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Şirketi maneviye müjdesinin kaynağı nedir? Bu müjde
bizzat Üstad'ın müjdesi midir, yoksa Risalelerden
çıkarılan bir yorum mudur?
Şirket-i manevi Üstad Hazretlerin bir çok ayet ve hadislerden tahric ettiği, Risale-i
Nurlarda geçen bir kavram ve terimdir.
Şirket-i manevi tabiri Risale-i Nurlarda şu şekilde geçmektedir:
"Birinci misal: Ehl-i dünya, büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet
elde etmek için, hattâ bir kısım ehl-i siyaset ve hayat-ı içtimaiye-i
beşeriyenin mühim âmilleri ve komiteleri, iştirak-i emval düsturunu
kendilerine rehber etmişler. Bütün sû-i istimâlât ve zararlarıyla
beraber, harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Halbuki,
iştirak-i emvâlin, çok zararlarıyla beraber, iştirakle mahiyeti
değişmez. Herbirisi umuma gerçi bir cihette ve nezarette mâlik
hükmündedir; fakat istifade edemez."
"Her ne ise, bu iştirak-i emval düsturu a'mâl-i uhreviyeye girse,
zararsız azîm menfaate medardır. Çünkü bütün emval, o iştirak
eden herbir ferdin eline tamamen geçmesinin sırrını taşıyor. Çünkü,
nasıl ki dört beş adamdan, iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri
lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir
lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda
büyük bir aynası varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan, birer
lâmba, oda ile beraber aynasına girer. Aynen öyle de, emvâl-i
uhreviyede sırr-ı ihlâs ile iştirak ve sırr-ı uhuvvet ile tesanüd ve sırrı ittihad ile teşrikü'l-mesâi, o iştirak-i a'mâlden hâsıl olan umum
yekûn ve umum nur herbirinin defter-i a'mâline bitamâmihâ
gireceği, ehl-i hakikat mâbeyninde meşhud ve vakidir. Ve vüs'at-i
rahmet ve kerem-i İlâhînin muktezasıdır."
"İşte, ey kardeşlerim! Sizleri inşaallah menfaat-i maddiye rekabete
sevk etmeyecek. Fakat menfaat-i uhreviye noktasında bir kısım ehli tarikat aldandıkları gibi, sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat
şahsî, cüz'î bir sevap nerede, mezkûr misal hükmündeki iştirak-i
a'mâl noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede?"(1)

"Saniyen: Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem âlem-i İslâm için, hem
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Risale-i Nur şakirtleri için gayet ehemmiyetli, pek çok kıymetlidir."
"Risale-i Nur şakirtlerinin iştirâk-i a'mâl-i uhreviye düstur-u
esasiyeleri sırrınca, herbirisinin kazandığı miktar, herbir
kardeşlerine aynı miktar defter-i a'mâline geçmesi, o düsturun ve
rahmet-i İlâhiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur
dairesine sıdk ve ihlâsla girenlerin kazançları pek azîm ve küllîdir.
Herbiri, binler hisse alır. İnşaallah, emval-i dünyeviyenin iştirâki
gibi inkısam ve tecezzî etmeden, herbirisine, aynı amel defterine
geçmesi, bir adamın getirdiği bir lâmba, binler aynaların herbirisine
aynı lâmba inkısam etmeden girmesi gibidir."
"Demek, Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinden birisi leyle-i Kadrin
hakikatini ve Ramazan'ın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî
sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak, vüs'at-i rahmet-i İlâhiyeden
çok kuvvetli ümitvârız."(2)

"Leyle-i Miraç, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece
mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i
mâneviye sırrıyla, inşaallah herbiriniz kırk bin dille tesbih eden bazı
melekler gibi, kırk bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu
çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz."(3)

Dipnotlar:
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