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من كال� �إلما� �لمهد�

‹]Ëë’\;ÏŒËŒt‹]Ëë’\;ÏŒËŒt;

ثالث �Aكا3 
إلسال8 هو 
لصيا8، +لكن 
لنا§  öهلو3 حقيقة 
لصيا8. من فطر� 
إلنسا3 �نه كلما كا3 قليل 
1
�1 فيه قو· 
لكشف... فاهللا تعا� يريد بالصيا8 �3 ُنقلل من =

ألكل كا3 �كثر حًظا من تزكية 
لنفس +
غذ
  +نكثر من ´َخر. öب على 
لصائم �3 يتذكر 1
ئما �3 
لصو8 ال يعö 3� çو¨ فقط، بل عليه �3 يشتغل 

لذ~   
Ç }كر 
هللا تعا� حÓ �صل له تبتل +
نقطا¨ �ليه عز +جل. فليس 
لصو8 �ال �3 يستبد| 
إلنسا3 بالغذ

يساعد على منو 
جلسم فقط بغذ
  ´خر َتشبع به 
لر+Í +تطمئن...

لبدنية، كما �نه  �

لشمس، +مبا �3 
إلنسا3 يكف عن 
ألكل +
لشر£ +غ&±ا من 
مللذ  �A

لَرمض يعç: حر

جلسمانية فصاAتا  �A

لر+حانية +
حلر �A
اسا للعمل بأ+
مر 
هللا تعا�، فاجتمعت 
حلر+ �A
Ýلق Ç نفسه حر

"Aََمضا3"...

ملر  عظمة شهر Aمضا3. لقد كتب   �Aيد �لوحيد
 
جلملة  ºلقر´3ُ﴾.. ֲדذ
 فيه  �ُْنِزَ|  
لذ~  Aََمضا3َ  ﴿َشْهُر 

لشهر صاû جد
 لتنوير 
لقلب، +�ظى فيه 
إلنسا3 بالكشو¬ بكثر�. �3 
لصال� تقو8 بتزكية  

لصوفية �3 هذ
 �

لنفس، +�ما 
لصو8 فيحصل به 
لتجلي على 
لقلب. +
ملر
1 من تزكية 
لنفس �3 يص& 
لعبد Ç معز| عن شهو


لنفس 
ألماA�، +�ما 
لتجلي على 
لقلب فيعç �3 ُيفتَح عليه باُ£ 
لكشف «يث �ظى برëية 
هللا عز +جل...

لدعا  برها3 قو~ على +جو1 
هللا تعا�، يقو| عز +جل: ﴿َ+ِ�َ}
 َسَأَلَك ِعَبا1ِ~ َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُ�ِجيُب  3�
 .

 1ََعا3ِ﴾؛ �~ �}
 سألك عبا1~: �ين ��نا، +ما 
ل�ها3 على +جوº1، فقل �م: �� قريب جد{َ�ِ ِ̈ 
 1َْعَوَ� 
لدَّ


لد
عي �1A على 1عائه. çلدليل على }لك �نه عندما ينا1ي
+

لر1 حيًنا يأÇ ê صوA� ëAيا صاحلة، +حينا ´خر Ç شكل كشف، +تاA� عن طريق 
إل�ا8، +عال+� على  
+هذ
}لك ُيظهر 
هللا قدAته +قوته بسبب 
لدعو
�، +يعلم 
لعبد �نه عز +جل قاA1 لدAجة �نه �ل 
ملشاكل. فالدعا  

كنـز كبيـر +قو� عظيمة..

(تفس& 
ملسيح 
ملوعو1 �، تفس& ´ية ﴿َشْهُر Aََمَضا3َ 
لَِّذ~ �ُْنِزَ| ِفيِه 
ْلُقْر3َُ́﴾) 


