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  .م٢٠٠٠-٣-٦:تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
السالم على سيدنا محمد الصادق الوعـد األمـين،   لحمد هللا رب العالمين، والصالة وا            

ما ينفعنا وانفعنا بمـا علمتنـا    م الحكيم، اللهم علمنااللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلي

واجعلنـا  ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابـه ، زدنا علماًو

 .ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
  

  
  

  
  

 في ،مع الدرس السادس والثمانين من دروس مدارج السالكين ،ألخوة المؤمنونأيها ا        

، أعلى هذه ا الدرس نتحدث عن مراتب الهداية، وفي هذمنازل إياك نعبد وإياك نستعين

ه إليه ، بل من عز وجل لعبده يقظةً بال واسطةتكليم اهللا :المراتب على اإلطالق من حيث النوع

  : ال تعالى، قن عمران صلوات اهللا وسالمه عليه، وهذه أعلى مراتبه  كما كلّم اُهللا موسى ب

  

  ]١٦٤: اآلية سورة النساء[ 

  .أقوى من أن يكلِّم اُهللا إنسانًاأي ال يوجد اتّصال أشد و
  

  
  

االختصاص ليس من  وهي أن :منقطة ينبغي أن تكون واضحةً لديك، هناك ألخوةأيها ا

، ال يمكن أن يكون أعلى من قائد ضابطًا كبيرا يركب طائرة ويطير ، فلو أنلوازمه التفضيل

ابط الطيار له اختصاص في الطيران، بينما قائد الجيش قد ال ، مع أن هذا الضالجيش كلّه

عليه -ألن النبي  التحفظذا ، فذكرتُ هائد الجيش أعلى من مرتبة الطيار، إال أن مرتبة قيطير

هو أعلى مخلوق خلقه ، وولد آدم، وهو سيد سيد الخلق قاطبةً، وحبيب الحق -لصالة والسالما

 :مرتبة التكليم -١

 : نقطة مهمة

 :مراتب الهداية 
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  :اهللا عز وجل، ومع ذلك لم يكلّمه، فالعلماء قالوا

، بيعة العالقة بين اإلنسان وخالقه، أما من حيث طال يقتضي التفضيلاالختصاص 

  .فأعلى درجة هي التكليم
  

  
  

  : قال تعالى        

  
  

  ]١٤٣: اآلية سورة األعراف[
  

يته بِدافعٍ من هذا طمعا في رؤ :، بل قالشكا في وجوده كما يدعي بعضهملم يقْل هذا 

  : فقال تعالى، شوقه

  
  ]١٤٣: سورة األعراف اآلية[

  

، لكن اهللا عز وجل وعد تمل رؤية اهللا تعالىالدنيا ال تحإن الطبيعة البشرية في الحياة 

اهللا تعالى  ، وقد أثبتَبأنهم سوف يرون ربهم في الجنّة، كما يرون القمر ليلة البدرالمؤمنين 

  : ، فقالهذا في قرآنه الكريم

  
  ]٢٣- ٢٢: اآلية سورة القيامة[ 

  

ن ربه، قال أن يحجب اإلنسان ع: وبين اهللا عز وجل أن أشد عذابٍ على اإلطالق

  : تعالى

  

  ]١٥: اآلية سورة المطففين[ 

 :هل من اختص بمرتبة التكليم يعد في أعلى مقام؟ 
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اختص بها ال يعد في  ، لكن منن حيث نوع العالقة هي أعلى مرتبةهذه مرتبة م

  .أعلى مقام

َسلُوا اللََّه ِلَي  :-َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم-قَاَل َرُسوُل اللَِّه (( :عن َأبِي هريرةَ قَاَل

لَا َينَالَُها ِإلَّا َرُجٌل  ،َأْعلَى َدَرَجٍة ِفي الَْجنَِّة :قَاَل ؟َيا َرُسوَل اللَِّه َوَما الَْوِسيلَةُ :قَالُوا ،الَْوِسيلَةَ

   ))َأْرُجو َأْن َأكُوَن َأنَا ُهَو ،َواِحٌد
  ]في سننهالترمذي  أخرجه[

  

ي حديث جابِرِ ف ،-صلى اهللا عليه وسلم- كما علَّمنا رسول اهللا  ،نقول بعد األذان لذلك

اللَّه دبنِ عب،  وَل اللَّهسر َأن-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَاَل -ص:   

))اءالنِّد عمسي ينقَاَل ح نم: ةالتَّام ةوعالد هذه بر ماللَّه، ةالْقَاِئم لَاةالصا  ،ودمحم آت

  . ))حلَّتْ لَه شَفَاعتي يوم الْقيامة ،وابعثْه مقَاما محمودا الَّذي وعدتَه ،لَةَالْوسيلَةَ والْفَضي
  

   
  : قال تعالى        

  
   

  ]٧٩- ٧٨: اآلية سورة اإلسراء[
  

صالك يعلو إحكام اتّ، وبقدر قَدرِ قوة اتّصالك يعلو مقامك؟ بِما عالقتنا بهذا الكالم

  .مقامك عند اهللا تعالى بشكٍل أو بآخر

قوتُه ، هناك مركز كبير لتحويل الكهرباء، يتلقّى المد من خطّ توتّر عال إذا كان

  .-وهللا المثل األعلى-، هذا المركز يمكن أن يضيء مدينة ثمانون ألف فولط

تعالى شيًئا ال من اهللا  يتلقّى ،من شدة قربه من اهللا -عليه الصالة والسالم-النبي 

  : ، قال تعالىيوصف

 :عند اهللا؟ متى يعلو مقام العبد 
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  ]١٦: اآلية سورة النجم[ 

  : هذا هو اإليجاز الفني، قال تعالى: قال علماء البالغة

  

  ]٥٦: اآلية سورة األحزاب[ 

  : هذه التغذية، أما األخذ

  
  ]٥٦: اآلية سورة األحزاب[ 

  .القتباس من المؤمنينفالتغذية من اهللا وا
  

  
  

أنس قلبي به وشعرتُ بسعادة، قد تكون : ك أنت قد تلتقي بإنسان صالح تقوللذل

ما شعرنا بالوقت، وكان : السهرة متواضعة، وفي بيت متواضع، والضيافة متواضعة، تقول

كيف لو ُأتيح لك أن ف ،صالح انْعكس عليك، فشعرتَ بهذه السعادة، ألن حال هذا الهناك سرور

  .؟صل بنبيتتّ

فلما أمره أن ينصرف إلى البيت  ،-عليه الصالة والسالم-سيدنا ربيعة خدم النبي 

ا على عتبة باب النبي ،مساءنائم ة انجذاب ،بقيفإذا ه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلّممن شد ،

وال، لىألنّك شعرت بقربٍ من اهللا تعا ،أنس قلبي به: برجل صالحٍ تقول ُأتيح لك اللّقاء  شك

المالئكة ، وناسٍ في مجلس ذكْر كهذا المجلسفقد يتجلّى اهللا على ُأ :أنّكم تعرفون هذه الحقيقة

  .ألنّهم ذكروا اهللا عز وجل، ، والسكينة تتنزل عليهموالرحمة تغشاهم، تحفّهم

صار التجلّي اإللهي عليه  ،لشدة اتّصاله باهللا تعالى -عليه الصالة والسالم-فالنبي 

وأدبه  ،لهوشمائ ،ومواقفه ،ويذكر سنّته ،إنسان يتّصل به بطريقة أو بأخرى؛ يذكره ، وأيثيفًاك

   :الكالم تقريب لقوله تعالى وهذا، الرفيع يذوب شوقًا إليه

 :هل تعرف هذه الحقيقة؟ 
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  ]٥٦: اآلية سورة األحزاب[

  

تبس من ، لكن هذا المركز التحويلي يقآالف البيوت من مركز تحويل واحد فقد تنور

  .الحياة إنسان سعيد بحاله فهذا هو، إن صح أن في العالي أعلى طاقة التوتّر
  

  
  

-وكَان من كُتَّابِ رسوِل اللَّه -(( :عن حنْظَلَةَ الُْأسيدي قَاَل :أذكر لكم شاهدا على هذا

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص - و بي َأبنينْظَلَةُ :فَقَاَل ،كْرٍلَقا حفَ َأنْتَ ينْظَلَةُ :قُلْتُ :قَاَل ؟كَيقَاَل ،نَافَقَ ح: 

يذَكِّرنَا بِالنَّارِ  - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-نَكُون عنْد رسوِل اللَّه  :قُلْتُ :قَاَل ؟!سبحان اللَّه ما تَقُوُل

تَّى كََأنَّا رح نَّةالْجنٍويع ْأي،  وِل اللَّهسر نْدع ننَا مجفَِإذَا خَر -لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنَا  -صافَسع

فَانْطَلَقْتُ َأنَا  ،اللَّه ِإنَّا لَنَلْقَى مثَْل هذَا فَو :قَاَل َأبو بكْرٍ ،الَْأزواج والَْأولَاد والضيعات فَنَسينَا كَثيرا

و وِل اللَّهسلَى رخَلْنَا عتَّى دكْرٍ حو بَأب-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوَل  :قُلْتُ ،-صسا رنْظَلَةُ ينَافَقَ ح

اللَّه،  وُل اللَّهسفَقَاَل ر-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-: ا ذَاكمقُلْتُ ؟و: وَل اللَّهسا ري، كنْدع نَكُون 

فَِإذَا خَرجنَا من عنْدك عافَسنَا الَْأزواج والَْأولَاد  ،تُذَكِّرنَا بِالنَّارِ والْجنَّة حتَّى كََأنَّا رْأي عينٍ

ذي نَفْسي والَّ :-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-فَقَاَل رسوُل اللَّه  ،- اآلن دقّقوا-، والضيعات نَسينَا كَثيرا

هدي الذِّكْرِ ،بِيفي ونْدع ا تَكُونُونلَى مع ونومتَد لَو ي  ،ِإنفو كُمشلَى فُرلَاِئكَةُ عالْم تْكُمافَحلَص

كُمقطُر، اترةً ثَلَاثَ ماعسةً واعنْظَلَةُ سا حي نلَكو ((.  

  .وال ينام قلبناياء فتنام أعيننا وأما نحن معاشر األنب
  

  
  

وإذا كنت ، كان لك حاٌل مسعد - هللا عليه وسلّمصلى ا-فإذا كنت أنت عند رسول اهللا 

د عارف ، إذا كنت عنكنت عند مؤمن كبير فلك حال مسعد ، إذاعند صديق فلك حال مسعد

هذا معنى قول بعض علماء  ا كنتَ مع موصول فأنت موصول،، وإذباهللا تعالى فلك حال مسعد

  :القلوب

  .، ويدلّك على اهللا مقالهاحب من ال ينهض بك إلى اهللا حالهال تص

 :بم وصفت حياة األنبياء؟ 

 :عالم يدل هذا الشاهد؟ 
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عال أن يفعل شيًئا أكثر من ذلك، يدلّك على اهللا وال يستطيع المؤمن مهما سما و

  : بكالمه، وينهض بك إلى اهللا بحاله، لذلك قالوا

في ألف أبلغ من ألف قول في واحد حال واحد.  

، وأدلّة، نسان يحضر محاضرة بقي فيها شهرين؛ معلومات، وكل إألف إنسان

احدا يفوقُها أن و ،، ألف محاضرة تلقى على واحدوموازنات، ومنطلقات ،وقصص ،وشواهد

، لذلك كانت حياة يسوا موصولين ال يؤثّرون في واحد، وألف لموصوال باهللا يؤثّر في ألف

  .عجازااألنبياء إ

، ثالث يعيشُ ثالثًا وستين سنة، جاءه الوحي في األربعين: إنسان فهل يعقل من

، بعيدين مجذبة جافّة، ال رزع فيها، مع ُأناسٍ بدو رحل، شَ في بالد قاحلةوعشرون سنة عا

 ن عاما يصنع معجزةً؟وعشري ة، إنسان واحد في ثالثلثقافة والعلم والحضارة والتفوقعن ا

سالمهم أكثر من ألف وخمسمئة عامٍ، هذا معنى قول وقد مضى على إمليار ومئتا مليون مسلم 

   :بعض علماء القلوب

 في واحدحاٌل واحد في ألف أقوى من قول ألف.  
  

  
  

  : بة من حيث النوع، أعلى مرتة مرتبة الوحي المختص باألنبياءالمرتبة الثاني

  
   ]١٦٤: اآلية سورة النساء[ 

  :نبياءالوحي المختص باأل :المرتبة الثانيةو

  : الوحي في القرآن على أربع مراتب، قال تعالىذلك ألن  لماذا قيدتُ هذه الكلمة؟

  

  ]٥- ١: اآلية سورة الزلزلة[
  

النحل ، لكن اهللا سبحانه وتعالى أوحى إلى الوحي إلى جماد فهو أمر تكوينيإذا توجه 

 : مرتبة الوحي المختص باألنبياء -٢
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  : ، قال تعالى

  
  ]٦٨: اآلية نحلسورة ال[

  

، قال تعالى نما أوحى اهللا إلى أم أن أرضعيه، أما حيوحي الحيوانات هو وحي غريزي

 :  

  

  ]٧: اآلية سورة القصص[

  : هذا وحي إلهام، أما إذا قال اهللا عز وجل

  
  ]٣: اآلية سورة يوسف[ 

  

من  رسول، أو إرسال الوحي أمر تكويني، أو أمر غريزي، أو إلهام، فهذا وحي نبوة

  : قال تعالى :الملَك إلى نبي من األنبياء، فالمرتبة الثانية

  
  ]١٦٣: اآلية سورة النساء[

  

  
  

فيوحي إليه ما  ،هي مرتبة إرسال الرسول الملَكي إلى الرسول البشري :المرتبة الثالثة

  : اهللا عز وجل أن يوصله إليه، قال تعالىأمره 

 : إرسال الرسولمرتبة  -٣
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  ]٥١: اآلية سورة الشورى[

  

  
  

  .مرتبة التحديث :اسمها وهناك مرتبة رابعة

، ومرتبة وحي النبوة، مرتبة التكليم ؛قة لها بالنبوةونحن اآلن دخلنا بمـراتب ال عال

 تحت آلن نزلنا إلى درجةا ،، هذه المراتب الثالث خاصة باألنبياءومرتبة إرسال الرسول

  .األنبياء، هي مرتبة التحديث

ِإنَّه قَد (( :قَاَل -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-عن النَّبِي  ،-رضي اللَّه عنْه-فعن َأبِي هريرةَ 

ثُوندحمِ مالُْأم نم لَكُمى قَبضا ميمف كَان، نْهم هذي هتي ُأمف كَان ِإن ِإنَّهوم،  نب رمع فَِإنَّه

  . ))الْخَطَّابِ

 عز وجل يحدثه بطريقة أو بأخرى، أرأيتم  إلى مراتب ، فاهللامن شدة قربه من اهللا

، أو المقطوع عن اهللا تعالى بِمعصية؟ ع عن اهللا تعالى من أي مرتبة هوأما هذا المقطو الهدى؟

   .ب بِعيبٍالمحجو

  . تحجبنا بقَبائح العيوب، والعنا بِقَواطع الذنوبللهم ال تقطا: الدعاء الشريف

إلنسان ، لذلك أشد شيء على االخُلُق السيء والعيب الذميم هذه تحجب والذنب يقطع

بِع بجحيبٍ قبيح، أو أن يقطع بذنبٍ قبيحأن ي.  

ِإنَّه قَد (( :قَاَل -علَيه وسلَّم صلَّى اللَّه- عن النَّبِي  ،- رضي اللَّه عنْه-عن َأبِي هريرةَ 

ثُوندحمِ مالُْأم نم لَكُمى قَبضا ميمف كَان، منْهم هذي هتي ُأمف كَان ِإن ِإنَّهو،  نب رمع فَِإنَّه

  . ))الْخَطَّابِ
  

  
  

  .المحدث إن الصديق أعلى من: العلماء قالوا

  : بعد األنبياء هي مرتبة الصديقين، قال تعالىالمرتبة التي تأتي 

 : التصديقمرتبة  -٥

 : التحديثمرتبة  -٤
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  ]٦٩: اآلية سورة النساء[ 

  

أي إنسان  ،، وسيدنا أبو بكر كان صديق هذه األمةالسيدة مريم كانت صديقة النساء

  : فمثالً ،يراه يقوله النبي يصدقه، ألنّه، فكّل ما قريب من مقام النبوة

تحدث عن ، وهو جالس في مجلس إنسان ،، وعرف معالمهاو ذهب شخص إلى بلدةل

ل ، فمرتبة الصديقية هي أوصحيح، صدقت، ألن الذي يقول هذا يعرفه: هذه البلدة، يقول له

كان  - رضي اهللا عنه-عمر ، فسيدنا مرتبة تأتي بعد مرتبة النبوة، ومرتبة المحدث تأتي بعدها

  : ن يقولمحدثًا، كا

  .ما أنا إال حسنة من حسنات أبي بكر

عته عن التحديث واإللهام ، ومتابالصديق استغنى بكمال صديقيته :قال بعض العلماء

 ،حدثني قلبي عن ربي بشيء يخالف الشريعة: لكن ال تسمحوا ألحد أن يقول لكم، والكشْف

نضبِطَ بالكتاب بد من أن ي فال... أو ... أو شأنه أن يكون إشراقًا أو إلهاما أو كشفًافكّل ما من 

  .والسنّة
  

  
  

، -عليه الصالة والسالم- يروى أن أحدهم في عهد العز بن عبد السالم رأى النبي 

اإلنسان إلى العز بن عبد ، فجاء هذا وال تدفع زكاته إن في مكان كذا وكذا كنزا فخُذه: يقول له

اذْهب إلى مكان كذا وكذا واحفر وخُذ الكنز وادفع زكاته : فقال، رأيتُ كذا وكذا: م، وقالالسال

  .في حياته أبلغ من فتواه في منامك -عليه الصالة والسالم-، ألن فتوى النبي 

   .يخالف الشريعة ينبغي أالّ نصدقهفأي منامٍ يعزى إلى النبي 
  

  
  

- رأيت النبي : قام المسؤول الكبير في األوقاف، وقال له شخص: طرفة يقولونهناك 

ن أكون عندك في الوزارة ، ويطلب منك أالبارحة وهو يهديك السالم -السالمعليه الصالة و

الساعة الثانية عشرة، فقال : جانبٍ من الذّكاء، قال، فهذا المسؤول على موظَّفًا، وأن تعتني بي

 :طرفة 

 :ما تفسير هذه الرؤيا؟ 
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   .إنّه كذّاب فال تصدقه: نا رأيته الساعة الرابعة بعدك، وقال ليوأ: هذا المسؤول

ننا ليس ديــن منامات وال كرامات، وال ديـن شطحات وخزعبالت، وتأمالت دي

  .ديننا دين منهج ووحي ،وتأوهات
  

  
  

؟ ن﴾ من هم أهل الذِّكْروا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلموفاسأل﴿ :من أدقّ ما تعني به كلمة

ال يأتيه الباطل  ، نحن عندنا حقّي أي معنى ورد في القرآن الكريم، اسألوا أهل الوحيالذِّكْر ف

ي كالم اهللا تعالى، ومعاني ويعرف معان ،متقن له ،، فكّل إنسان مختص بالوحيأبدا هو الوحي

فوق  فهذه المرتبة مرتبة الصديقية وا أهل الذّكر إن كنتم ال تعلمون﴾اسأل﴿ :سنّة رسول اهللا

  .مرتبة المحدث
  

  
  

، ، وهذه المرتبة يمكن أن تجتمع في ولي وفي نبي هي مرتبة اإلفهام: السادسةالمرتبة         

  : قال تعالى

  
  ]٧٩-٧٨: اآليةسورة األنبياء [

  

 ؟بِشَيء - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-َأخَصكُم رسوُل اللَّه  :يسِئَل عل(( :عن َأبِي الطُّفَيِل قَاَل

ِإلَّا ما كَان  ،بِشَيء لَم يعم بِه النَّاس كَافَّةً -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-ما خَصنَا رسوُل اللَّه  :فَقَاَل

ولَعن اللَّه  ،لَعن اللَّه من ذَبح ِلغَيرِ اللَّه :رج صحيفَةً مكْتُوب فيهافََأخْ :قَاَل ،في قرابِ سيفي هذَا

  . ))ولَعن اللَّه من آوى محدثًا ،ولَعن اللَّه من لَعن واِلده ،من سرقَ منَار الَْأرضِ

  : والسنّة فهذه مرتبة، قال تعالى حيين الكتابأن تفهم عن اهللا شيًئا ونص الو :إذًا

  

  ]٧٩: اآليةسورة األنبياء [
  

 : اإلفهاممرتبة  -٦

 :من هم أهل الذكر؟ 
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  : فهِم النص فهما عميقًا، فإذا قرأت قوله تعالى

  

  ]٨: اآلية سورة الشمس[
  

ت من هذا النصوفهم اهللا خلق في النفس الفجور ن دون ، وخلق فيها التقوى مأن

  : إذا فهمتَ معنى قول اهللا تعالى ا، أمنت لم تؤتَ فهم كالم اهللا تعالىفأ ،سبب منها

  
  ]٨-٧: سورة الشمس اآلية[

  

بحيث إن فجرت أو اتّقيت  ،على أن اهللا تعالى خلق اإلنسان على جِبِلّة عالية راقية

لكتاب اهللا ، وفهم راق ون وسيط أنّها فجرت أو اتَّقَتْ، هذا فهم صحيحتعرف معرفةً ذاتية من د

  : تعالى، قال تعالى

  

  ]٧٩: اآليةسورة األنبياء [
  

  
  

، -رضي اهللا عنهما-كتب كتابا ألبي موسى األشعري  -رضي اهللا عنه-سيدنا عمر 

   .الفهم الفهم فيما ُأدلي إليك: يقول فيه

على ما أراده اهللا ، يفهم النا يؤتيها اهللا عز وجل للصادقينفالفهم مرتبة عالية جد ص

   .تعالى

 ،، فأنت قد تجتهد أن تأتيه بكأس فضيةاسقن ماء :لو قال لك إنسان: كنت أقول مرة

تأتيه بخُبز فأنت ما فهمت كالمه، فقد تجتهد في  ، أما أنأو بإبريقنقشَ عليها آية الكرسي مثالً 

  :قال تعالى .وفي األسلوب الوعاء

  

 :هذا عنوان الصديقية 
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  ]١٣: اآلية سورة السجدة[
  

ن اهللا عز وجل أكرمك تفهم هذه اآلية على أ ،اهللا عز وجل إن أوتيتَ فهما لكتاب

 ، ألغى اختيارك وتكليفكباالختيار وأكرمك بالتكليف وبِحمل األمانة، فلو ألغى هذه الكرامة

، ما أجبرك إال على الهدى، وهذا هو المعنى وأراد أن يجبرك على شيء، وحملَك لألمانة

  .، وهو أن اهللا تعالى ما أراد الهداية للبشريةيه الذّهنالمعنى الذي يتبادر إل ، وليسالصحيح

عن اهللا ورسوله عنوان الصديقية، وينشـــر الوالية النبوية، وفيه فالفهم : قال

  .، وهذا حسب الفهمتفاوت بين مراتب العلماء، حتى عد ألف لواحد، وواحد أللف
  

  
  

  : كان شابا صغيرا، قرأ قوله تعالى -ضي اهللا عنهمار- سيدنا ابن عباس 

  
  ]٣- ١: اآلية سورة النصر[

  

سناً ابن ، وكان أحدثَهم كان عنده شيوخ الصحابة -اهللا عنه رضي- عمر بن الخطاب 

هم ، فجمعى أن هذا الصغير ليس في مستوانا، وأدرك عمر اعتراضهمفتألّموا عل ،عباس

عوة إن نَ: الذي هو أحدثهم سناً يقول -رضي اهللا عنه-ذا ابن عباس ، فإوسألهم عن هذه اآلية

  :بهذه اآلية -عليه الصالة والسالم- نُعي النبي ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

  

  ]٣- ١: اآلية سورة النصر[
  

  
  

  :سابعة هي مرتبة التبيينوعندنا مرتبة 

ومرتبة الوحي، ومرتبة إرسال الرسول، وعن مرتبة ، التكليموقد تحدثنا عن مرتبة 

 : هذا ما أوتي به ابن عباس

 :مرتبة التبيين -٧
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  .، واآلن ننتقل إلى مرتبة التبيينالتحديث، وعن مرتبة التصديق، ومرتبة التفهيم

، وكّل إنسان ح الحقائق أمامه اتّضاحاً جلياً، يصبح طليقاً في بيانهاإلنسان حينما تتّض

   :، بشكٍل مبسطواضحة أمامه أن الحقيقة غير :لكمعنى ذ ،يتعثّر في البيان

يصف لك  ، تجدهعيناه حادتان والساحة قريبة منه، إنسان ألقى نظرة على ساحة عامة

ما رأى بدقّة متناهية، من أين جاء صوابه في الوصف؟ من رؤيته الصحيحة، ووضوح 

  : قال تعالى ،أما إذا كان بعيدا ،األشياء أمامه

  

  ]٤٤: اآلية سورة فصلت[ 
  

فالذي يبين أسماء ربنا الحسنى، وصفاته الفضلى، وأخالق  ،قد ال تتّضح لديه الرؤية

، فهذا الذي األنبياء وكمالهم، وانسجام القرآن، وصحة السنّة، وعلّة كّل شيء، وحكمة كّل شيء

  : ل قوله تعالى، والدليوأعلى أنواع العلم ما كان رؤيةً ،ينطلق من رؤية صحيحة، يبين

  

  ]٢٩: اآلية ة األنفالسور[ 

  : قال تعالى

  
  ]٢٨: اآلية سورة الحديد[

  

 ،، وصعودإنسان يركب مركبة، والطريق فيه حفر، وآكام، وتحويالت، وصعوبات

  .وال يتعثّر إن كان معه إضاءة شديدة، فكّل شيء أمامه واضح، ونزول

الموضوع في درسٍ  متابعة لهذا، ولنا قضية التبيين أساسها الوضوح، ألخوةفيا أيها ا

  . آخر
  .والحمد هللا رب العالمين

  


