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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 الدورة العلمية "بصائر"من دروس 

 (2الطريق إلى الربانية )
 الحداد خالد.د :لفضيلة الشيخ

 http://way2allah.com/khotab-item-113424.htm :رابـط الــمادة 
 اهلل وبركاته  السالم عليكم ورحمة

ديهدده اهلل الدال م  من ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  هإن الحمد هلل نحمده ونستعين لده  ل  ض 
ا ع ددده ورسددوله، اللهددم  ددل  ومددن ي    ضددلل الددال  ددادو لدده، وأشددهد أن هلل إلدده إهلل اهلل وحددده هلل شددريم لدده وأشددهد أن محمدددص

 دلي  علدى إبدرا يم وعلدى ل  إبدرا يم إندم حميدد مليدد، اللهدم بدار  علدى محمدد  على محمد وعلدى ل  محمدد كمدا
 .وعلى ل  محمد كما بارك  على إبرا يم وعلى ل  إبرا يم إنم حميد مليد

 الطريق إلى الربانية أح تي الي اهلل: 
 

  يصنع لم المعلزات لو ربنا َح  م..
عالقددة جميلددة  ة،مت ادلدد ة، عالقددع دددهبددين ة حددب بددين ربنددا و القدد، عحددب بددين نددرالين ةأجمددل عالقدد نددا إن  دديل  قد   ةالربانيدد 

 ..لدو ربندا ح دم ،واتاح دم مدن الدوب سد ع سدملم الملو  ي  م الملم -س حانه وتعالى-هللا ،م   ه لو ربنا حَ ايااا ،جدصا
ند  ليده مدا عددتش بتشدتم الده  دو   مدر  بيودو  يكدان أحدد الندا  الد  -رحمه اهلل- الشيخ كشم ، يصنع لم المعلزات

ددد؟    ي كالمدددمم والددد َدددطَ خ  ي السدددادات الددد د دددب  ي  لربندددا التدددراع ده يعملهدددولل دددأندددا لدددو قد   ييدددا بنددد"لددده:   قدددا رشدددو ؟ ام 
ا عدددن كدددل التن يدددرات بعيددددص  ي موعدددود اهلل،: اليودددين الدددةالربانيددد ود ي ددد يأ ددد !يدددهإوبتدددا   يدددهإرشدددو   "،د دددب ي يعملهدددول
 والتعريفات.

 
 على اهلل  م أحدود  هلل ت   ..األو الليكن اهلل اختيار  

سددد حانه - لمدددا يدددتحك قددددامم ربندددا إن  ،  ددددب الدددي المعاملدددة مدددع اهلل سددد حانه وتعدددالى ةالربانيددد مدددش معاملدددة أل ةالربانيددد
ف ر  التسددترع َعدد اهلل علشددان كددده سددهل بددن ع ددد 1اختيددار  رقددمي وددى ربنددا  يختيددار وحددد تدداناموقددف الددي  يالدد -وتعددالى
-ربندا  إنمدا 20و4و3و2حدد ي ودى رقدم  و  أ "هلل يختدارون علدى اهلل أحددالديين  الربانيون  م"تفسيره قا :  يال ةالرباني

 .1رقمايه؟  -س حانه وتعالى
 

 ماذا لو اختار  اهلل؟ 
لديه خمد  من األغنياء كان رجل كان   و، بشير الط ر ودعى بشير الط ر أحد الصالحين ي  الي إن  ويرو  ياإلمام الي   

 وتركواعلى جواميسه الروم  ةالروم، الغارت حامي ةحاميل ةرعته متاخما وكان  مز ثرو  ك ير  جدص  ،من اللوامي مائٍة 
 خيت اللوامي  الأنرب: يا سيدنا يا موهللنا أ  قالوااللاء الع يد يهرعون إليه  ،من الع يد 100الع يد وكان لديه 
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 ( 9من  2صفحة )  من دروس الدورة العلمية "بصائر" (2الطريق إلى الربانية )
 

عدز - إن اهلل يبند"يدا  الودا : "؟ا اللدوامي  والع يددنَ دتدر  وَ الد  أَ  ييا أبت"بن له: االوا   "،س يل اهلل يوأنتم أحرار ال" :ثم قا  
 اهلل؟ اختارناماذا لو "، الأردت أن أزيده يراد أن يمتحننأ -وجل
 

 اهللستغفار يحوق المستحيل زمن المعلزات.. لم ينته  
 -عدز وجدل-واهلل  ،لدن تنتهدي نتهدتشاالمعلدزات لسده مدا  ،م  يصنع لم المعلزات   لو ربنا حَ  ة، و ده مفهوم الرباني
أحددد  ي ددل الددض أ ددل العلددم أن اإلمددام أحمددد بددن حنبعدد ويددرو  .نددرا م ا ن ليددات والتوحددات مددن عندددهبينددز  علددى ع دداد 

 ،هلل يعرالدده اليهدا أحدد اللدم يلدد مدن أراد أن يددي ب لده اللمدا ذ دب إلدى  دال  العشدداء  بلدد يأسدفاره، مدر  كدان مسداالر الد
 وواهلل مدا أدر "قدا : م من مكاندم"، "يا  يا ق :له ا قا  غلي ص اللاء حار  المسلد وكان رجالص  ،نتهى من  الته وناما

التركدده وولددى ثددم عدداد إليدده  "ج مددن المسددلدخددر  ا ي،شددأن لددي ": لددهقددا   "،أبيدد  اليدده مددا أعددرف مكددان لخددر ،أيددن أذ ددب
 ةوجلد  علدى عت دالودام وخدرج مدن المسدلد ا د  اللم يلد اإلمام أحمدد ب د؟" ألم أقل لم قم" :نتهره قائالص اا الالوجده نائمص 
ثدم أخديه مدن رجلده  ؟"يأهلل تنتهد ؟ر م  لألم : "المسلد قا  له ةعلى عت  رله يا الحار  الغليظ ا خرج اللم   ،المسلد

 ..الي منتصف الطريقضعه و  ل و اإلمام أحمد بن حن ر  وجَ 
 

الأخديه وأدخلده إلدى  "ل  دق  يدا ذا الشديب أَ " :الودا  الندادع عليده - دال رجدل  ييعند- ءوكان  يا على مدرأع خ داز وضدي
يخ دز  اإلمدام كلمدا أراد أن ، الدرلهايعدد خ دزص  ينعدام الصد اي يعند د  ع دجلسه وكان  يا الخ داز ي  أفه و ي  اله وضحبيته وأ ل  
 ك ر وهلل حو  وهلل قو  إهلل باهلل،هلل اهلل واهلل أإله إس حان اهلل والحمد هلل وهلل : ا ييكر اهلليفعل شيئص أو يطهو أو 

ا إهلل مدا العلد  شديئص  ،مني بلغ  وعولد  أالعدل  ديا": لهقا   ؟مني متى وأن  على  يا" :مستعل صااإلمام أحمد  الوا  له
 "..عندهسم اهلل اأذكر 
" قددا : اا واحدددص إهلل شدديئص  ،ا إهلل أعطانيددهشدديئص  -عددز وجددل-واهلل مددا سددأل  اهلل " :قددا  "ومدداذا وجدددت عنددد  دديا؟": لددهقددا  

بأحمددد بددن  لددم -وجددل عددز–جدداء اهلل ؟ أن تددرع أحمددد بددن حن ددل"الوددا :  "، ددلأرع أحمددد بددن حنأن ": قددا  "؟"ومددا  ددو
   ."بين يديم بودميها  ل ملرورص حن
 

 لم كل شيء اهلل   ما بينم وبين اهلل أ ل  ل  إذا  َ 
 اهلل ،وبين النا ما بينه  -عزوجل-  ل  ما بينه وبين اهلل أ ل  اهللأن الع د إذا أ ةالرباني ؟ةيه الربانيإ يالهم  يعن

دإذا أَ  ،بيدده يءكدل شد ،المهيمنمن أسمائه  -وجل عز- وينصدا  لدم كدل  يءرتدب لدم كدل شدي    مدا بيندم وبينده ح  لَ   
 ابن الويم يوو :  ،أحد
 عددز– ومددن أنددا  اهلل ،لوهي  قلددوع النددا  أن ي دد يالدد -وجددل عددز- ره اهللقل دده وق دد يالدد -وجددل عددز– م وقددار اهلل  ددمددن عَ "

  ."واؤوا أم أبَ ه النا  شاا أح   ر  س   -وجل
 

 أرزاقنا كلها بيد اهلل 
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 ( 9من  3صفحة )  من دروس الدورة العلمية "بصائر" (2الطريق إلى الربانية )
 

كدان  لمدا دخدل مصدر -ان عصد-لمدا دخدل مصدر وكدان المصدريين متميدزين -اهلل عنده يرضد-نا عمرو بن العدا ي سيديعن
أالدا  النيدل سددووا  يفديض الداذا يا للنيدل كدبانصدر  قد   ةمليحد ةعتوداد إن النيدل ذكدر وهلل يفديض إهلل إذا ألودوا اليده جاريداعندد م 

   وزرعوا مزارعهم.
 ، إن اهللااإلسدالم أبددص  يواهلل هلل يكدون  ديا الدالوا  لهدم: "ك    مى يوم الو  سا دخل عمرو بن العا  وجد  يا اليوم ي  اللم  
 ف  نندا إن لدم نفعدل  ديا َجدإ ،يدا أميدر المسدلمين ،يدا قائدد"، قدالوا: "فيض النيلي   وزب و و الير  يدَ  ويل و ا -وجل عز–

 "قلندا لدم وسدترع: "قدالوا لده "ااإلسدالم ابددص  ييكدون  ديا الد  هللواهلل": لهدمودا  ال "،النيل وأجدع ولن يفديض  ديا العدام
 ..ضف  لفعل النيل أجدع وأقحك ولم ي  ليد وبااالتو هعمرو بن العا  منع  يوبالفعل سيدنا 

 ةص مدر بدن الخطداع رسدالع  ة المسدلمين الأرسدل إلدى خليفد ،مداذا يفعدل ولدم يددر   ،يدده يسدوك الدالأ  قالوا له: مش قلنا لدم  
اهلل  مدن ع دد ،بسم اهلل الرحمن الدرحيم": اوكتب اليه ةخطاع الرسالها مفهوم ما حدث، الولب عمرو بن الوشري له الي

 ديا  ول نفسدم الدال تلدر  َدمدن ق   والان كن  تلر ة اهلل، السالم عليكم ورحم :نيل مصرع د اهلل عمر بن الخطاع إلى 
ى أحسدن مدا فيضدم علدوهدار أن ي  الواحدد ال -وجدل عدز– اهلل سدأ أالواحدد الوهدار الل اهلل  َ من ق   ووإن كن  تلر  ،العام
 ة.الرباني ةيا جماع ود ي النيل الفا  على أحسن ما يكون.  يال ةلوي  الرسالالأ   ."تكون
 .من مكانها الص  اتها  ،، ما تلفش وتدورعارف تلي ها منين ف،ل الكتؤك: إن إن  عارف من أين تةالرباني
 

 يخي  من أحسن ال ن به  هلل ربم رحيم..
" بولددد يأن يرزقندد -وجددل عددز– اهلل    د  ايددا موسددى " :قالدد  -عليدده السددالم-موسددىلمددرأ  جدداءت ا ليات إن  يسددرائاهلل يالدد 

  ياألمددر إندد يضددوسددى ق  يددا م"الوددا  اهلل:  "أسددألم أن ترزقهددا الولددد ينددإلهددم ال" :ه الوددا رب دد -عليدده السددالم-الدددعا موسددى
   ".الان ربم كت م عويم و،  ر ااهلل و  تق  "ا أ :للمر الوا  موسى  "كت تها عويم

 يندإلهدم ال !يدارع" :الدعا موسى ربه الودا  "بولد يربم أن يرزقن يل د   ايا موسى " :ل قاو  ةت بعد سنالي    ثم عاد
و،  د ر ااهلل و  تدق  "ا :لهداالوا   "كت تها عويم  ياألمر إن يضيا موسى ق  ": -عز وجل- الوا  اهلل "أسألم أن ترزقها الولد

 .."اهلل قد كت م عويم الان  
قالد :  " ديا ولدد ؟" :قدا  و"ولد"قال : " ولد من  يا؟"يديها الوا  موسى:  يال ال ولدص متح ةه بعد سنت    وأتدَ ل  ثم وَ 
يدا " :قدا  ؟"يارع كيف وقد كت تها عويم" :النادع موسى ربه قا ، "دعوت اهلل الانه رحيم"قال :  "كيف؟"قا :  "نعم"

السد و  ي تودو  يدا رحديم عوديم و د هداكت ت    ،تودو  يدا رحديم يهدا عوديم و دكت ت   ،متودو  يدا رحدي يهدا عوديم و دموسى كت ت  
 ."الولد يمن هات  الرزقد   يقدرت يرحمت
 

"الز دد أن تكدون أوثدق ممدا  دد قدا : ئل عدن تعريدف الز  لمدا س د -رحمده اهلل- ي  علشدان كدده اإلمدام علد ة.الرباني ي يه  
ٍء إ هلل  ع ن دَدنَا  م دن   َوإ ن  " يعني ت ودى واثدق إن  اللدي عندد ربندا مدا بيدروحش، الي يد  اهلل أكثر من ثوتم مما الي يد  النا " َشدي 

 21الحلر: "َوَما ند نَدز ل ه  إ هلل  ب َوَدٍر َمع ل ومٍ  َخَزائ ن ه  
ا  مادم  مع اهلل الال تخش أحدص
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 ( 9من  4صفحة )  من دروس الدورة العلمية "بصائر" (2الطريق إلى الربانية )
 

ددإسددماعيل اللددامع األ ومددا دخددل الخددديو ل ددهلل شدديخ اللددامع األز ددر ال  إوا ز ددر قددام كددل النددا  و م  رجليدده  ل قاعددد ومددد  ض 
در  تاء الأرسل أحدد ح  س  و و م  ن اللامع األز ر إسماعيل م والخرج الخديو    اوقد ،  مدن المدا  إلدى  ديا الشديخر  ه بس داس 

اللمدا " -يعندي ايده؟ موتده- الأرسل رأسهمنم   ر  الس   يالان أخ ب عض الما ر لم أمَ  وإن الخديو  :اذ ب له وقل له" :له
يددد   د  مددر لددم بهدديا المددا  الم ددإسددماعيل أ وو إن الخدددي يددا إمددام" :الوددا  لدده ،قدميددها ذ ددب إليدده وجددده علددى حالتدده مدداد  

 "..إليه
دح   ،اهلل يالد ةالثود ود "،يمدد رجليده هلل يمدد يدداه وأن الدين أرسدلم أخ ر مَ  ي  نَ بد   اي" :الوا  له أندا  إن   ،اهللي ن ال دن الدس 
 .أنا معايا ربنا محدش يودر علي  نو  ما 

 
 م باهلل أقوع من كل الحصون ال شريةاستعان

ددأسددأ  اهلل عددز وجددل أن يد عَ - دمشددقريددف  يالدد ر دهم  د  صددن تَددوح   رم  د  صددن تَددلوليددد لمددا حا ددر ح  اسدديدنا خالددد بددن  ل ل 
لمين علدى المسد أووالحصدار  واشدتدالشدتاء  يوكدان الد يالحصدن ده كدان عدال ر وكدانم  د  صدن تَدح   لمدا حا در -بتحريره

 رسددالة الأرسددل إليدده خالددد، المسددلمين بالسددهاما ويصددطاد نابوصدد يعلددا وي  نابوصدد يعلددا وي  نابوصدد يعلددالددروم ي   ةوكددان قائددد حاميدد
م هلل ونحدن نعلدإكم ا نا اهلل إلديكم أو ألمطدركم اهلل عليندا، مدا جئندأل دعدَ  حاعالس د يتم الدأخت داواهلل لدو ": لده قدا مفاد ا 

وا ل دسدور  إبدرا يم  َ  يسدل الدعلشدان كدده الر   ،قل ه والت  الحصدن أمدام المسدلمين يعب الالر   ع  دَ الَ  "أنكم ستفتحونه لنا
ددَل َعلَددى الل دده  َوقَددد  َ ددَدانَا  َأَّلا َوَمددا لَنَددا" :قددالوا لهددم -سدد حانه وتعددالى-ربنددا يوقددومهم يشددككوا الدد ،يحدداوروا قددومهم نَدتَدوَك 

 12إبرا يم: " س  د َلَنا
 

 اهلل هلل ي َضي ع أ له 
يدا " :قالد  سديدنا إبدرا يم سدابهالمدا   داجر  السديد ،اهللإحنا على يوين بوعدود  ة،معاملمن ا وبين ربنا تاااريخ نإحنا بين 

ع ضددي  اهلل هلل ي  إن  ،ا هلل يضدديعناإذص " :قالدد  "نعددم"قددا :  ؟"بددرا يم لهلل أمددر  بهددياإيددا " :قالدد السددك   "؟إبددرا يم أتتركنددا
ليسدد   ةالمعاملدد يو دددب الدد ةمعاملدد ود ةالربانيدد، و حاجددةأوهلل وهلل نسددر  ةوهلل نلمدد رت ددةمددش  ةماعدديددا ج ةالربانيدد "أ لدده
 .ابدص أادعاء 

 
 احير أن تكون بين النا  قدي  ومع اهلل إبلي 

نا الددي كددل سددو عون رؤ صددد  ي   ةمددن الكهندد ةبملموعدد طحدداه م  ن ددإكددان بيوددو   ،ووألطيفددة  ةنددابليون بونددابرت كددان ليدده كلمدد 
كددل   يأيددديهم عليدده الدد تسددوكيء شدد ومكددانهم ويضددعون أيددديهم علددى أموددامهم وهلل ليسدد    دديه الدددار الدددنيا ن  إمناسدد ة 
 .ونع  د  م   ةا الهوهللء كهنكون لنا شيئص وهلل يتر  ة مناس

أن تواالدق سدريرتم  ةو دالحَ  ةا الربانيدأم دبلدي  إن اهلل ى أنده قددي  وبينده وبديع  د  يَ واقعنا  ي و ده تو يف كثير من النا  ال
 أحدلع يط   ى ما ينز  عليهم أنسخلصون له وأقوي   -عز وجل-الربانيون يخاالون من اهلل  ة،الرباني ي يه  عالنيتم 

 على عملهم.
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 ( 9من  5صفحة )  من دروس الدورة العلمية "بصائر" (2الطريق إلى الربانية )
 

: وجدتده كيدف يتع دد الودا   ليراهوكان له خلو  الدخل أحد نل ته إلى خلوته  يشر بن الحار  الحاالب  حد السلف أكان 
اللهدم إندم تعلدم الدوب عرشدم  ": ي سدلوده يودو وسدمعته الد ،مثلهدا يأحد يصلن هسن  ح   يأربع ركعات لم أرع الي يصل

اللهددم إندم تعلددم الددوب  ،نددىمدن الغ   هدم إنددم تعلددم الدوب عرشددم أن الفودر أحددب إلدديالل ،مددن الشددهر    أحددب إلدي  أن الدي  
د  "من الدنيا ومدا اليهدا  م أحب إلي  عرشم أن ح   اللهدم إندم " :الراعده أنده رأه الودا  ،ا سدمعه مندهال كدى  ديا الطالدب لم 

 .الع د باهلل ةعالق ةالرباني ود ي  "تكلم  بهياكن  لو كن  أعلم أن  يا موجود ما   يالوب عرشم أنتعلم 
 

 ح ك األعما الهو ي   ..احير الرياء
 جداء  ه الوالدارت  َضدحَ لمدا  ،االنك  والعيون تفسير مشهور جدص و احب تفسير  ةالشاالعي ةأئم أحد ك ار واإلمام الموارد

ق ضدد   يرأيتندداللددو أنددا مدد   الددان   ،موضددع كدديا يووضددعته الدديا وكدديا مددن الكتددب  ددنف  كدديا وكدد" :نل تدده وقددا  لددهبأحددد 
ا مددات م ددالل ي"ن ددلهددا م     قَ  -وجددل عددز– انشددر ا الددان اهللالبسددطتها  يوإن رأيتندد يءشدد يو ددل منددم ي  ه لددال تنشددر ا الان ددالدد ويددد

 :بيودو  -سد حانه وتعدالى- إلن ربدم و دلتَ تد   تكدون لدممدش هلل أو  يءكدون اليهدا شدخدايف ي ،بسك يده النشر ا تالميتده
ددنَ  إ ن َمددا يَدتَدَو  ددل  الل دده  " ال ددي يَن إ َذا ذ ك ددَر "المتوددين  الحصددر،ده أعلددى أسدداليب  "إنمددا"! المتوددين بدد  27المائددد : "ال م ت و ددين م 

َل   قد ل وبد ه م     2األنفا : "الل ه  َوج 
السدوب ذ دب رجدل  يالا ذ ب لي تا  قماشصا ا اللم  ابن محيريز ده إمام ك ير جدص  ،اسمه ابن م َحي ر يز حد أ ل العلمأكان 
   :بن محيريز وقا االغضب  "به يبن محيريز الأ ل  له واستو ايا  يا أتا  " له: وا لى دكان  احب الوماش الإ
 ة.الرباني ي يه   !يه؟ بمالياشترو بأنما بإأنا ماباكلش بديني  ،"بأموالنا ووإنما نشتر بديننا إننا هللنأكل  !يا  يا"
 

 الربانيون يتدبرون ليات اهلل
ا اللدي احندا  غاليق بل ما لم يفتحده علدى أحدد غيدر ،عليم الم -عز وجل- الربانية: أن يفت  اهلل الودراء  المشدهور  جددص
 أراد أن يودرأ يومصداا ا اللم دا ورعصدمامصدإكدان   عا دم بدن أبدي النلدوداإلمدام ، -قراء  حفص عن عا دم-بنورأ بيها الي الورلن
َر َ " -عز وجل-قو  اهلل  سور  الشري قرأ َري  َلَم َ د  دَر َ  * َم و ز َر َ َوَوَضع َنا َعن  * َأَلم  َنش   :1الشدري "ال ي و َأند َودَض َ ه 

مددن  ةيددل دديا المكدان هلل  ييعند "غيدر م ددمٍ  ييددا موهللنددا بكيد  الدد" :قددالوا لده عليده اللمددا أالداب يغشدد ددرح حتدى أ  بكدى و  3
َر َ "الما اليو ي كيم؟  ة، بكي  الي غير م مٍ يات اللنلمن  ةيات النار وهلل ليل َري  َلَم َ د     "؟ َأَلم  َنش 

َر َ  * َوَوَضع َنا َعن َم و ز َر َ " :-وجل عز–قو  اهلل  قا  السأل  نفسي ما  دو الدو زر الدييي أنودض  هدر  "ال ي و َأند َوَض َ ه 
 ة.الرباني جماعة يا سمهاا ود رسو  اهلل حتى ي فعل بنا  كيا؟

 
    لى اهلل عليه وسلم قدوتنا إمام الربانية

ا لمددا دخددل ا ربانيصددكددان ع دددص   - ددلى اهلل عليدده وسدلم-يسدديدنا الن دد ةالربانيددونسدديب إمدام  ةومدش  ينفددع نددتكلم عددن الربانيدد
 دلى اهلل -ي مدن رسدو  اهللرأيتد نا عدن أعلدب مدايحددث : "يدا أم المدؤمنينالودا  لهدا ةعائشد  عمرو بن ع يدد علدى السديد

ندتفض اثدم  وره  هر و ه وجلده جلد    حتى مَ  ةذات ليل ولوار بنام  ؟اه لم يكن عل ص ر  أم   و  قال : وأ" -عليه وسلم
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 ح دمؤثدر ربدم وأ  أ دوع ق   يناالد ؟قلد : إلدى أيدن يدا رسدو  اهلل ةيا عائش يقا : ذرين ؟وام الول : إلى أين يا رسو  اهللال
 اهلل و لى تودو  السديد  عائشدة: والتركته الوام الك ر ثم  ف قدميه بين يد ،ذريني يا عائشة، ذريني أتع د لربيالوا : 

  دموعده حلدره ثدم سدلد حتدى بلد  دموعده األر  اللمدا انفتدل مدن ل دثدم ركدع حتدى بدَ  ،ال كى حتدى بلد  دموعده لحيتده
 ا؟ا شكورص قا : يا عائشه أالال أكون ع دص  ؟رسو  اهلل أولم يغفر اهلل لم ما تودم من ذن م وما تأخر  الته قل : يا

 
أخشددى أن : "ويودو  رع الدي وجهده الفددز يخددرج ويخدرج ويددخل وهلل يوعددد وكدان ي دداشددتدت يددخل و كدان إذا رأع الدري  

 . "اتكون عيابص 
كددان إذا سدددمع   :قالددد  - دددلى اهلل عليدده وسددلم-الن دديئل  متدددى يسددتيوظ س دد ةعائشددد   ددحي  مسدددلم لمددا السدديد يوالدد

كدان يكدون معندا الداذا سدمع كاند  تودو :    أن تضديع عليده الصدال  ةوثدب مخاالدمدش قدام!  الديم وثدباللي  و الصارح 
 هلليعرالنا وهلل نعراله. المؤذن كأنه

 
 المواقف حتى الي أ عب الربانية.. ةقم
 ير اللدددحدددد والتسددداؤهللت الكتيدددبعدددد غدددزو  أ  ة الربانيددد ةأث ددد  قمددد -عليددده الصدددال  والسدددالم-الن ددديم المواقدددف أحنددد يوالددد

اللهدم لدم الحمدد  "ثدم رالدع يدده الودا :  يعلدى ربد يثنداسدتووا حتدى أ   :قا  لهم و؟كله بيسأ  إزا  ة،من الصحاب حصل 
ددلمددا أضددلل  وهلل م   وط  وهلل باسددك لمددا ق ضدد  وهلل  ددادكلدده اللهددم هلل قددابض لمددا بسدد ع لمددا ر  َوددوهلل م   ،لمددا  دددي  ل  ض 

   ..لما منع  وهلل مانع لما أعطي  يعط  وهلل م  ب  د لما قر  ع   دَ بَدع دت وهلل م  
 ياللهدم إند ،هلل يلدو  وهلل يدزو  وأسالم النعيم المويم الدي ياللهم إن ،اللهم ابسك علينا من الضلم ورحمتم وبركتم

ب   داللهدم حَ  ،عطيتندا ومدن شدر مدا منعتنداأبم من شر مدا  يعائ ياللهم إن ،واألمن يوم الخوف ة،يلأسالم النعيم يوم العَ 
وألحوندا  ،ربندا توالندا مسدلمين ،جعلندا مدن الراشدديناه إلينا الكفدر والفسدوب والعصديان و ر  قلوبنا وكَ  يإلينا اإليمان وزينه ال

 ،احندا مدش بنعمدل حاجدة ،بتعملهدا يدارع يالعا  إند  اللدكل األ  ة،منتهى الربانيد، ح  ده إمتى؟ بعد غزو  أ   ".بالصالحين
 .هزم العدلمخز  ون  وإن أردت أن ن   ،إن أردت أن ننتصر الحكمتم

 
 إذا رأيتهم شعرت بالهي ة الي وجو هم  ..الربانيون

"سددمع   :اهلل بددن بصددر يوددو  ع ددد الترغيددب والتر يددب ددحي   يالدد ييعندد ، دديا الزمددان يوا الددل دد ددؤهللء الع دداد الربددانيون قدَ 
اهلل الداعلم أن األمدر قدد ي روا اللم ترع مدن لدم ي هداع الدث  وا أو كَ ل   قدَ ا مني زماٍن نويل أنم لو جالس  عشرين رجالص حديثص 
"كن  إذا َوَجد ت وحشدةص الدي قل دي ذ  د  إلدى  :يوو  كان  جعفر بن سليمان ،تاو ن  الو   ةص قل الربانيون وقل  حويو "ب  رَ 

 .واسع الما إن ن رت إلى وجهه أ ح    أن وجهه وجه ثكلى الأجد ر ق ة الي قل ي"محمد بن 
بددل  ،"كندد  إذا ن ددرت إلددى الفضدديل بددن عيددا  احتوددرت نفسددي واحتوددرت عملددي"يوددو : اهلل بددن الم ددار   كددان ع دددو 

 عددز- كددر اهللذ   وؤ ر الصدد يان بددل واليهددود والنصددارع كددان إذا ر    ددر النددا  وككددان إذا دخددل السددوب َك  ددمحمددد بددن سددديد  
ن ددررتوددى ااهلل بددن الم ددار  كددان إذا  بددل ع ددد -وجددل  :وإذا قددا  ،المسددلد ين الددبكددى كددل َمدد "إن الحمددد هلل" :وقددا  الم 
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"وإندم لدتعلم مدا  :المسلد بال كاء ثم يرالع إ  عه إلى السدماء اليودو  ين الأجهش كل مَ  "نحمده ونستعينه ونستغفره"
 دديه  ددي  هلل  ددو"إخددر  هلل أريددد مددن الدددنيا وهلل مددن ا  ي" ددو يعلددم أنندد :اليوددو  "مومدداذا يعلددم مندد"  :اليوولددون لددهنريددد" 
 الربانية.

 
 ت الي بمكانتم وهلل سمعتم هللو ي رضي اهلل  العل ماا

 إن أن  ما ت واش خايف على مكانتم وهلل على شكلم وهلل على س معتم وهلل على أو حاجة أنا ب  براعي: ةالرباني
وأبودى  ةجدأع علدى أربعدأال ةلأأربعين مسدبله أ ل العراب م  رجل من العراب حَ  همالم لما جاء اإلمام و ده الربانية.  ،ربنا
يدا "الودا  لده:  "ا ومدا نحدن بمسدتيونينيا  يا إن ن دن إهلل  نصد" :قا  له ةلأوكلما أجاع عن مس ة،المدين يوثالثين ال ةست

هلل أعلدم، هلل أعلدم  ن أرسدلم أن مال دم يودو  لهدم"أخ  در َمدقدا  لده:  ؟هلل أعلدم يلتودو  لد إليدم أ دل العدراب يلنإمام أرَسد
 .هلل"
نعدم ابدن عمدر "قدا :  ؟"ابدن عمدر هلل يددرع"قدا :  و"هلل أدر " :قدا  لده ةٍ لأمسد يرجل يسأله ال هما جاءلاهلل بن عمر  ع د

 هلل أدرو""رحم اهلل ابن عمر س ئ ل عما هلل يدرو الوا   :ل ابن عمر يد نفسه وقا    قدَ   يا الرجل  ىل  اللما وَ  "هلل يدرع
 ة.الرباني و ياجماعةد ي 
 

ع هدي  مؤلدف كتداع المهديع، الم  كدان م من األعدالم  لَ عَ  و دهوكان أبو إسحاب الشيراز  وولما حج أبو إسحاب الشيراز 
كدان َعلَدم   المهدم ،سدمه الملمدو ار الك يد كتابده يالد وشرحه اإلمام النوو  يوالل يب الشاالع َ ي  المَ  يال  ده كتاع العمد
   ..إمام الحرمين لي  له مثيل اللويني ده المعاليبو أوكان  ينياللو المعالي  أبو علىا نز  ضيفص ال الك ارم ن األعالم 

 دال   حتدىالحدج مدن بعدد الفلدر  يالد ةلأمسد يالتندا را الد "لده غ دار ق  َشدكدال حر الهددر هلل ي  "كان إذا تكلم كما يوولدون 
"واهلل مددا غل تنددي بكثيددر علددٍم وهلل الودده، ومددا  يني:اللددو  يالمعددال الوددا  لدده أبددو وسددحاب الشدديراز انتصددر أبددو االمغددرع ثددم 

أ نددا  يعلمددون مددا معنددى الربانيددة؟ الربانيددة إن  إندد  تكددون مددع ربنددا غل تنددي إهلل ب صددالحم وخ يئددة عمددٍل بينددم وبددين اهلل" 
 وممعاكش أو حد.

 
  :الربانيةموا فات 

أورده شديخ اإلسدالم ابدن تيميده وابدن الوديم وابدن  األثدر ده  ..كعب األح ار يودو : قدرأت الدي بعدض الكتدب الوديمدة أثدرصا
ددي ا وإنمددا  ددو أثددر عددن كعددب األح ددار يوددو : رأيدد  الددي أحددد كثيددر الددي تفسدديره و ددو مددن اإل سددرائيليات ولددي  حددديثصا ق د س 
ا، يدا ابدن لدلالكتب الوديمة مكتوبصا "يا ابن  م دم هلل تخداالن مدن ذو س دلطان مدادام سدلطاني باقيصدا وسدلطاني هلل ينفدد أبددص

ت دم للع داد  الدال تلعدب، وَضدم ن  لدم  ا، يدا ابدن لدم َخَلو  هللتخشى من ضديق الدرزب الخزائندي م ندة وخزائندي هلل تنفدد أبددص
رزقم الال تتعب، الوعزتي وجاللي إن  أن  رضي  بما قسمته لم أرح  قل دم وبددنم وكند  عنددو محمدودصا وإن لدم 

ا تركض اليها ركض الوحوش الي ال ري ة، ثم هلل يكدون لدم إهلل تَدر   بما قسمته لم الوعزتي وجاللي أل سلطن عليم الدني
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ما قسمت ه لم، يا ابن لدم خلو  السماوات واألر  ولم َأع َي بخلوهن أي عييني رغيف عديٍش أسدوقه لدم؟، يدا ابدن لدم 
 هلل تسألني رزب غٍد كما لم أنلب منم عمل غد، يا ابن لدم انا لم م حب ال حوي عليم كن لي م ح ا" 

  ،فات الربانية لكن كثير من النا  بيتصور إن إحنا لما بنتكلم عن الربانية إننا بنتكلم عن شخصديات الضدائيةدو موا 
  .شخصيات مستحيلة التحويق والوقو  الي  يا الزمان

ا؟ بيتصور إن  ي رت ة من الص ديوية أو الو د يسية تترقى الي بعض األحيان إلى المالئكية أنه لم يعد ي ينب، من قدا   دي
تَدغ ف ر وه  يوو   -وجل عز– اهلل َتو يم وا إ لَي ه  َواس     6الصل : " "الَاس 
 

 نتوعلكن هللبد أن  لسنا معصومين..
ددا سدديوع اليهددا نوددص الي ل ددر  -سدد حانه وتعددالى- ابددن رجددب يوددو : ربنددا زَي ددل اهللسددتوامة باهللسددتغفار، ألن اهللسددتوامة حتمص
مددش شددرط إنددي أبوددى علددى   ددححه األل دداني اسددتويموا ولددن ت حصدوا""قددا :  - ددلى اهلل عليدده وسددلم-باهللسدتغفار والن ددي

"لدي  شدرط الم حدب العصدمة وإنمدا  شدرط الم حدب كلمدا ذ   حالة إن أنا هلل أ ذندب مسدتحيل، حفدص بدن رجدب يودو : 
لددي  شددرط الم حددب العصددمة، مددش ، -عليده الصددال  والسددالم-أقددو  تدداني؟  ددلوا علددى الن ددي أن يتالالدى تلددم الو ددمة"

   ت وى معصوم خااالص، الشرط إن أن  لما ت ين ب تمس .شرط إن أن
 

 االت   فحة جديد  مع اهلل  مهما بلغ  ذنوبم..
بين للمسددلمين الددي مكددة كددان عنددده جاريددة اسددمها زنيددر  وجاريددة اسددمها   سدديدنا عمددر بددن الخطدداع كددان مددن أشددد المعددي 

تدركتكم َكدال  وإنمدا تدركتكم م دالهلل" يعندي أندا مدش  المهدية كان يضرع اليهما نيلة النهار وعندما يتدركهم يودو  لهدم: "مدا
  .أنا بري  ب  شوية وراجع لكم تانيتع ان 

 
وبددأ اإليمدان يخدالك بشاشدته قل ده، مدر سديدنا عمدر  - لى هلل عليده وسدلم-سيدنا عمر بن الخطاع لما دعى له الن ي

ن زوجها الي السوب ي تدا  نعامصدا وشديئصا بن الخطاع على امرأ  حامل مور كان  تتلهز  ي وزوجها للسفر للح شة وكا
للسفر المر عليها عمر بن الخطاع وقا : "يا امرأ  إلى أيدن الهديه ال لدد أحسدن مدن غير دا" الوالد  لده: "دعدم عندا إندا 

 ني ب الي أر  اهلل نع د اهلل، الأر  اهلل واسعة"..
َ تم السالمة" سيدنا عمر ي تسم ويوو  لها  ح تم   السالمة؟! اللما عداد زوجهدا مدن السدوب الابتسم وقا  لها: "َ ح 

قالد  لدده: "أمددا شدعرت أن  عمددر بددن الخطداع يسددلم؟" قددا  لهدا: "أج نندد   يددا امدرأ ؟ عمددر بددن الخطداع ي سددلم؟ واهلل لددو 
 أسلم حمار الخطاع ما أسلم عمر بن الخطاع".

 ن دي  "لدو كدان بعددو  :قدا  - دلى اهلل عليده وسدلم-، الن ديمدش أسدلم ده بودى الفداروب هلل؟ شف  بوى الين؟ هلل  اأسلم و  
  ل انيحسنه األ "بن الخطاع لكان عمر

 ي الفكر  الي كده اللي الات الات خلينا نفت   فحة جديد  مع ربنا علشان كده إنم تستمر علدى حدا  مسدتويم مدع 
 دو أع م المراتب. -س حانه وتعالى-ربنا
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 ( 9من  9صفحة )  من دروس الدورة العلمية "بصائر" (2الطريق إلى الربانية )
 

ا هلل الي كل أحوالم  كن ع دص
إنددم تفضددل ع ددد هلل الددي كددل - "أع ددم الكرامددة لددزوم اهللسددتوامةامة يوددو : شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة الددي كتابدده اهللسددتو

 ".وإن لم تلد نريوصا أمامم الا نع أن  نريوصا بنفسم وهلل توو  أن الربانية انته  وأن  ؤهللء مضوا وولوا -أحوالم
َعددر    لمددن أعطددا م "يدداب ني تدَ جدداء رجددل إلددى ابددن اللددوزو الوددا : "يددا إمددام! سدد ق السددابوون وبوينددا الددي ال طددالين"، قددا :  

 الانما موهلل   و موهلل م".
 وي عل ني قو  الوائل:

 الي وما  األغنياء وأن  يا ربي الغني وهلل ي َحد  غنا دددددم
 وا دددا  ما أقدددددربي ورع الن ادددالي وما  األقوياء وأن  يدددددم

 مالي وما  أبواع الملو  وأن  َمن خلق الملو  وقسم األمال 
 ا ددددير رضدددد أسعى لغدددم أعدددا  أو الليسخطوا أنا لددددي النالليَدر   عن

 
   .. يه  ي الربانية، أسأ  اهلل عز وجل أن يَم ن  علينا وعليكم وأن يلعلنا ع ادصا ربانيين
ا لم، اللهم هلل تلعل أ نسنا إهلل بم وهلل حاجتنا إهلل إليم.  اللهم أ لحنا لنكون ع يدص

 
   

 تم بحمد اهلل
 وتفضلوا  نا: منتديات الطريق إلى اهلل الي الي قسم تفريغ الدرو ر  للنشر على الن  شا دوا الد

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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