Friday 18.09.09

ماذا بعد شهر رمضان؟
إن المد ل ،نمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بال من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهدي ال فل مضل
له ،ومن يضلل فل هادي له ،وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له ،وأشهد أن ممدا /عبده ورسوله }ي778ا
أ9يGه8ا ال>ذ;ين 8آم8ن:وا ات@قDوا الل>ه 8ح8ق@ ت:ق9ات;ه; و8ل ت8م:وت:ن@ إ?ل>ا و8أ9ن<ت:م< م:س<ل;م:ون} ،1{9ي8ا أ9يGه8ا الن@اس :ات@قDوا ر8ب@كDم :ال>ذ;ي خ8ل9ق9كDم< م;ن<
ن8فMس Yو8اح;د8ة Wو8خ8ل9ق 8م;ن<ه8ا ز8و<ج8ه8ا و8ب8ث> م;ن<ه:م8ا ر?ج8ال /ك9ث;يا /و8ن?س8اء Pو8ا@تقDوا الل>ه 8ال>ذ;ي ت8س8اءNلDون 9ب?ه; و8الMأ9ر<ح8ام 8إ?ن> الل>77ه8
ك9ان 9ع8ل9ي<كDم< ر8ق;يبا} 7،2{/ي8ا أ9يGه8ا ال>ذ;ين 8آم8ن:وا ات@قDوا الل>ه 8و8قDولDوا ق9و<ل /س8د;يدا * /ي:ص<ل;ح< ل9كDم< أ9ع<م8ال9ك< Dم و8ي8غ<ف; 7ر< ل9ك7Dم<
:ذDن:وب8كDم< و8م8ن< ي:ط;ع? الل>ه 8و8ر8س:ول9ه :ف9ق9د< ف9از 8ف9و<زا /ع8ظ;يما ،3{/أما بعد
ها هي أيام رمضان قد انقضت ،ولياليه قد تولت ،انقضى رمضان وذهب ليعود ف عام قادم ،انقضى شهر الصيام
والقيام ،شهر الغفرة والرحة ،انقضى رمضان وكأنه ما كان ،كان فيه الصلة والصيام ،والذكر وتلوة

7رآن,
الق7

7اة ف
7ة وحلوة الناج7
والصدقة والقيام ,والحسان وصلة الرحام ،وحلوة اليان وحقيقة الصيام ,ولذة الدمع7
السحار.

7ه
7ت في7
لقد كان شهر رمضان ميدانا /يتنافس فيه التنافسون ،ويتسابق فيه التسابقون ،ويسن فيه السنون ،ترب7
النفوس على الفضيلة ،وترفعت عن الرذيلة ،وتعالت عن الطيئة ،واكتسبت فيه كل هدى ورشاد ،ومسكي ذاك
الذي أدرك هذا الشهر ول يظفر من مغانه بشيء ،ما حجبه إل الهال والكسل ،والتسويف وطول

المل.

ومسكي من وفق لعمل الطاعات ،والتزود من اليات ،حت إذا انتهى الوسم نقض ما أبرم ،وعلى عقبه نكص،
واستبدل الذي هو أدن بالذي هو خي ،وذلك وال خطأ فادح بكل القاييس ،وجناية مزية بكل العايي ،ل ينفع
معها ندم ول اعتذار عند الوقوف بي يدي الواحد

القهار.

والسؤال الذي يطرح نفسه :ماذا بعد شهر الصيام؟ ماذا بعد شهر القيام؟ ماذا بعد شهر القرآن؟
إن رب رمضان هو رب شوال وبقية الشهور ،ولقد كان النب  -صلى ال عليه وسلم  -يداوم على العمل الصال
7ا
ف كل أيام العام فقد جاء ف حديث ع8ن< ع8لMق9م8ة 9ق9ال :9س8أ9لMت :أDم@ الMم:ؤ<م;ن?ي 8ع8ائ;ش8ة - 9رضي ال عنها  -ق9ال 9قDلMت ::ي78
أDم@ ال: Mمؤ<م;ن?ي 8ك9ي<ف 8ك9ان 9ع8م8ل Dر8س:ول? الل>ه;  -صلى ال عليه وسلم  -ه8ل Mك9ان 9ي8خ:ص Gش8ي<ئا /م;ن 8الNي@ام?؟ ق9ال9ت< :ل ،9ك9ان9
ع8م8لDه :د;ي8ة ،/و8أ9يGكDم< ي8س<ت8ط;يع :م8ا ك9ان 9ر8س:ول Dالل>ه;  -صلى ال عليه وسلم  -ي8س<ت8ط;يع ،4((:ومعن قولا عمله دي77ة أي
.يدوم عليه ول

يقطعه 5

وعن 8عب<د :الل>ه; ب<ن :ع8م<ر?و ب<ن? الMع8اص?  -ر8ض;ي 8الل>ه :ع8ن<ه:م8ا  -ق9ال :9ق9ال 9ل;ي ر8س:ول Dالل>ه;  -ص8ل>ى الل>ه :ع8ل9ي<ه; و8س8ل>م)) :- 8ي8ا
ع8ب<د 8الل>ه; ل9ا ت8كDن< م;ثMل 9فDل9ان Wك9ان 9ي8قDوم :الل>ي<ل 9ف9ت8ر8ك 8ق;ي8ام 8الل>ي<ل?• (( ،6وع8ن< أ9ب?ي س8ل9م8ة 9ب<ن? ع8ب<د; الر@ح<م8ن? أ9ن@ه :س8أ9ل 9ع8ائ;ش8ة9
 -ر8ض;ي 8الل>ه :ع8ن<ه8ا  :-ك9ي<ف 8ك9ان8ت< ص8ل9اة Dر8س:ول? الل>ه;  -ص8ل>ى الل>ه :ع8ل9ي<ه; و8س8ل>م - 8ف;ي ر8م8ض8ان9؟ ف9ق9ال9ت< :م8ا ك9ان 9ي8ز?ي77د:

ف;ي ر8م8ض8ان 9و8ل9ا ف;ي غ9ي<ر?ه; ع8ل9ى إ?ح<د8ى ع8ش<ر8ة 9ر8كMع8ة ،/ي:ص8ل‘ي أ9ر<ب8عا /ف9ل9ا ت8س8ل Mع8ن< ح:س<ن?ه?ن@ و8طDول;ه?ن@ ،ثDم@ ي:ص8ل‘ي أ9ر<ب8عا /ف9ل9ا
ت8س8ل8 Mعن< ح:س<ن?ه?ن@ و8طDول;ه?ن@ ،ثDم@ ي:ص8ل‘ي ث9ل9اثا ،/ف9قDلMت ::ي8ا ر8س:ول 9الل>ه; أ9ت8ن8ام :ق9ب<ل 9أ9ن Mت:وت;ر8؟ ق9ال)) :9ي8ا ع8ائ;ش8ة Dإ?ن> ع8ي<ن778ي@
.ت8ن8ام8ان; و8ل9ا ي8ن8ام:

ق9لMب?ي((7

إننا ندعو كل م8ن< عبد ال  -تعال  -ف شهر رمضان ،وقصر ف عبادته ف شهر شوال؛ إل إعادة النظر ف واقع7ه،
ومريات حياته ،ندعوه إل مراجعة نفسه ،وتأمل أوضاعه قبل فوات الوان ،وننصحه بأل تدعه الظ77اهر ،ول
يغره ما هم فيه من الصحة والعافية ،والشباب والقوة ،فما هي إل سراب بقيعة يسبه الظمآن ماء ،أو ك"7برق
خلب" سرعان ما يتلشى وينطفي ويزول ،فالصحة سيعقبها السقم ،والشباب يلحقه الرم ،والق77وة آيل77ة إل
7ى
7باهي عل7
7م ال7
الضعف ،ليعلم هذا أن استدامة العبد على النهج الستقيم ،والداومة على الطاعة؛ من أعظ7
القبول.

7وس
7تمر النف7
وكيف يقطع عبادته وقد قال  -تعال } :-و8اع<ب:د< ر8ب@ك 8ح8ت@ى ي8أMت;ي8ك 8الMي8ق;ي ،8{:وفيها أنه يب أن تس7
على نج الدى والرشاد كما كانت ف رمضان ،ونج الدى ل يتحدد بزمان ،وعبادة الرب وطاعته ل تك77ون
قاصرة على رمضان ،فإن انقضى رمضان فبي أيدينا مواسم تتكرر ،فالصلوات المس من أجل‘ العمال ،وأول
.ما ياسب عليها العبد ،ويقف فيها العبد بي يدي ربه مبتا /متضرعا/
ولئن انتهى صيام رمضان فهناك صيام النوافل كالست من شوال ،والثني والميس ،واليام البيض وعاشوراء،
7ون،9{9
وعرفة وغيها ،ولئن انتهى قيام رمضان فقيام الليل مشروع ف كل ليلة} :ك9ان:وا ق9ل;يل /م;ن 8الل>ي<ل? م8ا ي8ه<ج8ع7:
7ثية،
7اد ك7
7وع واله7
ولئن انتهت صدقة أو زكاة الفطر فهناك الزكاة الفروضة ،وهناك أبواب للصدقة والتط7
ولتعلم يا أخي السلم أن من صفات عباد ال الداومة على العمال الصالة }ال>ذ;ين 8ه:م< ع8ل9ى ص8لت;ه?م<
 ،10.وقال  -تعال } :-و8ال>ذ;ين 8ه:م< ع8ل9ى ص8ل9و8ات;ه?م<

7ون{9
د8ائ;م7:

ي:ح8اف;ظDون11{9

7ا
7ب من7
فل بد من العزية الصادقة على لزوم العمل ،والداومة عليه؛ أيا /كانت الظروف والحوال ،وهذا يتطل7
جيعا /ترك العجز والكسل ،ولذا كان نبينا  -صلى ال عليه وسلم  -يتعوذ بال من العجز والكسل لعظيم الضرر
الترتب عليهما ،فاستعن بال  -تعال  -ول

تعجز.

وينبغي أن نستحضر ما كان عليه حبيبنا ممد  -صلى ال عليه وسلم  -وأصحابه ،فهذا هو تبنا عنه أم الؤمني
عائشة  -رضي ال عنها  -فتقول :ك9ان 9ر8س:ول Dالل>ه;  -صلى ال عليه وسلم  -إ?ذ9ا ع8م;ل 9ع8م8ل /أ9ثMب8ت8ه ،:و8ك9ان 9إ?ذ9ا ن8ام 8م;ن8
الل>ي<ل? 9أو< م8ر?ض 8ص8ل>ى م;ن 8الن@ه8ار? ث;ن<ت8ى< ع8ش<ر8ة 9ر8كMع8ة ،/ق9ال9ت< :و8م8ا ر8أ9ي<ت :ر8س:ول 9الل>ه;  -صلى ال عليه وسلم  -ق9ام 8ل9ي<ل9ة/
ح8ت@ى الص@ب8اح? ،و8م8ا ص8ام 8ش8ه<را /م:ت8ت8اب?عا /إ?ل> ر8م8ض8ان ،12((9وترك  -صلى ال عليه وسلم  -اعتكافا /ذات مرة فقضاه

-

صلى ال عليه وسلم  -ف شوال فع8ن< ع8ائ;ش8ة - 9ر8ض;ي 8الل>ه :ع8ن<ه8ا  -ق9ال9ت< :ك9ان 9ر8س:ول Dالل>ه;  -ص8ل>ى الل>ه :ع8ل9ي<ه; و8س8ل>م8

-

ي8ع<ت8ك;ف :ف;ي كDل‘ ر8م8ض8ان ،Wو8إ?ذ9ا ص8ل>ى الMغ8د8اة 9د8خ8ل 9م8ك9ان8ه :ال>ذ;ي اع<ت8ك9ف 8ف;يه; ،ف9اس<ت8أMذ9ن8ت<ه :ع8ائ;ش8ة Dأ9ن Mت8ع<ت8ك;ف 8ف9أ9ذ;ن 9ل9ه8ا،
ف9ض8ر8ب8ت< ف;يه; قDب@ة ،/ف9س8م;ع8ت< ب?ه8ا ح8فMص8ة Dف9ض8ر8ب8ت< قDب@ة ،/و8س8م;ع8ت< ز8ي<ن8ب :ب?ه8ا ف9ض8ر8ب8ت< قDب@ة /أDخ<ر8ى ،ف9ل9م@ا ان<ص8ر8ف 8ر8س:ولD

الل>ه;  -ص8ل>ى الل>ه :ع8ل9ي<ه; و8س8ل>م - 8م;ن< الMغ8د8اة; أ9ب<ص8ر 8أ9ر<ب8ع 8ق;ب8اب Yف9ق9ال :9م8ا ه8ذ9ا؟ ف9أDخ<ب?ر 8خ8ب8ر8ه:ن@ ف9ق9ال)) :9م8ا ح8م8ل9ه:ن@ ع8ل9ى
ه8ذ9ا آMلب?رG؟ ان<ز?ع:وه8ا ف9ل9ا أ9ر8اه8ا(( ،ف9ن:ز?ع8ت< ،ف9ل9م< ي8ع<ت8ك;ف< ف;ي ر8م8ض8ان 9ح8ت@ى اع<ت8ك9ف 8ف;ي آخ;ر? الMع8ش<ر? م; <ن ش778و@ال،13((Y
وع8ن< أ9ب?ي ه:ر8ي<ر8ة - 9ر8ض;ي 8الل>ه :ع8ن<ه - :أ9ن> الن@ب?ي@  -ص8ل>ى الل>ه :ع8ل9ي<ه; و8س8ل>م - 8ق9ال 9ل;ب?ل9ال Yع;ن<د 8ص8ل9اة; الMف9ج<77ر?)) :ي778ا ب?ل9الD
7ت :ع8م8ل/
7ا ع8م;ل7M
ح8د£ثMن?ي ب?أ9ر<ج8ى ع8م8ل Yع8م;لMت8ه :ف;ي الMإ?س<ل9ام? ،ف9إ?ن£ي س8م;ع<ت :د8ف@ ن8ع<ل9ي<ك 8ب8ي<ن 8ي8د8ي@ ف;ي الMج8ن@ة;؟(( ق9ال :9م78
.أ9ر<ج8ى ع;ن<د;ي أ9ن£ي ل9م< أ9ت8ط9ه@ر< ط9ه:ورا /ف;ي س8اع8ة; ل9ي<ل Yأ9و< ن8ه8ار Yإ?ل>ا ص8ل>ي<ت :ب?ذ9ل;ك 8الط¤ه:ور? م8ا كDت;ب 8ل;ي أ9نM

أDص8ل‘ي14((8

7لم
وأعجب من ذلك تطبيق الصحابة لذا الفهوم حت ف أشد الواطن وأحلك الواقف فمما ورد ف صحيح مس7
قال :س8م;ع<ت :اب<ن 8أ9ب?ى ل9ي<ل9ى ح8د@ث9ن8ا ع8ل;ي ¥أ9ن> ف9اط;م8ة 9اش<ت8ك9ت< م8ا ت8لMق9ى م;ن 8الر@ح8ى ف ي8د;ه8ا ،و8أ9ت8ى النب  -صلى ال عليه
وسلم  -س8ب<ي¦ ف9ان<ط9ل9ق9ت< ف9ل9م< ت8ج?د<ه :و8ل9ق;ي8ت< ع8ائ;ش8ة ،9ف9أ9خ<ب8ر8ت<ه8ا ،ف9ل9م@ا ج8اء Nالنب  -صلى ال عليه وس77لم  -أ9خ<ب8ر8ت<77ه:
ع8ائ;ش8ة Dبجيء ف9اط;م8ة 9إ?ل9ي<ه8ا ،ف9ج8اء Nالنب  -صلى ال عليه وسلم  -إ?ل9ي<ن8ا و8ق9د< أ9خ8ذMن8ا م8ض8اج?ع8ن8ا ف9ذ9ه8ب<ن8ا ن8قDوم :ف9ق9ال 9النب

-

7ال)) :9أ9ل9
7دري ،ث7 Dم@ ق79
صلى ال عليه وسلم )) :-ع8ل9ى م8ك9ان?كDم8ا(( ،ف9ق9ع8د 8ب8ي<ن8ن8ا ح8ت@ى و8ج8د<ت :ب8ر<د 8ق9د8م;ه; ع8ل9ى ص7
أDع8ل‘م:كDم8ا خ8ي<را /م;م@ا س8أ9لMت:م8ا ،إ?ذ9ا أ9خ8ذMت:م8ا م8ض8اج?ع8كDم8ا أ9ن Mت:ك9ب£ر8ا الل>ه 8أ9ر<ب8عا /و8ث9ل9ث;ي ،8و8ت:س8ب£ح8اه :ث9ل9ثا /و8ث9ل9ث;ي ،8و8ت8ح<م8د8اه:
7ال9
ث9ل9ثا /و8ث9ل9ث;ي 8ف9ه:و 8خ8ي<ر¦ ل9كDم8ا م;ن< خ8اد;م ،((Yوف رواية ب?ن8ح<و? ح8د;يث; الMح8ك9م? ع8ن? ب<ن? أ9ب?ى ل9ي<ل9ى و8ز8اد 8ف الMح8د;يث; ق79
ع8ل;ى :¥م8ا ت8ر8كMت:ه :م:ن<ذ Dس8م;ع<ت:ه :م;ن 8النب  -صلى ال عليه وسلم  ،-ق;يل 9ل9ه ُ:و8ل 9ل9ي<ل9ة 9ص;ف‘ي8؟ ق9ال :9و8ل 9ل9ي<ل9ة 9ص;ف‘ي? ،و8ف;ى
.ح8د;يث; ع8ط9اء© ع8ن< م:ج8اه;د Wع8ن? اب<ن? أ9ب?ى ل9ي<ل9ى ق9ال 9قDلMت :ل9ه ::و8ل 9ل9ي<ل9ة9

ص;ف‘ي8؟((15

ومن علمات قبول ال للحسنة أن ي:ت<ب?ع8ها صاحبها بسنة بعدها ،فإذا قبل ال من العبد رمضان ،واستفاد من هذه
الدرسة ،واستقام على طاعة ال  -عز وجل  -فإنه سيكون ف ركاب الذي استقاموا واستجابوا ل دائما /يقول ال
 جل وعل } :-إ?ن> ال>ذ;ين 8ق9الDوا ر8بGن8ا الل>ه :ثDم@ اس<ت8ق9ام:وا ت8ت8ن8ز@ل Dع8ل9ي<ه?م :الMم8ل9ائ;ك9ة Dأ9ل>ا ت8خ8افDوا و8ل9ا ت8ح<ز8ن:وا و8أ9ب<ش;ر:وا ب?الMج8ن@ة;ال>ت;ي كDنت:م< ت:وع8د:ون ،16{9ويقول} :و8م8ن ي8ت8و8ل> الل«ه 8و8ر8س:ول9ه :و8ال>ذ;ين 8آم8ن:وا Mف9إ?ن> ح;ز<ب 8الل«ه; ه:م:

الMغ8ال;ب:ون ،17{9ويقول:

}.إ?ن> ال>ذ;ين 8ق9الDوا ر8بGن8ا الل>ه :ثDم@ اس<ت8ق9ام:وا ف9ل9ا خ8و<ف¦ ع8ل9ي<ه?م< و8ل9ا ه:م<

ي8ح<ز8ن:ون18{9

إذا /فركاب الستقامة مستمر من شهر رمضان إل شهر رمضان ،وهذا مصادق لديث أ9ب?ي ه:ر8ي<ر8ة - 9رض77ي ال
تعال عنه  :-أ9ن> ر8س:ول 9الل>ه;  -ص8ل>ى الل>ه :ع8ل9ي<ه; و8س8ل>م - 8ك9ان 9ي8قDول)) :Dالص@ل9و8ات :الMخ8م<س ،:و8الMج:م<ع8ة Dإ?ل9ى الMج:م<ع778ة;،
و8ر8م8ض8ان Dإ?ل9ى ر8م8ض8ان9؛ م:ك9ف‘ر8ات¦ م8ا ب8ي<ن8ه:ن@ إ?ذ9ا اج<ت8ن8ب 8الMك9ب8ائ;ر ،19((8ويقول ال  -تعال } :-إ?ن ت8ج<ت8ن?ب:وا Mك9ب8آئ;ر 8م778ا
.ت:ن<ه8و<ن 9ع8ن<ه :ن:ك9ف‘ر< ع8نكDم< س8ي£ئ9ات;كDم< و8ن:د<خ;لMكDم مGد<خ8ل/

ك9ر?يا20{/

فينبغي على الؤمن أن يكون ف مركب الستقامة ،وف سفينة النجاة من أول ما يعقل حياته إل أن يلفظ أنفاس77ه
الخية ،فيكون ف ظلل "ل إله إل ال" يسي ويتفيأ من نعم ال  -عز وجل  ،-فإن هذا الدين هو الق ،والذي
7امه،
7ل إنع7
7ائه ،وفض7
من® علينا بالستقامة عليه ف شهر رمضان هو الذي يكرمنا  -سبحانه وتعال  -بفيض عط7
وجزيل إكرامه ،حت نستمر على القيام والعبادة بعد شهر

رمضان.

نسأل ال  -سبحانه وتعال  -أن يوفقنا لكل خي ،إنه ول ذلك والقادر عليه ،والمد ل رب

العالي.
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