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 ما بين شتاء وصيف عزاء وعبر
 الدكتور محمود رمضان البوطي 

 تاجني،فقراء واحملل لمن معاانة  أيضاً  مبا محله  مبا محله من خري عظيم وغيث عميم، و فصل الشتاء    مضى
لج حر الصيف .. فسبحان من جعل ها حنن اليوم نوتبعه فصل الربيع الذي مر سريعاً كما هي عادته، و 

مع كل شدة فرجاً، ومع كل عسر يسراً؛ ليعترب املعتربون وليدرك املدركون حقيقة هذه الدنيا. وصدق من 
 .دوام احلال من فرط احملالقال: 

ويرج امليت من احلي، وحييي األرض احلي من امليت،  هللا سبحانه وتعاىل  رج  وصيف يُ ما بني شتاء  و 
لتزهو أبلواهنا وفاكهتها ومثارها، فتتمتع اي أيها اإلنسان بلذة    بدل جدب األرض اخضراراً،موهتا .. فيبعد  

)فانظر إىل آاثر رمحة   ،الطعم ومجال األلوان، وإايك أن حتجب ابلصور واألشكال عن مبدعها ومصورها
 ،  هللا كيف حيي األرض بعد موهتا(

تمر هذه املتاعب تالحقك ترتى .. إهنا جولٌة تواجهك  مضى فصل الشتاء وغدت أتعابه ذكرى، وستس 
بتحدايهتا يف كل عام وستعقبها جوالت ملن يكتب هللا تعاىل له احلياة. وصدق سيدي ابن عطاء هللا  
السكندري رمحه هللا تعاىل إذ قال: "ال تستغرب وقوع األكدار ما دمت يف هذه الدار". واعلم أن فصل 

ك ليبقى، بل قريبًا سريحل كما رحل الربيع ومن قبله الشتاء، وكأن كل الصيف هو اآلخر مل أيت إلي
 فصل من هذه الفصول يهمس يف أذنيك ويقول: ال تركن إىل نعيم زائل، فإين عما قريب راحل. 

إن توارد الفصول الدائب املستمر ميثل حقيقة احلياة الدنيا مبا فيها من منح وحمن، ومبا فيها من عسر 
. وقريباً ستنقضي احلياة كما تنقضي )وتلك األايم نداوهلا بني الناس( ا من شدة ورخاء، ويسر، ومبا فيه 

  فهل من معترب؟!الفصول .. 

َماِء فَاْختَ َلَط ِبِه نَ َباُت اأَلْرِض  أتمل قوله تعاىل:  نْ َيا َكَماٍء أَنزَْلَناُه ِمَن السَّ )َواْضِرْب هَلُْم َمَثَل احْلََياِة الدُّ
  هللا سبحانه وتعاىلُيصور والحظ كيف ( يًما َتْذُروُه الرِِّاَيُح وََكاَن اَّللَُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدرًافََأْصَبَح َهشِ 

لنبات الذي يضرِّ على وجه األرض يف فصل الربيع ابوُيشبه هذا الظل  ،هذه احلياة على أهنا ظٌل زائل
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من كل عام، وما هي إال ساعات أو أايم وإذا هبذه النضرة املتألقة قد تراجعت إىل ذبول، مث تنظر إىل 
ذات اليمني وذات  )هشيمًا تذروه الرايح(هذا الذبول، وإذا به قد عاد كما قال هللا سبحانه وتعاىل: 

 .الشمال

إىل هذا املشهد  ننتقل منجلية ينبغي أن تنعكس على بصائران، فهرٌة نراها أببصاران وهلا داللة ظا
، ذلك ألن هللا عز وجل شاء أن تكون هذه احلياة  تقلب يف شؤوهنا ونتيه يف غمارها الدنيا اليت ن حقيقة
 فهل من معترب؟! . مقرجسراً إىل الدنيا 

 هذه الفصول، عندما محِّل كل فصل مغامن ومغارم، مظاهر مث إن عربة أخرى جعلها هللا عز وجل يف
شدة ورخاء يف كل آن، مزج خريات هذه الفصول مبا فيها من أسباب سعادة ابملصائب والشرور؛ ففرحك 
هبطول الغيث مع ما يف فصل الشتاء من حتمل مشاق الربد القارس، وفرحك بفاكهة الصيف مع ما فيه  

بكثري من ل احلياة الدنيا بكل جماالهتا ومستوايهتا، جعل نعيمها ممزوجاً  من احلر الالهب، وهكذا هي حا
  الشرور، وجعل مبهجاهتا ممزوجة بكثري من املنغصات، وجعل حلوها مقرتانً بكثري من املر؛ حىت ال تتعلق

 تبقى على ذكر من أنك اليوم متر من بوابة الدنيا إىلوحىت وال تركن إليها أو تسعد بشيء فيها، ا، هب
نَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإىَلٰ تعيش مع قول هللا سبحانه وتعاىل:  حياة أبدية ال كدر فيها وال شقاء. ف )اَي أَي َُّها اإْلِ

 (.  َربَِّك َكْدًحا َفُماَلِقيهِ 

؛  قد بلوت سرية هذه احلياةتكون الرحيل أن قد حانت ساعة االنتقال إىل هللا فإذا اندى منادي   
عاين تغصة أو معها تمتع هبا إال ومن قبلها أو من ورائها تزدردها وترأيت أنه ما من لقمٍة كيف ال وقد 

من الغصص ت تعلم أنك راحل  وأنللقاء هللا  تقل  تنها،  شيء فيحل من الدنيا غري متعلٍق بعندئذ تر منها،  
رات   ب وال برد وال حر .. ؛ حيث ال جوع وال عطش وال تعب وال نصإىل النعيم الصايفواملكدِِّ

فصول العام األربعة اليت نتقلب هبا أو تتقلب بنا .. منوذج مصغر عن هذه احلياة، فكم شهدت 
حتت الرتاب قابعون، ولو أتيح هلم أن حيدثوكم عما جيول يف  هذه الفصول أانساً من أمثالكم هم اليوم 

وعن األمنيات اليت يرجون حتقيقها  خواطرهم لسمعتم منهم حديثًا عجباً، عن الندم الذي يفري هبم، 
ضي هللا عنه إذ قال:  عمر بن عبد العزيز ر وصدق سيدان فيعودوا ولو لساعة فيصلحوا من أعماهلم. 
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األموات حمبوسون يف قبورهم، اندمون على ما فرطوا، واألحياء يف الدنيا يقتتلون على ما ندم عليه "
 فهل من معترب؟!". يرجعون، وال هؤالء هبؤالء معتربونأهل القبور!، فال هؤالء إىل هؤالء 

،  اجعلنا على ميعاٍد مع رمحتك و ،  حىت ال نكون عنك من الغافلنياكشف عن بصائران احلقائق،  اللهم  
 آمني  حىت نكون ممن يسعد بلقاك .. 

 


