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 رمضان يعاتب موتانا

 الشيخ: حممد ياسر القضماني

 ين أناجي رمضان ويناجيين، كان منتحيًا يف جنوة من الناس متأسفًا متحسراً، ومعاتباً لت  خ   باألمس
 بل الئماً، فكان مما عقلت من شكايته:

 ويح قومك! ما الذي دهاهم؟! أال يقدرون قدري؟! أال يستبصرون أمري؟!.

 أبواب النريان!.  ائير  من ج   قل  ين، ففتح من أجلي أبواب اجلنان، وغأالذي عظم اهلل من ش اأن

د من اجلان كل شيطان، ألجلك أنت أيها اإلنسان، م موالي من ذكري حىت صف  أنا الذي فخ  
 رمحًة منه فهو احلن ان املن ان!.

ني، وتتهيج األشواق فيهم لألنس يب، ملنفوس الصاحلني مبناجاة رب العا أنا الذي تلذذ يف ليال  
سية، مث يصدرون زكيًة الرمحن الرحيم، وحينها يردون موارد السقيا اإلهلية واحلياض القدوالقرب من 
ئة وجوههم! ليال اليت تشحن فيها نقية قلوهبم، صافية سرائرهم، وضي أرواحهم، ميةً نفوسهم، سا

 كني معظمني.السموات حىت تفض باملأل األعلى، متنزلني مب 

أنا الذي جعل اهلل ملن راقب ربه يف هناري بابًا يف اجلنة، وينادي فيمن ينادي هلم يوم القيامة: 
 1)أين الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا أ غلق فلم يدخل منه أحد(!

فطرون على اخلنا _ قال: نعم، ولكن أحتسب أنه هلؤالء الذين يصومون عن الطعام والشراب، وي  
 والسِّباب؟!.

 أتراه هلؤالء الذين سيؤوبون منه بعقاب وحساب يوم املآب؟!. 

نعم! هو باب الريان، ولكن ملن هو ريان بطاعة الرمحن، خيشى الديان حىت تشتاق له احلور 
 .والولدان؛ ال هلذا الذي هو ريان يف النهار بالغفالت، ويف الليل بالشهوات الظاهرت واخلافيات!

                                                           
 ، عن سهل رضي اهلل عنه، باب الصوم كفارة.أخرجه البخاري يف صحيحه 1
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نعم! هو باب الريان مل أظمأ جوارحه عن السيئات، أجلم نفسه عن اخلطيئات واملوبقات! ال ملن 
، وآناء ليله هائمًا على بلي ات يف )القنوات( ومسرحيات ومسلسالت، قطع سحابة هناره نائماً 

 ومشاهد ردي ات، ز ي نت فيها العورات، وتكش فت فيها السوءات!. 

زوا وجوهنا، ونكسوا رؤوسنا، كيف جيرتئون عليك؟ وأنت سيد الشهور؟ _ قلت: واهلل لقد أخ
 ويسموهنا عبادة؟! أتصلح هذه للعرض على اهلل؟!.

هم ما، وملؤه األسىالتفت إل صاحيب حمتداً  ذا جتنون مين إال حجة تنضاف إىل ، قائالً: خبِّ
  يغرتوون؟ أم على رهبم يتكبون ؟!.يب  ج أقمناها عليهم؟! أ  حج

يدخل عليكم رمضان تلو عون؟! قائلون؟ أال تسمعون؟ أال ت واهلل سائلكم عين، فماذا أنتم
 رمضان، فال أنفسكم حتاسبون، وال إىل ربكم ترجعون؟!.

 مث  أشار مغضباً قائالً: أما علموا أنين جنة هلم أحجزهم عن كل أذية وخطيِّة وبلي ة؟!.

، وكرامات سنية، وفضائل علي ة؟! كل هذا يف ، يف أيامي ماذا يبغون إال نفساً زكية، وعطاءات إهلية
 وليال !.

 _ قلت: وهلم فيك وبسببك فرحتان:

 فرحة إذا أفطروا حني ينتشون ببلوغ األمل بانتهاء العمل، ساملاً غري مقطوع.

 وفرحة أكب وأجل حني  يلقون رهبم ليكافئهم عليها موفرة حظوظهم معظمة أجورهم!.

 ه معتزاً خبصيصة عظيمة من خصائصه قائاًل: هز  رمضان رأس

_ إن نسوا كل شيء، أنسوا أهنم صاموا هناري، وقاموا ليلي تصديقًا لريب، وطلبًا للمثوبة منه ال 
 هبم؟!.اءاً لسيئاهتم وخطاياهم بإذن ر من غريه، أنين أكون عندها غفارأً لذنوهبم، حم  

لناس سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ما  يكفيك أن صفوة البشر وخالصة ا _قلت: أي واهلل!
ل عليه السالم ما تنزل يف أيامك ولياليك، يدارس سيد كان يف شهر أكرم منه فيك، وما تنزل جبي

 ني.الصاحلني كالم رب العامل
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 اة من اجلحيم؟.ج_ قال صاحيب: قل ألهلك وجريانك ولقومك أمجعني: هل تضمنون الن

وجوههم عن النار سبعني خريفاً! حقًا أنتم الطامعون فيما عنه  سبيل اهلل يباعدإن صوم يوم يف 
 زجر، الراغبون عما أمر!.

 عجٌب أمركم، وعما قليل أنا عنكم مرحتل، فهنيئاً ملن أقبل، وتباً ملن أدبر!.

_ قلت: حنانيك! غ فر اً! غ فر اً! ف  ل بِّث قلياًل ننزجر! وهنا أشاح صاحيب بوجهه عين مودعًا ومعزياً 
 بقوله:

 إذا ما املرء صام عن الدنايا          فكل شهوره شهر الصيام

 

 ]املصدر: كتاب قصص بالغات، من اختيار مشرف املوقع[


