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 مجمع الفائزين الخيري –المقطم 
 م44/8/4182ىـ 8441من جمادي االولي  81

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟كيف تُفتح الكنوز والرموز للسالك

 كشفوا الرموز عن الكنوز اخلافية
 

 فتألألت درر ادلعاين الصافية
وأرضاه يف حالة اإلشراقات  رضي اهلل عنوىذا كالم اإلمام أبو العزائم  

، أودعها فيك حضرة وال ُُتدّ  اإلذلية، فأنت أيها اإلنسان فيك كنوز ال تُعدّ 
َمانََة َعَلى ِإنَّا َعَرْضَنا األَ "  يف القرآن: سبحانو وتعاىلالرمحن سر قولو 
َها ْرِض َواْْلَِباِل فَأَبـٌَْنَ َأْن ََيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن السََّماَواِت َواألَ  " ِمنـْ

" ْنَساُن ِإنَُّو َكاَن ظَُلوًما َجُهوال َومَحََلَها اإلِ "  ومن الذي محلها؟األحزاب( 37)
قبل محل ىذه األمانة، لكن بعد أن محل األحزاب( كان ظلومًا جهواًل 37)

، وىو خليفة سبحانو وتعاىلصار فيو خالفة اهلل و  سبحانو وتعاىلأمانة اهلل 
ال يكشفها اهلل عز وجل إال دلن  ،عليها رموز ،كنوزفيو   اهلل يف أرضو، أصبح

من حضرة ربو  قلبو، وأصبح قلبو يتلقَّى مباشرةجاىد نفسو، وصفَّى مرآة 
سالمة  يريدالشعراء( 45)" ِإال َمْن أََتى اهلل ِبَقْلٍب َسِليٍم " : سبحانو وتعاىل

 القلب.
 القلب السليم

اْلسمانية، ألن القلب ليس وسالمة القلب ليس سالمتو من األمراض 
حقيقتو،  وجودة يف جسم اإلنسان، فقلب الشيءىو الصورة اْلسمانية ادل

تبارك وقلب اإلنسان الذي فيو سر أسرار اإلنسان اليت أودعها فيو الرمحن 
والذي فيو احلب، والذي فيو الرضا والتسليم،  ،، الذي فيو اإلِيانوتعاىل
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السالم، ادلصطفى عليو أفضل الصالة وأمت  والذي فيو العشق واذلُيام للحبيب
 احلضور.و وع شوالذي فيو اخلشية واخل

فهذا رمز لكنز، وأين الكنز؟ كما  ،ال وىل ىذا يف القلب الذي نراه؟
ِإنَّ يف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُو قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع "  يف القرآن:اهلل قال 

إما أن يكون لو قلب نوراين روحاين رباين غًن القلب ق( 73)" َوُىَو َشِهيٌد 
القليب للموىل  اء، ويُلقي السمعطع، وفيو ىذا الفيو ىذا اْلمال ،اْلسماين

ُلوُه َشاِىٌد "  أي يشاىد:العليِّ وىو شهيد،  أََفَمْن َكاَن َعَلى بـَيـَِّنٍة ِمْن َربِِّو َويـَتـْ
 يٌِّنَ ِإنَّ ِكَتاَب االبـَْراِر َلِفي ِعلِّ َكال " ليست تالوة عادية: ىود( 73" ) ِمْنوُ 

مل ادلطففٌن( 77-74) "َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُوَن  َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيُّوَن ِكَتاٌب َمْرُقومٌ 
 .(يشهده ادلقربون): يُقل يقرأه، ولكن

لب من األكوان، ولذلك فأسرار الفتوح تلوح لإلنسان بعد صفاء الق
كيف )) عطاء اهلل السكندري يف حكمة البهية:بن يقول سيدي أمحد 

ىل ؟! كيف يسافر؟((  كوان منطبعٌة يف مرآتويرحل قلٌب إىل اهلل وصور األ
ما  ومتحُ ! ال، لكن ال بد أن أن تكتب يف كراسة مكتوٌب فيها؟ تستطيع

 .الكتابة لتكتب، لكن كتابة على كتابة فلن تقرأ األوىل وال الثانيةمن فيها 
األنوار، وال تنشغل لك متسح األغيار لتظهر من أن واًل أكذلك ال بد 

باألنوار لُتفاض عليك األسرار، وال تنشغل باألسرار لتتمتع بوجو النيب 
فك بكل احلقائق سُيعرِّ  ،ىناؤك ياإذا ظهر وجو النيب ادلختار فو ادلختار، 

 اإلذلية والقدسية والنورانية اليت مجَّل اهلل هبا مبناك.
وأرضاه أخذ يبحث عن  رضي اهلل عنون الشاذيل سيدي أبو احلس

مث إىل  ،فسافر من بالد ادلغرب إىل تونسُقطب الوقت الذي يأخذه إىل اهلل، 
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مث إىل العراق، ويف العراق قابلو سيدي  ،مث إىل الشام ،مث إىل احلجاز ،مصر
أبو الفتح الواسطي وكان التلميذ النجيب لسيدي أمحد الرفاعي، وىو الذي 

الرفاعية يف مصر وضرَيو اآلن يف األسكندرية الطريقة جاء إىل مصر ونشر 
 وأرضاه. رضي اهلل عنو

فعندما رآه قال لو: جئت تبحث عن القطب ىنا، والقطب عندك يف 
فوجد سيدي عبد السالم بن  ،فذىب إىل بالد ادلغرب!! دلغربابالد 

جبل يف منطقة أعلى قمة وكان ساكنًا يف رضي اهلل عنو وأرضاه مشيش 
ومكث يتعبد فيها، وُتت أعلى اْلبل جة اآلن، وبىن لنفسو خلوة صغًنة نط

نزل يتوضأ ي الغسلعندما يريد الوضوء أو ف ،عٌن ماءكانت ىناك اْلبل  
 ثانية. ا ويرجع مرةويغتسل فيه

مرحبًا بك يا عليِّ يا بن عبد  وعندما سلَّم عليو قال: ،فذىب إليو
 رضي اهلل عنوإىل سيدنا احلسٌن  ا ابن كذا يا ابن كذا يا ابن كذااْلبار ي

 !!.وأرضاه، فذكر لو نسبو كلو
نزل اوقال لو: يا علي سيكون لك خًناً كثًناً من اهلل على أيدينا ولكن 

نزل واغتسل، فنزل واغتسل افنزل واغتسل من العٌن وصعد، قال: واغتسل، 
نزل واغتسل، قال: ففهمُت أنو ال يريد الُغسل الظاىر، اثانية، فقال:  مرة

وإمنا يُريد أن أغسل معاريف وعلومي اليت حشوُت هبا قليب ليمألين بادلعارف 
 اإلذلية.

 أن ن إن أرادر القلب مما سوى حضرة الرمحيُطهِّ فال بد لإلنسان أن 
صلى اهلل عليو للنيب العدنان  تُفتح لو ىذه ادلعاين، وأن يكون من أىل الُودّ 

 .وسلَّم
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حىت أصحاب حضرة النيب يف بداية الدعوة كانوا ىكذا، فُيحكى أن 
كانت فلبيد بن ربيعة كان من الشعراء ادلشهورين أصحاب ادلعلقات، 

وحىت أن النيب ق على الكعبة، تب مباء الذىب وتُعلَّ قصائدىم الكبًنة ُتك
 ببيت لو، وقال: ستشهدصلى اهلل عليو وسلم ا

 7{ َأاَل ُكلُّ َشْيٍء َما َخاَل اللََّو بَاِطلٌ : ا الشَّاِعُر َكِلَمُة لَِبيدٍ َأْصَدُق َكِلَمٍة قَاذلََ } 
 أال كل شيء ما خال اهلل باطلٌ 

 
 وكل نعيٍم ال حمالة زائلُ 

فنعيم  فهو الذي ال زوال لو، ،نعيم وجو اهلل ن قالوا: إالو ولكن الصاحل 
َقى َوْجُو َربَِّك ُذو اْلَْالِل وجو اهلل دائٌم ال يزول: " لكن خلق اهلل يزول، و  َويـَبـْ

 الرمحن(.73)" َواالْكَراِم 
عنا بعض سيدنا عمر وىو خليفة: أمس ىذا الرجل قال لو ذات مرة
كنُت ألمأل جويف هبذا يا أمًن ادلؤمنٌن ما  قصائدك، فغضب وحزن وقال: 

 !.القيح بعد أن مألتُو بالقرآن
القرآن فهل أعود ذلذا فأعطانا النموذج، يعين بعد أن مألت القلب ب

لو أردت ( التحلي بالتخلي) ولذلك الصاحلون يقولون:! ثانية؟ الكالم مرة
مهندس لو أردت من مثاًل أواًل،  القلب لىتُ بد أن  المنهم أن َيلوك، 

ى بد أن متحو ما عل فال حائط،ديكور أن يرسم لك لوحة مجيلة على 
 ألنو لن يرسم على لوحة أخرى!.أواًل،  احلائط
كيف يرحل قلٌب إىل اهلل، )) قال الشيخ ابن عطاء اهلل السكندري:ف

أم كيف يرحل إىل اهلل وىو ُمكبٌل  ؟!وصور األكوان منطبعة يف مرآتو
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 والشهوات تُقيده. وادلرآة ىي القلب، ؟!((شهواتوب
تسوح، فعندما يأيت اإلنسان لينام وىو مشغوٌل بالشهوات أنت تريد أن 

ىو  ظل يف دنياه اليتت، فأين تذىب الروح؟ ةمقيد اكأهنتكون الروح   ،والدنيا
بد أن  يف عامل ادللكوت األعلى، فال وروحفيها، لكن لو أراد أن تسرح 

ظاىرة واخلفية، وكل العالئق اليت ُُيفف من ادلناظر الدنيوية، والشهوات ال
 تربطو بالدار الدنيوية.

وتكون مهتو كلها يف عامل البقاء، ويف عامل ادللكوت األعلى، فيكون  
سيدنا رسول اهلل بعد أن ، كان صلى اهلل عليو وسلَّمكأصحاب حضرة النيب 

 ُيصلي الُصبح يلتفُت إليهم يقول:
َلةَ  َرَأى } أَيُُّكمْ   7{ُرْؤيَا؟  اللَّيـْ

فكثًٌن من األحباب كل يوم يقول يل: فسِّر يل ىذه الرؤيا، فأحبث يف 
فيغضب،  ،الرؤيا أجدىا حلم ويلعب بو الشيطان، فأقول لو: إهنا ُحلم

الروح تسوح وجتلب ففأقول لو: إن الرؤيا ذلا شروط، وذلا أوصاف ونعوت، 
 لك من عند ادلليك القدوس عز وجل.

ذان يف ليلة ادلعراج ومسعو، لم رأى األالنيب صلى اهلل عليو وسولذلك 
على الصالة، فباتوا يف كيفية النداء  فشاورىم، مولكنو يريد أن ُيظهر مكانته

ى األذان يف أن أكثر من سبعة عشر رجاًل رأ ُتكيالروايات و مشغولٌن، 
، وليس سيدنا عبد اهلل بن زيد فقط، أو سيدنا عمر فقط، ولكنهم ادلنام

 قال:فعن عبد اهلل بن زيد ، !رأوا نفس الرؤياسبعة عشر رجاًل 
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َلةَ  ِبَ  طَافَ  ِإنَّوُ  اللَِّو، َرُسولَ  يَا }  ثـَْوبَانِ  َعَلْيوِ  َرُجلٌ  ِب  َمرَّ : طَاِئفٌ  اللَّيـْ
 النَّاُقوَس؟ َىَذا أَتَِبيعُ  اللَِّو، َعْبدَ  يَا: فـَُقْلتُ  َيِدِه، يف  نَاُقوًسا ََيِْملُ  َأْخَضَرانِ 

 َخًْنٍ  َعَلى أَُدلُّكَ  أََفاَل : َقالَ  الصَّاَلِة، ِإىَل  ِبوِ  َنْدُعو: قـُْلتُ  ِبِو؟ َتْصَنعُ  َوَما: فـََقالَ 
 َأْكبَـُر، اللَّوُ  َأْكبَـُر، اللَّوُ  َأْكبَـُر، اللَّوُ : تـَُقولُ : َقالَ  ُىَو؟ َوَما: قـُْلتُ  َذِلَك؟ ِمنْ 
 َأنَّ  َأْشَهدُ  اللَُّو، ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ  اللَُّو، ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َأْشَهدُ  َأْكبَـُر، اللَّوُ 

 َعَلى َحيَّ  الصَّاَلِة، َعَلى َحيَّ  اللَِّو، َرُسولُ  حُمَمًَّدا َأنَّ  َأْشَهدُ  اللَِّو، َرُسولُ  حُمَمًَّدا
 ِإَلوَ  اَل  َأْكبَـُر، اللَّوُ  َأْكبَـُر، اللَّوُ  اْلَفاَلِح، َعَلى َحيَّ  اْلَفاَلِح، َعَلى َحيَّ  الصَّاَلِة،

: َقالَ  أَنَّوُ  ِإالَّ  ِوتْـًرا َوَجَعَلَها َقاَل، َما ِمْثلَ  َقالَ  مُثَّ  َكِثًٍن، َغيـْرَ  اْسَتْأَخرَ  مُثَّ . اللَّوُ  ِإالَّ 
 اللَّوُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َأْكبَـُر، اللَّوُ  َأْكبَـُر، اللَّوُ  الصَّاَلُة، َقاَمتْ  َقدْ  الصَّاَلُة، َقاَمتْ  َقدْ 
}7 

ىذا؟ عندما ينام  من عامل ادللكوت األعلى، ما ذان؟من أين أتوا باأل
وترج إىل عامل احلي القيوم الذي ال يغفل وال ينام،  ،الروح تتهىنَّ إن اْلسم ف

 علويةومن ادلعارف ال ،معو من اإلشراقاتو بح الصباح فتتمتع وتتهىن وُيص
 يف كتب مؤلفة أرضية. اليت ال توجد

قرأه؟ مل يقرأ أي  كم تفسًنرضي اهلل عنهما  سيدنا عبد اهلل بن عباس 
الذين لكنو كان جامعة كاملة، فكان يأتيو يف الصباح ، أو كتاب ،تفسًن

الذين يريدون علم تفسًن القرآن مث  يريدون علم الفقو مث ينصرفون، مث يأتيو
يأتيو الذين الذين يريدون علم اللغة مث ينصرفون، مث  وينصرفون، مث يأتي

كل ىذه العلوم كان ىو القائم هبا وحده يف ىذه ن علم األصول ..  يريدو 
 قال يف شأنو: صلى اهلل عليو وسلَّماْلامعة، ألن الرسول 
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 4{ التَّْأِويلَ  َوَعلِّْموُ  الدِّيِن، يف  فـَقِّْهوُ  اللَُّهمَّ  }
الرَّمْحَُن َعلََّم اْلُقْرَآَن "  مو التأويل؟ العلي القدير عز وجل:فمن الذي علَّ 

 .م القرآنفهو الذي علَّ الرمحن( 7-7) "
ىذه الصورة ادلفروض أن تكون موجودة يف كل زمان ومكان، ألهنا 

عز وجل األرض ومن عليها، ال إثباٌت دلعجزة النيب العدنان إىل أن يرث اهلل 
الذي يتبعو ىذا تو معجزة للنيب اأبداً، ألن كل ويل كرام مُتحى يف أي زمان

اإلكرامات اليت ُيظهرىا ا النبوة اخلامتة إىل يوم الدين  دليل على أهنوال الويل
أن القصة  حىت ال نقولاهلل على يد أفراد من أُمة سيد األولٌن واآلخرين 

ىناك و من يكون عنده فتٌح يف العلم، هناك لكن الفتح موجود، فتهت، ان
 البقرة(.752" ) ْؤيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاءُ يُـ "  من يكون عنده فتٌح يف احلكمة:

ال، ولكن ال ؟ مة أُغلقتىل كنوز احلكال، ؟ ةوىل انتهت ىذه احلكم
مة، فإما ىذه أحبث عن كنوز الذىب والفضة ويُعطوين كنوز احلك يصح أن
 أو تلك.

وتليص القلب من األغيار،  ،إفراد اهلل بالقصدتاج إىل فهذه ُت
ومفارقة األشرار،  ،واالقتداء ظاىرًا وباطنًا بالنيب ادلختار، ومصاحبة األخيار

ليٍل أو هنار، يف ذا الفضل من العزيز الغفار، يف حلظة هبَيظى اإلنسان حىت 
 على اهلل بعزيز.وليس ذلك 

منك الرموز فيك، والكنوز فيك، ولكنها ُتتاج فىذه الرموز والكنوز، 
ويرسل لك  ،أن تتوجو إىل خالقك وباريك، وىو يفتح لك ىذه الكنوز

فتكون على اين ليفك لك ىذه األلغاز والرموز، حضرة النيب ادلهندس الرب
                                                           

 مسند أحمد وابن حبان عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 4
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فهم كيف يعين عرِّ الصافات( 731)" َوأَْبِصْرُىْم َفَسْوَف يـُْبِصُروَن "  الفور:
 .؟وكيف جيئيون ؟وكيف يذىبون ؟يرون

أن يشغلنا بو آناء الليل وأطراف النهار، وأن ال  نسأل اهلل عز وجل
يجعل الدنيا أكبر ىمنا، وال مبلغ علمنا، وأن يفتح لنا فتحًا وىبياً، 
ويُعلمنا علمًا لُدنِّياً، وُيشرق على قلوبنا بأنوار حبيبو ومصطفاه، ويرفع 

اه، ويزيد في إكرامنا عنا كل حجاب حتى نشاىده ونتمتع بجمال ُمحي  
م منو ونتلقى وصاياه، ونكون في الدنيا دائمًا وأبدًا سائرين حتى نتعل

وفي الجنة في جوار  ،على ُىداه، وفي اآلخرة تحت لواء شفاعتو
 حضرتو أجمعين

 على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسل موبارك وصلى اهلل 


