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

 الْمغضوب غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * تعنينس وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض  (  
 الكيفية؟ هذه تتولّد ال ذلك ومع حناول ألننا العبادة، يف الذوق ينشأ كيف: الناس بعض يسأل
 اهللا من يناله فإمنا يناله ما كل بأن اإلميان هذا على ويثبت يثابر أن العبد على بأن معلوما فليكن
 يف شوقا تزيده وبالتايل � اهللا إىل تقربه اليت الكيفية تلك فيه تتولد أن ميكن نهاحي تعاىل،
  . العبادة

 إن: "� فقال الصالة؟ يف الذوق ينشأ كيف: � املوعود املسيح اإلخوة أحد سأل مرة
 اهللا فضل على يعتمد بل اإلنسان بوسع ليس والعبادة الصاحلة األعمال يف والذوق الشوق خلق

 سائال اهللا إىل الدعاء يف يستمر بل اإلنسان يقلق أال الغرض هلذا الضروري ومن. وتوفيقه
 يف اإلنسان يستمر فعندما .)الدعاء من ميل ال: � قال (.الدعاء من ميلّ وال وفضله توفيقه
 والشوق الذوق يبدأ أي واضطرابا، حرقة قلبه له يِكن ما بفضله تعاىل اهللا خيلق باملثابرة الدعاء

. باملتعة يشعر ويبدأ العبادة يف احلالوة يسمى مبا يشعر يبدأ أي(. العبادة يف بالنشوء واحلالوة
 ذلك يفعل أن ألحد ميكن أنه ويظن والسعي بااهدة املرء يقم مل إن ولكن :)� يقول
 من مقربا وجيعله فيه أحد ينفخ أن ظن إن أي(. سنته وال اهللا قانون ليس فهذا واحدة بنفخة

 يقول مستحيل، فهذا عابدا جيعله فيه ونفْخه شخص من تقربه أو العبادة، ذوق فيه ينشأ أو اهللا
   � منه يسخر فإنه هكذا اهللا ميتحن والذي.) � وسنته اهللا قانون من ليس هذا �



 القلوب أن يقينا اعلموا :)� قال. اهللا عن ويبتعد كيهل أنه هي النهائية النتيجة أي(. ويهلك
 عن يبتعد أي( آخر نوع من بإحلاد ابتلي أو قالئل أيام يف املرء لتنصر اهللا فضل لوال. اهللا بيد

 والذي. ستقيمامل الصراط على ليثبتكم به واستعينوا دائما فضله اهللا تسألوا أن جيب لذا ،)الدين
 � ونسيتموه وتركتموه تعاىل اهللا عن استغنيتم إن ما أي( .شيطانا يصبح اهللا عن يستغين

 يستمر أن اإلنسان على جيب الغرض وهلذا :)� قال شيطانا، وأصبحتم الشيطان هامجكم
 فاستغفروا عالجه، فاالستغفار(. اإلنسان يهلك الذي السم ذلك ينشأ ال حىت االستغفار يف

   .)"ويهلكه الشيطان من اإلنسان يقرب الذي السم من حتتموا لكي
 ويسجد السبل مجيع تسد عندما. � اهللا إال معني ال بأنه اإلميان وكذلك شرط فاملثابرة
 يسجد أن بد وال العبادة، ذوق تولِّد اليت الكيفية تلك تنشأ حينها تعاىل اهللا أمام اإلنسان
 املوعود املسيح قال لذلك دوما للهجوم مستعدا يبقى الشيطان ألن باملثابرة ويستعني باملواظبة
 للحماية ضروري االستغفار كوكذل والشوق الذوق هذا إلنشاء ضروري االستغفار إن �

 سيدعو فحينها ستغفارباال الشيطانَ نفسه عن اإلنسان سيبعد فعندما الشيطان، هجمات من
 الرقي سبل اهللا وسيسأل حبرارة أيضا استغفاره وسيكون � اهللا مالذ إىل للمجيء حبرقة أيضا

  . بالتأكيد فضله تعاىل اهللا ينـزل العبد حالة هذه تكون وعندما اىل،تع إليه والتقرب
  ) آمني. (باملثابرة عليها ونثبت الصاحلات ونعملَ نييحقيق عبادا لنكون تعاىل اهللا وفّقنا
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