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يالحظ أَنَّ كثريًا من املسلمني ممن كانوا يحافظون عىل أنواع كثرية من الطاعات يف رمضان 

كالذكر والصدقة والتبكري إىل الصلوات وغريها، يهملون هذه الطاعات بعد انقضاء الشهر وال 

يثبتون عليها ، وهذا األمر إِْن استمر له خطورته عىل إميان العبد وخامتته وآخرته.

يأتيك  الطاعات حتى املامت يف قوله تعاىل: »واعبد ربك حتى  بالثبات عىل  الله  أمرنا  وقد 

الرصاط  يهدينا  أَْن  الواحد  اليوم  يف  مرات  عدة  نسأله  أَْن  أمرنا  كام  اليقني«}الحجر:99{، 

املستقيم . وهذا الثبات له موانع وله عوامل. إِْن تجنب اإلنسان موانعه وأخذ بعوامله ثبت 

عىل الطاعة بإذن الله. 

وفيام ييل بيان مخترص ألغلب هذه املوانع وأهم هذه العوامل، لعل الله عز وجل أَْن ينفع 

بها 

أوال - الموانع :
لها  والحب  عليها،  واالنكباب  الدنيا  عىل  الحرص  وحقيقته:   : اأْلََمِل  طُوُل   - األول:  املانع 

أَِي   » اأْلَمايِنُّ  َوَغرَّتُْكُم   «  : قوله  املرض يف  ِمْن هذا  الله  رنَا  َحذَّ وقد  اآلخرة،  عن  واإلعراض 

َ سبحانه أَنَُّه سبب قسوة القلب فقال » َوال يَُكونُوا كَالَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِمْن  طُوُل اأْلََمِل ، و بنَيَّ

َ أَنَُّه سبب االنشغال عن هدف  قَبُْل فَطَاَل َعلَيِْهُم األَمُد فََقَسْت قُلُوبُُهْم «}الحديد:16{، كام بنَيَّ

االنسان من الحياة فقال:» َذرُْهْم يَأْكُلُوا َويَتََمتَُّعوا َويُلِْهِهُم اأْلََمُل فََسْوَف يَْعلَُموَن «}الحجر:3{ ، وذَكََر أَنَُّه 

يْطاُن  الُْهَدى الشَّ لَُهُم   َ تَبَنيَّ َما  بَْعِد  ِمْن  أَْدبارِِهْم  وا َعىل  الَِّذيَن ارْتَدُّ سبب لالنتكاس والسقوط فقال:»إِنَّ 

َسوََّل لَُهْم َوأَْمىل لَُهْم«} محمد : 25{ ، أي َزيََّن لهم الشيطان خطاياهم، و َمدَّ لهم يف األمل ووعدهم 

طول العمر، 

وما ذاك إاِلَّ أِلَنَُّه –كام يقول القرطبي- َداٌء ُعَضاٌل ومرض ُمزِْمٌن ، ومتى مَتَكََّن من القلب فسد مزاجه واشتد 

عالجه، ومل يفارقه داء وال نجع فيه دواء، بل أعيا األطباء ويئس ِمْن بُرْئِِه الحكامء والعلامء. وقال الحسن 

البرصي: ما أطال َعبٌْد اأْلََمَل إاِلَّ أساء العمل. وصدق ريض الله عنه! فاألمل يُْكِسُل عن العمل ويورث 

الرتاخي والتواين، َويُْعِقُب التشاغل والتقاعس، َويُْخلُِد إىل األرض َومُيِيُل إىل الهوى. وهذا أمر قد شوهد 

بالعيان فال يحتاج إىل بيان وال يطلب صاحبه بربهان، كام أَنَّ ِقرَصَ األمل يبعث عىل العمل، ويحث عىل 

املسابقة. انتهى كالمه رحمه الله

املانع الثان: التوسع املفرط يف املباحات:

ال شك أَنَّ التوسع املفرط يف املباحات من الطعام والرشاب واللباس ونحوها سبب يف التفريط يف 

بل قد يجر  َعَة،  والدَّ والراحة  والنوم  الركون  التوسع يورث  الثبات عليها. فهذا  الطاعات وعدم  بعض 
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إىل الوقوع يف املكروهات، أِلَنَّ املباحات باب الشهوات، و ليس للشهوات َحدٌّ ، لذا أمر سبحانه 

تَطَْغْوا  َواَل  َرزَقَْناكُْم  َما  ِمْن طَيِّبَاِت  الطغيان فيها قال تعاىل: »كُلُوا  الطَيِّبَاِت ونهى عن  ِمْن  باألكل 

ِفيِه«}طه:81{، وال يعني هذا تحريم ما أحل الله، فقد كان نَِبيَُّنا-وهو أصدق الزاهدين- يحب العسل 

والحلواء، ويأكل اللحم ، ويقبل ما يقدم إليه إال أن يََعافَُه -أي ال يرغب فيه. فاستعامل املباح ال 

حرج فيه، لَِكنَّ اآلفة أَْن يكون يف ذاته هدفًا وغاية.

املانع الثالث: االبتعاد عن األجواء اإلميانية:

ألجواء  نَْفَسُه  الَْعبُْد  َعرََّض  إذا  ويضمحل  فيضعف  وينقص،  يزيد  اإلميان  أَنَّ  عقيدتنا  أصول  ِمْن 

َ النبي الكريم  اإلباحية والفجور والتربج والسفور أو انشغل قلبه عىل الدوام بالدنيا وأهلها، لذا بنَيَّ

أَنَّ أحب البقاع إىل الله املساجد وأبغضها األسواق ، وما ذلك إال أِلَنَّ املساجد بيوت الطاعات، 

ومحل نزول الرحامت، واألسواق محل الغش والخداع واألميان الكاذبة و ُخلْف الوعد وغري ذلك 

مام يف معناه. وقد حث الرشع عىل مرافقة الصالحني ومالزمتهم ليعتاد املسلم فعل الطاعات، 

وترك السيئات. ومام يؤكد أَنَّ البيئة تؤثر يف اميان العبد: جواب الَْعالِِم لقاتل املائة حينام سأله: 

هل له من توبة؟ قال الَْعالُِم : » نعم ومن يحول بينك وبني التوبة؟ انطلق إىل أرض كذا وكذا فَِإنَّ 

بها أناًسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، وال ترجع إىل أرضك فإنها أرض سوء «.

ثانيا: العوامل 
العامل األول: الدعاء بالثبات:

ِمْن صفات عباد الرحمن أنهم يتوجهون إىل الله بالدعاء أَْن يثبتهم عىل الطاعة و أَْن ال يزيغ قلوبهم 

بعد إذ هداهم ، فهم يوقنون أَنَّ قلوب بني آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرحمن يرَُصِّفَُهاكيف 

يشاء ، لذا كان رسول الله صىل الله عليه وسلم يكرث أن يقول: »اللهم يا ُمَقلَِّب القلوب ثَبِّْت قلبي 

عىل دينك، اللهم يا ُمرَصِّف القلوب رصف قلبي إىل طاعتك«. وكان من دعائه: »اللهم اهدين ويرَسِّ 

الهدى يل« ، كام أََمَر عليًا أَْن يسأل الله عز وجل السداد والهدى، وكان ابن عمر ريض الله عنهام 

ين لليرسى وَجنِّبِْني العرسى«.  يدعو:»اللهم يرَسِّ

العامل الثاين: تنويع الطاعات واملسارعة إليها:

َع لنا العبادات لتأخذ النفس مبا تستطيع منها، فمنها عبادات بدنية،  ِمْن رحمة الله عز وجل بنا أَْن نَوَّ

ومالية وقولية وقلبية وقد أمر الله عز وجل بالتسابق إليها جميعا، وعدم التفريط يف يشء منها. 

ومبثل هذا التنوع وتلك املسارعة يثبت املسلم عىل الطاعة، وال يقطع امللل طريق العبادة عليه، 

مصداقًا لقوله تعاىل:»َولَْو أَنَُّهْم فََعلُوا َما يُوَعظُوَن ِبِه لََكاَن َخرْيًا لَُهْم َوأََشدَّ تَثِْبيتًا«}النساء:66{،

وقد أملح النبي صىل الله عليه وسلم إىل ذلك حني سأل صحابته: »َمْن أصبح منكم اليوم صامئا؟ 

قال أبو بكر: أنا، قال: َمْن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا، قال: َمْن أطعم اليوم منكم 

مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا، قال: َمْن عاد منكم اليوم مريًضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صىل الله عليه 

أنواًعا من  الطاعات املذكورة جمعت  أَنَّ  . ونلحظ  الجنة«  : ما اجتمعن يف امرئ إال دخل  وسلم 

العبادات فمنها عبادات بدنية )كالصيام، واتباع الجنائز، وعيادة املريض( وعبادات مالية 

)كإطعام املساكني(، وعبادات ذات نفع متعد مثل )عيادة املريض اتباع الجنائز إطعام 

املساكني(. وعبادات ذات نفع قارص )مثل الصيام(.

العامل الثالث: التعلق باملسجد وأهله:

ففي التعلق باملسجد وأهله ما يعني عىل الثبات عىل الطاعات، حيث املحافظة عىل 

الله وحفظه  صالة الجامعة والصحبة الصالحة ودعاء املالئكة، وحلق العلم، وتوفيق 

ورعايته. ونصوص الوحيني يف ذلك كثرية مشهورة، 

العامل الرابع: مطالعة قصص الصالحني:

تذكر  ومل  والسابقني،  األنبياء  أخبار  ِمْن  طيبة  قصًصا  كتابه  يف  علينا  الله  قص  لقد 

للتسلية والسمر ولكن لننتفع ونتعظ بها. ومن منافعها تثبيت قلوب املؤمنني واملؤمنات 

والطائعني والطائعات، قال تعاىل: » وَكُالًّ نَُقصُّ َعلَيَْك ِمْن أَنْبَاِء الرُُّسِل َما نُثَبُِّت ِبِه فُؤَاَدَك 

« }هود:120{.

العظامء  سري  عىل  باالطالع  واألحسن  األصلح  إِىل  أحوالهم  تتغري  الناس  من  وكثري 

واألكابر، خاصة سري السلف الصالح األوائل الذين رضبوا أعظم األمثلة يف التضحية 

األمم.  ومقدمي  الناس  شامة  بحق  وكانوا  وغريها.  واإلنفاق  والجهاد  والزهد  والعبادة، 

فاالطالع عىل هاته السري يورث املرء حامًسا عظياًم،

فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم *** إِنَّ التشبه بالكرام فالح

العامل الخامس: التطلع إىل ما عند الله من النعيم املقيم:

إِنَّ اليقني باملعاد والجزاء يَُسهُِّل عىل االنسان فعل الطاعات وترك املنكرات،مصداقا 

عيدنا
وتصفية القلوب

يتبع عىل العهد نبقى
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 . ذكريات  وتعاد   , معاٍن  تجدد  فيه   , سعادة  وميقات   , كرمية  مناسبة  العيد 

تُرسل مع إقباله رسائل التهاين . وتعلو االبتسامات يومه وجوه املحبني . تتصافح فيه 

األيادي البيضاء .

وتُقال فيه عرثات األقربني , وتعفو النفوس عنده عن ذنوب املخطئني . 

كل صديق بصديقه ِفرح , وكل محب بحبيبه سعيد .

لزوال خصومة , وتالقي بُعداء , وتواصل منقطعني , فهو بحق يوم  كم كان ميقاتاً 

املحبة والصفاء .

أو  , وسكن فؤادها جرح قريبها  الغري يف حقها  قد عالها أمل خطيئة  نفوساً  وتبقى 

صديقها الذي مل يراع حرمة امليثاق , فيقرر كل متخاصم أن هذا جرح ال يندمل , 

وخطأ ال ميكن أن يغتفر , فـتكون القطيعة ويحل الهجران , ومتر السنوات , وتتواىل 

األعوام ما بني تلك القطيعة وذلك الهجران , فال النفوس تهدأ , وال اآلالم تنقطع . 

لذاك  عالج  الخصومة  رأى  يوم   , الفائت  زمانه  يف  املقاطع  ذلك  ليتدبر 

مييض  الزمن  فإذا   , الذنب  لذاك  بلسامَ  صديقه  أو  لقريبه  وجفوته   , الخطاء 

األجيال  توارث  واألنىك  واألشد   , الخصام  ذاك  تُنّمي  األيام  وإذا   , عالج  بال 

. اإلخوان  وأحفاد  العمومة  أبناء  بني  الجفاء  وزيادة   , اآلباء  لخصومات 

فيأيت العيد حامالَ معه السعادة لكل من كان بينه وبني أخيه خصومة , وتقبل هذه 

الرحمن  من  األجر  عظيم  فيتذكر   , التنافر  ذاك  آثار  من  القلوب  لتغسل  املناسبة 

األجر  فريجو   ,  { اللَِّه  َعىَل  فَأَْجرُُه  َوأَْصلََح  َعَفا  فََمْن  املتعال{  الكريم  قول  يقرأ  حني 

عيدنا
وتصفية القلوب

لقوله تعاىل :»واستعينوا بالصرب والصالة وإنها لكبرية إال عىل الخاشعني * الذين يظنون 

أنهم مالقو ربهم وأنهم إليه راجعون«}البقرة:46-45{،

ويف حديث يُعيل الهمة ويحث عىل صالح العمل والثبات عليه يذكر لنا الرسول صىل الله 

عليه وسلم أدن أهل الجنة منزلة ،فيقول: » سأل موىس ربه ما أَْدَن أهل الجنة منزلة؟ 

قال : هو رجل يجيء بعدما أُْدِخَل أَْهُل الَْجنَِّة الَْجنََّة فيقال له: اْدُخِل الَْجنََّة . فيقول: أي رب: 

رَِّحيم} َغُفوٌر  َواللَُّه  لَُكْم  اللَُّه  يَْغِفَر  أَن  تُِحبُّوَن  أاََل  َولْيَْصَفُحوا  {ولْيَْعُفوا  تعاىل  قوله  ويتلو   , ربه  من 

فيُحب أن يغفر الله له , ورمبا نادته فطرة الخري يف نفسه للقاء من خاصمه , فيأتيه شيطانه ويُوهمه أن 

الله عبدا بعفو إال عزا  نبيه عليه الصالة والسالم \« وما زاد  , فيصحح له هذا الوهم حديث  هذا ذلة 

\«مسلم

فيعقد العزم عىل اغتنام هذه املناسبة للقاء قريبه , ومصافاة خليله , فتجتمع النفوس بعد شتاتها , وتقرب 

القلوب بعد نفرتها , فيفرح له كل قريب , ويسعد بهذا كل حبيب .

إن خلق الرحمة يف النفس ِمنٌِّة من الله تعاىل يجعلها يف قلوب من شاء من عباده الرحامء , وللنفوس 

حظوظها يف التشفي , ولكن مل يجعل اإلسالم لها أمداً إال ثالثة أيام وبعدها يكون املرء ظاملٌ لنفسه 

ومتعٍد لرشع ربه , ومقرصاً يف حقوق إخوانه , ومن ابتدأ بالسالم كان خري املتخاصمني , ففز أيها املتاجر 

مع ربك لتنال هذه الخريية وتفوز بهذا العطاء .

العيد حرض أيها املتخاصم , ومناسبة الفرح حلت يا من الزلت مهاجر , وكلنا عىل يقنٍي بطهارة نفسك 

, وسمو خلقك , وأنك راغب ٌ يف التواصل , فهل تجعل هذه املناسبة فرصة لنيل رضا ربك , وسعادة 

إخوانك ومن حولك , ومناسبة كرمية للقاء كل قريب لك ؟

ونساًء سعوا يف  . ورجاالً  ُمدت  للمصافحة  ويداً   . عفت وسامحت  ونفساً   . اليوم  تطهر  قلباً  الله  رحم 

اإلصالح .

كيف وقد نَزََل النَّاُس َمَنازِلَُهْم ؟ فيقال له: أترىض أن يكون لك مثل ُملْك َملِك من ملوك الدنيا؟ فيقول: 

، فأعالهم منزلة؟  رضيت ريب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله، فقال يف الخامسة رضيت ريب. قال: رَبِّ

، ولَْم تَْسَمْع أُُذٌن، َولَْم  قال: أولئك الذين أرَدُت، َغرَْسُت كَرَاَمتَُهْم ِبيَِدي، وَختَْمُت عليها فَلَْم تََر َعنْيٌ

«، قال صىل الله عليه وسلم : َوِمْصَداقُُه ِمْن كِتَاِب اللَِّه: }فاَل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِفَي  يَْخطُْر َعىَل قَلِْب برََشٍ

لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعنُيٍ َجزَاًء مِبَا كَانُوا يَْعَملُوَن{ }السجدة:17{«
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ما حكم صيام الستّ من شوال ، وهل هي واجبة ؟.
- صيام ست من شوال بعد فريضة رمضان سّنة مستحبّة وليست بواجب ، ويرشع للمسلم 

صيام ستة أيام من شوال ، و يف ذلك فضل عظيم ، وأجر كبري ذلك أن من صامها يكتب له 

أجر صيام سنة كاملة كام صح ذلك عن املصطفى صىل الله عليه وسلم كام يف حديث أيب 

أيوب ريض الله عنه أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال : » من صام رمضان وأتبعه ستا 

من شوال كان كصيام الدهر . » رواه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجه. 

وقد فرّس ذلك النبي صىل الله عليه وسلم بقوله : » من صام ستة أيام بعد الفطر كان متام 

السنة : )من جاء بالحسنة فله عرش أمثالها ( . » ويف رواية : » جعل الله الحسنة بعرش أمثالها 

فشهر بعرشة أشهر وصيام ستة أيام متام السنة »  » صيام شهر رمضان بعرشة أمثالها وصيام 

ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة » . 

وقد رّصح الفقهاء من الحنابلة والشافعية : بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل 

النافلة ألن الحسنة  صيام سنة فرضا ، وإال فإّن مضاعفة األجر عموما ثابت حتى يف صيام 

بعرشة أمثالها . 

صيام  يف  حصل  الذي  الّنقص  تعويض  شوال  من  سّت  لصيام  املهّمة  الفوائد  من  إّن  ثم 

الفريضة يف رمضان إذ ال يخلو الصائم من حصول تقصري أو ذنب مؤثّر سلبا يف صيامه ويوم 

القيامة يُؤخذ من النوافل لجربان نقص الفرائض كام قال صىل الله عليه وسلم : » إن أول ما 

يحاسب الناس به يوم القيامة من أعاملهم الصالة قال يقول ربنا جل وعز ملالئكته وهو أعلم 

انظروا يف صالة عبدي أمتها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت تامة وإن انتقص منها شيئا قال 

انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ 

األعامل عىل ذاكم » رواه أبو داود .

 هل يجوز لإلنسان أن يختار صيام ستة أيام يف شهر شوال 
، أم أن صيام هذه األيام لها وقت معلوم ؟ وهل إذا صامها تكون 

فرضًا عليه ؟ 
 ثبت عن رسول الله – صىل الله عليه وسلم – أنه قال : » من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا 

ليست  األيام  ، وهذه  الصحيح  الدهر » خرجه اإلمام مسلم يف  من شوال كان كصيام 

معينة من الشهر بل يختارها املؤمن من جميع الشهر ، فإذا شاء صامها يف أوله ، أو يف 

أثنائه، أو يف آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ، فاألمر واسع بحمد الله ، وإن بادر 

إليها وتابعها يف أول الشهر كان ذلك أفضل ؛ ألن ذلك من باب املسارعة إىل الخري ، وال 

تكون بذلك فرضاً عليه ، بل يجوز له تركها يف أي سنة ، لكن االستمرار عىل صومها هو 

األفضل واألكمل ؛ لقول النبي – صىل الله عليه وسلم - : » أحب العمل إىل الله ما داوم 

عليه صاحبه وإن قل »

أيام  عدة  وعليها  شوال  من  الست  تصوم  أن  املرأة  أرادت  اذا 
قضاء من رمضان فهل تصوم أوال القضاء أم ال بأس بأن تصوم 

الست من شوال ثم تقضي؟
اختلف العلامء يف جواز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان والراجح 

ان املعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً عىل الفراغ من القضاء قبل 

بإكامل  حاصل  أشهر  عرشة  لصيام  رمضان  شهر  صيام  مقابلة  فإن  الست 

أَُخَر  أَيَّاٍم  ِمْن  ٌة  }فَِعدَّ فقال:  القضاء  الله يف  وسع  وقد  وقضاء  أداء  الفرض 

َة{ ]البقرة:185[، أما  يُِريُد اللَُّه ِبُكُم الْيُرْسَ َوال يُِريُد ِبُكُم الُْعرْسَ َولِتُْكِملُوا الِْعدَّ

صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت بفواته. وعليه 

فمن صام الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه تحصل له الفضيلة إذ ال 

دليل عىل انتفائها

ما هي العوامل املؤثرة التي تعني على الثبات بعد رمضان؟
1 - االهتامم بإصالح القلب:

فسد  وإذا  الجوارح،  صلحت  امللُك  صلح  فإذا  الُجنود،  هي  والجوارح  املَلِك،  هو  فالقلُب 

القلب فسدت الجوارح؛ يقول النبيُّ - صىلَّ الله عليه وسلَّم - كام يف »الصحيحني«من حديث 

النُّعامن: ))أالَ وإنَّ يف الجسد مضغًة إذا صلَحْت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد 

كر،  الطيِّبة؛ كالشُّ القلب يتمُّ بشيئني: األوَّل:عامرته باألعامل  القلب((، وإصالح  كلُّه، أال وهي 

والخوف من الله، ومحبَّة الله، واإلخالص...

ياء والحقد، والغلِّ والتعلُّق بغري الله... وغري ذلك. الثاين: تنقية القلب من األخالق السيِّئة؛ كالرِّ

2 - املداومة عىل األعامل ولو كانت قليلة:

وصححه  عائشة  حديث  من  النَّسايئ«  »سنن  يف  كام   - وسلَّم  عليه  الله  صىلَّ   - النبيُّ  يقول 

((، يقول اإلمام ابن حجر )11/ 321(:  األلباينُّ: ))وإن أحبَّ األعامل إىل الله ما داوم عليه وإْن قلَّ

»فينبغي للَمرْء أال يَزْهد يف قليٍل من الخري أَْن يأتِيَه، وال يف قليٍل من الرش أْن يجتَِنبَه؛ فإنَّه ال 

يَعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، وال السيِّئة التي يَْسخط عليه بها«]1[.

3 - الدعاء:

الدعاء من أعظم أسباب الثَّبات عىل الطاعة، ولقد كان من أكرث دعاء النبيِّ - صىلَّ الله عليه 

وسلَّم -: ))يا ُمقلِّب القلوب، ثبِّت قلبي عىل دينك((؛ صحَّحه األلباين.

4 - الصحبة الصالحة:

يُخالل((؛  َمن  فلْيَنظر أحُدكم  ))املرء عىل دين خليله،   :- الله عليه وسلَّم  النبي - صىلَّ  يقول 

نه األلباين، فالصحبة الصالحة من أعظم العوامل املؤثِّرة يف الثبات عىل  رواه أبو داود، وحسَّ

الطَّاعة.

5 – االرتباط باملسجد: فاملساجد احب البقاع اىل الله.
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أيام  عدة  وعليها  شوال  من  الست  تصوم  أن  املرأة  أرادت  اذا 
قضاء من رمضان فهل تصوم أوال القضاء أم ال بأس بأن تصوم 

الست من شوال ثم تقضي؟
اختلف العلامء يف جواز صيام التطوع قبل الفراغ من قضاء رمضان والراجح 

ان املعنى الذي تدرك به الفضيلة ليس موقوفاً عىل الفراغ من القضاء قبل 

بإكامل  حاصل  أشهر  عرشة  لصيام  رمضان  شهر  صيام  مقابلة  فإن  الست 

أَُخَر  أَيَّاٍم  ِمْن  ٌة  }فَِعدَّ فقال:  القضاء  الله يف  وسع  وقد  وقضاء  أداء  الفرض 

َة{ ]البقرة:185[، أما  يُِريُد اللَُّه ِبُكُم الْيُرْسَ َوال يُِريُد ِبُكُم الُْعرْسَ َولِتُْكِملُوا الِْعدَّ

صيام الست من شوال فهي فضيلة تختص هذا الشهر تفوت بفواته. وعليه 

فمن صام الست ثم صام القضاء بعد ذلك فإنه تحصل له الفضيلة إذ ال 

دليل عىل انتفائها

ما هي العوامل املؤثرة التي تعني على الثبات بعد رمضان؟
1 - االهتامم بإصالح القلب:

فسد  وإذا  الجوارح،  صلحت  امللُك  صلح  فإذا  الُجنود،  هي  والجوارح  املَلِك،  هو  فالقلُب 

القلب فسدت الجوارح؛ يقول النبيُّ - صىلَّ الله عليه وسلَّم - كام يف »الصحيحني«من حديث 

النُّعامن: ))أالَ وإنَّ يف الجسد مضغًة إذا صلَحْت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد 

كر،  الطيِّبة؛ كالشُّ القلب يتمُّ بشيئني: األوَّل:عامرته باألعامل  القلب((، وإصالح  كلُّه، أال وهي 

والخوف من الله، ومحبَّة الله، واإلخالص...

ياء والحقد، والغلِّ والتعلُّق بغري الله... وغري ذلك. الثاين: تنقية القلب من األخالق السيِّئة؛ كالرِّ

2 - املداومة عىل األعامل ولو كانت قليلة:

وصححه  عائشة  حديث  من  النَّسايئ«  »سنن  يف  كام   - وسلَّم  عليه  الله  صىلَّ   - النبيُّ  يقول 

((، يقول اإلمام ابن حجر )11/ 321(:  األلباينُّ: ))وإن أحبَّ األعامل إىل الله ما داوم عليه وإْن قلَّ

»فينبغي للَمرْء أال يَزْهد يف قليٍل من الخري أَْن يأتِيَه، وال يف قليٍل من الرش أْن يجتَِنبَه؛ فإنَّه ال 

يَعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، وال السيِّئة التي يَْسخط عليه بها«]1[.

3 - الدعاء:

الدعاء من أعظم أسباب الثَّبات عىل الطاعة، ولقد كان من أكرث دعاء النبيِّ - صىلَّ الله عليه 

وسلَّم -: ))يا ُمقلِّب القلوب، ثبِّت قلبي عىل دينك((؛ صحَّحه األلباين.

4 - الصحبة الصالحة:

يُخالل((؛  َمن  فلْيَنظر أحُدكم  ))املرء عىل دين خليله،   :- الله عليه وسلَّم  النبي - صىلَّ  يقول 

نه األلباين، فالصحبة الصالحة من أعظم العوامل املؤثِّرة يف الثبات عىل  رواه أبو داود، وحسَّ

الطَّاعة.

5 – االرتباط باملسجد: فاملساجد احب البقاع اىل الله.

التقوى
قيل لرجل من الفقهاء :

} َوَمْن يَتَِّق اللََّه يَْجَعْل لَُه َمْخرًَجا * َويَْرزُقُْه ِمْن َحيُْث اَل يَْحتَِسُب {

فقال الفقيه : والله إنه ليجعل لنا املخرج وما بلغنا من التقوى ما هو أهله ،

وإنه لريزقنا وما اتقيناه كام ينبغي ،

وإنه ليجعل لنا من أمرنا يرساً وما اتقيناه ،

ْر َعْنُه َسيِّئَاتِِه َويُْعِظْم لَُه أَْجرًا { وإنا لرنجو الثالثة : } َوَمْن يَتَِّق اللََّه يَُكفِّ

الوحشة
 أعظم صور »وحشة القلب« أن يحال بينه وبني الذكر وقراءة القرآن !

من مل يشعر بهذه الوحشة عند هجر القرآن والذكر ، فليبحث له عن قلب فال 

قلب له !

تزود 
أعلم » أن املوت ال يعرف صغرياً والكبرياً .. وال غنياً وال فقرياً .. وال جميالً وال 

قبيحاً .. فليعد كالً منا زاده وراحلته ، فإن العمر قصري .. والزاد قليل ..والسفر 

طويل »

اللوامة  
إن املؤمن ال تراه إال يلوم نفسه يقول : ما أردت بكلمتي ؟ يقول  : ما أردت 

بأكلتي ؟ يقول : ما أردت بحديث نفيس ؟ فال تراه إال يعاتبها  أما الفاجر : 

نعوذ بالله من حال الفاجر. فإنه مييض قدما و ال يعاتب نفسه .. حتى يقع 

يف حفرته وعندها يقول : يا ويلتى يا ليتني .. يا ليتني .. و الت حني مندم !!!

الظلم
يا ابن آدم إياك و الظلم فإن الظلم ظلامت يوم القيامة و ليأتني أناس يوم 

القيامة بحسنات أمثال الجبال فام يزال يؤخذ منهم حتى يبقى الواحد منهم 

مفلساً ثم يسحب إىل النار

• الُسنة ...الُسنة وطّنوا النفوس عىل حبها وتعظيمها و الحنني إليها فقد جاء 

يف األثر : ملا اتخذ النبي صىل الله عليه وسلم املنرب .. حّنت الجذع .. كام 

يحّن الفصيل إىل أمه و بكت بكاء الصبي !! يا عباد الله ! الخشبة تحّن إىل 

رسول الله صىل الله عليه وسلم شوقاً إليه ! فأنتم أحق أن تشتاقوا إىل لقائه .

ال تجرب الحسد 
وطن نفسك عىل العطاء وافرح لفرح اآلخرين ,واحذر من أن تحسد اآلخرين 

,فإذا سكن الحسد قلبك ,فسرتى النعمة نقمة, والفرح حزنا ,ولن تهنأبحياتك 

ابد.

تعساء 
مااتعس اولئك الذين ابلوا اجسادهم يف غري طاعة الله , ومااتعس تلك الوجوه 

العاملة الناصبة التي مل تسجد لله سجدة, بل مااتعس الذين كبَلوا أنفسهم بذل 

املعايص فأثقلتهم يف الدنيا قبل اآلخرة.

 

الشكر لصاحب الفضل:
حينام تفتح ابواب الدنيا للعبد ويغدق الله عليه من فضله , وتتواىل النعم فعليه 

ان يجعل كل هذا الفضل اىل صاحب الفضل ,ويشكر ليل نهار حتى يزيد من 

عطاياه: }وا تأذن ربكم لنئ شكرتم ألزيدنكم ولنئ كفرتم ان عذايب لشديد{

كالم الناس

يقول الشافعي من يظن انه يسلم من كالم الناس فهو مجنون ! قالوا : عن الله 

ثالث ثالثة وقالوا : عن محمد ساحر ومجنون ؟ فام ظنك مبن هو دونهام

اهلل

أعقل لسانك إال عن حق تبينه أو باطل تدحضه أو حكمة تنرشها أو نعمة تذكرها .

الصالة
من تعود عىل تأخري الصالة ،، فليتهيأ للتأخري يف كُل أمور حياته !!..

زواج ، وظيفة ، ُذرية ، عافية ..حيث يؤخرهم الله يف كُل يشء

قاُل الَحسُن البَرصي:

…إَذا َهانَت َعليَك َصالتك فاََم الذي يَعـُز َعليـْك ؟!!

.. بقدر ماتتعدل صالتك تتعدل حياتك ..

أمل تعلم أن الصالة اقرتنت بالفــالح …

“حي عىل الصــــــــالة حي عىل الفـــالح”،

، فكيف تطلب من الله التوفيق وأنت لحقه غري مجيب

التغابن 
أكرث ما يغبنك يوم الحساب : أنك ال تستطيع أن تعطي أباك أو أمك أو حتى 

ولدك حسنة واحده مع حبك الشديد لهم ، ولكن يف املقابل ستكون مرغامً عىل 

إعطاء هذه الحسنات لشخص كرهته فاغتبته !

ولذلك سمي يوم القيامة ايضا بإسم يوم التغابن .
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ال  متواصالً  صيامه  يظل  املؤمن  فإن  ووىل  رمضان  شهر  انقىض  لنئ 

يتأكد  وفيها  شوال  أيام  تأتينا  الصيام  شهر  ينقيض  ما  ومبجرد   . ينقطع 

الذي خرّجه  املشهور  الحديث  ورد يف فضلها  وقد  منها  أيام  صيام ستة 

عليه  الله  صىل  النبي  أن  األنصاري  أيوب  أيب  حديث  من  مسلم  اإلمام 

وسلم قال{ من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر{ 

ستة  صام  من  مرفوعاً  ثوبان  حديث  من  ماجه  وابن  النسايئ  عند  وصح 

مثلها  عرشا  فله  بالحسنة  جاء  من  السنة  متام  كان  الفطر  بعد  أيام 

حيث  املشقة  من  فيه  ملا  الست  لصائم  العظيم  األجر  هذا  كان  إمنا  و 

. كامل  شهر  صوم  من  خروجه  بعد  الست  صيام  يواصل  املسلم  أن 

إىل  فيه  الرغبة  يستدعي  زمن  ألنه  شوال  خص  املناوي{  اإلمام  قال 

أكرث{  وثوابه  أشق  حينئذ  فالصوم  الصوم  عقب  لوقوعه  الطعام 

من  بها  يبدأ  بحيث  شوال  من  الست  صيام  إىل  املبادرة  وتستحب 

حنيفة  أبو  و  الشافعي  إليه  ذهب  ما  وهذا  الشهر  من  الثاين  اليوم 

بأس  فال  أواخره  أو  الشهر  أوسط  أخرها  فلو  املبادرة  عدم  يف  حرج  وال 

التسويف  من  اإلنسان  يحذر  ولكن  أحمد  اإلمام  إليه  ذهب  ما  وهو 

حيث  بتحرس  به  فإذا  األفول  عىل  الشهر  أزف  إذا  حتى  حاجة  غري  من 

الحديث. يف  املذكور  األجر  فيفوته  يصمها  مل  أيام  عدة  له  بقيت 

وقد رسد طائفة من الصحابة والتابعني إال يوم الفطر واألضحى وأخرج اإلمام 

أبو يعىل بإسناد جيد عن أسامه ريض الله عنه قال { كنت أصوم شهراً من السنة 

فقال يل رسول الله صىل الله عليه وسلم أين أنت من شوال حتى يأيت عىل آخرة {

ويف معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة :- 

صيام  أجر  بها  يستكمل  رمضان  بعد  شوال  من  أيام  ستة  صيام  أن  منها 

الدهر كله

الصالة  قبل  الرواتب  السنن  كصالة  وشعبان  شوال  صيام  أن  منها 

املفروضة وبعدها، نكمل بذلك ما حصل من خلل ونقص فإن الفرائض 

تجرب بالنوافل يوم القيامة ، وكان عمر بن العزيز يقول : من مل يجد 

صدقة  يخرجه  ما  يجد  مل  من  أن  واملعنى  فليصم،  به  يتصدق  ما 

الفطر فليصم فإن الصيام يقوم مقام اإلطعام يف التكفري للسيئات. 

قبول  عىل  عالمة  رمضان  بعد  الصيام  معاودة  أن  ومنها 

صالح  لعمل  وفقه  عبد  عمل  تقبل  إذا  الله  فإن  رمضان  صيام 

. بعدها   حسنة  الحسنة  ثواب   . بعضهم  قال  كام  بعده 

الشكر  حق  ومن   ، اإلمتام  لنعمة  شكراً  فيه  أن  ومنها 

من  ليلة  لقيام  وفق  إذا  السلف  بعض  وكان  الصوم، 

. للقيام  للتوفيق  شكرا  صيامه  ويجعل  صامئاً  أصبح  الليايل 

بشاكر فلست  شكراً  ملوليكها   *** نعمة  كل  عىل  تزدد  مل  أنت  إذا 

أن أعامل رمضان ال تنقطع والطاعة بعدها دليل عىل عدم استثقال 

الصيام، وقد كان من هديه عليه الصالة والسالم أنه يقيض ما يفوته 

فاعتكف يف  اعتكاف رمضان  أنه قىض مرة  األوراد والسنن حتى  من 

شوال .

بعد  الحسنة  منها  وأحسن   ، متحها  السيئة  بعد  الحسنة  أحسن  ما 

الحسنة تتلوها . 

وإن من توفيق الله للعبد إعانته عىل طاعات بعد طاعة .

فاللهم وفقنا لطاعتك واهدنا لسلوك سبيلك وارصف عنا ما يعيقنا من 

القيام بواجب شكرك يا ذا الجالل واإلكرام .


