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وانقضت األايم املعدودات

و انقضت األيام املعدودات
الدكتور محمود رمضان البوطي
أايم معدودات كما وصفها رب العزة جل شأنه سرعان ما انقضت .وأحوال الناس قد تباينت خالهلا
ما بني حريص مشفق ،أو مقبل متململ ،أو معاند معرض.
أما الصنف األول فهم املقبلون على هللا عز وجل ،الالئذون ببيوت هللا ،الساعون يف اخلريات واملربات،
الذين ال تفرت منهم اهلمة العالية حىت آخر ليلة من ليايل شهر رمضان ،وهؤالء جتد قلوهبم متفطرة مضطربة
ما بني خوف ورجاء ..أحنن من العتقاء املقبولني؟ أم من األشقياء احملرومني؟
وأما الصنف الثاين فهم الذين يقبلون على الطاعات يف مستهل شهر رمضان إقبال تشه ،إقباهلم على
أي جديد خيرجون به عن املألوف ،مث ملا يتشبعون منه ،سرعان ما يتسلل إىل نفوسهم امللل ،وختبو منهم
اهلمة والعزمية .وهؤالء رمبا جتدهم يف املساجد لكن أحدهم ال يطيق صربا عن شهواته.
وأما الصنف الثالث ،فشهر رمضان ال يعنيه من قريب وال من بعيد ،مل يبال بصيام وال بقيام ،ال يهتم
إن رضي هللا عز وجل عنه أم سخط عليه .ومن هذا الصنف أولئك الذين جتدهم يف األمسيات يف
مواطن الغفالت ،قد أشاحوا بقلوهبم قبل وجوههم عن بيوت هللا ،يتأملون الناس وهم يغذون السري إىل
املساجد بكرة وعشيا ،وكأن نداء هللا عز وجل ال يعنيهم.
وشهر رمضان كنز مثني ملن أدرك قيمته ،وحسرة وندامة ملن فرط يف حقوقه ،ألن النيب ﷺ قال فيما
رواه البخاري( :من صام رمضان وقامه إمياًن واحتساًب غفر له ما تقدم من ذنبه) .ومن ذا ال حيب أن
يغفر هللا له ما تقدم من ذنبه؟!
فالعاقل سيسعى سعيه؛ سيضين هناره ويسهر ليله يف الطاعات والقرًبت ،سيضع نصب عينيه أن هذا
املوسم رمبا يكون فرصته األخرية ،وقد أدرك هذه احلقيقة أًنس منا شهدوا رمضان الفائت مث طويت
صحائف أعماهلم وأودعناهم القبور خالل العام املنصرم ،قد انقطع حظهم من الفرص اليت نتقلب هبا،
فهم اليوم يغبطوننا على ما حنن فيه ،وإن أحدهم ليتمىن لو أتيح له عودة ليقدم عمال صاحلا يكتب يف
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صحيفة أعماله ،أو ليصلح عمال فاسدا اجرتحه يف حياته .وليس أحد مبنأى عن هذه املصري قبيل حلول
شهر رمضان املقبل.
وللقبول يف موسم الطاعات دالئل كثرية .منها:
 أن تنعكس مثرات الصوم على سلوكه ،وتتبدى آاثر القيام على جوارحه ،فريتقي من صوم العمومإىل صوم اخلصوص .يرتقي من صيام البطن عن الطعام إىل صيام السمع والبصر واللسان واليد والرجل
وسائر اجلوارح عن اآلاثم؛ يغض البصر عن احلرام ،وحيفظ اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة وعن
فحش الكالم ،ينزه السمع عن اإلصغاء للرتهات ،ويطهر البطن من الشبهات ،فهذا أوىل دالئل القبول
عند هللا عز وجل.
 ومن دالئل القبول أيضا الثبات ،فكثريون هم الذين ينتهي عندهم شهر رمضان مبضي ليلة السابعوالعشرين منه ،ومل يثبت يف الصحيح أن النيب صلى هللا عليه وسلم حدد موعد ليلة القدر بليلة من الليايل
كما تعلمون ،بل إن سائر الرواايت الصحية املتواترة يقول فيها النيب صلى هللا عليه وسلم فيما صح عنه
حتروها يف العشر األخري أو يف الوتر من العشر األواخر من رمضان.
وصدق سيدي ابن عطاء هللا إذ يقول" :ما أرادت مهة سالك أن تقف عندما كشف هلا إال وًندته
هواتف احلقيقة :الذي تطلب أمامك  "..فال تفرت منك اهلمة اي ًبغي اخلري ،فإن ما تطلبه أمامك مل
أيت بعد ،والعربة ًبخلواتيم.
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