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الصفاء   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصفاء - ٠٣٩الدرس :  - مدارج السالكین 

١١-٠٥-١٩٩٢  

أیھا األخوة األكارم؛ مع الدرس التاسع والثالثین من دروِس مدارج السالكین، في مناِزِل إیّاَك نعبُد   

  وإیّاّك نستعین.

  منزلة الصفاء.

  منِزلةُ الیوم ھَي منِزلةُ الصفاء، ومن ِمنّا ال یُحبُّ الصفاء؟  

الصفاء بمعنى النقاء، شيء صاٍف أي نقي من ُكّلِ شائبة، فُھناَك صفاٌء في الِعلم، وُھناَك صفاٌء في   

  الحال، وُھناَك صفاٌء في الِھّمة، والصفاُء ھَو النقاء.

  مة في قوِلِھ تعالى أو ما یُقابِلُھا: المعاني الدقیقة لكلمة الصفاء: وردت ھذه الكل  

  ﴿َوإِنَُّھْم ِعْنَدنَا لَِمَن اْلُمْصَطفَْیَن اْألَْخیَاِر﴾

  ]٤٧[سورة ص اآلیة: 

ھؤالِء األنبیاء ُمصَطفون، والُمصطفى ُمفتعل على وزن ُمفتعل من الصفوة، والصفوة من الشيء   

َصُرهُ، وتصفیتھُ مما یشوبُھُ، شيء ُمصفّى أي مما ُخالَصتُھُ، الُزبدةُ صفوةُ الحلیب، صفوةُ الكالِم مختَ 

ً لھُ من تعلِّق الُشركاء، اصطفیُت ھذه الُدكاَن لنفسي لیَس  یشوبُھُ، واصطفى الشيء لنفِسِھ جعلھُ خاِلصا

  معي فیھا شریك، اصطفیُت ھذا البیت، اصطفیت ھذه الزوجة لیَس معھا زوجة أُخرى.

  االصطفاء: أن تستِقل بالشيء.   

الصطفاء: أن تُصفيَّ الشيء مما یشوبُھُ من األكدار، واالصطفاء من التصفیة، وصفوةُ الشيء وا  

  ُخالصتُھُ.

  عالقة العلم بالصفاء.

ً باإلیمان، فالصفاء لھُ عالقةٌ بالِعلم، ولھُ عالقةٌ بالِھّمِة والعزیمة، ولھُ    الحقیقة: ما دام الموضوع ُمتعلّقا

لدرس نَِقُف وقفاٍت متأنیةً ِعنَد الِعلِم والعزیمِة والحال، فُالن ِعلُمھُ صاٍف؛ عالقةٌ بالحال، فنحُن في ھذا ا

أي ُكُل ِعلِمِھ حقائق، وُكُل ِعلِمِھ علیِھ أدلّةٌ قطعیّة، ِعلُمھُ صحیح، ِعلُمھُ یقین، ِعلُمھُ ُمدّعٌم بالكتاِب والُسنّة، 

وھم، ال ُخرافة، ال وھم، ِعلُمھُ صاٍف، یعني  ِعلُمھُ ال شائبةَ فیھ، ال خلط، ال شك، ال ریب ، ال ظن، ال

  صحیح ونقّي من ُكّلِ شائبة. 
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  والِعلُم الصافي ھَو: الِعلُم الذي جاَء بِھ النبي صلى هللاُ علیِھ وسلّم.  

أیھا األخوة األكارم؛ ُكلُنا یحتاج إلى عملیّة جرد، أنَت لَك ُعُمٌر، أمضیَت وقتاً طویالً، مرةً في المساجد،   

ً ومجالت، فتجّمَع في ِوعائَِك وفي ا لمدارس، ومع أصدقاء، وفي نََدوات، وفي َسَھرات، وقرأَت ُكتبا

العقلّي ُركام من المعلومات، بعُض ھذه المعلومات حقائق، بعُض ھذه المعلومات ُشبُھات، بعُض ھذه 

  المعلومات ُخدع وأباطیل، بعُض ھذه المعلومات باِطلة.

ة جرد، قد یكون دون أن ندري تسّرَب إلى عقوِلنا خرافات، أوھام، ظنون فنحُن اآلن بحاجة إلى عملی  

با�، ال تلیُق بِذاتِِھ الكریمة، وال بِحضَرتِِھ الُمقّدسة، فاإلنسان علیِھ أن یمِلَك الِعلَم الصافي، الِعلَم النقّي من 

ة، الِعلَم الذي ال یستطیُع أحٌد أن ینقَُضھُ لك، ُكّلِ شائبة، الِعلَم المبني على أدلٍّة عقلیٍّة ونقلیٍّة وواقعیٍة وفِطریّ 

  ھل معلوماتُك؟ ھل قناعاتُك؟ ھل أفكاُرَك؟ ھل تصوراتَُك من ھذا النوع؟ ھل ِعلُمَك صافیاً؟.

  كاَن یقول: ِعلُمنا ُمقیٌّد بالكتاِب والُسنّة. - َرِحمھُ هللا تعالى-فاإلمام الُجنید   

سوِل هللا، هللاُ جلَّ وعال أََمَر النبي، وقد َعَصَمھُ، وأراهُ ملكوَت الكتاب كالم الخالق، الُسنّة بیاُن ر  

  السمواِت واألرض، وبیّن لھُ ُكلَّ شيء، أَمَرهُ أن یُفّصل.

یعني: كبشر أو كمسلمین أو كمؤمنین لیَس ِعندنا مصدر للحقیقة الصحیحة الِصرفة الیقینیّة القطعیّة إال   

  مصدران: 

  الكتاُب والُسنّة.  

یمكن أن یكوَن الِكتاُب والُسنّة مقیاسین، فأیّةُ قِّصٍة، أیّةُ كلمٍة، أیّةُ مقالٍة تقرؤھا، أیّةُ نظریّةٌ تسمعُھا، أيُّ   

  تصوٍر تطِلُع علیھ، إن لم یكن موافِقاً للكتاِب والُسنّة فھَو باطل.

َت معك ِمتر صحیح، ِمتر یعني تقریباً: مثل إنسان أمام قِطع من الِقماش، علیھا لُصاقات وأطوال، وأن  

مضبوط، فأیّةُ قِطعِة قِماش، وعلیھا لُصاقة، فیھا طولُھا، أنَت بعملیٍّة بسیطة تقیُس ھذه الِقطعة بالِمتر الذي 

  تمِلُكھُ، وتعرف ما إذا كانت ھذه اللصاقة صحیحة أم كاِذبة.

صٍر، فیِھ من الضالالت، ومن یا أیھا األخوة األكارم؛ یعني شاءت ِحكمةُ هللاِ عّز وجل: أن نأتي في ع  

الخرافات، ومن األباطیل، ومن الدجل، ومن الكذب، ومن النظریات الباِطلة والفاِسدة والھّدامة، البّراقة 

الُمزخَرفة التي تبوُح لبعض الُجّھال بأنھا ھَي الحق، نحُن في عصِر الضالالت وال یُنجینا إال إذا تمسكنا 

  بالكتاِب والُسنّة. 

یِھ الصالة والسالم في حجة الوداع، وقبَل أن یُغاِدَر الُدنیا، وقد َرَسَم في حجة الوداع منھَج عمٍل النبُي عل  

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلَّ    َم: للبشریِة من بعِدِه، َعْن َزْیِد ْبِن أَْرقََم َرِضي اللَّھم َعْنھ قَال: قَاَل َرُسوُل �َّ
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ِ، َحْبٌل  (( إِنِّي تَاِرٌك فِیُكْم َما إِْن تََمسَّْكتُْم بِِھ لَْن تَِضلُّوا بَْعِدي، أََحُدُھَما أَْعَظُم ِمَن اآلَخِر، وھو ِكتَاُب �َّ

قَا َحتَّى یَِرَدا َعلَيَّ اْلَحْوَض، فَ  اْنُظُروا َكْیَف َمْمُدوٌد ِمَن السََّماِء إِلَى األَْرِض، َوِعتَْرتِي أَْھُل بَْیتِي، َولَْن یَتَفَرَّ

  ْخلُفُونِي فِیِھَما؟))تَ 

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

كالٌم دقیق، كالٌم قطعّي، أيُّ شيء تقرؤهُ، أيُّ ُخطبٍة تسمعُھا، أيُّ قِصٍة تَِصُل إلى سمِعك، أيُّ فرحٍ تّطِلُع   

  علیھ، أيُّ تعلیٍق تُشاِھُدهُ، أيُّ تحلیٍل تقُف علیھ، أيُّ شيء، ِعنَدَك مقیاس الكتاب والُسنّة.

  لة:أمث

  أخي، ھذا قرأُت مقالةً عن دواٍء یُطیل العُمر:   

ٍة أََجٌل فَِإَذا َجاَء أََجلُُھْم َال یَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوَال یَْستَْقِدُموَن﴾   ﴿َوِلُكّلِ أُمَّ

  ]٣٤[سورة األعراف اآلیة: 

  انتھى األمر، المقالة باِطلة، معك مقیاس أنت.   

  أخي فالن شاھَد الِجّن:   

ا ِلیُِریَُھَما َسْوآَتِِھَما إِنَّھُ ﴿یَا بَنِي آََدَم َال یَْفتِنَنَُّكُم الشَّْیَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْیُكْم ِمَن اْلَجنَِّة یَْنِزُع َعْنُھَما ِلبَاَسُھمَ 

  یَاَء ِللَِّذیَن َال یُْؤِمنُوَن﴾یََراُكْم ُھَو َوقَبِیلُھُ ِمْن َحْیُث َال تََرْونَُھْم إِنَّا َجعَْلنَا الشَّیَاِطیَن أَْولِ 

  ]٢٧[سورة األعراف اآلیة: 

  فالن محظوظ، قال تعالى:   

ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى * ُرهُ ِلْلیُْسَرى * َوأَمَّ ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى * َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى * فََسنُیَّسِ َوَكذََّب  ﴿فَأَمَّ

ُرهُ ِلْلعُ    ْسَرى﴾بِاْلُحْسنَى * فََسنُیَّسِ

  ]١٠- ٥[سورة اللیل اآلیة: 

  التیسیر لھُ قانون والتعسیر لھُ قانون، یاأخي العالم ُكلھُ ُظلم!!! قال تعالى:   

ا ُكتَِب َعلَ  َكاةَ فَلَمَّ َالةَ َوآَتُوا الزَّ َذا فَِریٌق ْیِھُم اْلِقتَاُل إِ ﴿أَلَْم تََر إِلَى الَِّذیَن قِیَل لَُھْم ُكفُّوا أَْیِدیَُكْم َوأَقِیُموا الصَّ

ِ أَْو أََشدَّ َخْشیَةً َوقَالُوا َربَّنَا ِلَم َكتَْبَت َعلَْینَا اْلِقتَاَل لَ  ْرتَنَا إِلَى أََجٍل ِمْنُھْم یَْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشیَِة �َّ ْوَال أَخَّ

ْنیَا قَِلیٌل َواْآلَِخَرةُ َخْیٌر ِلَمِن اتَّقَى َوَال تُظْ    لَُموَن فَتِیالً﴾قَِریٍب قُْل َمتَاُع الدُّ

  ]٧٧[سورة النساء اآلیة: 

اِلَحاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُھَو ُمْؤِمٌن فَأُولَئَِك یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َوَال یُْظلَمُ    وَن نَِقیراً﴾﴿َوَمْن یَْعَمْل ِمَن الصَّ

  ]١٢٤[سورة النساء اآلیة: 
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ُ  ﴿یَا بُنَيَّ إِنََّھا إِْن تَُك ِمثْقَاَل َحبَّةٍ  ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن فِي َصْخَرٍة أَْو فِي السََّماَواِت أَْو فِي اْألَْرِض یَأِْت بَِھا �َّ

َ لَِطیٌف َخبِیٌر﴾   إِنَّ �َّ

  ]١٦[سورة لقمان اآلیة: 

:ھذا ُكلُھ كالم فارغ، أیّةُ قِصٍة، أيُّ تحلیٍل، یؤّكُد لَك: أنَّ ُھناَك ُظلماً عظیماً، ال، ھذا ُظلٌم      ظاھرّي، ألنَّ

  الظاِلَم َسوُط هللا ینتِقُم بِھ ثمَّ ینتقُم ِمنھ.  

أقول لكم كالماً دقیقاً: أنَت إذا قرأَت القُرآن، وتدبّرَت آیاتِِھ، ووقفَت على مدلوالتِِھ، وتعمقَّت في مضامینِِھ   

ن، برھاٌن من هللاِ عّز وجل، واستوعبتَھُ، ھذا القرآن مقیاس لَك، نوٌر یھدي هللا لَك السبیل، حبُل هللاِ المتی

فإذا آمنَت با�ِ عّز وجل إیماناً قطعیّاً، وآمنَت بأنَّ ھذا الكالم كالمھُ بالدلیل القطعّي، ھذا الكالم یُخبُِرَك أنَّ 

  هللاَ عّز وجل ال یظِلُم أحداً.

لوف الُكتب، في إذاً: اآلن نحُن نبحُث عن ماذا؟ عن ِعلٍم صاٍف، ادخل إلى مكتبة، فتجُد فیھا مئات أ  

حقائق، وفي أكاذیب، وفي ضالالت، وفي تُّرھات، وفي نظریات لم تثبُت بعد، وفي خرافات، وفي باطل 

  ُمغلّف بالحق، وفي حق ُمغلّف بالباطل، أنـَت بحاجة إلى مقیاس.

ھذه  مثالً؛ من باب األمثلة: دخلَت إلى ُغرفٍة، في ھذه الغُرفة قِطع من الذھب كثیرة، قیل لَك: بعضُ   

، وبعُض ھذه ١٦، وبعُض ھذه الِقطع ١٨، وبعُض ھذه الِقطع ٢١، وبعُض ھذه الِقطع ٢٤الِقطع عیار 

، وبعُضھا نحاٌس ُمغلٌّف بالذھب، وبعُضھا نحاٌس ُملّمع، وبعُضھا معدن رخیص، خذ ِمنھا مئة ١١الِقطع 

العالیة، فإذا حصلَت على ھذا  قطعة، أنَت اآلن بحاجة ماّسة إلى مقیاس یكِشُف لَك الِقطَع ذات النِسب

  المقیاس، أخذَت مئة قِطعٍة من العیار العالي والغالي، فأنَت من الفائزین. 

إذاً: نحن اآلن بحاجة إلى مقیاس نقیس بِِھ ُكلَّ علوِمنا، ُكلَّ تصوراتِنا، ُكلَّ فھِمنا، ُكلَّ عقائِدنا، ُكلَّ   

  ا لیَس صحیحاً ونستبقي الِعلَم الصافي.رواِسبِنا الِفكریة، نقیُس بِھ ونََدُع ُكلَّ م

درسنا الصفاء، الِعلُم الذي ال شائِبةَ فیھ، أیام الحدید یكون غیر صاٍف، فیِھ شوائب، فكمیّة ھذا الحدید ال   

  قیمةَ لھُ، یحتاج إلى مضاعفة كمیّات، ألنھُ ُكل قطعة حدید فیھا شائبة، ھذه ُمعّرضة للكسر.

ُمقیٌّد بالِكتاِب والُسنّة، فمن لم یحفظ القُرآن، ومن لم یكتب الحدیث، ومن لم یتفقّھ الُجنید یقول: ِعلُمنا ھذا   

  ال یُقتدى بھ، وكاَن یقول: 

  علُمنا ھذا ُمتََشبٌِك بحدیث رسوِل هللا.  

  یعني ھذا الكالم أھَو تعّصٌب للنبي أم ماذا؟.  

أتمنى علیكم أالّ یُفھَم ھذا الكالم إطالقاً: أنَك بما أنَك ُمسِلٌم وھذا نبیُّك، فأنا ُمتعّصٌب لھ ، ال، الجواب: أنَّ   

ً ال شائبةَ فیھ،  ً صافیّا النبيَّ معصوم، َعَصَمھُ هللاُ عن أن یغلََط في أفعاِلِھ وفي أقواِلِھ، فإذا أردَت ِعلما

  فعلیَك بحدیِث رسوِل هللا.
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  ماُء اآلخرون، منھم أبو ُسلیمان الداراني، كاَن یقول: إنھُ لَتَُمرُّ بقلبي النُكتَةُ من نَُكِت القول.العل  

النُكتة بالُمصطلح الحدیث: الُطرفة، أّما بالمصطلح القدیم: تعني الِفكرة الدقیقة، اللفتة البارعة، الشيء   

  الذي یُلِفُت النظر.

بي النُكتَةُ من نَُكِت القول، فال أقبَلُھا إالّ بشاھدّي عدل، وھما الكتاب : إنھُ تمرُّ -فكاَن یقول الداراني  

  والُسنّة، إذا أیدتھا الُسنةّ وأقّرھا الِكتاب فعلى العیِن والرأس. 

  أیام یقول لَك واحد: أخي فالن ال یُصلّي، لكن أخالقُھُ عالیة، النبي الكریم یقول:   

  ((ال خیَر في دیٍن ال صالةَ فیھ))

  لصالةُ ِعماُد الدین، من أقاَمھا فقد أقاَم الدین، ومن َھَدَمھا فقد َھَدَم الدین))((ا

أحد العُلماء یقول: أصُل مذَھبِنا مالزمةُ الكتاِب والُسنّة، وتَرُك األھواِء والبِدع، واالقتداُء بالسلف، وتَرُك   

  ما أحدثھُ اآلخرون، واإلقامةُ على ما َسلََكھُ األولون. 

یة: لیَس ھذا من باب التعّصب، ألنَّ هللاَ تكفلَّ لنا أنَّ النبي علیھ الصالة والسالم ال ینِطُق عن مرةً ثان  

  الھوى، أبداً، قال تعالى: 

  ﴿إِْن ُھَو إِالَّ َوْحٌي یُوَحى﴾

  ]٤[سورة النجم اآلیة: 

لى إنسان عقلُھُ مليء أنا أغبِط ُكل أخ كریم، عقلُھُ ممتلئ بحقائق یؤكُدھا القرآُن والُسنّة، وأتحّسر ع  

  بأوھام، بظنون، قال تعالى: 

تُْھْم أَ  ِ َغْیَر ﴿ثُمَّ أَْنَزَل َعلَْیُكْم ِمْن بَْعِد اْلغَّمِ أََمنَةً نُعَاساً یَْغَشى َطائِفَةً ِمْنُكْم َوَطائِفَةٌ قَْد أََھمَّ ْنفُُسُھْم یَُظنُّوَن بِا�َّ

ِ یُْخفُوَن فِي أَْنفُِسِھْم َما َال اْلَحّقِ َظنَّ اْلَجاِھِلیَِّة یَقُولُوَن ھَ  ْل لَنَا ِمَن اْألَْمِر ِمْن َشْيٍء قُْل إِنَّ اْألَْمَر ُكلَّھُ ِ�َّ

 بََرَز الَِّذیَن ُكتِبَ یُْبُدوَن لََك یَقُولُوَن لَْو َكاَن لَنَا ِمَن اْألَْمِر َشْيٌء َما قُتِْلنَا َھاُھنَا قُْل لَْو ُكْنتُْم فِي بُیُوتُِكْم لَ 

 ُ َص َما فِي قُلُوبُِكْم َو�َّ ُ َما فِي ُصُدوِرُكْم َوِلیَُمّحِ  َعِلیٌم بَِذاِت َعلَْیِھُم اْلقَتُْل إِلَى َمَضاِجِعِھْم َوِلیَْبتَِلَي �َّ

ُدوِر﴾   الصُّ

  ]١٥٤[سورة آل عمران اآلیة: 

  ُحسُن الظّنِ با� ثمُن الجنّة.  

  متى یمتلك العبد علماً صافیاً؟

ً وقُدوةً وحاِكماً،    ً إال إذا جعلَت رسول هللا صلى هللاُ علیھ وسلم لَك إماما أوالً: لن یكوَن ِعلُمَك صافیّا

  الدلیل: 
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ُموَك فِیَما َشَجَر بَْینَُھْم ثُمَّ َال یَِجُدوا فِي أَْنفُِسِھْم َحَرجاً ِممَّ  ا قََضْیَت ﴿فََال َوَربَِّك َال یُْؤِمنُوَن َحتَّى یَُحّكِ

  َسلُِّموا تَْسِلیماً﴾َویُ 

  ]٦٥[سورة النساء اآلیة: 

فإن قَبِلَت أن تحتَِكَم إلیِھ في حیاتِِھ، وإذا قَبِلَت أن تحتَِكَم إلى ُسنّتِِھ بعَد مماتِِھ، فأنَت مؤمٌن ورّبِ الكعبة،   

  أیضاً: 

 َ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن یَْرُجو �َّ َ َكثِیراً﴾﴿لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل �َّ    َواْلیَْوَم اْآلَِخَر َوَذَكَر �َّ

  ]٢١[سورة األحزاب اآلیة: 

إذاً: من جعَل النبَي قدَوتَھُ وإماَمھُ وحاِكَمھُ، یُجیبَھُ إذا دعاه، یقَف ِعنَد أمِرِه إذا أَمَره، یسیُر إذا ساَر بِك،   

ھا، تغَضُب لغََضبِِھ، ترضى ِلِرضاه، إذا أخبََرَك عن شيء یقوُل لَك فتسَمُع قولَھُ، یُنِزلَُك ھذه المنِزلة فتقبَلُ 

  أنزلتَھُ منِزلةَ ما تراهُ بعینِك، وإذا أخبََرَك عن هللاِ بِخبر أنزلتَھُ منِزلةَ ما تسمعَھُ من هللاِ بأُذُنِك.

فأنا واحٌد من  ھذا ما قالَھُ سیدنا سعد بن أبي وقّاص، قال: وهللاِ ثالثةٌ أنا فیھنَّ رجل، وفیما ِسوى ذلكَ   

  الناس؛ ما َسِمعُت حدیثاً من رسوِل هللاِ صلى هللاُ علیھ وسلّم إال َعِلمُت أنھُ حٌق من هللاِ تعالى.

ُكلّما صّدقَت النبي بتوجیھاتِِھ وأواِمرِه ونواھیھ، كاَن إیمانَُك أرقى، یعني: إذا جعلَت من رسوِل هللاِ ُمعلِّماً   

ً ل ً لَك، ومؤِدبّا َك، وأسقطَت ُكَل الوسائط بینَك وبینَھُ، إالّ الوسیلة التي تُنقَُل بِھا ُسنّتُھُ إلیھ، فقد لَك، ومربیّا

  امتلكَت ِعلماً صافیّاً.

أقول لكم كلمة من القلب: إذا اتبعَّت النبَي لن تَِضلَّ أبداً، لن تنَدَم أبداً، لن تُخِطَئ أبداً، ألنَّ ھذا كالُم النبي   

  الخالق، قاَل هللاُ عّز وجل: تعلیماُت الصانع ومنھُج 

ِكُكْم َوَال یُنَبِّئَُك ﴿إِْن تَْدُعوُھْم َال یَْسَمعُوا ُدَعاَءُكْم َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَُكْم َویَْوَم اْلِقیَاَمِة یَْكفُُروَن بِِشرْ 

  ِمثُْل َخبِیٍر﴾

  ]١٤[سورة فاطر اآلیة: 

كالَم الخبیر، اتّبع ُسنّةَ النبي في زواجـِك، اتّبع ُسنّةَ النبي في تزویجِ  أنَت حینما تتَبُِع كالَم النبي تتَبِعُ   

  ابنتِك، َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَاَل: 

ُجوهُ، إِ  ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم: إَِذا أَتَاُكْم َمْن تَْرَضْوَن ُخلُقَھُ َوِدینَھُ فََزّوِ ُكْن ال تَْفعَلُوا: تَ ((قَاَل َرُسوُل �َّ

  فِتْنَةٌ فِي األَْرِض َوفََساٌد َعِریٌض))

اتّبع ُسنّةَ النبي في طعاِمَك، في شرابَِك، في نوِمَك، في استیقاِظَك، في صلواتَِك، في ِعباداتَِك، في   

  ُدعائَِك، في عالقاتَِك، في كسِب المال، في إنفاِق المال.

النبي دوِن أن تعِرَف ُسنَتَھُ؟ لذلك أقول لكم للمرة األلف: لذلك: معِرفةُ ُسنّةُ النبي فرُض عینّي، كیَف تتبُِع   

  ما من طریٍق یُفضي بِكم إلى السعادةِ، إالّ والِعلُم أوُل مرحلٍة فیھ.
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  إذا أردَت الُدنیا فعلیَك بالِعلم، وإذا أردَت اآلخرةَ فعلیَك بالِعلم، وإذا أردتَُھما معاً فعلیَك بالِعلم.   

ً إالّ بالشواِھِد واألدلّة، والِعلُم الحقیقي ھَو    الشيء اآلخر: ھذه كلمة دقیقة وخطیرة: الِعلُم ال یُسّمى ِعلما

الِعلُم الذي یُدّعُم باألدلِّة والبراھین، فُكُل ِعلٍم لیَس لھُ دلیٌل وال بُرھان، ال وثوَق بِھ، ولیَس بِعلم، ألنھُ صاَر 

لیل، وإیّاَك أن ترفض بِال دلیل، ال بُدَّ من دلیٍل في القَبول ودلیٍل في الرفض، أّما جھالً، إیّاَك أن تقبَل بِال د

  دعوى وقوعِ نوعٍ من الِعلِم بغیِر سبب من االستدالل فلیَس بصحیح.

یعني من یقول: ھذا ِعلم لَُدنّي، الِعلُم اللُدنّي ھَو الِعلم الذي وصَل إلى األنبیاء عن طریق الوحي، فھَو   

من لَُدن علیٍم خبیر، أّما الِعلُم الذي تأتي بِھ من دوِن دلیل، ھذا لَي من لَُدِن هللاِ عّز وجل، ھذا من لَُدن  فِعالً 

ً منقوالً عن رسوِل هللاِ صلى هللاُ علیِھ  ً منقوالً عن حضرةِ هللاِ عّز وجل، أُریُد ِعلما نفِسك، أنا أُرید ِعلما

  وسلم.

ً إال إذا كاَن منقوالً عن هللاِ وعن رسوِلھ، فإن لم فكلمة أقولُھا لكم دقیقةٌ جداً:    الِعلُم اللُدنّي ال یكوُن لُدنّیّا

إن صَح -یكن كذلك، فھَو ِعلٌم من لَُدن صاِحبِِھ، وصاِحبُھُ قد یُخِطُئ وقد یُصیب، بل إنَّ الِعلَم اإلشراقّي 

  یُقاُس بالِكتاِب والُسنّة. -التعبیر

ً للكتاِب والُسنّة واحد قاَل لَك: أنا شعرت بكذا   ، إذا كاَن ھذا الشعور، وھذه الِفكرة، وھذا الكشف ُمطابِقا

  فعلى العیِن والرأس، وإن لم یكن كذلك فھَو مردود.

في كِلمةَ أقرؤھا لكم: ربُنا عّز وجل حینما أرسَل ھذه الِرسالة، وأنزَل ھذا القرآن، وبعَث باألنبیاِء   

لیست الُمعجزات على أنھم أنبیاؤه وُرُسلُھُ؟ ألیست الُكتُُب أدلّةً على ما والُمرسلین، ألم یُعِطھم األدلّة؟ أ

  جاؤوا بِھ؟ ھل في القرآن الكریم فِكرةٌ بِال دلیل؟: 

  تُْم َصاِدقِیَن﴾ْن ُكنْ ﴿َوقَالُوا لَْن یَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن َكاَن ُھوداً أَْو نََصاَرى تِْلَك أََمانِیُُّھْم قُْل َھاتُوا بُْرَھانَُكْم إِ 

  ]١١١[سورة البقرة اآلیة: 

  ﴿أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِّرِ َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم َوأَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَب أَفََال تَْعِقلُوَن﴾

  ]٤٤[سورة البقرة اآلیة: 

ِ َوَال أَْعلَُم اْلغَْیَب  َّبُِع إِالَّ َما یُوَحى إِلَيَّ قُْل َھْل ﴿قُْل َال أَقُوُل لَُكْم ِعْنِدي َخَزائُِن �َّ َوَال أَقُوُل لَُكْم إِنِّي َملٌَك إِْن أَت

  یَْستَِوي اْألَْعَمى َواْلبَِصیُر أَفََال تَتَفَكَُّروَن﴾

  ]٥٠[سورة األنعام اآلیة: 

ِ َوقَْد َھَداِن َوَال أََخاُف َما ونِّي فِي �َّ ھُ قَْوُمھُ قَاَل أَتَُحاجُّ تُْشِرُكوَن بِِھ إِالَّ أَْن یََشاَء َربِّي َشْیئاً َوِسَع  ﴿َوَحاجَّ

  َربِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً أَفََال تَتَذَكَُّروَن﴾

  ]٨٠[سورة األنعام اآلیة: 
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إذاً: الطابَع العام طابَع ِعلم، طابَع بُرھان، طابَع دلیل، طابَع ُحّجة، أّما دع عقلََك واتبعّني، ھذه مقولةٌ   

  ارى، قالتھا أُمٌم أُخرى بعیدةٌ عن روحِ الِعلِم الذي جاَء بِِھ الدیُن الحنیف.قالَھا النص

  اآلیات التي وردت بھذا الخصوص.

  بعُض اآلیات الُمتعلّقة بھذا الموضوع:   

یَقُولُوَن ُھَو ِمْن ﴿َوإِنَّ ِمْنُھْم لَفَِریقاً یَْلُووَن أَْلِسنَتَُھْم بِاْلِكتَاِب ِلتَْحَسبُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما ُھَو ِمَن اْلِكتَاِب وَ 

ِ اْلَكِذَب َوُھْم یَْعلَُموَن﴾ ِ َویَقُولُوَن َعلَى �َّ ِ َوَما ُھَو ِمْن ِعْنِد �َّ   ِعْنِد �َّ

  ]٧٨آل عمران اآلیة: [سورة 

ِه إِلَْیَك َوِمْنُھْم َمْن إِْن تَأَْمْنھُ بِِدینَاٍر َال  ِه إِلَْیَك إِالَّ َما ُدْمَت ﴿َوِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنھُ بِِقْنَطاٍر یَُؤّدِ یَُؤّدِ

ِ اْلَكِذَب َوُھْم یَْعلَُموَن﴾َعلَْیِھ قَائِماً َذِلَك بِأَنَُّھْم قَالُوا لَْیَس َعلَْینَا فِي اْألُمِّ    یِّیَن َسبِیٌل َویَقُولُوَن َعلَى �َّ

  ]٧٥[سورة آل عمران اآلیة: 

یعني: أخطر شيء أن تأتي بِكالم تّدعي أنھُ من ِعنِد هللا ولیَس من ِعنِد هللا، ھل ُھناَك وحٌي بعَد رسوِل   

  هللا؟ ھل كاَن الدین ناقِصاً حتى یأتي فُالن ویُتِّمھُ؟: 

ِ بِِھ َواْلُمْنَخنِقَةُ َوالْ  ُم َولَْحُم اْلِخْنِزیِر َوَما أُِھلَّ ِلغَْیِر �َّ َمْت َعلَْیُكُم اْلَمْیتَةُ َوالدَّ یَةُ ﴿ُحّرِ َمْوقُوذَةُ َواْلُمتََرّدِ

ْستَْقِسُموا بِاْألَْزَالِم َذِلُكْم فِْسٌق اْلیَْوَم َوالنَِّطیَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع إِالَّ َما ذَكَّْیتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَْن تَ 

لَْیُكْم نِْعَمتِي یَئَِس الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن ِدینُِكْم فََال تَْخَشْوُھْم َواْخَشْوِن اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َوأَتَْمْمُت عَ 

ْسَالَم ِدیناً فََمِن اْضُطرَّ فِي مَ  َ َغفُوٌر َرِحیٌم﴾َوَرِضیُت لَُكُم اْإلِ ثٍْم فَِإنَّ �َّ   ْخَمَصٍة َغْیَر ُمتََجانٍِف ِإلِ

  ]٣[سورة المائدة اآلیة: 

معناھا التطبیق العملي لھذه الِفكرة، یعني: أنَت في عملَك باألسواق، بحفالت، بِعقود قِران، بسھرات،   

َد من التمحیص، ال بَُد من التدقیق، ال بَُد من بِنَدوات، تستمع إلى أفكار كثیرة، إیّاَك أن تقبَلَھا ُكلَھا، ال بُ 

التساؤل، ال بَُد من أن تسأَل الُمتكلّم ھذا الكالم: من أیَن ِجئَت بِھ؟ وأیَن قرأتَھُ؟ وما الدلیُل على ِصَحتِِھ؟ 

  وھل ھَو ُمعتمد؟ ھل ھذا الحدیث ُمسند؟ ھل ھَو حدیٌث صحیح؟.

بأسئلٍة كثیرة، أستاذ فالن قال: ھیك، طیب قاَل: كذا، ِلَم لم تسألوه: دائماً وأبداً: أُناٌس كثیرون یُمِطرونني   

  من أیَن ِجئَت بِھذا؟ أیَن قرأَت ھذا؟ ماالدلیُل على ِصحِة ھذا؟.

  یعني اإلنسان:   

  َمْسئُوالً﴾ ﴿َوَال تَْقُف َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنھُ 

  ]٣٦[سورة اإلسراء اآلیة: 

  اإلنسان ُمحاَسب، ال بَُد من تقدیم الدلیل.  
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ٍد: إِنَّ َھَذا اْلِعْلَم ِدی   ْن أَْخبََرنَا أَبُو َعاِصٍم قَاَل: ال أَْدِري َسِمْعتُھُ ِمْنھُ أَْو ال، اْبُن َعْوٍن َعْن ُمَحمَّ ٌن، فَاْنُظُروا َعمَّ

  تَأُْخذُوَن ِدینَُكْم . 

الكلمة الشائعة: أخي ضعھا في رقبَتي، من أنت حتى أستَِمَع إلیك؟ من أنت حتى أتّبِعََك دون دلیل؟ النبي   

  علیھ الصالة والسالم الذي یقوُل هللاُ عنھُ: 

ِ َوَما  ِ َعلَى بَِصیَرٍة أَنَا َوَمِن اتَّبَعَنِي َوُسْبَحاَن �َّ   أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن﴾﴿قُْل َھِذِه َسبِیِلي أَْدُعو إِلَى �َّ

  ]١٠٨[سورة یوسف اآلیة: 

یعني في إنسان یُحّرم الحالل بِال دلیل، وفي إنسان یُحلل الحرام بِال دلیل، الحالُل والحرام من ِعنِد هللاِ   

عّز وجل، هللاُ وحدهُ ھَو الذي یُشّرع، لذلك: ما جاءنا عن صاِحِب ھذه القُبِّة الخضراء فعلى العیِن 

  س، وما جاءنا عن ِسواه فھم ِرجال ونحُن ِرجال.والرأ

  اآلیة األولى إذاً:   

ِ اْلَكِذَب َوُھْم یَْعلَُمونَ  ِ َویَقُولُوَن َعلَى �َّ ِ َوَما ُھَو ِمْن ِعْنِد �َّ   ﴾﴿َویَقُولُوَن ُھَو ِمْن ِعْنِد �َّ

  اآلیـة الثانیة:   

ا ﴿فََوْیٌل ِللَِّذیَن یَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِ  ِ ِلیَْشتَُروا بِِھ ثََمناً قَِلیالً فََوْیٌل لَُھْم ِممَّ أَْیِدیِھْم ثُمَّ یَقُولُوَن َھَذا ِمْن ِعْنِد �َّ

ا یَْكِسبُوَن﴾   َكتَبَْت أَْیِدیِھْم َوَوْیٌل لَُھْم ِممَّ

  ]٧٩[سورة البقرة اآلیة: 

  مرة ذكرت لكم بعض األمثلة، ِلقوِلِھ تعالى:   

  ﴿ِلیَْشتَُروا بِِھ ثََمنًا قَِلیالً﴾

  مثل افتراضي:    

، مبلغ ضخم، ممكن أن تشتري بیتاً بأرقى أحیاء ِدمشق، ٤٨أو  ٤٧× واحد معھُ خمسة مالیین دوالر   

ً على الساحل، وسیارة أحدث سیارة، ومتجر بأشھر شارع، بََرد  ً بأرقى مصایف ِدمشق، وبیتا وبیتا

نھُ اشترى بھذا الماِل ثمناً قلیالً، كان ُممكن أن یشتري بِھا ِعّدة بیوت، وكل البیوت فأشعَلَھا وتدفأَ علیھا، إ

  فیھا تدفئة مركزیة، لكن تدفأَ بِھا لساعٍة أو أقل، وانتھى األمر، مثل طبعاً افتراضي لكنھ دقیق. 

، یستخدُم بِھ حقائَِق الدین للُدنیا، ھذا الذي یتعامل مع الدین تعاُمالً تجاریّاً، یستخِدُم القیَّم الدینیةَ لمصاِلحھِ   

ً قلیالً، یقول: ھكذا جاءني اإللھام، ھكذا رأیت، ھذا ھَو الكشف لیبتزَّ أموال الناس،  إنھُ اشترى بِھ ثمنا

  یستخِدم قیَّم الدین لیُحقَق مكانةً اجتماعیّة، یستخِدُم قیَّم الدین لیصِرَف وجوهَ الناِس إلیھ، شيء خطیر.

م: إذا أردَت الُدنیا فاطلُبھا من مظانِھا، واحد یُرید المال، طلبَك معقول، ابحث عن المال كلمة أقولھا لك

في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، في الوظائف، تعّمق باختصاص، لكن أن تجعَل كسَب الماِل من 
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ّوِرهُ كما تُرید؟ أتَُجُرهُ ِخالل الدین شيء خطیر جداً، أتلعُب بدیِن هللاِ عّز وجل؟ ھذا الدین الُمقّدس أتُح

  ألھوائِك؟ ھذا إنسان یلعب بالنار.

لذلك: أيُّ إنساٍن یستخِدُم قیَّم الدین للُدنیا، یستخِدُم قیَّم الدین لمصاِلِحِھ الشخصیّة، لیجمَع الماَل، لیعلَو على   

بدیِن هللا من أجِل أن  الناس، ھذا اإلنسان یلعب بالنار، ابحث عن المال في مظانِِھ الشریفة، أّما أن تلعبَ 

تأخَذ األموال بِال ُجھد، ھذا شيء خطیر جّداً، ھذا معنى قوِلِھ تعالى ، اإلنجیل مثالً، العھد القدیم، تنَطبُِق 

  علیِھ ھذه اآلیة: 

ِ ِلیَشْ    تَُروا بِِھ ثََمنًا قَِلیالً﴾﴿فََوْیٌل ِللَِّذیَن یَْكتُبُوَن اْلِكتَاَب بِأَْیِدیِھْم ثُمَّ یَقُولُوَن َھَذا ِمْن ِعْنِد �َّ

لدین غیر اإلسالمي طبعاً، یبیعوَن الجنّة بصكوك، ُكلُكم یعلم في العصور الوسطى، كان بعض ِرجال ا  

ھذا أخذ قصبتین، وھذا ثالث، جاَء واحد یھودي ذكي جّداً، واشترى ِمنُھم النار بمبلغ ال بأَس بِھ، وبعد 

أن اشتراھا بوقت ال بأَس بِھ، بلَّغ الناَس أنني قد اشتریُت، وسوَف أُغِلقھا، فبادت تجارتھم فعادوا، 

منھُ، ُخرافات، أباطیل، تدجیل، ھذا دین، دیُن هللا عّز وجل، لذلك: أخطر شيء أن یتغلغَل واشتروا النار 

  في ذھن اإلنسان عقائد فاِسدة، عقائد زائغة.

  اآلیة الثالثة: 

ِ َكِذباً أَْو قَاَل أُوِحَي إِلَيَّ َولَْم یُوَح إِلَْیِھ َشْيٌء وَ  ِن اْفتََرى َعلَى �َّ َمْن قَاَل َسأُْنِزُل ِمثَْل َما ﴿َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ُ َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن فِي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمَالئَِكةُ بَاِسُطو أَْیِدیِھْم أَْخِرُجوا أَنْ  فَُسُكُم اْلیَْوَم أَْنَزَل �َّ

ِ َغْیَر الْ    َحّقِ َوُكْنتُْم َعْن آَیَاتِِھ تَْستَْكبُِروَن﴾تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلُھوِن بَِما ُكْنتُْم تَقُولُوَن َعلَى �َّ

  ]٩٣[سورة األنعام اآلیة: 

  أوھَم الناس أنھُ یأتیھ ِعلم لَُدنّّي، ویأتیھ الوحي، ویأتیھ اإللھام، وھذا الكالم ُكلُھُ فــي مصلَحتِِھ.   

رك، وفي الِفسق، وفي الحقیقة: مّر معنا في دروس سابقة، في ھذا المسجد: أن الُمحرّمات كثیرة؛ في الشِ   

  النِفاق، وفي اإلثم، وفي العدوان، وفي الفحشاء، وفي الُمنكر، لكنَّ أعظم ھذه المعاصي، قال تعالى: 

ِ َما َال تَْعلَُموَن﴾   ﴿إِنََّما یَأُْمُرُكْم بِالسُّوِء َواْلفَْحَشاِء َوأَْن تَقُولُوا َعلَى �َّ

  ]١٦٩[سورة البقرة اآلیة: 

ِعلٍم صاٍف، عن ِعلٍم ُمقیٍد بالكتاِب والُسنّة، عن علم نقيٍ من ُكل شائبة، عن ِعلٍم علیِھ  فنحُن نبحُث عن  

  أدلٍّة وبراھین قطعیّة.

یقوُل بعُضھم: ُكلُّ من یقوُل: إنَّ ھذا الِعلَم ِعلٌم لَُدنّي، ِلما ال یُعلُم أنھُ من ِعنِد هللا، وال قاَم علیِھ برھاٌن من   

، ھَو كاِذٌب ُمفتٍر على هللا، وھذا الِعلم كسراٍب بقیعٍة یحَسبُھُ الظمآُن ماًء حتى إذا جاءهُ لم هللا، أنھُ من ِعنِدهِ 

  یجدهُ شیئاً ووجَد هللاَ ِعنَدهُ فوفّاهُ ِحسابَھ وهللاُ سریع الِحساب.
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، ویُراجع الملخص إذاً: أتمنى على ُكل أخ كریم أن یُراِجع معلوماتِھ، ویُراجع أفكارهُ، ویُراجع معتقداتِھِ   

تصوراتِِھ، ویُراجع مفاھیمِھ، ویُراجع مخزونھُ العقائدي، عملیة جرد، وأن یعِرَض ُكلَّ فِكرةٍ على الِكتاِب 

والُسنّة، أن ال یقبل إال بالدلیل، وأن ال یرفض إال بالدلیل، وُكُل علٍم یفتقُر إلى الدلیل فلیَس بِعلِم وھَو 

  ةَ فِكرةٍ خاطئة.َخِطر، واإلنسان أحیاناً قد یكوُن ضحیّ 

إذا أوَھَمَك أحدھم أننا نحُن أُمة محمد مرحومة، الحمد � یا ربي إذ جعلتنا ُمسلمین، والنبي لن یدُخَل   

الجنّةَ إال إذا أدخَل أَُمتَھُ قبلَھُ، ولو كانوا ُعصاةَ، وهللا شيء عال، والحمُد �، ھذه العقیدة الزائغة قد تدفُع 

 ً   لھا. سعادتَك األبدیّةَ ثمنا

قُلُت لكم في درس البارحة: شخص شاھدتُھُ بعیني، شخص أعتقد أنھُ إذا نزع أسنانَھُ ُكلَھا، یُعفى من   

الِخدمة اإللزامیّة، مر على أول طبیب فرفض، والثاني كذلك، قاَل لي: مررت بعشرةِ أطباء ُكلُھم 

لھُ أسنانَھُ ُكلھا، ذھب إلى الفحص،  رفضوا، شاب في الثالثة والعشرین من ُعمِرِه، في طبیب بجلستین قَلَعَ 

فقالوا لھُ: أنَت ُمتھّرب من الِخدمة، وخدم خمس سنوات، وبقي بِال أسنان، ضحیة فِكرة خاطئة ألیَس 

كذلك؟ طبعاً ھذا َمثَل صارخ وقلَّ ما یحدث، لكن إنسان یُّضحي بسعادتِِھ األبدیة، یُّضحي باألبد من أجل 

  ان، لیَس متأكد ِمنھا. فِكرة خاطئة، َسِمعھا من إنس

  إنَّ ھذا الِعلَم دین، فانظروا عمن تأخذوَن دینَكم، دینَك دینَك إنھُ لحُمَك وَدُمك.  

أخي ھذه تجوز؟ وهللا لیَس فیھا شيء، ساعة عموم بلوى، وساعة ال تُدقق كثیر، هللا غفور رحیم،   

ترى هللاُ یقبل ِمنّا ھذا الكالم؟ هللاُ جلَّ وساعة یا أخي ماذا نعمل؟ فإذا لم یَعُد ُھناك شيء في الدین، یا 

  وعال ھل یقبل ِمنّا ھذا یوم القیامة؟ أیَن قولُھُ تعالى: 

ا َكانُوا یَْعَملُوَن﴾   ﴿فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَُّھْم أَْجَمِعیَن * َعمَّ

  ]٩٣-٩٢[سورة الحجر اآلیة: 

لكن هللا یجمعَُك مع الُمفتي یوم القیامة، الذي أیام یقول لي واحد: ھذه فیھا فتوى، أقول لھُ: ماشي الحال،   

أفتى لَك ھذه الفتوى طبعاً، مثالً: مع دوائر الدولة شيء منَعَتھُ الدولة، فقاَل لَك واحد: ال تسأل، ضعھا في 

رقبَتي، واعَملھا، ففعلَھا فأحضروه، فُالن قاَل لي، أیَن ھَو؟ أحِضرهُ لي، من قاَل لَك ھذا؟ أنَت ال ترضى 

  مع إنسان، أترضى بِھ مع الواحد الدیّان؟ مستحیل.بِھ 

ھذا ھَو الِعلُم الصافي، ِعلٌم ُمدّعٌم بالِكتاِب والُسنّة، ال تقبل شیاً دون آیة قُرآنیة أو دون حدیث صحیح،   

  وإیّاَك أن ترفَُض شیئاً دون آیة قُرآینة أو دون حدیث صحیح.

  مفھوم الھمة:

عات وعنّدنا أھداف، ما الذي یرفعُنا إلى مستوى أھدافِنا؟ لَك أن تُسمّي ھذه اآلن: الِھّمة، دائماً عندنا قنا  

  الِھّمة أو العزیمة أو اإلرادة ِصفة نفسیة تُعینَُك على أن تِصَل إلى َھَدفِك.
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یعني یقول لَك واحد: نحن وهللا نعرف ُكلَّ شيء، لكن لسنا ُمطبّقین شیئاً، معناھا یفتقر إلى ماذا؟ إلى   

القویة، فھذِه الِھّمةُ العلیّا أو الِھّمةُ الصافیّة، قال: أعلى ھذه الِھمم: ھَي ِھمةٌ اتصلت بالحّقِ ُسبحانھ اإلرادة 

  َطلَباً وقصداً، وأوصلت الخلَق إلیِھ دعوةً ونُصحاً، وھذه الِھمةُ ِھّمةُ الُرُسِل وأتباعھم.

َل الخلَق إلیِھ دعوةً ونُصحاً، وصلَت إلى هللا یعني: أعلى ِھّمة أن تَِصَل إلى هللاِ طلباً وقصداً، وأن توِص   

  وسعیَت إلى إیصاِل الخلِق إلیھ، قال: ھذه ِھّمةُ األنبیاِء والُمرسلین وأتباِعھم الصادقین.

نقول نحُن أحیاناً: اللھَم صِل على سیدنا ُمحمٍد، وعلى آِل سیِدنا ُمحمٍد، وعلى أصحابِِھ الطیبیَن   

ین، أُمناِء دعوتِھ، وقادةِ ألویتِھ، وعلى العُلماء العاملین، ومن اتبعُھم بإحساٍن إلى الطاھرین، الُھداة الَمھدی

  یوِم الدین، معناھا: ال بُدَّ أن تكوَن عاِلماً عامالً ولیّاً.

قال: إذا أردَت أن تعِرَف مراتِِب ھذه الِھمم، فانظر إلى ِھّمةَ ربیعةَ بن كعِب األسلمّي رضَي هللاُ عنھُ،   

  َم النبَي أیاماً ِعّدة، بعَد أیاٍم ِعّدة، قال لھُ النبي علیھ الصالة والسالم: ھَو َخدَ 

((یا ربیعة سلّني حاَجتَك، فقاَل: أمھلني یا رسوَل هللا، فلّما أمھلَھُ، ثمَّ سألَھُ عن حاجتِِھ، قاَل: سلّني 

  أسألَُك ُمرافقتََك في الجنة، قاَل: من علَّمَك ھذا؟ قاَل: وِهللا ما علّمنیھ أحد.

ي آمالُھُ بالزواج، تنتھي آمالھُ ُھناَك أشخاٌص سألوا النبَي ماالً، أو سألوا النبَي زوجةً، في إنسان تنتھ

بعمل، تنتھي آمالُھُ بِدخل، لكن في إنسان آمالُھُ ال تنتھي إالّ بالجنّة، ال تنتھي إالّ بمرافقِة النبي صلى هللا 

  ، فقاَل: أسألَُك مرافقتََك في الجنة، وكاَن غیَرهُ یسألَھُ ما یمألُ بطنَھُ ویُواري ِجلَدهُ))-علیھ وسلم

  م، ما ھذه الِھّمة؟ قال تعالى: سیدنا ابراھی  

ُھنَّ قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاِس إَِماماً قَاَل َوِمْن ذُرِّ  یَّتِي قَاَل َال یَنَاُل َعْھِدي ﴿َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِھیَم َربُّھُ بَِكِلَماٍت فَأَتَمَّ

  الظَّاِلِمیَن﴾

  ]١٢٤[سورة البقرة اآلیة: 

  أتَمُھّن، قال تعالى:   

َالِة َوإِیتَاَء الزَّ ﴿َوجَ  ةً یَْھُدوَن بِأَْمِرنَا َوأَْوَحْینَا إِلَْیِھْم فِْعَل اْلَخْیَراِت َوإِقَاَم الصَّ َكاِة َوَكانُوا لَنَا عَْلنَاُھْم أَئِمَّ

  َعابِِدیَن﴾

  ]٧٣[سورة األنبیاء اآلیة: 

  شيء فوَق طاقة البشر: الِھّمة العلیّة ترفَعَُك ِعنَد هللاِ عّز وجل، یعني موضوع ذبح ابنِھ،   

ا بَلََغ َمعَھُ السَّْعَي قَاَل یَا بُنَيَّ إِنِّي أََرى فِي اْلَمنَاِم أَنِّي أَْذبَُحَك فَاْنُظْر َماَذا تََرى قَالَ   یَا أَبَِت اْفعَْل َما ﴿فَلَمَّ

ابِِریَن﴾ ُ ِمَن الصَّ   تُْؤَمُر َستَِجُدنِي إِْن َشاَء �َّ

  ]١٠٢[سورة الصافات اآلیة: 
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، وُغض بََصَرك، وأنفق من ماِلك، ُكل األوامر معقولة، لكن ھذا النبي العظیم، الذي    األمر: أنھُ قُم وصّلِ

ھَو ِعنَد هللاِ خلیل، یُقال عنھُ: خلیُل الرحمن، ما صاَر بھذِه المرتبة، إال ألنھُ نفَّذ أمَر هللاِ عّز وجل الذي ال 

  هللاَ ُسبحانھُ وتعالى فداهُ بِِذبحٍ عظیم. یُعقل أن یكوَن أمراً، ومع ذلك نفذّهُ، لكنَّ 

النبُي علیھ الصالة والسالم حینما ُعِرضت علیھ مفاتیُح كنوِز األرض فأباھا، یا ُمحمـد أتُِحُب أن تكوَن   

  نبیاً مِلكاً أم نبیاً عبداً؟ قاَل: 

  ((بل نبیاً عبداً، أجوُع یوماً فأذُكُرهُ، وأشبُع یوماً فأشُكُرهُ))

  الخالصة.

ً من ُكّلِ شائبة، ونُرید ِھّمة علیّة، إخالص � عّز وجل، ُصدق في طلب    ً صافیاً، نقیا نحُن نُرید ِعلما

الحق، عدم التبعثر والتشتت، ونُرید في األخیر حاالً صافیاً، فالحال ثََمِرة الِعلم الصحیح والعمل الصحیح، 

  الصافي.الثمرة الطبیعیة للعلم الصافي: الِھّمة الصافیّة، الحال 

الُملّخص: أنھُ إذا استطعت أن تَِصَل إلى ِعلٍم صاٍف، من ُكّلِ شائبة، من ُكّلِ ُخرافة، من ُكّلِ زیغ، من ُكّلِ   

خطأ، من ُكّلِ ظن، إذا قیّدَت ُكلَّ معلوماتَِك وأفكاِرَك وعقیَدتََك وتصوراتَِك بالكتاب والُسنّة الصحیحة، ھذا 

ِھّمةً عالیة، والِھّمةُ العالیة تقوُدَك إلى استقامٍة وعمٍل صالح، یأتي  الِعلم الصحیح الصافي، یبعُث فیكَ 

التاج وھَو حاٌل صاٍف، ھذا الحال الطیب الذي یَُشعُّ على اآلخرین، ھذا الحال نتیجة: عمل صالح، 

  واستقامة، وِھّمة عالیة، وِعلم صاٍف.

  وجل: فالصفاء إلى أن تكوَن من ھؤالِء الذیَن اصطفاھم هللاُ عّز   

  ﴿َوإِنَّھْم ِعْنَدنَا لَِمْن اْلُمْصَطفَْیَن األَْخیَاِر﴾

 


