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 حالنا بعد رمضان ، للدكتور خالد بدير 
الصاحلات، وكْسب   أبَ ْعَد عمل  السعيد؛  القلب  يدمي  بعد رمضان حاٌل  املساجد  إن حالنا وحال 
احلسنات يف شهر رمضان؛ شهر الربكات، ينقلب البعُض على َعقبيه، فيعود إىل شهواتِه مرًَّة أخرى،  

فيها   وينغمس  عبًّا،  منها  تتضاعَف سيئاتُه،  فيعب  الوقت حىت  من  قليٌل  عليه  انغماًسا، فال ميضي 
وتكثر أخطاؤه وخطاايه؟! فِمن الناس َمن يرتُك الصالَة ويهجر املساجد، ومنهم َمن يُطلق لشهواته  
القرآن!! كأنَّ   وقراءة  واإلحسان  الرب  ِفْعل  عن  مُيِسك  َمن  ومنهم  امليدان!!  هلا  ويُ ْفِسح  العنان!! 

وحده   رمضاُن  رمضان  انتهى  ما  إذا  حىت  والرذيلة،  املعصية  وسجن  والعبادة!!  الطاعة  شهر  هو 
 !!حتكَّمت يف بعض الناس الرذائل وتوىلَّ قيادََتم الشيطاُن، وما أولئك ابملؤمنني

أين   القرآن؟!  وختم  وعشرين،  سبٍع  ليلِة  يف  وازدمحوا  رمضان،  يف  املساجَد  عمروا  الذين  أيَن 
بتال املدويُة  للزكاِة،  األصواُت  آداًء  اخلريية؛  واملراكِز  املساجِد  على  تكاثروا  الذيَن  أيَن  التاِلني؟!  وِة 

ودفًعا لصدقة الِفطِر؟! هل زاغْت عنهم األبصاُر، أم ختطفهم طيوٌر ِمَن السماء، أم حلَّْت ِِبم قارعةٌ  
 !نااي فجعلتهم جثثًا هامدًة؟يف الدِ اير، أم أصابْتهم انزلٌة أقعدَْتم على الُفُرِش، أم أصابتهم ِسهاُم امل

الناس   وانشغل  الرفوف!!  ايل  املصاحف  وعادت  الصفوف!!  وقلت  املساجد  هدأت  رمضان  بعد 
ملهوف!! وحال هؤالء كما   اخلمر كل سكري  وانكب على  دفوف!!  وايليتها  والدفوف!!  ابألفراح 

 :قال البائس عن اخلمر

 قرمضان وىل هاَتا اي ساقي ** مشتاقة تسعى إىل مشتا

واعلم أخي املصلى أن املكان الذي كنت تصلى فيه يف رمضان ينادي عليك؛ والصالة نفسها يف  
 : أوقاَتا تفتقدك وتلعنك

 اي اتركاً لصالته إن الصالة لتشتك    ي *** وتقول يف أوقاَتا هللا يلع  ن ت  ارك ي
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خلقه خلري  وجل  عز  وصية هللا  الطاعة هي  على  املداومة  إن  املسلمون:  عليهم    أيها  األنبياء  وهم 
َما   َوالزََّكاِة  اِبلصَّاَلِة  َوَأْوَصاِن   { السالم:  عليه  قوُل عيسى  القرآن  والسالم؛ حيث جاء يف  الصالة 

{.)مرمي   َحيًّا  َيَْتَِيَك  31ُدْمُت  َحىتَّ  رَبََّك  َواْعُبْد  تعاىل}  فقال  بذلك،  البشر  سيِ د  هللا  أَمر  وقد  (؛ 
لعبادة والطاعة تكون على الدوام ال يف رمضان فحسب ؛ وقد قيل لِبْشر  (. فا99اْلَيِقنُي { )احلجر  

يف  إالَّ  حقًّا  هلل  يعرفون  ال  قوٌم  القوُم  بئس  فقال:  رمضان،  وجيتهدون يف  يتعبَّدون  قوًما  إنَّ  احلايف: 
الشبليُّ   وُسِئل  السَّنَة ُكلَّها،  وجيتهد  يتعبَّد  الذي  الصاحل  إنَّ  هللا    -رمضان،  أميُّ -رمحه  أفضل؛ :  ا 

 !! رجب، أو شعبان ؛ أو رمضان؟ فقال: كن رابنيًّا، وال تكن رمضانًيا

أيُّها التائُب اآليب يف رمضان، استِمرَّ على توبتك، وابِك على ذنبك، هذا السكرُي الذي استطاع 
يواصُل العيش أن يهجر اخلمر ثالثني يوًما وثالثني ليلة، فزََكا قلُبه، وامتأل جيُبه، وصحَّ بدنُه، ملاذا ال 

ومل   نفَعه  قد  اهلجَر  هذا  أنَّ  واالختبار  ابلتجرِبة  ُعِلم  وقد  واملنهاج،  املنوال  هذا  على  رمضان  بعد 
صدرَه،   فأراح  يوًما،  ثالثني  التدخني  تَرَك  الذي  املدخِ ن  وهذا  عليه؟!  يتعسَّر  ومل  له  وتيسَّر  يضرَّه، 

صائمً  يستمرُّ  ال  ملاذا  شهيُته،  وقويت  أعصابُه،  طاقته وسكنت  أنَّ يف  رأى  وقد  وهناره،  ليله  عنه  ا 
 !االستغناَء عنه، واحلياَة بدونه؟

تَ َرك هلل شيًئا عوََّضه هللا خريًا   َمن  التفريط، أنَّ  النادم على  الذنب،  التائب، املقلع عن  أيُّها  واعلْم 
 !!منه

 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية        
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