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أما بعد فأعوذ باهللا .  عبده ورسوله     أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا
مالك * الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * بسِم اهللا الرحمن الرحيم �. من الشيطان الرجيم

 أَنعمت علَيِهم غَير ِصراط الَِّذين* اهدنا الصراطَ الْمستقيم * إياك نعبد وإياك نستعني * يوم الدين 
الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني، �الْم .  

  )٣-٢: املؤمنون( � الَِّذين هم ِفي صلَاِتِهم خاِشعونَ*قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ �
ولكن . بنجاحهمقد ساق اهللا للمؤمنني بشرى يقينية ) قد أفلح املؤمنون(يف قول اهللا تعاىل يف اآلية األوىل 

ألي املؤمنني؟ ذكر اهللا يف اآليات التالية الشروط اليت يعيش ا املؤمنون الذين هم املفلحون، وأول هذه 
" اخلاشعون"ر لفظ ويفس). الذين هم يف صالم خاشعون: (هيالشروط أو الصفاِت اليت يتحلى ا 

 أخرى أيضا، وما مل تتوفر هذه  له معاٍن"اشعاخل"عموما بأم الذين يبكون ويبتهلون يف صلوام، ولكن 
من يتواضع جدا، من يتفاىن، من : ومن معاين اخلاشع. ال يبلغ املستوى احلقيقي لإلميانفاملعاين يف املؤمن 

  . يتذلل، من يغض بصره وصوته
ذي وال. صالة املؤمن احلقيقي وعبادتهلالواحدة ترسم رمسا رائعا وواسعا فترون كيف أن هذه الكلمة 

ينيب إىل اهللا تعاىل لبلوغ هذا املستوى يف عباداته، ويتواضع حىت املنتهى، وميحو نفسه ابتغاء مرضاة اهللا 
ويتصف باخلصوصيات األخرى للخاشع، فإنه سيحظى بقرب اهللا تعاىل من جهة، ومن جهة أخرى 

بالتايل ستجعله صلواته يفكر أن عليه أداء حقوق خلق اهللا حبسب حكم اهللا إىل جانب أدائه حقوق اهللا، و
صلح معامالته مع الناس، ويسعى للعمل مبا نصح به املسيح املوعود عليه السالم يف بيت شعر له حيث ي

  : قال



أحقر من اجلميع يف ظنك، فلعل هذا ي كما أنه سيسعى لتحسني .دخلك يف دار الوصال باهللا تعاىلكُن 
 يف الصالة فقط، بل سيطبق  حياًءولن يغض البصر. الكربياءمعامالته الدنيوية متحررا من قيود األنانية و

إن الذي يغض صوته يف العبادة، سيحاول يف . لتجنب مساوئ اتمعاملبدأ يف حياته اليومية ساعيا هذا 
 من خالل صلواته وعباداته يفاملؤمن يقض. حياته اليومية أن يتجنب الصراخ والصخب واجلدال واخلصام

ساوئ املتعلقة حبياته اليومية، ولذلك يقول اهللا تعاىل قد أفلح املؤمنون الذين يصلّون على على كثري من امل
يعين الفائزون، والفالح له دالالت  واملفلحون. هذا النحو ويحدثون مثل هذه التغيريات يف نفوسهم

 البغية، صالح احلال، السهولة، والرخاء، والسعادة، وإدراك: واسعة، فمن معانيه حسب القواميس
  .النجاة، البقاء يف اخلري، حصول النعم

فترون كيف أن اهللا تعاىل يتفضل على الذين يعملون الصاحلات ملرضاته، أو كيف أم ينتفعون من 
 ليورثَه  اهللا اختاذها على اإلنسانض فرإن أفضال اهللا هذه تفوق تصور اإلنسان، وإن أول خطوٍة. صالم
اية األمهية، هي اخلشوع يف الصلوات، ولكي يفوز ا أمره اهللا تعاىل ، وهي خطوة يف غأفضاله

وبعضهم يتباكون  وفيما يتعلق بالتواضع فإن بعض املاديني أيضا يتواضعون على سبيل الرياء،. بالعبادات
على أمر صغري بشكل مدهش، ويتذللون من أجل مكاسبهم املادية، أو بعضهم يعبرون عن هذه املشاعر 

حقيقيا ولكنه يكون مؤقتا، حيث تأخذهم الشفقة العظيمة برؤية تعاسة حال اآلخرين، ويبدون تعبريا 
، ولكنهم ال يفعلون ذلك إال جلبا للمنافع، أو رياًء، أو يكون أمل اآلخرينعواطف جياشة برؤية مناظر 

 أبعد الناس عن هذه هذا تعبريا مؤقتا وعابرا، وال يكون ملرضاة اهللا، ألن الذي يبغي مرضاة اهللا يكون
  . التصرفات الظاهرية

يتحدث املسيح املوعود عليه الصالة والسالم عما يستويل على أهل الدنيا من حالة عاطفية عابرة 
لقد رأيت بأم عيين كثريا من النساك واملتصوفني وغريهم الذين إذا : وظاهرية من بكاء وابتهال، فيقول

الدموع من عيوم بسرعة امرت مروعا، ومسعوا قصة فاجعة، قرأوا بيت شعر مؤمل، أو رأوا مشهدا 
كما تسقط بعض السحب قطرا كبريةً وبسرعة مفاجئة حبيث ال يستطيع النائمون يف األفنية ليال أن 

يعين أن دموعهم جتري جريانا مفاجئا كما يرتل (يأخذوا فراشهم إىل داخل البيت بدون أن يبلّه املطر 
 ،، ولكين أشهد شهادة عيان على أن معظم هؤالء الباكني يكونون من كبار احملتالني)اجئاملطر الغزيز املف

 أهل الدنيا، وقد وجدت بعضهم خبيثي الطبع وكذابني وخمادعني جدا حبيث  منبل هم أسوأ من كثري
إن عادة بكائهم وابتهاهلم وخشوعهم وخضوعهم هذه جعلتين أكره أن أُبدي مثل هذه الرقة والبكاء 

هناك أناس حني ينظرون إىل بعض املشاهد تنسكب الدموع من عيوم ف. وااللتياع يف الس أمام الناس
تكون عاطفة مؤقتة، فمن املالحظ أن املرء إذا كانت له مصاحل شخصية فال حتدث له هذه افورا، إال أ 



هذه احلالة أما إذا كانت له الكيفية أبدا، فهو حني ينظر إىل مشهد ال ترتبط به مصاحله فيمكن أن تنشأ 
مصاحل شخصية فهو ال يتورع عن الظلم أيضا، وال يرق أبدا وال تنشأ هذه الكيفية، أو يرتكب بعض 

  .  أو تكون صالم وعبادم بدافع الرياء فقط�السيئات اليت يكرهها اهللا 
فمع كل هذه الصفات واخلصال كيف ميكن أن يع؟ "قد أفلح املؤمنون"هم ن الذين ورد حبق ِم املرُءد

 يقص حدثا من حياة أحد �اخلليفة األول كان : �يقول سيدنا اخلليفة الثاين للمسيح املوعود 
 نظرا �الصلحاء أنه داوم على الصالة يف مسجد لعدة سنوات لكي ميدحه الناس ويثنوا عليه، لكن اهللا 

كان يتمىن أن يكسب . لناس يصفونه باملنافقإلحدى حسناته السابقة قد ألقى يف قلوب الناس شيئا فبدأ ا
وأخريا خطر بباله ذات يوم أنه قد أضاع احلياة الطويلة ومل يصفْه . مديح الناس لكنهم وصفوه بالنفاق

فرسخ هذا اخليال يف قلبه بشدة حىت خرج فورا إىل . ، فلو عبد اهللا ابتغاء مرضاته لرضي عنهبالبارأحد 
فلما عاد من هناك .  أنه سيعبده ابتغاء مرضاته فقط� اهللا وعاهدتاب الغابة، وبكى وتضرع هناك، و

هذا الرجل صاحل جدا وال نعرف ملاذا شوه الناس مسعته، فبدأ الناس صغارا أن ألقى اهللا يف قلوب الناس 
 لنيل رضاه يوما واحدا فقط مما جعل الناس �فشكر الصاحل اَهللا على أنه عبده . وكبارا ميدحونه

  . ميدحونه
 لنيل رضوانه فور نشوء الفكرة واإلحساس فقد رضي اهللا عنه، حيث كان �فانظروا أنه حني عبد اهللا 

قد عبد اهللا خملصا له دون أن تكون عنده رغبةٌ يف أن ميدحه الناس ويعدوه من الكبار العظام، ومع ذلك 
غير اآلن متاما، وبدأ الناس يصفونه فقد ت. بدأ الناس يصفونه مبا كان يتمىن يف السابق ومل يكن حتقَّق له

  . بالصالح
 يهيئ للمرء أحيانا وسائل اإلصالح تكرميا لبعض حسناته �باإلضافة إىل ذلك يتبني لنا من هذا أن اهللا 

القدمية، فحني قيل إن اهللا أُعجب بأي حسنة سابقة له فإمنا املراد من ذلك أنه لكالم الناس حبقه نشأ لديه 
وهو مل حيدث مصادفة بل كما قلت إن اهللا . صفُهم إياه سابقا بالنفاق يف إصالحهاإلحساس وتسبب و

 يريد �فلما كان اهللا . � له يف املاضي، فصارت عبادته هللا حلسنة ماخلَق األوضاع لذلك إكراما 
إصالحه فقد نشأ عنده إحساس إثر كالم الناس له كما كان قد ألقى يف قلوب الناس يف املاضي أنه 

 يريد أن ميدحه الناس فتتولد فيه خصلة األنانية واإلعجاب بالنفس باطال، �فلم يكن اهللا . فقمنا
 فقد هيأ له سبب اإلصالح،  ما قدميةحلسنة يريد اإلصالح نظرا �فكان اهللا . وينغمس يف الذنوب أكثر

حىت لو -الوخيمة فبعض حسنات املرء يف الزمن املاضي تتسبب يف اجتنابه العواقب . فأصبح من املفلحني
وهذا يتوقف .  وميكن أن يكون اإلنسان من املفلحني- كان قد ارتكب األخطاء والذنوب بعدها أيضا

، فهو إذا أراد ألحد إصالحا فيمكن ذه الطريقة أيضا، إال أنه أعطى ضمان الفالح �على رمحانية اهللا 



 وشرطه األول هو اخلشوع يف الصالة احملتم ألولئك املؤمنني الذين يسعون لنيل الفيوض من رحيميته،
  . والعبادة، أي اخلشوع الذي يتخذه املرء خملصا هللا

ملراحل املختلفة خللق  هذا املوضوع وشبه حالةَ املؤمن هذه با�لقد بين سيدنا املسيح املوعود 
ين هم ِفي الَِّذ�أقدم لكم اآلن ما قال حضرته عن اجلزء األول له أو املرحلة األوىل أي اإلنسان، و

ويتبني منه أنه ال تبقى أي حسنٍة حسنةً، وال يتمكن اإلنسان من الدوام على العبادة . �صلَاِتِهم خاِشعونَ
لفوز بفيوضها، وما مل يعد عبادته وسيلة للتمسك أو ما مل يسع ل" الرحيم"فة اهللا ما مل يسع للتمسك بص

واملرتبة األوىل لوجود املؤمن الروحاين هي تلك : "� يقول سيدنا املسيح املوعود.  بفضله�باهللا 
أن احلالة من اخلشوع واخلضوع والرقة واحلرقة والذوبان اليت تتيسر للمؤمن يف الصالة وذكر اهللا، أي 

لق اإلنسان يف نفسه حالة الذوبان والرقة والتواضع والعجز والتذلل وانقياد الروح واالضطراب والقلق خي
قَد �:  كما بينها اهللا تعاىل يف اآلية�خشية اهللا على نفسه وصرف عنان القلب إىل اهللا واحلرقة، وإيراد 
  .�الَِّذين هم ِفي صلَاِتِهم خاِشعونَ* أَفْلَح الْمؤِمنونَ 

الفالح أولئك املؤمنون الذين يبدون التواضع والتذلل يف صالم ويف كل نوع من ذكر اهللا ينال أي 
  . ذكر رم بالرقة واحلرقة والقلق والكرب وحبماس قليبوينشغلون يف

فالذي يذوب وخيشع يف الصالة فهو يورد على نفسه احلالة نفسها يف النوع اآلخر من ذكر اهللا أيضا، 
فقد قال املسيح . كما وضحت لكم ذلك يف بيان معاين اخلشوع من اللغة. كما تكون يف الصالة(

فمن املعلوم أن اإلنسان يذكر اهللا ماشيا ومتجوال .  إم يتواضعون يف كل أنواع ذكر اهللا):�املوعود 
أيضا فهو يتواضع عندها أيضا، فحني يذكر اإلنسان اَهللا دوما يكون الذكر يف باله عند إجناز كل عمل له 

  . حىت لو كان من الشئون اليومية، ويورد على نفسه حالة التواضع واخلشية
  :�سيدنا املسيح املوعود مث يقول 

. ليعرف الذين يتدبرون القرآن أن حالة اخلشوع واخلضوع يف الصالة هي كالنطفة للوجود الروحاين  "
  .اوفيها تكمن مجيع قوى اإلنسان الكامل وصفاته ومالحمه الروحانية مثل النطفة متام

كما تتحول : حيث قيلنفسه هنا املثل  وذُِكرلقد شبهت املدارج الروحانية مبراحل الوالدة البشرية، (
 البشر ت حيمل جلّ صفاإىل إنساٍناجلنني  مث يتحول هذا ،بعد وصوهلا إىل الرحمجنني النطفة إىل 

مل تيكه مدارج الرقي الروحاين، فإىل ختطياإلنسان شوع خيؤدي ، فعلى الشاكلة نفسها ومالحمه
   ).روحانيا

  :ل حضرتهويق



أي إا مهددة بالضياع ما مل تصل إىل ( بالرحم تتعلق مل ما الضياعب مهددة النطفة تكون وكما"
 حالة أي الروحاين، للوجود األوىل احلالة هي متاما كذلك )الرحم حيث ستنمو وفق قانون اهللا تعاىل

  .الرحيم بالرب تتعلق مل ما اخلطر من ختلو ال أيضا اخلشوع
 � اهللا خلق كما ،الرمحانية صفة فمنشؤه لعم أي واسطة بدون كان إذا اهللا فيضان أن اعلموا
 جاءت األشياء هذه فكل نفسه، اإلنسانَ خلق وكذلك اإلنسان لفائدة بينهما وما واألرض السماوات

 تنسك أو جماهدة أو عبادة نتيجة فيضانه زلـين عندما ولكن. الرمحانية فيض نتيجة الوجود حيز إىل
 اخلشوع اإلنسان خيتار فحني. آدم لبين اجلارية اهللا نةس هي هذه. الرحيمية فيضانذلك  فيسمى

 بني الوحيد فالفرق. الرحيمية فيضان لتلقي أهال حينئذ نفسه جيعل فإنه اهللا وِذكر الصالة يف واخلضوع
 جذب إىل حتتاج النطفة أن هو -واخلضوع اخلشوع حالة وهي- الروحاين للوجود األوىل واملرتبة النطفة

 تضيع أن ميكن وكما. الرحيم الرب من جذٍب إىل فتحتاج واخلضوع اخلشوع ةُحال أما الرحم، من
 -  واخلضوع اخلشوع حالة أي - األوىل الروحانية للمرتبة ميكن كذلك الرحم إىل تجذب أن قبل النطفة

ه قبل وعليه فإن العبادات اليت يقوم ا املرء رياًء تدمر(. به وتتعلق الرحيم إىل تجذَب أن قبل تنعدم أن
 ويتضرعون األمر بداية يف صلوام يف بشدة يبكون كثريين أناسا ترون )اهللا الرحيمبإنشائه العالقة 

 عالقة هلم تكون ال عندما ولكن ،والولع به هللا حب يف اجلنون وأنواع الوجد حالة ويظهرون ويصرخون
اهللا بدون أن تنشأ هلم عالقة أي إم يقومون بكل هذه األمور ( رحيما يسمى الذي الفضل ذي باهللا

 وخضوعهم وخشوعهم وذوبام تضرعهم يصبح اخلاص بتجليه إليه يجذبون وال )الرحيم كما ينبغي
وهذه هي حالة ( .األوىل من أسوأ األخرية حالتهم فتصري قدمهم تزلّ األحيان من كثري ويف كله، باطال

م يف زمن املسيح املوعود عليه السالم أيضا، ومنهم وكان بعضه. البعض الذين يبايعون األنبياء مث يرتدون
زلت قدمه وبالتايل مل يثبت  -  بعد بلوغه مستوى ما من كسب احلسنات-الدكتور عبد احلكيم الذي

  )على الدين أيضا
 للوجود األوىل املرتبة هي اليت النطفة أن فكما. واخلشوع النطفة بني وشيق عجيب تطابق فهذا 
 هي اليت- واخلضوع اخلشوع حالة إن متاما كذلك نفسه، إىل الرحم جيذا مل ما بشيء ليست املادي
إذا كان خشوع (. نفسه إىل الرحيم جيذا مل ما بشيء ليست أيضا -الروحاين للوجود األوىل املرتبة

ا اهللا الرحيم فإن مثل هذبوجل وتنشأ له عالقة   إليه عز هذا اخلشوعيصلفاإلنسان حيظى بدعم من اهللا 
لقد تضرعنا وبكينا : يقول البعض.  وإال فإنه بكاء ظاهري ليس إال، مقبوال وناجحاسيصبحاخلشوع 

كثريا ولكن مل تستجب دعواتنا، ولكن مثة حاجة ليستعرضوا حالتهم أيضا وليفحصوا إذا كانوا يقومون 
  )باألمور األخرى الالزمة أم ال؟



 يف واخلضوع باخلشوع حيام من مرحلة يف نحيظو كانوا الذين الناس من ألوفا ترون لذلك
 إىل واحدة دفعة فمالوا لعنة دامهتهم قد الوجد، حالة وتسودهم يبكون وكانوا اهللا ذكرأثناء و صلوام
 ألن خوف مقام فهذا.  أحرزوهقد كانوا ما كل وشهواا الدنية الدنيا جراء من وفقدوا النفسانية األهواء

 أن قبل وتنعدم وتفىن بالرحيمية عالقتها توطيد قبل األحيان من كثري يف عتضي واخلضوع اخلشوع حالة
  ) اجلزء اخلامس،الرباهني األمحدية" (.عمله الرحيم اهللا جذب فيها يعمل

اجلزئيات  هو مجيعفاخلشوع . فال يسع أحد االدعاء بأن عباداته قد وصلت مرتبة عليا من اخلشوع
فإذا التزم اإلنسان جبميع هذه اجلزئيات بكل تواضع وانكسار . كلمة هذه الاليت ذكرا ضمن ذكر معاين

ها رحيميةُجعلتال يتضح لإلنسان يف املثال الذي ذكره املسيح املوعود عليه السالم مىت . ثمر اهللا تعاىل ت
علَ،تثمر جهودهمىت  اهللا الرحيم وقبله رحيميةُتا مىت  كما أنه ال يأو دث عملية اإلخصاب حتم مادي

  . إىل سعي دؤوب حيتاجهذا العمل أن هذا يعين .اجلنني تكونالتلقيح ومىت يبدأ 
تلك ل وتصبح حاملةمث حيدث أحيانا أن النطفة تتعرض لبعض العيوب بعد وصوهلا إىل الرحم 

على الذي يرنّ هاتفه أن يغلقه، وينبغي أن تأتوا املسجد بعد إيقاف تشغيل ( .. كذلك أحيانا،النقائص
 كذلك ،للعيوبأحيانا  حضرته مثال النطفة أا بعد بلوغها الرحم تتعرض ضرب:  كنت أقول)واتفاهل

يؤمنون  وهي حالة الذين ،يصاب بالعجب والتكربف ،أحيانا اخلناستولد فيه  إذا أمثر خشوع اإلنسان مرةً
 هؤالء على يظل. ك احلسناتيف اية املطاف إىل تر يدفعهم  وعجبتكربلفإنه . األنبياء مث يتركومب

يف هوة  يقعون هذه العالقة وعندما يقطعون على عالقة مع مبعوث من اهللا، دامواعالقة مع اهللا تعاىل ما 
فينبغي مراعاة خشية اهللا تعاىل والسعي للفوز برحيمية اهللا وطلب أفضاله، وبذل اجلهد . الضاللةوالذلة 

أو باستجابة بعض دعائه وينبغي أال يتفاخر اإلنسان بسعيه املتواضع . إلنشاء العالقة احلقيقية مع اهللا تعاىل
 دعواتكم أو إذا رأيتم  بعضتمل يقل اهللا تعاىل يف أي مكان أنه إذا استجيب. بعض الرؤى الصادقةأو ب

 بل إن الذين حيرزون قرب اهللا تعاىل والذين ينالون ،بعض الرؤى الصادقة فإنه سيجعلكم من املفلحني
إعراضهم عن اللغو، ومع إنفاقهم يف سبيل اهللا وِحفْظهم ومع هم منتهاه، بلوغ تواضِعمع  فإم ،الفالح

أيضا  احملافظة عليهاحمافظتهم على عبادام ومع أدائهم حق صلوام وحق وفروجهم ومراعام عهودهم 
 تعاىل الذي يهب درجة فإنه فضل اهللا. اللهم استرنا برداء أفضالك ألننا ال منثّل شيئا بدونه: يقولون

أي إذا واصل اإلنسان سعيه من . القبول ملساعي اإلنسان اليت يبذهلا من أجل جذب رحيمية اهللا تعاىل
أجل جذب رحيمية اهللا تعاىل فإنه ينال فضل اهللا تعاىل وبواسطة أفضاله تعاىل يصبح اإلنسان مقبوال يف 

  .حضرته وتصبح عاقبته حسنة



قد أفلح املؤمنون الذين :  يراعي هذه النقطة دوما وهي أن اهللا تعاىل قالفعلى املؤمن احلقيقي أن
مع كل ذلك ينبغي أال جيعل املؤمن كلَّ ما يلقاه من اهللا تعاىل من رقي ، ويقومون بأعمال كذا وكذا

. ، ليجعل ذلك الفالح جزءا من حياته بل ينبغي أن يكون موقفه أنه مل يفعل شيئا، نتيجةً لسعيهوفضل
ا تولدت يف أحد هذه امليزة فإنه يتخطى منازل الرقي وإال فإن أعمالنا أيضا ميكن أن تكون بال جدوى إذ

  .وتضيع حىت بعد جذب مؤقت لفضل اهللا تعاىل
 وذلك لكي جنذب رحيمية اهللا تعاىل بفضله ،دوماعلى عاقبتنا فكما قلت ينبغي أن نركّز اهتمامنا 

الذي يكون كامال من مجيع النواحي، وندعو اهللا تعاىل أن " فلالط"ولد من كل عملنا ذلك اخلاص وي
 تواضعهم وازداد أحرزوا رقيا يف العبادة ازدادوا تواضعا وتذلال هللا تعاىل، كلّمانكون من الذين 
ن كانت عباداته وخشوعه فوق تصورنا  وهو م-إذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم . وانكسارهم أيضا

ا سأدخل اجلنة بفضل اهللا تعاىل فكيف ألحد غريه أن يدخله عمله اجلنة، أو يرضى به  يقول بأنين أيض–
لقد أعطى اهللا تعاىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم ضمانا للجنة، وكان صلى اهللا عليه وسلم قد . اهللا تعاىل

مع ، وه وسلم ال ميكن أن يكون عمل أحٍد يشابه عمل النيب صلى اهللا علي كما أنهجاء إلصالح العامل،
 يشعر فيها مل يكن خشوعه من خالل أداء النوافل اليت ان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسعى لزيادةذلك ك

  . وعليه فعلى اجلميع أن يراعي التواضع وخشية اهللا تعاىل دوما جلذب أفضال اهللا تعاىل. أن قدميه تتورمان
فرق واضح بني حالته اليت بدأ ا هناك حاجة ماسة ليهتم كل مؤمن حقيقي بأن يكون هناك و

فإذا كان فيه شيء من األنانية أو التكرب قبل الشروع يف الصالة فينبغي . صالته وبني اليت خرج ا منها
زداد تواضعا يغي أن ب العبادات األخرى فينهي حالةكذلك .  قلبه صافيا منها عند إائه الصالةيصريأن 

وينبغي أن يكون تعاملنا مع اآلخرين متسما بالتواضع وهادفًا إىل .  عبادةوتذلال هللا تعاىل عند إائه كل
  اهللا تعاىلرحيميةُأكثر فأكثر وذلك لكي جتعل وجيب أن جتعلنا عباداتنا خاضعني هللا . نيل رضى اهللا تعاىل

ا ويزيدنا فضال من ذكّرنا بتقصرياتن ي يوٍم علينا كلُّعوأن يطلُ.  تثمر كل حني بثمار يانعة ومثمرةعباداتنا
عني اهللا ا كانت كل حسنة نقترفها هي حسنة يف وفقنا اهللا تعاىل ملالزمة االستغفار دوما، وإذ. اهللا تعاىل

هم اهللا تعاىل ليدخل كل واحد منا يف الذين وفقنا تعاىل فندعوه أن جيعلها ذريعة حلصول رضاه، 
  .اهللانظر املفلحون يف 
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