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من كال� �إلما� �لمهد�

�لنا¯  �لكن   ،cلصيا� هو   cإلسال� %{كا?  ثالث 
%نه  �إلنسا?  فطر!  من   .cلصيا� حقيقة  Ñهلو? 
كلما كا? قليل �ألكل كلما كا? %كثر حًظا من 
يريد  تعا<  فاهللا  �لكشف...  قو¥  فيه   D\�\¡�� �لنفس  تزكية 
بالصياc %? ُنقلل من غذ�� �نكثر من yَخر. Ñب على �لصائم %? 
يتذكر \�ئما %? �لصوc ال يع¾ %? ÑوÈ فقط، بل عليه %? يشتغل 
@ليه عز �جل.   Èصل له تبتل ��نقطاÒ ¤كر �هللا تعا< ح� ±
فليس �لصوc @ال %? يستبد� �إلنسا? بالغذ�� �لذ� يساعد على 
منو �جلسم فقط غذ�� yخر َتشبع به �لر�� �تطمئن... �لَرمض 
عن  يكف  ناحية  من  �إلنسا?   ?% �مبا  �لشمس،  حر�{!  يع¾: 
�ألكل ��لشرv �غ;�ا من �مللذ�D �لبدنية، �من ناحية %خر¥ 
Àلق ± نفسه حر�{! �#اسا للعمل بأ��مر �هللا تعا<، فاجتمعت 
"َ{َمضا?"... فصا{�تا  �جلسمانية  ��حلر�{!  �لر�حانية  �حلر�{! 

﴿َشْهُر َ{َمضاَ? �لذ� %ُْنِزَ� فيه �لقرyُ?﴾.. ֲדذ� �جلملة �لوحيد! 
هذ�   ?% �لصوفية  كتب  لقد  {مضا?.  شهر  عظمة  �ملر�  يد{� 
�لشهر صاü جد� لتنوير �لقلب، �Òظى فيه �إلنسا? بالكشو¦ 
بكثر!. @? �لصال! تقوc بتزكية �لنفس، �%ما �لصوc فيحصل به 
�لتجلي على �لقلب. ��ملر�\ من تزكية �لنفس %? يص; �لعبد ± 
معز� عن شهو�D �لنفس �ألما{!، �%ما �لتجلي على �لقلب فيع¾ 
�هللا عز �جل. بر�ية  �لكشف ìيث Òظى   vُبا ُيفتَح عليه   ?%

عز  يقو�  تعا<،  �هللا  �جو\  على  قو�  برها?  �لدعا�   ?@
َ\ْعَوَ!  ُ%ِجيُب  َقِريٌب  َفِإنِّي  َعنِّي  ِعَباِ\�  َسَأَلَك   ��َ@ِ�َ﴿ �جل: 
�ما  �نا، @ %ين  عبا\�:  سألك   ��@  �% َ\َعاِ?﴾؛   ��َ@ِ  Èِ� �لدَّ

��لدليل  جد�.  قريب   �@ �م:  فقل  �جو\�،  على  �ل�ها? 
\عائه. على   \}% �لد�عي  ينا\ي¾  عندما  %نه  �لك  على 

�هذ� �لر\ حيًنا يأÙ ± صو{! {�يا صاحلة، �حينا yخر ± شكل 
ُيظهر �هللا  كشف، �تا{! عن طريق �إل�اc، �عال�! على �لك 
قا\{  %نه عز �جل  �لعبد  �يعلم   ،Dلدعو�� بسبب  �قوته  قد{ته 
لد{جة %نه Òل �ملشاكل. فالدعا� كنـز كبيـر �قو! عظيمة.. 
@? ± �لدعا� موتا.. فمثال لو �\عى @نسا? %? عطشه �لشديد قد 
¡�� بشرv قطر! من �ملا� َلُعدَّ كا�با، �لكنه لو شرv كوًبا مملو� 
لصدقه �لنا¯. فاإلنسا? حينما يدعو بكل لوعة ��حتر�� لد{جة 
%? {�حه تذ�v �تسيل على عتبة �هللا فعندئذ ُيعت� \عا�� \عا� 
 vسنة �هللا %نه حينما يتم �لدعا� ֲדذ� �ألسلو Dحقيقيا. �قد جر
 ....cبالكال  ��À� �لسائل  Ñيب   �% يقبله  @ما  �جل  عز  فإنه 
 ýيصر� Èمن شد! �جلو vنظر�� @< �لولد فإنه حينما يضطر�
طالًبا �للنب، ينـز� �للبـن بقو! ± ثد� %مه، مع %? �لولد ال 
يعر¦ ما �لدعا�؟... هذ� %مر قد �خت�� كل @نسا?. �قد ُشوهد 
± بعض �ألحيا? %? �ألc ال تشعر بأ� %ثر للنب ± ثديها، بل 
%? تسمع  ما  �للنب حقا، �لكن  ± كث; من �ألحيا? ال يوجد 
�لفو{. على  ثديها   ± �للنب  �ينـز�  @ال  �ملؤملة  �لولد  صرخة 

فكما %? هنا� عالقة بني صرخاD �لطفل �بني نز�� �للنب فإن¾ 
تعا<  �هللا   cما% كانت صرخاتنا   ��@ @نه  بكل صد�  لكم  %قو� 
مصحوبـة مبثل هذ� �الضطر�v ��الضطر�{ فال بد %? ُتحد¸ 

جيشاًنا ± فضله �{#ته عز �جل �تستدّ{ها علينا..
(مقتبساD حو� �لصياc من %مكا? ôتلفة من مؤلفاD حضر! مر¡� غالc %#د �لقا\يا� �)
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