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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أيو زيد 

 الظهر ـ القرايا ـ مركز إسنا ـ ػتافظة األقصر درساصتزء الثاين من 
 منزل اضتاج رمضان عنًت

 ىـ 1437ربيع اآلخر  27موافق  6/2/216يوم السبت 
  الرزتن الرييمبسم اهلل

 سائل: ورد في كتاب حضرتكم: "عالمات التوفيق ألىل التحقيق":يسأل 
الحيرة ىي أخطر عقبة تواجو المريد السالك والواصل، والحيرة أحيانًا تنتاب العبد 
فتجعلو شديد اإلضطراب والقلق لما ينتابو من خواطر ويعتريو من ىواجس، فتارة تغلب 

فيفرح وينبسط بفضل اهلل، وآونًة تجتمع عليو الهواجس النفسية عليو الخواطر الرحمانية، 
فينقبض وتجتمع عليو الهموم وُتسيطر عليو األحزان والغموم، ألنو ذلَّ عن الطريق، أو 

س يضلَّ السبيل، أو أخطأ فُعوقب أو ىفا فعوتب، والمخرج من ذلك أن يزن نفسو ويق
ة الواردة في كتاب اهلل والمبثوثة في سنة رسول ني  الموازين القرآنية واألحوال السَ الو بأحو 
والمتواترة في  صلى اهلل عليو وسلَّم، والظاىرة في أحوالو الُمفردة صلى اهلل عليو وسلَّماهلل 

 أحوال أصحابو الكرام، ومن تبعهم من أئمة السلف وخيار الخلف. 
 فماىي الموازين القرآنية واألحوال السنية لتلك الخواطر؟

اإلبتدائية وال راسات الُعليا وليس طالب اظتريلة ال: حيتاج إىل ُطالب الدىذا السؤ 
 اإلعدادية.

اإلنسان يف بدايتو ينتابو ـ أي دير على قلبو ـ خواطر من النفس أو من الشيطان أو من 
 الرزتن عز وجل.

وىذه معاصي ظاىرة اطتيانة والسرقة والقتل وما شابو ذلك من ىذه األشياء، كشرب اطتمر 
 .كل ىذه خواطر من النفسو والزنا وعمل قوم لوط، 

أما خواطر الشيطان أييانًا تؤيِّد النفس وأييانًا تكون خاصة بالشيطان كالرغبة يف التفريق 
 من حيبو الناس لفُت، وبالتشنيع على رجٍل تآبالوقيعة بُت إثنُت مبُت إثنُت متايبُت، واظتشي 
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  لصاليو وتقواه أو ما شابو ذلك. 
ة فينفخ فيو الشيطان نفخأنو خٌَت من بٍت اإلنسان بالناس  اإلنسان أن يظهر بُت حيب وأ

 على الناس.إليو أنو ليس لو شبيٌو بُت الناس، فيتكربر  الكرب، فيمشي ويُهيأ
أو ينفخ فيو الشيطان نفخة اإلعجاب بنفسو فَتى نفسو أنو أفضل من ىؤالء وىؤالء يف 

ىذا الغرور من قول لو: من تكون أنت فأنا كذا وكذا وكذا ـ العمل فيغًتر ـ كلما كلمو أيد ي
 الشيطان والعياذ باهلل عز وجل.الذي يضعو فيو؟ 

عز وجل، وىي اليت تدعوا اإلنسان دائمًا إىل فعل اطتَت وأييانًا تكون اطتواطر من الرزتن 
قم ليو، قم إىل فالن ىذا واعطف ع أي خاطر يأتيك: يف كل وقت وآن،وعمل الرب واظتعروف 

 يت من أين؟أي خاطر لعمل الرب واطتَت فهذا يأوساعده واذىب لفالن ىذا لوجو اهلل، ر فالن فزُ 
 من اهلل عز وجل.

 وىي ليس فيها أي إشكاالت.خواطر أىل البدايات 
السؤال فهذا حيتاج لوقت آخر، فعندما ىذا أما أىل النهايات والذين الكالم عنهم يف 

من أو قبسًا يرى بعُت بصَتتو بصيصًا مي عند اظتوىل العظيم ويُفتح لو و ر يصل اإلنسان إىل مقاٍم ك
فَتى من جربوت اهلل ومن قدرة اهلل شيئًا حيَتِّ القلوب والعقول فيحدث قدرة اهلل جل يف ُعاله، 

أن اهلل عز فينظر فيجد لو ذىول، فَتى أن األقدار ىي اليت جتري وجُترى بأمر الوايد القهار، 
رف فال يعلق يف األزل القدمي وىؤالء إىل اصتنة وال أبايل وىؤالء إىل النار وال أُبايل، وجل خلق اطت

 إن كان يف ىؤالء أو يف ىؤالء.
 يقرأ القرآن الكرمي فيجد قول اهلل:

 ىود(.108" )َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواالْرضُ "
 اهلل:عند ىم ولكنها من ديعٍت السعادة ليست من عن

 ىود(.106) "فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّارِ "
 ىنا أم ىناك؟ فيقول: يا تُرى ىل كنتُ 

ووجد آدم عليو وعلى لسماوات األوىل يف ريلة اظتعراج اعندما كان يف  قول اضتبيبيسمع 
بنيو ـ فينظر تارًة إىل اليمُت رواح أو يعٍت مونس  ـ  وم نس  لصالة وأمت السالم ـ ينظر إىلنبينا أفضل ا
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: يا تُرى ىل كنُت مع اصتماعة فيتجهرم، ويف رواية فيبكي ـ فيقولفيتبسرم، وينظر تارًة عن اليسار  
فتكون األمور ىنا خالصة ظتن؟ ظتن بيده ديُت آدم؟ أم مع الذين على يسار آدم؟  اليت عن

إىل عمل يىت ولو كان على أكمل األعمال اليت يعملها ُكمرل  ملكوت كل شيئ، فال يطمئن
للوايد اظتتعال، ألن العمل األساس فيو القبول، ومن الذي يضمن القبول، الرجال يف العبادات 

 ىل يوجد يف الدنيا من يضمن القبول على عمٍل عملو؟
 :صلى اهلل عليو وسلرموقد قال اضتبيب 

ىا عليو، و بُت السماء واألرض ويقول ظتالئكتو ُرد  ما دتأل  )إن اهلل لَتفع لرجاٍل أعماالً 
 (.فيقولون: مل يا رب؟ فيقول: إنو مل يُرد بذلك وجهي والدار اآلخرة

، وىي ػتطات يقع فيها كثَت من اظتسلمُت كان يفعلها للشهرة وللسمعة وللرياء
 قول ربنا فيهم:واظتسلمات، فيعمل العمل ولكن ليس فيو روح اإلخالص، وىؤالء القوم ي

 الفرقان(.23) "َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء َمْنثُورًا"
بة الكرام، أنظر إىل الذين  عنو الصحان من أىل ىذه اآلية، وىذا ما عربر خياف أن يكو 

 ى على يد عمر، وقال:ن النيب باصتنة ومشي يوم، ويده الُيمٌت على يد أيب بكر، ويده الُيسر بشرر 
 واظتبعث ىكذا(. )احمليا ىكذا واظتمات ىكذا 

 وبشرىم باصتنة ومع ذلك سيدنا أبو بكر كان يقول:
  .يف اصتنة[ ير  ولو كانت إيدى قدمآمن مكر اهلل ]ال

يعلم علم اليقُت أن اهلل عز وجل لو أيواٌل وىذه ىي اضتَتة اليت فيها أىل ىذا اظتقام، 
ها وال ُيسأل عما يفعل وىم ُيسألون، خيافون من اظتكر اإلعتي ـ يعٍت التدبَت يبديها وال يبتدي

اآلخرين على تدبَت رب العاظتُت، ألنو عز وجل أمره بُت ال ولُت و من األ وال يطلع أيدٌ اإلعتي ـ 
 كن فيكون.إمنا إذا أراد شيئاً أن يقول لو  الكاف والنون: 

عمال ٍت أىلي وأكلوه[ ـ مع أنكم تعلمون األوسيدنا عمر يقول: ]ليتٍت كنُت كبشًا ذحب
، وقدرة اهلل وتدبَت اهلل اهللجناب فيق اهلل، لكنو خائف ـ ممن؟ من العظيمة اليت صنعها عمر بتو 

 ألن اهلل عز وجل لو أموٌر يبديها وال يبتديها وال ُيسأل عما يفعل وىم ُيسألون.
الذي عبد ربنا إثنُت وسبعُت ألف و  وما قوراىم على ىذه األمور ما شاىدوه من السابقُت،
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 :صلى اهلل عليو وسلرمسنة ـ وليس يوماً أو إثنُت، ولكن إثنُت وسبعُت ألف سنة ـ وقال فيو  
              فيو سجدة هلل عز وجل(.لو )ما يف السماوات موضع أربع أصابع إال وإلبليس 

 قال لو: ُأسجد، فقال:  فقط، اً وايد اً ذنبكم ذنب عملو؟ ـ   اً وايد اً ذنب و أذنبلكن
 .(اإلسراء61) "َأَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا"

 فكان جزاؤه:إعًتض فانطرد، 
ُهْم الْمالنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْجَمِعينَ "  َها َمْذُءوًما َمْدُحورًا َلَمْن تَِبَعَك ِمن ْ  "قَاَل اْخُرْج ِمن ْ

 األعراف(.18)
ع لو عبادة كم سنة؟ إثنُت وسبعُت ألف سنة بدون شفظتاذا؟ لذنب وايد، ومل تفانطرد 

 معصية هلل عز وجل.
يف فلما يطلعوا على ىذه األيوال ـ وىذا ما جيعلنا نعجب من أيوال الصاضتُت والعارفُت 

زالت، أنو عندما ينظر إىل قدرة اهلل الصاضتة لكل أمر فيقول: وماذا اىذه اظتواجهات واظتن
فهل  ، فإذا مل ديدين حبوٍل منو وطول،و حبوٍل منو وطولعملت؟ فالعمل الذي أعملو أعمل

فمن منا أقوم بأي عمل؟ إذا مل يتجلى اهلل عز وجل باشتو الصمد على عبده الصائم  أستطيع أن
يستطيع الصوم يىت الظهر، ولكنو يتجلى علينا باشتو الصمد فنصوم يىت اظتغرب وأييانًا إىل ما 

 :هلل وال نشعر مبشقة وال تعب، ظتاذا؟ ظتعونة اهللبعد العشاء، وأيياناً إىل ماشاء ا
 الفاحتة(.5) "ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعينُ "

 إذا مل يعنرا على العبادة فمن منا يستطيع أداء العبادة، ويف أبسط األمور: 
، يفظ طهارتوستطيع يمنا لو ختلى عنك سًت اهلل يف زمن أداء الصالة ـ أي صالة ـ فمن 

من الذي حيفظ عدم يىت خروج الريح يىت خيرج من الصالة، من؟ ىل منا ديلك ذلك؟ فو 
  ذلك؟ اضتفيظ عز وجل.

رعاية اهلل، كلها مبعونة اهلل وبتوفيق اهلل وقوة اهلل و ىذه العبادات اليت نؤديها ـ  كل  فيقولون
 اظتهم القبول، إعمل كما تشاء واظتهم القبول.والقبول فال نضمنو، ف

فيضمن جنة اهلل، لكن من منا يضمن اهلل من رجٍل ركعتُت يف عمره فيا ىناه،  فلو قبل
 القبول.
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 ىذه يَتهتم اليت تنتاهبم يف ىذه األيوال، فما الذي ينبغي عليهم عملو؟فهؤالء الرجال  
   ويأخذ الدواء من كتاب اهلل ومن ىديو الكرمي.  صلى اهلل عليو وسلرميقتدون باضتبيب 
خَت رسل اهلل كان عقب كل  الذي ربنا اصطفاه ويباه وأدناه وجعلو سيدنا رسول اهلل

 صالة يقول:
 )اللهم يا مقلب القلوب واألبصار ثبِّت قليب على دينك يا أهلل(.

فعندما يقول ذلك اضتبيب ـ فماذا نقول حنن؟ نقول مثلو أو يىت على األقل نردد وراءه، 
 ماذا يا رسول اهلل؟ قال:

  من أصابع الرزتن يقلبو كيف يشاء(.)القلب بُت أصبعُت 
يواجهو اهلل باصتالل والقهر والشدة، وإما يواجهو اهلل وليس أصبعُت كهذان؟ ال ـ القلب إما 

 باصتمال باللطف واألنس واظتودة والرزتة، فدائماً يتقلب بُت اصتالل واصتمال.
فهم دائمًا خائفُت  إذا ثبت فيكون من أىل الكمال فيواجهو اهلل عز وجل بكمال ذاتو،

 ألهنم يف يال اظتواجهات، أيياناً جباللو وأيياناً جبمالو.
وىذه اظتصيبة ـ إبنك إذا  واجهو باصتمال دائمًا فنفسو تنبسط وخيرج عن يدود األدب،إذا 

ة ُتظهر لو فالبد كل فًت خيرج عن يدود األدب معك، دللتو زيادة عن الالزم فماذا يفعل؟ 
 باآلداب، ولذلك كانوا يقولون: ماً الشدة يىت يظل ملتز 

 إياك واإلنبساط[.ف]إذا أجلسوك على البساط 
 كيف؟  لك طريق الصالح وقع يف ىذا األمر ـإيفظ األدب مع موالك، وكثَت ممن س

ويرى األنوار البينات ويقول: أنا قد وصلت ألنو ال يظل يىت تظهر على قلبو اإلشراقات، 
ىذه األشياء ليس ويقول: أو الصيام وغَتىا، الصالة ػتتاج إىل  أنا غَتيقول: ، و يرى إال اصتمال
 يًتك الصيام وشرائع اهلل عز وجل.فيًتك الصالة و وصلت،  عتا ضرورة فقد

جاءه خاطر ـ ففي ىذه اضتالة ىذا اطتاطر ىل شيطاين أم رزتاين؟ يف ىذه اضتالة يكون ىذا 
 .اطتاطر شيطاين

أليٍد أن يًتك الصالة أن صائب، وكيف؟ يقول: لو صحيح و لو وزنو مبيزان اضتبيب لظلر 
وسيدنا مل يًتكها يىت يف ساعة اظترض ، لكنو صلى اهلل عليو وسلرملكان أوىل بذلك رسول اهلل 
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العباس يسنده من جهة وسيدنا على يسنده من جهة أخرى، ويربط رأسو ودخل اظتسجد وآخر   
 كلمات قبل أن يلقى اهلل:

 وما ملكت أديانكم(.)الصالة الصالة الصالة 
، والصحابة وىل بذلك اطتلفاء الراشدينكان أيٍد غَت رسول اهلل أن يًتك الصالة  فلو كان أل

صحرح لو ن أيدىم ترك الصالة؟ ال ـ فاظتيزان ىنا نصار واظتهاجرين، لكن ىل شتعنا أمن األ
 أيوالو وأطفأ نار اطتواطر اإلبليسية اليت إنتبابتو وإرتابت فيو.

يدي عبد القادر اصتيالين كان جالسًا يف اطتلوة فوجد النور من األرض إىل ولذلك س
  حيدث عتؤالء القوم، ومادام شتع من النور:ملالسماء، وىذا 

قال:  عبدي عبد القادر، فقال: لبيك سيدي ـ واعتقد أن من يكلمو رب العزة عز وجل ـ
ر إىل دخان، وقال: كيف عرفتٍت يا لك احملرمات، فقال: إخسأ يا ملعون، فتحول النو  إين أحبتُ 

التحرمي والتحليل ظتن؟  مث يبيحو لويل ـ عبد القادر، فقال: إن اهلل مل حيرِّم شيئًا على لسان نيب،
 وىل ىناك بعد األنبياء حتليل وحترمي؟  لألنبياء،

ال ـ كيف حيرمو على لسان نيب ويبيحو لويل، وىل ىناك تشريع بعد النيب؟ ال ـ فقال لو: 
لقد أخرجُت قبلك سبعُت و قال لو: ـ معي وت مٍت يا عبد القادر بعلمك وفقهك ـ وانتبو جن

 ىل الطريق هبذه الكيفية.رجاًل من أ
فيقول: أنا أخذُت  ،فال يرى النور بُت السماء واألرض ويقول لو: أحبُت لك احملرمات

 الشرع. تصريح وتفويض؟ كيف؟ زن نفسك مبيزان
لو: أنت أصبحت من عباد الرزتن وال للنفس وال للشيطان الشيطان أو النفس ـ يقول 

و تسافر معها ويدك يف خلوة، ألنك جتالس وايدة أعليك من سلطان، فال مانع أنك 
 وىل يضرة النيب قال ىذا؟ بل قال:أصبحت يف أمان، 

 ال كان الشيطان ثالثهما(.)ما اجتمع رجٌل وإمرأة إ
والكل جتلس والباب مفتوح إذا كان أمرًا مهماً، ولكن  عليكما الباب، فال يصِّح أن تغلق

 .صلى اهلل عليو وسلرممر بذلك النيب الكرمي ولكن يُغلق الباب؟ ال فلم يأيراكما، 
إذا كنت تضمن نفسك فهل تضمنها  يقول: أنا مطمئن لنفسي وضامن لنفسي، نقول لو:
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ال تتحررك أن  ألخرىمن نفسك أهنا لن تتحرك، فهل تضمن لنفرض أنك ضاىي األخرى؟  
 ؟ نفسها

يقول لك: ال تُعرض نفسك ظتواقع الُتهم، أنت يالياً وضعت نفسك موضع الُتهم، والدين 
 فهذه مواطن اضتَتة اليت تقع ألكابر الرجال يف مثل ىذه األيوال.

يوال رسول اهلل وأيوال الصحابة كتاب اهلل وأفماذا حيتاج ليزن نفسو؟ الشريعة اظتطهرة،  
 وىو راٍض عنهم. صلى اهلل عليو وسلرمام الذين مات الربرة الكر 
 و من شيطانو، ألن ربنا قال:خيالف ىؤالء فيكون ذلك من نفسو أ فمن

 األنعام(.90) "ُأوَلِئَك الَِّذيَن َىَدى اهلل َفِبُهَداُىُم اقْ َتِدهِ "
هنم يف وايد من أصحاب النيب األمُت؟ يكفي أوىل فينا أيٌد أو يف اآلخرين يبلغ شعرة 

نوار يضرتو، فمن منا من يبلغ سوه وشتعوه وعايشوه وأشرقت عليهم أرأوا وجو رسول اهلل فجال
وجالسوه لكن ىؤالء رأوه يف اليقظة ذلك؟ فمن رآه منا يف اظتنام يقول: ليس مثلي أيد، 

، وكانوا بُت يديو ال يفعلون شيئًا إال بإذٍن من يضرتو صلوات ريب وعرفهم ويادثوه وكلموه
 يماتو عليو.وتسل

صحاب الذين نقيس هبم األيوال يىت ننجوا من ىذه اضتَتة اليت تصحب أفهؤالء الرجال 
يبة لو من اضتيل ومن اظتكر اطتفي ما يعجز عنو ُكمرل بٍت آدم ىذه اظتقامات، ألن إبليس يا أ

 لوال عناية اهلل عز وجل.
 فمن دخل يف قول اهلل تعاىل: 

 اضتجر(.42) "َعَلْيِهْم ُسْلطَانٌ ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك "
ومع ذلك ىؤالء الذين أخربىم الرزتن كانوا خائفُت من اظتكر اطتفي الذي أشرنا إىل 

 الكيفية.على ىذه  ولذلك كان ُكمرل العارفُت بعضو،
وانو وأرضاه، وكان من ُكمرل الرجال يف عصره وأ رضي اهلل عنوسيدي أبو اضتسن الشاذيل 

: يا علي ال تأمن ق عز وجل يقول يلضتايقول: رأيت واقعًة إعتية وشتعت  ىل آخر الزمان ـإ
 مكري ـ ومكري يعٍت تدبَتي وتقديري وىذا اشتو اظتكر اإلعتي:

 األنفال(.30) "َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهلل"
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، وليس مكر مبعٍت اظتكر السيئ  ىم ديكرون، لكن مكر اهلل ىنا أي تدبَت اهلل وتصريف اهلل 
 من اظتكر وللحماية من اظتكر الذي حنن فيو.ا؟ ولكن تدبَت للوقاية كمكرن

 ، إياك أن تأمن مكر اهلل عز وجل.فقال لو: ال تامن مكري
 األمان يف اتباع الشرع:

 اً      وحاذر فحصن الشرع باب السالمة                                        لسنتو فاخضع وكن متادب
 الماً برحمةٍ                        اً      يكن لك بردًا بل س       فتك توضععلى الجمر قف إن أوق

فنحن كلنا حنتاج لنخرج من الدنيا على خَت إىل الشريعة يف كل أيوالنا حنكمِّها يف كل 
 أمورنا إن كنا مبتدئُت أو واصلُت.

 فهي حتتاج كما ربنا قال:ـ ال أجتهد فيها من نفسي، ال فشريعة اهلل 
 النحل(.43) "اْسأَُلوا َأْىَل الذ ْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تَ ْعَلُمونَ فَ "

يفيت بنفسو وكثَت من الناس ياليًا يفيت فتنة ىذا الزمان ما ىي؟ أنو جيتهد يف شريعة اهلل، 
نتم اظتائة من يعمل بشرع اهلل فيها؟ أمسألة اظتَتاث كم يف بنفسو، يعٍت على سبيل اظتثال: 

 ؟ ستسُت يف اظتائة.ـ كم يف اظتائة تعلمون يف أي بلد
يورثكم فالرجل يقول ألوالده: يا أوالدي أنا سألقى اهلل وبعد أن ألقاه إذىبوا لعامل عامل 

 بشرع اهلل، وىذا ىو الشرع.
تركك ومل  ييانًا األوالد يضحكون علير، ويقولون: أن فالنوأييانًا الزوجة وألكن النفس 

ـ ال تعطيو وايرمو، أو ظتاذا تعطي البنات؟ ىل أرض فالن  اليسأل عنك فلم تعطيو مَتاث؟ 
 ئلة فالن وفالن؟ىل خترج األرض من عائلة فالن وديتلكها عا يأخذىا فالن وفالن؟

 لفالن وال لفالن: واألرض ليست ملكاً 
  األعراف(.128) "ِإنَّ االْرَض هلل يُورِثُ َها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ "

من أول آدم يىت قلنا لو نريد أن خُتربنا مبن تواىل عليك  ا يف القرايالو أن زمام أرضنا ىن
 الت اليت نكتب فيها؟ ندات والسجِّ وقتنا ىذا؟ ىل نستطيع أن نعد، وكم حنتاجو من األجِّ 

 أي فدان من ىذه الفدادين اليت عندنا، فاألرض كلها هلل، فلم أجتهد وأخالف شرع اهلل؟
وشرع ، بشرع اهلل يا أوالدي عليكماهلل وأُوصي أوالدي وأقول عتم:  بنفسي وأرجع إىل فلم ال أنجُ 
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مل يًتك صغَتة وال كبَتة يف ىذه القضية إال اهلل ألنو يعرف أننا حنب األرض واظتال والدنيا  
 قحم نفسي فيها؟ وىذا مثل من األمثال.فلم أُ وذكرىا يف القرآن، 

إلتزمنا بشرع اهلل فلن يكون يف رتيعًا أننا عز وجل، ولو ألتزم بشرع اهلل إال أن  علير  فعما
وال بُغض وال ُكره ونظل كلنا ُأخوة متآلفُت غتتمعنا مشاكل وال خالفات وال أيقاد وال أيساد، 

 على الدوام.
فاظتفروض أن يكونوا كلهم أوالدي، و رجال د والأجنبت سبع أو ذتان رجل وايد وأأنا 

ه اصتزئية، أن فالن أخذ األرض اطتصبة وترك لنا ىذرتاعة وايدة، فما الذي جيعلهم أعداء؟ 
وفالن أخذ كذا وترك لنا كذا وفالن ضحك علينا يف كذا، فإذا ظلوا على شرع األرض السبخة، 

 اهلل يكونوا ُعصبة وايدة ورجٌل وايد ألن كتاب اهلل عز وجل كما قال فيو اهلل:
 اإلسراء(.82) "ٌة ِلْلُمْؤِمِنينَ َونُ نَ ز ُل ِمَن اْلُقْرَآِن َما ُىَو ِشَفاٌء َوَرْحمَ "

وىكذا يف كل القضايا فيكون ميزان الشريعة اإلعتية اظتوجود يف اآليات القرآنية وأيوال 
اضتضرة النبوية وأيوال الصحابة األجالء ىو اطتالص من كل داء يصيب اإلنسان يف دنياه أو 

 يتعرض لو يف أخراه.
ويوفقنا للعمل قائدنا وإمامنا إىل جنة النعيم، أن جيعل الشرع الشريف نسأل اهلل عز وجل 
ىو اضتاكم لنا وعلينا يف كل  لنيب العدنان، وجيعل شرع اهلل عز وجلابالقرآن ولإلىتداء لسنة 

النيب العدنان يىت  وقٍت وآن، وجيعل أوالدنا وبناتنا مستمسكُت بالقرآن، وعاملُت حبٍق بسنة
  اصتنان.جيمعنا وإياىم يف أعلى الدرجات الُعلى يف

صلى اهلل بسره دنان ومع صحابتو اضتسان عوجيعلنا من أىل منازل الرضوان ومع النيب ال
 .سر القرآن العظيمبو  عليو وسلرم

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم


