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 ، للدكتور خالد بدير   عبادات وطاعات بعد شهر الربكات 
 

إذا كان رمضان قد مضى بعباداته وطاعاته من الصيام والقيام والقرآن فإن هذه العبادات مستمرة 
ودائمة ؛ فبعد انتهاء صيام رمضان ... هناك صيام النوافل : ) كالست من شوال ( , )واالثنني , 

وعاشوراء ( , ) وعرفة ( , وغريها ؛ وكل هذه األايم هلا فضلها ودليلها من السنة  واخلميس ( , )  
وأنت بذلك خبري !! وإنَّ ِمْن متابعِة اإلحساِن بعَد رمضان صياَم السِ تِ  من شوال، فَعْن َأِب أَيُّوب  

ُ َعْنُه أَنَُّه ؛ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ   َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:" َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثَّ أَتْ بَ َعُه اأْلَْنَصاِريِ  َرِضَي اَّللَّ
أمثاهِلَا،   بعشِر  َأنَّ هللا ََيزي على احلسنِة  الدَّْهِر". )مسلم(، ووجُه ذلك  ِمْن َشوَّاٍل َكاَن َكِصَياِم  ِستًّا 

 ذِلُكم أجُر صيام سنٍة  فصياُم رمضاَن مضاعًفا بعشرِة شهوٍر، وصياُم الستِ  بستنَي يوًما، فحصَل منْ 
كاملٍة. ووقُتها يف شوال، وهي مستحبٌة وغرُي واجبٍة، ويصحُّ َصوُمَها متفرقًة يف أوَّل الشهر ووسطه  

: } َوَعِجْلُت ِإلَْيَك َربِ  ِلََتَْضى -تعاىل    -وآخره، واأَلوىل املبادرُة ابلقضاِء قبَل صيام الست؛ قال  
 .[84{ ]طه: 

ان , فقيام الليل مشروع يف كل ليلة : ونبيكم صلى هللا عليه وسلم كان دائم  وبعد انتهاء قيام رمض 
َها؛ َكْيَف   َعن ْ  ُ اَّللَّ َرِضَي  َعاِئَشُة  سئلت  وقد  تعايل؛  هلل  قدماه شكراً  تورمت  العام حىت  طوال  القيام 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َرَمَضاَن؟ فَ قَ  اَلْت :" َما َكاَن َيزِيُد يف رََمَضاَن َواَل يف َكاَنْت َصََلُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
الزكاة   الفطر ( : , فهناك  َعْشَرَة رَْكَعًة".)البخاري(. واآلن بعد أن انتهت ) زكاة  ِإْحَدى  َغرْيِِه َعَلى 
خاصه   ليست  وتدبره  القرآن  وقراءة   . واجلهاد كثرية  والتطوع  للصدقة  أبواب  وهناك   , املفروضة 

 .  كل وقتبرمضان: بل هي يف

يف   هللا  يف  األحبة  أيها  فاجتهدوا   ..... زمان  وكل  وقت  يف كل  الصاحلة  فاألعمال   .... وهكذا 
 . الطاعات .... وإايكم والكسل والفتور
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املوت؛  ملك  يلقاكم  مىت  تدروا  فَل  الدين يف كل حني؛  على  والثبات  االستقامة  يف  ... هللا  فاهلل 
 . فاحذروا أن أيتيكم وأنتم على معصية

ولقد كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليايل أصبح يف هنارها صائماً، وَيعل صيامه شكراً 
 . على التوفيق

هكذا َيب أن يكون العبد ... مستمر على طاعة هللا , اثبت على شرعه , مستقيم على دينه , ال 
آخر , ال ... وألف ال ..!! يراوغ روغان الثعالب , يعبد هللا يف شهر دون شهر , أو يف مكان دون  

َوَمْن   ُأِمْرَت  فَاْسَتِقْم َكَما  تعاىل: }  الشهور واألايم .... قال  بقية  بل يعلم أن رب  رمضان هو رب  
 .( 6( , وقال : } ... فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِه َواْستَ ْغِفُروُه... {.) فصلت 112ََتَب َمَعك.. { هود: )

وأن يتقبل منا ويقبلنا ؛ وأن َيعلنا من الشاكرين الذاكرين الصائمني    نسأل هللا أن يثبتنا على طاعته؛
 !!القائمني على الدوام اي رب العاملني
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