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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
تباع حبيبه ومصطفاه، وسلك بنا سبيل أهل والية اهللا، إأكرمنا ب يهللا الذ احلمد

ها اهللا، ونسعى بظاهرنا على الشرع الشريف وجعلنا ننشد ىف باطننا الكماالت الىت حيب
   .الذى هدانا إليه اهللا

سقام، وبـارئ  والصالة والسالم على حبيب األنام، وضياء الظالم، وشاىف األ
وكل من تابع هديه إىل  ،وآله وصحبه ،النفوس ومربئها من العلل العظام، سيدنا حممد

  .يا رب العاملني ،آمني.. يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني، آمني 
  .بارك اهللا عز وجلَّ فيكم أمجعني: إخواىن وأحباىب

وهـذا مشـاخيه    ،طريق عـام  : طريقان يسلكهما الذاهبون إىل اهللا عز وجلَّ
يوظفون على املريدين أذكاراً وأنواعاً من العبـادات، وأصـنافاً مـن التسـبيحات     

 وهذا طريق سـديد، لكـن   .والصلوات، من أجل أن يكون من العابدين هللا عز وجلَّ
أن سالك  )غافر١٤( )فَادعوا اللَّه مخلصني لَه الدين: (حيتاج مراعاة قول احلميد ايد

الطريق يتحرى اإلخالص، ألنه لو عمل عمل اخلواص سبعني عاماً بدون إخالص،  هذا
  )وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هبـاء منثُـورا  : (فعمله يدخل ىف قول اهللا

  )غافر٢٣(
  اد ىف عصر حضرة النىب صلى اهللا عليه وسلم، والذى قـال  ولذلك إمام الزه
من أراد أن ينظر إىل عيسى بن مرمي ىف أمىت فلينظر ( :وات رىب وسالمه عليهفيه صل

 .كان شبيهاً بسيدنا عيسى ىف زهده وورعه وإقباله على اهللا عز وجـلَّ  . )إىل أىب ذر
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رواه ( )أخلص يكفك القليل من العمل(: ومع ذلك قال له ملا وجده سالكاً هذا الطريق
  ).احلاكم عن معاذ

إلخالص أن يكون العمل هللا او!! يكثرة العمل، وإمنا باإلخالص املوضوع ليس  
حـىت   .. وال ملنفعة زائلة .. وال ملصلحة عاجلة .. وال خللق .. ال لدنيا. ال لشئ سواه

حىت الذى يعبد اهللا للجنة فإنه يكون قد اختـذ اهللا   .وال جلنة آجلة: قال خاصة املتقني
  . وسيلة إىل اجلنة، وال جيوز ذلك

: قال )!!عجباً ملن رآىن دون مكوناتى(: ىقال ىل رب: قال بعض الصاحلنيقد و
من اختـذىن وسـيلة جلنـاتى فقـد رآىن دون     (: قال!! سبحانك وترتهت: فقلت

وماذا . أنت تدخل اجلنة من أجل وجه اهللا!! أنت تعبد اهللا حىت تدخل اجلنة .)مكوناتى
 )م بِالْغداة والْعشي يرِيـدونَ وجهـه  يدعونَ ربه!! (ىف اجلنة يساوى وجه اهللا؟

  )الكهف٢٨(
طريق الورع، والعبادة فيه امسها الكف، قال صـلى اهللا عليـه   : الطريق الثاىن

والكف . ))ال ورع كالكف: "ابن أيب الدنيا عن احلسنروى ( )ال عبادة كالكف: (وسلم
سان من الغيبة والنميمة، والسب يعىن املنع، منع اجلوارح من الذنوب واآلثام، منع الل

والشتم، واللعن وقول الزور، والكذب والسحر، وكل آفات اللسان، وهـى عبـادة   
أما العبادات النفلية والتطوعية فسهلة، ال يوجد أحد  .األقطاب ىف طريق اهللا عز وجلَّ

ـ لك!! عبد اهللا سبعني ألف سـنة !! يستطيع أن يصل فيها إىل ما وصل إليه إبليس  هان
  .عده عن اهللا عز وجلَّمبرض الغرور ومرض الكرب، فكانا سبب حجابه وبت له جاء

كن ورعـاً تكـن   : (صلى اهللا عليه وسلم قال فيها فعبادة الكف حضرة النىب
اإلنسان . اتقاء احملارميعىن عىن الورع؟ م ما. )أمحد والترمذي عن أيب هريرة( )أعبد الناس
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: ىف مفهوم اخلـواص أما  .ع عن األكل الذى فيه شبهاتورالورع ىف مفهوم العوام يت
النظـرات  و!! عن الكالم الذى فيه شـبهات و!! يتورع عن االس الىت فيها شبهاتف

األعضاء إذا كان فيـه   إليهعن أى شئ ميسه أو تلمسه أو تشري و!! الذى فيها شبهات
  !! شبهات

أن تنظـر ىف كتـاب اهللا،    سهل .عبادة الكف عبادة احلكماء األكياس العقالء
تنظر للغاديات والرئحات، لكـن مـا   وتنتهى مث  ،أجزاء أو عشرة أجزاء وتقرأ مخسة

  )النور٣٠() قُل لِّلْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم: (الصعب؟ أن تعمل بقول اهللا
كانت ، وقد عز وجلَّهذه هى عبادة األقوياء، أصحاب العزمية القوية ىف دين اهللا 

عبادة السادة الشاذلية الذى إمامهم سيدى أبو الشاذىل رضى اهللا عنه، وخليفته سيدى 
  !! رضى اهللا تبارك وتعاىل عنهأبو العباس املرسى 

إذا مل يكتب (: مىت تثبت للسالك الوالية؟ قال: سألوا سيدى أبا العباس املرسى
شكلة فيما يكتبه صاحب ليست امل. )شيئاً ملدة اثىن عشر عاماً عليه صاحب الشمال

ـ   الىت بي بيلوهى الس. اليمني، إمنا املشكلة فيما يكتبه صاحب الشمال  بيلنـا أـا س
 ،املالئكة الكرام، وأنت تريد أن تكون من عباد الرمحن، واملالئكة امسهم عباد الـرمحن 

 مدحهم وأثىن يوأنت تريد أن تكون من عباد الرمحن فالبد أن تتشبه م ىف احلال الذ
ال يعصونَ اللَّه ما أَمـرهم  : (كما قلنا اليوم –عليهم الرمحن ووصفهم به ىف القرآن 

  )التحرمي٦) (ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
الظاهرية الـىت هـى   . عن املعاصى الظاهرية والباطنية بالكلية اإلمتناع: األول

ظمها وأخطرها الغفلة عن اهللا عز الىت هى أع: الكبائر والصغائر الىت نعرفها، والباطنية
فـالزم  . وجلَّ ىف نفس أو أقل، أو اإلنشغال بشئ غري حضرة اهللا سـبحانه وتعـاىل  
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: لإلنسان األول أن حيرس جوارحه، وحضرة النىب صلى اهللا عليه وسـلم قـال لنـا   
  ).البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما( )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته(

 دك ورجلـك، وفرجـك  ة أنت مسئول عنها؟ عيناك ولسانك، ويرعي ما أول
يأتون يوم القيامة ويكونـون شـهوداً   سولو تركتهم !! أليست هذه رعيتك؟. وبطنك

يوم تشهد علَيهِم أَلِْسنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم ( :اىلت، قال عليك، ويتربءون مما فعلته
وقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينـا  ( :وقال سبحانه. )النور٢٤( )ونَبِما كَانوا يعملُ

إنه احلس، احلس أيضاً يشـهد  . )فصلت١٨( )قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيٍء
هـذا   على رعيته اليت يتوىل رعايتـها يف  فالبد لإلنسان أن يكون حارساً أميناً .عليك
بعد ذلك أنـت   .)كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته(ن وىف هذا اجلسم، الكيا

 ؟ما أول رعيـة لكن ، مسئول عن زوجتك وعن بنتك وعن ابنك، وهذه مسئولية ثانية
تتلقى منك، وتنفذ ا ما تريد، البد أن يكون مهيمن عليهـا   أعضاؤك وجوارحك اليت

يد، وسنة النيبفكان السابقون الطـالبون   ،عليه وسـلم صلى اهللا الرشيد  شرع احلميد ا
  .املنازل العالية على هذا النهج

كان له تلميذ  –ى به دقتوكان إماماً ي –رضى اهللا عنه سيدنا عبد اهللا بن مسعود 
 صلى اهللا عليه وسـلم لو رآك رسول اهللا (: وكان يقول له -جنيب امسه الربيع بن اخليثم 

بيت بن مسعود، وكلما يدق الباب وختـرج  مكث أربعني سنة يذهب إىل  – )ألحبك
انتبهتم مـن  . )صديقك هذا األعمى بالباب(: اجلارية، ترجع إىل بن مسعود وتقول له

فـتح  حلظة ما يو اًمريدكيف يكون  لكن  !!وإمنا يغض البصر ليس أعمى!! ؟هذا األمر
نـه  ليس مبريد وإمنا لص ىف صورة مريـد، عي  !!؟على ما بداخل البيت الباب يتلصص
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؟ فكيـف يكـون   ك؟ وما الذى هنا؟ وما الذى هناذاكما هذا؟ وما على هذا وذاك، 
   !!مريداً؟

ذهبوا إىل أحد الصـاحلني يتكلمـون   !!! حىت املشايخ كانوا على هذه الشاكلة
هذا تلميذك (: معه، وأثناء احلديث تكلموا عن أحد تالمذته املالزمني له، فقال أحدهم

: قـالوا !! ؟هو أجردأ: فقال الشيخ –حلية لذى ليس له ا: واألجرد يعىن - )األجرد
   !!!نواهللا ما عرفت ذلك إال منك اآل: قال. نعم

؟ هل هشعر ذا يلبس؟ وما حالوجوه الناس حىت أعرف ما أتطلع يف ظلُّهل أنا أ
من يريد اهللا هل ينشغل عنه بسـواه؟ وكـانوا يقولـون   !! هلذا الكالم؟ لدى وقت :

 ميشى من هنا إىل إملنيا، وكلما رأى شيئاً عن ميينه أو عن مشاله منف،  )متلفت ال يصل(
وال تعد (يريد أن يصل بسرعة من لكن  يظل واقفاً عنده، مىت يصل؟ أو أمامه أو خلفه

  )لكهفا٢٨( )عيناك عنهم ترِيد زِينةَ الْحياة الدنيا
إِلَـى  (ربه؟ صلى اهللا عليه وسلم، مب وصاه  نفس حضرة النيب كينينَّ عدمال ت

يهف مهنفْتنا لنيالد اةيةَ الْحرهز مهنا ماجوأَز ا بِهنعتا موملا أسرى بـه  ، )طه١٣١( )م
!! اهللا، أثىن عليه مواله عندما عرض عليه امللكوت واملالئكة وكل العـوامل ومل يلتفـت  

ال . )النجم١٧( )ما زاغَ الْبصر وما طَغى( :شأنه قال يفف .ال: اتفرج، يقول: يقول له
  . يريد إال وجه اهللا

مشغول باهللا، وأنا لو سألتىن عن أى أحد، ال أسـتطيع   ،ن هذا حال املريدوكفي
صـوراً  تـراءى  أهـل  !! ؟لدى وقت لذلكوهل  ه،أن أجيب ماذا كان يلبس أو غري

الصـور  . جلمع بني اإلثنني، إما هذه وإمـا تلـك  ال جيوز ا !!نورانية أم صوراً خلقية؟
فمن يريد أن يقف عند الصور البشرية ما لـه ومـا    .فيها حلية وال غريهس يالنورانية ل
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 وتراهم ينظُرونَ إِلَيك وهـم الَ .. (قف كما أنت، ولن تر غريها !!! صور النورانيةلل
مـن  البشرية، وال يـرون مـا فيهـا    الصورة  واقفون عند، )األعراف١٩٨( )يبصرونَ

  . ال يرون إال الصورة البشرية !!اإلهلية، واألسرار الربانية عجائبال
سألوا الشيخ أبو اليزيد البسطامى رضـى اهللا  ، البد لإلنسان أن يكون كذلك

حديـد   -كنت حداداً على نفسى اثنىت عشرة سنة : (كيف وصلت إىل اهللا؟ قال: عنه
مث تنعمت بعـد   –فوة وال خبطأ، وإذا حدث يسارع إىل التوبة ال يسمح بفلتة وال .. 

أول مـا   مـاذا .. فهذا هو منهج الكمل من الصاحلني  ).ذلك، ونعمىن اهللا عز وجلَّ
الترمذي عن ابن عباس رضـي اهللا  ( )احفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى(جيب؟ 
أنت لك  .البد من حماسبة النفس ،"احملاسبة" :ا ويساعدنا عليهاوهذا ما نسميه ).عنهما

  !!ي، ولك حساب سنويولك حساب أسبوع -حساب يومى  – دفتر يومية
كل ليلة، ما الذى تكلمت به، وما الذى نظرت نفسك  الزم تراجع.. اليومية 

!! إذا كانت هذه األمور معدودة وحمدودة فيا هناك ويا بشراك  إليه، وما الذى مسعته؟
  لك شيئاً ألن الثرثرة كثرية، فما لك ولطريق الصاحلني؟أما كنت ال أدرى عن ذ

، من تالمذة سيدى أىب احلسن الشـاذىل رضى اهللا عنه الشيخ مكني الدين األمسر 
مكني الـدين  : (احلسن الشاذىل وسيدى أبيقول فيه  وكان وكا منهجه كما أوضحنا،

ايعى يلتـف  ومعروف أن الصن –منهجه كما وضحنا، كان ترزياً ). رجل من األبدال
إىن أجلس بني يدى اهللا كل ليلـة  :  ماذا كان يفعل؟ وما منهجه؟ يقول -حوله الناس

، الليل كله الصاحلني مبدأهللا، وهذا  ه كانليل ألناملغرب؟  قبل ملاذا. قبل صالة املغرب
، إذا صلى العشاء يدخل وال خيرجكان صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا سيدنا كان و!! هللا

مث بعـد   وال نت وال غريه، ،مسلسالتوال أفالم سهر، وال هلو، وال  ال .ن؟ هللالليل مل
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جاء وقت مالزمة  دفقعندما يأتى الغروب، الصاحلون !! كيف ذلك؟!! تريد اهللا ذلك
  .حضرة عالم الغيوب

 –وأنتم تعرفون ذلـك   –حىت كان سلطان املسلمني سيدنا عمر رضى اهللا عنه 
جل الدولة ومن أجل العدالة، وكان ال ينام ليالً وال اراً إال كان مشغوالً بالكلية من أ
ذا إ: (قـال . اشفق على نفسك يا أمري املؤمنني: فقالوا له!! غفوة بعد شروق الشمس

اراً ضي منتنفسي، فجعلت النـهار لـرعييت   رعيىت، وإذا منت ليالً عت عتضي 
يالً( .. مالليل ملن؟ هللا على الدوا ).يوجعلت الليل لربوا قَلـا     كَانـلِ ماللَّي ـنم

  !!  عبادتك سبحانك ما عبدناك حق!! شئ؟ يستغفرون من أي )الذاريات١٧() يهجعونَ
به لساىن، لفظ أجلس قبل غروب الشمس فأعد ما ت: (يقولمكني فكان الشيخ 

حياسـب،  ألنه !! النهارطول  – )فأجدها بضعة كلمات ال تتجاوز الثالثة عشر كلمة
 ومن حياسب نفسه هنا ال حياسب هناك، ومن ال حياسب نفسه هنا سيحاسب هنـاك، 

فأجدها : (حسب فيقوليف - )حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا(  :هكذا تقول احلكمة
فما وجدت منها خـرياً   بضع كلمات ال تتجاوز الثالثة عشرة كلمة، فأنظر فيها

  .)منهعز وجلَّ غفرت اهللا محدت اهللا عليه، وما وجدته غري ذلك است
على يد حضـرة   أول من سلك هذا املنهاجرضى اهللا عنـه  أبو بكر نفسه  سيدنا

ما هذا يا : يضع حصاة حتت لسانه، فسألوهرضى اهللا عنه كان . صلى اهللا عليه وسلمالنىب 
جعل له فرامـل حـىت   أ). هذا الذى أوردىن املوارد: (أبا بكر؟ فأشار إىل لسانه وقال

واذْكُر ربك إِذَا ( :يتكلم مع من؟ مع من يقول للشئ كن فيكـون . فال يتكلم مسكهأ
ِسيتتـذكره  نسيت غريه فاذكره، فهذا هو الذكر الصحيح، لكن إذا  )الكهف٢٤( )ن
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ال يقبـل اهللا  : (ما معناه صلى اهللا عليه وسلمقال !! هل هذا ذكر؟فأنت مشغول بغريه، و
دعاءاً من قلب اله(.   
  ا اهللاي رِكْالذِّ يف بٍلْقَبِ لْقُ      اهوس يتِسن إنْ اَهللا ركُذْا

يطهر القلب هللا، ويطهر اللسان الـذى  أن من أراد حالوة املناجاة الزم أوالً   
ل بالغيبـة والنميمـة، والسـب    الكن أنا شغ .معصية تغضب اهللا ييناجى به اهللا من أ

اب اهللا، مث اشتكى مـن عـدم وجـود    كت أقرأوالشتم واللعن، وأدخل على الصالة و
البـد أن  !! تنـاجى اهللا؟  قبل أن هل طهرته أوالً!!أى حالوة تريد؟!!! حالوة املناجاة

  .تطهره أوالً
متنعها أوالً من النظر الذى يسـتوجب   الأالعني الىت تريد أن تنظر ا األنوار   

ـا علـى    سـس حسس ا على اخللق، وتتجلكن تت. عز وجلَّغضب الواحد القهار
الناس، وتنظر ا للغاديات والرائحات، مث تريد من اهللا أن يكشف لـك عـن نـور    

     !!أيليق هذا؟!! جيوز؟هذا هل !!! ملكوت السموات
  يردالقَ ارونأَ با صي نَّدهشت    ريمالضبِ دهاشو ساحل نيع ضغُ

علـوم   طلبت. ملكوت اهللاترى  ما بداخلكهذه، وافتح  البد من ذلك، غض
حىت يكون جاهزاً للتلقى مـن مالئكـة اهللا مبـا     ،اإلهلام البد أن تطهر القلب بالتمام

  .لك اهللا جلَّ ىف عالهبه يلهمهم 
ن أن والـذين يريـد   لكونإذن يا إخواىن هذه هى املسرية الىت كان عليها السا

أوتاداً وأبدال ىف طريق  يكونوا واصلني، ويكونوا متحققني، ويكونوا عارفني، ويكونوا
  )الفرقان٧٤() واجعلْنا للْمتقني إِماما. (الصلحني، ويكونوا أئمة للمتقني
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ـ ما أول شئ؟ أن يكون مهيمناً على جوارحه، بعد ذلك ينال  وانظـر ىف  . ىنامل
 ربحيكيـه لنـا    ياملرسلني واألنبياء والصاحلني جتد هذا العجب العجاب الذ أحوال

  .عز وجلَّني ملاالع
وأعطاه اهللا علـم تأويـل    –يا إخواىن  -يوسف عليه السالم، ملاذا بلغ املراد 

ملا عرضت عليه الفتنة أباهـا،   -أوالً  -العلوم اإلهلية وغريها من املقامات العلية؟ ألنه 
ن أجل هذا يا أليس م )يوسف٣٣() رب السجن أَحب إِلَي مما يدعوننِي إِلَيه: (وقال

  !!!إخواىن؟
، ورفع غطاء البئر مبفرده الذى حيملـه  اوكان قوي –سيدنا موسى عليه السالم 

لتـدعوه، فجـاءت   أبوها أرسلها  -هى وأختها  -وذهبت إليه البنت  ،ثالثون رجالً
 .اوهنأهنا  ةاامشى ورائى ودليىن على الطريق حبص ال،: الريح وهفهفت ثياا، فقال هلا

 !!ومع من؟ مع أولياء اهللا!! ومع رسل اهللا ،منهج اهللا مع أنبياء اهللا يا إخواىن األيس هذ
)هداقْت ماهدفَبِه ى اللّهده ينالَّذ كلَـئاألنعام٩٠) (أُو(  

لكن أنت تظن أنك من أجل أنك تصلى ركعات بالليل، وتقرأ بعضاً من سور    
بال سارح، وىف نفس الوقت ال تستطيع أن ، والقلب مشغول، والأو أجزاء منه القرآن

تكف لسانك عن اآلثام، وال عينك عن النظر احلرام، وال يدك عما يغضـب امللـك   
ملاذا مل يبشـرىن  !! ملاذا مل يبلغىن اهللا مقامات األولياء؟!! العالم، وتشكو ملاذا اهللا على؟

 يقـول  لصاحلون واليتج عليه اي ألنك مل تنهج النهج الذ!! اهللا ببشريات الصاحلني؟
  )األنعام١٥٣( )وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه( :فيها اهللا

مل يقل امشوا عليه، مصلى الصراط املستقيم هنا يا إخواىن؟ سيدنا رسول اهللا  ن
  . يعىن امشوا على هداه صلوات رىب وسالمه عليه: اتبعوه. اهللا عليه وسلم



       اإلخالص طریق الخواص         - ١٠ -زى محمد أبوزید        فو/ فضیلة الشیخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  محافظة إلمنیا بعد صالة العشاء  - مزار يبن– يمطا

  .م٢٠١٢أبریل  ٢٤ھـ الموافق ١٤٣٣جماد اآلخر  ٣یوم الثالثاء 

ل العارفني، ابـدأ أوالً وهـيمن   يق الصديقني واملقربني وكميا إخواىن طرإذن   
العصا الىت ترد ا جوارحك  ىعل شرع اهللا هجعلى حوارحك، وراعها بشرع اهللا، وا

، جارحة مبعصية ازجرها بآية من كتـاب اهللا م  مالكو، ىف هذه احلياة عن معاصى اهللا
  .وسلمو حديث من أحاديث سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه أ

وراعها وهي اَأل يفعالِم سائةًم   نْإِو ها يستحسناملَ ترى فَعال تمِس  
  .ىف كل يوم على األقل وحاول أن تكون دائماً متابع وحماسب جلوارحك

نفسـك  جتعل ل، كل يوم الزم حساب اليومية آخر النهار: املبتدئون نقول هلم
، تسري على املنهاج القومي، أما من مشى قليالً وسـلك  جلسة حماسبة آخر النهار حىت

تنـاجى   مـا قبل  ،صالةوقت من أوقات ال ة قبل كلباجعل لك جلسة حماس: نقول له
أ من حظك وهواك، وتوضـأ  مما اجترحته جوارحك، وترب بوت نفسك بحاس موالك

وضوء الصاحلني، طهظَّ مبناجاة مـن  خل إىل الصالة حتد، تربيةال ر القلب بالكلية لرب
 كـلِّ بأول،  حاسب نفسك أوالً: نقول هلماجلماعة الصادقني  .يقول للشئ كن فيكون

ن تفعـل، وإذا مل  ذإذا أأن تزا بشرع اهللا،  فوراًبد ال ،ةنسك كلِّ ،حركة مهسة، كلِّ
علـى  ألنك حماسب على كل ما قدمت يداك وكل ما عملته جوارحـك و  يأذن تترك

  .هى الباب لفتح هذه الرحاب يا إخواىن احملاسبةف. نواياك
والذى إذا !! من ال حياسب نفسه ما له ولفتوحات العارفني ورحاب الصاحلني؟

ىت يبلـغ مقامـات   فم ،حياسبه أحد أو يتابعهال يريد أن نه أل!! ذكَّره أخوه يغضب منه
إىلّ رحم اهللا إمرأ أهدى : (سيدنا عمر رضى اهللا عنه كان بقولوقد كان  .!!الصاحلني
، ويبنب أن من يفعل ذلك كأن قـدم لـه   بهو، يدعو ملن؟ ملن يبني له عي)نفسى عيوب
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يتحاشـاه ويعاجلـه،   يتالفاه وحىت من العيوب  ما أعظم هدية؟ أن يبني له عيباً!! هدية
  .أهل الصالح واإلصالح بني يدى من يقول للشئ كن فيكونفيكون من 

شرعه وكتابه وسنة حبيبـه  باطناً بالعمل أن جيملنا ظاهراً وبعز وجلَّ نسأل اهللا 
من املعاصى والفنت، وقلوبنا من األهواء، ونفوسنا مـن  ومصطفاه، وأن حيفظ جوارحنا 

  .الشهوات، وأن جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  ٭٭٭٭٭٭٭٭
  
  
  
  


