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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهدده اهلل الدال مضدل لده
ومددن يضددلل الددال ددادو لدده ،وأشددهد أن هلل إلدده إهلل اهلل وحددده هلل شدريم لدده وأشددهد أن محمد صدا ع ددده ورسددوله ،اللهددم ددل
على محمد وعلدى ل محمدد كمدا دلي علدى إبدرا يم وعلدى ل إبدرا يم إندم حميدد مليدد ،اللهدم بدار علدى محمدد
وعلى ل محمد كما بارك على إبرا يم وعلى ل إبرا يم إنم حميد مليد.
أح تي الي اهلل :الطريق إلى الربانية
لو ربنا َح م ..يصنع لم المعلزات
الربانيدة قدلنددا إن ددي أجمددل عالقدة حددب بددين ندرالين ،عالقدة حددب بددين ربنددا وبددين ع ددده ،عالقدة مت ادلدة ،عالقددة جميلددة
ج صدا ،يااااه لو ربنا َح م ،اهلل-س حانه وتعالى -الملم ملم الملو يح دم مدن الدوب سد ع سدماوات ،لدو ربندا ح دم..
يصنع لم المعلزات ،الشيخ كشم -رحمه اهلل -كدان أحدد الندا الدي مدر بيودو لده دو اند ليده مدا عددتش بتشدتم

السددادات ال دي خطََ دم وال دي كالمددم؟ م دا رشددو ؟ قددا لدده" :يددا بن دي أنددا لددو قدل د لربنددا الت دراع ده يعملهددولي د ددب
يعملهددولي د ددب" ،رشددو إيدده وبتددا إيدده! أ دي دي دو الرباني دة :اليوددين ال دي موعددود اهلل ،بعي د صدا عددن كددل التن ي درات

والتعريفات.

الليكن اهلل اختيار األو  ..هلل تودم أحد على اهلل
الرباني دة مددش معاملددة أل الرباني دة دددب الددي المعاملددة مددع اهلل س د حانه وتعددالى ،إن لمددا يددتحك قدددامم ربنددا -سد د حانه
وتعددالى -ال دي موقددف الددي اختيددار وحددد تدداني ي وددى ربنددا اختيددار رقددم 1علشددان كددده سددهل بددن ع ددد اهلل التسددترع َع درف

الربانية الي تفسيره قا " :الربانيون م الديين هلل يختدارون علدى اهلل أحدد" أو حدد ي ودى رقدم 2و3و4و 20إنمدا ربندا -

س حانه وتعالى -ايه؟ رقم.1
ماذا لو اختار اهلل؟
اإلمام الي ي يروو إن الي أحد الصالحين يدعى بشير الط رو ،بشير الط رو كان رجل من األغنياء كان لديه خمد
ٍ
مائة من اللوامي  ،ثرو ك ير ج صدا وكان مزرعته متاخمة لحامية الروم ،الغارت حامية الروم على جواميسه وتركوا
الع يد وكان لديه  100من الع يد ،اللاء الع يد يهرعون إليه قالوا :يا سيدنا يا موهللنا أخيت اللوامي
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ثم قا " :وأنتم أحرار الي س يل اهلل" ،الوا ابن له" :يا أبتي أَالد َورت دنَا اللدوامي

والع يدد؟" الودا " :يدا بندي إن اهلل -عدز

وجل -أراد أن يمتحنني الأردت أن أزيده" ،ماذا لو اختارنا اهلل؟
لم ينته زمن المعلزات ..اهللستغفار يحوق المستحيل

و ده مفهوم الربانية ،لو ربنا َح م يصنع لم المعلزات ،المعلدزات لسده مدا انتهدتش لدن تنتهدي ،واهلل -عدز وجدل-
بينددز علددى ع دداد ندرا م ا ن ليددات والتوحددات مددن عنددده .يددروو بعدض أ ددل العلددم أن اإلمددام أحمددد بددن حن ددل الدي أحددد
أسدفاره ،مدر كدان مسداالر الدي بلدد هلل يعرالدده اليهدا أحدد اللدم يلدد مدن أراد أن يددي ب لده اللمدا ذ دب إلدى دال العشدداء،
رجال غلي صا قا له" :يا يا قم من مكاندم" ،قدا " :واهلل مدا أدرو
انتهى من الته ونام ،اللاء حار المسلد وكان ص
أيددن أذ ددب ،مددا أعددرف مكددان لخددر أبيد اليدده" ،قددا لدده" :لددي

شددأني ،اخددرج مددن المسددلد" التركدده وولددى ثددم عدداد إليدده

قائال" :ألم أقل لم قم؟" اللم يلد اإلمام أحمدد بددا الودام وخدرج مدن المسدلد وجلد
نائما الانتهره ص
الوجده ص

علدى عت دة

المسلد ،اللما خرج يا الحار الغليظ رله على عت ة المسلد قا له" :ألم لمر ؟ أهلل تنتهدي؟" ثدم أخديه مدن رجلده

وجر اإلمام أحمد بن حن ل ووضعه الي منتصف الطريق..
َ
وكان يا على مدرأع خ داز وضديء -يعندي رجدل دال  -الندادع عليده الودا " :يدا ذا الشديب أَق دل" الأخديه وأدخلده إلدى
بيته وأ ل حاله وضيفه وأجلسه وكان يا الخ داز يعدد نعدام الصد اي يعندي يعدد خ صدزا ،الدرله اإلمدام كلمدا أراد أن يخ دز

أو يطهو أو يفعل شيئصا ييكر اهلل :س حان اهلل والحمد هلل وهلل إله إهلل اهلل واهلل أك ر وهلل حو وهلل قو إهلل باهلل،

الوا له اإلمام أحمد مستعلصا" :مني متى وأن على يا؟ قا له" :مني بلغ وعولد أالعدل ديا ،مدا العلد شديئصا إهلل
أذكر اسم اهلل عنده"..

قددا لدده" :ومدداذا وجدددت عنددد دديا؟" قددا " :واهلل مددا سددأل اهلل -عددز وجددل -شدديئصا إهلل أعطانيدده ،إهلل شدديئصا واحد صدا" قددا :

"ومددا ددو؟" قددا " :أن أرع أحمددد بددن حن ددل" ،الوددا " :أن تددرع أحمددد بددن حن ددل؟ جدداء اهلل –عددز وجددل -لددم بأحمددد بددن
ملرورا بودميه بين يديم".
حن ل
ص
إذا َل ما بينم وبين اهلل أ ل اهلل لم كل شيء
الهم يعني إيه الربانية؟ الربانية أن الع د إذا أ ل ما بينه وبين اهلل أ ل اهلل -عزوجل -ما بينه وبين النا  ،اهلل

عز وجل -من أسمائه المهيمن ،كدل شديء بيدده ،إذا أَ دلَح مدا بيندم وبينده يرتدب لدم كدل شديء وينصدا لدم كدلأحد ،ابن الويم يوو :

"مددن َع دم وقددار اهلل –عددز وجددل -ال دي قل دده وق دره اهلل -عددز وجددل -ال دي قلددوع النددا أن ي ديلوه ،ومددن أنددا اهلل –عددز
وجل -سرا أح ه النا شاؤوا أم أبَوا".
أرزاقنا كلها بيد اهلل
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يعني سيدنا عمرو بن العدا -رضدي اهلل عنده -لمدا دخدل مصدر وكدان المصدريين متميدزين-ن صعدا -لمدا دخدل مصدر كدان

عندد م اعتوداد إن النيدل ذكدر وهلل يفديض إهلل إذا ألودوا اليده جاريدة مليحدة قدربانصدا للنيدل كدي يفديض الداذا أالدا

النيدل سددووا

وزرعوا مزارعهم.

اللما دخل عمرو بن العا

وجد يا اليوم يسمى يوم الو ك الوا لهدم" :واهلل هلل يكدون ديا الدي اإلسدالم أبد صدا ،إن اهلل

–عز وجل -و اليو يَدرزب و و اليو يفيض النيل" ،قدالوا" :يدا قائدد ،يدا أميدر المسدلمين ،إنندا إن لدم نفعدل ديا َجدف

النيل وأجدع ولن يفديض ديا العدام" ،الودا لهدم" :واهلل هلل يكدون ديا الدي اإلسدالم ابد صدا" قدالوا لده" :قلندا لدم وسدترع"

وبالفعل سيدنا عمرو بن العا

منع يه التواليد وبالفعل النيل أجدع وأقحك ولم يفض..

قالوا له :مش قلنا لدم الأسدوك الدي يدده ،ولدم يددر مداذا يفعدل ،الأرسدل إلدى خليفدة المسدلمين عمدر بدن الخطداع رسدالةص
وشري له اليها مفهوم ما حدث ،الولب عمرو بن الخطاع الرسالة وكتب اليها" :بسم اهلل الرحمن الدرحيم ،مدن ع دد اهلل
عمر بن الخطاع إلى ع د اهلل نيل مصر :السالم عليكم ورحمة اهلل ،الان كن تلرو مدن قَدل نفسدم الدال تلدرو ديا
العام ،وإن كن تلرو من قَل اهلل الواحدد الوهدار الأسدأ اهلل –عدز وجدل -الواحدد الوهدار أن يفيضدم علدى أحسدن مدا

تكون" .الألوي الرسالة الي النيل الفا

على أحسن ما يكون .ي دو يا جماعة الربانية.

الربانية :إن إن عارف من أين تؤكل الكتف ،عارف تلي ها منين ،ما تلفش وتدور ،اتها من مكانها الص .
ربم رحيم ..هلل يخي من أحسن ال ن به
الدي اهللسددرائيليات إن امدرأ جدداءت لموسددى-عليدده السددالم -قالد " :يددا موسددى اد اهلل –عددز وجددل -أن يرزقندي بولددد"
الدددعا موسددى-عليدده السددالم -رب ده الوددا " :اللهددم إن دي أسددألم أن ترزقهددا الولددد" الوددا اهلل" :يددا موسددى قض دي األمددر إن دي
كت تها عويم" الوا موسى للمرأ " :اتق اهلل وا رو ،الان ربم كت م عويم".
الي

ثم عادت بعد سنة وقال " :يا موسى اد لي ربم أن يرزقني بولد" الدعا موسى ربه الودا " :يدارع! اللهدم إندي

أسألم أن ترزقها الولد" الوا اهلل -عز وجل" :-يا موسى قضي األمر إني كت تها عويم" الوا لهدا" :اتدق اهلل وا د رو،
الان اهلل قد كت م عويم"..
ثم َول وأتَدته بعد سنة تحمل ول صدا الي يديها الوا موسى" :ولد من يا؟" قال " :ولدو" قدا  " :ديا ولدد ؟" قالد :
"نعم" قا " :كيف؟" قال " :دعوت اهلل الانه رحيم" ،النادع موسى ربه قا " :يارع كيف وقد كت تها عويم؟" قدا " :يدا
موسى كت تهدا عوديم و دي تودو يدا رحديم ،كت تهدا عوديم و دي تودو يدا رحديم ،كت تهدا عوديم و دي تودو يدا رحديم السد و
رحمتي قدرتي الرزقدتها مني الولد".
يه ي الربانية .علشدان كدده اإلمدام علدي -رحمده اهلل -لمدا سدئل عدن تعريدف الز دد قدا " :الز دد أن تكدون أوثدق ممدا
الي يد اهلل أكثر من ثوتم مما الي يد النا " ،يعني ت ودى واثدق إن اللدي عندد ربندا مدا بيدروحش " َوإن مدن َشدي ٍء إهلل عند َدنَا
خزائنه وما ندندزله إهلل ب َود ٍر معل ٍ
وم" الحلر21:
ََ ََ َ
َ َ
مادم مع اهلل الال تخش أح صدا
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لمددا دخددل الخددديوو إسددماعيل اللددامع األز ددر قددام كددل النددا و مدوا إهلل شدديخ اللددامع األز ددر الضدل قاعددد ومددد رجليدده
الخرج الخديوو إسماعيل من اللامع األز ر و و مستاء الأرسل أحدد حراسده بسدر مدن المدا إلدى ديا الشديخ ،وقدا
له" :اذ ب له وقل له :إن الخديوو َأمر لم ب عض الما الان أخي السر منم الأرسل رأسه -يعندي ايده؟ موتده" -اللمدا
ذ ددب إليدده وجددده علددى حالتدده مددادا قدميدده ،الوددا لدده" :يددا إمددام إن الخددديوو إسددماعيل أمددر لددم بهدديا المددا المدد يددد
إليه"..
الوا له" :يا بدنَي أخ ر َمن أرسدلم أن الديو يمدد رجليده هلل يمدد يدداه" ،دو الثودة الدي اهلل ،حسدن ال دن الدي اهلل ،إن أندا
نو ما أنا معايا ربنا محدش يودر علي.

استعانم باهلل أقوع من كل الحصون ال شرية
سدديدنا خالددد بددن الوليددد لمددا حا ددر حصددن تَددمر وحصددن تَددمر ده ال دي ريددف دمشددق -أسددأ اهلل عددز وجددل أن يد َعل دل
بتحريره -لمدا حا در حصدن تَددمر وكدان الحصدن ده كدان عدالي وكدان الدي الشدتاء واشدتد الحصدار أوو علدى المسدلمين

وكددان قائددد حاميدة الددروم يعلدي ناب صودا ويعلدي ناب صودا ويعلدي ناب صودا ويصددطاد المسددلمين بالسددهام ،الأرسددل إليدده خالددد رسددالة
مفاد ا قدا لده" :واهلل لدو اخت دأتم الدي السدحاع أل دع َدنا اهلل إلديكم أو ألمطدركم اهلل عليندا ،مدا جئنداكم إهلل ونحدن نعلدم

أنكم ستفتحونه لنا" الَ َدع الرعب الي قل ه والت الحصدن أمدام المسدلمين ،علشدان كدده الرسدل الدي سدور إبدرا يم َلدوا
دل َعلَددى اللدده َوقَددد َ د َدانَا
يحدداوروا قددومهم ،وقددومهم يشددككوا ال دي ربنددا-س د حانه وتعددالى -قددالوا لهددمَ " :وَمددا لَنَددا أّا
ََل نَدتَد َوكد َ
س دلَنَا " إبرا يم12:
ضيع أ له
اهلل هلل ي َ
إحنا بيننا وبين ربنا تاااريخ من معاملة ،إحنا على يوين بوعدود اهلل ،السديد داجر لمدا سديدنا إبدرا يم سدابها قالد " :يدا
إب درا يم أتتركنددا؟" السددك قال د " :يددا إب درا يم لهلل أمددر بهدديا؟" قددا " :نعددم" قال د " :إ صذا هلل يضدديعنا ،إن اهلل هلل يضدديع

أ لدده" الربانيدة يددا جماعدة مددش رت ددة وهلل نلمدة وهلل نسددر وهلل أو حاجددة ،الربانيدة دو معاملدة و دددب الدي المعاملدة ليسد
ادعاء أب صدا.
احير أن تكون بين النا قدي

ومع اهلل إبلي

نددابليون بونددابرت كددان ليدده كلمدة لطيفددة أوو ،كددان بيوددو إنده محدداط بملموع دة مددن الكهندة يصدددعون رؤوس دنا الددي كددل
مناسد ة إن دديه الدددار الدددنيا ليسد موددامهم وهلل مكددانهم ويضددعون أيددديهم علددى أو شديء تسددوك أيددديهم عليدده الدي كددل
مناس ة وهلل يتركون لنا شيئصا الهوهللء كهنة مدعون.

و ده تو يف كثير من النا الي واقعنا يَدعى أنده قددي

وبينده وبدين اهلل إبلدي

الحودة أن تواالدق سدريرتم
أمدا الربانيدة َ

عالنيتم يه ي الربانية ،الربانيون يخاالون من اهلل -عز وجل -ويخلصون له وأقسى ما ينز عليهم أن يطلع أحد
على عملهم.
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كان أحد السلف بشر بن الحار الحاالي وكان له خلو الدخل أحد نل ته إلى خلوته ليراه كيدف يتع دد الودا  :وجدتده
يصلي أربع ركعات لم أرع الي حسنهن أحد يصلي مثلهدا ،وسدمعته الدي سدلوده يودو " :اللهدم إندم تعلدم الدوب عرشدم
أن الدي أحددب إلدي مددن الشددهر  ،اللهدم إنددم تعلددم الدوب عرشددم أن الفودر أحددب إلددي مدن الغنددى ،اللهددم إندم تعلددم الددوب
عرشم أن ح م أحب إلي من الدنيا ومدا اليهدا" ال كدى ديا الطالدب لمدا سدمعه منده ،الراعده أنده رأه الودا " :اللهدم إندم
تعلم الوب عرشم أني لو كن أعلم أن يا موجود ما كن تكلم بهيا" ي دو الربانية عالقة الع د باهلل.
احير الرياء ..الهو يح ك األعما
ضدرته الوالدا جداء
اإلمام المواردو أحد ك ار أئمة الشاالعية و احب تفسير النك والعيون تفسير مشهور ج صدا ،لمدا َح َ

بأحددد نل تدده وقددا لدده " :ددنف كدديا وكديا وكدديا مددن الكتددب ووضددعته الدي موضددع كدديا ،الددان أنددا مد اللددو رأيتندي ق ضد

يدددو الدال تنشددر ا الانده لدم يو ددل مندي شديء وإن رأيتندي بسددطتها الانشددر ا الددان اهلل –عددز وجددل -قَ لهددا مندي" اللمدا مددات

بسك يده النشر ا تالميتده ،خدايف يكدون اليهدا شديء مدش هلل أو تكدون لدم تدتَو دل إلن ربدم -سد حانه وتعدالى -بيودو :

ين إ َذا ذكد َدر
"إن َمددا يَدتَد َو ددل اللدده مد َدن المتوددين" المائددد  27:المتوددين بد ! "إنمددا" ده أعلددى أسدداليب الحصددر ،المتوددين "الددي َ
الله َوجلَ قدلوبدهم" األنفا 2:
كان أحد أ ل العلم اسمه ابن م َحيريز ،ابن محيريز ده إمام ك ير ج صدا اللما ذ ب لي تا قما صشا الي السدوب ذ دب رجدل
إلى دكان احب الوماش الوا له" :يا يا أتا ابن محيريز الأ ل له واستو ي به" الغضب ابن محيريز وقا :

"يا يا! إننا هللنأكل بديننا وإنما نشترو بأموالنا" ،أنا ماباكلش بديني إنما بأشترو بايه؟ بمالي! يه ي الربانية.
الربانيون يتدبرون ليات اهلل
الربانية :أن يفت اهلل -عز وجل -عليم المغاليق بل ما لم يفتحده علدى أحدد غيدر  ،الودراء المشدهور جد صدا اللدي احندا

يومدا
مامدا ص
ورعدا اللمدا أراد أن يودرأ ص
بنورأ بيها الي الورلن-قراء حفص عن عا دم ،-اإلمدام عا دم بدن أبدي النلدود كدان إ ص

دض َه َدر َ " الشدري:1
ضعنَا َعن َ
سور الشري قرأ قو اهلل -عز وجل" -أَلَم نَش َري لَ َ
م َد َر َ * َوَو َ
م وزَر َ * اليو أَند َو َ
 3بكدى و ددرح حتدى أغشدي عليده اللمددا أالداب قددالوا لده" :يددا موهللنددا بكيد الدي غيدر م د ٍ
دم" يعندي دديا المكدان هلل ليدة مددن
ليات النار وهلل لية من ليات اللنة ،بكي الي غير م ٍ
م َد َر َ "؟
م الما اليو ي كيم؟ "أَلَم نَش َري لَ َ
ض َه َر َ " السأل نفسي ما دو الدوزر الدييي أنودض هدر
ضعنَا َعن َ
قا قو اهلل –عز وجلَ " :-وَو َ
م وزَر َ * اليو أَند َو َ
رسو اهلل حتى يفعل بنا كيا؟ دو اسمها يا جماعة الربانية.
قدوتنا إمام الربانية لى اهلل عليه وسلم
ومدش ينفددع نددتكلم عددن الربانيدة ونسدديب إمدام الربانيدة سدديدنا الن دي -ددلى اهلل عليدده وسدلم -كددان ع د صدا ربانيصدا لمددا دخددل

عمرو بن ع يدد علدى السديد عائشدة الودا لهدا" :يدا أم المدؤمنين حددثينا عدن أعلدب مدا رأيتدي مدن رسدو اهلل -دلى اهلل
عليه وسلم" -قال  :وأو أمره لم يكن علصا؟ نام بلوارو ذات ليلة حتى َم
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الوام الول  :إلى أين يا رسو اهلل؟ قا  :ذريني يا عائشة قلد  :إلدى أيدن يدا رسدو اهلل؟ الداني أ دوع قربدم وأؤثدر ح دم
الوا  :ذريني يا عائشة ،ذريني أتع د لربي ،التركته الوام الك ر ثم ف قدميه بين يدو اهلل و لى تودو السديد عائشدة:
ال كى حتدى بلد دموعده لحيتده ،ثدم ركدع حتدى بَدلد دموعده حلدره ثدم سدلد حتدى بلد دموعده األر اللمدا انفتدل مدن
شكورا؟
الته قل  :يا رسو اهلل أولم يغفر اهلل لم ما تودم من ذن م وما تأخر؟ قا  :يا عائشه أالال أكون ع صدا
ص
كدان إذا رأع الدري اشددتدت يددخل ويخددرج ويخدرج ويددخل وهلل يوعددد وكدان يدرع الدي وجهده الفددز ويودو " :أخشددى أن
تكون عيابصا".

وال دي ددحي مسددلم لمددا السدديد عائش دة س دئل متددى يسددتيوظ الن ددي -ددلى اهلل عليدده وسددلم -قال د  :كددان إذا سددمع
الصارح اللي و الديم وثدب مدش قدام! وثدب مخاالدة أن تضديع عليده الصدال كاند تودو  :كدان يكدون معندا الداذا سدمع
المؤذن كأنه هلليعرالنا وهلل نعراله.
قمة الربانية ..حتى الي أ عب المواقف
وال دي أحن دم المواقددف الن ددي-عليدده الصددال والسددالم -أث د قم دة الرباني دة بعددد غددزو أحددد والتسدداؤهللت الكتي در الل دي
حصل من الصحابة ،كله بيسأ إزاو؟ قا لهم :اسدتووا حتدى أثندي علدى ربدي ثدم رالدع يدده الودا " :اللهدم لدم الحمدد
كلدده اللهددم هلل قددابض لمددا بسدط وهلل باسددك لمددا ق ضد وهلل ددادو لمددا أضددلل وهلل مضدل لمددا دددي  ،وهلل م َودرع لمددا
بَدعدت وهلل مَدعد لما قرب وهلل معطي لما منع وهلل مانع لما أعطي ..

اللهم ابسك علينا من الضلم ورحمتم وبركتم ،اللهم إني أسالم النعيم المويم الديو هلل يلدو وهلل يدزو  ،اللهدم إندي

العيلة ،واألمن يوم الخوف ،اللهم إني عائي بم من شر مدا أعطيتندا ومدن شدر مدا منعتندا ،اللهدم َح دب
أسالم النعيم يوم َ
إلينا اإليمان وزينه الي قلوبنا وَكره إلينا الكفدر والفسدوب والعصديان واجعلندا مدن الراشددين ،ربندا توالندا مسدلمين ،وألحوندا

بالصالحين" .ده إمتى؟ بعد غزو أحد ،منتهى الربانية ،كل األالعا إند اللدي بتعملهدا يدارع ،احندا مدش بنعمدل حاجدة،
إن أردت أن ننتصر الحكمتم ،وإن أردت أن نخز ونهزم العدلم.
الربانيون ..إذا رأيتهم شعرت بالهي ة الي وجو هم
دؤهللء الع دداد الربددانيون قَدلدوا الدي دديا الزمددان ،يعندي الدي ددحي الترغيددب والتر يددب يوددو ع ددد اهلل بددن بصددر" :سددمع
حديثصا مني ٍ
رجال قَدلوا أو َكثروا اللم ترع مدن لدم يهداع الدي اهلل الداعلم أن األمدر قدد
زمان نويل أنم لو جالس عشرين ص

َرب" قل الربانيون وقل حويوةص الونوات ،جعفر بن سليمان كان يوو " :كن إذا َو َجدت وحشدةص الدي قل دي ذ د إلدى
محمد بن واسع الما إن ن رت إلى وجهه أح

أن وجهه وجه ثكلى الأجد رقة الي قل ي".

وكددان ع ددد اهلل بددن الم ددار يوددو " :كن د إذا ن ددرت إلددى الفضدديل بددن عيددا

احتوددرت نفسددي واحتوددرت عملددي" ،بددل

محمددد بددن سددديد كددان إذا دخددل السددوب َك در النددا وك در الصد يان بددل واليهددود والنصددارع كددان إذا رؤو ذكددر اهلل -عددز
وجددل -بددل ع ددد اهلل بددن الم ددار كددان إذا ارتوددى المن ددر وقددا " :إن الحمددد هلل" بكددى كددل َمدن الدي المسددلد ،وإذا قددا :
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"نحمده ونستعينه ونستغفره" أجهش كل َمن الي المسلد بال كاء ثم يرالع إ عه إلى السدماء اليودو " :وإندم لدتعلم مدا
نريددد" اليوولددون لدده" :ومدداذا يعلددم من دم" اليوددو  " :ددو يعلددم أنن دي هلل أريددد مددن الدددنيا وهلل مددن ا خددر إهلل ددو" دديه ددي
الربانية.
االعل ما يرضي اهلل وهلل ت الي بمكانتم وهلل سمعتم
الربانية :إن أن ما ت واش خايف على مكانتم وهلل على شكلم وهلل على سمعتم وهلل على أو حاجة أنا ب

براعي

ربنا ،و ده الربانية .اإلمام مالم لما جاءه رجل من العراب َحمله أ ل العراب بأربعين مسدألة الأجدأع علدى أربعدة وأبودى
ستة وثالثين الي المدينة ،وكلما أجاع عن مسألة قا له" :يا يا إن ن دن إهلل نصدا ومدا نحدن بمسدتيونين" الودا لده" :يدا
أرسدلني أ دل العدراب إليدم لتودو لدي هلل أعلدم؟ قدا لده" :أخ در َمدن أرسدلم أن مالدم يودو لهدم هلل أعلدم ،هلل أعلدم
إمام َ

هلل".

ع د اهلل بن عمر لما جاءه رجل يسأله الي مسدأل ٍة قدا لده" :هلل أدرو" قدا " :ابدن عمدر هلل يددرع؟" قدا " :نعدم ابدن عمدر
هلل يدرع" اللما َولى يا الرجل قَد ل ابن عمر يد نفسه وقا " :رحم اهلل ابن عمر سئل عما هلل يدرو الوا هلل أدرو"
ي دو ياجماعة الربانية.
ولما حج أبو إسحاب الشيرازو وكان أبو إسحاب الشيرازو ده َعلَم من األعدالم كدان مؤلدف كتداع المهديع ،المهديع

المي َ ب الشاالعي واللي شرحه اإلمام النووو الدي كتابده الك يدر اسدمه الملمدو  ،المهدم كدان َعلَدم
ده كتاع العمد الي َ
من األعالم الك ار النز ضي صفا على أبو المعالي اللويني وكان أبو المعالي اللويني ده إمام الحرمين لي له مثيل..
شدق لده غ دار" التندا را الدي مسدألة الدي الحدج مدن بعدد الفلدر حتدى دال
كان إذا تكلم كما يوولدون "كدال حر الهددر هلل ي َ
المغددرع ثددم انتصددر أبددو اسددحاب الشدديرازو الوددا لدده أبددو المعددالي اللددويني" :واهلل مددا غل تنددي بكثيددر علد ٍدم وهلل الودده ،ومددا

غل تنددي إهلل بصددالحم وخ يئددة عمد ٍدل بينددم وبددين اهلل" أنددا يعلمددون مددا معنددى الربانيددة؟ الربانيددة إن إن د تكددون مددع ربنددا
وممعاكش أو حد.
موا فات الربانية:
كعب األح ار يودو  :قدرأت الدي بعدض الكتدب الوديمدة أث صدرا ..األثدر ده أورده شديخ اإلسدالم ابدن تيميده وابدن الوديم وابدن

كثيددر الددي تفسدديره و ددو مددن اإلسدرائيليات ولددي

حددديثصا قدسدديا وإنمددا ددو أثددر عددن كعددب األح ددار يوددو  :رأيد الددي أحددد

الكتب الوديمة مكتوبصا "يا ابن لدم هلل تخداالن مدن ذو سدلطان مدادام سدلطاني باقيصدا وسدلطاني هلل ينفدد أبد صدا ،يدا ابدن لدم

وضدمن لدم
هللتخشى من ضديق الدرزب الخزائندي م ندة وخزائندي هلل تنفدد أبد صدا ،يدا ابدن لدم َخلَوتدم للع داد الدال تلعدبَ ،
دودا وإن لدم
رزقم الال تتعب ،الوعزتي وجاللي إن أن رضي بما قسمته لم أرح قل دم وبددنم وكند عنددو محم ص
تَدر

بما قسمته لم الوعزتي وجاللي ألسلطن عليم الدنيا تركض اليها ركض الوحوش الي ال رية ،ثم هلل يكدون لدم إهلل
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ما قسمته لم ،يا ابن لدم خلو السماوات واألر ولم أَعي بخلوهن أيعييني رغيف ع ٍ
ديش أسدوقه لدم؟ ،يدا ابدن لدم
َ
هلل تسألني رزب ٍ
غد كما لم أنلب منم عمل غد ،يا ابن لدم انا لم محب ال حوي عليم كن لي مح ا"
دو موا فات الربانية لكن كثير من النا بيتصور إن إحنا لما بنتكلم عن الربانية إننا بنتكلم عن شخصديات الضدائية،
شخصيات مستحيلة التحويق والوقو الي يا الزمان.
بيتصور إن ي رت ة من الصديوية أو الوديسية تترقى الي بعض األحيان إلى المالئكية أنه لم يعد يينب ،من قدا

ديا؟

اهلل –عز وجل -يوو "الَاستَويموا إلَيه َواستَدغفروه " الصل 6:
لسنا معصومين ..لكن هللبد أن نتوع
حتمددا سدديوع اليهددا نوددص اليل ددر
ابددن رجددب يوددو  :ربنددا -س د حانه وتعددالىَ -زيددل اهللسددتوامة باهللسددتغفار ،ألن اهللسددتوامة ص

باهللسدتغفار والن ددي -ددلى اهلل عليدده وسددلم -قددا " :اسددتويموا ولددن تحصدوا" ددححه األل دداني مددش شددرط إنددي أبوددى علددى
حالة إن أنا هلل أذندب مسدتحيل ،حفدص بدن رجدب يودو " :لدي

شدرط المحدب العصدمة وإنمدا شدرط المحدب كلمدا ذ

أن يتالالدى تلددم الو ددمة" أقددو تدداني؟ ددلوا علددى الن ددي-عليده الصددال والسددالم ،-لددي

شددرط المحددب العصددمة ،مددش

شرط إن أن ت وى معصوم خااالص ،الشرط إن أن لما تينب تمس .
مهما بلغ ذنوبم ..االت

فحة جديد مع اهلل

سدديدنا عمددر بددن الخطدداع كددان مددن أشددد المعدديبين للمسددلمين الددي مكددة كددان عنددده جاريددة اسددمها زنيددر وجاريددة اسددمها
المهدية كان يضرع اليهما نيلة النهار وعندما يتدركهم يودو لهدم" :مدا تدركتكم َكدال وإنمدا تدركتكم مدالهلل" يعندي أندا مدش

تع ان أنا بري ب

شوية وراجع لكم تاني.

سيدنا عمر بن الخطاع لما دعى له الن ي -لى هلل عليده وسدلم -وبددأ اإليمدان يخدالك بشاشدته قل ده ،مدر سديدنا عمدر
نعامدا وشديئصا
بن الخطاع على امرأ حامل مور كان تتلهز ي وزوجها للسفر للح شة وكان زوجها الي السوب ي تدا
ص
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"..

الابتسم وقا لهاَ " :حَتم السالمة" سيدنا عمر ي تسم ويوو لها ح تم السالمة؟! اللما عداد زوجهدا مدن السدوب

قالد لدده" :أمددا شدعرت أن عمددر بددن الخطداع يسددلم؟" قددا لهدا" :أجنند يددا امدرأ ؟ عمددر بددن الخطداع يسددلم؟ واهلل لددو
أسلم حمار الخطاع ما أسلم عمر بن الخطاع".
أسلم واهلل هلل؟ شف بوى الين؟ مدش أسدلم ده بودى الفداروب ،الن دي -دلى اهلل عليده وسدلم -قدا " :لدو كدان بعددو ن دي
لكان عمر بن الخطاع" حسنه األل اني
ي الفكر الي كده اللي الات الات خلينا نفت

فحة جديد مع ربنا علشان كده إنم تستمر علدى حدا مسدتويم مدع

ربنا-س حانه وتعالى -دو أع م المراتب.
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كن ع صدا هلل الي كل أحوالم

شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة الددي كتابدده اهللسددتوامة يوددو " :أع ددم الكرامددة لددزوم اهللسددتوامة -إنددم تفضددل ع ددد هلل الددي كددل

أحوالم -وإن لم تلد نري صوا أمامم الا نع أن نري صوا بنفسم وهلل توو أن الربانية انته وأن ؤهللء مضوا وولوا".
جدداء رجددل إلددى ابددن اللددوزو الوددا " :يددا إمددام! سد ق السددابوون وبوينددا الددي ال طددالين" ،قددا " :يددابني تَد َعددر

الانما موهلل

لمددن أعطددا م

و موهلل م".

ويعل ني قو الوائل:
مد د دالي وما األغنياء وأن يا ربي الغني وهلل ي َحد غنا

مد د دالي وما األقوياء وأن يد دا ربي ورع الند د دا ما أقد دوا
مالي وما أبواع الملو وأن َمن خلق الملو وقسم األمال

الليَدر

عني الن د دا أو الليسخطوا أنا لد دم أعد دد أسعى لغد دير رض د دا

ادا ربانيين..
يه ي الربانية ،أسأ اهلل عز وجل أن يَمن علينا وعليكم وأن يلعلنا ع ص

اللهم أ لحنا لنكون ع ي صدا لم ،اللهم هلل تلعل أنسنا إهلل بم وهلل حاجتنا إهلل إليم.

تم بحمد اهلل
شا دوا الدر للنشر على الن الي قسم تفريغ الدرو الي منتديات الطريق إلى اهلل وتفضلوا نا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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