي!
إين عاجز عن إيفاء مهمة الطالب حق اإليفاء، وال أستطيع تقديم خدمة حقيقية لرسائل 
النور، إذ كلام فكرت يف القوة والقدرة واألرسار واألنوار املتظاهرة يف رسائل النور، غبتُ عن 
ما  اهللا  شاء  إن  سأحاول  ولكن  السامية.   الذر هذه  مثل  إىل  العروج  أستطيع  ال  فأنا  نفيس. 
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بألوف  أغىل  هي  والتي  القرآن  أرسار  عن  تكشف  التي  الرسائل  هذه  من  أستفيد  أن  وسعني 
املرات من أغىل اجلواهر الثمينة. وذلك فضل اهللا عىل عباده  املؤمنني. وسأيضء شطرا من الليل 

بأنوار تلك الرسائل ألنني ال أجد متسعا من الوقت يف النهار الهنامكي بمتطلبات العيش.
إنني أشعر يف قلبي بانرشاح وفرح يف منتهى احلالوة واللذة كلام أستنسخ تلك األنوار. 
وحقا إنني عاجز عن تقديم عظيم  الشكر هللا املوىل القدير الذي أنعم علينا هبذه النعم اجلزيلة.. 
بالغفلة،  ومضت  خلت  التي  األيام  ر  أتذكّ كلام  إذ  العظيمة؛  األنوار  جتاه  إراديت  أفقد  وأحيانا 
املستقبل،  إىل  ببرصي  أرنو  يب  فإذا  األنوار  هذه  وجدتُ  ملا  ولكن  مهموما،  حزينا  أجدين 
فأضحك مستبرشا وتغمرين البهجة والرسور. فلقد كنتُ أنتظر مثل هذه اخلدمة اجلليلة للقرآن 
منذ مخس عرشة سنة. إذ ذقت صنوفا من متع  احلياة  الدنيا ولكن مل تشبَع هذه الرغبة العميقة 

التواقة لألبد. فلقد وجدتُ فيها الغذاء الكامل واالطمئنان التام.. فاحلمد هللا أوال وآخرا.
سجون  أبواب  أبلغتني  حتى  صورية  دنيوية  بأذواق  اآلن  حلد  نفيس  ت  اغترّ لقد  نعم، 
 اآلخرة الرهيبة.. ولقد امتطتني نفيس حلد اآلن وحملتُ أهواءها عىل كاهيل.. أما اآلن فلله 
احلمد والشكر فقد أغاثني جلّ عاله بأرسار  القرآن الكريم بوساطة األستاذ سعيد، ونجوتُ 
بفضله تعاىل من أوضار تلك  النفس األمارة. نعم، لقد طرقت أبوابا كثرية طوال مخس عرشة 
زينة  من  فيها  وجدت  ملا  أكثرها  من  وانسحبت  احلقيقة  إىل  املوصل  الطريق  عن  يا  متحرّ سنة 
من  جيعلني  أن  تعاىل  فأسأله  حقا.  أبغيه  الذي  الباب  وجدت  احلمد  فلله  واآلن   احلياة  الدنيا. 

ام ذلك الباب ويرزقني  الثبات عىل تلك اخلدمة السامية. خدّ
حقائق  أنوار  بنرشها  جليلة  فوائد  من  النور،  رسائل  الرسائل،  هذه  مه  تقدّ ما   مد إن 
 اإليامن وتبديدها ظلامت هذا  العرص املظلم، ال يمكن إغامض العني عنها وإنكارها قطعا إالّ 

 باجلهل ال غري.
اللهمّ ارفع الغشاوة عن أبصارنا وأرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه.

 بابا جان حممد عيل
*   *   *
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[هل وجدت يف نفسك شيئا؟]
كتبت هذه الرسالة ملناسبة ما ورد يف مسألة صغرية 

من استفسار: هـل وجــدت يف نفسك شيئا؟
أهيا األستاذ املحرتم، يا أستاذي القدير!

إنك أثمن من حيايت كلها. وإنني عىل استعداد للتضيحة هبا يف كل حلظة إنفاذا ألمر من 
أوامرك.

نعم، إنه ال تردد قطعا يف بذل تلك  اهلدية العظيمة، هديةِ  احلياة، يف سبيل الرب اجلليل 
الذي أنعم هبا علينا.

أهيا األستاذ املحرتم! إننا مستعدون ألداء تلك األمانة يف كل وقت إىل منعمها احلقيقي 
هبت لنا أمانةً ونجهل وقت سلبها منا. فأنا متهيئ يف كل حني  جلّ جالله، تلك  احلياة التي وُ
ومن دون إحجام إلنفاذ أمره سبحانه وتعاىل. وحيث إنكم تبلّغون أوامر ذلك الرب العظيم 

فإن كالمكم الطيب هو حق ورمحة يف الوقت نفسه.
من  وتصان  وتعلو  الشجرة  لرتتفع  وتقطّع  تقلَّم  الدانية  األغصان  إن  سيدي!  يا  ثم 
لو  إهنا  حيث  قطعا؛  العمل   ذلك  عىل  حق  االعرتاض  األغصان  لتلك  فليس  املرضة.  األحياء 

ظلت عىل ما هي عليه ربام يقطعها حيوان مرض، وتتفسخ جذورها وتعدم.
أستاذي القدير!

أقوهلا دون مبالغة: إنني أعتقد أنه ليس هناك أحد غارق يف  الذنوب واخلطيئات مثيل. 
عنقي  إىل  وال  وظهري  ركبتيّ  إىل  يف  الذنوب  غارقا  لست  بل  أحيانا.  بذلك  نفيس  أقنعت  بل 
ملوثة  وكياين  وجودي  أعامق  أعماقُ  حتى  بل  رأيس،  قمة  إىل  قدمي  أمخص  من  بل  وحدها 

بحمأة تلك  الذنوب واخلطايا.
والضامد  بالعالج  اهللا  بإذن  بارشتم  والفساد،  بالتعفن  كله  كياين  بدأ  الذي  الوقت  ويف 
من  المستخلَص  الشايف  املرهم  ذلك  ووضعتم  السالم-  عليهام  احلكيم  -كاخلرض  ولقامن 
صيدلية الشفاء القرآين عىل اجلروح والعفونات. فأنتم وسيلة ملنح  احلياة، تلك التي تستحق أن 



بـــارال                                                                                     ٥١  مــلــحــق 

ى يف سبيل من أنعم تلك  احلياة، ومن أصبح  تسمى «حياة». فليس من  العقل يف يشء أالّ يضحَّ
وسيلة لذلك اإلنعام اجلليل. 

دين  مَ فهو  اجلراحية،  العملية  إجراء  إىل  حاجته  يدرك  أن  املريض  عىل  إن  نعم، 
من  الشكر  يحدّ  ال  بام  مدين  بل  هنار،  ليل  ويداويه  معاجلته  يراقب  ملن  والثناء  بالشكر 
واحلمد والثناء لذلك احلكيم العليم الذي ليس كمثله يشء، والذي سلّم ذلك الدواء من 

الكريم.  صيدلية  القرآن 
ين الذي يف عنقي. ليرضَ اهللا عنك  ولكن يا أستاذي إنني متأمل جدا لعدم إيفائي هذا الدَّ

أبدا يا أستاذي. 
 احلافظ عيل(*) 

*   *   *

[أركان  اإليامن يف الرسائل]
فهي  أخر؛  جهة  من  ب  ترهّ هبا  إذا  ناحية  من  ترغّب  إذ  النورانية  اآلثار  هذه  إن 
تتضمن كليهام:  الرتغيب والرتهيب معا، وال ريب يف جدو تأثري إحد هاتني الوسيلتني 
ستة  أعينهم  نصب  واضعة  وتالميذه  القرآن  أهلَ  توقِظ  احلقيقة  هذه  ضوء  ويف  يف  اإلنسان. 

أسس لئال ينخدعوا.
١- إهنا تضع بدال من  حب اجلاه، ابتغاءَ  مرضاة اهللا النابعة من  اإليامن به سبحانه.

٢- إهنا تضع بدال من اخلوف والوقوع يف شكوك األوهام، اإليمانَ بالقدر.
٣- إهنا تضع بدال من  احلرص  والطمع، اإليمانَ بأن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني.

ويف  الكرام  بالرسل  اإليمانَ  العنرصية  واملشاعر  األحاسيس  من  بدال  تضع  إهنا   -٤
مقدمتهم الرسول األكرم ملسو هيلع هللا ىلص املبعوث إىل  اجلن واإلنس كافة والذي حيقق لنا  ﴿ ¬ ® 

¯  ﴾   (احلجرات:١٠)،  ﴿ F E D C B A   ﴾   (آل عمران:١٠٣).
٥ - إهنا تضع بدال من  األنانية وحب الذات، االعترافَ بعجزنا، ونقصنا، مع اإلدراك 
واحلفاظ  منه  املرتشحة  الرسائل  بنرش  الكريم  للقرآن  والعمل  اخلدمة  بأداء  مكلفون  أننا  التام 
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عليها، من دون ترقّب النتيجة؛ بمعنى  التجرد من نوازع البرشية إىل حد ما والتشبه باملالئكة 

الذين هم واسطة إلنزال الكتب والصحف الساموية. فنحقق  اإليامن  باملالئكة هبذه الصورة.
٦- إهنا تضع بدال من الكسل واخللود إىل الدعة والراحة، اإلسراعَ إىل العمل  للقرآن، 
ونستمسك  قدره  حق  الوقت  ر  نقدّ أن  وجتعلنا  من  العبادة.  يوما  تعدل  منه  ساعة  كل  الذي 
األمور  إلدراك  األبصار  فتح  مع  املقدس،  العملُ  هذا  منا  يفلت  أن  قبل  من  للقرآن  بالعمل 

واألحداث. بمعنى معرفة قيمة  احلياة قبل أن حيل بنا الموتُ فجأة.
وإشارة  ورمزا  داللة  باآلخرة  إىل  اإليامن  ترشدون  أنتم  القدير!  أستاذي  فيا  وهكذا 
كم يف مسعاكم وجهادكم  ورصاحة. ليرضَ اهللا عنكم وينقذ   األمة املحمدية من  الضاللة ويوفقْ

اخلالص يف الدعوة إىل القرآن.
آمني.. آمني.. بحرمة سيد املرسلني وبحرمة القرآن املبني.

«السيد  عبد  أخيكم  إىل  والعرشين»  التاسع  املكتوب  من  السابع  «القسم  أرسلتُ  لقد 
املجيد» فقال يف جوابه:

إنه ال جيوز  النظر ألحد -مما سو  خلويص وعبد املجيد- إىل تلك البنت اجلميلة من 
بنات أفكار أخي الكبري. فاملحارم أيضا يف هذا األمر هم أجانب. أر من األفضل أن تَكتب 
ألخي الكبري أن خروج مثل هذه احلسناء إىل اخلارج ال حيقق نفعا بل ربام يولّد أرضارا جسيمة. 
إن رسعة االنفعال والغضب الذي كان لد  سعيد القديم مازال ساريا يف  سعيد اجلديد، علام 
أن سعيدا اجلديد ال ينبغي أن يضيّع وقته مع بنى  اإلنسان. وهذا ما يقتضيه مسلكه ومرشبه. 

وعىل كل حال فاحلافظ هو اهللا سبحانه.
وأنا بدوري قد أجبته باآليت:

نعم، إن هذا الرأي صحيح بالنسبة لنا، ولكن ال أراه صحيحا بالنسبة لألستاذ الفاضل 
ه إىل  الدنيا ووفّى بوظيفته حق اإليفاء، فالذي استخدمه يف هذا األمر اجلليل  الذي أدار ظهرَ

سيعصمه بال شك.
مع  عالقتنا  قطعنا  إنْ  أيضا  إلينا  ظهره  يدير  األستاذ  بأن  تامة  قناعة  اقتنعتُ  فلقد 

رسائل النور.
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نعم، إن قلق أخينا العزيز، واردٌ وىف حمله، واضطرابه خالص وهو محقّ فيه إذا ما أُخذ 
ظاهر األمور بنظر االعتبار، ولكن حرمان من له عالقة برسائل النور -وهم قلة معدودون- 
من هذه احلقائق، وحجبَ هذه اآلثار السامية عنهم، ال أراه صوابا بل هو مغاير لذلك األساس. 
 ﴿ - . / 0 1 2 3 ﴾   (يوسف:٦٤) فهو نارصنا ومعيننا. وليس لنا إالّ دفع 
 الشكوك واملكايد وااللتزام  بالنية الصافية والشعور اخلالص والشوق اجلاد يف السعي لشدّ أزر 

العمل  الذي رفع لواءه أستاذنا الفاضل.
حتياتنا إىل إخواننا مجيعا مع  الدعاء هلم بالتوفيق والسداد مع رجاء  الدعاء يل والصفح 

عن زاليت، مع التوسل بأالّ تُخرجوا طالبكم الصادق من دعواتكم.
الباقي احلب يف اهللا 

 خلويص 
*   *   *

[سبب إعادة هدية]
إخويت  أحــد  هديــة  إعــادة  حــول  كتبت  رســـالة 
إخويت  فقرات  ضمن  أدرجت  كـ« خلويص»  العزيزين 

حسب رأهيم.

باسمه سبحانه
﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
أخويّ يف  اآلخرة العزيزين الوفيني، السيد  احلاج نوح  ومال محيد!

اخلالصة  بالعالقة  اإلخالل  وهو:  أمهها  أذكر  اهلدايا،  قبول  عن  متنعني  كثرية  أسباباً  إن 
حاجة ماسة، وذلك بفضل  عالوة عىل أنني لست محتاجاً  احلميمة بيني وبني طالب النور ، 
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االلتزام باالقتصاد والقناعة والربكة، بل ال أستطيع أن أمدّ يدي إىل أموال  الدنيا، فذلك خارج 

طوقي وإراديت.
وسأبني سبباً دقيقاً واحداً من بني  األسباب الكثرية:

فقال:  أقبله.  فلم  قرشاً،  ثالثني  ثمنه  يبلغ  الشاي  من  بمقدار  تاجر،  محيم  صديق  أتى 
ضعف  له  دفعت  فقبلته  ولكن  من  إسطنبول!  لك  جلبته  لقد  أستاذي،  يا  خائباً  تردّين  ال 
الدرس  قيمة  أُنزل  لئال  قلت:  فيه؟  احلكمة  ما  أستاذي،  يا  هكذا  تتعامل  لِمَ  فقال:  ثمنه. 
اخلاص  نفعي  عُ  أدَ فإنني  تافهة.  زجاجية  قِطَع  قيمةِ  إىل  األملاس-  بقيمة  -وهو  تتلقاه  الذي 

ألجل نفعك أنت!
نعم، إن درس احلقيقة الذي تأخذه من أستاذ ال يتنازل إىل حطام  الدنيا وال تزل قدمه 
واحلقيقة، وال يضطر إىل التصنع.. هذا  والذل، وال يطلب عوضاً عن أدائه الحقَّ  إىل الطمع 
تلقى من أستاذ اضطر إىل أخذ الصدقات، وإىل  الدرس هو بقيمة األملاس؛ بينام الدرس الذي يُ
التصنع لألغنياء وإىل التضحية حتى بعزته العلمية، يف سبيل جلب أنظار الناس إليه، فامل إىل 
هذا  إن  أقول:  يف  الدنيا.  ثمرات  اآلخرة  أخذ  ز  جوّ وهبذا  عليه.  قون  يتصدّ الذين  أمام   الرياء 

ون يف هذه احلالة إىل مستو قطع زجاجية. هُ الدرس نفسه يَ
*   *   *

[الشعور األخوي اخلالص]
أخي العزيز الويف الصادق النشط، ويا صاحبي يف اخلدمة القرآنية السيد  رأفت!

إن العمل  الذي تؤديه يف خدمة  القرآن الكريم عمل مبارك كله، وفقكم اهللا يف مسعاكم 
وزاد شوقكم إىل العمل  أكثر، دون أن ينال منكم الفتور وامللل. 

إن وظيفتكم هذه أهم من االستنساخ اليدوي، ولكن ال تدعه أيضا. سأبني لكم دستورا 
يف  األخوة عليكم األخذ به بجد:

املعنوية  فاحلياة  املمتزج،  املندمج  االحتاد  ذهب  فإذا  واالحتاد،  نتيجةُ  الوحدة  إن  احلياة 
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   ﴾(  '  &  % الكريمة:   ﴿ $  فاآلية  الرياح.  أدراج  أيضا  تذهب 
(األنفال:٤٦) تشري إىل أن  التساند والرتابط إذا اختل تَفقد  اجلامعة مذاقها.

إذا  ولكن  ثالث،  فقيمتها  متفرقة  منفردةً  تبت  كُ إذا  اتٍ  أَلِفَ ثالث  أن  تعلمون  إنكم 
من  أمثالكم  من  أشخاص  بضعة  فإن  عرش.  وأحد  مائة  فقيمتها  العددي  بالتساند  اجتمعت 
تكون  قوهتم  فإن  األعامل،  اعتبار  لتقسيم  دون  من  انفراد  عىل  منهم  كل  عمل  إذا  احلق  ام  خدّ
ة حقيقية، مفتخرا كلٌّ منهم  بقوة ثالثة أو أربعة أشخاص، بينام إذا ما عملوا متساندين بأخوّ
بفضائل اآلخرين، حتى يبلغوا برس الفناء يف  األخوة أن يكون أحدهم هو اآلخرَ بنفسه، أقول: 

إهنم إذا ما عملوا هكذا فإن قيمة أولئك األشخاص األربعة تكون بمثابة أربعامئة شخص.
إنكم يا أخي بمثابة مولدات الكهرباء التي تمدّ الضوء إىل بلد عظيم وليس إىل  إسبارطة 
وحدها، فدواليب املاكينة مضطرة إىل التعاون فيام بينها. فإن كال من تلك الدواليب -ناهيك 
 عن الغرية واالستياء- جتد الراحة مما تكسبه من القوة الفائقة التي متتلكها الدواليب األخر

حيث إهنا ختفف عنها عبء الوظيفة.
خزينة  بمثابة  هي  والتي  والقرآن  خدمة  اإليامن  أعباء  أكتافهم  عىل  حيملون  الذين  إن 
معهم،  متعاونةً  قوية  أكتاف  إليهم  انضمت  كلام  يفتخرون  الرفيعة  العظيمة  واحلقيقة  احلق 

فيشكرون رهبم.
حذار حذار من فتح باب النقد فيام بينكم؛ إن ما يستحق النقد خارج الصف كثري بل 
رمتُ منها،  كثري جدا؛ فكام أنني أفتخر بمزاياكم وأجد الراحة والسلوان من مزاياكم التي حُ
هذا  عىل  إخوانكم  مزايا  إىل  عليكم  النظر  كذلك  فأنتم  هلا،  املالك  وأنا  عندي  كأهنا  ها  وأعدّ

النمط. فليكن كلٌّ منكم نارشا لفضائل اآلخرين.
وملا كنت أر أن الشعور األخوي اخلالص الذي أبداه أخونا « احلافظ عيل» جتاه أحد 
إخواننا الذي سيكون منافسا له يف االستنساخ اليدوي جدير بأن تطلعوا عليه، أذكره لكم وهو 
اآليت: جاءين « احلافظ عيل»، وقلت له: «إن خط األخ «فالن» أجودُ من خطك وإنه أكثر منك 
اآلخر  ق  بتفوّ الصميم  ومن  بإخالص  يفتخر  عيل»  أن « احلافظ  أجد  يب  وإذا   .« ونشاطاً عمال 

عليه، بل التذّ بذلك وانرشح، وذلك ألن اآلخر قد استطاع جلب  حمبة أستاذه وثنائه عليه.
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شعور  أنه  شعرت  بل  قط،  تصنعا  ليس  أنه  وعلمتُ  بدقة،  فيه  وأمعنت  قلبه  راقبتُ 
هذا  وسيُنجز  السامي،  الشعور  هذا  حيمل  من  إخواننا  يف  أن  عىل  تعاىل  اهللا  فشكرت  خالص، 
 رس قد  األخوي  الشعور  ذلك  فإن  هللا  واحلمد  اخلدمات.  من  جدا  كثريا  اهللا  بإذن  الشعورُ 

تدرجييا يف صفوف إخواننا يف هذه املنطقة.
سعيد النوريس

*   *   *

[ال أشبع من مطالعة الرسائل]
أستاذي املحرتم!

إن هذه «الرموز»(١) آثار بديعة خارقة تثري اإلعجاب، حيث متنح عشاقَ العلم من القراء 
أذواقا ال هناية هلا ومشاعر رقيقة رفيعة، ولقد تجددتْ حيايت هبذه املشاعر العالية -برشط أن 
ثبتنا املوىل يف هذه  احلياة اجلديدة- حتى أمتنى منه تعاىل العمر املديد. فال غرو أنى ال أشبع من  يُ
فا جديدا فأقرؤها بذوق معنوي  مطالعتها، فمهام قرأتُها وكأين مل أقرأها، وأكون كمن يقرأ مؤلَّ

ال يُحدّ ولذة روحية ال تنتهي.
الوصف  أن  وأظن  «الرموز».  أو  «املكتوبات»  أو  «الكلامت»  يف  سواء  األمر  وهكذا 
املؤلفات  قرأ  ما  إذا  أن  اإلنسان  علام  الدقيقة.  النقطة  هذه  يف  يتمركز  الرسائل  هلذه  اخلارق 

األخر مرة واحدة ال تثار عنده رغبةٌ إلعادة القراءة.
نعم، إين مهام بالغت يف قراءة هذه األنوار القرآنية ال أستطيع دفعَ  اجلوع عن قراءهتا مرة 
أخر والسيام «الرموز»، فقد سحرتني وأغرقتني يف اإلعجاب، لذا باشرتُ فورا باستنساخها.

 رأفت
*   *   *

(١) الرموز الثامنية: رسالة تبني  التوافقات اللطيفة يف أسامء اهللا احلسنى يف  القرآن الكريم وأرسار حروفه وكلامته.
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[سلواين الوحيد]
أستاذي العزيز الرؤوف!

ون  وتسعَ العاجز،  هذا  اهللا،  يف  احلب  لكم  يُكنّ  الذي  طالبكم  تنبيه  حتاولون  إنكم 
إلرشاده بشتى الوسائل وتعليمه دروسا معنوية رفيعة جدا. بيد أنى ال أستطيع أن أستفيض 
كام يستفيض إخويت األعزاء املوقرون الذين جيالسونكم ويترشفون بصحبتكم وقربكم معنىً 

ومادة ممن هلم قدم صدق يف خدمة  القرآن الكريم بتوفيق الباري سبحانه وتعاىل. 
إنني أحيل سبب ذلك إىل العصيان وإىل زيادة اخلطيئات وإىل تأثري املحيط واألحداث 
التي تعرقل العمل  املنور، وأحيلها يف أوقات كثرية إىل هجماتِ نفيس األمارة بالسوء وهجامت 

شياطني  اجلن واإلنس.. ومن هنا أشعر بشقاويت.
مل  والتي  حتىص،  وال  تعد  ال  والتي  نلتُها  التي  بالنِعم  أشعر  فإين  هذا  عن  وفضال  نعم، 
أمتكن من إيفاء شكرها مع األسف الشديد. علام أن كل يوم وكل ساعة بل كل دقيقة وثانية 
تنبهني بانقضاء حيايت الفانية والرحيل من هذه  الدنيا القصرية العمر، ورغم هذا ال أستطيع 
أن أكف يدي عنها. وإن سلواين الوحيد هو ارتباطي الوثيق بالقرآن العظيم وإيامين الذي ال 
بأستاذي  ارتباطي  وشدة  غراء،  رشيعة  من  أتاه  وما  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم  والنبي  املبني  بالدين  يتزعزع 

املحبوب. فآمل أالّ تدع هذا الغارقَ يف  الذنوب حمروما من دعواتك الطيبة.
 خلويص 

*   *   *

[حول العالقات بني األستاذ والطالب]
إخويت  خرسو،  لطفي،  رشدي!

سأبني لكم وجهة نظري -بام يفيدكم- حول العالقات القائمة بني األستاذ والطالب 
وزمالء الدرس، وهي:

جهة  من  الدرس  يف  وزمالئي  جهة،  من  ي-  حدّ فوق  هو  طاليب -بام  إخويت،  يا  أنتم 
.من جهة أخر ومساعديّ وأصحاب  الشور ،أخر
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إخويت األعزاء!

إن أستاذكم ليس معصوما من اخلطأ، بل من اخلطأ االعتقاد أنه ال خيطئ. ولكن وجود 
ر يف خزينة ال يسقط قيمة اخلزينة. تفاح فاسد يف بستان ال يرض بالبستان، ووجود نقد مزوّ

وملا كانت السيئةُ تُعدّ واحدة بينام احلسنة بعرش أمثاهلا، فاإلنصاف يقتيض عدم  االعرتاض 
وتعكيرِ صفو  القلب جتاه  احلسنات إذا ما شوهدت سيئةٌ واحدة وخطأ واحد. 

قبيل  من  هي  والتفصيالتِ  الكلية  واملسائل  احلقائق  ختص  التي  املسائل  إن  وحيث 
السانحات اإلهلامية بصورة عامة، فال غبار عليها قطعا، وهي يقينية.

يكم  أما مراجعتي لكم فيام خيص تلك املسائل واستشاريت لكم حوهلا، فهي يف نمط تلقّ
هلا، وليست لكوهنا حقيقة وحقا أم ال؟ فال تردد يل قطعا من كوهنا حقيقة، إالّ أن اإلشارات 
د بصورة مطلقة وجمملة وكلية، إذ هي سانحات إهلامية.  التي تعود إىل املناسبات التوافقية تَرِ
يف  فخطئي  ناقصة.  والتفرعات  التفاصيل  فتظل  فيخطئ  القارص،  ذهني  خيتلط  أحيانا  ولكن 

هذه التفرعات ال يورث رضرا لألصل وما هو بحكم املطلق.
جمملة  التعابري  تظل  دائام،  لديّ  الكاتب  وجود  يتيرس  وال  الكتابة،  أجيد  ال  إين  وحيث 

، فيستشكل عىل الفهم. وعىل صورة مالحظات ليس إالّ
اعلموا يا إخويت ويا رفقائي يف الدرس، إنني أسرّ إن نبهتموين بكل رصاحة ألي خطأ 
نظر إىل أمور أخر بجانب  ترونه عندي، بل أقول: ليرضَ اهللا عنكم إذا قلتموه يل بشدة؛ إذ ال يُ
احلق. إنني مستعد لقبول أية حقيقة كانت يفرضها احلق، وإن كنت أجهلها وال أعرفها فأقبلها 

وأضعها عىل العني والرأس وال أناقشها وإن كانت مخالِفة ألنانية  النفس األمارة.
اعلموا أن هذه الوظيفة اإليامنية ويف هذا الوقت جليلةٌ ومهمة. فال ينبغي لكم أن تضعوا 
ه، بل عليكم معاونته قدر  هذا احلمل الثقيل عىل كاهل شخص ضعيف مثيل وقد تشتت فكرُ

املستطاع.
ها  نعم، إن احلقائق املجملة واملطلقة، تنطلق ونكون نحن وسائلَ ظاهرية هلا، أما تنظيمُ
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وتنسيقها وتصويرها فهي تعود إىل إخويت األكفاء، وأحيانا أتدخل يف التفاصيل والتنظيم بدال 
عنهم فتظل ناقصة.

إنكم تعلمون أن  الغفلة تستحوذ أكثر يف موسم الصيف، حيث يفرت كثريٌ من الزمالء 
عن الدرس ويضطرون إىل تعطيل األشغال، فال يقدرون عىل االنشغال بجد باحلقائق. 

إخويت! نحن يف أشد احلاجة يف هذا الزمان إىل القوة املعنوية جتاه  الضاللة والغفلة، فأنا 
مع األسف باعتباري الشخيص ضعيف ومفلس؛ فليست يل كرامةٌ خارقة كي أثبت هبا هذه 
به  ر  أسخّ كي  لوي  عُ دهاء  يل  وليس  القلوب،  هبا  أجلب  كي  قدسية  مهة  يل  وليست  احلقائق، 

العقول، بل أنا بمثابة خادم متسول أمام ديوان  القرآن الكريم.
أخوكم

سعيد النوريس
*   *   *

[سؤال حول  الروح]
باسمه سبحانه

كُتب للسيد خلوىص
سؤال:  ما الداعي لقول اإلمام  الغزايل: إن النشأة األوىل خمالفة متاما للنشأة األخر؟

اجلواب:  إن قول حجة  اإلسالم اإلمام  الغزايل من أن النشأة األوىل مخالِفة متاما للنشأة 
األخر، هي خمالفةٌ باعتبار الكيفية والصورة. وليست باعتبار املاهية واجلنسية، ألهنا تكون 
   ﴾K  J  I  H  G  F  E ﴿  :مثل كثرية،  كريمة  آيات  لرصاحة  معارضة 

(الروم:١٩)،  و﴿ = < ? @ B A﴾   (الروم:٢٧).
ثم إنه إشارة إىل أن األمور األخروية من حيث املرتبة رفيعة جدا.. ثم إنه إشارة للغزايل 

إىل وقوع احلرش اجلسامين مع احلرش الروحاين أيضاً، تقليدا ومسايرة لبعض الباطنية.
روح  أحدمها:  قسمني؛  إىل  تقسيمه  الروح  بعد  الدين  التفتازاين(*)  سعد  إن  سؤال:  
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إنسانية، واألخر: روح حيوانية، يقول: «إن املعرضة للموت هي  الروح احليوانية وحدها؛ 
بذاهتا  استقلت  فقد  سبب.  وال  نسبة  اهللا  وبني  بينها  وليست  خملوقة،  فليست  اإلنسانية  أما 

وليست قائمة باجلسد». ما سبب قوله هذا وما إيضاحه؟
أن  يعني  خملوقة»:  ليست  اإلنسانية  « الروح  الدين  التفتازاين  سعد  قول  إن  اجلواب:  
جوهر  ذات  وجلوة  احلي،  اهللا  السم  شعور  ذات  ومرآة  حياة  ذو  أمري  قانون  ماهية  الروح 
   ﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  ﴿  :تعاىل قوله  مضمون  وذلك  الرسمدية،  جتليات  احلياة  من 
يف  السعد  قال  وقد  خملوقة.  إهنا  يقال:  ال  اجلهة  هذه  ومن  جمعولة.  فهي  لذا  (اإلرساء:٨٥). 
املقاصد وىف رشح املقاصد موافقا جلميع علامء  اإلسالم املحققني ومنسجام مع نصوص اآليات 
خملوقة  فهي  خارجيا،  وجودا  أُلبس  قد  ذاك  األمر  قانون  «إن  الرشيفة:  واألحاديث  الكريمة 

وحادثة كسائر املخلوقات». ومجيع آثاره شاهدة عىل عدم قوله بأزلية  الروح. 
أما قوله: «ليست بينها وبني اهللا نسبة» فهو إشارة إىل ردِّ مذهبٍ باطل كاحللول. فروح 
ها وحدها يف القيامة. بينام  املوت ليس فناءً بل هو انقطاع  احليوانات كذلك باقية، وتفنى أجسامُ
العالقة.. أما قوله: «وال سبب» فإشارة إىل خلق  الروح مبارشة دون توسط  األسباب، كام جاء 
اجلسد  فإن  بذاهتا»  «استقلت  قوله:  أما  األرواح..  قبض  يف  السالم  عليه  مناجاة  عزرائيل  يف 
يستند إىل  الروح فيبقى قائام؛ بينام  الروح قائمة بذاهتا -كام ذكر يف إثبات بقاء  الروح- فإذا ما 
ر اجلسد تكون الروحُ حرة أكثر وتحلّق إىل السامء كاملالك، وهو إشارة إىل ردّ مذهب باطل. مّ دُ

*   *   *
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[العالقة التي ال يقيدها زمان وال مكان]
خطاب إىل السيد  خلويص

   ﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿  من باسم 
(اإلرساء:٤٤).

ركم اهللا بالسالمة  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته بعدد عارشات دقائق عمركم، عمّ
والعافية.

أخي العزيز!
. واحلقيقة هي اآلتية:  ، فزال األلمُ لقد آملتني رسالتُكم، ولكن فكرت يف حقيقةٍ

شاء  -إن  اهللا  سبيل  ويف  خالصةٌ  بيننا  القائمة  واألخوة  تربطنا  التي  العالقة  إن 
األرضية،  الكرة  بل  بأكملها  والبالد  والبلدة  فاملدينة  مكان.  وال  زمان  يقيّدها  ال  لذا  اهللا- 
هذه  يف  فراق  فال  حقيقيني.  ين  ألخوَ بالنسبة  جملس  بمثابة  بل  عامل  الوجود،  بل  الدنيا، 
املجازية  الفانية  الصداقات  أصحابُ  فليفكر  نا..  ومالَ كلها.  وصالٌ  بل  واألخوة،   الصداقة 
هذا،  أخيك  مع  املحاورة  إجـراء  تستطع  تكن  أينام  مسـلكنا.  يف  فــراق  ال  إنـه  الدنيوية! 
مشـاهدتك  يمكنني  شئت  ما  متى  كذلك  وأنـا  «الكلامت»؛  من  يـدك  فـي  مـا  بوساطة 
فسـلّمْ  آخر  مكان  إىل  اإلهلي  القدرُ  أرسـلك  فإن  الكريم.  املوىل  إىل  أيدينا  رافعني  بجنبي 
إىل  حمتاجـة   األخر األماكن  ولعل  اهللا.  اختـاره  فيام  الخيرُ  إذ  الرىض،  بكامل  إليه  ك  أمرَ
خدمتَ  فلقد  التحقيقي.  درس  اإليامن  ن  يلقّ مثلك  مستقيم  وعقل  سـليم  قلب  صـاحـب 

يف «أكريدير». جليلة  خدمة  لإليامن  احلمد  وهللا 
أخي العزيز!

رَ الليايل ومرور الشهور الثالثة، وأخذَ أغلب إخويت  إن مشاغل الربيع والصيف وقِصَ
ولكن  الشتاء.  دروس  يف  الفتور  من  شيئا  شك-  -بال  تولِّد   أخر وأسباباً  منها..  نصيبهم 
الفتور الناشئ من تلك  األسباب جيب أالّ يصيبكم، ألن تلك الدروس علوم إيامنية، ال يكفي 
ين حقيقيني. ثم إن  لإلنسان أن يُسمعها لنفسه وحده. فضال عن أنكم جتدون دوما أخا أو أخوَ
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الذين يستمعون إىل ذلك الدرس ليسوا من البرش فقط، بل هللا سبحانه وتعاىل خملوقاتٌ ذوات 
شعور كثريةٌ تتلذذ كثريا من استامع احلقائق اإليامنية، فلكم إذن أصدقاء كثريون ومستمعون 

كثريون من هذا النوع.
وكذا فإن املجالسة اإليامنية املتسمة بالتفكر عىل هذا النمط، زينة وهبجة لسطح األرض 

ومدارُ شرفٍ هلا، ولقد قال أحدهم إشارة هلذا:
    


     

 

  




             

معدودة -أي  أنفاسا  جيلسان  شخصني  من  فيها  ملا  األرض  تغبط  الساموات  أن  بمعنى 
اجلميلة  اآلثار  لآلخر  منهام  كلٌّ  فيبني  وتفكر.  ذكر  يف  اهللا،  لوجه  خالصة  جمالسة  لدقيقتني- 
لرمحة ربه اجلليل وصنعته املزينة احلكيمة فيحب ربه وحيببه، ويفكر يف آثاره وحيمل اآلخر عىل 

التفكري.
مرتني..  أو  مرة  فيه  والتفكر  ومعرفته  به  العلمُ  يكفي  منه  نوع  قسامن:  العلم  إن  ثم 
واآلخر: كاخلبز واملاء؛ حيتاجه  اإلنسان ويفكر فيه كلَّ وقت. فال يمكنه أن يقول: لقد فهمته 
القسم -عىل  هذا  من  أيديكم  يف  التي  و«الكلامت»  القسم،  هذا  من  اإليامنية  فالعلوم  وكفى. 

األكثر- إن شاء اهللا..
*   *   *



بـــارال                                                                                     ٦٣  مــلــحــق 

مسائل متفرقة

املسألة األوىل
سؤال:  ما حكمة كثرة  الصالة عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وما سرّ ذكر السالم معها؟

اجلواب:  إن  الصالة عىل الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص وحدها طريقُ احلقيقة؛ فهو ملسو هيلع هللا ىلص مع أنه 
الرسول  ألن  ذلك  عليه،  منتهى  الصالة  إىل  احلاجة  أظهرَ  قد  اإلهلية  بمنتهى  الرمحة  حظي  قد 
الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ذو عالقة مع آالم  األمة مجيعا، وله حظ بسعاداهتم. ولعالقته بسعادة مجيع  األمة 
رَ ملسو هيلع هللا ىلص احلاجة إىل  املتعرضة ألحوال ال هناية هلا يف مستقبل غري حمدود يمتد إىل أبد اآلباد، أظهَ

منتهى  الصالة عليه.
، وهو رسولٌ يف الوقت نفسه، فيحتاج إىل  الصالة من  ثم إن الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص عبدٌ
حيث  العبودية، وحيتاج إىل السالم من حيث الرسالة، إذ  العبودية تتوجه من اخللق إىل اخلالق 
اخلالق  من  بعثة  فهي  الرسالة  أما  املعنى؛  هذا  تفيد  فـ  الصالة  والرمحة،  املحبوبية  تنال  حتى 
سبحانه إىل اخللق، فتطلب السالمة (للمبعوث) والتسليم له، وقبولَ مهمته والتوفيق إلجراء 

وظيفته. فلفظ السالم يفيد هذا املعنى.
نا إىل  نا الذي هو رسولُكم إلينا ومبعوثُ ثم إننا نقول «سيدنا» ونعبّر به: يا رب ارحم رئيسَ

ديوان حرضتكم، كي ترسي تلك الرحمةُ فينا.
اللهم صلّ وسلّم عىل سيدنا حممد عبدك ورسولك وعىل آله وصحبه أمجعني.

*   *   *
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املسألة الثانية
جواب قصري لسؤال طويل أورده أحد إخواننا.

إذا قلت:  ما هذه  الطبيعة التي زلّ إليها أهلُ الضالل والغفلة فدخلوا  الكفر والكفران 
وسقطوا إىل أسفل سافلني بعد أن كانوا يف مرتبة أحسن تقويم؟

اجلواب:  إن ما يطلقون عليه بـ« الطبيعة» هو:  الرشيعة الفطرية اإلهلية الكرب، التي هي 
عبارة عن جمموع قوانني عادة اهللا، التي تبني تنظيم األفعال اإلهلية ونظامها.

من املعلوم أن  القوانني أمور اعتبارية، هلا وجود علمي، وليس هلا وجود خارجي. ولكن 
اش األزيل، لذا ظنوا الكتابَ والكتابة كاتبا،   الغفلة والضاللة أدت هبم إىل  اجلهل بالكاتب والنقَّ

سطَر مصدرا، والنظامَ نظّاما، والصنعةَ صانعا! ، والمِ والنقشَ نقاشا، والقانونَ قدرةً
رَ  احلياة االجتامعية إىل معسكر عظيم وشاهد حركات  فكام إذا دخل إنسان جاهل مل يَ
يّل إليه أهنم مربوطون بحبال مادية، أو دخل مسجدا   اجليش املطردة وفق األنظمة املعنوية، خُ
أهنم  ختيل  العيد،  أو  صالة  اجلامعة  يف  للمسلمني  املنظمة  الطيبة  األوضاع  وشاهد  عظيام 
مربوطون بروابط مادية.. كذلك أهلُ  الضاللة الذين هم أجهل من ذلك اجلاهل يدخلون هذا 
الكون الذي هو معسكر عظيم -ملن له جنود الساموات واألرض سلطانِ األزل واألبد- أو 
السلطان  ذلك  أنظمة  يذكرون  ثم  األزيل،  للمعبود  كبري  مسجد  هو  الذي  العامل  هذا  يدخلون 
كم غري املتناهية أهنا كالقوة أو كاملادة  باسم  الطبيعة، ويتخيلون رشيعته الكرب املشحونة بالحِ

صماءُ عمياءُ جامدة خمتلطة.
فال شك أنه ال يقال عن مثل هذا: إنه إنسان، بل حتى ال يقال له: حيوان وحيش، ألن ما 
ختيله «طبيعة» يفرِض عليه أن يمنح كلَّ ذرة وكلَّ سبب قوةً قادرة عىل خلق املوجودات كلها 
وعلام حميطا بكل يشء، بل عليه أن يمنح كلَّ ذرة وكلَّ سبب جميعَ صفات الواجب  الوجود. 

وما ذاك إالّ حمال يف منتهى  الضاللة بل هذيان نابع من بالهة  الضاللة.
فـ«الكلامت» ورسائل أخر قد أردتْ مفهومَ  الطبيعة قتيال يف مائة موضع وموضع، 

وإىل غري رجعة! وكذا «الكلمة الثانية والعرشون» أثبتت هذا األمر إثباتا قاطعا.
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احلاصل:  لقد أُثبتت يف «الكلامت» إثباتا قاطعا: أن الذي يؤلّه  الطبيعة يضطر إىل قبول 
آهلة غري متناهية إلنكاره اإلله الواحد، فضال عن أن كلَّ إله قادرٌ عىل كل يشء، وضدُّ كلِّ إله، 
ومثله.. وذلك لينتظم الكون!. واحلال أنه ال موضع للرشيك قطعا، بدءا من جناح ذبابة إىل 

املنظومة الشمسية ولو بمقدار جناح  الذباب، فكيف يُتدخل يف شؤونه تعاىل غريه؟
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³ ² ± °   ﴿ الكريمة:  اآلية  إن  نعم، 

¾﴾   (األنبياء:٢٢) تقطع أساس الرشك واالشرتاك برباهني دامغة.
*   *   *

املسألة الثالثة
الثانية  الكلمة  يف  أُثبت  مادية -كام  ثمرته  جهنم  أن  كام  معنوية،  جلهنم  بذرة  إن  الكفر 
أن  كام  إذ  لوجودها.  سببٌ  فهو  لدخول  جهنم،  سببٌ  أنه  فكام  الكلامت-  سائر  ويف  والثامنة 
حاكام صغريا بعزة ضئيلة وغرية قليلة وجالل بسيط لو قال له رشير: ال تقدرُ عىل عقايب، ولن 

تقدر. فإنه بال شك ينشئ لذلك الرشير سجنا ويقذفه فيه حتى لو مل يكن هناك سجن.
به  م من له منتهى الغرية والعزة واجلالل، ويكذّ كذلك  الكافر بإنكاره  جهنم، فإنه يَصِ
ويتهمه بالعجز والكذب، فيمسّ عزته بشدة ويتعرض جلالله بسوء. فال شك لو مل يكن أي 
سبب لوجود  جهنم -فرضا حماال- فإنه سبحانه خيلقها لذلك  الكفر املتضمن لالهتام بالعجز 

والتكذيب إىل هذا احلد، وسيقذف فيها  الكافر. 
*   *   *

املسألة الرابعة
إذا قلت:  ملاذا يتغلب أهلُ  الكفر والضالل عىل أهل اهلداية يف  الدنيا؟ 

األبدي  األملاس  لرشاء  مُنحت  التي  واستعداداهتا  اإلنسانية  اللطائف  ألن  اجلواب:  
ثلجية  وبلورات  تافهة  زجاجية  قطع  إىل  وحيرةُ  الغفلة  كرُ  الضاللة  وسُ بالهةُ  الكفر  تُحيلُها 
األملاس،  بثمن  اُشرتي  قد  ألنه  الجمادَ  املتكرس  الزجاج  قِطع  أن  شك  فال  تزول.  ما  رسعان 

يُصبح كأنه أفضل زجاج وأجىل مجاد!
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أخذ  السوق  إىل  ذهب  وملا  معتوها،  وأصبح  عقله  فقدَ  ثري،  جوهري  مىض  فيام  كان 
بدأوا  منه،  هذا  الناس   رأ وملا  شيئا.  تساوي  ال  زجاجية  لقطعة  ذهبية  لريات  مخس  يعطي 

يعطونه ما لدهيم من زجاج، حتى األطفال أعطوه بلورات ثلجية لقاء قطعة ذهب.
وكذا، فقد سكِر سلطان يف زمن ما، ودخل ضمن األطفال ظنا منه أهنم وزراء وقواد، 

رّ األطفال بذلك، وقىض هو هلوا بينهم لطاعتهم له. وبدأ بإصدار أوامر سلطانية إليهم. سُ
كر، والغفلة حرية، بحيث يشرتي  الكافر املتاع الفاين  وهكذا  الكفر بالهة، والضاللة سُ
بدال من الباقي. وهذا هو الرس يف قوة مشاعر  أهل  الضاللة. فيشتد العناد  واحلرص واحلسد 
دقيقة  يساوي  ال  ملا  كاملة-  يعاند -لسنة  أحدهم   تر حتى  لدهيم،  األحاسيس  من  وأمثاهلا 

واحدة من االهتامم.
لقت  نعم، إنه ببالهة  الكفر وسكر  الضاللة وحرية  الغفلة هتوي اللطيفةُ اإلنسانية التي خُ

- لألبد واألبدية، فتأخذ أشياء فانية بدال من الباقية وتعطيها ثمنا غاليا.  -فطرةً
إنه -كأهل  الضاللة-  حتى  أيضا  املؤمن  ينتاب  قلبي  مرض  أو  عصبي  مرض  وهناك 
وال  ربه  فيستغفر  خطأه  يدرك  ما  رسعان  لكن  به.  االهتامم  يستحق  ال  ملا  اهتامما  يعطي 

يرص عليه.
*   *   *

املسألة السادسة «مسالة صغرية».
وثالثون  ثالث  (وهي  الكلامت  جمموع  عىل  النور»  «رسائل  اسم  إطالق  سبب  إن 
ملعة)  وثالثون   إحد واللمعات (وهي   ،( مكتوباً وثالثون  ثالثة  واملكتوبات (وهي  كلمة)، 
طوال  مكان  كل  يف  جاهبتني  قد  النور  كلمة  أن  هو   ( شعاعاً عرش  ثالثة  (وهي  والشعاعات 

حيايت، منها:
أن قريتي اسمها:  نورس.

واسم والديت املرحومة:  نورية.
وأستاذي يف الطريقة النقشبندية: سيد نور حممد.
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وأستاذي يف الطريقة القادرية:  نور الدين.
وأستاذي يف القرآن:  نوري.

ون باسم نور. وأكثر من يالزمني من طاليب من يسمّ
وأكثر ما يوضح كتبي وينورها هو التمثيالت النورية.

 {  z  y هي  ﴿   فكري  وشغلت  وقلبي  لعقيل  التمعت  كريمة  آية  وأول 
| { ~ ے ¡ ... ﴾   (النور:٣٥). 

وأكثر ما حل مشكاليت يف احلقائق اإلهلية هو: اسم «النور» من  األسامء احلسنى. 
ولشدة شوقي نحو القرآن وانحصار خدمتي فيه فإن إمامي اخلاص هو سيدنا  عثامن ذو 

النورين ريض اهللا عنه.
*   *   *

 جواب لسؤال حول تغليف األسنان
جواب لسؤال السيد  خلويص

أكتب لكم جممال مسألة أو مسألتني رشعيتني:
إن املضمضة سنة يف الوضوء وليست فرضا. بينام هي فرض يف االغتسال، فال جيوز بقاء 
سل ولو شيئا جزئيا. وهلذا مل جيرأ  العلامء عىل الفتو بجواز تغليف األسنان.  داخلِ الفم دون غَ
واإلمام  أبو حنيفة  واإلمام حممد ريض اهللا عنهام هلام فتاو يف جواز صنع األسنان من الفضة 
 أخذت طور البلو أو الذهب برشط أالّ يكون تغليفا ثابتا. بينام هذه املسألة منترشة بحيث 

العامة، ال يمكن رفعها.
ي التدخل يف مهمة  : إنه ليس يف طوقي وال من حدّ فوردت إىل  القلب فجأةً هذه النقطةُ
املجتهدين، ولكني أقول عىل الرغم من عدم مييل إىل رضورة عموم البلو: إذا أوىص طبيب 
بمثابة  وتكون  الفم  ظاهر  من  كوهنا  من  خترج  السن  ذاك  عند  بتغليف  السن،  متدين  حاذق 
ل رشعا غسلُ  ل فحلّ حملها. فكام يَحِ باطنه. فال يبطل االغتسال بعدم غسلها، ألن غالفها يُغسَ
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أغلفة اجلرح حمل اجلرح نفسه لوجود املرضة، فغسل هذا الغالف الثابت -املبني عىل احلاجة- 

حيل حمل غسل  السن، فال يبطل االغتسال. والعلم عند اهللا.
أو  األسنان  بتغليف  يقوم  الذي  أن  شك  فال  للحاجة،  تقع  هذه  الرخصة  كانت  وملا 
حشوها للتجميل ال يستفيد من هذه  الرخصة، ألنه لو عمل ذلك بسوء اختياره حتى يف حالة 

 الرضورة ال تباح له ذلك. ولكن لو كان قد حدث دون علمه فاجلواز للرضورة.
سعيد النوريس

*   *   *

[حول رسالة احلرش]
الثامنة  للمسألة  الثالثة  النكتة 
من املكتوب الثامن والعرشين.

��
السالم عليكم وعىل والديكم وعىل إخوانكم وعىل رفقائكم يف درس القرآن

أخي العزيز!
الثالث  املبحث  أن  من  املجيد  رآه  عبد  ملا  داعي  ال  أنه  رأيكم:  كثريا  ين  سرّ لقد  أوال:  
ندرك  أن  علينا  حمله.  غري  يف  حذر  عىل  بناء  داعي له،  ال  زائد  والعرشين،  السادس  للمكتوب 
اتباعنا  إىل  تشري  والتي  (البقرة:١٣٥).     ﴾,  + الكريمة:  ﴿ *  اآلية  برس  نحظى  أننا 

 Å Ä ﴿  :سيدنا  إبراهيم عليه السالم الذي نال ثناء  القرآن الكريم يف قوله تعاىل
Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾   (األنعام:٨١).

ثانيا:  يكتب  عبد املجيد أن مفتيا -من أهايل مدينة هلم صداقة عامة نحوي- قد أورد 
له  املجيد  فأجوبة  عبد  العارشة».  «الكلمة  تفرعاتِ  عىل  عابرٍ  سطحيّ  بنظرٍ  واهية،  انتقادات 
ذلك  حول  اثنني  موضعني  يف  سطحيا  جوابا  أجاب  قد  اآلخر  هو  إذ  موضعني.  عدا  كافية، 

السؤال السطحي.
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ألهنا  للمنكرين،  ليست  العارشة»  حقائق «الكلمة  إن  الفاضل:  ذلك  قال  لقد  األول:  
محل  قد  له:  جوابه  يف  املجيد  ويقول  عبد  احلسنى.  واألسامء  اإلهلية  الصفات  عىل  مؤسسة 

املنكرين عىل اإلقرار باإليامن يف اإلشارات األربعة التي تسبق احلقائق، ثم يرسد احلقائق.
واجلواب احلقيقي هو اآليت:

إن كل حقيقة من احلقائق -االثنتي عرشة هلذه الرسالة- تثبت أموراً ثالثة يف آن واحد: 
فيستطيع  ثبته.  وتُ األمور  تلك  عىل  الحشرَ  تبني  ثم  وصفاته،  وأسامئه  واجب  الوجود،  وجود 
كل شخص من أعتى املنكرين إىل أخلص  املؤمنني أن يأخذ حظه من كل حقيقة، ألهنا تلفت 
األنظار إىل املوجودات واآلثار، وتقول: «يف هذه املوجودات أفعال منتظمة، والفعل املنتظم 
ال يكون بال فاعل، لذا فلها فاعل. وملا كان الفاعل يفعل فعله باالنتظام والنظام يلزم أن يكون 
حكيماً عادالً، وحيث إنه حكيم، فال يفعل عبثاً، وحيث إنه يفعل بالعدالة فال يضيّع احلقوق، 

.«فال بد إذن من حمرش أكرب وحمكمة كرب
 الدعاو وتثبت  التسلسل،  من  الطراز  هذا  وتلبس  احلقائق،  تسري  املنوال  هذا  وعىل 
الثالث دفعة واحدة. وألهنا جمملة فالنظر السطحي يعجز عن التمييز. علماً أن كل حقيقة منها 

قد فصلت بإيضاح تام يف رسائل أُخر ويف «الكلامت».
اجلواب الثاين الناقص الذي أورده  عبد املجيد: 

لقد أخطأ  عبد املجيد ملسايرته السؤال اخلطأ لذلك الفاضل ولقبوله اخلطأ، ألنه مل يُذكر 
يف حاشية «الكلمة العارشة» أن  االسم األعظم هو عبارة عن مرتبة عظمى لكل اسم فقط. بل 
ذكرنا يف مواضع كثرية: أن احلرش يظهر من  االسم األعظم ومن املرتبة العظمى لكل اسم. فمع 
إثبات الرسالة -الكلمة العارشة- االسمَ األعظم، فلكل اسم مرتبة عظمى أيضا بحيث حظي 

الرسول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص هبذه املراتب. فاحلرش األعظم أيضا متوجه إليها. 
فمثال:  اسم «اخلالق» له مراتب ابتداءً من مرتبة كونه سبحانه وتعاىل خالقي إىل املرتبة 

العظمى يف كونه خالقا لكل يشء.
وقد قال ذلك الفاضل الذي ساوره الشك: إن وجود مرتبة عظمى لكل اسم من كالم 
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واإلمام  حنيفة  أبى  األعظم  لإلمام  بالنسبة  االسم  يتغري  بينام  ه.  ردّ قاصدا  فالسفة  املتصوفة، 
املحققني  من  وأمثاهلم  والشيخ  الكيالين  الرباين  واإلمام  السيوطي  الدين  وجالل  الغزاىل 

يقني. فقد قال اإلمام األعظم:إن  االسم األعظم هو:  العدل، احلكم.. وهكذا. الصدّ
 عىل كل حال يكفي هذا القدر هلذه املسألة.

 وقد جعلتنى انتقادات ذلك الفاضل ممتنا بثالث جهات:
العارشة»  «الكلمة  حقائق  أن  يبني  مما  له.  إرادته  مع  عن  االنتقاد  عجز  أنه  أوالها:  

تستعيص عىل اجلرح والنقد. إالّ ما كان موجها إىل بعض العبارات يف الفرعيات.
ثانيتها:  نسأل اهللا تعاىل أن حتث تلك االنتقادات همةَ  عبد املجيد الفطن الغيور ليصبح 

رفيق « خلويص» نشطا ناهبا أهال لصداقته.
ثالثتها:  أن ذلك الفاضل راغب يف الرسائل، وهلذا انتقد، إذ الذي ال يرغب يف يشء ال 

هيتم به، لذا سيستفيد بإذن اهللا من الرسائل يف املستقبل استفادة تامة.
له  حتيايت  مع  الفاضل،  ذلك  إىل  وإرساهلا  جيدا  إمجاال  النكتة  هذه  إمجال  يمكنكم 

منه. وامتناين 
أخوكم 

سعيد النوريس
*   *   *

[خادم الشخص املنتظر]
األول  القرآن،  صربي  خدمة  يف  ورفيقي  يف  اآلخرة  أخي  يا  الغيور،  العزيز  أخي 

وخلويص الثاين!
له،  اجليد  واستنساخكم  العرشين  للمكتوب  اجليد  وإدراككم  فهمكم  سن  حُ أبارك 
ذلك  تتلقون  أخي  يا  أنتم  مني.  الكالم  علم  يف  درس  تلقي  يف  رغبتكم  رسالتكم  يف  تذكرون 

الدرس فعال، فام استنسختموه من «الكلامت» دروس منورة لعلم الكالم احلقيقي.
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هم يف  آخر الزمان علم الكالم -أي  فقد قال علامء حمققون،  كاإلمام الرباين: سيبني أحدُ
أهلُ  كتبه  ما  مجيع  عىل  يفوق  بحيث  جليا  بيانا  احلق-  ملذهب  أهل  الكالمية  اإليامنية  املسائل 
 الكشف  والطريقة الصوفية، فيكون وسيلة لنرش تلك األنوار. حتى إن  اإلمام الرباين قد رأ

نفسه ذلك الشخص.
ي  فأخوك هذا العاجز الفقري الذي ال يُذكر بيشء ال يمكنني أن أدّعي -بام يفوق حدّ
ألف مرة- أنني ذلك الشخص املنتظر، إذ لست أهال ألكون ذاك من أية ناحية كانت. ولكن 
يمكنني أن أقول: إنني أظن نفيس خادما لذلك الشخص املنتظر، أهيئ امليدان ملجيئه، وجنديا 

من جنود طالئعه، وهلذا فقد أحسستم بتلك الرائحة العجيبة من تلك األمور املكتوبة. 
*   *   *

[حول توافقات  القرآن الكريم]
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بعدد حروف القرآن وأرسارها

يا سلوانى يف دار الفناء هذه، ويا أنيس يف دار الغربة هذه، يا من حتثونني عىل الكالم يف 
األرسار القرآنية بشوقهم وهلفتهم. يا إخويت املخاطبني األذكياء املتفرسني!

ألجل إشعاركم مبلغ عميل الذي يُرثى له بخط ناقص رديء، وألجل إحساسكم كم 
هو مهم لديّ أقالمُكم القيمة، فقد أرسلت لكم بخطي «فهرس احلروف القرآنية»(١) من دون 
تصحيح، لالطالع عليه لدقائق. واحلال أنكم تأملتم فيه ساعات طواال بدال من دقائق قليلة 
لُ  ودونتموه أليام عدة. فأدركت من هذا أنكم هتتمون بذلك الفهرس اهتامما بالغا. لذا أُرسِ
قد  الفهرس  هذا  أن  اعلموا  ولكن  استنساخها.  فيمكنكم  تبييضها،  بعد  نفسها  القائمة  لكم 
كتب بشكل تقريبي ليكون مرجعا موقتا، فقد كتبته يف ظرف تسع ساعات مع خطي الرديء 
أدركت  ثم  اثنني،  مقياسني  عىل  بناء  واآلخر  السابقة  حمفوظايت  إىل  استنادا  منه  قسام  وكتبت 

(١) وهو جزء من رسالة «الرموز الثامنية».
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العظمى  الغالبية  أن  فشاهدنا  قائمتنا  مع  وقابلناه  فجلبناه،  الباب،  هذا  يف  تفسريا(١)  هناك  أن 
متوافقة، إالّ أن هناك خالفا يف عدد قليل من املجموعات ويف حوايل مخسة عرش موضعا من 

املواضع اجلزئية.
ونتيجةَ التحقيقات أدركنا أن املخالفة هي نتيجة أخطاء مطبعية للتفسري واملستنسخني، 
دتنا يف مكانني أو ثالث، ثم أدركنا أنّا أخطأنا يف ذلك التصحيح. فلم نغري  بينام صححنا مسوّ
بعدُ قائمتنا. وظننا أن التفسري بحاجة إىل تصحيح من جراء األخطاء املطبعية. ولكن مل أجرؤ 
عىل التصحيح ألن صاحبه مدقق عظيم واملطبعة قريبة للجامع األزهر وقد أرشف عىل الطبع 

علامء أزهريون.
أبعث لكم التفسري نفسه مع الفهرس المبيّض، لتطالعومها ولكن ال حتاولوا  االنتقاد، 
األغلب.  الروايات عىل  يعتمد عىل  التفسري فهو  حتقيقية، أما  فلم أجعلها  تقريبية  ألن قائمتي 
. فمثال ذكر أن  ثم إن هناك بعض السور املكية دخلت فيها آياتٌ مدنية وربام مل يدخلها يف العدّ
عدد حروف سورة العلق مائة ونيف، ومراده النصف األول منها النازل أول مرة. فقد أصاب. 
أما أنا فاستنادا إىل ما حفظته سابقا أخطأت فيام أصاب فيه حيث أخذت السورة بمجموعها.

ثم إن أرسار  التوافقات تأخذ بنظر االعتبار املجاميع الكلية. فالفهرس التقريبي كافٍ 
لنا. والتوافقات املذكورة يف النكات الثالث لدعاء «كنـز العرش»(٢) ال تتغري بتغري الكسور. 
وال تفسد تلك  التوافقات حتى بتغري املجاميع الكبرية. مثال سورة الكهف ومعها تسع وثالثون 
سورة تتفق يف عدد األلف. فإذا ما فقدت إحد السور أو اثنتان منها ذلك العدد األلف فال 
يفسد ذلك التوافق.. وهكذا. رغم أن الكسور هلا أرسار فإهنا مل تُفتح أمامنا بعدُ فتحا جليا. 

ونسأل اهللا أن يفتحها لنا وعندها يأخذ الفهرس صورته التحقيقية.
سعيد النوريس

*   *   *

(١) املقصود املقياس يف تفسري  ابن عباس للفريوزاباد صاحب القاموس.
(٢) دعاء طويل يبدأ بالتوسل بالبسملة وبدايات السور القرآنية سورة سورة ثم بكل حرف من حروف القرآن 

مع ذكر أعدادها يف  القرآن الكريم (جمموعة األحزاب لضياء الدين الكموشخانوي. ج٣). 
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[الرسائل من العلوم اإليامنية]
ما  بنفيس  طالعتُها  فقد  قدرها؛  حق  ر  تُقدّ مل  العارشة)  الكلمة (الكلمة  هذه  إن  أوال:  
يقرب من مخسني مرة، وىف كل مرة أجد لذة جديدة وأشعر بحاجة إىل قراءة أخر. فمثل 
هذه الرسالة يقرؤها بعضهم مرة واحدة ويكتفي هبا وكأهنا رسالة كسائر الرسائل العلمية، 
كحاجتنا  وقت  كل  يف  إليها  احلاجة  تتجدد  التي  اإليامنية  العلوم  من  الرسالة  هذه  أن  واحلال 

إىل اخلبز كل يوم.
سعيد النوريس

*   *   *

[سعاديت بدعائكم]
فقرة غريبة ملسعود

عندما كنت أكدّ يف رضب املنجل حلصاد الشعري، والقمر ينور األرجاء، واجلو اللطيف 
عمل  يكف  ال  ولكن  الويضء،  النور  هذا  يف  غارق  وأنا  يائسا  حايل  يف  تأملت  الشعري.  ي  ينمّ
املنجل من االنتهاء. فأظل حمروما من استنساخ رسائل النور. فقلت ما ورد عىل اخلاطر، وال 
أعلم أهو من  الغفلة أم من طلوعات قلبية: «يا رب إن اسمي مسعود، ولكنى غري مسعود، 
فقد كدحت يف العمل  ومل أسعد!. واستمررت يف احلصاد». وبعد فرتة غلبني النوم ورأيت فيام 
ير النائم أن أحدا يقول يل: ال تغادر طرف ثوب األستاذ فهو الذي جيعلك مسعودا... أفقتُ 
من النوم، والقمرُ عىل وشك الغروب. فقلت حاال: «أستغفرك يا رب، إنني مل أطلب  السعادة 
فأرجو دعاءكم.  بدعائكم.  األخروية ستحصل  سعاديت  نت أن  قِّ لقد لُ فيا أستاذي  الدنيوية». 

وتقبلوا فائق االحرتام مقبّال أيديكم وأقدامكم يا سيدي.
 مسعود

*   *   *
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[الرسائل مرشدة]
رسالة « مزينة» من أخواتنا يف  اآلخرة وطالبات رسائل النور.

أستاذي املحرتم!
وبرسائلكم  املؤثرة  «بكلامتكم»  ارتبطت  الفانية،  هذه  الدنيا  آالم  يف  الغارقة  عيوين  إن 
بحيث   ، الرسائلُ تلك  مرشدة  هي  كم  أدركتُ  قرأهتا  وكلام  وروحي،  قلبي  كل  من  الشافية 

أعجز عن وصفها. 
تُمزقها  الزمان،  هذا  يف  عىل  الدنيا  وخيّمت  ها  سدولَ أرخت  التي  املظامل  إن  نعم، 
أن  يمكن   تر يا  عقل  أيُّ  الغفالت.  تلك  وتشتت  الظلامت  تلك  فتُبدد  وهتتكها «كلامتكم» 
فأنا  دوهنا.  عينه  فيغمض  أنوارها،  وسطوعَ  احلقيقة  شاهد  أن  بعد  الظلامت  يف  نفسه  يقذف 
إىل  أرجع  فال   . وسعيدةً محظوظةً  أصبحت  مذ  الظلامت  إىل  نفيس  أرمي  ال  تعاىل  اهللا  بفضل 

.الشقاء بإذن اهللا مرة أخر
أتصور  ولكني  بالذات،  منكم  الدرس  أخذ  من  أخوايت  كسائر  حمرومة  إنني  أستاذي، 
الشهر،  يف  أو  األسبوع  يف  مرة  الرفيعة  «الكلامت»  تلك  إىل  باستامعي  منكم  غيابيا  آخذه  أنى 
ن  فأتصور كأنني أتلقاه منكم مبارشة. نترضع إىل املوىل القدير دائام -وأنتم يف املقدمة ونحن مِ
ل حالنا وحايل من الظلامت إىل النور وليُنعم علينا سبحانه  خلفكم- لسالمة  املسلمني وليحوّ
فأنا  الكالم.  يف  واالستمرار  باإلسهاب  يل  يسمح  ال  وقصوري  وعجزي  لساين  إن  بأفضاله. 

معرتفة بالتقصري يا أستاذي!
نسأله تعاىل أن جيعل لنا يوما ننجو فيه -بتأثري الرسائل- من األوضاع التي نفعلها دون 

اختيارنا وخارج إرادتنا -بإرشاد كلامتكم- كام نجا منها أخونا املتقي املستقيم السيد  لطفي.
لقد تسلمنا من أخينا  ذكائي «الكلمة السابعة عرشة» و«املكتوب الثامن عرش والعرشين» 

ورسالة «النوافذ» الساطعة باألنوار، وبدأنا بمطالعتها.
نا احلقيقي وهو القرآن العظيم. هذا وال يغادر أيدينا أستاذُ

 مزينة 
*   *   *
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[قراءة الرسائل عبادة فكرية]
أخي العزيز السيد  رأفت! 

فيكم  شعرت  ولقد  وامتنان.  رسور  بكل  معها،  املرسل  والكتاب  رسالتكم  تسلمت 
روحَ أحد طاليب « خلويص» الذي أكن له حبا عميقا. فقبلتك طالبا للنور، وليس طالبا حديثا 
هو  كأنه  المؤلّفة  للرسائل  العملَ  يتبنى  أن  هي  الطالب  خاصية  إن  كقدم  خلويص.  قديام  بل 

فها وكتبها فيسعى جادا لنرشها وإبالغها إىل من هو أهل هلا. صاحبها، وكأنه هو الذي ألّ
إن خطكم مجيل.. بارك اهللا فيكم. فإن كان لكم متّسع من الوقت، فاستنسخوا قسام من 
ون أمثال  خرسو. وأنتم بدوركم تستلمون منهم  الرسائل. وقسم منها سيستنسخه طالبٌ مجدّ

وتستنسخونه وتكونون من املشاركني هلم يف أعامهلم.
ون، فاحلمد هللا والمنّة له  فلقد كنت أنتظر منذ سنوات أن يظهر يف  إسبارطة طالب مجدّ

ل عىل مائة من األصدقاء. وحده، فقد ظهر معكم عددٌ منهم، فالطالب الواحد يفضُ
إن األنوار القرآنية املسامة بـ«الكلامت» هي من نوع  العبادة الفكرية التي تعدّ من أعظم 

العبادات.
إن املهمة اجلليلة يف هذا الوقت هي خدمة  اإليامن. إذ هي مفتاح  السـعادة األبدية.

الباقي هو الباقي
أخوكم 

سعيد النوريس
*   *   *



٧٦                                                                                                            المالحق   

[حول  االسم األعظم]
باسمه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..

أخي العزيز الويف السيد  رأفت!
أنتم تتابعون الرسائل وتستنسخوهنا، كام كنت آمل، فبارك اهللا فيكم. إن سعيا قليال من 
أمثالكم بمثابة الكثري، ألن الكثريين يقلّدونكم لثقتهم بكم. ولقد غدت ديارُ الغربة هذه يف 
حكم موطني األصيل، لوجداين فيها إخوانا نشطني جادين مثلكم. بل أنستني موطني األصيل.

إن مصدر علو املؤلفات ومعدهنا السامي ومنبع رفعتها بعد  القرآن الكريم هو وجود 
خماطبني يدركوهنا حق اإلدراك ويشتاقون إليها اشتياقا جادا. فلئن شكرتم اهللا لوجدانكم إياي 

مرة واحدة فأنا أشكره سبحانه ألف مرة لوجداين إياكم.
تسألون يف رسائلكم عن  االسم األعظم. إن  االسم األعظم خمفي، مثلام  األجل خمفي يف 
م  كَ العمر، وليلة القدر يف شهر رمضان. واستتارُ  االسم األعظم ضمن  األسامء احلسنى فيه حِ
ف به اخلواص. ولكن  كثرية. ومن حيث زاوية نظري أن  االسم األعظم احلقيقي خمفي. يُعرّ

لكل اسم مرتبة عظمى بحيث تكون بمثابة  االسم األعظم.
فتبايُن وجدان  األولياء لالسم األعظم نابع من هذا الرس الدقيق. فاالسم األعظم لإلمام 
األحزاب»(١).  كتاب «جمموعة  يف  الواردة  يف أرجوزته  ذكر  كام  ستة أسامء،  عنه  اهللا  ريض  عيل 
وقد بيّن اإلمام  الغزايل مزايا ما ذكره  اإلمام عيل ريض اهللا عنه من  االسم األعظم وتلك األسامء 
، قيوم،  نة األسامء» وتلك األسامء الستة هي: فرد، حيّ الستة املحيطة به، ورشحها يف كتابه «جُ

حكم، عدل، قدوس..
أخوكمالباقي هو الباقي

سعيد النوريس
(١) للشيخ أمحد  ضياء الدين الكموشخانوي، مجع فيه األدعية املأثورة عن األئمة واألقطاب واألولياء العظام 

يف ثالثة جملدات. طبع بإسطنبول بخط اليد سنة ١٣١١ ويف حاشيته رشح لبعض األدعية.
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[كنت أكتب العلم يف روحي]
ثالثا:  تطلبون رسالة مني بخطي! فقد قيل لفاقد الشفاه: انفخ وأطفئ املصباح! فقال: 

لقد طلبتم أصعب األمور، فال أقدر عليه.
نعم، إن اهللا سبحانه وتعاىل مل هيب يل جودة اخلط، حتى إنني أملّ من كتابة سطر واحد 
وكأنه عمل مرهق. فكنت أقول يف السابق -متفكرا ال شاكيا-: ربّ رغم احتياجي إىل اخلط 
عدم  عظيام  إحسانا  كان  أنه  قاطعا،  بيانا  يل  تبيّن  ثم  النعمتني.  هاتني  متنحني  مل  النظم  وحمبتي 
فلو  اخلط.  إىل  حاجتي  يل  حتقق  الكتابة  أبطال  من  أمثالكم  معاونة  فإن  واخلط.  منحي  الشعر 
كنت أجيد الكتابة، ملا كانت املسائل تقرّ يف  القلب، فام من علم بدأتُ به سابقا، إالّ وكنت أكتبه 

. لَكة نعمة عظمى عليّ يف روحي حلرمانى من الكتابة اجليدة، فكانت تلك المَ
كمه، فيختلط باحلقيقة  أما  الشعر فرغم أنه وسيلة مهمة للتعبري، فإن  اخليال يقيض فيه بحُ
ويغيّر من صورهتا. وأحيانا تتداخل احلقائق. ومل يفتح القدرُ اإلهلي باب  الشعر أمامنا، عنايةً 
ر أن نكون يف املستقبل يف خدمة  القرآن الكريم التي هي  وفضال منه تعاىل، ألنه كان من المقدّ
إىل  متوجهة  الكريمة  ﴿ ½ ¾ ¿ ﴾   (يس:٦٩).  فاآلية  احلقيقة.  وحمض  خالص  حق 

هذا املعنى. 
سأكتب لكم عدة سطور ألجلكم أنتم بإذن اهللا...
الباقي هو الباقي

أخوكم
سعيد النوريس 

*   *   *

[سبب االستهالل]
أخي العزيز املدقق، ويا أخي يف  اآلخرة ورفيقي يف خدمة القرآن! 

الكريمة   باآلية  كلها  الرسائل  استهاليل  سبب  عن  رسالتكم  يف  تستفرسون  أوال:  
﴿ o n m l k j﴾   (اإلرساء:٤٤).
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املقدسة  الكريم  خزائن  القرآن  من  يل  فُتح  باب  أول  أن  هي  ذلك  حكمة  إن  اجلواب:  
القرآنية  احلقائق  بني  من  يل  ظهرت  ما  أول  ظهرت  اآلية  هذه  فحقيقةُ  الكريمة.  اآلية  هذه  هو 

ت تلك احلقيقة يف أغلب الرسائل. السامية، ولقد سرَ
وحكمة أخر هي أن أساتذيت الكرام الذين أثق هبم قد استهلّوا هبا رسائلهم.

أكرب  أن  إال  كثرية،  إن  الكبائر  فأقول:  السبع،  عن  الكبائر  رسالتكم  يف  أيضا  وتسألون 
وعقوق  واخلمر  والزنا  القتل  هي  السبع  املوبقات  عليها  تطلق  التي  وأعظم  الذنوب   الكبائر 

الوالدين (أي قطع صلة الرحم) والقامر وشهادة الزور ومواالة  البدع التي ترض بالدين.
الباقي هو الباقي

أخوك
سعيد النوريس

*   *   *

[الرسائل قوت وغذاء]
١٤ شوال ١٣٥٢

كانون الثاين ١٩٣٤(١)
باسمه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أخي يف  اآلخرة، العزيز املدقق، السيد  رأفت، يا رفيقي املتفكر الناشد للحقيقة
أوال:  تذكرون يف رسالتكم أنكم كلام قرأتم موازين رسائل النور استفدتم أكثر.

فكام  الكريم،  من  القرآن  مستقاة  ألهنا  وغذاء  قُوتٌ  الرسائل  تلك  إن  أخي  يا  نعم، 
يَستشعر  اإلنسان احلاجة إىل الغذاء يوميا، يستشعر احلاجة إىل هذا الغذاء الروحاين أيضا. فال 

(١) تاريخ وصول الرسالة إىل السيد  رأفـت.
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ه وانبسط قلبُه من أمثالكم. فهذه الرسائل القرآنية ال تشبه  يسأم من القراءة من انكشفت روحُ
الرسائل األخر، فهي ليست من أنواع الفاكهة كي تُسئِم بل هي غذاء..

الباقي هو الباقي
أخوكم 

سعيد النوريس
*   *   *

[حول  الزيدية]
٥ شباط ١٩٣٤

باسمه
﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أخي العزيز الويف املدقق املشتاق السيد  رأفت!

أنه  إالّ  ويُمن  أمهية  ذو  سؤال  أهل  اليمن  إمام  زيد(*)،  حول  اإلمام  سؤالكم  إن  ثانيا:  
صادف وقتا ال يُمن فيه حيث الوضع ال يسمح، وذهني مسدود و... و... إالّ أنني أقول: 

إن اإلمام زيدا من السادات العظام، ومن أئمة  أهل البيت، وهو الذي ردّ غالة  الشيعة 
يقرّ  بل  عنهام،  اهللا  ريض  وعمر  بكر  أبى  من  بالتربئة  يقرّ  وال  أنتم  الروافض،  اذهبوا  قائال: 
بخالفتهام ويجلّهام. وإن أتباعه هم أعدلُ  الشيعة وأقربُهم إىل السنة، فهم يتصفون باإلنصاف 
واجلامعة  السنة  عن  أهل  الزيديني  دول  عُ اهللا-  -بإذن  وسيستقيم  برسعة.  احلق  وقبولِ 

وسيلحقون بأهل السنة واجلامعة ويمتزجون معهم.
إن هذا الزمان األخري يضطرب كثريا، وتُشعر فتنةُ  آخر الزمان هذه بوالدة أمور عجيبة. 

سالمي إىل من له عالقة بالرسائل.
الباقي هو الباقي

أخوكم
سعيد النوريس
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[يمكنكم جمالسة سعيد]
١٥ شباط ١٩٣٤

باسمه
﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
جمالسته  يف  يُرغَب  كي  «سعيد»  لشخيص  أمهية  ال  سابقا:  لكم  قلت  وقد   (...) ثانيا: 

وحماورته. 
من  رسالة  فتحتم  كلام  وحماورته  جمالسته  فيمكنكم  أستاذكم  هو  الذي  «سعيد»  أما 

الرسائل. 
أما «سعيد» الذي هو أخوكم يف  اآلخرة، فهو معكم صباح مساء يف  الدعاء والترضع 

إىل املوىل الكريم. فالسيد « سزائي» يمكنه أن ير أستاذه وأخاه «سعيد» يف أي وقت يشاء. 
أن  من  خري   باملعيد املثل «تسمع  حسب  يراه،  من  بعض  فيندم  شخص «سعيد»  أما 

تراه»(١) ويقول: ليتني مل أره! إنه شبيه بطبل حسن الصوت من البعد فارغ يف القرب.
الباقي هو الباقي

أخوكم 
سعيد النوريس

*   *   *

(١) املثل للنعامن بن املنذر أورده امليدانى (٦٥٥) ١٧٨/١؛ والعسكري يف مجهرة األمثال ٢٦٦/١؛ والزخمرشي 
يف املستقىص ١٤٨/١؛ وابن منظور يف لسان العرب مادة (معد).
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[حول آل العباء]
١٤ نيسان ١٩٣٤ األربعاء

باسمه
﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أخي العزيز الويف املدقق املهتم، السيد  رأفت!

إن سؤالكم يف هذه املرة ذو جهتني:
أو  سؤالكم،  عن  ألجيب  الرس  لذلك  أهال  لست  رس،  وهى  العباء،  آل  جهة  األوىل:  
آل  يف  تظهر  املحمدية  احلقيقة  جلوات  من  جلوة  ألن  بالكتابة،  رس  كل  عن  التعبري  يمكن  ال 

العباء.
مسلم،  كصحيح  األحاديث  كتب  يف  مبينة  واضحة  فهي  الظاهرية:  الثانية  اجلهة  أما 
مرطٌ  وعليه  غداة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  « خرج  وهي:  عنها  اهللا  ريض  يقة  الصدّ أم  املؤمنني  عائشة  برواية 
لٌ من شعر أسود، فجاء احلسن بن عيل فأدخله، ثم جـاء احلسني فدخل معه، ثم جاءت  مرحّ

 \ [ Z Y X W ﴿  :قال ثم  فأدخله،  عيل  جاء  ثم  فأدخلها،   فاطمة 
[ ^ _ `﴾   (األحزاب:٣٣).

تبني  خمتلفة  بروايات  الستة  الصحاح  يف  موجودة  الرشيف  احلديث  هذا  وأمثال 
آل العباء.(١)

وقد قال أحد الفاضلني لالستشفاء واالستشفاع (٢): 
     


  

                 



 

 

املسند  حنبل،  بن  أمحد  ٣١؛  املناقب   ،٧ األحزاب  سورة  تفسري  الرتمذي،  ٦١؛  الصحابة  فضائل  مسلم،   (١)
.٣٣٠/١، ١٠٧/٤

(٢) ورد يف جمموعة األحزاب للكموشخانوي جزء ٢ ص٥٠٥ يف دعاء دفع  الطاعون. وفيه:  يل مخسة أطفي 
هبا حر الوباء …الخ. 
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فردا،  فردا  رسالتكم  يف  ذكرمتوه  من  لكل  سالمي  تتأمل.  ال  حاليا،  القدر  هبذا  اكتفيت 

وأدعو هلم.
الباقي هو الباقي

أخوكم
سعيد النوريس 

*   *   *

[هتنئة بوالدة طفلة]
٩ مايس ١٩٣٤ األربعاء

باسمه سبحانه
﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أخي العزيز الويف املدقق السيد  رأفت!. 

أوال:  إن قدومَ طفلتكم املباركة إىل  الدنيا فأل خري لكم. أهنئكم عليها. وستنال بإذنه 
التي  االبنة  إذ  عمران:٣٦).  ﴾   (آل  الكريمة:  ﴿ ² ³ ´  اآلية  أنوار  من  فيضا  تعاىل 
زقتم هبا -كام رزق أخونا  عاصم- جتعالنكام يف ظني أهال ملزيد من التهنئة والتربيك؛ ذلك  رُ
املخلوقات  وهن  واحلنان،  بطالت  الشفقة  والبنات  « الشفقة»  هو  مرشبنا  يف  أساس  أهم  ألن 

املحبوبات. إنني أعتقد أن األوالد الذكور يف هذا الزمان أكثر خطرا من اإلناث.
أسأله تعاىل أن جيعلها مبعث سلوان وأنس لكم، وجيعلها كمالك صغري جيول يف بيتكم. 

ل أن يكون اسمها « زينب» بدال من « رنكى گول».  وأفضّ
و«أرسار  االستعاذة»  «حكمة  رسالة  حول  والسيد  رشيف  أنت  كتبتموه  ما  إن  ثانيا:  
: إن كل  البسملة» إفادات مقتضبة جدا بحيث ال يُفهم أهو تقدير أم نقد؟ علام أنني قلت مكرراً

شخص ليس حمتاجا إىل إدراك كل مسألة من مسائل كل رسالة، بل يكفيه ما فهم منها.
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ثالثا:  إن  عامل املثال برزخ بني عالمِ األرواح وعالمِ الشهادة، فهو شبيه بكل منهام بوجه. 
حيث إن أحد وجهيه ينظر إىل ذاك واآلخر إىل هذا.

الوقت  يف  كروحك  لطيفة  وهي  بجسمك  شبيهة  املرآة  يف  املثالية  صورتك  إن  مثال:  
نفسه. فذلك العامل،  عامل املثال، ثابت قطعا كقطعية ثبوت  عامل الشهادة وعامل األرواح(١) فهو 
زه أهل  الوالية، فكام أن القوة اخليالية موجودة يف  اإلنسان  تَنـَ ر العجائب والغرائب وهو مُ شهَ مَ
الذي هو  عامل صغري، كذلك  عامل املثال موجود يف العامل الذي هو إنسان كبري بحيث يؤدي تلك 
املهمة. فهذا العامل ذو حقيقة. فكام خترب القوةُ احلافظة يف  اإلنسان عن  اللوح املحفوظ، فالقوة 

اخليالية أيضا خترب عن  عامل املثال.
الباقي هو الباقي

أخوكم 
سعيد النوريس 

*   *   *
[اللطائف العرش]

٢٠ حزيران ١٩٣٦ األربعاء
باسمه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أخي العزيز الويف املهتم السيد  رأفت
تدريس   الطريقة  حالة  يف  لست  اآلن  إنني  العرش،  اللطائف  عن  رسالتكم  يف  تسألون 

الصوفية. والعلامء املحققون  النقشبنديون هلم آثار حول اللطائف العرش.
فوظيفتنا يف الوقت احلارض استخراج أرسار  القرآن الكريم، ال نقل املسائل املوجودة. 

فال تتأمل، ال أستطيع رسد التفاصيل. إالّ إنني أقول:
ه بَدهي كبداهة  عامل الشهادة، حتى إن  الرؤيا الصادقة والكشف  قُ (١) أعتقد أن وجود  عامل املثال مشهود. وتَحقُّ
تظهر  بحيث  العامل  ذلك  إىل  العامل  هذا  من  مطلة  نوافذ  ثالث  الشفافة،  األشياء  يف  والتمثالت  الصادق، 

للعوام وللناس كلهم جوانبُ من ذلك العامل. (املؤلف)
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األخفى،  اخلفي،  الرس،  هي:  القلب،  الروح،  الرباين  لد  اإلمام  العرش  اللطائف  إن 
وقد  العنرص.  ذلك  يناسب  بام  إنسانية  لطيفة  يف  اإلنسان  األربعة  العنارص  من  عنرص  ولكل 
أثناء  املراتب  من  مرتبة  كل  يف  وأحواهلا  اللطائف  تلك  من  لطيفة  كل  رقي  عن  إمجاال  بحث 

السري والسلوك.
كثرية،  لطائفَ  احلياتية،  استعداداهتا  ويف  اجلامعة،  اإلنسانية  املاهية  يف  أن   أر إنني 
ولكن اشتهرت عرشة منها. وقد اختذ  احلكامء والعلامء الظاهريون تلك اللطائف العرش أيضا 
تلك  كنوافذ  الباطنة  واخلمس  الظاهرة  اخلمس  كاحلواس  حلكمتهم،  أساسا   أخر وبصورة 

اللطائف العرش أو نامذجها.
هو  -كام  التصوف  أهل   لد العرش  اللطائف  مع  عالقة  اإلنسانية  العرش  وللطائف 
الشهوية،  القوة   ،احلس،  العقل،  اهلو األعصاب،  فمثال:  الوجدان،  العوام-  بني  متعارف 
اللطائف  تظهر  والرس  والروح  إىل  القلب  أضيفت  إذا  اللطائف  من  وأمثاهلا  الغضبية  القوة 

.العرش يف صورة أخر
-قبل  املسبق  واحلس  والشائقة  كالسائقة  املذكورة،  هذه  غري  كثرية  لطائف  وهناك 
الوقوع-. فلو كتبتُ احلقيقة حول هذه املسألة، لطالت. لذا اضطررت إىل االقتضاب لضيق 

الوقت.
*   *   *

[املعنى احلريف واالسمي]
أما سؤالك الثاين:  

إذا نظرت إىل املرآة من حيث إهنا زجاجة، فأنت تر مادهتا الزجاجية، وتكون الصورة 
المتمثّلـة  الصورة  رؤية  املرآة  إىل  من  النظر  القصد  كان  إن  بينام  ثانويا،  شيئا  فيها  المتمثِّلة 
   ﴾ª  ©  ¨ القول:  ﴿ §  إىل  تدفعك  حتى  أمامك  تتوضـح  فالصـورة  فيها، 

(املؤمنون:١٤) بينام يبقى زجاج املرآة أمرا ثانويا. 
وصورة  مقصوداً،  معنى  املرآة  زجاجة  إن  أي:  االسمي»  « املعنى  متثل  األوىل  فالنظرة 

» غري مقصود. الشخص املتمثلة فيها «معنى حرفياً
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أما النظرة الثانية فصورة الشخص هي املقصودة، فهي إذن معنى «اسمي» أما الزجاج 
فمعنى «حريف».

وهكذا ورد يف كتب النحو تعريف االسم: بأنه دلّ عىل معنى يف نفسه. أما احلرف فهو 
الذي دلّ عىل معنى يف غريه.

فالنظرة القرآنية إىل املوجودات جتعل املوجودات مجيعها حروفا، أي أهنا تعبّر عن معنى 
العظيم  للخالق  اجلليلة  والصفات  احلسنى  جتليات  األسامء  عن  تعبّر  أهنا  بمعنى  غريها،  يف 

املتجلية عىل املوجودات.
أما نظرة   الفلسفة -املادية- امليتة فهي تنظر عىل األغلب بالنظر االسمي إىل املوجودات، 

فتزل قدمها إىل مستنقع  الطبيعة.
الباقي هو الباقي

أخوكم 
سعيد النوريس 

*   *   *

[مسلم غري مؤمن ومؤمن غري مسلم]
٢٧حزيران ١٩٣٤ األربعاء 

باسمه
﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..
أخي العزيز املستفرس واملغايل يف البحث والتحري، السيد  رأفت!

أكثر  عن  باختصار  أجيب  أن  إىل  يدفعانني  الدقيقة  ومالحظتك  الفائق  ذكاءك  إن 
أسئلتكم، فال تتأمل، رغم أين أريد حماورتك إالّ أن الوقت ال يسمح.

إن معنى مسلم غري مؤمن ومؤمن غري مسلم هو كاآليت:
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إن  يقولون:  االحتاديني  ضمن  داخلني  ملحدين  احلرية(١)-  بداية  عهد  أر -يف  كنت 
للمجتمع  بالتطبيق  وجديرة  جداً  نافعة  شاملة  قيمة  دساتري  املحمدية  والرشيعة  يف  اإلسالم 
البرشي والسيام للسياسة العثامنية. فكانوا ينحازون إىل  الرشيعة املحمدية بكل ما لدهيم من 
قوة، فهم من هذه النقطة مسلمون، أي يلتزمون احلق ويوالونه، مع أهنم غري مؤمنني، بمعنى 

أهنم أهل ألن يدعون: «مسلمون غري مؤمنني».
أما اآلن فهناك مَن يعتقد بنفسه  اإليامن، فيؤمن باهللا ورسوله واليوم اآلخر، إالّ أنه يواىل 
بقوانني  يلتزم  ال  كان  وملا  املدنية.  اسم  حتت  لألجانب،  واملوافقة  للرشيعة  املناهضة  التيارات 
غري  مؤمناً  إذن  فيكون  حقيقية،  مواالة  يواليها  وال  واحلقيقة  احلق  هي  التي  األمحدية   الرشيعة 
مسلم. ويصح القول: كام أن  اإلسالم بال إيامن ال يكون سبباً للنجاة كذلك  اإليامن بال إسالم 

-عىل علم- ال يصمد وال يمنح النجاة.
 سؤالكم الثاين:   األجل املربم واملعلق، فهو بتعبري آخر:  األجل املسمى وأجل القضاء، 

كام تعلمون.
الباقي هو الباقي

أخوكم
سعيد النوريس

*   *   *

[ الفقه األكرب واملسائل الفرعية]
باسمه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿ 
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أخي العزيز الويف املدقق السيد  رأفت!
إن أفضل جواب وأسهله واحلامل للرخصة الرشعية هو جوابكم أنتم. فقد قال رشح 
(١) وهو عهد اإلعالن الثاين للدستور، أي  املرشوطية الثانية وتم ذلك يف سنة ١٩٠٨ من قِبَل السلطان عبد احلميد الثاين. 
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امللتقى «للداماد» ويف مرقاة الفالح: كفارة واحدة كافية لشهري رمضان. فكفارة واحدة كافية 
لوقائع متعددة ألن التداخل موجود. وقد قاال: هو الصحيح.

لكل  أن  فالعزيمة  احلقيقة.  نظر  زاوية  من  املسألة  هذه  يف  والرخصة  العزيمة  وهناك 
رمضان كفارته إن كان الشخص يطيق. أما جهة  الرخصة فبمقتىض التداخل، فالفرض كفارة 
معنى  وألن  املستحبات.  درجة  يف  املتفرقة  الكفارات  وتظل  رمضان.  شهور  لعدة  واحدة 

العقوبة ومعنى  العبادة مندرجان يف هذه الكفارة فال يكره عليها. فضال عن التداخل.
إننا منهمكون بأسس  اإليامن املسمى بـ« الفقه األكرب»، فال يتوجه ذهني توجها جادا يف 
وال  ومداركهم،  املجتهدين  مصادر  ومراجعة  الفرعية  املسائل  دقائق  نقل  إىل  احلارض  الوقت 
كي  الوقت  من  يل  متسع  ال  أنه  عن  فضال  لدي.  متوفرة  ليست  أيضا  الكتب  أن  عليكم  خيفى 
أراجعها. عالوة عىل ذلك فإن علامء  اإلسالم قد بحثوا هذه املسائل بتدقيقات صائبة بحيث مل 
تدع حاجة إىل تدقيقات عميقة يف الفرعيات. فلو كنت أشعر باحلاجة احلقيقية لكنت أراجع 
املصادر القيمة للمجتهدين حول هذه املسائل وأمثاهلا وكنت أبينها لك. وربام مل يأت بعدُ زمنُ 

االنشغال بمثل هذه احلقائق..
الباقي هو الباقي

أخوكم 
سعيد النوريس

*   *   *

مسألة ختص  االقتصاد
أهيا  اإلنسان ويا نفيس!

اعلم يقينا أن بدنك وأعضاءك ووجودك ومالك وحيواناتك التي أنعم هبا اهللا سبحانه 
ه لتستفيد، وأباحه لك لالنتفاع، ومل يملّكه  عليك ليس للتمليك بل لإلباحة. أي إنه ملّكك ملكَ
لك ملكا. فمثلُك العاجز عن إدارة املعدة -التي هي أسهل إدارة وأظهرها والداخلة ضمن 
االختيار والشعور- كيف يكون مالكا للعني واألذن وأمثاهلام من احلواس التي تستدعي إدارة 

خارجة عن دائرة االختيار والشعور.
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فام دامت  احلياة وما تتطلبها من أمور مل تُمنح لك للتمليك بل لإلباحة، فام عليك إالّ 
ضيّف يستضيف ضيوفا ويبيح هلم االنتفاع مما وضع  العمل  وفق دستور اإلباحة، أي بمثل المُ
املجلس من دون متلك هلا، إذ قاعدة اإلباحة والضيافة هي الترصف ضمن رىض  أمامهم يف 
المضيّف. فال يمكن اإلرساف فيام أُبيح للضيف وال إكرامُ أحدٍ بيشء منه وال الترصف فيه 

وال تضييعه والعبث به، إذ لو كان متليكا لكان يستطيع أن يترصف فيه وفق رغباته وأهوائه.
، وال  فمثلَ هذا متاما؛ ال جيوز االنتحار وإهناء  احلياة التي وهبها لك اهللا سبحانه إباحةً
أصحاهبا.  هبا  يرىض  ال  حمرمات  إىل  باختالس  النظر  معنىً  تفقأها  أي  عينك  تفقأ  أن  يمكنك 
قتلها  يمكن  ال  واألجهزة  واحلواس  اجلوارح  من  شاهبها  وما  واألنف  واللسان  األذن  وكذا 
ضيف الكريم. معنىً بالولوج يف احلرام. فينبغي الترصف يف مجيع النعم يف  الدنيا وفق رشيعة المُ

سعيد النوريس
إنذار هنائي إىل مفتى « أكريدر»
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

سأدير معكم حماورة، لكونكم صديقا قديام وزميال يف العلم. 
املصيبة  هذه  لدرء  معا  فلنسع  بكلينا،  تتعلق  عظمية  دينية  مصيبة  عن  أخربكم  إنني 

ورفعِها. وهي كاآليت:
لعملنا  تأييدا  وأزيد  اهتامما  أكثر  الكريم  شخصكم  يكون  أن  ينبغي  الذي  الوقت  يف 
للقرآن واإليامن وأسبق الناس يف الذود عنه؛ نراكم مع األسف تنظرون إلينا نظرة باردة تنطوي 
يف  سعيتم  بل  جمهولة.  ألسباب  املناوئ،  املنحاز  موقف  منا  اختذتم  حتى  املنافس،  روح  عىل 
تعيني ابنكم مديرا يف هذه القرية(١) ومن ثم إجياد مؤازرين وأصدقاء له، مما آل األمر إىل حالة 
ترتعد فرائيص بدال منكم كلام فكرت يف ماهيتها. وذلك ألنكم السبب واملسؤول عن اخلطايا 

واآلثام الناشئة من هذه احلالة، وذلك وفق قاعدة: « السبب كالفاعل».
فكام ال يتحول السم إىل ترياق بمجرد التسمية كذلك إطالق أيّ اسم كان عىل أوضاع 
هيئة تُضمر روح  الزندقة وهتيئ األمور لإلحلاد، ال يغري من األمر شيئا. فليطلق عليها أي اسم 
والعرشين  السادس  للمكتوب  الرابع  املبحث  من  السابعة  املسألة  يف  النوريس  األستاذ  يذكره  الذي  وهو   (١)

(الشخص الثاين).  
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يف  املوجودة  اهليئات  إذ  يتغري.  ال  فاملعنى  امليامني،  الوطنيني  أو  الشاب،  الوطن   : سواءً كان، 
أماكن أخر التي تتسمى بمنظامت   الشباب وجمالس القوميني األتراك، وحمافل التجدد، وما 
شاهبها من األسامء يمكن أن توجد يف أشكال أخر من دون أن تولد رضرا، ولكن سعي تلك 
اهليئة يف هذه القرية وبإرصار ضدنا ال تكون إالّ يف سبيل  الزندقة، وذلك ألننا منهمكون دوما 

يف خدمة  اإليامن وحقائق الدين فحسب منذ ثامين سنوات.
فال شك أن أعامل اهليئة العاملة اجلاهدة ضدنا تكون يف سبيل  اإلحلاد خالفا ألصول 
أم  هبا  علمتَ  سواءٌ  هذه،  هي  فالنتيجة  سبيل  الزندقة،  يف  ها  أعمالُ بُ  تُحسَ حتى  بل  الدين، 
ننشغل  نحن  بل  السياسية،  بالتيارات  قطعا  يل  عالقة  ال  أنه  اجلميع   لد تبني  قد  إذ  تعلم،  مل 

باحلقائق اإليامنية وحدها.
ليس  مسلكنا  ألن  سبيل  احلكومة،  يف  عمله  يعدّ  فال  ضدنا  عمال  أحد  عمل  لو  فاآلن 
سياسيا، وال يكون أيضا يف سبيل مستحدثات األمور، ألن شغلنا الشاغل احلقيقي هو األسس 
ألن  الدينية.  لدائرة  الشؤون  الرسمية  األوامر  سبيل  يف  أيضا  يكون  وال  والقرآنية،  اإليامنية 
االنشغال بانتقاد أوامرها ومعارضتها يشغلنا عن عملنا املقدس. فندع ذلك العمل  لآلخرين 

وال ننشغل به. بل نحاول أالّ نمس تلك األوامر عىل قدر املستطاع.
يف  تعد  هذه  خمالفته  فإن  علينا،  واملتعدي  لنا  املخالف  سلوك  يتخذ  الذي  فإن  لذا 
طوال  إيامين  تيار  مدار  أصبحت  القرية  هذه  إن  حيث  اسمه،  كان  أيا  واإلحلاد،  سبيل  الزندقة 

ثامين سنوات.
ومن هنا فإن الوضع الناشئ، وضعٌ جادّ مهم يتعلق بكلينا، استنادا إىل علمكم ومقامكم 
تلك  البنكم  ومعاونتكم  املناطق،  هذه  يف  ونفوذكم   ،الفتو منصب  ومنصبكم،  االجتامعي 

املعاونة الناشئة من عطفكم املفرط عىل األوالد.
إن بقائي هنا ليس دائمياً بل هو موقت، وأنا لست مكلفا بإصالح ذلك الوضع بل يمكن 
ونقطة  األمر  يف  السببَ  العايل، لكونكم  جنابكم  ولكن  ما.  حدّ  إىل  املسؤولية  من  أتخلّص  أن 
ها قبل كل يشء،  االستناد فإن النتائج الوخيمة التي تنشأ من ذلك الوضع يرتتب عليكم إصالحُ

ل يف سجل أعاملكم األخروية. أو تسعون يف سحب ابنكم من هذه القرية. وذلك لئال تُسجّ
سعيد النوريس
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[صحبة   أهل احلقيقة]
باسم من

o﴾   (اإلرساء:٤٤).  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿  
واملقروءة  املكتوبة  النور  رسائل  حروف  بعدد  وبركاته،  اهللا  ورمحة  عليكم  السالم 

واملتمثلة يف اهلواء إىل يوم القيامة.. آمني.
إخويت األعزاء األوفياء امليامني ويا رفقائي األقوياء  املخلصني يف خدمة القرآن واإليامن!
« الشيوخ»  رسالة  يف  أميل  بكم  حقق  إذ  والشكر،  احلمد  من  يتناهى  ال  بام  هللا  حمداً 

وادعائي يف رسالة «الدفاعات».
نعم، هللا احلمد واملنة بعدد  الذرات من األزل إىل األبد، بام أنعم بكم عىل رسائل النور 
منهم  كل  أمثاله،  من  وثالثني  ومائة  ألفٍ  بل  وثالثني،  مائة  بل  عبدالرمحن،  أمثال  من  بثالثني 

. يقابل ألفاً
أبداً،  بايل  يغادرون  وال  دائماً  اخلدمة  يف  يالزمونني  الذين  إخويت   أر إنني  وحيث 
يسعون للعمل لرسائل النور ويتبنّوهنا بجدية تامة وحيافظون عليها ويتوارثوهنا مثلكم ناشدين 
وأصلب  منى  إخالصاً  أكثر  وهم  موضعي  يف  أراهم  قدره..  حق  يشء  كل  رين  مقدّ احلقيقة، 
ورسور  تام  بفرح  ومويت  وقربي  أجيل  أنتظر  لذا  واإليامن..  القرآن  خدمة  يف  وأنشط  عوداً 

خالص واطمئنان قلبي كامل.
ال  التي  اجلليلة  خدماتكم  ويف  رسائلكم  يف  اليوم،  يف  مرات  عدة  أراكم  إخويت  يا  إنني 
وجتالسوا  حتاوروا  أن  يمكنكم  كذلك  وأنتم  األمر.  هبذا  وأطمئنه  شوقي  فأُشبع  ذهني،  تغادر 
أخاكم هذا الضعيف يف الرسائل، حيث الزمانُ واملكان ال حيوالن دون حماورات   أهل احلقيقة 
وحمادثاهتم، حتى لو كان أحدهم يف  الرشق واآلخر يف  الغرب وآخر يف  الدنيا وآخر يف  الربزخ؛ 

ألن الرابطة القرآنية واإليامنية -التي هي بمثابة راديو معنوي- جتعلهم يتحاورون فيام بينهم.
اجلواب.  أملك  ال  اآلن  إنني  األملاسية.  األقالم  يملكون  ممن  وارد  سؤال  هناك 
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ذكر  أستطيع  ال  ممن  و.....  وسليامن  ورأفت  إن  رشدي  اهللا..  بإذن  سيأتيكم  أملكه  ما  فمتى 

أسامئهم من إخوتى األفاضل أرجو أالّ يمتعضوا من عدم حماورهتم حماورة خاصة بالرسالة. 
قوة  وبنسبة  وأمهيتها  خدماتنا  عظمة  بنسبة  احليطة  واحلذر  اختاذ  إىل  مضطرون  إننا 

املعارضني هلا ودسائسهم الشيطانية.
الراجي دعواتكم
سعيد النوريس

*   *   *

[زمان  اجلامعة]
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، بعدد عارشات دقائق أيام الفراق.

إخويت األعزاء األوفياء ويا رفقائي األقوياء الفطنني يف خدمة القرآن واإليامن!.
املعنوية  حسب  الشخصية  تكونان  والقيمة  فاألمهية  زمان  اجلامعة،  الزمان،  هذا  إن 
للجامعة. وال ينبغي أن تؤخذ بنظر االعتبار ماهيةُ الفرد املادية الفردية الفانية، وال سيام شخص 
ضعيف مثيل الذي ال حول له وال قوة، ومنحه أمهية تفوق قيمته ألف درجة، وحتميل كاهله 
ألوف األرطال -وهو الذي ال يتحملَ رطال واحدا- سينسحق -بال شك- حتت هذا احلمل.
وحوادث  كثرية  بتجارب  للعميان-  -حتى  أظهرت  قد  النور  رسائل  فإن  احلمد  وهللا 
ر هذا  العرص، بل  العرص املقبل. فمهام بالَغتم يف مدحها  عديدة أهنا معجزة قرآنية تستطيع أن تنوِّ
ال  األمر،  هذا  يف  وحظ  اهتامم  من  يل  ونَه  ما تُولُ إالّ أن  وحقيقٌ هبا.  فهي أهلٌ هلا  عليها  والثناء 
أجد نفيس أهال له، ولو واحدا من األلف. بل أجدين فخورا إىل األبد باسم رسائل النور التي 
مع  اجلاد  واشرتاككم  اجلليلة  األعامل  إىل  احلثيث  بسعيكم  عظمى  نعمةً  الكريم  املنعم  الها  أوْ

طالهبا النجباء.
األفذاذ،  من  وأمثاهلم  الرباين  واإلمام  الغزايل  واإلمام  الشيخ  الكيالين  ق  صدّ لقد 
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إرسائيل»(١)  بني  كأنبياء  أمتي  الوارد « علامء  الحديثَ  اجلليلة  وبخدماهتم  القوية  بشخصياهتم 
وبإرشاداهتم السديدة وبآثارهم القيمة. ولكون أن تلك العصور كانت -من جانب- عصور 
النادرين  الفريدين  األشخاص  أولئك  أمثالَ  احلكيم  الرب  بعث  فقد  الفريدين،  اجلهابذة 

والدهاة السامني، إلسعاف  األمة.
أما اآلن فقد بعث املوىل الكريم «رسائل النور» التي هي بحكم شخص معنوي، وبعث 
طالهبا الذين هم -برس  التساند والرتابط- بحكم الفرد الفريد، إىل هذا  العرص، عرص  اجلامعة، 

املحاط بالظروف املعقدة واألوضاع الرهيبة، ألجل القيام بتلك املهمة اجلليلة.
وبناء عىل هذا الرس الدقيق فإن جنديا مثيل، ال وظيفة له إالّ وظيفة الطليعة لد مقام 

املشريية املثقلة باملهام اجلسيمة.
-وهم  وألجلهم  فردا،  فردا  فأحييهم  اخلواص،  سيام  وال  مجيعا،  إخويت  إىل  حتياتى 
األعزاء امليامني- أضم أقارهبم ومَن يف قراهم ضمن دعوايت ألقاريب وأهل قريتي. هكذا أدعو 

هلم وأرشكهم يف مغانمي املعنوية.
*   *   *

[عالج الوساوس وحكمتها]
إخويت األعزاء األوفياء املضحني!

إن سبب عدم استطاعتي املراسلة معكم هو بقائي حتت ضغط التضييق الشديد واملراقبة 
املستديمة والعزلة التامة عن الناس. فشكرا هللا خالقي الرحيم بام ال يتناهي من  الشكر، ملا أنعم 

ل عظيم حتى فشل قصدهم اخلبيث. به عليّ من صرب مجيل وتحمّ
االنفرادي،  السجن  من  سنة  يعادل  عنكم  فراقي  من شهور  هنا  عليّ  يمر  شهر  كل  إن 
ولكن بركات دعواتكم الطيبة حولت -بعناية إهلية- كلَّ يوم من أيامي إىل ما يعادل شهرا من 

العمر السعيد.
فال تقلقوا عىل راحتي، إن ألطاف  الرمحة اإلهلية مستمرة.

(١) املناوي، فيض القدير ٣٨٤/٤؛ عيل القاري، املصنوع ١٢٣؛ العجلوين، كشف اخلفاء ٨٣/٢.
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أخي  صربي! كن صابرا، ال هتتم بمرضك الناشئ من توتر األعصاب والوهم. واعلم 
إن  اخلواطر  ألن  ذلك  بالشفاء.  لكم  أدعو  ذلك  ومع  ورائه،  من  خطورة  وال  فيه  رضر  ال  أنه 
كانت سيئة فاسدة فال رضر منها، ألنه؛ كام أن صورةَ النجاسة يف املرآة ليست نجسة، وصورةَ 
احلية ال تلدغ، وصورة النار ال حترق، كذلك ال رضر من اخلواطر النجسة والقبيحة والكفرية 
د دون رىض من املرء، وتتمثل يف مرايا  القلب واخليال دون اختيار منه. فقد تقرر يف علم  التي تَرِ

األصول: أن  تصور  الكفر ليس كفرا وختيل الشتم ليس شتام.
مثال  ألن  ذلك  نورانية.  ألهنا  أيضا  حسنة  رها  وتصوّ تخيّلها  فإن  احلسنة  اخلواطر  أما 
النوراين وصورتَه يف املرآة يبعث النور والضياء، فلها خاصيته. بينام مثال الكثيف ميّت ال حياة 

فيه، فال تأثري له أيضا.
أما اآلالم واألوجاع الروحية، فهي أسواطٌ ربانية حتث عىل املجاهدة  والصرب، إذ تقتيض 
وذلك  واألمان،  االطمئنان  يف  البقاء  دون  وكذلك  يف  اليأس  الوقوع  دون  الحيلولةَ  الحكمةُ 

ل بالصرب والتحيل  بالشكر. باملوازنة بني اخلوف والرجاء، مع التجمّ
القبض  حالة  ورودُ  هو  الرتقي  مدار  أن  احلقيقة:  لد   أهل  مشهور  دستور  فإنه  لذا 

ي اجلالل واجلامل... والبسط إىل املنتبهني اليقظني، بتجليات اسمَ
أخي  صربي!

ها  إنه ما من رضر يصيب رسائل النور من جراء أداء وظيفة اإلمامة يف املسجد، بل أدِّ
بنيّة  الرخصة، وال تتورع منها حاليا.

إخويت!
تُصاب  لئال  هنا،  من  الرسائل  بورود  تبوحوا  فال  كثريون،  إن  املنافقني  الحذرَ  احلذر! 

خدمةُ رسائل النور برضر.
مع  أتت  كام  فعادت  تدوينها،  من  نتمكن  ومل  وردت  قد  املهمة  احلقائق  من  كثريا  إن 

األسف. إنني هنا وحيد ومنعزل كليا.
*   *   *
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[أيّ رسالة أفضل؟]
خدمة  يف  الصامدين  الثابتني  اجلادين  رفقائي  ويا  املضحني،  األوفياء  األعزاء  إخويت 

القرآن واإليامن!
إنكم مدار سلواين وعزائى يف هذه  الدنيا، فلقد حققتم آمايل وأمانيّ الكبرية يف حقكم، 

ليرضَ اهللا عنكم أبدا.. آمني.
ة هنا والسيام «الكلمة العارشة»، فلو كنتُ قادرا  لقد أثمرتْ إرسالياتُكم فوائدَ جمّ
فأيّام  مدة،  منذ  الرسائل  هذه  التَق  مل  كنت  وملا  ثمينة.  هدية  منها  ورقة  كل  مقابل  لدفعتُ 
أحسنها..  هذه  وأقول:   األخر أطالع  ثم  وأفضلها،  أُوالها  هذه  أقول:  أقرؤها،  رسالة 
وهكذا الرسالة تلو األخر حتى اقتنعت قناعة تامة -وتغمرين احلرية- أن أجزاء رسائل 
معجزة  فإهنا  غرو  وال  مقامها،  يف  رئاسة  منها  فلكل   ،األخر إحداها  تفضل  ال  النور 

هذا  العرص. ر  تنوِّ قرآنية 
هلذا  مهم  معنوي  علمي  مرشد  هي  -التي  النور  لرسائل  الكاملة  للمجموعة  إن 
احلقيقة  وجتانس  تالئمها  كرامات  فهي  األفذاد،  األشخاص  كرامات  مثل  كراماتٍ   العرص- 
انتشارها،  ويف  اإليامنية،  احلقائق  إظهار  يف  والسيام  كثرية  أنواع  يف  ترد  فكراماتُها  العلمية، 
العارشة،  الكلمة  وككرامة  األمحدية،  املعجزات  لرسالة  الظاهرة  الثالث   كالكرامات 
هلا  منها  فكل  الرسائل.  من  الكثرية  وأمثاهلا   الكرب واآلية  والعرشين  التاسعة  والكلمة 
أورثتني  عديدةً  وقائعَ  إن  حتى  كثرية،  وحوادث  كثرية  بأمارات  تظهر  هبا،  خاصة  كرامات 
معنوي  مرشد  بمثابة  النور  لرسائل  الكاملة  املجموعة  أن  من  الشك  يداخلها  ال  تامة  قناعة 

إلنقاذ إيامن طالهبا عند سكرات  املوت.
احلديث  يف  ورد  ملا  واحد  مثال  النوري»(١)  األكرب  «احلزب  أن  فاقتنعت  شاهدت  لقد 
بـ«احلزب  مرفقا  إليكم  أرسله  أن  عىل  فعزمتُ  سنة»(٢)  عبادة  من  خري  ساعة  الرشيف «تفكر 
ترمجة  حاولت  وملا  استكتابه.  من  أمتكن  مل  األخري  لطول  ولكن  القرآين»(٣)  األعظم 

(١) تأمالت فكرية باللغة العربية لألستاذ النوريس عىل صورة مناجاة.
(٢) انظر:  الغزايل، إحياء علوم الدين ٤٢٣/٤؛ القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن ٣١٤/٤؛ عيل القاري، املصنوع ٨٢؛ 

العجلوين، كشف اخلفاء ٣٧٠/١.
(٣) جمموعة آيات كريمة خمتارة والتي تعمق  التفكر اإليامين بالتأمل يف األنفس واآلفاق.
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«احلزب األكرب» فكرت يف أن أمثالكم من اإلخوة ليسوا بحاجة إىل الرتمجة، لذا سأرسله لكم 
بصورته العربية.

وإن ما أرسلته إليكم من خالصة «املقام األول لآلية الكرب» هي أساس هذا «احلزب 
األكرب» إذ عندما أُضيفَ بعضُ الفقرات الصغرية وبعض القيود -من دون اختيار- إذا بتلك 
اخلالصة تأخذ شكال آخر، فانبسطتْ وتوسعت وسطعَت براهينُ التوحيد فيها -كام يف اآلية 
كلام  إنني  بحيث  وفكري،  وقلبي  لروحي  عظيام  انرشاحا  وأورثت  معانيها  وزادت   -الكرب
لطيف  بذوق  شعرت  والسأم-  التعب  -أثناء  ومتأمال  متفكرا  األكرب»  «احلزب  ذلك  قرأت 

وشوق عظيم.
*   *   *

[ العقل والقلب معا يف رسائل النور]
هذه الفقرة كتبتُها جوابا عن سؤال، لعل يف بياهنا فائدة لكم.

: سأل مطالعون بكثرة لكتب  األولياء ودواوين  العلامء هذا السؤالَ
ملاذا جيد قارئ رسائل النور إيامنا وإذعانا يف قلبه، ويَشعر بشوق دائم ولذة جديدة أكثر 

بكثري مما جيده يف تلك الكتب؟
لألولياء  القديمة  الكتب  وأغلب  السابقني  مصنفات  العلامء  من  ا  قسمً أن  اجلواب:  
الصاحلني تبحث يف ثامر  اإليامن و نتائجه و فيوضات  معرفة اهللا سبحانه، ذلك ألنه مل يكن يف 
األسس  تلك  كانت  إذ  وأسسه،  جذور  اإليامن  يقتلع  سافر  هجوم  وال  واضح  تحدّ  عرصهم 

متينةً ورصينة.
تستطيع  ال  وأسسه،  أركان  اإليامن  عىل  منظام  مجاعيا  عنيفا  هجوما  هناك  فإن  اآلن  أما 
أغلبُ تلك الكتب والرسائل التي كانت ختاطب األفراد وخواص  املؤمنني فقط أن تصدّ التيار 

الرهيب القوي هلذا الزمان، وال أن تقاومه.
أسس  اإليامن  تنقذ  فهي  الكريم،  للقرآن  معنوية  معجزة  فلكوهنا  النور،  رسائل  أما 
يف  وحفظه  وحتقيقه  بإثبات  اإليامن  وإنام  املوجود،  الراسخ  من  اإليامن  باالستفادة  ال  وأركانه، 



قسطموني                                                                                     ٩٩  مــلــحــق 

من  كلُّ  م  حكَ حتى  ساطعة.  وبراهني  كثرية  بدالئلَ  واألوهام  الشبهات  من  وإنقاذه  القلوب 
نعِم  النظر فيها؛ بأهنا أصبحت ضروريةً يف هذا  العرص كرضورة اخلبز والدواء. يُ

قَ يف املقامات والدرجات،  ارْ د وَ إن الدواوين واملؤلفات السابقة تقول: كن وليا وشاهِ
وأبصرْ وتناول األنوار والفيوضات!.

بينام رسائل النور تقول: كن مَن شئتَ وأبرص. وافتح عينيك فحسب، وشاهد الحقيقةَ 
وأنقذ إيامنك الذي هو مفتاح  السعادة األبدية.

فالدرس  لذا  اآلخرين؛  ختاطب  ثم  فها  مؤلّ نفس  إقناعَ  أوال  حتاول  النور  رسائل  إن  ثم 
ن من إزالة وساوسها وشبهاهتا إزالة  الذي أقنع نفسَ املؤلف األمارة بالسوء إقناعا كافيا وتمكّ
ه من أن يصد تيار  الضاللة  تامة هلو درس قوي بال شك، وخالصٌ أيضا، بحيث يتمكن وحدَ
و  جياهبها  أن  بل  املنظمة-  اجلامعية  رهيبة -بتشكيالهتا  معنوية  شخصية  اختذت  التي  احلارضة 

يتغلب عليها.
وأدلته  خطى  العقل  وفق  عىل  تسري  مصنفات  العلامء  كبقية  ليست  الرسائل  إن  ثم 
ونظراته، وال تتحرك كام هو الشأن لد  األولياء املتصوفني بمجرد أذواق  القلب وكشوفاته. 
 ،وإنام تتحرك بخطى احتاد  العقل والقلب معا وامتزاجهام، وتعاون  الروح واللطائف األخر
فتحلّق إىل أوج العال وتصل إىل مراقٍ ال يصل إليها نظرُ   الفلسفة املهامجة فضال عن أقدامها 

وخطواهتا، فتُبيّن أنوارَ احلقائق اإليامنية وتوصلها إىل عيوهنا املطموسة.
*   *   *

[حكمة  التكرار]
إخوتى األعزاء األوفياء حق الوفاء!

أربع  طوال  حتملت  العذاب  ملا  فلوالكم  هذه  الدنيا؛  يف  ورسوري  سلواين  مدار  ألنتم 
سنوات. فثباتُكم وصمودُكم منَحاين صربا قويا وجلَداً أمام  العذاب. فلقد وردتْ إىل اخلاطر 

دفعةً واحدة النقاطُ اآلتية:
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-حسب  القمر  كانشقاق  جلية  قرآنية  معجزة  هذه  الزلزلة  إن  إخوتى!  أوالها:  

اعتقادي-؛ فلقد اضطر أعتى املتمردين إىل الدخول يف حالة التصديق.
خدمات  موا  وقدّ جادا  سعيا  عوا  سَ النور،  كطالب  مجاعة  توجد  ال  القدم  منذ  ثانيتها:  
وا  وا من  الباليا واملصائب بأتعاب قليلة، علام أن الذين أدّ جليلة يف طريق احلق واحلقيقة ثم نجَ
عُرش ما قدمناه من خدمات لإليامن والقرآن قد قاسوا أضعاف أضعاف ما قاسيناه. بمعنى أننا 

يف حالة تدفعنا إىل  الشكر واحلمد دوما.
تكررت  قد  احلقائق  من  عددا  أن  فرأيت  إلينا،  املرسلة  الرسائل  طالعت  لقد  ثالثتها:  
واختياري، فتضايقتُ  ملناسبة املقام؛ إذ تكررت تلك املسائل دون إراديت بل خالف رغبتي 
من  النسيان الذي اعرت ذاكريت، وفجأة ورد إىل  القلب هذا التنبيه: «انظر إىل ختام الكلمة 

عرشة». التاسعة 
الكريم،  يف  القرآن  الواردة  للتكرارات  اجلميلة  م  كَ الحِ بيان  يتناول  وهو  إليه  فنظرت 
أن  فرأيت  الكريم،  للقرآن  حقيقي  تفسري  هي  التي  النور  رسائل  يف  أيضا  تَظهر  كم  الحِ فهذه 

كم، بل هي رضورية أيضا. تلك التكرارات منسجمة متاما مع تلك الحِ
ثم إن كال من  لطفي وعبد الرمحن وعيل الصغري قد طلبوا مني -باسمكم مجيعا- رشح 
هبا  ألنشغل  وقتي  يتسع  ال  أنه  إالّ  الرتكية  إىل  وترجمتَها  العربية»  والعرشين  التاسعة  «اللمعة 
وال تسمح حايل حاليا بذلك. وسيؤدي تلك الوظيفةَ -إن شاء اهللا يف املستقبل- طالب آخر 

من طالب النور.
سؤال:  لِمَ ال تصيب زلزلةُ األرض  روسيا، بل تصيب فقط...؟

ف خيتلف عن االستخفاف بدين  اجلواب:  ألن االستخفاف والكفر بدين منسوخ محرّ
أبدي حق. فهذه اإلهانة تثري غضب األرض وتزلزهلا.

*   *   *
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[الرسائل تنترش بذاهتا]
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إخويت األعزاء الثابتني املضحني األوفياء!
دعوات  جيعل  أن  وتعاىل  سبحانه  الرمحن  رمحة  من  راجيا  املقبل،  عيدكم  أهنئ  أوال:  
إخواين امليامني يف جوف الليايل املباركة ويف أسحارها مباركةً منورةً يل وألهل  اإليامن والسيام 

م القرآين ﴿ ! * # $  ﴾ سَ تلك التي تُرفع من قِبَلهم يف الليايل الثابتة قيمتُها بالقَ
.......

النور  رسائل  طالب  ألن  يقلق،  أالّ  فعليه  يقلقه.  ما  بأن «خللويص»  أشعر  إنني  ثالثا:  
حتت محاية رمحة اهللا ونَظَارةِ عنايته. وملا كانت مشقات  الدنيا تورث الثوابَ واألجر األخروي، 
وأهنا عابرةٌ زائلة كذلك، ينبغي أن تقابَل تلك المصائبُ بالثبات والصمود مع التحيل  بالصرب 

اجلميل ضمن  الشكر.
مغانمي  كل  يف  معي  فأنتم  دعوايت..  ضمن  داخلون  « خلويص»  وكذا  مجيعا  إنكم 

ومكاسبي املعنوية.
رابعا:  إن رسائل النور تنترش بذاهتا حتت محاية  القرآن الكريم واحلفظ الرباين.. وهي 
ون حادثات الزمان املزلزلة  تتفيض وتتنور أكثر يف الرس. وإنني عىل أمل أنكم يا إخواين ستصدّ

ن من الكدر». -كام هو دأبكم إىل اآلن- وليكن دستورنا دوما «من آمن بالقدر أمِ
*   *   *

[الدواء املقدس]
إخويت األعزاء!

إنني باملقابل أهنئكم أيضا بالعيد السعيد.
تسألون عن صحتي وراحتي.



١٠٢                                                                                                            المالحق   
مقدس  دواء  هو  الذي  باإليامن  أسعفني  إذ  يتناهى،  ال  محدا  الكريم  خالقي  أمحد  إنني 
لكل داء وأغاثني بدواء الرضا بالقضاء النابع من  اإليامن بالقدر، مما دفعني إىل  الشكر ضمن 
 الصرب، عىل الرغم من شدة برودة الشتاء هنا، والسيام يف غرفتي، عىل الرغم من وحشة الغربة 
والعزلة  التام  االنفراد  من  الرغم  عىل  الثالثة،  العصبية  األمراض  وضيق  ثالث،  جهات  من 

الكاملة، وتعريض ملا ال يُتحمل من املشقات واملضايقات.
*   *   *

[نارشو الرسائل]
إخويت األعزاء األوفياء اخلالصني!

النور  لرسائل  نارشين  أمثالكم  من  لق  خَ إذ  له،  هناية  ال  محدا  الرحيم  ريب  أمحد  إنني 
ضعيف  شخص  كاهلَ  أرهق  الذي  الثقيل  العبء  وخففَ  هلا.  ومالكني  عليها  وحمافظني 

مثيل. عاجز 
*   *   *

[رفض اإلفراط]
.....

حدي  تفوق  وأمهية  مقاما  نحي  ومَ نحوي  املفرط  حسنِ  الظن  قبولُ  يمكن  ال  إنه 
جواهر  إىل  لة  ودالّ داعية  وكوهنا  وخدمتها،  النور  رسائل  باسم  كان  إذا  إالّ  درجة،  ألف 

 القرآن الكريم.
نعم، ليس يل حقٌّ قط يف قبول مثل هذا  الظن احلسن باعتباري الشخيص الذي ال أمهية 

له إطالقا.
*   *   *
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[ الصدقة تدفع البالء]
إخويت األعزاء الصادقني الثابتني املوقرين!

إن توديعكم كتابة «الفهرس» إىل الشخص املعنوي الناشئ من هيئتكم املتساندة، وعىل 
لكم.  ودائميا  حقيقيا  أستاذا  وجدتم  فلقد  جدا.  مجيل  عملٌ  بينكم  فيام  األعامل  توزيع  صورة 

فذلك األستاذ املعنوي أفضل بكثري من أخيكم هذا العاجز. بل ال يَدع حاجة إليه.
إخويت! 

حادثات  إىل  ونظرت  العسكرية،  اخلدمة  إىل  أخذكم  بسبب  أجلكم  من  قلقتُ  عندما 
الزمان خطر عىل قلبي ما يأيت:

عى أن كل ما أتاها هو من  سة عىل أسس فاسدة، والتي تدّ إن احلضارة األوروبية المؤسّ
عندها كادّعاء  قارون  ﴿ ! " # $ % ﴾   (القصص:٧٨) فال تشكرُ ربّها الذي أحسن 
الرشك  يف  سقطت  حيث  حسناهتا  عىل  سيئاهتا  كفةُ  رجحت  والتي  تعاىل،  وكرمه  بفضله  إليها 
بفكرها املادي امللوث. إن هذه احلضارة تلقّت صفعةً ساموية قوية بحيث أبادت حماصيل مئات 
باحلكومات  نزلت  قد  إذ  للنار؛  طعمة  وجعلتها  تدمريا  رهتا  ودمّ وتقدمها،  رقيّها  من  السنني 
سيـفر(١)-  ها  معاهدة  وإقرارِ اخلالفة  ومركزَ  اإلسالمي  -إلهانتها  العامل  الظاملة  األوروبية 
خسارةٌ فادحة واهنزام كلّي بحيث ال تستطيع اخلروج من عذاب يف  الدنيا كعذاب  جهنم، بل 

تضطرب وتصطرخ فيها. أجل إن هذا االهنزام، إنام هو عقاب تلك اإلهانة.
هذا، ويقيض أشخاص حمرتمون هنا حكام قاطعا بأن واليتَي « إسبارطة» و« قسطموين» 
ومها مركزا انتشار رسائل النور حمفوظتان من اآلفات الساموية بالنسبة لسائر الواليات. وأن 
إن  إذ  والدين.  العقيدة  يف  وقوة  حتقيقي  إيامن  من  النور  رسائلُ  تُورثه  ما  هو  ذلك  يف  السبب 
أمثال هذه اآلفات الساموية تنـزل نتيجة سيئات تنشأ من ضعف  اإليامن. فلقد ثبت يف احلديث 
الرشيف « الصدقة تدفع البالء»(٢) فتلك القوة اإليامنية أيضا تدفع تلك اآلفات حسب درجتها.

*   *   *
قدت يف سنة ١٩٢٠ بينها وبني احللفاء. وهي شبه استسالم لتلك  (١) معاهدة جائرة بحق  الدولة العثامنية عُ
الدول؛ حيث المضايقُ حتت إرشاف جلنة دولية، واقتصادياتُها تسيّرها احللفاء، وغريها من البنود املجحفة. 

(٢) انظر: املناوي، فيض القدير ٢٣٦/٤؛ العجلوين، كشف اخلفاء ٣٠/٢.
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[سعيد صعيد]
مطلق،  وتواضعٍ  لألنانية،  كيل  وتركٍ  للذات،  تام  نكران  يف  صعيدا،  كن  سعيد!  يا 

كالرتاب. لئال تعكر صفو رسائل النور وتقلل من تأثريها يف النفوس.
*   *   *

[مسألتان]
إخويت!

 واألخر النور  طالب  ختص  إحدامها  مسألتان:  األيام  هذه  يف  قلبي  إىل  أُخطِرتْ  لقد 
ختص   أهل  الدنيا. فأكتبهام لكم ألمهيتهام.

املسألة األوىل: [أمارتان عىل حسن اخلامتة]
إن هناك بشارات سامية وقوية -يف الشعاع األول- حول دخول طالب النور الصادقني 

األوفياء القبرَ بحسن اخلامتة، وأهنم سيكونون من أهل اجلنة.
 .كنت أنتظر منذ مدة، دليال قويا يُسند هذه املسألة العظيمة جدا، وهذه البشارة الكرب

فلله احلمد واملنة خطرت أمارتان دفعة واحدة عىل  القلب.
األمارة األوىل:  لقد قىض  أهل الكشف والتحقيق أن  اإليامن التحقيقي كلام ارتقى من 
علم اليقني إىل  حق اليقني يستعيص عىل السلب، فال يُسلَب. وقالوا: إن  الشيطان ال يستطيع أن 
يورث أحدا يف سكرات  املوت إالّ إلقاء الشبهات بوساوسه إىل  العقل فحسب. أما هذا النوع 
من  اإليامن التحقيقي، فال يتوقف يف حدود  العقل فحسب، بل يرس إىل  القلب وإىل  الروح 
وإىل الرس وإىل لطائف أخر، فيرتسخ فيها رسوخا قويا بحيث ال تصل يد  الشيطان إليها أبدا. 

فإيامن أمثال هؤالء مصون من الزوال بإذن اهللا.
الكاملة  بالوالية  احلقيقة  بلوغ  هو  التحقيقي  هذا  اإليامن  إىل  الوصول  طرق   إحد إن 

بالكشف والشهود، وهذا الطريق إيامن شهودي خيص أخصّ اخلواص.
البداهة  درجة  البالغِ  اليقني  بعلم  اإليامنية  احلقائق  تصديق  فهو  الثاين  الطريق  أما 
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والرضورة، وبقوة تبلغ درجة  حق اليقني، وذلك بفيض رس من أرسار  الوحي اإلهلي من جهة 
 اإليامن بالغيب وبطراز برهاين وقرآين يمتزج فيه  العقل والقلب معا.

ها وحقيقتها. نعم، إن  فهذا الطريق الثاين هو أساسُ رسائل النور، وخميرتُها، وروحُ
طالهبا اخلواص يشاهدون ذلك، بل إذا ما نظر اآلخرون أيضا بإنصاف فإهنم يرون أن رسائل 

النور تبني استحالة الطرق املخالفة للحقائق اإليامنية، وأهنا غري ممكنة وممتنعة.
ق طالب النور  األمارة الثانية:  إن دعوات خالصة كثرية جدا ومقبولة تُرفع دوما ليُرزَ
الصادقون حسن اخلامتة واكتساب  اإليامن الكامل. فهي دعوات كثرية إىل درجةٍ ال جيد العقلُ 

جماال لعدم قبول أيٍّ من يف تلك األدعية.
فمثال:  إن خادما لرسائل النور وطالبا من طالهبا يدعو خالل أربع وعرشين ساعة مائة 
مرة حلسن خامتة طالب النور ونيلهم  السعادة األبدية، ويدعو خالل تلك األدعية ما يقرب 
ودخوهلم  القرب  عقباهم  وحسن  إيامهنم  لسالمة  الواحد،  اليوم  يف  األقل  عىل  مرة  ثالثني  من 

بإيامن. فهو يدعو بتلك األدعية ضمن أكثر الرشوط استجابة وقبوال للدعاء.
ثم إن جمموعة األدعية املرفوعة من قبل الطالب أنفسهم، وهم يتعرضون -من حيث 
 اإليامن- يف هذا الزمان للهجامت من مجيع اجلهات. تلك األدعية التي يدعو هبا كلٌّ إلخوته 
اآلخرين، والتي يلهجون هبا بألسنتهم الربيئة لسالمة إيامهنم وإيامن إخوهتم.. أقول إن جمموع 
ها رحمةُ الرمحن العظيمة وحكمتُه الواسعة. فلو اُفرتض ردّ  تلك األدعية قوية إىل درجة ال تردّ
مجيع تلك األدعية وقبول دعاء واحد منها، لكفاه قبوال لدخول كل طالب من الطالب القبرَ 

بسالمة  اإليامن، ذلك ألن كل دعاءٍ يُرفع من قِبَلهم هو دعاء متوجه إىل اجلميع.
املسألة الثانية: [حكمة اهنزام  الدولة العثامنية]

لقد ظهر يف الوقت احلارض جزء من جواب  سعيد القديم الناطق باسم هذا  العرص عن 
السؤال الذي أورده جملس مثايل روحاين يتشاورون فيام بينهم مصري  العامل اإلسالمي، وذلك 

يف «حوار يف رؤيا» املنشور يف كتاب «السانحات»(١) واملطبوع قبل عرشين سنة.

(١) املنشور ضمن جمموعة «صيقل  اإلسالم».
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فقد قال ذلك املجلس املعنوي يف ذلك الوقت: ما احلكمة يف اهنزام  الدولة العثامنية يف 

هذه  احلرب التي انتهت باندحار  األملان؟
وقال  سعيد القديم جوابا: لو كنا منترصين لكنّا نضحي بكثري من املقدسات الدينية يف 
يَت هبا بعد سبع سنوات- ولكانت تُطبَّق بالقوة واإلكراه  حِّ سبيل احلضارة األوروبية -كام ضُ
الرشيفني  احلرمني  يف  والسيام  اإلسالمي،  يف  العامل  يف  األناضول  املطبق  تامة  النظام  وبسهولة 
بفضل  العناية  يف  احلرب  باهنزامنا  اإلهلي  القدرُ  سمح  وهلذا  األوروبية.  املدنية  باسم  ويعمم 

اإلهلية حفاظا عىل تلك األماكن املباركة.
يف  كالذي  الليل،  يف  أيضا  ئلت  سُ متاما  اجلواب  هذا  عىل  سنة  عرشين  مرور  وبعد 
احلوار؛ يف الوقت الذي هناك منبع عظبم لنرص سيايس يف األوساط الدولية، وهو البقاء عىل 
احلكمة  فام  معنا،  االحتاد  إىل  وجلبهام  واهلند  وإنقاذ  مرص  الضائع،  لك  المُ اسرتجاع  و   احلياد 
من اختفاء هذا املنبع العظيم عن أنظار هؤالء األذكياء بل الدهاة حتى سلكوا طريقا ضارا 
 جدو وال  فائدة  وال  به  يوثَق  ال  مضطرب  أمره (اإلنكليز)  يف  مشكوك  عدو  إىل  فانحازوا 

من االنحياز إليه.(١)
سئلتُ هذا السؤال، وكان اجلواب الوارد من جانب معنوي هو أن اجلواب الذي أجبته 

عن سؤال معنوي قبل عرشين سنة، هو جواب هذا السؤال بالذات أي:
اإلسالمي  يف  العامل  يُطبَّق  هنا  املطبق  لكان  النظام  املنترص  الغالب  جانب  التُزم  ما  إذا 
مقاومة  دونام  االنتصار،  نشوة  ضمن  الدنية،  باسم  املدنية  هناك  ذ  نفَّ ويُ املقدسة،  واألماكن 
تُذكر. فألجل سالمة ثالثامئة ومخسني مليونا من  املسلمني، مل يروا هذا اخلطأ الظاهر فترصفوا 

ترصف العميان.
*   *   *

(١) كانت  احلكومة الرتكية آنذاك منحازة إىل اإلنكليز حتت غطاء املوقف احليادي من  احلرب، وانحازت إىل 
جانبها فعالً قبل انتهائها بقليل حيث أعلنت  احلرب عىل  األملان.
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[نتائج دنيوية يف العمل  للنور]
إخويت األعزاء الصادقني!

ن خدماتكم اجلليلة وأدعوه تعاىل أن يوفقكم فيها، وأشكر  أهنئكم بالعيد السعيد وأثمّ
خالقي الرحيم شكرا ال يتناهى إذ جعل من إخوة ثابتني مضحني من أمثالكم مالكني لرسائل 
النور ونارشين هلا. فكلام تذكرتُكم امتألتْ روحي انرشاحا وقلبي فرحا، فال تكون مغادريت 
يل دون   الدنيا موضع أسف، بل أنظر إىل  املوت كصديق، لدوام حيايت ببقائكم أنتم، فأنتظر أجَ

قلق واضطراب. ليرضَ اهللا عنكم أبدا... آمني. آمني.
مثلام يَشعر أغلب العاملني من طالب رسائل النور نوعا من الكرامة واإلكرام اإلهليني، 

يَشعر أخوكم هذا العاجز بأغلب أنواعها وأنامطها، وذلك لشدة حاجته إليها.
يف  انشغلنا  كلام  أننا  باهللا:  قسمني  مُ يعرتفون  املناطق  هذه  يف  املوجودون  النور  وطالبُ 
إنني  كياننا.  يمأل  غامرا  وفرحا  يف  القلب،  واالنرشاح  املعيشة  يف  السعة  وجدنا  النور  خدمة 
كذلك أشعر هبذا يف كياين كله شعورا تاما بحيث تسكت نفيس األمارة وشيطاين أيضا بحرية 

أمام تلك البداهة.
*   *   *

[ الدعاء الشامل]
اعلموا أنني منذ أكثر من سنة أضم يف دعائي كلَّ أقرباء طالب النور املنشغلني برسائل 
النور من أزواج وأوالد ووالدين. وإن سبب ذلك هو انخراط بعض األشخاص يف دائرة النور 

مع عوائلهم وأوالدهم ومتعلقاهتم.
*   *   *

[أجد عمل يف الوقت احلارض]
لقد أنزلت العدالةُ اإلهلية باملدنية الدنيّة التي أهانت  اإلسالم عذابا أليام ومعنويا أرداها 
مدنية  وأذواقَ  ملذاتِ  املستمرة  المخاوفُ  تلك  أزالت  فلقد  اجلاهلني.  الوحوش  درك  إىل 
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اآلخرين  رقاب  عىل  والتسلط  الرقي  من  نشوتَهم  منهم  وطيّرت  سنة  مائة  واإلنكليز   أوروبا 

ونشوة االستيالء عليهم.
فلقد أذاقتهم  العدالة اإلهلية ذلك الخوفَ الرهيب، وقذفت عىل رؤوسهم قنابل الرعب 

والرهبة والقلق واالضطراب.
إن ألزمَ شيءٍ يف مثل هذا الوقت وأجد عمل وأجدر وظيفة هو إنقاذ  اإليامن...

نعم، إن إيامن شخص واحد إنام هو مفتاح ونور لعامل أبدي خالد أوسع من هذه  الدنيا. 
وهلذا فإن رسائل النور تُكسب المتعرضَ إيمانُه للهالك ملكا أعظم من هذه الكرة األرضية، 

وتورثه سلطنة أجد منها، ومتنحه فتوحات أعظم منها..
*   *   *

[وظيفة املنتسب إىل رسائل النور]
حادثة تبني كرامة من كرامات رسائل النور لد استنساخها حوالينا:

بلغ  وملا  « الشيوخ».  رسالة  يكتب  كان  عمله،  يف  جادّ  وقور  شيخ  وهو  للنور  طالب 
أواخر الرجاء احلادي عرش، ولد ذكر وفاة املرحوم « عبد الرمحن» كتب قلمه «ال اله إالّ هو» 
قا البشارة اإلشارية القرآنية  ونطق لسانه «ال اله إالّ اهللا» فختم صحيفة حياته باحلسنى، مصدّ

بأن طالب النور تُختم حياهتم باحلسنى ويدخلون  القرب باإليامن. رمحة اهللا عليه رمحة واسعة.
تنبيه مهم إلخويت يف  اآلخرة:

يضم هذا التنبيه مادتني:
أوالها:  أن أهم وظيفة للمنتسب إىل رسائل النور، كتابتها، ودعوة اآلخرين إىل كتابتها، 
فيغنم  النور»،  رسائل  «طالب  عنوان  يكسب  يستكتبها،  أو  يكتبها  فالذي  انتشارها؛  وتعزيز 
هبذا العنوان حظًا من مكتسبايت املعنوية، ومن دعوايت اخلرية وترضعايت التي أدعوها كل أربع 
. فضالً عن ذلك يكسب حظاً من مكتسبات معنوية  وعرشين ساعة بامئة مرة بل تزيد أحياناً

أللوف من إخواين الربرة ومن دعواهتم الطيبة التي يدعون اهللا هبا. 
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مقبولة  عبادة  من  أنواع  أربعة  بمثابة  هي  التي  الرسائل  بكتابته  فإنه  ذلك  عىل  وعالوة 
ي إيمانَه.. ويسعى إلنقاذ إيامن غريه من املهالك.. وينال  التفكر  يكسبها بأربعة وجوه.. إذ يقوّ
هذا  التفكر..  إىل  غريه  ويدفع  األثر  يف  ورد  كام  أحياناً  سنة  عبادة  بمثابة  يكون  الذي  اإليامين 
يقايس  ما  الشديدة  األوضاع  من  ويقايس  اخلط  جييد  ال  الذي  أستاذه  حسنات  يف  ويشرتك 

بمعاونته له.. نعم، يستطيع أن يكسب أمثال هذه الفوائد اجلليلة.
، فكأنام يقدم هدية عظيمة  إين أقسم باهللا أن الذي يكتب رسالة صغرية لنفسه عن فهمٍ

يل. بل كل صحيفة منها جتعلني يف امتنان، كام لو هتد إليّ أوقية من السكر.
املادة الثانية:  وا أسفا، إن أعداء رسائل النور من  اجلن واإلنس املارقني الذين ال يؤمنون 
ووسائل  جدا  خفية  بدسائس  الشيطانية  اخلبيثة  رضباهتم  ينـزلوا  أن  حياولون  نون  يؤمَ وال 
متسرتة، لعجزهم عن صدّ قالع رسائل النور املتينة كالفوالذ وحججها القوية قوة السيوف 
تّاب واملستنسخني من حيث ال يشعرون وبثِّ الفتور يف مهمهم  األملاسية، وذلك لتثبيط مهم الكُ
وحملِهم عىل التخيل عن الكتابة. والكتّاب قليلون جدا -والسيام هنا- مع شدة احلاجة إليهم، 
فإهنم  الصمود،  يستطيعون  ال  الطالب  من  قسام  أن  وحيث  املرتبصني.  األعداء  مراقبة  وشدة 

مون -إىل حد ما- هذه البلدة من تلك األنوار. يُحرِ
رسالة  أية  يفتح  إن  ما  احلقيقة  مرشب  يف  ومقابلتي  وجمالستي  حماورتى  يف  يرغب  فمن 
كانت، فإنه ال يقابلني بل يقابل أستاذه اخلادم للقرآن. ويستطيع أن يتلقى بذوق خالص درسا 

يف حقائق  اإليامن.
*   *   *

[مسألتان دقيقتان]
أكتب إليكم مسألتني دقيقتني وردتا بتنبيه معنوي.
املسألة األوىل: [ما تولده سذاجة  املسلمني]

لقد ورد يف التنبيه سببان خاصان يف عدم استجابة الدعوات الكثرية -املرفوعة يف شهر 
رمضان الفائتِ لسالمة  أهل السنة واجلامعة ونجاهتم- استجابة جلية يف الوقت احلارض.
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السبب األول:  أن خاصية هذا  العرص العجيبة هي غلو  املسلمني يف السذاجة وتساحمهم 
واحدة من شخص ارتكب  هم حسنة  وجتاوزهم عن خطيئات جناة رهيبني، إذ لو رأ أحدُ
 عىل حقوق ألوف العباد، سواء عىل حقوقهم املعنوية أو املادية، ينحاز  ألوف السيئات وتعدّ
والطغيان  أهلُ  الضاللة  ل  يشكّ الصورة  وهبذه  الواحدة.  احلسنة  تلك  ألجل  الظامل  ذلك  إىل 
األكثرية العظمى من الناس رغم أهنم قلة قليلة جدا، وذلك ملواالة أولئك السذج هلم، وألجله 
نـزل القدرُ اإلهلي المصيبةَ العامة التي ترتتب وتنبني عىل خطأ األكثرية. بل إن عملهم هذا  يُ
نحن  نعم،  بأنفسهم:  هم  يقولوا  حتى  هتا.  شدّ عىل  بل  واستمرارها،  املصيبة  دوام  عىل  يُعني 

نستحق هذه املصيبة.
ح عليه قطعا من الزجاج  نعم، إن من يعرف قيمة األملاس -كاإليامن واآلخرة- ثم يرجّ
من  ناشئا  كان  إن  هذا  تفضيله  أن  إالّ  رشعية.  رخصة  فله  قطعية،  لرضورة  واملال-  -كالدنيا 
حاجة بسيطة جدا أو من خوف جزئي، أو من هو متّبع أو من طمع، فهو خرسان بجهالة 

وبالهة يستحق لطمة تأديب عليها.
ثم إن التجاوز عن السيئات والعفو والصفح إنام يكون عن حقوق الشخص نفسه. أي 
 عىل حقوقه وليس له العفو والسامح عن الذي هيضم حقوق  له أن يعفو ويصفح عمن تعدّ

اآلخرين من اجلناة والطغاة. إذ يكون رشيكا معهم يف ظلمهم.
السبب الثاين:  مل يؤذن لكتابته.

[تأويل برش] :املسألة الثانية
إخويت!

نة يف سجن « أسكي شهر» عىل  إن تأويالت الروايات الواردة حول  أحداث الساعة المدوّ
الرغم من ظهور صدقها وتطابقها، فإن عدم معرفة  أهل العلم وأهل  اإليامن لتلك التأويالت 
وعدم مشاهدهتم هلا دفعني إىل مبارشة كتابة إيضاح بشأهنا وبيانِ احلكمة فيها، وعزمت عىل 

ذلك، وكتبتُ ما يقرب من صحيفتني فعال. ثم أُسدل الستار أمامي، فتأخر البحث.
ففي غضون هذه السنني اخلمس توجهتُ إليها ست مرات وكلام توجهت لكتابتها مل 

أوفّق. إالّ أنه أُخطر عىل قلبي بيان حادثة ختصني تُعدّ من فرعيات تلك املسألة وهي:
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 وأر املستقبل  يف  نورا   أر بأنني  جازمة  وعقيدة  قوي  بأمل  الناس  أبرش  كنت  أنني 
يف  أهل  اإليامن  عىل  المخيّم  إزالة  اليأس  ألجل   البرش هبذه  أبرشهم  املقبلة،  األيام  يف  ضياءً 
بداية  عهد احلرية، وقبل ظهور رسائل النور بمدة مديدة. حتى كنت أبرش هبا طالبى قبل  عهد 
احلرية. وكنت أصمد أمام احلادثات الرهيبة ببوارق تلك البرش، كام يف رسالة «السانحات»، 
مثلام ذكره « عبد الرمحن» فيام كتبه من تاريخ  احلياة وكنت أتصور ذلك النور-كاآلخرين- يف 
حميط واسع ويف دائرة عظمى يف  عامل  السياسة ويف  احلياة االجتامعية اإلسالمية. ولكن أحداث 

ن يف تلك البرش السارة عن املستقبل. سَ بني وتخيّب أميل الحَ العامل كانت تكذّ
الكاملة  والقناعة  التامة  الطمأنينة  أورثت  قلبي  عىل  خاطرةٌ  وردت  غرة  حني  وعىل 
وبقطعية تامة. فقد قيل يل: «إن تأويل بشاراتك وإخبارك منذ مدة برؤية نور -والتي كنتَ 
من  بحق  عامل  اإلسالم  بل  بحقكم  وتعبريها  وتفسريها  وتكررها-  جادة  بعالقة  هبا  ترتبط 
حيث  اإليامن هو رسائل النور، فهي ضياء، حيث أخذتْ جلّ اهتاممك، بل هي نور ومقدمة 
حاالت  من  سيأيت  وملا  ويف  عامل  السياسة  واسعة  دائرة  يف  وتظنه  تتخيله  كنتَ  ملا   وبرش
ل تصورتَه تلك السعادةَ املؤجلة فكنتَ تبحث عنه  سعيدة متّسمة بالدين. هذا النور المعجّ

لد باب  السياسة».
موضع  إىل  ينظر  كمن  كنتَ  فقد  مسبق،  بحسّ  سنة  ثالثني  قبل  هبذا  شعرتَ  لقد  نعم، 
أسود من خالل ستار أمحر فكنتَ تر اللون أمحر. إذن فام شاهدتَه من نورٍ صدقٌ وصواب، 

تك فتنةُ  السياسة. ولكن طبّقتَه بشكل خطأ، فقد خدعَ
*   *   *

[مهمة رسائل النور]
ر أيضا  ر ختريبات جزئية، وال ترمم بيتا صغريا مهدما، بل تعمّ إن رسائل النور ال تعمّ
به.  وحتيط  حتتضن  اإلسالم  كاجلبال-  -صخورها  عظيمة  قلعة  وترمم  كلية،  عامة  ختريبات 
وهي ال تسعى إلصالح قلب خاص ووجدان معني بل تسعى أيضا -وبيدها إعجاز القرآن- 
يئت هلا  ملداواة  القلب العام املجروح، وضامد األفكار العامة املكلومة بالوسائل املفسدة التي هُ
ه نحو  الفساد نتيجةَ تحطُّم  كّمت منذ ألف سنة، وتنشط ملداواة  الوجدان العام الذي توجّ ورُ
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األسس اإلسالمية وتياراته وشعائره التي هي املستند العظيم للجميع وال سيام عوام  املؤمنني. 

نعم، إهنا تسعى ملداواة تلك اجلروح الواسعة الغائرة بأدويةِ إعجاز القرآن واإليامن.
ينبغي  الغائرة،  واجلروح  الواسعة،  والشقوق  الرهيبة،  الكلية  التخريبات  هذه  فأمام 
زة بدرجة  حق اليقني وبقوة اجلبال ورسوخها، ووجودُ أدوية  وجود حجج دامغة وأعتدة مجهّ
بة هلا من اخلواص ما يفوق ألف ترياق وترياق (مضاد للسموم) وهلا من املزايا ما يضاهي  مجرّ

عالجات ال حدّ هلا.
فرسائل النور النابعة من اإلعجاز املعنوي للقرآن الكريم، تؤدي هذه املهمة ويف هذا 
لإليامن  حمدودة  غري  لمراتبَ  انكشاف  مدار  بكوهنا  نفسه  الوقت  يف  وحتظى  أداء،  أتم  الوقت 

ومصدر رقي يف مدارجه السامية غري املتناهية. 
أمجلتها  كثريا.  اهللا  وشكرت  كاملة،  فسمعتُها  طويلة،  مكاملة  جرت  املنوال  هذا  وعىل 

لكم. وملناسبة هذه احلادثة أُبيّن لكم حادثة وردت عىل خاطري يف هذه األيام:
هذه  وردت  مرة  وثالثني  ثالثا  أذكار  الصالة  ختام  يف  التوحيد  كلمة  أذكر  كنت  عندما 
اخلاطرة عىل قلبي: أن ساعة  التفكر املذكورة يف احلديث الرشيف: «تفكر ساعة خري من عبادة 

سنة» موجودة يف رسائل النور، فاسعَ للعثور عليها وامتالكها...
*   *   *

[نتائج االهتامم باألخبار السياسية]
جواب األستاذ حول سؤال أورده كل من « أمني»(*) و« فييض»(*)

اجلارية يف األوساط  سؤال:  إنكم تذكرون يف جوابكم: أن من يتابع بلهفةٍ الحوادثَ 
السياسية الواسعة يترضر من حيث وظائفه يف الدوائر الصغرية اخلاصة.. نرجو إيضاحا هلذا؟

يقول أستاذنا:
الكرة  يف  الدائرة  بالرصاعات  الوقت  هذا  يف  بالغا  اهتامما  يويل  من  إن  نعم،  اجلواب:  
جدا؛  كثرية  ومعنوية  مادية  أرضارٌ  تلحقه  بوساطة  الراديو،  وفضول  بلهفة  ويتابعها  األرضية 
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فإما أنه يشتت عقلَه ويصبح أبلها -روحا ومعنى- وإما أنه يشتت قلبَه فيكون ملحدا روحا 
، وإما أنه يشتت فكره فيغدو أجنبيا روحا ومعنى. ومعنىً

نعم، إين شاهدت رجال من العوام صاحب تقو ودين -وآخر ينتسب إىل العلم- قد 
حزن حزنا شديدا حلد البكاء الهنزام كافرٍ عدوٍ لإلسالم منذ القدم، وذلك لكثرة اهتاممه بام ال 
رّ رسورا بالغا من تقهقر مجاعة السادة من  أهل البيت جتاه كافر عنيد! يعنيه، ويف الوقت نفسه سُ
عقلُه  يتعلق  عامي  رجل  ل  يفضّ أن  وتشتت  العقل،  للجنون  مثال  أعجب  هذا  أليس 

بدائرة  السياسة الواسعة كافرا عدوا لدودا لإلسالم عىل جماهد سيد من  أهل البيت؟
اخلارجية  الشؤون  يف  العاملني  بوظيفة  ما-  حدٍ  -إىل  تتعلق  مسائل  السياسة  إن  نعم، 
ساذج  عامي  رجل  إىل  املسائل  تلك  دفع  أما  املسؤولني.  والقادة  يف  اجليش  وأركان  احلرب 
وإثارته هبا، ورصفه عام يلزمه من وظائف جتاه شؤون روحه وأمور دينه، بل حتى جتاه شؤونه 
عله هبذا التلهف والفضول سائبَ  الروح،  الشخصية بالذات ولوازم بيته وقريته، ومن ثم جَ
إليها..  خائر  الشوق  واإلسالمية،  اإليامنية  احلقائق  نحو  ألذواق  القلب  فاقدا  ثرثار  العقل، 
وكذا إثارة العوام بتلك االهتاممات التافهة التي تقتل قلوهبم معنىً -بام يشبه هتيئة اجلو املالئم 
لإلحلاد- ودفعهم إىل استامع  الراديو يف شؤون سياسية ال تعنيهم يف يشء... أقول: إن كل ذلك 
لرضر بالغ للحياة االجتامعية اإلسالمية بحيث إن  اإلنسان كلام فكر بنتائجها الوخيمة املرتتبة 

عليها يقشعر من هوهلا جلده، ويقف شعره!
عْل  جَ اجلسيم  اخلطأ  من  ولكن  وحكومته،  وقومه  بوطنه  عالقه  له  إنسان  كل  إن  نعم، 
انجرافا  األشخاص  لبعض  مؤقتة  لسياسة  تابعةً  واحلكومة  الوطن  ومصلحة  منافع  األمة 
رها نفسها.. فضال عن أن حصة كل شخص من تلك  الروح الوطنية  لتيارات موقتة، بل تَصوّ
والقومية وما ترتتب عليها من وظائف إن كانت واحدة فإن حصته جتاه وظائف قلبه ومهامت 
روحه وواجباته الشخصية والبيتية والدينية وغريها عرشون بل مائة حصة. لذا فإن تضحية 
هذه العالقات اجلادة والرضورية جدا ألجل تلك احلصة الواحدة من التيارات السياسية غري 

الرضورية مما ال يعنيه شيئا... أقول: إن مل يكن هذا جنونا فام هو إذن؟
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هذا هو جواب أستاذنا الذي ألقاه علينا برسعة، ونحن بدورنا كتبناه باستعجال. فنرجو 
غض  النظر عن التقصري.

ويف  أنفسنا  يف  يقوله  ما  شاهدنا  قد  ألننا  األستاذ،  يقوله  ما  ق  نصدّ بدورنا  ونحن  نعم، 
إىل  االستامع  ألجل  نفسها-  صالة  اجلامعة -وربام  الصالة  هم  بعضُ ترك  حتى  فعال.  أصدقائنا 
وفضوله  الشديد  باهتاممه  إنه  حتى  بذاته.  وقت  الصالة  أثناء  يف  األخبار  يذيع  الذي   الراديو 
ولسفاهتها  احلارضة  املدنية  عىل  متالحقة  قوية  صفعة  هي  أخبار  احلرب -التي  ملتابعة  البالغ 
تلهفا  الواسعة  أوساطها  يف  الدائرة  السياسية  للشؤون  فه  وتلهّ وألهانتها  اإلسالم-  وضالهلا 
هم وحارت عقولُهم، مما  شديدا واالسرتشاد يف شؤونه -بالراديو- بآراء أناس تسممت نفوسُ

أضرّ بعمله املقدس اجلليل رضرا جسيام.
من طالب النور          من طالب النور 

                  أمني   فييض
*   *   *

[فساد اهلواء املعنوي وعالجه]
بعد  يف  الشوق،  وفتورا  رهقا،  هنا  من  القريبني  النور  طالب  ويف  نفيس  يف   أر كنت 
قلته  ما  أن  رأيت  حيث  اآلن  إالّ  بوضوح  ذلك  سبب  أفهم  أكن  ومل  احلرم.  األشهر  انقضاء 

-ظنا- من سبب إنام هو حقيقة. وهي:
كام أن اهلواء يؤثر تأثريا سيئا إن كان فاسدا -فسادا ماديا- كذلك اهلواء املعنوي إذا ما 
ه  املؤمنني  فسد -فسادا معنويا- فإنه يؤثر تأثريا سيئا يف كل شخص وحسب استعداده. إنّ توجّ
عامة وإقباهلم اجلاد يف الشهور الثالثة إىل كسب مغانم أخروية والفوزِ يف جتارهتا، يصفّي اهلواء 
له. حتى يتمكن من الصمود جتاه اآلفات املهلكة  املعنوي للعامل اإلسالمي عامة وينقيه ويجمّ

والباليا الرهيبة. فكل مؤمن يستفيد من ذلك اهلواء الصايف اجلميل حسب درجته.
أبواب  وتتفتح  األخروية،  السوق  أوضاعُ  تتبدل  املباركة  الشهور  ميض  بعد  ولكن 
م اهلواء  السوق الدنيوية، فيعرتي الهممَ والتوجهاتِ يشءٌ من التغري والتبدل، إذ األبخرة تسمّ
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املتصاعد من األمور التافهة السخيفة، وتفسد ذلك اهلواء اجلميل. فيترضر بدوره كلُّ مؤمن 
حسب درجته.

النور،  رسائل  بمنظار  األمور  إىل  ينبغي  النظر  أنه  هو  منه  والنجاة  الداء  هذا  وعالج 
والسعي يف اخلدمة السامية بجد أكثر وشوق أعظم كلام ازدادت املشكالت. ألن فتور اآلخرين 
إىل  مضطرا  نفسه  جيد  إذ  شوقهم،  وحتفيز  اهلمة  أهل  غرية  إلثارة  مدعاةٌ  اخلدمة  عن  وتخلّيهم 

محل يشء من أعبائهم ومهامهتم، بل ينبغي له ذلك.
*   *   *

[ الذنوب يف  آخر الزمان]
لذنوب  الرهيب  التضخم  حول  روايات  هناك  فجأة:  عىل  القلب  أُخطرت  مسألة 
شخص  يرتكبه  ما  أضعاف  إنسان  يرتكب  أن  يمكن  هل  أفكر:  فكنت  الزمان.  يف  آخر  املرء 
حتى  لدينا-  -املجهولة  هذه  ذنوب  أي   تر املرات؟  بألوف  والذنوب  اخلطايا  من  واحد 
ودمار  الساعة  قيام  تسبب  بل  ته،  حدّ وتزيد  غضبَه  فتثري  الكون  ومتس  للموجودات  ض  تتعرّ

العامل عليهم؟
وها قد رأينا أسباهبا املتعددة يف الوقت احلارض:

فمثال:  لقد فُهم من وجوهها املتعددة، بجهاز  الراديو املوجود لدي. حيث إن شخصا 
واحدا يرتكب مليونا من  الكبائر دفعةً واحدة بكلمة واحدة يتفوه هبا يف  الراديو، فيُقحم ماليني 

املستمعني له يف  الذنوب.
نعم، إن جهاز  الراديو ينطق بلسان واحد، إالّ أنه يدفع مئات األلوف من الكلامت يف 
اهلواء دفعة واحدة. فبينام ينبغي أن يَمأل هذا اجلهاز -الذي هو نعمة إهلية عظمى- ذراتِ اهلواء 
من  الضاللة  املتولدة  البرش  سفاهة  أن  إالّ  وتعاىل،  سبحانه  هللا  والشكر  والثناء  باحلمد  قاطبة، 

تستعمل هذا اجلهاز بام خيالف  الشكر واحلمد هللا. فال جرم أنه سيعاقب عليها.
نعم، إن املدنية الدنيّة الظاملة قد عوقبت، بكفراهنا بالنعمة اإلهلية وعدم إيفائها  الشكر 
هللا، جتاه ما أنعم عليها سبحانه من اخلوارق احلضارية، لرصفها تلك اخلوارق إىل الدمار حتى 
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ون يف ذروة احلضارة واملدنية إىل أدنى من  سلبت سعادة  احلياة كليا وأردت الناسَ الذين يُعدّ

اقَتهم عذاب  جهنم قبل الذهاب إليها. دركات الوحوش الضالة، وأذَ
نعم، إن كون جهاز  الراديو نعمة إهلية كلية يقتيض شكرا كليا، وال يكون ذلك  الشكر 
الكيل إالّ بتالوته  القرآن الكريم باستمرار، كي يوصل إىل خماطبيه احلاليني دفعة واحدة ذلك 
للقرآن  حافظ  ساموي  كمقرئ  فيصبح  واألرض،  الساموات  خالق  من  الصادر  األزيل  الكالمَ 
الكريم يملك ألوف األلوف من األلسنة. وهبذا يكون قد أدّ ما عليه من مهمة  الشكر واحلمد 

هللا، فيديم يف الوقت نفسه تلك  النعمة املهداة.
*   *   *

[هل حفظ القرآن أفضل أم استنساخ الرسائل؟]
إخويت األعزاء األوفياء!

إن نشاطكم وجهودكم بام يفوق آمايل، ستجعلني يف شكر وامتنان هللا تعاىل إىل آخر رمق 
من حيايت..

استنساخ  أم  أفضل  الكريم  حفظ  القرآن  هل  املرة:  هذه  رسالتكم  يف  سؤال  ورد  وقد 
رسائل النور؟

إن جواب سؤالكم هذا بدهي، ألن أعظم مقام يف هذا الكون ويف كل عرص هو للقرآن 
منه  حرف  لكل  إن  حيث  عليه،  م  ويتقدّ آخر  عمل  أي  ل  يفضُ وحفظه  تالوته  وإن  الكريم. 

حسناتٍ ترتاوح من العرشة إىل األلوف.
ولكوهنا  وحججه،  اإليامنية  العظيم  القرآن  حلقائق  براهينُ  النور  رسائل  ألن  ولكن 
حة هلا، ينبغي السعي هلا أيضا  رة حلقائقه وموضّ وسيلة إىل حفظ  القرآن الكريم وتالوته، ومفسّ

جنبا إىل جنبِ حفظِ  القرآن الكريم.
*   *   *
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[تعديل  الشفقة املفرطة]
إىل  للمنساقني  الصواب  تعيد  حقيقة 
مسالك  البدع والضاللة بشفقتهم املفرطة

ملا كانت شفقة  اإلنسان تجلياً من جتليات الرمحة الربانية، فال ينبغي جتاوز درجة  الرمحة 
اإلهليــة واملغاالة أكثر من رمحة من هو رمحة للعاملني ملسو هيلع هللا ىلص، فلو جتاوزها وغاىل هبا فإهنا ليســت 

رمحة وال رأفــة قط، بـل هي مرض روحي وســـقم قلبي يفيض إىل  الضـاللـة واإلحلاد.
عىل  يرتتب  وما  يف  جهنم،  واملنافقني  عذاب   الكفار  تأويل  إىل  االنسياق  إن    : فمثالً
 اجلهاد وأمثاهلا من احلوادث -من جراء ضيق شفقة املرء عن استيعابه وعدم حتملها له- إنكار 
لقِسم عظيم من  القرآن الكريم واألديان الساموية وتكذيب له، وهو ظلم عظيم وعدم رمحة 
يف منتهى اجلور يف الوقت نفسه؛ ألن محاية الوحوش الكارسة والعطفَ عليها، وهي التي متزق 
فقدان  من  نابعة  بالغة  ووحشية  الربيئة،  احليوانات  تلك  جتاه  عظيم  غدر  الربيئة،  احليوانات 

 الوجدان والضمري.
فالتعاطف إذن ومواالةُ أولئك الذين يبيدون حياة ألوف  املسلمني األبدية ويمحوهنا، 
والدعاءُ  واخلطايا،  ارتكاب  الذنوب  إىل  بدفعهم  العاقبة  سوء  إىل  مئات  املؤمنني  ويسوقون 
ألولئك   الكفار واملنافقني، رحمةً هبم وعطفاً عليهم لينجوا من  العقاب الشديد، ال شك أنه 

ظلم عظيم وغدر شنيع جتاه أولئك  املؤمنني املظلومني.
: أن  الكفر والضاللة حتقري عظيم للكائنات وظلم  وقد أثبتتْ رسائل النور إثباتاً قاطعاً
شنيع للموجودات، ووسيلة لرفع  الرمحة اإلهلية ونزول املصائب والباليا، حتى وردت روايات 

من أن  األسامك التي يف قعر البحر تشكو إىل اهللا ظلم اجلناة، لسلبهم راحتها.
وهلذا فالذي يرأف ويعطف عىل جترع  الكافر صنوف  العذاب يف النار، يعني أنه ال يرأف 
يشفق  وال  بل  بالعطف  وأجدر  بالرأفة  أليق  هم  ممن  العد  حيصيهم  ال  أبرياء  عىل  يعطف  وال 

. عليهم، بل يظلمهم ظلماً فاضحاً
 . بتىل به  األبرياء أيضاً ولكن هناك أمر آخر وهو أن البالء عندما ينـزل باملستحقني له، يُ
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الذين  املظلومني  ألولئك  األبرياء  خفية  رمحة  هناك  أن  إالّ  هبم.  الرأفة  عدم  يمكن  ال  وعندها 

ترضروا من ذلك البالء النازل باجلناة.
الذي  والقتل  املظامل  من  كثيراً  أتأمل  األوىل-  العاملية  يف  احلرب  ما  وقت  كنت -يف  ولقد 
يفوق  عذاباً  ب  أتعذّ وكنت  وعوائلهم،  أطفاهلم  جتاه  والسيام  جتاه  املسلمني  األعداء  يرتكبه 

طاقتي -ملا فيّ من شفقة مفرطة ورأفة متزايدة- وحينها ورد عىل  القلب فجأة اآليت:
إن أولئك  األبرياء املقتولني يُستشهدون ويصبحون أولياء صاحلني، وإن حياهتم الفانية 
تُبدل إىل حياة باقية، وإن أمواهلم الضائعة تصبح بحكم الصدقة فتبدل أمواالً باقية. بل حتى 
هلم  بالنسبة  كثرية  مكافآت  اإلهلية  خزينة  الرمحة  من  هلم  فإن  كفاراً  املظلومون  أولئك  كان  لو 
-مقابل ما عانَوا من البالء يف  الدنيا- بحيث لو رفع ستار الغيب فإن ما ينالونه من رمحة ظاهرة 

يدفعهم إىل أن يلهجوا بـــ« الشكر هللا واحلمد هللا».
من  الناشئ  الشديد  من  األمل  اهللا  بفضل  ونجوت  تامة،  قناعة  به  واقتنعت  هذا،  عرفتُ 

 الشفقة املفرطة.
*   *   *

[نظرة إىل رسالة «املناظرات»]
لقد ألقيت نظرة إىل رسالة «املناظرات» وذلك بعد مرور مخس وثالثني سنة عىل تأليفها، 
فرأيت فيها ويف أمثاهلا من مؤلفات « سعيد القديم» أخطاءً وهفوات. إذ ألّف تلك اآلثارَ يف 

حالة روحية ولّدها االنقالب السيايس.(١) وأنشأهتا مؤثرات خارجية وعوامل حميطة به.
إنني أستغفر اهللا بكل حويل وقويت من تلك التقصريات راجيا من رمحته تعاىل أن يغفر 

تلك اخلطايا التي ارتكبتُها بنية حسنة وبقصد مجيل، لدفع  اليأس المخيّم عىل  املؤمنني. 
ني هييمنان عىل آثار « سعيد القديم» -كهذه الرسالة- واألساسان ذوا  إن أساسني مهمّ
حقيقة ولكن، كام حتتاج كشفيات  األولياء إىل تأويل، والرؤ الصادقة إىل تعبري، فإن ما أحس 
إىل  بل  تعبري،  إىل  كذلك  بحاجة  األمر-  وقوع  قبل  مسبق -أي  القديم»  بإحساس  « سعيد  به 
(١) املقصود إعالن  املرشوطية، وهي إدارة البلد عىل النمط الغريب من جملس نيايب ودستور ووزارة مسؤولة أمام املجلس 

النيايب.(املرتجم).
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تعبري دقيق. إالّ أن إخباره عام توقع حدوثَه، وبيانه تلكام احلقيقتني بال تأويل وال تعبري، أدّ إىل 
ظهور يشء من النقص والقصور وخالف الواقع فيام أخرب عنه.

األساس األول:  هو ما زفّه من برش سارة للمؤمنني بظهور نورٍ يف املستقبل. زفّ هذه 
البرش ليزيل هبا يأسهم ويرفع عنهم القنوط، فلقد أحسّ  بإحساس مسبق أن رسائل النور 
ستنقذ إيامن كثري من  املؤمنني، وستشد أزرهم يف زمان عصيب عاصف. إالّ أنه نظر إىل هذا 
بت االنقالب وحاول تطبيق ما رآه من نور عىل  النور، من خالل األحداث السياسية التي واكَ
واقع احلال من دون تعبري وال تأويل. فوقع يف ظنه أن ذلك النور سيَظهر يف  عامل  السياسة ويف 
جمال القوة ويف ميدان فسيح. فقد أحسّ إحساسا صادقا إالّ أنه مل يوفّق يف التعبري عن بُرشاه 

توفيقا كامال.
األساس الثاين:  لقد أحس  « سعيد القديم» ما أحسّ به عدد من دهاة  السياسة وفطاحل 
وا له، ولكن هذا اإلحساس المسبَق كان   األدباء؛ بأن استبداداً مريعاً مقبلٌ عىل  األمة، فتصدّ
بحاجة إىل تأويل وتعبري، إذ هامجوا ما رأوه من ظل ضعيف الستبدادات تأيت بعد مدة مديدة 
وألقت يف نفوسهم الرعب، فحسبوا ظل استبداد ليس له إالّ االسم استبداداً أصيالً، فهامجوه. 

فالغاية صحيحة إالّ أن اهلدف خطأ.
ويف  مىض.  فيام  املخيف  هذا   االستبداد  بمثل  أيضا  القديم»  أحسّ « سعيد  فلقد  وهكذا 
بعض آثاره توضيحات باهلجوم عليه، وكان ير أن  املرشوطية الرشعية وسيلة نجاةٍ من تلك 
أحكام  نطاق  ضمن   والشور الرشعية  تأييدها  باحلرية  يف  سعى  لذا  املرعبة.  االستبدادات 

القرآن، آمال أن تدفعا تلك املصيبة.
موظفيها  من  بثالثمائةٍ  كبّلت  قد  احلرية  داعيةَ  تسمى  دولة  أن  الزمانُ  أظهر  لقد  نعم، 
رجل  ثالثامئة  كأهنم  عليهم  وسيطرت  سنة،  ثالثامئة  منذ  اهلنود،  من  مليونٍ  ثالثامئة  املستبدين 
ت قانوهنا اجلائر عليهم بأقسى صورة من صور  كون ساكنا. ونفذّ ال غري، حتى مل ترتكهم يحرّ
اسمَ  العدالة  هذا  اجلائر  لقانوهنا  وأعطت  واحد.  جمرم  بجريرةِ  األبرياء  آالف  آخذةً   الظلم، 
عت العالَم ودفعته إىل نار  الظلم. هذه الدولة غدت مقتد ذلك   االستبداد  دَ واالنضباط. فخَ

القادم يف املستقبل.
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طُرف  صورة  عىل  وردت  ومالحظات  قصرية،  هوامش  «املناظرات»  رسالة  ويف 
ح  ولطائف، فهي من قبيل املالطفة مع قسم من طالبه الظرفاء يف تأليفه القديم ذاك، إذ قد وضّ

هلم األمور بأسلوب الدرس واإلرشاد.
ها وأساسها، هي ما يف خامتتها من حقيقةِ  ثم إن زبدةَ هذه الرسالة «املناظرات» وروحَ
املستقبل.  يف  النور»  ظهور «رسائل  سيشهد  الذي  املهد  إالّ  هي  وما  الزهراء»،  إقامةِ « مدرسة 
فكان يُساق إىل تأسيسها دون إرادة منه. ويتحر -بحس مسبق- عن تلك احلقيقة النورانية 
لرية  ألف  عرشة  تسع  رشاد  نَح  السلطان  مَ إذ  أيضا،  املادية  جهتها  بدت  حتى  مادية  صورة  يف 
األوىل  العاملية  اندالع  احلرب  أن  إالّ  فعال،  ها  قواعدُ وأُرسيت  املدرسة،  تلك  لتأسيس  ذهبية 

حال دون إكامل املرشوع.
وفعالً  احلقيقة.  تلك  يف  إنجاز  وسعيت  إىل  أنقرة،  ذهبتُ  سنوات  ست  حوايل  بعد  ثم 
عرش  مخسة  ختصيص  عىل  عضو  مائتي  بني  من  جملس   األمة  يف  نائباً  وستون  وثالثة  مائة  وافق 
مجيع  املدارس  ت  دّ سُ مرة-  ألف  -ألف  لألسف  يا  ولكن  مدرستنا،  لبناء  ورقية  لرية  ألف 

. الدينية، ومل أستطع أن أنسجم معهم فتأخر املرشوع أيضاً
بيد أن املوىل القدير أسس برمحته الواسعة اخلصائص املعنوية لتلك املدرسة وهويتها يف 
« إسبارطة» فأظهر «رسائل النور» للوجود. وسيوفق -إن شاء اهللا- طالب النور إىل تأسيس 

اجلهة املادية لتلك احلقيقة أيضا.
إن سعيدا القديم عىل الرغم من معارضته الشديدة ملنظمة « االحتاد والرتقي» فإنه مال 
إىل حكومتها والسيام إىل  اجليش، حيث وقف منهم موقف تقدير وإعجاب والتزام وطاعة. 
وما ذاك إالّ بام كان حيس به من إحساس مسبَق من أن تلك اجلامعات العسكرية واجلمعية امللية 
سيظهر منهم بعد سبع سنوات مليون من  الشهداء الذين هم بمرتبة  األولياء. فامل إليهم طوال 
ها هلم  به. ولكن بحلول  احلرب العاملية وخضّ أربع سنوات دون اختيار منه، وبام خيالف مشرَ
أُفرز الدهن املبارك من اللبن فتحول إىل خميض ال قيمة له. فعاد « سعيد اجلديد» إىل االستمرار 

يف جهاده وخالف سعيدا القديم.
*   *   *
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[حول املؤلفات األخر]
إىل إخويت «اخلواص» من طالب رسائل النور، وهم أصحاهبا و وارثوها وإىل «األركان» 

وهم ركائز رسائل النور وخواص اخلواص، أبيّن ما يأيت ملناسبة حادثة وقعت يف هذه األيام:
إن رسائل النور تسد احلاجة التي ختص احلقائق اإلسالمية، فال تدع حاجةً إىل مراجعة 

.مؤلفات أخر
لم بتجارب كثرية قاطعة؛ أن أقصرَ طريق وأسهلَه إلنقاذ  اإليامن وتقويته وجعله  ولقد عُ

حتقيقيا هو يف رسائل النور.
مخس عرشة  مخسة عرش أسبوعا بدال من  نعم، إن رسائل النور تقطع ذلك الطريق يف 

سنة، فتبلغ باملرء اإليمانَ احلقيقي.
يطالع  كان  حتى  سنة،  عرشين  قبل  باملطالعة  شغوفا  الفقري  هذا  أخوكم  كان  وبينام 
-بفهم- كتابا جملدا أحيانا يف يوم واحد، فقد كفاه منذ ما يقرب من عرشين سنة القرآنُ الكريم 

ورسائل النور املفاضة منه. فلم أحتج حتى إىل كتاب واحد. ومل أحتفظ بأي كتاب عندي.
وعىل الرغم من أن أبحاث رسائل النور تدور حول حقائق متنوعة جدا، فإنني مل أجد 
حاجة إىل مراجعة أي كتاب كان يف أثناء تأليفها منذ عرشين سنة. فال شك أنكم ال حتتاجون 

كذلك إىل مؤلفات أخر وتستغنون عنها أكثر مني بعرشين درجة.
وال  غريكم،  إىل  ألتفت  فال  معتمدا،  زلت  وما  عليكم  اعتمدت  قد  كنت  ملا  إنني  ثم 
أنشغل بسواكم. فينبغي لكم أيضا أن تثقوا برسائل النور وتطمئنوا هبا، بل هذا هو األلزم يف 

هذا الوقت.
احلارض  الوقت  يف  اجلدد  املؤلفني  بعض  مؤلفات  يف  واملرشب  املسلك  ملباينة  إنه  ثم 
القرآين  واخلط  احلروف  عىل  احلفاظ  هي  النور  رسائل  مهامت   إحد فإن  ومسايرهتا  البدع، 
مؤلفات  اخلواص  أحد   اشرت ولقد  جتاه  الزندقة.  اإليامنية  احلقائق  عىل  حفاظها  عن  فضال 
يستعملها بعض  العلامء -حتت ستار العلوم الدينية- يف إنـزال الرضبات القوية عىل احلروف 
علمي  فشعرت -دون  القرآنية.  احلروف  س  يدرّ أنه  مع  جمهول   هلو اشرتاه  القرآين،  واخلط 
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به- امتعاضا نحو أولئك الطالب اخلواص وأنا يف اجلبل. ثم نبهتهم فانتبهوا بفضل اهللا. نسأله 

. تعاىل نجاهتم نجاة تامةً
إخويت!

ون  إن مسلكنا دفاعٌ ال اعتداء، ترميم ال ختريب، ونحن حمكومون ال حكام. فالذين يتعدّ
علينا كثريون ال يُحصون. وال شك أن يف مسلكهم حقائقَ مهمة هي بضاعتُنا نحن، فال حاجة 
هلم إلينا يف انتشار تلك احلقائق، فلهم األلوف ممن يقرؤوهنا وينرشوهنا. فنحن بسعينا ملعاونتهم 
ضعت عىل كاهلنا ونكون وسيلة إىل ضياع ما جيب حمافظته  تتزعزع كثري من  الوظائف التي وُ

من أسس وحقائق رفيعة ختص الطوائف، كال عىل حدة.
الرخص  بعض  متخذةً  لألولياء  العداء  من  لنوع  هتيئ  مؤلفات  أُلّفت  لقد  فمثال:  
أن  دون  -من  النور  لرسائل  األساس  الوظيفة  فإن   ، حجةً الزمان  وأحداثَ  ستارا،  الرشعية 
تشملها العموم- هي احلفاظ عىل أساس  الوالية اجلارية ضمن احلقائق اإلسالمية، وأساسِ 
 التقو، وأساسِ األخذ بالعزيمة، وأسسِ  السنة النبوية الرشيفة وأمثاهلا من األسس الدقيقة 

املهمة، فال يمكن ترك تلك األسس بحجة  الرضورة وحادثات الزمان.
*   *   *

[تأويل حديث متشابه]
السالم  عليه  ختص  نزول  عيسى  صحيحة  ألحاديث  احلقيقية  املعاين  وضوح  لعدم 
الروايات  تلك  بظاهر  الظاهريني -أخذاً  من  العلامء  قسام  فإن  وقتله  الدجال،  الزمان  يف  آخر 
يشبه  بام  خرافيا  معنى  ألبسوها  أو  صحتها،  أنكروا  أو  الشبهات  يف  وقعوا  قد  واألحاديث- 
األحاديث  هذه  أمثال  فينرشون  أما  امللحدون  عوام  املسلمني.  فيرضون  حمالة،  صورة  انتظار 

فّني هبا. البعيدة عن  العقل ظاهرا، فيشنون هجوما عىل احلقائق اإلسالمية مستخِ
هذه  ألمثال  احلقيقية  التأويالتِ  القرآن-  -بفيض  أظهرت  فقد  النور  رسائل  أما 

األحاديث املتشاهبة.
واآلن نقدم مثاال واحدا كأنموذج وهو اآليت:
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هناك رواية تفيد أن  عيسى عليه السالم عند جهاده  الدجال وأثناء قتله له يقفز بمقدار 
عرشة أذرع ليتمكن من رضب ركبة  الدجال بسيفه.

بمعنى أن جسم  الدجال أضخم من  عيسى عليه السالم هبذه الدرجة. وعىل هذا املعنى 
يلزم أن يكون طول  الدجال عرشة أمثال طول  عيسى عليه السالم بل عرشين مثال.

فاملعنى الظاهري هلذه الرواية مناف حلكمة  التكليف اإلهلي وحكمة االمتحان، مثلام ال 
يوافق عادة اهللا اجلارية يف البرشية.

واحلال أنه ظهر معنى من املعاين الكثرية هلذه الرواية وهلذا احلديث حتى يف هذا الزمان. 
بام يُسكت  الزنادقة الذين يظنوهنا خرافة -حاش هللا- وينبه  العلامء الظاهريني املعتقدين الظاهرَ 

ق احلديث، رغم مشاهدهتم لقسم من حقائقه. عينَ احلقيقة والذين مازالوا منتظرين تحقّ
نعم، لقد ظهر حتى يف هذا الزمان معنى من معانيه الكثرية، تلك املعاين التي هي عني 

احلقيقة واالنسجام التام مع الواقع.
واملعنى هو اآليت:  إن حكومةً تسعى لنرش الدين العيسوي وحتاول احلفاظ عىل عاداته 
املستمرة، حتارهبا حكومةٌ تعلن مساعدهتا رسميا لإلحلاد  وللبلشفية، ألجل منافعها اخلسيسة، 
ويف  آسيا  بني أوساط  املسلمني  بث  اإلحلاد  إىل  أخر تنحاز  وحكومة  للدعاية هلا.  بل تسعى 
عامة ألجل منافعها اخلسيسة الفاسدة وتحالِف حكومات دساسة جبارة. فلو تَمثّل الشخصُ 
لظهر  لإلحلاد،  املنحازين  للمتحالفني  املعنوي  الشخص  م  وتجسّ األوىل،  للحكومة  املعنوي 
معنىً من املعاين العديدة هلذا احلديث يف هذا الزمان بجهات ثالث. فإن أحرزت تلك  احلكومة 
الغالبةُ النصرَ نتيجة  احلرب ارتفع هذا  املعنى اإلشاري إىل درجة املعنى الرصيح، وإن مل تُحرز 

النرص متاما فهذا املعنى أيضا هو معنى إشاري موافق.
مقابلهم  ويف  احلقيقي،  العيسوي  بالدين  املتمسكني  الروحانيني  مجاعة  األوىل:   اجلهة 
ج لإلحلاد، فإذا ما جتسمت تلكام اجلامعتان بصورة إنسان، فإن  اجلامعة   اجلامعة التي بدأت تروّ

األوىل ال تصبح حتى بقدر طفل أمام إنسان بارتفاع منارة.
اجلهة الثانية:  حكومة تُعد أفرادها مائة مليون نسمة تعلن رسميا: إنني سأزيل  اإلحلاد 
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وأمحي  اإلسالم واملسلمني، حتارب حكومة حتكم أربعامئة مليون ومتحالفة مع  الصني وأمريكا 
-أي بأربعامئة مليون نسمة- هذه احلكومات متحالفة علنا مع البالشفة. فلو جتسم املحاربون 
مَ  امللحدون  سَّ وتَجَ املتحالفني  بأولئك  القاصمة  رضباهتم  نـزلون  يُ الذين  األوىل  يف  احلكومة 
واملتحالفون معهم يف شخص معنوي آخر، لظهرت صورةُ إنسان صغري جتاه إنسان بارتفاع 
منارة. هذا وقد ورد يف رواية أن  الدجال حيكم  الدنيا، فهذه الرواية تعني أن الغالبية العظمى 

متيل إليه. كام هو واقع اآلن!
أصغر  -وهي  مساحة  أوروبا  ربع  مساحتها  تساوي  ال  حكومة  أن  الثالثة:   اجلهة 
وإفريقيا  من  آسيا  العامل  بقاع  أغلب  عىل  تسيطر  حكومةً  منتصرةً  حتارب  األربع-  القارات 
عى الوكالة عن  وأمريكا  وأسرتاليا، وإن  احلكومة األوىل تستند إىل الدين ويف حلف مع دولة تدّ
سيدنا  عيسى عليه السالم، جتاه التيارات اإلحلادية املستبدة، وتنـزل األوىل عليهم باملظالت. 
الصور  ترسم  اجلرائد  كانت  -كام  إنسان  بصورة  رت  وّ وصُ واألخريات  األوىل  جتسمت  فلو 
«الكاريكاتريية» إلظهار قوة الدول ومكانة احلكومات- فإن معنى من املعاين العديدة ملا خيرب 

به احلديث الرشيف سيظهر مطابقا متاما يف جريدة األرض ويف صحيفة هذا  العرص.
من  السالم  عليه  شخص  عيسى  نزول  من  احلديث  إليه  يشري  ملا  إشاريا  معنىً  إن  حتى 
الساموات هو أن طائفة ممثِّلة لسيدنا  عيسى عليه السالم وسالكة سلوكه تنـزل بمظالت من 
يظهر  مما  األعداء  خلف  قط-  د  يُشاهَ ومل  اآلن  حلد  به  يُسمع  مل  ساموي -بام  كبالء  الطائرات 

املعنى املادي لنـزول  عيسى عليه السالم.
أن  إالّ  قطعا  ثابت  السالم  عليه  نزول  عيسى  من  الرشيف  احلديث  يفيده  ما  إن  نعم، 

 املعنى اإلشاري كام يشري بإعجاز إىل هذه احلقيقة فهو يشري إىل معاين أخر أيضا.
عندما شرعتُ يف كتابة بضعة أسطر حول هذه املسألة -بناء عىل سؤالِ « فييض وأمني» 
ندرك  ومل  إراديت.  خارج  مطولةً  كتّبتْ  الضعفاء  العوام  بعض  إليامن  إنقاذا  وإرصارمها- 
حكمتها، فرتكناها كام هي، لعل فيها حكمة ما. نرجو عفوكم وسامحكم إذ مل نجد متسعا من 

الوقت لتصحيح هذا البحث وتدقيقه فظل مشوشا.
*   *   *
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[صداقة األبطال]
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بعدد حروفات القرآن..

يبث  الشوق  املستمر  ونشاطكم  اجلاد  سعيكم  إن  سعداء.  وجعلكم  فيكم،  اهللا  بارك 
ويثري اهلمم هنا ويف أماكن أخر أيضا. فحمدا هللا بام ال يتناهى من احلمد، إن فتوحاتِ رسائل 

النور تتزايد يوما بعد يوم. فإن أهل  اإليامن يشعرون بجروحهم ويضمدوهنا برسائل النور.
السنة  ضمن  الكامل  باإليامن  حظوا  الذين  الزمان  هذا  يف  النور  طالب  إن  احلمد،  هللا 
لفِت إليهم أنظار  األولياء واملرشدين. لذا فإن املرشدين احلقيقيني  الرشيفة، قد أخذوا مسلكا يَ
الذين يَظهرون يف كل عرص سيحاولون بال شك كسب طالب النور إىل صفهم، إذ لو كسبَ 

نـزله منـزلة عرشين مريد.  هم طالبا لرسائل النور فإنه يُ أحدُ
لُ احلقيقة التي بيّنتُها لـ« فييض» حول املشقات احلاصلة من خدمة رسائل النور وما  أُرسِ
فيها  لعل  لكم  أرسلها  من  الوالية،  املرتشحة  واجلاذبية  األذواق  جتاه  وبذل،  جماهدة  من  فيها 

فائدة يف تلك املناطق.
بلغوا سالمي إىل إخواين عامة فردا فردا.

أخي   فييض!(*) إن كنت ترغب أن تكون مثيل أبطال والية  إسبارطة، فعليك أن تُشبههم 
. فلقد كان معنا يف  السجن(١) شيخ عظيم ومرشد مرموق ذو جاذبية من  وتكون مثلهم تماماً
أولياء الطريقة  النقشبندية -رمحه اهللا- جالَسَ ما يقرب من ستني من  طالب النور طوال أربعة 
أشهر وحاورهم حماورات مغرية جللبهم إىل الطريقة، إالّ أنه مل يتمكن إالّ من ضم واحدٍ منهم 
كفتهم  إذ  الصالح،  الويل  وهو  عنه  مستغنني  ظلوا  فقد  الباقون  أما  مؤقتة.  وبصورة  صفه،  إىل 
األبطال  أولئك  فقه  ولقد  هبا.  واطمأنوا  النور،  رسائل  تقدمها  التي  الرفيعة  اإليامنية  الخدمةُ 

بقلوهبم الواعية ورأوا ببصريهتم النافذة الحقيقةَ اآلتية: 

(١) املقصود سجن   أسكي شهر.
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إن خدمة رسائل النور هي إنقاذ  اإليامن، أما الطريقة  واملشيخة فهي تُكسب املرء مراتب 
 الوالية. وإن إنقاذ إيامن شخص من الضالل أهم بكثري وأجزل ثواباً من رفع عرشة من  املؤمنني 
إىل مرتبة  الوالية؛ حيث إن  اإليامن بمنحه لإلنسان  السعادة األبدية يضمن له ملكاً أوسع من 
ع من جنة املؤمن وجتعلها أسطع وأهبر. وكام أن رفع مرتبة  األرض كلها. أما  الوالية فإهنا توسّ
إنسان اعتيادي إىل سلطان، أعظمُ من رفع عرشة من  اجلنود إىل مرتبة القائد، كذلك  الثواب يف 
إنقاذ إيامن إنسان من  الضاللة أعظمُ وأجزل من رفع عرشة من الناس إىل مرتبة أولياء صاحلني. 
ة إلخوانك يف  إسبارطة، وإن مل تره عقول  فهذا الرس الدقيق هو الذي أبرصته القلوب النفاذّ
لوا صداقة شخص ضعيف مذنب مثيل، عىل صداقة أولياء عظام بل عىل  قسم منهم. وهلذا فضّ

جدوا. جمتهدين إن وُ
فبناء عىل هذه احلقيقة لو أن قطباً من أقطاب   األولياء أو شيخاً جليالً كالكيالين، أتى 
إىل هذه املدينة وقال لك: «سأرفع مرتبتك إىل مرتبة  الوالية يف عرشة أيام»، وذهبت إليه تاركاً 

رسائل النور، فال تستطيع أن تصادق أبطال   إسبارطة.
*   *   *

[ميزان دقيق يف حماورة]
 حماورة خطرت عىل  الـقلب، كتبتها لتقويم اإلفراط لد
بام  يب  ظنهم  حسن  لتعديل  النور،  طالب  إخويت  من  قسم 

يفوق حدي بكثري 
هذه  اهللا  رمحه  اهللا»  عبد  « املال  الكبري  أخي  وبني  بيني  جرت  سنة  مخسني  حوايل  قبل 

املحاورة، سأوردها لكم:
من  وهو  رسه.  قدس  الدين(*)  مريدي  الشيخ  ضياء  خواص  من  املرحوم  أخي  كان 
 األولياء الصاحلني. وأهلُ الطرق  الصوفية ال يرون بأساً يف اإلفراط يف حب مرشدهم واملبالغة 
يف حسن  الظن هبم، بل يرضون هبذا اإلفراط واملبالغة، لذا قال يل أخي ذات يوم: «إن  الشيخ 
 ضياء الدين عىل علم واسع جداً واطالع عىل ما جيري يف الكون، بمثل اطالع   القطب األعظم»، 
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د الكثري من األمثلة عىل خوارق أعامله وعلو مقامه.. كل ذلك ليغريني باالنتساب إليه  رَ ثم سَ
واالرتباط به.

ه  نفسَ الدين  الشيخ  ضياء  قابلتُ  فلو  تغايل،  أنت  الكريم،  أخي  «يا  له:  قلت  ولكني 
أللزمته احلجة يف كثري من املسائل، وإنك ال حتبه حباً حقيقياً مثيل، ألنك يا أخي الكريم حتب 
 ضياء الدين الذي تتخيله يف ذهنك عىل صورة قطب أعظم له علم بام يف الكون. فأنت مرتبط 
حمبتك  لزالت  حقيقته،  وبانت  احلجاب  فع  رُ فلو  الصفة،  هذه  ألجل  وحتبه  العنوان  هبذا  معه 
له أو قلّت كثيراً؛ أما أنا -يا أخي- فأُحب ذلك الشخص الصالح والويل املبارك حباً شديداً 
بمثل حبك له، بل أوقره توقيراً يليق به وأجلّه وأحرتمه كثيراً، ألنه مرشد عظيم ألهل  اإليامن 
يف طريق احلقيقة املستهدية بالسنة النبوية الرشيفة. فليكن مقامه احلقيقي ما يكون، فأنا مستعد 
. فلو أُميط اللثام عن مقامه احلقيقي فال أتراجع وال  ألن أضحي بروحي ألجل خدمته اإليمانَ
أختىل عنه وال أقلل من حمبتي له، بل أوثق االرتباط به أكثر، وأُوليه  حمبة أعظم وأبالغ يف توقريه. 
فأنا إذن يا أخي الكريم أُحب  ضياء الدين كام هو وعىل حقيقته؛ أما أنت فتحب  ضياء الدين 

الذي يف خيالك».(١)
وملا كان أخي املرحوم عالماً منصفا حقاً، فقد ريض بوجهة نظري وقبلها وقدرها.

فيا إخويت، أهيا السعداء املحظوظون الذين يضحون بأنفسهم يف سبيل اهللا. إن مبالغتكم 
يف حسن  الظن بشخيص، وإن كان ال يرضكم بالذات، إال أن أمثالكم ممن ينشدون احلق ويرون 
إنجازه   ومد الكريم  للقرآن  خدمته  زاوية  من  الشخص  إىل  ينظروا  أن  هلم  ينبغي  احلقيقة، 
ملهامه نحوه، فلو كُشف النقاب وظهرت أمامكم هويتي امللطخة بالتقصريات من قمة رأيس 
ة التي تربطنا،  ركم من  حمبة األخوّ إىل أمخص قدمي ألشفقتم عليّ ولتأملتم حلايل. ولكن لئال أنفّ
، وهي فوق  ولئال تندموا عليها فال تربطوا أنفسكم بام تتصورونه من مقامات تُضفوهنا عليّ
حدي بكثري. فأنا لست سو أخ لكم ال غري، وليس يف طوقي ادعاء  اإلرشاد والتوجيه وال 
األستاذية عليكم.. وكل ما يف األمر هو أنى زميلكم يف تلقي درس  اإليامن. فال تنتظروا مني 

ة ومددا بل أنا املحتاج إىل معاونتكم ومهمكم وأرجو دعواتكم املشفقة عىل تقصريايت. همّ
(١) ألنك تطلب ملحبتك ثمناً غالياً جداً، إذ تفكر أن يقابل حمبتك بام يفوق ثمنها مائة ضعف، واحلال أن أعظم  حمبة ملقامه 

. (املؤلف) احلقيقي تظل زهيدة جداً
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وأجلّها  خدمة  أقدس  يف  منا  واستخدَ وكرمه-  -بفضله  مجيعا  علينا  اهللا  أنعم  ولقد 
بنا للقيام هبا عىل وفق  تقسيم األعامل فيام  وأنفعها ألهل  اإليامن.. تلك هي خدمة القرآن. وندَ

تكم واحتادكم. بُنا أستاذيةُ وإرشادُ الشخص املعنوي النابع من رس أخوّ سْ بيننا، فحَ
النوعية  وأن  هذا  العرص،  يف  خدمة  أية  من  أسمى  والقرآن  خدمة  اإليامن  دامت  فام 
هلا  أمهية  ال  الزائلة  املؤقتة  وأحداثها  املتغرية  املتحولة  السياسية  التيارات  وأن  الكمية،  تفضل 
أمام خدمات  اإليامن الثابتة الدائمة، بل ال تَرقَى ملقارنتها وال يمكن أن تكون حمورا هلا، فينبغي 

نا سبحانه وتعاىل من مرتبة نورانية مفاضة علينا من نور القرآن املبني. نا ربُ االطمئنان بام منَحَ
هو  والرقي  السمو  يف  طريقنا  إن   ... الوفاءَ الوفاءَ   ، الثباتَ الثباتَ  األحبة!  إخويت  فيا 
الغلو يف االرتباط  والتساند فيام بيننا والسعي لنيل  اإلخالص واألخوة احلقة، بدال من الغلو يف 

حسن  الظن والتطلع إىل مقامات أعىل من حدنا.
*   *   *

[من وظائف السيد املهدي]
إخوتى األعزاء!

تب لكم سابقا من جواب حول حسن  كتبت لكم الفقرتني اآلتيتني قبل يومني تتمة ملا كُ
ظنكم النابع من وفائكم اخلالص بام يفوق حدي بكثري جدا. إذ إن احلكمة يف جوايب السابق 
-قبل أسبوع- والذي جيرح إىل حدٍّ ما حسن ظنكم املفرط، لرسالتكم املرتشحة من وفائكم 

اخلالص ومهمكم العالية هي اآلتية:
يف هذا  العرص تيارات قوية ومسيطرة إىل درجة تستحوذ عىل كل يشء، وتستويل عليه، 
نتظر جميؤه حقا يف هذا  العرص، فإنني  و متتلكه لنفسها، وتسخره ألجلها، فلو أتى ذلك الذي يُ
د نفسه من األجواء واألحوال الدائرة يف  عامل  السياسة، حفاظا عىل  أر أنه يغيّر هدفَه، ويجرّ

أعامله من أن تغتصبها تلك التيارات.
ثم إن هناك ثالث مسائل هي:  احلياة..  الرشيعة..  اإليامن. 

أن  بيد  احلقيقة.  نظر  يف  ها  وأعظمُ الثالث  املسائل  هذه  أهم  هي  « اإليامن»  مسألة  وأن 
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تلك  أهم  العامل  أوضاع  متطلبات  وضمن  عامة  الناس  نظر  يف  تبدوان  و« الرشيعة»  « احلياة» 
يوافق  ال  كافة  األرض  يف  واحدة  دفعة  كلها  الثالث  املسائل  أوضاع  تغيري  كان  وملا  املسائل. 
سنة اهللا اجلارية يف البرشية، فإن ذلك الشخص املنتظر لو كان موجودا يف الوقت احلارض الختذ 
خدمةُ  اإليامن  تَفقد  لئال  وذلك   ،األخر املسائل  دون  له  أساسا  وأمهها  املسائل  تلك  أعظمَ 
نزاهتَها وصفاءها لد الناس عامة، ولكي يتحقق لد عقول عوام الناس -الذين يمكن أن 

يُستَغفلوا ببساطة- أن تلك اخلدمة ليست أداة ألي مقصد آخر.
ثم إن معاول اهلدم ومطارق التخريب تعمل منذ عرشين عاما مقرتفة أشدَّ أنواع  الظلم 
وأقسى رضوب التعسف إلفساد  األخالق حتى ضاعت الثقة والوفاء إىل درجة مل يعد يوثق 

بشخص واحد من كل عرشة أشخاص، بل من كل عرشين شخصا. 
فتجاه هذه احلاالت املحرية البد من ثبات عظيم وصالبة تامة ووفاء خالص وغرية عىل 
 اإلسالم تفوق كل يشء.. وبخالفه ستبقى خدمةُ  اإليامن عقيمةً بائرة، وتكون ضارة. بمعنى 
أن أخلصَ خدمة وأسامها وأمهها وأوالها بالتوفيق هي اخلدمة السامية التي يعمل فيها طالب 

رسائل النور.
وعىل كل حال يكفي هذا القدر هلذه املسألة يف الوقت احلارض. 

*   *   *

[ختمة مجاعية]
إخويت األعزاء األوفياء!

أوال:  نبارك لكم ليلة الرغائب وشهر رمضان املقبل، ونسأله تعاىل أن جيعل ليلة القدر 
خريا لكم ولنا من ألف شهر، ويُدخلها هكذا يف سجل أعاملنا.

شهر  يف  القدر  ليلة  اجعل  «اللهم  هبذا  الدعاء:  العيد  حتى  ندعو  أن  عىل  عزمنا  وقد 
رمضان خريا من ألف شهر لنا ولطلبة رسائل النور».

اخلواص  النور  طالب  من  طالب  كل  عىل  رشيفني  مصحفني  أجزاءِ  بتوزيع  قمنا  ولقد 
هنا، بحيث يقرأ كلٌّ منهم يوميا جزءا خمصصا له. وهبذا تُختَم كل يوم -من أيام شهر رمضان 
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املبارك- ختمتان للقرآن الكريم، يف جملس معنوي واسع جدا يضم  إسبارطة وقسطموين معا، 
يتوسطهام طالب رسائل النور حيث يتصور كلٌّ منهم نيّةً جميعَ الطالب معه. نسأله تعاىل أن 

يوفقنا يف ذلك.
*   *   *

[االشرتاك يف األعامل األخروية]
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿
يف  القدر  ليلة  دقائقِ  عاشراتِ  ضربِ  حاصلِ  بقدر  وبركاته  اهللا  ورمحة  عليكم  السالم 

حروف القرآن.
إخويت األعزاء األوفياء!

أرحم  إىل  وأبتهل  ووجداين  روحي  بملء  املبارك  رمضان  شهر  بحلول  أهنئكم  أوال:  
الرامحني تعاىل أن يستجيب لدعواتكم التي ترفعوهنا يف هذا الشهر املبارك.

ثانيا:  إن شهر رمضان هلذه السنة له أمهية جليلة للعامل اإلسالمي عامة ولطالب النور 
بني  اجلاري  األسايس  الدستور  ذلك  األخروية،  األعامل  يف  االشرتاك  دستور  بمضمون  أيضا 
إخوانه  حسنات  دفرت  إىل  حسنات  من  طالب  كلُّ  يكسبه  ما  دخول  فإنّ  النور.  رسائل  طالب 
، هو مقتىض ذلك الدستور والرمحة اإلهلية. لذا تكون مغانمُ  احلسنات عظيمة جدا وكلية  كاملةً
ملن يدخل دائرة رسائل النور بصدق وإخالص، حيث يغنم كلُّ واحد منهم ألوفا من احلصص. 
نسأله تعاىل أن جيعل ذلك االشرتاك كاالشرتاك يف األموال الدنيوية -ولكن بدون انقسام وال 
ا كامال بدخوهلا كاملة يف دفرت حسنات إخوانه كدخول ضياءِ مصباح يف ألوف  جتزئة- اشتراكً
من  ن  وتمكّ القدر  ليلةَ  حقيقةً  غنم  ما  إذا  الصادقني  النور  طالب  من  طالبا  أن  بمعنى  املرايا. 
يملّك  أن  تعاىل  رمحته  سعة  من  عظيام  أمال  نأمل  املبارك،  رمضان  لشهر  الرفيعة  املرتبة  كسب 

سبحانه جميعَ الطالب الصادقني تلك الغنيمة.
*   *   *
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[النساء يف طريق النور]
إخوتى األعزاء األوفياء األبطال امليامني!

بمثابة  رمضان،  شهر  املبارك،  الشهر  هذا  يف  اخلواص  إخواننا  من  أخ  كل  إن  أوال:  
اإلخوة-  بعدد  معنوي -أي  لسان  ألف  أربعون  له  أي  لسان،  ألف  ألربعني  املالكني   املالئكة 
يدعون  ما  فإن  لذا  األخروية،  األعامل  يف  االشرتاك  دستور  وهو  األساس،  بالدستور  وذلك 
أو ما سيدعون من دعوات يف هذا الشهر املبارك، نرجو من رمحته تعاىل أن يكون مقبوال بعدد 

تلك األلسنة. فهنيئا لكم شهركم هذا شهر رمضان احلامل هلذه املاهية الفاضلة.
ثانيا:  كان املفروض أن يكون اجلواب كتابا كامال لرسائلكم يف هذه املرة، تلك الرسائل 
املتعددة املؤثرة السارة احلاملة للبشارات، إال أن ضيق الوقت حال دون ذلك فال تتأملوا من 

اجلواب املقتضب...
-قرية  وسيداهتا  القرية  تلك  يف  املباركات  األمهات  إن  مرة،  ألف  ألف  احلمد  فلله 
 ساو(١)- قد عرفن رسائل النور ويقدرهنا حق قدرها. فلقد أبكتني -وأبكتنا مجيعا- بكاءَ فرح 
ورسور التضحيةُ التي بذلتها أولئك السيدات العزيزات أخوايت يف  اآلخرة املخلصات يف نرش 

رسائل النور.
من املعلوم أن أهم أساس يف مسلك رسائل النور هو  الشفقة. وحيث إن السيدات هن 
م ماهية رسائل النور يف  عامل النساء،  معدن  الشفقة ومنبعها، فقد كنت أنتظر -منذ مدة- أن تُفهَ
الرجال،  من  أكثر  وفعالية  وبشوق  جادا  عمال  يعملن  وحوالينا  هنا  السيدات  فإن  هللا  واحلمد 
فأظـهرن أهنن حقا أخواتٌ مباركات يف قرية  ساو. فهذان األمران الظاهران فأل حسن يف أن 

رسائل النور ستسطع وتنور وتفتح قلوب أولئك السيدات معادن  الشفقة.
ثم إن  الرعاة الشجعان لقرية  ساو الذين ينقلون يف جعبهم رسائل النور ليستكتبوها، 
هذه  يف  ويبث  الشوق  اهلمم  يثري  مما  هناك.  السيدات  كأولئك  وبسالة  تضحية  أبدوا  قد 

أيضا. املناطق 
يباً وشباباً رجاالً ونساءً خدموا  اإليامن  ». وأهايل هذه القرية شِ (١) قرية  ساو: قرية قريبة من منفى األستاذ النورسى «بَارالَ

عن طريق نرش رسائل النور واستنساخها.
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إننا نرغب يف معرفة أسامء أولئك السيدات والرعاة كي يدخلوا بأسامئهم اخلاصة ضمن 

الطالب اخلواص...
*   *   *

[حادثتان هلام مغز]
إخويت األعزاء األوفياء!

أبني لكم حادثتني لطيفتني هلام مغز وبشارة:
أوالها: [مقابلة  الذنوب املهامجة]

األيام  هذه  يف  خاطري  عىل  ورد  حيث  يائسة،  خاطرة  من  وردت   برش حيمل  تنبيه 
ما يأيت:

يف  والذنوب  باآلثام  ويجابَه  إالّ  شيئا  يمس  إن  ما  االجتامعية،  باحلياة  خيتلط  الذي  إن 
اخلاصة  العبادةُ  تقابِل  كيف   تُر جهة.  كل  من  باإلنسان  حتيط  فالذنوب  األحوال.  أغلب 
حيث  اليائس،  التفكري  هذا  يف  تأملتُ  ها؟  جميعَ الذنوبَ  هذه  اخلاصة  وتقواه  لإلنسان 
تذكرت أوضاع طالب رسائل النور املندجمني يف  احلياة االجتامعية، وفكرت يف الوقت نفسه 
النور  رسائل  طالب  نجاة  حول  والشيخ  الكيالين  عيل  وبشاراتِ  اإلمام  قرآنية  إشاراتٍ  يف 

وكوهنم من أهل  السعادة.
ألف  من  د  تَرِ ذنوبٍ  هجماتِ  واحد  بلسان  النور  طالبُ  يقابل  كيف  قلبي:  يف  فقلت 
هذه  جتاه  قلبي  عىل  فخطر  احلرية.  فأخذتني  منها؟  ينجو  وكيف  عليها،  يتغلب  وكيف  جهة، 

احلرية ما يأيت:
إنه حسب الدسـتور األسـاس اجلاري بني طالب رسـائل النور احلقيقيني الصادقني، 
وهو االشرتاك يف األعامل األخروية، وبرس  التساند والرتابط اخلالص، فإن كل طالب خالصٍ 
األلسنة،  تلك  بعدد  ربه  فيستغفر  مجيعا،  إخوانه  ألسنة  بعدد  بل  واحد  بلسان  يتعبد  ال  صادقٍ 

رة العابدة. ل الـذنوبَ املهامجة من ألـفِ جهةٍ بألــوفِ ألـوفٍ من األلسنة المستغفِ ويقابـِ
- كاملالئكة  إخوته  ألسنة  من  ألف  بأربعني  ربه  يعبد  متقيا،  حقيقيا  خالصا  طالبا  إن 
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المسبّحة بأربعني ألف لسان- سيكون أهال للنجاة بإذن اهللا، ويكون من أهل  السعادة بفضل 
اهللا ويصبح مالكا لعبادة رفيعة كلية بالوفاء اخلالص حسب درجته وبالعمل اجلاد ضمن دائرة 

رسائل النور وبالتزام  التقو واجتناب  الكبائر.
واإلخالص   يف  التقو احلثيث  السعي  ينبغي  العظيم  الربح  هذا  يُفوت  أالّ  فألجل 

والوفاء.

ثانيتها: [جبة موالنا خالد(*)]
عندما كنت يف الرابعة عرشة من العمر وجدت موانع حالت دون قيام أحد من األساتذة 
ها عىل رأيس وإلبايس اجلبة، كدليل عىل الشهادة العلمية، كام كانت العادة  بوضع العاممة ولفّ

جارية سابقا. فام كان لبس اجلبة اخلاصة بالعلامء والكبار يالئم سني الصغري...
فلم  التام  التسليم  أو  يل  املنافس  موقف  اختذوا  قد  الوقت،  ذلك  يف  كان  العلامء  ثانيا:  
يتمكنوا أن يتقلدوا طور األستاذ. وحيث إن عددا من  األولياء العظام قد ارحتلوا من  الدنيا، 

لذا مل جيد أحد يف نفسه الكفاءة ليُلبسنى اجلبة أو يضع عىل رأيس العاممة.
اجلبة  لبس  وهى  الشهادة  لنيل  الظاهرة  العالمةُ  هذه  حقي  من  كان  سنة  مخسني  فمنذ 
وتقبيلُ يد أحد األساتذة وقبولُه أستاذا.. ولكن تقديم جبة موالنا  خالد النقشبندي من بُعد 
مائة سنة مع العاممة امللفوفة هبا وإرساهلا إليّ يف هذا العام بأسلوب غريب جدا لكي ألبسها، قد 
أورثني قناعة ببعض األمارات. فأنا ألبس تلك اجلبة املباركة التي يبلغ عمرها مائة سنة وأشكر 

ريب بمئات األلوف من  الشكر واحلمد.(١)
*   *   *

[مسألتان وردتا إىل  القلب]
لقد وردت يف هذه األيام مسألتان دقيقتان إىل  القلب، مل أستطع تدوينهام، إالّ أننا بعد 

فوات ذلك األوان نشري إشارة فقط إىل تلك احلقائق املهمة:

(١) لقد أخذت هذه األمانة املباركة من  السيدة « آسيا» وهي طالبة النور املحرتمة وأختنا يف  اآلخرة. (املؤلف)
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أوالها: [إىل املتكاسل يف أذكار  الصالة]
لقد قلت ألحد إخواننا الذي أظهر تكاسال وفتورا يف قراءة األذكار بعد  الصالة: 

إن تلك األذكار  واألوراد عقب  الصالة هي سنة نبوية مطهرة وطريقة حممدية رشيفة، 
وهي أوراد  الوالية األمحدية، فأصبحت أهميتُها من هذه الزاوية عظيمة.

انقلبت  التي  األمحدية  أن  الوالية  مثلام  الشكل:  هبذا  القول  هذا  حقيقة  حت  وضّ ثم 
إىل الرسالة هي فوق مجيع الواليات قاطبة، فإن طريقة تلك  الوالية الكرب وأذكارها عقب 

 الصالة هي فوق سائر الطرق واألوراد بالدرجة نفسها. ثم انكشف هذا الرس كام يأيت:
روحية،  برابطة  يشعر  املسجد.  يف  الذكر  ختمة  يف  أو  الذكر،  حلقة  يف  ذاكر  كل  أن  كام 
إحساسا  حيس  اليقظ  القلبِ  ذا  فإن  نورانية،  روحية  بحالة  مجيعا  فيحسون  حوله،  بمن  تربطه 
روحيا كلام سبّح بـ«سبحان اهللا.. سبحان اهللا.. سبحان اهللا..» بعد  الصالة، أنه يف حلقة ذكر مع 
مائة مليون من المسبّحني الذاكرين، كأهنم بني يدي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، الذي يرتأس تلك احللقة 

الذاكرة املرتامية األطراف.
فبهذه األحاسيس الشاعرة بالعظمة واهليبة والرفعة والعلو يكرر املؤمن: «سبحان اهللا.. 

سبحان اهللا».
ثم إنه عندما يردد «احلمد هللا.. احلمد هللا..» بأمر معنوي صادر من ذلك السيد الكريم 
ملسو هيلع هللا ىلص فإنه يتأمل ويفكر يف عظمة تلك الكلمة: (احلمد هللا) املنطلقة من صدور مائة مليون من 
هللا..  احلمد  هللا..  «احلمد  بقوله:  معهم  فيشرتك  الشاسعة،  الواسعة  احللقة  تلك  يف  المردِّدين 

احلمد هللا..».
ثالثا  اهللا»  إالّ  إله  ال  اهللا..  إالّ  إله  «ال  ومع  أكرب..»  اهللا  أكرب..  «اهللا  كلمة  مع  وهكذا، 

وثالثني مرة، حيث خيتم الذكر..
احللقة  سيد  إىل  يتوجه  األخوي  والتأمل  املعاين  بتلك  اللطيفة  األذكار  هذه  إمتام  وبعد 
الذاكرة وهو الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص حامال معه تلك املعاين املذكورة مع إخوانه يف حلقة الذكر 

قائال: ألف ألف صالة وألف ألف سالم عليك يا رسول اهللا.
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أجل، هكذا أحسست، وهكذا فهمت، بل هكذا رأيت خياال، لذلك أقول: إن األذكار 
.عقب  الصالة، هلا أمهية كرب

ل  الدنيا عىل  اآلخرة؟] املسألة الثانية: [لِمَ تُفضَّ
ل بعلمٍ الحياةَ  الدنيا عىل  احلياة الباقية.  إن خاصية هذا  العرص هي أهنا جتعل املرء يفضّ
حتى أصبح تفضيل الزجاج القابل للكرس عىل األملاس الباقي عن علم، جيري وكأنه دستور 

وقاعدة عامة.
فكنت أحار من هذا حرية شديدة، ولكن أُخطر عىل قلبي يف هذه األيام اآليت:

كام أنه إذا اشتكى عضو من اجلسد تداعى له سائرُ اجلسد تاركا قسام من وظائفه، كذلك 
فطرة  اإلنسان  يف  املندرج  وعشقها،  باحلياة  والتلذذ  عليها  واحلفاظ  عىل  احلياة  جهاز  احلرص 
ها إىل نسيانِ  رح يف هذا  العرص فبدأ يُشغل سائرَ اللطائف به، ألسباب عديدة حماوال دفعَ قد جُ

وظائفها احلقيقية.
فلو كان هناك حفل هبيج جذاب حافل بالسفاهة والسكر النجذب إليه حتى الذين هلم 
مقامات رفيعة والنساء املحجبات العفيفات كام ينجذب األطفال والسائبون، فيشرتكون معا 

بجاذبيةِ ذلك احلفل تاركني وظائفهم احلقيقية.
وضعا  اختذت  فقد  االجتامعية؛  والسيام  احلياة  هذا  العرص  يف  اإلنسانية  كذلك  احلياة 
خميفا ولكن ذات جاذبية، وحالةٍ أليمة ولكن تثري اللهفة والفضول، بحيث جتعل عقلَ  اإلنسان 
م كالفراش حول نار تلك الفتنة  وقلبه ولطائفه الرفيعة تابعةً لنفسه األمارة بالسوء حتى تحوّ

وتردهيا فيها.
الدنيوية  عىل  احلياة  احلفاظ  تفضيل  يف  رشعية  رخصة  حاالت  الرضورة  يف  هناك  نعم، 
ال  رضر  عىل  بناء  تفضيلها  يمكن  ال  ولكن  األخروية.  األمور  بعض  عىل  مؤقتا  وترجيحها 
يلحقه هالك وألجل حاجة فحسب، فال رخصة يف هذا. واحلال أن هذا  العرص قد غرز حبَّ 
 احلياة الدنيوية يف عروق  اإلنسان، حتى إنه يرتك أمورا دينية ثمينة جدا كاألملاس حلاجة صغرية 

تافهة، أو لئال يصيبه رضرٌ دنيوي اعتيادي.
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فعت منه البركةُ من جراء اإلرساف املتزايد وعدمِ مراعاة  نعم، إن هذا  العرص الذي رُ
والفاقة  واحلاجة  الفقر  تزايد  عن  فضال  الشديد،  مع  احلرص  القناعة  عدم  ومن   االقتصاد، 
 ومهوم العيش، مما سبب جروحا بليغة يف تطلع  اإلنسان للعيش ويف نزوعه حلفظ  احلياة، عالوة 
عىل تشعب متطلبات  احلياة املرهقة، زد عىل ذلك استمرار  أهل  الضاللة بتوجيه كل األنظار إىل 
ل أدنى حاجة من حاجات  احلياة  ق تلك اجلروح حتى دفع  اإلنسان ليفضّ  احلياة.. كل ذلك عمّ

عىل مسألة إيامنية عظيمة.
نعم، إنه ال يصمد جتاه هذا  املرض العجيب هلذا  العرص العجيب ولسقمه الرهيب إالّ 
م  يقاوِ أن  يمكن  وال  للسموم.  املضاد  فعل  هلا  التي  املبني  القرآن  ألدوية  النارشة  النور  رسائل 
هذا المرضَ العضال إالّ طالبُ رسائل النور األقوياء الثابتون الذين ال يتزعزعون، اخلالصون 

الصادقون املضحون.
بدائرة النور وااللتزام هبا مع كامل الوفاء والثبات  وهلذا ينبغي اإلرساع إىل االلتحاق 

واجلدية واإلخالص والثقة، حتى يمكن اخلالص من آثار ذلك  املرض العجيب الرهيب.
حتياتنا إىل اإلخوة مجيعا فردا فردا مع  الدعاء هلم باخلري.

رسائل  لدائرة  املحرك  النابض  بمثابة  هي  وثباتكم  ونشاطكم  فعالياتكم  إن  إخويت!  يا 
النور بحيث حتفزوننا عىل احلركة والعمل هنا، ويف أماكن أخر كثرية. ليرضَ اهللا عنكم أبدا. 

آمني آمني ألف ألف آمني.
*   *   *

[اآلالم يف اللذائذ الظاهرية]
عىل  احلياة  الدنيوية  غلبة  احلياة  حول  أيام  بضعة  قبل  لكم  كتبتُها  التي  الرسالة  ملناسبة 
عبّر عنه بالقلم. ولكني سأشري إليه إشارة يف غاية  الدينية ظهر معنىً دقيق جدا لقلبي، قد ال يُ

االختصار:
 سكار وجيعلهم  العجيب  هذا  العرص  يف  خيدع  أهل  الضاللة  ما  أن  شاهدت  إنني 
ثملني، هو أن ما يتلذذون به من أوضاع فانية لذةً ظاهرية هو يف احلقيقة يف منتهى  األمل. بينام 
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نفس  يف  علوية  لذة  يتلذذون  واهلداية  أهل  اإليامن  أن  عنه-  التعبري  من  أمتكن  ال  شعرت -بام 
املوضع من تلك األمور واألوضاع الفانية. فلقد أثبتت رسائل النور يف مواضع عدة؛ أن كل 
باآلم  ميلء  إليهم  بالنسبة  يشء  فكل  لذا  احلارضة،  احلال   سو ألهل  الضاللة  معدومٌ  يشء 

ران ألهل  اإليامن. الفراق، بينام املايض واملستقبل وما فيهام موجودان منوَّ
ولقد شاهدت أن األوضاع املوقتة الفائتة ألهل  الدنيا معدومة يف ظلامت الفناء املطلق، 
بينام تلك األوضاع نفسها موجودة ألهل اهلداية، ألنني تذكرت بحسرةٍ األوضاعَ املوقتة التي 
، وهي أوضاع حتمل لذائذ وأهميةً وشأنا فاشتقت إليها. ولكن ما إن ورد عىل ذهني  ت عليّ مرّ
رين: أهنا باقية من نواحٍ عدة رغم  أن تلك األوضاع الطيبة فنيَت يف املايض، إذا بنور  اإليامن يذكّ
فنائها الظاهر، ألن تلك األوضاع جلوات اسم اهللا الباقي سبحانه، فهي باقية يف دائرة العلم 
يورثها  األوضاع  بتلك  تربطنا  التي  فالعالقات  املثالية.  واأللواحِ  املحفوظة  واأللواحِ  اإلهلي 
نور  اإليامن بقاءً ووجودا فوق الزمان. فيمكنك مشاهدة تلك األوضاع من نواحٍ عديدة كثرية 
يشء  فكل  موجودا  اهللا  «مادام  فقلت:  فيها.  الدخول  يمكنك  بل  كثرية  معنوية  سينام  وكأهنا 
: «من كان هللا تعاىل كان له  موجود إذن». هذا الكالم الذي أصبح مرضب املثل يمثل حقيقةَ

كل يشء، ومن مل يكن له، كان عليه كل يشء فكل يشء معدوم له».
بمعنى أن الذين يفضلون درمها من لذة حتمل آالما وحرسات وظلامت عىل أضعافها 
من اللذائذ التي ال حتمل أملا يف املوضع نفسه، الشك أهنم سيقابلون -بام خيالف مقصودهم- 

 األمل يف موضع  اللذة.
*   *   *

[خدمة  اإليامن فوق كل يشء]
نحوا  إن طالب رسائل النور احلقيقيني يرون خدمة  اإليامن فوق كل يشء. بل حتى لو مُ

حون عليها خدمة  اإليامن حفاظا عىل  اإلخالص. درجة  القطبية يرجّ
، خدمةُ  اإليامن والقرآن، وعدمُ التدخل يف  نحن طالب رسائل النور؛ وظيفتُنا الخدمةُ
أمور اهللا، وعدم بناء خدمتنا عىل تلك األمور الذي يومئ إىل ما يشبه التجربة واالختبار. فضال 

عن أننا هنتم بالنوعية دون الكمية.
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لقد أدت أسباب رهيبة منذ سالف الزمن إىل تدهور  األخالق واستحبابِ  الدنيا عىل 
فتوحات  اإليامن  فإن  املحيطة،  األحوال  هذه  فضمنَ  يشء.  كل  يف  عليها  وتفضيلِها   اآلخرة 
ها  وإنقاذَ وهجوم  الضاللة،  لصولة  الزنادقة  ها  وكسرَ اآلن،  حتى  النور  رسائل  تكسبها  التي 
إيمانَ مئات األلوف من الناس املنكوبني، وتربيتَها مئاتٍ بل ألوفَ  املؤمنني احلقيقيني الذين 
يعادل كلٌّ منهم مائة ألفٍ من غريهم، أثبتت إثباتا قاطعا بحوادث واقعية -وستثبت بإذن اهللا 
قته تصديقا فعليا. وقد ترسخت يف العروق إىل  يف املستقبل- إخبار املخرب الصادق ملسو هيلع هللا ىلص وصدّ
درجة ال يمكن ألي قوة كانت أن جتتثها بإذن اهللا من صدر  األناضول، حتى يأيت بإذنه تعاىل 
وطالبه،  السيد  املهدي  أي  للحياة،  الواسعة  الدائرة  يف  احلقيقيون  أصحابُها  الزمان  يف  آخر 
قبورنا  من  املشهد  ذلك  نحن  فنشاهد  املزروعة،  البذورُ  وتتسنبل  الدائرةَ  تلك  عون  فيوسّ

ونشكر ربنا.
*   *   *

[ورطة املتدينني]
من  عليه  كثّر  بام  الدنيوية  باحلياة  كاهل  اإلنسان  أثقل  الذي  العجيب  هذا  العرص  إن 
ابتاله  بام  رضورية  إىل  الرضورية  غري  حاجاته  ل  وحوّ مواردَها،  عليه  وضيّق  متطلبات  احلياة 
جعل  احلياة  حتى  فيهم،  مستحكِمة  بعادات  التمسك  ومن  بعضاً،  بعضهم  الناس  تقليد  من 

واملعاش هي الغاية القصو واملقصد األعظم لإلنسان يف كل وقت.
فهذا  العرص العجيب أسدل هبذه األمور حجاباً دون  احلياة الدينية واألخروية واألبدية، 
لها أمراً ثانوياً أو ثالثياً بالنسبة له. لذا جوزي  اإلنسان عىل خطئه هذا بلطمة  عَ أو يف األقل جَ
املصيبة  هذه  يف  أيضاً  يتورط   املتدينون  وهكذا  تطاق.  ال  جحيم  إىل  دنياه  لت  حوّ شديدة  قوية 

الرهيبة، وال يشعر قسم منهم أهنم قد وقعوا يف الورطة.
يف  يَرغبـون   -من  أهــل  التقو- األشـــخاص  من  عــدداً  رأيت    : مثاالً وأذكر 
الـديــن وحيبون أن يقيموا أوامره كي يوفقوا يف حياهتم الدنيوية ويفلحوا يف أعامهلم. حتى إن 
منهم من يطلب   الطريقة  الصوفية ألجل ما فيها من كرامات وكشفيات؛ بمعنى أنه جيعل رغبته 
لّمٍ للوصول إىل أمور دنيوية، وال يَعلم هذا أن احلقائق الدينية  يف  اآلخرة وثامرها تَكِئَةً ومرتبة سُ
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ها الدنيوية  التي هي أساس  السعادة الدنيوية كام هي أساس   السعادة األخروية، ال تكون فوائدُ
لِ الرب، فإهنا تبطله، ويف األقل  مَ حة ومشوقة، فإذا ارتقت تلك الفائدة إىل مرتبة  العلة لِعَ إالّ مرجِّ
ن ظلم هذا  العرص املريض  يفسد إخالصه، ويُذهب ثوابه. وقد ثبت بالتجربة أن أفضل منقذ مِ
الدقيقة  بموازينها  النور  رسائل  تشعه  الذي  النور  هو  الدامسة؛  ظلامته  ومن  املشؤوم  الغادر 

وموازناهتا السـديدة. يشهد عىل صدق هذا أربعون ألف شاهد.
بمعنى أن القريبني من دائرة رسائل النور إن مل يدخلوها، فهناك احتامل قوي هلالكهم.

عىل  حوهنا  ويرجّ يستحبّون  احلياة  الدنيا  حتى  املسلمني  جعل  قد  هذا  العرص  إن  نعم، 
 W V U ﴿   :اآلخرة عىل علم منهم ورغبة فيهم، كام تشري إليه اآلية الكريمة 

Y X﴾   ( إبراهيم:٣).
*   *   *

[مصري األبرياء من  الكفار يف  الباليا]
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿
اً شديداً مشاعري وأحاسييس املفرطة يف الرأفة والعطف ما أصاب الضعفاء  لقد مسّ مسّ
املساكني من نكبات وويالت وجماعات ومهالك من جراء هذه الطامة البرشية التي نزلت هبم 
بّهتُ إىل أن هذه املصائب وأمثاهلا تنطوي عىل  ويف هذا الشتاء القارس... ولكن عىل حني غرة نُ
، فتظل هيّنة بسيطة  ن تلك المصيبةَ جازاة -حتى عىل  الكافر- بحيث تهوّ نوع من الرمحة والمُ
بالنسبة إليهم. وأصبح هذا التنبيه مرهماً شافياً إلشفاقي املؤمل عىل  األطفال والعوائل يف   أوروبا 

وروسيا، رغم أنني مل أتلق شيئاً عن أوضاع  الدنيا وأخبار  احلرب منذ بضعة أشهر.
كانوا  إن  ارتكبها   الظاملون-  -التي  العظمى  الكارثة  هذه  هبم  نزلت  الذين  إن  نعم، 
فاجلزاء  كانوا.  دين  أي  من  حكم   الشهداء،  يف  فهم  العمر،  من  عرشة  اخلامسة  وإىل  صغاراً 
عرشة  اخلامسة  جتاوزوا  الذين  أما  املصيبة.  تلك  عليهم  ن  يهوّ ينتظرهم  الذي  العظيم  املعنوي 
الدين  ألن  من  جهنم،  ينجيهم  ربام  عظيم  جزاء  فلهم  مظلومني،  أبرياء  كانوا  فإن  العمر،  من 
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-والسيام  اإلسالم- يُسرت بستار الالمباالة يف  آخر الزمان، وأن الدين احلقيقي لسيدنا   عيسى 
عليه السالم سيحكم ويتكاتف مع  اإلسالم. فيمكن القول بال شك: إن ما يكابده املظلومون 
تشبه  ظلامت  يف  اآلن  يعيشون  والذين  السالم  عليه  سيدنا   عيسى  إىل  املنتسبني   من   النصار
ظلامت « الفرتة»، وما يقاسونه من الويالت تكون بحقهم نوعاً من الشهادة، والسيام الكهول 
قهر  حتت  والويالت  النكبات  يقاسون  الذين  املساكني  والضعفاء  والفقراء  النوائب  وأهل 

املستبدين والطغاة  الظاملني.
وقد بلغني من احلقيقة أن تلك النكبات والويالت كفارة بحقهم من  الذنوب النابعة من 
سفاهات املدنية وكفراهنا بالنعم، ومن ضالالت   الفلسفة وكفرها، لذا فهي أربح هلم مائة مرة.
املتزايد،  من  العطف  النابع  ب  المعذِّ ذلك  األمل  من  والعزاء  السلوان  وجدتُ  وهبذا 

فشكرتُ اهللا شكراً ال هناية له.
من  السفلة  أولئك  والنكبات،  الفتن  تلك  نار  رون  يسعّ الذين  أولئك   الظاملون  أما 
يستحقون  فهم  الشخصية،  ملنافعهم  إشباعاً  ينفذوهنا  الذين  الطغاة  واجلبابرة  األنس  شياطني 

ذلك  العذاب املهني، فهو بحقهم عدالة ربانية حمضة.
املظلومني،  نجدة  إىل  هيرعون  ممن  هم  النكبات  تلك  يقاسون  الذين  كان  إن  ولكن 
الساموية  واملقدسات  الدينية  األسس  عىل  واحلفاظ  البرشية  راحة  حتقيق  سبيل  يف  ويكافحون 
واحلقوق اإلنسانية، فال بد أن النتائج املعنوية واألخروية لتلك التضحيات اجلسام كبرية جداً 

بحيث جتعل تلك الويالت بحقهم مدار رشف واعتزاز هلم بل وتُحبّبها إليهم.
*   *   *

[العمل  ألسس  اإلسالم أوىل]
إخويت!

الثامنية»  «الرموز  ختصان  رسالتني  األعزاء  طاليب  برفقة  األيام  هذه  يف  أرسلت  لقد 
ال. فكررت مطالعتهام بدقة. ، فلم تُرسَ أرسلتهام إىل مكان ما، إالّ أن الطريق انسدّ

بالتوافقات  يتسم  الذي  املسلك  هذا  أمام  الستار  أُسدل  ملاذا   تُر فكري:   وساءلتُ 
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هنا إىل سلوك  جّ ل باألبجدية  واجلفر- ووُ مّ والذوق واجلامل واالهتامم واللطف-بحساب الجُ
: إن االنشغال بذلك املسلك الذي يفتح  طريق آخر واستُعملنا فيه؟ فأُخطر علـى قلبي فجأةً
مغاليق تلك األرسار الغيبية يُلحق الرضر بالعمل ألسس  اإلسالم. فهذا العمل  هو أهم من 
ذلك املسلك وأثمن منه وأقوم، وهو حمور احلاجة العامة ويَسد احلاجة املاسة للجميع بالعمل 
هنا إىل سلوك  جّ ألسس  اإلسالم، وهو خدمةُ خزينةِ احلقائق اإليامنية واالستفادة منها. وهلذا وُ
-وهي  وأجلّها  املقاصد  أعظم  ع  يَدَ املرء  جيعل  املسلك  بذلك  االنشغال  ألن  الطريق،  هذا 

احلقائق اإليامنية- يف درجة تالية.
*   *   *

[املقصد األول هو احلقائق اإليامنية]
إخويت األعزاء األوفياء!

من  طفيفة  تأديب  صفعةَ  األيام  هذه  يف  املدققني  الصادقني  إخوتنا  أحد  تلقي  ملناسبة 
جراء عدم أخذه  باحلذر، وملناسبة استفسار « فييض» و« أمني» وأخذمها احلرية من اختاذي طور 
عدم الرغبة يف تلقي أي خرب عن أحوال العامل وأخبار  السياسة واحلرب وعدم االهتامم هبا يف 
ر آالف األشخاص.. فأقول: هلذه املناسبات،  دَ غضون هذه الشهور األربعة رغم عالقتي هبا بِقَ

لزم أن أبحث ولو جزئيا عن حقيقة طاملا بحثت عنها وبينتها كثريا. وهي اآلتية:
تبقى  وأنْ  الزمان،  هذا  يف  وأسبقه  مقصد  أول  اإليامنية  احلقائق  تكون  أن  ينبغي  بينام 
خدمة  تكون  أن  ينبغي  الذي  الوقت  ويف  والرابعة،  والثالثة  الثانية  الدرجة  يف  األمور  سائر 
إالّ  بالذات،  ومقصودةً  وهلفة،  اهتمامٍ  وموضعَ  وظيفة،  أجلّ  النور  برسائل  اإليامنية  احلقائق 
السياسية  واحلياة  االجتامعية  والسيام  احلياة  الدنيوية  والسيام  احلياة  احلارضة  العامل  أحوال  أن 
عقاباً  النازل  اهللا  جتليات  غضب  من  جتل  هي  باألخص -التي  العاملية  وأخبار  احلرب  خاصة 
األعصاب  وتهيّج  جانبها  إىل  الناس  تستميل  والتي  وسفاهتها-  احلارضة  املدنية  لضاللة 
بدالً  املرضة  الفاسدة  الرغباتِ  فيه  نتْ  مكّ حتى  بل  باطن  القلب،  إىل  تدخل  حتى  والعروق 
من احلقائق اإليامنية الرفيعة النافعة. فهذا  العرص املشؤوم قد غرز الناس هبذه األمور ومازال، 
حهم بأفكاره ومازال، بحيث جعل العلماء َ الذين هم خارج دائرة رسائل النور، بل بعضَ  ولقّ



١٤٢                                                                                                            المالحق   
نـزلون حكمَ احلقائق اإليامنية إىل الدرجة الثانية والثالثة بسبب ارتباطهم بتلك  احلياة    األولياء يُ
السياسية واالجتامعية منجرفني مع تلك التيارات، فيُولُون حبهم للمنافقني الذين يبادلوهنم 
وينتقدوهنم.  أهل  الوالية  من  بل  احلقيقة  من    أهل  الرأي  خيالفهم  من  ويعادون  نفسه،  الفكر 

حتى جعلوا املشاعر الدينية تابعة لتلك التيارات.
فتجاه هذه املهالك العجيبة التي حيملها هذا  العرص، فإن خدمة رسائل النور واالنشغالَ 
هبا قد أسقطا من عيني التياراتِ السياسية احلارضة، إىل درجة مل أهتم يف غضون هذه الشهور 

األربعة بأخبار هذه  احلرب ومل أسأل عنها.
ثم إن طالب رسائل النور اخلواص وهم منهمكون بمهمة نرش احلقائق اإليامنية الثمينة 
وال  للظاملني،  الشطرنج  لعب  بمشاهدة  املقدسة  وظيفتهم  يف  الفتور  يورثوا  أن  هلم  ينبغي  ال 
روا صفو أذهاهنم وأفكارهم بالنظر إىل لعبهم؛ فلقد وهب لنا سبحانه وتعاىل النورَ واملهمة  يعكّ
وال  إلينا  املعاونة  يد  دون  يَمُ وال  منا  يستنكفون  فهم  ظاملة،  ظلِمةً  مُ لعباً  وأعطاهم  النورانية، 
يرغبون فيام لدينا من أنوار سامية. فمن اخلطأ التنـزلُ إىل مشاهدة لعبهم املظلمة عىل حساب 

وظيفتنا. فاألذواق املعنوية واألنوار اإليامنية التي هي ضمن دائرتنا كافيتان لنا.
حتياتنا إىل  األخوة مجيعا فردا فردا وهننئهم بعيدهم السعيد. 

الباقي هو الباقي
سعيد النوريس

*   *   *

[احلاجة إىل رسائل النور]
العمر.  من  األربعني  جتاوزهم  بعد  بالكتابة  األميني  الطيبني  هؤالء  الشيوخ  مبارشة  إن 
األطفال  أولئك  ي  تلقّ وكذا  النور،  رسائل  خدمة  ألجل  آخر  يشء  أي  عىل  هلا  وتفضيلَهم 

األبرياء الدرس من رسائل النور، وما استنسخوه من رسائل...
إن سعي هؤالء مجيعا سعيا جادا يف هذا الزمان لَيبني بوضوح أن رسائل النور فيها من 
الذوق املعنوي والنور اجلاذب بحيث تعجز الوسائل املستعملة يف املدارس حلث التالميذ عىل 
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تدفعُ  حتى  النور،  رسائل  متنحه  الذي  والرسور  واالنرشاح  الذوق  هذا  أمام  والكتابة  القراءة 
أولئك األطفال والشيوخ إىل هذا العمل  اجلاد.

وكذا تُبني هذه احلالة: أن رسائل النور ترتسخ ولن يقتلعها أي يشء كان بفضله تعاىل 
بل ستدوم إىل األجيال املقبلة بإذنه تعاىل.

األطفال  التالميذ  كهؤالء  النور  رسائل  دائرة  ضمن  األميني  هؤالء  الشيوخ  سعي  إن 
األبرياء، وقسمٍ من  الرعاة، ويف هذا الزمان بالذات وحتت هذه الظروف العصيبة، وتفضيلَهم 
ذلك السعي عىل أي يشء آخر يبني أن احلاجة إىل رسائل النور يف هذا الزمان أكثر من احلاجة 
إىل اخلبز، بحيث إن  الفالحني والرعاة يرون احلاجة الرضورية يف حقائق رسائل النور أكثر من 

احلاجات الدنيوية الرضورية.
*   *   *

[ما تُكسبه رسائل النور طالبَها]
تبت إلخواين يف  قسطموين بعثتها إليكم علّها تفيدكم: حقيقة كُ

مغانم  من  الثابتني  الصادقني  طالبَها  تُكسبه  ملا  ثمنا  النور  رسائل  تطلبه  الذي  إن 
ومكاسب عظيمة جدا ومن نتائج عظيمة جليلة هو؛ الوفاء اخلالص الكامل والثبات الدائم 

الذي ال يتزعزع.
ب خالل مخس عرشة سنة تُكسبه رسائلُ  نعم، إن  اإليامن التحقيقي الذي يمكن أن يُكسَ
النور يف مخسة عرش أسبوعا وإىل بعضهم يف مخسة عرش يوما. يَشهد عىل هذا عرشون ألفا من 
طالهبا  من  طالب  كلَّ  النور  رسائلُ  تُكسب  وكذا  سنة.  عرشين  غضون  يف  بتجارهبم  الشهود 
نَةُ الطالب كل يوم، وكذا األعامل  ثوابَ ألوف الدعوات اخلالصة املقبولة التي تَلهج هبا ألسِ
يف  االشرتاك  دستور  حسب  وذلك   ،الصالح  والتقو أهل  من  ألوفٌ  أنجزها  التي  الصاحلة 

األعامل األخروية.
والدليل عىل أهنا جتعل كل طالب حقيقي صادق ثابت من حيث العمل  يف حكم ألوف 
األشخاص ما ورد من اإلخبارات الثالثة ذاتِ الكرامة عن  اإلمام عيل ريض اهللا عنه وكراماته 
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القرآن  وإشارات  للعاملني،  وتقديره  رسه)  (قُدس  الشيخ  الكيالين  بشــارات  وكذا  الغيبية 
فتلك  اجلنة.  أهل  ومن  أهل  الســعادة  من  يكونون  اخلالصني  الطالب  أولئك  أن  من  املبني 
الثمن  ذلك  يســتحق  كهذا  كســبا  إن  نعم،  دليل.  وأيّ  دليل  والبشــارات  اإلشـــارات 

بال شــك.
العلم  أرباب  من  النور  رسائل  دائرة  من  للقريبني  فينبغي  هذه،  هي  احلقيقة  دامت  وما 
من  لدهيم  بام  وه  ليمدّ النور،  تيار  إىل  االنضمامُ  الصوفية  املشارب  وأصحاب  الطريقة  وأهل 
رأسامل سابق، والسعيُ لتوسيع دائرته وحثُّ طالبه وبثُّ  الشوق يف نفوسهم، وإذابةُ  األنانية 
وإلقائها كقطعة ثلج يف حوض املاء السلسبيل للجامعة ليغنم ذلك احلوض الكوثري كامال. 
وإالّ فمن يفتح هنجا جديدا ويسلك طريقا آخر، يضرّ هذه اجلادة القرآنية املستقيمة القويمة 
من دون أن يشعر، ويترضر هو بنفسه أيضا، بل قد يكون عملُه نوعا من العون للزندقة دون 

شعور منه.
السياسية  والسيام  الدنيوية  التيارات  تقذفكم  أن  من  اإلخوة  أهيا  حذار..  حذار.. 
ذلك  بعد  جتعلكم  إذ  التفرقة،  إىل  اخلارج،  نحو  األنظار  تلفت  التي  التيارات  والسيام  منها 
الدستور  ذلك  كم  حُ فيكم  جيري  أن  فحذار  املتحدة...  الضالة  الفرق  أمام  ضعفاء  عاجزين 
الشيطاين والعياذ باهللا: «احلب يف  السياسة والبغض يف  السياسة» بدال من الدستور الرمحاين 
« احلب يف اهللا والبغض يف اهللا»(١) إذ عندها تعادون أخا لكم هو يف احلقيقة كاملالك وتُولُون 
احلب لرفيق يف  السياسة وهو كاخلناس، وتبدون الرضا لظلمه، وتشاركونه يف جنايته ضمنا. 

فحذار حذار من هذا!
فالذي  عذاب.  يف  احلساسة  األرواح  وتدع  القلوب،  تفسد  احلارضة  إن  السياسة  نعم، 

يروم سالمة  القلب وراحة  الروح عليه أن يرتك  السياسة.
نعم، إن كل إنسان يف الوقت احلارض، عىل الكرة األرضية قاطبة، له نصيبه من املصائب 
اجلارية إما قلبا أو روحا أو عقال أو بدنا، ويعاين من  العذاب والرهق ما يعاين، والسيام  أهل 
 الضاللة والغافلني؛ حيث إهنم غافلون عن  الرمحة اإلهلية الشاملة واحلكمة السبحانية الكاملة. 
(١) انظر: أبو داود، السنن ٢؛ أمحد بن حنبل، املسند ١٤٦/٥؛ البزار، املسند ٤٦١/٩؛ وانظر: الطياليس، املسند ١٠١؛ 

ابن أيب شيبة، املصنف ١٧٠،١٧٢/٦، ٨٠/٧. 
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فمن حيث إنسانيتُهم وعالقتهم بالبرشية يتعذبون باآلالم الرهيبة املفجعة التي تعانيها البرشية 
احلقيقية  وظائفهم  تركوا  قد  ألهنم  ذلك  أنفسهم،  آالمهم  عن  فضال  احلارض،  الوقت  يف 
وشؤون  سياسية  رصاعات  من  يعنيهم  ماال  إىل  بلهفة  سمعهم  وأعاروا  الرضورية  وأمورهم 
آفاقية، وحوادثَ خارجة عن طوقهم، ويتدخلون فيها حتى جعلوا أرواحهم حائرة وعقوهلم 
نظر  ثرثارة، وسلبوا من أنفسهم اإلشفاق والرثاء عليهم، حسب قاعدةِ « الرايض بالرضر ال يُ
له» أي من يرىض لنفسه بالرضر ال يستحق  النظر إليه برمحة. فال يُرثى هلم وال يُشفق عليهم، 

فهم الذين قد سببوا نزول البالء هبم.
إنني أخال أنه يف خضم هذه األهوال واحلرائق التي نشبت يف الكرة األرضية اليَقدر 
احلقيقي،  والرىض  وأهل  التوكل  أهلُ  اإليامن  إالّ  روحه  وراحة  قلبه  سالمة  عىل  احلفاظ  عىل 
ومنهم أولئك الذين انضموا إىل دائرة رسائل النور بوفاء تام. فهم مصانون من تلك األهوال 
ها يف كل حادثة ويف كل  هتا ووجهَ أكثرَ من غريهم. وذلك ألهنم يرون أثر  الرمحة اإلهلية وزبدَ
يشء، ملشاهدهتم األمور بمنظار نور دروس  اإليامن التحقيقي الذي تلقوه من رسائل النور. 
فهم يشاهدون يف كل يشء كامل  احلكمة اإلهلية، ومجال عدالتها، لذا جياهبون املصائب -التي 
وال  به،  الرىض  فيبدون  اهللا  ألمر  التام  بالتسليم  بالبرش-  اإلهلية  إجراءات   الربوبية  من  هي 

مون شفقتهم عىل  الرمحة اإلهلية كي يقاسوا  العذاب واألمل. يقدّ
الدنيوية  يف  احلياة  حتى  واللذة  تذوق  السعادة  يريدون  فالذين  هذا،  عىل  بناء  وهكذا 

-فضال عن  احلياة األخروية- يمكنهم أن جيدوها يف دروس رسائل النور اإليامنية والقرآنية.
تنبيهان نابعان من خاطرتني وردتا يف هذه األيام:

إهنن  املدينة،  هذه  يف  النور  رسائل  إىل  انتسبن  الالئي  السيدات  يف  فكرت  لقد  األول:  
العجائز»(١)  بدين  « عليكم  احلديث  هبذا  وإذا  السيدات.  من  كغريهن  يشء  هن  يهزّ ال  ثابتات 
يف  العجائز   لد التي  الراسخة  والعقيدة  اخلالص  الدين  باتباع  عليكم  أي  قلبي:  عىل  أُخطر 

 آخر الزمان.

(١)  الغزايل، إحياء علوم الدين ٧٨/٣؛ السخاوي، املقاصد احلسنة ٢٩٠؛ السيوطي، الدرر املنتثرة ١٤؛ عيل 
القاري، األرسار املرفوعة ١٤؛ العجلوين، كشف اخلفاء ٩٢/٢.
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نعم، إن العجائز من السيدات ضعيفاتٌ وذوات حسّ مرهف وعطف وحنان، لذا فهن 
رمحانية  وإىل التفاتة  يفيض بالشفقة،  الدين من سلوان ونور  إىل ما يف  حاجة من غريهن  أكثر 
تتقطر بالرمحة، وإىل نقطة استناد ونقطة استمداد، املوجودة كلها يف الدين. فالثبات الكامل من 
مقتىض فطرهتن. لذا فإن رسائل النور التي تفي بتلك احلاجة إيفاءً تاما يف الوقت احلارض، جتد 

االنرشاح يف أرواحهن وتستقر يف قلوهبن أكثر من أي يشء آخر.
بتُهم قد أتوين  التنبيه الثاين:  لقد جاءين أشخاص خمتلفون عديدون يف هذه األيام، حسِ
ألمور  اآلخرة. ولكن فهمت أهنم قد أتوين لالستشارة  والدعاء هلم بالتوفيق يف أمور التجارة، 

أو يراجعوننى لرفع الكساد وعدمِ التوفيق يف أعامهلم ولينجوا من اخلسارة واألرضار.
 ، ففكرت، ماذا أعمل مع هؤالء وماذا أقول هلم؟ فخطر عىل  القلب فجأة: ال تكن أبلَهَ
عهم يف بالهتهم. ألن الذي أُلقيتْ عليه مهمةُ تحضيرِ مضاداتٍ لسموم  وال تتكلم ببالهة، فتَدَ
الثعابني  بني  هو  مَن  ملعاونة  وسعى  مهمته  تَرك  لو  الناس،  عن  بدفعها  منهمك  وهو  الثعابني 
والذي  شك.  بال  أبله  هو  إنام  كثريين-  له  نني  معاوِ وجود  -مع  هلجامت  الذباب  ض  ومعرّ

يستنجد به أبله أيضا. وتلك املحاورة أيضا حماورة بلهاء.
للحياة  بالنسبة  القصرية  الفانية  الدنيوية  للحياة  املوقتة  الطفيفة  األرضار  إن  نعم، 

األخروية اخلالدة إنام هي كلسع  الذباب. بينام أرضار  احلياة األخروية هي كلدغ الثعابني.
*   *   *

[مسائل ستة أشخاص]
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته بعدد كلامت القرآن وحروفه.

إخويت األعزاء األوفياء امليامني. ويا إخواين األقوياء النشطني الثابتني يف خدمة القرآن!
لقد أصبح ستة أشخاص -النجار أمحد يف البدء وآخرهم أنا- مدارا ملسائل، كلٌّ عىل 

حده بناء عىل إخطار معنوي.
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النور  رسائل  طالب  من  جدا  والنشط  الفعال  وهو  أمحد  النجار  رسالة  يف  األول:  
ومدرستِها يذكر أنه:

أتى صبي صغري بريء يبلغ العارشة من العمر من قرية عىل مسافة يومني تاركا قريته 
كرامة  هذا  أن  فكام  قبل.  من  الكتابة  له  يسبق  مل  أنه  مع  النور،  رسائل  كتابة  إىل  فِّق  وُ وَ وماله، 

لرسائل النور فهو زهرة خارقة لطيفة للمدرسة النورية.
نعم، ونحن نقول أيضا: كام أن انفتاح األزهار اجلميلة يف شتاء مادي قارس، قدرةٌ إهلية 
خارقة. فإنّ تفتّح ألفِ زهرة لطيفة مجيلة وثمارِ اجلنة يف شجرة  ساو -أي قرية  ساو- يف الشتاء 
املعنوي الرهيب هلذا  العرص الشك أنه معجزةُ رمحة وكرامة عناية ربانية هلذه البلدة، وإكرامٌ 

إلهيّ خارق لطالب النور. نحن نعتقد هكذا ونترضع إليه تعاىل ونتوجه له بالشكر العميم.
رون بالطالب املضحني  وجاء يف رسالة النجار أمحد: إن الطالب النشطني يف القرية يذكّ

القدماء الناشئني يف املدارس الرشعية القديمة، مما منحنا وطالب النور رسورا بالغا.
وطالباهتا  النورية  سيدات  املدرسة  تقدمها  التي  املعنوية  المعاونةُ  تلك  جدا  جلميل  إنه 
هذا  ويف  لالستنساخ.  الساعية  األقالم  ألصحاب  وبدعواهتن  وأذكارهن  القرآنية  بأورادهن 

إرشاد للسيدات يف هذه املناطق.
ليرضَ اهللا أبدا عنهم وعنهن وعن مجيع طالب تلك املدرسة وعن أستاذهم.

الشخص الثاين ومسألته:  قال يل يوما أحد طلبة النور من   الشباب احلافظ للقرآن الكريم 
مثل ما يقوله الكثريون: يزداد عندي مرض  النسيان يوما بعد يوم؛ فامذا أفعل؟

 قلت:  ال تنظر نظر احلرام ما استطعت. ألن « النظر احلرام يورث  النسيان» كام يرو
عن  اإلمام الشافعي ريض اهللا عنه.(١)

منها  فيتولد  النفسانية،  شهواتُهم  ثارت  بني  املسلمني  ازداد  كلام  احلرام  إن  النظر  نعم، 
مما  الواحد،  األسبوع  يف  مرات  ة  عدّ االغتسال  إىل  املرء  يضطر  قد  حتى  واإلفراط،  اإلرساف 

(١) لعل املقصود: 
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مرض  النسيان  انتشار  جعل  ومما  الطب.   لد معلوم  هو  كام  احلفظ  قوة  يف  ضعفٌ  عنه  ينجم 
هذا عاما شامال للجميع هو شيوع  التربج والتكشف يف هذا  العرص والسيام يف بلدان املناطق 
احلارة، مما سبّب كثرةَ  النظر احلرام الذي يولد اإلرساف واإلفراط. حتى جتد اجلميع يشكون 

من  النسيان، كل عىل قدر إصابته به.
ولعل طرفا من تأويل احلديث الرشيف الذي أنذر عن نزع  القرآن الكريم من الصدور 
ول دون  يف  آخر الزمان، يتحقق بازدياد هذا  املرض. بمعنى أن هذا  املرض سيشتد وطؤه، ويحُ

حفظ  القرآن الكريم، فيتحقق عندئذ تأويل احلديث. وال يعلم الغيب إالّ اهللا.
يف   مرَّ  الشكو يشكو  معنا  وطيدة  عالقة  ذو  شخص  إنه  ومسألته:   الثالث  الشخص 
فسدتُ  بل  الكلمة  بمعنى  رجال  أصبح  أن  أستطيع  ال  وقائال:  العون  طالبا  األوقات  أغلب 

وتضعضعت كلام مرّ الزمان فال أستطيع أن أر نتائج خدمايت املعنوية.
األعامل  فثواب  األجرة،  أخذ  موضع  وليس  عمل  دار  هذه  الدنيا  إن  له:  نقول  ونحن 
ها تُمنح يف  الربزخ واآلخرة. وإن جلبَ تلك الثمرات الباقية إىل هذه  الصاحلة وثمراتُها وأنوارُ
 الدنيا وطلبَها يف هذه  الدنيا يعنى جعل  اآلخرة تابعة هلذه  الدنيا. وعندها ينثلم إخالص تلك 

ها. األعامل الصاحلة ويذهب نورُ
نعم، إن الثمرات ال تُطلب وال تُنو قلبا، بل يُشكر عليها إذا ما مُنحت للحث.

نعم، إن هذا  العرص -كام ذكر يف بضع رسائل- قد غرز حبَّ  احلياة الدنيوية يف  اإلنسان 
وأجراه يف عروقه فجرحه جروحا بالغة، حتى إن شيخا هرما وعاملا وتقيا صاحلا يطلب أذواق 

 احلياة األخروية يف  الدنيا جلريان حكم األذواق  احلياة الدنيوية فيه أوال.
كان  التي  وأشواقه  أذواقه  فقد  أنه  كالكثريين،  يشكو  نا  عَ مَ عالقة  له  شخص  الرابع:  
جيدها يف أوراده سابقا عندما كان منتسبا إىل الطرق الصوفية. واآلن يغلب عليه النوم والضيق. 

فقلنا له:
كام أن  الفساد الذي يعرتي اهلواء يُولِد ضيقا يف  اإلنسان والسيام فيمن له حساسية يف 
الصدر كذلك يُفسد اهلواء املعنوي أحيانا، والسيام يف هذا  العرص الذي ابتعد عن  املعنويات، 
والسيام يف البلدان التي شاعت فيها األهواء النفسانية والشهوية، والسيام بعد انقضاء الشهور 
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بصحوة  العامل  املعنوي  اهلواء  فيها  يتصفى  التي  املباركة  الثالثة  والشهور  املحرمة  الثالثة 
العام  التوجه  ذلك  وتوقف  الشهور  تلك  وبانقضاء  اهللا.  إىل  الناس  عموم  هِ  وتوجُّ اإلسالمي 
وانكسار  الشتاء،  مضايقات  حتت  اهلواء،  إفساد  عىل  للتأثري  سانحة،  الفرصةَ  الضالالتُ  جتد 
تسلط  احلياة الدنيوية واألهواء النفسانية، فيغلب عىل  اإلنسان النومُ والنعاس بدال من  الشوق 
أهل   لد األخروي  انحسار  الشوق  أثناء  يف  القدسية  هذه  األوراد  مثل  قراءة   لد والذوق 

 اإليامن واإلسالم والسيام بمجيء الربيع وانكشاف  احلياة الدنيوية.
بيد أن األعامل الصاحلة واألمور األخروية التي ترافقها املشقات واملصائب واملضايقات 
-رغم فقدها لألذواق- هي أسمى وأجزل ثوابا، حسب مضمونِ «  خري األمور أمحزها»(١) لذا 
ينبغي لإلنسان  الشكر مرسورا ومتجمال  بالصرب ألمله يف زيادة  الثواب من خالل ذلك الضيق 

واملشقات.
اخلامس:  يربر أحد طالب النور عدمَ سعيه لرسائل النور الزدياد  مهوم العيش. 

طالب  كل  ألن  العيش.  همومُ  عليك  ازدادت  النور  لرسائل  تسعى  ال  ألنك  له:  فقلنا 
يف هذه املناطق يعرتف -وأنا كذلك أعرتف- أنه كلام سعينا لرسائل النور وجدنا السهولة يف 

 احلياة واالنرشاح يف  القلب واليرس يف املعيشة.
السادس:  هو هذا السعيد الضعيف. إن ما ينرشح له كل الناس ويرغبون به ويطلبونه 
منه  وأتأمل  عليّ  ثقيل  النور-  رسائل  نطاق  واملجالسة -خارج  والتوقري  واملحبة  االحرتام  من 

ويولِد فيّ اإلزعاج.
وأظن أن املزايا الرفيعة لرسائل النور واخلصال الراقية جدا لشخص طالهبا املعنوي لو 
وضعت -تلك املعاين الضخمة كاجلبال- عىل كاهلِ شخص ضعيف عاجز مثيل قد بالغ يف 

. سلوك طريق العجز، فإنه ينسحق حتتها وينقبض من تلك األمور.. هكذا فهمتُ
الراجي دعواتكم واملشتاق إليكم

أخوكم 
سعيد النوريس 

*   *   *
(١) أمحزها: (أقواها وأشدها). انظر: عيل القاري، املصنوع ٥٧/١؛ العجلوين، كشف اخلفاء ١٧٥/١. 
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[العالج الوحيد: رسائل النور]
إخويت األعزاء األوفياء!

حتت  العناية  النور  رسائل  ألن  حديثا.  وقعت  التي  لنا  التعرض  حادثة  من  تتأملوا  ال 
اإلهلية. وثبت بتجارب عديدة، أنه مل حيدث حلد اآلن أن نجت طائفةٌ من الطوائف العاملة يف 

خدمات جليلة بمشقات قليلة مثلنا...
اعلموا وليعلم أولئك أيضا؛ كام أن  الصدقة تدفع البالء فإن رسائل النور وسيلةٌ لدفع 

اآلفات الساموية من  األناضول ورفعِها والسيام من  إسبارطة وقسطموين.
األرضية  الكرة  مهالك  من  نجاة  األناضول  أسباب  من  سبب  النور  رسائل  إن  نعم، 
ألن  حكم « اجلودي».  يف  جعلت  األناضول  بحيث  السالم  عليه  نوح  سفينة  وكأهنا  وعقاهبا. 
ي  الطغيان الناشئ من ضعف  اإليامن جيلب املصيبة العامة عىل األكثر. فرسائل النور التي تقوّ
 اإليامن أصبحت وسيلة لد  الرمحة اإلهلية لدفع تلك املصيبة العامة خارج دائرهتا. فهؤالء، 
  أهل  الدنيا وأهل  األناضول، عليهم أالّ يتعرضوا لرسائل النور حتى ولو مل ينخرطوا فيها. فلو 
املنتظر  وانتشار  الطاعون  وحدوث  الطوفان  احلرائق  بنشوب  يفكروا  أن  فعليهم  هلا  تعرضوا 

قريبا، وليعودوا إىل رشدهم.
وملا كنا ال نتعرض لدنياهم فهناك احتامل قوي يف نزول  الباليا عند تعرضهم -إىل هذا 

احلد وبال مربر- آلخرتنا.
أال فليعلم  أهل  السياسة علام قاطعا رغم أننا ال عالقة لنا هبم: أن العالج الوحيد إلنقاذ 
 األمة يف هذه البالد ويف هذا  العرص من  الفوىض واإلرهاب ومن الرتدي املريع والتدين الرهيب 
هو أسس رسائل النور.. وليعلم أولئك األبرياء -وأستاذهم- الذين تعرضوا ملضايقات من 
رٍ  جراء هذه احلادثة أن الذي يرابط حتت ظروف صعبة، ينال ثواب عبادة سنة، وأنّ ساعةَ تفكّ
إيمانيّ حقيقي يف حكم سنة من  الطاعة. فنسأله تعاىل أن تنال مضايقاهتم مثل هذا  الثواب. لذا 

عليهم أن يقابلوا أمثال هذه احلوادث  بالفرح والرسور بدال من القلق والتأمل.
*   *   *



قسطموني                                                                                     ١٥١  مــلــحــق 

[خدمتنا تسعى إلنقاذ  النظام واألمن]
. جاءين موظف مسؤول له عالقة معنا ومع  السياسة ومنشغل بمراقبتنا كثيراً

من  واحدة  صحيفة  أقرأ  ومل  سنة،  عرشة  ثامين  منذ  أراجعكم  مل  إنني  له:  فقلت 
ومل  العامل،  يف  حيدث  عام  واحدة  مرة  ولو  أسأل  مل  شهور  ثامنية  مرت  قد  وها  الصحف، 
أستمع إىل  الراديو الذي يُسمع هنا منذ ثالث سنوات. كل ذلك كي ال يَلحق رضر معنوي 

السامية. بخدمتنا 
والسبب يف ذلك هو أن خدمة  اإليامن وحقائقِ  اإليامن هي أجلّ من كل يشء يف الكون، 
حيث  من  السياسة؛  كلياً  منعتنا  قد  الكريم  خدمة  القرآن  فإن  كان؛  يشء  ألي  أداة  تكون  فال 
حطام  الدنيا  عىل  للحصول  دينهم  يبيعون  الذين  الزمان  هذا  يف  والضاللة  إن  أهل  الغفلة 
ويستبدلون باألملاس القطعَ الزجاجية املتكرسة، حياولون اهتام تلك اخلدمة اإليامنية بأهنا أداة 

لتيارات قوية خارج البالد وذلك للتهوين من شأهنا الرفيع.
فأنتم يا   أهل  السياسة واحلكومة! ال تنشغلوا بنا بناءً عىل الظنون واألوهام، بل عليكم 
لوا الطريق أمامنا، ألن خدمتنا تؤسس األمن واالحرتام والرمحة،  أن تذللوا املصاعب لنا وتسهّ
وتسعى إلنقاذ  النظام واألمن واحلياة االجتامعية من  الفوىض واإلرهاب. فخدمتنا تريس ركائز 

وظيفتكم احلقيقية وتقوهيا وتؤيدها.
*   *   *

[حول آثار  سعيد القديم واجلديد]
من  إسطنبول  الدين»  « صالح  هبا  أتى  التي  الرسائل  عىل  األيام  هذه  يف  اطلعت  لقد 
بة، قطرة، شمة، حباب» وأمثاهلا من الرسائل باللغة العربية. فرأيت أن احلقائق التي  وهي: «حَ
هذه  أن  علام  النور.  لرسائل   ًنَو بمثابة  هي  القلبي  سريه  يف  اجلديد  سعيدٌ  مباشرةً  دها  شاهَ
الرسائل -عالوة عىل «شعلة وزهرة»- هي أجزاء عربية من رسائل النور. ولكن ذُكرتْ فيها 
احلقائق بعبارات موجزة وبالعربية ألهنا ختاطب نفيس بالذات فلـم يُتخذ غريها بنظر االعتبار. 
رها بإعجاب واستحسـان يف ذلك الوقت كلٌّ من شيخ  اإلسالم وأعضاءِ  دار احلكمة  وقد قدّ
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من  أجزاء  فهي  اجلديد  آثار  سعيد  من  ألهنا  الرسائل  فهذه  علامء  إسطنبول.  وكبار  اإلسالمية 
رسائل النور. أما آثار  سعيد القديم فإن كتاب «إشارات اإلعجاز» يتبوأ موقعا مهام فيها.

ثم إن رسالة «اللوامع» التي اشرتك السعيدان يف تأليفها بني هاللَي شهر رمضان، والتي 
رسائل  ضمن  تدخل  أن  يمكن   األخر هي  إراديت-  باملنظوم -خارج  شبيها  شكال  اختذت 
النور. إالّ أنني -مع األسف- مل أمتكن من احلصول ولو عىل نسخة منها حيث نفدت نسخها 

املطبوعة لكثرة اإلقبال عليها.
رسالة  من  مرتشحة  وهي  املنطق  يف  إجياز»  «قزل  رسالة  القديم  لسعيد  فإن  وكذا 
«تعليقات» غري املطبوعة، وهي رسالة بديعة يف املنطق حتى حتري منها  العلامء الفطاحل فساقتهم 
إىل اإلعجاب واالهتامم. فرأيت أهنا جديرة بلفت أنظار  العلامء من طالب رسائل النور إليها 
يف  منها  ست « فييض»  درّ وقد  جدا،  الغور  عميقة  أهنا  إالّ  النور.  برسائل  ارتباطها   مد وبيان 

هذه األيام. ولربام سيكتب « فييض» ذلك الدرس بالرتكية يف األيام املقبلة إلفادة اآلخرين.
*   *   *

[دور  اجلوع يف فتنة  آخر الزمان]
إخوتى األعزاء األوفياء الثابتني ووارثيَّ احلقيقيني!

لقد أُخطر عىل قلبي يف هذه األيام -باسم طالب رسائل النور- سؤال معنوي يف غاية 
نفسه  السؤال  تسأل  النور  رسائل  طالب  أحوال  ألسنة  أكثر  أن  أدركت  ثم  والقلق.  األمهية 

وستسأله. وفجأةً ورد جوابٌ إىل اخلاطر قلته لفييض، فقال: يف األقل نسجله جممال.
فتنة  آخر  يف  مهام  دورا  سيؤدي  أن  اجلوع  الروايات  من  يفهم  هو:   املقلق  والسؤال 
الزمان هذه، وأن  أهل  الضاللة حياولون هبذا التجويع إغراق أهل  اإليامن الضعفاء اجلائعني 
الثانية  املرتبة  يف  جيعلوها  أو  الدينية  مشاعرهم  وهم  نَسُّ يُ حتى  العيش  متطلبات  مهوم  يف 

أو الثالثة.
وملا كان ألهل  اإليامن ولألبرياء من حيث  القدر اإلهلي وجهُ رحمةٍ ووجهُ عدالة يف كل 
يشء، حتى يف عذاب  القحط. تُر بأي طرز تكون هذه الرمحة والعدالة يف هذا األمر؟ ومن 
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أية جهة يستفيد أهلُ  اإليامن والسيام طالب رسائل النور من هذه املصيبة -من حيث  اإليامن 
واآلخرة- وكيف يترصفون معها ويقاوموهنا؟

اجلواب:  إن أهم سبب هلذه املصيبة هو العصيان النابع من  كفران  النعمة وعدمِ الشكرِ 
مه  وعدم تقدير  النعمة اإلهلية حقَّ قدرها. لذا فإن العادل احلكيم ألجل إراءة  اللذة احلقيقية لنعَ
أمهيته  ولبيان  اخلبز..   :الكرب والسيام  النعمة  خيص  احلياة  ما  والسيام  منها  األغذية  والسيام 
العظيمة ودرجته الفائقة من حيث  النعمة، فإنه سبحانه يَسوق الناس إىل  الشكر احلقيقي -وفقا 
يف  الدينية  الرياضة  يراعون  وال  رهبم  يشكرون  ال  بالذين  املصيبة  هذه  فتنـزل  تعاىل-  حلكمته 

شهر رمضان. فعدلُه سبحانه وتعاىل حمض احلكمة.
إن مهمة أهل  اإليامن وأهل احلقيقة والسيام طالب رسائل النور هي السعي جلعل بالء 
 اجلوع هذا وسيلة االلتجاء إىل اهللا والندم عىل  الذنوب والتسليم ألمر اهللا، كاجلوع الذي يصيب 
التسول  أمام  السبيل  فتح  دون  واحليلولة  رمضان،  شهر  يف  الدينية  الرياضة  مزاولته  عند  املرء 
الذين  اجلائعني  الفقراء  أولئك  إىل  لدفع  الزكاة  والسعي  بحجة  الرضورة،  والفوىض  والرسقة 
ويرأفوا  النور  لرسائل  فيستمعوا  المرتّبات،  أهل  وبعض  األغنياء  من  قسمٌ  بحاهلم  يرأف  ال 
بحاهلم بشعورهم هبذا  اجلوع االضطراري.. وجعل   الشباب تلك احلادثة لصاحلهم بدال من 
 ،الغيار استفادة  منها  فيستفيدوا  النور  برسائل  باسرتشادهم  وذلك  عليهم  بالءً  تكون  أن 
حتى  الدنيئة،  وأذواقها  نزواهتا  وبني  بينهم  وتَحول  نفوسهم  طغيان  من  المصيبةُ  تَحدّ  حيث 
يدخلوا حظرية  الطاعة واخلريات، وينسحبوا -إىل حدٍ ما- من  الذنوب والفحش بعدما أطغوا 
هم باألطعمة اللذيذة فأفقدوها وعيَها وساقوها إىل الطغيان واهلو الدينء.. وأن ينظر  نفوسَ
أصبح  الذي  الوقت  هذا  يف  رشعية  كرياضة  هبم  النازل  البالء  هذا  إىل  والصالح  أهلُ  العبادة 
أغلبُ الناس جياعا واختلط املال احلرام باحلالل اختالطا شديدا حتى استحال متييز أحده عن 
العامة -التي  اإلعاشة  من  بمقدار  الرضورة  فيقنعوا  املشبوهة،  األموال  بمثابة  وأصبح  اآلخر 

.يشرتك فيها اجلميع ضمنا- ليكون حالال. فيقابلوا  القدر اإلهلي بالرضا بدال من  الشكو
حتيايت إىل اإلخوة مجيعا والمبتلَني منهم خاصة وأدعو اهللا هلم بالسالمة.

*   *   *
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[االلتحاق برسائل النور]
لقد أتى واعظ مشهور من  إسطنبول لزياريت إالّ أنه عاد دون أن يتمكن من املقابلة. فها 
إىل  حمتاجون  الشخص-  أشخاصا -كهذا  هناك  لعل  أحدهم،  إىل  أُرسلت  رسالة  صورة  هي 

ذلك اخلطاب.
إن طالب رسائل النور الذين مروا بإسطنبول أخربونا عن مهتكم ونشاطكم ووعظكم 
املؤثر، فهم يرغبون يف رؤيتكم ضمن دائرة رسائل النور وأنتم الشخص الثابت اخلالص، وأنا 

كذلك أرغب بجد يف أن أراكم ضمن دائرة رسائل النور.
ينِ إذا ما كانتا متفرقتني ال تكون قيمتهام إالّ اثنتني، بينام إذا اتّحدتا عىل  تعلمون أن ألِفَ
خط واحد متكاتفتني تكون قيمتهام إحد عرشة. فاخلدمة اإليامنية التي هتيئوهنا بنصائحكم 
م الهجماتِ املتحدة يف الوقت احلارض.  السديدة املؤثرة إذا ظلت وحدها فمن الصعب أن تقاوِ
بينام إذا التحقت بخدمة رسائل النور فستكون -كتلكام األلفني- قيمتها إحد عرشة بل أَلفا 

ومائة وإحد عرشة ويف قوهتا. وستقاوم الضالالت املتفقة املواجهة هلا.
*   *   *

[الشخص املعنوي] 
إن هذا الزمان -ألهل احلقيقة- زمانُ  اجلامعة، وليس زمانَ الشخصية الفردية وإظهارِ 
جتاه  ويصمد  ه  حكمُ ذ  ينفّ الذي  هو  من  اجلامعة  الناشئ  املعنوي  فالشخص  واألنانية.  الفردية 
األعاصري. فألجل احلصول عىل حوض عظيم، ينبغي للفرد إلقاء شخصيته وأنانيته التي هي 
كقطعة ثلج يف ذلك احلوض وإذابتُها فيه. وإالّ فستذوب حتماً تلك القطعةُ من الثلج، وتذهب 

. هباءً وتفوت الفرصة من االستفادة من ذلك احلوض أيضاً
إنه ملن العجب وموضع األسف أن يضيِّع   أهل احلق واحلقيقة القوةَ العظمى يف  االتفاق 
باالختالف فيام بينهم، بينام يتفق أهل  النفاق والضاللة للحصول عىل القوة املهمة فيه -رغم 
اختالف مشارهبم- فيغلبون تسعني باملائة من    أهل احلقيقة مع أهنم ال يتجاوزون العرشة باملائة.

*   *   *



قسطموني                                                                                     ١٥٥  مــلــحــق 

[شجاعة املضحني]
إخويت األعزاء األوفياء!

أحدمها  جلب  قد  أميّان.  ومها  وغرية،  بشجاعة  شخصان  أتاين  دقائق  عرش  وقبل  اآلن 
اآلخر إىل دائرة رسائل النور. فقلت هلام: إنه مقابل ما متنح هذه الدائرةُ من نتائج عظيمة لكم 
يستدعي وفاءً ال يتزعزع وصالبة ال تلني. فإن أساس خدمة النور التي يظهرها أبطالُ  إسبارطة 
هو وفاؤهم اخلارق وصالبتهم الشديدة، وأن قوة  اإليامن وخصلة  اإلخالص هي سبب هذه 

الصالبة واملتانة. والسبب الثاين،  الشجاعة الفطرية.
وقلت هلم: أنتم معروفون بالشجاعة والنُبل، وتُظهرون البسالة والتضحية ألمور دنيوية 
النتائج  ومقابلَ  النور  لرسائل  السامية  اخلدمة  يف  وفائكم  عىل  حتافظون  أنكم  فالشك  تافهة. 
ن بإظهاركم صالبة الرجال الغيورين وشجاعةَ املضحني الفدائيني. قلت  األخروية التي ال تثمّ

هلم هذا وقبلوه ورضوا به.
*   *   *

[لِمَ ينظرون إليك كأنك سيايس؟]
جواب لسؤال طرحه طالب النور الذين يالزمون «األستاذ» ويعاونونه يف شؤونه.

سؤال:  نحن نقوم بمعاونتكم يف شؤونكم منذ مدة طويلة، فلم نر منكم اهتامما بالدنيا 
ولقد  واآلخرة.  دروس  اإليامن  الشاغل  فشغلكم  والسياسة.  االجتامعية  إىل  احلياة  وتوجها 
املحكمة  إىل  ساقوكم  إذن  فلامذا  خلت.  سنة  عرشة  ثامين  منذ  الوضع  هذا  عىل  أنكم  أدركنا 
متس  الدنيا  عالقة  أية  رفقائكم  من  مائةٍ  يف  جيدوا  ومل   . داعٍ دون  يف  إسبارطة  الناس  وأثاروا 
أربعة  دامت  حتقيقات  األبد -بعد  إىل  حمكمتهم  وختجل  تُخجلهم  واهية  حجة  إالّ  والسياسة 
وأكثر  سنوات  لستّ  إنكم  ثم  أشهر.  ببضعة  املائة  بني  أشخاص  بضعة  عىل  فحكموا  أشهر- 
حتت مراقبة املخفر وأمام نظره فجميع أحوالكم ظاهرة دائام أمام املخفر من شبابيك غرفتكم. 
روا  لينفّ مرات،  عدة  غرفتكم  وا  وتحرّ وعلنا  رسا  يرتصدونكم  ثالث  أو  شهرين  قبل  ما  وإىل 
عنكم األصدقاء. فلامذا ينظرون إليكم نظرَ سيايس قدير مثري للقالقل؟ فنحن حائرون من هذه 
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ية إال منذ شهور فقط. حيث كنا سابقا نأيت  احلالة فضال عن تأملنا منها، ومل تتيرس زيارتكم بحرّ

خفية وبخوف. نرجو إيضاح هذه املسألة.
لسؤالكم  الواضح  فاجلواب  منكم.  أكثر  بل  مثلكم  وعجب  حرية  يف  وأنا  اجلواب:  
ويف «املكتوب  املحكمة،  أمام  الدفاع  ملعة  وهي  والعرشين»  السابعة  يف «اللمعة  موجود  هذا 

السادس عرش».
واآلن أُبني باختصار أساسني اثنني:

األساس األول:  إن من مقتىض وظيفة املسؤولني عن  النظام واإلدارة ورشطة األمن، 
حفاظ مسلكنا واحلث عليه، ناهيك عن الوقوع يف  الشكوك والريوب واألوهام، ألن احلجر 
األساس لوظيفتهم االحرتام والرمحة ومعرفة  احلالل واحلرام. ويمكن أن يسود األمن والنظام 
يف  احلياة االجتامعية بدساتري  الطاعة واالنقياد. فرسائل النور حتقق هذه األسس لد نظرها 
مها  النور  لرسائل  مركزين  أهم  إن  وحيث  فعال.  نتيجتُها  ظهرت  وقد  االجتامعية،  إىل  احلياة 
النور  رسائل  معاونة  سريون  بإنصاف  دققوا  ما  إذا  األمن  ضباط  فإن  وقسطموين،   إسبارطة 

الواضحة هلم، وذلك قياسا بسائر الواليات.
ثم إنه رغم كثرة طالب رسائل النور، ورغم ما يف أيدهيم إىل هذا احلد من القوة واحلق، 
وا األمن والنظام بيشء، بل مل يخلّ ألف طالب منهم باحلياة االجتامعية بقدر ما خيل به  مل يمسّ

عرشة أشخاص آخرين. وإن هذا األمر مشاهد ملن كان له قلب غري فاسد.
يف  العامل  عظيمة  مسائل  ثالث  واحلياة  والرشيعة  أن  اإليامن  هي  املسألة  هذه  حكمة  إن 
اإلسالمي واإلنساين. وأعظم هذه الثالثة هي احلقائق اإليامنية. وألجل أالّ تكون هذه احلقائق 
اإليامنية القرآنية أداة لتيارات أخر ولقوً أخر، وللحيلولة دون التهوين من شأن احلقائق 
باخلدمة  اإليفاء  وألجل  متكرسة،  زجاجية  قطع  قيمة  إىل  األملاس  بقيمة  هي  التي  القرآنية 
نفورا  الصادقون  اخلواص  النور  رسائل  طالب  ينفر  تاما  إيفاءً  إنقاذ  اإليامن  هي  التي  املقدسة 

شديدا من  السياسة.
حتى إن أخاكم هذا -وأنتم تعلمون- ومنذ ثامنية عرش عاما مل أُراجع  احلكومة ولو ملرة 
واحدة وذلك لئال أمسّ  السياسة واحلياة االجتامعية رغم حاجتي إليها. وهذه الشهور التسعة 
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ا يدور عىل الكرة األرضية من اضطرابات وقالقل ومل  التي خلَت مل أسأل ولو ملرة واحدة عمّ
أهتم هبا ومل أرغب يف معرفتها ومل أحاول أن أدير البحث حوهلا. حتى إنني مل أعرف حلد اآلن 

هل انتهت  احلرب أم ال ومن هم املحاربون عدا اإلنكليز واألملان؟ وأنتم أعلم هبذا.
غرفتي  من  ع  يُسمَ الذي  إىل  الراديو  أستمع  مل  أنني  كذلك،  تعلمون  يل  املرافقون  وأنتم 
ل الناس إىل ثرثارين وحائرين غافلني،  منذ ثالث سنوات -عدا مرتني- ذلك اجلهاز الذي حوّ
ومل أسأل عنه. فالذين يتعرضون ملسلك هذا الرجل الذي ال عالقة له هبذه األوضاع إىل هذه 
الدرجة وال ينظر إليها قطعا، ومن ثم تساورهم  الشكوك حوله ويرتصدونه ويضايقونه، كم 

ق ذلك حتى أبعدهم عن اإلنصاف. هم بعيدون عن اإلنصاف! يصدّ
املسألة الثانية: 

إخواين! تعلمون أننا هنرب -يف مسلكنا- من  األنانية  والغرور وحب الذات والتطلع 
إىل نيل املقامات املتسرتة بالشهرة، هنرب منها هروبنا من السم القاتل، ونتجنب كثريا من كل 

ما يشعر بتلك احلاالت.
فعىل سبيل املثال:  لقد شاهدتم هنا بأم أعينكم طوال سبع سنوات وأدركتم بتحقيقاتكم 
وتتبعاتكم منذ عرشين سنة؛ أنني ال أريد إحراز احرتام ونيل مقام لشخيص. ولقد نهرتُكم عن 
ي. فال أقبل إالّ صفة طالب لرسائل  ذلك بشدة، وأستاء منكم إن منحتموين منـزلةً تفوق حدّ
هلا  تسليم  ارتباط  هبا  مرتبطٍ  الوقت-  هذا  يف  احلكيم  للقرآن  معنوية  معجزة  هي  النور -التي 

وتصديق هبا. واحلمد هللا والشكر له.
لذا فحتى البلهاءُ يدركون كم هو تافه وال يعنى شيئا مساورةُ  الشكوك والريوب أذهانَ 
والغرور  األنانيةَ  احلد-  هذا  -إىل  اجتنبوا  الذين  جتاه  األمن،  وأفراد  واإلدارة  أهل  احلكومة 

والرياء املتسرت حتت الصيت والشهرة وجعلوا هذا التجنب دستورا حلياهتم.
سعيد النوريس

*   *   *
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[انتصار رسائل النور]
إخويت األعزاء األوفياء الثابتني!

يف  الرسور  والفرح  يُدخل  مل  املحكمة،  يف  برباءهتم  معنويا  انتصارا  املبتلني  انتصار  إن 
قلوبنا نحن وحدنا، بل أهبج أيضا جميعَ أهل  اإليامن يف البالد، ألن هذه الرباءة فتحت المجالَ 
خشية  وذلك  اآلن،  حلد  احليطة  واحلذر  اختاذ  إىل  اضطررنا  فلقد  النور.  رسائل  نرش  إلطالق 
الثامين  السنوات  غضون  يف  الرسائل  إخفاء  يف  ة  الجمّ الصعوبات  من  أعاين  فكنت  املصادرة. 
عرشة التي مرت والسيام يف هذه السنوات الست هنا. وكنا نعاين مجيعا من القلق واالضطراب 

عىل الرسائل.
فشكرا هللا تعاىل ومحدا وثناءً له بعدد حروف رسائل النور. فإن ظهورها املعنوي وتغلّبها 
عظيم  وأجر  واسعة  لفتوحات  األوساط  هيأ  والظلامت  ألستار  الظلم  وهتكها  املرة  هذه  يف 
بتعب قليل. فلقد أصبح هذان الشهران لفرتة التوقف وسيلةً النتشار رسائل النور بطراز آخر 

يف أوسع حميط كام حدث يف السجن.
عىل  هللا  محدا  هلم:  ونقول  حممد»  «  احلافظ  وبخاصة  المبتَلني  والسيام  إخويت  يا  هننئكم 
السالمة. إن املحكمة التي زجت مائة من األشخاص يف احلبس وملائة يوم ألجل رسالة واحدة 
وهي رسالة «احلجاب» مل تستطع أن تزج يف السجن شخصا واحدا ليوم واحد ومعه مئات من 
الرسائل أمثالِ تلك الرسالة، وما ذلك إالّ من إخالصكم اخلارق وصالبتكم التي ال تتزعزع 

وترابطكم الوثيق.
فقد ثبت لنا هذا قطعا ومل تبق لدينا أي شبهة فيه. ليرضَ اهللا عنكم أبدا. آمني.

*   *   *
[احللول بني طالب النور]

إخويت األعزاء األوفياء!
العمر  من  سنة  ثامنني  من  أكثر  تُكسبكم  التي  املباركة  الثالثة  الشهور  بحلول  هننئكم 
املحكمة  من  لرباءتكم  فإن  رجب-  من  األوىل  اجلمعة  -ليلة  الرغائب  ليلة  والسيام  املعنوي 

وظهوركم عليهم معنىً قد أوقع الظاملني يف حرية.
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النور  رسائل  طالب  بني  باحللول  باسم  الصداقة  بدأوا  إذ  هنا؛  خطتهم  غيّروا  ولقد 
النور،  رسائل  خدمة  عن  التخلف  عىل  ليحملوهم  العدائي-  اهلجوم  -تاركني  اخلواص 
لوهنم إىل وظائف أخر أو أية  دون هلم مشاغل  الوظائف أو يرفعون من مرتّبهم ويحوّ فيوجِ

.مشغلة أخر
فهناك وقائع كثرية أمثال هذه هنا، يبدو أن هذا التعرض أكثر رضرا من ناحية.

*   *   *

[الرسائل باحلروف الالتينية]
لقد دخلت رسالة مؤثرة من رسائل النور إىل املدرسة اإلعدادية هنا، إذ سمحنا -بإذن 
من  األول  املوقف  تتضمن:  والرسالة  الطابعة،  وباآللة  الالتينية  باحلروف  تكون  أن  معنوي- 
ي « العدل واحلكم» من اللمعة الثالثني، ورسالة  الطبيعة -إىل  الكلمة الثانية والثالثني، واسمَ
مرتبتَي  الوحي   سو -مما  عرشة  الثامنة  املرتبة  إىل  األول  املقام  من   الكرب واآلية  اخلامتة- 
وباحلروف  واحدا  جملدا  الرسائل  من  األربع  طَع  القِ هذه  من  كذلك  واجعلوا  واإلهلام-. 

اجلديدة واقذفوها قنبلة عظيمة عىل رؤوس أهل  اإلحلاد.
وملا كنت يف هذه السنة يف شدة العجز والضعف والشيخوخة، أرجو من إخويت   الشباب 

أن يعينوين معنويا بدعواهتم يف هذه الشهور الثالثة املباركة.
حتيايت إىل اإلخوة مجيعا فردا فردا وندعو لسالمتهم يف الدارين.

سعيد النوريس
*   *   *

[ التقو والعمل الصالح]
إخويت األعزاء األوفياء!

أعظم  مها  ين  اللذَ الصالح،  والعمل   أسس  التقو يف  األيام-  هذه  -يف  فكرت  لقد 
أساسني يف نظر  القرآن الكريم بعد  اإليامن.



١٦٠                                                                                                            المالحق   
هو  الصالح  والعمل  والسيئات.  عن  الذنوب  واالجتناب  املحظور  ترك  هي   فالتقو

فعل املأمور لكسب اخلريات.
هو  النفس  وبإثارة  والروحي-  -األخالقي  بالدمار  يتسم  الذي  الوقت  هذا  ففي 
األمارة، وبإطالق  الشهوات من عقاهلا.. تصبح  التقو أساساً عظيماً جداً بل ركيزة األسس، 
وتكسب أفضلية عظيمة حيث إهنا دفع للمفاسد وترك للكبائر، إذ إن « درء املفاسد أوىل من 

جلب املنافع» قاعدة مطردة يف كل وقت.
وحيث إن التيارات املدمرة أخذت تتفاقم يف هذا الوقت، فقد أصبحت  التقو أعظمَ 
أساس وأكرب سد لصد هذا الدمار الرهيب. فالذي يؤدي الفرائض وال يرتكب  الكبائر، ينجو 
بإذن اهللا، إذ التوفيق إىل عمل خالص مع هذه  الكبائر املحيطة أمر نادر جداً، وإن عمالً صالحاً 

ولو كان قليالً يغدو يف حكم الكثري ضمن هذه الرشائط الثقيلة والظروف العصيبة.
ثم إن هناك نوعاً من عمل صالح ضمن  التقو نفسها، ألن ترك احلرام واجب والقيام 
م  الذنوب  بالواجب ثوابه أكثر من كثري من السنن والنوافل، ففي مثل هذه األزمان التي تهاجِ
والسيئات اإلنسانَ من كل جانب يكون اجتنابُ أثمٍ واحد مع عمل قليل، بمثابة تركٍ ملئات 

من اآلثام -التي ترتتب عىل ذلك اإلثم- وقيامٍ بمئات من الواجبات.
هذه النقطة جديرة باالهتامم، وال حتصل إالّ  بالنية اخلالصة وبالتقو وقصد الفرار من 

. ف فيها جهداً اآلثام والذنوب، ويغنم املرء هبا ثواب أعامل صاحلة نشأت من عبادة مل يَصرِ
هي  الوقت  هذا  يف  الكريم،  خدامِ  القرآن  النور  عاتق  طالب  عىل  تقع  وظيفة  أهم  إن 
املهاجم  الرهيب  الدمار  تيار  أمام  وفقها  التحركُ  ثم  كلها،  األعامل  يف  أساساً   اتخاذُ  التقو
من  مئاتٍ  احلارضة  االجتامعية  أنامط  احلياة  ضمن  اإلنسانُ  يواجه  إذ  هبم،  املحيطة  واآلثام 
من  بمئات  يقوم  كأنه  اإلنسانَ  ريب-  -دون  جتعل  التي  هي   فالتقو دقيقة،  كل  يف  اخلطايا 

األعامل الصاحلة، وذلك باجتنابه تلك املحرمات.
يف  واحدة؛  عامرة  بناء  يستطيعون  ال  يوماً  عرشين  يف  شخصاً  عرشين  أن  املعلوم  من 
حني يستطيع أن هيدمها شخص واحد يف يوم واحد. لذا فالذي يقوم باهلدم والدمار ينبغي أن 
رون تلك النواحي، بيد أننا نر العكس. فاأللوف من اهلدامني  يقابَل بعرشين ممن يبنون ويعمِّ
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تلك  وحدهم  الكريم  خدام  القرآن  فمقاومة  النور.  رسائل  وهو  واحد  ر  معمِّ إال  يقابلهم  ال 
 فلو كانت هاتان القوتان املتقابلتان عىل مستو . التخريباتِ المريعةَ إنام هي عمل خارق جداً
وفتوحات  خوارقَ  واألخالقي-  والبناء -الروحي  التعمري  يف   تر لكنت  القوة،  من  واحد 

. عظيمة جداً
الصغري  توقري  هي  االجتامعية  يف  احلياة  ركيزة  أعظم  إن  فقط:  واحداً  مثالً  ولنرضب 
للكبري ورمحة الكبري للصغري، إال أننا نر أن هذا األساس قد تصدع كثيراً، حتى إننا نسمع 
هذا  خراب  جراء  من  تقع  واألمهات،  اآلباء  جتاه  جداً  مفجعة  وحوادث  جداً،  مؤملة  أخباراً 

األساس الراسخ.
هتدم  دون  وحالت  الدمار،  قاومت  حلت  أينام  القرآنية  الرسائل  فإن  اهللا  بفضل  ولكن 

هذا األساس االجتامعي املتني، بل حاولت تعمريه.
فسـاداً  فإن  القرنني،  ذي  بخراب  سد  األرض  الفساد  يف  ومأجوج  يعيث  يأجوج  فكام 
أبشع من فساد  يأجوج ومأجوج قد دبّ يف العـامل وأحاطه بظلامت اإلرهاب والفوىض وعمت 
 احلياة  واألخالق مظامل شنيعة وإحلاد شنيع.. فظهر  الفساد يف الرب والبحر، نتيجة تزلزل السد 

القرآين العظيم، وهو  الرشيعة املحمدية الغراء.
جهاداً  اهللا-  عدّ -بإذن  يُ اجلارف  التيار  هذا  ضد  النور  لطالب  املعنوي  فإن  اجلهاد  لذا 
عظيم  الثواب، إذ فيه قبس من جهاد   الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم الذين يثابون بعملٍ 

. قليل ثواباً عظيماً
فيا إخويت األعزاء! يف مثل هذه األوقات العصيبة، وأمام هذه األحداث اجلسام، فإن 
أعظم قوة لدينا -بعد قوة  اإلخالص- هي قوة «االشرتاك يف األعامل األخروية» إذ يَكتب كلٌ 
 منكم يف دفرت أعامل إخوته حسناتٍ كثرية مثلام يُرسل بلسانه اإلمدادَ والعون إىل قلعة  التقو
وخنادقها. وإن أخاكم الفقري والعاجز هذا «السعيد» الذي اشتدت عليه غارات اهلجوم من 
كل جهة، هو أحوج ما يكون إىل مساعدتكم يف هذه األشهر الثالثة املباركة، ويف هذه األيام 
املشهودة. وال أستبعد هذا منكم قط، فأنتم أهل هلذا السعي، وأنتم األبطال األوفياء املشفقون 

عىل حال أخيكم، وأنا أطلب منكم هذا اإلمداد املعنوي بكل جوارحي ومن صميم روحي.
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وبدوري سأرشك الطالب يف دعوايت وحسنايت املعنوية، بل ربام أدعو لكم يف اليوم أكثر 
من مائة مرة باسم  طالب النور، برشط االلتزام باإليامن والوفاء، وذلك دستور االشرتاك يف 

األعامل األخروية.
*   *   *

[ترك فضول  النفس]
إخويت األعزاء األوفياء!

قد  صلة  روسيا  إن  يل  أمني:  قال  أمس  اجلهات  هذه  إىل  من  اجليش  فرقة  جميء  ملناسبة 
يف  أرغب  ومل  يف  احلرب  الروس  استمرار  أعرف  أكن  مل  أنني  علام  عن  القفقاس.  انقطعت 

معرفته. فقطعتُ عليه الكالم. إالّ أن قلبي أظهر اهتامما باملوضوع.
؛  ويف هذا اليوم عند ما كنت يف  الصالة ويف األذكار التي أعقبتْها، ورد إىل  القلب معنىً
أن الرصاع الدائر يف الكرة األرضية بني التيارات املتحاربة ستميل إحداها إىل  اإلسالم والقرآن 
أن  من  الرغم  وعىل  الزاوية.  هذه  من  إليه  فينبغي  النظر  حمالة.  ال  مسلكنا  وإىل  النور  ورسائل 
 األسباب الداعية إىل عدم  النظر إليه -والتي كتبتها يف رسالتني سابقتني- كافية للقلب والعقل، 

إالّ أهنا ال تُشبع  النفس املتلهفة للحوادث.
وخطر عىل  القلب يف األذكار نفسها، أن سببه املهم هو تنبّهُ شعور االنحياز عند  النظر 
إليه، حيث إن نظر املنحاز كليلٌ عن ذنوب من يميل إليه. فريىض بظلمه بل قد يبتهج ويفرح 
ب به. واحلال «كام أن الرضا بالكفر كفر كذلك الرضا بالظلم ظلم». فالشك أن يف هذا  ويرحّ
، إذ تَضيع وتفنى  الرصاع القائم عىل الكرة األرضية مظالمَ ودمارا تبكي من هوله السماواتُ
بالفرد  ى  يُضحَّ أنه  هو:  الظامل  الدنيّة  املدنية  دستور  ألن  واملظلومني،  األبرياء  من  كثري  حقوقُ 
الدستورُ  هذا  فتح  وقد  سالمة  األمة.  أجل  من  اجلزئية  احلقوق  إىل  نظر  يُ وال  ألجل  اجلامعة، 
ميدانَ مظالمَ شنيعةٍ مل يُر مثلها حتى يف القرون األوىل. بينام  العدالة احلقيقية للقرآن املبني أنه ال 

يُفد بحق الفرد ألجل احلفاظ عىل  اجلامعة، فاحلق حق، ال ينظر إىل كثريه وقليله.
فهذا هو القانون الساموي والعدالة احلقة. لذا فالذين ينشغلون بحقائق القرآن كطالب 
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رسائل النور إن مل تكن هناك رضورة فال ينظرون إىل تلك األمور إلشباع  الفضول وحده، دون 
أن جينوا فائدة ما. وال يليق هبم االنشغال فكريا بمتابعة أعامل ذلك التيار، عىل أمل أن خيدم 
 اإلسالم والقرآن يف النتيجة! حيث إن النتيجة مل حتصل، فال داعي إىل تشجيع ختريباهتم الظاملة. 

. ها... نعم، هكذا فهمتُ وهبذا تبعت النفسُ العقلَ والقلبَ وتركتْ فضولَ
املسألة الثانية: 

وأذهلهم،  الزنادقةَ  فاجأ  قد  فيها  والغلبةَ  يف  إسبارطة  النصرَ  النور  رسائل  إحراز  إن 
لذا قام بعض هؤالء  الزنادقة املتمردين واملعاندين -ممن حيملون  الروح اخلبيثة وأفكارَ ذلك 
ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وعىل  القرآن  عىل  باهلجوم  هذه  هلزيمتهم  سرتا  ومات-  ولّى  الذي  الشخص 
ممجوجة  كلامت  باإلسالم-  -املتسمى  هذا  فيه  واستعمل  ه،  رَ نشَ مؤلّفٍ  يف  خفي  طرف  من 
من  اليهود  أمثاله  قاله  ما  مجع  إذ  وحزبه-  مع  الشيطان  املناظرة  يف  وردت  الئقة -كالتي  غري 
عىل  افرتاءات  من  العصور  سالف  منذ  وزنادقتها  يف  أوروبا  واملتمردين  والفالسفة  امللحدين 

القرآن والرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص.
وألجل إسامع  املسلمني الساذجني والذين مل يطّلعوا عىل رسائل النور مثلَ هذه األمور 
وإراءهتم هلا، فقد سلك هذا الزنديق بحذلقة وخبث مسلكا أخفى زندقته إخفاءً دقيقا بحيث 
أخينا  صربي:  رسالة  يف  وردت  وقد  هذا،  من  جدا  كثريا  وتأملت  شيطنته.  يف  الشيطانَ  سبق 
عَ والشباكات التي ينصبها  امللحدون العنيدون -جتاه تيار رسائل النور- واهية جدا  دَ أن الخُ
م  تقاوِ ال  ضعيفة  هبا  يتسرتون  التي  الشيطانية  األستار  فتلك  بيت  العنكبوت.  من  أوهن  بل 
للرجل  اخلبيثة  والروح  املتمرد  العنيد  الزنديق  كتبه  ما  إن  وتتمزق..  النور  أمام  وستُهتَك  أبدا 
امليت، هو لصالح القومية الرتكية يف الظاهر، إالّ أنه يف احلقيقة قد نرش كتابه هذا للتهوين من 
الشأن العظيم واملرتبة الرفيعة للقرآن الكريم والرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، أال خابَ ظنُّه، فال يمكنه 
أن يكون كبيت  العنكبوت جتاه املعجزات القرآنية واملعجزات األمحدية بل يذوب ويتالشى. 
رسائل  عىل  يطلعوا  مل  بالذين  بالغا  رضرا  يرض  إنه  وأسف!  أسف  وألف  لألسف  يا  ولكن 
النور كام أن الذين اطلعوا عليها قد يدفعهم  الفضول فيقولون: تُر ماذا فيه؟ فيعكرون صفو 

قلوهبم. ويف األقل يورث  الشكوك واألوهام.
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من  ويزيدوا  األمور  هذه  جتاه  متيقظني  يكونوا  أن  األبطال  النور  رسائل  طالب  فعىل 

نشاطهم، إذ االنشغال باألمور الفاسدة فسادٌ أيضا، لذا أخترص هذه املسألة.
لم أنه مؤلَّف تافه سو ما فيه  فحذار من االهتامم به وإثارة  الفضول لد الناس. وليُعْ
ه  حدّ الشخص  هذا  جتاوز   مد وافهموا  الكريمة.  اآليات  بعض  ومعاين  املباركة  األسامء  من 

من املثال اآليت:
مثال:  إن نظر أبله إىل جملس بعيد جدا حيرضه علامء مدققون متخصصون، يدققون كتابا 
ويتلقون الدرس من أستاذ قدير. فإذا ما أصدر هذا األبله حكمه منتقدا هذا املجلس وهؤالء 

.  العلامء، فإن عمله هذا هذيان ليس إالّ
اللّهم احفظ أهل  اإليامن وطالب رسائل النور من أمثال هؤالء. آمني

سعيد النوريس
*   *   *

[عاونونا بأدعيتكم]
إخويت األعزاء األوفياء!

يّر أهلُ  إنه بعد تغلّب ثباتكم العظيم وإخالصكم التام وبعد دفع تلك املصيبة، فقد غَ
 الدنيا خططهم يف املجاهبة؛ إذ بدأوا -بمكايد  الزنادقة- بتحشيد قواهم املادية واملعنوية يف هذه 
املناطق جتاهنا خفية، فهم يتحركون بدقة متـناهيـة وحياولون بشـيطنة خبيثة لإلخالل  بالتساند 
والرتابط الوثيق الذي هو القوة احلقيقية لطالب رسائل النور. ففي الوقت الذي أعادوا إليكم 
الرسائل حييكون مؤامرات خفية بخبث. وعىل الرغم من أننا نُعدّ شعبة منكم فإهنم حيسـبوننا 
احلقيقي  احلافظ  ولكن  مكثف،  بشكل  دسائسـهم  علينا  يُجرون  لذا  واملركز،  األصل  كأننـا 
نونا يا إخويت  هو رب العاملني. وبإذنه تعاىل لن يقدروا عىل إحلاق أي رضر كان.. ولكن عاوِ

بأدعيتكم اخلالصة يف أيام الشهور املباركة ولياليها املباركة.
وال يشء يُذكر هنا.. ولكن عليكم  باحلذر قدر املستطاع...

*   *   *
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[حوار مع فريق من   الشباب]
قويةً  تنبيهاتٍ  طالبني   ، وذكاءً نضارةً  يتدفقون  من   الشباب،  فريق  يوم-  جاءَين -ذات 
ة   الشباب ومن األهواء  وإرشاداتٍ قويمةً تقيهم من شرورٍ تتطاير من متطلبات  احلياة  ومن فتوّ

املحيطة هبم.
فقلت هلم بمثل ما قلته ألولئك الذين طلبوا العون من رسائل النور:

اعلموا أن ما تتمتعون به من ربيع العمر ونضارة  احلياة  ذاهبٌ ال حمالة، فإن مل تُلزموا 
أنفسكم بالبقاء ضمن احلدود الرشعية، فسيضيع ذلك   الشباب ويذهب هباءً منثورا، ويَجرّ 
ملذات  الدنيا  كثريا  تفوق  وآالما  ومصائبَ  يف  الدنيا  ويف  القرب  ويف  اآلخرة  باليا  عليكم 
ويف  الرشف  نِ  وْ صَ ويف  ة  النفس  فّ عِ يف  عمركم  ربيع  رصفتم  لو  ولكن  إياها..  أذاقكم  التي 
الفتوة  نعمة  من  عليكم  مَ  نْعَ أَ ما  عىل  تعاىل  اهللا  لشكر  أَداءً  عىل  اإلسالم،   برتبيته  ربكم  طاعة 
، وسيكون لكم وسيلة للفوز بشباب دائم خالد  والشباب، فسيبقى ويدوم ذلك العهدُ معنىً

يف اجلنة اخلالدة.
ه فيها لكثرة املعايص، فإهنا مع  دَ اإليمانُ تأثيرَ قَ فاحلياة، إن كانت خاليةً من  اإليامن،  أو فَ
متاعها ولذهتا الظاهرية القصرية جدا تُذيق اآلالمَ واألحزان واهلموم أضعافَ أضعاف تلك 
نح من عقل وفكر- ذو عالقة فطرية وثيقة باملايض  وامللذات، ذلك ألن  اإلنسان  -بام مُ املتع 
تلك  لذائذ  يذوق  أن  من  يتمكنُ  إنه  حتى  حارض،  زمان  من  عليه  هو  عام  فضال  واملستقبل 
وَ لذتِه الحاضرةِ األحزانُ الواردة  فْ األزمنة ويَشعر بآالمها، خالفا للحيوان الذي ال تعكر صَ

. من املايض وال المخاوفُ املتوقعة يف املستقبل، حيث مل يُمنح الفكرَ
ومن هنا فاإلنسان الذي تَردَّ يف  الضاللة وأَطبقتْ عليه الغفلةُ  تَفسد متعتُه احلارضة 
ه من اضطرابٍ من القلق عىل املستقبل. فتتكدر حياتُه  دُ ه من أحزان من املايض، وما يرِ ردُ بام يَ
احلارضة باآلالم واألوهام، سـيَّام الملذاتُ غري املرشوعة، فهي يف حكم العسل املسموم متاما.
أَي إنّ  اإلنسان  هو أَدنى بامئة مرة من احليوان من حيث التمتع بملذات  احلياة.  بل إن 
إنّ  حيث  احلارض،  هم  يومُ إالّ  هو  ما  وعالَمهم،  وجودهم  بل  والغفلة،  أرباب  الضاللة  حياة 
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دهم من هناك  األَزمنة املاضية كلَّها وما فيها من الكائنات معدومة، ميتة، بسبب ضاللتهم، فترِ
حوالكُ الظلامت..!

أما األزمنة املقبلة فهي أيضا معدومة بالنسبة إليهم، وذلك لعدم إيامهنم بالغيب. فتمألُ 
الفراقاتُ األَبدية  -التي ال تنقطع- حياتَهم بظلامت قامتة، ما داموا يملكون  العقل  جاحدين 

بالبعث والنشور.
ولكن إذا ما أصبح  اإليامن  حياةً للحياة، وشعّ فيها من نوره، استنارت األزمنة املاضية 
واستضاءت األزمنة املقبلة، وجتدان البقاءَ  ومتدان روحَ املؤمن وقلبَه من زاوية  اإليامن، بأَذواق 

مها الزمن احلارض. معنوية سامية وأَنوار وجودية باقية، بمثل ما يمدّ
هذه احلقيقة موضحة توضيحا وافيا يف «الرجاء السابع» من رسالة « الشيوخ»  فليُراجع.
هكذا  احلياة. . فإن كنتم تريدون أَنْ تستمتعوا باحلياة وتلتذوا هبا فأحيوا حياتَكم باإليامن 

نوها بأداء الفرائض، وحافِظوا عليها باجتناب املعايص.  وزيِّ
أما حقيقة  املوت  التي تُطلعنا عىل أهواهلا الوفياتُ التي نشاهدها كل يوم يف كل مكان، 

فسأبينها لكم يف مثال، مثلام بينتُها لشبان آخرين من أمثالكم:
توزع  دائرةٌ  وبجانبها  للمشنقة،  أمامكم  نُصبت  أعوادا  -مثال-  ههنا  تصوروا 
جوائزَ سخيةً كرب للمحظوظني.. ونحن األشخاص العرشة هنا سنُدعى إىل هناك طوعا 
أو كرها. ولكن ألَنَّ زمان االستدعاء خمفي عنّا، فنحنُ يف كل دقيقة بانتظار مَن يقول لكلٍ 
تربحك  بطاقة  خذ  تعالَ  يقول:  أو  املشنقة!.  واصعد  إعدامك،  قرار  تَسلَّمْ   .. تعالَ منا: 

!. الذهبيةِ الليراتِ  ماليني 
مجيلة  امرأة  أحدمها  الباب.   لد حرضا  بشخصني  إذا  منتظرون،  واقفون  نحن  وبينا 
ولكنها  شهية،  أهنا  تبدو  إلينا  مها  تقدّ  ،احللو من  قطعة  يدها  يف  حتمل  عارية  شبه  لعوب 

مسمومة يف حقيقتها.
رِ تلك املرأة وقال: لقد  ا- دخل عىل إثْ رّ با وال غِ أما اآلخر فهو رجل وقور كيّس -ليس خِ
 ،أتيتكم بِطلْسمٍ عجيب، وجئتكم بدرس بليغ، إذا قرأتم الدرس ومل تأكلوا من تلك احللو
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أنتم  فها  الثمينة..  الجائــزةِ  تلك  بطاقةَ  الطلســم-  وتتســلَّمون -هبذا  املشنقة،  من  تنجون 
 من آالم  البطن حتى يصعد املشنقة. أُوالء تــرون بأُم أَعينكم أَن مَن يأكل تلك احللو، يتلوّ

ة  منصّ يصعدون  أهنم  ويَبدون  عنّا،  حمجوبون  أهنم  فمع  اجلائزة،  ببطاقة  الفائزون  أما 
لّام  املشنقة إالّ أَنَّ أكثر من ماليني الشهود خيربون بأَهنم مل يُشنَقوا، وإنام اختذوا أَعواد املشنقة سُ

لالجتياز بسهولة ويرس إىل دائرة اجلوائز.
تلك  توزيع  عىل  فني  شرِ المُ املسؤولني  كبار  أَنَّ  كيف  لرتوا  النوافذ،  من  انظروا  فهيا 

اجلوائز ينادون بأَعىل صوهتم قائلني:
كام  يقينا  هذا  اعلموا  اجلوائز..  ببطاقة  فازوا  قد  العجيب  الطِّلْسم  ذلك  أَصحاب  «إنّ 
واضح  فهو  هذا،  يف  الشكُّ  رنَّكم  يساوِ فال  املشنقة،  إىل  الذاهبني  أُولئك  اليقني  رأيتم  بعني 

وضوح الشمس يف رابعة النهار».
وهكذا عىل غرار هذا املثال:

ا الموتُ لد الذي  دَ غَ تع   الشباب وملذاته المحظورةَ رشعا كالعسل املسموم.. وَ فإنَّ مُ
دُ األَجل الذي يُمكن أَنْ  الّ دَ بطاقةَ  اإليامن  التي تُربحه السعادةَ األَبدية كأَنَّه مشنقة، فينتظر جَ فقَ
حيرض كلَّ حلظة -خلفاء وقته عنا- ليقطع األعناق دون متييز بني شاب وشيخ.. فيُرديه إىل حفرة 

 القرب  الذي هو باب لظلماتٍ أَبدية كام هو يف ظاهره..
املسموم  بالعسل  الشبيهة  املحظورة  امللذات  تلك  عن  الشاب  أَعرض  ما  إذا  ولكن 
وأَداءُ  وهو  اإليامن   القرآين  الطلسم  ذلك  عىل  احلصول  إىل  وبادر  صفحا،  عنها  ورضب 
عدُّ وال يُحىص من  الفرائض، فإنَّ مائةً وأربعةً وعشرينَ ألفا من األنبياء  عليهم السالم، وما ال يُ
عنه  خيربون  ما  آثارَ  مظهرين  باالتفاق  رون  ويبشّ خيربون  العاملني  والعلامء  الصاحلني   األولياء  

بأَنَّ املؤمن سيفوز ببطاقة تُكسبه كنوزَ  السعادة األَبدية.
حاصل الكالم:  إن   الشباب سيذهب حتام وسيزول ال حمالة؛ فإن كان قد قىض يف سبيل 
امللذات ونشوة الطيش  والغرور ؛ فسيورث آالف  الباليا واآلالم واملصائب املوجعة سواء يف 

 الدنيا  أو  اآلخرة .
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وإن كنتم ترومون أن تفهموا بأن أمثال هؤالء   الشباب سيؤول حالُهم يف غالب األمر 
إىل  أو  نفسية ..  ألمراض  وتعرضهم  وإرسافاهتم  الطائشة  ترصفاهتم  بسبب  املستشفيات،  إىل 
ارات  السجون وأماكن اإلهانة والتحقري، بسبب نـزواهتم وغرورهم.. أو إىل املالهي والخمّ
إنْ  نعم،  تنتاهبم..  التي  والنفسية  املعنوية  واالضطرابات  اآلالم  من  صدورهم  يْقِ  ضِ بسبب 
.. فستسمعون بال  شئتم أنْ تتيقنوا من هذه النتائج فاسأَلوا المستشفياتِ والسجونَ والمقابرَ
تْ  مَ نَجَ أمراض  من  املنبعثة  واحلرسات  واآلهات  األَنّات  املستشفيات  حال  لسان  من  شك 
من نـزوات   الشباب وإرسافهم يف أمرهم.. وستسمعون أيضا من السجون صيحات األسى 
وأصوات الندم وزفرات احلرسات يطلقها أولئك الشبان األَشقياء الذين انساقوا وراءَ طيشهم، 
أكثرَ  أَنَّ  أيضا  وستعلمون  الرشعية ،  األَوامر  عىل  خلروجهم  التأديب  صفعة  وا  فتلقّ وغرورهم 
واالنغالق  االنفتاح  عن  أبوابُه  هتدأ  ال  الذي  الربزخي  العامل  قربه -ذلك  يف  المرءُ  ب  يُعذَّ ما 
نِيِّ شبابه، كام هو ثابت  لكثرة الداخلني فيه- ما هو إالّ بام كسبت يداه من ترصفات سيئة يف سِ

، وشهادةِ مجيع   أهل احلقيقة والعلم وتصديقهم. بمشاهدات أهلِ كشفِ القبورِ
أنَّ  فستسمعون  البرشية،  غالبية  يمثلون  الذين  الشيوخ َ  واملرىض  شئتم-  واسألوا -إنْ 

أكثريتهم املطلقة يقولون:
فَى عىل ما فات! لقد ضيّعنا ربيعَ شبابنا يف أمور تافهة، بل يف أمور ضارة! فإياكم  «وا أَسَ

نا!». ذارِ أن تفعلوا مثلَ ذارِ حَ نا، وحَ إياكم أَنْ تُعيدوا سيرتَ
رَ  قَ ذلك ألَنَّ الذي يُقايس سنواتٍ من الغمِّ والهمِّ يف  الدنيا ، والعذابَ يف  الربزخ ، ونارَ سَ
رَ سنوات من عمر   الشباب بملذات حمظورة..  شْ يف  اآلخرة ، ألجل متتع ال يدوم خمسَ أو عَ
يرىض  الذي  ألَنَّ  والرثاء؛  للشفقة  استدرارا  احلاالت  أَشدّ  يف  أَنَّه  مع  باإلشفاق،  جدير  غيرُ 
فْقَ  وِ الرمحة،  بعني  حاله  إىل  النَظرَ  وال  عليه  اإلشفاق  يستحق  ال  طوعا،  إليه  وينساق  بالرضر 

القاعدة احلكيمة: « الرايض بالرضر ال يُنظر له».
ينَ انا من رشورها.. آمِ حفظنا اهللا وإياكم من فتنة هذا الزمان  املغرية ونجّ

*   *   *
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[حقيقة تقطع دابر االعرتاضات]
إخويت األعزاء األوفياء طالب رسائل النور!

لقد اضطررت إىل بيان حقيقة تقطع دابر االعرتاضات التي ترض بالضعفاء من طالب 
رسائل النور بمثل اعرتاض الشيخ الذي ال خيطر عىل بال.

أهلُ  يضيّع  أن  واحلرية  والعجب  األسف  ملن  إنه  ألحدهم:  قلته  ما   أخر مرة  أكرر 
احلقيقة القوةَ اخلارقة يف  االتفاق، فيُغلَبون عىل أمرهم، بينام يتفق أهلُ  النفاق والضاللة -رغم 
اختالف مشارهبم- للحصول عىل قوة ذات أمهية يف  االتفاق. ومع أهنم ال يتجاوزون عرشة 

باملائة إالّ أهنم يغلِبون التسعني باملائة من   أهل احلقيقة.
وإن أكثر ما يثري العجب ويزيد احلرية هو أننا بينام كنا ننتظر العون الكبري واحلث العظيم 
منهم -وهم املكلفون هبذه املعاونة إسالميا ومسلكا وأداءً للواجب الديني- نجدهم ال يمدون 
طالب   لد الفتور  يورث  بام  خطأ  فهم  عىل  بناء  باالعرتاض  الشيخ  بدأ  بل  إلينا،  املعاونة  يدَ 

رسائل النور مستندا إىل أمهية موقعه االجتامعي. فاعرتض عىل إيضاحات ختص حقيقة.
إنني ال أعرف أية مسألة قد اعتُرض عليها وألية آية كريمة ختص. ولعلها تخصّ مسألة 
من رسالة اإلشارات القرآنية املسامة بـ«الشعاع األول» الذي اختذناه رسالة خاصة جدا ورسية.

كذلك  ولكم  العلم  وألهل  القديم  الفاضل  الصديق  لذلك  يبني  العاجز  هذا  فأخوكم 
ما يأيت: إن سعيدا اجلديد -بفيض القرآن املبني- يذكر من الرباهني املنطقية واحلقيقية الكثرية 
هم بل حتى أعتى  التي ختص احلقائق اإليامنية بحيث ال يلجئ علماءَ  اإلسالم إىل التسليم وحدَ

فالسفة  أوروبا العنيدين أيضا.
للسان  املعجزة  البالغة  مقتىض  ومن  العظيم  وإعجازه  الكريم  شأن  القرآن  من  إنه 
د فيه رموزٌ وإيامءات جللب األنظار إىل رسائل النور -التي هي معجزته املعنوية  الغيب، أن تَرِ
ه) الواردة  يف هذا الزمان- بمثل إخبارات  اإلمام عيل ريض اهللا عنه والشيخ  الكيالين (قدس سرّ

بِطَرزٍ إشاريّ ورمزيّ حول أمهية رسائل النور وقيمتها.
نعم، ففي سجن  « أسكي شهر» ويف وقت رهيب حيث كنا أحوج ما نكون إىل سلوان 
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أحقية  عىل  السابقني  كالم   األولياء  من  شهوداً  تبني  إنك  يأيت:  ما  عىل  القلب  خطر  قديس 
   ﴾Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  × الكريمة:   ﴿   اآلية  بمضمون  بينام  وقبوهلا  النور  رسائل 
(األنعام:٥٩). فإن صاحب الكالم يف هذه املسألة هو  القرآن الكريم. فهل يَقبل  القرآن الكريم 

ويرىض بـرسائل النور؟ وكيف ينظر إليها؟
واجهتُ هذا السؤال العجيب، واستمددت من  القرآن الكريم، وإذا يب أشعر يف ظرفِ 
من  واحدة  طبقة  يمثل  الذي  اإلشاري  كليّةِ  املعنى  ضمنِ  داخل  فردٌ  النور  رسائل  أن  ساعةٍ 
طبقات التفرعات للمعنى الرصيح لثالث وثالثني آية كريمة، وعرفتُ قرينة قوية عىل دخوهلا 
 . مجمالً آخر  وقسماً  الوضوح  من  بيشء  منها  قسماً  فشاهدتُ  وختصيصها،  املعنى  ذلك  يف 
القاطعة  قناعتي  نتُ  دوّ بدوري  وأنا  ووهم  ووسوسة.  وشك  شبهة  أيّة  قناعتي  يف  تبق  فلم 
تها بنية احلفاظ عىل إيامن  أهل  اإليامن برسائل  يّ تلك وأعطيتها إخوتى اخلواص عىل رشط سرّ
النور. فنحن ال نقول يف تلك الرسالة: إن املعنى الرصيح لآلية الكريمة هو هذا، حتى يقول 
املعنى  حتت  إن  نقول:  بل  هذه.  هي  اإلشاري  كلية  املعنى  إن  فيها:  نقل  ومل  نظر!  فيه   العلامء : 
الرصيح لآلية الكريمة طبقاتٍ متعددة من املعاين، إحد هذه الطبقات هي  املعنى اإلشاري 
والرمزي. فهذا  املعنى اإلشاري أيضاً هو كليّ له جزئيات يف كل عرص. فـرسائل النور فردٌ يف 
هذا  العرص من أفرادِ كليةِ طبقة  املعنى اإلشاري ذاك. وقد جر بني  العلامء  منذ القدم دستور 
ل  واجلفر -حساب األبجدية- إلجياد القرائن واحلجج، فهذا الطرز من احلساب  مّ حساب الجُ
القرآن  إعجاز  لبيان  وسيلة  يكون  قد  بل  الرصيح،  معناها  جيرح  وال  الكريمة  اآلية  خيدش  ال 
وعظمة بالغته. فال اعرتاض عىل هذه اإلشارات الغيبية، إذ الذي ال يستطيع إنكار ما ال يعد 
وال حيىص من استخراجات    أهل احلقيقة من اإلشارات القرآنية التي ال حتىص، ال ينبغي له أن 

ينكر هذا بل ال يمكنه ذلك.
أما استغراب ذلك املعرتض واستبعاده ظهورَ مثل هذا السفر النفيس -رسائل النور- 
ختلق  التي  اإلهلية  عظمة  القدرة  عىل  بالدليل  ر  فكّ ما  إذا  فإنه  بال،  ذي  غري  اعتيادي  رجل  من 
شجرةً ضخمة من بُذيرة  الصنوبر. فالشك أنه يضطر إىل قبول ظهور مثل هذا األثر، ممن هو 
هذا الوقت دليال عىل  الرمحة  الشديدة مثل  املطلق ويف ظرف احلاجة  املطلق والفقر  يف العجز 

اإلهلية الواسعة.
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إين أُطَمئنكم وأُطمئن املعرتضني -بالرشف الرفيع لرسائل النور- أن هذه اإلشارات 
وإخبارات ورموز  األولياء ذات اإليامءات قد ساقتني دائام إىل  الشكر واحلمد هللا وإىل  االستغفار 
من ذنويب. ومل حيصل أنْ أورثتْ ما يمكن أن يكون مدار فخر وغرور وأنانية للنفس األمارة 
بالسوء يف أي وقت كان. وال يف أية دقيقة كانت. وأثبتُّ ذلك برتشحات حيايت املاثلة أمامكم 

منذ عرشين سنة.
وفضال عن هذه احلقيقة فإن  اإلنسان ال خيلو من القصور والنسيان والسهو، فيل ذنوبٌ 

ل فكري وأوجد أخطاءً يف الرسائل. خَّ كثرية أجهلها. وربام قد تَدَ
ولكن هذا املعرتض ال يبايل بتغري احلروف القرآنية املقدسة إىل حروف أخر ناقصة، 
فة ومملوءة بالتأويالت الفاسدة ألهل  وقيامهم بوضع ترمجة برشية ناقصة للقرآن الكريم ومحرّ
ه عىل  ز نظرَ  الضاللة والتي خدشت معاين اآليات الرصحية للقرآن... ال يبايل هبذا ولكنه يركّ
ي هبا إيمانَ إخوته، فيعترضُ عليه بام يورث  شخص ضعيف مظلوم بيّنَ نكتةً إعجازية ليقوّ
ذرة  يملك  كان  من  عليها  يَعرتض  أن  يمكن  ال  اعرتاضه  نقطة  أن  علام  خلدمة  اإليامن.  الفتور 

من اإلنصاف.
بي أنّ ذلك املعرتض الفاضل هو تلميذُ أستاذٍ من أساتذيت  وإنه ملن دواعي حرييت وعجَ
ريض اهللا  طالب  اإلمام الرباين  أحد  العلمية وهو « الشيخ فهيم». وهو  السلسلة  القديرين يف 
لديه  ما  بكل  ملعاونتي  غريه  من  أكثر  يسعى  أن  عليه  فكان  ارتباط،  أشد  به  أرتبطُ  الذي  عنه 
أن  إالّ  انفعااليت،  وإىل  املضطربة  املتداخلة  املاضية  وحيايت  ذنويب  إىل  االلتفات  دون  قوة،  من 
اعرتاضه مع األسف قد أورث -كام سمعنا- الفتورَ لد بعض أصدقائنا الضعفاء، وسلّم بيد 

 أهل  الضاللة ما يشبه احلجة.
ونأمل  لتعمريه،  والسعيَ  هذا  الفهم  سوء  تالفيَ  الفاضل  الشيخ  ذلك  من  ننتظر  إننا 

معاونته لنا بدعواته ونصائحه البليغة املؤثرة. عالوة عىل ذلك أُبني ما يأيت:
احلقة  واملسالك  املشارب  تلك  وتقهقر  انحسارُ  الظاهر  يف  يبدو  الذي  الوقت  هذا  يف 
القوية جدا -والتي ينضوي حتت لوائها الماليينُ من  املؤمنني املستعدين لكل تضحية- أمام 
لتْ رسالة النور مجيع تلك اهلجامت، ومحلت عىل عاتقها  اهلجوم العنيف هلذه  الضاللة. تحمّ
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هذه  تُسنَد  أن  يمكن  ال  لذا،  طريق  اإليامن.  يف  الجميعَ  سابقةً  ها  طريقَ فشقّت  كافة  األعباءَ 
سلطات  رقابة  وحتت  والسجن  املنفى  بني  حياته  قىض  أمّي  نصف  عاجز  رجل  إىل  الرسائلُ 
أن  يمكن  ال  الرجل  هذا  فمثل  املغرضة.  بالدعايات  حوله  من  الناس  بتنفري  ها  وقيامُ الدولة، 
عيها، فهي ليست نابعةً من ذكائه ومهارته، بل  يكون مالكا هلا. وال يمكن أن يفتخر هبا أو يدّ
هي معجزةٌ من معجزات  القرآن الكريم هلذا الزمن وهبَتها الرحمةُ اإلهلية. وكل ما يف األمر 
وا أيدهيم إىل تلك  اهلدية الغالية النفيسة، فوقع اخليار  أن هذا الرجل وآالفا من أصدقائه قد مدّ

عليه يف بياهنا.
تبت يف  والدليل عىل أن الرسائل ليست من بنات أفكاره أن هناك من الرسائل ما قد كُ

ست ساعات وأخر يف ساعتني، وبعضها يف ساعة واحدة وأخر يف عرش دقائق.
ا تمكنتُ أن أكتب يف  مَ ة ذكاء  سعيد القديم وقوة حافظته لَ فأنا أقسم أنه لو كان يل حدّ

تب يف ساعة. تب آنذاك يف عرش دقائق وال يمكنني أن أكتب يف يومني ما كُ عرش ساعات ما كُ
ساعات  ست  يف  تبت  كُ والتي  اإلنسانية)  ماهية «أنا» (الذات  يف  تبحث  التي  فالرسالة 
ال يمكن أن تُكتب ال من قِبَيل وال من قبل  الفالسفة والعباقرة الباحثني، يف ستة أيام. وهكذا.

اما وداللني يف معرض  فنحن إذن مع أننا مفلسون ليس لنا يشء. إالّ أننا أصبحنا خدّ
أغىل املجوهرات.

هذه  يف  وكرمه-  -بفضله  النور  رسائل  طالب  ومجيع  يوفقنا  أن  الكريم  املوىل  نسأل 
اخلدمة بإخالص تام. آمني.

*   *   *
بيان موجز إلعجاز القرآن(١) 

رأيت يف املايض فيام ير النائم: أنني حتت جبل « آرارات». انفلق اجلبل عىل حني غرة، 
وقذف صخورا بضخامة اجلبال إىل أنحاء العامل، فهزّ العامل وتزلزل.

(١) مالحظة املرتجم:
    وضع األستاذ النوريس ضمن ملحق  قسطموين ثالث قطع من رسالة «اللوامع» وهي: «كل اآلالم يف  الضاللة»، و«بيان 
موجز إلعجاز القرآن»، و«برهانان عظيامن للتوحيد» وذلك حسب قاعدته املذكورة يف خامتة رسالةِ «قطرة من بحر 
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اإلعجاز..  أنواع  من  جممال  تعرفه  ما  بإيجازٍ  بيِّن  يل:  قال  رجل،  بجنبي  وقف  وفجأةً 
إعجازِ القرآن .

فكرتُ يف تعبري  الرؤيا، وأنا  ما زلت فيها وقلت:
 هد وسيكون  انقالب ،  من  البرشية  يف  حيدث  ملا  مثالٌ  انفالق  من  هنا  حدث  ما  إن 

القرآن بال ريب عاليا ومهيمنا يف هذا االنقالب . وسيأيت يوم يبني فيه إعجازه.
أجبتُ ذلك السائل قائال: إن إعجاز القرآن يتجىل من سبعة منابع كلية، ويرتكب من 

سبعة عنارص.
املنبع األول:  سالسة لسانه من فصاحة اللفظ؛ إذ تنشأ بارقة بيانه من جزالة النظم، 
بياين  نقش  فيتولد  األساليب.  وغرابة  املضامني،  وبراعة  املفاهيم،  وبداعة  املعنى،  وبالغة 
من  يملّ  اإلنسان  ال  إعجاز  نوع  يف  هذه  كل  امتزاج  من  بديع،  لسان  وصنعة  عجيب، 

أبدا. تكراره 
الكونية  الغيبية  احلقائق   يف  الغيوب  عن  الساموي  اإلخبار  فهو  الثاين:   العنرص  أما 
األحوال  ومن  املايض،  يف  املنطوية  الغيب  أمور  فمن  اإلهلية.  للحقائق  الغيبية  واألرسار 
املسترتة الباقية يف املستقبل تنشأ خزينة علم الغيوب. فهو لسان  عامل الغيوب يتكلم مع  عامل 
من  نوع  إالّ  هذا  وما  نوع   اإلنسان،  هو  واهلدف  بالرموز،  يبينها  أركان « اإليامن»  يف  الشهادة 

ملعة نورانية لإلعجاز.
أما املنبع الثالث فهو: أنَّ للقرآن جامعية خارقة من مخس جهات: يف لفظه، يف معناه، يف 

أحكامه، يف علمه، يف مقاصده.
لفظه:  يتضمن احتامالت واسعة ووجوها كثرية بحيث إن كل وجهٍ تستحسنه البالغة، 

ويستصوبه علم اللغة العربية، ويليق برس الترشيع.
= التوحيد» من املثنوي العريب النوري، حيث يقول:

    «ألين أر القرآن منبع كل الفيوض، وما يف آثاري من حماسن احلقائق ما هو إالّ من فيض القرآن، فلهذا ال يرىض قلبي 
بَذٍ من مزايا إعجاز القرآن». أن خيلو أثر من آثاري من ذكر نُ

   وملا كانت رسالة «اللوامع» قد نُرشت ملحقة بمجموعة «الكلامت» نكتفي هنا بإدراج إحد تلك القطع الثالث وهي: 
«بيان موجز إلعجاز القرآن». ومن شاء فلرياجع القطعتني األخريني يف «اللوامع».
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يف معناه:  لقد أحاط ذلك البيان املعجز بمشارب  األولياء وأذواق العارفني ومذاهب 
ويف  شمولٌ  دالالت ه  ففي  كلَّها.  تضمن  قد  بل  ومناهج  احلكامء،  املتكلمني،  وطرق  السالكني، 

معناه سعة.
فام أوسع هذا امليدان إن أطللت من هذه النافذة!.

طرازُ  تضمن  قد  إذ  منه،  اُستنبطتْ  قد  الغراء  هذه  الرشيعة  األحكام :   يف  االستيعاب 
االجتامعية،  وروابطِ  احلياة  واالطمئنان،  األمن  ودواعي  الدارين،  سعادة  دساتري  جميعَ  بيانه 

ووسائل الرتبية، وحقائق األحوال.
مراتبَ  اإلهلية،  والعلوم  الكونية  العلومَ  ه  رِ وَ سُ ورِ  سُ ضمن  ضم  لقد  علمه:   استغراق 

ودالالتٍ  ورموزا وإشارات.
يف املقاصد والغايات:  لقد راعى الرعايةَ التامة يف املوازنة واالطراد واملطابقة لدساتري 

الفطرة ، واالحتاد يف املقاصد والغايات، فحافظ عىل امليزان.
وهكذا اجلامعية الباهرة يف إحاطة اللفظ وسعة املعنى واستيعاب األحكام  واستغراق 

العلم  وموازنة الغايات.
أما العنرص الرابع:  فإفاضته النورانيةَ حسب درجة فهمِ كلِّ عرص، ومستو أدب كل 

طبقة من طبقاته وعىل وفق استعدادها ورتب قابليتها.
فبابُه مفتوح لكل عرص ولكل طبقة من طبقاته، حتى كأن ذلك الكالم الرمحاين ينـزل 

يف كل مكان يف كل حني.
فكلام شاب الزمان  شبّ القرآنُ وتوضحت رموزه، فذلك اخلطيب اإلهلي يمزق ستار 
ر نورَ التوحيد  من كل آية، يف كل وقت. رافعا راية الشهادة   الطبيعة وحجاب  األسباب  فيفجّ

شهادة التوحيد عىل الغيب.
إن علو خطابه يلفت نظر  اإلنسان ويدعوه إىل التدبّر؛ إذ هو لسان الغيب يتكلم بالذات 

مع  عامل الشهادة.
حمبوب  جعلته  وأنسيته  حميطة،  شاملة  اخلارقة  شباب يته  أن  العنرص:  هذا  من  يُخلَص 
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بتنوع  واملتنوعة  األذهان،  لتأنيس  البرش  عقول  إىل  اإلهلية  بالتنـزالت  وذلك  واجلان،  اإلنس 
أساليب التنـزيل.

ه يف أسلوب بديع غزير املعاين، فينقل النقاط األساس  أما املنبع اخلامس:  فنُقولُه وأخبارُ
لألخبار الصادقة كالشاهد احلارض هلا. ينقل هكذا لينبّه هبا البرش.

ومنقوالته هي اآلتية:  أخبار األولني وأحوال اآلخرين وأرسار اجلنة واجلحيم، حقائق 
دة   عامل الغيب، وأرسار  عامل الشهادة، واألرسار اإلهلية والروابط الكونية. تلك األخبار المشاهَ
ها أبدا ولو مل يدركها. هبا املنطق بل ال يستطيع ردّ ها الواقع وال يكذّ شهود عيان حتى انه ال يردّ
قا هبا يف مظان  االتفاق،  ح العامل يف الكتب الساموية، إذ يَنقل األخبار عنها مصدّ طمَ فهو مَ

ويبحث فيها مصححا هلا يف مواضع  االختالف.
!« أال إنه ملعجزة هذا الزمان  أن يصدر مثل هذه األمور النقلية من «أميّ

أما العنرص السادس:  فهو أنه مؤسس دين  اإلسالم ومتضمنه. ولن جتد مثل  اإلسالم 
إن حتريت الزمان  واملكان، ال يف املايض وال يف املستقبل. إنه حبل اهللا املتني، يمسك األرض  
وساسها  األرض،  عىل  وثقله  ه  قارَ وَ ضع  وَ فلقد  ويوميا.  سنويا  دورانا  ويديرها  تفلت،  لئال 

وقادها وحال بينها وبني النفور والعصيان.
مع  بعضها  يمتزج  الستة  املنابع  هذه  من  املفاضة  الستة  األنوار  فإن  السابع:   املنبع  أما 

سنٍ فائق، ويتولد حدس ذهني، وهو الوسيلة النورانية. بعض، فيَصدر شعاعُ حُ
ك به اإلعجاز. والذي يصدر عن هذا: ذوق، يُدرَ
لساننا يعجز عن التعبري عنه، والفكر  يقرص دونه.

د وال تُستمسك. فتلك النجوم الساموية تُشاهَ
طوال ثالثة عرش قرنا من الزمان  حيمل أعداءُ القرآن روح التحدي واملعارضة..

وتولدت يف أوليائه وأحبائه.. روحُ  التقليد والشوق إليه.
وهذا هو بذاته برهان لإلعجاز، 
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تبت من جراء هاتني الرغبتني الشديدتني ماليينُ الكتب بالعربية، فلو قورنتْ تلك  إذ كُ
الماليينُ من الكتب مع  القرآن الكريم، لقال كلُّ من يشاهد ويسمع، حتى أكثرُ الناس عامية، 

دونك الذكي احلكيم:
إنَّ هذه الكتب برشية.. وهذا القرآن ساموي.

وسيحكم حتام: 
إنَّ هذه الكتب كلها ال تشبه هذا القرآن وال تبلغ شأوه قطعا.

لذا فإما أنه أدنى من الكل. وهذا معلوم البطالن وظاهر بالبداهة.
إذن فهو فوق الكل.

ولقد فتح أبوابه عىل مرصاعيه للبرش ونرش مضامينه أمامهم طوال هذه املدة الطويلة. 
ودعا لنفسه األرواح واألذهان. 

ومع هذا مل يستطع البشرُ معارضتَه، وال يمكنهم ذلك. فلقد انتهى زمن االمتحان.
إن القرآن ال يقاس بسائر الكتب وال يشبهها قطعا. 

إذ نـزل يف عرشين سنة ونيف نجام نجام -حلكمة ربانية- ملواقع احلاجات نـزوال متفرقا 
حلادثات  وبيانا  متفاوتة،  مكررة  ألسئلة  وجوابا  متباينة،  خمتلفة  نـزول  وألسبابِ  متقطعا. 
لَقٍّ متنوعة متخالفة،  أحكام متعددة متغايرة، ويف أزمانِ نـزولٍ خمتلفة متفارقة، ويف حاالتِ تَ

وألفهامِ خماطبني متعددة متباعدة، ولغايات إرشاداتٍ متدرجة متفاوتة.
وعىل الرغم من هذه األسس فقد أظهر كامل السالسة والسالمة والتناسب  والتساند يف 

بيانه وجوابه وخطابه، ودونك علم البيان وعلم املعاين.
ويف القرآن خاصية ال توجد يف أي كالم آخر: ألنك إذا سمعت كالما من أحدٍ فإنك 

تر صاحب الكالم خلفه أو فيه؛ فاألسلوب مرآة  اإلنسان.
أهيا السائل املثايل!

لقد أردت اإلعجاز، وها قد أشرتُ إليه. 
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رُ الذبابة عىل مشاهدة الساموات؟ ي وطوقي. أتَقدِ وإن شئت التفصيل، فذلك فوق حدّ
وقد بيّن كتاب «إشارات اإلعجاز» واحدا من أربعني نوعا من ذلك اإلعجاز، ومل تفِ 

مائةُ صفحة من تفسري لبيانِ نوع واحد.
ل املوىل عليك بفيضٍ من إهلامات روحية. بل أنا  الذي أريد منك التفصيل، فقد تفضّ

ال تبلغ يد األدب  الغريب ذي األهواء والنـزوات والدهاء
شأن أدب القرآن  اخلالد ذي النور واهلد والشفاء.

إذ احلالة التي ترىض األذواق الرفيعة للكاملني من الناس وتُطَمئنهم، ال تَسرّ أصحابَ 
األهواء الصبيانية وذوي الطبائع السفيهة، وال تسلّيهم. فبناءً عىل هذه احلكمة؛

ع يف محأة الشهوة والنفسانية، ال يستلذ بالذوق الروحي،  فإن ذوقا سفيها سافال، تَرعرَ
وال يعرفه أصال.

من  الكريم  يف  القرآن  ما  رؤيةِ  عن  عاجز  أدبِ  أوروبا،  من  املرتشح  احلارض؛  فاألدب  
لطائف عالية ومزايا سامية، من خالل نظرته الروائية، بل هو عاجز عن تذوقها، لذا ال يستطيع 

ا له. أن جيعل معياره محكّ
واألدب  جيول يف ثالثة ميادين، دون أن حييد عنها:

ميدان احلامسة والشهامة..
ميدان احلسن والعشق ..

ميدان تصوير احلقيقة والواقع..
فاألدب  األجنبي: 
 يف ميدان احلامسة؛

ور الظاملني وطغياهنم. ن شعور االفتتان بالقوة بتمجيده جَ ال ينشد احلق، بل يلقّ
 ويف ميدان احلسن والعشق ؛
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ال يعرف العشقَ  احلقيقي، بل يغرز ذوقا شهويا عارما يف النفوس.

ويف ميدان تصوير احلقيقة والواقع؛
يف  مهه  حيرص  بل  رمحانية،  صبغة  يراها  وال  إهلية،  صنعة  أهنا  عىل  الكائنات  إىل  ينظر  ال 
عشقَ  تلقينه  يكون  لذا  منها..  الفكاك  يقدر  وال  ضوئها،  يف  احلقيقة  ويصور  زاوية  الطبيعة 

ن حبَّها يف قرارة  القلب، فال ينجو املرء منه بسهولة.  الطبيعة، وتأليه املادة، حتى يمكِّ
ثم إن ذلك األدب  املشوب بالسفه، ال يغني شيئا عن اضطرابات  الروح وقلقها الناشئة 

مها. من  الضاللة والواردة منه أيضا، ولربام هيدئها وينوّ
ويف حسبانه أنه قد وجد حال، وكأن العالج الوحيد هو رواياته. وهي: 

.. ذلك احلي امليت. يف كتابٍ
ويف سينام.. وهي أموات متحركة.

ويف مرسح.. الذي تُبعث فيه األشباح وتُخرج رساعا من تلك املقربة الواسعة املسامة 
باملايض!

هذه هي أنواعُ رواياته.
وأنّى للميت أن هيب  احلياة!..

عَ األدب األجنبي لسانا كاذبا يف فم البرش.. وركّب عينا  ضَ وبال خجل وال حياء!.. وَ
فاسقة يف وجه  اإلنسان.. وألبس  الدنيا فستان راقصة ساقطة. 

سنَ املجرد. ؛ الحُ فمن أين سيعرف هذا األدبُ
كره بممثلة شقراء حسناء.  ؛ فإنه يذّ حتى لو أراد أن يُري القارئ الشمسَ

وهو يف الظاهر يقول: «السفاهة عاقبتها وخيمة، ال تليق باإلنسان»..
ثم يبني نتائجها املرضة..

إذ  زمام  العقل،  منه  ويفلت  اللعاب،  منه  يسيل  حد  إىل  مثريا  تصويرا  يصورها  أنه  إالّ 
يرضم يف  الشهوات، وهييج النـزوات. حتى ال يعود الشعور ينقاد ليشء.



قسطموني                                                                                     ١٧٩  مــلــحــق 

أما أدب  القرآن  الكريم:
وحبه،  احلق  بنشدان  الشعور  يمنح  اإلنسان  بل  يثريه،  وال   ساكن  اهلو حيرك  ال  فإنه 

ق عشق اجلامل، والشوق إىل  حمبة احلقيقة.. وال خيدع أبدا. واالفتتان باحلسن املجرد، وتذوّ
فهو ال ينظر إىل الكائنات من زاوية  الطبيعة، بل يذكرها صنعةً إهلية، صبغة رمحانية، دون 

أن يحيّر العقول.
ن نور معرفة الصانع.. فيلقّ

ويبني آياته يف كل يشء..
واألدبان.. كالمها يورثان حزنا مؤثرا. إالّ أهنام ال يتشاهبان.

املالك.  وفقدان  األحباب،  فقدان  من  ناشئ  مهموم،  حزن  هو  أدب  الغرب   يورثه  فام 
يملؤه  عمياء  وقوة  صامء،  طبيعة  من  الشعور  استلهام  إذ  ؛  سامٍ رفيع  حزن  منح  عىل  يقدر  وال 
باآلالم  واهلموم حتى يغدو العالَم مليئا باألحزان، ويلقي  اإلنسان وسط أجانب وغرباء دون 
أن يكون له حامٍ وال مالك! فيظل يف مأمته الدائم.. وهكذا تنطفئ أمامه اآلمال. فهذا الشعور 
امليلء باألحزان واآلالم  هييمن عىل كيان  اإلنسان، فيسوقه إىل الضالل وإىل  اإلحلاد وإىل إنكار  

اخلالق.. حتى يصعب عليه العودة إىل الصواب، بل قد ال يعود أصال.
أما أدب  القرآن  الكريم: فإنه يمنح حزنا ساميا علويا، ذلك هو حزن العاشق، ال حزن 
أهنا  عىل  الكائنات؛  إىل  ينظر  فقداهنم...  من  ال  األحباب،  فراق  من  نابع  احلزن  هذا  اليتيم.. 
يبني  القدرة  وإنام  أصال،  يذكرها  ال  بل  عمياء.  طبيعة  من  بدال  بصرية  رحيمة،  إهلية،  صنعة 

اإلهلية احلكيمة، ذات  العناية الشاملة، بدال من قوة عمياء.
فال تلبس الكائناتُ صورةَ مأتم موحش، بل تتحول -أمام ناظريه- إىل مجاعة متحابّة، 

إذ يف كل زاوية جتاوب. ويف كل جانب حتابب. ويف كل ناحية تآنس.. ال كدر وال ضيق.
هذا هو شأن احلزن العاشقي.

وسط هذا املجلس يستلهم  اإلنسان شعورا ساميا، ال حزنا يضيق منه الصدر. 
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األدبان.. كالمها يعطيان شوقا وفرحا.

فالشوق الذي يعطيه ذلك األدب  األجنبي؛ شوق هييج  النفس، ويبسط اهلوس.. دون 
أن يمنح  الروح شيئا من  الفرح والرسور.

بينام  الشوق الذي هيبه  القرآن الكريم؛ شوق هتتز له جنبات  الروح، فتعرج به إىل املعايل.
بعض  مت  فحرّ يُلهي..  وما  عن  اللهو  الغراء  هنت  الرشيعة  فقد  الرس:  هذا  عىل  وبناءً 

.آالت  اللهو، وأباحت أخر
إن  بينام  ترض.  ال  تنزيليا،  وشوقا  قرآنيا  حزنا  حزينا  تأثريا  تؤثر  التي  اآللة  أن  بمعنى:  

أثرت يف  اإلنسان تأثريا يتيميا وهيّجت شوقا نفسانيا شهويا. حترم اآللة.
تتبدل حسب األشخاص هذه احلالة..

والناس ليسوا سواء
*   *   *

[الكسب املعنوي اجلامعي]
باسمه سبحانه 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
إخويت األعزاء األوفياء!

الكسب  ذلك  سيكسب  النور  لرسائل  صادق  طالب  كل  أن  عىل  القاطع  الدليل  إن 
اخلارق النابع من سرّ ليلة القدر، والتي يَكسب فيها املرء ثالثا وثامنني سنة من عمر معنوي، 
رسائل  طالب  بني  اجلارية  األخروية  األعامل  يف  واالشرتاك  رس  اإلخالص  والتساند  ومن 
أو  عرشة  أو  اثنان  أو  واحدٌ  اخلارق  الكسبَ  ذلك  يكسب  ال  أن  القوي  االحتامل  هو  النور، 
عرشون، بل مئات ضمن دائرة النور التي تضم أربعني ألفا بل مائة ألف من  املؤمنني احلقيقيني 
اخلالصني. فبسرّ  اإلخالص وبدستور االشرتاك يف األعامل األخروية نتوجه نحن وأنتم كذلك 
إىل هذه احلقيقة -حقيقة ليلة القدر- فنفرتض أنفسنا ضمن مجيع اإلخوة وكل منّا يتكلم باسم 
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اجلميع يف هذا الشهر املبارك، فنقول بصيغة اجلمع: أجرنا، ارمحنا، واغفر لنا، ووفقنا، واهدنا، 
واجعل ليلة القدر يف هذا الشهر شهر رمضان خريا يف حقنا من ألف شهر. وننوي يف كل دعاء 
ضمن «نا» (ضمري اجلمع) جميعَ إخواننا. وعليكم معاونة أخيكم هذا الضعيف بالذات يف 

وظيفته املرهقة بتلك  النية اخلاصة.
*   *   *

[لِمَ ننشغل برسائل النور وحدها؟]
إخويت األعزاء األوفياء!

إنني يف هذا الشهر املبارك شهر رمضان يف الوقت الذي أحتاج فيه إىل نسيان  الدنيا وإىل 
عدم  النظر إىل األمور اآلفاقية اخلارجية إالّ أهنم -مع األسف- أجلأوين إىل  النظر إليها أحيانا. 

نسأله تعاىل إن جيعل هذا  النظر نوعا من  العبادة حيث إن نيتنا فيه اخلدمة اإليامنية.
ضهم لنا. ولكن شكرا  نعم، كام أهنم يتعرضون لكم فإهنم بأساليب خمتلفة يُشعرون تعرّ

هيم علينا يؤدي إىل خالف مقصودهم، فيُعني فتوحات رسائل النور. هللا تعاىل إن تعدّ
وسيلة  أصبح  قد  يف  إسطنبول  الشيخ  اعرتاض  أن  « نظيف»  البطل  الطالب  ذكر  وقد 
وهناك  هنا  طفيفة  أمور  يف  حقوقنا،  عىل  االعتداء  وأن  وسطوعها،  النور  رسائل  لفتوحات 
لرتويع  بال  عىل  ختطر  ال  وسيلةً  احلارض  الوقت  يف  وجدوا  ولكن  النتيجة..  هذه  مثل  تورث 

بعض  العلامء الضعفاء وأهل التصوف وإلقاءِ الفتورِ يف قلوهبم جتاه رسائل النور.
ال  بل  الكتب  تلك  تعجبه  ال  أنه  بمعنى   ،أخر كتباً  يقتني  ال  سعيداً  إن  يقولون:  فهم 

تُبُ اإلمام  الغزايل فال جيلب إليه مؤلفاته. تعجبه حتى كُ
جون  رون أذهان الناس. أالَ إن الذين يروّ فبهذه الكلامت العجيبة التي ال معنى هلا يكدّ
من  أهل  وبعضاً  الساذجني  جيعلون  العلامء   ولكن  أهل  الزندقة،  هم  إنام  اإلشاعات  هذه  مثل 

التصوف وسيلة لذلك.
وطالهبا  النور  رسائل  مهمة  إن  هللا...  حاش  مرة  مائة  هللا  حاش  هذا:  جتاه  نقول  ونحن 
هي احلفاظ عىل مسلك أستاذهم حجة  اإلسالم اإلمام الغزاىل، والذودُ عنه ما وسعهم وإنقاذه 
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عنه،  اهللا  ريض  عيل  باإلمام  يربطني  الذي  الوحيد  أستاذي  وهو  هجامت   أهل  الضاللة..  من 
ولكن يف زماهنم مل يكن هجوم  الزندقة الرهيبة يزعزع أركان  اإلسالم -كام يف هذا  العرص-. 
فال حيصل برسعة عىل األسلحة التي استعملها أولئك   العلامء  املحققون األجالء، واملجتهدون 
العظام حسب عصورهم يف املناظرات واملناقشات العلمية والدينية، بل حيتاج إىل وقت، وال 
وجدت  قد  املبني  القرآن  باستلهامها  النور  رسائل  أن  إالّ   . تاماً قهراً  الزمان  هذا  أعداء  تُقهر 
أسلحة يمكن احلصول عليها برسعة، وهى قوية نافذة، ويف الوقت نفسه متزق صفوف العدو 
وجتعلهم شذر مذر، لذا ال تُراجع مصانعَ أسلحةِ أولئك األفذاد السامني امليامني. ألن  القرآن 
كامالً  أستاذاً  أصبح  قد  وأستاذهم  ومرجعهم  ومنبعهم  جميعاً  مصدرهم  هو  الذي  الكريم 
الوقت  من  متسعاً  نجد  فال  ضعفاء،  ونحن  ضيق  فالوقت  ذلك  عن  فضالً  النور.  لرسائل 
أمثال  من  األضعاف  مئات  هناك  فإن  ذلك  عىل  عالوة  النورانية.  اآلثار  تلك  من  نستفيد  كي 
هلم.  أودعناها  ونحن  الوظيفة  تلك  يؤدون  وهم  الكتب  بتلك  ينشغلون  النور  رسائل  طالب 
وإالّ فنحن نحب تلك اآلثار الطيبة امليمونة ألساتذتنا السامني أولئك بقدر ما نحب أرواحنا 
وكياننا، ولكن لكل منا دماغ واحد ويد واحدة ولسان واحد، وجتاهنا ألوف املتعدين والوقت 
ر سالح أوتوماتيكي أمامنا وهو براهني رسائل النور، اضطررنا  ضيق. وحيث إننا شاهدنا آخِ

إىل االكتفاء بذلك السالح واالعتصام به.
*   *   *

[ما يسوق إىل  الرياء وما يمنع منه]
إخويت األعزاء اخلالصني املخلصني ويا رفقائي احلقيقيني اجلادين يف خدمة القرآن!

ملناسبة انتشار رسالة « اإلخالص» حوالينا ويف والية  إسبارطة وملناسبة حدوث حادثتني 
طفيفتني، ورد خاطر قوي إىل  القلب. ستُكتب ثالث نقاط ختص  الرياء:

أوالها:  
إن  الرياء ال يدنو من الفرض والواجب والشعائر اإلسالمية واتباعِ  السنة النبوية الرشيفة 
بل عىل  واجتنابِ احلرام. فإظهار هذه األمور ليس من  الرياء قطعا، إالّ إذا كان الشخص قد جُ
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 الرياء مع ضعف شديد يف  اإليامن. بل إن إظهار العبادات التي متس  الشعائر اإلسالمية أجزلُ 
ثوابا من إخفائها بكثري، كام بيّنها حجة  اإلسالم اإلمام  الغزايل ريض اهللا عنه.

بالشعائر  املتعلقة  فإن  النوافل  كثرية  أثوبة  له  سائر  النوافل  إخفاء  أن  من  الرغم  وعىل 
اإلسالمية والسيام يف مثل هذه األوقات التي راجت فيها  البدع، وكذا إظهارُ  التقو التي هي 
ترك احلرام ضمن هذه  الكبائر املنترشة، هلا أثوبة عظيمة أكثر من إخفائها، ناهيك أن يتقرب 

منها  الرياء.
النقطة الثانية:  هناك أسباب عديدة تسوق  اإلنسان إىل  الرياء. منها:

السبب األول:  ضعف  اإليامن؛
للناس.  نفسه  إظهار  بحبّه  وضع  الرياء  ويتخذ  يعبد  األسباب  باهللا  يفكر  ال  الذي  إن 
فطالبُ رسائل النور ال يعريون أمهية وال قيمة لألسباب وال للناس من حيث  العبودية كي 
يقعوا يف  الرياء يف عبوديتهم بإظهارها هلم. وذلك ألهنم يتلقون درسا إيامنيا حتقيقيا قويا من 

رسائل النور.
والضعف  الفقر  زاوية  -من  يسوقان  اإلنسان  إن  احلرص  والطمع  الثاين:   السبب 

ه الناس وتلبّس أوضاعٍ متكلَّفة للرياء والظهور. اإلنساين- إىل جلب توجّ
النور  رسائل  بدروس  باسرتشادهم  عزة  اإليامن  عىل  حيصلون  النور  طالب  كان  وملا 
عن  الرياء  متنعهم  اهللا  بإذن  فإهنا  بقسمته،  والرىض  اهللا  عىل  والتوكل  والقناعة  كاالقتصاد 

والعجب والتنازل ملنافع  الدنيا.
املقامات،  نيل  وطلبِ  اجلاه،  وحبِّ  عىل  الشهرة،  حرص  اإلنسان  إن  الثالث:   السبب 
رفيع  حسن  بمظهر  التظاهر  وكذا  واملشاعر،  األحاسيس  من  وأمثاهلا  األقران  عىل  والتفوقِ 
وتقمّص طور أشخاص عظام ال يليق به، وجلب أنظار الناس وإعجاهبم نحوه بام هو فوق 
إىل  الرياء..  تسوق  كلها  األعامل..  يف  والتكلف  التصنع  أنواع  من  شاهبها  وما  وطاقته،  ه  حدّ
لوا «أنا» إىل «نحن» أي تركوا  األنانية ودخلوا ضمن  ولكن ملا كان طالب رسائل النور قد حوّ
دائرة  الشخصية املعنوية للجامعة ويسعون يف أعامهلم باسم تلك الشخصية، أي يقولون «نحن» 
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 : بدال من «أنا».. وكام قد نجا أهلُ الطرق من  الرياء بوسائلِ قتل  النفس األمارة واألخذِ بقاعدةِ
«الفناء يف الشيخ» و«الفناء يف الرسول».. فإن إحد تلك الوسائل هي «الفناء يف اإلخوان»، 
أي إذابة الشخصية الفردية يف حوض  الشخصية املعنوية إلخوانه وبناء أعامله عىل وفق ذلك، 
أقول: إنه كام قد نجا   أهل احلقيقة بتلك الوسائل من ورطة  الرياء، ينجو بإذن اهللا طالب النور 

هبذا الرس أيضا.
النقطة الثالثة:  إنه ال تُعد من  الرياء والعجب قط تلك األطوارُ واألوضاع الرفيعة التي 
كان  إذا  إالّ  اللهم  حسنا.  قبوال  يتقبلونه  الناس  وجعلُ  الديني،  الواجب  أداء  مقام  يقتضيها 

ر تلك الوظيفة الدينية طوعَ أنانيته ويستغلها ألغراضه الشخصية. الشخص يسخّ
عها  فإمام اجلامع، جيهر باألذكار، كجزء من واجبه يف إقامة  الصالة وأداء األذكار، ويُسمِ
اآلخرين، وهذا ال رياء فيه قط، ولكن إسامعها الناس خارج نطاق واجبه، ربام يداخله  الرياء، 

فإن إخفاءها أكثر ثوابا من اجلهر هبا.
لذا فإن طالب النور احلقيقيني، أثناء أدائهم لواجب نرش الوعي الديني، وأثناء قيامهم 
ون  بعباداهتم اتباعا للسنة النبوية، وأثناء التزامهم بالتقو التي هي اجتناب  الكبائر.. إنام يُعدّ
. إالّ  مكلّفني مأمورين يف سبيل خدمة القرآن. فنسأل اهللا تعاىل أالّ يداخل أعمالَهم تلك، الرياءُ

من دخل ضمن دائرة رسائل النور لغرض آخر غري خدمة القرآن.
*   *   *

[حول  وظائف السيد  املهدي]
.. إن الذي تنتظره  األمة وسيأيت يف  آخر الزمان، له مهام ثالثة، وإن أهم وظيفة من هذه 

ها وأجلّها هي نرش  اإليامن التحقيقي وإنقاذ  اإليامن من  الضاللة..  الوظائف الثالث وأعظمَ
الوظيفة  تَعتمد  ال  فبينام  وتطبيقها،  الغراء  تنفيذ  الرشيعة  فهي  الثانية:   وظيفته  أما 
العقيدة،  وقوة  ووفاء  إخالص  من  املعنوية  القوة  هو  ها  سنَدَ إن  بل  املادية  القوة  عىل  األوىل 
فإن هذه الوظيفة حتتاج إىل قوة مادية عظيمة مرهوبة اجلانب، وسلطةٍ ذات شأن، كي يتمكن 

تنفيذها. من 
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أما وظيفته الثالثة:  فهي خدمة  اإلسالم بإعالن  اخلالفة اإلسالمية مستندا إىل  الوحدة 
فهذه  لإليامن-  خدمة  به  يلتحقون  -الذين   الروحانيني  النصار مع  واالتفاق  اإلسالمية، 

الوظيفة يمكن تطبيقها بسلطة عظيمة وقوة هائلة وماليني الفدائيني املضحني.
يف  يبدوان  أهنام  إال  بدرجات،  التاليتني  الوظيفتني  من  وأعىل  أسمى  األوىل  الوظيفة  إن 

نظر عامة الناس والسيام العوام، أسطع وأهبر وأوسع منها ملا هلام من جاذبية.
د  يورِ احلارض،  الوقت  يف  شخص  أي  إىل  اسم « املهدي»  إطالق  إن  الكالم:   خالصة 
.. وتضعف  إىل الذهن الوظائفَ الثالث دفعة واحدة، فيحصل اخلطأ، وقد جيرح اإلخالصَ
الغالب  إىل  الظن  بالرباهني  املدعمة  اليقينيات  وتنقلب  ما،  شيئا  العوام   لد احلقائق  قوة 
العنيدة  عىل  الضاللة  املبني  التغلبُ  من  املؤمنني  احلائرين   لد يَظهر  فال  املقبولة،  للقضايا 
من  قسم  ويرشع  املخاوف  والشكوك  بإثارة  يبدأ  أهل  السياسة  وعندها  املتمردة.  والزندقة 

باالعرتاض..  العلامء 
*   *   *

[تعديل حسن  الظن املفرط]
تِبَ ملناسبة تعديل حسن  الظن املفرط لعامل  كُ

فاضل نحو األستاذ لعل فيه فائدة لكم.
إىل العامل الفاضل، واألخ العزيز الصادق،  حشمت أفندي

إىل  ونقلناها  د،  المجدِّ حول  الكريمة  رســــالتكم  إعجاب  و  بتقدير  قـرأنـا  لـقـد 
أســـتاذنا وهو يقول: 

نعم، إنه ينبغي هلذا  العرص من جمدد له شأنه ليقوم بتجديد الدين واإليامن، وجتديد  احلياة 
االجتامعية والرشيعة، وجتديد احلقوق العامة والسياسة اإلسالمية. ولكن أهم تلك  الوظائف، 
هو  التجديد يف جمال املحافظة عىل احلقائق اإليامنية. فهي أجلّ وأعظم تلك  الوظائف الثالث. 
لذا تبقى دوائر « الرشيعة» و« احلياة االجتامعية والسياسية» يف الدرجة الثانية والثالثة والرابعة 

بالنسبة لدائرة  اإليامن.
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هي  إنام  الدين،  جتديد  حول  الرشيف  احلديث  يف  وردت  التي  البالغة  األمهية  وإن  هذا 
هم  باعتبار  التجديد يف احلقائق اإليامنية، ولكن نظرا ألن أفكار عامة الناس، والذين حرصوا همّ
يف  احلياة  الدنيا تتوجه أول ما تتوجه إىل  احلياة االجتامعية اإلسالمية والسياسة الدينية التي تبدو 
 ملا هلا من جاذبية وهيبة يف السلطة واحلكم. فرت ،أكثر أمهية من غريها وأوسع وأعظم مد

أن هؤالء ينظرون بتلك العدسة ومن تلك الزاوية إىل األمور ويفرسوهنا يف ضوئها.
ثم إنـــه يبدو بعيدا جــدا، بـل يكاد يكون غري ممكن اجتماعُ هذه  الوظائف الثالث 
ومن  األكمل،  الوجه  وعىل  هذا  العرص،  يف  واحدة،  مجاعة  يف  أو  واحد،  شــــخص  يف  كلها 
دون أن تعيق إحداها األخر. بل قد ال جتتمع أصال تلك  الوظائف إال يف «السيد  املهدي» 
وفـي  الزمــان،  يف  آخــر  الـنـبــوي  البـيـت  آلل  النـوارنـيـة  يـمـثــل  اجلامعة  الـــذي 

الشـــخص املعنوي جلامعته.
النور  رسائل  لطالب  املعنوي  الشخصَ  عَ  دفَ أَنْ  احلمد؛  من  يتناهى  ال  بام  احلمد  فلله 

وحقيقتها -يف هذا  العرص- ألداء وظيفة  التجديد من حيث املحافظة عىل احلقائق اإليامنية.
وهي منذ عرشين سنة تؤدي تلك الوظيفةَ املقدسة بنرشياهتا املؤثرة والفاحتة للقلوب 
ذة إيمانَ مئات األلوف من أهل  ةً صوالتِ  الزندقة القوية الرهيبة وغاراتِ  الضاللة منقِ صادّ

 اإليامن. والشاهدُ عىل ذلك أكثر من أربعني ألفا من الشهود.
يقول أستاذنا:

الثقل  هذا  كاهيل  وتحميلُ  موضعَ  النظر  الضعيف  العاجز  شخيص  يكون  أن  ينبغي  ال 
العظيم بام يفوق حدي بألوف املراتب. وهو خيصكم بالسالم، ونحن بدورنا نخصكم بالسالم 

ومن له عالقة برسائل النور هناك.
من طالب رسائل النور
 أمني،  فييض، كامل 

*   *   *
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[يد القدر ويد  اإلنسان يف احلادثة]
إنه قاعدة أساس يف رسائل النور؛ أن يف كل حادثة يدَ  اإلنسان ويدَ القدر معا، ولكن 
ل ألنه ير السبب اخلفي لتلك   اإلنسان يَظلم حيث ينظر إىل السبب الظاهري، بينام القدرُ يعدِ

املصيبة.
التي  املصائب  كل  يف  موجودة  تعاىل  ورحمتَه  اإلهلية  يد  العناية  أن  بتجاربَ  ثبت  ولقد 

نزلت برسائل النور حلد اآلن.
*   *   *

[أمني الفتو  فتو]
إن السيد « عيل رضا» أكرب علامء  إسطنبول وأكثرهم حتريا وبحثا والذي توىل يف أغلب 
األول»  «الشعاع  شاهد  ما  بعد  السابق،   الفتو وهو  أمني  األنام،  مفتي  منصب  األوقات 
املتضمن لإلرشادات القرآنية ورسالة «اآلية الكرب» وأمثاهلا من الرسائل قال للحافظ  أمني 

وهو من طالب رسائل النور القديرين:
مؤلفاته  وإن  الزمان،  هذا  يف  خدمة  أعظم  اإلسالمي  الدين  الزمان  بديع  خدم  «لقد 
ها.  بَذَ ك  الدنيا ونَ صائبة جدا، ومل يتيرس ألحد إخراجُ أثر كهذا يف مثل هذا الزمان اجلدب، إذ تَرَ
أن  تعاىل  نسأله  للدين.  دة  مجدِّ النور  رسائل  وإن  الوجوه.  بكل  والتربيك  بالتهنئة  قمني  وهو 

يوفقه للخري. آمني».
آباء  من  سلطان  العلامء  قصة  ساردا  البعض   لد إطالق  اللحية  عدم  عن  دافع  وقد 

 جالل الدين الرومي ثم قال:
«ولبديع الزمان أيضا بمثل هذا اجتهادٌ بال شك، فاملعرتضون ال يملكون احلق..»

وأمر العامل مصطفى: اكتب ما قلته:
«أخصّ سالمي الكامل لبديع الزمان مع االحرتام والتوقري له. وأنا يف دعاء مستمر لكم 
املثمرة  « األشجار  إذ  السوء،  علامء  بعض  النتقاد  تعرضكم  من  تتأملوا  ال  مؤلفاتكم.  لتكملوا 
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ق باألحجار لنيل الثامر»، مثلٌ مشهور. استمروا يف جهادكم. نسأله تعاىل أن يوفقكم يف  تُرشَ
مقصودكم عاجال. ويف أمانة اهللا وحده وحفظه.

 عيل رضا
 أمني الفتو السابق

هكذا قىض  عامل جليل ومدقق فاضل وصاحب الكالم يف هذا الزمان من حيث  الرشيعة 
والقرآن الكريم. فعىل طالب رسائل النور أالّ يبوحوا باسم ذلك العامل -أخذا  باحلذر- وعدم 

اإلعالن عنه، بل يضموه يف أدعيتهم.
سالمنا إىل مجيع اإلخوة.

*   *   *

[أسس العمل  مع املعرتضني]
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبدا دائام..

ا كان أولياء اهللا الصاحلون ال يمكنهم أن يعرفوا الغيب -إن مل يلهمهم اهللا سبحانه  لمّ
حقيقةِ  عىل  لِعَ  طَّ يَ أن  يستطيع  ال  صالح  وليّ  أعظم  فإن  اهللا؛  إالّ  الغيب  يعلم  ال  حيث  تعاىل- 
بعض  بني  فيام  حدث  وما  بحقيقته،  علمه  لعدم  يعاديه  ربام  بل  آخر،  ويل  عند  احلال  وواقع 
هذا.  عىل  دليل  خري  أمجعني،  عليهم  اهللا  رضوان  الكرام  من   الصحابة  باجلنة  املبرشين  العرشة 
وهو يعني أن وليني اثنني إذا ما أنكر أحدمها عىل اآلخر، فإن ذلك ال يسقطهام من مقام  الوالية 

ومنـزلتها، إالّ إذا كان هناك أمر خيالف ظاهر  الرشيعة خمالفة كلية.
   ﴾  7  6  5  4 الكريمة:   ﴿ 3  اآلية  لدستور  فاتباعاً 
حسن  الظن  عىل  باملحافظة  وذلك  التصدع،  من  إيامن  املؤمنني  عىل  وحفاظاً  عمران:١٣٤)،  (آل 
القائم بينهم وبني شيوخهم أو رؤسائهم، وبناء عىل ما يلزم من إنقاذ األركان من  طالب النور 
ملا  واجتناباً  باطلة،  اعرتاضات  عىل  حمقة-  كوهنا  -مع  املرضة  الغضب  ورة  سَ من   املخلصني 
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األوىل  الطائفة  بجرح  احلق  من   أهل  طائفتني  بني  اخلصومة  هذه  من  أهل  اإلحلاد  منه  يستفيد 
.. بسالح األخر واعرتاضاهتا وهتوين شأن الثانية بدالئل األوىل ثم دحرمها معاً

فعىل طلبة النور -حسب األسس املذكورة-: أالّ يواجهوا  املعارضني باحلدة والتهور، 
روح  إظهار  مع  فحسب،  أنفسهم  عن  بالدفاع  يكتفوا  أن  عليهم  بل  ثل.  بالمِ يقابلوهم  وال 
املصاحلة، واإلجابة بوضوح عن نقاط  االعرتاض، حيث إن  األنانية يف عرصنا هذا قد تطاولت 
وارشأبت بعنقها حتى أصبح كل شخص ال يريد أن يذيب أنانيته -التي هي كقطعة ثلج بطول 
النـزاع  ينشأ  هنا  وها   . دائماً معذورة  ويراها  لنفسه  غ  يسوّ بل  تغيريها،  يف  يرغب  وال  قامته- 

واخلصومة ويكون موضع استفادة أهل الباطل والضالل عىل حساب أصحاب احلق وأهله.
بمرشهبم  املعجبني  بعض  العلامء   إىل  أن  تومئ  يف  إسطنبول  حادثة  االعرتاض  إن 
واألنانيني من   املتصوفة وبعض  املرشدين وأهل احلق ممن مل يقتلوا نفوسهم األمارة بالسوء ومل 
ينجوا من ورطة  حب اجلاه سيعرتضون عىل رسائل النور وطالهبا، حفاظاً عىل رواج مرشهبم 
ه أتباعهم إليهم. بل هناك احتامل قوي أن تكون املقابلة شديدة.. فعند وقوع  ومسلكهم، وتوجّ
وعدم  العداء،  يف  الولوج  وعدم  والثبات،  وضبطِ  النفس،  بالتأين،  علينا  احلوادث،  هذه  مثل 

التهوين من شأن رؤساء الطائفة املعارضة...
- أن اعتراضاً عىل رسائل النور ورد حتى من   القطب األعظم  فلو افرتض -فرضاً محاالً
ثبتون وال يتزعزعون، بل يتلقون اعتراضَ ذلك  ومن   مكة املكرمة، فإن طالب رسائل النور يَ
  القطب األعظم عىل صورةِ التفاتةٍ كريمة وحتية وسالم. وحياولون كسب توجهه وتقبيلَ يده 

وإيضاحَ مدار  االعرتاض عىل أستاذهم العظيم.
*   *   *

[مرض  العرص]
نعم، يا إخويت!

يكون  أن  ينبغي  ؛  والعامل  للحياة  املزلزلة  واحلوادث  الرهيبة  التيارات  خضم  يف  إنه   
 اإلنسان عىل ثبات وصالبة التُحد بحدود، وضبط للنفس الهناية له، واســـتعداد دون حدود 

للتضحية.
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إن تفضيلَ  املؤمنني  احلياة  الدنيا عىل  اآلخرة مع إيامهنم باآلخرة ومعرفتها حق املعرفة، 
وذلك  فيها،  ورغبة  هبا  وعلم  معرفة  مع  الثمني  األملاس  عىل  تافهة  زجاجية  قطع  وترجيحَ 
من  رطل  عىل  حارضة  آنية  لذة  وترجيح  العقبى،  تبرص  ال  التي  العمياء  احلس  دوافع  بسيطرة 
لذات صافية آجلة.. إن هذا مرض خميف أصاب هذا  العرص بل هو مصيبة من مصائبه، وبلية 

من بالياه، وهو مضمون إشارة اآلية الكريمة:   
﴿ Y X W V U﴾   ( إبراهيم:٣).

ومن جراء هذه املصيبة يقع املؤمنون احلقيقيون أحيانا يف خطأ جسيم كمواالهتم  أهل 
 الضاللة. نسأله تعاىل أن يجنّب أهل  اإليامن وطالب رسائل النور من رش هذه املصيبة. آمني.
سعيد النوريس

*   *   *

[رزق طالب العلم]
يف  أكون  الذي  اليوم  يف  أنني  التجارب  من  ألف  حوايل  بعد  تامة  قناعة  اقتنعت  لقد 
خدمة رسائل النور أشعر بانكشاف وانبساطٍ وفرح وبركة يف قلبي ويف بدين ويف دماغي ويف 
هناك-  اخلدمة. وقد شعرت من إخويت الكثريين -سواءً هنا أم  معيشتي حسب درجة تلك 
». حتى إنني  بالحالة نفسها ومازلت أشعر هبا. وكثريون يعرتفون قائلني: «إننا نشعر هبا أيضاً
كان  قد  األود  يقيم  وما  الكفاف  عييش  يف  الرس  أن  املاضية-  السنة  يف  لكم  كتبته  أعتقد -كام 

من تلك  الربكة.
العلم  طالب  رزقِ  ضامنُ  «أنا  قال:  أنه  عنه  اهللا  ريض  عن  اإلمام  الشافعي  روي  وقد 

اخلالص؛ ألن يف رزقه بركة وسعة». 
وملا كانت هذه هي احلقيقة، وأن طالب رسائل النور قد أظهروا األهلية التامة لعنوان 
هذا  القحط  جتاه  النور  رسائل  خدمة  عن  التخيل  ينبغي  فال  الزمان،  هذا  يف  العلم»  «طالب 
واجلوع املنترش، مع إدراك أن أفضل عالج هلذا هو  الشكر والقناعة واالرتباط بصفة الطالب 

لرسائل النور، وعدمُ ترك اخلدمة بحجة  الرضورة لهاثاً وراء متطلبات العيش.
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وأهلُ  الضاللة  جهة.  كل  من  كلهم  بالناس  أحاطت  قد  هذه  العيش  إن  مهوم  نعم، 
رضورة.  إهنا  نعمل،  ماذا  قائلني:  معذورين  أنفسهم  الدين  أهل  وجيد  الوضع.  هذا  يستغلون 
لذا فعىل طالب رسائل النور مواجهةُ بالء  اجلوع والرضورة برسائل النور أيضا. فوظيفة كل 
طالب ليس هو إنقاذَ إيامنه وحده بل هو مكلّف أيضا باحلفاظ عىل إيامن غريه، وال يكون ذلك 

إالّ باالستمرار اجلاد يف اخلدمة.
مع  أهل  طور  الصداقة  ذوا  اتخِ بل  بالعداء.  املعارضني  تواجهوا  ال  لكم:  كتبنا  لقد 
موا يف صفوفكم من يمكن أن   التقو وأهل العلم قدر املستطاع. وعليكم األخذ هبذا: ال تُقحِ
يسبب رضرا برسائل النور ويمس صالبة طالهبا، ألن أمثال هؤالء إن مل ينضموا إىل الدائرة 
بنية خالصة ربام يورثون الفتور. وإن كانوا حيملون أنانية وحبا للذات يكرسون صالبة طالب 
الوقت  يف  يلزم  أفكارهم.  ويشتتون  النور  رسائل  خارج  إىل  أنظارهم  وجيلبون  النور  رسائل 

احلارض اليقظة التامة واألخذ  باحلذر...
سعيد النوريس

*   *   *

[معجزة معنوية]
إن رسائل النور ليست طريقة صوفية بل حقيقة، وهى نور مفاض من اآليات القرآنية 
ومل تُستقَ من علوم  الرشق وال من فنون  الغرب، بل هي معجزة معنوية للقرآن الكريم خاص 

هلذا الزمان.
*   *   *

[تتبع أخبار  احلرب]
جواب لسؤال ورد من قبل طالب رسائل النور

سؤال:  لقد سألناكم يف السنة املاضية: ها قد مرت مخسون يوما ومل تلتفتوا إىل التيارات 
كان  اجلواب  ذلك  أن  رغم  ولكن  حينه.  يف  لنا  أجبتم  وقد  عنها،  تسألوا  ومل  العامل  يف  اجلارية 
زاوية  من  قليال  ولو  التيارات  تلك  إىل  تنظروا  أن  املفروض  من  كان  أنه  إالّ  وكافيا،  حقيقة 
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انتشار رسائل النور والعمل هلا وإفادة  العامل اإلسالمي. أفال يدفعكم  الفضول إىل االهتامم هبا 

والسؤال عنها من هذه الزاوية؟
اجلواب:  إن  اإلنسان الذي خيوض غامر هذه  احلرب الطاحنة يمثل أصدق متثيل اآلية 
فضال  المحيّرة  املظامل  إىل  جيوز  النظر  ال  لذا  Ã Â Á﴾   (األحزاب:٧٢)  الكريمة  ﴿  
ومشاهدة  اعة  الخدّ الكاذبة  دعاياهتم  إىل  واالستامع  أخبارها  وتتبع  التيارات  تلك  مواالة  عن 
معاركها بأسىً وحزن. ألن الرىض  بالظلم ظلم، وإذا ما مال إليه يكون ظاملا. وإذا ما ركن إليه 

ينال زجر اآلية الكريمة   ﴿ m l k j i h g﴾   (هود:١١٣).
ألجل  وال  احلقيقة  وإرساء  احلق  إحقاق  ألجل  ليست  املدمرة  هذه  احلرب  ألن  نعم، 
النوعية  واملصلحة  القومية  والعصبية  العناد  إىل  تستند  بل  وإقرار  العدالة،  الدين  شأن  إعالء 

وإشباع أنانية  النفس، فتُرتكب مظالمُ شنيعة ومآيس أليمة مل يُر مثيلها يف العامل.
والدليل عىل ذلك: إفناء األبرياء من أطفال وعوائل وشيوخ ومرىض بالقنابل املدمرة 
من  املستبدين  أعتى  واتفاق  بينهم..  فيام  األعداء  جنود  من  اثنني  أو  جندي  وجود  بحجة 
والشيوعيني  االشرتاكيني  من  املتطرفون  هم  الذين  واإلرهابيني  الفوضويني  مع  الربجوازيني 
لإلنسانية  الضارة  هذه  احلرب  يف  واالستمرار  األبرياء..  من  ماليني  بل  ألوف  دماء  وإهدار 
مجعاء.. وردّ الصلح والسالم.. لذا فإن  اإلسالم والقرآن الكريم بريئان بال شك من مثل هذه 
احلروب املدمرة التي ال تنسجم مع أي قانون كان من قوانني  العدالة وال مع اإلنسانية وال مع 
أي دستور كان من دساتري احلقيقة وقوانني احلقوق. وال يتنازالن وال يتذلالن ملعاونة أولئك؛ 
ون يد العون إىل القرآن  ألن فرعونية رهيبة ومصلحية عجيبة تستحوذان فيهم بحيث ال يمدّ
واإلسالم، بل حياولون جعلهام آلتني طيعتني يف سبيل مآرهبم. فال شك أن أحقية القرآن تأبى 
االستناد إىل سيوفِ ظاملني كهؤالء. بل الفرض عىل  أهل القرآن والواجب عليهم االستناد إىل 

جنت بدماء ماليني األبرياء. قدرة رب العاملني ورمحته بدال من االستناد إىل قوة عُ
وملا كان  اإلحلاد يسحق أهل الدين مستندا إىل إحد القوتني املتصارعتني وأن االنحياز 
ورهم، إالّ أن التجارب أثبتت أن ذلك  إىل التيار املخالف للزندقة يبدو كوسيلة للنجاة من جَ

االنحياز -يف الوقت احلارض- يولد أرضارا كثرية دون أن جيدي نفعا.
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كانت.  جهة  أي  إىل  مصلحتُها،  دارت  حيث  -بسبب  النفاق-  تدور  إن  الزندقة  ثم 
وجتعل صديقَك حليفها وتدفعه إىل معاداتك. فتبقي اآلثام التي اكتسبتَها من االنحياز ثقيلة 

يف عنقك. 
وحيث إن وظيفة طالب رسائل النور هي  اإليامن، ال هتمهم األمور اجلارية يف  احلياة 

وال يدفعهم  الفضول إىل  النظر إليها بلهفة.
وبناء عىل هذه احلقيقة: فليَ احلق أالّ أنظـر إليها طوال ثالث عرشة سنة وليس ثالثة 
ومل  أنا  فقدتُ  وماذا  اآلثام؟  غري  كسبتم  فامذا  إليها  أنتم  نظرتم  فلقد  فحسب.  شهرا  عرش 

إليها؟ أنظر 
السؤال الثاين: 

الطائفة  ضمن  أهنم  اخلواص،  النور  رسائل  لطالب  التخصيص  وجه  ما  و  السبب  ما 
فة باآلية الكريمة ﴿ > = < ﴾ يف سورة الفاحتة، وضمن الطائفة املجاهدة يف  المعرّ
فة يف احلديث الرشيف « ال تزال طائفة من أمتي»(١) وأهنم فرد من أفراد  املعنى   آخر الزمان المعرّ

اإلشاري لآلية الكريمة ﴿ ¼ ½ ¾﴾..الخ، من سورة  العرص.؟
اجلواب:  السبب هو أن رسائل النور قد كشفت وحلّت ما يقرب من مائةٍ من طالسم 
يَاتِ احلقائق القرآنية. بحيث إن  اجلهل بطلسم وسرّ يوقع الكثريين يف  مَّ عَ الدين وأرساره ومُ
فكّ  وبعد  اآلن  أما  إيمانَهم،  يفقدون  قد  بل  الريوب.  من  ينجون  وال  والشكوك  الشبهات 
بعضهم  كان  ولو  والغلَبة  الظهور  عىل  جيرؤ  امللحدون  ال  املغاليق  تلك  وحلّ  األرسار  تلك 

ظهريا. لبعض 
وستُجمع  السبع).  (العنايات  والعرشين  الثامن  املكتوب  يف  منها  قسم  إىل  أرشنا  وقد 

تلك الطالسم بإذن اهللا يف جمموعة مستقلة.
*   *   *

(١) رواه البخاري، املناقب ٢٨؛ االعتصام ١٠، التوحيد ٢٩؛ الرتمذي، الفتن ٥١.
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[رسائل النور سانحات قلبية]
إن مسائل رسائل النور ليست نابعة من العلم، وإعامل الفكر،  وبالنية والقصد واإلرادة، 

بل هي -باألكثرية املطلقة- سانحات وظهورات قلبية وتنبيهات وإخطارات عىل  القلب.
*   *   *

[كيف نجوتُ من أمل  الشفقة؟]
إخويت األعزاء األوفياء!

لقد شعرتُ -بدافع  العطف اإلنساين- بحزن أليم جدا للبرشية املضطربة يف هذا الشتاء 
ت حكمةُ اخلالق الكريم  القارس، والشتاء املعنوي الرهيب الذي يلطخ البرشية بالدماء، فأمدّ
ورحمتُه تعاىل قلبي املحزون، وهو أرحم الرامحني وأحكم احلاكمني -كام بينته ذلك يف كثري 

من األماكن- فورد هذا املعنى إىل  القلب:
إن تألّمك هذا الشديد، جير جمر  االنتقاد حلكمة ذلك احلكيم ورمحة ذلك الرحيم 
من  أكمل  حكمةَ  وال  اإلهلية،  تسبق  الرمحة  اإلمكان-  دائرة  -يف  رأفة  فال  وتعاىل.  سبحانه 
ر: أن العصاة ينالون جزاءهم واألبرياء واملظلومون سينالون ثوابَهم بعرشة  حكمته الربانية. فكّ
رمحته  زاوية  من  اقتدارك  دائرة  خارج  الواقعة  احلوادث  إىل  فعليك  النظر  قاسوا.  مما  أضعاف 

وحكمته وعدالته وربوبيته تعاىل.
وهكذا نجوتُ من  األمل الشديد النابع من  الشفقة بفضل اهللا.

يُنقل أدناه جواب  سعيد القديم حول سؤال أورده يف مؤلَّفه «املناظرات» المطبوعِ قبل 
ثالثني سنة.

لقد سئل قبل ثالثني سنة أثناء جتواله بني العشائر:
بدايع  عىل  اعرتاضا  الدهر  عىل  واالعتراضُ  الزمان  من   تكون  الشكو ا  أمَ سؤال:  

صنعة الصانع جل جالله؟
اجلواب:  كال، ثم كال، بل ربام تعني  الشكو ما يأيت:
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كأن الشاكي يقول: إن ماهية العامل المنظمةَ بدستور احلكمة األزلية غري مستعدة إلنجاز 
لَك  الفَ قانونُ  به  يسمح  وال  أشتهيها،  التي  والحالةِ  أبغيه،  الذي  والشيءِ  أطلبه،  الذي  األمر 
املنقش بيد  العناية األزلية، وال توافقه طبيعةُ الزمان المطبوعةُ بمطبعة املشيئة األزلية، وال تأذن 
يد  القدرة  من  املمكنات  عالمُ  يقطف  ال  لذا  العامة..  للمصالح  سة  المؤسِّ اإلهلية  الحكمةُ  له 
ماَ  ي هوانا وميولنا. وحتى لو أعطَتها لَ هِّ اإلهلية تلك الثمراتِ التي نطلبها بهندسةِ عقولنا وتَشَ
ن من محلها. نعم، ال يمكن أن تسكن  ا تمكّ مَ متكن من قبضها واالحتفاظ هبا، ولو سقطتْ لَ

دائرةٌ عظيمة عن حركاهتا املهمة ألجل هو شخص...
ق رسائل النور هامشا يف بحث  الزلزلة، كاآليت: هذا وتُلحِ

-كالشتاء  واملعنوية  املادية  احلوادث  من  حادثة  وكل  العنارص  من  عنرص  لكل  بينام 
رضر  ذات  ونتيجةٌ  شرٌّ  يأيت  لئال  إيقافَه  فإن  اخلرية.  والغايات  النتائج  من  مئات  والزلزال- 
ورش، ارتكابٌ ملئات الرش، برتك تلك املئات من النتائج اخلرية، وهذا منافٍ للحكمة واحلقيقة 

 والربوبية.
ولكن األفراد الذين يتضايقون من  القوانني الكلّية، يُمدّ الرحمنُ الرحيم سبحانه كلَّ 
فرد عاجز ضعيف منهم بالعنايات اخلاصة واإلمدادات اخلصوصية واالحسانات املخصوصة 
وقد  احلقيقية،  منفعته  وفق  بل  الفرد،  ذلك   هو وفق  ليس  ولكن  لدائهم.  بدواءٍ  ويُسعفهم 

يُعطى له أملاسا يف  اآلخرة عىل ما طلبه من زجاج يف  الدنيا.
*   *   *

[ مهوم العيش الثقيلة]
فقراء-  -وأكثرهم  النور  رسائل  طالب  تساند  انفراطِ  الحتامل  القلق  شديد  كنتُ 
الفقراء  والقحط  كاهلَ  أثقلت  التي  العيش  من  مهوم  الرهيبة  احلاالت  هذه  أمام  هم  وتزعزعِ
واملعنوي.  املادي  الشتاء  هذا  يف  مبلغه  الغالءُ  بلغ  حيث  الوفرة-  -ضمن  بالناس  ألمّ  الذي 
فأنتم يا إخويت حمتاجون ومكلّفون يف هذه العواصف اهلوج أكثر من أي وقت آخر باحلفاظ 
عىل ترابطكم واحتادكم وغض  النظر عن تقصريات إخوانكم وعدم نرش  االنتقاد فيام بينكم. 
كم من اآلخر... فال ينتقدنّ أحدكم اآلخر... وبخالف ذلك فإن  حذار حذار أن يمتعض أحدُ

إظهاركم ولو قليال من ضعف يستغلّه أهل  النفاق فيلحقون بكم أرضارا بليغة.
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املصالح  إن  وحيث  والقناعة.  باالقتصاد  االلتزام  عليكم  العيش،  رضورة  مهوم  وجتاه 
هذه  من  قلقٌ  فأنا  من  املنافسة،  نوع  إىل  الطريقة  وأهل  احلقيقة  من   أهل  كثريا  ساقت  الدنيوية 
اجلهة التي مل تُزعزع طالبَ رسائل النور إىل اآلن، ونسأل اهللا أالّ تزعزعهم يف املستقبل أيضا. 
ولكن ليس اجلميع عىل النمط نفسه من  األخالق. وإذا ما أراد البعضُ راحته ضمن الدائرة 
يَقبل  الزكاة.  أن  يمكنه  حالة  الرضورة  يعاين  الذي  والطالبُ  عليه.  تعرتضوا  فال  املرشوعة 
طالب  األركان -من  إىل  بالزكاة  العون  يد  مدُّ  أيضا،  النور  رسائل  خدمة  من  نوعا  يعدّ  لَ وأنه 
النور- الذين نذروا وقتهم خلدمة رسائل النور وإىل الساعني يف اخلدمة. بل جيب معاونتهم. 
ض  لتعرّ امليدان  يفتح  وإالّ  احلال.  بلسان  والسؤال  يكون  باحلرص  والطمع؛  أالّ  جيب  ولكن 
وا بدينهم يف سبيل  احلرص  والطمع؛ إذ يقيسونكم   أهل  الضاللة الذين يقولون: هؤالء ضحّ
دينهم  جعلوا  قد  أيضا  النور  رسائل  طالب  من  قسام  إن  بقوهلم:  ويتهمونكم  أنفسهم  عىل 

أداةً لدنياهم.
رسالة   أخر وتارة  تارة،  بينكم  فيام  واالقتصاد»  « اإلخالص  رسالة  بقراءة  عليكم 

«اهلجامت الست».
مدار  سيكون  العظيم  واتفاقكم  التام  وتساندكم  املتينة  وصالبتكم  اخلارق  ثباتكم  إن 
كم العاصفةُ  فخر هلذه البالد بل هي بدرجة تستطيع أن تنقذ مستقبلها. احذروا أالّ تُفسد تساندَ

اجلديدة املقبلة.
*   *   *

[حقيقة تتعلق بأرباب العلم]
باسمه سبحانه

إخواين األعزاء!
إن لرسالة «احلزب النوري» كرامةً معنوية تعود إىل شخيص، واآلن جاء دور بياهنا:

عندما انقلب سعيدٌ القديم إىل  سعيد اجلديد قبل ثالثة وعرشين عاما، واختار مسلك 
ذلك  كان  عامني  أو  عام  كل  ويف  سنة»،  عبادة  من  خري  ساعةٍ  سرِّ «تفكرُ  عن  بحثتُ   التفكر، 
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وهي  احلقيقة  تلك  دامت  وقد  تركية.  رسالة  أو  عربية  رسالة  إما  فينتج  شكله  من  يغيّر  السرّ 
 ،«تتلبّس األشكالَ املختلفة ابتداء من رسالة «قطرة» العربية، وانتهاء إىل رسالة «اآلية الكرب
حتى أخذت شكلها الدائم يف «احلزب النوري». ومنذ عرشين عاما، ما كان يتملّكني الضيق 
، ولجأتُ إىل قراءة قسم من ذلك احلزب بتأمل، إالّ وكان يزيل  وأصاب الفكرَ والقلبَ إرهاقٌ
ذلك الضيقَ والسآمة واإلرهاق. وقد تكرر ألف مرة أنه مل يبق أي أثر للملل والتعب -الناجتني 
دس ذلك احلزب قبيل الفجر.  عن االنشغال طوال مخس أو ست ساعات من الليل- بقراءة سُ

نعم، إن هذه احلال تدوم حتى اآلن.
بأرباب  احلارض  الوقت  يف  تتعلق  عظيمة  وحقيقة  مسألة  أُبني  احلقيقة  هذه  وملناسبة 

 املدرسة الرشعية والعلامء:
سالف  منذ  الصوفية  والزاويا  التكايا  لطائفة  الرشعية  املدارس  طائفةُ  انقادت  لقد 
وا عندهم أذواقَ  العصور، أي سلّموا هلم القياد وراجعوهم للحصول عىل ثامر  الوالية. وتحرّ
 اإليامن وأنوار احلقيقة. حتى كان  عامل كبري من علامء  املدرسة الرشعية يقبّل يدَ شيخ ويل صغري 
يف  عىل  احلياة  الباعث  باملاء  الفياض  النبع  ذلك  فطلبوا  ويتبعه،  الصوفية  الزاوية  أولياء  من 

التكايا والزوايا.
بينام أظهرت رسائل النور باملعجزة املعنوية للقرآن الكريم -كام هو ماثل أمامكم- أن 
يف املدارس الرشعية أيضا طريقا قصرية توصل إىل أنوار احلقيقة، ويف العلوم اإليامنية ينبوع ثرّ 
كالم  أهل  وعلم  اإليامنية  احلقائق  ويف  الرشعي،  العلم  يف  وأنه  غريها.  من  وأنقى  أصفى  هي 

السنة، طريقا للوالية هي أسمى وأحىل وأقو من العمل  والعبودية والطريقة الصوفية.
بينام يلزم -بل األلزم- سعيُ علامء  املدرسة الرشعية ملواالة رسائل النور باعتزاز وشوق، 
فإن أكثرهم ال يعرفون -يا لألسف- أن هذا الكنـز العظيم الباقي، وهذا النبع الفياض الباعث 

عىل  احلياة، مُلك مدرستهم نفسها، وال يبحثون عنه، وال حياولون احلفاظ عليه.
ذبت مجموعةُ «الكلامت» العلماءَ  ولكن اآلن وهللا احلمد بدأت تباشيرُ ذلك حيث جَ

واملعلمني معا إىل األنوار.
*   *   *
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[احلاجة إىل احلقائق اإليامنية ماسة]
إخويت األعزاء األوفياء!

حمداً هللا وشكراً له بام ال يتناهى من احلمد والشكر، إذ جعل والية  إسبارطة مدرسةَ 
الزهراء واجلامع  األزهر والذي كان هدف خيايل منذ مدة. فأقالمكم تُغني رسائلَ النور عن 
وقت  يف  بالتوافق  املتسمة  املضبوطة  النسخ  من  الكبري  العدد  هذا  بالرونيو  كم  ونشرُ املطبعة 
اجلنة-  رياض  -ثمرات  النسخ  هبذه  « أمني»  أتى  ثم  صباحا.  قلته  الذي  دعواي  أثبت  قصري 
قبيل الظهرية. والدعو هي أن احلقائق اإليامنية التي ختدمها رسائل النور هي أجلّ من كل 
يشء، واحلاجة إليها عىل أشدها يف الوقت احلارض، ولكن  امللحدون أماتوا قلوبَهم وأطاشوا 
الدين  أهل  حيرك  الذي  إن  فيقولون:  حقيقة  اإليامن،  إىل  احلاجة  فينكرون  باألهواء،  هم  نفوسَ
ضوهنم لظلم شديد بموجب  والعلم نابع من مقاصد دنيوية وحاجاهتا. وهكذا يتهموهنم ويعرّ
ني  ذلك االهتام. إن إسكات هؤالء  امللحدين التعساء إسكاتا تاما وفعليا يتطلب وجود مضحّ
ال  اجلسيمة  ها  أضرارُ حتى  بل  مشاغل  الدنيا،  أعظمُ  اإليامنية  احلقائق  إىل  حاجاتِهم  تُشبع  ال 

تشغلهم عنها.
- تُر هل هناك أحد من هذا القبيل؟

- نعم، وها هي والية  إسبارطة وحواليها أمامكم...
*   *   *

[نفس أمارة ثانية]
تبتْ تنبيها ألحد إخواننا ممن مل  مسألة دقيقة كُ
يرَ تقصريه، نرسلها لكم علّها تنفعكم كذلك.

نفوسهم  أوضار  من  نجوا  ممن  العظام،  من  األولياء  عدد   لد ما-  وقت  -يف  رأيت 
األمارة بالسوء جماهدات نفسية، وشكايات منها. فكنتُ أحار يف األمر كثريا، ولكن بعد مدة 
أشد  هي  احلقيقية-  األمارة  دسائس  النفس  -غري  معنوية  أمارة  نفسا  هناك  أن  رأيت  طويلة 
عصيانا من األوىل وأكثر نفورا من  الطاعة، وأكثر إدامة لألخالق الذميمة، هي  النفس الثانية. 
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وهي مزيج من اهلوس واملشاعر والطبائع، وهي موغلة يف األعصاب والعروق، وهي احلصن 
السيئة  األمارة  بوظيفة  النفس  القيام  تتوىل  التي  وهي  األمارة،  النفسُ  به  حتتمي  الذي  األخري 

السابقة -التي تزكّت منها- فتجعل املجاهدة تستمر إىل هناية العمر.
وأدركتُ حينها أن أولئك األفذاذ امليامني ما كانوا يشكون من  النفس األمارة احلقيقية، 
بل من نفس أمارة جمازية. ثم شاهدت أن  اإلمام الرباين أمحد الفاروقي الرسهندي أيضا خيرب 

عن هذه  النفس املجازية.
وملا كانت حواس هذه  النفس األمارة الثانية عديمة الشعور، عمياءَ ال تبرص، فال تَفهم 
أقوال  العقل وال تدرك نصائح  القلب، وال تُعري هلا سمعا كي تنصلح وتدرك تقصرياهتا، لذا 
بحيث  التامة  بالتضحية  أو  وباآلالم،  وصفعاهتا  التأديب  إالّ  بلطامت  السيئات  عن  ترتدع  ال 
فيرتك أنانيته كليا، بل كلَّ ما  يضحي المرءُ بمشاعره وحواسه كلِّها للهدف الذي يصبو إليه 

يملكه لذلك اهلدف، كام تركه طالب النور اخلواص.
- معا بتلقينات  ويف هذا  العرص العجيب، تتفق النفسان األمارتان -الحقيقيةُ والمجازيةُ
رهيبة، حتى تدفعا اإلنسانَ ليَدخل يف السيئات واآلثام طوعا وبرغبةٍ منه، تلك السيئات التي 

ترتعد من شناعتها الكائنات.
وقد  جدا.  عظيمة  حسنةً  تُّ  فَوَّ جدا  قليل  وبضيق  واحدة،  دقيقة  غضون  يف  إنني  حتى 
هم وهو يف صفي  حدث أيضا ضمن جماهدة معنوية عظيمة خالل عرش دقائق، عندما كان أحدُ
خيرتق صفوف أعدائي ويشقهم شقا كمن يرميهم بمدافع ثقيلة عظيمة. فتحيّنَتْ تلكام النفسان 
عرتُ بميلٍ للتفوق وبأثَرة مظلمة إىل أقبح رياء وحسد بدال  األمارتان فرصةَ  الغفلة موقتا، إذ شَ

من  الشكر واحلمد العظيمني حيث قلت: «لِمَ لمْ أرم القذائف أنا؟».
فألف شكر وشكر للبارئ الكريم سبحانه أن رسائل النور والسيام رسائل « اإلخالص» 
أزالت -كليا- دسائسَ كلتا النفسني وضمدت اجلراحات التي ولدتاها، مثلام أزالت الحاالتِ 
التي حدثت يف دقيقة واحدة ويف عرش دقائق إزالة تامة واحلمد هللا. فعرفتُ تقصريي -تلك 
رة التي  املعرفة التي هي استغفار معنوي- ونجوت بفضله تعاىل من  العذاب واآلالم المضمَ

هي جزاء معجل لذلك اخلطأ.
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قلق ساور قلبي فجأة
أبينه لكم: 

لرسائل  األملاسية  السيوف  صد  عن  لعجزهم  أن  أهل  الضاللة  وأدركت  شعرتُ  لقد 
اختالف  من  نابعة  واهية  عروق  من  مستفيدين  الوثيقة  الطالب  رابطة  زعزعة  يريدون  النور 
إياكم  الربيع.  يف  تخيّم  التي  والغفلة  ولوازمه  العيش  متطلبات  مستغلني  املشاعر  أو  املشارب 
باب  التوبة  إن  خطأ.  من  خيلو  ال  فاإلنسان  احذروا؛  بينكم.  فيام  فرجةً  الفرقةُ  جتد  أن  وإياكم 
مفتوح. فإذا ما دفعتكم النفسُ والشيطان إىل  االعرتاض عىل أخيكم وانتقاده عىل حق، قولوا:
إننا مكلفون بالتضحية بحياتنا وكرامتنا وسعادتنا الدنيوية يف سبيل احلفاظ عىل  التساند 
الذي هو الرابطة الوثقى لرسائل النور، فضال عن مثل هذه األمور اجلزئية. فوظيفتُنا التضحية 

بكل ما يمتّ بصلة بالدنيا واألنانية، ملا تكسبنا رسائل النور من نتائج جليلة.
كم   وهبذا تُسكتون النفسَ األمارة. وإن دار حول مسألةٍ نقاشٌ ونزاع، فشاوروا بعضَ
كم  بعضا. ال تتشددوا، أوغلوا برفق، الناسُ ليسوا سواسية يف املشارب. ينبغي أن يتسامح بعضُ

مع البعض اآلخر يف الوقت احلارض.
سالمنا إىل اإلخوة مجيعا فردا فردا.

*   *   *

[ال تفسحوا املجال لالنتقاد]
إخوتى األعزاء األوفياء!

حذار حذار.. ال تفسحوا املجال النتقاد بعضكم البعض اآلخر، فيستغلَّ   أهل  الضاللة 
اختالف مشاربكم وعروقكم الضعيفة وحاجاتكم املعيشية. صونوا آراءكم من التشتت بإقامة 
. وبخالف هذا   الشور الرشعية بينكم، اجعلوا دساتري رسالة  اإلخالص نصب أعينكم دائماً

فإن اختالفاً طفيفاً يف هذا الوقت يمكن أن يُلحق أضراراً بليغة برسائل النور.
*   *   *
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[ما الذي يمنعنا عن  السياسة؟]
إخويت األعزاء األوفياء!

من  عليّ  دخل  يتعقبه،  باحث)  األمن (المَ من  ومسؤول  الدين  اليوم  صالح  أتاين  لقد 
ورائه.

قلت لذلك اجلاسوس احلكومي:
إن رسائل النور -ونحن الذين نتلقى الدرس منها درسا كامال- لن نجعلها أداةً للدنيا 
قاطبة ناهيك عن سياستها، ونحن ال نتدخل بدنيا   أهل  الدنيا، فمن البالهة توقّع األرضار منا، 

وذلك:
أوال:  أن  القرآن الكريم قد منَعنا من  السياسة، لئال تسقط -يف نظر   أهل  الدنيا- الحقائقُ 

التي هي بنفاسة األملاس إىل مستو القطع الزجاجية التافهة.
نسبة  املنافقني  كانت  لو  ألنه  من  السياسة.  متنعنا  واحلقيقة  والضمري  إن  الشفقة  ثانيا:  
 امللحدين الذين يستحقون  العقاب اثنني من عرشة، فهناك سبعٌ أو ثامن من األبرياء من أقارهبم 
وذوهيم. وهناك األطفال والعوائل والشيوخ  واملرىض. فإذا نزلت المصيبةُ والبالء فإن أولئك 
ين رضر  األبرياء الثامنية سيسقطون يف أتون املصيبة. ولربام سيلحق بالمنافقَني االثنني والملحدَ
طفيف. وهلذا فإن ما يف ماهية رسائل النور من  الشفقة والرمحة واحلق واحلقيقة قد حالت دون 

الدخول يف  السياسة بوسائل اإلخالل باإلدارة  والنظام فضال عن أن نتائجها مشكوك فيها.
ماسة  بحاجة  فهي  شكلها-  كان  -مهام  واحلكومة  وهذه  األمة  الوطن  هذا  إن  ثالثا:  
واحلق  املتسمة بالدين  إىل دساتريها  إىل رسائل النور. فينبغي ألعتى  امللحدين منهم أن يميل 
ناهيك عن اخلوف منها والعداء هلا، اللهم إالّ إذا كانت خيانة فاضحة لألمة والوطن واحلاكمية 
اإلسالمية. ألن هناك مخسة أسس رضورية إلنقاذ هذه  األمة وهذا الوطن يف حياهتا االجتامعية 

والسياسية ونجاهتا من  الفوىض واإلرهاب ومن املخاطر العظيمة:
املحرمات  اجتناب  الرابع:  والثقة.  األمن  الثالث:  االحرتام.  الثاين:  الرمحة.  األول:  

والتمييز بني احلرام واحلالل. اخلامس:  الطاعة وترك التسيب.
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اخلمسة  األسس  هذه  تُحقق  االجتامعية  إىل  احلياة  تنظر  عندما  النور  فرسائل  وهكذا 

وتثبّت هبا ركائز  النظام يف البالد.
سبيل  عداء -يف  هو  إنام  هذا  تعرضهم  أنّ  النور،  لرسائل  يتعرضون  الذين  فليعلم  أالَ 

 الفوىض واإلرهاب- للوطن واألمة والنظام.
هذا ما قلته باختصار لذلك اجلاسوس احلكومي. وقلت له: قل هذا ملن أرسلك هنا. 
وقل هلم أيضا: إن الذي مل يراجع  احلكومة لتأمني راحته طوال ثامين عرشة سنة.. والذي ال علم 
له باحلرب الدائرة التي قلبت العامل رأسا عىل عقب منذ أحد عرش شهرا.. والذي يستغني عن 
أن يَقبل إجياد عالقةِ صداقةٍ مع من يشغل مراتب رفيعة يف الدولة. فالذي يتوجس خيفةً من 
مثل هذا الرجل ويساوره  الشكوك وكأنه سيتدخل بأمور دنياهم ومن ثم مضايقته وشدّ اخلناق 
عليه، ماذا يعني عمله هذا؟ وما املصلحة فيه؟ وأي قانون جييز هذا؟ حتى البلهاء يعرفون أن 

التعرض له جنون وبالهة! قلنا له هذا، ثم غادرنا.
*   *   *

[ال تنشغلو بلسعات البعوض]
إخواين األعزاء!

ال داعي إىل درس وتوجيه جديد، إذ شاهدتُ بني رسائلكم رسائل « اإلخالص» هذه 
املرة. فأحيلكم إىل دروس تلك الرسائل. إالّ أنني أنبّه إىل ما يأيت:

نا يستند إىل  اإلخالص، ومبنيا عىل احلقائق اإليامنية فإننا مضطرون -وفق  ملا كان مسلكُ
مسلكنا- إىل عدم التدخل يف أمور  احلياة االجتامعية واحلياة الدنيوية، مامل نضطر إليها. وعلينا 

 التجرد واالبتعاد عن تلك احلاالت التي تؤدي إىل التنافس والتحيّز والتنازع.
فأسفا، وألف أسف، ألهل العلم وألهل  التقو الضعفاء الذين يتعرضون -يف الوقت 
البعوض،  بلسع  شبيهة  جزئية  هبفوات  يتحججون  ثم  مرعبة،  ثعابني  هجومِ  إىل  احلارض- 
ون  املنافقني  الزنادقة بأسبابٍ  نون -بانتقاد بعضهم البعض- تلك الثعابينَ املاردة، ويُمدّ فيعاوِ

لتدمريهم وحتطيمهم، بل يساعدوهنم يف هالك أنفسهم بأيدي أولئك اخلبثاء.
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اختذ  قد  شيخا  واعظا  عاملا  أن  رسالته:  يف  عاطف»  « حسن  جدا  املخلص  أخونا  يَذكر 
طورا يُلحق الرضر برسائل النور، حيث حاول التعرض هلا بالتهوين من شخيص الضعيف، 

بحجة تَركي لسنة نبوية (إطالق  اللحية) علام أن ذلك الرتك مبني عىل عذرين مهمني.
لُ  أوال:  ليعلم ذلك الشخص -واعلموا أنتم كذلك- أنني خادمُ رسائل النور، ودالّ
ذلك الدكان. أما رسائل النور فهي تفسري حقيقي للقرآن الكريم وهي وثيقة الصلة به، ذلك 
إىل  الشخصية  وتقصريايت  أخطائي  ترسي  ال  لذا  األعظم،  بالعرش  املرتبط  اجلليل  الكتاب 

الرسائل.
واعرتاضه  لشخيص  انتقاده  أقبَل  فإنني  السالم.  عني  الواعظ  العامل  ذلك  بلّغوا  ثانيا:  
عليّ بتقدير وبرحابة صدر. وأنتم بدوركم ال تسوقوا ذلك العامل الفاضل وال أمثاله من  العلامء 
إن  إذ  عليهم.  بالدعاء  حتى  تقابلوه  فال  علينا،  وجتاوز  تعدّ  ثَ  حدَ ولو  واملناظرة.  املناقشة  إىل 
ذلك املتجاوز أو املعرتض أيا كان، هو أخونا من حيث  اإليامن ألنه مؤمن. حتى لو عادانا، فال 
نا. ألن هناك أعداء رشسني وحيّات  نستطيع أن نعاديه بمثل عدائه، حسب ما يرشدنا إليه مسلكُ
الذعة ونحن ال نملك سو النور، ال الصوجلان. والنورُ ال يؤمل، بل يالطف بضيائه، والسيام 
دوا ما  هم العلمي إن كانوا عىل غرور وأنانية، بل استرشِ الذين هم ذوو علم فال تثريوا غرورَ

استطعتم بدستور اآلية الكريمة:  ﴿ f e d c b﴾   (الفرقان:٧٢).
ثم إن ذلك الشخص املحرتم، كان داخال يف دائرة رسائل النور، واشرتك يف استنساخ 

الرسائل، فهو إذن ضمن تلك الدائرة، فاصفحوا عنه حتى لو كان حيمل خطأ فكريا.
الطرق  إىل  المنسوبِني   والتقو الدين  ذوي  من  الفاضل  الشخص  هذا  مثل  فليس 
الصوفية، بل حتى من  املؤمنني املنسوبني إىل فرق ضالة، ال ينبغي أن نثري معهم نزاعا وخصاما 
يف هذا  العرص العجيب، بل ال نجعل نقاطَ  االختالف والنزاع موضعَ نقاش مع  املؤمنني باهللا 

.واليوم اآلخر حتى لو كانوا من  النصار
تقتضيه  وما  نسلكه،  الذي  مسلكنا  يقتضيه  وما  العجيب،  هذا  العرص  يقتضيه  ما  هذا 

خدمتنا املقدسة.
يف  النور  رسائل  انتشار  أمام  وسياسية  اجتامعية  عوائق  ظهور  دون  احليلولة  وألجل 
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 العامل اإلسالمي، ينبغي لطالب رسائل النور اختاذ سلوك املصاحلة. إياكم وإياكم أن تتعرضوا 
«ال  الرباين:  قول  اإلمام  أما  فيها.  املشرتكني  تنتقدوا  فال  للعلامء(١)،  واجلمعة  لصالة  اجلامعة 
تدخلوا مواضع  البدع» فاملقصود منه ال ثواب فيها، وليس معناه بطالن  الصالة، ألن قسام من 
 السلف الصاحلني قد صلّوا خلف  يزيد  والوليد. ولكن إذا كان املرء يتعرض للكبائر يف أثناء 

ذهابه إىل املسجد وإيابه منه، فاألوىل أن يظل يف معتكفه.
يذكر أخونا يف رسالته عن إخواننا اجلدد الشجعان الثابتني. فنحن نقبلهم بكل مهجنا 
وأرواحنا. ولكن الداخلني يف دائرة رسائل النور ألجل أن يقدروا شجاعتهم الشخصية حق 
إخوانه.  مع  ينفصم  ال  وترابط  تلني  ال  ومتانة  يتزعزع  ال  ثبات  يف  شجاعتهم  يبذلون  قدرها 
أملاس  إىل  متكرسة  زجاجية  قطع  بحكم  هي  التي  الشخصية  تلك  الشجاعة  حتويل  فيجب 

يقية الناشدة للحقيقة. التضحية الصدّ
املتانة  وهبذه  واملتانة.  هو  الثبات  التام  بَعد  اإلخالص  مسلكنا  يف  أساس  أهم  إن  نعم، 
حدثت وقائع كثرية أثبتت أن أمثال هؤالء الذين نذروا حياهتم يف خدمة النور يقابل كلٌّ منهم 
مائة شخص، فالشخص االعتيادي الذي ال يتجاوز عمره الثالثني قد فاق أولياءً يتجاوزون 

الستني من العمر.
ال  متساندة،  مجاعة  دخوله  بعد  فإنه  حسنة،  شجاعته  كانت  لو  حتى  شخصا  إن  ثم 
يستطيع أن يستعمل شجاعته تلك، حفاظا عىل راحة مجاعته وصيانةً لعدم زعزعتهم، فالبد 
يف  اخلوض  عدم  ويلزم  أضعفكم».(٢)  سري  عىل  « سريوا  الرشيف:  احلديث  وفق  العمل   من 
مسائل النـزاع، وعدمُ طَرق مسائل  القبعة واألذان واستعمالِ عناوين  الدجال  والسفياين مع 
املجاهبة  موقف  النور  رسائل  جتاه  وأهلِ  السياسة  العلماءِ  اتخاذَ  هذا  يُسبب  حيث  الغرباء، 
باحلذر  األخذ  حتى إن عدم  ضبط  النفس،  والواجب  والتعدي عليها. فالحذرُ هو األلزم.. 

ولو جزئيا يؤثر إىل هاهنا.
وإن رسائل النور ليست دائرة واحدة، بل هلا طبقات كالدوائر املتداخلة. فهناك طبقة 

األركان واملالكني واخلواص والنارشين والطالب واملوالني وأمثاهلا من الطبقات.
(١) حيث كان األذان واإلقامة واخلطبة بالرتكية.

(٢) انظر: السخاوي، املقاصد احلسنة ٢٤٦؛ عيل القاري، املصنوع ١١٢؛ العجلوين، كشف اخلفاء ٥٦٣/١.
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عدم  برشط  الدائرة،  خارج  يُطرد  ال  األركان  طبقة  يف  للدخول  أهال  يكن  مل  فمن 
مواالته لتيار خيالف رسائل النور، والذي ليست له ميزات اخلواص يمكن أن يكون طالبا، 
ديقا برشط  برشط عدم الدخول يف مسلك مضاد، والذي يعمل بالبدعة يمكن أن يكون صَ

عدم مواالته قلبا هلا.
وهلذا ال تُخرجوا أحدا من جراء خطأ طفيف خارج الدائرة، لئال يلتحق بصف األعداء. 

ك هؤالء يف التدابري الدقيقة التي يتخذها أركان رسائل النور ومالكوها. ولكن ال يُشرَ
*   *   *

[طالب النور يُفضلون اخلدمة عىل  القطبية]
إخويت األعزاء األوفياء!

إن حادثتني وقعتا يف اليومني السابقني أوردتا إىل اخلاطر مسائل عدة منها:
الطرق  أهل  عىل  بالتعدي  بدأوا  لقد  من  أنقرة:  الدين  أخونا  صالح  يكتب  أوالها:  
النور  رسائل  وطالبُ  املسألة.  هذه  حول  ويف  الرشق  يف  أنقرة  اعتقاالت  وهناك  الصوفية. 
وأخذهم  باحلذر  الوثيق  وترابطهم  املتني  فإخالصهم  الربانية،  جهة  بالعناية  كل  يف  حمفوظون 

تُديم عليهم تلك  العناية الربانية.
اهلواء  فساد  وكأن  ينتاهبم،  الذي  الضيق  من  األيام  هذه  يف  كلهم  الناس  يشكو  ثانيها:  
املعنوي  قد أورث مرضَ ضيقٍ مادي شامل. حتى رس فيّ هذا  املرض يوما. وحيث إن رسائل 
النور دواء لكل ما ينتابنا، فإن املنشغلني هبا إما ال ينتاهبم ذلك  املرض أو يمسهم مسا طفيفا.

.......
رابعها:  لقد شاهدتُ يف بعض الرسائل املرسلة أوصافا مفرطة بحق أستاذهم، ونظرت 
 إىل نفيس فرأيتها ال تستحق حتى زكاةَ تلك األوصاف، وليس من حقي امتالكها. فقلت: تُر
حسن  يف  هم  غلوّ يف  للحق  الناشدون  هؤالء  إخواين  عليها  حيصل  التي  والفائدة  املصلحة  ما 

هم عليه مع تنبيهايت املستمرة هلم؟.  الظن واستمرارِ
فخطر عىل  القلب:
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اقتداءً  العظيم  ظنهم  حسن  نَ  مْ يُ يرون  وحواليها  والية  إسبارطة  وبلدهتم  هؤالء،  إن 
باألولياء من أمثال  عثامن اخلالدي  وشكري طوبال، فلم يبالغوا إذن بالنظر من هذه الزاوية 
. ولكن كام أن الكشفيات حتتاج إىل تأويل والرؤ إىل تعبري، فاألحكام  فقد شاهدوا حقيقةً
أسداها  التي  الفائدة  أَعطوا  قد  هؤالء؛  وكذلك  جهة.  يف  خطأٌ  يظهر  مت  مِّ عُ إذا  اخلاصة 
وهو  املعنوي  الشخص  ذلك  ممثيل  أحد  إىل  ولبلدهتم  هلم  النور  لرسائل  املعنوي  الشخصُ 
عامة  حادثة  إليها  ونظروا  البلدة  تلك  حادثة  فعمموا  «األستاذ».  دعوه  الذي  هذا  أخوكم 

فأظهروا غلوا يف حسن  الظن.
أثناء  والعرشين  الثانية  الكلمة  إىل  استمعت  أيام  ثالثة  حوايل  قبل  السادس:  
قوياً،  إيمانياً  ودرساً  كثيراً،  وتهليالً  واسعاً،  وفكراً  كلياً،  ذكراً  فيها:  أن  ورأيت  تصحيحها، 
وأدركتُ  األنوار.  من  وأمثاهلا  رفيعة  فكرية  وعبادة  سامية،  وحكمة  غفلة،  بال  وحضوراً 
بنية  العبادة،  إليها  االستامع  أو  قراءهتا  أو  الرسائل  بكتابة  الطالب  من  قسم  قيام  يف  احلكمة 

قتهم. وصدّ عملهم  فباركتُ 
*   *   *

[مدرسة معنوية يف  الربزخ]
كنت أسمع أيام كنت طالبا من أناس موثوقني كالما نقال عن أئمة عظام. 

أثناء  يف  يتوفون  الذين  للعلم،  املحبني  اخلالصني  اجلادين  العلوم  طالب  «أن  وهو:  
السابقة.  دراستهم  يف  وكأهنم  معنوية  مدرسة  يف  أيضا  يف  الربزخ  يكونون  للعلوم  دراستهم 
ألسنة  يف  كثريا  يدور  الكالم  هذا  كان  العامل».  لذلك  مالئام  وضعا  عليهم  سبحانه  اهللا  فينعم 

طالب العلوم آنذاك.
حممد  وظيفة  فإن  العلوم  طالب  خلّص  هم  احلارض  الوقت  يف  النور  طالب  كان  وملا 
ألجل  شك  بال  مستمرة  اهللا  رمحهم  املتوفني  الطالب  من  وأمثاهلم  وعاصم  ولطفي   زهد

إضافة حسناتٍ إىل سجل أعامهلم بأقالمهم املعنوية التي تعمل عملها إن شاء اهللا.
*   *   *
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[ال تُطلب مقاصد دنيوية بالعبادة الفكرية]
ترسا  تستغل  وال  دنيوية،  مصالح  لكسب  قطعا  وسيلة  تكون  ال  النور  رسائل  إن 
دنيوية  مقاصد  هبا  تطلب  فال  وأمهية.  شأن  ذات  فكرية  عبادة  لكوهنا  أرضارها،  لدفع 
املرء  ويكون  اجلليلة.  تلك  العبادة  شكل  ويتغيّر  يفسد  اإلخالص  طُلبت  لو  إذ  بالذات، 
ببعض.  بعضهم  عراكهم   لد يتلونه  الذي  املصحف  بجزء  يترتسون  الذين  كالصبيان 
برسائل  س  تترّ يُ أن  ينبغي  ال  لذا  حتام،  املصحف  ذلك  سيمس  رأسه  يصيب  الذي  فالرضر 

العنيدين. اخلصوم  هؤالء  جتاه  النور 
فهناك  ويعادوهنا،  النور  لـرسائل  يتعرضون  بالذين  تأديب  صفعاتُ  نزلت  لقد  نعم، 
مئات الوقائع تُثبت هذا، ولكن جيب أالّ تستعمل رسائل النور يف إنزال الصفعات بل ال تنـزل 

 بالنية والقصد ألنه عمل مناف لرس  اإلخالص والعبودية هللا.
فنحن نكل أمر مَن ظلمنا إىل ربنا اجلليل الذي محانا واستخدمنا يف خدمة رسائل النور..
نعم، إن نتائج خارقة ختص  الدنيا ترتتب بكثرة عىل رسائل النور -كام هي يف  األوراد 
ب. فال تكون علّة لألمر قطعا، وإنام يمكن أن  املهمة- ولكن ال تُطلب هذه النتائج، وإنام توهَ
، مما يفسد  اإلخالص ويُبطل قسام  تكون هلا فائدة. فلو حصلت نتيجةَ الطلب، كانت إذن علةً

من تلك  العبادة...
نعم، إن مقاومة رسائل النور مقاومة غالبة للكثرة الكاثرة من املنكرين املعاندين، إنام 
هِ نظرها  هي مما حتمله من رس  اإلخالص.. ومن عدم كوهنا وسيلة ألي غرض كان.. ومن توجُّ
مبارشة إىل  السعادة األبدية.. ومن عدم تتبعها أي قصد كان سو خدمة  اإليامن.. ومن عدم 
التفاهتا إىل الكشف  والكرامات الشخصية التي يوليها بعض أهل الطرق أمهية.. ومن كوهنا 
سبته من رس وراثة  النبوة التي  تَحرص وظيفتَها يف نرش أنوار  اإليامن وإنقاذ إيامن  املؤمنني، مما كَ

.هي شأن  الصحابة الكرام احلاملني للوالية الكرب
نعم، إن ما تُكسبه رسائلُ النور طالبَها يف هذا الزمان الرهيب من نتيجتني ثابتتني عىل 
عان حاجة إىل  النظر  وجه التحقيق جديرتان باالهتامم. ومها تفوقان أي يشء آخر حتى ال تدَ

إىل مقامات معنوية وأمور أخر غريها.
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فالنتيجة األوىل هي:  أن من يدخل دائرة رسائل النور بوفاء صادق واقتناع كامل، تُختم 
حياته باحلسنى، أي يدخل  القرب باإليامن. فهناك أدلة قوية عىل هذا.

أعامل  يف  املعنوي  االشرتاك  من  النور  دائرة  يف  وتقرر  تَحقق  ما  هي:   الثانية  والنتيجة 
نا، كأن كل طالب حقيقيٍ صادق يقوم  بالدعاء  فعنا إليه دون اختيارنا وال علمِ  اآلخرة الذي دُ
 واالستغفار والعبادة بألوف األلسنة والقلوب، والتسبيح هللا بأربعني ألف لسان كام هو لد
بعض  املالئكة. ويتحر عن احلقائق السامية والرفيعة بمئات األلوف من األيدي كحقيقة ليلة 

القدر يف شهر رمضان املبارك.
وال  مقام  الوالية  عىل  النور  خدمة  النور  طالب  ح  يرجِّ النتيجة:  هذه  مثل  وألجل 
ضون  ويفوِّ يف  الدنيا.  ثمرات  اآلخرة  لقطف  يَسعون  وال  الكشف  والكرامات  إىل  يتطلعون 
التوفيق يف نرش الرسائل وجعلِ الناس يتقبلوهنا والرتويج هلا، ونيل مظاهر  الشهرة واألذواق 
وظيفتهم،  نطاق  عن  خارجة  هي  التي  األمور  من  وأمثالِها  يستحقوهنا،  التي  اإلهلية   والعناية 
تلك  عىل  وحركاهتم  أعامهلم  يبنون  فال  فيها.  يتدخلون  وال  سبحانه  اهللا  إىل  كلها  ضوهنا  يفوّ

 . األمور. وإنام يعملون بإخالص تام قائلني: تكفينا وظيفتنا، وهي خدمة  اإليامن ليس إالّ
*   *   *

[من مزايا رسائل النور](١)
 إن رسائل النور يف هذا  العرص، ويف هذا الوقت بالذات عروة وثقى، أي سلسلة قوية 

ال تنقطع، وهي حبل اهللا. فمن استمسك به فقد نجا.
 إن رسائل النور برهان باهر للقرآن الكريم، وتفسري قيّم له، وهي ملعة براقة من ملعات 
إعجازه املعنوي، ورشحة من رشحات ذلك البحر، وشعاع من تلك الشمس، وحقيقة ملهمة 

من كنـز علم احلقيقة، وترمجة معنوية نابعة من فيوضاته..
 إن رسائل النور ليست كاملؤلفات األخر التي تستقي معلوماهتا من مصادر متعددة 
من العلوم والفنون، فال مصدر هلا سو القرآن، وال أستاذ هلا إالّ القرآن، وال ترجع إالّ إىل 
القرآن.. ومل يكن عند املؤلف أي كتاب آخر حني تأليفها، فهي ملهمة مبارشة من فيض  القرآن 

الكريم، وتنـزل من سامء القرآن ومن نجوم آياته الكريمة...
(١) مستالت من كتاب «ختم التصديق الغيبي».
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 إن الذي يدفع اعرتاضات  امللحدين التي تُعدّ منذ ألف سنة للنيل من  القرآن الكريم.. 
سبيال  اآلن  ووجدت  سحيق،  أمد  منذ  تراكمت  التي  الكفرة  شبهات  الفالسفة  يزيل  والذي 
الذي  الكريم  من  القرآن  والثأر  العداء  رون  يُضمِ الذين  حقد  اليهود  يصد  والذي  لالنتشار.. 

زجرهم وعنّفهم.. والذي يقابل هجوم نصار مغرورين عىل  القرآن الكريم..
حصينة  معنوية  وقالع  ميامني،  أبطال  هم  مجيعها  الغارات  هذه  يدفع  الذي  إن  نعم، 
إىل  أكثر  ماسة  احلاجة  غدت  اآلن  ولكن  العصور.  من  عرص  كل  يف  جدوا  وُ الكريم  للقرآن 
عن  املدافعني  عدد  وقلّ  املائة.  إىل  واثنني  واحد  من  املهامجني  عدد  زاد  إذ  األبطال،  أولئك 
أو  الكالم  علم  من  اإليامنية  احلقائق  تعلّم  أن  عن  فضال  ثالثة.  أو  اثنني  إىل  املائة  من  القرآن 
املدارس الرشعية حيتاج إىل زمن طويل، ال تسمح به أحوالُ هذا الوقت، فانسدّ ذلك الباب 
الناس  كل  يفهمه  بأسلوب  جدا  العميقة  اإليامنية  احلقائق  تُعلِّم  فهي  النور  رسائل  أما  أيضا. 

يف أقرص وقت.
 إن خاصية مميزة راقية لـرسائل النور هي: أنه يف هذا  العرص العجيب يستند الكفرُ 
النهائية  الركائز  تلك  تبني  النور  فـرسائل  بينهام.  القائمة  املبارزة  يف  احلصون  آخر  إىل  واإليامن 
تبني  إذ  يمكن،  ما  بأسطع   «الكرب «اآلية  رسالة  يف  تظهر  اخلاصية  وهذه  قاطعا.  قويا  بيانا 

الرصاع القائم بني  الكفر واإليامن حتى يف آخر ركائزمها. ولنوضح هذا بمثال.
شود اجلنود من الطرفني واصطدامِ  فمثال:  إن يف ميدان حرب عظيمةٍ وأثناء اجتماعِ حُ
فوجني منهام، يُمدّ العدو فوجه باألعتدة واألجهزة احلربية ليشد من قواهم املعنوية ويقوهيا، 
فيسخر كل الوسائل املمكنة لذلك، منها التهوين من معنويات أهل  اإليامن وتفتيت تساندهم 
وترابطهم، بمعنى أنه ال يدع وسيلة إالّ ويستعملها يف سبيل تشتيت قوة أهل  اإليامن املعنوية 
من  فرد  كل  وعىل  فوج  املسلمني  عىل  يبعث  إنه  حتى  عظيمة.  ساندة  احتياطية  قوة  هي  التي 

أفراده جمموعة متساندة مرتابطة مشبعة بروح  اجلامعة والتنظيم اخلاص.
هم  كاخلرض  وإذ حياول العدو إفناء القوة املعنوية لفوج  املسلمني إفناءً كامال، يَظهر أحدُ

عليه السالم ويقول:
وجيوشا  قط،  تتزعزع  ال  وركيزة  عظيمة  استنادٍ  نقطةَ  لك  فإن  املسلم!  أهيا  تيأس  «ال 
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أن  يمكنها  ال  بأرسها  عليك  الدنيا  اجتمعت  فلو  تنفد،  ال  احتياطية   وقو تُغلَب،  ال  ارة  جرّ
تدمري الكون  قدرة عىل  يملك  مَن  إالّ  تدمريها  يقدر عىل  ال  بل  وتتحداها،   تلك القو ز  تبارِ
بأرسه. أما سبب اهنزامك يف الوقت احلارض فهو إرسالك جنديا واحدا ليقابل مجاعة منظمة 
وبمثابة  مجاعة  حكم  يف  جنودك  من  جندي  كل  ليكون  املسلم،  أهيا  فاسعَ  معنويا.  وشخصا 

شخص معنوي يستمد معنوياته من الدوائر املحيطة به».
وهكذا يمتلئ قلب املسلم قناعةً واطمئنانا من كالم  اخلرض.

غريين عىل أهل  اإليامن  واألمر كذلك يف رسالة «اآلية الكرب»؛ إذ إن  أهل  الضاللة المُ
أصبحوا روحا خبيثة ترسي يف  األمة، وشخصية معنوية حاملة لروح  اجلامعة والتنظيم اخلاص 
السامي  اإلسالمي  الستار  وتُمزق  اإلسالمي،  يف  العامل  عامة  وقلوهبم  الناس  وجدان  تُفسد 
الذي حييى العقائد التقليدية لد عوام  املسلمني، وحترق املشاعر املتوارثة أبا عن جد.. تلك 

املشاعر التي تديم  احلياة اإليامنية..
يف  شبّ  الذي  املرعب  احلريق  هذا  من  بنفسه  لينجو  -يائسا-  مسلم  كل  حياول  فبينام 
أرجاء العامل. إذا بـرسائل النور تأيت كاخلرض عليه السالم، وتَمدّ إليه يد العون واملساعدة، وإذا 
برسالة «اآلية الكرب» كاجلندي املطيع ذي اخلوارق، تستمد اإلمداد املعنوي واملادي الذي ال 
م من آخر جيوشه املحيطة بالكون... أما سائر النقاط يف املثال، فعليكم تطبيقها كي تتبني  يقاوَ

خالصة ذلك الرس.
 إن رسائل النور كذلك ليست نورا مقتبسا، وبضاعة مأخوذة من معلومات  الرشق 
ملرتبة  الساموي  الرفيع  العرش  من  مقتبسة  هي  بل  وفنونه.  فلسفة  الغرب  من  وال  وعلومه، 

 القرآن الكريم الذي يسمو عىل  الرشق والغرب.
 فـرسائل النور التي هي ضياء معنوي، وعلم يف منتهى العلو والعمق معا، ال حتتاج 
دراستُها والتهيؤ هلا إىل تكلف، وال داعي إىل أساتذة آخرين لتعلّمها، وال االقتباس من أفواه 
إىل  حاجة  دونام  العالية،  العلوم  تلك  درجته  حسب  يفهم  شخص  كل  إن  حيث  املدرسني، 

قا. إشعال نار املشقة والتعب للحصول عليها، فيفيد نفسه بنفسه، وربام يكون عاملا محقِّ
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سؤال: 
الكريم،  من  القرآن  بإشارات  القيمة  الكتب  سائر  بني  من  النور  رسائلُ  ت  صَّ خُ لِمَ 
الشيخ  الكيالين  ه  وبتوجّ هلا،  وتقديره  عنه  اهللا  ريض  عيل  وباستحسانِ  اإلمام  إليها،  والتفاتته 
هذين  وتقدير  اهتمامِ  يف  احلكمة  وما  اختصاصها،  وجه  فام  هبا.  والتبشري  إليها  رسه)  (قدس 

األستاذين الفاضلني إىل هذا احلد بـرسائل النور؟.
اجلواب:  من املعلوم أن دقيقة واحدة تكون ذاتَ أمهية تقابل ساعة كاملة وإهنا تثمر من 
النتائج ما تنتجه تلك الساعة، وربام ما ينتجه يوم كامل، قد تكون بمثابة سنني. وحيدث أحيانا 

أن تكون ساعة واحدة هلا من األمهية وتعطي من النتائج ما لسنة من العمر بل العمر كله.
فمثال:  إن الذي يُستشهد يف سبيل اهللا يف دقيقة واحدة يفوز بمرتبة  األولياء.. وإن الذي 
ولة األعداء الرهيبة، قد تكون له من  صَ يرابط ساعة واحدة يف ثغر  املسلمني عند اشتداد الربد وَ

نةٍ من  العبادة. األمهية ما لِسَ
من  نابع  النور  رسائل  نالته  الذي  االهتامم  سبب  إن  إذ  النور؛  رسائل  يف  األمر  وهكذا 
أمهية الزمان نفسه.. ومن شدة اهلدم الذي أحدثه هذا  العرص يف  الرشيعة املحمدية والشعائر 
م.. ومن  دَ األمحدية.. ومن فتنة  آخر الزمان احلالية التي استعاذت منها   األمة اإلسالمية منذ القِ

زاوية إنقاذ إيامن  املؤمنني من صولة تلك الفتن.
إليها  القرآن  أشار  حتى  عظمى  أمهية  النور  رسائلُ  حازت  كلها  هذه  األسباب  فألجل 
بثالث  عنه  اهللا  ريض  عيل  هبا  اإلمام  ر  وبشّ كريمة،  التفاتة  إليها  والتفت  قوية،  إشارة  الكريم 

كرامات، وأخرب عنها الشيخ  الكيالين ريض اهللا عنه إخبارا ذا كرامة، وحضّ مؤلفها.
هــذا  هجامت  أمــام  وتصدعت  التقليديــة  قــالع  اإليامن  تزعزعت  لـقـد  نعم، 
مؤمن  كل  عىل  يستوجب  مما  وأسـتار،  بحجب  وتسرتت  الناس  عن  ونأَت  الرهيب،   العرص 
جتاه  الضاللة  وحــده  املقاومة  والثبات  مــن  نه  يمكّ كي  جـدا  قويـا  حتقيقيا  إيامنـا  يملك  أن 

املهامجة هجوما مجاعيا.
فرسائل النور تؤدي هذه الوظيفة، ويف أحلك احلـاالت وأرهبها، ويف أحوج األوقات 
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وأحرجها. فتؤدي خدمتَها اإليامنية بأسلوب يفهمه الناس مجيعا. وأثبتت أعمقَ حقائق القرآن 
واإليامن وأخفاها برباهني قوية، حتى أصبح كل طالبِ نورٍ وفيٍّ صادق حيمل يف قلبه  اإليامن 
خلدماته  وذلك  للمؤمنني،  معنوية  وركيزة  أقطاب  األولياء  من  خمفي  قطب  كأنه  التحقيقي 
اإليامنية يف القرية أو القصبة أو املدينة التي فيها. ورغم أهنم غري معروفني وغري ظاهرين وال 
يلتقيهم أحد فقد صار كلٌّ منهم بعقيدهتم املعنوية القوية كضابط شجاع يف  اجليش يبعث مددا 

معنويا إىل قلوب أهل  اإليامن فيثبتهم وينفخ فيهم روح احلامس والشجاعة.
امد سلواين يف هذه  الدنيا، ويا رفقائي الذين   إخويت األوفياء الصادقني األعزاء.. يا عِ

ال يَكلّون يف خدمة احلقيقة. 
بينام كنت أتأسف يف هذه األيام عىل اشتغال ذهني جزئياً بالدفاعات أمام املحاكم، ورد 

إىل  القلب ما يأيت:
، إذ هو خدمة يف سبيل نرش احلقائق اإليامنية  إن ذلك االنشغال هو كذلك اشتغال علميّ

وحتقيق حريتها وانكشافها؛ فهو نوع من  العبادة من هذه اجلهة.
يقاً يف نفيس باشرتُ بمطالعة مسائل النور بمتعة ولذة، رغم  وأنا بدوري كلام وجدت ضِ

أين اطلعت عليها مائة مرة. حتى وجدت «الدفاعات» هي كذلك مثل رسائل النور العلمية.
ولقد قال يل أحد إخواين: «إنني أشعر بشوق وحاجة إىل تكرار قراءة «رسالة احلرش» 

وإن كنت قد قرأهتا ثالثني مرة».
الكريم  حلقائق  القرآن  عاكسة  مرآة  هي  التي  النور  رسائل  أن  هذا؛  كالمه  من  فعرفت 
وتفسري قيم أصيل له، قد انعكست فيها أيضا مزيةٌ رفيعة للقرآن الكريم أال وهي عدم السأم 

من قراءهتا.
هذا،  زماننا  يف  عوام  املؤمنني  إن  والشكر؛  احلمد  من  يتناهى  ال  بام  هللا  ومحدا  شكرا   
الذين هم يف أمسّ احلاجة إىل نقطةِ استنادٍ يستندون إليها قد وجدوها يف رسائل النور، فهي 
تفسح  وال  كان،  مقصد  أو  غرض  أي  يداخلها  وال  كان،  يشء  ألي  وسيلة  تكون  لن  حقيقة 
املجال ألية شبهة أو  وسوسة كي تدخل فيها، وال يستطيع أي عدو كان أن جيد حجة جلرحها 
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تشوب  أن  دون  وحدمها  واحلقيقة  للحق  يسعون  لنرشها  سيسعون  الذين  وإن  وتفنيدها.. 
بنارشهيا  ويثقوا  البعيدون  أولئك  احلقيقة  بتلك  ليَطمئن  ذلك  كل  دنيوية.  مقاصد  سعيهم 
الصادقني اطمئنانا تاما لينقذوا إيامهنم من صولة  الزنادقة وامللحدين عىل الدين واعرتاضات 

 الفالسفة وإنكارهم عليه.
 نعم، إن أولئك  املؤمنني سيقولون بلسان حاهلم: «إن أعداءً رشسني وهبذه الكثرة مل 
يستطيعوا أن يفنّدوا هذه احلقيقة وال أن يعرتضوا عليها. وإن طالب تلك احلقيقة ال حيملون 
يف خدمتها قصدا غري احلق وحده. فالبد أنّ تلك احلقيقة هي عني احلق وحمض احلقيقة». وهبذا 
. يقو إيامهنم بدليل واحد يفوق ألف برهان وبرهان، فينقذون إيامهنم وال يساورهم شك بعدُ
 إنه ألجل اطمئنان عوام  املؤمنني وتقبلهم حقائق  اإليامن دون أن يساورهم أي تردد، 
يلزم يف الوقت احلارض، وجودُ معلّمني، حيملون من اإليثار ما جيعلهم يضحون ال بمنافعهم 
الدنيوية وحدها، بل بمنافعهم األخروية أيضا يف سبيل منافع أهل  اإليامن األخروية. فيكون 
بل  كانت.  مهام  الشخصية  باملنافع  فيه  يفكرون  ال  بحيث  نقيا  خالصا  اإليامين  الدرس  ذلك 
يسعون يف اخلدمة اإليامنية، باحلقائق، نيال لرضا اهللا، وعشقا للحقيقة، وشوقا إىل احلق والسداد 
إيراد  إىل  حاجة  دون  تاما  اطمئنانا  إىل  اإليامن  حيتاج  من  كلُّ  ليطمئنّ  وذلك  اخلدمة،  يف  الذي 
ال  حد  إىل  بذاهتا  قوية  احلقيقة  أن  وليعلم  ويستميلنا»  خيدعنا  يقول: «إنه  ال  ولكي  له،  األدلة 
يمكن أن تتزعزع بأي حال من األحوال، وال تكون أداةً طيعة ألي يشء كان.. فيقو إيامنه 

عندئذٍ ويقول: «حقا إن ذلك الدرس اإليامين هو عني احلقيقة» وتُمحى شبهاتُه ووساوسه.
*   *   *
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التقرير الذي رفعه خرباء  أنقرة باإلمجاع
لقد فُتحت وقُرئت من قِبَلنا محتوياتُ خمسةِ صناديقَ مملوءةٍ بالكتب. وحيث إن من 

صالحيتنا تدقيقَ كل ما يف الصناديق، فقد وجدناه كاآليت:
كتبٌ مطبوعة مؤلّفة من قبل سعيد النورسى، وأجزاء غري مطبوعة من رسائل النور، 
بني  جرت  اعتيادية   أخر ومكاتيب  به،  متعلقة  طالبه،  من  لبعض  ودينية  علمية  ومكاتيب 

الطالب أنفسهم أو بينهم وبني سعيد النوريس مع جمموعة من الكليشات.
وألجل بيان ماهية هذه كلها ال بد من تقسيمها إىل قسمني:

ل  تشكّ وهي  رشيف،  حديث  إيضاح  أو  كريمة  آية  لتفسري  تبت  كُ التي  الرسائل   -١
واإليامن  الدين  ختص  التي  العقائد  فيها  حت  وضّ الرسائل  هذه  املحتويات.  من  باملائة  تسعني 
دقيقة  علمية  ونظرات  األمثلة  إيراد  مع  بجالء  حت  ضِّ فوُ واآلخرة،  والقرآن  والرسول  باهللا 
مقرونة بنصائح أخالقية موجهة إىل  الشيوخ والشباب مع إدراج حوادث ذات عربة جرت يف 
 احلياة مع ذكر أمور نافعة لألهلني ومفيدة ألرباب العمل . والمؤلِّف يف هذه الرسائل كلها مل 
يغادر  اإلخالص ومل يفارق  التجرد والعلم ومل خيالف قطعا أُسسَ الدين. ومن الواضح البيّن 

أن هذه الرسائل ال حتتوي عىل ما يخلّ بنظام البالد، وال تستغل الدين بتشكيل اجلمعيات.
من  أيضا  فهي  النوريس  سعيد  وبني  الطالب  بني  جرت  التي  االعتيادية  الرسائل  أما 

هذا القبيل:
١. يقول سعيد النوريس بأن ما ناله من شهرة أو ذيوع صيت يومَ كان يف  إسطنبول ما 
هو إال نوم عميق وكابوس مؤقت وغفلة عابرة، وأنه قد تدخل بعقله يف  السياسة لد مكوثه 
شخصيتني  بني  املناسبة-  ويميّز -هبذه  بموت  الدنيا،  األمر  هذا  ر  يصوّ لسنتني.  يف  إسطنبول 
أمور  إىل  التنـزل  أن  ويذكر  متباينتان.  شخصيتان  ومها  اجلديد.  وسعيد  القديم  له:  سعيد 

 السياسة خطأ.
٢. يف قسم املناجاة ألهم كتب سعيد النوريس وهو «احلجة البالغة» ورد ما يأيت:
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إن هذه  الدنيا فانية وإن أعظم دعو فيها هي الفوز بالعامل الباقي، فإن مل تكن عقيدةُ 
املرء صحيحة خيرس الدعو. نعم، إن الدعو احلقة هي هذه. ومن الضياع والعبث االهتمامُ 
بوظائف  اإليفاء  عن  يتخلف  السياسية  باألمور  ينشغل  فالذي   .الدعو هذه  خارجَ  هو  بام 

مهمة، ويَفقد سالمة قلبه من جراء تلهفه للرصاعات السياسية.
٣. وذكر يف اللمعة السادسة والعرشين: أن مهمته احلقيقية يف هذه  الدنيا اهلرمة هي نرش 
األرسار القرآنية. ويقول: إنني مرتبط هبذه البالد من حيث احلمية اإلسالمية. وإالّ فال دار يل 

وال أوالد يل.
مها  قدّ التي  النصائح  بني  من  األول  الدستور  والعرشين،  احلادية  اللمعة  يف  وذكر   .٤
إلخوانه: ابتغاء رضوان اهللا يف عملكم، فال تُطلب فيــه منــافــع مادية. ويقول أيضا: إنني 
لســت صوفيا ومسلكنا ليس طريقة صوفية. وإن  حب اجلاه وجلب األنظار إىل  النفس مرض 
واحدا،  املقام  لكان  مشيخة  مسلكنا  كان  لو  ويقول:  اخلفي،  عليه  الرشك  ويُطلق  روحي، 

واملرشحون كثريين.
ة، فال يكون األخ ألخيه يف مرتبة األب وال يتقلد صفة املرشد. إن مسلكنا: األخوّ

*   *   *

[حماورة مع نفيس]
إجراء  بعد  يف  أنقرة  املسؤولني  إلسامعها  رأيكم  إىل  نفيس  مع  املحاورة  هذه  أُحيلُ 

التصحيحات الالزمة فيها.
هذه  يف  طويال  حرتُ  لقد  تُرفع  الشكو؟  من  فإىل  واحدا،  عي  والمدّ احلاكم  كان  إذا 

املشكلة..
أجل إن حالتي اليوم، وأنا طليق مراقَب أكثرُ شدة عليّ من األيام التي كنت مسجونا 
فيها، وإن يوما واحدا من هذه  احلياة يضايقني أكثر من شهر كامل يف سجني املنفرد ذاك. لقد 
نعتُ من كل يشء رغم ضعفي وتقدمي يف  السن ويف هذا الشتاء القارس. فال أقابِل غري صبي  مُ

وشخص مريض. عىل أنني منذ عرشين سنة أعاين مأساة حبس منفرد.
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إن تزييدهم املضايقات واملراقبة عليّ وعزيل عن الناس أكثرَ من هذا احلد سيمس غرية 
اهللا سبحانه وتعاىل وتكون العاقبة وخيمة..

فيها-  ومأموري  العدل  األمنِ  هلذه  احلكومة -بمسؤولِي  وظيفة  أهم  إن  أقول:  إنني 
حماكم  وثالث  ألن  احلكومة  تامة.  محاية  محايتي  هي  إنسانية  وجدانية  معاملة  تعاملني  والتي 
أتْ ساحتنا وأفرجت عنا بعد إجراءِ تدقيقات دامت طوال تسعة أشهر عىل ما كتبتُه  عدلية برّ
خالل عرشين سنة من مؤلفات ومكاتيب. ولكن املنظمة الرسية التي تعمل بخفاء يف خدمة 
إفساد  يف  طمعا  قبّة-  احلبة  -بجعلها  الشبهاتِ  املوظفني  من  قسمٍ  وع  رُ يف  ألقت  األجنبي 
غضبهم  سبب  أن  عىل  كفى!!»  : «كفى  فأقولَ دَ  صربي  ينفَ أن  هي  ذلك  يف  وغايتُهم  براءتنا. 
أتدخل  أن  يريدون  وكأهنم  بأمور  الدنيا.  تدخيل  وعدم  سكويت،  هو  احلارض  الوقت  يف  عليّ 

حتى تتحقق هلم بُغيتهم.
أبيّن لكم بعض مكايدهم التي يستعملوهنا يف بث  الشكوك والشبهات يف قلوب قسم 
من املوظفني احلكوميني؛ إذ يقولون: إن لسعيد نفوذا يف األوساط العامة، وإن مؤلفاته كثرية 
وهلا تأثري بالغ يف الناس، فمن يتقرب منه يصادقه، لذا يلزم كرس هذا النفوذ بتجريده من كل 
يشء وإهانته وعدم االهتامم به وجتنيب الناس منه وإخافة حمبيه. وهكذا أصبحت  احلكومة يف 

. وأنا أقول: حرية من أمرها فتُشدد عليّ الخناقَ وتُضاعف المضايقاتِ
أهيا  األخوة املحبون هلذه  األمة والبالد

النور.  لرسائل  وإنام  يل،  ليس  ولكن  يقوله  املنافقون،  كام  وتأثريا  نفوذا  هناك  إن  أجل، 
والبالد  لصالح  األمة  إالّ  تُستعمل  ومل  قويَت!  يشءٌ  هلا  ض  تعرّ وكلام  تنطفئ  ال  النور  فرسائل 
وال يمكن غري ذلك. إن قيام حمكمتني عدليتني طوال عرش سنوات بتدقيقاتِ ما كتبتُه خالل 
عرشين سنة تدقيقا شديدا مل يسفر عن حجة حقيقية إلدانتنا.. وهذه حجةٌ ال تُجرح وشاهدُ 

صدق لدعوانا.
إىل  بإرشادها  وذلك  والبالد.  ملصلحة  األمة  ولكن  بالغ،  تأثري  ذات  املؤلفات  إن  نعم، 
 اإليامن التحقيقي ملائة ألف من الناس من دون أن تمسّ أحدا بسوء. فتأثريها إذن هو يف العمل  

لسعادهتم الدنيوية وحياهتم األبدية.
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هم عوقبوا بعقوبات شديدة-  إن مئات املساجني املحكومني يف سجن « دنيزيل» -بعضُ
الذين  حتى  وحدها،  «الثمرة»  رسالة  قراءهتم  بعد  فاضلة  أخالق  ذوي  متدينني  أصبحوا  قد 
هذا  دفع  مما  الرسالة.  لتلك  قراءهتم  بعد  بقة  الفراش  قتل  عن  وا  تحاشَ أشخاص  ثالثة  تلوا  قَ
كم مدرسة تربوية.. كل هذا حجة  الوضع مديرَ السجن عىل اإلقرار بأن السجن أصبح يف حُ

عانا. قوية ال تُجرح لصدق مدّ
نعم، إن جتريدي من مجيع حقوقي اإلنسانية بعد هذا كله إنام هو ظلم مضاعف وعذاب 
مضاعف وغدر وخيانة هلذه  األمة يف الوقت نفسه. ذلك ألن الدليل القاطع عىل أن هذه  األمة 
املتدينة -التي مل جيد أحد أيَّ رضر مني رغم بقائي ما يقرب من أربعني سنة بني ظهرانيهم- 
املشاعة  غرضة  المُ الدعايات  إىل  تلتفت  ال  أن  األمة  هو  عظيم،  لٍّ  وتسَ معنوية  قوة  إىل  بحاجة 
ضدي، فتتوجه يف كل مكان إىل رسائل النور وتشتاق إليها.. بل أعرتف أهنم يبدون من التوقري 

واالحرتام يل يفوق ما أستحقه بامئة ضعف، فأنا لست أهال له.
لقد سمعت أن املسؤولني عهدوا إىل حكومة هذه املنطقة أمر إعاشتي الدنيوية، وإنني 

إذ أشكر هؤالء أعلن هلم:
أن حريتي يف أداء واجبي هي أهم من كل يشء. فهي أول ركن من دستور حيايت. وإن 
سلب حريتي بحبائل األوهام الكاذبة وتقييدها بقيود   االستبداد والطغيان جيعلني أملّ  احلياة 
ل القبرَ عىل هذه احلالة فضال عن السجن واحلبس. إالّ أن الذي يشدّ  ملال شديدا حتى أفضّ
خدمة  سبيل  يف  املشقة  بحسب  يُجزل  الذي  هو  الثواب  التحمل  والصرب  إىل  ويدفعني  أزري 
وها بسوء. إنني  وا عليّ حريتي وال يمسّ  اإليامن. إن عىل هؤالء الذين ال يريدون ظلمي أن يردّ

أمتكن أن أعيش من دون طعام ولكني لن أعيش من دون حرية.
مع  سنة  عرشة  تسع  طوال  تركية  لرية  مائتي  عىل  يزد  مل  مبلغ  عىل  عاش  الذي  إن  نعم، 
األخذ بمنتهى  االقتصاد والقيام برياضة روحية شديدة حفاظا عىل حريته وعزته العلمية من 
دون أن يعرض نفسه إىل ذلّ الصدقة واملسألة والتوسل  بالزكاة والمرتّبات واهلدايا.. ال ريب 

أنه اليوم أحوج ما يكون إىل احلرية ضمن  العدالة منه إىل اإلعاشة..
األلوف  عرشات  هناك  أن  وبينهم،  بيني  يُحال  الناس  من  عرشة  عن  ضُ  يعوّ ما  إن 
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باملوانع  يكرتثوا  أن  دون  النور  رسائل  دراسة  عىل  فون  يعكُ من  املسلمني  األلوف  مئات  بل 
والعراقيل أيا كانت. إن كل نسخة من ألوف نسخ رسائل النور التي انترشت يف أرجاء البالد 
ويف  العامل اإلسالمي، تقوم مقامي يف الكالم والبيان، بل أفضل مني، ملا فيها من حقائق رصينة 

وفوائد مجة. فبسكويت لن تسكت تلك الرسائل ولن تُسكتها أيةُ قوة..
*   *   *

حماورة مع وزير  العدل واحلكام الذين هلم عالقة برسائل النور
أهيا السادة!

لِمَ تنشغلون بنا وبرسائل النور دون داع أو سبب. إين أبلّغكم قطعاً ما ييل:
إنني ورسائلَ النور ال نبارزكم، بل وال نفكر فيكم، بل نعدّ ذلك خارج وظيفتنا، ألن 
مخسني  بعد  سيأيت  الذي  املقبل  للجيل  جليلة  خدمة  يؤدون  احلقيقيني  وطالهبا  النور  رسائل 
خطر  من  واألمة  البالد  هذه  إنقاذ  يف  ون  ويجدّ جسيمة،  ورطة  من  إلنقاذهم  ويسعون  سنة 
عظيم، فمن ينشغلْ بنا اآلن فسيكون رميماً يف  القرب يف ذلك الوقت. بل لو افرتض أن عملنا 
سيكونون  الذين  يمسّ  أن  ينبغي  فال  معكم  مبارزة  والسالمة-  لتحقيق  السعادة  هو  -الذي 

تراباً يف  القرب.
إن إظهار أعضاء   االحتاد والرتقي شيئاً من عدم املباالة يف  احلياة االجتامعية ويف الدين 
الدين  حيث  من  تقريباً  سنة  ثالثني  بعد  احلالية  األوضاع  ظهور  إىل   ّأد القومية  السجايا  وىف 
واألخالق والعفة والرشف. فاألوضاع احلارضة ستنعكس عىل اجليل اآليت هلذه   األمة -البطلة 
املتدينة الغيورة عىل رشفها- بعد مخسني سنة. وال خيفى عليكم ما ستؤول إليه السجايا الدينية 

واألخالقية االجتامعية.
سنة،  ألف  منذ  ية  المضحّ هلذه   األمة  املجيد  املايض  ذلك  اآليت  اجليل  من  قسم  سيلطخ 

بلطخات رهيبة قد تقيض عليه بعد مخسني سنة.
لذا فإنّ إنقاذ قسم من هذا اجليل من ذلك الرتدي املريع بتزويده باحلقائق التي حتتوهيا 
دُّ أفضل خدمة هلذه  األمة وهلذا الوطن. فنحن ال نخاطب إنسانَ هذا الزمان  عَ رسائل النور تُ

بل نفكر بإنسان ذلك الزمان.
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وال  إىل  اآلخرة  إالّ  نظرها  تسدد  ال  النور  رسائل  أن  من  الرغم  عىل  السادة!  أهيا  نعم، 
هتدف غريها وليست هلا غاية سو رضا اهللا وحده وإنقاذ  اإليامن، ومسعى طالهبا ليس إالّ 
الوقت  يف  فإهنا  األبدي،  االنفرادي  والسجن  األبدي  اإلعدام  من  ومواطنيهم  أنفسهم  إنقاذ 
نفسه تقدم خدمة جليلة أيضاً تعود فائدهتا للدنيا وإنقاذ هذه   األمة والبالد من براثن الفوىض 
وإنقاذ ضعفاء اجليل املقبل من خمالب  الضاللة املطلقة، ألن املسلم ال يشبه غريه، فالذي حيل 
ربقته من الدين ليس أمامه إالّ  الضاللة املطلقة فيصبح فوضوياً إرهابياً، وال يمكن دفعه إىل 

الوالء لإلدارة  والنظام.
يكرتثون  ال  القديمة  بالرتبية  تربّوا  ممن  باملائة  مخسني  نجد  الذي  الوقت  يف  نعم، 
الوطن  هذا  منهم  باملائة  تسعون  يسوق  سنة  مخسني  بعد  فإنه  واإلسالمية،  الشعبية  باألعراف 
واألمة -بنفوسهم األمارة بالسوء- إىل فوىض ضاربة أطناهبا. فال شك أن  التفكر يف هذا البالء 
العظيم وحماولة التحري عن أسباب لدفعه، هو الذي دفعني قبل عرشين سنة إىل ترك  السياسة 
كلياً وعدم االنشغال مع أنايس هذا الزمان، مثلام دفع رسائلَ النور وطالبَها إىل قطع عالقتهم 

مع رصاعات هذا الزمان. فال مبارزة معهم وال انشغال هبم.
واتهامَ  اهتامي  ليس  جلهاز  العدالة  األول  الواجب  فإن  احلقيقة،  هي  هذه  ومادامت 
من  حق  أعظم  عىل  حيافظون  لكوهنم  وطالهبا،  النور  رسائل  بحامية  القيام  بل  طالب  النور، 
حقوق   األمة والبالد، فإن األعداء احلقيقيني هلذه   األمة والبالد هيامجون رسائل النور ويدفعون 

أجهزة  العدالة -بعد خداعها- الرتكاب أفظع املظامل وأبشع اجلنايات.
سأَعرض أنموذجني صغريين جدا:

عرشة  وبرفقتها  األحوال،  عن  االستفسار  تتضمن  السجن  يف  لرفيقي  رسالة  األول:  
ضايقتني  يف  إسبارطة.  الطبع  مصاريف  فَع  دَ من  إىل  لتُعطى  يل  عربية  رسالة  ثمن  «بنكنوت» 
أصبح  مَن  مسكنِ  يف  يا  تحرّ وأجرت  الرسالة،  هذه  جراء  من  واحلكومة  العدلية  الدوائر 
بعوضة-  جناح  بقدر  -حتى  هلا  أمهية  ال  التي  الرسالة  هذه  لَ  عْ جَ إنّ  أقول:  للطبع.  وسيلةً 
شك  بال  تليق  ال  عظيمة،  مسألة  كأهنا  أشهر...  ستة  غضون  يف  إالّ  تتم  مل  التي  واملراسلة 

ورشفها. العدلية  بكرامة 
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الشيخ،  الغريب،  الضعيف،  الضيف،  شخيص  من  الناس  ترويع  إن  الثاين:   األنموذج 
، بل حتى ترويع من يعينه يف أموره الشخصية بإطالق دعايات مغرضة،  أته المحاكمُ الذي برّ

بصورة رسمية، ومن ثم إقحامي يف وضع مؤمل، ال يليق بالغرية القومية حلكومة هذه  الوالية.
رضر  وجعل  الناس،  قلوب  يف  الرعب  وإلقاء  املغرضة  الدعايات  إطالق  إن  نعم، 
موهوم ال يساوي شيئا كأنه رضر جسيم، واالستفسار الدائم: مع من يلتقي؟. من يأتيه؟... 
وأمثاهلا... الشك أن حكمة  احلكومة وحاكميتها ال ينبغي أن تتنازال إىل هذه احلالة العجيبة... 

وعىل كل حال هناك مواد كثرية تورث احلرية لد املطلعني عليها، كهذين األنموذجني.
أهيا السادة!

إنّ دفع  الضاللة  والفساد سهل ويسري إن كانت آتية من  اجلهل، بينام إزالتها عسري جدا 
إن كانت آتية من العلم.

ففي هذا الزمان تأيت  الضاللة من العلم، لذا ال يمكن إزالتها وإنقاذُ من تردّ فيها من 
اجليل املقبل إالّ بأن يكون لدهيم مؤلف كامل كرسائل النور. والدليل عىل أن رسائل النور هلا 

هذه القيمة هو:
الكثريين  األشداء  معارضيّ  من  أحدٌ  سنة-  عرشين  النور -منذ  رسائلَ  يعارض  مل  أنه 
عثور  عدم  وكذا  جرحها..  يستطيعون-  يستطيعوا -وال  ومل  املتعنتني  من  الفالسفة  أحد  وال 
ثالث دوائر عدلية واخلرباء يف مركز  احلكومة عىل مادة تديننا بعد التحري يف مائة كتاب طوال 

تسعة أشهر... وكذا إيراثها القناعة التامة أللوف املدققني من طالهبا.
ومحكمةِ  واليات  لبضع  أمن  وضباطِ  ومركزِ  احلكومة  حمكمتني  عثور  عدم  إن  نعم، 
اخلاصة  الرسائل  مجيع  يف  والوطن  باألمة  الرضر  وتلحق  توجب  العقاب  مادة  أية  عىل   دنيزيل 
والعامة منذ عرش سنوات يثبت أن لرسائل النور حقوقا عظيمة وكلية شاملة يف هذا الوطن..

وحيث إن واجب دوائر  العدل هو احلفاظ عىل احلقوق ومنعُ املتعدين من التجاوز، فإن 
بحق  األمة  واإلجحاف  اعتيادية،  أوراق  كأهنا  الرسائل  ومصادرةَ  املهمة  احلقوق  هذه  إمهال 
واملحتاجني إىل إنقاذ  اإليامن، مع وجوب األخذ بنظر االعتبار حقَّ شخص اعتيادي باهتامم... 
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ركم  ورغم ثبوت خدمة رسائل النور لسعادة مائة ألف من الناس طوال عرشين سنة.. فإننا نذكّ
أن هذا عمل ال ينسجم مع ماهية العدلية وحقيقة  العدالة بأي شكل من األشكال.

لزنادقة  كثرية  ملؤلفات  التعرض  وعدمُ  النور  لرسائل  التعرض  يكون  أن  نخشى  إننا 
كالدكتور « دوزي»،(*) وسيلةً لنـزول الغضب اإلهلي.

نسأل اهللا أن يرزقكم اإلنصافَ والرمحة ويلهمنا  الصرب والتحمل. آمني.
سعيد النوريس

يف احلبس االنفرادي بصورة غري رسمية
*   *   *

[وشاورهم يف األمر]
باسمه سبحانه

إىل  بحاجة  نفيس  أجد  عمران:١٥٩)  اإلهلي:  ﴿ = < ? ﴾   (آل  لألمر  اتباعا 
التشاور مع إخويت.

إخويت األعزاء األوفياء!
مبلغ قدره اثنان ونصف  بتخصيصِ  السلطاتُ  ت  حيث أمرَ واقع،  إنني اآلن أمام أمر 
«بنكنوت» ملعيشتي اليومية، عالوةً عىل منـزل مؤثث حسبام أُريده، علام أن دستور حيايت الذي 
با إالّ لمدةِ سنتني تقريبا  ذتُه طوال ما يقرب من ستني سنة يقتيض رفضَ هذا. فام قبلتُ مرتّ نفّ
عندما كنت عضوا يف « دار احلكمة اإلسالمية» وهذا أيضا صرفتُه لطبع كتبي وتوزيعِها جمانا 

عىل الناس، فرددت بضاعتَهم إليهم. 
النور  ورسائلَ  يصيبكم  لئال  أقبله  فسوف  مضطرا  املبلغ  ذلك  اآلن  بلتُ  قَ لو  ولكن 
تستوجبه  الذي  القليل  إال  منه  أرصف  وال  الناس.  إىل  املستقبل  يف  أُعيده  أن  وبرشط  الضررُ 

الضرورةُ القاطعة.
يسعون  الذين  أولئك  إذن  يستاء  فسوف  األمر،  رفضتُ  إذا  أنني  سمعي  طرق  وقد 
من  تَردُ  إذن  الشخص  هذا  معيشة  إن  يقولون:  املعارضون  بينام  إلعاشتي.  والسيام  لصاحلنا 
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قروش  بخمسة  رغيفا  أن  يشاهدوا  مل  إهنم  العظيمة!  بربكة  االقتصاد  م  لُهَ أجهَ فام  آخر.  مكان 
يكفيني ليومني.

ولكن إذا ما قبلت باألمر فستستاء سبعون سنة من العمر، فضال عن استياء  اإلمام عيل 
ريض اهللا عنه الذي أخرب عن علامء السوء يف زماننا هذا، الذين جيرتحون السيئات ويتلوثون 

بالبدع إشباعا للرغبات وطمعا للمرتّبات.
وهناك جهة أخر، وهي أن  اإلخالص احلقيقي الصايف الذي تتمتع به رسائلُ النور 

سيتّهمني بعدم  اإلخالص. وألجل هذا فأنا يف حرية من هذا األمر.
يعرقلون  وربام   ، عليّ مضايقاهتم  فسيزيدون  األمر  رفضت  لو  أنني  أيضا  سمعت  وقد 
قبول  عىل  حلميل  هي  إنام  عليّ  مضايقاهتم  أن  علمت  بل  كليا،  حريتها  وإطالق  الرسائل  نرش 

اإلعاشة.
أالّ  وتعاىل  سبحانه  فنسأله  املحظورات»  تبيح  « الرضورات  وأن  هكذا  األمر  دام  فام 

يصيبنا الرضر إذا ما صار األمر يف حد  الرضورة.
ومع هذا رفضتُ األمر، فأحيل املوضوع إىل مشاورتكم.

إخويت األعزاء!
عنايته  ولمعةَ  اإلهلية  أثـــرَ  الرمحة  عســري  أمر  كل  يف  أشـــاهد  ألنى  عليّ  تقلقوا  ال 
تكم ومعاونتكم يل تـزيــل كلَّ ضيق وتنرش الســرور  تعاىل. فال تتضايقوا فإن ســعيَكم وهمّ

واالنرشاح دوما.
*   *   *

[إننا حتت  العناية الربانية]
إخويت! 

م بإرادة غيبية  ال تقلقوا أبدا، فقد اقتنعتُ قناعة تامة بأننا حتت  العناية اإلهلية، ونُستخدَ
خارجة عن اختيارنا واقتدارنا، ويف عمل جليل يف منتهى األمهية، فنحن كثريا ما ننال رس اآلية 



٢٢٦                                                                                                            المالحق   

تعبا  عملنا  يف  إن  نعم،  (البقرة:٢١٦)     ﴾.  -  ,  +  *  ) الكريمة:  ﴿ ) 
قليال إالّ أن  الثواب جزيل.

*   *   *
[اقضوا ما أنتم قاضون]

عندما كنت أصحح الثامر الفردوسية واليوسفية لألبطال امليامني، جلبتْ انتباهي تلك 
مائة  كلها  متاعب  السجن  تضاعفت  لو  فرصخت:  أمهيتها.  يل  بدت  حيث  الرسالة (الثمرة) 
األوساط  شتى  يف  نفسها  تستقرئ  إذ  من  الوظائف،  أضعافها  الرسالة  هذه  أدّت  فقد  ضعف 

العامة، وتسوق إىل  اإليامن حتى املتعنتني.
أهيا الشقاة، يا من تضيّقون عليّ اخلناق! اعملوا ما شئتم واقضوا ما أنتم قاضون، فال 
أمهية لعملكم، كل املصائب التي تنـزل بنا هينة تافهة، بل إهنا عناية إهلية حمضة ورمحة بعينها... 

قلت هذا ووجدت السلوان الكامل.
سالمنا إىل مجيع طالب النور، داعني هلم بالسالمة.

سعيد النوريس
*   *   *

[إننا نقيم سدا قرآنيا]
.....

ى بألوفٍ من   الشكر هللا شكرا ال منتهى له، فقد أحسن إليّ حالةً روحية بحيث أضحّ
كرامتي ورشيف يف سبيل راحة الضعفاء ودفعا للبالء النازل هبم.

هم من نيات  ل جميعَ إهاناهتم وحقاراهتم وكل ما تنطوي عليه صدورُ فقررت أن أتحمّ
ي كل ذلك يف سبيل استتباب األمن  والنظام يف ربوع البالد، وال سيام  فاسدة. وإين مستعدٌ لتلقّ
الدنيوية  وسعادهتم  والفقراء،  الضعفاء  واملرىض  املوقرين  والشيوخ  األبرياء  األطفال  لراحة 

واألخروية...
أمام  الفوىض  القرنني  ذي  بسد  شبيه  قرآين  سدٍّ  إلقامة  قوة  من  أُوتينا  بام  نسعى  إننا 
دون السبيل للفوىض والشيوعية. واإلرهاب، فالذين يتعرضون لنا إنام هييؤون األوساط ويمهّ
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العلم..  عزة  عىل  حفاظا  وحتقري  إهانة  كل  أردّ  أن  يف  السابق  دأيب  عىل  كنتُ  لو  نعم، 
ولو مل تكن وظيفتي احلقيقية منحرصة يف أمور  اآلخرة وحدها وموجهة إلنقاذ  املسلمني من 
اإلعدام األبدي للموت.. ولو كان سعيي هو ألجل احلصول عىل حطام  الدنيا واللهاث وراء 
هؤالء  املنافقون  لكان   .. عليّ للمعرتضني  الشاغل  الشغل  هو  كام  السلبية،  شؤون  السياسة 
أمثال  من  احلوادث  عرشات  حدوث  يف  سببا  واإلرهاب  الفوضوية  سبيل  يف  يعملون  الذين 

ن»(١) وحادثة « الشيخ سعيد».(*)  «منَمَ
ولكن شخصا مثيل واقف عىل عتبة  القرب، ال عالقة له مع يشء من  الدنيا، بل قد جتاىف 
والعجب  كسب  الشهرة  يف  رغبةٌ  لديه  تبق  ومل  عليه،  وإقباهلم  الناس  توجه  من  وفرّ  عنها، 

وأمثاهلام من  الرياء، فلله احلمد واملنة بام ال يتناهى من احلمد والشكر.
ففي هذه احلالة مل تبق إلهانتهم غري القانونية لشخيص أية أمهية، أُحيل ذلك إىل العيل 
والقدير. فأتفكر يف الذين عذبوين بناء عىل شكوك وظنون، وأتأمل حلاهلم تأملا حقيقيا فأقول: يا 
ل موهتم برس القرآن من اإلعدام األبدي إىل تذكرةِ  رب أنقذ إيامن هؤالء برسائل النور، وحوّ

ترسيح من  احلياة. وأنا بدوري أُساحمهم وأصفح عنهم وأتنازل هلم عن حقي.
سعيد النوريس

*   *   *
[لِمَ لَم يُستجب  الدعاء؟]

جواب عن سؤال سألنيه باسم الكثريين أحدُ طالب النور 
الصغار الذي يعاونني يف أموري الشخصية.

سؤال:  أستاذي املحرتم!
ب عدة مرات  عت السحُ لِمَ مل يُستجب  الدعاء والصالة املقامة لالستسقاء، حيث تجمّ

ثم تفرقت دون إنزال املطر؟
تَه  علّ وليس  والصالة،  من  الدعاء  النوع  هذا  وقت  هو  املطر  انحباس  إن  اجلواب:  
جامع  من  انطلق  إسالمي  مترد  ظهور  ادعت  إذ  قبل  احلكومة  من  دبّرت  األغلب،  يف  مفتعلة  حادثة  هي   (١)
واستغلت  بقسوة،  املدينة  تلك  بأهايل  التنكيل  تم  وقد  خمتل  العقل،  شخص  يقوده  كان  ناحية « منمن»  يف 

احلادثة لرضب الشعور اإلسالمي.
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تصلَّى  وكام  واخلسوف،  الكسوف  عند  واخلسوف  الكسوف  صالةُ  تُصلَّى  فكام  وحكمتَه. 
صالة املغرب عند غروب الشمس، كذلك انحباس املطر واجلفاف هو وقت  صالة االستسقاء 

ودعاؤه.
ها  من املعلوم أن سبب  العبادة والدعاء هو األمر اإلهلي، ونتيجتَها رضاه تعاىل، وفوائدَ
أخروية. فلو قُصدت من  الصالة والعبادة مقاصدُ دنيوية، وأُديت ألجلها فحسب فال تُقبل 
صالة  وال  الشمس  غروب  ألجل  املغرب  صالةُ   تُؤد ال  كام  إذ  والعبادة.  تلك  الصالة 
إذ  خطأ،  املطر  إنزال  ألجل  االستسقاء  أداء  صالة  كذلك  القمر،  انكشاف  ألجل  اخلسوف 
هو  بام  التدخل  دون  من  والدعاء  العبوديةُ  سبحانه  جتاهه  نحن  وواجبنا  اهللا،  أمر  من  إنزالُه 

ه إليه تعاىل. موكولٌ أمرُ
ولكن عىل الرغم من أن النتيجة الظاهرة لصالة االستسقاء هي نزولُ املطر، فإن نتيجتها 
يه  احلقيقية واألصلية والنافعة وثمراهتا اجلميلة الطيبة هي إدراك اجلميع أن الذي يربّيه ويغذّ
اج، فهو الذي يرسل  ليس والديه وال حمله وال دكانه، بل مَن يرسل السحاب الثقال باملاء الثَّجَّ
إليه الرزق. وحتى الطفلُ الصغري يدرك هذا املعنى الواسع بعقله الصغري، ملا هو معتاد عليه 
أمر  يدبّر  الذي  أن  هو  االستسقاء  عليه  ينطوي  الذي  فاملعنى  جاع.  كلام  والرجاء  التوسل  من 
 الدنيا اهلائلة كدارٍ صغرية ويغذيني واألطفالَ مجيعا وأهلَ الدار، ويبعث إليهم رزقهم إنام هو 
ق هو سبحانه. فام علينا إالّ أن نتوسل إليه وحده.. وهبذا  سبحانه. فال نفع من غريه إن مل يَرزُ

يقو إيامن املرء.
وهلذه املناسبة ستُبيَّن ست نقاط باختصار:

النقطة األوىل:  إن ثمن  النعمة اإلهلية ورحمتَها هو  الشكر، ولكننا مل نؤد  الشكر حقه. 
وكام مل نؤد ثمن الرمحة بالشكر جلبْنا الغضبَ اإلهلي بظلمنا وعصياننا. وقد جعلت البشريةُ 
ها مستحقة للعقاب بام تقرتف من ظلم ودمار وكفر وعصيان، وعوقبتْ من جراء ذلك  نفسَ

بشتى أنواع  العقاب الصارم، فال جرم أن يكون لنا حظ من ذلك  العقاب.
النقطة الثانية:  ورد يف حديث رشيف ما معناه أنه حتى   األسامك يف جوف البحر تشتكي 

إىل اهللا من الظاملني والعاصني فينقطع املطر، وتقل أرزاقنا بسبب ظلمهم.(١)
(١) انظر:الطربي، جامع البيان٥٥/٢؛ البغوي، معامل التنزيل ١٣٤/١.
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نعم، إن املظامل  والذنوب التي تُرتكب يف هذا الزمان ال تدع جماال لطلب الرمحة من اهللا. 
وحتى احليوانات األبرياء تتأذ من جرائها.

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿  :الكريمة اآلية  تقول  الثالثة:   النقطة 
لفسدت  خارقة،  نجاةً  العامة  املصيبة  مهالك  من  األبرياءُ  نجا  لو  إذ  Ê﴾   (األنفال:٢٥) 
ق الفاسدون -كأيب جهل- تصديق  حكمةُ الدين الذي هو امتحان واختبار. وعند ذلك يصدّ

أبى بكر الصديق ريض اهللا عنه. وألجل هذا يقايس األبرياءُ أيضا  الباليا يف املصيبة العامة.
احليل  تفيش  بسبب  واألرزاق  األموال  يف  احلرام  اختالط  لِكثرة  إنه  الرابعة:   النقطة 
خلط  أو  عدم  الشكر  أو  بسبب  الظلم  عليهم،  م  الترحّ حقَّ  الناسُ  يُسلب  والرشوة..  والغش 

احلرام بأمواهلم.
كام  إذ  لدفع  الباليا،  مهمة  وسيلةٌ  يف  األناضول  النور  رسائل  إن  اخلامسة:   النقطة 
باليا  لدفع  ووسيلةٌ  كلية  صدقةٌ  وقراءهتا  النور  رسائل  نرش  فإن   (١)، البالءَ الصدقةُ  تَدفع 
من  بإشارات  ذلك  حتقق  بل  كثرية،  ووقائع  كثرية  بأمارات  ذلك  تبني  وقد  وأرضية.  ساموية 

الكريم.  القرآن 
هذا  مقابلة  فينبغي  عمل،  وجزاءُ  وبالء،  مصيبةٌ  املطر  انقطاع  إن  السادسة:   النقطة 
بااللتجاء إىل اهللا تعاىل والدعاء مع  العبودية اخلالصة يف حالةٍ من بكاء وانكسار قلب، وحزنٍ 
ع كامل، وندامة جادة، وتوبة نصوح، واستغفار من كل  الذنوب، وأن جيري ذلك كله  وتضرّ

ل  البدع، وعىل الصورة التي تعيّنه  الرشيعة. ضمن دائرة  السنة النبوية ومن دون تدخّ
فأمثال هذه املصائب العامة -لكوهنا آتية من ذنوب معظم الناس- تندفع بقيام القسم 

األعظم منهم بالتوبة والندامة واالستغفار.
*   *   *

(١) انظر:اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد ٢٠٧/٨؛ املناوي، فيض القدير ٢٣٦/٤؛ العجلوين، كشف اخلفاء ٣٠/٢. 
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[ال نجعل من الدين وسيلة ملكاسب دنيوية]
باسمه سبحانه

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
إخويت الصديقني األعزاء!

جواب اضطررت إىل كتابته عن سؤال 
-مادي ومعنوي- ورد من عدة جهات.

البالد  داخل  اجلارية  التيارات  مع  ارتباط  وشائج  متد  وال  عالقة  ن  تكوّ ال  لِمَ  سؤال:  
-ما  ومتنع  ذلك  ترفض  بل  السياسية،  االهتاممات  ذات  اجلامعات  مع  سيام  وال  وخارجها، 
نت عالقة معهم  وسعك- طالب  النور عن أي تماسٍ كان بتلك التيارات! واحلال أنك لو كوّ
حقائقها  لنرش  وسيسعون  حداناً  ووُ رافات  زَ النور  رسائل  دائرة  سيدخلون  الناس  ألوف  فإن 
الساطعة، فضالً عن أنك ال تكون هدفاً إىل هذا احلد للمضايقات الشديدة التي ال مربر هلا؟

اجلواب:  إن أهم سبب هلذا االجتناب وعدمِ االهتامم بالتيارات اجلارية، هو  اإلخالص 
هذا،  زمن  الغفلة  يف  ألن  ذلك،  عن  يمنعنا  الذي  هو  فاإلخالص  مسلكنا،  أساس  هو  الذي 
ملسلكه،  طيعة  أداة  يشء  كل  جيعل  أن  حياول  معينة،  جلهة  موالية  أفكاراً  حيمل  من  والسيام 
اإليامنية  احلقائق  بينام  الدنيوي.  املسلك  لذلك  وسائل  األخروية  وأعامله  دينه  حتى  جيعل  بل 
واخلدمة النورية املقدسة تأبى أن تكون وسيلة ألي يشء كان يف الكون، وال يمكن أن تكون 

هلا غاية إالّ رىض اهللا سبحانه.
ويف احلقيقة، إنه من الصعوبة بمكان الحفاظُ عىل رس  اإلخالص يف خضم الرصاعات 
املتنافرة للتيارات احلالية، ومن العسري احليلولة دون جعل الدين وسيلة ملكاسب دنيوية، لذا 
فإنّ أفضلَ عالج هلذا هو االستناد إىل  العناية اإلهلية وتفويضُ األمر إىل توفيق رب العاملني بدالً 

من االستناد إىل قوة التيارات احلالية.
األسس  من  أساس  هي  التي  « الشفقة»  هو  هذا  الجتنابنا  الداعية  مجلة  األسباب  ومن 
إذ  اإلنسان -بمضمون  وإرضارهم.  اآلخرين  بظلم  التلوث  عدم  أي  النور،  لرسائل  األربعة 
اآلية الكريمة:   ﴿  . / 0 1﴾   ( إبراهيم:٣٤) يرد معاملة املقابل له يف 
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   ﴾Î Í Ì Ë Ê ﴿     :الكريمة اآلية  بذلك  مخالفاً  شنيع  وبظلم  رمحة  بال  هذا  العرص 
جهة،  إىل  واالنحياز  العاطفة  عليه  تتغلب  حيث  اإلهلية.  دستور  اإلرادة  هي  التي   (١٨ (فاطر: 
وعندها ال يقرص عداءه عىل املجرم وحده وال يأخذ بجريرته مجيع أقاربه وحدهم، بل أيضاً 
يعاقب كل مَن له صلة باملجرم من قريب أو بعيد، حتى إنه إذا ما كان له سلطة أو حكم، يبيد 
واحد  ى بحقِ بريء  واحد. بينام اإلنصاف يقتيض أالّ يُضحَّ قرية كاملة بالقنابل بجريرة جمرم 
بسبب مائة جمرم وأن ال يُظلم ذلك الربيء بسببهم. ولكن الوضع احلايل خيالف اآلية الكريمة، 

فيقحم مائة من  األبرياء يف باليا وأرضار بسبب بضع جمرمني.
:  إن إهالك والدين عجوزين ملن ارتكب خطأ، وتشريدَ أطفاله الصغار ودفعهم  فمثالً
ألساس  الشفقة  كلياً  مناف  ما  جهة  إىل  باالنحياز  ومعاداهتم  والذل  الفقر  هاوية  إىل  جميعاً 

عىل اخللق.
فمن جراء االنحياز إىل التيارات اجلارية -بني  املسلمني- ال ينجو  األبرياء من  الظلم بل 

يشيع شيوعاً كلياً وال سيام باألسباب الداعية إىل قيام االضطرابات والثورات. 
ولو كان  اجلهاد قائماً -وهو جهاد إسالمي- فإن حال أطفال   الكفار تبقى عىل وضع 
آبائهم، وربام يكونون من الغنائم ويتمكن  املسلمون أن جيعلوهم حتت إمرهتم وملك يمينهم. 
عىل  التجاوز  جيوز  وال  قطعاً،  أطفاله  يُمتلك  فال  ديار  املسلمني،  داخل  أحد  ارتد  لو  ولكن 
وبجامعة  باإلسالم  يرتبطون  إنام  أولئك  األبرياء  ألن  األشكال.  من  شكل  بأي  حقوقهم 
أهل  من  أهنم  فرغم  أوالد   الكفار  والدهم.أما  عن  انقطعت  التي  برابطة  اإلسالم،   املسلمني، 
أثناء  يف  أو  عبيداً  أُرساء  يكونون  ربام  لذا  واحلياة.  احلقوق  يف  والدهم  يتبعون  فإهنم  النجاة، 

 اجلهاد اإلسالمي.
*   *   *

[جواب قصري حول التوافق]
، فإنه يعدّ أمارة صغرية، بمعنى أن فيه قصدا وإرادة، ومل حيدث  إذا كان يف اليشء توافقٌ
بني  التوافق  كان  إذا  والسيام   .تتقو فاألمارة  جهات  عدة  يف  التوافق  حصل  وإذا   . مصادفةً
شيئني خاصني -من بني مائة احتامل- وبينهام عالقة قوية، فتُصبح اإلشارة الواردة من ذلك 
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فال  معني،  مقصد  ألجل  ووجد  وبإرادة،  بقصد  حصل  وأنه  رصحية،  داللة  حكم  يف  التوافق 

احتامل فيه للمصادفة.
*   *   *

[حاجة الفطرة]
إخويت األعزاء الصديقني!

إن األطفال األبرياء هم يف مقدمة الذين سيكونون طالبا حقيقيني لرسائل النور، وذلك 
درسا  صغره  يف  يتلق  مل  الذي  الطفل  ألن  الراهنة.  األوضاع  وتتطلبه  فطرهتم  تقتضيه  ما  وفق 
قرّ يف روحه أركانُ  اإليامن واإلسالم، بل يكون ذلك  إيامنيا قويا، يصعب عليه بعد ذلك أن يَ
عسريا عليه، شأنه شأن تقبُّل غري املسلم  اإلسالم، بل يستغرب من  اإلسالم أكثر منه، وال سيام 

يه عىل دين وتقو، وربّى ذهنَه بالعلوم الدنيوية وحدها.  إن مل ير والدَ
عليهام،  بالء  ويكون  هبام،  يبرّ  أن  بدل  والديه  الطفلُ  ذلك  يستثقل  احلالة،  هذه  ففي 
تنقذوا  مْ  لَ قائال: «لِمَ  عليهام  عيا  مدّ بل  هلام،  شفيعا  يكون  فال  يف  اآلخرة  أما  موتَهام!  ويرتقب 

إيامين برتبيتي عىل  اإلسالم؟». 
فبناء عىل هذه احلقيقة:

رة  فإن أسعد األطفال هم أوالء الذين دخلوا ضمن دائرة رسائل النور، فيكونون أبناءً برَ
ويسجلون  هبام،  الالئقَني  والتوقري  باالحرتام  يدهيم  بني  يقومون  هلم،  أُمناء  وخداما  للوالدين 
هلام  يكونون  ويف  اآلخرة  وفاهتم..  بعد  هيم  والدَ حسنات  سجل  يف  حسناتٍ  الصاحلة  بأعامهلم 

شفعاء، كل حسب درجته.
إن القسم الثاين من طالب النور: هم النساء الالئي يشعرن بحاجتهن إىل رسائل النور 
يف فطرهتن. والسيام من كان هلن يشء من التجايف عن  الدنيا، وربام العزوف كليا عنها، حيث 

قد بلغن من العمر مبلغا.
فرسائل النور تكون لهنّ غذاء معنويا؛ ألن إحد أسس رسائل النور، « الشفقة» التي 
النساء  فطرة  يف  املغروز  اخلاص  واجلوهر  اخلمرية  وهي  «الرحيم»  اهللا  اسم  مظاهر  من  هي 

وميزهتن األصيلة.
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والقسم الثالث:  هم  املرىض والشيوخ املحتاجون إىل رسائل النور -ولو بصورة غري 
فطرية- كحاجتهم إىل اخلبز والدواء. وذلك ألن رسائل النور توضح هلم  احلياة الباقية وضوحَ 
تأذّت  فالذين  فنائها.  حيث  من  ماهية  احلياة  الدنيا  بياهنا  عن  فضال  النهار،  رابعة  يف  الشمس 
حياهتم الدنيوية  باملرض أو بالشيخوخة، والذين يظنون الموتَ إعداما أبديا، بام أحاطت هبم 
ا جيدون فيها من السلوان والعزاء  من غفلة وضاللة.. فهؤالء مجيعا بحاجة إىل رسائل النور لِمَ

ل لدهيم المرضُ والشيخوخة، عىل الصحة والشباب. ونور الرجاء، حتى يُفضَّ
سعيد النوريس

*   *   *

[نجاهد بنور القرآن]
يقني! إخواين األعزاء الصدّ

إن يف موسم الصيف هذا، ويف زمن  الغفلة هذا، ويف فرتة االنشغال  هبموم العيش، ويف 
أوان نيل  الثواب الكبري من العبادات التي تؤدّ يف هذه الشهور الثالثة، والرصاع السيايس 
العاصف الذي يعصف يف أرجاء األرض كافة، دونه الرصاع بالسالح.. يف هذه األثناء إن مل 
تكن هناك صالبةٌ يف منتهى القوة وثباتٌ راسخ عىل أداء وظيفة النور املقدسة فسوف يعرتي 

فتورٌ وتعطُّلٌ وتوقفٌ يف العمل . مما هو ليس بصالح رسائل النور.
إخويت األعزاء!

من  وأعظم  أجلّ  مسألةٌ  النور  رسائل  طالب  هبا  ينشغل  التي  الوظيفة  أن  يقينا  اعلموا 
أعظم مسائل الكرة األرضية قاطبة، فال تفرتوا يف مهمتكم الباقية، ملتفتني إىل مسائل دنيوية 
كم وتضعف  مثرية لالهتامم، اقرأوا كثريا «املسالة الرابعة» من رسالة «الثمرة» كيال ختور عزائمُ

قوتُكم املعنوية.
الدستور  ضمن  تدور  إنام  أهلُ  الدنيا  هبا  ينهمك  التي  العظمى  املسائل  مجيع  إن  نعم، 
ى  الظامل: دستورِ اجلدال والرصاع ويف نطاق  احلياة الفانية، بأبشع صورها وأظلمها حتى يضحّ
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عذابِ  يف  اإلهلي  القدرُ  يلقيهم  لذا  حطام  الدنيا،  عىل  حصوال  الدينية  باملقدسات  سبيلها  يف 

 جهنم معنوية من خالل جرائمهم التي يرتكبوهنا.
ون إليه وما هم مكلّفون بأدائه من مهمة إنام هو  أما رسائل النور وطالبُها فإن ما يسعَ
حلياة باقية خالدة بدال من هذه الفانية. وهو إظهار حقيقة  املوت أنه ستارٌ أمام  احلياة الباقية، 
بَدةُ  الدنيا أشدَّ رهبة.. ومن ثم إثبات ذلك بيقني جازم كمن يثبت  ذلك اجلالد الذي يرهبه عَ

حاصل رضب االثنني يف اثنني يساوي أربعا.
فقد أظهرت رسائل النور هذه احلقيقة إىل اآلن؛ من أن  املوت أو  األجل ليس إالّ ستارا 

ووسائلَ لبلوغ أهل  اإليامن السعادةَ األبدية.
نحن  أما  مؤقتة،  دنيوية  حياة  سبيل  يف  يكافحون  إن  أهل  الضاللة  الكالم:   حاصل 
أصغرَ  تعادل  ال  مؤقتة-  نضاهلم -ألهنا  يف  مسألة  أعظم  فإن  لذا  القرآن،  بنور  فنجاهد  املوت 

مسألة من مسائلنا، ألهنا متوجهةٌ إىل البقاء واخللود..
مسائلنا  يف  التدخل  عن  بأنفسهم  ويربأون  -ببالهتهم-  يتنازلون  ال  إهنم  وحيث 

العظمى، فلِمَ نتتبع بلهفة مسائلَهم الصغرية عىل حساب وظيفتنا املقدسة؟.
تدبروا يف هذه اآلية الكريمة  ﴿ F E D C B A﴾   (املائدة:١٠٥) بمعنى 
لوا يف الدستور املهم من دساتري  أن ضالل اآلخرين ال يضرّ هدايتِكم، فال تنشغلوا هبا. وتأمّ
نظر بعني  العطف والشفقة ملن ريض  نظَر له». أي: ال يُ أصول  الرشيعة: «الرايض بالرضر ال يُ

بنفسه الرضر.
فام دامت اآليةُ الكريمة والدستورُ القويم يمنعاننا من  العطف عىل الراضني بالرضر عىل 
علم، فالبد أن نحرص أوقاتنا ومجيع قوتنا واهتاممنا يف وظيفتنا املقدسة. والبد أن نعدّ كلّ ما 
هو خارج عنها أمورا ال تعنينا بيشء، فال نضيّع وقتنا هبا. ألننا نملك النورَ وحده، ال املطرقة 
يَ علينا، نُظهرُ النور  والصوجلان، فال يبدر منا تعدٍّ عىل حقوق أحد قطعا، ولكن إذا ما اعتُدِ

ونبيّنه. فنحن يف حالةِ نوعٍ من دفاع نوراين.
*   *   *
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[احلقيقة القرآنية يف الرسائل]
والقرآن  والرشيعة  الدين  أرسار  من  مائة  من  أكثر  لّت  حَ قد  النور  رسائل  أجزاء  إن 
حتها وكشفتها وألجمَت أعتى املعاندين  امللحدين وأفحمتهم، وأثبتت بوضوح  الكريم، ووضّ
النبوي  كحقائق  املعراج  القرآن  حقائق  من  عن  العقل  بعيدا  يُظَن  كان  ما  الشمس  كوضوح 
أدخلت  حتى  والزنادقة  من  الفالسفة  واملتمردين  املعاندين  ألشد  أثبتتها  اجلسامين،  واحلرش 
هم إىل حظرية  اإليامن. فرسائل هذا شأهنا البد أن العالَم -وما حوله- بأمجعه سيكون ذا  بعضَ
عالقة هبا، وال جرم أهنا حقيقةٌ قرآنية تشغل هذا  العرص واملستقبل، وتأخذ جلّ اهتاممه، وإهنا 

سيف ألماسيّ بتّار يف قبضة أهل  اإليامن..
*   *   *

[اعذار يف مسألتني]
إخويت األعزاء!

إنقاذا لطالب رسائل النور الضعفاء أو حديثي العهد هبا من  الشكوك والشبهات أبيّن 
اآليت:

-بام  للبدع  واملوالني  النور  لرسائل  املعارضني  بعض  أو  السذج  بعضُ  العلامء  يُشيع 
حتيكه منظامت رسية من مؤامرات- نقائصَ كثيرةً وأخطاءً كثرية -أعرتف هبا- صدرت من 
ال  التي  للحقائق  ا  صدّ النور،  رسائل  عىل  القوية  ضربتَهم  هبا  ليُنـزلوا  لشأين  هتوينا  شخيص، 
ح لرسائل النور. فهناك عرشون حادثة مهمة منذ عرشين سنة تؤيد هذا.. حتى أصبحوا  تُجرَ

نا السجن مرتني. وهلذا أُعلنُ ألصدقائي ولطالب رسائل النور ما يأيت: السبب يف زجّ
واملزايدة  اإلطراء  عن  -ناهيك  بنفيس  أُعجب  ال  جعلني  أن  كثريا  ريب  أشكر  إين 
ني نقائيص وذنويب، فأطلب العفو عنها، والخجلُ يتملّكني راجيا أن يكون  لنفيس- وأن أعلَمَ
يل،  املعنوية  وشفاعتهم  اإليامنية  اخلدمة  يف  وتفانيهم  النور  لرسائل  امليامني  الطالب  إخالص 

كفارةً لذنويب.
فالذين يعرتضون عليّ جيهلون عيويب املستورة، بل يتـذرعون ببعض أخطائي الظاهرة 
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وإعاقة  أنوارها،  أمام  الستار  إسدال  فريومون  لكي،  مُ النور  رسائل  أن  خطأ  ظنا  ويظنون 
انتشارها فيقولون:

إن سعيدا ال يأيت إىل صالة اجلمعة، وال يُطلق حليته.. وأمثاهلا من االنتقادات.
اجلواب:  مع اعرتايف بكثري من التقصريات  والذنوب إالّ أن يل يف هاتني املسألتني أعذارا:

أوال:  إنني شافعي املذهب، وإن أحد رشوط صالة اجلمعة حسب هذا املذهب هو أن 
قرأ الفاتحةَ أربعون شخصا مأموما مع رشوط أخر أيضا، لذا فال تُفرض عليّ اجلمعة هنا.  يَ

. إالّ أنني أقلّد املذهب احلنفي فأؤدهيا نافلةً
ثانيا:  لقد منعوين لقاءَ الناس منذ عرشين سنة، حتى إهنم أوعزوا إىل املسؤولني بعدم 
منـزويا  سنة  وعرشين  مخس  منذ  أعيش  أين  عن  فضال  أشهر-  أربعة  -منذ  مني  أحد  ب  تقرّ
ومعتكفا. هلذا ال أجد الراحةَ والطمأنينة يف األماكن املزدمحة، فال أستطيع أداء  الصالة خلف 
ه، فهو يرسع للركوع وأنا مل أُكمل بعدُ نصفَ  كلِّ إمام حسب مذهبي، إذ ال أحلق بالقراءة خلفَ

الفاحتة، علام أن قراءة الفاحتة فرض يف هذا املذهب.
أما مسألة إطالق  اللحية:

فإن إطالق  اللحية سنة نبوية، وليست خاصة بالعلامء. وقد نشأتُ منذ صغري عديم 
 اللحية وعشتُ يف وسط أناس تسعون باملائة منهم ال يطلقون حلاهم.

عندها  فأدركتُ  أحبايب  بعض  حلى  حلقوا  وقد  دائماً  علينا  يُغريون  األعداء  وإن  هذا، 
لكانت   ، لقتْ وحُ اللحيةَ  مطلِقاً  كنت  لو  إذ  ربانية،  عناية  وإنه  إطالقي  اللحية،  عدم  حكمة 

رسائل النور تترضر ضرراً بالغاً، حيث كنت ال أحتمل ذلك فأموت.
بعد  حلقها  عدم  يقصدون  وهم  حلق  اللحية».  جيوز  «ال  بعض  العلامء :  قال  ولقد 

إطالقها، ألن حلقها بعد إطالقها حرام. أما إذا مل يطلقها فيكون تاركاً لسنة نبوية.
ولكن يف الوقت احلارض، ألجل اجتناب كبائر عظيمة جداً قضينا طوال عرشين سنة 

حياة أليمة أشبه بالسجن االنفرادي، نسأله تعاىل أن تكون كفارة لرتك تلك  السنة النبوية. 
: أن رسائل النور مُلك القرآن العظيم، فأنَّى يل اجلرأة  وأعلنُ أيضاً إعالناً صريحاً قاطعاً
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مذنباً  خادماً  إالّ  لست  فأنا  قطعاً،  فيها  وتقصريايت  أخطائي  ترسي  ال  لذا  تملُّكها!  أدّعي  أن 
تؤثر  ال  املضطربة  فأحوايل  واألملاس.  املجوهرات  متجر  يف  داعياً  الً  ودالّ الباهر،  النور  لذلك 

. ها أصالً فيها وال تمسّ
بحقيقة  اإلخالص،  التمسك  هو  النور  رسائلُ  إياه  لقنتنا  الذي  الدرس  أن  واحلقيقة 
وترك  األنانية، ومعرفة أن  النفس مقرصة دائماً،  واحلذر الشديد من اإلعجاب بالنفس. فنحن 

ال نظهر أنفسنا بل نظهر  الشخصية املعنوية لرسائل النور ونبينها.
نحن نشكر من ير نقائصنا ويرهيا لنا -برشط أن تكون حقيقية- ونقول له: ليرضَ 
اهللا عنك؛ إذ كام نشكر من إذا وجد عقرباً يف عنقنا ويرميها عنا قبل أن تؤذينا ونقدم له أجزل 
وامتنان  شكر  يف  ونظل  وتقصرياتنا  نقائصنا  بتبصرينا  ونرىض  نقبل  كذلك  واالمتنان؛   الشكر 
ملعاونة  وسيلة  جعله  وعدم  والعناد  الشخصية  األغراض  تدخل  عدم  برشط  عليها،  نبهنا  ملن 

  أهل  الضاللة  والبدع.
*   *   *

[ما تتطلبه خدمة  اإليامن]
إخويت األعزاء األوفياء والصامدين الثابتني املضحني الذين ال يتزعزعون

النور  رسائل  ختص  التي  إنكار  الكرامات  يستطيعوا  مل  خرباء  أنقرة  أن  تعلمون  أنتم 
ا ظنوا أن يل حظا يف تلك  الكرامات.  واإلشارات الغيبية إليها. إالّ أهنم اعرتضوا مُخطئني لمَ

وقالوا: جيب أالّ تُنرش مثل هذه األمور يف الكتاب، فالكرامات ال يُعلن عنها.
وجتاه هذا  االنتقاد العابر قد قلت جوابا هلم يف الدفاعات:

ي أن أكون صاحب تلك  الكرامات، بل  إن تلك  الكرامات ال تعود يل، وليس من حدّ
هي لرسائل النور التي هي ترشحات من املعجزة املعنوية للقرآن الكريم وملعات منها وتفسري 
حقيقي له، متخذة شكل  الكرامات، ألجل تقوية  الروح املعنوية لطالب النور، فهي من نوع 

 ... اإلكرامات اإلهلية، وإظهارُ  اإلكرام اإلهلي شكر، وهو جائز ومقبول أيضاً
واآلن أوضح اجلواب قليالً بناء عىل سبب مهم؛ وقد ورد السؤال اآليت: «لمَ أُظهر تلك 
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د الكالم حوهلا، ولِمَ أُكثر البحثَ حوهلا، حتى إن أكثر املكاتيب  اإلكرامات اإلهلية، ولِمَ أحشّ
متوجهة إليها؟».

بألوف  تجابَه  الوقت  هذا  يف  النور  رسائل  تقدمها  التي  اإليامنية  اخلدمة  إن  اجلواب:  
رين.. ويستدعي األمرُ أن يكون  املخربني، مما يلزم أن تكون يف صفها مئات األلوف من المعمِّ
معي -يف األقل- مئاتٌ من املعاونني والكتّاب.. وتقيض  الرضورة عىل  األمة واملسؤولني يف 
وا يد املساعدة بتقديرٍ وإعجاب وحض منهم عىل اخلدمة اإليامنية ويثمنوا قيمتها  البالد أن يَمدّ
ويوثقوا الصلة هبا، وأال يتحرزوا من التّامس هبا فينسحبوا من امليدان.. بل وتطلب هذه اخلدمة 
لوها عىل مشاغل  احلياة الفانية وفوائدها، إذ إهنا خدمة إيامنية خالصة  من  أهل  اإليامن أن يفضّ

تبغي النجاة يف  اآلخرة.
يشء،  كل  عن  منعي  إن  فأقول:  مثاالً  نفيس  من  أجعل  هكذا،  تقتيض  األمور  فبينام 
وحظرَ االتصال معي، وقطعَ طريق العون عني، زد عىل ذلك هتوين قوة زمالئي املعنوية ببث 
سبيالً  إليها  استطاعوا  ما  الوسائل  شتى  واستعامل  قوة  من  أوتوا  ما  بكل  املغرضة  الدعايات 
لتنفريهم عنّي وعن رسائل النور. أقول: يف مثل هذه الظروف وضمن هذه الرشوط فإن وضع 
املريض  الضعيف  وأنا  مثيل،  عاجز  شخص  كاهل  عىل  األشخاص،  ألوف  حتتها  ترزح  مهمة 
العجوز الغريب عن بالده، واملحروم من األهل واألقارب، فضالً عن جتنيب الناس االتصال 
، حتى أضطر إىل االبتعاد وعدم االختالط.. زد عىل ذلك إلقاء  يب وكأنني مصاب بمرض معدٍ
الرعب واألوهام يف قلوب الناس، وإحاطتهم هبالة من الذعر واخلوف إلبعادهم عن خدمة 
 اإليامن، وذلك للفتّ بعضد القوة املعنوية.. ففي مثل هذه األحوال وجتاه مجيع تلك املوانع فإن 
األمر يقتيض حشد قو معنوية حول رسائل النور ببيان اإلكرامات اإلهلية التي هي مدار القوة 
املعنوية لطالب النور، وإظهار قوهتا بقوة جيش عظيم ال حتتاج إىل إمداد أحد من الناس، بل 
تّبت اإلكرامات وأمثاهلا. وإالّ  م املذكورة آنفاً كُ كَ هي التي تتحد األعداء.. فألجل هذه الحِ
بمدحنا  القيام  عىل  وحضهم  بنا  الناس  إعجابَ  وجلبَ  أنفسنا،  عىل  مزايدات  نريد  ال  فنحن 

والثناء علينا، وذلك حفاظاً عىل  اإلخالص الذي هو أساس مهم من أسس رسائل النور.
*   *   *
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[حسّ مسبَق برسائل النور]
إخويت األعزاء!

تظاهرت  قد  سنة-  بأربعني  ظهورها  النور -قبل  رسائل  أن  جازمة  قناعة  اقتنعت  لقد 
ناحيتنا  ويف  « نورس»  قريتنا  ويف  نفيس،  يف  عجيب،  وبأسلوب  واسعا  إحساسا  مسبَق  بحسّ 
إخويت  من  املجيد»  و« عبد  « شفيق»  من  كل  إىل  الرس  هبذا  أبوح  أن  أرغب  كنت  يزان».  «خِ
وطاليب القدامى، واآلن أبيّنه لكم ملا وهب اهللا سبحانه وتعاىل لكم كثريا من أمثال  عبد املجيد 

وعبد الرمحن..
كنت أمحل حالة روحية تتسم  بالفخر واالعتـزاز، يوم كنت يف العاشـرة من عمري، بل 
حتى أحياناً بصورة حب للمدح والثناء. فكنت أتقلد طور بطل عظيم ورائد كبري وصاحب 

عمل عظيم خالف رغبتي.
فكنت أقول لنفيس: ما هذا الظهور واالختيال والسيام يف  الشجاعة، وأنت ال تساوي 
بأن  احلرية،  تلك  أجيبت  شهرين،  منذ  ولكن  باجلواب.  وجاهالً  حائراً  فكنت  نقري؟   رشو
رسائل النور كانت تُشعر بنفسها بحس مسبَق. أما أنت فلست إالّ بذرة صغرية ال تساوي شيئاً 
ملكك،  كأهنا  النور)  (رسائل  الفردوسية  العناقيدَ  تلك  دُّ  عُ تَ الوقوع،  قبل  إلحساسك  ولكن 

فتزهو وتتباهى.
املدح  حيبون  كانوا  أهالينا  أن  يعرفون  القدامى  وطاليب  أهلها  فإن  « نورس»  قريتنا  أما 
طور  تقلّد  فريغبون  واإلقدام،  يف  الشجاعة  السابقون  أهنم  إلظهارهم  كثيراً  عليهم  والثناء 

البطولة وكأهنم قد فتحوا مملكة كبرية.
فكنت أعجب من نفيس ومن طورها هذا. 

قريتهم  ألن  يتباهون  النورسيني،  أولئك  أن  حقيقي:  بإخطار  الرس  عرفت  واآلن 
مل يسـمعوا باسم  الوالية  الذين  إن  حتى  فخراً عظيماً بنور رسائل النور،  ستكسب  « نورس» 
شكراهنم -بحس  يُظهرون  النورسيون  فهؤالء  بالغ.  باهتامم  القرية  تلك  سيعرفون  والناحية 

. مسبق- لتلك  النعمة اإلهلية عىل صورة زهو وتباهٍ
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ر املختال بغزارة الطالب واألئمة  نعم، إنه عندما كان مجيع  كردستان يتخذ وضع المفتخِ
بـ«سيدا»(١)  وامللقب  الشهري  تاغي»(*)  الرمحن  وجهود « الشيخ  عبد  بهمةِ  املتخرجني  والعلامء 
املناظرات  ناحيتنا « إسباريت» التابعة لقضاء « خيزان» كنت أشعر بينهم أيضاً ضمن تلك  يف 
سيفتحون  أولئك   العلامء  كأن  والصوفية،  العلمية  الواسعة  والدائرة  العالية  واهلمة  العالية 
القدامى  مناقب   العلامء  عمري-  من  العارشة  أجتاوز  مل  -وأنا  أستمع  فكنت  كلها.  األرض 
الطالب   العلامء  هؤالء  أن  قلبي:  إىل  ويرد  والسـادة   األقطاب،  العظام  واألولياء  املشهورين 
ـه  سيفتحون آفاقاً عظيمة يف العلم والدين. إذ لو تفوق أحدهم بيشء من الذكاء فاالهتامم يوجّ
. فكنت أتحيّر من هذا،  إليه، وإن ظهر أحدهم يف مسألة لد مناظرة علمية يفتخر ويزهو كثيراً
. حتى كان بني شيوخ الطرق  الصوفية وضمن دائرهتم يف  إذ كانت عندي تلك املشاعر أيضاً

ناحيتنا وقضائنا وواليتنا مسابقةٌ تثري احلرية مل أقف عليها يف مدن أخر إىل هذا احلد.
واآلن اقتنعت أن أرواح أولئك؛ زمالئي الطالب وأساتذيت  العلامء ومرشديّ  األولياء 
- بأن نورا ساطعا سيظهر -يف الوقت  والشيوخ، قد شعرتْ -بحس مسبق وبدون معرفةِ العقلِ
الالزم- من بني أولئك الطالب واألساتذة ومريدي املرشدين، بحيث يُغيث ذلك النورُ أهلَ 
 اإليامن. فهذه  النعمة اإلهلية التي ستنعم يف املستقبل، ضمن ظروف يف منتهى القسوة والغرابةَ 
أعداء  وسط  سنة  ألف  منذ  تشتد  التي  ومقابل  الضاللة  هلم،  حدّ  ال  اء  ألدّ معارضني  وتجاهَ 
تدقيقات  بعد  خارقا  ظهورا  تَظهر  التي  النور  رسائل  هي  واخلديعة،  واملكر  اخلبث  منتهى  يف 
راغم.  أعدائها  وأنفُ  النرش  يف  احلرية  وتكسب  رسا  وتتنور  عدليتني.  ملحكمتني  مستديمة 
وناحيتي  قريتي  أهايل  بمجيئها  أحسَّ  بحيث  املوقع  ذلك  تستحق  الرسائل  هذه  أن  تُبني  مما 
وا هبا وانرشحوا هلا. ولقد سردتُ لكم هذا الرس ألين أعدكم كطاليب السابقني  رُّ وواليتي، فَسُ

وإخواين وكأخي  عبد املجيد وكعبد الرمحن.
شعوري  يف  لقوةٍ  نزوهلا  من  ساعة  وعرشين  أربع  قبل  باملطر  أستشعر  كام  إنني  نعم، 
وتحسسِ أعصايب بالرطوبة، كذلك فإين وقريتي وناحيتي قد شعرنا قبل أربع وأربعني سنة ما 

يف رسائل النور من شآبيب الرمحة، وذلك بحسّ مسبق. 
سالمنا إىل مجيع إخواننا ومواطنينا وندعو هلم باخلري ونرجو دعواهتم. 

(١) كلمة تطلق عىل  العلامء بمعنى األستاذ. يف املناطق الرشقية من تركيا عىل األغلب.
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[تتمة احلس املسبق]
إخويت األعزاء األوفياء!

حيث  النور،  رسائل  بظهور  كليا-  -إحساسا  املسبق  احلس  ملناسبة  التتمة  هذه  أكتب 
حياهتم  أن  بعضهم،  واعرتاف  النور  رسائل  طالب  خواص  من  قسم  حياةِ  نمطِ  يف  د  يُشاهَ
يئت ألجل القيام هبذه اخلدمة اجلليلة، كام هي احلال يف هتيئة رسائل النور يف أداء  زت وهُ هّ جُ

هذه اخلدمة.
وإن  احليوانات.  يف  حتى  بل  شخص،  كل  يف  جزئيا  أو  كليا  موجود  المسبَق  احلس  إن 
حيث  بعضهم -من  عند  ويرتقي  المسبَق،  احلس  هذا  من  نوع  الصادقة  من  الرؤيا  مهام  قسام 
ساعة  وعرشين  أربع  قبل  املطر  بمجيء  إحسايس  وإن  الكرامة.  درجة  إىل  حساسيته-  قوة 
جهة  ومن  مسبَقا،  إحساسا  جهةٍ  من  عدّ  يُ أن  يمكن  بالرطوبة  إحساس  من  أعصايب  يف  بام 

. أخر ال يعدّ
ولقد استقصيت نمط حياة إخويت الذين هلم شأن يف خدمة رسائل النور فشاهدت أن 
زت وسيقَت ألجل إنتاج عمل عظيم كالعمل لرسائل  هّ سري حياهتم -كام هي عندي- قد جُ

النور.
قد  عيل،  نظـيف»  « خرسو،  فييض،  احلافظ  إخويت  من  السابقة  طراز  احلياة  إن  نعم، 
أُعطيت هلا أوضاع لتثمر هذه اخلدمة النورية. وهم أنفسهم يَشعرون هبا، مثلام أر أنا وإخويت 
اخلواص جدا -هاهنا- أن حياهتم قد نُظّمت لتثمر مثل هذه الثمرة النورانية كام هي يف طراز 

حيايت، فالذين ال يشعرون هبا، إذا ما أنعموا  النظر سيشعرون هبا.
سلسلة  من  أهنا  السابق  حيايت  عهد  يف  ظهرت  التي  اخلوارق  قسم  أعدّ  كنت  ولقد 

بيّن اآلن أهنا كرامة من سلسلة كرامات رسائل النور، فمثال: كرامات الشيخ  الكيالين. بينام تَ
يف أثناء جميئي إىل  إسطنبول قبل  عهد احلرية، اقتنيت بضعة كتب قيّمة ختص علم الكالم 
فقرأهتا بدقة. وبعد جميئي إليها دعوت   العلامء ومدريس املدارس الدينية إىل املناقشة بإعالين: 
قرأت  قد  كنت  القادمون  طرحها  التي  املسائل  أن  المحيّر  اليشء  أن  إالّ  شئتم».  ما  «اسألوا 
أجوبتها يف طريقي إىل  إسطنبول وظلت عالقة يف ذهني. وكذا األسئلة التي طرحها   الفالسفة 

هي املسائل التي ظلت عالقة يف ذهني.
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حَ األمرُ فأدركت أن ذلك النجاح الباهر وذلك  ضَّ واآلن [أي بعد حوايل مخسني سنة] تَوَ
اإلعالن وإظهار اإلعجاب والفضيـلة التي تفوق حدي بكثري، إنام كان لتهيئة الوسط املالئم 

لقبول رسائل النور لد  إسطنبول وعلامئها ومعرفةِ أمهيتها.
كنت  فام  أظفاري.  نعومة  منـذ  وهداياهم  النـــاس  أموال  قبــول  أرفض  كنت 
أتنـازل إلظهار حاجتي لآلخرين رغم أنني كنت فقري احلال ويف حاجة إىل املال، وما كنت 
احلسب  ذوي  من  كنت  ما  أنني  عن  فضال  روحية،  رياضة  صاحب  وال  صوفيا  وال  زاهدا 

والنسب  والشهرة.
األصدقاء.  من  يعرفني  من  حيار  كان  كام  أمري  من  أحار  كنت  احلالة  هذه  فإزاء 
واملال،  للطمع  الرضوخ  عدم  ألجل  كانت  أهنا  حكمتها،  سنني  بضع  قبل  من  فهمت  ولقد 
وألجل احليلولة دون جميء اعرتاض عىل رسائل النور يف جماهداهتا، فقد أنعم عليّ الباري 
القاضية  ضربتَهم  يب  نـزلون  يُ الرهيبون  أعدائي  كان  وإال  الروحية..  احلالة  تلك  وجل  عز 

الناحية. تلك  من 
ومثال:  عىل الرغم من أن سعيدا القديم قد توغل كثريا يف األمور السياسية، وأن سعيدا 
ومل  وقطعا  أصال  أعاصري  السياسة  تشغله  مل  كثريا،  إليه  وينحاز  يسنده  من  إىل  بحاجة  اجلديد 
الذي  اجلارف  البرشي  هذا  الطوفان  بمعرفة  حتى  لالهتامم  لديه-  تغلبه -بتحريك  الفضول 

أشغل البرشية قاطبة طوال مخس سنوات وأكثر...
فقد كنت أحار من هذه احلالة، كام أن الذين يعرفونني حيارون، حتى كنت أقول لنفيس: 
الناس  أم  أمجع،  ت  الدنيا  هزّ التي  احلالة  هبذه  أهتم  وال  أنظر  ال  بحيث  جننت  الذي  أنا  هل 
أصبحوا جمانني؟. كنت أقول هذا وأظل حمتارا، ولكن قد حتقق اآلن -بإخطار معنوي وباحلس 
المسبَق املذكور وبتغلب رسائل النور وإطالق حريتها- أن تلك احلالة الروحية العجيبة، قد 
ت ألجل إثبات أن حقيقة  اإلخالص التي تتحىل هبا رسائل النور ال يمكن أن تكون تابعة  نِحَ مُ

ألي يشء سو  مرضاة اهللا سبحانه وتعاىل وال ركيزةَ هلا سو  القرآن الكريم.
سعيد النوريس

*   *   *
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[ما يستحق  الفضول واالهتامم]
إخويت األعزاء األوفياء!

ذُكر يف املسألة الرابعة من رسالة الثمرة ما ملخصه:
إن سبب عدم تدخيل يف الشؤون السياسية الدائرة يف األرض، هو أن وظيفة  اإلنسان 
ومهمته يف تلك الدائرة الواسعة قليلة وصغرية إالّ أهنا تثري  الفضول لد املهتمني هبا واملتلهفني 
هم احلقيقية اجلليلة  إىل تتبع األحداث. حتى إن االهتامم بتلك  الوظائف الثانوية تُنسيهم وظائفَ
وعندها  اجلهات،   إحد إىل  وامليل  االنحياز  تورث  أهنا  عن  فضال  مبتورة،  ناقصة  تدعها  أو 
ال جيد املرء بأسا من ظلم الظاملني يف اجلهة التي انحاز إليها، بل قد يرتاح إليه. فيكون عندئذٍ 

مشاركا هلم يف اإلثم.
فيا أهيا الشقاة الذين يتلذذون من  الغفلة املسكرة الناشئة من متابعة احلوادث اخلارجية 

نتيجة  الفضول واالهتامم!
لو كان  الفضول واالهتامم وحب االستطالع املغروز يف فطرة  اإلنسان هو الذي يدفعكم 
الرضورية  اجلليلة  حساب  الوظائف  وعىل  واالهتامم،  التتبع  هذا  إىل  اإلنسانية-  حيث  -من 

املفروضة. نعم، لو قلتم: إن هذه أيضا حاجة فطرية معنوية. فأنا أقول:
ثار لديه  الفضول وحب االستطالع عندما يشاهد إنسانا ذا رأسني أو ذا  كام أن  اإلنسان يُ

نعِم  النظر فيه؛ ثالثة أرجل، بينام ال هيتم بخلق  اإلنسان السوي احلافل باملعجزات وال يُ
كذلك احلوادث اجلارية يف البرشية تلفت نظرَ  اإلنسان إليها حيث تغطي مساحة واسعة 
رة يف هذا  العرص. علام أن هناك مائة ألف  من األخبار، بينام هي حوادث فانية موقتة بل مدمّ
أمة وأمة من أمثال نوع البرش تعيش معه عىل سطح األرض. فلو راقبنا مثال أمةً واحدة منها يف 
فصل الربيع ولتكن  النحل أو   العنب لرأينا أنفسنا أمام معجزات عظيمة جدا تستحق أن تُلفت 
ك  إليها األنظارُ أكثر مما تستحقه تلك الحوادثُ البرشية بأضعافِ أضعافِ املرات. بل هي تُحرِّ

الفضولَ واالهتمامَ -لد إنعام  النظر فيها- وتورث اإلنسانَ لذائذ روحية وأذواقا معنوية.
إىل  تُلتفَت  وأن  تُرتك،  وأن  احلقيقية  املعنوية  اللذائذ  بتلك  عبأ  يُ أالّ  صحيحا  فليس  لذا 



٢٤٤                                                                                                            المالحق   
ويبذل  ا،  وروحً عقال  هبا  يلصق  ثم  ومن  أصيلة،  غري  ضية  عرَ رشيرة  مرضة  برشية  حوادث 

االهتامم البالغ هبا.
دائمة  احلوادث  وتلك  أبدية،  خالدة  كانت  الدنيا  إذا  إالّ  قطعا  ذلك  يصح  ال  نعم، 
واحلال  واخللق..  اإلجياد  عىل  القدرة  هلم  هبا  والقائمون  منها،  يأتيان  والنفع  والرض  مستمرة، 
تأثري  فيها  المسبّبني  وتأثري  الرياح،  كهبوب  عابرة  مضطربة  طارئة  حاالت  احلاالت  تلك  أن 
عريض غري حقيقي فضال عن أنه جزئي. أما منافعها وأرضارها فال تأيت من  الرشق وال من 
البحر املحيط، بل ممن هو أقرب إليك من حبل الوريد، وممن حيول بني املرء وقلبه، وممن يربّيك 

ويدبر شؤونك.. ذلك الرب اجلليل.. أليس من البالهة أالّ هتتم بربوبيته وحكمته؟
وإذا ما نظرنا إىل املسألة من زاوية  اإليامن واحلقيقة رأينا أن اهتماماتٍ من هذا القبيل 
تولد أرضارا جسيمة، إذ تدفع  اإلنسان إىل ميدان فسيح ال ضوابطَ له حتى تورثه  الغفلة فتغرقه 

يف أمور  الدنيا وتنسيه واجباته احلقيقية نحو  اآلخرة.
والسيام  وأحداثها.  هي  السياسة  الواسعة  الدوائر  تلك  من  دائرة  أوسع  أن  شك  وال 
ا، حتى ال يمكن إنقاذه إالّ  احلوادث العامة كاحلرب، فإهنا تغرق  القلب يف  الغفلة بل ختنقه خنقً
ر اإلهلي والقدرة الربانية يف كل يشء، يف  دَ بإيمانٍ ساطع كالشمس يَقدر عىل مشاهدةِ أثرِ القَ
كل حال، يف كل حركة وسكون، كي ال يغرق  القلب يف ظالم دامس من الظلامت وال ينطفئ 

نورُ  اإليامن الوهاج وال يزل  العقل إىل مفهوم  الطبيعة  واملصادفة.
ومن هنا نر أن أرباب احلقيقة حياولون تنايس دائرة الكثرة بلوغا إىل احلقيقة ووجدان 
طريقٍ إىل  معرفة اهللا. وذلك لئال يتشتت القلبُ واالهتامم والذوق والشوق، وليرصفوها مجيعا 

إىل ما يلزم ال إىل ما ال يلزم من الفانيات.
ومن هذا الرس الدقيق ال يكون قسمٌ من السياسيني -عىل األغلب- عىل تقو كاملة، 
وال يكون الذين هم عىل تقو وصالح تام سياسيني، ما خال  الصحابة الكرام وأمثاهلم من 
املجاهدين من  السلف الصاحلني. بمعنى أن الذين اختذوا  السياسة هدفا هلم يأيت الدين لدهيم 
تعاىل  هللا  فري  العبودية  التدين  حق  المتديّن  أما  التابع.  حكمَ  ه  حكمُ ويكون  الثانية  املرتبة  يف 
-حسب  إليها  ينظر  بل  الوهلان،  العاشق  نظرَ  إىل  السياسة  ينظر  فال  الكون،  يف  غايته  أعظم 
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مرحلتها- يف املرتبة الثانية والثالثة ويستطيع أن جيعلها أداة طيعة للدين واحلقيقة. إذ بخالفه 
ن من قيمة األملاس الثمينة إىل قطع زجاجية تافهة. يهوّ

ر يولّد لذة مشؤومة، ولفرتة قصرية حيث ينيس السكران  كْ حاصل الكالم:  كام أن السُ
اآلالم الناشئة من أدائه  الوظائف احلقيقية واحلاجات الرضورية، كذلك االهتامم الجادّ هبذه 
كر بحيث ينيس اإلنسانَ حاجته  املعارك واحلروب الطاحنة واحلوادث الفانية هو نوع من السُ
مشؤومة،  لذة  مانحا  موقتا،  ينسيه  هبا،  القيام  جراء  من  الناشئة  واآلالم  احلقيقية  املهامت  إىل 
   ﴾ ~ } | { z ﴿ تعاىل:  قوله  يف  اإلهلي  لألمر  ا  مخالفً ر  مدمّ يأس  يف  به  يقذف  أو 

 g ﴿   :الشديد اإلهلي  بالزجر  والعقاب  التأديب  يستحق  ممن  يكون  ذاك  وعند  (الزمر:٥٣) 
ظلم  يف  وضمنا  طوعا  ملشاركته  وذلك  (هود:١١٣)     ﴾m  l  k  j  i  h

الظاملني. فينال جزاءه الذي يستحقه يف  الدنيا واآلخرة.
*   *   *

[إنقاذ  اإليامن أعظم إحسان يف هذا الزمان]
إخويت األعزاء الصادقني!

ه يف هذا الزمان وأجلّ وظيفة، هو إنقاذ  اإلنسان إليامنه والسعي  إن أعظم إحسان أعدّ
إلمداد إيامن اآلخرين بالقوة. فاحذر يا أخي  األنانية  والغرور، وتجنَّب من كل ما يؤدي إليهام، 
بل ينبغي ألهل احلقيقة يف هذا الزمان نكران الذات، ونبذ  الغرور واألنانية، وهذا هو األلزم 
من  فرد  كل  فعىل  والسمعة،  من  األنانية  يتأيت  إنام  هذا  العرص،  يف  يتأتى  خطر  أعظم  ألن  هلم، 

أفراد   أهل احلق واحلقيقة أن ينظر إىل تقصريات نفسه ويتهمها دائماً ويتحىل  بالتواضع التام.
إنه ملقام عظيم حفاظُكم ببطولة فائقة عىل إيامنكم وعبوديتكم هللا، حتت هذه الظروف 

القاسية.
نعم، إن رسائل النور مل تنهزم جتاه مجيع اهلجامت الرشسة يف هذا  العرص، بل أرغمتْ 
ق  رسمياً أعتى املعاندين هلا عىل قبول نرشها. حتى إنه منذ سنتني وبعد إجراء التدقيقات صدّ
  املسؤولون الكبار وذوو املناصب الرفيعة يف وزارة  العدل عىل إطالق حرية نرش رسائل النور 

فأعادوا الرسائل العامة واخلاصة ألصحاهبا.
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إن مما يُثبت أن رسائل النور معجزة معنوية للقرآن الكريم يف هذا  العرص هو عدم اهنزام 
من  الكثريين  وإدخاله  انتصاره  والطرق  الصوفية- بل  املسالك  مسلك رسائل النور -كسائر 
. ولقد أقنعتنا الحوادثُ   أهل العناد إىل حظرية  اإلسالم، والشهود عىل ذلك حوادث كثرية جداً
أنه لن تكون خدمة الدين خارجَ دائرة رسائل النور خدمةً كاملة -يف األغلب يف هذه البالد- 
حيث هو عمل خاص جزئي وحيد وشخيص أو مسترت منهزم، أو متساهل مع  البدع ضمن 

حتريفات بتأويالت فاسدة.
النور  لرسائل  طالباً  فكن  من  اإليامن،  راسخة  وقوة  عالية  مهة  متلك  أخي  يا  دمتَ  ما 
واستمسك هبا بإخالص تام وتواضع تام وثبات تام. كي تشارك يف املغانم األخروية أللوف 
يف  األخروي  املعنوي  االشرتاك  دستور  وفق  عىل  وذلك  الطالب،  من  األلوف  مئات  بل 
جتارة  تكسبك  مجاعية  كلية  وخريات  حسنات  إىل  وخرياتك  حسناتك  وهبذا تتحول  األعامل. 

رابحة يف  اآلخرة بعد أن كانت حسنات جزئية فردية.
*   *   *

[ما يدفع إىل استنساخ الرسائل]
إخويت األعزاء الصديقني!

أبرياء  أطفالٌ  استنسخها  التي  الرسائل  من  أجزاءَ  تضم  جمموعة  عىل  اليوم  اطّلعتُ 
وشيوخ كهول، وذلك ضمن املجموعات املعادة إليّ من قِبَل املحكمة بعد إجراء التدقيقات 

عليها ملدة سنتني.
خة من  وبمشاهديت هذه املجموعة اخلالصة النـزهية اقتنعتُ بأن هذه املجموعة المستنسَ
قِبَل األبرياء من األميني صدا لشبهات  الفالسفة والضالني أعظمُ وسيلة للنرص والظهور عىل 

العنيدين وإرغام غري املنصفني إىل اإلنصاف.
وقد مجعنا هذه المجموعاتِ واألجزاء املستنسخة من قبل األميني يف جملدات ثالثة.

والكبار  الصغار  حيمل  بالغا  ورسورا  جذابة  وأنوارا  معنوية  أذواقا  النور  رسائل  يف  إن 
احلديثة  املبتكرات والوسائل  عىل االنكباب عىل االستنساخ اليدوي بحيث يتغلب عىل مجيع 

وقهم إليها. حلث الصغار عىل القراءة وسَ
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األجيال  يف  وستدوم  األعامق  يف  جذورها  وتمدّ  ترتشح  النور  رسائل  أن  يعني  وهذا 
املقبلة بحيث ال تتمكن أيةُ قوة كانت أن جتتثها بإذن اهللا. 

تْ مستنسخاتُ هؤالء األطفال األبرياء يف جملدات كذلك ضمت يف جملدات  مّ وكام ضُ
القراءة  بتعلم  وبارشوا  النور  رسائل  دائرة  إىل  انضموا  الذين  أولئك  الشيوخ  مستنسخاتُ 

والكتابة بعد جتاوزهم األربعني من العمر.
ل- ويف هذه الظروف العصيبة  يون -وقسمٌ منهم رعاة وبدو رحّ فهؤالء  الشيوخ األمّ
مما  املضايقات،  مجيع  رغم  بشوق  خدمة  اإليامن  يف  ويسعون  النور،  لرسائل  السعي  يفضلون 
احلصاد  أهل  إن  حتى  اخلبز  إىل  احلاجة  من  أكثر  النور  رسائل  إىل  احلاجة  أن  بوضوح  يُظهر 

والفالحني والرعاة والبدو يرون العمل  لرسائل النور أوىل من حاجاهتم الرضورية.
دَ  رَ وعندما كنتُ أصحح ما استنسخه الصبيانُ والشيوخ وأنا أعاين من ضيق الوقت وَ
عىل خاطري أنه ال داعي للضجر والضيق. فإن قراءة ما استنسخه هؤالء تُرغم املرسعني يف 
القراءة إىل التأين والرتوي حتى يتمكن كلٌّ من  العقل والقلب والروح والنفس والشعور من 
الرسيعة  القراءة  فإن  وبخالفه  والطعام.  الغذاء  حكم  يف  هي  التي  النور  رسائل  حقائق  تناول 

جتعل  العقل وحده آخذا حظَّه، بينام تظل األخريات دون غذاء.
لذا ما ينبغي قراءة رسائل النور كسائر العلوم والكتب، ألن ما فيها من علوم  اإليامن 
ة لكثري من اللطائف اإلنسانية  التحقيقي ال يشبه العلوم  واملعارف األخر، فهي نورٌ وقوة ممدّ

فضال عن  العقل.
حاصل الكالم:  هناك فائدتان يف الكتابة الناقصة ألولئك األبرياء والشيوخ األميني: 

أوالها:  تلجئ القارئ إىل التأين واملالحظة الدقيقة.
ي الدروس بإعجاب بمسائل رسائل النور الدقيقة اللطيفة اللذيذة  ثانيتها:  تدفع إىل تلقّ

واالستامع إليها من تلك األلسنة الطيبة اخلالصة الربيئة.
الباقي هو الباقي

أخوكم 
سعيد النوريس



٢٤٨                                                                                                            المالحق   

[ممن تلقيتُ درس احلقيقة؟]
أن  إالّ  قبـوله  أستطيع  فال  بكثري  ي  حدّ فـوق  هـو  نـحـوي  املفرط  ظنكم  حسـن  إن 
ي وطوقي أن أُظهر مزايا تلك  يكون باسـم شخص رسائل النور املعنوي، وإالّ فليس من حدّ
مسلك  هو  بل  الطرق  الصوفية  مسـلك  ليس  النور  رسائل  مسلك  إن  ثم  الرفيعة.  املقامات 
احلقيقة، فهو مسلك مقتبس من نور مسلك   الصحابة الكرام رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني.

إن هذا الزمان ليس زمان   الطريقة  الصوفية بل زمان إنقاذ  اإليامن. وهللا احلمد فإن رسائل 
يف  النور  رسائل  دائرة  إن  الظروف.  أصعب  ويف  املهمة  هذه  تنجز  تزال  وما  أنجزت  قد  النور 
هذا الزمان هي دائرة طالب  اإلمام عيل و احلسن و احلسني والشيخ  الكيالين رضوان اهللا عليهم 
أمجعني.. إذ تلقيتُ درس احلقيقة -عىل طريقة   أويس القرين- مباشرةً من  اإلمام عيل ريض اهللا 
اهللا  ريض  واحلسني  واحلسن  العابدين  واإلمام   زين  رسه  قدس  الشيخ  الكيالين  بوساطة  عنه 

عنهم، لذا فإن دائرة عملنا وخدماتنا هي دائرهتم.
ثم إنني أعرتف بأين ال أستحق -بأي وجه من الوجوه- ذلك املقام الرفيع الذي يمنحني 
إخويت ألمتلك هذا األثر املقبول القيم. ولكنّ خلقَ شجرة باسقة ضخمة من بذرة صغرية جداً 
ام  مقسِ ئِنُكم  أُطَمْ وأنا  عظمتها.  عىل  دليل  وهو  اجلارية  سنته  ومن  اإلهلية  شأن  القدرة  من  هو 
باهللا أن قصدي من الثناء عىل رسائل النور إنام هو تأييد حقائق القرآن وإثبات أركان  اإليامن 
ونرشها. وإنني أشكر ريب الرحيم شكراً ال منتهى له، عىل أنه مل جيعلني أعجب بنفيس قط، وأنه 

أظهرَ يل عيوب نفيس وتقصريايت حتى مل تبق يل أية رغبة يف إظهار تلك  النفس إىل اآلخرين. 
نعم، إن من كان واقفاً عىل شفري  القرب، ال ينظر إىل  الدنيا الفانية التي تركها وراء ظهره، 

وإذا ما نظر إليها فهو محاقة يرثى هلا وخسارة فادحة.
اللّهم احفظنا من مثل هذه اخلسائر آمني.

حتياتنا إىل مجيع اإلخوة فرداً فرداً مقرونة بالدعاء هلم راجني دعواهتم.
*   *   *
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[احلقيقة اخلالدة ال تُبنى عىل فانني]
ي ومنـزلتي بألف درجة يسأهلا استنادا  إنه يَسأل هذه املرة عن حقيقة جليلة هي فوق حدّ
إىل حسن ظنه املفرط. إنه يريد أن ينظر إليّ من زاوية الوظيفة اجلليلة السامية للشخص املعنوي 
لـرسائل النور ومن زاوية إحد  الوظائف الرفيعة السامية خلالفة  النبوة، لرؤيته شعاعا منها 
من  االعتيادي  شخيص  إىل  ينظر  أن  فيحاول  أستاذه،  كوين  حيث  من  االعتيادي  شخيص  يف 

زاوية تلك الوظيفة املقدسة، فرييد أن يراين مظهرا لتلك اخلالفة املعنوية!.
أوالً:  إن حقيقة خالدة دائمة ال تبنى عىل أشخاص فانني زائلني. ولو بنيت عليهم لنجم 
ظلم وإجحاف شديدان، إذ املهمة التي هلا الدوام والكامل من كل جانب ال تربط بأشخاص 

بْ املهمة نفسها برضر بالغ. بط األمر هبم، تُصَ ضني للفناء، ومبتَلني باإلهانات. فإن رُ معرَّ
:  إن رسائل النور ليست نابعة من بنات أفكار املؤلف أو بلسان حاجته الروحية  ثانياً
بفيض من  القرآن الكريم، فهي ليست فيوضات متوجهة إىل حاجة املؤلف واستعداده وحده، 
بل هي أيضاً نابعة من طلب خماطبي ذلك املؤلف وزمالئه يف درس القرآن األفاضل اخلالصني 
وتطبيقها.  هبا  والتصديق  وقبوهلا  الفيوضاتِ  تلك   - -روحاً وسؤالِهم  الصلبني،  الصادقني 
فهي   .أخر كثرية  جهات  من  وأمثالِها  اجلهات  هذه  من  الكريم  من  القرآن  مستفاضة  فهي 
السبب  أصبحوا  املخاطبني  أولئك  أن  فكام  وقابليته.  املؤلف  استعدادَ  كثيراً  تفوق  فيوضات 
النور  لرسائل  املعنوي  الشخص  حقيقة  يشكلون  الذين  هم  كذلك  النور،  رسائل  ظهور  يف 
وطالهبا. أما املؤلف فله حصة من تلك احلقيقة، وقد يكون له حظ رشف السبق إن مل يُفسده 

بعدم  اإلخالص.
فرداً حد اخلوارق،  فرداً  هذا الزمان زمن  اجلامعة، فلو بلغ دهاء األشخاص  :  إن  ثالثاً
األخ  ذلك  كتب  كام  أقول  لذا  املعنوي.  شخص  اجلامعة  من  الناشئ  الدهاء  جتاه  يُغلب  فلربام 
دهاء  أنوار  من  وناشئة  جهة  من  تنور  عامل  اإلسالم  بحيث  جليلة  إيامنية  مهمة  إن  الكريم: 
ون  ل عىل كاهل شخص واحد ضعيف مغلوب ظاهراً، يرتبص به أعداء ال يُعدّ قديس، ال تحمّ
الشخص  ذلك  وتزعزع  لت،  مّ حُ فلو  باإلهانات.  شأنه  من  التنقيص  حياولون  اء  ألدّ وخصامء 

العاجز حتت رضبات إهانة أعدائه الشديدة، لسقط احلمل وتبعثر.
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[حاجة أهل  اإليامن إىل حقيقة نزهية]
إخويت األعزاء الصديقني الثابتني املخلصني!

سؤال  فهو  أيضاً،  نفيس  يف  ويرد  يب،  عالقة  له  من  يسألنيه  األمهية،  منتهى  يف  سؤال 
معنوي ومادي يف الوقت نفسه. وهو:

من  عظيم  جانب  عىل   ًقو إىل  تلتفت  ال  ولمَ  الناس،  من  أحد  به  يقم  مل  بام  تقوم  لِمَ 
األمهية، تستطيع أن تعينك يف أمورك، فتخالف مجيع الناس. بل تظهر استغناءً عنهم؟. 

هلا،  أهالً  اخلواص  النور  طالبُ  جيدك  رفيعة  معنوية  مقاماتٍ  بشدةٍ  ترفض  لِمَ  ثم 
فتتجنبها بقوة يف حني يتمناها الناس ويطلبوهنا، فضالً عن أهنا ستقدم خدمات جليلة يف سبيل 

نرش رسائل النور ومتهد السبيل لفتوحاهتا؟
اجلواب:  إن  أهل  اإليامن -يف الوقت احلارض- حمتاجون أشد احلاجة إىل حقيقة جليلة 
نزهية بحيث ال يمكن أن تكون وسيلة للوصول إىل شئ، وال تابعة ألي يشء كان، وال سلماً 
للوصول إىل مآرب أخر، وال يتمكن أي غرض أو أي قصد كان من أن يلوثها، وال تتمكن 
هم    الفلسفة أو الشبهات أن تنال منها. فاملؤمنون حمتاجون إىل مثل هذه احلقيقة النـزهية لتُرشدَ
إىل حقائق  اإليامن، حفاظاً عىل إيامن  املؤمنني يف هذا  العرص الذي اشتدت فيه صولة  الضاللة 

التي تراكمت شبهاهتا منذ ألف سنة.
سواءً  املعاونة  يد  هلا  ون  يَمدّ بالذين  تعبأ  ال  النور  رسائل  فإن  النقطة  هذه  من  فانطالقاً 
عنهم  تبحث  وال  بل  أمهية  ذات   قو من  يملكونه  بام  هتتم  وال  خارجها  أو  البالد  داخل  من 
دنيوية  غايات  إىل  للوصول  وسيلةً  عامة  نظر  املسلمني  يف  تكون  ال  لكي  وذلك  تتبعهم.  وال 
ولن تكون إالّ وسيلة خالصة للحياة اخلالدة الباقية. لذا فهي بحقيقتها اخلارقة وبقوهتا الفائقة 

تتمكن من إزالة الشبهات والريوب املهامجة عىل  اإليامن.
 سؤال:  أما املقامات النورانية واملراتب األخروية التي هي درجات معنوية مقبولة لد
بام  إخواننا  املخلصون  لك  منحها  وقد  منها،  رضر  وال  فيها،  يرغبون  بل  قاطبة  احلقيقة     أهل 
حيملون نحوك من حسن  الظن، وهي ال تُلحق ضرراً بإخالصك -حتى لو قبلتها ال يرفضون 
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بغضب  املقامات  تلك  ترفض  أنك  إالّ  عليها-  وبراهني  حجج  من  لدهيم  ما  لكثرة  قبولك 
ة ال تواضعاً أو تجرداً وترفعاً منك، بل حتى جترح مشاعر إخوانك الذين منحوك تلك  وحدّ

املقامات، فتتجنبها بشدة..! فلامذا؟
-ألجل  كذلك  أصدقائه،  حلياة  إنقاذاً  بنفسه  ي  يضحِّ غيوراً  شخصاً  أن  كام  اجلواب:  
وهو  األمر  لزم  -إذا  أضحي  خطرين  أعداء  صولة  من  للمؤمنني  األبدية  عىل  احلياة  احلفاظ 
ما  ذلك  أبدية.  حلياة  حقيقية  بمقامات  أيضاً  بل  أستحقها،  ال  التي  املقامات  بتلك  ال  يلزم- 

تعلمته من رسائل النور، أالَ وهو  الشفقة عىل اخللق.
نعم، إن األمر يقتيض هكذا يف كل وقت، وال سيام يف هذا الوقت، وبخاصة عند استيالء 
 الغفلة التي أنشأهتا  الضاللة، يف خضم هيمنة التيارات السياسية واآلراء الفلسفية، ويف عرص 
دائماً  الكبرية  املناصب  ذوو  حياول  بالنفس،  واإلعجاب  فيه  الغرور  هاج  الذي  هذا  كعرصنا 
أن جيعلوا هلم كل يشء أداة طيعة، ويستغلون كل وسيلة يف سبيل غاياهتا، حتى إهنم جيعلون 
تُستغل  فهي  معنوية  مقامات  هناك  كانت  ولئن  دنيوية.  مناصب  لبلوغ  وسيلة  مقدساهتا 
استغالالً أكثر، وتُتخذ وسيلة أكثر طواعية من غريها؛ لذا يظل دوماً حتت ظل االهتام، إذ يقول 
العوام: إنه جيعل خدمات مقدسة وحقائق سامية وسائل وسالمل لبلوغ مآربه، حفاظاً عىل نفسه 

أمام نظر الناس، ولكي يبدو أنه أهل لتلك املقامات.
وهكذا، فلئن كان قبول املقامات املعنوية يفيد الشخص واملقام فائدة واحدة فإنه يلحق 
ألف رضر ورضر بالناس عامة وباحلقائق نفسها بام يصيبها من كساد بسبب الشبهات الواردة.
إىل  وسيلة  يكون  أن  يمكن  ما  كل  عن  متنعني  حقيقة  اإلخالص  إن  الكالم:   حاصل 

كسب شهرة لبلوغ مراتب مادية ومعنوية.
نعم، إنه عىل الرغم من أن هذا يؤثر تأثيراً سيئاً يف خدمة النور، إالّ أنني أر أن إرشاد 
حقائق  أن  هم  وتعليمَ حقيقياً  خالصاً  إرشاداً  حلقائق  اإليامن  خادمٍ  إرشادَ  الناس  من  عرشة 
 اإليامن تفوق كل يشء، أهمُّ من إرشاد ألف من الناس بقطبية عظيمة، ألن النوعية تفضل عىل 
فيَثبتون،  آخر.  يشء  أي  من  أسمى  احلقائق  تلك  يرون  العرشة  الرجال  أولئك  وألن  الكمية، 
ويمكن أن تتنامى قلوهبم التي هي يف حكم البذرة إىل شجرة باسقة. أما أولئك األلوف فإهنم 
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من  يتفرقون  ربام  عليهم،  وهجومها  من    أهل  الدنيا  والفلسفةِ  املقبلة  الشبهات  ورود  بسبب 
مقامه  ومن  اخلاصة،  نظره  زاوية  من  يتكلم  أنه  إليه  ينظرون  إذ  العظيم،  القطب  ذلك  حول 

اخلاص ومن مشاعره اخلاصة! 
أالّ  اهللا  ودعوت  قلقتُ  إنني  حتى  املقامات.  نيل  عىل  باخلدمة،  االتصاف  ح  أرجّ لذا 
يصيب يشء -يف هذه املرة- ذلك الشخصَ املعروف الذي أهانني بغري وجه قانوين، وبخمسة 
إن  حيث  أعدائي.  وضعها  خلطط  تنفيذاً  العيد،  أيام  ويف  والتحقري،  اإلهانة  أوجه  من  وجوه 
ون حدوث يشء ما نتيجة  املسألة انترشت بني الناس، فخشيت أن يمنحوين مقاماً، فلربام يعدّ
. لذا قلت: «يارب أصلح شأن هذا، أو جازه بام يستحقه من دون أن يكون عقاباً  كرامةٍ خارقةٍ

يومئ إىل كرامة معنوية».
*   *   *

إىل السيد مدير األمن العام يف  أنقرة
إن كنت تريد أن تقابل شخصا ضعيفا قاسى -بصورة غري رسمية- السجنَ 
املنفرد والعزل التام طوال عرشين سنة والقى من العنت والضيق ما ال نظري 
حقيقية  مقابلة  مقابلته  تريد  كنت  فإن  ذلك..  كل  رغم  السكوت  آثر  ثم  له، 

جادة -وليست مقابلة رسمية- فها أنا أتكلم معكم قليال.
هتا حمكمتان ودامت طوال سنتني حول مؤلفايت وكتابايت  أوال:  بعد التدقيقات التي أجرَ
التي استغرقت عرشين سنة من حيايت، مل يستطيعوا أن يعثروا عىل أية مادة متس اإلدارة ونظام 
إعادهتم  ذلك  عىل  تُجرح  ال  التي  واحلجة  القاطع  والدليل  أصال،  موجودة  غري  وهي  البالد. 

مجيع الرسائل اخلاصة منها والعامة.
بتضحية  مضت  أهنا  عىل  دليل  فأفضلُ  خلت،  التي  سنة  لعرشين  السابقة  حيايت  أما 
قيادة «األنصار»  أزاول  كنت  الذي  العام  القائد  تقدير  هو  والبالد  هذه  األمة  سبيل  يف  وفداء 
املتطوعني حتت رعايته، يف  احلرب العاملية األوىل.. وتقديرُ الرؤساء يف  أنقرة خلدمايت يف حرب 
االستقالل.. وترحيبُ النواب يف جملس  األمة يب يف أثناء قدومي إليهم.. بمعنى أن التعذيب 
الذي القيتُه طوال هذه السنوات العرشين كان معاملةً غري قانونية البتة. وهي معاملة اعتباطية 

رفة. فلقد أمضيتُ أربعني عيدا مباركا طوال السنوات العرشين وأنا وحيد فريد... صِ
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واآلن قد بلغ السيل الزبى، فال حتملوين عىل  النظر إىل  الدنيا وأنا عىل شفري  القرب.
ثم إنكم لكونكم تشغلون منصب مدير األمن العام ينبغي لكم أن تتعاطفوا مع خدمايت. 
ألنه كام ثبت يف املحاكم، أن دروس رسائل النور، عندما تتطلّع عىل  الدنيا، فإهنا تُرشد طالهبا 
ب فسادِ الثورات والفوىض  رُّ إىل احلفاظ عىل  النظام بكل ما أوتوا من قوة والحيلولةِ دون تَسَ
فيه، والدليل عىل أهنم يف حكم ضباطِ أمن معنويني قد أدركه ضباطِ األمن يف ثالث واليات.

ولقد علمتُ يف اآلونة األخرية أن كثرة ختويف املوظفني الناسَ من مقابلتي، إنام كان 
ي بكثري، وبام ال أستحقه من  للتهوين من إقبال الناس عليّ وتوجههم نحوي، بام هو فوق حدّ
مقام. فأنا أبني لكم بيانا قاطعا، مثلام كتبتُه إلخويت اخلواص يف مكاتيب خاصة: أنني ال أقبل 
وإخالصنا.  مسلكنا  ملنافاته  وذلك  باتا،  رفضا  وأرفُضه  عليّ  وإقبالَهم  لشخيص  الناس  ه  توجّ
-يف  كتبتُ  أنني  إالّ  الناحية.  هذه  يف  اخلواص  إخويت  من  كثري  شعور  جرحتُ  إنني  حتى 
املؤلفات- اإلخباراتِ المستقبليةَ التي قبلتُها لألفاضل الذين بيّنوا قدر رسائل النور وأمهيتها، 
. ولو افتُرض  ر القرآن احلكيم تفسريا حقيقيا. وأثبتُّ أنني خادم بسيط ليس إالّ والتي هي تفسّ
ه سيخدم استتباب  النظام،  لتُ إىل هذا اإلقبال من الناس، فإن هذا التوجّ -فرضا حماال- أنني مِ

وستصيبكم فائدته أيضا كام تصيب أمثالكم من املسؤولني عن  النظام.
فام دام  املوت ال يُقتل، فهو إذن مسألة جليلة أعظم من  احلياة نفسها. بينام تسعون باملائة 
من الناس يسعون للحصول عىل السالمة يف هذه  احلياة، أما نحن طالبَ رسائل النور، فنجاهد 
استطاعت  فقد  واملنة  احلمد  فلله  الناس.  من  أحد  كلَّ  ستصيب  التي  للموت  القوية  اهلجمة 
تذكرةِ  إىل  الناس،  من  األلوف  ملئات  للموت  األبدي  اإلعدام  حتويل  اآلن  حتى  النور  رسائل 

. ونستطيع إبراز مئات األلوف من الشاهدين عىل ذلك. تسريحٍ
زاوية  وحيثونا -من  يشجعونا  أن  والوطن  حمبي  األمة  من  وألمثالكم  لكم  ينبغي  فبينام 
إزعاجنا  ثم  ومن  والشبهات،  األوهام  وراء  جريا  االهتامات  حتت  نا  عَ ضْ وَ فإنّ  احلقيقة-  هذه 
بالرتصد واملراقبة املستديمة، كم هو بعيدٌ عن اإلنصاف واحلمية.. هذا ما نحيله إىل إنصافكم.

سعيد النوريس 
املسجون يف السجن املنفرد بصورة غري رسمية 
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ن] [إىل مدير األمن لوالية  أفيوُ
بنا  مرتبطون  فأنتم  جدا.  اخلاصة  أموري  لكم  أبيّن  وإنسانيتكم  بوجدانكم  مني  ثقةً 
بروابط كثرية بحكم وظيفتكم، حيث مل تقع أيةُ حادثة ختل  بالنظام، من قِبَل مئات األلوف من 
طالب رسائل النور ويف مد عرشين سنة. والدليل عىل هذا اعرتاف كثيرٍ من ضباط األمن 

نا. بذلك، وعدمُ تسجيلهم أي يشء ضدّ
عن  سيستفرس  أنه  الشك  فقلت  هنا،  إىل  العام  األمن  مدير  بمجيء  صبي  من  سمعتُ 
حايل. فكتبت له شيئا عوضا عن التحدث معه حيث أُعاين من األمراض. ولكن إذا يب أسمع 
ارتأتيم  فإذا  العام،  للمدير  كتبتُه  ما  هذه  رسالتي  طي  إليكم  أرسلُ  لذا  املدينة.  غادر  أنه  فجأة 

أرسلوه إليه كمعلومات.
إنني ال أعلم من أمور  الدنيا لعدم مالقايت أحدا من الناس، فال أحد يل هنا غريك كي 

أستشريه يف األمر.
واملسألة التي ختص شخيص بالذات ليست ذات أمهية، فهي جزئية، إالّ أن املسألة التي 

ختص رسائل النور هلا أمهيتها بالنسبة هلذه  األمة والوطن.
إنني أبلغكم قطعا بقناعتي اجلازمة الناشئة من أمارات كثرية: أن هذه البالد وهذه  األمة 
واحلكومة ستكون يف أقرب وقت بحاجة إىل مؤلفات من أمثال رسائل النور حاجةً ماسة جتاه 
بإبراز  التارخيية  ومفاخرها  وكرامتها  وجودها  وستبني  بأرسها.  وجتاه  الدنيا  اإلسالمي   العامل 

هذه املؤلفات.
سعيد النوريس

*   *   *

[حول  صالة اجلنازة]
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ الكريمة:  ﴿ ے  اآلية  من  املقصود  إن 
ª﴾   ( التوبة:٨٤) هم أولئك  املنافقون املعروفون بالنفاق قطعا يف ذلك الوقت. لذا ال يمكن 
ا كان ينطق بـ«ال إله إال اهللا» فهو إذن من أهل  عدم  صالة اجلنازة بناء عىل  الظن بالنفاق. إذ لمّ

القبلة فيُصلّى عليه إن تاب عن فعله ومل ينطق بكفر بواح.
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منهم  قســم  والتحاقِ  كوي»  «عىل  القريـــة  تلك  يف  بكثرة  العلويني  ولوجـود 
وال  لــه،  إيامن  ال  املنــافق  ألن  حقيقة  املنافقني،  ضمن  هم  أحدُ يدخل  أالّ  يلزم  بالرافضة. 
 لــد احلال  هــو  كام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ويعادي  يتحرك،  له  ضمري  وال  باإليامن،  خيفق  لــه  قلب 

زنادقة الوقت احلارض.
أما الغالة من العلويني والشيعة، فال يضمرون العداء للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بل يكنّون حبا مفرطًا 
رطون مقابل تفريط  املنافقني يف حبهم. وعندما يتجاوزون حدود  الرشيعة  فْ آلل البيت. فهم يُ
اقا من أهل  البدع، فال يدخلون ضمن زمرة  الزنادقة ما مل يتعرضوا  ال يكونون منافقني بل فسّ
عيل  نا  سيدُ عاوهنم  بل  هبم  ريض  الذين  وعثامن»  وعمر  بكر  الثالثة: «أيب  الراشدين  للخلفاء 

نا عيل يحبّهم، ويؤدوا الفرائض. ريض اهللا عنهم أمجعني. ويكفي أن حيرتموهم كام كان سيدُ
نا عيل ريض  ثم إن أعظم أستاذ لطالب رسائل النور بعد الرسول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص هو سيدُ
عون إىل حمبته- إىل رسائل النور أزيدَ من  اهللا عنه. لذا إن مل يستمع  الشيعة  والعلويون -الذين يدْ

 أهل السنة فإن دعو حمبتهم آلل البيت ليس يف حملها. 
القرية،  تلك  يف  النور  األبرياء لرسائل  الصبيان  استنساخ  سنتني-  ولقد سمعتُ -قبل 
تها ضمن دعوايت.  هبمة جادة إلخوتنا الثالثة هناك وبشوقهم العظيم. فأدخلتُ تلك القرية برمّ
مساعي  بفضل  ثم  اهللا  بفضل  هباءً  تذهب  لن  القرية  تلك  بحق  دعوهتا  التي  الدعوات  فتلك 

إخواننا هناك. وسيتفق أهلُ السنة  والعلويون هناك.
*   *   *

[ زواج اخلواص]
يف  والدخول  يف  الزواج  رغبتُه  وهي  به،  خاصةٍ  مسألة  عن  الدين  أخونا  صالح  يسأل 
 احلياة الدنيوية واالجتامعية. فام دام أنه من خواص طالب النور فال يمكنه  الزواج إن كان فيه 
عينة له يف العمل   ما يرض العمل  لرسائل النور، ولكن إذا علم أنه يستطيع أن جيعل صاحبتَه مُ
-كام هو لد بعض إخوتنا اخلواص- فله أن يتزوج. ذلك ألن حياة الطالب اخلواص تخصّ 
رسائل النور، وهي مقيّدة بام يراه الشخص املعنوي لطالب النور. وإن كانت مقرونة بموافقة 

الوالدين فهو أفضل وال يرض بإذن اهللا.
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[موقع  الكرامات يف الرسائل]
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿
إخويت األعزاء الصديقني!

لقد أُخطر عىل قلبي أن أُبيّن لكم أربع مسائل: 
أوالها:  جواب عن سؤال يرد بلسان احلال واملقال ومن حاالت خمتلفة ومظاهر متباينة. 
فيُقال: مادامت رسائل النور ذات كرامة، وتورث قارئيها رقيّا يف انكشاف حقائق  اإليامن أكثر 
مما تورثه الطرقُ الصوفية، بل إن قسام من طالهبا الصادقني هم أولياء صاحلون من جهة، فلامذا 
د فيهم مظاهرُ وأذواق روحية وكشفيات معنوية وكرامات مادية ملموسة كاألولياء،  ال تُشاهَ

فضال عن أهنم ال هيتمون بمثل هذه األمور وال يتعقبوهنا. فام احلكمة يف هذا؟
اجلواب:  

أوال:  سببُه سرُّ  اإلخالص؛ إذ إن األذواق  والكرامات املؤقتة يف  الدنيا تصبح مقصودة 
هذه  لدهيم  وتغدو  بالسوء،  األمارة  نفوسهم  قهر  من  يتمكنوا  مل  الذين  أولئك   لد بالذات 
األذواق داعيةً للقيام بأعامهلم األخروية. وهذا مما يفسد  اإلخالص، ألن األعامل األخروية ال 
يُتحر فيها مقاصد دنيوية وال يُسأل فيها عن أذواق. بل لو طُلبتْ فيها تلك األذواق لفسد 

 اإلخالص.
الطريقة  يف  السالكني  نفوس  يف  الثقة  لبث  هي  إنام  والكشفيات  إن  الكرامات  ثانيا:  
من الناس العوام الذين يملكون إيامنا تقليديا ومل يبلُغوا مرتبة  اإليامن التحقيقي، وهي أحيانا 
النور  رسائل  تسوقها  التي  الحججُ  بينام  والشبهات.  الشكوكُ  هم  رُ تُساوِ ممن  الضعفاء  لتقوية 
ع جماال -يف أية جهة كانت- لدخول الشبهات واألوهام، كام  فيام خيص حقائق  اإليامن ال تَدَ
ال تدع داعيا للكرامات والكشفيات لتطمني  القلب واالقتناع. فاإليامن التحقيقي الذي متنحه 
الرسائل هو أرفع بكثري من  الكرامات والكشفيات واألذواق، لذا ال يَتحر طالب رسائل 

النور احلقيقيون أمثالَ هذه  الكرامات.
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ثالثا:  إن أساسا من أسس رسائل النور هو معرفة الشخص بقصوره يف قرارة نفسه، 
واالندفاعُ إىل خدمة  اإليامن بتفانٍ ابتغاء  مرضاة اهللا وحده دون االلتفات إىل اآلخرين.

من  واملتلذذين  أصحاب  الكرامات  من  الطريقة  أهل  بني  فيام  املوجود  بينام  االختالف 
الكشفيات ووجودُ يشء من احلسد واملنافسة فيام بينهم، والسيام يف هذا  العرص الذي عمّت 
املباركني  الطيبني  بأولئك  إساءة  الظن  إىل  أهلَ  الغفلة  ساق  ذلك-  فيه  األنانية  والغرور -كل 

هم بأهنم أنانيون. واتهامِ
ال  وملاذا  لشخصهم  والكشفياتِ  الكراماتِ  النور  طالب  يسأل  ال  ملاذا   نر هنا  ومن 

يلهثون وراء تلك األمور، وكيف أن هذا الطَّور هو األلزم هلم واألوجب عليهم.
ثم إن يف مسلك رسائل النور ال تُعطَى األهميةُ للشخص؛ حيث يكتفي اجلميع بام نالت 
رسائلُ النور -من حيث املشاركة املعنوية والفناء يف اإلخوان- من آالف  الكرامات العلمية 
ومن يرس يف نرش احلقائق اإليامنية، وبام جيد أولئك الطالب من بركة يف معايشهم.. وأمثاهلا من 

اإلكرامات اإلهلية.. لذا ال يفتشون عن كامالت وكرامات أخر شخصية.
رابعا:  من املعلوم أن مئات من رياض  الدنيا ال توازي شجرة من أشجار اجلنة، وذلك 

ألن األوىل فانية والثانية خالدة.
ل  وأن أحاسيس  اإلنسان الماديةَ هي أحاسيس مطموسة تُعجبها  اللذة العاجلة، فتفضّ
األذواقَ  النور  طالب  يسأل  ال  هلذا  الباقية،  اجلنة  رياض  من  آجلة  روضةٍ  عىل  حارضة  ثمرةً 
يف  الفطرية  ةَ  الحالَ هذه  األمارة  النفسُ  تَستغل  فال  يف  الدنيا.  املعنوية  والكشفيات  الروحانية 

 اإلنسان.
وشبيه بحالة طالب النور هذه ما يُحكى: أن وطأة العيش قد اشتدت عىل رجل صالح 
من  هبام  ألمّ  ما  شدة  ولكن  اهللا.  عند  مقام  هلام  وكان  الورعة  التقية  زوجته  وعىل  من  األولياء 

 الرضورة أَلجأتِ الزوجةَ الصالحةَ أن تقول لزوجها:
- إن حاجتنا لشديدة!

وإذا هبام يريان لبنة من ذهب خالص أمامهام.
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فقال الزوج لزوجته: هذه لبنة قد أُرسلت إلينا من قرصنا يف اجلنة.
العيش  شظف  من  ونعاين  أهنكتنا  قد  الفاقة  أن  مع  قائلة:  الصاحلة  زوجته  له  فانربت 
ما تر ولنا يف اجلنة كثري من مثل هذه اللبنة، ولكن أخشى أن نضيع لبنة اجلنة يف دنيا فانية. 
فأرجو يا زوجي العزيز أن تترضع إىل املوىل الكريم ليعيد اللبنةَ إىل موضعها يف اجلنة، فنحن يف 

- عودةَ اللبنة إىل موضعها. غنى عنها. وإذا هبام يريان -كشفاً
هكذا تُرو احلادثة.

فهذان الرائدان من   أهل احلقيقة، إنام يمثالن نموذجا جيدا وقدوة حسنة لطالب النور 
يف عدم سعيهم وراء األذواق  والكرامات يف  الدنيا.

*   *   *

[ما تقتضيه األبوة والبنوة]
مدينة  يف  إخواننا  من  القادمة  اخلالصة  اجلميلة  بالرسائل  الرسور  غايةَ  ررتُ  سُ لقد 
« إينبويل» وما جاور تلك املدينة التي أخذت عنوانَ « إسبارطة الصغرية» يف وقت ما، وعانت 
لِقٌ عىل عدم االنسجام  أكثر من أية مدينة أخر مصيبةَ السجن يف قضيتنا السابقة. إالّ أنني قَ
نِ من أبطال النور،  احلاصل بني الوالد والولد انسجاما تاما لالختالف بني مرشبيهام، ومها بَطَالَ
ه  ه غري حمق، وعلـى الوالد أالّ حيرم ولدَ فالولد البد له من كسبِ رضا الوالد حتى لو كان والدُ
 ، ينِ وَّ دُ من رأفته وإن كان عاقا به، وحتى لو كان البون بني الولد والوالد بعيدا، بل لو كانا عَ
البعض  بعضهم  انتقاد  وعدمِ  النور،  طالب  بني  فيام  املوجود  واإليثار  النور  رسائل  فألجل 
اآلخر والتجاوز عن تقصرياته، وأمثاهلا من دساتري رسائل النور تُلجئهم إىل املصاحلة. فكيف 
يف  املتقدمني  من  ومها  الراقية  والسجايا  احلميدة  للخصال  الحاملَني  والولد  الوالد  هذا  بمثل 
صفوف طالب رسائل النور. فعىل أخويّ هذين أالّ جيعال أمورا دنيوية جزئية عاطفية موضعَ 
مناقشة. وعليهم أن يتحلَّوا بام تقتضيه األبوة والبنوة من االحرتام والرمحة فضال عام يقتضيه 
التتلمذ عىل رسائل النور من الصفح وغضّ  النظر عن األخطاء، فعىل أخويّ احلبيبني عندي 

حبا مجا أن يرتكا نقد بعضهام البعض اآلخر مراعاة خلاطري.
*   *   *



١                                                                                     ٢٥٩ ــرداغ  ــي م أ  مــلــحــق 

[ميزان القناعة  واحلرص]
إخواين األوفياء الصادقني!

سؤال:  إنك ال تريد أن ترتبط بعالقة -خارج دائرة النور- مع الذين يُحسنون  الظن 
كثريا بشخصك بالذات ويمنحونك مقاما عظيام، رغم أهنم وثيقو الصلة بـرسائل النور وتتبادل 
معهم  املحبة، بل تفضل املجالسة واملحاورة مع مَن ال يفرط يف حسن  الظن بشخصك، فتنبسط 

هلم وتنرشح وتبدي هلم من  املحبة واإلكرام أكثر من أولئك. فام السبب؟.
اجلواب:  لقد ذَكرنا يف املكتوب الثاين من الكلمة الثالثة والثالثني: أن الناس يف زماننا 
دعاء  مقابلَ  اخلبز  من  رغيفا  يل  م  يقدّ فمثال؛   ، غالٍ بثمن  املحتاجني  إىل  إحساهنم  يبيعون  هذا 
مستجاب، ظنا منهم أنى رجل صالح. فإحسانٌ كهذا وهبذا الثمن الباهظ ال أُريده. وقد بيّنتُ 
هذا سببا من أسباب ردّ اهلدايا. فالناس من غري طالب النور احلقيقيني يظنونني ذا مقام عظيم، 
فيُبدون عالقة قوية نحوي، واستعدادا للخدمة، ولكن يطلبون عوضها نتائج نورانية يف  الدنيا 
-كام هو لد  األولياء- فيحسنون إليّ إحسانا معنويا بخدماهتم وعالقاهتم. وملا كنت عاجزا 
عن أن أكون مالكا ملا يطلبونه من ثمن جتاه هذا النوع من اإلحسانات املعنوية من أمثال هؤالء، 
وربام  يب،  ظنُّهم  يبُ  يخِ يشء،  عىل  لستُ  أنى  يرون  عندما  بدورهم  وهم  منهم،  ال  جِ خَ أظل 

يفتُرون عن اخلدمة.
- إالّ أنه يف  وحيث إن  احلرص يف األمور األخروية واالستزادةَ منها مقبول -من جهةٍ
مسلكنا، ويف خدمتنا، قد يكون لبعض العوارض سببا للشكو  واليأس بدل  الشكر، إذ قد 
ع خدمة  اإليامن. لذا فنحن  يقع احلريص يف خيبة  الظن من عمله، لعدم رؤيته نتائجه. بل ربام يدَ
مكلفون يف مسلكنا بالقناعة، وعدم  احلرص عىل نتائج اخلدمة وثمراهتا عىل الرغم مما نبديه من 
حرص شديد وطلب املزيد يف أمور اخلدمة ضمن  اإلخالص، وذلك ألن القناعة يف النتائج 

تورث دائام  الشكر  والثبات والصالبة.
قلوب  يف  وحتقيقه  ترسيخ  اإليامن  يف  وجهودنا  خدمتنا  حصيلة  من  نراه  ما  إن  فمثال:  
بمرتبة  هو  مَن  ظهر  لو  بحيث  هذه،  خلدمتنا  لَكافٍ  والية  إسبارطة-  ألوف  املؤمنني -حوايل 
وقَ ألفٍ من الناس إىل مراتب  الوالية، فإن  عرشة أقطاب من  األولياء الصوفية، واستطاع سَ
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عمله هذا ال ينقص من أمهية عملنا وقيمتهِ وال من ثمراته شيئا. لذا فإن طالب رسائل النور 
األعامل  وحصيلةِ  النتائج  هذه  بمثل  االطمئنان  كلّ  ومطمئنون  الثقة  كلّ  واثقون  احلقيقيني 
الرفيع  المقامُ  نُها  ويَضمَ حيققها  العظيم  القطب  ذلك  مريدي   لد القلبية  القناعة  إن  إذ  هذه، 
إالّ أن رسائل النور تنشئ لد طالهبا  املسائل،  ويضمنها أحكامه يف  ومرشدهم،  ألستاذهم 
قاطعة  حجج  من  فيها  بام  العظيم،  القطب  ذلك  مريدي  عند  مما  بكثري  أكثر  القناعة  من  درجةً 
ترسي إىل اآلخرين فتنفعهم أيضا، بينام تبقى قناعةُ أولئك املريدين خاصة هبم وحدهم. إذ إن 
ربام  بل  املنطق-  علم  والقطعية -يف  اليقني  يفيد  ال  دليل  بغري  العظام  األشخاص  أقوال  قبول 
تكون قضية مقبولة يقتنع هبا اإلنسانُ بالظن الغالب. أما الربهان احلقيقي -كام هو يف املنطق- 

ح. نظر إىل مكانة الشخص القائل وإنام إىل الدليل الذي ال يُجرَ فال يَ
فجميعُ حجج رسائل النور هي من هذا القسم، أي من « الربهان اليقيني»، ألن ما يراه 
أهلُ  الوالية من احلقائق بالعمل وبالعبادة وبالسلوك وبالرياضة الروحية، وما يشاهدونه من 
إىل  طريقا  شقّت  إذ  أيضا،  مثلهم  تشاهدها  النور  رسائل  فإن  ب،  الحجُ وراء  حقائق  اإليامن 
احلقيقة يف موضع  العبادة ضمن العلم، وفتحت سبيال إىل حقيقة احلقائق يف موضع السلوك 
 الكرب إىل  الوالية  مبارشا  طريقا  وكشفت  علمية،  وحجج  منطقية  براهني  ضمن   واألوراد 
بحيث  الدين؛  وأصول  العقيدة  وعلم  الكالم  علم  ضمن  والطريقة  التصوف  علم  موضع  يف 
هذا  العرص.  يف  والطريقة  احلقيقة  تيار  عىل  تغلّبت  التي  الفلسفية  الضالالت  عىل  انترصت 

والشاهد هو الواقع.
ت سائرَ األديان  وكام أن حقيقة القرآن -التي هي يف منتهى القوة وسدادِ املنطق- قد نجّ
حتى  األديان  لتلك  استناد  نقطةَ  القرآنُ  وأصبح  عليها،  وتغلّبها  الطبيعية  صولة   الفلسفة  من 
حافظت -إىل حدٍّ ما- عىل أصوهلا التقليدية واخلارجة عن  العقل؛ فـرسائل النور كذلك -وال 
مشاحة يف األمثال- وهي معجزةٌ من معجزات  القرآن الكريم ونور مفاض منه يف هذا الزمان، 
قد حافظت عىل  اإليامن التقليدي لد عوام  املؤمنني من صولة تلك  الضاللة العلمية املخيفة 
الناشئة من   الفلسفة املادية، وأصبحت نقطةَ استناد ألهل  اإليامن كافة، ويف حكم قلعة حصينة 
ال تُقهر للمؤمنني كافة القايص منهم والداين عىل السواء، بحيث إهنا حتفظ أيضا -يف خضم 
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عىل  شبهاتٌ  دهم  تَرِ أن  من  عوام  املؤمنني  إيمانَ  هلا-  نظري  ال  التي  الرهيبة  الضالالت  هذه 
إيامهنم وتُطفئ الشبهات الواردة عىل إسالميتهم.

نعم، إن أيّ مؤمن كان يف أية بقعة من أرجاء العامل، حتى يف  اهلند والصني، ما إن تساوره 
شبهةٌ من جراء ظهور  الضاللة الرهيبة يف هذا  العرص العجيب حتى يتساءل:

ه إىل هذا؟ إذا به يسمع ويدرك أنه قد  تُر هل يف  اإلسالم يشءٌ من باطل حتى آل أمرُ
ظهرت رسالةٌ تثبت إثباتا قاطعا جميعَ حقائق  اإليامن، وتَقهر   الفلسفة، وتُخرس  الزندقة، وإذا 

.بتلك الشبهة تزول هنائيا فينقذ إيامنه ويقو
*   *   *

[لِمَ هذا احلشد من الرباهني؟]
.......

ثانيا: 
الرمحن  وبمنـزلة  عبد  امليامني،  بطل  وهو  العالية،  ذو  الروح  الصغري  عيل  أخونا  يسأل 

ولطفي واحلافظ عيل سؤاال ورد جوابُه يف مئات من املواضع من رسائل النور.
والسؤال هو:  

فإن  النور؟  رسائل  يف  أركان  اإليامن  حول  واألدلة  الرباهني  من  اهلائل  احلشد  هذا  لِمَ 
إيامن املؤمن العامي هو كإيامن الويل العظيم.. هكذا سمعنا من علامئنا السابقني.

فاجلواب:  إن مباحث املراتب اإليامنية املذكورة يف رسالة «اآلية الكرب».. وكذا ما قاله 
جمدد األلف الثاين  اإلمام الرباين وقىض به: «إن أهم نتيجة للطرق الصوفية كافة هي انكشاف 
احلقائق اإليامنية وانجالؤها. وإن وضوح مسألة إيامنية واحدة وانكشافَها هلو أرجح من ألف 
من  الكرامات».(١) وكذا ما جاء يف أواخر «اآلية الكرب».. وكذا املسألة العارشة من رسالة 
من  إكثاره  وسببَ  الكريم  يف  القرآن  حكمة  التكرار  تبني  التي  املالحق  من  املستلهمة  الثمرة، 
حشد الرباهني حول أركان  اإليامن والسيام التوحيد.. تلك احلكمة القرآنية جارية أيضا بتاممها 

يف تفسريه احلقيقي: رسائل النور.. وهذا هو اجلواب.
(١) انظر:  اإلمام الرباين، املكتوبات ج/١ املكتوب ٢١٠، ٢٦٠.
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ثم إن أقسام  اإليامن املتضمنة لإليامن التحقيقي والتقليدي واإلمجايل والتفصييل -وثبات 
هذا  اإليامن أمام مجيع الشبهات واهلجامت الشـرسة التي يشنها  الكفر- قد تولت رسائلُ النور 

ع لنا حاجة إىل مزيد لإلجابة عن سؤال أخينا العزيز. ها، فذلك اإليضاح ال يدَ إيضاحَ
اجلهة الثانية من املسألة:  

كثرية  ومراتب  انجالءٌ  له  بل  وحده،  وتقليدي  إمجايل  تصديقٍ  يف  ينحرص  ال  إن  اإليامن 
بني  املوجودة  كاملراتب  أو  الباسقة،  الشجرة  إىل  النامية  البذرة  بني  املوجودة  كاملراتب  جدا 
انعكاس الضوء من املرآة الصغرية يف اليد إىل انعكاسه من سطح البحر، بل إىل انعكاسه من 

الشمس نفسها.
فإن لإليامن حقائق غزيرة جدا إذ ترتبط حقائقَ كثرية ألنوار ألف اسم واسم من  األسامء 
العلوم  أجلّ  أن  عىل  احلقيقة  أهلُ  اتفق  حتى  الكون.  بحقائق  أركان  اإليامن  ولسائر  احلسنى، 
لة  قاطبة وقمةَ املعرفة وذروة الكامل اإلنساين إنام هو يف  اإليامن واملعرفة القدسية السامية المفصَّ

نة النابعة من  اإليامن التحقيقي. والمبرهَ
التحقيقي  أما  اإليامن  واألوهام؛  الشبهات  هلجامت  ضٌ  معرّ التقليدي  إن  اإليامن  نعم، 

فهو أوسع منه وأقو وأمتن وله مراتب كثرية جدا.
بينام  براهني.  من  فيها  ما  بقوةِ  املهامجة  الشبهات  تقاوم  التي  اليقني  علم  مرتبة  ومنها:  

 اإليامن التقليدي ال يثبت أمامَ شبهة واحدة.
ومنها مرتبة  عني اليقني التي تضم مراتب كثرية جدا بل هلا مظاهر بعدد األسامء اإلهلية 

حتى تَجعلُ الكون يتلو آيات اهللا كالقرآن الكريم.
ومرتبة أخر منها هي مرتبة  حق اليقني.. وهذه تضم مراتب كثرية جدا؛ فصاحبُ هذا 

 اإليامن ال تنال منه جيوشُ الشبهات إذا هامجته.
يف  وذلك  اإليامنية،  املعرفة  لتلك  واملربهن  العقيل  الطريقَ  الكالم  علماءُ  أوضح  ولقد 

ألوف من جملدات مؤلفاهتم املستندة إىل  العقل واملنطق.
أما   أهل احلقيقة والتصوف فقد أوضحوا تلك املعرفة اإليامنية من جهة أخر وبشكل 

آخر يف مئات من كتبهم المستنِدة إىل الكشف والذوق.
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ز، ذلك املنهج األقومُ فقد أوضح الحقائقَ اإليامنية واملعرفة  أما املنهج القرآين المعجِ
أولئك  العلامء  أوضحه  مما  بكثري   وأقو بكثري  وأسمى  بكثري  أرفع  إيضاحا  واملقدسة  اإلهلية 

واألولياء.
فرسائل النور إنام تفرس هذا املنهج القرآين األقوم اجلامع الرفيع. وبه تتصد للتيارات 
العدم-  عوامل  سبيل  -يف  لإلرضار  الكريم  عىل  القرآن  والواردة  املدمرة  المضلّة  الفاسدة 

باإلسالم وباإلنسانية منذ ألف سنة.
أولئك  أمام  هلا  حد  ال  براهني  حشد  إىل  ماسة  بحاجة  الرسائل-  -أي  أهنا  ريب  فال 
األعداء غري املحدودين، كي تتمكن من أن تكون وسيلة -هبذه الرباهني املفاضة من القرآن- 

للحفاظ عىل إيامن  املؤمنني.
فلقد ورد يف احلديث الرشيف: « فواهللا ألن هيدي اهللا بك رجال واحدا خري من أن يكون 
لك محر النعم»(١) وأن «تفكر ساعة خري من عبادة سنة»(٢). ولبلوغ هذا النوع من  التفكر يُويل 

 النقشبنديون أهميةً عظيمة للذكر اخلفي. 
سالمي عىل مجيع إخويت األحبة فردا فردا، وندعو هلم مجيعا باخلري. 

الباقي هو الباقي
سعيد النوريس 

*   *   *
[منع الذهاب إىل املسجد]

إخويت األعزاء األوفياء!
ت هيّنة. ، ولكن بفضل  العناية اإلهلية مرّ منذ شهور واملكائد تُكاد ضدي، واآلن تبيّنتْ

كنت أتردد إىل املسجد يف األوقات اخلالية. وصنع الطالب -بدون علمي- يف املحفل 
غرفة خشبية صغرية حلاميتي من الربد. وقد قررت أالّ أذهب إىل املسجد، بعد أن رفع ضابط 

(١) البخاري،  اجلهاد ١٤٢، ١٤٣، فضائل أصحاب النبيِ ملسو هيلع هللا ىلص ٩؛ مسلم، فضائل الصحابة ٣٤؛ أبو داود، العلم ١٠.
املصنوع  القاري،  عيل  ٣١٤/٤؛  القرآن  ألحكام  اجلامع  القرطبي،  ٤٢٣/٤؛  الدين  علوم  إحياء  (٢)  الغزايل، 

٨٢؛ العجلوين، كشف اخلفاء ٣٧٠/١.
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: عليك أالّ تذهب إىل املسجد. ولكنهم  األمن المعروفُ تلك الغرفة الصغرية، وأبلغوين رسمياً
أثاروا ضجة بني الناس باستهواهلم األمر، جاعلني من احلبة قبة.

هذه  -بمثل  هيينونني  أهنم  أخال  إنني  أبدا.  تقلقوا  فال  إطالقا  هلا  أمهية  ال  احلادثة  إن 
ي بكثري. ه الناس -من كل جهة- نحوي بام يفوق حدّ احلجج التافهة- ألجل الحدّ من توجّ

إهنم ينظرون إىل حيايت السابقة، فيتوقعون أنني لن أحتمل إهاناهتم. علام أنني لو أُهنت 
اخلناق،  عليّ  وا  وشدّ النور-  رسائل  نرش  بسالمة  تُخل  أال  وإهانة -برشط  إهانة  بألف  يوميا 

لشكرتُ اهللا كثريا عىل ذلك.
فيا إخويت، كام مل أهتم هبذه املسألة فالطالب هنا أيضا مل هيتزوا.

ولقد مرت احلادثة -التي كنا نتوقعها- بسالم واحلمد هللا.
حتياتنا إىل كل أخ من إخواننا مع دعواتنا هلم.

*   *   *

[تثبيط اإلخوة العاملني]
إخواين األوفياء الصادقني األعزاء!

األمهية،  غاية  يف  مسألة  بيان  عليكم  أكرر  أن  قويا  معنويا  إخطارا  قلبي  عىل  أُخطر  لقد 
ينتُها لكم جممال سابقا، وهي اآليت: رغم أنى قد بّ

دوائر  دأهبم-  هو  -كام  جعلوا  قد  ستار  وراء  من  يعملون  الذين  أعداءنا  املنافقني  إن 
لكن  علينا،  هجامت  فشنّوا  الظاهر،  لإلحلاد  طيعة  أداةً  الدولة  يف  واإلدارة  والسياسة   العدل 

بفضل اهللا باءت مؤامرهتم باإلخفاق، وعقمت دسائسهم.
لذا تركوا خططهم السابقة التي سبّبت فتوحاتٍ لرسائل النور وبدأوا بحبك مؤامرات 
أشد خبثا ونفاقا من السابق بحيث جيعل  الشيطان يف حرية منها، وقد ظهرت أمارات منها هنا.
الثابتني،  اخلواص  الطالب  إخواننا  تثبيطُ  الرهيبة؛  اخلطط  تلك  يف  أساس  أهم  إن 
وإلقاءُ الفتور يف نفوسهم لدفعهم -إن أمكن- إىل التخيل عن رسائل النور. فاختلقوا أكاذيبَ 
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وحاكوا دسائس حيار منها  اإلنسان، مما يحتّم ثباتا وصالبة ووفاءً خالصا صادقا متينا كاحلديد، 
أو  صفوفكم،  يف  فينبثّون  الصديق  الناصح  لبوس  يلبسون  وقد  أبطال  إسبارطة.   لد هو  كام 
كالحبّة  األمور  أتفه  فيستعظمون  مُجديا،  التخويف  كان  إن  واملخاوف  األوهام  يشيعون 
وحماط  مراقَب  فهو  سعيد،  من  تتقربوا  ال  الضعفاء:  ويوصون  العظيمة  كالقبة  وجيعلوهنا 
بجواسيس  احلكومة، ليدفعوهم إىل التخيل عن رسائل النور، بل حتى يسلطون فتيات يافعات 
بالذات  وضعفَ شخيص  نقائصَ  ويبينون  النفسانية!.  إلثارة هوساهتم  الطالب   الشباب  عىل 
لألركان من طالب النور، بجنبِ أشخاص ذوي دِين مشهورين من  أهل البدعة قائلني هلم: 
أهل  من  السذج  ويستغفلون  سعيد».  بمسلك  حمصورا  الدين  فليس  مسلمون.  أيضا  «ونحن 
تبور  و  ظنُّهم  سيَخيب  والفوىض.  اإلرهاب  ونرش  للزندقة  أداة  وجيعلوهنم  والعلامء  الدين 

خططُهم بإذن اهللا. قولوا يا إخويت ألمثال هؤالء السفلة:
وكنـزها  النور  رسائل  منبع  وإن  مثلنا.  واحد  وسعيد  النور،  رسائل  طالب  نحن 
ها وظهورها حتى عىل ألدّ األعداء مع ما بذلوا  ها هو  القرآن الكريم، وقد أثبتت قدرَ وأساسَ
جبهة  اختذ  لو  حتى  «سعيد»  وخادمها  مؤلفها  وإن  سنة.  عرشين  طوال  ومالحقة  تدقيق  من 
مضادة هلا -والعياذ باهللا- فال يتزعزع وفاؤنا برسائل النور وال تنحلّ عالقتنا الوثيقة هبا. وهبذا 

النمط من الكالم تصدون الباب عليهم.
االكرتاث  عدم  مع  املستطاع  قدر  وقراءةً  كتابةً  النور  برسائل  االنشغال  وعليكم 

باإلشاعات املضخمة، واألخذ  باحلذر التام كام هو دأبكم. 
سالمنا عىل إخوتنا فردا فردا 

سعيد النوريس
*   *   *

[ال نقاش مع  العلامء]
إخويت األعزاء األوفياء، ويا وارثيّ امليامني وكالئي األمناء!

وبخدمة  بحقنا  مستمر  الصمداين  ه  وتوفيقَ سبحانه  الرب  عناية  أن  يقينا  أبلّغكم  أوال:  
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رسائل النور؛ فهناك حتت األستار القبيحة ظاهرا نتائجُ يف منتهى اجلامل؛ فبدال من رضر واحد 

م علينا بامئة نفع ونفع. فال ينبغي االهتامم باملضايقات العابرة واهلزات املوقتة. نعَ يلحق بنا يُ
ثالثا:  مع أنني أتضايق هنا كثريا، إالّ أنني كلام فكرت يف سعيكم املتواصل الذي ال فتور 

فيه، وتسلمت رسائلكم املسلية زالت تلك املضايقات، بل قد تتحول إىل أفراح ومرسات.
خامسا: ......

مع  باب  النقاش  تفتحوا  أن  إياكم  وإياكم  واحلذر..  احليطة  بمنتهى  عليكم  إخويت! 
 العلامء. بل جيب التعامل معهم باحلسنى واملصاحلة عىل قدر اإلمكان، فال تتعرضوا لغرورهم 
العلمي حتى لو كان أحدهم ميّاال إىل  البدع ومستحدثات األمور، ألن  الزندقة الرهيبة جتاهنا، 

فيجب عدم دفع هؤالء املبتدعني إىل صف  امللحدين. 
وإذا ما صادفتم علماءَ رسميني أُرسلوا إليكم خاصة، فال تفتحوا باب النـزاع معهم، 

ألن اعرتاضاهتم باسم العلم سيكون مستَنَدا بيد  املنافقني.
أنتم تعلمون مد الرضر الذي أحدثه الشيخ العامل يف  إسطنبول. فحاولوا قدر املستطاع 

لوه يف صالح رسائل النور. أن تحوّ
حتياتنا إىل إخواننا مجيعهم فردا فردا.

*   *   *

[رمحة إهلية حتت املصائب]
ثانيا:  إخويت، إن معاونتكم يل عظيمة وظاهرة جدا، وذلك بجهتني:

أوالها:  أن سعيكم املتواصل دون فتور يف خدمة النور يُزيل مجيع مصائبي وضوائقي، 
هلا إىل رسور وفرح. ويحوّ

عناية  ذات  رحماتٍ  إىل  ب  المعذِّ ظلمهم  يتحول  بدعواتكم  أنه  يقينا  اعلموا  ثانيتها:  
ومصالح. ومل تبق يل شبهة يف هذا قط، فمثال: إن ختويفهم الناس مني وإلقاء الرعب يف قلوب 
منافية  حاالت  ومن  والتصنّعات  األخطاء  من  كثري  من  ين  أنقذَ مني،  يتقربوا  لئال  املوظفني 



١                                                                                     ٢٦٧ ــرداغ  ــي م أ  مــلــحــق 

لإلخالص ومن ضياع الوقت. فلقد أظهر القدرُ اإلهلي بحقي العدالةَ اإلهلية وعنايتَها ضمن 
يب  انشغاهلم  فإن  إهلية.  رمحةٌ  وحتتها  إالّ  يب  تنـزل  مصيبة  من  فام  هذا  عىل  وقياسا  البرش.  ظلم 
نقذ مئاتٍ من رسائل النور ولو كان فيه رضر واحد يل. ولذلك فيا إخويت ال تقلقوا  فحسبُ يُ
عليّ أبدا، حتى إنني كلام نويت  الدعاء عليهم -لد إهانتهم يل إهانة شديدة جترح مشاعري 
هم لعذاب  القرب الذي هو سجن انفراديّ هلم،  ضَ رُّ جرحا أليام- فإن  املوت الذي يُعدمهم، وتَعَ
نتج من تلك اإلهانة من املصالح يل واملنافع خلدمتنا.. كل ذلك حيول بيني وبني  الدعاء  وما يَ

عليهم فأختىل عنه.
*   *   *

[عند سامع أخبار سيئة]
مثل  وليس  « مريزا»  املرحوم  والدي  مثل  ليكن  سيئة  أخبارا  األخ  ذلك  يسمع  عندما 
هم:  أحدُ يقول  كأن  ووالديت،  والدي  إىل  سيئة  أخبارٌ  تُنقل  كانت  عندما  إذ  «نورية»؛  والديت 
جن، كان أبى يبتهج ويضحك كلام سمع مثل هذه األخبار،  رب أو سُ إن ابنكم قد قُتل أو ضُ
عنه  يتكلم  بحيث  عظيام  عمال  أو  بطولةً  يُظهر  حتى  ابني  إذن  كرب  قد  اهللا...  شاء  ما  ويقول: 
ا مقابل رسور والدي. ثم أظهر الزمان أن والدي كان  الناس. أما والديت فكانت تبكي بكاءً مرّ

حمقا يف كثري من األحيان.
*   *   *

[تأويل حديث رشيف] 
تبدو يل حقيقةٌ إيامنية يف غاية األمهية أكثر من مائة مرة. وحيث إن زمن تأليف الرسائل 
أستشعرها  كي  فانتظرت  أمتكن،  مل  اجلليلة  احلقيقة  تلك  اقتناص  حاولتُ  فمهام  انتهى،  قد 
جدا  الواسعة  احلقيقة  تلك  سأتناول  واآلن  أوفق،  مل  ولكن  بوضوح،  أعربها  أن  من  وأمتكن 

والطويلة جدا بإشارة قصرية جدا ويف منتهى االختصار.
لِم  الكَ جوامع  من  هو  الرمحن»(١)  صورة  عىل  آدم  خلق  اهللا  « إن  الرشيف  احلديث  إن 
(١) انظر: احلافظ ابن حجر يف الفتح ١٨٣/٥؛ ابن أيب  عاصم، السنة ٢٢٨/١؛ الطرباين، املعجم الكبري ١٢ 
/٤٣٠؛ الدارقطني، الصفات ٢٢٩/١ عن ابن عمر بلفظ: «ال تقبّحوا الوجه فإن اهللا خلق آدم عىل صورة 

.« الرمحن عزّ وجلّ
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قراءيت  أثناء  جدا  العظيمة  الكلية  نكتَتُه  لقلبي  ظهرت  وقد  كذلك.  املتشاهبة  األحاديث  ومن 
جدا  اجلميلة  النكتةُ  تلك  مني  تفلت  أالّ  ألجل  وأنا  الكبري».  و«اجلوشن  اخلالصة»  «خالصة 
والعجيبة جدا وضعتُ إشارات عىل صورة شفرات يف «خالصة اخلالصة» بني املرتبة السابعة 
وضعت  وقد  الكون.  شهادة  وهي  عرشة  الثامنة  واملرتبة  القرآن-  لسان  شهادة  عرشة -وهي 

اإلشارات ذات الشفرة كاآليت:
.. الخ.(١)  انيَّةِ ةِ اإلنسَ قيقَ انِ الحَ دُ بِلِسَ دُ األحَ احِ ودِ الوَ جُ بُ الوُ اجِ ال إلَهَ إالَّ اهللا الوَ

خلالصة  حاشية  واجعلوها  االختصار.  منتهى  يف  القصرية  الشفرة  هذه  وسأوضح 
اخلالصة.

نعم، إن الكون العظيم يكون أمامي بمثابة حلقة ذكر يف أثناء قراءيت خلالصة اخلالصة، 
كي  كثريا  الفكر  طريق  عن  يتحرك  العقل  جدا،  واسع  األنواع  من  نوع  كل  لسان  ألن  ولكن 
بوضوح.  ذلك  يبرص  أن  يتمكن  ذلك  وبعد  اليقني،  بعلم  وصفاهتا  اإلهلية  باألسامء  يذعن 
ويف  املصغرة،  اخلريطة  تلك  يف  اجلامع،  املقياس  ذلك  يف  اإلنسانية  احلقيقة  إىل  ينظر  وعندما 
ذلك النموذج الصادق، ويف ذلك امليزان الصغري، ويف ذلك الشعور باألنانية، فإنه يصدق تلك 
األسامء والصفات بإيامن واطمئنان ووجدان جازم شهودي وإذعاين وبسهولة ويرس وبمرآته 
احلارضة التي بقربه دونام حاجة إىل سياحة فكرية، فيَكسب اإليمانَ التحقيقي ويدرك املعنى 
احلقيقي للحديث الرشيف: «إن اهللا خلق  اإلنسان عىل صورة الرمحن». ألن املراد من الصورة، 

السرية واألخالق والصفات. حيث إن الصورة حمالة بحقه تعاىل.
نعم، فكام أن أصحاب   الطريقة الصوفية قد سلكوا يف املعرفة اإلهلية طريقني: أحدمها: 
وأكثرها  وأمتنها  ها  وأيسرَ طريق  أقصرَ  أن  ووجدوا  اآلفاقي.  السري  واآلخر:  األنفيس،   السري 
اطمئنانا هي الطريق األنفيس أي يف  القلب، وذلك بالذكر اخلفي القلبي، كذلك   أهل احلقيقة 
الرفيعون قد سلكوا طريقني اثنني ليس باملعرفة  والتصور، بل بام هو أرقى وأجدر منهام بكثري 

وهو يف  اإليامن والتصديق.
يَّاتِها  جِ وسَ يَّاتِها  سِّ وحِ ياتِها  حَ لِماتِ  بِكَ انيَّةِ  اإلنسَ ةِ  قيقَ الحَ انِ  بِلِسَ دُ  األحَ دُ  احِ الوَ ودِ  جُ الوُ بُ  اجِ الوَ اهللا  إالَّ  هَ  إلَ ال   (١)
ةِ  عَ الجامِ مخلُوقِيَّتِها  لِماتِ  وأنانِيَتِهاوبِكَ تِيَّتِها  سْ رِ وفِهْ ا  تِهَ فَ الَ خِ وَ ا  قِهَ الَ أخْ وَ ا  اتِهَ فَ صِ اتِ  لِمَ بِكَ وَ رآتِيَّتِها  ومِ يَّتِها  قياسِ ومِ
 . ورةِ صُ حْ يرِ المَ غَ اتِها الْ ادَ دَ تِعْ اِسْ ةِ وَ ودَ دُ حْ يرِ المَ غَ ا الْ هَ صِ نَقْ هاَ وَ زِ جْ عَ ها وَ رِ قْ فَ ثيرةِ وَ اتِها الكَ تِيَاجَ اِحْ عةِ وَ تَنَوِّ تِها المُ بُودِيَّ عُ وَ
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األول:   النظر إىل اآلفاق بمطالعة كتاب الكون، كام يف «اآلية الكرب» و«احلزب األكرب 
النوري» و«خالصة اخلالصة» وأمثاهلا.

خريطة  بمطالعة  والريوب  من  الشكوك  اخلالية  مرتبة  اإليامن،  إىل  الصعود  واآلخر:    
وجدانية  مرتبة   أقو وهي  النفسانية،  وماهيتها  البرشية  وفهرس  األنانية  اإلنسانية  احلقيقة 
وشعورية وشهودية -إىل حد ما- فهي بدرجة  حق اليقني، بحيث إن هذه املرتبة متوجهة إىل 

رس األقربية اإلهلية والوراثة النبوية.
حتُ جزءا من حقيقة  التفكر اإليامين األنفيس يف الكلمة الثالثني يف بحث  هذا وقد وضّ
«أنا» ويف «نافذة  احلياة» و«نافذة  اإلنسان» يف املكتوب الثالث والثالثني ويف أجزاء أخر من 

رسائل النور.
*   *   *

[الرسائل تؤدي املهمة] 
إخواين األوفياء الصادقني!

التسميم  جراء  من  انتابني  الذي  الشديد  مريض  حالة  أُبيّن لكم  ال  فإين  أبدا،  تقلقوا  ال 
-بتدبري مقصود- إالّ ألنال دعواتِكم. فال داعي لالضطراب والقلق، إذ -هللا احلمد والشكر- 
أن  تعاىل  أسأله  الرسائل.  تصحيح  واجبِ  وال  أورادي  قراءة  من  ذلك  المرضُ  يمنعني  مل 
يكتب يل فيه أجرا عظيام، فأنا راضٍ عن هذا  املرض -من جهة- فال تتأملوا أيضا حلايل، ولقد 
أوشكتْ مهمتي يف  احلياة عىل االنتهاء. وتستطيع كلُّ نسخة من نسخ رسائل النور -وال سيام 
املجموعات منها- أن تؤدي وظيفتي بام يفوق حسن ظنكم يف «سعيد» بكثري، بل تؤدهيا فعال، 
وكلُّ طالب فدائيّ من طالب النور اخلواص يمكنه أن يقوم بوظيفة ذلك «السعيد» عىل أتم 
الرسائل-  املعنويني -أي  السعيدين  مئات  فإن  بينكم،  فيام  واحد  «سعيد»  صَ  نَقَ فلئن  وجه. 
وألوف السعيدين املاديني -أي طالب النور- يستطيعون القيام بتلك املهمة خيرَ قيام. وهم 

فعال يقومون هبا.
بل   ، عليّ جتري  التي  باحلوادث  وال  بشخيص  كثريا  هتتموا  ال  احلقيقة،  هذه  عىل  وبناءً 

اسألوا اهللا سبحانه، وادعوه مترضعني إليه أن يثبتنا عىل  اإلخالص.
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شيخوخة  من  يب  ألمّ  لِام  استجابتها-  يف  ريب  ال  بدعواتكم -التي  إخويت  يا  وعاونوين 

ومن آالم كثرية.
*   *   *

[  الفلسفة التي هتامجها الرسائل] 
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ابدا دائام...

إخويت األعزاء الصديقني!
الطالب  من  الكثريين  والتفافِ  «الرونيو»  بآلة  باالنتشار  النور  رسائل  لرشوع  نظرا 
بيان  لزم  النور،  رسائل  حول  املدارس  يف  احلديثة  يقرأون   الفلسفة  الذين  واملدرسني 

احلقيقة اآلتية:
إن   الفلسفة التي هتامجها رسائل النور وتصفعها بصفعاهتا القوية، هي   الفلسفة املرضة 
وحدها، وليست   الفلسفة عىل إطالقها، ذلك ألن قسمَ احلكمة من   الفلسفة التي ختدم  احلياة 
د السبل للرقي الصناعي، هي يف  ثل اإلنسانية، وتمهّ االجتامعية البرشية، وتُعِني األخالقَ والمُ
ومصاحلة مع  القرآن الكريم، بل هي خادمةٌ حلكمة القرآن، وال تعارضها، وال يسعها  وفاق 

ذلك؛ لذا ال تتصد رسائل النور هلذا القسم من   الفلسفة.
أما القسم الثاين من   الفلسفة، فكام أصبح وسيلةً للرتدي يف  الضاللة واإلحلاد والسقوط 
يف هاوية املستنقع اآلسن للفلسفة الطبيعية، فإنه يسوق  اإلنسان إىل  الغفلة والضاللة بالسفاهة 
فإن  الكريم،  للقرآن  املعجزة  الحقائقَ  كالسحر  هي  التي  بخوارقه  يعارِض  إنه  وحيث  واهللا. 
رسائل النور تتصد هلذا القسم الضال من   الفلسفة يف أغلب أجزائها وذلك بنَصبها موازينَ 
فتصفعها  دامغة.  برباهني  زة  معزّ ومقايسات  موازنات  وبعقدها  رصينة،  ودساتري  دقيقة 

بصفعاهتا الشديدة، يف حني أهنا ال متس القسمَ السديد النافع من   الفلسفة. 
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ومن هنا ال يعرتض طالب املدارس احلديثة عىل رسائل النور، بل ينضوون -وينبغي 
هلم أن ينضووا- حتت لوائها دونَ تردد وإحجام.

بيد أن  املنافقني املتسرتين، الذين استغلوا عددا من علامء الدين وجعلوهم يف عداء مع 
الرشعية  املدارس  بضاعة  هي  التي  إطالقا-  هلا  معنى  وال  جدا  تافهة  النور-ألسباب  رسائل 
أرباب   الفلسفة  بعض   لد العلمي  الغرورَ  أيضا  يستغلّون  فلربام  احلقيقيون،  أصحابُها  وهم 
ويثريوهنم عىل رسائل النور، لذا أر من األنسب كتابةَ هذه احلقيقة يف مستهل كلٍ من جمموعة 

«عصا موسى» و «ذو الفقار».
سعيد النوريس 

*   *   *

[رسالة إىل علامء األزهر]
حا من قِبَيل؛ فالشك من وقوع  إن النسختني اللتني سرتسالن إىل علامء األزهر مل تُصحَّ
هفوات وسهو سواء يف ضبط الشكل أو يف العبارات العربية، والسيام يف «خالصة اخلالصة» 
من  حة  مصحّ نسخةً  لوا  أرسِ وهلذا   .أخر نسخ  يف  هفوات  شاهدتُ  فلقد  اخلتام.  يف  التي 
قبل علامء يف العربية -يف أي وقت ترونه مالئام- من كل من مجموعةِ «عصا موسى» و«ذو 

الفقار»، وأرفقوا اآليت إليهم:
الطفل  كحاجة  األزهر،  إىل  اجلامع  ماسة  بحاجة  النور-  الزهراء -لرسائل  إن  مدرسة 
الصغري إىل أمه الرؤوم. فهي تطلب دوما أن يُسبغ شفقته عليها، إذ هي إحد طالباته، تتلقى 

الدرسَ منه، وهي التي استهدفتها أعداءٌ رشسون كثريون.
يرتأس  الذي  العظيم  اجلامع  ذلك  عب  شُ من  رة  مصغّ شعبةٌ  الزهراء  املدرسة  فهذه 

ر هبا  العامل اإلسالمي. املدارس الدينية مجيعها وينوّ
ون ذلك األستاذِ الموقّر، وذلك األبِ الرحيم  وألجل هذا تنتظر هذه الطالبة الصغرية عَ

واملرشد الكبري، وترجو أن يمدّ يده إليها.
*   *   *
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[مكاسب العمل  لرسائل النور]
« يوزن مدادُ  العلامء بدماء  الشهداء»(١)

« من متسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد»(٢)
-الدنيوية  الكثرية  الفوائد  من  عددا  نبني  الرشيفني  احلديثني  هذين  من  استلهاما 
واألخروية- الناشئة من استنساخ رسائل النور، واملذكورة يف أجزائها والثابتة بتجارب طالهبا 

وتصديقهم إياها.
مخسة أنواع من العبادات: 

١- إهنا جهاد معنوي جتاه  أهل  الضاللة، ذلك  اجلهاد األهم.
٢- إهنا خدمة ألستاذه ومعاونة له عىل نرش احلقيقة.

٣- إهنا خدمة للمسلمني كافة من حيث  اإليامن.
٤- إهنا حتصيل للعلم بالكتابة.

٥- إهنا عبادة فكرية التي قد تكون ساعة منها بمثابة سنة من  العبادة. 
وهلا مخسة أنواع من الفوائد الدنيوية: 

١-  الربكة يف الرزق.
٢- االنرشاح والرسور يف  القلب.

٣- اليُرس يف املعيشة.
٤- التوفيق يف األعامل.

٥- املشاركة يف الدعوات اخلاصة جلميع طالب النور، بنيله فضيلة طالب العلم.

(١) انظر:  الغزايل، إحياء علوم الدين ١/ ٦، ٨؛ ابن اجلوزي، العلل املتناهية ١٨١/١؛ ابن حجر، لسان امليزان 
٢٢٥/٥؛ املناوي، فيض القدير ٤٦٦/٦؛ العجلوين، كشف اخلفاء ٢٦٢/١، ٥٤٣.

نعيم،  أبو  ١١٨؛  ص  الزهد  البيهقي،  ٣٢٧/٢؛  الكامل  عدي،  ابن  ٣١٥/٥؛  األوسط  املعجم  الطرباين،   (٢)
حلية  األولياء ٢٠٠/٨؛ املنذري،  الرتغيب والرتهيب ٤١/١؛ املناوي، فيض القدير ٢٦١/٦.
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نتيجتان مهمتان للعمل لرسائل النور بالقلم والتتلمذ عليها:
األول:  حسن اخلامتة كام تشري إليها اآليات القرآنية الكريمة.

املعنوي  االشرتاك  بمقتىض  النور،  طالب  جلميع  املعنوية  باملكاسب  االشرتاك  الثاين:  
ضمن دائرة رسائل النور، ونيل حظه من حسناهتم مجيعا.

وكذا الدخول ضمن حظرية طالب العلم -يف هذا الزمان الذي فُقد فيه طالبُ العلم- 
ونيلُ االحرتام الالئق هبم من قِبَل  املالئكة،(١) بل نيلُ حياة  الشهداء يف  عامل  الربزخ -إنْ وفّق 
إىل ذلك وأوتى حظا عظيام- بمثل ما حظي هبا طالب النور الشهري « احلافظ عيل»، واملذكور 

يف رسالة «الثمرة».
*   *   *

[هكذا تقتيض خدمة  اإليامن]
:  إنه جيب عليّ املجيء إىل هنا حتى لو كنت يف  مكة املكرمة، وذلك إنقاذاً لإليامن  أوالً
. فلو كنت أملك ألف روح وروح، وابتُليت  وخدمة للقرآن الكريم، فاحلاجة هنا شديدة جداً
قراري -وقرارنا-  فإن  واملصاعب،  اآلالم  صنوف  من  وقاسيت ألوفاً  ومرض،  مرض  بألف 
هو البقاء هنا، خدمةً إليامن هذه   األمة وسعياً إلكساهبم  السعادة األبدية، ذلك ما تعلمناه من 

دروس  القرآن الكريم.
والتقدير  االحرتام  من  بدالً  هبا  أُقابَل  التي  اإلهانة  عن  أخي-  -يا  إليّ  تكتب    : ثانياً

وتقول: «لو كنتَ يف   مرص أو   أمريكا لكنتَ تُذكر يف التاريخ بإعجاب وفخر».
أخي العزيز الفطن!

نحن هنرب هروباً من احرتام الناس إيانا وتوقريهم لنا وحسن ظنهم بنا وإكرامهم لنا 
وإعجاهبم بنا، وذلك بمقتىض مسلكنا. فاللهاث وراء  الشهرة التي هي رياء عجيب، ودخول 
التاريخ بفخر وهباء، وهو عُجب ذو فتنة، وحبُّ الظهور وكسب إعجاب الناس.. كل ذلك 
ل  نجفِ فنحن  وطريقه.  النور  مسلك  أسس  من  أساس  هو  الذي  لإلخالص  وخمالف  مناف 

وهنرب مذعورين من هذه األمور باعتبارنا الشخيص؛ ناهيك عن الرغبة فيها.
(١) الثابت قطعاً بمشاهدة بعض  أهل الكشف من  األولياء. (املؤلف)
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ولكننا نرجو من رمحة اهللا الواسعة إظهار رسائل النور النابعة من فيض  القرآن الكريم، 
والتي هي ملعات إعجازه املعنوي، ومفرسة حقائقه وكشافة أرساره.. فنرجو من رمحته تعاىل 
اإلعالنَ عن هذه الرسائل والرواجَ هلا وشعور الناس بحاجتهم إليها وإظهارَ قيمتها الرفيعة 
جداً، وتقديرَ الناس هلا وإعجاهبم هبا، وتبيانَ كراماهتا املعنوية الظاهرة جداً وإظهارَ غلبتها عىل 
 الزندقة بجميع أنواعها برس  اإليامن، فنحن نريد إعالم هذه األمور وإفهام الناس هبا وإظهارَ 

تلك املزايا، ونرجو ذلك من رمحته تعاىل.
*   *   *

[ذكر وعربة]
عةُ الفارغة من  يف هذه األوقات التي نجد فيها الضيق والعنت، أزعجتني نفيس الجزِ

، وألزمتها احلجة، ودفعتها إىل  الشكر هللا.  الصرب، فأسكتتها هذه الفقرةُ
. أقدم هذه الفقرة املوضوعة فوق رأيس طي رسالتي هذه لعلها تفيدكم أيضاً

١- يا نفيس! لقد أخذتِ نصيبك من األذواق -يف غضون ثالث وسبعني سنة- أكثر مما 
أخذها تسعون باملائة من الناس. فلم يبق لكِ بغية فيها.

عن  ساعات  عرش  تبكني  لذا  آنيّة،  فانية  وهي  وبقاءها  األذواق  دوام  ترومني  أنتِ   -٢
ضحك دام دقيقة واحدة.

القدر.  عدالة  عىل  تنطوي  بكِ  نزلت  التي  واملصائب  عليك،  أتت  التي  املظامل  إن   -٣
ر  فيظلمونك ملا مل ترتكبيه، بينام القدر يؤدبك بيد تلك املصيبة -بناء عىل أخطاء خفية- ويكفّ

عن خطاياك.
املصائب  أن   - تجاربكِ من  -بمئات  تامة  قناعة  اقتنعتِ  لقد  اجلزعة!  نفيس  يا   -٤

الكريمة:   ﴿ )  فاآلية  منتهى  اللذة.  يف  إهلية  عناية  ثمرات  عن  تنشق  ونتائجها  الظاهرية 
ري دائماً هذا  ( * + , - .﴾   (البقرة:٢١٦) تلقن درسَ حقيقةٍ يقينية. تَذكّ
الدرس القرآين. ثم إن الناموس اإلهلي الذي يدير عجلة الكون، ذلك القانون القدري الواسع 

ل ألجلك. بَدَّ العظيم ال يُ
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تلهثي  وال  الكدر».  من  نَ  أمِ بالقدر  آمن  دليالً: « من  السامي  الدستور  هذا  اختذي   -٥
وراء لذائذ موقتة تافهة كالطفل الغرير. فكري دوماً أن األذواق الفانية تورث فيك حرسات 
 ، اءَ لْهَ وآالماً معنوية، بينام اآلالم واملشقات تورث لذائذ معنوية وأثوبة أخروية. فإن مل تكوين بَ

يمكنك أن تتحري عن األذواق املوقتة للشكر وحده، وما أُعطيتِ اللذاتِ إالّ للشكر.
سعيد النوريس

*   *   *

[حوار مع  النفس] 
إخواين األوفياء الصادقني األعزاء!

أوال:  لقد خطر عىل بايل أن أكتب لكم، ألُطْلعكم عىل ما جر من مناظرة خاصة مع 
نفيس، وهي اآلتية:

إن اللوحة املعلقة فوق رأيس -املعروفة لديكم- تُخرس نفيس األمارة وتُلزمها احلجة 
متاما، ولكني -يف هذه الليلة- تعرضت هلجوم شنته دوافعُ مشاعري وأحاسييس العمياء التي 
تستعمل سالح  النفس األمارة بالسوء بإرصار أكثر، فأثّرت تأثريا بالغا يف عروقي وأعصايب، 
ورهافة  واألسقام  التسمم  وتأملات  األمراض  آالم  من  ت  تولدَ عجيبة  حالة  من  أعاين  وأنا 
خضم  ففي  الفطرة..  يف  املغروز  وحبّ  احلياة  وإحياءاته،  إلقاءات  الشيطان  عن  فضال  احلس، 
األمارة  حكم  النفس  يف  -وهي  العمياء  واملشاعر  األحاسيسُ  تلك  هاجمتْ  احلاالت  هذه 
الثانية- قلبي وروحي، موحيةً باحتامل وفايت ومغادريت  احلياة  الدنيا. فنشرتْ يأسا قامتا وتألُّام 

عميقا وحرصا شديدا عىل  احلياة مع استمراءٍ هلا وتلذذ هبا.
فقالت تلك  النفس األمارة الثانية مع  الشيطان:

طيبة  بريئة  ممتعة  حياة  عن   تتحر ال  ولِمَ  ترفضها.  بل  حياتك؟  لراحة  تسعى  ال  لِمَ 
تقضيها طوال عمرك ضمن دائرة النور؟ بل ترىض باملوت وتطلبه!

وعىل حني غرة ظهرت حقيقتان صارمتان أخرستا  النفس األمارة الثانية والشيطان معا، 
ومها:



٢٧٦                                                                                                            المالحق   
احلقيقة األوىل:

بإخالص  وتنكشف  أكثر  ستتوضح  النور  لرسائل  اإليامنية  املقدسة  الوظيفة  دامت  ما 
تّهم من أية جهة كانت أهنا أداة ملكاسب  الدنيا ووسيلة لألنانية  أزيد بسبب وفايت. حيث ال تُ
هناك  ليس  إذ  الكامل،  إىل  وأقرب  أكثر  بإخالص  ستدوم  اإليامنية  الوظيفة  وأن  والعجب.. 
قد  قيد  احلياة  عىل  بقائي  أن  من  الرغم  وعىل  الشخصية...  حيايت  يف  احلاسدين  حسد  يثري  ما 
يتيح نوعا من املعاونة يف سري اخلدمة -خدمةِ  اإليامن والقرآن- فإن شخصيتي البسيطة التي 
-بعدم  وهيامجوا  الشخصية  تلك  عىل  ام  تُهَ يُلصقوا  أن  يمكنهم  شأهنم  هلم  اد  ونقّ اد  حسّ هلا 
من  بيشء  يقوم  من  إن  ثم  عنها...  اآلخرين  ويجنّبوا  ويتجنبوها  النور،  رسائلَ   اإلخالص- 
احلراسة يف دائرة، إذا ما أخذته الغفوةُ وغلب عليه النوم، فالغيورون يف تلك الدائرة النورانية 

يهبّون حذرين، فيربز يف امليدان أُلوفُ احلراس واملرابطني بدال من حارس واحد بسيط...
لذا وألجل ما سبق؛ ينبغي أن يقال للموت املقبل: أهال ومرحبا.

ثم يا نفيس! لِمَ تريدين أن تتخلفي عن الكثريين من طالب النور يف البذل والعطاء، 
سبيل  يف  األمر-  استوجب  -إن  حياهتم  بل  كلها،  ومتع  الدنيا  وراحتهم  أموالَهم  يبذلوا  أمل 

خدمة النور؟!
اعلمي قطعا يا نفيس! أنه لَرشف عظيم يف منتهى  اللذة والرىض، توديعُ حياة الشيخوخة 
املنكوبني  من  لكثري  باقية  حياة  إكساب  سبيل  يف  أوانه-  آن  أو  األمر  لزم  املرهقة -إن  الفانية 

وإنقاذها برسائل النور لئال تُفيض إىل العدم.
احلقيقة الثانية:

مل رطل  مل عىل كاهل شخص ضعيف عاجز عن حَ لو وضعت عرشة أرطال من الحِ
مل  واحد، واستعان به أصدقاؤه بدل أن يعينوه يف محله -حلسباهنم أنه ذو قوة وقدرة عىل الحَ
ه هلم بمظهر القوي  خلفاء ضعفه عليهم- فسوف حياول ذلك الشخص الضعيف أن يُظهر نفسَ
والتصنع  التكلف  إىل  به  يؤدي  مما  به،  ظنهم  سن  حُ خييب  ولئال  نظرهم  يف  يَسقط  لئال  جدا، 

والظهور بام ليس فيه وأمثالِها من األمور الثقيلة املقيتة اخلالية من الذوق.
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فكام أن األمر هكذا يف هذا الشخص، كذلك يا نفيس األمارة الثانية املوغلة يف أعامق 
املشاعر العمياء!

اعلمي ن شخصيتي االعتيادية البسيطة هذه، واستعدادي الذي ال أمهية له، كالبذرة.. 
إن هذا الشخص لن يكون مصدرا وال منبعا وال مدارا للحقائق التي تتضمنها رسائل النور 
وبفضله  تعاىل  منه  برمحة  أيدينا  إىل  لّمت  سُ والتي  املقدسة،  الكريم  صيدلية  القرآن  من  النابعة 

وعنايته سبحانه يف هذا  العرص املظلم املثقل باألمراض واألسقام.
، ووسيلةٌ إلبالغه  وحيث إنني فقري وضعيف عاجز، وسائلٌ لد باب القرآن ليس إالّ
إىل املحتاجني إليه، يبالغ طالبُ النور املخلصون اخلالصون الصديقون الصادقون األصفياء 

الفدائيون، يف حسن ظنهم بشخصيتي الضعيفة، بام يفوقني مائة درجة.
فألجل أالّ أخيّب ظنهم احلسن، وال أمس مشاعرهم بسوء، وال أثبِّط شوقهم لألنوار، 
والتكلف  املؤمل  التصنع  أنواع  إىل  أضطر  وال  باألستاذ،  بوه  لقّ ملن  الواطئ   املستو أُظهر  وال 
العيش  من  تولد  نفور  من  به  أشعر  ملا  روحيا،  تركه  إىل  أضطر  بل  الناس  لقاء  أترك  املقيت.. 
النور.  خدمة  خيص  ما  إالّ  األصدقاء  مع  اللقاء  حتى  أترك  بل  سنة،  عرشين  طوال  االنفرادي 
فأدَع التكلف والتظاهر بام يفوق قيمتي الشخصية، وأترك إظهار نفيس أمام املغالني يف حسن 
أذواق  عن  التحري  وأعاف  لإلخالص،  كليا  املنايف  التكرب  عن  وأختىل  مقام،  ذات  إهنا   الظن، 

 األنانية املتسرتة حتت ستار الوقار..
فيا نفيس املفتونة بتلك األذواق، أال تُزيل هذه الحاالتُ تلك األذواقَ كلها؟!

يا نفيس! ويا دواعي احلس الشقية العمياء، املبتالة باألذواق!
إىل  فهي  الدنيوية،  األذواق  أنواع  ألوف  وتذوقتِ  املتع،  أصناف  بألوف  استمتعتِ  لو 

زوال يف هذا الوضع، بل يتحول ذلك الذوق أملا بعينه.
كأهنم  املايض  طوايا  يف  وصاروا  مضوا  الذين  األحباب  من  باملائة  تسعون  دام  وما 
وال  حاليني.  أصدقاء  عرشة  من  الفرار  إىل  أضطر  إىل  عامل  الربزخ،  حقيقة-  يستدعونني -بل 

جرم أن حياة  الربزخ املعنوية تَفضل ألف مرة هذه  احلياة، حياة الشيخوخة واالنفراد.
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وهكذا، أسكتت هاتان احلقيقتان إسكاتا هنائيا تلك النفسَ األمارة الثانية. فلله احلمد 
من  الروح  الوارد  بالذوق  تلك  النفس  رضيتْ  إذ  والشكر.  احلمد  من  يتناهى  ال  بام  واملنة 
واملنبعث من  القلب.. وسكت  الشيطان أيضا. بل حتى  املرض املادي املتوطن يف عروقي قد 

خفّ كثريا.
وتتبني  وتتوضح  واإليامن-  -للقرآن  النور  خدمة  تزداد  متُ  إذا  الكالم:   حاصل 
املقيتة،  الثقيلة  التكلف  آالم  من  النجاة  عن  فضال  اهتامات،  وال  اد  حسّ بال   ، أتمَّ بإخالص 
والخالصِ من أثقال العجب وأضرارِ التصنع بدال من ذوق جزئيّ موقت ال أحتراه -يف هذا 

الزمان- ولذةٍ ناشئة من رؤية فتوحات النور بنظر  الدنيا.
ثم يا نفيس لقد تجولتِ -أنت والروح والقلب- يف هذه السنة وملرة واحدة يف أرجاء 
املايض، جوالت حقيقية وخيالية ملشاهدة مَن تشتاقون إليه من املدن التي أمضيتُ فيها حيايت 
تُ هبم ردحا من الزمن، واإلخوانِ الذين حزنتِ عىل  السابقة املمتعة، ولقاءِ األحبة الذين أَنِسْ
أما  األحبة،  من  اثنني  أو  واحدا  إالّ  تلك  املحبوبة  أوطاين  يف  تشاهدي  فلم  حزنا أليام.  فراقهم 
الباقون فقد ارحتلوا إىل  عامل  الربزخ، فلقد تبدلتْ لوحاتُ تلك  احلياة التي كانت تطفح  باللذة 
واملتعة إىل لوحات أليمة تقطر احلزن واألسى، فال تُراد تلك البقاعُ اخلالية من األحباب وال 

تُطلب إذن!
لذا فقبل أن تطردنا هذه الحياةُ وهذه  الدنيا قائلةً لنا: اخرجوا عني. نقول بعزة كاملة: 
ع هذه األذواق الفانية حمتفظني بكرامتنا  الوداع، ويف أمانة اهللا وحفظه. نعم، هكذا ينبغي أن ندَ

وعزتنا.
ألف ألف سالم ودعاء جلميع إخواننا، من أخيكم املريض واملرسور رسورا خالصا.
سعيد النوريس

*   *   *
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[الفرق بني  اإليامن وعدم اإلنكار]
إخويت األعزاء الصادقني األوفياء، واألبطال امليامني لطالب النور!

لقد أشاعوا: «أن الناس يعرفون اهللا، فالشخص االعتيادي يؤمن باهللا كام يؤمن به وليّ 
من الصاحلني». ألجل التهوين -ولو يسريا- من قيمة رسائل النور العظيمة. وذلك ببيان عدم 
احلاجة إىل املزيد من حشد الرباهني الدامغة والدالئل القيمة الرضورية التي تسوقها رسائل 

النور وتُكثر منها. وكأن هذه احلشود من الرباهني اإليامنية ال رضورة هلا، وال داعي هلا.
يف  تورطوا  الذين  من  املنافقني  قسمٌ  جدا-  رهيب  -وبأسلوب  ج  يروِّ ففي  إسطنبول 
داعي  فيقولون: «ال  القبيل  هذا  من  كالما  واإلرهاب-  بالفوضوية  املطلق -املشحون   الكفر 
منهم  محاولةً  وذلك  اهللا».  يعرفون  مجيعا  الناس  بل  أمة  كل  ألن  دروس  اإليامن  من  ملزيد  لنا 
لصدّ رسائل النور وحرمان الناس من احلقائق اإليامنية التي فيها، التي حيتاجها الناس كلهم 

حاجتهم إىل املاء واخلبز.
واحلال أن  معرفة اهللا سبحانه واإليمانَ بحقائق «ال إله االّ اهللا»، يستلزم التصديق القلبي، 
واإليامن املطلق اجلازم بربوبيته سبحانه وتعاىل، الشاملة املحيطة بكل ما يف الكون، وأن مقاليد 
األمور -من  الذرات إىل املجرات- بجزئياهتا وكلياهتا يف قبضته سبحانه، وال تُدار إالّ بقدرته، 

وحتت إرادته، فال رشيك له يف ملكه. 
إىل  األسباب  ملكه  يف  األمور  ترصيف  إسناد  ثم  موجود»  «اهللا  بأن  والتفوه  النطق  أما 
ها رشكاء هللا تعاىل، ومن ثم  اجلهل بإرادته النافذة، وعلمه  التي ال عدّ هلا وإىل « الطبيعة» واتخاذَ
املطلق، ومثولِ كل يشء بني يديه، فضال عن عدم االهتامم بأوامره ونواهيه، والجهلِ بصفاته 

اجلليلة، وما أرسل من رسله.. ال شك أن هذا كله ليس من  اإليامن يف يشء.
وال ينطق هبذا ناطق إالّ ليسلّي به نفسه وينجيها من التعذيب الدنيوي الروحي الذي 

ب به الكفرُ املطلق أصحابَه يف  الدنيا قبل  اآلخرة. يعذِّ
نعم، إن «عدم اإلنكار» يشء و« اإليامن» يشء آخر متاما، إذ ما من ذي حس أو شعور 
يمكنه أن ينكر اخلالق ذا اجلالل الذي تشهد بربوبيته وعظمته وحكمته ومجاله جميعُ أجزاء 
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وحيدا سائبا معزوال  فيخرس، ويبقى  حاول اإلنكار حلال دونه الكونُ بأمجعه،  الكون.. فلو 
شاردا دون سند.

وعال  جل  اخلالق  بوجود  القلبي  التصديق  أنه  الكريم  نا  القرآن  علَّمَ فلقد  أما  اإليامن، 
بصفاته املقدسة وبأسامئه احلسنى، مستندا إىل شهادة الكون مجيعا.

إنه -أي  اإليامن- تطبيق ملا جاء به الرسل الكرام -عليهم السالم- من أوامره سبحانه 
وتعاىل ونواهيه..

ه أمرا، فدونه باب  االستغفار واإلنابة.. أما أن يقرتف كبرية  لتْ لإلنسان نفسُ  وإذا سوّ
من  الكبائر بال اهتامم وال مباالة باألوامر، ودون استغفار وإنابة، فال شك أن ذلك دليل خلوه 

من  اإليامن.
*   *   *

[حول  حمبة آل البيت]
أخي العزيز املحرتم

لقد قرأت باهتامم وإنعامِ نظر رسالتكم املستفيضة التي هي بمثابة بحث كامل، والغزيرة 
ما: بالعلم ودقة املالحظة وحرارة  الشوق، فأقول مقدَّ

بالغا  اهتامما  يويل  الذي  وهو  النور،  رسائل  أستاذ  هو  عنه  اهللا  ريض  عليا  اإلمام  إن 
احلقائق  يف  اخلاص  أستاذي  وهو  رمزية،  بإشارات  «البديعية»  قصيدته  يف  النور  برسائل 

اإليامنية.
وإن  حمبة آل البيت قد نصّ عليها  القرآن الكريم يف قوله تعاىل:  ﴿ + , - . / 
0 1 2 3 ﴾   ( الشور:٢٣). هذه  املحبة أساسٌ يف مسلكنا ويف رسائل النور. ويلزم أالّ 
يكون لد الطالب احلقيقيني لرسائل النور أيُّ ميل نحو معاداهتا. فالضاللةُ والزندقة تستغل 
 االختالف يف هذا  العرص، حتى إن هناك تيارات قوية جتعل أهلَ  اإليامن يف حرية من أمرهم 
ل  الشعائر اإلسالمية ويُشنُّ هجومٌ عنيف عىل القرآن واإليامن، لذا ال ينبغي فتح باب  حيث تُبدَّ

املناقشة يف األمور الفرعية اجلزئية التي تسبب  االختالف إزاء هذا العدو اللدود.
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وكذا ال يلزم قطعا ذم الذين ارحتلوا وذهبوا إىل  اآلخرة ودار اجلزاء. فليس من مقتىض 
رنا بحبهم- بيانُ تقصريات أولئك بيانا ال جدو منه بل فيه رضر..   حمبة آل البيت -الذين أُمِ
نع أهلُ السنة واجلامعة مناقشةَ الفتن التي وقعت زمن  الصحابة الكرام  ألجل كل هذا فقد مَ

ريض اهللا عنهم.
روا باجلنة كالزبري وطلحة وكذلك أُمنا  عائشة الصديقة ريض اهللا  والشرتاك الذين بُشّ
نتيجة  أهنا  الواقعة؛  تلك  عىل  واجلامعة  السنة  أهلُ  حكم  فقد  اجلمل،  واقعة  يف  أمجعني  عنهم 
احلق.  هلم  ليس  واآلخرون  صواب  وعىل  حمقا  كان  عنه  اهللا  ريض  عليا  سيدنا  وأن  االجتهاد، 
ولكن ألن األمر ناشئ من االجتهاد فهم معفوّ عنهم. ثم إهنم -أي  أهل السنة واجلامعة- يرون 
أن مناقشة أمر البُغاة يف حرب صفّني فيها رضر، إذ تثري المناقشةُ نزعتني متضادتني مها: نزعة 

تقف ضد  حمبة آل البيت، وأخر تغلو يف حبهم «كالرافضة» فيترضر  اإلسالم نتيجة ذلك.
لقد قال إمام علم الكالم سعد الدين  التفتازاين أنه: «جيوز لعن  يزيد» وأمثالِه من الظاملني 
جاج  والوليد. ولكن مل يقل: إن «اللعن واجب، أو فيه خري وفضيلة، أو فيه ثواب وأجر»  كالحَ
ألن الذين ينكرون  القرآن الكريم وجيحدون بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص ويرفضون صحبة  الصحابة الكرام 

ون وال حيصون، وهم يصولون وجيولون أمامنا. للرسول ملسو هيلع هللا ىلص كثريون جدا ال يعدّ
يلعنهم  ومل  يستحقون  اللعنة  الذين  من  أحدا  يتذكر  مل  إن  املرء  أن  رشعا  املعلوم  ومن 
األعامل  يف  يَدخالن  ال  فهام  واملحبة،  كاملدح  ليسا  الذم  واللعنة  ألن  قط،  بأس  هذا  يف  فليس 

الصاحلة، وإن كان فيهام رضر فهو أدهى.
-ضد  أهل  نزعة  فيهم  فأثاروا  بعض  العلامء  استغل  املنافقون  احلارض،  الوقت  ويف 
البيت- علام أن  العلامء هـم املأمـورون باحلـفـاظ عىل  اإلسالم واحلقائق اإليامنية، حتى وصل 
هم بانتحاهلم نزعة التشيّع، ونشب العداءُ بينهام بحيث  هبم األمر إىل مهامجة   أهل احلقيقة واتهامِ
أنـزل أولئـك  املنافقون رضبتهم القاضية باجلهتني معا، وذلك باستعامل كلّ منهام ضد اآلخر 
ووضعِه يف جماهبته. فهؤالء الذين يسعون يف إنزال الرضبة القاضية باإلسالم ماثلون أمامنا.. 
نتَ جزءا من هذا يف رسالتك وأنت تعلم يا أخي أن أخبث الوسائل املؤثرة عىل رسائل  وقد دوّ

النور وعليّ بالذات -واملستعملة حاليا- قد وجدوها لد  العلامء.
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نـزلوا رضبتهم بك وبطالب النور  إن بعض  العلامء الذين تلوثوا بالبدع، يمكنهم أن يُ
متذرعني باجتهادكم الناشئ من  حمبة آل البيت، والذي ال داعي إلظهاره يف الوقت احلارض، 
فهؤالء يتسرتون بالوهابية احلاكمة عىل احلرمني الرشيفني حيث تتداول فيام بينهم -منذ أمد 
املشهورين  العباقرة  من  وهو  تيمية  ابة  البن  وجذّ لألنظار  لفتة  مُ كتب  يف  إسطنبول-  بعيد 
وتلميذه ابن قيم اجلوزية، والسيام بعد أن أُشيع أن نزعتهم ضد  األولياء ومرشهبم متّسم بيشء 

من التسامح للبدع!.
فامدام ليس هناك أمر رشعي يف عدم الذم ويف عدم التكفري، بينام يف الذم والتكفري حكمٌ 
ثواب  فال  حق  عىل  كانا  وإن  كبري.  رضر  ففيهام  حق  غري  عىل  كانا  إن  والتكفري  فالذم  رشعي. 
فيهام، ألن هناك ماال يُحد من الناس ممن يستحقون الذم والتكفري. أي إن عدم التكفري وعدم 

الذم ليس فيهام حكم رشعي وليس فيهام رضر أيضا.
األربعة  مقدمتهم  األئمة  ويف  السنة  وأهل  احلقيقة  أهلُ  اختذ  فقد  احلقيقة  هذه  وألجل 
واألئمة االثنا عرش من  أهل البيت، اختذوا ألنفسهم قاعدة سامية مستندين إىل تلك احلقيقة. 

فقالوا: ال جيوز مناقشة ما حدث بني  املسلمني من الفتن وليس فيها نفع، بل فيها رضر.
جدوا -عىل أية حال- يف كلّ من الطرفني، فإنّ بحث  ثم إن هناك صحابة كراما قد وُ
ألولئك  رفضا  أو  اعرتاضا  يولّد  مما  جهة،  إىل  االنحياز  من  شيئا  إىل  القلب  يورد  الفتن  تلك 
لو  وحتى  باجلنة.  املبرشين  العرشة  من  عنهام  اهللا  ريض  أمثال  طلحة  والزبري  العظام  الصحابة 

كان هناك خطأ سبب لالعرتاض فهناك احتامل قوي للتوبة.
إنه ال يليق قطعا باملؤمن احلصيف وال بوظيفته املقدسة يف هذا الوقت أن هيمل الذين 
ينـزلون رضباهتم القاضية باإلسالم فعال ممن يستحقون  اللعنة والذم بألوف املرات، ويذهب 
إىل أزمان غابرة ليتحر يف األحوال التي مل يأمر الرشع بالتحري فيها والتي ال جدو منها 

بل فيها رضر..
النور  برسائل  بالغ  رضر  هلا  مع «  صربي»،  الطفيفة  مناقشتكم  أن  عنك  أُخفي  ال  أخي 
وبانتشار حقائق  اإليامن، فلقد شعرتُ بذلك هنا، وتألّمت من جرائها. إذ يف الوقت الذي كنا 
ننتظر منكام خدمة إيامنية جليلة بمجيء « صربي» إليكم والذي سيكون وسيلة جادة لرسائل 
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بل  جهات،  ثالث  يف  كبري  برضر  ذلك-  شعرت -بخالف  املحقق؛  العامل  وأنت  هناك،  النور 
رأيتُ ذلك الرضر، وقلت: تر ما الذي أد إىل هذا الرضر؟ تلقيت اخلرب بعد ثالثة أيام، من 
أن « صربي» قد ناقشك مناقشة ال طائل من ورائها وال فائدة يرجى منها وأنت بدورك قد أخذ 
منك الغضب واحلدة مأخذا... فتأسفت قائال: أواه..! ودعوت اهللا: اللهم يا ربنا ارفع املناقشة 

التي بني هذين األخوين القادمني إلينا من  أررضوم، ليكونا معاونَني يل يف خدمتنا لإليامن.
وكام جاء يف رسالة  اإلخالص: «إن أهل  اإليامن واحلقيقة يف زماننا هذا ليسوا بحاجة إىل 
 االتفاق اخلالص فيام بينهم وحده، بل مدعوون أيضا إىل  االتفاق حتى مع الروحانيني املتدينني 
احلقيقيني من  النصار فيرتكوا مؤقتا كل ما يثري اخلالفات واملناقشات دفعا لعدوهم املشرتك 

ي» ألن  الكفر املطلق يشن هجوما عنيفا.  المتعدّ
فأرجو من غريتك الدينية، وجتاربك يف حقل العلم، وعالقتكم القوية برسائل النور، 
أن تسعى لنسيان ما جر بينكم وبني « صربي». اصفحْ عنه وساحمه، ألن « صربي» مل يفكر 
بعقله بل بام سمع من مناقشات ال طائل من ورائها جرت بني علامء سابقني. فأنت أعلم بأن 

ر عن سيئات كثرية. احلسنة العظيمة تكفّ
اإليمانَ  م  دَ خَ وبوساطتها  حقا،  عظيمة  خدمة  النور  خدم  قد  أخانا « صربي»  إن  نعم، 

ر عنه ألفا من أخطائه. خدمة جليلة بحيث تكفّ
فأرجو أن تنظروا إىل املسألة من زاوية نجابتكم، ومن زاوية خدماته العظيمة للنور وأن 

تعدوه أخا رفيقا يف خدمة النور.
نتيجةَ  الفتن  تلك  يف  عيل  لإلمام  املخالفة  اجلهة  يف  ظهروا  قد  الصحابة  من  قسام  إن 
اإلمام  مع  يكونوا  أن  من  بدال  الرشعية  للرخصة  واتباعا  النسبية (اإلضافية)  بالعدالة  األخذ 
عليٍ الذي ألزم نفسه األخذ بالعدالة احلقيقية (املحضة) واألخذَ بالعزائم الرشعية مع مسلكه 
املتسم بالزهد الشديد واالستغناء عن الناس والتقشف... فأولئك  الصحابة الكرام قد تركوا 
مسلك  اإلمام عيل ودخلوا يف الصف املخالف له نتيجة هذا االجتهاد حتى إن « عقيل» وهو 
لفرتة.  لإلمام  املخالف  الصف  يف  كانا  رب  األمة  بحَ امللقب  عباس»  و« ابن  عيل  أخو  اإلمام 
وألجل كل هذا فقد اختذ أهلُ السنة واجلامعة القاعدةَ األساسية الرشعية وهي عدم جواز فتح 
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ر اهللا أيدينا فنطهر  أبواب تلك الفتن فقالوا: « من حماسن  الرشيعة سدّ أبواب الفتن»: وقد  طهّ
ألسنتنا(١). ألنه: إن كان هناك بضعة أفراد يستحقون  االعرتاض عليهم، إالّ أن هذه النـزعة، 
ء  الصحابة الكرام ممن هم من العرشة  نزعةَ االنحياز إىل جهة يسوق إىل  االعرتاض عىل أجالّ
يف  هم  ممن  البيت  من  أهل  قسم  عىل  وحتى  عنهم  اهللا  ريض  كالطلحة  والزبري  باجلنة  املبرشين 
رقُ العداوة والذم جتاههم. هلذا فأهل السنة يرجحون  الصف املعارض، فينتبه لد املعرتض عِ

سد أبواب الفتن.
ز تلعني  حتى إن سعد الدين  التفتازاين وهو من أئمة علم الكالم وأهل السنة الذي جوّ
 يزيد  والوليد وتضليلَهام، قد انرب له السيد الرشيف  اجلرجاين وهو من أجلّة علامء  أهل السنة 

قائال:
اران إالّ أن العلم بأهنام قد رحال إىل  اآلخرة  «مع أن  يزيد  والوليد فاجـران وظاملان غدّ
عىل غري  اإليامن من أمور الغيب. وألن هذا غيب وال يُعلم علام قاطعا بأهنم قد تركوا  الدنيا عىل 
غري  اإليامن وليس لنا دليل قطعي وال نص جازم عىل ذلك، وهناك احتامل  التوبة وذهابِهام من 
 الدنيا عىل  اإليامن، فألجل هذا ال جتوز  اللعنة بمثل هذا التخصيص والتلعني الشخيص، وإنام 
جتوز  اللعنة إذا كانت عامة كأن يقول: لعنة اهللا عىل الظاملني واملنافقني. وإالّ فال رضورة لغري 

هذا النوع من  اللعنة وال لزوم هلا بل هلا رضر»...
وهكذا ردّ عىل سعد الدين  التفتازاين.

هذا وإن سبب عدم إجابتي لرسائلك العلمية الدقيقة جوابا مفصال واالقتصار عىل هذا 
القدر املستعجل، هو مريض الشديد ومشاغيل املهمة.
الباقي هو الباقي

سعيد النوريس 
*   *   *

٤٤٥؛  ص:  واجلواهر  اليواقيت  الشعرانى،  انظر:  العزيز،  عبد  بن  عمر  قول  من  ألسنتنا»  فنطهر  أيدينا  اهللا  ر  « طهّ   (١)
الباجوري، رشح جوهرة التوحيد ٣٣٤.
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ر اهللا أيدينا فنطهر ألسنتنا] [ طهّ
أخي العزيز املحرتم!

إن طرق البحث أو حتى  التفكر يف ذلك اجلرح العميق الذي أبكي  العامل اإلسالمي قبل 
فَرات واحلرسات يُؤملني أملا  ألف وثالثامئة سنة، والذي دفع أهلَ احلقيقة مجيعا إىل إطالق الزَ
عرشين  باإلخالص -منذ  حقيقية  خدمة  خدمة  اإليامن  أن  والسيام  اخلاص.  مرشيب  يطيقه  ال 
واحدة  جريدة  لقراءةِ  عني  تدَ ومل  أنواعها،  بكافة  ميدان  السياسة  من  كليا  سحبتني  قد  سنة- 
إىل  احلياة  االلتفات  عدم  إىل  تدفعني  روحية  حالة  أمحل -مضطرا-  فإين  لذا  املدة.  هذه  طوال 
ب طوال عرشين سنة التي خلت. وعدم مراجعة  احلكومة  السياسية وإيثار حياة األرس المعذّ
وحفاظا عىل  اإلخالص من  خدمة  اإليامن  إىل  يردَ نقصٌ  دفاعايت أمام املحاكم- لئال   سو-
ر أحدا هبا طوال عرش سنوات، لئال أتلوث  االنثالم، بل مل أهتم بأخبار  احلرب العاملية ومل أذكّ
بالسياسة. إن هناك رضورة اآلن إنقاذ أهل  اإليامن من لدغات ثعابني ماردة هتامجهم هجوما 

ها القاتلة يف الكثريين أمام أنظارنا... رشسا من حيث حقائق  اإليامن وتنفث سمومَ
فام دام الوضع هكذا، فإن االنسالخ من هذا الزمان احلايل والذهاب إىل عصور سابقة 
املعنوية  القوة  يف  ويفتّ  أكثر  روحي  يسحق  البيت  عىل  أهل  الواقع  الرهيب  ومشاهدة  الظلم 

بني عذابا ال يوصف. ويعذّ
له  ألجل  اجلامعة»  بالفرد  ى  «يُضحَّ هو:  الذين  الظلمة  للسياسيني  الغادر  الدستور  إن 
نوعا  احلكام  بعضُ  اتّخذه  الذي  الرشين»  « أهون  اسم:  حتت  ظاملة  قاسية  وأحداث  وقائع 
هذا  العرص  يف  وحتى  حكمهم.  إدامة  ملصلحة  وأبرزوه  اإلضافية (النسبية)  أنواع  العدالة  من 
ويُهلك  فيها،  واحد  شخص  بخطأِ  كاملة  قريةً  هم  أحدُ يفني  الغادر  الدستور  هذا  بموجب 

أُلوف الناس لتوهمِ رضر قد يَلحق بسياستهم من جراء معارضةِ عرشة أشخاص...
وحيث إن هذا الدستور الغادر للسياسة قد دخل -إىل حد ما- بني  املسلمني يف العصور 
اإلسالمية، فقد آثر السلفُ الصاحلون السكوت -مضطرين- أمام هذه الدساتري الرهيبة، فَسدَّ 

ر ألسنتنا». ر اهللا أيدينا فنطهّ أئمةُ  أهل السنة واجلامعة تلك األبواب بقوهلم: «طهّ
يدع  ال  بام  أليام  عقابا  يف  اآلخرة  اآلن  عقاهبم  يرون  البيت  أهلَ  ظلموا  الذين  دام  وما 
من  قاسوا  ما  املظلومون -ثوابَ  البيت  أهلُ  وينال  الظَلَمة،  عىل  باهلجوم  معاونتنا  إىل  حاجة 
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تها ورفعتها، فاألوىل إذن تهنئتُهم بألوف  نا لسعَ عذاب موقت- درجةً عظيمة ال تبلغها عقولُ
حازوا  أهنم  مثلام  إذ  اآلن.  حلاهلم  التأمل  وليس  الواسعة  الرمحة  تلك  نيلهم  حيث  من  التهاين 
ماليني املراتب والسعادات الباقية يف  اآلخرة، مقابل بضع سنني من املتاعب واآلالم، كذلك 
أصبح كلٌّ منهم سيدا وسلطانا معنويا وإماما يف  عامل احلقيقة بدال من سلطنة دنيوية فانية يف 
أئمة  وصاروا  هلا،  أمهية  ال  التي  املضطربة  وسياستِها  املوقتة  وحاكميتِها  الدنيوية  حياهتم  مدة 
 األولياء واألقطاب بدال من والة الواليات... ففوزهم هذا هو فوز عظيم بماليني أضعاف 

مراتب  الدنيا.
وهم:  اجلديد  أساتذة  سعيد  من  السابقة  احلقيقة  أخذت  فقد  الدقيق  الرس  هذا  وألجل 
 اإلمام الرباين، الشيخ  الكيالين، اإلمام  الغزايل، واإلمام  زين العابدين ريض اهللا عنهم -حيث 
عيل  واإلمام  احلسني،  وسيدنا  خاصة-  اإلمامني  هذين  من  الكبري»  «اجلوشن  مناجاة  تلقيت 
دائام  معنويا  ارتباطا  هبم  ارتباطي   لد منهم  تلقيتُه  الذي  فالدرس  مجيعا.  عنهم  اهللا  ريض 
-بواسطة اجلوشن الكبري- هو تلك احلقيقة... لذا فاملرشب احلايل الوارد من رسائل النور إذن 
وال  الظاملني،  غدر  إىل  النظرُ  نا  ومشربَ ينسجم  ال  لذا  منهلهم.  من  ارتشفتُه  الذي  مشربُهم  هو 
حتى  التفكر فيه، حيث قد نال  الظاملون عقاهبم، واملظلومون ثواهبم بام هو فوق طوق عقولنا، 
نا هبا، والسيام واملصائب  فْ لِّ فاالنشغال بمثل تلك املسائل يُلحق الرضر بالوظيفة القرآنية التي كُ

تنـزل ترت عىل الدين يف الوقت احلارض.
السنة  علامء  أهل  من  األفذاذ  واملحققني  الدين  أصول  وأئمة  الكالم  علم  علامء  إن 
املحاكامت  وإقامة  اإلسالمية  العقائد  حول  كثرية  وتدقيقات  حتقيقات  إجراء  بعد  واجلامعة، 
العقلية واملوازنات يف ضوء اآليات الكريمة واألحاديث الرشيفة، ارتضوا بدساتيرَ يف أصول 
ها بالقوة. ومن هنا  الدين، تلك الدساتري تأمر باحلفاظ عىل مرشب رسائل النور احلايل، وتمدّ
ال يستطيع أي أحد -حتى لو كان من أهل  البدع ويف أي مكان كان- االعتراضَ عىل مرشبنا، 
أهل  اإلسالم  أنواع  من  نوع  أيُّ  يستطيع  تاما  حفظا  فيه  حمفوظة  حقيقةُ  اإلخالص  كانت  وملا 
الدخولَ يف دائرة رسائل النور، فاملتعصب يف تشيعه، واملغايل يف وهابيته، وأشد  الفالسفة مادية 
ويعيش  النور،  دائرة  يف  معا  بالدخول  بدأوا  قد  وتزمتا،  أنانية  وأكثر  العلامء  العلم،  يف  وعمقا 
مبرشين  بدخول  أمارات  هناك  إن  حتى  الدائرة...  تلك  يف  متحابني  إخوة  اآلن  منهم  قسم 
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واملصاحلة،  الرتابط  برضورة  يشعرون  ملا  الدائرة،  تلك  يف  احلقيقيني  الروحانيني  من   نصار
طارحني مواد املناقشة واملنازعة جانبا.

بمعنى أن رسائل النور التي أخرب عنها  اإلمام عيل ريض اهللا عنه بإشارات تبلغ حوايل 
األربعني وبدرجة الرصاحة أحيانا، هي ضامد جلروح هذا الزمان. وهلذا كفتنا تلك الدائرة فال 

نخرج منها.
عىل  اجلارية  وسياسته  حياته  ونقدَ  وجهه،  اهللا  كرم  عيل  سيدنا  لشخص  التعرض  إن 
 العدالة املحضة يشء، والتعرض لشخصيته املعنوية ونقدَ كامالته العلمية ومقامِ واليته ووراثته 
للنبوة، التي تفوق ألوف املرات شخصيته الظاهرية وحياته الدنيوية وسياسته االجتامعية يشء 

آخر، وأَنَّى ألحد الدنو من التعرض هلا أو نقدها. بل مل يرد ذلك قطعا ولن يرد.
ضُ الذين حياولون اجلمع بني اجلهتني معا، حيث يورث  ومن هنا يبدو رهيبا جدا تعرُّ
أهل  بني  كهذه  فتنة  حتدث  أن  يمكن  هل  أنه:  من  أهل  اإليامن  صفوف  يف  والدهشة  احلرية 
 اإليامن؟ علام أنه عدا أشخاصٍ تافهني خبيثني كيزيد  والوليد، فإن القسم األعظم ممن تعرضوا 
فأخطأوا،  االجتامعية،  اإلنسانية  وحلياته  اخلاصة  إلدارته  تعرضوا  عنه  اهللا  ريض  عيل  لإلمام 

وليس لكامالته وكراماته ووراثته للنبوة.
الضخام  األعداء  هجوم   لد الداخيل  الطفيف  الصغري  العداء  تركَ  الرضوري  من  إن 

اخلارجيني. إذ بخالف ذلك سيكون األمر يف حكم العون للعدو الكبري اخلارجي.
وهلذا فعىل املنحازين من  املسلمني إىل جهة من اجلهات ضمن دائرة  اإلسالم أن يتناسوا 

تلك العداوات الداخلية موقتا، كام تقتضيه مصلحة  اإلسالم.
*   *   *

[رسالة إىل سكرتري حزب الشعب اجلمهوري]
حرضة السيد   حلمي أوران!

:  وزير الداخلية السابق وسكرتري حزب «الشعب اجلمهوري»(١) حالياً
(١) حزب الشعب اجلمهوري: أسسه   مصطفى كامل سنة ١٩٢٣، وظل حيكم البالد بالقوة كحزب واحد دون معارض 
... من املبادئ األساس هلذا احلزب:  حتى سنة ١٩٥٠ حيث مل حيز يف االنتخابات سو ٦٩ نائباً من بني ٤٨٧ نائباً

العلامنية والقومية. أسس املعاهد القروية ومدارس  الريف يف أرجاء البالد لتخريج املعلمني لتعليم  اإلحلاد.



٢٨٨                                                                                                            المالحق   

وزيراً  كنتم  -يوم  فقط  واحدة  عريضة  إليكم  كتبت  سنة  عرشين  غضون  يف  أوالً:  
للداخلية- إالّ أنني مل أقدمها إليكم لئال أخلّ بقاعديت التي أسري وفقها. فإن شئتم فسأقرأها 
يل  فاسمحوا  للحزب.  عاماً  وسكرتيراً  للداخلية  سابقاً  وزيراً  بصفتكم  معكم  وأتكلم  لكم 
عرش  تكلم  لو  عاماً  عرشين  منذ  مع  احلكومة  يتكلم  مل  الذي  إذ  ساعتني،  أو  لساعة  بالكالم 

ساعات مع ركن من أركان  احلكومة وباسمها وملرة واحدة، فهو قليل.
واحلقيقة   ... احلزب حالياً حقيقةٍ لكم لكونكم سكرتري  إىل بيانِ  مضطراً  أجدين    : ثانياً
هي: أن هذا احلزب الذي تقوم أنت بمهمة سكرتاريته عليه مهمة أمام الشعب وهي أن    األمة 
الرتكية ومن معها من إخوة الدين احلاملني لراية  اإلسالم منذ ألف سنة جعلوا    األمة اإلسالمية 
وحقائق  العظيم  بالقرآن  البرشية  وا  ونجّ اإلسالمية،  وصانوا  الوحدة  ببطولتها  هلا  ممتنة  قاطبة 
الحقائقَ  كالسابق-  حالياً -ببسالة  تتبنّوا  مل  فإن  الرهيب.  والضالل  املطلق  من  الكفر   اإليامن 
واإليامنية  القرآنية  احلقائق  عىل  باحلث  الغرية-  تقوموا -وأنتم  أهل  مل  وإن  واإليامنية،  القرآنية 
مبارشة بدل قيامكم خطأ يف عهد سابق بالدعاية للمدنية الغربية وإضعافِ  الروح الدينية، فإين 
أحذركم وأنذركم قطعاً، وأبني ذلك بحجج قاطعة أن  العامل اإلسالمي سيَنفر من هذه  األمة 
أمام  وستقهرون  الرتكية،  البطل:    األمة  ألخيه  العداوة  سيضمر  بل  يوليها  املحبة  أن  من  بدالً 
 الفوىض واإلرهاب الذي يتسرت حتت ستار  الكفر املطلق الذي يسعى إلبادة   العامل اإلسالمي، 
وستكونون سبباً يف تشتيت هذه    األمة الرتكية التي هي قلعة   العامل اإلسالمي وجيشه البطل، 

وستمهدون الستيالء الغول الوحش (الشيوعية) عىل هذه البالد.
نعم، إن هذه   األمة البطلة ال تصمد أمام صدمات التيارين الرهيبني اآلتيني من اخلارج 
وإشاعةِ  املطلق  واالستبداد  املطلق  تيارَ  الكفر  اجلارف،  التيارَ  هذا  يصد  فال  القرآن.  بقوة  إالّ 
السفاهة وإباحة أموال الناس إالّ   األمة التي امتزجت روحها بحقائق  اإلسالم وأصبحت جزءاً 

من كياهنا، تلك   األمة التي تعتزّ باإلسالم مجداً ملاضيها.
احلقائق  روح  ببث  هلذه  األمة  واحلمية  الغرية  أهل  قيامُ  اهللا  بإذن  التيارَ  هذا  وسيوقف 
املدنية  الرتبية  نرش  من  بدالً  حياهتا  دستور  وجعلِها  هذه   األمة-  عروق  يف  لة  القرآنية -الموغِ

الغربية.
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ربطاً  به  وربطُهم  اإلسالمي  يف   العامل  مستعمراتِه  العدو  استاملة  فهو  الثاين:   التيار  أما 
بعد  اإلسالمي،  للعامل  املركزية  ومنـزلتِها  البالد  هذه  بمكانة  ثقتهم  بزعزعة  وذلك  وثيقاً، 
وبني   العامل  بينها  املعنوية  العالقة  انفصام  إىل  يفيض  والذي  واإلحلاد،  بالالدينية  وصمها 
عداء..  إىل  هذه  األمة-  جتاه  اإلسالمي  حيملها  العامل  ة -التي  األخوّ روح  وقلبِ  اإلسالمي، 
إذا  ولكن  اآلن.  حلد  النجاح  من  شيئاً  هبا  حازوا  التي  الرهيبة  اخلطط  هذه  أمثال  من  وغريها 
ل خطته الرهيبة هذه وعامل الدين اإلسالمي باحلسنى داخل البالد،  اسرتشد هذا التيار وبدّ
مثلام يالطف   العامل اإلسالمي، فإنه يغنم كثيراً ويكون ممن حافظ عىل إنجازاته، وعندئذٍ تنجو 

  األمة والبالد من كارثة مدمرة.
عىل  للحفاظ  والقومية،  احلمية  أهل  سكرتارية  مقام  تتولون  الذين  أنتم  سعيتم  فلو 
احلارضة  ونسبتم  احلسنات  الغربية،  املدنية  م  وتعمِّ الدينية  املقدسات  تسحق  التي  األسس 
وأحلتم  االنقالب  باسم  قاموا  الذين  األشخاص  من  قلة  إجراءاتِ  إىل  االنقالب  وحسنات 
النقائص املريعة والسيئات اجلسيمة إىل   األمة، فعندئذٍ تعممون إذن ما ارتكبه أشخاص قلة من 
سيئات إىل ماليني من السيئات. فتخالفون إذن آمالَ هذه   األمة املتدينة البطلة وجتافون  جيش 
الذين  امليامني  األبطال  ماليني  إىل  ظهركم  وتديرون  جميعاً  إذن  األمةَ  وتعارضون   اإلسالم، 

نون من رشفهم. نالوا رشف الشهادة، فتعذبون أرواحهم الطيبة وحتطون من شأهنم وتهوّ
إىل أولئك القلة  إذا نُسبتْ تلك  احلسنات التي أُحرزتْ هبمة  األمة وقوة  اجليش  وكذا 
القليلة من االنقالبيني، انحرصت ماليني  احلسنات يف بضع حسنات فقط وتضاءلت وزالت، 

ارة ألخطاء فاحشة. فال تكون كفّ
:  ال شك أن لكم معارضني يف جهات كثرية داخلية وخارجية، وحيث إين ال أنـظر  ثالثاً
وال أهتم بأحوال  الدنيا  والسياسة، فال أعرف تلك األمور. ولكن ألهنم ضايقوين كثيراً يف هذه 
جدتْ  السنة اضطررت أن أنظر إىل سبب هذه املضايقة، فعلمت أن معارضةً قد ظهرت. فلو وَ
هذه املعارضة زعيماً كفوءاً هلا وانطلقت إىل امليدان باسم احلقائق اإليامنية لغلبتكم وانترصت 
عليكم يف احلال، ذلك ألن تسعني باملائة من هذه   األمة مرتبط روحاً وقلباً باألعراف اإلسالمية 

. منذ ألف سنة، وحتى لو انقادت ظاهراً إىل ما خيالف فطرهتا فإهنا ال ترتبط به قلباً
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إالّ  يكون  فال  دينه  عن  تخلّى  لو  إذ   ،األخر األمم  أفراد  عن  خيتلف  املسلم  إن  ثم 
إرهابياً فوضوياً ال يقيده يشء أياً كان، بل ال يمكن إدارته بأيٍ من وسائل الرتبية واإلدارة إالّ 

 باالستبداد املطلق والرشوة العامة.
إىل  األمر  محيالً  اخترصها  عليها  كثرية  وأمثلة  احلقيقة  هذه  تثبت  كثرية  حجج  وهناك 

فطنتكم.
الشديدة  بحاجتها  شعرت  التي  االسكندنافية  عن  الدول  تتخلّفوا  أن  لكم  ينبغي  ال 
فلو  الدول.  من  وألمثاهلا  هلا  قدوة  تكونوا  أن  عليكم  بل  هذا  العرص،  يف  الكريم  إىل  القرآن 
أسندتم ذنوب االنقالب التي حصلت حتى اآلن إىل بضعة أشخاص، وسعيتم لتعمري الدمار 
 ،والسيام بحق األعراف الدينية- التي نجمت عن ظروف  احلرب العاملية وانقالبات أخر-
أهالً  وكنتم  العظيمة  لذنوبكم  كفارة  وألصبح  املستقبل  يف  عظيماً  شرفاً  هذا  سعيكم  لقلّدكم 

لصفة أهل احلمية والغرية عىل   األمة، ملا تقدمون من خدمة لألمة والوطن.
:  مادام  املوت ال يُقتل وباب  القرب ال يُغلق، وأنتم ستهرعون إىل  القرب كأي إنسان  رابعاً
له مائة ألف  بدِّ آخر، وأن ذلك  املوت -الذي ال مناص منه- إعدامٌ أبديّ ألهل  الضاللة، ال تُ
من الدعوات الوطنية وحب  الدنيا واإلنجازات السياسية، إالّ القرآنُ الكريم الذي يبدل ذلك 
بني  املوجودة  النور  رسائلُ  ذلك  أثبتت  كام  ألهل  اإليامن،  ترسيح  تذكرةِ  إىل  األبدي  اإلعدامَ 
حظرية  إىل  ذبت  جَ التي  هي  بل  كان،  ملحد  أي  وال  فيلسوف  أيُّ  يعارضها  مل  والتي  أيديكم 
 اإليامن كلَّ من قرأها من   الفالسفة بدقة وإنعام. وحتى يف ظروف هذه السنني األربع مل يملك 
ها وتصديقها، فلم  كم األربع إالّ اإلعجابَ هبا وتقديرَ   الفالسفة والعلامء  اخلرباء وال محاكمُ
يعرتضوا عليها، حلججها الرصينة يف إثبات احلقائق اإليامنية، فضالً عن أهنا ال رضر يرد منها 
هلذا الوطن واألمة، بل إهنا سد قراين -كسد ذي القرنني- أمام التيارات الرهيبة املهامجة. ويل 

مائة ألف شاهد عىل هذا من    األمة الرتكية والسيام من   الشباب املثقف.
التي  هذه  أفكاري  تبنّي  هو  األساس  واجبكم  فإن  املذكورة  هذه  األسباب  فألجل 
طرحتها لكم بجد واهتامم. فأنتم تستمعون دائماً إىل الكثريين من الدنيويني السياسيني، فيلزم 
- إىل ضعيف عاجز مثيل واقف عىل شفري  القرب يبكي عىل حال املواطنني  االستامع -ولو قليالً

ويتكلم معكم يف سبيل  اآلخرة.
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[ال أُحسن  الظن بنفيس]
إخويت األوفياء الصادقني!

جواب خطر عىل البال ملناسبة سـؤال مادي ومعنوي
يقال:  لِمَ ال تقبل مقاماً ومزايا لشخصك بالذات الذي هو موضع حسن ظن مفرط 
لطالب النور وقناعتهم التامة بحق شخصك، علماً أن قبولك ذلك املقام يكون مثار شوقهم 
للعمل يف خدمة  اإليامن. بل نجدك تَرصف تلك املزايا عن شخصك إىل رسائل النور وحدها، 

وتُظهر نفسك خادماً كثري  الذنوب؟!
ال  قويةً  مرتكزاتٍ  النور  لـرسائل  فإن  هلام،  منتهى  ال  له  وشكراً  هللا  حمداً  اجلواب:  
تتزعزع، وحججاً نافذة ساطعة ال ختبو بحيث تستغني عام يُظن يف شخيص من مزايا وقابليات. 
قوهتا  وتَستمد  مؤلفها،  قابلية  عىل  أمهيتها  تبني  التي   األخر واآلثار  كاملؤلفات  ليست  فهي 
أعدائي  أرغمت  حتى  سنة،  عرشين  منذ  القاطعة  حججها  عىل  تستند  هي  بل  منه،  وحسنها 
نقطةَ  شخصيتي  كانت  فلو  اجلميع.  أمام  واضح  واألمر  االستسالم،  عىل  واملعنويني  املاديني 
رضبتهم  نـزلوا  يُ أن  كنهم  مْ يُ كان  الظلمة  ومعارضيَّ  أعدائي   امللحدين  فإن  هلا،  مهم  استنادٍ 
ر املذنب. بينام أولئك األعداء لطيشهم  القوية بـرسائل النور، وذلك بالنيل من شخيص المقصّ
من  والنيل  قيمتي  من  للحط  والوسائل  الدسائس  من  وسعهم-  -ما  يدبرون  وبالهتهم 
، ال يستطيعون أن  ولوا دون توجه الناس نحوي وإقبالِهم عليّ شخصيتي، وإذ هم يسعون ليَحُ
ولوا دون فتوحات رسائل النور اإليامنية وال التهوين من شأهنا، بل يعجزون عن أن جيعلوا  يحُ

روا من صفاء أذهاهنم وقلوهبم. حمبني جدداً يتخلون عن خدمة  اإليامن، رغم ما كدّ
فُض  فألجل هذه احلقيقة، وألجل طغيان  األنانية وهيمنتها الواسعة يف هذا الزمان، أَرْ
ي وطوقي، ألين كإخويت، ال أحسن  الظن  حسن  الظن املفرط بشخيص الذي يفوق كثيراً حدّ
بنفيس، فضالً عن أن املقام األخروي الذي منحه إخويت أخاهم هذا الفقري إن كان مقاماً دينياً 
 حقيقياً، وإن كنت أعلم أن نفيس أهلٌ له -حاش هللا- فهذا دليل عىل عدمه، وإذا كنت أر
وذلك -حسب  كذلك،  نَحهم  ومِ هداياهم  قبول  عدم  إذن  يلزم  املقام  ذلك  عن  فارغاً  نفيس 
القاعدة املذكورة يف املكتوب الثاين- فضالً عن أن الذي ير نفسه صاحب مقام فاألنانية ربام 

تتداخل يف األمر.
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[مسلك النور حيقق فوائد الطريقة]
إخويت األعزاء األوفياء!

أخي العزيز البطل  صربي!
ني كالسيد « غالب» للجيش اإلسالمي. إن هذا الفاضل  نسأل اهللا أن هييئ جنودا مضحّ
م  وانتشالهَ أهل  اإليامن  جذبَ  وحياول  « خلويص».  كخدمةِ  والرشق  يف  الغرب  خيدم  اإليامن 
من  الضاللة عن طريق التصوف. إن هذا الفاضل قد حاول سابقا أن يعمل يف مسلك النور 
 عالقته بالرسائل. إالّ أن أساس  قبل اطالعه عىل الرسائل ويتمكن أن يعمل أكثر عندما تقوّ
عن  الذنوب،  واالجتناب  بالفرائض  االهتامم  الرشيفة،  النبوية  احلقيقة،  السنة  النور؛  مسلك 
وينظر إىل التصوف بدرجة ثانية وثالثة. أما أخونا «غالب» فهو يعمل يف صفوف «العلويني» 
والرفاعية  والشاذلية  القادرية  طرق  خالصة  هي  صوفية  طريقة  يف  دروسا  يلقنهم  أن  فيفكر 
باجلنة،  املبرشين  والعرشة  الراشدين  للخلفاء  التعرض  عدم  برشط  النبوية  وضمن  السنة 
وضمن نطاق  حمبة آل البيت. وهذا السلوك له فوائد مهمة عدة باسم احلقيقة ويف سبيل إنقاذ 

 اإليامن وصيانته من  البدع.
أوالها:  هلا فائدة جليلة يف احليلولة دون كسب التيارات األخر العلويني، وصونِهم 

من غلو الرافضة والتيار السيايس البكتايش.
ثانيتها:  أن العلويني الذين اختذوا حبَّ آل البيت مسلكا هلم ال يدخلون ضمن  الكفر 
قلوهبم  يف  البيت  آل  محبةُ  توغلت  كلام  ألنه  روافض.  كانوا  لو  حتى  بل  أفرطوا،  مهام  املطلق 
يتمسكون  بل  البيت.  وآل  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم  للرسول  العداءَ  املتضمن  يدخلون  الكفر  ال  فإهنم 
طريق  عن  النبوية  دائرة  السنة  إىل  هؤالء  أمثال  فجلبُ  تلك  املحبة.  بوساطة  بشدة  باإلسالم 

عدّ فائدة جليلة. الصوفية يُ
ثم إن جلب العلويني إىل دائرة النور فيه مصلحة عظيمة، وذلك للحيلولة دون استغالل 
تيارات سياسية شجاعتَهم الفطرية، بام يرض وحدة أهل  اإليامن. وملا كان أستاذ طالب رسائل 
دخول  فينبغي  النور،  مسلك  يف  أساس  البيت  آل  وحبُّ  عنه،  اهللا  ريض  عيل  هو  اإلمام  النور 

العلويني احلقيقيني إىل دائرة النور بشوق كامل.
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الصوفية  مسلك   الطريقة  يف  مشكالتٍ  هناك  وألن  إنقاذ  اإليامن،  زمانُ  الزمان  هذا  إن 
فوائدَ  قة  محقِّ احلقيقة  مسلكَ  النور  دائرة  تسلك  لذا  هذا،  زمن  البدع  ويف  والسلوك  بالسري 

  الطريقة الصوفية. 
اكتبوا هذا إىل أخينا ذاك مع سالمي ومع هتنئتي له بشهر رمضان املبارك وليدعُ لنا أيضا.

*   *   *

[قد أغلقتُ منافذ  النفس]
إخويت األوفياء الصادقني!

، إالّ أنني  جاءين عدد من   األطباء من أركان طالب  النور، حينام اشتدت وطأة  املرض عليّ
مل أفاتح أولئك الصادقني  املخلصني حول مريض الشديد، ومل أتناول عالجاهتم، بل مل أشاورهم 
احلاجة  أمسّ  يف  وأنا  تعرصين  كانت  اآلالم  أن  رغم  يب  ألمّت  التي  األمراض  شؤون  يف  أصالً 
إليهم. فلام رأوين ال أدير احلديث حول  املرض قطعاً، اعرتاهم قلق واضطراب. لذا اضطررت 
. نَ من الكدر» أرسلها إليكم علّها تفيدكم أيضاً إىل بيان حقيقة ذات حكمة. « من آمن بالقدر أمِ
من  -بإحياء  معاً  بان  ينقِّ بالسوء،  األمارة  ونفيس  املتسرتين،  أعدائي  إن  هلم:  قلت 
بسببه  لُّوا  ويُخَ عليه،  ليستحوذوا  خلقي،  يف  واهٍ  وعِرق  عندي  ضعيف  طبعٍ  عن   الشيطان- 

بخدمتي اإليامنية املخلصة، ويعرقلوا نرش األنوار.
إذا  ألنه  هو  املرض،  إنام  للعمل،  مانع  وأخطر  عند  اإلنسان،  جانب  أضعف  إن   ! حقاً
اهتم املريض بمرضه كثيراً اشتدت أحاسيس اجلسد عليه وسيطرت حتى جيد املريض نفسه 
.. فتُسكت تلك األحاسيس الروحَ والقلب عندئدٍ وجتعل الطبيب كأنه حاكم مستبد،  مضطراً
بالتضحية  املتسمة  بخدمة  اإليامن  يخلّ  الذي  هو  وهذا  وعالجاته.  توصياته  إطاعة  إىل  تلجئه 

والفداء واإلخالص التام.
ولقد حاول أعدائي املتسرتون استغالل هذا اجلانب الضعيف عندي وما زالوا كذلك 
هذه  من  شيئاً  ينالوا  مل  أهنم  إالّ  اخلوف  والطمع  والشهرة  طبع  استغالل  حاولوا  كام  حياولون، 

النواحي، فأدركوا أننا ال نعبأ بيشء من أحكامهم حتى بإعداماهتم.
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العيش،  االهتامم  هبموم  ومها  لد  اإلنسان،  واهياً  وعرقاً  ضعيفاً  لقاً  خُ هناك  إن  ثم 
ذلك  من  اهللا  بفضل  شيئاً  جينوا  مل  ولكن  منهام،  لالستفادة  كثيراً  عنهام  بحثوا  فقد   ، والطمعُ
اجلانب الضعيف، حتى خلصوا إىل أن متاع  الدنيا الذي يضحون يف سبيله بمقدساهتم، تافهٌ ال 
يساوي شيئاً عندنا. وقد حتقق ذلك عندهم بحوادث كثرية، حتى إنه خالل هذه السنني العرش 

املاضية استفرسوا أكثر من مائة مرة استفساراً رسمياً من اإلدارات املحلية: بِمَ يعيش؟
فيه،  واهٍ  وجانب  يف  اإلنسان  ضعيف  عرق  املراتب  إىل  والتطلعَ  طلب  الشهرة  إن  ثم 
فقد أمرت -السلطات- أن يُستَغل ذلك العرق الضعيف عندي، فقاموا باإلهانات والتحقري 
إدراكاً  وأدركوا  يشء،  إىل  يوفقوا  مل  اهللا-  ولكنهم -بفضل  للشعور.  اجلارح  املؤمل  والتعذيب 
بالنفس  وإعجاباً  رياءً  نعتربها  الدنيوية  من  الشهرة  إليه -حلد  العبادة-  يتطلعون  ما  أن  قاطعاً 
اً باإلنسان. وأن ما يُولُون من اهتامم بالغ نحو  حب اجلاه والشهرة الدنيوية ال يساويان  مضرّ

هم هبذه اجلهة بلهاء جمانني. عندنا رشو نقري، بل نعدّ
-من  أنه  مع  م،  يقاوَ ال  وعرقاً  ضعيفاً  جانباً  خدمتنا-  حيث  -من  فينا  يعدّ  ما  إن  ثم 
هذا  به،  والظفر  إدراكه  إىل  يتلهفون  بل  كلهم،  الناس   لد مقبول  جانب  احلقيقة-  حيث 
تلك  النعمة  وينال  مراتب  الوالية،  يف  ويعرج  معنوياً  مقاماً  حيرز  الشخص  كون  هو  اجلانب 
زمان  يف  أنه  إالّ  النفع،  غري  وليس له  البتة،  فيه  رضر  ال  أنه  رغم  اجلانب  فهذا  بالذات.  لنفسه 
شعور  انحرص  حتى  الشخصية  املنافع  واستهدفت  األثرة  فيه  وطغت  فيه  األنانية  استولت  قد 
 اإلنسان يف إنقاذ نفسه.. أقول: إن القيام بخدمة  اإليامن يف هذا الزمان -تلك اخلدمة التي تستند 
إىل رس  اإلخالص وتأبى أن تستغل ألي يشء كان- تقتيض عدم البحث عن مقامات معنوية 
شخصية، بل جيب أالّ تومئ حتى حركاتُ املرء إىل طلبها والرغبة فيها، بل يلزم عدم التفكري 

. وذلك لئال يفسد رس  اإلخالص احلقيقي. فيها أصالً
ومن هنا أدرك الذين يسعون الستغالل هذا اجلانب الضعيف لديّ بأين ال أحتر خارج 
خدمة النور ما يتحراه كل إنسان من كشف وكرامات وخوارق ومزايا أخر روحية فرجعوا 

خائبني من هذا اجلانب.
املقبلة  القدر  ليلة  جيعل  أن  الواسعة  برمحته  تعاىل  ونسأله   .. فرداً فرداً  إخواننا  إىل  حتياتنا 
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يف  الليلة  تلك  بحقيقة  ونستشفع  طالب  النور  من  طالب  لكل  من  العبادة  سنة  ثامنني  بمثابة 
دعواتنا هذه.

*   *   *

[حول  النظر احلرام]
إخويت األعزاء األوفياء!

لقد حان وقت تبيان حادثة عجيبة حليايت، ومؤملة ولطيفة، وىف الوقت نفسه نبيّن ما يبثه 
ه أحدا قط، مما يتوضح كيف أن األعداء  األعداء من افرتاء شنيع ال يمكن أن يُقنع الشيطانُ نفسُ

مل يبق لدهيم أي سالح كان جتاه النور.
الوايل  مضيف  يف  سنتني  مكثت  أنني  حيايت  تاريخ  عىل  املطلعني   لد املعلوم  من  إنه 
والعلامء..  للعلم  احرتامه  ولفرط  الشديد  إرصاره  عىل  بناء  يف  بتليس  باشا»  « عمر  املرحوم 
كنت  أين  ومع  كبريات..  بالغات  وثالث  صغريات  منهن  ثالث  ست؛  البنات  من  له  كان 
مل  إذ  الكبريات؛  الثالث  بني  أميّز  أكن  مل  أنني  إالّ  سنتني  طوال  واحد  سكن  يف  معهم  أعيش 
 ، عليّ ضيفاً  يوماً  أحد   العلامء  نـزل  حتى  بينهن.  وأميّز  أعرفهن  كي  إليهن  أسدد  النظر  أكن 
معرفتي  لعدم  حويل،  من  الذين  احلرية  فأخذت  بينهن،  وميّز  فقط  يومني  ظرف  يف  فعرفهن 
العلم  عزة  «صونُ  أجيبهم:  فكنت  إليهن؟».  تنظر  ال  «ملاذا  باالستفسار:  وبدؤوا  إياهن. 

يمنعني من  النظر احلرام».
ويف أحد املهرجانات املقامة يف  إسطنبول، قبل أربعني سنة، كان االزدحام عىل أشده... 
طرفَي  عىل  العاريات  الكاسيات  واألرمن  الروم  ومن  نساء  إسطنبول  من  ألوفٌ  اصطفت 

اخلليج (الذي يقسم جانب  إسطنبول إىل قسمني).
إىل  لينقلنا  قارب  يف  النيايب)  املجلس  عضوا  والسيد  إلياس (ومها  طه  مع  السيد  ركبت 

هناية اخلليج حيث االحتفاالت تقام هناك.
كان القارب يمر من أمام أولئك النساء، ومل يكن يل علم أصال من أن المالّ طه واحلاج 
 إلياس قد اتفقا عىل مراقبتي بالتناوب واختباري يف  النظر إىل النساء، حتى اعرتفا بذلك بعد 

ساعة كاملة من التجوال يف القارب وبني أولئك النساء قائلَني:
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ك هذا، أنك مل ترفع برصك إليهن قط. نا أمرُ رَ يـَّ لقد حَ

بة باآلثام، ألن عاقبتَها آالم وحرسات. قلت:  أنا ال أريد أذواقا موقتة تافهة مشوّ
والدخول  اهلدايا  قبول  عن  كليا  حتاشيت  أنني  جيدا  يعرفون  يصادقونني  الذين  إن  ثم 
القرآنية  واخلدمة  النور  رسائل  كرامة  صيانة  فألجل  كلها،  حيايت  طوال  املتصدقني  منّة  حتت 
لة إىل أذواق  الدنيا املادية واالجتامعية  وحفاظا عىل سالمتها تركت االهتامم بكل ما يمتّ بصِ
وقد  بإعدامهم.  حتى  بل  الشخصية  واألغراض  املآرب  أهل  بتهديدات  أبال  ومل  والسياسية، 
ظهر هذا بجالء خالل السنوات العرشين التي قضيتها يف النفي والترشيد املعذب ويف السجن 

الرهيب ويف املحاكم.
سنة،  وسبعني  مخس  طوال  دام  والذي  العظيم،  الدستور  هذا  أملك  الذي  الوقت  وىف 
هتوينا  ببال  الشيطان  حتى  ختطر  ال  شنيعة  فرية  يُشيع  يف  احلكومة  منصبا  يَشغل  بموظف  وإذا 
من شأن رسائل النور الرفيعة، حيث قال: «ترتدد عليه ليالً الفاحشاتُ مع ما لذّ وطاب من 
املأكوالت»، علام أن بايب مغلوق من اخلارج ومن الداخل ليال، وأن هناك من يسهر للصباح 
يراقب الباب بأمرِ ذلك املوظف الشقي. يعرف الجيرانُ واألصدقاء جيدا أنني ال أقبل أحدا 

للزيارة منذ العِشاء حتى الصباح.
لو  حتى  االحتامل  هذا  يورد  ال  بل  وأمحق  سفيه  أنه  شك  ال  الفرية  هذه  يفرتي  فالذي 

أصبح محارا بل حتى لو أصبح شيطانا.
فذلك الشخص املفرتي قد علم خطأه فتخىل عن مثل هذه املكايد، مغادرا هذا املكان 

إىل غري رجعة وبئس املصري.
*   *   *

[ وظائف السيد  املهدي]
إخويت األعزاء األوفياء!

لقد سألني -باسم الكثريين- من له شأن وبركة من طالب النور قائال:
إن قسام ممن هلم شأن وإخالص من طالب النور يظنون بك -وبإرصار- أنك املرشد 
العظيم من آل البيت الذي يأيت يف  آخر الزمان. وأنت مهام تبالغ يف جتنب هذا، فهم يزيدون 
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إحلاحا وإرصارا يف ظنهم. وأنت بدورك تصرّ عىل رفض فكرهم وتتحرز كثريا منه. فال جرم 
أهنم يملكون حقيقة ولدهيم حجة قاطعة. وأنت كذلك تستند إىل حقيقة وحكمة فال توافقهم 

يف ظنهم. وهذا تضاد نطلب حلَّه عىل كل حال.
وأنا أقول جوابا هلذا األخ الفاضل الذي ينطوي سؤالُه عىل كثري من املسائل:

إن أولئك النوريني اخلواص يملكون حجة، إالّ أهنا حتتاج إىل تعبري وتأويل من جهتني:
الشخص  يمثل  الذي  السيد  املهدي  أن  إىل  رسائيل  يف  مرات  عدة  أرشت  لقد  األوىل:  
أن  تعاىل  رمحته  من  نرجو  فنحن  وظائف.  ثالث  له  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  آلل  السامية  للجامعة  املعنوي 
تقوم جماعتُه، وطائفةُ السادة الكرام بتلك  الوظائف إن مل تقم القيامة فجأة، ومل تضلّ البرشية 

ضالال بعيدا. 
ووظائفه الثالث ستكون اآلتية: 

كل  قبل  املادي  والفكر  بدحض   الفلسفة  بالقيام  وذلك  إنقاذ  اإليامن،  األوىل:   الوظيفة 
يشء. النتشار أفكار املاديني والطبيعيني انتشارَ  الطاعون يف البرشية واستيالء العلوم والفلسفة 

املادية عىل األذهان. 
إن حفظ أهل  اإليامن من رشور  الضاللة، يقتيض إجراء حتقيقات علمية واسعة وأبحاث 
متواصلة دائبة، التي تتطلب  التجرد من مهوم  الدنيا ومشاغلها جتردا كامال، وال يسمح الوقت 
اإلسالمية  يف  اخلالفة  كم  الحُ أعباء  ألن  بالذات،  هذه  بمهمته  السيد  املهدي  لقيام  واألحوال 
ما.  جهةٍ  يف  طائفةٌ  قبله  املهمة  بتلك  تنهض  أن  فالبد  األمور.  بتلك  لالنشغال  له  وقتا  ع  تدَ ال 
املهمة  تلك   أد قد  فيكون  له،  ا  معدّ منهاجا  أثر  من  هؤالء  نه  دوّ ما  السيد  املهدي  وسيجعل 

عىل أتمّ وجه.
ها املعنوي، ما هم إالّ طالب يتصفون  وجيشَ تستند إليها هذه الوظيفة  إن القوةَ التي 
وأمهيته  بقوة  اجليش  ون  يعدّ فهم  قلّة  كانوا  فمهام  والرتابط.  والوفاء  باإلخالص  تاما  اتصافا 

 . معنىً
وإنقاذ  املحمدية،  اخلالفة  باسم  املجتمع  يف  اإلسالمية  إحياء  الشعائر  الثانية:   الوظيفة 

البرشية من املهالك املادية واملعنوية والغضب اإلهلي، مستنِدا إىل وحدة  العامل اإلسالمي.
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ونقطةُ استناد هذه الوظيفة والعاملني هلا يلزم أن يكون جيوشا تعدادها املاليني.
أحكام  تنفيذ  و  اإلسالمية  إلقامة  الرشيعة  السيد  املهدي  يسعى  الثالثة:   الوظيفة 
طلت  القوانني  عُ أن  وبعد  القرآن،  أحكام  من  كثري  بتطبيق  العطبُ  حلق  أن  بعد  القرآن 
ألداء  فيحظى  الزمن.  بمرور  حصلت  التي  االنقالبات  جراء  من  التعطيل  بعضَ  الرشعية 
اإلسالمية،  وبمؤازرة  الوحدة  مجيع  املؤمنني،  من  املعنوي  بالتأييد  هذه  اجلسيمة  مهمته 
الذين  البيت  آل  من  املضحني  األبطال  ماليني  والسيام  به  واألولياء  مجيع  العلامء  وبالتحاق 
ظهره  ويسندون  أزره  هم  جميعُ ون  فيشدّ العصور،  من  عرص  كل  يف  وقوة  وبكثرة  يوجدون 

العظمى.. الوظيفة  هبذه  قيامه  سبيل  يف 
وملا كانت حقيقة األمر هكذا، فإن إنقاذ  اإليامن وإرشاد الناس عامة إىل  اإليامن إرشادا 
حتقيقيا بل جعْل إيامن العوام حتقيقيا هو أُوىل وظائف السيد املهد وأرفع مسلك من مسالكه، 
الوظيفة  هذه  يرون  النور  طالب  وألن  وحقيقته،  بمعناه  واملرشد   املهد اسم  يقتيض  والذي 
بتاممها يف رسائل النور، تظل الوظيفتان الثانيةُ والثالثة يف املرتبة الثانية والثالثة عندهم بالنسبة 
نظرةَ  حمقون-  النور-وهم  لرسائل  املعنوي  الشخص  إىل  ينظرون  لذا  األوىل.  الوظيفة  هلذه 
ذلك  ممثل  أنه  الضعيف-  النور -هذا  رسائل  مؤلِّف  يف  يظنون  إهنم  وحيث  من  املهدي،  نوعٍ 

الشخص املعنوي الناشئ من تَرابُط طالب النور، لذا يطلقون أحيانا ذلك االسم عليه أيضا.
اإلفراط  ألن  عنه،  مسؤولني  ليسوا  أهنم  إالّ  وسهو،  التباسٌ  هذا  أن  من  الرغم  وعىل 
املفرط  حسن  الظن  إىل  أنظر  كذلك  وأنا  عليه.  يُعرتض  وال  القدم  منذ  سارٍ  حسن  الظن  يف 
ح لكامل عقيدة طالب النور، فال أعرتض  إلخويت هؤالء، كأنه دعاء منهم وأُمنية، وأنه ترشّ

عليهم كثريا.
يفهم هبذه التحقيقات تأويل ما شاهده بعض  األولياء السالفني يف كشفياهتم أن رسائل 

النور مهديُّ  آخر الزمان. بمعنى أن هناك التباساً يف نقطتني، فيلزم  التأويل:
أوالها:  الوظيفتان األخريتان (الثانية والثالثة) رغم أهنام ليستا يف أمهية الوظيفة األوىل 
من زاوية احلقيقة، إالّ أن إقامة احلكم اإلسالمي يف األرض بجيوش اخلالفة املحمدية  والوحدة 
منهم  العوام   لد والسيام  الناس،  عند  األوىل  الوظيفة  من  مرة  ألفَ  أوسعَ  تظهر  اإلسالمية 
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ولد أرباب  السياسة وبالذات يف أفكار عرصنا هذا. حتى إذا ما أُطلق هذا االسم « املهدي» 
يوحي  مما  األوىل،  دون  الذهن  إىل  تتبادران  اللتان  مها  الوظيفتني  هاتني  فإن  ما،  شخص  عىل 
-ذلك االسم- إىل معنى سيايس. وربام يورد إىل الذهن معنى اإلعجاب بالنفس، ولربام يظهر 

رغبات  الشهرة وذيوع الصيت، والتطلع إىل املقامات الرفيعة.
أهنم  العليا  املقامات  إىل  واملتطلعني  السذج  من  كثريٌ  كذلك-  قديام -واآلن  ادّعى  وقد 

سيكونون « املهدي».
وعىل الرغم من أن جمددين و مرشدين هيدون الناس إىل سواء السبيل قد أتوا ويأتون، 
فإن أحدا منهم ال يتخذ عنوان «السيد  املهدي» الكبري الذي سيأيت يف  آخر الزمان، وذلك ألنه 

ال يؤدي سو وظيفة واحدة من  الوظائف الثالث يف جهة ما.
ثم إن  اخلرباء يف حمكمة « دنيزيل» قالوا عن  طالب النور -حسب اعتقاد بعضهم-: إذا 
هلم  قلت  قد  وأنا  صدر.  برحابة  قونه  يصدّ طالبه  مجيع  فإن  أنه   املهدي  النوريس  سعيد  ادّعى 
هذا  يف  خمتلطة  األنساب  إن  حيث  البيت  من  آل  نفيس  أعدّ  أن  أستطيع  ال  إنني  يف  املحكمة: 
الزمان بام ال يمكن متييزها، بينام مهدي  آخر الزمان سيكون من  آل البيت. رغم أنني بـمثابة 
آل  معاين  من  معنىً  وإن  منه،  احلقيقة  درس  وتلقيت  وجهه  اهللا  كرم  عيل  لسيدنا  معنوي  ابن 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص يشمل  طالب النور احلقيقيني، فأعدّ أنا أيضاً من  آل البيت، إالّ أن هذا الزمان هو 
وحبُّ  يف  األنانية  الرغبةُ  كانت-  جهة  النور -بأية  مسلك  يف  وليس  املعنوي،  الشخص  زمان 
الشخصية، والتطلع إىل املقامات واحلصول عىل الرشف وذيوع الصيت، وكل ذلك منافٍ لرس 

.  اإلخالص تماماً
فأنا أشكر ريب اجلليل بام ال هناية له من  الشكر أنه مل جيعلني أُعجب بنفيس، لذا ال أتطلع 
إىل مثل هذه املقامات الشخصية التي تفوق حدي بدرجات ال تعد وال حتىص، بل لو أُعطيتُ 
مقامات رفيعة أخروية فإنني أجد نفيس مضطراً إىل التخيل عنها لئال أخلّ باإلخالص الذي يف 

النور. هكذا قلت للخرباء وسكتوا.
*   *   *
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[لِمَ تركت  السياسة؟]
أخي العزيز الويف السيد  رأفت!

نا معا أُخطر عىل قلبي بشدة ألبيّن حقيقة وهي اآلتية:  أوال:  ملناسبة حوادث جزئية تمسّ
إن طالبا خاصا للنور من أمثالكم ال شك يعرف أن رسائل النور ال تكون أداة ألي يشء 
حقائق  اإليامن  توضيح  وهي تعمل عىل  وتعاىل،  اهللا سبحانه  إالّ  مرضاة  منها  بتغَى  يُ وال  كان، 

بالذات وقبل كل يشء، وذلك إلنقاذ إيامن الضعفاء واحلاملني للشكوك والشبهات.
ثانيا:  إن أعظم قوة لرسائل النور جتاه معارضيها الكثريين، هي  اإلخالص. فالرسائل 
مشاعر  عىل  تنبني  التي  بالتيارات  أيضا  هتتم  ال  يف  الدنيا،  كان  يشء  ألي  أداة  تكون  ال  مثلام 
يفسد  اإلخالص  االنحياز  عِرق  ألن  وذلك  السياسية،  للتيارات  والسيام  واملواالة  االنحياز 
ويغيّر لون احلقيقة. حتى إن السبب يف تَركي  السياسة منذ ثالثني سنة هو أن عاملا صاحلا قد 
عاملا  انتقد  نفسه  الوقت  ويف  السيايس.  فكره  مع  ينسجم  فكرا  حيمل  منافق  عىل  بحرارة  أثنى 

صاحلا حيمل أفكارا ختالف أفكاره انتقادا شديدا حتى وصمه بالفسق.
بمعنى أن عِرق  املنافسة إذا اختلط معه التحيز السيايس، نشأت أخطاء عجيبة مثل هذا. 

وهلذا قلت: «أعوذ باهللا من  الشيطان والسياسة»، فرتكت  السياسة من ذلك الوقت.
واحدة،  جريدة  سنة  عرشين  منذ  أقرأ  مل  فإنني  هبا-  أعلم  احلالة -وأنتم  لتلك  ونتيجة 
ومل أهتم بحوادث  احلرب طوال عرش سنوات ومل أستمع إليها ومل أتلهف هلا، بل مل أحاول أن 
أعرف عنها شيئا. وطوال اثنتني وعرشين سنة من سني األرس والعذاب مل أدنُ من االنحياز 
واملواالة إىل جهة أو الدخول يف  السياسة، وذلك لئال يترضر  اإلخالص الذي حتمله رسائل 

النور. فلم أراجع دوائر الدولة ألجل راحتي، سو لعرض دفاعايت أمام املحاكم.
من  ألمثاهلا  وسيلة  أكون  ال  كام  واملعونات،  الصدقات  أقبل  ال  أنني  تعلمون  ثالثا:  
املساعدات، لذا أبيع مالبيس اخلاصة وحاجيايت الرضورية، ألبتاع بثمنها -من إخويت- كتبي 
لئال  النور،  رسائل  إخالص  يف  دنيوية  منافع  دخول  دون  ول  ألَحُ وذلك  استنسخوها،  التي 
يصيبها رضر. وليعترب من ذلك اإلخوة اآلخرون، فال جيعلوا الرسائل وسيلة ألي يشء كان.
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فال  إليها،  ويطمئنوا  هبا  فلريضوا  احلقيقيني؛  النور  لطالب  كافية  النور  رسائل  ا:   رابعً
يتطلعنّ أحد منهم إىل مراتب أعىل وأسمى، أو منافع معنوية ومادية.

*   *   *

[حول  مصطفى كامل]
ذيل العريضة املقدمة إىل رئيس اجلمهورية اضطررت إىل كتابتها

بمودّهتم  متذرعني  يسحقونني  أهنم  هو  عليّ  احلاقدين  هلجوم  األساس  السبب  إن 
ومواالهتم ملصطفى كامل. وأنا أقول ألولئك احلاقدين:

لقد قلت يف حق شخص مات وانتهى أمره وانقطعت عالقته باحلكومة: «إنه سيظهر 
من  استنباطا  سنة  ثالثني  قبل  قلتُه  الكريم».  بالقرآن  األرضار  يُلحق  شخص  الزمان  يف  آخر 
الذين  احلاقدين  وأن  كامل.  هو  مصطفى  الرجل  ذلك  أن  الزمان  أظهر  ثم  رشيف.  حديث 
كامل  إىل  مصطفى  أُسند  ال  إنني  حيث  سنة،  عرشين  منذ  واهية  بحجج  يعذبونني  يوالونه 
وتفانيه  ببطولته  العالمَ    تحدّ الذي  انتصاراته  ومجدَ  هذا  اجليش  شرفَ  للحقيقة-  -خالفا 

يف احلق منذ مخسامئة سنة.
تُسند  واملعنوية  املادية  والغنائم  واحلسنات  الرشف  إن  املحكمة-  يف  أثبتُّ  -وكام  نعم 
ضوء  ففي  الرئيس.  إىل  اخلاطئة  واإلجراءات  تُسند  الذنوب  بينام  عليهم،  ع  وتوزّ إىل  اجلامعة 
هذه القاعدة احلقيقية، فإن أجماد  اجليش والرشف الذي أحرزه بانتصاراته -وال سيام الضباط 
األشاوس الذين تولوا إدارته- ال تُسند إىل  مصطفى كامل، وإنام األخطاء والذنوب والنقائص 
كرامةِ  اجليش  بإهانةِ  يقومون  إنام  له  حمبتي  بعدم  يتهمونني  فالذين  وحده.  إليه  تُسند  التي  هي 
احلقيقة  هذه  إلثبات  استعداد  عىل  وإين  خونة  األمة؛  أهنم  هؤالء  إىل  أنظر  لذا  رشفه،  وقدحِ 

ألولئك العنيدين املوالني له كام أثبتّها أمام املحكمة:
الطيبة،  هذه  األمة  جيشِ  وضباطه،  املقدام  أفراد  اجليش  لماليينِ  حبا  أكنّ  إنني 
وأسعى لصيانة عزته وكرامته وتوقريه ما استطعت إىل ذلك سبيال. بينام معارضيَّ احلاقدون 
سبيل  حمبة  يف  يعادوهنم  بل  األفراد  ماليني  شأن  من  -ضمنا-  نون  يهوّ يواجهونني  الذين 

شخص واحد.
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هو  باهلجوم،  عليّ  احلاقدين  ض  يحرّ الذي  أن  عديدة،  بأمارات  أدركنا  لقد  نعم، 
وجمرد  واهية  حجج  فهي   األخر أما  األسباب  له.  مودّيت  وعدم  كامل،  ملصطفى  معارضتي 

اختالق. وهلذا اضطررت إىل أن أقول ألولئك املعارضني:
جلميع  عاما  واعظا  عْيل  وجَ تكريمي  ألجل  إىل  أنقرة  كامل  استدعاين  مصطفى  لقد 
حمبته  عن  أتخلّى  جعلتني  اآلتية  الثالث  املواد  أن  إالّ  إىل  أنقرة،  فذهبت  الرشقية.   الواليات 
ومودته. فعانيت  العذاب طوال عرشين سنة يف حياة االنزواء ومل أتدخل يف أمورهم الدنيوية.

حول  الوارد  الرشيف  احلديث  عنه  أخرب  الذي  هو  أنه  بأفعاله  أظهر  لقد  األوىل:   املادة 
احلديث  هذا  رتُ  وفسّ اإلسالمية.  باألعراف  لإلرضار  يسعى  الزمان  يف  آخر  شخص  ظهور 
الرشيف قبل ست وثالثني سنة، ثم ظهر معناه مطابقا يف هذا الشخص. وله إيضاح يف املادة 

الثالثة يف دفاعايت أمام املحكمة.
املادة الثانية:  إن وجود يشء ما وتعمريه وحياته، قائم بوجود مجيع أركان ذلك اليشء 
حتى  حقيقية  قاعدة  هذه  واحد.  رشط  بفساد  يكون  وموته  وختريبه  ه  عدمُ بينام  رشوطه،  أو 

أصبحت مرضب األمثال يف ألسنة الناس: «التخريب أسهل من التعمري».
فبناء عىل هذه القاعدة الرصينة فإن النقائص الفاضحة والدمار الرهيب الظاهر نابعةٌ 
من أخطاء ذلك القائد. أما االنتصارات الباهرة فهي صادرة من بطولة  اجليش. فبينام ينبغي أن 
يكون األمر إسناد السيئات إليه ومنح  احلسنات إىل  اجليش، إالّ أن األمر يكون بخالف هذا 
إىل  اجلامعة.  الشخص  ذلك  رش  ويسند  األمر  رأس  يف  من  إىل  حسنات  اجلامعة  تُسند  إذ  كليا، 

وهذا ظلم شنيع.
وإعطاء  اآلمر،  القائد  إىل  وانتصارات  اجليش  حسنات  اجلامعة  إسناد  إن  الثالثة:   املادة 
لَها حسنة  عْ ذنوب ذلك األمر إىل  اجلامعة بأكملها يعني التهوين من شأن ألوف  احلسنات وجَ
تلوا عدوا رشسا  لَ اخلطأ الواحد ألوف األخطاء. إذ كام أن فوجا من  اجليش لو قَ عْ واحدة، وجَ
إىل  الرتبة  تلك  أعطيتْ  لو  ولكن  املجاهد،  مرتبة  يُمنَحون  الفوج  ذلك  أفراد  من  فرد  كل  فإن 
آمرهم فقط فإن ألف رتبة من رتب «املجاهد» تنـزل إىل رتبة واحدة فقط. فلو حصلت جريمةُ 
تلك  فإن  كله،  الفوج  إىل  اجلريمة  هذه  أُسندت  ثم  الفوج  ذلك  قائد  ارتكبه  خطأ  نتيجة  قتلٍ 
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اجلريمة الواحدة تتضاعف وتكون يف حكم ألوف اجلرائم، فيصبح ألفُ جندي مثال مسؤولني 
عنها، ومستحقني  العقاب عليها.

ذلك  إىل  تُسند  مل  فإن  األعني،  أمام  واضحة  اجلسيمة  األخطاء  فإن  هنا،  األمر  كذلك 
الرجل امليت الذي ارتكبها، وأحيلت إىل جيش عظيم كريم أَظهر جهاده يف سبيل إحقاق احلق 
ق بسيوفه ودمائه شهادة عزته وكرامته وإعالئه لراية القرآن منذ مخسامئة  يف العامل أمجع وصدّ
سنة بل منذ ألف سنة، فإن تلك  الذنوب تزداد إىل األلوف بعدد أركان ذلك  اجليش. فيلطِخ 
ه بلون قاتم مما جيعل جيش  دا تاريخَ الماضيَ املجيد لذلك  اجليش ويشوهه تشوهيا رهيبا مسوِّ

هذا  العرص مسؤوال ويذوب خجال أمام  اجليش البطل للعصور السابقة.
وكذلك لو أُسندت االنتصاراتُ الباهرة واملفاخر املستحصلة احلارضة إىل رجل واحد 
فإهنا تبقى جزئية، وتصبح الحسناتُ واملجاهدات التي هي بعدد األركان واألفراد يف حكم 

شخص واحد، وينطفئ ذلك الضياء الساطع ويزول وال يصبح كفارة للذنوب.
الذي  ذلك  اجليش  مودة  وكسبتُ  الرجل،  ذلك  ة  مودّ تركتُ  هذه  األسباب  فألجل 
دمتْ يف صفوفه خدمةً فعلية مؤثرة، ويف زمان دقيق حرج، وسعيت برسائل النور للمحافظة  خَ

عىل رشف ذلك  اجليش الذي هو أسمى ألف مرة من أي شخص كان.
سعيد النوريس يف  أمريداغ

*   *   *
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[شهادة]
إخوتى األعزاء األوفياء!

-حسب  منكم  كال  قبويل  عن  سابقا  أخربتكم  بام  ركم  وأذكّ السعيد،  بالعيد  أهنئكم 
درجته- سعيدا، ووارثا يل، وحمافظا لرسائل النور بدال عني، وذلك بناء عىل خاطرة معنوية. 

أبيّن لكم اآلن أيضا:
واخلدمة  اإليامنية  العلوم  يف  بكثري-  حدي  يفوق  -بام  أستاذية  يل  أعطيتم  قد  كنتم  ملا 
سن ظنكم املفرط. فأنا كذلك أمنح كال منكم شهادة -كام كان األساتذة  القرآنية، بناء عىل حُ
ووجداين  ثقتي  بكل  وأبارككم  الطالب-  من  يستحقها  من  إىل  العلمية  الشهادة  يمنحون 

وروحي.
فلقد سعيتم يف سبيل نرش رسائل النور إىل اآلن سعيا يفوق احلد، مع االلتزام بالوفاء 
اهللا  بإذن  فتصبحون  وأهباها،  صورة  بأسطع  عليه  وستستمرون  الكامل.  واإلخالص  التام 
العاجز  «السعيد»  هذا  من  بدال  مهمتهم  يف  جادين  أقوياء  مقتدرين  «سعيدين»  من  ألوفا 

املتقاعد.  الضعيف 
سعيد النوريس

*   *   *
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املكاتيب التي كتبت يف  أمريداغ
ن بعد سجن  أفيوُ

باسمه سبحانه
إىل رئيس  الشؤون الدينية

إخويت األعزاء األوفياء!
إىل  واحرتامايت  حتيايت  وليبلّغ  الدينية،  رئاسة  الشؤون  إىل  عنى  بدال  كم  أحدُ ليذهب 

رئيسها السيد  أمحد محدي(*) وليبلّغه اآليت:
إنكم تفضلتم قبل سنتني بطلبِ جمموعة كاملة من كليات رسائل النور، وقد أحضرتُها 
إىل  أبعثها  مل  لذا  تصحيحها،  أستطع  فلم  السجن،  يف  ونا  زجّ ة  غرّ حني  عىل  ولكن  لكم. 
حرضتكم. وأنا اآلن منشغلٌ بتصحيحها، ولكن يبدو أنني ال أمتكن من إمتامها برسعة لتدهور 
مها لكم حاملا تنتهي مهمةُ التصحيح بإذن اهللا. وحيث  صحتي من جراء التسمم. وسوف نقدّ
إن مَن ال يقبل  اهلدية ال هيدي، فإن ثمن هذا التفسري املعنوي القيّم، سيكون ثمنا معنويا ساميا، 
البالد  هذه  يف  رئيس  العلامء  بصفتكم  النور  رسائل  نرش  إلطالق  مساعٍ  من  تبذلونه  ما  وهو 
اإلسالمية. ونرسل معها أيضا ثالثة أجزاء من املصحف الرشيف، سبق أن أريناكموه، راجني 

بذل اهلمة والسعي لطبعه.
وأبيّن لشخصكم الفاضل بوضوح: 

أنه مل حيدث تعدٍ غادر فاضح يف التاريخ جتاه علم احلقيقة واحلقائق اإليامنية كام حيدث 
يف قضيتنا نحن، لذا فمن مقتىض ديوانكم العلمي وموقع رئاستكم أداءُ هذه الوظيفة الدينية 

والعلمية قبل أي يشء آخر.
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يل، وتسلّيت بأن « أمحد محدي» سيتبنّى رسائل  ويف أثناء تسممي األخري فكرت يف أجَ
النور بدال عني.

وأبعث لكم أيضا نسخة كاملة من «دفاعايت» يف املحكمة، سبق أن أرسلت إىل ديوانكم 
أجزاء منها. وهي عينُ احلقيقة. أبعثها لكم عىل أمل إبرازها كمرجع ملن يسعى إلطالق نرش 

رسائل النور بإرشافكم.
*   *   *

رسالة  صونغور من  أنقرة إىل األستاذ 
[تباشري طبع الرسائل]

باسمه سبحانه
﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿
حرضة الفاضل أستاذي العزيز املشفق املبارك املحبوب!

لقد سلّمت رسالتكم الغراء إىل حرضة السيد   أمحد محدي رئيس ديوان  الشؤون الدينية، 
مع جمموعة من الرسائل. فوضعها بفرح بالغ يف مكتبته اخلاصة وقال: «سأعطي -إن شاء اهللا- 
» وقد  هذه املجموعة إخويت اخلاصني لقراءهتا، وسنحاول -عىل هذه الصورة- طبعها تدريجياً
قال أيضاً؛ يا سيدي ويا أستاذي املحبوب: إنه سيعمل حسب ما ورد يف رسالتكم الكريمة، 
إالّ أنه ال يمكن نرش هذه املجموعات دفعة واحدة يف الوقت احلارض، إالّ أنني سأجعل إخويت 
سأسعى  اهللا  وبإذن  عليها،  والطلب  هبا  الناس  اهتامم  حسب  وننرشها  يقرؤوهنا،  اخلواص 

لنرشها عىل أفضل ما يكون.
 صونغور

*   *   *
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[حماولة ترمجة  القرآن الكريم]
السؤال  عقب  والعرشين  التاسع  للمكتوب  الثاين  املقام  مقدمة  يف  اآلتية  النكتة  تُكتب 

واجلواب مبارشة:
ترمجة  قراءة  بجعل  الرهيبة  اخلطة  عىل  الرد  من  نوع  هو  الرسالة  هذه  تأليف  سبب  إن 
ليست  وبحوث  تفاصيل  الرسالة  يف  دخلتْ  ولكن  نفسه.  القرآن  من  بدال  اجلوامع  يف  القرآن 

من صلب املوضوع...
املهم  املقام  هذا  والعرشين،  التاسع  للمكتوب  األول  املقام  أن  عىل  القلب:  وخطر 

الرضوري الساطع اخلارق يُزيل نقائص املقام الثاين وإرسافه.
فشكرت ريب برسور كامل ونسيت تلك النقائص.

*   *   *

رسالة شخصية إىل رئيس  الشؤون الدينية
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

حرضة السيد   أمحد محدي املحرتم! 
سأبني لكم حادثة روحية جرت يل: 

وتركِ  عىل  الرضورة-  -بناء  الرشعية  اتباعِ  الرخصة  فكرة  كانت  مديدة  مدة  قبل 
وأحتدّ  أغضب  فكنت  معكم.  وعلامء  أنتم  سلكتموه  مثلام  فكري،  مع  ينسجم  ال  العزيمة 
إليكم  أبعث  كنت  ما  لذا  متبعني  الرخصة؟.  العزيمة  يرتكون  لِمَ  وأقول:  وعليهم.  عليكم 

رسائل النور مبارشة.
وفجأة  باالنتقاد.  مشحون  شديد  أسف  قلبي  إىل  ورد  سنوات  أربع  حوايل  قبل  ولكن 

خطر عىل  القلب ما يأيت:
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إن هؤالء األفاضل أصدقاؤك وزمالؤك يف  املدرسة الرشعية، ويف مقدمتهم السيد   أمحد 
بع. وذلك برصفهم قسماً من الوظيفة  نوا اخلطر الداهم -عىل  اإلسالم- إىل الرُّ محدي، قد هوّ
املقدسات،  عىل  حفاظاً  العنيفة،  الرهيبة  التخريبات  أمام  من  املستطاع-  -حسب  العلمية 
متبعني الدستور الرشعي: « أهون الرشين»، وسيكون عملهم هذا -إن شاء اهللا- كفارة لبعض 

نقائصهم وتقصرياهتم التي اضطروا إليها. 
ةٍ حقيقية -كالسابق- فأنتم  فبدأتُ من ذلك الوقت أنظر إليكم وإىل أمثالكم نظرةَ أُخوّ

إخويت يف  املدرسة الرشعية وزمالئي يف الدراسة.
وحيث إنني كنت أترقب وفايت من وراء تسميمي هذا،(١) عزمت عىل تقديم جمموعة 
وحاميها  النور  لرسائل  احلقيقي  الصاحب  تكونوا  أن  آمالً  سنوات  ثالث  قبل  إليكم  كاملة 
بدالً عني. غري أن املجموعة ليست مصححة وال كاملة، إالّ أنني قمت بيشء من التصحيح 
ملجموعة كاملة أكثر أجزائها استنسخها -قبل مخس عرشة سنة- ثالثة طالب لرسائل النور 

هلم شأهنم..
هؤالء  قبل  من  كتابتها  إن  حيث  ك،  غيرَ النفيسة  املجموعة  هذه  أعطي  كنت  فام 
املعنوي  ثمنها  فإن  هذا  ومقابل  كاملة.  جمموعات  عرش  تعادل  قيمتها  جعلتْ  األعزاء  الثالثة 

ثالثة أمور:
األول:  استنساخ ثالثني نسخة تقريباً من كل منها بالرونيو باحلروف القديمة إن أمكن، 
أن  برشط  البالد.  يف  الدينية  رئاسة  الشؤون  عب  شُ عىل  وتوزيعها  اجلديدة،  فباحلروف  وإالّ 
هذه  أمثال  نرش  ألن  بأمره.  وقائماً  التصحيح  إجراء  عىل  عيناً  مُ اخلواص  إخواننا  أحد  يكون 

املؤلفات من مهمة رئاسة  الشؤون الدينية.
الثاين:  ملا كانت رسائل النور بضاعة  املدرسة الرشعية وملكها، وأنتم أساس  املدرسة 
منها  ترتأون  ما  فانرشوا  احلقيقي.  ملككم  إذن  فالرسائل  وطالهبا،  ورؤساؤها  الرشعية 

!لوا األخر وأجّ
بالصورة  اجلاللة،  لفظ  يف  يبني  التوافقات  الذي  الرشيف  املصحف  ليُطبع  الثالث:  
اللغة  إىل  العربية  من  الشامية  اخلطبة  برتمجة  قام  منه  اهللا  شافاه  أن  وبعد  التسميم،  من  عرشة  اخلامسة  هي  املرة  وهذه   (١)

(B. S.Nursi‚ Mufassal T. H.‚ Badıllı‚ ٣/١٤١٢) .الرتكية مع إضافات عليها
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د ملعة اإلعجاز يف  التوافقات. ويرجى عدم طبع التعاريف الرتكية حول  الفوطوغرافية لتشاهَ
مستقل  كراس  يف  طبعها  األفضل  بل  الرشيف،  املصحف  مع  البداية  يف  املوجودة   التوافقات 

باللغة الرتكية أو ترتجم ترمجة أمينة إىل العربية.
*   *   *

[سرّ  اإلخالص  واحلذر يف هذا العمر]
إخويت األعزاء األوفياء!

ني بالذات: لقد أُخطر عىل قلبي أن أبيّن لكم بعض املسائل التي تخصّ
إن رس  اإلخالص يمنعني منعا باتا أن أجعل رسائلَ النور واخلدمة اإليامنية أداةً لرتب 
لَ تلك اخلدمة املقدسة وسيلة  ا قاطعا جعْ دنيوية وملقامات أخروية لشخيص، كام أرفض رفضً
األخروية  صرفَ  احلسنات  إن  حيث  هنيئا،  مرتاحا  الدنيوية  حيايت  وقضاء  بالذات  لراحتي 
وثمراهتا اخلالدة يف سبيل نيل لذائذ جزئية حلياة فانية ينايف رس  اإلخالص، لذا أبلّغكم جازما:
أن خداما روحانيني من  اجلن -ممن يرغب فيهم املعكتفون املنـزوون من تاركي  الدنيا- 
قبوهلم  عدم  إىل  مضطرا  نفيس  أجد  فإنني  يل  دواءٍ  بأفضل  وأَتوين  جرحي  أوان  حرضوا  لو 
حتقيقا لإلخالص احلقيقي. بل لو تمثّل قسمٌ من  األولياء ممن هم يف  الربزخ وأعطوين أفضل 
احللويات، فال أَقبلها منهم مع تقبييل أيدهيم، وذلك لئال آكل ثمراتٍ أُخروية باقية يف دنيا فانية. 

وقد أبدت نفيس أيضا رضاها كقلبي يف عدم قبوهلا.
ولكني أَقبل اإلكرامات الرمحانية القادمة من حيث  العناية اإلهلية - كالربكة- من دون 
عالمةُ  ألهنا  ذلك  األمارة-  تدخل  النفس  عدم  بروحي -برشط  أقبلها  وننوهيا،  نقصدها  أن 

قبول اخلدمة والرىض عنها.
وعىل كل حال يكفى هذا القدر هلذه املسألة. 

نندفع  حبيب،  املرحوم   املال  الشهيد  مع  كنت  األوىل(١)  العاملية  أثناء  احلرب  يف  ثانيا:  
(١) احتل الروس رشقي  األناضول يف ١٩١٤/١٠/٣١وتم دفعهم يف ١٩١٥/١/١٥ بعد أن اٌستشهد ستون 
ألف جندي عثامين، وعاد الروس الحتالل املنطقة مرة أخر يف١٩١٦/١/١٣ بثالثة أضعاف القوات 

العثامنية ودخلوا  أررضوم يف ١٩١٦/٢/١٦.
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باهلجوم عىل الروس يف جبهة «پاسينلر». فكانت مدفعيتهم تواصل رمي ثالث قذائـف علينا 
مرتين.  ارتفاع  وعىل  تـماماً  رؤوسنا  عىل  ن  مِ قذائف  ثالث  ت  فمرّ دقيقتني،  أو  دقيقة  كل  يف 
وتَراجع جنودنا القابعون يف اخلندق. قلت للمال حبيب للتجربة واالمتحان: ما تقول يا مال 
حبيب، لن أختبئ من قنابل هؤالء   الكفار؟ فقال: وأنا كذلك لن أختلف عنك ولن أفارقك. 
إىل  نتقدم  هيا  لنا:  اإلهلي  احلفظ  من  واثقاً  حبيب  للمال  فقلت  منا.  مقربة  عىل  الثانية  فوقعت 

األمام! إن قذائف   الكفار ال تقتلنا، نحن لن نتدنى إىل الفرار والتخلف.
طلقات  ثالثُ  أصابت  فقد  منها،  األمامية  اجلبهة  ويف  « بتليس»  معركة  يف  األمر  وكذا 
حينها  أمحل  كنت   . رجليّ بني  من  ومرت  رسوايل  إحداها  وثقبت  مني  مميتاً  موضعاً  للروس 
القائد «كَل  قال  حتى  اخلندق،  إىل  النـزول  عن  ترتفع  روحية  حالة  اخلطرة-  احلالة  تلك  -يف 
هذا،  قوهلم  ورغم   ! فوراً اخلندق  ليدخل  أو  لينسحب،  اخللف:  من  « ممدوح»  والوايل  عيل» 
وقويل: قذائف   الكفار ال تقتلنا، وعدم اكرتاثي باحلذر واحليطة، فلم أحاول احلفاظ عىل حيايت 
لّغتُها أتّخذ منتهى  احلذر واحليطة حلفظ  البهيجة أيام شبايب تلك. ولكن اآلن رغم الثامنني التي بُ

حيايت، حتى أتجنّب املخاطر بحساسية شديدة.
دون  شبابه  بأيام  يضحي  من  إذ  العجيب.  التضاد  جيد  احلالتني  هاتني  يراقب  فالذي 
إحجام وحياول احلفاظ بحساسية شديدة عىل بضع سنني من حياة الشيخوخة الفاقدة للذوق، 

ال شك أن األمر نابع من حكمة، وفيه مقصدان ساميان اثنان أو ثالث:
املقصد األول

إن حيايت، حياة الشيخوخة والضعف تكون سببا لنجاة طالب رسائل النور -إىل حدٍ 
ما- من الدسائس التي حييكها  الظاملون املتسرتون -غري الرسميني وقسم من الرسميني- ومن 
هجامهتم التي يشنوهنا عىل شخيص بالذات حيث يظنون أن يل شأنا -جهال منهم- فينشغلون 

يب بدال عن طالب رسائل النور.
املقصد الثاين

عىل الرغم من أن كال من إخويت اخلواص هم أصحاب رسائل النور وبمثابة «سعيد» 
والرتابط  لرتسيخ  التساند  اهلرمة،  الضعيفة  املريضة  حيايت  حفظ  برضورة  أشعر  فإنني  كامل، 



٣١٤                                                                                                            المالحق   
يف  حدث  -كام  التصدع  من  يشء  يصيبه  ولئال  -بعد  اإلخالص-  قوتنا  أعظم  هو  الذي 
السجن- من جراء اختالف املشارب، ولربام تلحق أرضار جسيمة بخدمة النور.. وألجل أن 
تظهر جمموعات «الكلامت» و«اللمعات».. وليدفع بالء الرتويع من رسائل النور لد  العلامء 

النابعُ من اخلوف  واملنافسة.
ذلك ألن أعدائي -طوال االمتحانات املديدة يف املحاكم- عجزوا عن رؤية تقصريايت 
اخلفية، فلم يستطيعوا من التهوين من شأين بحفظ اهللا وعنايته، فال يستطيعون أيضا التغلب 
ربام  أعداءنا  أن  عىل  لقلقي  هلا  أمهية  ال  التي  حيايت  عىل  احلفاظ  فأحاول  النور.  رسائل  عىل 
السعيدين   الشباب،  وارثيّ  من  قسم  شأن  من  بالتهوين  النور  برسائل  اإلرضار  يستطيعون 
باختالق االفرتاءات عليهم يف  احلياة االجتامعية، ألمور ال تُعرف ماهيتها، حتى رأيت رضورة 
محل مسدس آخر عالوة عىل ما عندي. وستبقى املؤامرات التي حييكها األعداء بائرة بإذن اهللا 

ثم بفضل دعوات إخواين كام حصل يف إبطال مفعول السم.
*   *   *

[تباشري تيار جديد]
إخويت األعزاء األوفياء!

أتعقبها،  ومل  سنة  ثالثني  منذ  اجلارية  السياسية  باحلوادث  أكرتث  مل  أنني  رغم  ثالثا:  
إلينا،  إعادته  وعدمَ  اجلاللة  لفظ  يف  يُظهر  التوافقات  الذي  الرشيف  ملصحفنا  مصادرهتم  فإن 
ها لكتبنا.. كل ذلك أثّر فيّ أثرا بليغا،  ن ومنعَ والتعذيبَ الدينء الذي قاسيناه بيد حمكمة  أفيوُ

فنظرت مرتني أو ثالثا إىل دنيا  السياسة خالل ما يقرب من مخسة عرش يوما. ورأيت عجبا:
إن تيار  الزندقة الذي حيكم  باالستبداد املطلق والرشوة العامة قد سعى لتعذيبنا وإفنائنا 
يف سبيل إرضاء املاسونية والشيوعية، كام ذكرتُه يف دفاعايت، ولكني رأيت تباشري ظهور تيار 

آخر سيكرس قوة التيار األول.. ومل أنظر أكثر من هذا، إذ ال رخصة يل من حيث مسلكي.
الباقي هو الباقي

أخوكم املريض
سعيد النوريس
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[برقية إىل رئيس اجلمهورية]
 جالل بايار

رئيس اجلمهورية 
هننئكم وندعو اهللا تعاىل أن يوفقكم خلدمة  اإلسالم والوطن واألمة.

عن طالب النور
سعيد النوريس

إىل السيد رئيس اجلمهورية وأعضاء جملس الوزراء -  أنقرة
طوال  واإلهانة  التعذيب  رضوب  من  له  مثيل  ال  ملا  هدفاً  أصبحنا  طالب   النور  نحن 

بَرنا جتاه ذلك حتى أتى املوىل الكريم بكم ملعاونتنا. عرشين سنة، فصَ
لتلك  كان  سبب  أي  وجود  عدم  عىل  ين  شاهدَ وحمكمة  دنيزيل   التمييز  حمكمة  ونقدم 
اإلهانات منذ مخس وعرشين سنة، حيث مل تتمكن ثالث حماكم من وجدان السبب، ال حقيقة 

وال قانوناً بعد تدقيقاهتم يف مائة وثالثني كتاباً وألوف املكاتيب.
رئيس  إىل  تهانيّ  أقدم  فإنني  سنة،  ثالثني  منذ  تركت  السياسة  أنني  من  الرغم  وعىل 
عن  باإلفصاح  التهنئة  وأقرن  رئاسة  األحرار،  تولوا  الذين  الوزراء  جملس  وإىل  اجلمهورية 

«حقيقة» وهي اآلتية:
الدينَ  النور  طالبُ  يَستغل  قالوا: «ربام  املحاكم  يف  ويعذبوننا  علينا  غِريون  يُ الذين  إن 
قولنا  ونسند  دفاعاتنا  يف  ألولئك  الظاملني  ونقول  قلنا  ونحن  سياسية»!  أغراض  سبيل  يف 

احلجج: بأُلوف 
إننا ال نجعل الدين أداة للسياسة، فليس لنا غاية إالّ رضاه تعاىل، ولن نجعل الدين أداة 
ال للسياسة وال للسلطة وال للدنيا برمتها. هذا هو مسلكنا. وقد حتقق لد أعدائنا، أهنم عىل 
واملكاتيب  بالكتب  مليئة  أكياس  ثالثة  يف  سنوات  ثالث  طوال  املغرضة  تدقيقاهتم  من  الرغم 
ال يستطيعون إدانتنا، بل ال جيدون مبرراً لألحكام االعتباطية التي حكموا علينا هبا. وحيث 
إهنم مل جيدوا أي يشء علينا، فسخت حمكمة التمييز ذلك احلكم. فنحن ال نجعل الدين أداة 
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مضطرين  أنفسنا  نجد  عندما  معه  ووئام  مصاحلة  ويف  للدين  آلة  نتخذ  السياسة  بل  للسياسة 
لإلحلاد،  أداة  املستبدة  جيعلون  السياسة  الذين  جتاه  إىل  السياسة  ننظر  أن  إىل  قاطعاً  اضطراراً 
يف  إخواهنم  مع  مليونا  ومخسني  لثالثامئة  أخوية  رابطة  حيقق  لُنا  فعمَ والعباد.  للبالد  إضراراً 

هذه البالد.
حاصل الكالم:  أننا سعينا ألجل إسعاد هذه   األمة والبالد بجعل  السياسة أداة للدين 

بونا. ويف وئام معه جتاه أولئك الذين جعلوا  السياسة املستبدة آلة لإلحلاد وعذّ
*   *   *

[بشارة إعادة األذان الرشعي]
باسمه سبحانه

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبدا دائام
إخويت األعزاء األوفياء!

ثامنني  حيقق  الذي  املبارك  رمضان  شهر  بحلول  وأرواحنا  كياننا  ملء  هننئكم  أوال:  
الشهر  هذا  ليايل  من  ليلة  كل  جيعل  أن  تعاىل  إليه  ونترضع  ميلء  بالعبادة،  باقٍ  عمر  من  ونيفاً 
الكريم مثمرةً وبمثابة ليلة القدر. ونسأله تعاىل برمحته الواسعة ونرجوه أن جيعلكم تحظَون 
ترشيك  -برس  خاص  نور  طالب  كل  يشارك  حتى  الكامل،  واإلخالص  احلقة  باألخوة 
ويستغفره  ربَّه  ويدعو  يؤدي  العبادة  وكأنه  الطالب،  جلميع  املعنوية  باملكاسب  املساعي- 

األلسنة. بألوف  ويسبّحه 
ملحدو   املاسونيني  حياول  كامالً  معنوياً  ظهوراً  وظهورها  النور  رسائل  غلبة  مع  ثانيا:  
ولوا دون حرية نرش رسائل النور. حتى  وزنادقة   الشيوعيني أن يستهولوا صغائر األمور، فيَحُ
ومشادة  ضجة  وأحدثوا   . يوماً وثالثني  خلمسة   - أيضاً املرة  حمكمتنا -هذه  تأجيل  سببوا  إهنم 
خططهم  مجيع  جعلت  اإلهلية  أن  العناية  إالّ  الرشيف.  مصحفنا  إعادة  ليمنعوا  حمامينا،  مع 
عقيمة بائرة، حيث إن رسائل النور يف  إسطنبول وأنقرة تستقرئ نفسها للشباب بشوق كامل 
مئات  قبل  من  الربقيات  إرسال  إىل  هذه  املعنوية  الغلبة  أدّت  حتى  الصواب.  إىل  وترشدهم 
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إلعادة  األذان  سعى  الذي  الوزراء  رئيس  إىل  وشكراهنم  هتانيهم  عن  تعبيراً    الشباب  املثقفني 
املحمدي «عىل الوجه الرشعي».

*   *   *

[ إسبارطة مباركة بالنسبة يل]
إخويت األعزاء األوفياء!

:  نبارك لكم بمناسبة ارتفاع  األذان املحمدي بكل هبجة ورسور وانرشاح من فوق  أوالً
عرشات األلوف من املنائر يف البالد. فكام أن هذه برش لظهور  الشعائر اإلسالمية وسطوعها 

جمددا يف البالد فهو مقدمة ألعياد جليلة لكم وهلذه البالد وللعامل اإلسالمي إن شاء اهللا.
هذا  يف  املرفوعة  ودعواتكم  لعباداتكم  آمني  اللهم  آمني  آمني  آمني  نقول:  هنا  ونحن 
الشهر املبارك، شهرِ رمضان الذي يُكسب املرء ثامنني ونيفاً من رأسامل عمر معمور بالعبادة، 
ونترضع إىل رمحته تعاىل أن تُكسب كلَّ ليلة من لياليه املباركة ثواب ليلة القدر، وأرجو منكم 
الشهر  هذا  يف  والدعاء  يف  العبادة  السعي  مواصلة  أستطيع  ال  حيث  يل،  املعنوي  يد العون  مدّ 

لشدة  املرض ولشدة الضعف الذي انتابني.
ثانيا:  إن أُمنيتي الكبرية هي أن أقيض هناية حيايت يف  إسبارطة وحواليها. فقد قلت كام 

قال بطل النور:
ما  متى  إنني  حتى  وحجرها.  برتاهبا  وقضيضها  ها  بقضّ يل  بالنسبة  مباركة  إن  إسبارطة 
ة عىل اإلهانة والتعذيب الذي أُالقيه من احلكومات السابقة منذ مخس  اعرتاين الغضب والحدّ
بقية  أنسى  كنت  بل  فيها،  واملسؤلني  حكومة  إسبارطة  عىل  أغضب  كنت  ما  سنة،  وعرشين 
املسؤولني ألجل تلك البقعة الطيبة، فام كنت أدعو عليهم. والسيام الوطنيني احلقيقيني الذين 
ون بالديمقراطيني. فأنا شاكر أولئك الناشدين  بدأوا بتعمري ما هدم أولئك األحرارُ الذين يتسمَّ
رون النور وطالب النور حق قدرهم وأدعو ريب كثريا لتوفيقهم. وسريفع أولئك  للحرية ويقدّ

األحرارُ االستبدادَ املطلق بإذن اهللا. ويصبحون وسيلة للحرية الرشعية.
أو  شهر  بعد  أما  سبب.  عىل  بناء  رضوري،  العيد  بعد  أيام  لعدة  هنا  مكوثي  إن  ثالثا:  
جامعة  من  ين   الشباب  السعيدِ وموافقة  الزهراء  أركانِ  مدرسة  قرارِ  إىل  موكول  فهذا  شهرين 



٣١٨                                                                                                            المالحق   
 إسطنبول وأنقرة. فأيّ موضع يرتأونه مناسبا يل للبقاء فسأرىض به؛ إذ ملا كنتم وارثيّ احلقيقيني 
وتؤدون مهمتي يف هذه  الدنيا أفضل مما أؤدهيا بألف مرة، فسأدَع موضع منـزيل األخري يف هذه 

 احلياة الفانية حسب رأيكم.
عالقتهم  عن  يعبّرون  ممن  القادمة  والرسائل  التهاين  عن  اجلواب  يف  لكم  أخوّ رابعا:  

الشديدة بالنور.
*   *   *

[تأليف الطالب سرية أستاذهم]
إخويت األعزاء األوفياء!

أوال:  نترضع إىل املوىل القدير وأسأله تعاىل برمحته؛ أن يقبل إحياءَ كل منكم مع مجيع 
طالب النور لليلة القدر التي تكسب ثامنني ونيفا من سني  العبادة، والتي توافق النصف األخري 
املفردة والسيام يف السابع  األواخر منه والسيام يف الليايل  من شهر رمضان والسيام يف العرش 
دعواتكم  ضمن  املريض  ر  المقصّ الضعيف  هذا  أخاكم  جتعلوا  أن  وأرجو  منه،  والعرشين 

املقرونة بألوف «آمني».
ثانيا:  إن طالب النور  يف اجلامعة يمثلون «سعيدين» شباب، فهم يؤدون مهمة   مدرسة 
الزهراء حق األداء، سواء يف  إسطنبول أو يف  أنقرة ، وال يدعون  حاجة إىل هذا السعيد الضعيف.

نرسل طيّ هذه الرسالة البيانَ الذي وجهه الطالبُ اجلامعيون إىل النواب والذي يمثل 
خ  نموذجا لكفاية رسائل النور، ونرفقه بـ«تاريخ حياة» الذي يعدّ من تأليفهم أيضا والمستنسَ
ودفاع  البيان  ذلك  اجعلوا  ارتأيتم  فإذا  الربملان.  يف  النواب  من  سبعني  إىل  إلعطائه  باليد، 
مة  مه إىل وزارة  املعارف (الرتبية)، وعريضة  مصطفى عثامن المقدّ مصطفى  صونغور الذي قدّ

إىل وزارة  العدل، ذيال لكتاب «تاريخ حياة» املستنسخ باليد أو بالرونيو يف إينوبولو.
ثالثا:  إن أركان  مدرسة الزهراء هم وكالء حقيقيون لشخيص، فليكتبوا جواب الرسائل 

الواردة إىل شخيص بالذات.
*   *   *



٢                                                                                     ٣١٩ ــرداغ  ــي م أ  مــلــحــق 

[اإلخوان  املسلمون وطالب النور]
إخويت األعزاء األوفياء!

أوال:  بارك اهللا فيكم ألف ألف مرة عىل إنجازكم جمموعة «الكلامت» عىل أفضل وجه 
رة والتلف. ا كثريا هللا عىل إنقاذكم قسام من املجموعات من المصادَ ه. وحمدً وأصحّ

ثانيا:  بالنسبة للتهنئة التي كتبها إليّ من حلب أحدُ أعضاء اإلخوان  املسلمني، فإننا هننئه 
باملقابل وهننئ اإلخوان  املسلمني من صميم قلوبنا وأرواحنا ونقول هلم:

املحمدي  لَف  االحتاد  خَ بمثابة  هم  النور -الذين  طالب  إن  مرة.  ألف  فيكم  اهللا  بارك 
فاإلخوان  املسلمون  العربية  يف  البالد  أما  يف  األناضول.  اإلسالمي  االحتاد  يمثلون  السابق- 
هم الذين يمثلون االحتاد اإلسالمي.. إن طالب النور واإلخوان  املسلمني -من بني صنوف 
االحتاد  دائرة  وضمن  القرآن،  حزب  ضمن  ومتوافقني  مرتافقني  صفّني  الن  يشكّ عديدة- 
ي برسائل النور وبعزمهم عىل ترمجة بعضها  اإلسالمي املقدسة. وقد سعدنا باهتاممهم الجدّ
أرسل  ملن  جوابا  لوا  فأرسِ لذا  باجلميل.  العرفان  شعور  هلم  نحمل  ونحن  العربية،  اللغة  إىل 
إليّ بطاقة التهنئة باسم مجعية اإلخوان  املسلمني، وأرجو منهم أن يقوموا برعاية طالب النور 

ورسائل النور هناك.
*   *   *

[سعيدون شباب]
أخي العزيز الويف  عثامن  نوري!

ين شباب، هلم شأهنم بفضل ما حيملون من نية سامية  لقد مجع اهللا سبحانه حولك سعيدِ
ل إليكم نسخي  وإخالص تام. وحيث إنكم ترون وجودي يف  أنقرة رضوريا، فأنا بدوري أُرسِ
النورية  تلك  املدرسة  إىل  أرسلها  اخلاصة،  بنفقتي  تداركتُها  والتي  النور  رسائل  من  اخلاصة 

الصغرية بدال عني. فتكون لك أصحاب وجريان بعدد تلك النسخ.
عبد  صالح،  وهم:  صونغور،  جيالن،  شباباً  ين  سعيدِ لديك  أُودِع  نفسه  الوقت  ويف 
اهللا، أمحد، ضياء. هؤالء أثبتوا -إىل اآلن- بخدماهتم أهنم مضحون أوفياء يفوق وفاء األبناء 
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آلبائهم. فكل منهم بمثابة عرشة « عبد الرمحن». أُودعهم لديك ليكونوا طالبا، ووكالء عني، 
يؤدون مهمة النظارة -بدال عني- يف تلك املدرسة الصغرية، وجعلِها مدرسة نورية صغرية، 

واألمر أدَعه إىل رأيكم.
الباقي هو الباقي

أخوكم 
سعيد النوريس 

*   *   *

[انتقادات أهل  اإليامن]
إخويت األعزاء األوفياء امليامني!

........
يف  ورد  بعضُ  املتصوفة -كام  إلينا  يوجهها  خفيفة  النتقادات  قطعا  أمهية  ال  إنه  ثانيا:  
الوجوه.  من  وجه  بأيّ  باملثل  يقابلوهم  وال  منها،  يتأملوا  أالّ  وعليهم  من  قونيا-  أخينا  رسالة 
ألين أعدّ تلك االنتقادات نوعا من النصيحة ورضبا من االلتفاتة والتكريم، حيث إهنا واردةٌ 
من أهل  اإليامن، والسيام من أهل الطرق الصوفية وال سيام ما كانت تمسّ شخيص بالذات. 
نـزهلا بنا أهلُ  اإلحلاد حاليا أَعدّ تلك  فأنا أساحمهم وأعفو عنهم. فتجاه األرضار الرهيبة التي يُ
االنتقادات الطفيفة من إخواننا أهل  اإليامن والتي تمسّ شخيص، توصيةَ صديق شبيه بالتذكري 

والتنبيه ألخذ  احلذر.
الباقي هو الباقي

أخوكم 
سعيد النوريس 

*   *   *
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[من خدمات طالب النور]
رسو-  إن اخلدمات اإليامنية التي قدمها طالبُ النور، أركانُ  مدرسة الزهراء -وال سيام خُ
هي  بني،  المخرّ مكايد  امللحدين  أمام  الحدّ  عهم  ضْ ووَ اإلسالمي،  والعامل  والوطن  هلذه  األمة 
عدم  جيب  لذا  حمال-.  بفرض  سيئات  هلم  كانت  سيئاهتم -لو  ألوف  تُذهِب  عظيمة  حسنات 
انتقاد أعامل أولئك األركان وحركاهتم -ويف مقدمتهم  خرسو- بل يلزم إسنادهم بإخالص 

تام وتوثيقُ رابطة  األخوة معهم بوفاء خالص...
*   *   *

[حول رسالة «اللوامع»]
إخويت األعزاء األوفياء ويا أركان  مدرسة الزهراء ونارشي رسائل النور!

أوال:  لقد رأينا مسألةً ما مناسبة ومالئمة. وخطر عىل  القلب إحالتها إىل أركان  مدرسة 
الزهراء ليُبدوا رأهيم فيها، فهم أهل الرأي والصالحية. وهي كاآليت:

بناءً عىل هلفة ثالثة أخوة يعاونونني يف شؤوين إىل تلقي درس موقت مني بضعة أيام، 
صحيفة  يوميا  س  أدرّ كنت  فقد  املايض،  يف  طاليب  ستها  درّ قيّمة  خاطرة  إحياء  إىل  وشوقا 
واحدة من رسالة «اللوامع» املطبوعة، فتلقيناها معا بإعجاب وتقدير؛ إذ ورد إىل فكرنا: أن 
فحالوا  األعداء،  رها  قدّ التي  الرفيعة  قيمتُها  هو  وأمثاهلا،  املطبوعة  الرسالة  هذه  نفاد  سبب 
أن  وشاهدنا  اقتنائها.  فرصةُ  منهم  تفلت  أن  يريدون  ال  الذين  واألصدقاءُ  انتشارها،  دون 
كام  هذه الرسالة (اللوامع) هي بمثابة بذور ونو لقسم مهم من رسائل النور حيث تضم حِ
يمكن  ال  ممتنع  سهل  بأسلوب  وردت  عظيمة  اجتامعية  حقائق  طيّها  يف  حتمل  موجزة  بليغة 
تقليده وبشكل منظوم كاملنثور، مل يوفَّق إليه أديب وال مفكر، فيقرؤها القاري بسهولة ويُرس 
لّفتْ يف عرشين يوما من أيام شهر رمضان  منثورا من دون أن يورد إىل خاطره النظم. وقد أُ
املبارك بالعمل ساعة أو ساعتني يوميا وذلك قبل سبع وثالثني عاما. وهي من ناحية األدب 
ت عن أمور ستتحقق مضامينُها بعد ثالثني سنة. فوضعنا  شبيهة باملثنوي الرومي. وقد أَخبرَ
برسائل  رة  مبشِّ «اللوامع»  هذه  أن  عىل  يدل  مما  القبيل،  هذا  من  موضعا  ثالثني  يف  إشارات 

وأنموذجها. ومزرعتُها  وفهرستُها  النور 
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برش.. وتنبيه
رسالة خاصة بأركان  مدرسة الزهراء احلاليني

برش مهمة إىل العجائز..
لن البقاء عازبات.  وتنبيه لآلنسات الالئي يفضّ

أن  بمعنى  بدينِهن،  االقتداء  عىل  حيث  العجائز»(١)  بدين  « عليكم  احلديث  مفهوم  إن 
 اإليامن الراسخ يف  آخر الزمان يكون لد العجائز.

وملا كان أحدُ األسس األربعة لرسائل النور: « الشفقة».. وأن النساء هن رائدات  الشفقة 
ي بروحها، إنقاذا لطفلها- وأن الوالدات واألخوات  هن ختوفا تضحّ واحلنان -حتى إن أشدُّ
ا.. فقد أُهلم قلبي: أنه يلزم بيان حقيقة فطرية  ا جسامً املحرتمات يواجهن يف هذا الوقت أحداثً
تخصّ اآلنسات من طالبات النور بالرغم من أهنا ال جيوز البوح هبا أو نرشها، إذ هي خاصة 

جدا بالالئي يرغبن البقاء يف حياة العزوبة، أو اضطُررن إليها. فأقول:
يا بنايت ويا أخوايت!

يف  «األوروبية»  احلديثة  التربيةُ  ترسخت  فلقد  الغابرة،  األزمنة  يشبه  ال  هذا  زماننا  إن 
يتزوج  الذي  بينام  إذ  الزمان.  من  قرن  نصف  طوال  اإلسالمية،  عن  الرتبية  عوضا  املجتمع 
بدافع  الدنيوية،  سعادته  ومدارَ  األبدية  صاحبتَه  زوجته  وليجعل  اآلثام  من  نفسه  ن  ليحصّ
و  طوته  سَ حتت  األوربية،  الرتبية  بتأثري  املنكوبة،  الضعيفة  تلك  جيعل  تراه  تربية  اإلسالم،  من 
تفوق  ومشقات  عنَت  يف  ها  يزجّ وربام  وحده،  شباهبا  عهد  يف  هلا  حبَّه  وحيرص  الدائم،  مه  تحكّ
كثريا ما هيأ هلا من راحة جزئية. فتميض  احلياة يف عذاب وآالم، والسيام إن مل يكن الزوج كفؤا 
-باالصطالح الرشعي- حيث احلقوق الرشعية ال تُراعى. وإذا ما تداخلت المنافسةُ والغرية 

 والتقليد فالبالء يتضاعف. وهكذا فالذي يدفع إىل هذا  الزواج أسباب ثالثة:
السبب األول:  

أجرةً  ووضعت  النسل،  إلدامة  يف  اإلنسان  وشوقا  ميال  اإلهلية  الحكمةُ  وضعت  لقد 
(١)  الغزايل، إحياء علوم الدين٧٨/٣؛ السخاوي، املقاصد احلسنة٢٩٠؛ السيوطي، الدرر املنتثرة١٤.
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ألداء تلك الوظيفة الفطرية، وهي  اللذة. فالرجل ربام يتحمل مشاقّ ساعة ألجل تلك  اللذة 
عرشة  حوايل  الطفل  بطنها  يف  حتمل  املرأة،  بينام  مرشوعة-  كانت  دقائق -إن  عرش  تدوم  التي 
عرش  طوال  مشقات  من  تتحمل  عام  فضال  دقائق،  عرش  تدوم  التي  املتعة  تلك  مقابل  أشهر، 
سنوات من أجل طفلها. بمعنى أن تلك  اللذة التي تدوم عرش دقائق تزيل أهميةَ ذلك امليل 

الفطري، حيث تسوق إىل هذه املصاعب الكثرية واملتاعب املستمرة. 
ها النفسية وميلُها الفطري.  ها ودوافعُ فيجب إذن أالّ تدفع المرأةَ إىل  الزواج أحاسيسُ

السبب الثاين: 
إن املرأة حمتاجة فطرةً إىل من يعينها يف أمور العيش، لضعف يف خلقتها. فمن األَوىل هلا 
أن تسعى لكسب نفقتها بنفسها -كام هي احلال لد نساء القر- وذلك أفضل هلا بعرشات 
املرات من أن تدفعها تلك احلاجة إىل الرضوخ لسيطرة زوج نشأ عىل تربية غري إسالمية -كام 
بالتصنع  رضاه  كسبَ  الزوجة  حتاول  وربام  اإلكراه  والفساد،  عىل  واعتاد  احلارضة-  أيامنا  يف 
وباإلخالل بعبادهتا وأخالقها التي هي مدار حياهتا الدنيوية واألخروية. كل ذلك ألجل تلك 

املعيشة البسيطة الزهيدة.
وحيث إن اخلالق الرحيم والرزاق الكريم يرسل هلن رزقهن مثلام يرسل رزق الصغار 
من األثداء، فليس من شأن طالبة النور إذن البحثُ عن زوج تاركٍ للصالة، فاقدٍ لألخالق، 

والرضوخُ له من التصنع ألجل ذلك الرزق.
الثالث:  

ويسوق  الفطري  امليل  هذا  يقوي  والذي  ومالطفتهم،  األوالد  حبَّ  املرأة  فطرة  يف  إن 
إىل  الزواج هو خدمة الولد هلا يف  الدنيا، وشفاعته هلا يوم القيامة، وإرساله  احلسنات إليها بعد 
جتعل  احلارض،  الوقت  يف  اإلسالمية  حمل  الرتبية  حلت  التي  األوروبية  أن  الرتبية  إالّ  وفاهتا. 
ل حسنات يف صحيفة أعامهلا بأدعيته  واحدا أو اثنني من كل عرشة أبناءٍ ابنا بارا بوالدته، ويسجّ
فيكافئ -حقا- شفقةَ والدته،  ويشفع هلا -إن كان صاحلا- يوم القيامة،   ، الطيبة وأعامل البرّ

بينام الثامنية الباقية من العرشة يُهملون هذه احلالة.



٣٢٤                                                                                                            المالحق   
أن  ينبغي  ال  ومداعبتهم  األوالد  حب  يف  النفساين  الفطري  والشوق  امليل  هذا  فإن  لذا 
يدفع املرأة يف الوقت احلارض إىل حتمل مصاعب هذه  احلياة الشاقة، إن مل تكن مضطرة إليها 

اضطرارا قاطعا.
فبناء عىل هذه احلقيقة التي أرشنا إليها، أُخاطب بنايت من طالبات النور الالئي يرغبن 

يف حياة العزوبة، ويُفضلن البقاء باكرات، فأقول:
املؤمن  الزوج  جيدن  ال  عندما  كاشفات،  سافرات  رخيصات  ن  أنفسهَ يبِعن  أالّ  جيب 
الصالح ذا  األخالق احلسنة املالئم هلن متاما، بل عليهن البقاء يف حياة العزوبة إن مل جيدن ذلك 
الزوج الكفء، كام هو حال بعض طالب النور األبطال، حتى يتقدم لطلبها من يالئمها ممن 
تفسد  لئال  وذلك  هبا.  يليق  أبدية  حياة  رفيق  ليكون   ، حيّ وجدان  وله  برتبية  اإلسالم،  تربى 

سعادهتا األخروية ألجل لذة دنيوية طارئة فتغرق يف سيئات املدنية. 
سعيد النوريس 

*   *   *

[نرش األنوار]
إخويت األعزاء األوفياء!

أوال:  نبارك يوم  املولد النبوي الرشيف بقلوبنا وأرواحنا.
ك  العامل اإلسالمي نجاحكم الباهر يف نرش األنوار، رسائل النور، وها قد  ثانيا:  سيبارِ

بدأت تباشريه. أذكر أنموذجا منه:
أتاين  وزير  املعارف الباكستاين، ألخذ قسم من رسائل النور. وقال: سأسعى لنرش هذه 
التي  املغرضة  الدعايات  من  الرغم  وعىل  من  املسلمني.  مليونا  تسعني  بني  النورية  الرسائل 
يشيعها  املنافقون حولنا، فإن األنوار تنترش يف أماكن بعيدة كأوروبا وآسيا. بل أُعلنَ يف أملانيا 
عن مجموعةِ «ذو الفقار» بعد ظهورها مبارشة. ويف داخل البالد تُقرأ جمموعة «عصا موسى» 
و«ذوالفقار» بشوق كامل، دون مباالة باحلظر الذي فُرض عىل الرسائل من قبل رئيس الوزراء 

ووزير الداخلية. وأغلب القراء هم من  أنقرة.
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ولقد قرر مدراء السجون يف عدة واليات: سنجعل السجون مدارس نورية، إلصالح 
ن». املساجني كام صلُحوا يف سجن « دنيزيل» و « أفيوُ

ي  فأعزّ األميني.  النور  رسائل  أبطال  من  هو  اهللا،  رمحة  عليه  «برهان»  أخانا  إن  ثالثا:  
تقريبا.  أيام  ستة  قبل  اخلرب  سمعت  وقد  بوفاته.  الزهراء  وطالب  مدرسة  وإسبارطة  أقاربه 
ودعوت له يف هذه األيام ألف مرة، حيث كنت أذكره يف دعوايت و يف وردي: أجرنا من النار.. 

ما يقرب من أربعامئة مرة. وأهدي ثوابه كله إىل «برهان».
لبت طالبَها  رابعا:  لقد باشرتْ رسائلُ النور بفضل اهللا بإنارة املدارس احلديثة، إذ جَ
املدارس  طالب  من  أكثرَ  هلا  ومالكني  نارشين  وجعلَتهم  النور  رسائل  طالب  صفوف  إىل 
رسائلَ  إن  حيث  وبالتدريج،  أيضا  النور  لرسائل  طالبا  اهللا  بإذن  سيكونون  الذين  الرشعية 
النور بضاعتُهم احلقيقية وحصيلة مدارسهم. وقد بدأتْ تباشري الرغبة  والشوق إىل الرسائل 
لد كثري من املفتني والعلامء. فيلزم ألهل التكايا أيضا وهم أهل الطرق الصوفية أن ينوروا 

تلك الرسائل.
ول دون ذلك، مفكرا يف  ع تحُ لقد كنت أقول: إن هذا الزمان ليس زمان الطريقة، فالبدَ
حقائق  اإليامن وحدها. ولكن الزمان أظهر أنه يلزم لكل صاحب طريقة -بل األلزم له- أن 
يدخل دائرة رسائل النور التي هي أوسع الطرق وتضم خالصةَ الطرق االثنتي عرشة المهمةِ 
ضمن دائرة  السنة النبوية الرشيفة. حيث إن الذي غرق يف اخلطايا والذنوب من أهل الطريقة 
ال يلج يف  اإلحلاد بسهولة وال يقهر قلبه. وهلذا فهم ال يتزعزعون أبدا. فيمكنهم إذن أن يكونوا 
طالب رسائل النور حقا، برشط أالّ يدخلوا -حسب املستطاع- يف  البدع وال يرتكبوا اآلثام 

ول دون  التقو وجترحها. التي تَحُ
واإلرهاب.  والفوىض  والزندقة  هو  اإلحلاد  الزمان  هذا  يف  يشء  أخطر  إن  خامسا:  
من  بحال  يمكن  ال  ذلك  وبخالف  القرآن.  بحقائق  االعتصام  إالّ  املخاطر  هذه  جتاه  وليس 
زمن  يف  الشيوعية  أحضان  إىل  دفعت  الصني  التي  البرشية  المصيبةُ  هذه  ابَه  تُجَ أن  األحوال 
قصري، وال يمكن إسكاهتا بالقو السياسية واملادية. فليس إالّ احلقائق القرآنية التي تستطيع 

أن تدفع تلك املصيبة.
*   *   *
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[وظيفتنا العمل  والتوفيق من اهللا]
باسمه سبحانه

ا السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبدا دائمً
إخويت األعزاء األوفياء، يا شباب النور األبطال!

اجلليلة اخلارقة يف  أنقرة وغريها من األماكن ملء أرواحنا  أوال:  نبارك خدماتكم 
وكياننا. حقا لقد أصبحتم وسيلة لصحوة مهمة لد الكثريين وال سيام يف أهل املدارس 
إالّ  تتحقق  أن  يمكن  ال  يف  أنقرة  خدمات  من  أنجزمتوه  ما  إن  آمالنا.  يفوق  بام  احلديثة 
قوتكم  والوهن  رُ  الخوَ يصيب  لئال  مهمة،  من  أديتموه  بام  فاقتنِعوا  سنوات،  عرش  يف 
لتزييد   أخر وسائل  لبلوغ  وسيلة  تكون  أن  بد  ال  بل  تافهة،  حوادث  جراء  من  املعنوية 

ونشاطكم. سعيكم 
ففي مثل تلك األماكن التي يتصارع فيها أكثرُ من عرشين تيارا من التيارات السياسية 
واالجتامعية ألجل مصالح شخصية أو ألغراض شتى، فإن عملكم يف سبيل القرآن واإليامن 
بل  النور  طالب  مجيع  قلوبَ  أَهبج  قد  النور،  لرسائل  وإعجاب  بتقدير  اجلامعة  طالب  بنِّي  وتَ

سيُبهج قلب  العامل اإلسالمي مجعاء.
رابط يف ظروف قاسية يف احلدود  إن ثوابكم عظيم يف خدماتكم الكلية هذه كثواب المُ

جتاه األعداء، إذ تُعادل ساعةً من املرابطة سنةً من  العبادة.
فأنتم مثل أولئك املرابطني -وكذا طالب النور يف جامعة  إسطنبول- قد قمتم بأعامل 

جسام يف زمن قصري، فلئن مل تقطفوا ثمرات سعيكم كلّها، فاكتفوا هبا قانعني.
ك النخوة البطولية  نعم، كام أن انسحاب بعض الضعفاء أثناء  اجلهاد يثري احلامس ويحرّ
الغرية  عىل  أكثر  قبلوا  يُ أن  ني  المضحّ النور  رسائل  طالب  فعىل  الغيورين،  الشجعان   لد

 والثبات والسعي املتواصل أكثر من قبلُ لد انسحاب املرتابني.
تلك  فضعوا  النور،  رسائل  حقائق  من  عظيمة  بحقيقة  فطرةً  اسرتشدتم  إنكم  نعم، 

احلقيقة نصب أعينكم وهي:
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عىل  الناس  ومحل  التوفيق  إحرازُ  أما  بإخالص؛  والقرآن  لإليامن  العمل   وظيفتنا  أن 
القبول ودفع املعارضني، فهو مما يتواله اهللا سبحانه. نحن ال نتدخل فيام هو موكول إىل اهللا، 
النقطة.  هذه  وفق  القياس  وينبغي  وخدماتنا.  املعنوية  قوانا  يف  هذا  يؤثر  فال  لبنا  غُ إذا  حتى 
عىل  جنكيز  ستنترص  عهده-:  يف  العظيم  القائد  -وهو  شاه  خوارزم  الدين  قيل  جلالل  فقد 
سبحانه،  اهللا  يتواله  ما  فهذا  مغلوبني  أو  غالبني  علُنا  جَ أما   ، الجهادُ تنا  مهمّ إن  فقال:  خان، 

وال أتدخل أنا فيه.
ينال  أن  دون  بإخالص  العمل   يف  فتستمرون  البطل،  هبذا  اقتديتم  قد  إخويت  يا  فأنتم 

منكم الضعفُ والوهن شيئا.
*   *   *

[ال وسط بني  الكفر واإليامن]
فليس  الشيوعية  مكافحة  وجتاه  البالد  هذه  ففي  واإليامن،  بني  الكفر  وسط  ال  إنه 
ثالثة  يقتيض  ووسط،  ويسار  يمني  إىل  التقسيم  ألن  وسط.  هناك  وليس  غري  اإلسالم؛  هناك 
ق لد اإلنكليز والفرنسيني، إذ يمكنهم أن يقولوا اليمني  اإلسالم،  مسالك. وهذا قد يَصدُ
ليس  البالد-  هذه  الشيوعية -يف  جيابه  الذي  أن  إالّ  النرصانية.  والوسط  الشيوعية،  واليسار 
إالّ  اإليامن واإلسالم. فليس هناك دين ومذهب آخر جياهبها إالّ التحلل من الدين والدخول 
ملحدا  يكون  دينه-  خلع  -إذا  بل  د،  يتهوّ وال  ر  يتنصّ ال  احلقيقي  املسلم  ألن  الشيوعية،  يف 

إرهابيا. فوضويا 
يف  األركان  سائرُ  اهللا  بإذن  سيدركها  الحقيقةَ  هذه  والعدل  وزيرُ  املعارف  أدرك  وكام 
من  بدال  واإليامن  والقرآن  واحلقيقة  احلق  قوة  إىل  االستناد  فيحاولون  فهمها،  حق   احلكومة 
دمارهم  ومن  والزندقة  املطلق  من  الكفر  الوطن  هذا  تعاىل  بإذنه  وينقذون  واليسار،  اليمني 

الرهيب. فنحن نترضع إليه تعاىل بكل كياننا أن يوفقوا يف ذلك.
*   *   *
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[برقية من  الفاتيكان]
 الفاتيكان ٢٢ شباط ١٩٥١

مقام البابوية الرفيع
السكرتري اخلاص

رئاسة القلم اخلاص رقم ٢٣٢٢٤٧ 
البابوية  مقام  وكالة  بوساطة  «ذوالفقار»  اجلميل  املخطوط  كتابكم  تلقينا  سيدي! 
بإسطنبول، وتم تقديمه إىل حرضة البابا الذي رجانا أن نبلّغكم بالغَ رسوره من هذه االلتفاتة 
الكريمة منكم، ودعواته من اهللا عز وجل أن يشملكم بلطفه وفضله. ونحن ننتهز هذه الفرصة 

لنبلغكم احرتاماتنا.
التوقيع 

رئاسة سكرتارية  الفاتيكان
*   *   *

[حول «ولدان خملدون»]
 " الكريمة:  ﴿ !  اآلية   لد التفاسري  بعض  يف  ورد  أخينا:  سؤال  يف  ورد  لقد 
# $﴾   (الواقعة:١٧) «أن مجيع أهل اجلنة، من األطفال الصغار حتى  الشيوخ اهلرمني 

سيكونون يف الثالث والثالثني من العمر».
وحقيقة هذا واهللا أعلم هي: أن رصاحة اآلية الكريمة بـ«ولدان» تفيد أن األطفال الذين 
فُّوا قبل  مل يؤدوا الفرائض الرشعية ندبا عىل وجه السنة والنافلة -حيث مل تفرض عليهم- وتُوُ

البلوغ سيخلّدون يف اجلنة أطفاال صغارا حمبوبني بام يليق باجلنة.
والوارد يف  الرشيعة أيضا: أَمر الوالدين أوالدمها بالصالة والصيام واحلث عىل  الصالة 

متى ما بلغوا السابعة من العمر واإلكراهُ عليها يف العارشة منه ألجل التعليم والتدريب.
من  السن  اعتبارا  والصيام-  -كالصالة  الفرائض  يؤدون  الذين  األطفال  أن  بمعنى 
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السابعة إىل حدّ البلوغ ندبا -وهي مل تفرض عليهم بعد- سيكونون يف الثالث والثالثني من 
وا كالكبار امللتزمني بالدين. العمر ليجازَ

مها عىل مجيع األطفال فظنوا حكم اآلية  فقسم من التفاسري مل يميز هذه النقطة بل عمّ
ا مع أنه خاص.. عامً

*   *   *

تذكري أعضاء املجلس النيايب املتدينني الغيار
إن مصلحة  اإلسالم والبالد تقتيض قبل كل يشء إقرارَ قانون حرية املتدينني، وتنفيذه 
من  مليون  ألربعني  املعنوية  القوةَ  البالد  هذه  يُكسب  التصديق  هذا  ألن  املدارس.  يف  فورا 
لنا.  ظهرية  اهلائلة  القوة  تلك  وجيعل  عامة،  من  املسلمني  مليونٍ  وأربعامئة  يف  روسيا   املسلمني 
-قبل  علينا  اعتداء  روسيا  ت  دّ صَ التي  هي  واإليامنية  القرآنية  احلقائق  أن  فيه  شك  ال  مما  إذ 
اعتدائها عىل  أمريكا واإلنكليز- بمقتىض عداوهتا لنا منذ ألف عام، لذا فمن األلزم ملصلحة 
هذه البالد التمسكُ بتلك احلقائق القرآنية واإليامنية وجعلُها سدا قرآنيا قويا -كقوة  سد ذي 
القرنني- لصدّ تيار  اإلحلاد املعتدي. ذلك ألن  اإلحلاد الذي استوىل عىل  روسيا وعىل نصف 
الحقائقُ  إالّ  توقفه  ومل  حده.  عند  جتاهنا  وقف  قد  نصف  أوروبا  وعىل  اآلن-  -حلد   الصني 
املخربني  من  ألف  من  واحدا  إالّ  تُعاقِب  ال  التي  املحاكم  متلك  فال  وإالّ  والقرآنية.  اإليامنية 
القوةَ الكافية إليقاف القوة املعنوية املدمرة لروسيا. حيث إن الدمار املعنوي الذي يبيح أموالَ 
والذي  الطائشني  للشباب  والرشف  الغرية  أهل  أعراض  ويبيح  والسائبني،  للفقراء  األغنياء 
استوىل يف فرتة قصرية عىل نصف  أوروبا.. ال توقفه إالّ قنابل معنوية تنسفه نسفا، وما هي إالّ 

قنابل ذرية معنوية عظيمة حلقائق القرآن واإليامن، التي توقف تيار اليسار اجلارف.
وبخالفه ال يمكن إيقاف تلك القوة املدمرة اهلائلة -بمعاقبة واحد من ألف- من قبل 

املحاكم.
إن الصحوة احلاصلة يف البرشية نتيجة احلربني العامليتني أبانَت بأن  األمة ال تعيش بال 
دين. فلن تبقى  روسيا بال دين وال تستطيع ذلك، وال تعود إىل النرصانية. فلربام تُصالح القرآن 
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احلجة  وإىل  واحلقيقة  احلق  إىل  ويستند  املطلق  يقصم  الكفر  الذي  املبني  الكتابَ  ذلك  تَتبع  أو 

والدليل ويُقنع  العقل والقلب. وعند ذلك ال حتارب أربعامئة مليون من  أهل القرآن.
سعيد النوريس

[ ويف كل يشء له آية]
إخويت الصديقني املتفكرين األعزاء!.

أوال:  لقد حصلت لدي القناعة التامة -بناء عىل أمارات كثرية- أن  امللحدين املتسرتين 
بني  من  «مرشد   الشباب»  رسالةَ  بإصرارٍ  هلم  فيربزون  الرسميني،  املوظفني  ببعض  يغررون 
منذ  ومضايقة  عنَتا  أولئك  فيذيقني  اهتام.  موضع  ويتخذوهنا  بالنور،  خاصة  ضخمة  رسائل 

سنة ونصف السنة.
فلقد تيقنت أن سبب ذلك هو ما يف تلك الرسالة من «نكتة توحيدية يف لفظ هو» إذ إن 
حه توضيحا يقطع به دابر  الكفر املطلق، وال يدع جماال  هذا البحث قد كَشف رس التوحيد ووضَّ
ألية شبهة لد قسم منهم. وملا مل جيد أولئك  امللحدون املتسرتون حيلة جتاه هذا البحث القيّم، 

جبها رسميا. دبّروا املكايد للحيلولة دون انتشار الرسالة، وحَ
ولقد ألقيتُ قبل يوم درسا عىل أركان  مدرسة الزهراء، حول نقاط من البحث املذكور، 

أبيّن لكم ثالثا منها فقط:
انتشار  وساطة  كونه  هي  اهلواء،  وظائف  من  جليلة  سامية  وظيفة  إن  األوىل:   النقطة 
الكريمة:    باآلية  تتوضح  كام  احلكيم،   واملغز احلقائق  ذات  وأقوال  اإليامن،  الطيبة،  الكلامت 
صحائف  القدرة  من  صحيفة  اهلواء  يغدو  وحتى  ﴿   ¸ º ¹ «﴾   (فاطر:١٠). 
اإلهلية، تتبدل تلك الصحيفة باستنساخِ قلم القدر فيها وانتشارِ تلك الكلامت بإذن إهلي، وذلك 

ألجل إسامع  املالئكة والروحانيات يف كرة اهلواء كلها حتى صعودها إىل العرش األعظم.
أَضحى  وقد  هذا..  يف  تكمن  خلقه،  وحكمةُ  السامية،  املهمة  اهلواء  وظيفةُ  دامت  فام 
سطحُ األرض شبيها بمنـزل واحد، بوساطة  الراديو -هذه النعمةِ اإلهلية العظيمة التي أُسديت 
م شكرا شامال عاما لربّها جتاه ما أنعم به عليها من نعمة  إىل البرشية- فال شك أن البرشية ستُقدِّ
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من  الطيبة،  الكلامت  لنقل  وسيلة  يشء  كل  قبل  تلك  النعمة -نعمة  الراديو-  فتجعلُ   ،كرب
قرآن كريم وحقائقه أوال، ومن دروس  اإليامن  واألخالق الفاضلة، والكالم النافع الرضوري 

للحياة البرشية.
إذ لوال هذا  الشكر -أي إن مل جتد تلك النعمةُ شكرا مثلَ هذا- فستصبح تلك  النعمة 
نقمةً للبرشية؛ إذ كام أن  اإلنسان حمتاج لالستامع إىل احلقائق فهو حمتاج أيضا إىل يشء من اللهو 
وبخالفه   . الهواءُ ينقله  مما  سَ  مْ الخُ املفرح  الرتفيه  هذا  حصةُ  تكون  أن  جيب  ولكن  والرتفيه، 
تقع منافاة لرس حكمة اهلواء، حيث يؤدي إىل دفع  اإلنسان إىل أحضان الكسل وحبّ الراحة 
كاملة..  غري  ناقصة  وتركها  له  رضورية  وظائف  إمتامه  عدم  إىل  ويسوقه  والسفه،  واخلمول 
العمل   نحو  شوق  اإلنسان  من  ثبّط  بام  عظمى،  نقمةٍ  إىل  عظمى  نعمةً  كان  ما  ينقلب  وعندها 

الرضوري له.
تأملت يف هذا  الراديو الصغري الذي أمامي. وقد أتوا به إىل غرفتي ألستمع إىل  القرآن 
فقط  واحدة  حصة  هناك  أن  فرأيت  صغري،  صندوق  ضمن  صغرية  ماكنة  هو  فإذا  الكريم. 
يرتكبه  اإلنسان.  خطأ  هذا  أن  فعلمت  والرتفيه،  للهو  حصص  عرش  بني  من  الطيب  للكالم 
وذلك  إيامنية،  مدرسة  فيجعل  الراديو  املستقبل.  يف  مه  ويقوّ هذا  خطأه  اهللا  بإذن  وسيُصلح 
بجعله حصة الكالم الطيب أربعة أمخاس مجيع احلصص، شكرا عاما جتاه نعمة  الراديو هذه، 

وتوجيه تلك  النعمة لصالح حياة  اإلنسان اخلالدة.
النقطة الثانية:  لقد ذكر يف رسائل النور: 

لق الكون لن يقدر عىل خلق ذرة واحدة، وليس غيرُ خالق الكون  إن من ال يقدر عىل خَ
الذي يقدر عىل خلق ذرة يف موضعها املناسب ويسوقُها إىل وظيفتها بانتظام.

نذكر حجة جزئية من احلجج الكلية هلذه اجلملة:
ريب، هو حمفظة ألنواع الكلامت.. وما فيه من جهاز قد ال حيوي إالّ جزءا  هذا  الراديو بقُ

قليال من اهلواء. لنتأمل يف هذا اهلواء القليل جدا، فيوضح لنا ما يأيت:
إنه حسب قائمة دار اإلذاعة التي بني أيدينا، هناك ما يقرب من مئتي مركز إذاعي، هذه 

املراكز متفاوتة يف القرب والبعد، فقد تبعد عنا ساعة أو سنة.
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فلوال وجود قوةٍ ال حدّ هلا يف كل ذرة من ذرات اهلواء، وإرادةٍ ال حرص هلا، وعلمٍ تام 
 ير حميط  حاد  برص  وجود  ولوال  كلها،  األرض  عىل  املراكز  تلك  يف  املقرئني  بلهجات  حميط 
واحد، دون أن يشغله يشء عن  أولئك مجيعهم، ولوال سمع يقدر عىل سامع كل يشء يف آن 
ا أمكن وصول كلمة قرآنية -احلمد هللا مثال- إىل آذاننا يف الدقيقة نفسها التي تبث  مَ يشء.. لَ
أن  دون  هبا،  املتكلم  صوت  بنربات  بل  ولغتها،  وبلهجتها  الكاملة  بحروفها  املركز،  من  فيها 
يطرأ عليها تغيري. كل ذلك بوساطة تلك  الذرات التي يف حفنة هواء جهاز  الراديو الصغري. 
إىل  خلل،  وال  تغري  دون  من  واألصوات  األصداء  بمختلف  القرآن،  كلامت  خمتلف  فإيصال 
ا وجدتْ وال ظهرت هذه  أسامعنا، إنام هو بتلك القدرة املطلقة والصفات املطلقة. ولوالها لمَ

املعجزة، معجزة القدرة.
أي إن ذرات اهلواء، يف هذا اجلهاز الصغري، ال تنال القيام بتلك األعامل املعجزة، وال 
تُظهر معجزة القدرة، إالّ بقدرةِ مَن هو قدير مطلق، وبإرادته، ومن هو عليم سميع بصري حميط 

بكل يشء، ومن ال يصعب عليه يشء، بل أعظم يشء كأصغره أمام قدرته..
وبخالف هذا فإن إسناد هذا األمر املعجز إىل  املصادفة العشواء والقوة العمياء والطبيعة 
ها يف موجات اهلواء- إنام هو جعلُ كل ذرة من ذرات اهلواء، والهواءِ  الصامء -التي يُظن وجودُ
املحيط باألرض حكيام مطلقا بصريا بكل يشء، عليام ال خيفى عليه يشء، قادرا عىل كل يشء!. 

وما هذا إالّ خرافة ممجوجة وحمالٌ بل حماالت بعيدة كل البعد عن منطق  العقل..
أالَ فليأت أهل الضالل، ولريوا: ما أبعدَ مذهبهم عن  العقل! 

النقطة الثالثة:  إن اهلواء الضئيل جدا الموجودَ يف جهاز  الراديو الصغري، يؤدي مهمة 
السندانة ألزاهري الكلامت املعنوية الطيبة. فيظهر من معجزات  القدرة اإلهلية ما يبني أن كل ذرة 

فه بذاته املقدسة وصفاته اجلليلة.  منه تثبت وجود اهللا سبحانه وتعرّ
فلقد ساح  احلكامء  الفالسفة، والعلامء األعالم يف جنبات الكون خياال، ووضعوا ما فيه 
نصب نظر  العقل، ليثبتوا وجوده سبحانه و وحدانيته، بإيراد دالئل واسعة عظيمة، ومن بعد 
ذلك ينالون  معرفة اهللا احلقة. بينام هناك حقيقة وهي: أن الشمس حاملا ترشق، تبيّنها قطعة من 
احلقيقة،  هذه  عىل  فبناء  الشمس.  تلك  إىل  يشري  منها  كلٌّ  أي  البحر،  سطح  يبينها  مثلام  زجاج 
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فإن كل ذرة من ذرات هواء هذا  الراديو تبيّن بذاهتا  جتيل التوحيد، وكامل صفاته تعاىل. ولقد 
أثبتت رسائل النور -التي هي ملعة من ملعات اإلعجاز املعنوي للقرآن الكريم- هذه احلقيقة 

بوضوح تام. 
عىل  ليحصل  هو»  إالّ  موجود  «ال  قول:  إىل  ضرورةً  المدققُ  النور  طالب  جيد  ال  لذا 
: «ال مشهود  احلضور القلبي الدائم ويتذكر املعرفة اإلهلية دائام. كام أنه ال حيتاج أيضا إىل قولِ
تكفيه  بل  الدائم..  القلبي  باحلضور  لينعم  احلقيقة،  من   أهل  قسم   لد احلال  هو  كام  هو»  إالّ 

إطاللة من نافذة احلقيقة السامية: 
(١) 


   



 


 







        





 


 



 






 

 


وكونا  ه،  يخصّ عاملا  العامل  هذا  من  أحد  لكل  أن  هو:  باختصار  العبارة  هذه  وتوضيح 
خاصا به، أي كأن هناك عوامل وأكوانا متداخلة بعدد ذوي الشعور.. وأن حياة كل أحد هي 
إىل قرص عظيم، فيكون كلٌّ  ووجهها  مرآة  واحد  بيد كل  اخلاصة به، كام لو كان  عمود لدنياه 

منهم مالكا لذلك القرص يف مرآته. 
لذا جيد قسم من   أهل احلقيقة املعرفة اإلهلية وحيصلون عىل حضور  القلب الدائم بإنكار 

دنياهم اخلاصة هبم، وبرتك ما سو اهللا، فيقولون: «ال موجود إال هو».. 
اهللا  إىل  معرفة  منهم  بلوغا  هو»  اال  مشهود  «ال  يقولون:  احلقيقة  من   أهل  آخر  وقسم 
الفناء.  ستار  عليها  ويسدلون  سجن  النسيان  يف  دنياهم  فيزجون  الدائمي.  القلبي  واحلضور 

هم يف حكم نوع من  العبادة. فيحصلون عىل حضور  القلب، وجيعلون عمرَ
حت باإلعجاز املعنوي للقرآن احلكيم سرّ  أما يف هذا الزمان فإن رسائل النور قد وضّ

العبارة اآلتية:
 


   



 


 







       





 


 



 






 

 


أي إن رسائل النور تبني أنه -ابتداء من  الذرات وانتهاء إىل املجرات- هناك نافذة يف 
كل منها تطل عىل التوحيد، ويف كل منها دالئل وإشارات تدل مبارشة عىل ذات الواحد األحد 

بصفاته اجلليلة.
(١) أليب العتاهية يف ديوانه، وينسب إىل عيل كرم اهللا وجهه، ونسبه ابن كثري يف تفسريه إىل ابن املعتز.
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حقيقة  اإليامن  السامية،  احلقيقة  هذه  إىل  هو»  لفظ  جمملة «نكتة  إشارات  أشارت  فلقد 
وحضور  القلب. بينام أثبتتها رسائل النور إثباتا قاطعا واضحا. يف حني بيّنها   أهل احلقيقة سابقا 

بيانا جممال خمترصا.
حتى  احلقيقة،  هذه  إىل  آخر  وقت  أي  من  حاجة  أشد  الرهيب  الزمان  هذا  أن  بمعنى 
وأصبحت  النور  رسائل  لتها  وفصّ الكريم،  إعجاز  القرآن  بوساطة  الناس،  عىل  اهللا  أنعم 

إحد نارشهيا.
الباقي هو الباقي

أخوكم 
سعيد النوريس 

*   *   *

[املألوف املعجز]
باسمه سبحانه

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبدا دائام
إخويت الصديقني األعزاء!

تُكسب  اإلنسان  التي  املباركة  الثالثة  بالشهور  وأرواحنا-  كياننا  هننئكم -ملء  أوال:  
ليلة  املعراج،  الرغائب،  ليلة  الفاضلة،  لياليكم  ونبارك  خالد.  معنوي  عمر  من  سنة  ثامنني 
بحقّ  وأدعيتَكم  املعنوية  مكاسبَكم  تتقبل  أن  تعاىل  رمحته  من  راجني  القدر  ليلة  الرباءة،  ليلة 

إخوانكم، مباركني خدماتكم الطيبة وتوفيقكم يف سبيل نرش النور.
ثانيا:  إن مصيبة  النسيان التام التي ألمّت يب من جراء التسميم، قد حتولت بفضل اهللا إىل 
نعمة ورمحة ومفتاح لكشف عدد من احلقائق. فأُعلمكم هبذا لئال تتأملوا كثريا عىل حايل، رغم 

أين أرجو دعواتكم بكل ما أملك.
النور»  «رساج  جمموعة  مستهل  يف  هي  التي  «املناجاة»  رسالة  اآلن  قرأت  لقد  نعم، 

فالحظت أن كثريا من احلقائق تتسرت حتت حجب  األلفة والعادة واالطّراد.
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وحيث إن  امللحدين من أهل  الغفلة وأهل  الطبيعة والفلسفة خاصة، ال يرون كثريا من 
معجزات  القدرة اإلهلية املحجوبة حتت حجاب قوانني اهللا ونواميسه اجلارية يف الكون، تراهم 
ون هبذا الطريق املؤدي  يسندون حقيقةً جليلة إىل سبب اعتيادي تافه، وحيملوهنا عليه، فيسدّ
نعم يف  ون أبصارهم عن النِعم التي وضعها المُ إىل معرفة القدير سبحانه يف كل يشء، بل يُعمُ

ون أبواب  الشكر واحلمد. كل يشء، فال يروهنا، ويسدّ
فمثال:  إن  القدرة اإلهلية اجلليلة مثلام تستنسخ كلمة واحدة مليون بل مليار مرة يف آن 
واحد، وذلك بتجليها عىل صحيفة اهلواء. فكلُّ كلمة طيبة أيضا تستنسخ برمز اآلية الكريمة: 
  ﴿   ¸ º ¹ «﴾   (فاطر:١٠) يف كرة اهلواء املحيطة باألرض، ويف آن واحد -يف 
يف  القدرة  معجزات  من  عجيبة  معجزة  تسرتت  وقد  اإلهلية.  بقلم  القدرة  زمان-  بال  حكم 
رة اهلواء كأهنا لوحةُ محوٍ وإثباتٍ للحقائق املقبولة املعنوية، تسرتت بستار  األلفة عن أنظار  كُ

الغافلني منذ زمن  آدم عليه السالم.
وهُ « الراديو» بحيث  مَّ وقد أثبتت تلك املعجزة نفسها يف الوقت احلارض بوساطة جهاز سَ
حارضٌ  مطلقة،  وإرادة  مطلقة  وحكمة  مطلقا  علام  يضم  التي  املطلقة  األزلية  للقدرة  جتليا  إن 
األذن  تدخل  هلا  حدود  ال  التي  املختلفة  الكلامت  إن  إذ  اهلواء.  ذرات  من  ذرة  كل  يف  وناظر 

الصغرية للذرة وخترج من لساهنا الدقيق، دون اختالط أو التباس، ال خلل وال حتري.
بمعنى أنه إن اجتمعت  األسباب كلها، مل تستطع بحال من األحوال أن تظهر  جتيل القدرة 
ا كانت  األسباب ال دخل هلا مطلقا يف إظهار  األزلية يف هذه الوظيفة الفطرية لذرة واحدة.. ولمّ
التي  الدقيقة  ألسنتها  ويف  تعد  ال  التي  الصغرية  الذرة  تلك  آذان  يف  املعجزة  البديعة  الصنعة 
واالطراد،  يسرتوهنا حتت ستار  األلفة والعادة والقانون  ال حتىص، فإن أهل الضالل  والغفلة 

ويضعون عليها اسام اعتياديا خيدعون به أنفسهم موقتا.
نّاع ماهر مائة  فمثال:  مثلام ذُكر يف حاشية ذيل الكلمة الرابعة عرشة، أنه: إذا صنع صَ
أوقية من خمتلف األطعمة، ومائة ذراع من خمتلف األقمشة، من قطعة تافهة ال تتجاوز قالمة 
 ، مصادفةً التافهة  اخلشبية  القطعة  تلك  من  نتجت  قد  األعامل  هذه  إن  أحدهم:  قال  ثم  أظفر، 
هذا  كالمه  يكون  كم  املاهر..  الصناع  ذلك  صنعة  خوارق  قيمة  من  هتوينا  طبيعية،  وبأمور 

هذيانا، وخرافة خرقاء وضاللة بعيدة؟.
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كذلك األمر يف شجرة  الصنوبر أو   التني، وأمثاهلا من أُلوف بدائع صنع اهللا احلاوية عىل 
قد  الضخمة  األشجار  هذه  إن  قائلني:  البذرة  حبّة  يربزون  فرتاهم  سبحانه،  قدرته  معجزات 

نشأت من هذه البذور.
وكذلك األمر يف هذا اجلهاز الذي جعل الهواءَ املحيط بالكرة األرضية ميدانَ حمارضة، 
ل سطحَ األرض إىل مدرسة وملتقى دروس املعرفة والعرفان. ويتضمن نعام ال حد هلا،  وحوّ
يف  البرش  عىل  م  تُنعَ إهلية،  إلحسانات  ل  معجّ أنموذج  وهو  عليها.  املحدود  غري  الشكرَ  ينبغي 
ق مبارشة من خزينة  الرمحة  حياته األخروية األبدية، وهو دليل ال ريب فيه وهدية رمحانية تُغدَ
وموجاتِ  الكهرباء  اسم  وإطالق  املهداة،  هذه  اهلدية  عىل  « الراديو»  اسم  فإطالق  اإلهلية. 
اهلواء.. إنام هو إسدال ستارِ الكفران عىل تلك النعم اإلهلية التي تربو عىل مئات األلوف -كام 
هو يف املثال السابق- بل هو بالهة ال منتهى هلا يقرتفها املاديون والضالون، بحيث تفيض هبم 

ضهم إىل عقاب غري متناه يستحقونه. إىل جناية غري متناهية، تعرّ
فيا إخويت: 

جمموعة  مستهل  يف  هي  التي  التصحيح -رسالة «املناجاة»  اليوم -بنية  هذا  قرأت  لقد 
«رساج النور»، ولكن ملا كانت قوةُ حافظتي قد وهنَت وضعفت هنائيا، فقد رأيتُني كأنني أتيت 
تلك  د  تعُ فلم  العمر،  من  الثامنني  يف  أين  رغم  يف «املناجاة»  احلقائق  تلك  جتاه  إىل  الدنيا  حديثا 
العاداتُ املعروفة ستارا وحجابا أمام تأميل، لذا قرأت تلك «املناجاة» بشوق كامل، واستفدت 
منها استفادة عظيمة بفضل اهللا، ووجدتُها خارقة حقا، وعلمت أن أعداءنا املتسرتين يغررون 
مصادرة «رساج النور»، حمتجني بام يف آخره -من بحث  ببعض املوظفني الرسميني يف سبيل 
 الدجال-، إالّ أن قناعتي أن سببَ ذلك هو رسالة «املناجاة» التي يف مستهلها، كام كان سببُ 

هجوم  امللحدين عىل «مرشد   الشباب» بحثَ «نكتة توحيدية يف لفظ هو».
النور  طالبُ  به  يتحىل  الذي  التام  اإلخالصَ  أن  إخويت:  يا  كله  بكياننا  نبرشكم  ثالثا:  
والوفاءَ احلقيقي اجلاد والتساند الذي ال يتزعزع الذي حيملونه جيعل مجيع املصائب التي تنـزل 
بنا -من حيث اخلدمة اإليامنية- نعام عظيمة.. نعم، إن فتوحات النور تتوسع يف اخلفاء بام ليس 

باحلسبان وال خيطر عىل خيال أحد.
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فمثال:  لقد اضطروا إىل دفع مائة لرية ورقية أجرة للسيارة التي نقلتني من  إسبارطة إىل 
املحكمة املنعقدة هنا ( إسطنبول). ثقوا يا إخويت لو كنتُ أدفع مئتي لرية لنتائج تخصّ خدمة 
 اإليامن تنشأ من هذه املسألة فقط وختص «مرشد   الشباب» فحسب، أو مما خيصني أنا بالذات، 
لكنت أعد تلك النقود املرصوفة قليلة زهيدة جتاه تلك النتائج اجلليلة.. فكيف بالنتائج التي 

تعود إىل عامة الطالب والناس عموما واملسائل الكلية!
الباقي هو الباقي

أخوكم املريض الراجي دعاءكم
سعيد النوريس 

*   *   *

[ النظر إىل املخلوقات]
حاشية لرسالة مفتاح  عامل النور

فرة بالسيارة ذات يوم، مع طالبَني نوريني جامعيني، كنا نستمع من راديو السيارة  يف سَ
قام يف مكان بعيد. قلت  الذي ال يرتبط بأي اتصال سلكي، إىل احتفال باملولد النبوي شريفٍ مُ

لذينك اجلامعيني:
إن الدليل عىل أن  جتيل  القدرة اإلهلية تظهر يف «النور» جتليا بدهييا دون حجاب -كتجيل 
ه ظفر   احلياة  والوجود- هو: أن اهلواء املوجود يف هذا اجلهاز الصغري، والذي ال يتجاوز حجمُ
 اإلنسان، هذا اهلواء القليل جدا والنور املعنوي الضئيل جدا ال يستمع إىل الكلامت القادمة من 
الكلامت  جميعَ  ويُسمعنا  الكلامت  أُلوف  إىل  يستمع  أيضا  وإنام  يقوهلا،  ثم  النبوي  هذا  املولد 

ها بمثل ما نسمع هذا  املولد النبوي بوضوح. عُ التي تبثها ألوفُ إذاعاتِ العامل، ونسمَ
بمعنى أن أصغر موجود جزئي يصبح أكرب كيل!

ثم إن هذا اهلواء القليل جدا يُنجز من  الوظائف بقدر ما ينجزه اهلواء املحيط بالكرة 
إىل  األمر  هذا  يُسند  مل  فلو  املحيطة...  اهلوائية  الكرة  بكرب  جزئي  أصغرُ  يكبرُ  أي  األرضية، 
إن  إذ  خيال،  يسعه  ال  ما  املتناقضات  من  حتمل  عجيبة  خرافة  لنتجت  اإلهلية   جتيل  القدرة 
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انقالب اليشء إىل ضده حمال، فكيف يُصبح هذا اجلزئي الذي هو صغري بألوف الدرجات 
كليا بألوف املرات؟ وكيف يصبح هذا اجلامد العاجز الذي ال يشعر بيشء مقتدرا وذا شعور 

وإدراك و إرادة؟
فهذه خرافة حتمل مئات اخلرافات واملتناقضات التي ال مثيل هلا.

بمعنى أن األمر إنام هو بتجيل  القدرة اإلهلية بالبداهة. والذي يمثل ذلك التجيل الواسع 
يف اهلواء عامة يبيّنه معنى الحديثِ الرشيف: « إن هللا ملكا، له أربعون ألف رأس، يف كل رأس 
أربعون ألف لسان، يسبح أربعني ألف تسبيحة بكل لسان».(١) بمعنى أنه يسبح أربعا و ستني 

تريلون تسبيحة يف اللحظة نفسها.
أي إن اهلواء املحيط باألرض كهذا امللك، أي يكتب عىل صحيفة اهلواء كل كلمة طيبة 

بعدد تسبيحات هذا امللك.
ف عىل أعاميل،  رِ يقول اهلواء املحيط: إن هذا احلديث ينبئ عني وعن الملَك الذي يُشْ
الطيبة  الكلماتُ  هذه  تَردُ  حتد  ال  التي   األخر واألصوات  كلّها  كلامت  اإلنسان  ضمن  ألنه 
املتميز.  وبصوته  هبا،  املتكلم  وبنربات  بعضها،  مع  ختتلط  أهنا  مع  التباس  أي  دون  بحروفها 
فليس يف اإلمكان قطعا إحالة هذا العمل  الذي يتم بشعور كيل كامل -هو وظيفة ذرة واحدة 

مني- إليّ وال إىل أي سبب من  األسباب.
أي إنه  جتيل القدرة األزلية التي تضم إرادة شاملة لكل يشء وعلام حميطا بكل يشء ليس 

، ذلك التجيل العام الشامل لكل يشء، احلارض والناظر بتجيل األحدية يف كل مكان. إالّ
والشهود عىل هذا يربون عىل املاليني، أحد أولئك الشهود:  الراديو.

وفلسفة  القرآن  حكمة  بني  املقارنة   لد عرشة،  الثانية  الكلمة  يف  جاء  ما  مضمون  إن 
 اإلنسان هو اآليت:

ب معجزاتِ  القدرة اإلهلية وخوارقَ رمحته  ل إليها  اإلنسان تحجُ إن   الفلسفة التي تَوصَّ
النعم  وتلك  العاديات  تلك  حتت  املضمرة  الوحدانية  دالئل   تر فال  العاديات،  بستار  تعاىل 
(١) انظر: الطربي، جامع البيان ١٥٦/١٥؛ أبو الشيخ، العظمة ٥٤٧/٢، ٧٤٠، ٧٤٢، ٧٤٧، ٨٦٨/٣؛ ابن كثري، تفسري 

القران ٦٢/٣؛ ابن حجر، فتح الباري ٤٠٢/٨؛ املناوي، فيض القدير ٨٢/٢.
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اجلليلة، وال تبينها وال تدل عليها، بينام إذا ما رأت ما هو خارج عن العادة من جزئيات خاصة، 
تتوجه إليه وهتتم به.

بينام  به،  هتتم  وال  السوي  خلق  اإلنسان  يف  اإلهلية  معجزة  القدرة   تر ال  إهنا  فمثال:  
عن  اخلارج  أرجل  ثالثة  ذي  أو  الرأسني  ذي  إىل  اإلنسان  واستغراب  بحرية  األنظار  جتلب 
القاعدة. فهي ختبئ معجزاتِ القدرةِ الكليةَ العامة حتت ستار العادة، يف حني أهنا جتعل املواد 

.! لٍ اخلارجة عن وظائفها واجلزئية مدارَ عبرةٍ وتأمُّ
أمرا  ها  تعدّ بل  واحليوانات،  صغار  اإلنسان  إعاشة  يف  املعجزات   تر ال  إهنا  ومثال:  
عاديا فال تُعري هلا باال، ولكن حرشة نأت عن طائفتها وانعزلت عن أمتها وظلت يف قعر البحر 
ت إليها يدُ املعونة بورقة خرضاء، وأَخذت تتغذ عليها، أدمعت عيونَ صيادي  األسامك  دَّ ومُ

عىل احلادث هذا، وأعلنوا عنها ببهاء حتى ذكرهتا إحد صحف  أمريكا يف حينه.
بينام يف أصغر حيوان هناك ألوفُ ألوفِ املعجزات أمثال هذه لألرزاق، إذ تتدفق األثداء 
بسائل  احلياة للصغار. بيد أن   الفلسفة البرشية ال تر تلك املعجزة، معجزة الرمحة واإلحسان 

اإلهلي كي تشكر رهبا وتؤمن بالرمحن وتقابله بالشكر. 
عىل  المضروبَ  العاديّات  حجابَ  احلجاب،  ذلك  ق  تمزّ القرآنية  فاحلكمة  وهكذا 
عىل  سبحانه  اهللا  يسبغها  التي  والنعم  الكلية  املعجزات  تلك  إىل  البرشية  وترشد  املخلوقات 

ف رهبا وتسوق اجلميع إىل  العبودية املكللة بالشكر هللا تعاىل.  الكائنات قاطبة، فتَعرِ
ال  الذي  أن  اإلنسان  هو:  البرشية  تقرتفه   الفلسفة  مما  وأغربَه  خطأ  أعجب  فإن  وهكذا 
إجياده،  عىل  يقدر  وال  وهو «التكلم»  جدا  ظاهري  جزئي  لفعل  اجلزئي  ه  واختيارُ إرادتُه  تفي 
عىل  بناء  الكلامت  خيلق  الذي  هو  سبحانه  واهللا  احلروف،  خمارج  مواضع  إىل  اهلواء  يدفع  وإنام 

هذا الكسب اجلزئي، ويكتبه بألوف ألوف النسخ يف اهلواء.
«إجياد  اسم  إعطاء  فإن  احلد،  هذا  إىل  اإلجياد  عن  يد  اإلنسان  قرص  من  الرغم  فعىل 
 اإلنسان» عىل معجزة قدرة إهلية كلية تعجز جميعُ  األسباب، أسباب الكون دوهنا خطأٌ جسيـمٌ 

وأيّ خطأ. يدرك ذلك كلُّ من له ذرة من شعور.
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اخلوارق-  من  ألف  مائة  -يضم  إهليا  قانونا  جعل  عاجزا  رجال  أن  هو:   ذلك  ومثال 
وسيلةً الستفادة البرش، بكشفه  الراديو، بإهلام إهلي، أي بنوع من استجابة دعاء  اإلنسان الفعيل، 
أوجدَ  الذي  وهو  الفالين،  املخرتع  ه  أوجدَ قد  إن  الراديو  نعم،  قول  اإلنسان:  خطأ  يكون  كم 

القوة الكهربائية. وهناك آخرون يسعون إلجياد مادة لقراءة ما يف دماغ  اإلنسان!.
نعم، إن اهللا سبحانه وتعاىل قد خلق العامل دار ضيافة تليق باإلنسان، وهيأ له فيها كل ما 
حيتاجه ويلزمه... وكنوع من متطلبات الضيافةُ يسلم إىل يده -يف بعض األزمان والعصور- 
والتحري  احلقائق  عن  البحث  هو  الذي  الفعيل  دعائه  نتيجة  وذلك  عنه،  خمفية  ظلت  نعام 
عنها، المتولدُ من تالحق األفكار. فبينام جيب عىل  اإلنسان أن يشكر ربه جتاه هذه النعم، إذا 
عاجز،  اعتيادي  إنسان  إجياد  من  إليها  وينظر  تعاىل،  منه  أهنا  فينسى  عظيام  كفرانا  يرتكب  به 
ويُسندها إىل مهارته بل يُنيس اآلخرين كذلك تلك الخوارقَ الناشئة من إحسانٍ عميم يغدق 
بعلم وإرادة ورمحة وشعور، حيث ال يظهر إالّ سبباَ ومشهدا منه. ويفوّض أمره إىل  املصادفة 
العشواء والطبيعة واملواد اجلامدة. وما هذا إالّ فتحٌ لباب  اجلهل املطلق املنايف لإلنسان املكرم 

املخلوق يف أحسن تقويم.
: لذا يلزم  النظر إىل املخلوقات بالنظر احلريف ال االسمي، وفق دستورِ

 

   



 


 







       





 


 



 






 

 


وذلك ألجل أن يسمو  اإلنسان إىل مستو  اإلنسان حقا.
﴾  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q   ﴿

*   *   *

[حتليل سرية ذاتية] 
باسمه سبحانه

إخويت الصديقني األعزاء!
ونبرشكم  أعاملكم  يف  توفيقكم  ونبارك  الرشيف،  النبوي  يوم  املولد  لكم  نبارك  أوال:  

بانتشار رسائل النور انتشارا مؤثرا يف األوساط بام هو فوق املعتاد. وهننئ مجيع طالب النور.
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ثانيا:  يف هذه الليلة املباركة خطرَ عىل قلبي خاطرٌ قوي وهو: 
أنه ملناسبة ما كتبه الطالب اجلامعيون يف  إسطنبول من خوارق عن حياة  سعيد القديم 

وسعيد اجلديد يف كتاب «تاريخ حياة» تولّد لد القراء رأيان ونشأت فكرتان مها:
األول:  لقد حصل حسن ظن مفرط لد األصدقاء -كام حيصل يف  الوالية- بام يفوق 

ي بكثري. حدّ
الثاين:  حصل ظن وشبهة بام هو خارج طوقي بألف مرة لد املعارضني وأهل   الفلسفة، 

إذ ظنوا وجود دهاء خارق جدا، بل حتى تولّد لد البعض منهم توهم وجود سحر قوي.
ئلتُ يف أماكن كثرية أسئلة تدور حول هذا املعنى، وطلبوا مني جلية األمر ماديا  ولقد سُ
يف  اخلاطر  ذلك  لورود  كثرية  مقدمات  ذات  حقيقة  بيان  إىل  اضطررت  بدوري  وأنا  ومعنويا. 

هذه الليلة.
املقدمة األوىل:  إن بذرة شجرة  الصنوبر التي هي بحجم حبة  احلنطة تكون منشأ لشجرة 
توجد  ال  وقد  البذرة،  تلك  من  العجيبة  الشجرة  تلك  ختلق  اإلهلية  فالقدرة  ضخمة.  صنوبر 
للبذرة إالّ حصة واحدة من مليون حصة من اخللق، حيث سطر فيها قلمُ القدر فهرسا معنويا 
عُ مدينةً كاملة كي  لتلك الشجرة... فلو مل يسند األمر إىل  القدرة اإلهلية للزم وجود مصانعَ تَسَ

تتكون تلك الشجرة العجيبة بأغصاهنا املتشعبة.
وهكذا فإن إحد دالئل عظمة اهللا وقدرته سبحانه هو أنه خيلق من يشء صغري جدا 

كالذرة، أشياءَ عظيمة عظمة اجلبال.
وهكذا بمثل هذا املثال أُعلنُ باقتناع تام وبخالص نيتي وال أتكلف  التواضعَ ونكرانَ 

الذات فأقول:
إن خدمايت وأحداث حيايت قد أصبحت يف حكم بذرة، لكي تكون مبدأ خلدمة إيامنية 
من  النابعة  النور  برسائل  مثمرة  شجرةً  الزمان  هذا  يف  منها  اإلهلية  العنايةُ  منَحت  قد  جليلة، 

 القرآن الكريم.
فأُقسم لكم لتطمئنوا فأقول:
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إنني ما كنت أجد يف نفيس قابلية وال مزيّة وال أهليّة فائقة لتلك اخلوارق التي مرت يف 
حيايت، لذا كنت أتقلب يف حرية. بل ما أجد يف نفيس كفاءة لتدبري أمورها وارتباطها بعالقات 

باملجتمع فكيف هلا بدهاء خارق ووالية خارقة؟
إراديت  عن  خارجة  كانت  ولكنها   ، إليّ األنظارَ  لبت  جَ حاالتٌ  ظهرت  لقد  نعم، 
تكذيبِ  عدمِ  قبيل  من  إالّ  كانت  وما  اإلعجاب،  جلب  من  نوع  كأهنا  بدت  حتى  واختياري، 

حسنِ  الظن الذي كان حيمله الناس نحوي.
ولكن ملا كنت أجهل احلكمة يف عدم كوين يف احلقيقة عىل ما يظنه الناس يب، وال أفيد 
كنت  لذا  ومرتبة،  مرتبة  بألف  يفوقني  بام  الناس  توجه  موضع  أصبحتُ  قد  وها  للدنيا،  شيئا 

أتلقى هذا األمر باعتباره خالفا للحقيقة كليا.
ولكن بفضل اهللا وكرمه، وألف محد وشكر له، إذ قد أنعم عليّ فهمَ يشء من حكمة 

ذلك األمر، يف أواخر أيامي بعد قضاء ما يقرب من ثامنني سنة من العمر. 
وسأشري إىل يشء منها. وها أنا أبني قسام من عديد نامذجها:

املثال األول:  
مخس  مدة  الرشعية  العلوم  دراسة  ينبغي  الدينية  املدارس  يف  املتبعة  الطرق  حسب  إنه 

عرشة سنة -يف األقل- كي حترز احلقائق الدينية والعلوم اإلسالمية.
ظهرت  بل  وحدها،  معنوية  قوة  أو  خارق  ذكاء  سعيد  عىل  يبدُ  مل  الوقت  ذلك  ففي 
بعد  إنه  بحيث  كلها،  وقابليـاته  استعداده  نطاق  عن  خارجة  كانت  عجيبة  حالة  أيضاً  عليه 
اطالعه عىل مبادئ الرصف والنحو خالل سنة أو سنتني، ظهرت عليه احلالة العجيبة، فكأنه 
لَّم  أكمل قراءة ما يقرب من مخسني كتابا خالل ثالثة أشهر، وقد استوعبها وأُجيز عليها وتَسَ

بإكامهلا. الشهادة 
هذه الحالةُ أظهرتْ بعد ستني سنة بوضوح: أن تفسريا للقرآن الكريم سيظهر ويناول 
«سعيد»  الضعيف  ذلك  وأن  اإليامنية،  العلومَ  أشهر  أربعة  تتجاوز  ال  قصرية  فرتة  يف  القارئ 

سيكون عامال له ويف خدمته.
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زمانٌ  سيأيت  بأنه  غيبية  إشارات  كأهنا  معانٍ  البال  عىل  تخطُر  الوضع  ذلك  جراء  ومن 
تضمحل فيه املدارس الدينية، ال يمكن نيل العلوم اإلسالمية يف مخس عرشة سنة بل حتى يف 

سنة واحدة.
األنموذج الثاين:  

إن مناظرة «سعيد» يف ذلك الزمن البعيد لعلماءَ أجالءَ وهو بعدُ يف فرتة الصبا، وإجابته 
- إجابةً صائبة رغم كونـها يف أعقد املسائل،  عن أسئلتهم الغامضة -من دون أن يسأل أحداً
حدة  من  ناشئة  ليست  أهنا  جازماً  وأعتقد  قاطعا،  اعرتافا  أعرتف  ظهرت،  التي  احلالة  هذه 
ئاً   ذكائي، وال من خارق استعدادي قط؛ فأنا الذي كنت صبياً صغيـراً، مبتلىً بأمور كثرية، مبتدِ
اإلجابةُ عىل أسئلةِ  ومثيراً للمناقشات، فام كان يف طوقي قطعا  بعدُ يف العلوم، سارحَ الفكر، 
عىل  فأنا  لذا  العلم،  وصغار  طالب  صغار   العلامء  مناقشات  يف  أُغلب  كنت  بل  أفذاذ،  علماءَ 

اقتناع تام بأن إجابايت الصائبة تلك، ليست ناشئة من استعدادي وال من  ذكائي.
فلقد كنت طوال السنوات السبعيـن املاضية يف حرية من هذا األمر، ولكن اآلن -بفضل 
اهللا وإحسانه- فهمت حكمة منها وهي: أنه ستُمنح شجرةٌ طيبة لعلوم املدارس الدينية التي 

اد ومعارضون كثريون. هي بمثابة بذرة العلوم وسيكون خلادم تلك الشجرة حسّ
الزمان  هذا  يف  بني  املسلمني  املختلفة  واملسالك  املشارب  قيام   أصحاب  فإن  وهكذا 
بانتقاد عمل خدام تلك الشجرة (شجرةِ النور) والسيام من علامء الدين سواء بسبب  املنافسة 
أو بسبب اختالف املشارب، فضال عام تثري رسائل النور كثيراً من عِرق علامء الدين، كام كان 
ا ونشرِ مؤلفاتٍ يف تفنيد آراء اآلخرين  ا يف دحض بعضهم بعضً دأب  أهل السنة والمعتزلةِ سابقً
والظهور عليهم.. أقول: بينام كان األمر ال بد أن يؤول إىل هذا أراد اهللا سبحانه أن جيري األمر 
عىل خالف تلك العادة املتبعة منذ القدم. فألْفُ شكر وشكر هللا سبحانه. وأنا عىل اعتقاد جازم 
أن سبب عدم تأليفهم أيّ كتاب لنقد رسائل النور أو  االعرتاض عليها إنام هو: إجابةُ سعيد 
الصغري إجابة صائبة عىل علامء عظام، يف ذلك الوقت؛ إذ تلك اإلجابات السديدة قد فتّت في 
أهتم، حتى إهنم مل يتصدوا لرسائل النور ومل يعارضوها رغم خمالفتهم هلا  رْ عضد شجاعتهم وجُ

مشرباً، ورغم ما حيملون من روح  املنافسة والغرية العلميتني.
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عىل  باالعتراضُ  قيام  العلامء  لعدم  واحدة  حكمة  هي  هذه  أن  تاماً  اقتناعا  اقتنعتُ  لذا 
يتخذون  ومن يوالونـهم  وامللحدون  املتسرتون  أعداؤنا  لكان  االعتراضُ  بدأ  إذ لو  الرسائل، 
هللا  فاحلمد  معا.  الدين  وعلامء  النور  رسائل  شأن  لتهوين  جداً  مهمة  ذريعة  ذلك  االعرتاض 
هلم  تعرضت  الذين  الرسميون  أولئك  العلماءُ  حتى  النور  رسائلَ  م  يقاوِ مل  له،  حد  ال  حمداً 

. الرسائل كثيراً
األنموذج الثالث: 

كان  والده  أن  كام  طفولته،  أيام  منذ  احلال  فقري  كان  القديم  سعيداً  أن  من  الرغم  عىل 
فقري احلال كذلك، فإن عدم قبوله الصدقات واهلدايا من اآلخرين، بل عدمَ استطاعته قبوهلا 
الشديدة جدا، وعدمَ ذهاب «سعيد» قط يف أي وقت من األوقات  إال بمقابل، رغم حاجته 
ألخذ األرزاق من الناس، وعدمَ قبوله  الزكاة من أحد -عن علم- كام كانت العادة جارية يف 
من  مصاريفهم  وتسد  األهلني  بيوت  من  تدفع  العلم  أرزاق  طالب  كانت  حيث   كردستان، 
أموال  الزكاة... أقول -وإين عىل قناعة تامة اآلن- حكمةُ هذا األمر هي: عدمُ جعل رسائل 
ملغانم  الدنيا،  وسيلة  أيامي  آخر  يف  واآلخرة-  لإليامن  خالصة  سامية  خدمة  هي  النور -التي 

وعدم جعلها ذريعة لجرّ املنافع الشخصية.
وتلك  املقبولة  العادة  تلك  من  النفور  حالةُ  احلالة،  هذه  أُعطيتُ  احلكمة  هذه  فألجل 
بالعيش  فرضيتُ  الناس.  من  املسألة  يد  فتح  وعدم  منها،  والهروبِ  املرضة،  غري  السجيةِ 
الكفاف وشدة الفقر والضنك. وذلك لئال يَفسد اإلخالصُ احلقيقي الذي هو القوة احلقيقية 

لرسائل النور.
وأشعر كذلك أن يف هذا األمر إشارة فيها مغز، بأن هذه احلاجة هي التي ستدفع  أهل 

غلبوا عىل أمرهم. العلم يف األزمان اآلتية إىل االهنامك  هبموم العيش حتى يُ
األنموذج الرابع: 

ه أيام شيخوخته عن  السياسة وأمرِ  الدنيا  بينام كان  سعيد اجلديد جيهد يف أن يجنّب نفسَ
كليا، فإن   أهل  الدنيا خالفا لكل  القوانني واألعراف واإلنصاف  والوجدان بل خالفا لإلنسانية، 
أنزلوا به أقسى رضبات  الظلم الشنيع طوال ثامن وعرشين سنة، فقاسى ذلك الضعيف، سعيد، 
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ل أشدَّ العنت منهم، مع أنه ما كان يتحمل أذ  الذباب، وذلك بام وهب له  أمرَّ  العذاب، وتَحمَّ
سبحانه من  الصرب العظيم والتحمل الذي ال مثيل له ألذ اإلهانات الشنيعة. وعىل الرغم من 
مزاجه العصبي ورهافة حسه وعدم التخوف يف فطرته، والجرأةَ التي حيملها من إيامنه بحقيقة 
أن  األجل واحد ال يتغري، فإن صربه وسكوته يف حالة يف غاية من املسكنة واخلوف، بل منحَ 
 الفرح واالنرشاح لروحه بعد معاناته تلك األنواع من التعذيب واإلهانات.. أقول: إن حكمة 

واحدة من هذا األمر هي اآلتية كام اقتنعت هبا قناعة تامة:
ر حقائق القرآن احلكيم اإليامنية- وسيلةً ألي يشء  عدمُ جعل رسائل النور -التي تفسّ
كان -عدا  مرضاة اهللا- إذ قد أشاع أهلُ  السياسة شبهة استغالل «سعيد» الدينَ ألجل  السياسة، 
سعيدا  لطمَ  اإلهلي  ولكن  القدر  للسياسة.  وسيلة  الدينُ  يكون  لئال  وسجن...  سعيد  ب  ذّ فعُ
كم الظامل ألهل  السياسة، لئال يَفسد  اإلخالص  لطماتِ رأفةٍ وشفقة من حتت ستار ذلك الحُ

الذي استلهمه من رسائل النور قائال له:
منافعك  لجرّ  وسيلة  حلقائق  اإليامن-  تفسري  هي  -التي  النور  رسائل  جتعل  أن  «إياك 
 الشخصية، بل حتى لكامالتك املعنوية، واحذر أن جتعلها ذريعة للخالص من  الباليا واألذ
النور-  لرسائل  العظمى  القوة  هو  احلقيقي-الذي  يبقى  اإلخالص  لكي  وذلك  واألرضار، 

مصونا من اخللل».
من  القدر  بيّ  نزلت  رأفة  كانت  لطامت  تلك  اللطامت  أن  تامة  قناعة  اآلن  مقتنع  فأنا 
بعبادايت  وانشغلت  ها،  وحدَ آخريت  لشؤون  انصرفتُ  ما  متى  أنه  متاما  اطمأننت  بل  اإلهلي، 
أهلُ  عليّ  يتسلّط  بالذات،  الوقت  هذا  يف  النور،  لرسائل  خدمايت  تاركا  ها،  وحدَ الشخصية 

 الدنيا فيذيقوين  العذاب واآلالم.
تتكلم)  التي  هي  (احلقيقة  األخرية  الرسالة  إىل  الرابع  األنموذج  هذا  إيضاح  أُحيل 
منعا  واملعتقالت  السجون  يف  سعيدا  إلقاء  أهل  السياسة  يف  السبب  بيان  ختص  التي 
بأهنا  لطامت  األمر  حكمة  ذلك  بعد  سعيد  ومعرفة  أمور  السياسة،  يف  الدين  الستغالل 
والتحمل  الشديد  حكمة  الصرب  معرفته  وكذا  ذلك،  بعد  عنهم  وصفحه  رؤوف،  إهلي  قدر 

له. اهللا  وهبه  الذي  الشديد 
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األنموذج اخلامس: 
اخلط، وانشغاله هبا  وجودة  الكتابة  إىل  الشديدة  حاجته  سعيداً، برغم  املسكني  هذا  إن 
من  يملك  ال  أحيانا،  الواحد  اليوم  يف  صفحة  مئتي  تصحيح  إىل  واضطراره  سنة،  سبعني  منذ 
اخلط ما يتعلمه طفل ذكي يف العارش من العمر يف عرشة أيام. هذا األمر محيّـِر حقاً، إذ مل يكن 

سعيد محروماً من القابليات كلياً، فضال عن أن أشقاءه جييدون اخلط وحسن الكتابة.
فأنا مقتنع متام االقتناع بأن حكمة بقائي نصف أُمّي برداءة اخلط وأنا يف أشد احلاجة إليه 
دّ هجوم  م وتَصُ هي: أنه سيأيت زمان ال يمكن للقدرات والقو الشخصية واجلزئية أن تقاوِ
أعداء رهيبني، فيبحث «سعيد» بحثا حثيثا عن الذين يملكون خطاً جيداً ليرشكهم يف خدمته 
عامة  كلية  خدمة  إىل  اجلزئية  الشخصية  اخلدمة  تلك  ل  تحوّ التي  األقالم  آالف  معاً  فيشكلون 
ون تلك  قوية، إذ جيتمعون حول تلك البذرة، بذرةِ النور، اجتماعَ املاء واهلواء والنور، ويمدّ
الشجرة املعنوية بالعون. ففضال عن هذه احلكمة، فإن إذابة أنانيته يف حوض  اجلامعة املبارك 

كإذابة قالب الثلج نيال لإلخالص احلقيقي، حكمةٌ أخر تدفع خلدمة  اإليامن. 
الباقي هو الباقي

أخوكم 
سعيد النوريس 

*   *   *

[ال ذنب يف رسائل النور]
إخويت األعزاء الصادقني!

اهللا  بإذن  السعيد، وستدركون  العيد  بحلول  أرواحنا وأعامق قلوبنا  صميم  من  هننئكم 
عيدا يعم  العامل اإلسالمي كله ذات يوم. إن هناك أمارات كثرية تبني أن القرآن احلكيم الذي 
املستقبل.  يف  مهيمنا  سيكون  اإلسالمية،  املتحدة  للجامهري  السامية  مجيع  القوانني  منبع  هو 

وسيأيت ذلك اليوم بإذن اهللا، ذلك العيد احلق للمسـلمني مجيعا، بل البرشيـة قاطبة.
رغم  إذ  وحفظها،  اإلهلية  حتت  العناية  وطالهبا  النور  رسائل  أن  فيه  ريب  ال  مما  ثانيا:  
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وطوال  الشديد،  العناد  ورغم  االعتباطية،  ورغم  القوانني  املرحلة،  هذه  يف  الدقيقة  الظروف 
هذه املدة املديدة، مل يتمكنوا أن يلحقوا الرضر بطالب النور إالّ بنسبةِ واحد يف املائة.

النشطني  النور  طالب  من  طالب  ستامئة  إلشغال  الرهيبة  خططهم  من  الرغم  فعىل 
باملحاكم املتتالية، مل يتمكنوا إالّ عىل ستة من الطالب. حتى مل جتد مخس وعرشون حمكمة من 
حماكم  العدل شيئا ما يف األلوف من رسائل النور وىف األلوف من طالب النور -كام ذكره بطل 
النور- خالل حتقيقاهتا املتوالية. بل الدليل القاطع عىل ذلك هو قول الكثري من دوائر  العدل 

أنه: ال ذنب يف رسائل النور وال نجده فيها.
يناقض  بام  وأمثاهلا  ن  وأفيوُ حمكمة  إسطنبول  من  كل  يف  تكلمت  قد  أنني  عن  فضال 

قوانينهم -التي يمكن استعامهلا ألغراض سيئة-، ومل يستطيعوا أن يدينوين.
جيدوا  مل  األوروبية  للمدنية  اجلائرة  حطمت  القوانني  التي  النور  رسائل  أن  عىل  عالوة 
فيها ذنبا قط، مما يبني بوضوح أن حقائق رسائل النور قد محلت دوائر  العدل عىل اإلنصاف، 
بظهورها وتغلبها عىل معارضيها. فالعناية اإلهلية تضم رسائلَ النور حتت جناحها، وكيف ال 
فيكون  عليها،  واملخالفني  املعارضني  هجوم  أما  الكريم.  معجزات  القرآن  من  معجزة  وهى 

بإذن اهللا وسيلة لسطوع رسائل النور وسببا النتشارها. 
*   *   *

[مع ضباط األمن]
يقول أستاذنا:

ماخال  وضايقني،  إالّ  سنة  وعرشين  ثامن  خالل  مسؤويل  احلكومة  من  أحد  يقابلني  مل   
ف معي ترصف  ضباط األمن (املباحث) فإهنم مل يضايقوين قطعا، فضال عن أن بعضهم تصرَّ

. واآلن أوضح حكمة هذا الترصف منهم: مدافع وحامٍ
عىل  احلفاظ  حياولون  معنويني،  أمن  كأفرادِ  هم  وطالهبا  النور  رسائل  أن  حتقق  لقد 
بإرشاداهتم  مؤمن  قلبٍ  كل  يف  حارسا  نصبوا  وقد  عقيدةٍ،  عن  البالد  يف  األمن  والنظام 
 . ونصائحهم، وشعر ضباط األمن هبذا شعورا معنويا، فأظهروا لنا يف كل وقت وجه الصداقةَ

ورس هذا هو اآليت:
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أن قانونا أســاسيا للقرآن الكريم هـو   ﴿  Î Í Ì Ë Ê﴾   (فاطر:١٨) فيمنع 
القرآنُ بموجبه محاولةَ اإلخالل بالنظام، وذلك لئال يترضر تسعون باملائة من الناس يف أثناء 
القضاء عىل عرشة من اجلناة. وبناء عىل هذا الرس الدقيق فإنه عىل الرغم من وجود قوً معنوية 
كافة،  البالد  يف  ونشاطهم  فعالياهتم  من  الرغم  وعىل  والنظام،  باألمن  اإلخالل  حتاول  رهيبة 
باألمن.  اإلخالل  يستطيعوا  مل  ومرص  واملغرب  وإيران،  يف  فرنسا  مما  أكثر  هنا  نشاطهم  إن  بل 
وقد  طالهبا  من  طالبٍ  ألف  ومخسامئة  النور  رسائل  خ  نُسَ من  ألفٍ  ستامئة  إالّ  ذلك  سبب  وما 

أصبحوا كقوة معنوية ساندة لألمن ليصدوا تلك القو اهلدامة الرهيبة.
فضباط األمن شعروا هبذا، لذا يبدون حاالت تتسم بالرمحة واإلنصاف والشفقة عىل 

رسائل النور خالفا للموظفني الرسميني منذ ثامن وعرشين سنة. 
ويقول أستاذنا أيضا: 

الفرائض  فيؤدوا  ودين   تقو أصحاب  يكونوا  أن  األمن  أفراد  عىل  إن  أقول:  إنني 
تهم  مهمَّ تقتضيه  ما  وهذا  من  العلامء  املتصوفة،  أكثر  والذنوب،  اخلطايا  أنفسهم  ويجنّبوا 
األمن  والنظام  استتباب  سبيل  يف  هم  وظائفَ ليؤدوا  وذلك  الشديدة،  للحاجة  نظرا  وواجبُهم 

حق األداء، جتاه الدمار الرهيب الذي حيدثه املخربون املعنويون. 
طالب النور 

الذين يف صحبته 
*   *   *
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احلقيقة هي التي تتكلم
لقد أثبتت رسائل النور أنه قد تنبثق عدالة من بني طيات  الظلم، أي قد يتعرض أحدهم 
إىل  الظلم وإىل احليف فتصيبه نكبة، وقد يُحكم عليه باحلبس ويُرمى به يف غياهب السجون.. 
ال شك أن مثل هذا احلكم ظلم واضح، ولكنه قد يكون سبباً لتجيل  العدالة وظهورها، ذلك 
ألن  القدر اإلهلي قد يَستخدم الظامل لتوجيه العقوبة إىل شخص استحقها بسبب آخر، وهذا 

نوع من أنواع  جتيل  العدالة اإلهلية.
مدينة  ومن  والية،  إىل  والية  ومن  حمكمة،  إىل  حمكمة  من  أُساق  لِمَ  أفكر..  اآلن  وأنا 
إىل أخر طوال ثامنيا وعرشين عاماً؟ وما التهمة املوجهة إليّ من قِبَل من ارتضوا ألنفسهم 
معاملتي بكل هذا التعذيب الظامل؟ أليست هي هتمة استغالل الدين يف سبيل  السياسة؟ ولكن 
ويف  احلقيقة  يف  القبيل  هذا  من  يشء  أي  يوجد  ال  ألنه  ذلك  ذلك؟..  إثبات  يستطيعون  ال  لِمَ 
فال  يدينني  دليل  أي  عىل  احلصول  حماولة  يف  والسنوات  الشهور  تقيض  حمكمة  فهذه  الواقع. 
وتقيض  نفسها،  التهمة  حتت  وللمحاكمة  للتحقيق  تسوقني   أخر بمحكمة  وإذا  تستطيع، 
ضني ألنواع شتى من التعذيب، وعندما  ، وتعرّ بدورها مدة يف هذه املحاولة ويف الضغط عليّ
ال حتصل عىل أية نتيجة ترتكني، وإذا بمحكمة ثالثة متسك بخناقي هذه املرة.. وهكذا أنتقل 
من مصيبة إىل مصيبة، ومن نكبة إىل أخر. لقد انقىض ثامن وعرشون سنة من عمري عىل هذا 

؛ املنوال، وأخيراً أيقنوا عدم وجود أي نصيب من الصحة للتهم املسندة إليَّ
أية  وجود  اليقني عدم  فإنني أعلم علم  وهماً  أو  قصداً  وإين أتساءَل: سواء أكان ذلك 
يستغل  الذي  بالرجل  لست  بأنني  يعرفون  اإلنصاف  مجيع  أهل  أن  كام  التهمة،  هبذه  يل  عالقة 
هوا إليّ هذه التهمة يعرفون ذلك يف قرارة نفوسهم. إذن  الدين لغاية سياسية، بل إن الذين وجّ
ضاً عىل الدوام هلذا  فام السبب يف إرصارهم عىل اقرتاف هذا  الظلم يف حقي؟ وملاذا بقيتُ معرّ
 الظلم والتعذيب مع كوين بريئاً ودون أي ذنب؟ وملاذا مل أستطع التخلص من هذه املصائب؟ 

أمل تكن هذه األحوال خمالفة للعدالة اإلهلية؟
لقد بحثت عن أجوبة هلذه األسئلة خالل ربع قرن من الزمن فلم أُوفق يف ذلك. ولكني 

اآلن عرفت السبب احلقيقي يف قيامهم بظلمي وتعذيـبي. وأنا أقول وكيل أسف:
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إن ذنبي هو اختاذي خدمايت القرآنية وسيلة للرتقي املعنوي والكامالت الروحية. واآلن 
بدأتُ أفهم هذا وأحس به تماماً، وأنا أشكر اهللا تعاىل آالف املرات ألنه طوال سنوات طويلة 
ضعت موانعُ معنوية وقوية جداً خارج إراديت لكي ال أختذ خدمايت اإليامنية وسيلة للرتقيات  وُ
املادية واملعنوية أو من أجل اخلالص من  العذاب ومن  جهنم أو حتى من أجل سعاديت األبدية 

.أو من أجل أية غاية أخر
أن كل   نر فبينام  اإلهلامية،  واخلواطر  العميقة  الداخلية  األحاسيس  هذه  أذهلتني  لقد 
فرد له احلق يف اكتساب املقامات التي يعشقها، ويف نيل   السعادة األخروية عن طريق األعامل 
أُمنـع  أنني  رأيت  فقد  هذا  ومع  أحد،  ألي  رضر  أي  ينتج  ال  أنه  عىل  زيــادة  هذا  الصاحلة، 
عل نصب عيني أن عليّ أالّ  - من هذه األحوال ومن سلوك هذا الطريق. وجُ -روحياً وقلبياً
أهتــم -بجانب الفــوز بالرىض اإلهلي- إال بواجـب خـدمـة  اإليامن. ذلك ألن الزمن احلايل 
مل  للذين  آخر  غرض  أي  خدمة  يف  يكون  ال  الذي  القرآين  الدرس  من  نوع  إعطاء  إىل  حيتاج 
يتوصلوا بفطرة  العبودية املوجودة يف أنفسهم إىل احلقائق اإليامنية التي هي فوق كل يشء، وإىل 
الذين هم بحاجة إىل فهم هذه احلقائق وذلك بأسلوب مؤثر، بحيث يستطيع إنقاذ  اإليامن يف 
مثل دنيا االضطراب هذه التي اختلطت فيها األمور، ويستطيع إقناع كل أحد حتى  املعاندين 
املتمرد  والضالل  املطلق  ظهر  الكفر  قصم  يستطيع  وبذلك  نفوسهم،  يف  الطمأنينة  وبعث 

واملعاند وبذلك هيب القناعة الكاملة للجميع.
وال حتصل مثل هذه القناعة يف الظروف احلالية إالّ عندما يكون الدين بعيداً عن كونه 
هذا  يتحقق  مل  وإذا  معنوية.  أو  كانت  مادية  أخروية،  أو  دنيوية  أو  شخصية  غاية  ألية  وسيلة 
فإن أي شخص كان مهام بلغ من املراتب املعنوية يقف عاجزاً جتاه التيار الرهيب -املتولد من 
 املنظامت واجلمعيات الرسية- ضد الدين؛ ألنه ال يستطيع إزالة كل  الشكوك والشبهات. ذلك 
ألن  النفس األمارة للشخص املعاند الذي يرغب يف الدخول إىل حلقة  اإليامن ستقول له: «إن 
ذلك الشخص زين لنا هذا بدهائه وبمستواه الرفيع واستطاع هبذا إقناعنا».. يقول هذا ويبقى 

الشك يساوره.
الدين يف  السياسة قام  املرات ففي طيّ هتمة القيام باستغالل  فللّه  الشكر ألوف ألوف 
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الدين  جعل  من  بمنعي  سنة  وعرشين  ثامن  طوال  املحض-  هو  العدل  -الذي  اإلهلي   القدر 
الظاملة  األيدي  باستخدام  وذلك  شخيص،  غرض  ألي  آلة  مني-  إرادة  ودون  علمي  -دون 
للبرش يف توجيه الصفعات يل ويف تذكريي وتنبيهي.. هذه الصفعات التي كانت عدالً محضاً 
وحتذرين قائلة: إياك إياك! أن جتعل احلقائق اإليامنية آلة لشخصك، وذلك لكي يعلم املحتاجون 
إىل احلقائق أن احلقائق وحدها هي التي تتكلم، ولكي ال تبقى هناك أوهام  النفس ودسائس 

 الشيطان، بل لتخرس وتصمت.
هذا هو رس تأثري رسائل النور يف إشعال احلامس يف القلوب ويف األرواح كاألمواج يف 
البحار الواسعة. وهذا هو رس تأثريها يف القلوب ويف األرواح وليس شيئاً غريه. ومع أن هناك 
آالفاً من  العلامء  سجلوا احلقائق التي تتحدث عنها رسائل النور يف مئات اآلالف من الكتب، 
والتي هي أكثر بالغة من رسائل النور، مل تستطع إيقاف  الكفر البواح. فإذ كانت رسائل النور 
هو  هذا  كان  فقد  القاسية،  الظروف  هذه  حتت  البواح  مقارعة  الكفر  يف  ما  حدّ  إىل  وفّقت  قد 
وقدرته،  سعيد  لقابلية  وجود  وال  لـ«سعيد»،  وجود  ال  املوضوع  هذا  ففي  النجاح..  هذا  رس 

فاحلقيقة هي التي تتحدث عن نفسها.. نعم، احلقيقة اإليامنية هي التي تتحدث.
وما دامت رسائل النور تؤثر يف القلوب العطشى إىل  اإليامن وإىل نور احلقائق، إذن ال 
 بـسعيدٍ واحد بل بألف «سعيد وسعيد». وليكن كل ما قاسيته يف غضون ثمانٍ وعرشين  يُفدَ
 ،واملصائب حالالً زالالً. أما الذين ظلموين وجرجروين من مدينة إىل أخر سنة من األذ
والذين أرادوا أن يوصموين بمختلف التهم واإلهانات، وأفردوا يل أماكن يف الزنزانات فقد 

عفوت عنهم ذلك وتنازلت عن حقوقي جتاههم.
وأقول للقدر العادل: إنني كنت مستحقاً لصفعاتك العادلة ألنني سلكت مثل اآلخرين 
بمشاعري  أضح  مل  ولو  بشخيص،  فيها  فكرت  منها-  رضر  وال  مرشوعة  بذاهتا  طريقاً -هي 
من  خدمايت  تأدية  أثناء  يف  الكبرية  املعنوية  القوة  هذه  لفقدت  واملعنوية،  املادية  الفيوضات  يف 
ت احلقائق  أجل احلفاظ عىل  اإليامن. لقد ضحيت بكل يشء وحتملت كل أذ، وبذلك انتشرَ
اإليامنية يف كل مكان، ونشأ مئات اآلالف -بل ربام املاليني- من طالب مدرسة النور وهنلوا 
من معارفها. وهؤالء هم الذين سيستمرون يف هذه الطريق يف خدمة  اإليامن، ولن حييدوا عن 
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وتعاىل  سبحانه  هللا  سعيهم  سيكون  إذ  معنوياً،  أو  كان  مادياً  يشء  بكل  التضحية  يف  طريقتي 
وحده دون غريه.

لصنوف  ضوا  وتعرّ واملصائب،  أنواع  الباليا  بشتى  ابتُلوا  قد  طاليب  من  الكثريين  إن 
يتجاوزوا  أن  منهم  أطلب  إنني  اهللا.  بفضل  عسرية  امتحانات  واجتازوا  واملتاعب،   العذاب 
عن  األمور  تلك  ارتكبوا  قد  أولئك  ألن  احلقوق،  م  وهضَ املظامل  تلك  اقرتف  عمن  -مثيل- 
جهل منهم، والذين آذونا وعذبونا، ساعدوا عىل نرش احلقائق اإليامنية دون أن يدركوا جتليات 

أرسار  القدر اإلهلي.. ووظيفتنا جتاه هؤالء هي التمني هلم باهلداية.
أويص طاليب أالّ حيمل أحد منهم شيئاً من روح االنتقام يف قلبه ولو بمقدار ذرة، وأن 
.. ال طاقة يل  . إنني مريض جداً يسعوا سعياً جاداً لنرش رسائل النور ولريتبطوا هبا ارتباطا وثيقاً
ال يف الكتابة وال يف احلديث.. وقد يكون هذا آخر أقوايل.. فعىل طالب رسائل النور ملدرسة 

الزهراء أالّ ينسوا وصيتي هذه.
*   *   *

[رسالة إىل رئيس الوزراء]
إخويت!

فإن  أيديكم،  بني  وأضعها  لكم،  أبيّنها  األمهية،  غاية  يف  حقيقةٌ  قلبي  عىل  أُخطرت  لقد 
ارتأيتم إبالغها إىل رئيس الوزراء ( عدنان مندرس) والنواب املتدينني فافعلوا. 

مقدمة:  
أيام  أكثر  وقضيت  سنة  أربعني  منذ  الواسعة  السياسية  الساحة  تركت  قد  كنت  ملا  إنني 
اخلطر  رؤية  أستطع  مل  والسياسية  االجتامعية  يف  احلياة  اهنمك  ومل  الناس،  عن  منـزويا  حيايت 
اخلطر  ذلك  لنـزول  مهيأ  الوسط  أن  شعرتُ  األيام  هذه  يف  ولكن  احلارض.  الوقت  يف  الداهم 

اجلسيم واملصيبة الكرب باألمة اإلسالمية وهبذه البالد واحلكومة اإلسالمية.
لصالح  الساعني  السياسيني  ألولئك  معنويا-  قلبي  عىل  -خطرت  نقاط  ثالث  فأبيّن 
  األمة اإلسالمية ولالحتكام باإلسالم ولضامن سالمة البالد، وحياولون احلفاظ عىل املجتمع 

اإلنساين.
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النقطة األوىل: 
طرق سمعي منذ سنتني -رغم أين ال أستمع إىل اجلرائد- االهتام بالرجعية. فتأملت يف 
األمر بعقلية  سعيد القديم وشاهدت: أن أعداء  اإلسالم املتسرتين الذين جيعلون  السياسة أداةً 
ون إلرجاع البرشية إىل قانون اجلاهلية الرهيبة متقنعني بقناع الدفاع عن الوطن  لإلحلاد، ويجدّ
واألمة. هؤالء يتهمون اهتاما جائرا غادرا أهلَ  اإلسالم والغيار عىل الدين بالرجعية، علام 
أن دافع  اإلسالم والغرية عىل الدين يدفعهم إىل جعل  السياسة أداة طيّعة للدين دون أن جيعلوا 
وا هذه  احلكومة بالقوة املعنوية لإلسالم   اإلسالم أداة للسياسة. وإنام يقومون هبذا العمل  ليُمدّ
ة أربعامئة مليون من إخواهنم احلقيقيني الظهريين هلم، لكي ينجوَ أهلُ  وتصبح قوية راسخة بقوّ

ل لد أبواب ظَلَمة  أوروبا.  السياسة احلارضة من التسوّ
م هؤالء الغيار بـ«الرجعية» ويُظهرهم بأهنم يرضون البالد  فهذا االهتام املجحف يَصِ

والعباد. أالَ إن هذا هبتان عظيم واهتام غادر ال حدود له.
هذا وإن هناك نوعني من الرجعية، كلٌّ منهام يستند إىل قانون أساس:

األول:  الرجعية احلقيقية، وهي رجعية سياسية اجتامعية، أصبح قانوهنا األساس حمورا 
لكثري من املظامل والسيئات.

الثاين:  هو أساس الرقي احلقيقي والعدالة احلقة، ولكن أُطلق عليه -ظلام- الرجعية.
النقطة الثانية: 

البداوة  عهود  إىل  بالبرشية  يرجعوا  أن  يريدون  الدين  عىل  هم  هجومَ يشنّون  الذين  إن 
 واجلهل بقانون أساس ودستور جارٍ لدهيم متسرتين باسم املدنية، والذي يفني سعادةَ البرشية 
وراحتَها و عدالتها وسالمتها. فهم يريدون أن ينفذوا هذا القانون يف بالدنا املنكوبة، فيزرعون 
وإشباعا  شخصية  مآرب  إىل  وصوال  بالتحزب  األفكار  وبلبلة  واالختالف  الشقاق  بذور 

للحرص والعناد.
ومجاعته  طائفته  أفراد  جميعُ  واحد  شخص  بجريرة  يؤخذُ  أنه  هو:  القانون  ذلك 
دانون. فالذنب الواحد يكون بحكم هذا القانون ألوفَ ألوف  وعشريته، فكلهم مسؤولون ومُ
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هباءً  واالحتاد  ركائز  االتفاق  هي  التي  واملواطنة  واملحبة  جيعل  األخوة  مما  واخلطايا.   الذنوب 

منثورا.
حتى  وتَضعف  تُستهلك  بعضا  ها  بعضُ جيابه  عندما  واملعاندة  املعارضة   القو إن  نعم، 
عُفت  تصبح بال قوة. فال تَقدر بعد ذلك عىل العمل  لألمة والبالد وفق  العدالة حيث إهنا ضَ
واهنارت نتيجة املجاهبة. لذا تضطر إىل دفع نوع من الرشاو واألتاوات جللب  امللحدين إىل 
الساموي  والدستور  احلق  العادل  القانون  جتاه  اجلائر  الوحيش  القانون  بذلك  فتتشبث  صفها. 
حيقق  املحبة  الذي  (األنعام:١٦٤)     ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê الكريمة   ﴿   اآلية  وهو  املقدس 
واألخوة الصادقة وينقذ   األمة اإلسالمية وهذه البالدَ من املخاطر. فال يكون أحد رشيكا يف 
جناية ارتكبها آخر ولو كان أخاه وعشريته وطائفته وحزبه، إالّ إذا مال إىل تلك اجلناية، فيكون 

مسؤوال عنها يف  اآلخرة وليس يف  الدنيا.
فام مل يؤخذ هذا الدستور قانونا أساسا فإن املجتمع البرشي سيرتد برجعية وحشية إىل 

ته احلربان العامليتان. أسفل سافلني مثل الدمار الفظيع الذي ولدّ
اسم  العظيم-  القرآن  -قانون  القانون  هذا  عىل  يُطلقون  الذين  أولئك  أشقى  ما  أال 
ذونه يف سياساهتم وجيعلونه ركيزهتم يف اإلدارة،  الرجعية، ويرضون بقانون وحيش جاهيل وينفّ
ذُ حقوقُ األفراد بنظر االعتبار ألجل سالمة  ى فيه بالفرد ألجل  اجلامعة، وال تُؤخَ والذي يُضحَّ
وما  كاملة  مدينةٌ  ر  ويُدمَّ الدولة،  سياسة  سالمة  ألجل  اجلزئية  للمظامل  يكرتث  وال  الوطن، 
ألف  إعدامَ  القانون-  ز -هذا  ويجوِّ واحد.  جانٍ  بجريرة  األبرياء  من  األلوف  مئات  من  فيها 
أصابَ  جلرح  األبرياء  أُلوف  عىل  والعنت  الضيق  ويفرض  واحد،  شخص  بجناية  شخص 

شخصا واحدا.
عبأ بإعدام مائتي شخص بالرصاص مثلام أُفني ثالثون مليونا  وحسب هذه احلجة ال يُ
من األشخاص يف  احلرب العاملية األوىل للسياسة اخلاطئة التي ارتكبها ثالثةُ آالف شخص. 

وقس عىل هذا املنوال أُلوف األمثلة.
امه إزاء هذه املظامل الفظيعة هلذه الرجعية الوحشية مئات من  إن لطالب القرآن وخدّ
حتقق  التي  (األنعام:١٦٤)     ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê أمثال   ﴿   من  األساسية  القرآن  قوانني 
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حيققون  العدل  الذين  أهل  اإليامن  عىل  الرجعية  فإطالق  واألخوة.  واالحتاد  احلقة   العدالة 
اخلطاب  بن  « عمر  عدالة  عىل  امللعون  « يزيد»  ظلمِ  تفضيلَ  يشبه  بذلك  هم  واتهامُ  واألخوة، 

ريض اهللا عنه» وكرتجيح حماكم التفتيش عىل عدالة  القرآن الكريم العظيمة.
وحلكومتها  البالد  هذه  سالمة  عىل  للحفاظ  ون  يسعَ الذين  ألهل  السياسة  ينبغي  لذا 
ضة للحكومة  اإلسالمية أن يأخذوا هذه احلقيقة بنظر االعتبار. وبخالفه فإن التيارات المعارِ
البالد  مصالح  لضامن  الضعيفة  القوةُ  تلك  تكفي  فال   ،القو تنهك  املعارضة  عىل  ها  وإصرارَ

وإرساء  النظام، وال حتافظ عىل كياهنا ولو  باالستبداد.
يستحق  هذا مما  و  البالد.  هذه  يف  الفرنسية  بذور  الثورة  لبذر  املجال  فسحُ  إالّ  هذا  وما 

القلق عليه.
مادامت تُعطي رشاو من التنازالت املعنوية ألجل إقرار  السياسة األجنبية مقابل ما 
يقدمونه من مساعدات تافهة موقتة، بسبب ما نعانيه من الضعف الناشئ من  االختالف، حتى 
ة أربعامئة مليون من  املسلمني وعدم االكرتاث بمسلك مليار  غدت الالمباالة هتيمن عىل أخوّ
بالغ ضخمة كمرتّبات للموظفني  من األسالف العظام، بل رأوا أنفسهم مضطرين إىل دفع مَ
ألجل عدم اإلرضار بإدارة الدولة ونظام البالد من دون مراعاة ملا يعانيه الناس من فقر مدقع.
وإىل  إىل  الغرب   رشاو من  البالد  هذه  يف  احلاليون  أربابُ  السياسة  يعطيه  ما  إن 
أن  هلم  ينبغي  بل  أمثاهلا  عرشة  يعطوا  أن  عليهم  معنوية،  و  سياسية  تنازالت  ومن  األجانب 
يدفعوها ألجل إقرار أخوة أربعامئة مليون من  املسلمني والتي ستتشكل عىل صورة مجهوريات 
إسالمية متحدة. وذلك ألجل سالمة هذه البالد واحلفاظ عىل كيان هذه  األمة، وسوف يكون 

ذلك هدية رضورية وأتاوة ال رضر فيها. 
الدساتري  اختاذ  هي  املقبولة  الرضورية  بل  جدا  النافعة  اجلائزة  الواجبة،  الرشوة  فتلك 
املقدسة منهجا للعمل، تلك الدساتري التي هي أساس التعاون اإلسالمي وهي هدايا ساموية 

من  القرآن الكريم توثِق الرابطة بني  املسلمني بل هي قانوهنم املقدس األساس وهي:  ﴿ ¬ 
عمران:١٠٣)،  (آل    ﴾D  C  B  A ﴿  ،(احلجرات:١٠)    ﴾  ¯  ®

 ﴿ $ % & ﴾   (األنفال:٤٦). 
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مالحظة:  يرد يف هذا املوضع من النص الرتكي «إفادة املرام ومقدمة سورة الفاحتة» من 

كتاب إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز» تراجع يف موضعها. - املرتجم.
*   *   *

[لِمَ تركتَ  السياسة بعد االندفاع فيها؟]
باسمه سبحانه

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبدا دائام..
إخويت األعزاء األوفياء الصادقني!

والالحقة  منها  السابقة  واملادية،  املعنوية  أعيادكم  أهنئ  ووجداين  روحي  بملء  أوال:  
منكم  يتقبل  أن  تعاىل  إليه  وأترضع  القدير  املوىل  رمحة  وأسأل  الطيبة،  املباركة  لياليكم  وأُبارك 

طاعاتكم ودعواتكم املخلصة.
دان من  رِ ني إجابة خاصة حيث يَ ثانيا:  لقد اضطررت إىل أن أجيب عن سؤالَيهم المهمَّ

جهات كثرية:
سؤاهلم األول: 

لقد كنتَ سابقا ويف بداية  عهد احلرية منهمكا جدا يف  السياسة ومندفعا إليها بحرارة؛ 
وها قد مرت أربعون سنة وقد تركت  السياسة كليا، فلامذا؟

اجلواب: 
ى باألفراد من أجل سالمة  األمة،  إن القانون األساس للسياسة البرشية هو: أنه يضحَّ

ويُفد باألشخاص حفاظا عىل  اجلامعة، ويَرخص كل يشء يف سبيل محاية الوطن.
باالستعامل  ارتكبت  إنام  اآلن  إىل  البرشية  يف  ارتُكبت  التي  البشعة  اجلرائم  فجميعُ 
القانون  فهذا  قاطعا.  يقينا  هذا  من  تيقنتُ  فلقد  األساس،  القانون  وهلذا  القاعدة  هلذه  اليسء 
ـد السبيل للتـالعب  البرشي األساس ليس له حدٌّ معني وال ضوابط خمصصة، لذا فـقـد مهّ

بكثرة. باستعامله 
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إن الحربَني العامليتني قد نشبتا من سوء استعامل هذا القانون البَرشي األساس، فأبادت 
هنائيا ما توصلت إليه البرشية من رقي منذ ألف سنة، كام سمح هذا القانون بأخذ تسعني بريئا 
واحد،  جمرم  جلريمة  كاملة  بة  قصَ بتدمري  سمح  كام  بإبادهتم،  وأفتى  اجلناة،  من  عرشة  بجريرة 

ألغراض شخصية مسترتة حتت اسم املصلحة العامة.
حت هذه احلقيقة يف كثري من أجزائها ويف «الدفاعات»  وملا كانت «رسائل النور» قد وضّ

أحيل القارئ الكريم إليها.
القانونَ  الغادر،  األساس  البرشي  القانون  هذا  عن  عوضا  وجدت  ولقد  وهكذا، 

 Ì Ë Ê ﴿  :األساس للقرآن العظيم النازل من العرش األعظم، وذلك يف اآليتني اآلتيتني
 2  1  0  /  .  -  ,  +  * (األنعام:١٦٤)،  ﴿ (     ﴾Î  Í
فهاتان  3 4 5 6 7 8 9 : ;﴾   (املائدة:٣٢)؛ 
ذ أحدٌ بجريرة شخص آخر. ثم إن الربيء ال  اآليتان تعلّامن القاعدة اجلليلة اآلتية: «ال يؤاخَ
ى بنفسه بإرادته وبرضاه  ى به -حتى من أجل مجيع الناس- دون رضاه، ولكن لو ضحّ يُضحّ
أُحيلُ  البرشية.  يف  احلقة  تريس  العدالة  التي  هي  اجلليلة  القاعدة  هذه  الشهادة».  مرتبة  فتلك 

تفاصيلها إىل رسائل النور.
رشقي  يف  البدوية  العشائر  بني  جتوالك  أثناء  يف  مىض-  كنتَ -فيام  لقد  الثاين:   سؤاهلم 
 األناضول تدعوهم إىل التحرض وحتثهم بلهفة وشوق عىل التمدن والرقي يف جماالت حياهتم، 
فلامذا انسللت -منذ نحو أربعني سنة- من املدنية احلارضة ووصفتها بأهنا دنيّة وليست مدنية 

وجانبتَ  احلياة االجتامعية وسحبتَ نفسك إىل العزلة واالنزواء؟..
السامء،  دساتري  ألسس  مناقضا  طريقا  لسلوكها  الغربية،  احلارضة  املدنية  إن  اجلواب:  
ها بمناهضتها، فقد طفحَ كيلُ سيئاهتا عىل حسناهتا وثقلت كفةُ أرضارها عىل فوائدها؛  وقيامِ
ما  فاختل  احلقيقية،  سعادتُهم  نت  وأَسِ وأُقلقوا  واطمئناهنم،  الناس  أمنُ  اضطرب  فلقد 
والسفاهة  اإلرساف  نوازع  بسببها  حلّت  قد  حيث  منها.  ومقصود  املدنية  من  مطلوب  هو 
السعي  مراعى  جرت  وهُ والدعة  الكسل  ميولُ  واستُمرئتْ  والقناعة،  بوادر  االقتصاد  حمل 
أثواب  تها  وكسَ املدقع  الفقر  لباس  املضطربة  البشريةَ  املدنية-  -هذه  أَلبستْ  ولقد  والعمل. 

الكسل والتقاعس الرهيب.
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به  القرآن  خياطب  الذي  الدستور  إيضاح  من  النور  رسائل  به  قامت  ما  إىل  واستنادا 
لوي:  ﴿ ( * + ,﴾  (األعراف:٣١)، وكذلك يف قوله تعاىل:  الكريم يف ندائه العُ

 ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô﴾    (النجم:٣٩)
حياة  سعادة  أن  إىل  املذكورتني-  اآليتني  بنور  الرسائل-مستضيئة  تلك  أشارت  فقد 
وأنه   .. والكدّ والعمل  للسعي  اهلمم  إثارة  وعىل  اإلرساف،  وعدم  باالقتصاد  منوطة  البرشية 
هبذين الرشطني يتم التآلف والوئام بني طبقتي البرشية؛ اخلواص والعوام. لذا سأحتدث عن 

مسألتني لطيفتني، نكتتني قصريتني ومها اآلتيتان:
أوالمها: 

عرشة  كل  من  اثنان  وكان  أشياء،  أربعة  أو  ثالثة  تعوزهم  البداوة  عهد  يف  البرش  كان 
احلارض  الوقت  يف  بينام  األربعة.  أو  الثالثة  األشــياء  تلك  تدارك  عن  يعجزان  أشخاص 
اإلرساف،  إىل  والدفع  االستعامل،  سوء  بإثارة  المتميزةِ  املستبدة،  الغربية  املدنية  سطوة  حتت 
واحلاجات  املطالب  حكم  يف  الرضورية  غري  واملطالب  احلاجات  وإدخال  وهتييج  الشهوات، 
الرضورية؛ فقد أصبح  اإلنسان العرصي من حيث حبّ  التقليد واإلدمان مفتقرا إىل عرشين 
. وقد ال يستطيع إالّ شخصان من كل عرشين شخصا أن  حاجة بدال من أربع منها ضروريةٍ
عرش  الثامنية  اآلخرون  ويبقى  مباح.  بشكل  حالل  مصدرٍ  من  العرشين  احلاجات  تلك  يلبّوا 
حمتاجني وفقراء. فهذه املدنية احلارضة إذن جتعل  اإلنسان فقريا جدا ومعوزا دائام، ولقد ساقت 
البشريةَ -من جهة تلك احلاجة- إىل مزيد من الكسب احلرام، وإىل ارتكاب أنواع من  الظلم 
والغبن، وشجعت طبقةَ العوام املساكني عىل الرصاع والتخاصم املستمر مع اخلواص، وذلك 
هبجرها القانون األساس الذي سنّه  القرآن الكريم القايض بوجوب  الزكاة وحتريم الربا والذي 
يُحقق بواسطتهام توقري العامة للخاصة، ويوفّر هبام شــفقة اخلاصة عىل العامة. فبهجرها ذلك 
الفقراءَ  وأجربت  حقوقهم،  وهضم  الفقراء  ظلم  عىل  الربجوازيني  أرغمت  األساس  القانون 
عىل العصيان والتمرد يف معاملتهم معهم. فدمّرت سعادة البرشية وراحتها وأمنَها واطمئناهنا 

وجعلتها أثرا بعد عني. 
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النكتة الثانية: 
بانية تستدعي  مٌ رِ إن ما أنجزته هذه املدنية احلارضة من خوارق -يف ساحة العلم- نِعَ
لفائدة  هلا  مالئام  استخداما  كذلك  منه  وتقتيض  عليه،  أُنعم  ما  عىل  من  اإلنسان  خالصا  شكرا 
الناس  من  قسام  الخوارقُ  تلك  تقود  إذ  ذلك؛  خالف  اآلن   نر أننا  بيد  ومنفعتهم.  البرشية 
نار  تذكّي  إهنا  إذ  والسفاهة...  الكسل  موارد  وتوردهم  يف  احلياة-  بالغة  أمهية  هلم  -الذين 
األهواء النفسانية، وتثري كوامن النـزعات الشهوانية، فتُقعِد  اإلنسان عن الكدّ والسعي وتثنيه 
واإلرساف  السفاهة  إىل  وعدم  االقتصاد-  القناعة  -بعدم  وتسوقه  العمل ،  إىل  عن  الشوق 

والظلم وارتكاب املحرمات.
نُورد مثاال عىل ذلك، مثلام ذكر يف رسالة «مفتاح عالَم النور»:

وذلك  عليها  منّا  معنويا  شكرا  تقتيض  فبينام  البرشية،  عىل  عظيمة  إهلية  نعمةٌ   الراديو 
األهواء  إثارة  يف  ف  تُصرَ استعامالهتا  أمخاس  أربعة   نر كافة،  البرشية  ملصلحة  باستخدامها 
النفسانية، وإىل أمور تافهة ال تعني  اإلنسان يف يشء، فتجتث جذورَ شوق  اإلنسان إىل السعي 
وتُوقعه يف الكسل واإلخالد إىل الراحة واالستمتاع باالستامع إليها، حتى يدع اإلنسانُ وظيفة 
النافعة  اخلارقة  والوسائل  الوسائط  من  قسم  توجيه  يلزم  الذي  الوقت  ويف  احلقيقية.  حياته 
وصرفُها يف تيسري مصالح البرشية احلقيقية واستخدامها يف سبيل السعي والعمل ألجل خري 
إىل  إالّ  تُرصف  ال  أهنا  بنفيس،  رأيتُ  فقد  مشاقها،  وتذليل  احلقيقية  حاجاهتا  وتوفري  البرشية 
واحد أو اثنني من عرشة يف تلبية تلك احلاجات الرضورية وتُساق الثامنية الباقية من العرشة إىل 

اللهو واالسرتسال يف إثارة  اهلو واالسرتخاء والدعة والكسل وقضاء الوقت.
وهناك ألوف األمثلة عىل هذين املثالني اجلزئيني.

وحاصل الكالم:  أن املدنية الغربية احلارضة ال تلقي السمعَ كليا إىل األديان الساموية؛ 
ومتطلباهتا، وهي تتامد يف هتييج  لذا أوقعت البشريةَ يف فقرٍ مدقع، وضاعفت من حاجاهتا 
وفتحت  والقناعة،  أساس  االقتصاد  ضت  قوّ أن  بعد  عندها  واحلرص  والطمع  اإلرساف  نار 
رمات. زد عىل ذلك فقد ألقت -بذلك- اإلنسانَ املحتاج  بل  الظلم وارتكاب المحّ أمامها سُ
وهكذا  ر، بعد أن شجعته عىل وسائل السفاهة.  املسكني يف أحضان الكسل والتعطيل المدمّ
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ه الثمني سدً باتباعه هو املدنية  بددت الشوقَ لديه إىل السعي والعمل، فأضاع  اإلنسان عمرَ

احلارضة وبسريه وراء سفاهتها ولَهوها.
زد عىل ذلك فقد ولّدت املدنية يف ذلك  اإلنسان املعوز العاطل أمراضا وأسقاما وعلال، 
يف  بثتها  املعمورة.  أرجاء  يف  واألمراض  األوبئة  من  مئات  انتشار  إىل   ، وسيلةً أصبحت  إذ 

األوساط بسوء االستعامل واإلرساف.
ففضال عن هذه العلل الثالثة التي ولّدهتا املدنية وهي احلاجة املاسة وامليل إىل السفاهة، 
من  البرشية  استيقظت  فيها  وتوغله  بتفيش  اإلحلاد  فإنه  باملوت،  رة  المذكّ األمراض  وكثرة 
عتها نوعا من  ها باستمرار، بإظهار  املوت جتاهها إعداما أبديا، فجرّ غفوهتا، وإذا باملدنية تهددّ

عذاب  جهنم يف  الدنيا.
اجلروح  تلك  الكريم  يداوي  القرآن  البرشية  بساحة  النازلة  الرهيبة  املصيبة  هذه  فإزاء 
الثالثة البليغة بصحوةِ تالميذه الذين يربون عىل أربعامئة مليون تلميذ وبام يضمه من قوانني 
مستعد  فإنه  سنة،  وثالثامئة  ألف  قبل  البرشية  أدواء  شافيا  عالجا  عالج  مثلام  ساموية  مقدسة 
بتحقيق  الكفيل  أنه  عن  فضال  السامية..  األساسية  بقوانينه  الغائرة  اجلراحات  تلك  لتضميد 
يبني  فإنه  ذلك  عىل  زد  مفاجئة..  قيامة  رأسها  عىل  تقم  مل  ما  للبرشية  وأخروية  دنيوية  سعادة 
هلا أن  املوت ما هو إالّ ترسيح من الوظيفة وتذكرةُ ترخيصٍ للدخول إىل  عامل النور بدال من 
املدنية  سيئات  عىل  حتام  ستتغلب  منه  النابعة  احلضارة  حسنات  كفة  وأن  أبديا..  إعداما  كونه 
مما  بدال  وتعينها  ختدمها  الساموية،  تلك  القوانني  ركاب  يف  سائرة  املدنية  جيعل  بل  احلارضة، 
حيدث إىل اآلن من تنازل قسم من الدين لقسم من املدنية. ومن دفع أحكام الدين رشوة يف 
البرشية  فرتجو  رموزه،  ومن  البيان  املعجز  القرآن  إشارات  من  يُفهم  ذلك  كل  املدنية.  سبيل 

الصاحية احلارضة ذلك العالج القديس من رمحته تعاىل وتترضع إليه وتطلبه.
الباقي هو الباقي

سعيد النوريس 
*   *   *
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١/١٨/ ١٩٥٨
[اختاذ البيت مدرسة نورية]

باسمه سبحانه
﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبدا دائام...
إخويت األعزاء األوفياء، ويا طالب النور ملدرسة الزهراء املعنوية!

واإلمامة  واخلطابة  الوعظ  مدرسة  ستفتح  أنه  سمعي  طرق  إىل  إسبارطة  قدمت  عندما 
وذلك  املدرسة،  تلك  من  املجاورة  األماكن  يف  نورية  مدرسة  فتحُ  عىل  القلب:  فخطر  فيها. 

جلعلها نوعا من مدرسة نورية، إذ إن معظم الذين سيسجلون فيها هم من طالب النور.
وقد فُهم من جميء الرجال والنساء زرافاتٍ ووحدانا إىل  إسبارطة بعد يومني من جميئي 
شبه  نورية  مدرسة  فتحت  لو  أنه  للناس،  عاما  درسا  سأُلقي  وكأنني  اخلرب  إشاعة  وبعد  إليها، 
رسمية عامة فستكون مكتظة ومزدمحة لتوافد الناس إليها كام توافدوا ملشاهدتنا عند ذهابنا إىل 
ن. والحتامل حدوث أمثال هذه التجمعات التي ال معنى هلا تركتُ تلك اخلاطرة.  حمكمة  أفيوُ

ولكن خطرت هذه احلقيقة عىل  القلب:
وإن  بيته،  وأهل  أطفاله  مع  فيها  يتدارسون  نورية  مدرسة  إىل  بيتَه  شخص  كلُّ  ل  ليحوّ
نورية  مدرسة  املساكن  أحدَ  جريانه  من  أفراد  بضع  مع  فليتخذ  وحيدا  وكان  أحد  له  يكن  مل 
يتدارسون فيه رسائل النور أو يستمعون هلا أو يستنسخوهنا، وذلك يف األوقات التي يتفرغون 
فيها عن أعامهلم ومشاغلهم، إذ االنشغال هبذه الرسائل ولو لعرش دقائق يثيب صاحبَه ثواب 
رسالة  يف  املذكورة  العبادات  من  أنوار  مخسة  ثواب  كسبه  عن  فضال  حقيقي،  علم  طالب 
 اإلخالص، عالوة عىل حتول عاداته ومعامالته االعتيادية ملتطلبات معيشته عبادة يُثاب عليها، 

كام هي احلال لد طالب العلم. هكذا ورد إىل  القلب وأنا بدوري أبيّنه إلخويت. 
الباقي هو الباقي

أخوكم املريض 
سعيد النوريس
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[الدروس تنوب عني]
باسمه سبحانه

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبدا دائام
إخويت األعزاء األوفياء!

أوال:  أقدم مائة ألف شكر وشكر إىل الرب اجلليل الذي حقق بكم، أنتم أركان  مدرسة 
الزهراء، الحقيقةَ املعنوية ملدرسة الزهراء، التي كانت هدفَ خيايل وغايةَ حيايت طوال مخس 

ومخسني سنة.
جراء  من  معهم  والمجالسةِ  النور  طالبِ  إخويت  مع  املحاورة  من  رمتُ  حُ لقد  ثانيا:  
النور  رسائلُ  نَتها  لقَّ التي  الدروسَ  عني-  أُوكل -عوضا  فإنني  لذا   .أخر وألسباب   املرض 
االجتامعية  من  احلياة  القديم  سعيدُ  تعلّمها  التي  والدروسَ  القرآن،  مدرسة  يف  اجلديد  سعيدا 
-كاخلطبة الشامية وذيوهلا- فأوكل الكالمَ واملحاورات يف تلك الدروس لتُنوبَ عن أخيكم 

هذا الضعيف املشتاق إليكم يف حماوراته.
النور  لرسائل  اخلالص  اخلاص  الطالب  « طاهري»(*)  البطل  إىل  تعازي  أقدم  ثالثا:  
به لدائرة النور.  والنارش هلا والذي اختذ بيتَه مدرسةً نورية صغرية، وذلك لوفاة والده الذي وهَ
نـزل الرمحات إىل  وأعزي أقاربَه وذويه وإسبارطة ودائرة رسائل النور سائال املوىل القدير أن يُ

روحه بعدد حروف رسائل النور...
الباقي هو الباقي

أخوكم املريض 
سعيد النوريس 

*   *   *
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[اعرتاض ويل عظيم]
باسمه سبحانه

إخويت األعزاء!
حصلتُ عىل مؤلَّف مطبوع لسعيد القديم «املناظرات» ونظرت إليه بلهفة وإنعام نظر. 

فوردتْ إىل  القلب هذه الفقرة اآلتية:
هو  ١٣٢٩ (١٩١٣م)  سنة  الضياء»  مطبعة «أبو  يف  طبع  الذي  المؤلَّف  هذا  إن  أوالً:  
ان»،  ورَ خُ امْ ان ومَ دَ وْ الدرس الذي ألقاه   سعيد القديم بني عشائر األَرتُوش والسيام عشائر «كَ
ملِهم عىل قبوهلا، وذلك يف السنة الثالثة  ألجل إفهام  الشور الرشعية للعشائر فهماً صائباً وحَ
من  عهد احلرية، ولكن مل أحصل عىل هذا المؤلّف مع األسف رغم بحثي عنه منذ ثالثني سنة، 

. إالّ أن أحدهم حصل عىل نسخة منه فأرسلها إليّ
أن  فأدركت  اجلديد،  وبسانحات   سعيد  القديم  وبعقل   سعيد  بإمعان  الكتاب  طالعت 
ث  سـعيداً القديم شعر بحسّ عجيب مسبَق -قبل الوقوع- الوقائعَ املادية واملعنوية التي تَحدُ
اآلن، فقد شعر هبا قبل حوايل أربعني سنة؛ إذ إنه شـاهد ما وراء ستار العشائر الكردية، الخونةَ 
الذين  والرجعيون  احلقيقيون  اجلاهلون  وهم  امللحدون  هلم  قناعاً  الزمان  هذا  جعلوا  الذين 
فتكلم  عهد  اإلسالم.  قبل  السابقة  عاداهتا  إىل  هذه  األمة  إرجاع  الوطنية  ستار  حتت  حياولون 

  سعيد القديم معهم بشدة وحاورهم بعنف.
:  قرأت الصفحات التي يبدو فيها أن بني املستمعني لدريس ذاك وليّا عظيما -دون  ثانياً
تُظهر  إذ  وتُفرط،  تغايل  قال: «أنت  إذ  املقام  ذلك  يف  شديداً  اعتراضاً  اعرتض  فقد  به-  علمي 
 اخليال عينَ احلقيقة وتُهيننا بظنك أننا جهالء، فنحن يف عرص  آخر الزمان  والفساد يسترشي 

وسينقلب من يسء إىل أسوأ».
لنا  وتكون  للجميع،  وترقٍ  تقدمٍ  ميدان  تكون  الدنيا  ملاذا  الكتاب:  يف  اجلواب  وكان 
فأدير  أخاطبكم،  أالّ  نفيس  عىل  آليتُ  أنذا  فها  هكذا؟  األمر  فهل   . وتدنٍ تأخر  ميدان  وحدنا 

إليكم ظهري وأتوجه باخلطاب إىل القادمني يف املستقبل:
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النـور  كلامت  إىل  يستمع  سنة،(١)  ثالثامئة  بعد  ملا  شاهق  عرص  خلف  اختفى  من  أيا 
ون بـ«سعيد  ومحزة، وعمر وعثامن  .. أيا من تتسمّ بصمت وسكون، ويلمحنا بنظر خفي غيبيّ

وطاهر ويوسف وأمحد وأمثاهلم!» إنني أتوجه باخلطاب إليكم:
إن  أعناقكم.  يف  ناً  ديْ التصديق  هذا  وليكن  صدقت»  «لقد  وقولوا:  هاماتكم  ارفعوا 
معاصريّ هؤالء وإن كانوا ال يعريون سمعاً ألقوايل، لندعهم وشأهنم، إنني أتكلم معكم عبـر 
مستقبلكم   ذر إىل  بالتاريخ-  ى  للاميض -المسمّ السحيقة  الوديان  من  املمتدة  األثري  أمواج 
الرفيع. ما حيلتي، لقد استعجلت وشاءت األقدار أن آيت إىل خضم  احلياة يف شتائها.. أما أنتم 
النور  بذور  من  ويستنبت  اآلن  يزرع  ما  إن  كاجلنة،  زاهر  ربيع  يف  إليها  ستأتون  لكم،  فطوبى 
ستتفتح أزاهيرَ يانعة يف أرضكم.. نحن ننتظر منكم لقاء خدماتنا.. أنكم إذا جئتم لتَعربوا إىل 
سفوح املايض، عوجوا إىل قبورنا، واغرسوا بعض هدايا ذلك الربيع عىل قمة القلعة. (أي كام 
خور» التي هي حتت  ورْ ذكر يف الرجاء الثالث عرش من رسالة « الشيوخ» أنه بوفاة مدرسة « خُ
يف  الرشعية  املدارس  وغلقِ  الزهراء،  ابتدائية  ملدرسة  مدرسة  هي  والتي  الصلدة   « انْ قلعة «وَ
 األناضول كافة الدال عىل وفاهتا،(٢) توفيت مجيع املدارس، وكأن قلعة «وان» صارت شاهداً 
قبلون بعد ثالثامئة سنة، ازرعوا عىل قمة هذه  القلعة زهرة مدرسة  لقربها العظيم. فيا أهيا المُ
 نورية). أي ابنوا جسمَ  مدرسة الزهراء التي تعيش روحاً ضمن هيئة واسعة، ومل تُبعث جسام. 
ل حقائق  علام أن سعيدا القديم قد قىض معظم حياته يف سبيل حتقيق تلك املدرسة. وقد سجّ

مهمة يف مؤلَّفه ذاك سواء يف تأسيسها أو يف فوائدها.
خمساً  دام  الذي   «١٩٥٠ الرهيب «سنة  ةِ   االستبداد  حدّ انكسارِ  بعد  حسن  لفأل  وإنه 
عىل  إيلري»  قرارُ  وزير  املعارف « توفيق  الرشعية،  املدارس  حياة  أهنى  والذي  سنة،  وعرشين 
اجلمهورية « جالل  رئيسُ  واستصوب  جامعة  الرشق،  باسم  يف «وان»  الزهراء  إنشاء   مدرسة 
كان  ما  وهذا  املهمة.  املسائل  قائمة  ضمن  وجعله  الوزير  قرار  حيتسب-  مل  حيث  بايار» -من 

يتمناه سعيد قبل أربعني سنة، وسيتحقق بإذن اهللا.
نبيّن هنا ثالث حقائق إليضاح جواب  سعيد القديم الذي قاله قبل مخس وأربعني سنة.

(١) املقصود ملا بعد ألف وثالثامئة سنة.
(٢) وذلك بقانون توحيد التدريسات: العدد رقم ٤٣٠، التاريخ ١٣٤٠/٣/٣ رومي (١٩٢٤/٣/١٦م)، أُلغي بموجبه 

مجيع الدروس الدينية، فأُغلقت مجيع املدارس التي تدرس  القرآن الكريم والدين.
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احلقيقة األوىل: 
لقد شعر  سعيد القديم بحس مسبَق بحادثتني عجيبتني. ولكن كان يقتيض التعبيرَ كام 
أمحر،  يراه  فإنه  أمحر  ستار  خالل  من  أبيض  يشء  إىل  هم  أحدُ نظر  لو  إذ  الصادقة.   الرؤ يف 
فسعيد القديم كذلك نظر إىل تلك احلقيقة من خالل ستار  السياسة اإلسالمية فأبدلت صورةُ 
احلقيقة شكلَها شيئا ما. وقد عرف ذلك الوليُّ الصالح احلارض يف املجلس خطأَ  سعيد القديم 

فاعرتض عليه من تلك اجلهة.
وتلك احلقيقة قسامن:

يبرش  سعيد  كان  حتى  العثامنية،  يف  اململكة  عظيم  ساطع  نورٌ  سيظهر  األول:   القسم 
يا عنهم، وأن ذلك النور سيحقق  السعادة هلذا  به طالبه قبل  عهد احلرية وملرات عديدة مسرّ
د. وهكذا أظهرت رسائلُ النور -بعد أربعني سنة-  الوطن رغم التخريبات  والفساد المشاهَ

تلك احلقيقة حتى للعيون املطموسة.
وبنوعيتها  الواسعة  اجلليلة  النور  ذلك  منافعِ  من  استشعره  عام  القديم  عبّر  سعيد  فلقد 
الراقية، فكأن ذلك النور سيظهر يف  اململكة العثامنية كلها مشاهدا إياه من خالل  السياسة من 

دون أن يأخذ بنظر االعتبار كمية النور القليلة وسعته الضيقة.
فكان  سعيد القديم حمقا إىل حدٍ ما كام أن ذلك الويل محقٌّ ومصيب يف اعرتاضه برؤيته 

الدائرة الضيقة واسعة.
تنقذ  إهنا  حيث  إنقاذها  اإليامن.  حيث  من  جدا  واسعةٌ  الضيقة  النور  رسائل  دائرة  ألن 
 احلياة األبدية. فمليون من طالهبا يف حكم املليار. أي إن حماولة إسعاد ألفٍ من األشخاص يف 
 اآلخرة أفضل بكثري من إسعادهم يف حياهتم الدنيوية واملدنية، وأوسع منها معنى، فذلك الذي 
شاهده  سعيد القديم بذلك احلس المسبَق الشبيه  بالرؤيا الصادقة. أي إن ذلك النور الضيق 

سيحيط باململكة العثامنية كلها.
بذور  من  النور  رسائلُ  تزرعه  ما  بنمو  رة  منوَّ الواسعة  الدائرة  تلك  سيجعل  اهللا  ولعل 

نورانية. وعندها تتبني صحةُ تعبريه الخطأِ.
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احلقيقة الثانية:  

كان   سعيد القديم خيرب طالبه -يف مؤلفاته القديمة ويف إفادة املرام إلشارات اإلعجاز- 
: ستحدث زلزلة اجتامعية برشية عظيمة، زلزلة مادية ومعنوية، وسيغبطونني  ويقول هلم مكرراً

. عىل اعتكايف وانزوائي وبقائي عزباً
املرصية-  الديار  الشيخُ  بخيت -مفتى  سأل  احلرية  من  عهد  األوىل  السنة  يف  إنه  حتى 

سعيدا القديم: ما تقول يف حق هذه احلرية العثامنية واملدنية األوربائية؟ فأجابه سعيد:
حاملة  وإن  أوروبا  ما،  يوما  وستلد  أوروبائية  بدولة  حاملة  العثامنية  «إن  الدولة 

باإلسالمية وستلد يوما ما».
ق ما يقوله. ثم قال ملن حوله من  العلامء: ال أناقش هذا  فقال له الشيخ اجلليل: وأنا أصدّ

وال أمتكن أن أغلبه.
فلقد شاهدنا الوالدةَ األوىل، أهنا سبقت  أوروبا يف بُعدها عن الدين بربع قرن. 

أما الوالدة الثانية: فستظهر بعد حوايل ثالثني سنة بإذن اهللا. ستظهر يف  الرشق والغرب 
دولة إسالمية.

احلقيقة الثالثة: 
حادثة  عن  وبتكرار  بالغ  وبإرصار  مسبق  بحس  خيرب  -واجلديد-  القديم  كان  سعيد 
ر يف  الدولة العثامنية. واحلال  عظيمة معنوية ومادية وظهور زلزال اجتامعي برشي رهيب مدمّ
قه  باحلرب  أنه رأ بذلك احلس ما يف الدائرة الواسعة جدا يف دائرة ضيقة. ورغم أن الزمان صدّ
العاملية الثانية تصديقا تاما، فهو يعبّر عن رؤيته تلك الدائرة الواسعة يف  اململكة العثامنية باآليت:

رغم أن الدمار الذي ولّدته  احلرب العاملية الثانية واسع جدا فإنه ضيق بالنسبة للدمار 
الذي حصل يف  الدولة العثامنية، حيث إنه متوجه إىل  احلياة الدنيوية واملدنية الزائفة. بينام الذي 
إسالمية  زلزلة  الدمار  فهذا  الدائمة.  والسعادة  الباقية  للحياة  دمارٌ  العثامنية  يف  الدولة  حصل 
ح ما سها عنه سعيدٌ القديم ويعبّر  أفظع وأرهب من حيث املعنى من تلك  احلرب. وهبذا يصحِّ
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الويل  ذلك  اعرتاض  نفسه  الوقت  يف  ويردّ  املسبق.  ه  حسَّ للعيون  ويُظهر  الصادقة  رؤياه  عن 
الفاضل الذي يبدو حقا، بإثباته أن احلس املسبق لسعيد القديم أحقّ منه.

*   *   *

[التضحية الصديقية]
نرشت كلٌّ من صحيفة بويوك جهاد ( اجلهاد األكرب) و«سبيل الرشاد» ما أعلنتُه، وهو: 
أنني ال أجعل خدمة  اإليامن والدين ورسائل النور أداةً للسياسة الدنيوية، والسيام للوصول 
من  الناس  له  هيش  ما  لبلوغ  وسيلة  أجعلها  ال  كذلك  رفيعة،  ومقامات  معنوية  كامالت  إىل 
سعادة أبدية ونجاة من النار، بل هي خالصة لوجه اهللا والبتغاء مرضاته وحده وتنفيذا ألمره 
سبحانه. وما أجلأين إىل هذا األمر إالّ  اإلخالص احلقيقي الذي هو القوة احلقيقية للنور، علّني 
يق األكرب ريض اهللا عنه يتحىل هبا، حيث قال:  ةٍ من التضحية السامية التي كان الصدّ أحظى بذرّ
«أسأله تعاىل أن يكرب جسمي ليمأل  جهنم حتى ال يبقى موضع ملؤمن، أُعذب عوضا عنهم». 

فأنا أرىض كذلك بدخول النار ألُنقذ بضع أشخاص منها باإليامن.
الرباين  لألمر  بل  النار،  من  خوفا  وال  اجلنة  يف  طمعا   ّتؤد ال  أن  العبادة  املعلوم  ومن 

وابتغاء مرضاته سبحانه.
*   *   *

[حول حتضري األرواح]
باسمه سبحانه

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبدا دائام.
إخويت األعزاء األوفياء!

لقد حتقق بأمارات كثرية وحوادث عديدة أن أعداء طالب النور يدبّرون خططا شتى 
ليحملوا بعض طالبِ رسائل النور اخلواص عىل التخيل عن خدمة النور أو الرتاخي والتخاذل 

عن العمل ، وذلك بكشف ما لدهيم من عِرق ضعيف.
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نبني أدناه أنموذجني اثنني ليكونا موضع عربة وعظة:

األنموذج األول:  
هو لفت نظر عدد من طالب رسائل النور اخلواص املرتبطني ارتباطا قويا بخدمة النور، 
يفتتّ  مما  أذواق،  ذات  روحانية  بمشارب  بإشغاهلم  اخلدمة،  غري  جهةٍ  إىل  تفكريهم  وصرفُ 
صالبتهم ويوهن ارتباطهم الوثيق، أو بإشغاهلم بتلقي األخبار عن األموات، املسمى بتحضري 
األرواح، وهو خمابرة مع  اجلن، أو بإشغاهلم بالتنبؤ عن أخبار مستقبلية كام كان لد الكهان 
السابقني، فكأهنم يتصلون مع أولياء عظام أو حتى مع األنبياء عليهم السالم، ويُجرون معهم 

ما يشبه املحاورة.. وأمثال هذه األمور. 
من  ونابعةً  األجانب  من  آتيةً  بالغيب)  والتنبؤ  األرواح  املسألة (حتضري  هذه  كانت  وملا 
إذ  سيئا،  استعامال  استعامهلا  يمكن  حيث  باملؤمنني،  جسيمة  أرضار  إىل   تؤد فقد    الفلسفة 
عن  الصدق  لتمييز  مقياسَ  وال  محكَّ  وال  أكاذيب.  عشرةُ  ففيها  واحد  صدقٌ  فيها  كان  لو 
الكذب. وهبذه الوسيلة يُلحق  اجلن -الذين يُعينون األرواح اخلبيثة- الضررَ بقلب املنشغل هبا 
ه العامة مع أهنا  عقائدَ حقائقَ  اإلسالم وتعارض  إخبارات تنايف  وباإلسالم أيضا؛ ذلك ألهنا 
ل باسم أمور روحية معنوية، حيث يوحون بأهنم أرواحٌ طيبة مع أهنم أرواح خبيثة، بل  تزاوَ
إهنم يسعون لإلخالل باألسس اإلسالمية، أو يتفوهون بكلامت مقلّدين أسامء أولياءٍ عظام، 

وهبذا يستطيعون تغيري احلقيقة والتمويه عىل السذج الذين يكونون ضحية خداعاهتم..
إن  باسمها-  -متكلمة  صغرية  زجاج  قطعة  يف  د  تُشاهَ التي  الشمس  جلوة  قالت  فلو 
ضيائي يستويل عىل  الدنيا وحراريت حتمي كل يشء، وأنا أكرب بمليون مرة من الكرة األرضية. 

ها خالفا للحقيقة! كم يكون كالمُ
جلوتُه  تتكلم  أن  يمكن  ال  الساطعة،  كالشمس  الرفيع  احلقيقي  مقامه  يف  الذي  فالنبي 
ها خمالفا  باسمه، لد حتضري األرواح أو التنبؤ باملستقبل. ولو تكلمتْ باسم النبي لكان كالمُ
التنبؤِ  أو  األرواح  حتضري   لد جزئية  جلوة  ظهورِ  قياسُ  يمكن  فال  األضعاف.  بمئات  كليا 
باملستقبل أصال وقطعا باملاهية السامية الرفيعة لصاحب  الوحي الذي هو كالشمس املعنوية، 
لذا ال يمكن جلبُ تلك احلقيقة العظمى قطعا، بل إن جلبها سوءُ أدب وإهانةٌ وعدمُ احرتام 
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، وإنام يمكن الرقي بالسري والسلوك للتقرب من ذلك املقام الرفيع واحلظوة باملحاورة  ليس إالّ
مع  آخرين.  وأولياء  السيوطى  الدين  جلالل  حدث  كام  احلقيقة  الشمس  تلك  مع  واملجالسة 
العلم أن هذا الرقي هو جمالسة وحماورة مع واليته ملسو هيلع هللا ىلص  -كام أثبتته رسائل النور- وال يكون 
هذا إالّ حسب قابلياهتم ووفق استعداداهتم الذاتية. ولكن حقيقة  النبوة لكوهنا أرفع وأسمى 
وأعىل بكثري من  الوالية، فإن املحاورة التي تُنال بالرقي الروحي أو بوساطة حتضري األرواح 
وال  كانت،  جهة  بأي  حقيقيا  تلقيا  النبي  من  والتلقي  املحاورة  حقيقةَ  تبلغ  ال  منها،  والتلقي 

يكون حمورا لألحكام الرشعية قطعا.
إن حتضري األرواح املتأيت من اإليغال يف دقائق   الفلسفة، وليس من الدين، حركةٌ ختالف 
احلقيقة وتنايف األدبَ الالئق واالحرتام الواجب. ألن جلب أرواح مَن هم يف أعىل عليني وىف 
يف  واللهو،  واللعب  األكاذيب  موضع  األرواح،  حتضري  مائدة  إىل  املقدسة  السامية  املقامات 
أسفل سافلني إنام هو إهانة عظيمة وعدم توقري حمضٌ وسوء أدب. بل احلقيقة عينُها واألدب 
السيوطي  الدين  أمثال  جالل  من  لألفذاذ  حصل  ما  حيصل  أن  هو  الالئق  واالحرتام  املحض 
 وجالل الدين الرومي  واإلمام الرباين بالسمو الروحاين -بالسري والسلوك- إىل مرتبة القربية 

ألولئك األشخاص السامني واالستفاضة منهم.
األرواح  حتضري  يف  بينام  الصادقة،   الرؤ يف  تتمثل  ال  اخلبيثة  واألرواح  إن  الشيطان 
يمكن أن تتكلم األرواح اخلبيثة باسم نبي من األنبياء مقلِدةً له خالفا لألحكام الرشعية والسنة 
النبوية الرشيفة. فإن كان هذا التكلم خمالفا لألحكام الرشعية والسنة النبوية فهو دليل قاطع 
األرواح  من  هو  بل  ومؤمنا،  مسلام  حنيفا  وليس  الطيبة  األرواح  من  هو  ليس  املتكلم  أن  عىل 

اخلبيثة، يقلّد عىل هذه الصورة.
ثانيا:  

إذ  حاليا،  األمور  هذه  مثل  يف  اإلرشادات  من  مزيد  إىل  بحاجة  ليسوا  النور  طالب  إن 
يّنت حقيقة كل يشء، ومل تعد هناك حاجة إىل إيضاحات أخر. فحسبُهم  رسائل النور قد بَ
هذه  مثل  إىل  سمعا  يعريوا  أالّ  النور  رسائل  طالب  خارج  هم  الذين  وعىل  النور.  رسائل 
التلقينات املخالفة لألحكام الرشعية والسنة النبوية، سواء عن طريق حتضري األرواح أو عن 

غريها. وهذا هو األلزم هلم. وبخالفه حيدث خطأ جسيم.
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تنبيه:  

إن هذا النقد الشديد الوارد يف هذه الرسالة حول املحاورة مع األرواح منصبٌّ عىل تلك 
والتنبؤ  املغناطييس  والتنويم  األرواح  حتضري  تسمى  والتي  والعلم  من   الفلسفة  النابعة  احلركة 
ليس  القوي  النقد  هذا  أن  بمعنى  واملعنوية.  الروحية  األمور  شكل  اختذت  والتي  باملستقبل، 
األرواح،  موجها إىل التصوف وأهل الطريقة والنابع من  اإلسالم، وفيه ما يشبه املخابرة مع 
لتلك  يكون  ربام  هذا  ومع  فيها،  أهال  ليس  مَن  بدخول  ما-  حد  -إىل  استعامهلا  أُسيءَ  التي 
املخابرة رضر من جهة البعض إالّ أهنا ليست خادعة وال يُقصد منها اإلرضار باإلسالم. فضال 
عن هذا إن هذا املرشب اآليت من األجانب هو مناف للطريقة الصوفية وخيالف  اإلسالم أيضا 

ن من شأنه حتى جيعله أمرا اعتياديا. كام أنه حياول هدم مسلك التصوف، ويهوّ
أالَ فليحذر أولئك  املتصوفة الذين مل يحظَوا بعدُ -لضعفهم- باتباع  السنة النبوية اتباعا 

كامال، فال حياولوا التشبه بأولئك.
سعيد النوريس

*   *   *

حقيقة ختص حياتنا االجتامعية أُخطرت عىل  القلب
واآلخر:  اجلمهوري،  الشعب  حزب  األول:  أحزاب:  أربعة  الوطن  أرض  عىل  توجد 

احلزب الديمقراطي،(١) واآلخر حزب  األمة،(٢) وآخر حزب االحتاد اإلسالمي.
إن حزب االحتاد اإلسالمي يستطيع أن يأخذ بناصية احلكم متى ما كان ستون إىل سبعني 
سبيل  يف  ر  السياسة  يُسخّ ربام  بل  للسياسة.  أداة  الدين  جعلَ  حياول  لئال  التدين  تامّ  منه  باملائة 
يف  الدين  استغالل  إىل  سيضطر  ألنه  حاليا،  الحكمَ  الحزبُ  هذا  يتوىل  أالّ  يلزم  ولكن  الدين. 
األغلبية  إحرازه  بعد   ١٩٥٠ سنة  يف  السلطة  تولّى   ،١٩٤٦ سنة  اجلمهوري  الشعب  حزب  عن  انفصل   (١)
للجمهورية  رئيساً  احلزب  رئيسُ  بايار  فأصبح  جالل  نائباً   ٤٥٠ بني  من  نائباً   ٤٠٨ الربملان  يف  العظمى 
وعدنان مندرس رئيساً للوزراء. ومن منجزاته إعادة األذان الرشعي، وإدخال دروس الدين يف املدارس، 
عنه  أزيح  حتى  سنوات  عرش  احلكم  يف  استمر  النرش.  يف  النسبية  احلرية  إعطاء  مع  دينية،  برامج  وإذاعة 

بانقالب عسكري سنة ١٩٦٠ وحوكم  عدنان مندرس ورفقاءه باإلعدام.
. أغلق سنة ١٩٥٤  (٢) تأسس سنة ١٩٤٨ منفصالً عن احلزب الديمقراطي، مل حيز يف االنتخابات سو نائباً واحداً

بحجة استغالله الدين ألغراض سياسية. ثم تأسس حتت أسامء خمتلفة حتى فسخ نفسه سنة ١٩٧٧.
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إمرة  السياسة ملجاهبة جرائم  السياسة احلالية ورشورها. حيث إن  الرتبية اإلسالمية قد أصاهبا 
ن واخللل منذ زمن بعيد.(١) الوهَ

أما حزب الشعب اجلمهوري: فإن مجيع اجلرائم التي اقرتفها طوال ثامن وعرشين سنة، 
هذا  عىل  لت  مّ حُ قد  منهم،  واملاسونيني  والرتقي  سيئات  االحتاد  عىل  عالوة  غريه،  وجرائم 
احلزب. فعىل الرغم من مجيع هذه السيئات فإنه يف حكم الغالب عىل الديمقراطيني من جهة، 
ذلك ألنه يريش بعض املوظفني -حتت ستار القانون- رشوة عجيبة ولذيذة حقا، ألن  األنانية 
تتقو بنقصان  العبادة، فيزداد الداعون إىل فرعونية  النفس. ففي مثل هذا الزمان الذي طغت 
فرعونيةُ  النفس، أصبحت الوظيفة احلكومية تورث النفسَ روحَ التسلط والسيادة والفرعونية. 
أن  هبا،  يعاملونني  التي  التعامل  طريقة  من  شعرتُ  وقد  اآلخرين،  بخدمة  قيام  جمرد  أهنا  علام 
هذا احلزب يعطي مرتبة احلاكمية ذات املشاعر اللذيذة العجيبة إىل نفوس قسم من املوظفني، 
رشوة هلم، فيغلب -يف جهة- الديمقراطيني. عىل الرغم من مجيع اجلنايات املريعة ومن وجود 
حسب   ، إالّ ليس  اآلخرين  خدمة  هي  الوظيفة  بينام  إليه.  تنتمي  ال  التي  الصحف  نرشيات 
القانون  يف  تكن  مل  إن  القوة  إذ  خادمهم»(٢)  القوم  الرشيف « سيد  احلديث  يف  الوارد  الدستور 
فإهنا ترسي إىل األشخاص،  فاالستبداد يكون اعتباطيا بمعنى الكلمة. فال مناص من أن تستند 

الديمقراطيةُ وحرية  الوجدان إىل هذا الدستور اإلسالمي.
أما حزب  األمة: فإن كان املقصود باألمة، فكرة   األمة اإلسالمية التي هي األساس يف 
 الوحدة اإلسالمية -والقومية الرتكية ممتزجة هبا- فهي موجودة يف معنى احلزب الديمقراطي، 

وسيضطر هذا احلزب إىل االلتحاق بالديمقراطيني املتدينني.
ها داء السيَالن الغريب، قد رست فينا رسيان الوباء من  الغرب  بيد أن العنرصية التي نعدّ
حته  أوروبا فينا كي تستطيع أن متزق  العامل اإلسالمي. هذا الداء الوبيل يورث حالةً روحية  ولقّ
جاذبة، حتى إن كل أمة حتمل رغبة وشوقا بشكل كيل أو جزئي نحوها عىل الرغم من أرضارها 

الوخيمة ومهالكها املدمرة.
(١) مل يتأسس هذا احلزب وإنام هو الشعور العام لد الشعب املسلم ولد أشخاص من أحزاب حمافظة، بعد أن أصبح 
هلم يشء من احلرية يف النشاط، علماً أن بعضاً من الغيار عىل  اإلسالم حاولوا إنشاءه إال أهنم مل يفلحوا. والنسبة 
إدارة األمور يف الدولة. ولعل املقصود من تام التدين هو عدم جتزئة شمولية  اإلسالم،  املئوية ختص الذين يتولون 

لئال يكون أداة للسياسة. 
(٢) البيهقي، شعب  اإليامن ٣٣٤/٦؛ اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد ١٨٧/١٠؛ الديلمي، املسند ٣٢٤/٢؛ املناوي، 

فيض القدير ١٢٢/٤.
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اإلسالمية-  وضعف  الرتبية  الغربية  املدنية  استحواذ  -بسبب  احلزب  هذا  أحرز  فلو 
نرصا فإن العنارص غري الرتكية التي متثل سبعني باملائة من  األمة ستضطر إىل اختاذ جبهة مضادة 

لألتراك احلقيقيني -الذين ال يتجاوزون الثالثني باملائة- معارضة لسيادة  اإلسالم. 
حيث إن من أسس  القوانني اإلسالمية   ﴿ Î Í Ì Ë Ê﴾   (األنعام:١٦٤) أي 
شقيق  قتل  يف  حمقا  ه  نفسَ الشخصُ  جيد  العنرصية  يف  بينام  غريه،  بجريرة  الشخصُ  ذ  يؤاخَ ال 
إىل  سبيال  يفتح  بل   ، عدالةً هذا  يُحقق  ال  فمثلام  عشريته.  أفراد  حتى  بل  أقاربه،  بل  اجلاين، 
ألجل  واحد  بربيء  ى  يُضحّ ال  أنه  يقرر  اإلسالمي  الدستور  أن  علام  شنيعة،  مظالمَ  ارتكاب 

. فهذه مسألة مهمة من مسائل البالد، وخطرة جتاه السيادة اإلسالمية. مائة جانٍ
القيَم  حيرتمون  والذين  الديمقراطيون  املتدينون  أهيا  فيا  احلقيقة،  هي  هذه  فامدامت 
الدينية! أنتم مضطرون إىل جعل احلقائق اإلسالمية ركيزةً لكم فهي أقو من ناحية جاذبيتها 
املعنوية واملادية جتاه جاذبيةِ ركائزِ هذين احلزبني وإغرائها. وبخالفه فإن اجلرائم التي ارتُكبت 
ل عىل احلزب  ل عليكم وإن مل تكونوا قد اقرتفتموها، مثلام تُحمَّ بحقّ هذه  األمة منذ القدم تُحمَّ
احتامل  وهذا  فيغلبونكم.   ، العنصريةَ اجلمهوري  الشعب  الحزبُ  يستغل  ذاك  وعند  السابق. 

، كام شعرتُ به. لذا فإنني قلق باسم  اإلسالم من هذا الوضع.(١) ّقو
*   *   *

عن  فضالً  التيجانية (*)،  مسألة  السابق،  احلزب  عهد  يف  اليسء  وتطبيقها  االعتباطية  سن  القوانني  نتيجة  ظهرت  لقد   (١)
حتريضهم وإثارهتم الناس. فلكي ال تقع مغبّة هذه املسألة عىل الديمقراطيني املتدينني، وللحيلولة دون سقوطهم يف 
نظر  العامل اإلسالمي أر أن السبيل الوحيد هي: أنه مثلام أحرز الديمقراطيون عرشة أضعاف قوهتم بإعادة األذان 
ويُكسب  اإلسالمي،  يف  العامل  جداً  حسناً  تأثيراً  سيؤثر  السابق  العبادي  وضعه  إىل  حتويل « أياصوفيا»  فإن  الرشعي، 
ألهل هذه البالد اهتامم  العامل اإلسالمي وودّهم.. وكذا عىل الديمقراطيني املتدينني اإلعالن رسمياً عن حرية نرش 
مس حماكم برباءهتا. وهبذا  رسائل النور التي مل جتد المحاكمُ فيها طوال عرشين سنة شيئاً ضاراً للبالد، وقضت خُ

تضمدون هذا اجلرح فتكسبون اهتامم  العامل اإلسالمي فضالً عن عدم حتميلكم جرائم ظاملة لغريكم.
ألجل  وذلك  سنة،  وثالثني  مخس  منذ  تركتها  أين  رغم  السياسية  األمور  إىل  نظرت  يومني  أو  يوم  غضون  يف   

الديمقراطيني املتدينني والسيام األفاضل من أمثال  عدنان مندرس.
سعيد النوريس

قون هلا. نحن طالب النور شهود عىل هذه احلقيقة ومصدّ  
 جيالن،  خليل، عثامن،  محزة، وغريهم. 

----------
(*) وهي أن منتسبي الطريقة التيجانية قد قاموا بحملة كرس هياكل  مصطفى كامل يف شتى أنحاء تركيا (١٩٥٠- ١٩٥٢) 
بالو  كامل  حممد  زعيمهم  ونفي  وانقالباته».  كامل  «صيانة  مصطفى  قانون  نّ  سُ إثرها  وعىل  جرائها،  من  وحوكموا 

أوغلو بعد انتهاء حمكوميته إىل جزيرة «بوزجا» لإلقامة اإلجبارية حتى وفاته سنة ١٩٧٧.
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[مواجهة األستاذ]
باسمه سبحانه

يقول أستاذنا:
إىل مجيع إخويت األعزاء الراغبني يف مقابلتي وزياريت أبيّن هلم اآليت: 

والضعف  احلايل،  التسمم  إذ  رضورة،  هناك  تكن  مل  ما  الناس  مقابلة  أطيق  ال  إنني 
التحدث  عن  عاجزاً  جعلني  ذلك  كل  واملرض..  الشيخوخة  وكذا  جسمي،   اعرت الذي 
. وألجل هذا أبلّغكم يقيناً أن كل كتاب من رسائل النور إنام هو «سعيد». فام من رسالة  كثيراً
تطالعوهنا إالّ وتستفيدون فوائد أفضل من مواجهتي بعرشة أضعاف، بل تواجهونني مواجهة 
حقيقية. فلقد قررت أن أذكر يف دعوايت وقراءايت صباح كل يوم أولئك الراغبني يف لقائي لوجه 

اهللا بديالً عن عدم استطاعتهم اللقاء، وسأستمر عىل هذا القرار.
ترتفع  حيث  أموره،  يف  يعاونه  من  مع  حتى  الكالم  أستاذنا  يستطيع  ال  شهرين  ومنذ 
: إن حكمة هذا هي أن رسائل النور  حرارته متى ما بدأ بالتكلم. وقد قال بناء عىل إخطار قلبيّ
. فال داعي للكالم. فضالً عن أنني قد ال أتكلم إالّ مع عرشين أو ثالثني من  ال تدع حاجة إليّ
نعت من الكالم لئال جيرح شعور أُلوف األحبة اآلخرين. فليعذرين اإلخوة عن  أحبتي فلربام مُ

اللقاءات اخلاصة.
*   *   *

[أمهية  مدرسة الزهراء]
لني أستاذنا -بسبب مرضه- بمتابعة شؤون رسائل النور يف  قبل أربع سنوات حينام وكّ
منا إىل  النواب األفاضل الرسالةَ املرفقة أدناه، ونقدمها اآلن لكم وحلرضات  املحاكم بأنقرة، قدّ
. والداعي هلذا هو استمرار املسألة نفسها والسيام املحاوالت اجلارية   النواب األفاضل مجدداً

يف الشهور األخرية إلنشاء اجلامعة اجلديدة يف   الواليات الرشقية.
يف  أو  الداخل  يف  سواء  املاضية،  الثالثني  السنني  يف  النور  لرسائل  الواسع  االنتشار  إن 
اخلارج وتأثريها اجليد يف الناس، والسعي املتواصل إلنشاء  دار الفنون (اجلامعة) يف   الواليات 
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الرشقية قبل مخس ومخسني سنة، مسألتان مهمتان متعاقبتان متممتان إحدامها لألخر، ومها 

موضع اهتامم   العامل اإلسالمي.
فهذه   األمة والسيام أهل   الواليات الرشقية وأربعامئة مليون من    األمة اإلسالمية وعامل 
اجلليلتني؛  واحلادثتني  العظيمتني  النتيجتني  هباتني  هتتم  العاملي  السالم  إىل  املحتاج  النرصانية 

حيث إهنام مصدران واسعان إلعالن  اإلسالم ونرش حقائق القرآن.
ولقد بذل أستاذنا املحرتم منذ مخس ومخسني سنة جهوده وهبمة فائقة متوسالً بوسائل 
غرار  اجلامع  عىل  يف  رشقي  األناضول  الزهراء  باسم   مدرسة  إسالمية  جامعة  إلنشاء  شتى 
 األزهر، ودعا للحاجة املاسة إليها. مثلام ورد يف هتنئته لرئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء هبذا 

اخلصوص حيث قال:
موقع  من  به  تتمتع  ما  بفضل  بني  املسلمني  مرموقاً  مقاماً  ستحرز  جامعة  الرشق  إن 
مركزيٍّ يف   العامل اإلسالمي. إذ ستبعث وتتجسم فيها اخلدمات الدينية اجلليلة السامية السابقة 
واخلصال املعنوية اخلالدة أللوف  العلامء  والعارفني والشهداء واملحققني من أجدادنا الراقدين 

يف تلك الواليات، فيؤدون وظائفهم اإليامنية يف أوسع ميدان.
أما الدرس األساس اجلدير بأن يكون منهجاً وبرنامجاً جلامعة  الرشق فهو رسائل النور 
املنطقية  والدالئل  العقلية  الرباهني  تقيم  والتي  الكريم،  للقرآن  اإليامنية  احلقائق  ر  تفسّ التي 
يف  دراسة  موضع  تكون  أن  الرسائل  هبذه  فقمني  العظيم.  القرآن  مسائل  إلثبات  اإليامنية 

اجلامعات واملدارس احلديثة.
الدينية  ومدارسها  أساتذة  الرشق  طالب  من  طالب  بوساطة  ظهرت  النور  رسائل  إن 

رت الينابيع املعنوية الباعثة عىل  احلياة. املنترشة يف أرجائه كافة والتي فجّ
فنحن نرجو ونتمنى من  الرمحة اإلهلية بكل أرواحنا وكياننا أن يتسنم أولئك  األساتذة 
القرآنية  وخدماهتم  الفكرية  أعامهلم  دائرة  من  فيوسعوا  مجدداً،  السابقة  وظائفهم  األفاضل 
بالثامر اليانعة املنورة احلالية جلهودهم، فتتهيأ الظروف احلياتية الزمانية واملكانية والسالم العام 

لتحقيق أمانينا هذه.
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نعم، إن رسائل النور التي هي ثمرة واحدة ونتيجة عظيمة كلية لنشاط العلم واملعرفة 
يف  الرشق جديرة بأن تلقى اهتامم العاملني لإلسالم وهذه   األمة والعامل اإلسالمي.

هذا وإن اإلقبال عىل رسائل النور وطلبها يف كل من   أمريكا وأوروبا وانتشارها هناك 
تبني أمهية دعوانا هذه.

مصطفى  صونغور
*   *   *

[وصية]
لقد كان منذ القدم دأبُ أستاذنا أالّ يتذلل أمام أعظم الرؤساء، حفاظاً عىل عزة العلم، 
بل ما كان يقبل هدايا أحد من الناس دون مقابل. واآلن وقد أصبح يرفض اهلدايا -التي ال 
فه أشدّ الضعف، بل يرفض حتى ما  ضري من قبوهلا لد  أهل العلم- بحجة  املرض الذي ضعّ
مه له نحن الذين نقوم بخدمته ولو كان شيئا صغيراً، فنراه يتمرض إن تناوله. فاقتنعنا أنه  نقدّ
نعه من إخالل قاعدته التي اختذها طوال حياته، وهي أالّ تكون رسائل النور  أُخطر إىل قلبه مَ
النور  لرسائل  عيد  موسم  يف  اآلن  ونحن  التام.  عىل  اإلخالص  حفاظا  كان،  يشء  ألي  أداة 
حيث تنترش يف األرجاء كافة. لكننا نجد أن أستاذنا يتضجر من املحاورة ويمتعض من  النظر 

إليه واملصافحة حتى من أخص طالبه وإخوانه.
خمفي  مكان  يف  قربي  «اجعلوا  السعيد:  للعيد  املباركة  األيام  هذه  يف  يقول  وشاهدناه 
غاية اإلخفاء، ويلزم أالّ يعرف موضعه أحدٌ عدا واحد أو اثنني من طاليب فقط. هذه وصيتي 

إليكم؛ فاحلقيقة التي منعتني عن املحاورة واملسامرة يف  الدنيا متنعني بالشك بعد وفايت».
عليها.  ويُثاب  الفاحتة  سورة  يقرأ  يزور  القرب  الذي  إن  أستاذنا:  سألنا  بدورنا  ونحن 
فام احلكمة من منعكم زيارة قربكم؟ فأجاب: إن  الغفلة الناشئة من  األنانية وحب الذات يف 
يف  الدنيوية  وشهرته  امليت  مقام  إىل  اهتاممهم  يُولوا  أن  إىل  الناس  تدفع  العصيب  هذا  العرص 
أثناء زيارهتم القبور، مثلام عمل الفراعنة يف الزمن الغابر عىل حتنيط موتاهم ونصب التامثيل 
هلم ونرش صورهم رغبة يف توجيه األنظار إليهم، فتوجهت األنظار إىل  املعنى االسمي -أي 
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لذات الشخص- دون املعنى احلريف -أي لغريه-.. وهكذا فإن قسماً من   أهل  الدنيا يف الوقت 
احلارض يولون توجههم إىل شخص امليت نفسه وإىل مقامه ومنـزلته الدنيوية بدالً من الزيارة 

املرشوعة لكسب رضاء اهللا ونيل  الثواب األخروي كام كانت يف السابق.
لذا أُويص بعدم إعالم موضع قربي حفاظا عىل رس  اإلخالص ولئال أجرح  اإلخالص 
الذي يف رسائل النور. فأينام كان الشخص سواء يف  الرشق أو  الغرب وأيا كان فإن ما يقرأه من 

«الفاحتة» تبلغ إىل تلك  الروح.
*   *   *

[احليلولة دون وصول حزب الشعب إىل السلطة]
سألنا أستاذنا:

ملاذا تعمل عىل احلفاظ عىل احلزب الديمقراطي؟ فأجابنا باآليت:
إذا سقطت حكومةُ احلزب الديمقراطي، فسيتوىل السلطةَ حزب الشعب اجلمهوري، 
والقسم  والرتقي  من  االحتاد  الفاسدون  ارتكبها  التي  اجلنايات  أن  واحلال  حزب  األمة.  أو 
طوال  سيفر،  بموجب  معاهدة  األول  اجلمهورية  رئيسُ  ذها  نفّ التي  اإلجراءات  من  األعظم 
حزب  عىل  لت  مّ حُ األمور  هذه  كل  كثرية،  سياسية  ومكايدَ  ضغوطٍ  حتت  سنة  عرشة  مخس 
ن بإرادهتا ليتوىل حزبُ الشعب  الشعب اجلمهوري، لذا فإن هذه   األمة الرتكية العريقة لن تُمكِّ
السلطة، ذلك ألن حزب الشعب إذا توىل السلطة فإن القوة الشيوعية ستحكم يف البالد حتت 
اسم احلزب نفسه، علام أن املسلم يستحيل عليه أن يكون شيوعيا، بل يُصبح إرهابيا فوضويا، 

وال موضع ملقارنة املسلم باألجنبي.
ل خطرا رهيبا عىل  وألجل احليلولة دون وصول حزب الشعب إىل السلطة والذي يشكّ
القرآن  باسم  الديمقراطي  احلزب  عىل  املحافظة  عىل  أعمل  الوطن،  وعىل  االجتامعية  حياتنا 

والوطن والسالم.
*   *   *
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[لذة اجلنة يف  الدنيا]
باسمه سبحانه

حيققه  اإليامن  مـا  ختص  الرسالة  هذه 
يف حيايت من لذة اجلنة حتى يف  الدنيا.

إنني مل أشاهد والديت الرؤوفة منذ التاسعة من عمري، فلم أحظ بتبادل احلوار اللطيف 
معها يف جلساهتا، فبتّ محروماً من تلك  املحبة الرفيعة.

ذهبن  حيث  عمري،  من  عرشة  اخلامسة  منذ  الثالث(١)  أخوايت  مشاهدة  من  أمتكن  ومل 
مع والديت إىل   عامل  الربزخ. فبتّ محروماً من كثري من ألطاف الرمحة واالحرتام التي تشيع يف 

أجواء اجللسات األخوية الطيبة اللذيذة يف  الدنيا.
فبتّ  اهللا-  -رمحهم  سنة  مخسني  منذ  إخوة(٢)  ثالثة  من  أخويّ  أيضاً  أشاهد  ومل 
األعزاء  أولئك  جمالسة  يف  العطوف  والشفقة  الودود  ة  األخوّ من  املنبثق  الرسور  من  محروماً 

املتقني   العلامء.
وعندما كنت أجتول اليوم مع أبنائي املعنويني األربعة الذين يعاونونني يف شؤوين، أُخطر 

عىل قلبي بيقني جزءٌ من بذرة  اجلنة التي ينطوي عليها  اإليامن، مثلام أظهرهتا رسائل النور.
ذاقات  مَ من  محروماً  بتّ  لذا  األوالد.  أنجب  فلم  عزباً  حيايت  قضيت  إنني  وحيث 

حمبتهم الربيئة ومن ابتهاجهم وانرشاحهم.
هذا  يف  عليّ  وتعاىل  سبحانه  أنعم  حيث  قط،  النقص  هبذا  أشعر  كنت  ما  هذا  كل  ومع 

اليوم معنىً يف منتهى الذوق واللذة فضمد جراحايت األربعة املذكورة من جهات ثالث:
الرحيم  أحسن  لوالديت،  اخلاص  من  العطف  اآلتية  عن  اللذة  عوضاً  إنه  األوىل:  
تفوق  استفادة  النور  رسائل  من  يستفدن  الالئي  الوالدات  من  بأُلوف   ، عليّ وتعاىل  سبحانه 
التي  الفاضلة  العاملة  وهي  وخانم:  األوىل.  العاملية  قبل  احلرب  توفيت  بيد»  «عُ والدة  هي  درية:  وهن:   (١)
عرشة»  احلادية  املسألة  عرش،  احلادي  الشعاع  «الشعاعات،   ١٩٤٥ سنة  الطواف  أثناء  احلج  يف  توفيت 

. ومرجان: وهي أصغرهن جميعاً
(٢) وهم:  عبد اهللا: تويف عام ١٩١٤ وهو والد « عبد الرمحن» تلميذ األستاذ النوريس وابنه املعنوي. وحممد: 
تويف سنة١٩٥١. وعبد املجيد: تويف سنة ١٩٦٧. فأبناء السيد   مريزا بالتسلسل هم:  درية،  خانم، عبد اهللا، 

سعيد، حممد،  عبد املجيد، مرجان.
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املعتاد ويتذوقن منها أذواقاً روحية خالصة، بـمثل ما جاء يف احلديث الرشيف « عليكم بدين 
العجائز»(١) املذكور يف رسائل النور.

الثالث  أخوايت  جمالسة  من  الناشئ  األخوي  والعطف  والبهجة  الرسور  عن  وعوضاً 
-رمحهن اهللا- أحسن املوىل الكريم عليّ باأللوف من السيدات والشابات، وجعلهن سبحانه 
وتعاىل يف موضع أخوات يل، فأستفيد من دعواهتن وتعلقهن بـرسائل النور ألوفاً من الفوائد 
الثاين  القسم  هذا  صدق  عىل  عديدة  أمارات  وهناك  الروحية،  واملرسات  املعنوية  والثمرات 

يعرفها إخويت.
وايَ  أخَ يف  الدنيا  به  يمدين  كان  الذي  واملعنوي  املادي  العون  من  حرماين  عن  وعوضاً 
املرحومان ومن عطفهام ورأفتهام، فقد أحسن سبحانه وتعاىل برحـمته عليّ بمئات األلوف من 
ون إليّ يد العون  إخوة حقيقيني مضحني يف خدمة رسائل النور حيملون عطفاً خالصاً ويـمدّ

بل يفدون رأسامل حياهتم األخروية فضالً عن حياهتم الدنيوية.
وعوضاً عن حرماين من أذواق  العطف واحلنان النابعة من األوالد -حيث ال أوالد يل 
يف  الدنيا- أنعم سبحانه وتعاىل عليّ بمئات األلوف من األوالد  األبرياء، من حيث استفادهتم 
الرؤوفة  والشفقة  الثالث  العواطف  هذه  وتعاىل  سبحانه  ل  فحوّ  . مستقبالً النور  رسائل  من 

اجلزئية إىل مئات األلوف منها.
وفيام خيص هذا القسم هناك أمارات كثرية جدا. حتى يعلم من يعاونني يف أموري من 
اإلخوة أن األطفال يف « أمريداغ» و« بولفادين»(٢) يتعلقون يب ويُبدون من االحرتام واالرتباط 

أكثر مما يبدونه لوالدهيم.
املتسم  واالحرتام  الذوقَ  واللذة  هذا  وتعاىل  سبحانه  بتحويله  جدا  كثرية  هذا  فأمثلة   
والرأفة  الكلية  العواطف  من  األلوف  صور  إىل  الشخيص  اجلزئي  هذا  العطف  من  بالرأفة 

العمومية.
اإلحياء،  أحاديث  ختريج  العراقي،  ٢٣٠/٤؛  اإلحكام،  اآلمدي،  ٧٨/٣؛  الدين،  علوم  إحياء  (١)  الغزايل، 
٣٧٠/٦؛ السخاوي، املقاصد احلسنة، ص٢٩٠؛ السيوطي، الدرر املنتثرة، ص١٤؛ عيل القاري، األرسار 

املرفوعة، ص ١٢٤؛ العجلوين، كشف اخلفاء، ٩٢/٢.
ن. (٢) قصبة تابعة لوالية  أفيوُ
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ذوي  بعض  يف  هو  مسبق -كام  بحس  األبرياء  األطفال  هؤالء  أرواحُ  استشعرتْ  فلقد 
األرواح املباركة- أن رسائل النور سرتبيهم تربية الوالدين يف  الدنيا وستصوهنم من  الباليا.. 
لذا يُظهرون احرتاما وتوقريا خلادم النور أكثر مما يظهرونه لوالدهيم. حتى إن طفلة ال تتجاوز 
عمرها ثالث سنوات أتتني مهرولة إليّ خمرتقة األشواك، علام أنني ال أعرفها. ولكثرة ما يف 
بل  بالسيارة.  نقطعها  ونحن  منهم  نخلص  كنا  ما  املحبوبني  األبرياء  األطفال  من  « بولفادين» 
هذا  العطف  إظهارهم  فإن  يشاهدوين،  ومل  شيئا  عني  يسمعوا  مل  أهنم  رغم  مكان  كل  يف  حتى 
واحلنان نحوي أكثر مما يبدونه لوالدهيم جعلني أر يف  اإليامن بذرة اجلنة حقا -بالنسبة يل- 

حتى من حيث جسمي وهواي.
*   *   *

إشارة قصرية إىل حقيقة مهمة 
 هناك إشارات لقسم من األحاديث الرشيفة: أن حقائق  اإليامن تبدو بوضوح أكثر لد
النساء يف  آخر الزمان، حتى يتمكنّ من وقاية أنفسهن -إىل حد- من مهالك  الضاللة يف ذلك 
احلديث: « عليكم  الوقت. كام أن هناك حثا عىل االقتداء بالعجائز يف  آخر الزمان، كام هو يف 

بدين العجائز».
ول  يحُ والعطف،  احلنان  ورائدات  بطالت  الشفقة  هن  الاليت  النساء  أن  يعنى  وهذا 
ذلك  يف  والرياء  بالتصنع  املتمرغة  مهالك  الضاللة  دون  السجية  تلك  من  النابع  إخالصهن 

الوقت، فيظللن حمتفظات بإسالمهن.
وهناك حديث آخر فيه: أن «أبا البنات مرزوق»، بمعنى أن يف  آخر الزمان، يكثر اإلناث 

ن. من األطفال، ويكنّ طيبات، يبارك اهللا يف أرزاقهّ
فهمت  احلمد  وهللا  ولكني  وأمثاله،  الرشيف  احلديث  هذا  سرّ  السابق  يف  أجهل  كنت 

مؤخرا شيئا من أرساره، أشري إليه يف غاية االختصار:
االعتامد  عىل  الصغار  هذه  ر  تَقدِ بينام  إذ  احليوانات،  كصغار  ليسوا  أطفال  اإلنسان  أن 
عىل أنفسها يف غضون شهرين أو ثالثة، حيتاج طفل  اإلنسان إىل محاية ورعاية مكللة بالرمحة 

والرأفة، تستغرق عرش سنوات أو أكثر.
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وهي  جادة،  محاية  ومحايتهم  أطفاهلن  عىل  الوالدات  شفقة  دوام  لزم  هذا،  عىل  وبناء 
سجية فطرية مغروزة يف  اإلنسان خالفا للحيوان. أما يف الرجال فقد أدرجت  احلكمة اإلهلية 
يف فطرهتم سجية الرشف والغرية، ليتمكنوا من القيام بمعاونة الوالدات الضعيفات واألطفال 

العاجزين.
وضمن هذه السجية (الرشف) أدرجت بطولة نادرة خالصة ال تقبل العوض واملقابل، 
يف  البطولة  تلك  أثرها  عىل  فضعفت  من  الفساد،  يشء  فيها  دبّ  احلارض-  الوقت  ولكن -يف 

معظم الناس. إالَ أن السجية الفطرية لد النساء -وهي  الشفقة واحلنان- مل تفسد.
فالنساء هبذه السجية الفطرية يؤدين خدمات جليلة بني  املسلمني يف  آخر الزمان، فتلك 
األحاديث الرشيفة تشري رمزا إىل أمهية هذه السجية الفطرية ودورها يف املجتمع، وكيف أهنا 

تكون ركيزة ضمن دائرة  اإلسالم.
[موافقة السنة يف  الزواج]

باسمه سبحانه
﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبدا دائام... 
جواب عن سؤال ورد يف صحف نرشت يف بلدان خارجية.(١) 

«لِمَ بقيت أعزبَ خالفا للسنة النبوية؟» 
لقد قرأنا رسالتكم أستاذنا الذي يعاين أشد حاالت  املرض، فقال لنا: 

(١) ننقل أدناه نص الرسالة التي بعثها أحدهم إىل األستاذ النوريس يف حينه: 
    «لقد قرأت عدداً من رسائل النور مع ترمجة حياتكم، فرأيت يف الرتمجة أن من شؤونكم اخلاصة: العزوبة، وعدم إجياد 
عالقة بيشء يف  الدنيا، األمر الذي لوحظ رسيانه إىل طالب النور أيضا. وبام أن هذا مما ال يتفق مع قوله تعاىل يف سورة 
ب يف  اإلسالم» وقوله: « تناكحوا تكثروا  النساء:  ﴿ Z ] \ [ ^ _﴾    (النساء:٣)، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «ال ترهّ

فإين أباهي بكم األمم يوم القيامة». فقد رأيت أن أستوضح األمر. 
     وإين أعتقد أن  االعرتاض الذي أوردتُه قد يندفع ببيان كون العزوبة مطلوبةً لطالب النور، ذكورهم وإناثهم إىل سن 
مع  هذا،  يف  البحث  من  بداً   أر ال  ولكني  والشباب،  الفتوة  يف سن  واإليامن  القرآن  خلدمة  التفرغ  من أجل  معينة، 

تعيني  السن التي يتمكن أولئك الطالب من  الزواج بعد الوصول إليها.
    وليس يل عىل كل حال إالّ انتظار جوابكم املقارن للصواب إن شاء اهللا.»

  نقال عن كراس صدر ببغداد سنة ١٩٥٣.
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لو مل أكن يف حالة شديدة من  املرض لكنت أكتب جوابا مفصال هلؤالء اإلخوة الفاضلني 
يف  االختصار،  غاية  يف  فاكتبوا  بذلك.  يل  تسمح  ال  ية  المتردّ الصحية  حالتي  أن  إالّ  الطيبني، 

بضع نقاط، جوابا ألولئك اإلخوة املخلصني الربرة ولرفقائي يف خدمة القرآن:
أوال:  يف الوقت الذي يلزم لصد هجوم زندقة رهيبة تُغيـر منذ أربعني سنة، فدائيون 
ون بكل ما لدهيم، قررتُ أن أضحي حلقيقة  القرآن الكريم ال بسعاديت الدنيوية وحدها،  يضحّ
بل -حتى إذا استدعى األمر- بسعاديت األخروية كذلك، فألجل أن أمتكن من القيام بخدمة 
القرآن عىل وجهها الصحيح بإخالص حقيقي ما كان يل بد من ترك زواج  الدنيا الوقتي -مع 
نفيس  لوجدت  هذه  الدنيا،  يف  العني  احلور  من  عرش  يل  هب  وُ لو  بل  نبوية-  سنة  بأنه  علمي 
مضطراً إىل التخيل عنهن جميعاً، من أجل تلك احلقيقة، حقيقة القرآن. ألن هــذه  املنظامت 
امللحدة الرهيبة تشن هجامت عنيفة، وتدبر مكايد خبيثة، فال بد لصدها من منتهى التضحية 
لِ مجيع األعامل يف سبيل نرش الدين خالصة لوجه اهللا وحده، من دون أن  عْ وغاية الفداء، وجَ

تكون وسيلة لشـيء مهام كان.
والني هلا،  ولقد أفتى علامء منكوبون وأناس أتقياء لصالح  البدع، أو ظهروا بمظهر المُ
من جراء همومِ عيشِ أوالدهم وأهليهم، لذا يقتيض منتهى التضحية والفداء، ومنتهى  الثبات 
والصالبة وغاية االستغناء عن الناس، وعن كل يشء، جتاه اهلجوم املرعب العنيف عىل الدين، 
بقوة  احلجاب  ومنع  الرشعي  األذان  وتبديلِ  املدارس  يف  الدين  دروس  إلغاء  بعد  سيام  وال 
القانون؛ لذا تركت عادة  الزواج الذي أعلم أهنا سنة نبوية لئال ألج يف حمرمات كثرية، ولكي 
كثرية  حمرماتٌ  تُقرتف  أن  يمكن  ال  إذ  الفرائض.  وأداء  الواجبات  من  بكثري  القيام  من  أمتكن 
هم مضطرين إىل الدخول  د علامء أدوا تلك  السنة النبوية أنفسَ جَ ألجل أداء سنة واحدة. فلقد وَ
يف عرش كبائر وحمرمات وتركِ قسم من السنن والفرائض، يف غضون هذه السنوات األربعني.
الرشيف  واحلديث  (النساء:٣)    ﴾]  \  [  Z ﴿   :الكريمة اآلية  إن  ثانيا:  
استحبابية  بل  ودائمية،  وجوبية  أوامر  ليست  األوامر،  من  وأمثاهلام  تَكثُروا..»(١)  وا  «تَناكحُ
ويف  للجميع  توافرها  يتعذر  وقد  توافرها،  من  بد  ال  برشوط  موقوفة  أهنا  عن  فضال  مسنونة، 
(١) عبد الرزاق، املصنف، ١٧٣/٦؛ العجلوين، كشف اخلفاء، ٣٨٠/١؛ املناوي، فيض القدير، ٢٦٩/٣؛ اهلندي، كنـز 

العامل، ٢٧٦/١٦. 
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والعزوبة  االنزواء  أن  يعني  ال  يف  اإلسالم»(١)  رهبَانِية  الرشيف «ال  احلديث  إن  ثم  وقت.  كل 
-كام هو لد الرهبان- حمرمتان مرفوضتان ال أصل هلام. بل هو حث عىل االنخراط يف  احلياة 
م للنَّاس».(٢) وإالّ فإن ألوفاً  عهُ يرُ النَّاس أنفَ االجتامعية كام هو مضمون احلديث الرشيف «خَ
من   السلف الصاحلني قد اعتزلوا الناس موقتاً، وآثروا االنزواء يف املغارات لفرتة من الزمن، 
واستغنوا عن زينة  احلياة  الدنيا الفانية وجردوا أنفسهم عنها، كي يقوموا ببناء حياهتم األخروية 
إىل  بلوغاً  وزينتها  تركوا  الدنيا  الصاحلني  من   السلف  الكثريون  دام  فام  الصحيح.  الوجه  عىل 
كامل باق وخاص بشخصهم، فال بد أن من يعمل ألجل سعادة باقية لكثري جداً من املنكوبني، 
وحيول بينهم وبني السقوط يف هاوية  الضاللة، ويسعى لتقوية إيامهنم، خدمةً للقرآن واإليامن 
خدمة حقيقية، ويثبت جتاه هجامت  اإلحلاد املغري من اخلارج والظاهر يف الداخـل، أقـول ال 
بـد أن الــذي يقوم هبذا العمل  العام الكيل -وليس عمال خاصاً لنفسه- تاركاً دنياه اآلفلة، ال 

خيالف  السنة النبوية بل يعمل طبقا حلقيقة  السنة النبوية.
ثم إنني أمتنى أن أغنم ذرة واحدة من هذا الكالم الصادق الصادر من  الصديق األكرب 
ريض اهللا عنه: «ليكرب جسمي يف  جهنم حتى ال يبقى موضع ملؤمن».. وألجله آثر هذا السعيد 

الضعيف العزوبةَ واالستغناء عن الناس طوال حياته كلها. 
:  مل نقل لطالب النور: «ختلوا عن  الزواج، دعوه لآلخرين» وال ينبغي أن يقال هلم  ثالثاً
هذا الكالم. ولكن الطالب أنفسهم عىل مراتب وطبقات. فمنهم من يلزم عليه أالّ يربط نفسه 
بحاجات  الدنيا قدر املستطاع يف هذا الوقت، ويف فرتة من عمره، بلوغاً إىل التضحية العظمى 
القرآن  خدمة  عىل  تعينه  التي  الزوجة  وجد  ما  وإذا  األتم،  واإلخالص  األعظم  والثبات 
واإليامن، فبها ونعمت. إذ ال يرض هذا  الزواج بخدمته وعمله للقرآن. وهللا احلمد واملنة، ففي 
صفوف طالب النور  كثريون من أمثال هؤالء، وزوجاهتم ال يقرصن عنهم يف خدمة القرآن 
عوضاً،  تطلب  ال  التي  من  الشفقة  عليه  فطرن  ملا  ويسبقنهم  أزواجهن  يفقن  قد  بل  واإليامن، 

فيؤدين العمل  هبذه البطولة املوهوبة هلن بإخالص تام. 
(١) أمحد بن حنبل، املسند، ٢٢٦/٦؛ كشف اخلفاء، ٢/،٥١٠، رقم: ٣١٥٤؛ وانظر: أبو داود، املراسيل ٢٨٧؛ ابن حبان، 
املجروحني ٣٩٩/١؛ الذهبي، املهذب ٢٦٥٠/٥؛ ابن حجر، فتح الباري ١٣/٩؛ العجلوين، كشف اخلفاء ٣١٥٤؛ 

وعند البيهقي: إن اهللا أبدلنا بالرهبانية احلنيفية السمحة.
(٢) العجلوين، كشف اخلفاء، ٤٧٢/١؛ الطرباين، املعجم األوسط، ٥٨/٦؛ البيهقي، شعب  اإليامن، ١١٧/٦.
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هذا وإن املتقدمني والسابقني من طالب النور  أغلبهم متزوجون، وقد أقاموا هذه السنّة 
مصغرة،  مدرسة  نورية  بيوتكم  اجعلوا  قائلة:  ختاطبهم  النور  ورسائلُ  وجهها،  عىل  الرشيفة 
عىل  السنة،  هذه  تطبيقِ  ثمارُ  هم  الذين  األوالد  يرتبى  كي  والعرفان،  العلم  تلقي  وموضع 
 اإليامن، فيكونوا لكم شفعاء يوم القيامة، وأبناءَ بررة يف هذه  الدنيا، وعندها تتقرر هذه السنة 
. وبخالفه لو تريب األوالد عىل  الرتبية األوروبية وحدها -كام حدث خالل  الرشيفة فيكم حقاً
عني  ثالثني سنة خلت- فإن أولئك األوالد يكونون غري نافعني لكم يف  الدنيا -من جهة- ومدّ
عليكم يوم القيامة، إذ يقولون لكم: «لِمَ مل تنقذوا إيامننا؟» فتندمون وحتزنون من قوهلم هذا، 

يوم ال ينفع الندم، وما هذا إال خمالفة حلكمة  السنة النبوية الرشيفة. 
*   *   *
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نكتة توحيدية يف لفظ «هو»
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j  ﴿
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبدا دائام...

إخويت األعزاء األوفياء!
لقد شاهدتُ -مشاهدةً آنية- خالل سياحة فكرية خيالية، لد مطالعة صحيفة اهلواء 
من حيث جهته املادية فقط، نكتةً توحيدية ظريفة تولدت من لفظ «هو» املوجود يف «ال إله إالّ 
هو» ويف  ﴿ ! " # $﴾   ورأيت فيها أن سبيلَ  اإليامن سهلٌ ويسري إىل حد الوجوب 

بينام سبيلُ الرشك والضاللة فيه من املحاالت واملعضالت إىل حد االمتناع.
سأبني بإشارة يف منتهى االختصار تلك النكتةَ الظريفة الواسعة الطويلة.

نعم، إن حفنة من تراب، يمكن أن تكون موضعَ استنبات مئات من  النباتات املزهرة إنْ 
. فإن أُحيل هذا األمر إىل  الطبيعة واألسباب يلزم؛ إما أن تكون يف تلك  ضعتْ فيها متعاقبةً وُ
من  ذرة  كلَّ  أن  أو  األزهار..  بعدد  بل  املعنوية،  املصغرة  املصانع  من  مئاتٌ  الرتاب  من  احلفنة 
املتنوعة  بخصائصها  وتركيبها  املتنوعة  األزهار  تلك  بناءَ  تعلم  الرتاب  من  احلفنة  تلك  ذرات 

وأجهزهتا احليوية، أي هلا علمٌ حميط وقدرة مطلقة بام يشبه علم االله وقدرته!!.
وكذلك اهلواء الذي هو عرشٌ من عروش األمر واإلرادة اإلهلية؛ فلكلِّ جزء منه، من 
بكلمة  ينطق  عندما  ئيل  الضَّ نَفَس  اإلنسان  من  جزء  يف  املوجود  للهواء  حتى  بل  وريح،  نسيم 

«هو» وظائفُ ال تعد وال حتىص.
فلو أُسندت هذه  الوظائف إىل  الطبيعة واملصادفة واألسباب؛ فإما أنه أي اهلواء حيمل 
بمقياس مصغر مـراكزَ بثٍ واستقبال جلميع ما فـي العامل من أصـوات ومكاملات يف التلغراف 
والتلفون والراديو مع ما ال حيد من أنواع األصوات للكالم واملحادثات، وأن يكون له القدرة 
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عىل القيام بتلك  الوظائف جميعِها يف وقت واحد.. أو أن ذلك الجزءَ من اهلواء املوجود يف 
كلمة «هو»، وكلَّ جزء من أجزائه وكل ذرة من ذراته، هلا شخصياتٌ معنوية، وقابليات بعدد 
من  كالما  يذيع  مَن  ومجيع  املتنوعة  الربقيات  من  يبث  مَن  ومجيع  بالتلفونات  يتكلم  مَن  كل 
 ،األخر الذراتِ  نفسه  الوقت  يف  ه  لِّمَ عَ وتُ مجيعا،  وهلجاهتم  لغاتِهم  تَعلَم  وأن  الراديوات، 
حتمل  كلها  اهلواء  أجزاء  وأن  أمامنا،  مشهود  الوضع  ذلك  من  قسام  إن  حيث  وتبثه.  ه  وتنشرَ
تلك القابلية.. إذن فليس هناك حمال واحد يف طريق  الكفر من املاديني الطبيعيني بل حماالت 

واضحة جلية ومعضالت وإشكاالت بعدد ذرات اهلواء.
ولكن إن أُسند األمر إىل الصانع اجلليل، فإن اهلواء يصبح بجميع ذراته جنديا مستعدا 
خالقها  بإذن  حتد،  ال  والتي  املتنوعة  الكلية  وظائفها  بأداء  ذراتُه  تقوم  فعندئذٍ  األوامر.  لتلقي 
الربق-  -برسعة  آنيا  جتليا  صانعها  قدرة  وبتجيل  سبحانه،  إليه  واستنادها  وبانتساهبا  وبقوته 
فيها.  اهلواء  ومتوج  «هو»  كلمة  تلفظِ  وبيُسرِ  وظائفها  من  بوظيفة  واحدة  ذرة  قيام  وبسهولةِ 
أي يكون الهواءُ صحيفةً واسعة للكتابات املنسقة البديعة التي ال حترص لقلم  القدرة اإلهلية، 
ر، لذا يكون  دَ وتكون ذراتُه بدايات ذلك القلم، وتصبح وظائف  الذرات كذلك نقاط قلم القَ

األمر سهال كسهولة حركة ذرة واحدة.
عندما كنت أُشاهد  عامل  وبتفصيل كامل  وبعني اليقني  احلقيقة بوضوح تام  رأيت هذه 
اهلواء وأُطالع صحيفته يف سياحتي الفكرية وتأميل يف «ال إله إالّ هو» و  ﴿ ! " # $﴾ 
يف  أن  مثلام  للوحدانية  ساطعا  برهانا  «هو»  لفظ  يف  املوجود  اهلواء  يف  أن  اليقني  بعلم  وعلمت 
فيها  حيث  القوة،  غاية  يف  توحيدية  وحجة  النورانية  غاية  يف  لألحدية  جتليا  إشارته  ويف  معناه 
قرينةُ اإلشارة املطلقة املبهمة لضمري «هو» أي إىل مَن يعود؟ فعرفت عندئذٍ ملاذا يكرر القرآنُ 

الكريم وأهلُ الذكر هذه الكلمة عند مقام التوحيد.
نعم، لو أراد شخص أن يضع نقطة معينة -مثال- عىل ورقة بيضاء يف مكان معني، فإن 
األمر سهل، ولكن لو طُلب منه وضع نقاط عدة يف مواضع عدة يف آن واحد فاألمر يستشكل 
لذا  واحد.  وقت  يف  وظائف  بعدة  قيامه  ثقل  حتت  صغري  كائن  يرزح  كذلك  وخيتلط.  عليه 
فاملفروض أن خيتلط  النظام ويتبعثر عند خروج كلامت كثرية يف وقت واحد من الفم ودخوهلا 

األذن معا..
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وبمثابة  مفتاحا  أصبح  الذي  -هذا  «هو»  لفظ  وبداللة  اليقني،  شاهدتُ  بعني  ولكني 
بوصلة- أن نقاطا خمتلفة تعد باأللوف، وحروفا وكلماتٍ توضع -أو يمكن أن توضع- عىل 
كل جزء من أجزاء اهلواء الذي أَسيح فيه فكرا، بل يمكن أن توضع كلها عىل عاتق ذرة واحدة 
بوظائف  تقوم  الذرة  تلك  أن  علام  ينفسخ  النظام،  أو  تشابك  أو  اختالط  يَحدث  أن  دون  من 
أخر كثرية جدا يف الوقت نفسه، فال يلتبس عليها يشء، وحتمل أثقاال هائلة جدا من دون 
أن تبدي ضعفا أو تكاسال؛ فال نراها قاصرةً عن أداء وظائفها املتنوعة واحتفاظها بالنظام؛ إذ 
خمتلفة،  وأصوات  خمتلفة  أنامط  يف  املختلفة  الكلامت  من  األلوف  ألوفُ  تلك  الذرات  إىل  د  تَرِ
وخترج منها أيضا يف غاية  النظام مثلام دخلت، دون اختالط أو امتزاج ودون أن يُفسد إحداها 
تناسبها  دقيقة  وألسنةً  ها،  قدّ عىل  صغرية  صاغية  آذانا  متلك  تلك  الذرات  فكأن   .األخر
فتَدخل تلك الكلماتُ تلك اآلذانَ وخترج من ألسنتها الصغرية تلك.. فمع كل هذه األمور 
ها بلسان  العجيبة فإن كل ذرة -وكل جـزء من اهلواء- تتـجــول بحـريـة تامـة ذاكرةً خالقَ
بلسان    ﴾$  #  "  ! ﴿ و   هو»  إالّ  إله  «ال  قائلة:  والوجد  اجلذب  نشوة  ويف  احلال 

احلقيقة املذكورة آنفا وشهادهتا.
الربق،  بسنا  الفضاءُ  ويتلمع  الرعد،  أهازيجُ  وي  وتدّ القوية  العواصفُ  تَحدث  وحينام 
أداء  يف  تتعثر  وال  نظامها  تفقد  ال  أن  الذرات  بيد  متالطمة..  ضخمة  أمواج  إىل  اهلواء  يتحول 

وظائفها، فال يمنعها شغلٌ عن شغل.. هكذا شاهدت هذه احلقيقة  بعني اليقني.
إذن، فإما أن تكون كلُّ ذرة -وكل جزء من اهلواء- صاحبةَ علم مطلق وحكمة مطلقة 
من  تتمكن  كي  مجيع  الذرات..  عىل  كاملة  وهيمنة  مطلقة  وقدرة  مطلقة  وقوة  مطلقة  وإرادة 
القيام بأداء هذه  الوظائف املتنوعة عىل وجهها.. وما هذه إالّ حماالت وحماالت بعدد  الذرات 

وباطل بطالنا مطلقا. بل حتى ال يذكره أي شيطان كان..
صحيفة  أن  اليقني:  وعلم  اليقني  اليقني  وعني  بحق  هو  بل  تقتيض،  البداهة  فإن  لذا 
ره  اهلواء هذه إنام هي صحيفة متبدلة يكتب الخالقُ فيها بعلمه املطلق ما يشاء بقلم قُدرته وقَدَ
الذي حيركه بحكمته املطلقة، وهي بمثابة لوحةِ محوٍ وإثبات يف  عامل التغيّر والتّبدل للشؤون 

المسطّرة يف  اللوح املحفوظ.
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 فكام أن اهلواء يدل عىل  جتيل الوحدانية هبذه األمور العجيبة املذكورة آنفا، وذلك لد
واضحا  بيانا  نفسه  الوقت  يف  ويبني  األصوات،  نقل  وهي  وظائفها  من  واحدة  وظيفة  أداء 
غاية  النظام  ويف  األمهية  غاية  يف  بوظائف  يقوم  فهو  كذلك  حترص،  ال  التي  حماالت  الضاللة 
ومن دون اختالط أو تشابك أو التباس، كنقل املواد اللطيفة مثل الكهرباء واجلاذبية والدافعة 
والضوء.. ويف الوقت نفسه يدخل إىل مداخل  النباتات واحليوانات بالتنفس مؤديا هناك مهماتهِ 
احلياتية بإتقان، ويف الوقت عينه يقوم بنقل حبوب اللقاح -أي وظيفة تلقيح  النباتات- وهكذا 
أمثال هذه  الوظائف األساسية إلدامة  احلياة؛ مما يُثبت يقينا أن اهلواء عرشٌ عظيم يأمتر باألمر 
اإلهلي وإرادته اجلليلة. ويُثبت أيضا  بعني اليقني أن ال احتمالَ قطعا لتدخل  املصادفة العشواء 
الصحيفة  هلذه  البديعة  الكتابة  يف  اجلاهلة  اجلامدة  العاجزة  والموادِّ  التائهة  السائبة  واألسباب 
تُ هبذا قناعة تامة  بعني اليقني، وعرفتُ أن كـل ذرة  اهلوائية ويف أداء وظائفها الدقيقة. فاقتنعْ

وكل جزء من الـهواء تقول بلســان حاهلا: «ال إله إالّ هو» و  ﴿ ! " # $﴾  .
ومثلام شاهدت هذه األمور العجيبة يف اجلهة املادية من اهلواء هبذا املفتاح، أعني مفتاح 
قد  إذ  املعنى؛  وعامل  املثال  لعامل  مفتاحا  «هو»  كلفظ  أيضا  أصبح  برمته  اهلواء  فعنرص  «هو»، 
علمتُ أن  عامل املثال كآلة تصوير عظيمة جدا تلتقط صورا ال تعد وال حتىص للحوادث اجلارية 
يف  الدنيا، تلتقطها يف آن واحد بال اختالط وال التباس حتى غدا هذا العامل يَضم مشاهد عظيمة 
نى، تعرض أوضاع حاالت فانية ملوجودات فانية وتظهر  ع ألوف ألوف الدُ وواسعة أُخروية تَسَ
ثامر حياهتا العابرة يف مشاهد ولوحات خالدة تُعرض أمام أصحاب اجلنة والسعادة األبدية يف 

رةً إياهم بحوادث  الدنيا وذكرياهتم اجلميلة املاضية فيها. معارض رسمدية مذكِّ
يف  ما  هو  املصغر  ها  ونموذجِ املثال  وعامل  املحفوظ  وجود  اللوح  عىل  القاطعة  فاحلجة 
رأس  اإلنسان من قوةٍ حافظة وما يملك من قوةِ خيال، فمع أهنام ال تشغالن حجم حبة من 
خردل إالّ أهنام تقومان بوظائفهام عىل أتم وجه بال اختالط وال التباس ويف انتظام كامل وإتقان 
تينك  أن  لنا  يُثبت  مما  والوثائق.  املعلومات  من  جدا  ضخمة  بمكتبة  حيتفظان  كأهنام  حتى  تام، 

القوتني نموذجان للّوح املحفوظ وعامل املثال.
واللذان  النُطف،  سائل  سيام  وال  واملاء  اهلواء  أن  القاطع  اليقني  بعلم  لم  عُ لقد  وهكذا 
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واسعتان  صحيفتان  البحث-  مستهل  يف  أوردناه  -الذي  اهللا  عىل  الداللة  يف  الترابَ  يفوقان 
القدر  وقلم  اإلرادة  فيهام  وجيريان  بليغة،  حكيمة  كتابة  والحكمةِ  ر  القدَ قلمُ  فيهام  يكتب 
التائهة  واألسباب  الصامء  والطبيعة  العمياء  والقوة  العشواء  مداخلة  املصادفة  وأن  والقدرة. 

اجلامدة يف تلك الكتابة احلكيمة حمال يف مائة حمال وغري ممكن قطعا. 
ألف ألف حتية وسالم إىل اجلميع.

*   *   *

د»]  [من معاين «التشهّ
باسمه سبحانه

﴾ o  n  m  l  k  j   ﴿
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبدا دائام

إخويت األعزاء الصادقني األبرار!
لقد ارتأينا أن نبني لكم خالصة الدرس الذي ألقيناه عىل أركان  مدرسة الزهراء، بناء 

عىل رغبتهم.
ليلة  قال  قد  ملسو هيلع هللا ىلص  العامل  خلق  وثمرة  الكائنات  فخر  األكرم  الرسول  أن  هو:  وموضوعه 

 املعراج يف احلرضة اإلهلية باسم مجيع الكون بدل السالم: 
«التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا» قاهلا، باسم البرشية مجعاء، بل باسم مجيع 
ذوي  احلياة، بل باسم عموم املخلوقات.. وأن   األمة اإلسالمية تردد هذا الكالم املبارك يوميا 
يف  مرتبته  كانت  -مهام  مؤمن  كل  وينال  كيل..  معنى  من  فيه  ملا  صلواهتم  يف  ومرات  مرات 

 اإليامن- حظه من هذا الكالم. 
أن  بياننا   لد اإلهلية  خوارق  القدرة  من  اهلواء  عنرص  يف  ما  سبق-  -فيام  ذكرنا  ولقد 

 الراديو نعمة إهلية، وذلك يف حاشية بحث (نكتة توحيدية يف لفظ «هو»).. 
فألجل كل هذا خطر عىل  القلب: أن  العبادة التي يؤدهيا املؤمن يف هذه  الدنيا القصرية، 
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ويف عمر قصري، والتي يثاب عليها بملك باق واسع أوسع من  الدنيا يف  السعادة األبدية، إنام 
هي عبادة كلية، ولكأن دنياه اخلاصة بكاملها تؤدي معه  العبادة أيضا، حيث يثاب بقدر دنياه 
اخلاصة.. هكذا تفهم من إشارات القرآن، كام هو مذكور يف رسالة «احلجة الزهراء» يف املقام 

الثاين لد بحث العلم اإلهلي. 
فعندما كنت أقرأ يف التشهد «التحيات..» خطرت معانيها الكلية عىل روحي فتحولت 
كلية  ألسن  أربعة  إىل  و  نور،  وهواء  وماء  تراب  من  اخلاصة  دنياي  عناصرُ  خيايل-  فجأة -يف 
ذاكرة. كل منها يذكر بأحواله: «التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا» بماليني بل بباليني 

بل بام ال يعد وال حيىص من املرات.
هكذا رأيته يف خيايل:

أحد هذه العنارص هو «الرتاب».. هذا الرتاب أصبح لسانا ذاكرا، وكلُّ ذي حياة غدا 
كلمة ذات حياة ناطقة بـ«التحيات.. هللا».

وذلك:  أن حفنة من تراب يمكن أن تكون موضع استنبات معظم  النباتات.. فإما أن 
وبعدد  تلك  النباتات،  توليد  من  تتمكن  ما   - جداً مصغر  املعنوية -بمقياسٍ  املصانع  من  فيها 
يفوق عدد املصانع التي نصبها  اإلنسان يف العامل.. وهذا حمال يف حمال، أو أن ذلك االستنبات 

حيصل بقدرةِ قدير مطلق، وبعلمه املحيط وإرادته الشاملة.
فعنرص الرتاب إذن ينال هبذا داللة عىل اهللا بجميع ذراته وأجزائه؛ لذا يردد: «التحيات 
هللا». أي يقول: «إن  احلياة املوهوبة جلميع األحياء من األزل إىل األبد خاصة لذات اهللا املقدسة 

سبحانه وتعاىل».
قد  رأيته  «املاء».  وهو  اآلخرين-  لدنيا  هو  -كام  اخلاصة  لدنياي  اآلخر  العنرص  وكذا 
أصبح كذلك لسانا كليا يلهج بأحواله و بجميع ذراته الكلمة املباركة: «املباركات» وينرشها 
والسيام  املرات.  من  حيىص  وال  يعد  ال  بام  بل  بباليني  بل  بماليني  كلها  الكائنات  أرجاء  يف 
خدمته يف إنامء األحياء وإعاشتها، حيث  الوظائف التي تقوم هبا قطرات املاء والسيام يف إنامء 
الصغرية  املخلوقات  تلك  وقيام  الفطرية..  وظيفتها  ألداء  وتنبيهها  والبذور   والنو النطف 
اجلميلة البديعة، وتلك الصغار املباركة بأوضاعها اللطيفة بوظائف عظيمة ويف منتهى اإلتقان 
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اهللا»  شاء  ما  اهللا..  «بارك  إعجاهبم:  من  فيقولوا  الشعور  ذوي  مجيع  يستنطق  حتى  واالنتظام 

ويرددها بام ال يعد وال حيىص من املرات..
فأداء تلك  الوظائف عىل ذلك الوجه املتقن يتطلب حتام أن يكون لكل ذرة من ذرات 
املاء من العلم ما أللفِ ألفِ  أفالطون! ومن احلكمة واإلرادة ما أللفِ ألف  لقامن احلكيم!. 

وهذا حمال يف حمال بعدد ذرات املاء!..
فإذن ال تتم تلك األمور املتقنة إالّ بقدرةِ قديرٍ ذي جالل وبإرادته، وبرمحة رمحن رحيم 

وبحكمته.
حتىص  وال  تعد  ال  التي  املعجزات  تلك  أَظهرت  التي  املباركة  الصغرية  األحياء  فتلك 

تردد إذن بألسنة أحواهلا مجيعا وبعددها الكلمة الكلية: «املباركات.. هللا».
ومن هنا فقد قال ثمرة خلق العامل رسولنا األكرم ملسو هيلع هللا ىلص يف ليلة  املعراج متكلام باسم مجيع 

املخلوقات:
«املباركات.. هللا»، وقدم يف احلضور اإلهلي مجيع «املباركات» التي ال حيرصها العد، أي 
ناظر  كل  تدفع  التي  واإلبداع،  واإلتقان  البديعة،  واألوضاع  اللطيفة  احلاالت  هذه  مجيع  «إن 
إىل أن يقول من إعجابه: «بارك اهللا.. ما شاء اهللا».. مجيعها خاصة لقدرة اهللا اجلليلة وحدها».

وكذا عنرص «اهلواء» وهو الثالث يف دنيا كل أحد.. فإن كل ذرة من ذرات قبضة صغرية 
ها -كمركز لالستالم والنقل-  منه، حتى لو كانت بمقدار كلمةِ «هو» حتمل يف طيات وظائفِ
جميعَ األدعية ومجيع الصلوات ومجيع الترضعات ومجيع العبادات والتي تعرب عنها مجيعا بـ: 
«الصلوات». فيصبح اهلواء لسانا كليا ذاكرا بأحواله بعدد ذراته التي ال تعد وال حتىص جميعَ 
«الصلوات  ملسو هيلع هللا ىلص:  الكريم  الرسول  قال  فقد  لذا  العظيم.  خالقها  إىل  وتقدمها  الكلامت  تلك 
وتعاىل.  سبحانه  احلق  إىل  مها  وقدّ الكيل،  املعنى  ذلك  عن  معربا  تلك  الذرات  مجيع  باسم  هللا» 
النعم،  عىل  واحلمد  والشكر  املضطرون  هبا  يترضع  التي  والترضعات  األدعية  مجيع  أي: «إن 

والعبادات والصلوات كلها خاصة خلالق كل يشء، هللا وحده».
ألنه كام ذكر يف البحث املذكور آنفا: إما أن ذراتِ قبضةِ هواء -بقدر كلمة «هو»- تتقن 
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اللغات مجيعها، وتَر مواضع من يتكلمون هبا، وتسمع كل ما هو قريب أو بعيد، وجتيد لفظةَ 
كل هلجة وخمارج كل حرف، مع وظائف أخر كثرية، من دون اختالط وال تشوش. بمعنى 

أهنا تكون مالكة لقدرة مطلقة وإرادة مطلقة!. وهذا حمال يف حمال بعدد ذرات اهلواء!
أو أن كل ذرة من تلك  الذرات تدل عىل الصانع احلكيم يقينا و تشهد عىل مجيع صفاته 
اجلليلة بال ريب، بل كأهنا تسع -بمقياس مصغر- جميعَ شهادات العامل عىل الصانع اجلليل. 
قدمها  قد  هللا»  «الصلوات  بـ  عنها  تعرب  والتي  بعدد  الذرات،  قُدمت  التي  الصلوات  إن  أي 

الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ليلة  املعراج هبذا املعنى الكيل إىل اهللا سبحانه وتعاىل. 
عنرص  النور  أي  والنور،  النار  تصبح  «الطيبات»  الطيبة:  الكلمة  تقال  عندما  وكذا 
املادي واملعنوي -بحرارة أو بدوهنا- لسانا كليا ذاكرا يردد: «الطيبات هللا» يرددها بام ال حيد 

من ألسنة أحواله.
 أي: «إن مجيع الكلامت الطيبة، واملعاين الزكية، وبدائع احلسن واجلامل، وجتليات  األسامء 
د عىل املخلوقات  شاهَ احلسنى األزلية املتلمعة عىل خد الكائنات ومجيع سنا اجلامل الزاهي المُ
والكائنات بإيامن  املؤمنني ويف طليعتهم األنبياء عليهم السالم واألولياء الصاحلون واألصفياء 
وتشكراهتم  وحتميداهتم  إيامن  املؤمنني  من  النابعة  اجلميلة  الطيبة  األقوال  ومجيع  العاملون.. 
وهتليالهتم وتسبيحاهتم وتكبرياهتم املتعالية صاعدة إىل العرش األعظم بداللة اآلية الكريمة: 
إىل  املتوجهة  الطيبات  الكلامت  هذه  فجميع  (فاطر:١٠)..    ﴾»  º  ¹  ¸ ﴿  
أحد  من  والناشئة  حتد  ال  التي  والطيب  واحلسن  اجلامل  أشكال  مجيع  مع  األعظم،  العرش 
أمجل الوجوه الثالثة للدنيا، وهي وجهها املرآة املتوجهة إىل  األسامء احلسنى، مع ما ال حيد من 
 احلسنات واخلريات والثمرات املعنوية املزروعة يف الوجه الثاين للدنيا وهي مزرعة  اآلخرة.. 

كل هذه «الطيبات» خاصة بكاملها هللا وحده.. القدير املطلق، سلطان األزل واألبد. 
رسولنا  الكون  سيد  مه  قدّ والنور  للنار  الكلية  وبلسان  العبودية  الكيل،  املعنى  فهذا 
األكرم ملسو هيلع هللا ىلص هبذه الكلمة الطيبة: «الطيبات.. هللا» باسم مجيع املخلوقات، إىل املعبود ذي اجلالل 
سبحانه، إذ حيمل النور املادي واملعنوي من الشهادات والدالالت -اجلزئية والكلية- عىل اهللا 

سبحانه ما ال حيرصه العد. 
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داللة  بالبداهة  يدالن  واملاء-  واهلواء  الرتاب  يف  احلال  هو  -كام  والنار  إن  النور  نعم، 
واإلجياد  والتأثري  حجبا،  االّ  ليست  كلها  أن  األسباب  عىل  النامذج  وبتلك  وبالرضورة  قاطعة 

كله إنام هو من القدير ذي اجلالل. 
من  القدرة  مبارشة  بصدوره  ينال  الوجود  متاما-  -كاحلياة  والوجود  النور  إن  حيث 
اإلهلية، فال تتوسط  األسباب الظاهرية حجابا دونه يف أية جهة كانت. ومن هنا فإنه يدل عىل 
األحدية ضمن الواحدية، أي: يشري بوظيفة جزئية صغرية جدا إىل دليل واسع كيل لألحدية - 

كام أثبت ذلك يف (نكتة يف لفظ «هو» مع هوامشها باختصار)-. 
وسنذكر هنا مثالني اثنني فقط من بني ماليني املاليني من األمثلة:

املثال األول: 
هو ما يظهر عىل صورة علم يف جزء من ومضة نور معنوي، يف دماغ إنسان يملك قوة 
حافظة ال تتجاوز حجم ظفر، هذا الشخص أدرج يف دماغه كلامت تسعيـن كتابا، ويتم قراءة 
يراجع  أن  ويمكنه  يومياً،  ساعات  ثالث  بمعدل  أشهر  ثالثة  يف  حافظته  من  فقط  اجلزء  هذا 
صور  من  أمامه   تراء وما  وسمعه  شاهده  مما  يشاء  ومتى  يشاء  ما  احلافظة  تلك  من  وخيرج 
طوال  واألصوات  الصور  مجيع  مع  فيها..  رغب  أو  منها  حتري  أو  هبا  أعجب  وكلامت  ومعان 
عمره الذي ناهز الثامنني.. كل ذلك جمموعة يف صحيفة تلك احلافظة. لذا ير أن تلك احلافظة 

كأهنا مكتبة ضخمة نسقت فيها املحفوظات منتظمة مرصوفة. 
األحوال  تلك  حتفظ  و  فيها  تكتب  خردل  من  حبة  حجم  تشغل  ال  التي  احلافظة  فهذه 
الشمس  كضياء  باليشء  حميط  معنوي  وضياء  كيل،  ونور  البحر،  كسعة  سعة  إذن  فلها  كلها، 
حمال  بل  حمال،  يف  حمال  إالّ  هذا  وما  األرض..  سطح  سعة  واسعة  كبرية  وصحائف  املحيط، 

بمئات األلوف من املحاالت.
العلم  املطلق  العليم  وضعها  قد  جدا  الصغرية  احلافظة  هذه  أن  شك  وال  إذن  بد  فال 
لَقها أنموذجا مصغرا ليشري ويشهد عىل  اللوح  يف دماغ  اإلنسان بعلمه وحكمته وقدرته، وخَ

املحفوظ الذي هو صحيفة قدره وقدرته.
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أحدهم  خرب  أن  فبعد  الكهرباء.  هو  جدا:  املصغر  واألنموذج  اجلزئي  الثاين:   املثال 
املفاتيح  مئات  يف  املوجودة  واملواد  أن  الذرات   رأ فيه  النظر،  ودقق  الكهربائي  املصباح 
متحو  هذا  ومع  ذاتية.  حركة  وال  شعورا،  متلك  ال  جامدة  ومراكزها،  وأسالكها  الكهربائية 
نوراً  مكاهنا  ويمأل  بسيط،  متاس  من  أقل  بعد  الكيلومرتات،  عرشات  تشغل  كانت  ظلامت 
بقدرها  د  مشاهَ نور  وجميء  فجأة  املشــاهدة  الظلامت  هذه  فذهاب  ثانيه!  نصف  من  أقل  يف 
الفاقدة  اجلامدة  تلك  الذرات  يف  احلاصل  التامس  أن  فأما  خياال،  ليس  أنـه  الشك  منها  بدال 
للشعور حيمل قوة ال حد هلا ونورا ال منتهى له بحيث تتمكن تلك  الذرات من أن متد يدها 
إىل مئات الكيلومرتات، فتزيلَ منها الظالم وتمألَه بالنـور.. وهذا حمال ال يمكن أن يقنع به 
أو  قاطبة..(١)  واملاديـون  وامللحدون  مجيعا  الشــياطني  معه  حاولت  ولو  السوفسطائي  حتى 
حصل ذلك بقدرة القدير املطلق، عالم الغيوب، وبحكمة العليم النافذ حكمه يف الكون كله، 

فتستفيض األنوار من اسمه « النور» فهو «نور النور، وخالق النور، ومدبر النور».
وعىل غرار هذين املثالني هناك ما ال حيد من األمثلة والنامذج.

م الكائناتُ جميعَ ما فيها من أنوار، وحسن ومجال، وطيبات، وكلامت  وهكذا فكام تُقدِّ
فإن  هللا»  «الطيبات  بـ:  النور  عنرص  حال  بلسان  اجلليلة  الذات  إىل  وكامالت  وخريات  طيبة، 
نتيجة خلق الكائنات وسببَ خلق الكون ملسو هيلع هللا ىلص قد قال أيضا بذلك املعنى الكيل يف ليلة  املعراج: 

«الطيبات هللا» باسم مجيع موجودات الكون التي بعث إليه. 
فالرسول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن قال هذه الكلامت اجلميلة األربع -بعدد ذرات األنام- 
لمت  (١) إنه ألجل اخلداع والتمويه ليس إالّ يضعون اسماً عىل بعض احلقائق العظيمة اجلليلة، وكأن تلك احلقيقة قد عُ

وفهمت، فيجعلوهنا أمراً عاديا مألوفا. 
    فمثال: إن قوهلم: «هذا ما يسمى بقوة الكهرباء» يُبدون به إظهار تلك احلقيقة العظيمة والدقيقة أمرا عادياً مألوفاً، علام 
أنه قد ال تكفي صفحات لبيان حكم تلك املعجزة البديعة للقدرة اإلهلية. لذا فبمجرد وضع اسم وإطالق عنوان 
مها الكلية وختتفي ماهيتها وعظمتها، وتغدو من األمور العادية. وقد يقيمون مكان تلك  كَ عىل تلك احلقيقة تُسرت حِ
احلقيقة العظيمة أحد مظاهرها البسيطة، وعندها يسندون ذلك األثر البديع إىل قوة عمياء ومصادفة عشواء، وطبيعة 

موهومة، فيرتدون يف هاويةِ جهلٍ أجهلَ من أيب جهل.
تلك   إحد عىل  البشرُ  أَطلق  قد  اإلهلية،  لنواميس  اإلرادة  عناوين  هي  والتي  الكون  يف  اجلارية  اهللا  سنن  إن  القوانني       
قدرة  معجزة  من  التنوير  يف  ما  اإلطالق  هبذا  فجعل  ماهيتها،  إدراك  عن  لعجزه  وذلك  «الكهرباء»،  اسم   القوانني 

خارقة أمرا عاديا بسيطا وكأنه يشء معلوم لد اجلميع. 
    وهكذا جيعلون أمثال هذه املعجزات البديعة للقدرة اإلهلية أموراً عادية مألوفة بمجرد إطالق اسم عليها كقوة الكهرباء.

(املؤلف)
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بدال من السالم يف ليلة  املعراج، قابله الرب اجلليل سبحانه وتعاىل -كام هو موضح يف رسائل 
النور- بقوله: «السالم عليك أهيا النبي» دليال عىل رضاه وقبوله منه ما قدم من حتيات، وإشارة 
منه سبحانه إىل أمته - بأمر معنوي - أن يقولوا مثله؛ «السالم عليك أهيا النبي»... وعند ذلك 
السالم  ذلك  من  جاعال  الصاحلني»  اهللا  عباد  وعىل  علينا  «السالم  مبارشة:  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  قال 
اإلهلي املقدس سالما عاما شامال لنفسه والمته وألمثاله من األنبياء -عليهم السالم- وجلميع 

املخلوقات، حيث هو املبعوث إليهم مجيعا. 
فام تقوله أمته ملسو هيلع هللا ىلص يف كل صالة: «السالم عليك أهيا النبي» ما هو اال امتثال ملا يف ذلك 
يومي  جتديد  و  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  مع  بيعة  نفسه  الوقت  يف  وهو  أمر.  من  املقدس  اإلهلي  السالم 
حتية  و  هتنئة  نفسه  الوقت  يف  وهو  به،  جاء  ملا  واالنقياد  رسوال  والطاعة  به  الرىض  أي  لبيعته، 

رهم به من سعادة أبدية. لرسالته.. وشكرانٌ يقدمه  العامل اإلسالمي أمجع يوميا ملا بشّ
نعم، إن كل إنسان يتأمل من زوال وجوده، كام يتأمل من خراب بيته، ويتأمل أشد  األمل بدمار 
بلده، بل يتجرع قلبه آالما وغصصا بفراق أحبائه ووفاهتم، بل يتحرق وجدانه وروحه حتى 
يف  هنائيا  ودمارها  بكرب  الدنيا-  -وهي  اخلاصة  دنياه  بزوال  تفكر  كلام  معنوية  يف  جهنم  كأنه 
اخلتام. لذا فكل إنسان راشدٍ -أي ما مل يكن فاقد  القلب  والروح والعقل- يدرك بال شك أن ما 
أتى به الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص من برش عظيمة سارة، مما رآه رؤيةَ عينٍ وبصرٍ يف ليلة  املعراج من 
سعادة أبدية، ومن تنعم أهل  اإليامن يف جنة خالدة، ومن عدم فناء أحباء  اإلنسان الذين يرتبط 
 هبم بعالقة، ومن لقائهم احلتمي بعضهم بعضا بعد زواهلم.. أقول: سيدرك هذا  اإلنسان مد
ما حتمله تلك البرش السارة واهلدية البهيجة من فرح وانرشاح، ويدرك أيضا سبب استقبال 
 عامل  اإلسالم تلك  اهلدية الغالية بقوهلم: «السالم عليك أهيا النبي» كام يقوله كل موجود معنىً 
وبلسان هذه احلقيقة، إذ تتحول صحائف الكائنات إىل كتابات صمدانية بتلك  اهلدية املعنوية، 
تتبادله  الذي  عليكم»  وما «السالم  برسالته.  وكامالهتا  للمخلوقات  احلقيقية  القيمة  وتتظاهر 

  األمة اإلسالمية كسنة نبوية وشعرية لإلسالم إالّ شعاع من تلك احلقيقة العظمى. 
الباقي هو الباقي

سعيد النوريس
*   *   *
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إىل رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء
ضعيف،  غريب  شيخ  عديدة،  بأمراض  وابتُيل  الثامنني  جاوز  شفري  القرب،  عىل  رجل 

يقول: أريد أن أبيّن لكم حقيقتني:
ووجداننا،  أرواحنا  بملء  مع  العراق  والباكستان  الوثيق  تعاونكم  نبارك  أننا  أوالمها:  
إلقرار  مقدمة  اهللا  بإذن  وسيكون  هلذه  األمة(١)  واالنرشاح  الفرحَ  التعاون  هبذا  أكسبتم  فلقد 
ما  هذا  قاطبة.  للبرشية  العام  السالم  ويضمن  مسلم،  مليون  أربعامئة  بني  والسالم  األمان 
أحسستُه يف روحي ورأيته لزاما عليّ أن أكتب إليكم هذه احلقيقة، حيث وردت إىل قلبي يف 

 الصالة وأذكارها.
الذي  أن  إالّ  سنة،  أربعني  من  أكثر  منذ  والسياسة  تركت  الدنيا  اجلميع  يعلم  كام  إنني 
النور  رسائل  تأثري  هو:  هبا  شعرت  التي  القوية  والعالقة  القلبي  اإلخطار  هذا  بيان  إىل  دفعني 
-التي كَشفت منذ مخسني سنة عن أقرص طريق إلنقاذ  اإليامن، واملعجزة املعنوية للقرآن الكريم 
نا خربٌ مفاده  دَ رَ يف هذا  العرص- يف البلدان العربية  والباكستان أكثر من أي بالد أخر، حتى وَ
أن طالب النور يف تلك األماكن يزيدون ثالثة أضعاف عىل ما ثبتته المحاكمُ هنا. لذا اضطرت 

روحي إىل بيان ومشاهدة هذه النتيجة العظيمة وأنا عىل عتبة  القرب.
قت  فرّ كام  عهد  األمويني،  يف  والعنرصية  القومية  النعرة  أرضار  ظهرتْ  لقد  ثانيتها:  
والتكتالت،  النوادي  تأسست  حيث  الدستور،  وإعالن  احلرية  بداية  عهد  يف  فرقة  شرّ  الناس 
األتراك  وبني  النجباء  اإلخوة  العرب  بني  للتفريق  مجدداً  القومية  النعرة  إثارة  استغلت  كام 

لبت راحة الناس. م االضطراب وسُ  املجاهدين، فعّ
علماً أن اإلرضار بالناس بأعامل سلبية هو فطرة القومية والعنرصية التي فطروا عليها. 
عنه.  فصلهم  يمكن  ال  باإلسالم  مزجت  فقوميتهم  كافة  العامل  أنحاء  يف  مسلمون  واألتراك 
. وكذلك  العرب فإن قوميتهم  فالرتكي يعني املسلم. حتى إن غري املسلم منهم ال يكون تركياً
إن  أالَ  حسبهم.  وهو  هي  اإلسالم  احلقيقية  فقوميتهم  هكذا.  وينبغي  أيضا  باإلسالم  مزجت 
مع  العراق  والباكستان  تعاونُكم  يدفع  أن  اهللا  نسأل  عظيم.  خطر  القومية   ودعو العنرصية 
(١) الشك أنه بعد انقطاع دام أكثر من ربع قرن عن البلدان العربية واإلسالمية يعدّ هذا االنفتاح برش عظيمة للمسلمني 

يف تركيا.
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أرضار هذه الدعو اخلطرة ويُكسب األتراك أربعامئة مليون من اإلخوة بدال من مخسة ماليني 
األديان  وسائر   من  النصار مليون  ثامنامئة  صداقة  نفسه  الوقت  يف  ويكسب  العنرصيني.  من 

األخر املحتاجني إىل إقرار السالم.
إن   وزير  الصحف:  يف  قرأ  أنه  الوالة  من  والٍ  أخربين  عاماً  وستني  مخسة  قبل(١)  ثالثا:  
أن  نستطيع  ال  : «إننا  قائالً الرشيف  املصحف  من  نسخة  وبيده  خطب  الربيطاين  املستعمرات 
نحكم  املسلمني ما دام هذا الكتاب بيدهم، فال مناص لنا من أن نزيله من  الوجود أو نقطع 

صلة  املسلمني به».
وهكذا دأبت  املنظامت املفسدة الرهيبة عىل حتقيق هاتني اخلطتني: إسقاط شأن  القرآن 
الكريم من أعني الناس، وفصلهم عنه. فسعوا يف هذا املضامر سعياً حثيثاً لإلرضار هبذه   األمة 

املنكوبة الربيئة املضحية.
من  القوة  مستمداً  اخلطرة  املؤامرات  هذه  أجابه  أن  سنة  وستني  مخس  قبل  قررتُ  وقد 
القرآن العظيم، فأهلمني قلبي طريقاً قصيراً إىل احلقيقة، وإنشاءَ جامعة ضخمة. فمنذئذ نسعى 

إلنقاذ آخرتنا.
 وإحد ثمراهتا أيضاً إنقاذ حياتنا الدنيوية من   االستبداد املطلق، والنجاة من مهالك 
 الضاللة. وإنامء عالقات  األخوة بني األقوام اإلسالمية. وقد وجدنا وسيلتني يف هذه السبيل:
الوسيلة األوىل:  رسائل النور التي تقوي وشائج  األخوة اإليامنية بتقوية  اإليامن. والدليل 
عىل ذلك تأليفها يف وقت  الظلم والقسوة الشديدة، وتأثريها البالغ يف أنحاء   العامل اإلسالمي 
امللحدة،  والفلسفة  بالنظام  لّني  المخِ عىل  وغلبتها  احلارض-  الوقت  وأمريكا -يف  ويف   أوروبا 
وظهورها عىل املفاهيم اإلحلادية السارية كالفلسفة الطبيعية واملادية مع عدم جرحها من قِبَل 
شفوا عن مفتاح  األخوة اإلسالمية،  أية حمكمة أو جلنة خرباء. وسيتبنى أمثالُكم بإذن اهللا ممن كَ

هذه الرسائلَ التي تُمثل نوراً من أنوار  القرآن الكريم وينرشها يف   العامل اإلسالمي كله.
باعتباره  إىل  اجلامع  األزهر  الذهاب  أردت  سنة  وستني  مخس  قبل  الثانية:   الوسيلة 
مدرسة   العامل اإلسالمي، ألهنل فيه العلوم. ولكن مل يُكتب يل نصيب فيه، فهداين اهللا إىل فكرة 

(١) رسالة مرفوعة إىل رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء بعد سنة ١٩٥٠م يف عهد  عدنان مندرس وجالل بايار.
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يف   آسيا  جامعة  إنشاء  الرضوري  فمن  قارة  إفريقيا،  يف  عامة  مدرسة  أن  اجلامع  األزهر  وهي: 
األقوامَ  العنرصية  تُفسد  لئال  وذلك  عىل  إفريقيا.  سعة   آسيا  بنسبة  منه  أوسع  بل  غراره،  عىل 
والقفقاس وتركستان وكردستان، وذلك ألجل إنامء  الروح  واهلند  وإيران  البلدان العربية  يف 
اإلسالمية التي هي القومية احلقيقية الصائبة السامية الشاملة فتنال رشف االمتثال بالدستور 

القرآين:   ﴿ ¬ ® ¯ ﴾   (احلجرات:١٠).
وكذلك لتتصافح العلوم النابعة من   الفلسفة مع الدين، وتتصالحَ احلضارة األوروبية 
الرشعية  املدارس  مع  وتتعاون  احلديثة  ولتتفق  املدارس  تامة،  مصاحلة  حقائق  اإلسالم  مع 

يف  األناضول.
لذا بذلت جهدي كله لتأسيس هذه اجلامعة يف مركز   الواليات الرشقية التي هي وسط 
فهي  الزهراء».  وسميتها  « مدرسة  والقفقاس  وتركستان،  العربية  وإيران  والبالد  بني   اهلند 
هذه  إنشاء  سبيل  يف  جهدي  بذلت  فمثلام  نفسه.  الوقت  يف  رشعية  ومدرسة  حديثة  مدرسة 

اجلامعة بذلته يف سبيل نرش رسائل النور.
ر أمهية إنشاء هذه اجلامعة، فخصص  هذا وإن السلطان « رشاد» رمحه اهللا هو أول من قدّ
عرشين ألف لرية ذهبية إلنجاز بنائها فقط. وحينام رجعتُ من األرس يف  احلرب العاملية األوىل 
وافق مائة وثالثة وستون نائباً -من بني مائتني- يف الربملان ووقّعوا عىل ختصيص مائة ومخسني 
- للغرض نفسه. وكان  مصطفى كامل من ضمنهم. وهذا  ألف لرية -بقيمة اللرية الثمينة آنئذٍ
القرارَ  ذلك  وقّع  حتى  آخر. بل  أي يشء  من  أكثر  اجلامعة  هذه  أمهية إلنشاء  يعنى أهنم أولوا 
صلتهم  قطعوا  والذين  بعيد  أو  قريب  من  الدين  أمر  هيمهم  ال  الذين  النواب  من  املتغربون 
باألعراف اإلسالمية سو اثنني منهم حيث قاال: نحن بحاجة إىل احلضارة الغربية أكثر من 

حاجتنا إىل اجلمع بني العلوم الدينية واحلديثة.
وأنا بدوري أجبتهم باآليت:

يف   آسيا  أكثر  األنبياء  ظهور  ولكن  ذلك،  إىل  بحاجة  لستم  أنكم  محاالً  فرضاً  لنفرض 
الرقيّ  إىل  يدفع   آسيا  الذي  أن  عىل  يدل  يف  الغرب  والفالسفة  أكثر   احلكامء  وظهور  والرشق 
الفطري  القانون  هبذا  تأخذوا  مل  فإن  والفلسفة.  العلوم  من  أكثر  الديني  الشعور  هو  احلقيقي 
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مضطرون  فأنتم  عىل  اإلحلاد،  الدولة  وأسستم  التغرب  بحجة  اإلسالمية  األعراف  وأمهلتم 
يف   الواليات الرشقية  إقراراً للسالم  واألمة-  إىل  اإلسالم -لصالح الوطن  االنحياز  إىل  أيضاً 

.الواقعة بني أربع دول كرب
وأورد لكم مثاالً واحداً من بني ألوف األمثلة:

األتراكُ  خدم  لقد  الغيورين:  طاليب  األكراد  ألحد  قلت  «وان»  مدينة  يف  كنت  حينام 
ل تركياً مسلماً عىل شقيقي الفاسق، بل أرتبط به  اإلسالمَ كثيراً، فكيف تراهم؟ قال: إين أفضّ

أكثر من ارتباطي بوالدي، خلدمته  اإليامن خدمة فعلية.
يف  احلديثة  المدرسةَ  أرسي-  -أيام  الطالب  ذلك  ودخل  والسنون،  األيام  ومرت 
جراء  من  فيه  حترك  قد  الكردية  القومية  عِرق  أنّ  فلمست  عوديت  قابلته  بعد  ثم   إسطنبول. 
الدعو العنرصية الرتكية لد بعض معلميه. فقال يل: إنني أفضل اآلن كردياً فاسقاً مجاهراً 
أن  فاقتنع  اهللا،  بإذن  فأنقذته  جلسات  بضع  معه  جلست  ثم  صالح..  تركي  عىل  ملحداً  بل 

األتراك هم جنود أبطال هلذه   األمة.
فيا أهيا  النواب السائلون!

إن يف  الرشق حوايل مخسة ماليني من  األكراد وحوايل مائة مليون من اإليرانيني واهلنود 
تربطهم  األخوة  جميعاً  فهؤالء  من    القفقاس،  مليوناً  وأربعني  من  العرب  مليوناً  وسبعني 

وحسن اجلوار وحاجة بعضهم إىل البعض اآلخر.
فأنا أسألكم! أيّهام أكثر رضورة: الدرس الذي يتلقاه الطالب يف مدرسة «وان» اجلامعة 
بني الشعوب واألمم، أم الدرس الذي يفرق بني تلك الشعوب وجيعله حيرص تفكريه بقومه 
ة  اإلسالم، ويبذل جهده لتعلم العلوم الفلسفية دون اعتبار للعلوم اإلسالمية،  فقط وينكر أخوّ

أال تكون حاله كحالة الطالب الثانية؟
اإلسالمية  األعراف  من  واملتحللون  من  النواب  قام  املتغربون  السؤال  هذا  وعقب 

بتوقيع القرار. وال أر داعياً لذكر أسامئهم.. ساحمهم اهللا، لقد توفوا..
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احلصينة  وقلعته  األوسط  يف  الرشق  السالم  إلحالل  األساس  حجر  اجلامعة  هذه  إن 
وستثمر فوائد مجة لصالح هذه البالد والعباد بإذن اهللا.

رة  المدمّ اخلارجية   القو ألن  اجلامعة،  هذه  يف  أساساً  ستكون  اإلسالمية  العلوم  إن 
عظيمة،  معنوية  قوة  إالّ  ة  المدمرّ  القو تلك  جتاه  تقف  وال  متحو  املعنويات،  إحلادية،   قو

تنفلق عىل رأسها كالقنبلة الذرية.
وحيث إنكم ترون أنفسكم مضطرين إىل استشارة  أمريكا وأوروبا يف هذه املسألة إالّ 
أن يل احلق أيضا أن أديل برأيي فيها حيث قضيت مخسا ومخسني سنة من عمري لتحقيقها. بل 

ننتظر ذلك منكم باسم  األمة مجيعا.
سعيد النوريس

*   *   *
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الدرس األخري حول العمل   اإلجيايب البنّاء(١)

الذي ألقاه األستاذ النوريس قبل وفاته عىل طلبة النور
«إخواين األعزاء!

ومهمتنا  اهلدام.  السلبي  للعمل  السعي  وليس  البنّاء  اإلجيايب  العمل   هي  وظيفتنا  إن 
القيام باخلدمة اإليامنية ضمن نطاق الرىض اإلهلي دون التدخل بام هو موكول أمره إىل اهللا. إننا 
مكلفون بالتجمل بالصرب والتقلد بالشكر جتاه كل ضيق ومشقة تواجهنا وذلك بالقيام باخلدمة 

اإليامنية البناءة التي تثمر احلفاظ عىل األمن واالستقرار الداخيل. 
أقول متخذا من نفيس مثاال: إنني مل أنحن جتاه التحكم والتسلط منذ القدم. وهذا ثابت 
عىل  أمهية  أية  أعر  مل  أنني  وكام  الرويس،  العام  للقائد  قيامي  عدم  فمثال:  احلوادث.  من  بكثري 
أسئلة الباشوات يف ديوان املحكمة العسكرية العرفية الذين كانوا  هيددوين بالشنق واإلعدام. 
وطوري هذا جتاه القواد األربعة تُبني عدم قبويل للتحكم والتسلط، إالّ أنني قابلت املعامالت 
الشائنة بحقي منذ ثالثني سنة األخرية بالرىض والقبول، ذلك من أجل السعي للعمل اإلجيايب 
قابلتها  بل  اهللا،  إىل  أمره  موكول  هو  بام  أتدخل  لئالّ  السلبي  للعمل  السعي  عن  واالجتناب 
بالرىض  والصرب اجلميل اقتداءً بنبي اهللا  جرجيس عليه السالم وبالصحب الكرام الذين قاسوا 

كثريا يف غزوة بدر وغزوة أحد.
فمثال:  إنني مل أدعُ حتى عىل  املدعي العام الذي اختذ علينا القرار اجلائر رغم أنني قد 
هو  اجلهاد  الزمان  هذا  يف  األساسية  املسألة  ألن  خطا.  وثامنني  واحدا  البالغة  أخطاءه  أثبتُّ 
نملك  ما  بكل  الداخيل  األمن  وإعانةُ  املعنوية،  التخريبات  أمام  املنيع  السد  وإقامةُ  املعنوي، 

من قوة.
، إالّ أننا مل نقم باستعامهلا إالّ يف تأمني األمن الداخيل. لذا قمت  نعم، إن يف مسلكنا قوةً
  ﴾Î Í Ì Ë Ê ﴿     :طوال حيايت بتحقيق األمن الداخيل اتباعا لدستور اآلية الكريمة
يمكن  ال  القوة  هذه  إن  أحبائه).  أو  أخيه  بجريرة  إنسان  معاقبة  جيوز  ال  (أي  (اإلرساء:١٥) 
استعامهلا إالّ ضد اهلجامت اخلارجية. إن وظيفتنا -وفق دستور اآلية الكريمة املذكورة- هي 

(١) جز اهللا األخ «دنجر قورقامز» خيراً لرتمجته هذا الدرس القيّم.
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احلروب  نار  تشتعل  مل  السبب  هلذا  قوة.  من  نملك  ما  بكل  الداخيل  األمن  ضامن  عىل  اإلعانة 
الداخلية املخلة بنظام األمن الداخيل يف   العامل اإلسالمي إالّ بنسبة واحد من األلف. وهذا كان 
من جراء  االختالف يف االجتهاد. إن أعظم رشط من رشوط  اجلهاد املعنوي هو عدم التدخل 
بالوظيفة اإلهلية. أي بام هو موكول إىل اهللا. بمعنى أن وظيفتنا الخدمةُ فحسب، بينام النتيجة 

تعود إىل رب العاملني، وأننا مكلفون ومرغمون يف اإليفاء بوظيفتنا.
أو  النرص  أما  اإليامنية،  اخلدمة  هي  وظيفتي  «إن  شاه:  الدين  خوارزم  كجالل  وأقول 
اهلزيمة فمن اهللا سبحانه». وإنني قد تلقيت درس التقلد باإلخالص التام من  القرآن الكريم.

تكون  وذراريه  العدو  أموال  ألن  بالقوة،  اخلارجية  اهلجامت  جماهبة  يستوجب  أجل، 
بمثابة غنيمة للمسلمني. أما يف الداخل فاألمر ليس هكذا. ففي الداخل ينبغي الوقوف أمام 
هو  عام  خيتلف  اخلارج  يف  إن  اجلهاد  التام.  باإلخالص  بناء،  إجيايب  بشكل  املعنوية  التخريبات 
يف الداخل. وقد أحسن إليّ املوىل سبحانه وتعاىل بماليني من الطالب احلقيقيني. فنحن نقوم 
بالعمل اإلجيايب البناء بكل ما نملك من قوة يف سبيل تأمني األمن الداخيل. فالفرق عظيم بني 

 اجلهاد الداخيل واخلارجي يف الوقت احلارض.
بالنسبة  الدنية (الدنية  متطلبات  املدنية  أن  وهي  األمهية.  غاية  يف   أخر مسألة  وهناك 
ألحكام  القرآن الكريم) يف يومنا هذا قد زيّدت الحاجاتِ الرضورية من األربعة إىل العرشين. 
والتقليد.  واالعتياد  باإلدمان  الرضورية  احلاجات  بمثابة  الرضورية  غري  الحاجاتِ  فجعلتِ 
فتجد من يفضل  الدنيا عىل  اآلخرة رغم إيامنه هبا الهنامكه باألمور املعاشية والدنيوية ظنا منه 

أهنا رضورة.
قبل أربعني سنة أرسل إيل قائد عام عددا من الضباط وحتى بعضَ  العلامء األئمة من 
أجل أن يعيدوين شيئا إىل األمور الدنيوية. فقالوا: «نحن اآلن مضطرون». أي إننا مضطرون 
يف تقليد بعض األصول األوروبية وموجبات املدنية حسب القاعدة املعروفة: «إن  الرضورات 
تبيح املحظورات». قلت هلم: إنكم منخدعون متاما؛ ألن  الرضورة النابعة من سوء االختيار ال 
تبيح املحظورات. فال جيعل احلرام بمثابة احلالل. بينام إن مل تنبع من سوء االختيار، أي إن مل 
تأت  الرضورة عن طريق احلرام فال ضري. فمثال: إذا سكر شخص بسوء اختياره برشبه احلرام، 
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ثم اقرتف جريمة وهو سكران، فإن احلكم جيري عليه وال يكون بريئا بل يعاقب. ولكن إذا قام 
طفل خمتل  العقل بقتل شخص ما -وهو يف حالة االختالل- فهو معذور وال يعاقب. ألنه مل 
يقرتف اجلريمة بإرادته. وهكذا قلت للقواد واألئمة: أيّ األمور تُعد رضورية مما سو األكل 
جلعل  عذرا  تكون  ال  املرشوعة  غري  وامليول  االختيار  سوء  من  النابعة  فاألعامل  والعيش؟. 
احلرام حالال. فإذا أدمن  اإلنسان نفسه عىل يشء كمتابعته لألفالم يف  السينام وارتياده املرسح 
والرقص بكثرة، وهذه األمور ليست رضورية قطعا، بل نابعة من سوء االختيار، لذا ال تكون 
وميز  االعتبار،  بنظر  األمور  هذه  أخذ  قد  اإلنساين  القانونُ  وحتى  حالال.  احلرام  جلعل  كافية 
بني  الرضورة القاطعة غري الداخلة ضمن إطار االختيار واألحكام الناشئة من سوء االختيار. 

إال أن القانون اإلهلي قد فرق بينهام بشكل أساس وثابت راسخ وحمكم.
إخواين! ال هتامجوا بعض  العلامء  الذين ظنوا بعضَ إجلاءات  العرص رضورة، وركنوا إىل 
وفقها.  وعملوا  علم  بدون  األمر «رضورة»،  ظنوا  الذين  املساكني  هؤالء  تصادموا  ال   البدع. 
وهلذا فنحن ال نقوم باستعامل قوتنا يف الداخل. فال تتحرشوا هبم وإن كان  املعارضون لنا من 
 العلامء  األئمة. إنني قد حتملت وحدي املعارضات كافة، ومل أفرت مقدار ذرة قط. ووفّقت يف 
تلك اخلدمة اإليامنية بإذن اهللا. فاآلن رغم وجود ماليني من طلبة النور، فإنني أسعى بالعمل 

اإلجيايب وأحتمل مجيع مظاملهم وإهاناهتم وإثاراهتم.
إننا ال نلتفت إىل  الدنيا، فإذا ما نظرنا إليها فنحن ال نسعى إىل ما سو ملعاونتهم فيها. 
فنحن نعاوهنم يف تأمني األمن بشكل إجيايب. وبسبب هذه احلقائق وأمثاهلا نحن نساحمهم حتى 

لو عاملونا بالظلم.
وال  الدين  يساندون  الديمقراطيني  بأن  تامة  قناعة  أورث  قد  النور  رسائل  نرش  إن 

خيالفونه. لذا فإن التعرض للرسائل يكون ضد منفعة الوطن وامللة.
جلعل  سببا  تكون  ال  االختيار  سوء  من  نبعت  ضرورةً  «إنّ   : لقاعدةِ صغريا  مثاال  وها 

احلرام حالال»:
كانت هناك رسالة خاصة رسية قد منعتُ نرشها، ووصيتُ تالميذي بنرشها بعد وفايت، 
إالّ أن املحاكم قد عثرت عليها وطالعتها بدقة ثم قضت بالرباءة. وأيدت محكمةُ التمييز هذه 
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الرباءة. وأنا بدوري أذِنتُ بنرشها من أجل تأمني األمن الداخيل واحليلولة دون أن يمس مخسا 
وتسعني باملائة من  األبرياء رضر، وقلت: يمكن نرشها باالستشارة...

املسألة الثالثة: 
يسعى  الكفر املطلق حاليا لنرش  جهنم معنوي رهيب، بحيث يلزم أن ال يقرتب منه أي 
إنسان يف العامل أمجع. ولكن أحد أرسار كون  القرآن الكريم «رمحة للعاملني» هو: مثلام أنه رمحة 
للمسلمني مجيعا، فهو رمحة جلميع   الكفار أيضا وبني  آدم أمجع، حيث يورثهم احتمالَ وجود 
الذي  املعنوي  اجلحيم  من  شيئا  االحتامل  هبذا  عنهم  فيخفف  سبحانه،  اهللا  ووجود   اآلخرة 
يكتوون بناره يف هذه  احلياة  الدنيا. وهذا رس دقيق من أرسار كون القرآن رمحة للخلق أمجعني. 
إالّ أن قسم  الضاللة من العلم والفلسفة، أي غيرَ املتوافق مع  القرآن الكريم والمنحرفَ عن 
الرصاط السوي قد بدأ بنرش  الكفر املطلق عىل طراز   الشيوعيني، فبدأ بتطعيم أفكارهم املولدة 
للفوىض واإلرهاب ونرشها بوساطة   املنافقني والزنادقة وبوساطة قسم من السياسيني الكفرة. 
علام أن  احلياة ال يمكن أن تسري بدون دين. ومبدأُ «ال حياة ألمة بال دين» تشري إىل هذه النقطة. 
املعنوية  املعجزات   إحد فإن  وهلذا  املطلق.  بالكفر  احلال-  حقيقة  العيش-يف  يمكن  ال  إذ 
للقرآن احلكيم أنه قد منح هذا الدرس لطالب رسائل النور ليكونوا سدا أمام  الكفر املطلق 
هو  القرآين  الدرس  هذا  إن  نعم،  دورها.  أدت  الرسائل  إن  وحقا  القرن.  هذا  يف  واإلرهاب 
الذي وقانا من هذا التيار اجلارف الذي استوىل عىل  الصني ونصف   أوروبا ودول    البلقان وأقام 

جد حل سليم أمام هذا اخلطر الداهم. سدا أمام هذا اهلجوم. وهكذا وُ
ألن  بلشفيا...  يكون  أو  يتهود  أو  ر  ويتنصّ عن  اإلسالم  خيرج  أن  ملسلم  يمكن  ال  إذن 
النرصاين إذا أسلم فإن حبَّه لعيسى عليه السالم يزداد أكثر. واليهودي كذلك يزداد حبه ملوسى 
عليه السالم بعد دخوله لإلسالم. ولكن املسلم إذا ارتد وحل ربقته من سلسلة الرسول حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص وختىل عن الدين احلنيف فال يمكن له أن يدخل أي دين آخر بل يكونُ إرهابيا. وال يبقى يف 

روحه أيّ نوع من الكامالت. بل يتفسخ وجدانه، ويكون بمثابة سم قاتل للحياة االجتامعية.
لذا نشكر اهللا عز وجل أن قد بدأ باالنتشار درسٌ من دروس القرآن املعجز لينقذ هذا 
 العرص باسم رسائل النور بني ملة  الرتك والعرب باللغة الرتكية والعربية. وقد حتقق أهنا مثلام 
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أنقذت قبل ست عرشة سنة إيمانَ ستامئة ألف شخص. فإهنا اآلن قد جتاوزت هذا العدد إىل 
املاليني من الناس. وكام أن رسائل النور أصبحت وسيلة إلنقاذ اإلنسانية من اإلرهاب -شيئا 
والرتك،  ومها  العرب  اجلليلني لإلسالم  األخوين  وسيلة للتآخي  والوحدة بني  أصبحت  ما- 

وكذلك أصبحت وسيلة لنرش األحكام األساسية للقرآن الكريم حتى بتصديق أعدائها.
فامدام  الكفر املطلق يقف حائال أمام  القرآن الكريم يف هذا  العرص، وأن  الكفر يُضمر يف 
ثناياه يف هذه  احلياة  الدنيا جهنام معنوية تفوق  جهنم نفسها، حيث إن  املوت ال يمكن قتله، بل 
تشهد كل يوم ثالثون ألفا من اجلنائز عىل استمرارية  املوت، فإن هذا  املوت هو بمثابة  جهنم 
معنوية تفوق عذاب  جهنم نفسها عرشات املرات ملن وقع يف  الكفر املطلق أو ملن يساند  الكفر 
املطلق، نظرا ألنه يفكر يف  املوت أنه إعدام أبدي له وألحبائه الذين مضوا واآلتني معا، ألن 
كل شخص كام يكون سعيدا بسعادة أحبائه، يتعذب بعذاهبم. فالذي يكفر بوجود اهللا متحى 
ليزيل  هذا  العرص  يف  وحيد  حل  هناك  لذا  حملها.  وحتل  العذاب  السعادات،  تلك  مجيع  عنده 
هذا اجلحيم املعنوي من قلب  اإلنسان؛ أال وهو القرآن احلكيم، وأجزاء رسائل النور التي هي 

املعجزة املعنوية للقرآن الكريم والتي كتبت وفق أفهام أبناء هذا  العرص.
نحن اآلن نشكر اهللا عز وجل، إذ قد شعر-إىل حد ما- أحدُ األحزاب السياسية هذا 
األمر فلم يقم بمنع هذه املؤلفات. ومل يمنع نرش رسائل النور التي تُثبت بأن احلقائق اإليامنية 

تذيق  أهل  اإليامن جنة معنوية يف هذه  الدنيا. بل سمح بنرشها وختىل عن مضايقة نارشهيا.
-كام  كليا  املكاملة  من  أُمنع  أو  قريبا،  أتوىف  ولعيل  كثريا،  اشتد  قد  مريض  إن  إخواين! 
كنت أمنع أحيانا منها- لذا فعىل إخويت يف  اآلخرة أن يتجاوزوا عن اهلجوم عىل أخطاء بعض 
املخطئني املساكني، وليعدّوها من قبيل « أهون الرشين». وليقوموا بالعمل اإلجيايب دائام. ألن 
العمل  السلبي ليس من وظيفتنا. وألن العمل  السلبي يف الداخل ال يُغتفر. ومادام قسم من 
كأهون  إليهم  انظروا  لذا  قليال.  يتساحمون  بل  النور،  برسائل  الرضر  يُلحقون  ال  السياسيني 

الرشين. ومن أجل التخلص من أعظم الرش فال متسوهم برضر بل حاولوا أن تنفعوهم.
وإن  اجلهاد املعنوي يف الداخل هو العمل  ضد التخريبات املعنوية، وإنه ليس ماديا قط.. 
وإنام يستوجب القيامَ بخدمات معنوية. لذا فكام مل نتدخل بأمور أهل السياسية، فال حيق ألهل 

 السياسة أن ينشغلوا بنا.



٢                                                                                     ٤٠٥ ــرداغ  ــي م أ  مــلــحــق 

السياسية  من  األحزاب  حزب  عن  وعفوت  حقوقي  مجيع  عن  ساحمت  لقد  فمثال:  
تلك  مجيع  أصبحتْ  فقد  سنة.  ثالثني  منذ  والسجون  املضايقات  من  ألوفا  منه  مقاسايت  رغم 
يف  يسقطوا  أن  من  املساكني  من  باملائة  وتسعني  مخسة  لخالصِ  وسيلةً  واملضايقات  املشقات 
بحكم  احلزب،  ذلك  من  باملائة  مخسة  إىل  الذنب  أُسنِد  واعرتاضات.حيث  ومظامل  مضايقات 
اآلية الكريمة:     ﴿  Î Í Ì Ë Ê﴾   (اإلرساء:١٥). فال حيق إذن لذلك احلزب الذي 

عادانا القيام بالشكو منا بأي وجه كان.
اخلاطئة  األوهام  جراء  -من  املحاكم   إحد يف  طالب  الذي  العام  إن  املدعي  حتى 
لبعض املخربين واجلواسيس- بإنـزال احلكم علينا نحن السبعني متهام، مستندا إىل سوء فهمه 
وعدم تدقيقه، وبإسناد معنى خطأ لقسم من رسائل النور، فسعى باحلكم علينا هبذه األخطاء 
التي كانت تنوف عىل ثامنني خطا، كام أثبتنا أخطاء تلك األخطاء، وكان أحد إخوانكم الذي 
تعرض أكثر من غريه ملثل تلك اهلجامت الظاملة، مسجونا وقد شاهد طفلةً صغرية من خالل 
نافذة  السجن فسأل عنها فقيل له إهنا ابنة ذلك  املدعي العام، فلم يقم حتى بالدعاء عىل ذلك 
التي  واالضطرابات  املشقات  تلك  ولعل  املسكينة.  الربيئة  الطفلة  تلك  ألجل  العام   املدعي 
ألقاها علينا  املدعي العام انقلبت إىل رمحة، نظرا ألهنا أصبحت وسيلة لنرش رسائل النور تلك 

املعجزة املعنوية.
وحب  النفس،  وهو  األنانية  دامها،  مرضا  هلذا  العرص  فإن  قريبا.  أموت  ربام  إخواين! 
واشتهاءُ قضاءِ حياة مجيلة يف ظل مباهج وزخارف املدنية اجلذابة وأمثاهلا من األمراض املزمنة. 
إن أول درس من دروس رسائل النور الذي تلقيته من  القرآن الكريم، هو التخيل عن  األنانية 
وحب  النفس، حتى يتم إنقاذ  اإليامن بالتقلد باإلخالص احلقيقي. وهللا احلمد واملنة، فقد برز 
يف امليدان كثريون ممن بلغوا ذلك  اإلخالص األعظم احلقيقي. فهناك الكثريون ممن يضحون 
تَ صوت ألحد  بأنانيتهم وبمنصبهم وجاههم يف سبيل أصغر مسألة إيامنية... وحتى قد أُخفِ
له  أصدقاء  أعداؤه  أصبح  عندما  اإلهلية  قِبَل  الرمحة  من  املسكني  الضعيف  وهو  طالب  النور 
وكثر اخلطاب معه. ويتأمل من أنظار من ينظر إليه بنظر تقدير واستحسان. إضافة إىل أنه يتضايق 
من املصافحات كأنه يتلقى الصفعات. فسئل عنه «ما حالك؟ فام دام لك أصحاب يتجاوزون 

املاليني، فلامذا ال حتافظ عىل احرتامهم لك وتوقريهم إياك؟» 



٤٠٦                                                                                                            المالحق   
فأجاب قائال: مادام  اإلخالص التام هو مسلكنا، فبمقتىض  اإلخالص التام ال بد من 
مسألة  تفضيل  لوجب  سلطنةُ  الدنيا  منحت  لو  بل  فحسب،  باألنانية  ليس  والفداء  التضحية 
ل نكتة دقيقة قرآنية يف آية واحدة أو يف حرف  إيامنية واحدة باقية عىل تلك السلطنة. لذا فقد فَضَّ
منها يف  احلرب، ويف اخلط األمامي بني قنابل مدافع األعداء فأمر طالبه املسمى بـ«حبيب»: أن 
«أخرج الدفرت» أمىل عليه تلك النكتة وهو يمتطي صهوة جواده. أي إنه مل يرتك حرفا واحدا 

ونكتةً واحدة من  القرآن الكريم مقابل قنابل األعداء بل فضلها عىل إنقاذ حياته.
فسألنا ذلك األخ: «من أين تلقيت هذا  اإلخالص العجيب». فقال: من نقطتني:

من  قسم  ضع  وَ اإلسالمية،  الغزوات  أعظم  من  هي  التي  بدر  غزوة  يف  إن  األوىل:  
 املجاهدين أسلحتهم ووقفوا ألداء  الصالة مجاعة، بينام القسم اآلخر وقفوا مسلحني حذرين، 
هذه  الرخصة  فامدامت  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهللا  رسول  به  أمر  كام  لثواب  اجلامعة  كسبا  بالصالة  التحقوا  ثم 
ل عىل أكرب حادثة يف  الدنيا  موجودة يف  احلرب. ومادام ثواب  اجلامعة رغم كونه سنة قد فضّ
ألجل رعاية تلك  السنة النبوية فنحن نستلهم من الرسول األعظم ملسو هيلع هللا ىلص هذه النكتة الصغرية 

ونتبعها بروحنا وأنفسنا.
الثانية:  إن اإلمام عليا ريض اهللا عنه قد طلب من اهللا سبحانه وتعاىل يف أماكن كثرية من 
قصيدته «البديعية» والسيام يف أواخرها حاميا حيميه من طروء  الغفلة يف خشوعه عند وقوفه يف 
 الصالة، فطلب من الرب اجلليل عفريتا من  اجلن ليحميه مما يمكن أن يُحدثه األعداء من خلل 

يف اطمئنانه وخشوعه يف  الصالة.
إن أخاكم هذا املسكني الضعيف الذي قىض صفوة عمره يف  األنانية يف هذا الزمان، قد 
تلقى هاتني النكتتني الصغريتني من سيد الكونني الذي هو سبب خلق األفالك، ومن الذي 
ومل  القرآن  ألرسار  أمهية  الضعيف  املسكني  هذا  أعطى  قد  هذا  زماننا  ويف  أسد  اإلسالم.  هو 
من  واحد  حرف  من  فقط  واحدة  نكتة  فبيّن  يف  احلرب،  األعداء  من  نفسه  حلامية  سمعا  يعر 

 القرآن الكريم».
سعيد النوريس

*   *   *
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 ملسو هيلع هللا ىلص،    
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باسم مجيع طالب النور
سعيد النوريس   



نبذة عن بعض األعالم
جمدد  الشهرزوري،  خالد  بموالنا  املشهور  (١١٩٠-١٢٤٢هـ)  الدين:   ضياء  البهاء  أبو 
عرصه، من أئمة الطريقة النقشبندية، فاق علامء عرصه يف العلم والتقو، ربى كثريا من األولياء. 

تلقى الدرس من عبد اهللا الدهلوي. تويف يف الشام. 
« إسبارطة»،  لوالية  التابعة  بورلو»  «أولو  قضاء  يف  ولد  (١٨٩٨-١٩٧٢م)  أمحد  فييض:  
ن» وعرف بدفاعاته القوية، وتويف عن أربع وسبعني سنة من  سجن مع األستاذ النوريس يف « أفيوُ

العمر رمحه اهللا رمحة واسعة.
تعلم  سكي،  آق  لقضاء  تابعة  قرية  يف  ولد  سكي):  (١٨٨٧-١٩٥١م)  محدي (آق  أمحد 
 القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره وعلّمه يف القر املجاورة. وملا بلغ أشده درس العلوم املختلفة؛ 
املعلقات  وبخاصة  العريب  األدب  ١٩٠٥ودرس  سنة  استانبول  أتى  العقائد.  الفارسية،  العربية، 
مدرسة  يف  واحلكمة  والكالم  يف   الفلسفة  دراسته  وأكمل  عاكف،  حممد  الشاعر   لد السبع 
املتخصصني، وخترج منها بجدارة. ونال لقب املدرس العام. وبجانب دراسته كان يكتب املقاالت 
يف جملة «سبيل الرشاد» وغريها. وتقلد وظيفة التدريس يف مدارس خمتلفة يف  األناضول. وساند 
 .١٩٤٧ سنة  هلا  رئيسا  ثم   ،١٩٣٩ الدينية  لرئيس  الشؤون  معاونا  أصبح  ثم  االستقالل،  حرب 

وانتقل إىل رمحة اهللا تاركا عددا ضخام من املؤلفات القيمة.
بني  ومن  الرشقية،  الواليات  يف  الكردية  العشائر  أرشاف  من  (  -١٩٦٧م)  جاير:   أمني 
املنفيني إىل قسطموين، نصب له زاوية صغرية لعمل الشاي للناس فاشتهر بـ«أمني جاجيي» هداه 
أغلب  يف  أستاذه  الزم  الرسائل.  نرش  يف  املحور  كان  النوريس.  األستاذ  عىل  التعرف  إىل  اخالصه 

أوقاته يف قسطموين، ثم يف سجن دنيزيل. تويف يف مسقط رأسه «وان». رمحه اهللا رمحة واسعة.
 التفتازاين:  مسعود بن عمر بن عبد اهللا: (٧١٢ أو٧٢٧-٧٩٣هـ) ولد بتفتازان بخراسان. 
فألف  املغول  بغزو  كسوفها  بعد  اإلسالمية  العلوم  إلحياء  سعى  والفقه،  واملنطق  العربية  يف  إمام 
كتبه  من  واملتقدمني.  املتأخرين  بني  العلامء  الفاصل  احلد  يعدّ  إنه  حتى  الكتب.  أمهات  من  كثيراً 
يف  «التلويح  وكتابه  و«املطول»..  النسفية»  العقائد  و«رشح  املقاصد»  و«رشح  املنطق»  «هتذيب 
كشف حقائق التنقيح» يف األصول رشح فيه كتاب «التوضيح يف حل غوامض التنقيخ» للعالمة 

عبيد اهللا بن مسعود املحبويب (ت٧٤٧هـ). تويف يف سمرقند رمحه اهللا.



 نبذة عن بعض األعالم                                                                                      ٤٠٩
الذين  مقدمة  يف  كان  يف  إسبارطة،  ولد  (١٨٩٩-١٩٧٧م)  باشاق):   (آلتن   خرسو 
يف  أستاذه  مع  حياته  معظم  وقىض  الظروف،  أحلك  يف  ونرشوها  الرسائل  من  املئات  استنسخوا 
ن وهو الذي كتب مصحفاً بتوجيه من األستاذ النوريس إلظهار  سجون  أسكي شهر ودنيزيل وأفيوُ

اإلعجاز يف  التوافقات اللطيفة السم اجلاللة يف الصفحة الواحدة. تويف يف  إسطنبول.
 خلويص حييى كيل:   (١٨٩٥-١٩٨٦م) من السابقني الذين تتلمذوا عىل األستاذ النوريس 
» وكان حينئذٍ ضابطاً برتبة نقيب، كان يبعث إىل أستاذه أسئلته وما  يُستفرس منه من أمور  يف «بَارالَ

يت بـ«املكتوبات». عت هذه األجوبة بتوجيه األستاذ نفسه وسمّ إيامنية. جمّ
الدكتور  دوزي:  (١٨٢٠-١٨٨٣م) هو رينهارت بيرت آن  دوزي، مسترشق هولند من 
س يف جامعاهتا نحو ثالثني عاما.  أصل فرنسى، بروتستانتى املذهب، مولده ووفاته يف ليدن، درّ
وكان من أعضاء عدة جمامع علمية. قرأ آداب اللغات األوروبية ثم انرصفت عنايته إىل العربية، 
أشهر آثاره «معجم  دوزي» يف جملدين بالعربية والفرنسية، و«تاريخ  اإلسالم» من فجره حتى عام 

١٨٦٣ كتبه باهلولندية وترجم إىل الرتكية
عىل  تتلمذوا  الذين  أوائل  من  متقاعد  عسكري  (١٨٨٦-١٩٧٥م)  بارودجي:    رأفت 
حاذقاً  كان  يف  إسطنبول،  اإلمامة  توىل  ودنيزيل.  شهر  سجن  أسكي  يف  والزمه  النوريس  األستاذ 

يف تعليم القرآن.
اإلمام زيد:   (٧٩-١٢٢هـ) هو زيد عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب «اإلمام»، يقال 
له: «زيد الشهيد» وقال أبو حنيفة: ما رأيت يف زمانه أفقه منه وال أرسع جواباً وال أبني قوالً. بايعه 
أربعون ألفاً من أهل الكوفة عىل الدعوة إىل الكتاب والسنة ثم انرصفوا عنه ونشبت معارك انتهت 

باستشهاده يف الكوفة.
للصدق  مثاالً  كان  حيث  بـ(الصديق)  امللقب  (١٨٩٨-١٩٦٥م)  كروانجي:  سليامن 

.« والوفاء واإلخالص، من السابقني يف خدمة  اإليامن يف «بَارالَ
النقشبندية،  الطريقة  شيوخ  من  كردي  سعيد):  (١٨٦٥-١٩٢٥م)  بريان (الشيخ    سعيد 
ضد  تركيا  يف  الرشقية  األقاليم  يف  ثورة  قاد  الشهرزوري،  خالد  موالنا  خلفاء  من  جده  كان 
يف  عليها  القضاء  وتم   ١٩٢٥/٢/١ يف  ثورته  نشبت  للدين.  املعادي  الجتاهها  احلاكمة  السلطة 
مقربيه  من  وأربعني  سبعة  وعىل  عليه  فأصدرت  الثورة  حمكمة  إىل  الشيخ  وقُدم   ١٩٢٥/٤/١٥

حكم اإلعدام وتم تنفيذه عليهم يف «دياربكر» يف ١٩٢٥/٦/٢٩.



٤١٠                                                                                                            المالحق   
«بدرة»  قرية  جامع  يف  اإلمامة  توىل  فاضل  (١٨٩٣-١٩٥٤م)  عامل  (سنرتال):   صربي 
»، ظل تسعة أشهر مع األستاذ يف سجن دنيزيل. كان يستنسخ  القريبة ملنفى األستاذ النوريس «بَارالَ
مبارشة ما تصل إليه من رسائل ومكاتيب ويرسلها خفية بوساطة طالب نور أكفاء إىل احلافظ عيل 
لذا  بالرسائل  ارتباطه  ولشدة  إليها،  املشتاقني  إىل  سراً  ويوزعوهنا  فيستنسخوهنا  النوريني  واخوته 

. أطلق عليه األستاذ: الويف البارّ
ضياء الدين (الشيخ):   (١٨٥٥-١٩٢٣م) ولد يف قضاء خيزان التابعة لوالية بتليس، من 

 األولياء الصاحلني املشهورين يف رشقي تركيا، وهو والد الشيخ «معصوم».
طاهر موطلو:  (١٩٠٠-١٩٧٧م) ولد يف ناحية «أتايب» التابعة لوالية « إسبارطة». هو 
أحد طالب النور املقربني لألستاذ النوريس، صاحبه يف السجن، توىل شؤون الرسائل، انتقل إىل 

رمحة اهللا عن سبع وسبعني سنة من العمر.
السيد عاصم (بك) «العقيد»:   (١٨٧٧-١٩٣٥م) ولد يف مدينة «إزميت» وعمل برتبته 
العسكرية يف طرابلس  الغرب والشام وعدد من املدن يف تركيا، تويف يف أثناء التحقيق معه. يقول 
صدقاً  قال  إن  ففكر:  عاصم،  السيد  العقيد  مع  التحقيق  أجري  «لقد  بحقه:  النوريس  األستاذ 
من  سنة  أربعني  طوال  وصدقه  استقامته  اخللل  سيصيب  كذب  وإن  بأستاذه،  الرضر  فسيلحق 
خالل  روحه  وسلّم  روحي.  اقبض  اللّهم  قال:  لذا  وكرامة.  بعز  قضاها  التي  العسكرية  اخلدمة 

عرش دقائق وأصبح شهيد األستقامة».
من  كثريا  ترجم  النوريس.  األستاذ  إخوة  أصغر  هو  (١٨٨٤-١٩٦٧م)  املجيد:    عبد 
رسائله إىل اللغة العربية إال أهنا نرشت يف وقتها يف نطاق ضيق. وتَرجم إىل الرتكية رسائله العربية 
للعلوم  مدرسا  ثم  مفتيا  ثم  العربية  للغة  مدرسا  كان  العريب».  و«املثنوي  اإلعجاز»  «إشارات 
اإلسالمية يف معهد األئمة واخلطباء واملعهد اإلسالمي يف  قونيا. تويف  عن ثالث وثامنني سنة من 

العمر رمحه اهللا رمحة واسعة.
حيث  الفاضل،  العامل  أي  «سيدا»  بلقب  اشتهر  (١٨٣١-١٨٨٨م)  تاغي:   الرمحن   عبد 
خترج بجهوده العلمية عدد غفري من  العلامء والطالب يف ناحية «اسباريت» رشيف الناضول. تويف 

عن عمر ناهز ٥٧ سنة، رمحه اهللا رمحة واسعة.
عيل (احلافظ):    (١٨٩٨-١٩٤٤م) وهو من األوائل الذين تتلمذوا عىل األستاذ النوريس، 



 نبذة عن بعض األعالم                                                                                      ٤١١
سجن  يف  استشهد  اهلمة،  علو  ومن  اخلط  جودة  من  عليه  اهللا  أنعم  ملا  االستنساخ،  يف  دؤوبا  كان 

« دنيزيل» رمحه اهللا رمحة واسعة.
 عبد الرمحن بن عبد اهللا:   (١٩٠٣-١٩٢٨م) ابن شقيق األستاذ النوريس، كتب تاريخ حياة 

األستاذ حتى عام ١٩١٨ ونرشه بكتاب طبع يف  إسطنبول. دفن يف قرية «ذو الفضل» يف  أنقرة.
فقيه  أمحد  الغزايل،  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  اإلمام  الغزايل:  (٤٥٠-٥٠٥م) 
ومتكلم وفيلسوف وصويف ومصلح ديني واجتامعي، وصاحب رسالة روحية، كان هلا أثرها يف 
إمام  عىل  الكالم  وعلم  الفقهاء  علوم  ودرس  أعامل  خراسان،  من  بطوس  ولد  اإلسالمية،   احلياة 
العلوم  هذه  يف  جيد  فلم  الباطنية،  وعلوم  سينا  الفارايب  وابن  وبخاصة  وعلوم  الفالسفة  احلرمني، 
ما يشبع حاجة عقله إىل  اليقني وال ما يريض رغبة قلبه يف السعادة واشتغل بالتدريس يف املدرسة 
النظامية وارحتل إىل بالد كثرية منها دمشق وبيت املقدس والقاهرة واإلسكندرية  ومكة املكرمة. 

ومن مصنفاته «إحياء علوم الدين» و«هتافت  الفالسفة» و«املنقذ من الضالل».
يف  سنوات  ست  األستاذ  الزم  قسطموين.  يف  ولد  (١٩١٢-١٩٩٠م)  فييض:   حممد 
وعلم   تقو صاحب  ن،  أفيوُ يف   ١٩٤٨ وسنة  دنيزيل،  يف   ١٩٤٣ سنة  معه  وسجن  قسطموين 

يشار إليه.
قرص  قرية  يف  ولد  النقشبندية  الطريقة  مؤسس  الدين  هباء  حممد  هو  (الشاه):   النقشبند 
عارفان، قرب بخار، ودرس يف سمرقند، تزوج يف الثامنة عرشة من عمره، انتسب إىل شيوخ 
كثريين وعاد أخريا إىل بخار ومل يغادرها حتى وفاته، وأنشأ فيها طريقته ونرشها، وتويف ٣ ربيع 
«القدسية»،  البهائية  مصنفاته:  األوراد  من  العمر.  من  سنة   (٧٣) عن  ١٣٨٩م  ٧٩١هـ  األول 

حياتنامه، تنبيه الغافلني.
لوالية  التابعة  بورلو»  «أولو  قضاء  يف  ولد  (١٩٠٠-١٩٦٩م)  كامل:   يوسف  الدكتور 
دروس   وأخر فينة  بني  حيرض  وكان  مستشفى  إسبارطة،  يف  األطباء  رئاسة  توىل  « إسبارطة»، 

.« األستاذ النوريس يف «بَارالَ









فهرس اآليات
سورة آل عمران

ا    ٥١، ٣٥٥ يعً مِ هِ جَ بْلِ اللّٰ وا بِحَ مُ تَصِ اعْ وَ
نِ النَّاسِ    ١٨٨ افِينَ عَ الْعَ يْظَ وَ ينَ الْغَ اظِمِ الْكَ وَ

رِ    ٢٢٤ مْ فِي األَمْ هُ رْ اوِ شَ وَ
ثَى    ٨٢ ـْ األُن رُ كَ كَ لَيْسَ الذَّ وَ

سورة إبراهيم
ارٌ    ٢٣٠ فَّ انَ لَظَلُومٌ كَ نسَ إِنَّ اإلِ

ةِ    ١٣٩، ١٩٠ رَ لَى اآلخِ يَا عَ نْ يَاةَ الدُّ بُّونَ الْحَ تَحِ يَسْ
سورة األحزاب

سَ    ٨١ جْ مُ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ هُ لِيُذْ يدُ اللّٰ رِ ا يُ إِنَّمَ
والً    ١٩٢ هُ ا جَ لُومً انَ ظَ كَ

سورة األعراف
وا...    ٣٥٨ فُ رِ الَ تُسْ بُوا وَ رَ اشْ لُوا وَ كُ وَ

سورة األنعام
افُونَ    ٦٨ الَ تَخَ تُمْ وَ كْ رَ ا أَشْ افُ مَ يْفَ أَخَ كَ وَ

بِينٍ    ١٧٠ ابِسٍ إِالَّ فِي كِتَابٍ مُ الَ يَ طْبٍ وَ الَ رَ وَ
سورة األنفال

وا    ٢٢٩ لَمُ ينَ ظَ يبَنَّ الَّذِ وا فِتْنَةً الَ تُصِ قُ اتَّ وَ
مْ    ٥٥، ٣٥٥ كُ يحُ بَ رِ هَ تَذْ لُوا وَ شَ تَفْ وا فَ عُ نَازَ الَ تَ وَ

سورة اإلسراء
ضُ    ٦١، ٩٣ األَرْ بْعُ وَ اتُ السَّ وَ مَ بِّحُ لَهُ السَّ تُسَ

بِّي    ٦٠ رِ رَ نْ أَمْ وحُ مِ لِ الرُّ قُ
 ،٤٧  ،٢٧  ،١٧  ،١٣ هِ     دِ مْ بِحَ بِّحُ  سَ يُ إالّ  يءٍ  شَ نْ  مِ إنْ  وَ
 ،٥٣، ٧١، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٥

٨٦
قَ الْبَاطِلُ    ٢٦ هَ زَ قُّ وَ اءَ الْحَ لْ جَ قُ وَ

سورة البقرة
ا    ٦٨ نِيفً يمَ حَ اهِ رَ ةَ إِبْ لَّ مِ

مْ    ٢٢٦، ٢٧٤ يْرٌ لَكُ وَ خَ هُ يْئًا وَ وا شَ هُ رَ ى أَنْ تَكْ سَ عَ وَ
سورة التوبة

ا    ٢٥٤ اتَ أَبَدً مْ مَ نْهُ دٍ مِ لَى أَحَ لِّ عَ الَ تُصَ وَ
سورة الحجرات

ةٌ    ٥١، ٣٥٥، ٣٩٧ وَ نُونَ إِخْ مِ ؤْ ا الْمُ إِنَّمَ
سورة الروم

هُ    ٥٩ عِيدُ مَّ يُ لْقَ ثُ أُ الْخَ بْدَ ي يَ وَ الَّذِ هُ وَ
ونَ    ٥٩ جُ رَ لِكَ تُخْ ذَ كَ ا وَ تِهَ وْ دَ مَ عْ ضَ بَ يِي األَرْ يُحْ

سورة الشور
بَى    ٢٨٠ رْ ةَ فِي الْقُ دَّ وَ ا إِالَّ الْمَ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ لْ الَ أَسْ قُ

سورة الصف
ةٍ    ٤١ ارَ لَى تِجَ مْ عَ لُّكُ لْ أَدُ نُوا هَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيـُّ يَ

سورة الفرقان
مْ    ٢٦ كُ اؤُ عَ الَ دُ بِّي لَوْ مْ رَ بَأُ بِكُ عْ ا يَ لْ مَ قُ

ا    ٢٠٣ امً وا كِرَ رُّ وِ مَ غْ وا بِاللَّ رُّ ا مَ إِذَ وَ
سورة القصص

ي    ١٠٣ نْدِ مٍ عِ لْ لَى عِ ا أُوتِيتُهُ عَ الَ إِنَّمَ قَ
سورة المؤمنون
ينَ    ٨٤ الِقِ نُ الْخَ سَ هُ أَحْ كَ اللّٰ تَبَارَ فَ
سورة المائدة
مْ    ١٨ مْ دِينَكُ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ الْيَوْ

تُمْ    ٢٣٤ يْ تَدَ ا اهْ لَّ إِذَ نْ ضَ مْ مَ كُ رُّ الَ يَضُ
ضِ    ٣٥٧ ادٍ فِي األَرْ سٍ أَوْ فَسَ يْرِ نَفْ ا بِغَ سً فْ تَلَ نَ نْ قَ مَ

سورة النجم
عَى    ٣٥٨ ا سَ انِ إِالَّ مَ أَنْ لَيْسَ لِإلِنْسَ وَ

سورة النساء
اءِ    ٣٨٠، ٣٨١ نَ النِّسَ مْ مِ ا طَابَ لَكُ وا مَ انْكِحُ فَ
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سورة النور

٦٧    ... اةٍ كَ شْ مِ هِ كَ ثَلُ نُورِ ضِ مَ َرْ األْ اتِ وَ وَ مَ هُ نُورُ السَّ اللّٰ
سورة الواقعة

ونَ    ٣٢٨ لَّدُ خَ انٌ مُ لْدَ مْ وِ يْهِ لَ يَطُوفُ عَ
سورة غافر

مْ    ٢٦ بْ لَكُ تَجِ ونِي أَسْ عُ ادْ
سورة فاطر

٣٣٠، ٣٣٥، ٣٩١    .. لِمُ الطَّيِّبُ دُ الْكَ عَ إِلَيْهِ يَصْ
 ،٢٣١، ٣٤٨، ٣٥٤، ٣٥٧     رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ الَ تَ وَ

٣٧٢، ٤٠٠، ٤٠٥
سورة هود

 ،١٩٢ النَّارُ     مُ  كُ سَّ تَمَ فَ وا  لَمُ ظَ ينَ  الَّذِ إِلَى  نُوا  كَ رْ تَ الَ  وَ
٢٤٥

سورة يس
مْ    ٢٩ يهِ دِ نَا أَيْ لِّمُ تُكَ مْ وَ هِ اهِ وَ لَى أَفْ تِمُ عَ مَ نَخْ الْيَوْ

رَ    ٧٧ عْ نَاهُ الشِّ لَّمْ ا عَ مَ وَ
سورة يوسف

ينَ    ٥٣ مِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ افِظًا وَ يْرٌ حَ هُ خَ اللّٰ فَ

فهرس األحاديث الشريفة
إن اللّٰه خلق آدم على صورة الرحمن    ٢٦٧

إن للّٰه ملكا    ٣٣٨
األسماك في جوف البحر تشتكي    ٢٢٨
الحب في اللّٰه والبغض في اللّٰه»    ١٤٤

الصدقة تدفع البالء    ١٠٣، ١٥٠
تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم األمم    ٣٨٠

خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص غداة وعليه مرطٌ    ٨١
خير األمور أحمزها    ١٤٩
سيد القوم خادمهم    ٣٧١

سيروا على سير أضعفكم    ٢٠٤
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل    ٩٥

عليكم بدين العجائز    ١٤٥، ٣٢٢، ٣٧٨، ٣٧٩
فواللّٰه ألن يهدي اللّٰه بك رجال    ٢٦٣

ال تزال طائفة من أمتي    ١٩٣
شهيد     مائة  أجر  فله  أمتي  فساد  عند  بسنتي  تمسك  من 

٢٧٢
نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان وقتله الدجال    

١٢٢
يوزن مدادُ العلماء بدماء الشهداء    ٢٧٢



ــارس                                                                                     ٤١٧ ــه ــف ل  ا

فهرس تحليلي
أ

آخر الزمان    ٣٥، ٧١، ٧٩، ١١٥، ١٢٢، ١٣٨، ١٤٠، 
 ،٢٩٦  ،٢١١  ،١٩٣  ،١٨٦  ،١٨٤  ،١٥٢  ،١٤٨  ،١٤٥

٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٢٢، ٣٦٣، ٣٧٩، ٣٨٠
آالم    ١٧٩

أحداث الساعة    ١١٠
أدب الغرب    ١٧٩

أدب القرآن    ١٧٧، ١٧٩
أنا    ١٧٣، ١٧٧

إحساس مسبق    ١١٨، ١١٩
إعجاز القرآن    ١٧٢، ١٧٣

إنكار    ١٧٩
اآلخرة    ٣٣، ٣٤، ٣٩، ٤٢، ٤٥، ٤٩، ٥٣، ٥٤، ٧٠، 
 ،١٣٨  ،١٣٥  ،١٣٣  ،١٣١  ،١٠٨  ،٨٠  ،٧٨  ،٧٧  ،٧٤
 ،١٩٥  ،١٩٠  ،١٦٨  ،١٦٧  ،١٦٥  ،١٤٨  ،١٤٦  ،١٣٩
 ،٢٧٩  ،٢٤٦  ،٢٤٤  ،٢٣٨  ،٢٣٢  ،٢٢٧  ،٢٢٢  ،٢٠٨
 ،٣٩١  ،٣٦٥  ،٣٥٤  ،٢٩٠  ،٢٨٦  ،٢٨٥  ،٢٨٤  ،٢٨١

٤٠١، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٧
األجل    ٧٦، ٨٦، ٢٣٤، ٣٤٥

األحكام    ١٧٤
األخالق    ٤٨، ١٢٩، ١٣٨، ١٦١، ١٩٦، ٣٢٤، ٣٣١
األخوة    ٥٤، ٥٥، ١٤٢، ٢١٩، ٣٢١، ٣٥٤، ٣٥٥، 

٣٩٦، ٣٩٨
األدب    ١٧٧، ١٧٨، ١٨٠
األذان المحمدي    ٣١٧

األرض    ١٧٥
األسباب    ٥٤، ٦٠، ٦١، ١٦٢، ١٧٤، ١٨٣، ٢١١، 
 ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٣٥  ،٣٠٣  ،٣٠٢  ،٢٩٠  ،٢٧٩  ،٢٣٠

٣٩٢

األسماء الحسنى    ١٩، ٦٧، ٧٦، ٨٥، ٢٦٢، ٣٩١
األلفة    ٣٣٤، ٣٣٥

األلم    ٣٨، ١١٨، ١٣٦، ١٣٧، ١٤٠، ١٩٤، ٣٩٤
األنانية    ٥١، ١٤٤، ١٥٧، ١٨٣، ١٨٩، ٢٣٧، ٢٤٥، 
 ،٣٧٥  ،٣٧١  ،٢٩٩  ،٢٩٤  ،٢٩١  ،٢٧٧  ،٢٦٩  ،٢٥٧

٤٠٥، ٤٠٦
األوراد    ١٣٤، ١٤٩، ٢٠٧، ٢٦٠، ٤١٠

 ،١٨٠  ،١٦١  ،١٥٥  ،١٣٧  ،١٢٨  ،١٣ اإلخالص    
 ،٢١٧  ،٢٠٧  ،٢٠٤  ،٢٠٢  ،٢٠٠  ،١٩٩  ،١٩٦  ،١٨٢
 ،٢٥٦  ،٢٥١  ،٢٤٩  ،٢٤٢  ،٢٣٨  ،٢٣٧  ،٢٣٠  ،٢٢٥
 ،٢٩٩  ،٢٩٤  ،٢٨٦  ،٢٨٥  ،٢٨٣  ،٢٧٦  ،٢٦٩  ،٢٥٩
 ،٣٧٦  ،٣٧٥  ،٣٦٧  ،٣٦١  ،٣٤٥  ،٣١٤  ،٣١٢  ،٣٠٠

٤٠٥، ٤٠٦
اإلرادة اإللهية    ٢٣١، ٣٩٣
اإلرشاد والتوجيه    ١٢٧

 ،٨٦  ،٦٠  ،٥٩  ،٤٥  ،٤١  ،٤٠  ،٢١  ،٧  ،٦ اإلسالم    
 ،١٤٠  ،١٢٩  ،١٢٤  ،١١٤  ،١١١  ،١٠٧  ،١٠٥  ،٨٧
 ،١٨١  ،١٧٥  ،١٦٩  ،١٦٥  ،١٦٣  ،١٦٢  ،١٥١  ،١٤١
 ،٢٤٩  ،٢٤٦  ،٢٣٢  ،٢٣١  ،١٩٢  ،١٨٥  ،١٨٣  ،١٨٢
 ،٣١٥  ،٣١١  ،٢٨٩  ،٢٨٨  ،٢٨٧  ،٢٨٦  ،٢٨١  ،٢٦١
 ،٣٧٠  ،٣٦٨  ،٣٦٣  ،٣٥٣  ،٣٢٩  ،٣٢٧  ،٣٢٤  ،٣٢٢
 ،٣٩٧  ،٣٩٥  ،٣٩٤  ،٣٨٢  ،٣٨٠  ،٣٧٤  ،٣٧٢  ،٣٧١

٣٩٨، ٤٠٣، ٤٠٦، ٤١٠
اإلكرام اإللهي    ٢٣٧

اإللحاد    ٨٩، ١٢٣، ١٥٩، ١٧٩، ١٨٩، ١٩٢، ٢٨٧، 
٣٢٠، ٣٢٥، ٣٢٩، ٣٦٠، ٣٨٢، ٣٩٨

 ،٨٣  ،٧٨  ،٦٢  ،٥٦  ،٥٢  ،٥١  ،٤٨  ،٢٠ اإلنسان    
 ،٨٤، ٨٧، ١١٣، ١١٧، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٨، ١٤٨، ١٤٩
 ،١٨٠  ،١٧٩  ،١٧٨  ،١٧٦  ،١٧٤  ،١٧٣  ،١٧١  ،١٦٥
 ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٤٣  ،٢٣٠  ،١٩٢  ،١٨٩  ،١٨٧  ،١٨٣
 ،٣٢٢  ،٢٩٤  ،٢٩٣  ،٢٧٠  ،٢٦٩  ،٢٦٨  ،٢٦٥  ،٢٥٧
 ،٣٥٩  ،٣٥٨  ،٣٤٠  ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٤  ،٣٣١
 ،٣٩٤  ،٣٩٢  ،٣٨٩  ،٣٨٧  ،٣٨٤  ،٣٨٠  ،٣٧٩  ،٣٦٠

٤٠٢، ٤٠٤



٤١٨                                                                                                            المالحق   
اإليمان    ٥، ٧، ٨، ٩، ١٤، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٦، 
 ،٦١  ،٥٥  ،٥٢  ،٥١  ،٤٩  ،٤٦  ،٤٠  ،٣٦  ،٣٤  ،٣٢  ،٣١
 ،١٠٤  ،١٠٣  ،١٠٢  ،١٠١  ،٩٨  ،٨٩  ،٨٧  ،٨٦  ،٧٥
 ،١٢٦  ،١٢٥  ،١٢١  ،١١١  ،١١٠  ،١٠٩  ،١٠٨  ،١٠٥
 ،١٤٥  ،١٤٣  ،١٣٨  ،١٣٧  ،١٣١  ،١٢٩  ،١٢٨  ،١٢٧
 ،١٥٨  ،١٥٦  ،١٥٥  ،١٥٣  ،١٥٢  ،١٥١  ،١٥٠  ،١٤٩
 ،١٧٢  ،١٧١  ،١٧٠  ،١٦٧  ،١٦٦  ،١٦٥  ،١٦٤  ،١٥٩
 ،١٩٧  ،١٩٣  ،١٩٠  ،١٨٦  ،١٨٥  ،١٨٤  ،١٨٣  ،١٧٣
 ،٢١٢  ،٢١١  ،٢١٠  ،٢٠٩  ،٢٠٨  ،٢٠٧  ،٢٠٣  ،١٩٨
 ،٢٣٤  ،٢٣٢  ،٢٢٦  ،٢٢٣  ،٢٢٢  ،٢٢٠  ،٢١٩  ،٢١٣
 ،٢٤٧  ،٢٤٦  ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٤٠  ،٢٣٨  ،٢٣٧  ،٢٣٥
 ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٥٩  ،٢٥٧  ،٢٥٦  ،٢٥١  ،٢٥٠  ،٢٤٨
 ،٢٧٩  ،٢٧٦  ،٢٧٤  ،٢٧٣  ،٢٧٢  ،٢٦٩  ،٢٦٨  ،٢٦٢
 ،٢٩٠  ،٢٨٨  ،٢٨٧  ،٢٨٥  ،٢٨٤  ،٢٨٣  ،٢٨٢  ،٢٨٠
 ،٣٢٠  ،٣٠٠  ،٢٩٨  ،٢٩٧  ،٢٩٤  ،٢٩٣  ،٢٩٢  ،٢٩١
 ،٣٤٥  ،٣٣٧  ،٣٣٤  ،٣٣١  ،٣٣٠  ،٣٢٧  ،٣٢٥  ،٣٢٢
 ،٣٧٧  ،٣٧١  ،٣٦٧  ،٣٦٥  ،٣٥٥  ،٣٥١  ،٣٥٠  ،٣٤٦
 ،٣٩٦  ،٣٩٥  ،٣٩٤  ،٣٨٨  ،٣٨٤  ،٣٨٣  ،٣٨٢  ،٣٧٩

٣٩٨، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٧، ٤٠٩
االتفاق    ١٥٤، ١٦٩، ١٧٥، ٢٨٣، ٣٥٤

االختالف    ١٧٥، ٢٠٣، ٢٥٧، ٢٨٠، ٣٥٥، ٤٠١
 ،٣٦٤  ،٣٥٥  ،٣١٤  ،٢٩٠  ،٢٢٠  ،١١٩ االستبداد    

٣٧١، ٣٩٦
االستغفار    ٥، ١٧١، ٢٨٠

االسم األعظم    ٦٩، ٧٠، ٧٦، ٤٠٧
االعتراض    ٣٦، ٥٠، ٥٨، ١٨٩، ٢٠٠، ٢٨٤، ٣٤٣، 

٣٤٤، ٣٨٠
االقتصاد    ٨٧، ١٣٦، ٢٢٠، ٢٢٥، ٣٥٧، ٣٥٩

االنتقاد    ٢٧، ٧٠، ٧٢، ١٩٤، ١٩٥، ٢٣٧
انقالب    ١٧٣

ب
 ،٢٢٩  ،٢٠٤  ،١٨٣  ،١٢١  ،١١٧  ،٧٨  ،١٨ البدع    
 ،٣٢٥  ،٢٩٣  ،٢٩٢  ،٢٨٦  ،٢٦٦  ،٢٥٥  ،٢٤٦  ،٢٣٧

٣٨١، ٤٠٢

البرزخ    ٩٣، ١٤٨، ١٦٨، ٢٠٦، ٢٧٣، ٢٧٧، ٢٧٨، 
٣١٢، ٣٧٧

البركة    ١٩٠، ٢٧٢، ٣١٢
البرهان اليقيني    ٢٦٠

الباليا    ١٠٠، ١٣٩، ١٥٠، ١٦٧، ٢٢٩، ٣٤٥، ٣٥٢، 
٣٧٩

بلشفية    ١٢٣
ت

التأويل    ٢٩٨
التبرج    ١٤٨

التجديد    ١٨٥، ١٨٦
التجرد    ٥٢، ٢٠٢، ٢١٧، ٢٩٧
التربية األوروبية    ٣٢٣، ٣٨٣

التربية اإلسالمية    ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٧١، ٣٧٢
الترغيب والترهيب    ٥١، ٢٧٢

التساند    ٥٥، ٩٥، ١٢٨، ١٣٢، ١٦٤، ١٧٦، ١٨٠، 
٢٠٠، ٣١٣

التصور    ٢٦٨
 ،٢٢٢  ،١٩٦  ،١١٢  ،١٠٩  ،٩٧  ،٤٨  ،١٨ التفكر    

٢٦٣، ٢٦٩، ٢٨٥، ٢٨٦
التقدير    ١٤، ١٥، ١٦

التقليد    ١٧٥، ٣٢٢، ٣٥٨
 ،٨، ١٢٢، ١٣٣، ١٣٨، ١٤٣، ١٥٩، ١٦٠    التقو

١٦١، ١٨٣، ١٩١، ٢٠٢، ٣٢٥
التكرار    ٩٩، ٢٦١

التكليف اإللهي    ١٢٣
التواضع    ٢٤٥، ٣٤١

التوافقات    ٥٦، ٧٢، ٣١١، ٣١٢، ٣١٤، ٤٠٨
التوبة    ٢٠٠، ٢٥٤، ٢٨٤

التوحيد    ١٧٤
التوكل    ١٤٥



ــارس                                                                                     ٤١٩ ــه ــف ل  ا
تجلي    ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٩، ٣٨٧

تقسيم األعمال    ٥٥، ١٢٨
ث

الثبات    ٤٩، ٢٠٤، ٢١١، ٢٥٩، ٣٢٦، ٣٨١
الثواب    ٤٥، ١٢٦، ١٤٩، ١٥٠، ١٦١، ٢٢٠، ٢٢٦، 

٢٣٣، ٣٧٦
الثورة الفرنسية    ٣٥٥

ج
الجفر    ١٤١، ١٧٠

 ،١٢٣  ،١١٤  ،٩٥  ،٩٤  ،٦٤  ،٥٥  ،١٩ الجماعة    
 ،٢٨٥  ،٢٤٩  ،٢١٠  ،٢٠٩  ،٢٠٤  ،١٨٦  ،١٦٢  ،١٥٤

٣٠١، ٣٠٢، ٣٤٦، ٣٥٤، ٣٥٦، ٤٠٦
 ،٣١٢  ،١٠٩  ،٥٧  ،٥١  ،٣٨  ،٣١  ،١٩  ،٩ الجن    

٣٦٨، ٤٠٦، ٤٠٧
 ،٣٢٦  ،٢٧٢  ،٢٦٣  ،٢٣١  ،١٦١  ،١١٧ الجهاد    

٣٦٧، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٤
 ،٣٤٠  ،٢٧٩  ،٢٢٣  ،١٩٣  ،٦٤  ،٤٩  ،٢٨ الجهل    

٣٥٣
الجوع    ٧، ٥٦، ١٥٢، ١٥٣، ١٩١

الجيش    ٦٤، ١١٣، ١٢٠، ١٦٢، ٢١٢، ٢٨٩، ٢٩٧، 
٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣

جهنم    ٦٥، ١٠٣، ١١٦، ١١٧، ١٣٩، ٢٣٤، ٣٥٠، 
٣٦٠، ٣٦٧، ٣٨٢، ٣٩٤، ٤٠٣، ٤٠٤

ح
 ،١٨٨  ،١٦٤  ،١٥٨  ،١٤١  ،٩٦  ،٩٤  ،٨  ،٧ الحذر    

١٩١، ٢٠٥، ٢٣٧، ٢٦٥، ٣١٢، ٣١٣، ٣٢٠
الحرب    ٧، ١٠٦، ١١٣، ١١٤، ١١٨، ١٢٠، ١٢٣، 
 ،٢٥٢  ،١٩٢  ،١٩١  ،١٦٢  ،١٥٧  ،١٤٢  ،١٤١  ،١٣٩
 ،٣٩٧  ،٣٧٧  ،٣٦٦  ،٣٥٤  ،٣١٢  ،٣٠٠  ،٢٩٠  ،٢٨٥

٤٠٦
الحرص    ٥١، ٦٦، ١٣٥، ١٣٦، ١٨٣، ١٩٦، ٢٥٩

الحرية الشرعية    ١١٩

 ،٣١٢  ،٣٠٢  ،٢٨٩  ،١٣٠  ،٥٨  ،٣٧ الحسنات    
٣٢٣، ٣٩١

الحقائق    ١٧٣
الحكمة اإللهية    ١٤٥، ٣٨٠

 ،١٥٧  ،١٥٦  ،١٢٤  ،١٢٣  ،١٠٦  ،٨٩ الحكومة    
 ،٢٩٦  ،٢٨٨  ،٢٨٥  ،٢٦٥  ،٢٢٧  ،٢٢٣  ،٢١٩  ،٢٠٢

٣٢٧، ٣٤٧، ٣٥٣
الحالل والحرام    ١٥٦

الحياة    ١٨، ٢٢، ٢٦، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٤٢، ٤٣، ٤٥، 
 ،١١١  ،٨٨  ،٦٤  ،٦٠  ،٥٦  ،٥٤  ،٥٢  ،٥١  ،٥٠  ،٤٩
 ،١٣٩  ،١٣٨  ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٣٢  ،١٢٩  ،١٢٨  ،١١٦
 ،١٥٥  ،١٥٣  ،١٤٩  ،١٤٨  ،١٤٦  ،١٤٥  ،١٤٢  ،١٤١
 ،١٨٥  ،١٧٨  ،١٧٤  ،١٦٦  ،١٦٥  ،١٦١  ،١٦٠  ،١٥٦
 ،٢١٨  ،٢١٧  ،٢١٠  ،٢٠٢  ،١٩٧  ،١٩٣  ،١٩٠  ،١٨٦
 ،٢٥١  ،٢٤١  ،٢٣٨  ،٢٣٤  ،٢٣٣  ،٢٢٧  ،٢٢١  ،٢٢٠
 ،٢٧٨  ،٢٧٧  ،٢٧٦  ،٢٧٥  ،٢٧٠  ،٢٦٩  ،٢٥٥  ،٢٥٣
 ،٣٥٢  ،٣٣٩  ،٣٣٧  ،٣٢٤  ،٣٢٢  ،٣١٨  ،٣١٤  ،٢٨٥
 ،٣٨٢  ،٣٧٤  ،٣٦٦  ،٣٦٥  ،٣٦٤  ،٣٦٢  ،٣٥٩  ،٣٥٧

٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٤٠٣، ٤٠٤
الحياد    ٧، ١٠٦

حب الجاه    ٥١، ١٨٩، ٢١٨، ٢٩٤
حق اليقين    ١٠٤، ١٠٥، ١١٢، ٢٦٢، ٢٦٩

خ
الخالفة اإلسالمية    ١٨٥، ٢٩٧

الخيال    ٧٧، ٣٦٣
د

 ،١٣٦  ،١٢٩  ،١٠٧  ،٨٠  ،٥٣  ،٤٨  ،٢٦ الدعاء    
١٤٦، ٢٠٨، ٢٢٧، ٢٦٧

الدنيا    ١٤، ١٨، ٢٢، ٢٣، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٧، ٤٠، 
 ،٨٨  ،٨٢  ،٧٤  ،٦٥  ،٦١  ،٥٧  ،٥٤  ،٥٢  ،٤٩  ،٤٦  ،٤٥
 ،١١٨  ،١٠٨  ،١٠٧  ،١٠٤  ،١٠٣  ،١٠١  ،٩٩  ،٩٧  ،٩٣
 ،١٥٠  ،١٤٨  ،١٣٩  ،١٣٨  ،١٣٧  ،١٣٥  ،١٣٣  ،١٢٤
 ،١٨١  ،١٧٨  ،١٦٨  ،١٦٧  ،١٦٥  ،١٦٤  ،١٥٥  ،١٥١
 ،٢٠٧  ،٢٠١  ،١٩٨  ،١٩٥  ،١٩٠  ،١٨٧  ،١٨٦  ،١٨٣



٤٢٠                                                                                                            المالحق   
 ،٢٢٨  ،٢٢٧  ،٢١٩  ،٢١٨  ،٢١٧  ،٢١٢  ،٢١٠  ،٢٠٨
 ،٢٥٢  ،٢٤٨  ،٢٤٥  ،٢٤٤  ،٢٤٢  ،٢٣٤  ،٢٣٣  ،٢٣٢
 ،٢٧٦  ،٢٧٥  ،٢٥٩  ،٢٥٨  ،٢٥٧  ،٢٥٦  ،٢٥٤  ،٢٥٣
 ،٢٩٦  ،٢٩٤  ،٢٩٠  ،٢٨٩  ،٢٨٦  ،٢٨٤  ،٢٧٩  ،٢٧٨
 ،٣٤٥  ،٣٤٤  ،٣٣٦  ،٣٢٣  ،٣١٨  ،٣١٢  ،٣٠٠  ،٢٩٧
 ،٣٧٨  ،٣٧٧  ،٣٧٦  ،٣٧٥  ،٣٦٨  ،٣٦٣  ،٣٦٠  ،٣٥٤
 ،٣٨٩  ،٣٨٨  ،٣٨٧  ،٣٨٣  ،٣٨٢  ،٣٨١  ،٣٨٠  ،٣٧٩

٣٩٤، ٣٩٥، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٦، ٤٠٧
الدولة العثمانية    ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ٣٦٦

دالالت    ١٧٤
ذ

الذرات    ٩٣، ٢٧٩، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٩٠، 
٣٩١، ٣٩٣

 ،١٣٢  ،١١٧  ،١١٥  ،٧٨  ،٥٧  ،٥٠  ،٤٧ الذنوب    
 ،٣٠١  ،٢٩٢  ،٢٩١  ،٢٣٦  ،٢٢٩  ،١٦٠  ،١٥٣  ،١٤٠

٣٠٣، ٣٥٤
ر

الرؤيا    ٨٣، ١٧٣، ٢٤١، ٣٦٥
 ،١٥١  ،١١٦  ،١١٥  ،١١٤  ،١١٣  ،١١٢ الراديو    
 ،٣٣٨  ،٣٣٦  ،٣٣٥  ،٣٣٣  ،٣٣٢  ،٣٣١  ،٣٣٠  ،١٥٧

٣٤٠، ٣٥٩، ٣٨٨
الربوبية    ١٤٥، ١٩٥

الرحمة اإللهية    ٦٣، ٩٥، ١١٧، ١١٨، ١٤٤، ١٤٥، 
١٥٠، ١٧٠، ١٩٤، ٢٢٥، ٣٣٦، ٣٧٤، ٤٠٥

الرخصة    ٦٨، ٨٧، ٩٦، ٣١٠، ٤٠٦
الروح    ٣١، ٥٩، ٦٠، ٨٤، ٩٩، ١٠٤، ١١٣، ١٤٤، 
 ،٣٧٦  ،٢٨٨  ،٢٧٨  ،٢٦١  ،٢٣٧  ،١٨٠  ،١٧٨  ،١٦٣

٣٩٤، ٣٩٧
الرياء    ٥٤، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤، ٢٢٧

رسائل النور    ٤٠٧
ز

الزكاة    ١٥٣، ١٩٦، ٢٢٠، ٣٤٤، ٣٥٨
الزلزلة    ١٠٠، ١٩٥

الزمان    ١٧٤، ١٧٥
الزندقة    ٨٨، ٨٩، ١٢١، ١٨١، ١٨٢، ١٨٦، ١٩٣، 

٢٦١، ٢٦٦، ٢٧٤، ٣١٤
الزواج    ٢٨، ٢٥٥، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢

س
 ،٩٩  ،٧٥  ،٧٣  ،٤٥  ،٣٧  ،٣٥  ،٢٣  ،٢٠ السعادة    
 ،١٦٧  ،١٤٥  ،١٤٤  ،١٣٩  ،١٣٣  ،١٣٢  ،١٢٦  ،١٠٥

٢٠٧، ٢٢١، ٢٧٣، ٣٥٠، ٣٦٥، ٣٨٩
السعادة األخروية    ١٣٩، ٣٥٠

السن    ٦٧، ٦٨، ٢١٨، ٣٢٨، ٣٨٠
السنة النبوية    ١٢٢، ١٨٢، ٢٢٩، ٢٣٦، ٢٩٢، ٣٢٥، 

٣٧٠، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٤٠٦
 ،١٤٤  ،١٤١  ،١٢٨  ،١١٩  ،١١٣  ،١١١ السياسة    
 ،٢٢٢  ،٢١٧  ،٢٠٤  ،٢٠١  ،١٨٥  ،١٥٦  ،١٥١  ،١٥٠
 ،٣١٤  ،٣٠٠  ،٢٩٩  ،٢٨٩  ،٢٨٥  ،٢٤٤  ،٢٤٢  ،٢٢٧
 ،٣٥٥  ،٣٥٣  ،٣٥٠  ،٣٤٩  ،٣٤٥  ،٣٤٤  ،٣١٦  ،٣١٥

٣٥٦، ٣٦٥، ٣٧٠، ٣٧١، ٤٠٤
السير األنفسي    ٢٦٨

ش
الشؤون الدينية    ٨٩، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٤٠٨

 ،١٦٧  ،١٦٥  ،١٥٩  ،١٥٣  ،١٤٧  ،٨٩  ،٦ الشباب    
 ،٣٣٦  ،٣٣٠  ،٣١٧  ،٣١٤  ،٢٩٠  ،٢٦٥  ،١٧٤  ،١٦٨

٣٣٧
الشجاعة    ١٥٥، ٢٠٤، ٢٣٩

الشخصية المعنوية    ٩٤، ١٨٣، ١٨٤، ٢٣٧
الشرك الخفي    ٢١٨

الشريعة    ٧، ٤٧، ٦٤، ٨٦، ١٢٨، ١٢٩، ١٦١، ١٧٤، 
 ،٢٥٥  ،٢٣٤  ،٢٢٩  ،٢١١  ،١٨٨  ،١٨٥  ،١٨٤  ،١٨٠

٢٨٤، ٢٩٨، ٣٢٨
الشعائر اإلسالمية    ١٨٣، ٢٨٠، ٢٩٧، ٣١٧

الشعر    ٧٧
الشفقة    ٣٠، ٨٢، ١١٧، ١١٨، ١٣١، ١٩٤، ٢٠١، 

٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٥١، ٣٢٢، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨٢



ــارس                                                                                     ٤٢١ ــه ــف ل  ا
الشكر    ١٥، ١٧، ٢٢، ٣٠، ٤٩، ٥١، ٩٥، ٩٦، ١٠٠، 
 ،١٥٣  ،١٤٩  ،١٣٣  ،١١٨  ،١١٦  ،١١٥  ،١٠٢  ،١٠١
 ،٢٥٩  ،٢٣٧  ،٢٢٩  ،٢٢٨  ،٢٢٦  ،١٩٩  ،١٩٠  ،١٧١

٢٧٤، ٢٩٩، ٣٣١، ٣٣٥، ٣٥٠
 ،٢٠٢  ،١٨٥  ،١٦٣  ،١٥٧  ،١٥٦  ،٥٣ الشكوك    

٢١٩، ٢٣٥، ٢٦٩، ٣٥٠
١٤٨، ١٥٣، ١٩٤، ٢١٨    الشكو

 ،٢٩٣  ،٢٧٣  ،٢٤٢  ،٢٢٧  ،٢٠٨  ،١٨٣ الشهرة    
٢٩٤، ٢٩٩

الشهوات    ١٦٠، ١٧٨، ٣٥٨
٥٧، ٢٠٠، ٢٨٠، ٣٦٣    الشور

 ،١٤٤  ،١٣١  ،١٢٥  ،١١٤  ،١١٣  ،١٣  ،٨ الشوق    
١٤٩، ١٨٠، ٢٨٠، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٥٩

 ،٢٩٣  ،٢٧٨  ،٢٧٥  ،٢٦٤  ،١٦٣  ،١٠٤ الشيطان    
٢٩٦، ٣٠٠، ٣٥١، ٣٦٩

ص
الصبر    ٩٦، ١٠١، ١٠٢، ١٤٩، ٢٢٠، ٢٢٤، ٢٧٤، 

٣٤٥، ٤٠٠
الصداقة    ٦١، ١٥٩، ١٩١

 ،١٣٤  ،١١٤  ،١١٢  ،٦٣  ،٢١  ،١٥  ،٧  ،٥ الصالة    
 ،٣٩٥  ،٣٢٨  ،٢٣٦  ،٢٢٨  ،٢٠٤  ،١٨٤  ،١٦٢  ،١٣٥

٤٠٦
صالة االستسقاء    ٢٢٨
صالة الجنازة    ٢٥٤

ض
 ،١٩٦  ،١٩٠  ،١٥٣  ،١٣٥  ،١٢٢  ،٦٨ الضرورة    

٢٢٥، ٢٣٨، ٢٥٧، ٣١٠، ٤٠١، ٤٠٢
الضاللة    ٥٢، ٥٩، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٩٩، ١١٠، ١١٥، 
 ،١٦٥  ،١٥٢  ،١٤٤  ،١٣٨  ،١٣٧  ،١٣٦  ،١٢٦  ،١١٧
 ،١٩٠  ،١٨٦  ،١٨٥  ،١٨٤  ،١٨٢  ،١٧٨  ،١٧٢  ،١٧١
 ،٢٣٤  ،٢٢٣  ،٢٢٢  ،٢١١  ،٢١٠  ،٢٠٠  ،١٩٦  ،١٩١
 ،٢٧٢  ،٢٧٠  ،٢٦١  ،٢٦٠  ،٢٥١  ،٢٥٠  ،٢٤٠  ،٢٣٧

٢٩٠، ٢٩٢، ٢٩٧، ٣٧٩، ٣٨٢، ٣٨٧، ٣٩٦، ٤٠٣

ط
الطاعة    ١٥٠، ١٥٣، ١٥٦، ١٩٨، ٢٠١، ٣٩٤

الطاعون    ٨١، ١٥٠، ٢٩٧
 ،١٧٩  ،١٧٨  ،١٧٤  ،١٥٩  ،٨٥  ،٦٥  ،٦٤ الطبيعة    

٢٤٤، ٢٧٩، ٣٣٥، ٣٨٤
الطريقة الصوفية    ٢١، ٧١، ٨٣، ١٣٨، ٢٤٨، ٢٦٨، 

٢٩٣
الطوفان    ١٥٠، ٢٤٢

والطمع    ٥١، ١٨٣، ١٩٦، ٢٩٣، ٣٥٩
ظ

 ،٢٣١  ،٢٢٩  ،١٩٢  ،١٥٨  ،١٢٩  ،١١٩  ،٧ الظلم    
٢٨٥، ٣٤٤، ٣٤٩، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٩٦

الظن    ٣٨، ١٠٢، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٨٥، ١٨٨، 
 ،٢٩١  ،٢٧٧  ،٢٥٩  ،٢٥٧  ،٢٥٤  ،٢٥٠  ،٢٠٦  ،٢٠٥

٢٩٨، ٣٤٢
ع

العبادة    ٥، ٥٢، ٧٥، ٨٧، ١٥٣، ١٨١، ٢٠٦، ٢٠٧، 
 ،٣١٦  ،٢٩٥  ،٢٩٤  ،٢٧٢  ،٢٦٠  ،٢٢٨  ،٢١٢  ،٢١١

٣١٧، ٣١٨، ٣٢٦، ٣٣٣، ٣٦٧، ٣٧١، ٣٨٨، ٣٨٩
العبودية    ٣٧، ٦٣، ١٨٣، ٢٢٩، ٢٤٤، ٣٣٩، ٣٥٠، 

٣٩١
العجز والفقر    ١٧، ٢١، ٣٠

 ،٢٢٢  ،٢٢٠  ،١٩٢  ،١٦٢  ،١١٩  ،١٠٨ العدالة    
٢٢٤، ٢٨٥، ٢٨٧، ٣٤٩، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٧

العدل    ٧٠، ١٥٩، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٤٥، ٢٦٤، 
٣١٨، ٣٤٧، ٣٥١، ٣٥٥

العذاب    ٩٩، ١١٧، ١٤٠، ١٤٤، ١٤٥، ١٩٩، ٣٠٢، 
٣٤٥، ٣٥٠، ٣٥٢، ٤٠٤
العشق    ١٧٧، ١٧٨

العصر    ٥، ١٧، ٢٠، ٤٩، ٩٤، ٩٥، ٩٧، ٩٩، ١٠٥، 
 ،١٤١  ،١٣٩  ،١٣٨  ،١٣٦  ،١٣٥  ،١٢٨  ،١٢٤  ،١١٠
 ،١٨٦  ،١٨٥  ،١٨٢  ،١٧٠  ،١٥٠  ،١٤٨  ،١٤٧  ،١٤٢
 ،٢١١  ،٢٠٩  ،٢٠٨  ،٢٠٣  ،١٩٩  ،١٩٣  ،١٩٠  ،١٨٩



٤٢٢                                                                                                            المالحق   
 ،٢٦٠  ،٢٥٧  ،٢٥٠  ،٢٤٦  ،٢٤٥  ،٢٤٣  ،٢٣٥  ،٢٣١
 ،٣٩٥  ،٣٧٥  ،٣٠٣  ،٢٩٠  ،٢٨٥  ،٢٨٠  ،٢٧٧  ،٢٦١

٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٥
العطف    ١٤٠، ١٩٤، ٢٣٤، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩

العقاب    ١١٧، ٢٠١، ٢٢٣، ٢٢٨، ٣٠٣
العقل    ٣٠، ٥١، ٨٤، ٩٨، ٩٩، ١٠٤، ١٠٥، ١١٣، 
 ،٢٤٧  ،٢٤٤  ،٢٣٥  ،٢٢٧  ،١٩٩  ،١٧٨  ،١٦٦  ،١٢٢

٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٨، ٣٣٠، ٣٣٢، ٤٠٢
العلة    ١٣٩
العلم    ١٧٤

العمل    ٧، ٨، ٩، ٢٠، ٣١، ٤٥، ٥٠، ٥٢، ٥٣، ٥٤، 
 ،١٨٨  ،١٤٣  ،١٤١  ،١٤٠  ،١٠٧  ،٨٩  ،٨٨  ،٧٣  ،٥٧
 ،٢٧٢  ،٢٥٥  ،٢٤٧  ،٢٣٣  ،٢١٩  ،٢١٧  ،٢٠٤  ،١٩٧
 ،٣٦٧  ،٣٥٩  ،٣٥٤  ،٣٥٣  ،٣٣٨  ،٣٣١  ،٣٢٧  ،٣٢٦

٣٨٢، ٤٠٠، ٤٠٤
 ،١٩٥  ،١٨٧  ،١٧٩  ،١٥٠  ،١٠٦  ،٢٢  ،١٧ العناية    

٢٠٥، ٢٠٨، ٢٢٥، ٢٣٠، ٢٦٣، ٣١٢، ٣١٦، ٣٤٦
 ،١٣١  ،١٢٨  ،١١٩  ،١١١  ،٨٣  ،٦١  ،٤٢ عالم    
 ،٢٧٧  ،٢٧٣  ،٢٤٩  ،١٩٧  ،١٨٨  ،١٧٥  ،١٧٤  ،١٧٣
 ،٣٨٧  ،٣٨٦  ،٣٨٥  ،٣٧٧  ،٣٦٠  ،٣٣٧  ،٢٨٦  ،٢٧٨

٣٩٤، ٤١٠
عهد الحرية    ٨٦، ١١١، ٢٤١، ٣٥٦، ٣٦٣، ٣٦٥، 

٣٦٦، ٣٩٥
عين اليقين    ١٦٧، ٢٦٢، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧

غ
الغرور    ١٥٧، ١٦٧، ٢٤٥، ٢٥١، ٢٥٧

الغفلة    ٢٩، ٣١، ٣٦، ٣٧، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٥٩، 
 ،٢٤٣  ،٢٣٣  ،٢٣٠  ،١٩٩  ،١٥١  ،٧٣  ،٦٦  ،٦٥  ،٦٤

٢٤٤، ٢٥١، ٢٥٧، ٢٧٠، ٣٣٥، ٣٧٥، ٤٠٦
غضب اللّٰه    ١٤١

ف
الفترة    ٧، ١٤٠

الفخر    ١٧، ٢٣٩

الفرح    ٣١، ٤٧، ١٥٠، ١٥٨، ١٨٠، ٣٤٥
 ،٣٦٣  ،٣٢٣  ،٢٢٣  ،١٦١  ،١٤٨  ،١١١ الفساد    

٣٦٥، ٣٨٠
الفضول    ١٦٣، ١٦٤، ١٩٢، ١٩٣، ٢٤٢، ٢٤٣

الفطرة    ١٧٤
الفقه    ٨٦، ٨٧
الفكر    ١٧٥

الفلسفة    ٧، ٣٦، ٨٥، ٩٩، ١٤٠، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٦٠، 
 ،٣٦٨  ،٣٤١  ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٢٩٧  ،٢٧١  ،٢٧٠  ،٢٦١

٣٦٩، ٣٧٠، ٣٩٧، ٤٠٨
الفوضى واإلرهاب    ١٥٠، ١٥١، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٢٦، 

٢٨٨
ق

 ،٢٢١  ،٢٠٨  ،١٦٧  ،١٦٥  ،١٠٨  ،١٠٥  ،٣٦ القبر    
٢٢٧، ٢٤٨، ٢٥٣، ٢٦٧، ٢٩٠، ٣٧٥، ٣٩٥

القبعة    ٢٠٤
القحط    ١٥٢، ١٩٠، ١٩٥

القدر اإللهي    ١٥٢، ١٥٣، ٣٤٥، ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٢
 ،٣٣٠  ،٢٤٨  ،١٩٥  ،١٧٩  ،١٧٠ اإللهية     القدرة 
 ،٣٨٨  ،٣٨٥  ،٣٤١  ،٣٣٩  ،٣٣٨  ،٣٣٧  ،٣٣٥  ،٣٣٢

٣٩٢
القرآن الكريم    ٧، ٩، ١٤، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٣٩، ٤٠، 
 ،٧١  ،٦٨  ،٥٩  ،٥٧  ،٥٦  ،٥٤  ،٥١  ،٤٩  ،٤٥  ،٤٣  ،٤١
 ،١١٦  ،١٠٢  ،١٠١  ،١٠٠  ،٨٣  ،٧٨  ،٧٧  ،٧٦  ،٧٢
 ،١٧٠  ،١٦٩  ،١٦١  ،١٦٠  ،١٥٩  ،١٥١  ،١٤٨  ،١١٧
 ،٢٠٨  ،٢٠١  ،١٨٢  ،١٨٠  ،١٧٩  ،١٧٧  ،١٧٦  ،١٧٢
 ،٢٦٠  ،٢٤٩  ،٢٤٢  ،٢٢٩  ،٢١٢  ،٢١١  ،٢١٠  ،٢٠٩
 ،٢٨٠  ،٢٧٧  ،٢٧٤  ،٢٧٣  ،٢٧٠  ،٢٦٥  ،٢٦٣  ،٢٦١
 ،٣٥٥  ،٣٤٧  ،٣٤١  ،٣٣٤  ،٣٣١  ،٣١٠  ،٢٩٠  ،٢٨١
 ،٤٠٤  ،٤٠٣  ،٤٠١  ،٣٩٦  ،٣٨١  ،٣٦٤  ،٣٦٠  ،٣٥٨

٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٨
القطبية    ١٣٧، ٢٠٥

 ،٨٤  ،٧٧  ،٦٧  ،٥٨  ،٤٣  ،٣٥  ،٣١  ،١٣  ،٥ القلب    



ــارس                                                                                     ٤٢٣ ــه ــف ل  ا
 ،٩٦، ٩٩، ١٠٠، ١٠٤، ١٠٧، ١١١، ١١٣، ١١٥، ١١٨
 ،١٧٠  ،١٦٢  ،١٤٩  ،١٤٦  ،١٤٤  ،١٤١  ،١٣٣  ،١٢٦
 ،٢٥٦  ،٢٤٤  ،٢١٢  ،٢٠٥  ،١٩٩  ،١٩٤  ،١٨٢  ،١٧٨
 ،٣٣٤  ،٣٣٣  ،٣٢١  ،٣١٠  ،٢٨٢  ،٢٧٨  ،٢٧٢  ،٢٦٨

٣٦١، ٣٦٣، ٣٧٠، ٣٨٨، ٣٩٤
 ،٣٤٧  ،٣٤٦  ،٣٤٤  ،٢٩٨  ،١٩٥  ،٦٤  ،٧ القوانين    

٣٦٠، ٣٧٢، ٣٩٣
ك

الكافر    ٦٥، ٦٦، ١١٧، ١٣٩
الكبائر    ٢١، ٧٨، ١١٥، ١٣٣، ١٦٠، ١٨٣، ١٨٤، 

٢٨٠
 ،٢٥٦  ،٢٣٧  ،٢٠٨  ،٢٠٧  ،٩٧  ،٢٩ الكرامات    

٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦١
الكفر    ٢٦، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٩٦، ١١٧، ٢٠٩، ٢٦٢، 
 ،٣٥١  ،٣٥٠  ،٣٣٠  ،٣٢٧  ،٢٩٢  ،٢٨٨  ،٢٨٣  ،٢٧٩

٣٨٥، ٤٠٣، ٤٠٤
كفران النعمة    ١٥٣

ل
اللحية    ١٨٧، ٢٠٣، ٢٣٦

 ،٢٧٤  ،٢٥٧  ،١٥٣  ،١٣٧  ،٣٩  ،٣٠  ،١٧ اللذة    
٢٧٦، ٢٧٨، ٣٢٣، ٣٧٧، ٣٧٨
اللعنة    ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٤

اللهو    ١٨٠
اللوح المحفوظ    ٨٣، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٩٢

لطمات    ١٩٩، ٣٤٥
م

المحبة    ٢٥٩، ٢٨٠، ٢٨٨، ٢٩٢، ٣٥٤، ٣٧٧
المدرسة الشرعية    ١٩٧، ٣١١
المدرسة النورية    ١٤٧، ٣١٩
المدنية الدنية    ١٠٦، ٤٠١

 ،٢٧٨  ،٢٦٩  ،٢٣٣  ،٢٠٥  ،١٤٨  ،١٣٦ المرض    
٢٩٣، ٣١٧، ٣٦٢، ٣٧٥، ٣٨٠، ٣٨١

المشروطية    ٨٦، ١١٨، ١١٩
المشيخة    ١٢٦

المصادفة    ٢٤٤، ٣٣٢، ٣٤٠، ٣٨٧، ٣٨٨
المعارف    ٤٣، ٢٤٧، ٣١٨، ٣٢٤، ٣٢٧، ٣٦٤

المعراج    ٣٥، ٣٦، ٢٣٥، ٣٣٤، ٣٨٨، ٣٩٠، ٣٩١، 
٣٩٣، ٣٩٤

المعنويات    ١٤٨، ٣٩٩
المعنى اإلشاري    ١٢٣، ١٢٤، ١٧٠، ١٩٣

المعنى االسمي    ٨٤، ٣٧٥
المالئكة    ٥٢، ١٣١، ١٣٢، ٢٠٨، ٢٧٣، ٣٣٠

المنافسة    ١٩٦، ٣٠٠، ٣١٤، ٣٤٣
الموازين المنطقية    ٣٢

 ،٢٣٤  ،١٦٦  ،١٠٧  ،١٠٤  ،٩٧  ،٦٠  ،٢٩ الموت    
٢٥٣، ٢٦٧، ٢٩٠، ٣٦٠، ٤٠٤

المولد النبوي    ٣٢٤، ٣٣٧، ٣٤٠
 ،٢٨١  ،٢٨٠  ،١٧٩  ،١٤٩  ،١٢٧  ،٥٥  ،٢٤ محبة    

٢٨٢، ٢٩٢، ٣٠١
مرضاة اللّٰه    ٥١، ٢٤٢، ٢٥٧، ٣٠٠، ٣٤٥

معاهدة سيفر    ١٠٣، ٣٧٦
معرفة اللّٰه    ٩٨، ٢٤٤، ٢٧٩، ٣٣٢، ٣٣٣

ن
النبوة    ٢٠٧، ٢٤٩، ٣٦٩

النسيان    ١٩، ١٠٠، ١٤٧، ١٤٨، ٣٣٣، ٣٣٤
النظام    ١٠٦، ١٥١، ١٥٦، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٢٢، ٢٢٦، 

٢٥٣، ٢٥٤، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٥٥، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧
النظر    ٨، ٩، ١٩، ٢٢، ٤٠، ٥٢، ٥٥، ٨٤، ٨٨، ٩٩، 
 ،١٨٦  ،١٨١  ،١٦٢  ،١٤٨  ،١٤٧  ،١٤٥  ،١١٥  ،١١٤
 ،٢٥٣  ،٢٤٣  ،٢٤١  ،٢٠٧  ،١٩٥  ،١٩٤  ،١٩٣  ،١٩٢

٢٥٨، ٢٦٩، ٢٩٥، ٣٣٧، ٣٤٠، ٣٧٥، ٣٩٣
النعمة    ١١٦، ١٥٣، ٢٢٨، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٩٤، ٣٣١

النفاق    ١٥٤، ١٦٩، ١٩٣، ١٩٥



٤٢٤                                                                                                            المالحق   
 ،١٦٢  ،١٦٠  ،٥٨  ،٤٩  ،٤٨  ،٣٨  ،٣١  ،١٩ النفس    
 ،٢٠٤  ،١٩٩  ،١٩٨  ،١٩٢  ،١٨٩  ،١٨٤  ،١٨٠  ،١٦٥
 ،٣٥٠  ،٣١٢  ،٢٩٣  ،٢٧٨  ،٢٧٥  ،٢٤٨  ،٢٣٧  ،٢١٨

٣٥١، ٣٧١، ٤٠٥
النقاش    ٢٦٦
النوافل    ١٨٣

النور    ٣٨٩، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣
النية    ٣٨، ٥٣، ١٦٠، ١٨١، ١٩٤، ٢٠٧

هـ
الهدية    ٥٠، ١٧٢، ٣٠٨، ٣٣٦، ٣٩٤

٨٤، ١٧٩، ٣٥٩    الهو
 ،١٩٥  ،١٩١  ،١٥٢  ،١٤٩  ،١٣٦ العيش     هموم 

١٩٦، ٢٣٣، ٢٩٤، ٣٤٤
و

الوجدان    ٨٤، ١١١، ١١٧، ٣٤٤، ٣٧١
الوجود    ٤٨، ٦١، ٦٤، ٦٩، ٣٣٧، ٣٩٢، ٣٩٦
الوحدة    ٥٤، ١٨٥، ٢٨٨، ٢٩٨، ٣٧١، ٤٠٤

الوحي    ١٠٥، ١٥٩، ٣٦٨
 ،٢٢٦  ،١٨٦  ،١٨٥  ،١٨٤  ،١٥٩  ،١٢٢ الوظائف    
 ،٣٨٥  ،٣٨٤  ،٣٣٧  ،٢٩٩  ،٢٩٧  ،٢٤٩  ،٢٤٥  ،٢٤٣

٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٩، ٣٩٠
 ،١٣٤  ،١٢٦  ،١٢٥  ،١٢٢  ،٨٣  ،٢٩  ،٢١ الوالية    
 ،٢٦٠  ،٢٥٩  ،٢٣٩  ،٢٢٣  ،٢٠٨  ،١٩٧  ،١٨٨  ،١٤٢

٢٩٤، ٣٤١، ٣٦٩
وسوسة    ١٧٠، ٢١٢

وظائف السيد المهدي    ١٨٤، ٢٩٦
ي

اليأس    ٣٦، ٤٣، ٩٦، ١١١، ١١٨، ٢٥٩

فهرس األسماء
آدم عليه السالم    ٣٣٥

أبو حنيفة    ٦٧
أحمد حمدي    ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١

أفالطون    ٣٩٠
أمين    ١١٢، ١١٤، ١٤١، ١٦٢، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، 

١٩٨
أويس القرني    ٢٤٨

إبراهيم    ٦٨، ١٣٩، ١٩٠، ٢٣٠
إلياس    ٢٩٥

ابن تيمية    ٢٨٢
ابن عباس    ٧٢، ٢٨٣

 ،٢٠٤  ،١٩٩  ،١٧١  ،٩٤  ،٨٤  ،٧١ الرباني     اإلمام 
٢٦١، ٢٨٦، ٣٦٩

اإلمام الشافعي    ١٤٧، ١٩٠
اإلمام زيد    ٧٩

 ،٢٢٥  ،٢١١  ،١٦٩  ،١٤٣  ،١٣٢  ،٧٦ علي     اإلمام 
٢٤٨، ٢٨٣، ٢٨٧، ٢٩٢

اإلمام محمد    ٦٧
التفتازاني    ٥٩، ٦٠، ٢٨١، ٢٨٤، ٤٠٩

الجرجاني    ٢٨٤
الحاج نوح    ٥٣

الحافظ علي    ٥١، ٥٥، ٢٤١، ٢٧٣، ٤٠٩
الحافظ محمد    ١٥٨
الخضر    ٢٠٩، ٢١٠

الدجال    ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ٢٠٤، ٣٣٦
الدكتور يوسف    ٣٦
الزبير    ٢٨٢، ٢٨٤

السفياني    ٢٠٤



ــارس                                                                                     ٤٢٥ ــه ــف ل  ا
السلطان رشاد    ١٢٠
السيدة «آسيا»    ١٣٣

السيد طه    ٢٩٥
الشاه النقشبند    ٢٣

الشيخ سعيد    ٢٢٧، ٤٠٩
الشيخ ضياء الدين    ١٢٦

الشيخ عبد الرحمن تاغي    ٢٤٠
الشيخ فهيم    ١٧١

 ،١٨٣  ،١٨١  ،١٤٥  ،٩٧  ،٩٤  ،٧٦  ،٥٩ الغزالي    
٢٦٣، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣٢٢، ٣٧٨
القطب األعظم    ١٢٦، ١٨٩

الكيالني    ٧٠، ٩٤، ١٣٢، ١٤٤، ١٦٩، ٢١١، ٢٤١، 
٢٤٨، ٢٨٦

المال حبيب    ٣١٢
المال عبد اللّٰه    ١٢٦

 ،٢٩٧  ،٢٩٦  ،١٨٦  ،١٨٥  ،١٨٤  ،١٣٨ المهدي    
٢٩٨، ٢٩٩

الوليد    ٢٠٤، ٢٨١، ٢٨٤، ٢٨٧
بابا جان    ٤٨، ٤٩

بخيت    ٣٦٦
بكر آغا    ٣٣
تحسين    ٢٨

توفيق إيلري    ٣٦٤
جالل الدين الرومي    ١٨٧، ٣٦٩

جالل الدين السيوطي    ٣٦٩
جالل الدين خوارزم شاه    ٣٢٧
جالل بايار    ٣١٥، ٣٦٤، ٣٧٠

جنكيز خان    ٣٢٧
جيالن    ٣١٩، ٣٧٢
حسن عاطف    ٢٠٣

حشمت    ١٨٥

حلمي أوران    ٢٨٧
حمزة    ٣٦٤، ٣٧٢

خالد النقشبندي    ١٣٣
 ،٢٤١  ،٧٥  ،٥٧  ،٤٤  ،٤٠  ،٣٥  ،٣٤  ،٩ خسرو    

٣٢١، ٤٠٨
 ،٢٢  ،٢١  ،٢٠  ،١٩  ،١٧  ،١٦  ،١٤  ،١٣ خلوصي    
 ،٥٣  ،٥٢  ،٤٣  ،٣٩  ،٣٧  ،٣١  ،٢٧  ،٢٦  ،٢٥  ،٢٤  ،٢٣

٥٧، ٦١، ٦٧، ٧٠، ٧٥، ١٠١، ٢٩٢، ٤١٠
خليل    ٣٧٢

دوزي    ٢٢٤، ٤١٠
ذكائي    ٣٦، ٧٤، ٣٤٣

رأفت    ٣٢، ٥٤، ٥٦، ٧٥، ٧٦، ٧٨، ٧٩، ٨١، ٨٢، 
٨٣، ٨٥، ٨٦، ٣٠٠، ٤١٠

رشدي    ٥٧، ٩٤
رنكى گول    ٨٢

زكي    ٤٦
زهدي    ٣٥

زين العابدين    ٢٤٨، ٢٨٦
زينب    ٨٢
سزائي    ٨٠

سعيد الجديد    ٥٢، ١٢٠، ١٥٢، ١٩٦، ٢٨٦، ٣٤٤، 
٣٦٣

سعيد القديم    ٥٢، ١٠٥، ١٠٦، ١١٨، ١١٩، ١٥١، 
 ،٣٦٤  ،٣٦٣  ،٣٥٣  ،٣٤١  ،٢١٧  ،١٩٤  ،١٧٢  ،١٥٢

٣٦٥، ٣٦٦
شريف    ٨٢
شفيق    ٢٣٩

شكري طوبال    ٢٠٦
صبري    ١٣، ١٤، ١٦، ٣١، ٣٢، ٣٧، ٣٨، ٤١، ٧٠، 

٩٦، ١٦٣، ٢١٩، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٩٢
صالح الدين    ١٥١، ٢٠١، ٢٠٥، ٢٥٥

صونغور    ٣٠٩، ٣١٨، ٣١٩، ٣٧٥



٤٢٦                                                                                                            المالحق   
ضياء الدين    ٧٦، ١٢٦، ١٢٧

طاهري    ٣٦٢
طلحة    ٢٨٢

عائشة    ٨١، ٢٨١
عاصم    ٤١، ٤٧، ٤٨، ٨٢، ٢٦٧

عبد الرحمن    ١٤، ٢٠، ٢٧، ٢٩، ١٠٨، ١١١، ٢٤٠، 
٢٦١، ٣٢٠، ٣٧٧، ٤١٠

 ،٢٣٩  ،٧٠  ،٦٩  ،٦٨  ،٥٢  ،٢٧  ،٢٣ المجيد     عبد 
٢٤٠، ٣٧٧، ٤٠٩

عثمان الخالدي    ٢٠٦
عثمان ذو النورين    ٦٧
عثمان نوري    ٣١٩

عدنان مندرس    ٣٥٢، ٣٧٠، ٣٧٢، ٣٩٦
عزرائيل    ٦٠
عقيل    ٢٨٣

علي رضا    ١٨٧، ١٨٨
عمر باشا    ٢٩٥

عمر بن الخطاب    ٣٥٥
عيسى    ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٤٠

غالب    ٢٩٢
فاطمة    ٨١
فتحي    ٢٦

 ،١٥٢  ،١٤١  ،١٢٥  ،١٢٤  ،١١٤  ،١١٢ فيضي    
١٨٦، ٢٤١، ٤٠٨

قارون    ١٠٣
لطفي    ٤٦، ٥٧، ٧٤، ١٠٠، ٢٠٦

لقمان الحكيم    ٥٠، ٣٩٠
محمد أفندي    ٤٧

محمد الكفروي    ٢٣
مزينة    ٧٤

مسعود    ٧٣

مصطفى عثمان    ٣١٨
مصطفى كمال    ٢٨٧، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٧٢، ٣٩٧

مال حميد    ٥٣
ممدوح    ٣١٣

ميرزا    ٢٦٧، ٣٧٧
نظيف    ١٨١، ٢٤١

نور الدين    ٦٧
نوري    ٦٧، ٣١٩

نورية    ٦٦
وزير المستعمرات    ٣٩٦

وزير المعارف    ٣٢٤، ٣٦٤
يزيد    ٤٣، ٢٠٤، ٢٨١، ٢٨٤، ٣٥٥

فهرس األشعار واألمثال 
والحكم

آسـمان رشك بردبـهر زمين كـه دارد    ٦٢
أهون الشرين    ٢٨٥، ٣١١، ٤٠٤

ق باألحجار    ١٨٧ األشجار المثمرة تُرشَ
الراضي بالضرر ال يُنظر له    ١٤٥، ١٦٨

السبب كالفاعل    ٨٨
الضرورات تبيح المحظورات    ٢٢٥، ٤٠١

تصور الكفر ليس كفرا    ٩٦
خير األمور أحمزها    ١٤٩

درء المفاسد أولى من جلب المنافع    ١٦٠
ر اللّٰه أيدينا فنطهر ألسنتنا    ٢٨٤، ٢٨٥ طهّ

لي خمسة أطفي بها حر الوباء    ٨١
نَ من الكدر    ٢٧٥، ٢٩٣ من آمن بالقدر أمِ
من محاسن الشريعة سدّ أبواب الفتن    ٢٨٤

وفي كل شيء له آية    ٣٣٠



ــارس                                                                                     ٤٢٧ ــه ــف ل  ا

فهرس األماكن
آرارات    ١٧٢

آسيا    ١٢٣، ١٢٤، ١٣٣، ٣٩٧
أرضروم    ٢٨٣، ٣١٢

أستراليا    ١٢٤
أسكي شهر    ٦، ١١٠، ١٢٥، ١٦٩، ٤٠٨، ٤١٠

 ،٣٧٨  ،٣٦١  ،٣٢٥  ،٣١٤  ،٣٠٨  ،٢٥٤  ،٦ أفيون    
٤٠٨

أكريدر    ٣٧، ٨٨
أمريكا    ٢٧٣، ٣٢٩، ٣٣٩، ٣٧٥، ٣٩٩

أميرداغ    ٥، ٦، ٧، ٨، ١٦، ٣٠٣، ٣٠٨، ٣٧٨
أنقرة    ١٢٠، ٢٠٥، ٢١٧، ٢١٨، ٢٣٧، ٢٥٢، ٣٠٢، 

٣٠٩، ٣١٥، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٤، ٣٢٦، ٤١٠
 ،١٧٧  ،١٦٩  ،١٦٣  ،١٣٩  ،١٢٤  ،١٠٨  ،٧ أوروبا    

٣٢٩، ٣٥٣، ٣٦٦، ٣٧١، ٣٩٦، ٤٠٣
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