
�لكن �لنا� �هلو� حقيقة  ،Rهو �لصيا Rثالث �;كا� �إلسال"
�لصياR.... من فطرo �إلنسا� �نه كلما كا� قليَل �ألكل كا� 
ا من تزكية �لنفس ���)�)� فيه قو� �لكشف. فاهللا  �كثَر حظًّ
�ُنكِثر من ?خر. �ب على  p�نقلِّل من غذ �� Rيريد بالصيا تعا
�لصائم �� يتذكر )�ئما �� �لصوR ال يع¹ �جلوs فقط، بل عليه 
 sالنقطا�� �لتبتل  له  يتيسر   Æح تعا �هللا  iكر  يشتغل 4   ��
 p�بالغذ �إلنسا�   bيستبد  �� �ال   Rلصو� فليس  �جل.  عز  �ليه 
 ���لذ@ يساعد على منو �جلسم فقط غذ�p ?خر تشبع به �لر
تعا ﴿كتب  قوله   ،� �ملوعو)  �ملسيح  (تفس�  �تطمئن". 

(﴾Rعليكم �لصيا
   "�لَرَمض يع¹: حر�;o �لشمس، �مبا �� �إلنسا� يكّف عن 
�من  ناحية،  من  �لبدنية  �مللذ��  من  �غ�"ا  ��لشر&  �ألكل 
�هللا  بأ��مر  للعمل  ��اًسا  o;�نفسه حر �خر� �لق 4  ناحية 
�جلسمانية   o;�حلر�� �لر�حانية   o;�حلر� �جتمعت  فلما   ،تعا

صا;تا ”َ;مضا�“ ....
 oجلملة �لوحيد� dفيه �لقر?�... ֲדذ bشهر ;مضا� �لذ@ �نز    
تكشف عظمة شهر ;مضا�. لقد كتب �لصوفية �� هذ� �لشهر 
 .oبكثر j9ظى فيه �إلنسا� بالكشو�صا{ جد� لتنوير �لقلب، 
�لقلب  به  فيحظى   Rلصو� �ما  �لنفس،  بتزكية   Rتقو  oلصال�  ��
بالتجّلي. ��ملر�) من تزكية �لنفس �� يص� �لعبد 4 معزb عن 
��ما �لتجّلي على �لقلب فيعÀ �� يفتح  ،o;شهو�� �لنفس �ألما
عليه با& �لكشف ,يث ير� �هللا عز �جل“. (تفس� �ملسيح 

�ملوعو) �، قوله تعا ﴿شهر ;مضا�﴾)

"4 �حد� �ملر�� خطر ببا� سؤ�b عن �ألمر بأ)�p �لفدية، 
 تعا �هللا   ��  .Rبالصيا  Rللقيا �لتوفيق  َتـَهب  �nا  فعلمُت 
هو �ملوفِّق لكل شيp، فيجب �� نطلب كل شيp من �هللا 
�حدd. �نه هو �لقا); �لقدير على �� يهب للمسلوb �يضا 
 R�قوo على �لصياi (�;� �i� Rلك. لذ� فاألنسب للذ@ هو £ر
من �لصياR �� يدعو �هللا تعا �ْ� يا ��ي �� شهر] هذ� شهٌر 
مبا;ٌ] ��نا ال ���b £ر�ًما من بركاته، �ال �);@ هل �كو� 
 Rهل �قد; على صيا �على قيد �حلياo 4 �لعاR �لقا)R� R ال، �
�ألياR �لفائتة �R ال، لذ� �ب �� يسأb �َهللا � �لتوفيَق. ��ن¹ 
 ��على يقني �� �هللا تعا سوj يوفُِّق شخًصا كهذ�". (�لفتا
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من كال� �إلما� �لمهد�

� غالb� cد �لقا`يا_ � fمر gحضر 
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