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 طرائف صوفية

  محاضرة لسيدي العارف باهلل  حسن كامل الملطاوي... نفعنا هللا به وأمدنا بمدده 

 : في الصوم 

 يقول اإلمام أبو طالب المكي رضي هللا عنه أن الصوم عند الصائمين هو صوم القالب الجسدي 

همم الدنية ) أي الجسد ( ، أما صوم الخصوص من المؤمنين فهو صوم القلب ) أي الروح( عن ال

واألفكار الدنيوية ، ثم صوم السمع والبصر واللسان عن تعدي الحدود ، وصوم اليد والرجل عن 

البطش والسعي في أسباب النهي ، فمن صام بهذا الوصف فقد أدرك وقته في جملة يومه ، 

 وصار له في كل ساعة من نهاره وقت ... وقد عمر يومه كله بالذكر... و لمثل هذا قيل" نوم

 الصائم عبادة ونفسه تسبيح " 

فمن صام عن األكل والجماع ،و تعدي الحدود وأضاع..... فهو مفطر عندد هللا عدو وجدل ، صدائم 

 عند نفسه ألن ما أضاع أحب إلى هللا عو وجل وأكثر مما حفظ .

 في لطف هللا بعبده : 

 فددوا الكفايددة ،  يقددول اإلمددام  الق دديري رضددي هللا عندده ت مددن لطفدده تعددالى بعبدداده أندده أعطدداهم

وكلفهم دون الطاقة ، قال سبحانه ) وأسبغ عليكم نعمة ظداهرة وباطندة ( واألسدباا مدا يف دل 

عن قدر الحاجة ، وقال في صفة التكليف ) ومدا جعدل علديكم فدي الددين مدن حدرل ( وقدال هللا 

ل تعالى ) وي ع عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهم ( ....واإلصر هو الثقل ، واألغدال

ال دائد ، وقال صلى هللا عليه وسلم ) بعثت بالحنيفيدة السدمحة السدهلة ( الحنيفيدة أي ال دريعة 

المائلددة عددن كددل ديددن باطددل ، وقددال صددلى هللا عليدده وسددلم ) يسددروا و  تعسددروا وب ددروا و  

 تنفروا ( 

ا دفعدة وإنه تعالى لما أوجب على العبد في اليوم والليلدة  ممدص صدلوا  ، لدم يكلفده أن يؤديهد

واحدددة بددل جعلهددا عليدده منجمددة ، فصددالة يومددك لددم يقب ددها منددك دفعددة واحدددة ،و أعطدداك مددن 

 الرزا ما يكفيك لسنين كثيرة و أنت ت كو  وتتهم .

  ومددن لطفدده تعددالى بالعبدداد حفددظ التوحيددد فددي القلددوب وصدديانة العقائددد عددن ا رتيدداب وسددالمة

لدذين ممندوا بدالقول الثابدت فدي الحيداة الددنيا القلوب عن ا ضطراب قال هللا تعالى ) يثبت هللا ا

 وفي اآلمرة ( 

فإن بقاء المعرفة بين وح ة الذلة ، أعجب مدن إمدرال اللدبن بدين الفدرد والددم ..الفدرد )هدو تفدل 

الكرش(، ولكن جر  سنته سبحانه بحفظ كل لطيفة بين كل كثيفة ، بل أجري سنته بامفاء الودائع 
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عل الحجر الصدلد معددن الدذهب والف دة وكثيدر مدن الجدواهر ، في مواضع مجهولة ،و كما أنه ج

 جعل كذلك القلوب معادن العقائد الصافية والمعارف الصحيحة .

  ومن لطفه تعالى بالعباد أنه يدوفقهم لدذكره والرجدوع إليده ومناجاتده ورفدع الحدوائه بح درته

فسدبحانه مدا أحلمده  ودوام المناجاة معه متى شاءوا مع كثيدر مدا يتعاطونده مدن مخالفدة أمدره ،

 على العاصمين وأكرمه للمؤمنين .

 : في الموازنة بين الدنيا واآلخرة 

  قال بعض العارفين ت عملت في القرمن ع رين سنة حتى ميدو  الددنيا مدن اآلمدرة ، فهصدبته

في حرفين من كتاب هللا الكدريم وهدو قولده تعدالى ) ومدا أوتيدتم مدن شديء فمتداع الحيداة الددنيا 

 عند هللا مير وأبقى أفال تعقلون(  وزينتها وما

  ويقول اإلمام ابن عطاء هللا السكندري رضي هللا عنه في حكمه ت العاقل من كان بما هو أبقدى

 أفرح منه بما هو يفني .

  ويقول اإلمام مالك بن دينار رضي هللا عنه ت مرر  بقبر فوجد  بهلول المجندون قاعددا بدين

ورتده ، فهتيدت نحدوه ألسدتفيد مدن طرائفده ، فوجدتده تدارة القبور ، وهو عريان إ  ما يسدتر ع

ينظر إلى السماء فيسدتهل ، وينظدر إلدى األري فيعتبدر ، وتدارة ينظدر عدن يمينده في دحك ، 

وتارة ينظر عن شماله فيبكي ، فسلمت عليه فرد علي السالم ، فسهلته عما رأيت من حالده.... 

له تعدالى ) وفدي السدماء رزقكدم ومدا توعددون فقال يا مالك ت أرفع رأسي إلى السماء فهذكر قو

(... فهسددتهل ، وانظددر إلددى األري فددهذكر قولدده تعددالى ) منهددا ملقندداكم وفيهددا نعيدددكم ومنهددا 

نخرجكم تارة أمرى (.... فهعتبر ، وأنظر عن يميني فاذكر قوله تعالى ) وأصحاب اليمين ما 

تعدالى ) وأصدحاب ال دمال مدا  أصحاب اليمين (.... فهضحك ، وأنظر إلى شمالي فهذكر قولده

 أصحاب ال مال (.... فهبكي .

فقلت ت يا بهلول إنك حكيم ، أتهذن لي أن أشتري لك قميص قطن.... قالتافعل ، فسدارعت للسدوا 

وأتيته بقميص قطن .... فنظر إليه وقلبه يمينا وشما  ورمى به إلي وقدال ت لديص مثدل هدذا أريدد ، 

قميصددا مددن اإلمددالص....  محفوظددا مددن الدددنص وا نتقدداص...  قلددتت وكيددف تريددده   قددال ت أريددد 

غرس قطنه بالحقائق....  وحرس من جميع البوائدق....  سدقاه جبريدل بمداء السلسدبيل فدهينع حسدنا 

وأثمر قطنا.... فلقطته أيدي الكرام البررة التدالين سدورة الحمدد والبقدرة.... ثدم حلجتده أكدف الوفداء 

ثددم نخلتدده األوتددار المتصددلة بدداألنوار..... وغولتدده م ددازل الحمددد بعددو وصددفاء مددن غيددر جفدداء....  

والثناء بالمحبة وا عتناء....  جعلت الجنة لناسجة ثوابا....  وكدان هدو لالبسده مدن الندار حجابدا...  

 فهل تقدر يا مالك على مثل هذا  
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يا بهلول ، فقلت ت إنما يقدر عليه من مصك بوصفه ، والهمك لمعاينته وك فه ، ثم قلت له ت 

صف لي أللبص هذا القميص ، فقال ت نعم ...إنما يلبسه من مصه هللا بهنواره .... و كتبه في ديوان 

أبراره....  وأحياه بالسابقة .... وقواة بالعويمة الصادقة..... فجسمه بين الخلق يسعى....... و قلبه 

نظر ل ير هللا لحظة ثم صاح صيحة في الملكو  يرعى.... فال يتكلم ب ير ذكر هللا لفظه.... و  ي

 عظيمة وقام وهو يقول ت 

 إليك فر الهاربون..... و نحوك قصد الطالبون.... و ببابك أناخ التائبون .

  وقددد سددإلل اإلمددام عبددد القددادر الجيالنددي رضددي هللا عندده عددن الدددنيا ، فقددالت امرجهددا مددن قلبددك

 واجعلها في يدك ، فإنها   ت رك .

  رضي هللا عنه ت الدنيا كالحية وليص ال هن في قتل الحيدة إنمدا ال دهن فدي ويقول اإلمام زروا

 امساكها حية .

  ويقول اإلمام ال طيبي رضي هللا عنه ت اعلم أن ا عراي عن الدنيا إنما هدو بالقلدب ، ومتدى

كان القلب معلقا بها لم ينفع زوالها من اليد و  قطع أسبابها ، بل المطلدوب زوالهدا مدن القلدب 

ء كانت في اليد أو لم تكن.... قال تعالى لمن أعطاه ملك األري بحدذافيرها سدليمان عليده سوا

 السالم ) هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك ب ير حساب (.... وقال فيه أي ا ) نعم العبد إنه أواب(

  وكددان سدديدي أبددو الحسددن ال دداذلي رضددي هللا عندده يقددول لتالميددذه ت كلددوا مددن أطيددب الطعددام

لذ ال راب.... وناموا على أوطه الفراش.....  والبسوا ألين الثيداب... فدإن أحددكم واشربوا من أ

إذا فعل ذلك وقال الحمد هلل يستجيب كدل ع دو فيده لل دكر ، بخدالف مدا إذا كدل مبدو ال دعير 

بالملح.... ولبص العباء ونام على األري.... وشدرب المداء المدالح السدخن.. وقدال الحمدد هلل... 

وعندده اشدمإلواز وبعدض سدخى علدى مقددور هللا تعدالى... ولدو أنده نظدر بعدين فإنه يقدول ذلدك 

البصيرة لوجدد ا شدمإلواز والسدخى الدذي عندده يدرجح فدي ا ثدم علدى مدن تمتدع بالددنيا بيقدين 

...فان المتمع بالدنيا فعل ما أباحه الحق سبحانه وتعالى... ومن كان عنده اشمإلواز وسخى فقد 

 فعل ما حرمه الحق عو وجل .

 : في ميزة االنسان 

  قددال بعددض العددارفين ت لمددا قددال هللا تعددالى ) وفددي األري ميددا  للمددوقنين وفددي أنفسددكم أفددال

 تبصرون ( 

نبههم على حسن الخلق بما دلهم على صفة األري.... وذلك أنه يلقى عليها كدل قبديح فتخدرل كدل 

. مدتحمال للجفدا غيدر زهرة وم رة..... وهكدذا المدؤمن ينب دي أن يكدون متهنسدا غيدر متدوحش ...

 منتقم.....   يقابل بالجفا إ  قابل الجافي با حتمال وجميل األغ اء .
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وقال هللا تعالى ) وصوركم فهحسن صوركم ( وهذا تخصيص لالنسان من بين المخلوقين... وقدال 

 ره .سبحانه في مية أمرى ) لقد ملقنا ا نسان في أحسن تقويم ( وهذا أي ا مما   ي اركه فيه غي

واعلم أن حسن التصوير وإن كان في ظاهرة الخلق)بفتح الخاء( فإن حقيقة ذلك اتم في باب الخلق 

) ب دم الخلددق ( فدإن هللا تعددالى أحسددن ملدق األكثددرين وقليدل مددن حسددن ملقده.... وكمددا أن اآلدمددي 

وملوص  يفارا البهائم بتركيب القامة وترتيب األع اء ..... فالخواص تباين العامة بحسن الخلق

الصفا..... ولم يمن هللا سبحانه على رسوله صلى هللا عليه وسلم ب يء كما من عليه بحسن ملقه ، 

أ  ترى كيف أثندى عليده بقولده ) وإندك لعلدى ملدق عظديم ( وا نسدان مسدتور بخلقده بدين أمثالده ، 

 م هور بخلقه عن أشكاله .

 : في المغفرة 

 ول في ابداع واضح تيعلمنا ا مام الق يري رضي هللا عنه فيق 

 قال هللا تعالى ) ومن يعمل سوءاأو يظلم نفسه ثم يست فر هللا يجد هللا غفورا رحيما ( 

قوله تعالى ) يعمل سوءا ( امبار عن الفعل ، وقوله ) ثم يسدت فر( امبدار عدن القدول ، كهنده قدال ت 

بمقالة ، وقد عملدت مدا  الذين ز تهم أفعال توبتهم أقوال.... و قد سهل عليك األمر من رضي عنك

عملت .... ثم انظر فدي قولده تعدالى ) يجدد هللا ( طلبدوا الم فدرة فوجددوا هللا أي نكتدة لمدن يعقلهدا ، 

وليص العجب من السديارة حيدط طلبدوا المداء لي دربوا فوجددوا يوسدف.... إنمدا العجدب مدن عداص 

 طلب الم فرة فوجد هللا تعالى .

 ي رضدددي هللا عنددده عدددن ا سدددت فار الدددذي يكفدددر وقدددد سدددإلل اإلمدددام سدددهل بدددن عبدددد التسدددتر

الددذنوب.....فقال ت أول ا سددت فار ا سددتجابة.. ثددم ا نابددة.. ثددم التوبددة .. فا سددتجابة اعمددال 

الجوارح .. وا نابة أعمال القلوب .. والتوبة اقباله على مو ه وترك الخلق .. ثم يسدت فر مدن 

ال دكر .. فعندد ذلدك ي فرلده ويكدون عندده  تقصيره الذي هو فيده.. ومدن الجهدل بالنعمدة وتدرك

مهواه ... ثم ينقل إلى األنفراد... ثم الثبا .. ثم البيان.. ثم القرب .. ثم المناجاة ..ثدم المصداحبة 

لمو ه.. ثم محادثة السر وهو الخلة.. و  يستقر هذا في قلدب عبدده حتدى يكدون العلدم غدذاءه.. 

مراده.. والتوكل صاحبه .. ثم ينظدر هللا تعدالى إليده والذكر قوامه.. والرضا زاده.. والتفويض 

 فيرفعه الى العرش فيكون مقامه مقام حملة العرش .

 

 

 : في معرفة هللا 

  يقول اإلمام الق يري رضي هللا عنه ت إن تعظيم العبد لربه على حسب كمالده ومعرفتده ، ولدو

مدوة يوسدف حيدط كنت تعرف قدره لمدا كندت تتدرك أمدره ... وي ديف ت ولديص العجدب مدن إ
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باعوه بثمن بخص دراهم معدودة... وانما العجب ممدن بداع نصديبه مدن ربده بحظدوظ هدي فدي 

الحقيقددة مفقددودة ... وإن كانددت لددذا  سدداعا  بددل لحظددا  موجددودة.. أ  أنهددم لددو عرفددوا قدددر 

يوسف لما باعوه بدثمن بخدص ولكدنهم وقفدوا علدى مدا صدنعوا ، يدوم وقفدوا بدين يديده فدي مقدام 

روا له سجدا بد  من التمكن بساطة الوصلة ....قال هللا سبحانه  )ورفع أبويه علدى الخجلة وم

العرش ومرواله سجدا ( وهذا جواء من لم يعرف قددر قريبده ، فمدا بالدك بمدن   يعدرف قددر 

 حبيبه .

  وكان اإلمام الدقاا يقول ت إن القلوب كانت متفرقة في الدنيا فقب ها هللا تعالى بقوله 

الدنيا قليل واآلمرة مير لمن اتقى (.. فلما تعلقت القلوب باآلمرة قطعهدا سدبحانه     )قل متاع 

 وتعالى عنها بقوله ) وهللا مير وأبقى ( 

  ويقول اإلمام أبو طالب المكي رضي هللا عنه ت إن العارف يكون مراعيا لوقته ، محافظا على

مراقبدا لرقيبده ، مجالسدا لحبيبده    حاله ، قائما على نفسه ، جامعا لهمده ، محصديا ألنفاسده ، 

يخرل عنه نفص في ادنى وقت إ  في ذكر المذكور ، أو شكر على نعمة المنعم ، أوصبر فدي 

محنة عتيدة ، أو رضا عند شدة شديدة ، ويكون في ذلك كله ناظرا إلى الرقيدب ، مصد يا إلدى 

عليه ، وقد جعل العمدر يومدا ، القريب ، سائحا إلى الحبيب ،   ينظر إ  إليه ، و  يعكف إ  

واليددوم سدداعة . والسدداعة وقتددا ، والوقددت حددا  ، والحددال نفسددا ، والددنفص مراقبددة ، والمراقبددة 

مواجهة ، فتوجه في وجهته فلم ينثن ، وساح في قربه فلم ين ، فكان من ا يمان على مويدد ، 

له عن قلبه الحجاب ،  ومن اليقين في تجديد ، وأعطى من الحياة الطيبة ب ير حساب ،و ك ف

فكانت المعرفة مقامه وقصر  عليه أيامه ، فكان وقته وقتا واحدا لواحد ، و كدان قلبده واحددا 

 لواحد ، وهمه منفردا لمنفرد .

  وقد قيل لبع هم ت ما مراد العارف   قال ت مراد معروفه ، وقيل لبع هم ت ما ت تهي    قال

 ت ما يق ي هللا .

 لحسن النووي ) تلميذ ا مام جنيد ( رضي هللا عنهما وكان ذلك في وقد سإلل ا مام أبو ا

مجلص المتوكل الخليفة العباسي  فقيل له في سؤاله ت من أنت   ولم ملقت   وما أراد هللا 

 بخلقك   وأين هو ربك منك  

متى فهجاب ت أما قولكم من أنت.. فهنا عبد هللا لقوله تعالى ) ان كل من في السموا  وا ري إ  

 الرحمن عبدا( 

وأما قولكم لماذا ملقت ت فكان هللا  كنوا   يعرف فخلقني لمعرفته... قال تعالى ) وما ملقت ا نص 

 والجن إ  ليعبدون ( أي ليعرفون ، كذا قال بن عباس وغيره ...

 بني مدم( وأما قولكم ما أراد بخلقي ت فما أراد هللا بخلقي إ  كرامتي .... قال تعالى ) ولقد كرمنا 
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 وأما قولكم أين ربك منكت  فهو مني حيط أنا منه.. لقوله تعالى ) وهو معكم أينما كنتم(

 فقال السائل ت أمبرني كيف هو معك ومعنا في قوله ) وهو معكم أينما كنتم( 

قال ت هو معنا كيفما كنا معه ، فإن كنا معه بالطاعة ، كان معنا بالعون والهدى كله إليه ، وإن كنا 

معه بال فلة كان معنا بالم يإلة ، وإن كنا بالمعصية كان معنا بالمهلة ، وإن كنا بالتوبة كان معنا 

 بالقبول ، وإن كنا بالترك كان معنا بالعقاب 

قال السائل ت صدقت... فهمبرني أين هو مني .....فقال النووي أمبرني أين أنت منه ، أعلمك أين 

 قدمت .هو منك ، قال ت صدقت يا علي فيما 

  : في الصبر 

   يقول اإلمام الدقاا رضي هللا عنه ت ليص الصبر إ  تذكر البالء لفظدا ونطقدا ، إنمدا الصدبر أ

تعتري على قدرته استقباحا لذلك ونكرانه... وشداهده مدا أمبدر هللا تعدالى عدن أيدوب بقولده ) 

.....وكدان رحمده هللا مسني ال ر (... ثم قال تعدالى ) إندا وجددناه صدابرا نعدم العبدد األواب ( 

يقول ت علم هللا ضعف هذه األمة ، وإنهم   يطيقون تحمل البالء فجعل قصة أيوب سدلوة لكدل 

 ممتحن يخبر عن شدة محنته ومقاساة صبره .

   ويقددول اإلمددام الق دديري رضددي هللا عندده ت والعبددادا  فددي الصددبر علددى أقسددام ت أولهددا التصددبر

وبعد ذلك الصبر وهو سهولة تحمل ما يستثقله غيره من وهو تكلف الصبر ومقاساة ال دة فيه،

فنون الق اء ومروب البالء ، وبعد ذلك ا صطبار وهو النهاية في الباب ، ويكون ذلدك بدهن 

 يهلف الصبر فال يجد م قة بل يجد روحا وراحة ، قال ال اعر ت

 تعودت مس الصبر حتى ألفته       وأسلمت حسن العزاء إلى الصبر

  وأن دوا ت

 الصبر      فصاح المحب يا صبر صبراه صابر الصبر فاستغاث ب

 ويقول كذلك رضي هللا عنه ت 

وأما يجب على العبد من الصبر فهو الصبر على ما أمر هللا تعالى به من أوامره ، والصبر عما 

نهى عنه من محارمه ، والسكون تحت ما يجري ق اؤه به وقدره ، وفقنا هللا تعالى لذلك بمنه 

 حمته إنه على كل شيء قدير .ور

  ويقول إمامنا علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه ت الصدبر علدى أربدع دعدائم ، ال دوا وال دفقة

والوهد والترقب ، فمن أشفق من النار رجع عن المحرما  ، ومن اشتاا إلى الجنة سدال عدن 

رع إلددى ال ددهوا  ، ومددن زهددد فددي الدددنيا هانددت عليدده المصدديبا  ، ومددن ارتقددب المددو  سددا

 الخيرا  .
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  ويقول اإلمام أبو طالب المكي ت وقد شرك هللا تعالى عباده في ال دكر وأفدرد عدو وجدل لنفسده

الصبر ، فينب ي أن يكون المفرد للمفرد أعال من الم ترك بالعبد ، فقال تعالى ت )إن اشكر لي 

لناس لم ي دكر هللا ولوالديك (،وقال تعالى على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم ) من لم ي كر ا

عو وجل (،ولم ي رك من ملقه احدا في الصبر فقال تعالى ) ولربك فاصبر ( وقال ) واصبر 

 لحكم ربك ( 

  وفي الصبر على تهدية العبادا  ، يقول اإلمام الق يري رضي هللا عنه ت لمن تددمر مجهدودك

خلقده ، إن دعوتده إذا لم تطلب معبودك ، هل تعدرف أحددا يسدتحق مدا يسدتحقه ، أو يوجدد مدا ي

أجابك ، وإن أطعمته أثابك ، وإن تركته امهلك ، وإن رجعت إليه واصلك ، وإن عرفته أحبك 

 ، وب ير شفيع قربك ، وبلطفه كاشفك ، وبف له  طفك .

  ويقدول اإلمدام سدهل بدن عبددد هللا رضدي هللا عنده ت الصدبر علدى العافيددة أشدد مدن الصدبر علددى

أبو طالب المكي على ذلك بقوله ت وكذلك قالدت الصدحابه رضدي البالء ، ويعقب تلميذه اإلمام 

هللا عنهم لما فتحت الدنيا فنالوامن العيش واتسعوا ت"ابتلينا فتنة ال راء فصبرنا وابتلينا بفتندة 

السراء فلم نصبر" فعظموا ا متبار بالسراء وهو ما سر على ا متبار بال راء وهو ماضر 

فقون في السدراء وال دراء ( فمددحهم بوصدف واحدد فدي الحدالين ، وقد قال تعالى ت ) الذين ين

 المختلفين لحسن يقينهم وسخاوة نفوسهم .

  : خالفة آدم عليه السالم 

قال العارف باهلل سيدي أبو العباس المرسي رضي هللا عنه ت كنت مع ال يخ ) يقصد سيدي اإلمدام 

إلدى ا سدكندرية حدين مجيإلندا مدن  أبا الحسن ال اذلي رضي هللا عنه ( فدي السدفر ونحدن قاصددون

الم رب ، فهمذني ضيق شديد حتى ضعفت عن حملده ، فهتيدت إلدى ال ديخ أبدي الحسدن رضدي هللا 

عندده ، فلمددا أحددص بددي ... قددالت أحمددد....  قلددت ت نعددم سدديدي....  قددال مدم ملقدده هللا بيددده وأسددجد لدده 

األري ، وهللا مدا أندول هللا مدم  مالئكته ، و أسكنه جنته نصف يوم ممسمائة عام ، ثم نول به إلى

إلدى األري لينقصدده ، و لكددن نددول بده إلددى األري ليكملدده ، ولقددد أنولده إلددى األري مددن قبددل أن 

يخلقه بقوله ) إني جاعل في األري مليفة (... ما قال في السماء و  في الجنة ، فكدان نوولده فدي 

فددي الجنددة بددالتعريف ، فهنولدده إلددى  األري نددوول كرامددة ،   نددوول إهانددة ، فإندده كددان يعبددد هللا

 األري ليعبده بالتكليف فلما توفر  فيه العبوديتان استحق أن يكون مليفة .

وأنت أي ا لك قسى من مدم كانت بدايتك في سماء الروح في جنة المعارف فانولت إلى أري  

 النفص لتعبده بالتكليف ، فإذا توفر  فيك العبوديتان استحققت أن تكون مليفة .
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  : العطف في الفقراء 

  حكى سيدي ب را الحافي فقال ت رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا عنه في

النوم.... فقلت لهت عظني يا أمير المؤمنين... فقال لي ت ما أحسن عطف األغنياء على الفقراء 

زدني يا أمير المؤمنين   طلبا للثواب ، وأحسن منه تيه الفقراء على األغنياء ثقة باهلل... فقلتت

 فقال ت

 قد كنت ميتا فصرت حيا      وعن قريب تصير ميتا

 عز بدار الفنـــــــاء بيت      فابن بدار البقـــاء بيتا

  ويقول اإلمام أبو طالب المكي رضي هللا عنه ت إذا دعا لك مسكين عند الصددقة ، فداردد عليده

ه مكافىء على معروفدك ، ويسدتند اإلمدام فدي مثل دعائه فتخلص لك صدقتك ، وإ  كان دعاؤ

ذلك إلدى أن أمدي أم المدؤمنين السديدة عائ دة ...والسديدة أم سدلمة رضدي هللا عنهمدا ، كانتدا إذا 

أرسددلتا معروفددا إلددى فقيددر قالتددا لرسددولهما احفددظ مددا يدددعو بدده ، ثددم يددردان عليدده مثددل قولدده ، 

ين عمدر بدن الخطداب وابنده ا مدام ويقو ن حتى تخلص لنا صدقتنا ، وفعل ذلدك أميدر المدؤمن

 عبد هللا بن عمر .

ويف ل السدادة الصدوفية إن تعطدي الصددقة إلدى الفقدراء الصدالحين الصدادقين مدن أهدل التصدوف 

والدين ، ممدن يدؤثرون التسدتر وا مفداء ، والدذين قدال تعدالى فديهم ) يحسدبهم الجاهدل أغنيداء مدن 

للفقدراء الدذين احصدروا فدي سدبيل هللا ( أي حبسدوا  التعفف( ويقولون أن هللا تعالى وصفهم فقدال )

فددي طريددق اآلمددرة ب دديق المعي ددة ، وقددال تعددالى )   يسددتطيعون ضددربا فددي األري يحسددبهم 

الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم و  يسهلون الناس الحافا ( أي أنهم مقصصوا األجنحدة 

 فال يستطيعون السعي على معاشهم ل  ف أو شيخومة .

  ويروي اإلمام أبو طالب المكدي رضدي هللا عنده أن مو ندا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم ت

وجه إلى بعض الفقراء بمعروف ، وقال لتابعة احفظ ما يقول ، فلما أوصدله إليده قدال ت الحمدد 

هلل الذي   ينسي من ذكره ، و  ي يع من شكره ، ثدم قدال ت اللهدم اندك لدم تنسدى فالندا )يعندي 

( فاجعل فالنا   ينساك ، فامبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك فسر به وقدال ) قدد  نفسه

 علمت أنه يقول ذلك( 

  ويقددول اإلمددام أبوطالددب المكددي كددذلك ت أن هللا تعددالى وصددف أهددل الحاجددة بهوصدداف ممسددة

 جاء  متفرقة في القرمن الكريم ت

وم ( وقدال هللا تعدالى ) فكلدوا منهدا وأطعمدوا فقال تعالى ) وفي أموالهم حق معلدوم للسدائل والمحدر

 القانع والمعتر(  وقال تعالى ) فكلوا منها واطعموا البائص الفقير ( 
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والقانع هو الذي يقعد في بيته ، وتقنع بما يسوقه هللا إليه ، من غير طلب و  تعري للسؤال ، 

المسكين الذي ترده الكسرة  والمعتر هو الذي يتعري للناس بالسؤال ، وقد جاء في الخبر ) ليص

والكسرتان والثمرة والثمرتان..... أنما المسكين المتعفف الذي   يسهل الناس و  يفطن له 

 فيتصدا عليه ( .

وقد كان بعض الصوفية إذا جاءه فقير يسهله شيإلا يهش في وجهه ويقول له " مرحبا بمن جاء 

 يحمل زادي إلى اآلمرة ب ير أجرة " 

دة الصوفية انهم يدفعون في الوكاة المفروضة المإلا  ويعطون فدي صددقة التطدوع ومن مداب السا

 األلوف،  و يوسعون على الفقير بما يخرجه من حد الفقر إلى حد الكفاية وال نية .

  وكان اإلمام أبو حنيفة النعمان رضي هللا عنه ، يهمذ من أربداح تجارتده مدا يكفيده هدو وعيالده

لى ذلك بال دا مدا بلدغ ، فدال يتقيدد بالوكداة المفروضدة وحددها ، و  قو  سنة ، وينفق ما زاد ع

 عجب فقد كان مو نا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ت المال مال هللا وأنا عبده.

  : بين اإلمامين المرسي أبو العباس وبن عطاء السكندري 

وبدين شديخه سديدي أبدي  يحكي اإلمام ابن عطداء السدكندري فدي كتابده لطدائف المدنن مدا كدان بينده

 العباس المرسي رضي هللا عنهما فيقول ت 

كنت أنا ألمره من المنكرين وعليده مدن المعترضدين ،   ل ديء سدمعته منده و  ل ديء صدح نقلده 

عنه... حتى جر  بيني وبين أحد أصحابه مقالة وذلك قبل صدحبتي إيداه .....وقلدت لدذلك الرجدل ت 

ء القددوم ) يقصددد الصددوفية ( يدددعون أمددورا عظيمددة وظدداهر لدديص إ  أهددل العلددم الظدداهر ، وهددؤ 

 ال رع يهباها .

لكني بعد أن جر  المخاصمة بيني وبين ذلك الرجل .....قلت ت دعني أذهب انظر إلى هذا الرجدل 

) يقصد اإلمام المرسي( فصاحب الحق له إمارا    يخفى شهنه فهتيت إلدى مجلسده فوجدتده يدتكلم 

ل ارع بها.... فقال ت األولت اسالم .....والثاني ت إيمان .....والثالط ت إحسان  في األنفاس التي أمر ا

وإن شإلت قلت.... األول ت عبدادة ....والثداني ت عبوديدة .....والثالدط ت عبدودة ...وإن شدإلت قلدت ... 

لدت األول ت شريعة ...والثانيت حقيقة ....والثالط ت تحقق أو نحو ذلك   ، فما زال يقول وإن شإلت ق

وإن شإلت قلت إلى أن بهر عقلي وعلمت أن الرجل إنما ي ترف من فيض بحر إلهدي ومددد ربداني  

 فهذهب هللا ما كان عندي .

ثم أتيت تلك الليلة إلى منولي فلم أجد في شيإلا يقبل ا جتماع باألهل على عادتي ، ووجدد  معندى 

لى كواكبها... وما ملق هللا فيها من غريبا   أدري ما هو فانفرد  في مكان... أنظر إلى السماء وإ

 عجائب قدرته... فحملني ذلك على العود إليه مرة أمرى .
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فهتيت إليه فلما دملت عليه قام قائما وتلقاني بب اشة وإقبال حتى ده ت مجال واستص ر  نفسي 

كما أحببتندي   أن أكون أهال لذلك ، فكان أول ما قلت له ت يا سيدي أنا وهللا أحبك ...قال ت أحبك هللا 

ثم شدكو  إليده مدا أجدده مدن همدوم وأحدوان .... فقدال ت أحدوال العبدد أربدع   مدامص لهدا ت النعمدة 

والبليددة  الطاعددة والمعصددية ، فددإن كنددت بالنعمددة فمقت ددى الحددق منددك ال ددكر ، وإن كنددت بالبليددة 

هدا ، وإن فمقت ى الحق منك الصبر ، وإن كنت بالطاعة فمقت ى الحق منك شهود منتده عليدك في

كنت بالمعصية فمقت ى الحق منك وجوب ا ست فار .......فقمت مدن عندده وكهنمدا كاندت الهمدوم 

واألحوان ثوبا نوعته ...... ثم سدهلني بعدد ذلدك بمددة ت  كيدف حالدك... فقلدت ت أفدتش عدن الهدم فدال 

 أجده ....فقال ت 

 ليلي بوجهــــك مشرق      وظالمه في الناس ساري

 الظالم       ونحن في وضح النــــهار والناس في سدف

الوم فوهللا لإلن لومت لتكونن مفتيا في المذهبين ، يريد مذهب ال ريعة  أهل العلم الظاهر  ومذهب 

 أهل الحقيقة أهل العلم الباطن .

   ويقول سيدي ابن عطاء أي ا ت بت ليلة من الليالي مهموما ، فرأيت ال يخ في المنام ف دكو

ه ...فقددال ت اسددكت وهللا ألعلمنددك علمددا عظيمددا ، فلمددا انتبهددت أتيددت إلددى ال دديخ إليدده مددا أنددا فيدد

 فقصصت عليه الرؤيا ......فقال ت هكذا يكون إن شاء هللا .

ويقول كذلك ت وجاء ال يخ يوما من السفر فخرجنا للقائه فلما سلمت عليه ...قال ت يا أحمد كدان هللا 

بين ملقده ، فلقدد وجدد  بركدة هدذا الددعاء ، وعلمدت  لك ولطف بك وسلك بك سبيل اوليائه وبهاك

 أنه   يمكنني ا نقطاع عن الخلق وأني مراد بهم لقوله وبهاك بين ملقه .

  وقدد انتفددع سديدي ابددن عطدداء انتفاعدا عظيمددا بصددحبة شديخه العددارف بدداهلل سديدي أبددي العبدداس

 المرسي ، يدلنا على ذلك قوله في وصفه ت 

ال دهن أوحدد وقتده ، وعالمدة زمنده ، علدم العدارفين ، قطدب المهتددين ،  " وإمامنا وقدوتنا في هدذا

مظهر سماء الحقيقة ، ومبين معالم الطريقة ، الجامع معلم الظواهر والسرائر سديدنا شدهاب الددين 

أبو العباسي أحمدد بدن عمدر األنصداري المرسدي ال داذلي قددس هللا سدره ، وهدو الدذي اقتبسدنا مدن 

ه مثداره ، وهدو الدذي أسدرع بهسدرارنا حتدى لحقدت ، ودقددا ألسدنتنا حتدى أنواره ، وسلكنا على نه

 نطقت ، غرس غرائص المعرفة في قلوبنا فهينعت ثمراتها ، وفاحت زهراتها .

  ، ثم يقول اإلمام ابن عطداء ت ولديص شديخك  مدن سدمعت منده ... إنمدا شديخك مدن أمدذ  عنده

فيك إشارته...  وليص شديخك مدن وليص شيخك من واجهتك عبارته... إنما شيخك الذي سر  

دعاك إلى البداب... إنمدا شديخك الدذي رفدع بيندك وبينده الحجداب... ولديص شديخك مدن واجهدك 

 مقاله... إنما شيخك الذي نهض بك حاله .
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شيخك هو الذي أمرجك من سجن الهوى... ودمل بدك علدى المدولى ...  شديخك هدو الدذي مدا زال 

ربك... نه ك إلى هللا تعالى فنه ت إليه... وسار بك حتدى يجلو مرمة قلبك حتى ثجلت فيه أنوار 

وصلت إليه... وما زال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه... فول بك في نور الح رة وقدال هدا أندت 

وربك... هنالك محل الو ية من هللا ومواطن اإلمداد من هللا... وبساط التلقي من هللا ... ثم إن شداء 

وإن شدداء أرجعدده إلددى سدداحل البقدداء... و صدداحب الفندداة مدددعو إلددى هللا ...  أبقدداه فددي بحددر الفندداء...

وصاحب البقاء داع إلى هللا على بصيرة من هللا ... قال تعالى ) قل هذا سدبيلي ادعدو إلدى هللا علدى 

بصيرة أنا ومن اتبعني ( ... أي على معاينة ومطالعة   أدعدو إليدك وأندا غائدب عندك... بدل أدعدو 

 ظر إليك .إليك وأنا نا

 ) انتهت المحاضرة القيمة من سيدي العارف باهلل سيدي حسن كامل الملطاوي نفعنا هللا بمدده ( 

 

 


