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وماذا بعد رمضان
ممخص الخطبة

ٔ -لماذا يفرح المسمم بانقضاء شير رمضان؟ ٕ -األعمال الصالحة ال تنقضي بانقضاء رمضان.

ٖ -صوم النافمة في غير رمضان -ٗ .مداومة الذكر والدعاء وقراءة القرآن -٘ .المداومة عمى قيام
الميل أو بعضو -ٙ .المداومة عمى الطاعة دليل المحبة -ٚ .أسباب قسوة القموب.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فإن اإلنسان يتقمب في دنياه بين فرح وسرور بحصول مطموب ،وبين حزن وأسى عمى وقوع
مكروه أو فوات محبوب ،وما كل أمر يستحق الفرح ،كما أن الحزن قد يكون في غير محمو.

أال وان من الفرح المحمود المشروع أن يفرح العبد بطاعة ربو وسيده ،وأن يسر بانقضاء عبادة كاممة
ك َفْم َي ْف َر ُحوْا ُى َو
ض ِل المَّ ِو َوبِ َر ْح َمتِ ِو فَبِ َذِل َ
أداىا تقرباً إلى اهلل تعالى ،وفي مثل ذلك يقول اهلل تعالىُ :ق ْل بِفَ ْ
ون [يونس ،]٘ٛ:فمن أعظم نعم اهلل تعالى عمى عباده المؤمنين توفيقيم لمطاعات
َخ ْيٌر ّم َّما َي ْج َم ُع َ

وفعل الخيرات من صيام وقيام وقراءة لمقرآن وصدقة وغير ذلك من وجوه البر واإلحسان ،ومن أعظم

ىذه النعم أن يبمغيم شير رمضان ،ذلك الموسم العظيم الحافل بالبركات واليدى والنور والفرقان،

ذلك الموسم العظيم الذى تفتح فيو أبواب الجنان وتغمق فيو أبواب النيران ،وهلل فيو عتقاء من النيران
نسأل اهلل أن يجعمنا منيم.

وكمنا فرحنا يوم العيد بالعيد ،وىنأ بعضنا بعضاً ،فعالم ىذا الفرح؟ أألنا ودعنا شير الصيام الذي
كان حائالً بيننا وبين التمتع بالطيبات والحالل في نيار رمضان ،ال ِ
ورب ،فما ىذا شعور المؤمن،

ولكنو فرح المسمم بإكمال عبادة عظيمة وقربة كبيرة ،وقد جبمت النفوس عمى الفرح عند الظفر وانتياء
العمل عمى وفق مراد صاحبو ،فنسأل اهلل تعالى القبول والرضا.

مر ولم نشعر فيو بمضي الزمان
أييا المؤمنون ،ىا ىو رمضان ولى وانصرم ،كأنما ىو طيف عابر َّ
بكر الميالى واأليام .وىكذا العمر يمر بنا ونحن ال نشعر.
وال ِّ

أييا األحبة ،إن كان رمضان قد ودعنا فإن األعمال الصالحة ال تودع ،فمن ذاق حالوة الصيام

واستشعر ذلك المعنى العظيم المنشود من وراء تشريع الصيام ،وىو تحقيق تقوى اهلل تعالى ،فالباب

مفتوح لمواصمة العمل ،والصيام ليس قاص ًار عمى شير رمضان ،فقد سن لنا رسول اهلل صيام ست

أيام من شوال فقال(( :من صام رمضان ثم أتبعو ستاً من شوال فكأنما صام الدىر كمو)) وسن لنا

أيضاً صيام ثالثة أيام من كل شير(( :ثالث من كل شير ،ورمضان إلى رمضان ،فيذا صيام
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الدىر كمو)) رواه مسمم.

واألفضل أن يصوم األيام البيض ،وىي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شير

لحديث أبى ذر الغفاري عن أن النبي قال لو(( :يا أبا ذر إذا صمت ثالثة من كل شير ،فصم
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر)) رواه أحمد والنسائي.

وس ّن لنا أيضًا صيام يوم عرفة ،وأخبرنا بأنو يكفر السنة الماضية والباقية ،وصيام يوم عاشوراء يكفر
َ
وس َّن لنا صيام اإلثنين والخميس من كل أسبوع ،ففي الصحيحين عن أم المؤمنين
السنة الماضيةَ ،
عائشة رضي اهلل عنيا أن النبي كان يتحرى صيام اإلثنين والخميس.

ومن استشعر حالوة المناجاة مع رب العالمين في صالتو وسجوده وأبصر األثر الجميل في الدعاء

واإللحاح عمى اهلل تعالى بطمب المغفرة والعفو فميعمم أن ربو تعالى يناديو في كل وقت( :ادعوني
ك ِع َب ِادي َعّني فَِإّني َق ِر ٌ ِ
يب َد ْعوةَ َّ
اع ِإ َذا َد َع ِ
ان
الد ِ
أستجب لكم) ،وىو سبحانو القائلَ :وِا َذا َسأََل َ
يب أُج ُ َ
[البقرة ،]ٔٛٙ:وعن عبادة بن الصامت أن رسول اهلل قال(( :ما عمى األرض مسمم يدعو اهلل بدعوة
إال آتاه اهلل إياىا أو صرف عنو من السوء مثميا ،ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم .فقال رجل من

القوم :إذا نكثر؟ قال :اهلل أكثر)) أخرجو الترمذي وقال :حديث حسن صحيح ،وقول السائل "نُ ْكثِ ُر"
اء لِع ِظ ِيم فَوائِِد ِه ،وقولو (( :المَّو أَ ْكثَر)) قَ َ ِّ
أَي ِمن ُّ ِ
َي المَّوُ أَ ْكثَُر ِإ َج َابةً ِم ْن ُد َعائِ ُك ْم،
ْ ْ
ال الطيبِ ُّي :أ ْ
الد َع َ
ُ ُ
َ
ض ُل المَّ ِو أَ ْكثَر أَي ما يع ِط ِ
ضِم ِو َو َس َع ِة َك َرِم ِو أَ ْكثَُر ِم َّما يُ ْع ِطي ُك ْم ِفي ُم َق َابَم ِة
َوِق َ
يو ِم ْن فَ ْ
يلِ :إ َّن َم ْع َناهُ َف ْ
ُ ْ َ ُْ
ُد َعائِ ُك ْم.
ومن تعطر فوهُ بتالوة كالم ربو وأمضى ساعات طويمة خالل رمضان يتمو كتاب ربو حتى سيمت

عميو القراءة واطمأن قمبو بذكر اهلل والتأمل في معاني القرآن الكريم ،فدونو كتاب اهلل تعالى ،وليكن لو

ورد يومي من القرآن الكريم ،فقد كان ذا ىدي السمف المستقر ،ومن ق أر في كل يوم جزءاً فسيختم

القرآن في شير ،ومن ق أر في كل يوم عشر صفحات ال تستغرق أكثر من عشرين دقيقة فسيختم في

شيرين ،ومن مضت أيامو ولياليو بال تالوة لمقرآن فقد حرم نفسو خي اًر كثي ًار ،فالحرف الواحد من

القرآن يقابمو حسنة ،وىكذا ،ومن أراد كثرة حسناتو فعميو بكتاب اهلل ،ومن أراد أن يكون القرآن شفيعًا

لو عند اهلل فعميو بالقرآن ((اقرؤوا القرآن فإنو يأتي يوم القيامة شفيعاً ألصحابو)) وقد عممنا أن الشفيع
َّ ِ
كمما كان ذا شأن ومكانة كانت شفاعتو أحرى بالقبول واإلجابة ِإ َّن الَِّذين ي ْتمُ ِ
اموْا
ون كتَ َ
َ َ َ
اب المو َوأَقَ ُ
يد ُىم من َف ْ ِ ِ
النِي ًة يرجون تِجارةً لَّن تَب ِ
َنفقُوْا ِم َّما رَزْق َن ُ ِ
الصالةَ َوأ َ
ضمو ِإَّنوُ
ور ليُ َوفَّييُ ْم أ ُ
ورُى ْم َوَي ِز َ ّ
ُج َ
َُ
اى ْم س ًّار َو َع َ َ َ ْ ُ َ َ َ
َ

ور [فاطر.]ٖٓ ،ٕٜ:
ور َش ُك ٌ
َغفُ ٌ
أما أنت ،يا من قمت لربك مصمياً في الميل التراويح والقيام لوحدك أو مع المصمين ،فقد صففت

قدميك وقمت لربك وركعت وسجدت ودعوت اهلل وأتعبت بدنك ،وشعرت بشيء من التعب ،وربما

استطمت صالة إمامك ،ىل تذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ وىل استشعرت ذلك التعب
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والنصب الذي كان يالقيو حبيبنا محمد صمى اهلل عميو وسمم في قيام الميل ،فمقد صمى من الميل

حتى تفطرت قدماه أي تشققت من طول القيام ،ىذا مع أنو قد غفر لو ما تقدم من ذنبو وما تأخر،

فيا ترى ما حالنا نحن المساكين الضعفاء المفرطين ،وىل تحسست أييا القائم في الميل تمك المعاني
َّد بِ ِو َن ِافمَةً لَّ َك َع َسى أَن َي ْب َعثَ َك
المطوية في قيام الميل التي أشارت إلييا آيات كريمة َو ِم َن الَّْي ِل فَتَيَج ْ
َّ
ودا [اإلسراء ،]ٜٚ:وا ْذ ُك ِر اسم رّب َك ب ْكرةً وأ ِ
ال
اس ُج ْد َلوُ َو َسّب ْحوُ َل ْي ً
َصي ً
َرب َ
ُّك َم َقاماً َّم ْح ُم ً
ال َو ِم َن الْي ِل فَ ْ
َْ َ ُ َ َ
َ
ك َقْب َل طُمُوِع َّ
الش ْم ِ
س َوَقْب َل ُغ ُروبِيَا
َ
ون َو َسّب ْح بِ َح ْمِد َرّب َ
اصبِ ْر َعمَى َما َيقُولُ َ
ط ِويالً [اإلنسانَ ،]ٕٙ ،ٕ٘:ف ْ
َّ
اف َّ
ضى [طو.]ٖٔٓ:
ءاناء الَّْي ِل فَ َسّب ْح َوأَ ْ
ط َر َ
َو ِم ْن َ
النيَ ِار لَ َعم َك تَْر َ
وىل عممت لم قال محمد عن عبد اهلل بن عمر وىو ال يزال شاباً في مقتبل عمره(( :نعم الرجل عبد

اهلل لو كان يقوم من الميل)) وىذا النبي يقول(( :أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الميل

اآلخر ،فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهلل في تمك الساعة فكن)) أخرجو الترمذي وقال حديث

حسن صحيح.

واعمم أييا األخ الحبيب أن قيام الميل يحصل ولو بثالث ركعات ،وعمى قدر أىل العزم تأتي عزائميم

وىمميم.

عباد اهلل ،لمصدقة عمى المسكين والقريب أثر حميد ،وفي بذل المال في البر لذة في العطاء وسعة
بالخمف ،فيل نستمر في ىذا العمل الجميل ولو بالقميل ،وو ِ
اهلل لو
في الرزق ووعد من الكريم سبحانو ُ

ضواُ المَّ َو َق ْرضاً َح َسنًا َو َما
عقمنا كالم ربنا حقاً لكان لنا ولمالنا شأن ،يكفي في ذلك قولو تعالىَ :وأَ ْق ِر ُ
َج ًار [المزمل ،]ٕٓ:ولكنيا النفوس المجبولة
َع َ
تَُق ّد ُموْا ألَنفُ ِس ُك ْم ّم ْن َخ ْي ٍر تَ ِج ُدوهُ ِع َ
ظ َم أ ْ
ند المَّ ِو ُى َو َخ ْي ًار َوأ ْ
ِ
ون [الحشر.]ٜ:
ق ُش َّح َن ْف ِس ِو َفأ ُْوَلئِ َ
عمى الشح واإلمساك والخوف من الفقرَ :و َمن يُو َ
ك ُى ُم اْل ُم ْفم ُح َ
عباد اهلل ،إن في االستمرار عمى العمل الصالح بعد رمضان عالمة عمى حب العبادة والتعمق بيا ،و
ىي قرينة واضحة عمى أن المسمم ضاعف العمل في رمضان رغب ًة فيما عند اهلل تعالى ،أما ذاك

الذي انقطع اتصالو بالعبادات والقربات بعد رحيل رمضان فربما كان عالمة عمى أنو صام وقام لما
رأى الناس كميم يصنعون ذلك ،فالنفس تحب مشاكمة الناس وتنأى عن الشذوذ غالبًا.

فمننتبو ليذا األمر أييا المسممون .واتقوا اهلل أييا المؤمنون واعمروا أيامكم وشيوركم وأعماركم كميا
بما يقربكم من ربكم ويزيد في رصيدكم عند موالكم ،ولكل محفوظ خزائنو ودواوينو ،وسيأتي يوم
س َّما ع ِمَم ْ ِ
تظير فيو تمك الودائع وتنشر الصحائف َي ْوَم تَ ِج ُد ُك ُّل َن ْف ٍ
ت
ض ًار َو َما َع ِمَم ْ
ت م ْن َخ ْي ٍر ُّم ْح َ
َ
ِمن ُسوء تََوُّد لَ ْو أ َّ
ءوف بِاْل ِع َب ِاد [آل عمران.]ٖٓ:
يدا َويُ َح ّذ ُرُك ُم المَّوُ َن ْف َسوُ َوالمَّوُ َر ُ
َم َدا َب ِع ً
َن َب ْي َنيَا َوَب ْي َنوُ أ َ

أقول قولي…

-------------------------

الخطبة الثانية
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الحمد هلل عمى نعمة الصيام ،والحمد هلل عمى نعمة القيام ،والحمد هلل عمى نعمة القرآن وتالوتو،

وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ىو الواحد المنان والقوي الجبار ،وأشيد أن محمداً عبد اهلل
ورسولو خير من تعبد لربو فصام وقام ،وعمى الصراط المستقيم قام وأقام .صموات ربي وسالمو عميو

وعمى آلو وصحبو وسمم تسميماً كثي ًار.

أما بعد :فاتقوا اهلل ربكم واستقيموا عمى طاعتو تسعدوا.

عباد اهلل ،كمنا تال كتاب ربو واستمع إلى القرآن خالل رمضان ،ألم تمر بنا آيات كثيرة وكممات كثيرة
ال ندري ما معناىا؟ وال ندرك المقصود من سياقيا؟ أال تمر بنا أمثال وقصص في القرآن الكريم ال
نفيم بعضيا ،وكم من اآليات يفيميا القارئ أو المستمع عمى غير المراد بيا أو ينزليا عمى غير

مواقعيا؟ كم تمر بنا اآليات والسور ونحن ال نتأثر بيا وال تتحرك قموبنا ليا لجيمنا بتفسيرىا

ومعانييا؟ أظن أننا جميعًا نتفق عمى ىذا األمر وال نختمف في وجوده ،فيا ترى ما السبيل إلى تالفي
ىذا الخمل ،فآيات القرآن الكريم تتمى عمى مسامعنا ،ونقرؤىا فال تتأثر قموبنا وال تتحرك مشاعرنا،

وىي اآليات التي لو أنزلت عمى جبل راس لتصدع وىو الحجر القاسي والجامد المتحجر ،وكمنا

يأسى لحالو مع كالم اهلل تعالى حين يذكر القرآن أن في آياتو عظة وعبرة ألولي األلباب والعقول
اس وما يعِقمُيا ِإالَّ
ِ
والبصائر فال يكون منيم ،وحين نسمع قولو تعالى َوتِْم َك ا ْ
ال ْمثَا ُل َن ْ
ض ِرُبيَا ل َّمن ِ َ َ َ ْ َ
ِ
ون [العنكبوت ،]ٖٗ:ما موقفنا من ىذه األمثال التي تضرب والقصص التي تسرد في أروع
اْل َعال ُم َ

أسموب وأرفعو إيجا اًز وتفصيالً ،ومع ىذا كأن المخاطب غيرنا وكأن القرآن لم ينزل بمغتنا!!
ك
َنزْل َناهُ ِإَل ْي َ
اب أ َ
فيل تنبينا لذلك أييا المسممون ،وأين ىذا مما طمب منا حيال كتاب اهلل تعالىِ :كتَ ٌ
الْل َب ِ
اب [ص.]ٕٜ:
ءاياتِ ِو َوِل َيتَ َذ َّك َر أ ُْولُو ا ْ
ُم َب َار ٌ
ك لَّي َّدب َُّروْا َ

وال ريب أن ليذه القسوة أسباباً ،من أىميا جيمنا بمعاني القرآن الكريم وبعدنا عن تفسيره ،فقميالً ما

نطالع في كتب التفسير أو نسأل عن معاني كالم اهلل تعالى ،ومما يزيد في ذلك استعجالنا في التالوة
وترك التأمل فيما نتمو ،ولو تأنى أحدنا وبذل جيده في معرفة المراد بكالم اهلل تعالى ،وتعاىد نفسو

بذلك واطمع في كتب التفسير وخاصة الكتب المختصرة منيا الستفاد عممًا غزي ًار ولتمذذ بكالم اهلل ،أال
نستحي من اهلل حين نق أر كالمو وال نعي منو إال القميل ،ولو قرأنا صحيفة أو مجمة أو قصة لما فاتنا

من معانييا شيء ولسألنا عما نجيمو.

إن الحاجة ماسة إلى معرفة معاني وتفسير القرآن الكريم ،وان الحاجة لماسَّة إلى العناية بدروس

التفسير في مدارسنا ومساجدنا وقراءاتنا ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمو اهلل" :وحاجة األمة ماسة

إلى فيم القرآن ،الذي ىو حبل اهلل المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم ،الذي ال تزيغ بو األىواء

وال تمتبس بو األلسن وال يخمَق عن كثرة الترديد وال تنقضي عجائبو وال يشبع منو العمماء.

ويجب أن يعمم أن النبي بين ألصحابو معاني القرآن كما بين ليم ألفاظو وقد قال أبو عبد الرحمن
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السممي :حدثنا الذين كانوا يُ ِ
قرئوننا القرآن :كعثمان بن عفان وعبد اهلل بن مسعود وغيرىما أنيم كانوا
إذا تعمموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوىا حتى يتعمموا ما فييا من العمم والعمل قالوا :فتعممنا
القرآن والعمم والعمل جميعًا; وليذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة وقال أنس :كان الرجل إذا ق أر

البقرة وآل عمران جل في أعيننا وأقام ابن عمر عمى حفظ البقرة عدة سنين ،وذلك أن اهلل تعالى قال:
ءان [محمد ،]ٕٗ:وقال:
ءاي ِات ِو [ص ،]ٕٜ:وقال :أَ َف َ
َنزْل َناهُ ِإَل ْي َك ُم َب َار ٌ
اب أ َ
ِكتَ ٌ
ك لَّي َّدَّب ُروْا َ
ون اْلقُ ْر َ
ال َيتَ َدب َُّر َ
أَ َفمَ ْم َي َّدب َُّروْا اْل َق ْو َل [المؤمنون ،]ٙٛ:وتدبر الكالم بدون فيم معانيو ال يمكن.
ومن المعموم أن كل كالم فالمقصود منو فيم معانيو دون مجرد ألفاظو ،فالقرآن أولى بذلك ،وأيضاً

فالعادة تمنع أن يق أر قوم كتاباً في فن من العمم كالطب والحساب وال يستشرحوه ،فكيف بكالم اهلل
الذي ىو عصمتيم وبو نجاتيم وسعادتيم وقيام دينيم ودنياىم؟" اىـ.

