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�   سيدي أمحد الرفاعي 
وليس هو بذاته، وامسه ية سيدي أمحد الرفاعي ر ذ هو منالذي يوجد يف مصر بداية أنوه أن 

� ولد وعاش ودفن  يف قرية أم سيدي علي، وصفته وكنيته أبو شباك، لكن سيدي أمحد الرفاعي 
، والرفاعي يف بداية القرن السادس اهلجري ذلك عبيدة التابعة إلقليم واسط جبنوب العراق، وكان

  .نسبة إىل أحد أجداده وكان امسه رفاع، فُنسب إليه
� سنتناول نبذة بسيطة عن حياته، وعن سلوكه يف طريق هللا عز وجل، سيدي أ محد الرفاعي 

  .وعن منهجه يف الوصول إىل هللا، وعن منهجه يف تربية املريدين الرتبية اإلهلية النبوية احلقة
�، وأمه تنتسب إىل سيد�  كان هو ينتسب من جهة أبيه إىل سيد� احلسني بن علي 

�، وهذا سبب من األسباب اليت قيلت يف تسميته أبو العَ  م لَ مني ألنه ينتسب إىل العَ لَ احلسن 
  .م الثاين سيد� احلسنيلَ األول سيد� احلسن، والعَ 

مني، وأطلق وقيل قوًال آخر يف سر هذه التسمية، ألنه مجع الشريعة واحلقيقة، فسمي أبو الِعلْ 
  .مني، عامل الشريعة وعامل احلقيقةعليه جمازاً أبو الَعلَ 

وكان خاله أخو أمه من كبار العارفني املشهورين يف بالد العراق يسمى الشيخ منصور الباز 
البطائحي، والبطائحي نسبة إىل البطائح وهي األماكن اجلبلية ا�اورة للقرى واملدن، واليت كان 

  .مظاهر الدنيا والشهوات واحلظوظ واألهواءوا�اهدون يف هللا لبعدها عن  يذهب إليها العابدون
ويف احلقيقة أ� أحكي الروا�ت اليت تُنسب إىل ميالد الصاحلني، وإن كنت ال أر�ح هلا نفسياً 
ألن أرى أن فيها ز�دة كبرية من املريدين، ألن العهد أن كرامات الرجل الصاحل تظهر بعد صالحه 

، وهنا يؤيده هللا تبارك مر به بدعوة اخللق إىل هللاتنفيذ ما أُ وتقواه، وحسن إقباله على هللا، وقيامه ب
وتعاىل، لكن املريدوزن جيعلون للصاحلني كرامات قبل والدته، وكرامات أثناء محل أمه به، وكرامات 

أ�م وهم أطفال سيدي أمحد الرفاعي  عند والدته، حىت أ�م ينسبون إىل كثري من الصاحلني ومنهم
يصومون رمضان وال يفطرون إال عند غروب الشمس، وهذا الكالم ال يصدقه إنس صغار كانوا 
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ز�دة لو وجد�ا يف كتاتب اعربها سريعًا وال تقف  ان وال عقالء وال حكماء، لكن هذهوال ج
  .عندها

� قد تكون مقبولة، وهي أن سيد� رسول  لكن الكرامة اليت حيكو�ا لسيدي أمحد الرفاعي 
ملسو هيلع هللا ىلص جاء سيدي منصور الباز خاله، وكان أبوه تويف قبل والدته، فذهبت أمه للعيش عند هللا 

ستلد أختك رجًال صاحلًا ُيسمى أمحد الرفاعي، فإذا منا : أخيها، فجاءه سيد� رسول هللا وقال له
  .ك وتعاىلاسطي لريبيه فإن له مقام عظيم عند هللا تبار و وكرب فاذهب به إىل الشيخ علي ال

وهو سيكون رأس األولياء كما أ� رأس : (، لكنهم يزيدونإىل هنا الرواية يصدقها اإلنسان
ذلك عنه إال من كتاب هللا، وهذا كالم ال ينبغي أن يقال ألن رأس األنبياء ملسو هيلع هللا ىلص مل يُعرف ) األنبياء

ن قد تكون هذه ز�دة من املريدين، وبعد أن أمره مواله �إلبالغ عن مقامه وقدره عند مواله، لك
، لكن كل الذي أريد أن �خذه األحباب بعني اإلعتبار أن ال يقفوا املهم ال نقف عند هذه القصة

عند أمثال هذه القصص وحيكو�ا ويتحدثون �ا، فإن األولياء أمجعني يف غناء �م عن ذكرها، 
  .ث به اآلنلكن املهم الذي حنتاجه يف حياة الرجل الصاحل ما نتحد

حفظ القرآن، مث درس الفقه على مذهب اإلمام الشافعي، مث درس التفسري، وما تيسر من 
إىل  –ي الروا�ت ككما حت  –هم يف البداية، مث أخذه خاله لغة املتاحة يف وقته، وهذا هو املعلوم ال

  .الشيخ علي الواسطي ليرتىب على يديه، وكان يعشق جمالسة الصاحلني أمجعني
يعطينا انطباع آخر أنه ال ينبغي أن يقفل اإلنسان نفسه على رجل صاحل وال ينتفع وهذا 
، فيكون على سبيل الز�رة) اعرف شيخك وزر غريه: (لكنه كما قال السادة الصاحلون �آلخرين،

وليس على سبيل املوازنة بني املشايخ، أو على سبيل الرتدد، ميشي مع هذا أم ميشي مع هذا، وهذا 
عاىل، لكنه يعرف شيخه، املريد وجيعله يف وقفة مع هللا ال يتحرك �لسري إىل هللا سبحانه وت ال يفيد

ويسلم نفسه، ويسري على �جه، ويعمل مبا أمره ووصاه به، وال مانع من الذهاب إىل غريه من 
من الصاحلني على سبيل التربك، وعلى سبيل أن يُنفح منهم بدعوة مستجابة، أو يُنفح منهم بنظرة 

  .رضوان هللا تبارك وتعاىل عليهم أمجعني ، وهذا ال مانع فيه، ألن كل الصاحلني أيَّدوا ذلكنظرا�م
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� بعد وصوله إىل هللا، كان له جمالس علمية يشرح فيها آ�ت من   سيدي أمحد الرفاعي 
ويفصله، فمثًال له كتاب امسه كتاب هللا يفسرها، أو حديث من أحاديث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوضحه 

س سرها يف أربعني جملس، وكان ا�لوهو عبارة عن أربعني حديث ف) حالة أهل احلقيقة مع هللا(
يوم اخلميس ليلة اجلمعة من كل أسبوع، يذكر احلديث من رسول هللا ويفسره، وهذا يدل يعقده 

  .على تبحره رضي هللا تبارك وتعاىل عنه يف العلم
، ، ومتسلل ال يُفلحمتلفت ال يصل: (قال يل: مر على رجل من الصاحلني فقالذكر مرة أنه 

نيا، ومرة إىل يعين كثري التلفت، مرة إىل الد) نفسه النقصان فهو دائمًا يف نقصان منومن مل يرى 
ومرة إىل  ،ة إىل ما يطلبه اإلنسان يف دنياهىل مجع املال، ومر إومرة إىل املظاهر، ومرة األهواء، 

  .ألن متلفت ال يصلحضرة هللا، وهذا ال يصلح 
، وال يريد أن يعرفه أحد، يريد وكذلك متسلل ال يُفلح، يعين الذي يدخل خفية على الصاحلني

وجيلس مع هذا، وال يعرفه  ن ميشي مع الكل، و�خذ من هذا، و�خذ من هذا، وجيلس مع هذا،أ
نسب إىل أقوام لكي يستمد منهم كما أمر هللا بد أن يُ  ، ألنه الأحد هنا وال هنا، وهذا ال يصلح

  .سبحانه وتعاىل، ونبيه ملسو هيلع هللا ىلص
� عن نفسه ليعلِّمنا ما كان حيدث مع املريدين، وهذه حقيقة أعجبتين ألن ذلك ما   يقول 

فأظل أردد يف كان حيدث معي وأ� يف بداية الطريق إىل هللا، فقد كنت أمسع بيت من القصائد، 
: ، فيقولهذا البيت شهر أو شهرين او ثالثة، إىل أن يكرمين هللا �لتحقق به فأنتقل إىل غريه

أمسعين غريها،  :فمكثت أرددها سنة حىت عملت �ا، مث ذهبت إىل هذا الرجل الصاحل وقلت له
كيف يكون ) �هل اجلفاء، وما أقبح احلب وما أقبح العلة �ألطباء ،اجلهل �ألَلِبَّاء ما أقبح: (قال

 !!إنسان لبيب وعنده عقل وال يثقفه وال ينميه �ملعلومات وز�دة القراءة واالطالع والسماع؟
وكذلك كيف يكون طبيب ويف ) الزمر٢١" (ِألُْوِيل اْألَْلَبابِ ِإنَّ ِيف َذِلَك َلذِْكَرى  : "واللب هو العقل

  !:نفس الوقت مريض؟
  طبيب يداوي والطبيب سقيم  غري تقي �مر الناس �لتقى
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 كعالج :الطبيب ال بد أن يعاجل نفسه أوًال، فهل يصلح أن يذهب إنسان لطبيب فيقول له
ال، اقلع ! فهل تنفع هذه النصيحة؟!! ؟أن ترتك السجائر، والطبيب ميسك بيده سيجارةالوحيد 

من السمنة، فيطلب أنت أوًال عنها مث أوصي غريك �إلقالع عنها، أو يذهب لطبيب يشتكي له 
وهكذا، فال بد !! فلماذا مل تفعل ذلك أنت أوًال؟! نزل من وزنه، والطبيب مسنيمنه الطبيب أن يُ 

  :أن يبدأ أوالً بنفسه
  فإذا انتهت عنه فأنت عنه حكيم  ابدأ بنفسك فا�هها عن غيها
  �لقول منك وينفع التعليم  فهناك ُيسمع ما تقول ويشتفى

كيف يعلن أنه حمب � ورسوله، أو حمب للصاحلني ) أقبح احلب �هل اجلفاءوما : (وقال له
: يقول، !!وعنده جفاء شديد من �حيتهم، أو يهامجهم، أو يعرتض عليهم، أو ما شابه ذلك؟

  .سنة، وظل يف هذا احلالفأخذ�ا وعملت �ا ملدة 
كان يقضي ليله و�اره : قوبماذا كانت عبادته اليت يتقرب �ا إىل هللا؟ يقول خادمه وامسه يع

  .يف تالوة القرآن
وكما رأينا فإن كل أحوال الصاحلني قد تكون متشا�ة، فالذي حدث مع سيدي أمحد 
البدوي، ومع سيدي أبو احلسن الشاذيل، ومع أي رجل من الصاحلني هو نفس األمر، البداية يف 

النفس أفضل شيء له هو تالوة  حفظ القرآن وتعلُّم الشريعة، مث بعد ذلك جهاد النفس، وجهاد
  .القرآن

  .والتفكر، وليس قراءة للعد والتمعنال يوجد شيء أفضل من تالوة القرآن، ولكن مع التدبر 
أيضًا ُحيكى عنه نفس األحوال اليت كانت حتدث مع الصاحلني أمجعني، وهي أن يصلي 

لشمس بثلث ساعة على الفجر، مث يقعد يف مصاله يذكر هللا خىت ضحوة النهار، وبعد طلوع ا
  .نة اإلشراق، وركعتني ُسنة الضحىاألقل يصلي صالتني واردتني عن الصاحلني، يصلي ركعتني سُ 

ركعتني قبل الفجر،  بقني أنه كان ال يقوم الليل، ولوومل نسمع عن أحد من الصاحلني السا
يوجد أحد منهم كان ينام ، وال ولكنهم مل يكتفوا �لركعتني بل ال بد أن يكون هلم وقت قبل الفجر
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بعد الفجر، فيظل إىل شروق الشمس، وبعد الشروق بثلث ساعة مع هللا فيما صح من األوراد 
الواردة عن رسول هللا، أو األحزاب الواردة عن الصاحلني، أو مع كتاب هللا تبارك وتعاىل، وهذا كان 

  .منهجه رضي هللا تبارك وتعاىل عنه يف عباداته وتوجهاته إىل هللا
خضت كثريًا من األبواب إىل هللا تبارك وتعاىل فما : ما املنهج الذي بسببه وصل؟ يقول

  .وجدت أسرع وال أنفذ من �ب الذل واملسكنة، وهو التواضع
كان أهم ما فيه أنه شديد التواضع � تبارك وتعاىل، وكانت تربيته للمريدين أول شيء أن 

� بين انظر إىل : األمثال، فكان يقول كما قال بعضهم يتخلق املريد خبلق التواضع، ويضرب هلم
فأصبحت  ،ها هللا تبارك وتعاىل إليهالَ كَ َو  ،تتواضع �ا ملا حتملت كل شيء بنفسها وملالنخلة فإ

نبات القرع عندما تواضع إىل هللا، وألصق خدَّه �ألرض محَّل هللا حتمل كل مثارها، وانظر إىل 
األرض، ألنه تواضع، وهذا ما ذكره !! ستطيع محل مثار القرع الكبرية؟األرض مثاره عنه، من الذي ي

  :احلديث الشريف
� }ا�َُّ  رَفـََعهُ  ِإالَّ  �َِِّ  َأَحدٌ  تـََواَضعَ  َوَما{   صحيح مسلم والرتمذي عن أيب هريرة 

هناك عني البصرية لألحباب، نرى أن كل من عنده شيء من الِكرب ليس ولذلك عندما ننظر ب
ق �لتواضع ِكرب، فإذا خرج من الِكرب وختلَّ ا جاهد نفسه يف اخلروج من هذا المل يف رقيه إال إذأ

  .عليه أن يفرح فإن هللا عز وجل سيصب عليه عطاءاته وهباته بغري حساب
� يقول ألصحابه إذا نزل : املباركني ذلك، فكان يقول هلم وكان سيدي أبو العباس املرسي 

: د�ن، يقوليف الو : أم على الود�ن؟ يقولون طر من السماء أين يقف؟ هل على رؤوس اجلبالامل
كذلك إذا نزل ماء العلم اإلهلامي على القلوب ال يقف إال يف القلوب اليت تواضعت حلضرة عالم 

  .الغيوب
اله لكن القلوب اليت فيها شيء من الِكرب ليس هلا يف هذه العلم اإلهلي نصيب، وهذا ما ق

�   :اإلمام أبو العزائم 
  و�لزهد تُعطى ما له تتشوق  أال � أخي �لذل ترقى وُترفعن
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  من الِكرب واألحقاد ما هو ذائق  أال من يكن يف قلبه بعض ذرة
أنه من فكان يهتم بصفة خاصة يف جماهدة نفسه ويف تربية مريديه على ُخُلق التواضع، حىت 

إن كان يفَّ عيب فدلوين : ويقول هلم صحابه أحيا�ً أهللا تبارك وتعاىل عنه كان يسأل تواضعه رضي 
أننا من : ما هذا العيب؟ قال: فيك عيب � سيدي، قال: عليه، فقال له أحد تالميذه النجباء

سيد القوم ( –انظر إىل التواضع  –أ� خادمكم : تالميذك، وأن هللا جعلنا من تالميذك، فقال
  .)خادمهم

وكان رضي هللا تبارك وتعاىل عنه من شدة تواضعه أكسب هللا قلبه شفقة حىت بكل اخللق، 
حىت احليوا�ت اليت خيشاها اإلنسان،  ،حىت �حليوا�ت، فكانت شفقته عظيمة بكل احليوا�ت

وبه جرب  واليت تؤذي اإلنسان، رأى مرة كلبًا غريب ليس من الكالب اليت تسكن يف منطقته
وحياول أن يضع له  ،يغسله الصحراء وأخذ يتعهده �لرعاية، الناس، فأخذه وخرج إىلويتحاشاه 

وُيطعمه حىت شفي، وهذا ال يتحمله إال أكابر القوم الذين جعل هللا تبارك  ،املساحيق اليت تعاجله
  .وبكل خملوقات هللا تبارك وتعاىل ،وتعاىل يف قلو�م الشفقة خبلق هللا

استغلوا هذا اخلُُلق استغالًل سيئاً يف أ�م حياولون وإن كان بعض أتباعه واملنسوبني إىل حضرته 
أن يصطادوا الثعابني واألفاعي ويستعرضون بذلك، لكن ليس هذا من منهجه، ولذلك اإلمام أبو 

 � ومن مجلتهم فجاءه أهل الطرق األخرى  ،أنه ذهب إىل مدينة دمياطوأرضاه ُروي العزائم 
حنن منسك الثعابني : الرفاعية، وحيملون الثعابني على أعناقهم ويف أيديهم ويتباهون بذلك، وقالوا

� هؤالء إن كنتم متسكون �لثعابني فكم رجًال هديتم : فقال! فماذا معك أنت من الكرامات؟
خرجها خارج القلوب لكين أُمسك ثعابني احلقد اليت يف القلوب وأُ : فسكتوا، قال! �ذه الطريقة؟

  .لتتقرب إىل حضرة عالم الغيوب
احلقد املوجود يف القلب، لكن لو أمسكت ثعابني ما الذي مينع اإلنسان من القرب إىل هللا؟ 

فدهلَّم على الطريقة احلقة اليت ينبغي أن ميشوا !! وماذا تفعل �ا؟! الدنيا كلها ستهدي من �ا؟
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" بَِقْلٍب َسِليمٍ ِإالَّ َمْن أََتى ا�ََّ : "ي جاء� به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصعليها ألن هذا هو املنهج السديد الذ
  .)الشعراء٨٩(

: بعدما فتح هللا تبارك وتعاىل عليه اقرتب أجل خاله منصور الباز البطائحي، فقالت له زوجته
بت إىل كبار ، فغضبت وذهال، اخلالفة البن أخيت أمحد الرفاعي: أوصي �خلالفة لولدك، قال

املريدين وحفَّز�م أن يطلبوا من الشيخ أن جيعل الوصاية واخلالفة لولده، فلما أكثروا على الشيخ 
أحضروا االثنني معاً، فأحضروا ابنه وأحضروا ابن أخته سُأجلي لكم حقيقة هذا األمر، : قال هلم

ود يف من النجيل املوجل مجل ضخم على كل واحد منكما أن حيضر ِمح : أمحد الرفاعي، فقال هلما
مل وجاء، وانتظروا أمحد الرفاعي الصحراء الفالنية، فذهب ابنه سريعًا ومجع النجيل ومحَّله على اجل

! وِملَ مل �يت؟ ؟انظروا أين أمحد: ن �يت فلم حيضر، وملا اقرتب اليوم من �ايته قال هلم الشيخأ
� سيدي كلما مهمت أن أقطع : قالأين الذي جئت به؟ : فأحضروه، وليس معه شيء، فقال له

هذا ! هل عرفتم؟: مهلنبتة مسعتها تذكر هللا تعاىل فأستحي من هللا أن أقطعها وهي تذكره، فقال 
) اإلسراء٤٤" (َولَـِكن الَّ تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ  ُيَسبُِّح ِحبَْمَدهِ َوِإن مِّن َشْيٍء ِإالَّ : "دخل يف قول هللا

  .فسلَّموا له! ، فمن يكون أوىل �لطريق؟ولكن هذا الرجل يفقه
�، واملريدين الذين كانوا حيضرون  توىل قيادة الطريق بعد خاله الشيخ منصور الباز البطائحي 

كيف كان يصل إليهم و  !جملسه قيل أ�م كانوا حوايل ستة عشر ألف مريد، فكيف كان يسمعهم؟
  .وتعاىل يعينه على ذلكال تسأل عن ذلك فا� سبحانه ! الكالم؟

من الشهوات واحلظوظ واألساس الذي كان يريب عليه املريدين هو تفريغ القلب �لكلية 
  .واألهواء والد��، وملئه �لكلية حبب هللا، وحب رسول هللا، وحب كتاب هللا سبحانه وتعاىل

فريغ القلب، ويقول هذه العبادة األصلية اليت كان يقوم �ا، وليس عبادة نفلية، ولكن عبادة ت
القلب إذا فرغ من هذه الشهوات واألهواء يرى األنوار العلية، وتتنزل فيه اإلهلامات الر�نية، : هلم

ويُنذره وُحيذِّره إذا ُقدِّر له أن �تية بلية أو يقع يف معصية تُغضب رب الربية، وخيربه مبا مضى، 
  .وُخيربه مبا هو آت، من الذي خيربه؟ القلب
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اهتمامه �لقلب، وتصفيته تصفية �مة، وهذه هي نفس طريقة ُكمَّل الصاحلني يف فكان كل 
  :أي زمان ومكان

  يشاهد الغيب مسرودًا ��ت  إذا صفا القلب من وهم وشبهات
  وألف عام بال قلب كلحظات  نـََفس بقلب سليم رفعة ورضا

� وأرضاه، وجعل أساسها ما يلي ) طريقتنا دين بال بدعة، ومهة بال كسل(: مث أسس طريقته 
، ألن دين ليس فيه ِبدَع، فإذا رأينا بعض الِبدَع فيمن ينتسب إليه نعرف أن هؤالء ليسوا صادقني

الرجل تربأ من البداية من كل هذه الِبدَع، وكذلك طريقة فيها مهة شديدة يف هللا، وليس فيها كسل 
� وأرضاه غاية يف   . العناية �والدهأبداً، فكان 

جيود بكل ما كان فقريًا ألمه كان أما الكرامات اليت ُيشهد له �ا فأعظمها وأكرمها أنه كان  
  .عنده

وهذه الكرامة موجودة يف أكثر من كتاب من   - جفلما أكرمه هللا عز وجل �داء فريضة احل
وعليك السالم � : القالسالم عليك �جدي، : وقف أمام احلضرة احملمدية وقال - كتب القوم 

بين، فما استطاع أن يطيل الوقوف ووقع من طوله من شدة فرحته بسماع إجابة السالم من سيد� 
  :وقال: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قالوا

  تقبل األرض عين وهي �ئبيت  يف حالة البعد روحي كنت أرسلها
  �ا شفيتفامدد ميينك كي حتظى   وهذي دولة األشباح قد حضرت

  .الكل رأى يد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خترج له، ويُقبِّلها رضوان هللا تبارك وتعاىل عليه: وقالوا
  :وملَّا حج املرة الثانية واألخرية وقف يف الروضة الشريفة وقال

  � أكرم اخللق ما نقول؟  يقولون عدمت، مب رجعتم؟
  : وهو يقولفسمعوا من الروضة الشريفة احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص

  واحتد الفرع �ألصول  قولوا رجعنا بكل خري
�، وبقي أن  وهو أنه ُيكثر كثري  شري إىل شيءأهذه نبذة بسيطة عن سيدي أمحد الرفاعي 

ليس له أصل، ال عن الصاحلني، وال عن العارفني، وال من املريدين السطحيني غري املتعمقني قوًال 
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إن املُدَّركني �لكون أربعة، سيدي أمحد الرفاعي، وسيدي : ، فيقولونياء والعلماء العاملنيعن األول
عبد القادر اجليالين، وسيدي أمحد البدوي، وسيدي إبراهيم الدسوقي، وهذه مقولة ليس حقيقية، 

وا ، فقالقد يكون كل واحد منهم كان قطبًا يف زمانه، وإن كان سيدي أمحد الرفاعي تربأ من ذلك
: أنت الغوث � سيدي، قال: نّزِه شيخك عن القطبانية، فقالوا: له أنت القطب � سيدي، فقال

نّزِه شيخك عن الغوثية، ملاذا؟ ألن فوق القطب وفوق الغوث مجاعة امسهم األفراد الذين أفردوا هللا 
  :تعاىل �لقصد، والذين يقول فيهم ملسو هيلع هللا ىلص

 َكِثريًا ا�ََّ  الذَّاِكُرونَ : َقالَ  ا�َِّ؟ َرُسولَ  �َ  اْلُمَفّرُِدونَ  َوَما: قَاُلوا اْلُمَفّرُِدوَن، َسَبقَ  ُمجَْدانُ  َهَذا ِسريُوا {
اِكرَاتُ  � } َوالذَّ  صحيح مسلم ومسند أمحد عن أيب هريرة 

  :ويف رواية أخرى
 الذِّْكرُ  َيَضعُ  ا�َِّ، ذِْكرِ  ِيف  اْلُمْستَـْهتَـُرونَ : َقالَ  ا�َِّ؟ َرُسولَ  �َ  اْلُمْفرُِدونَ  َوَما: قَاُلوا اْلُمْفرُِدوَن، َسَبقَ  {

� } ِخَفافًا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  فـََيْأتُونَ  أَثـَْقاَهلُمْ  َعنـُْهمْ    جامع الرتمذي عن أيب هريرة 
بداً، فكل أ امة خفافًا ليس عليهم شيءواستهرتوا يعين أكثروا بغري حد، وهؤالء �تون يوم القي

 عاىل أنه لكل زمان دولة ورجال، ألنواحد منهد قد يكون قطباً يف زمانه، لكن حكمة هللا تبارك وت
  .هذا يقتضي أن دعوة احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص ممتدة إىل أن يرث هللا عز وجل األرض ومن عليها

�لكرامات، وكرامة الرجل الصاحل هي كرامة للنيب يف كل زمان رجال من الصاحلني يؤيدهم هللا 
الذي يتبعه، كأن كرامات رسول هللا ومعجزاته مستمرة إىل يوم القيامة، لكن عندما يكون زمن ليس 
فيه إكرامات فإن القيامة ستكون على وشك أن تقوم، فهؤالء الرجال ال خيلو منهم زمان وال 

  .مكان
عة، فإن هؤالء كان بدايتهم القرن السادس اهلجري، األقطاب األربهم فقط لو أن هؤالء 

لكن لكل زمان دولة ورجال، !! ن أقطا�م؟والذين بعدهم مَ !! ن كان أقطا�م؟فالذين قبلهم مَ 
نـَْها َأْو ِمْثِلَها نَنَسْخ ِمنْ َما : "وهذه حكمة هللا كما قال  )البقرة١٠٦" (آيٍَة أَْو نُنِسَها َ�ِْت ِخبَْريٍ مِّ

ا تقال على آ�ت القرآن تقال على اآلية اإلهلية اليت يقيمها هللا سبحانه وتعاىل يف واآلية كم
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َنا بـََيانَهُ مثَُّ ِإنَّ : "األكوان، وهو الرجل الصاحل الذي وهبه هللا البيان تصديقًا لقوله يف القرآن " َعَليـْ
من يب لو بنيَّ فلن يُبنيِّ أحد فأمره هللا أن يرتك البيان ألن النالنيب كان يريد أن يبني، ) القيامة١٩(

ىل بيان يناسب العصر، فيُلهم هللا عز وجل رجاالً يف كل عصر يبينون  بعده، لكن كل عصر حيتاج إ
حىت يظل إعجاز شرع هللا،  ذي هم فيهشرع هللا مبا يناسب هذا العصر الكالم هللا، ويبينون 

  .من عليهاوإعجاز كتاب هللا مستمر إىل أن يرث هللا عز وجل األرض و 
نسأل هللا تبارك وتعاىل أن ينفعنا �لصاحلني، وأن ميأل قلوبنا حببهم، وأن يوفقنا للسري على 

  .، وأن ُخيلِّقنا �خالقهممنهاجهم
� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم   وصلى هللا وسلم و�رك على سيد


