
 ماذا تعلمنا من رمضان
 العناصر

 الحرص على تقوى هللا •
یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبِلُكْم  یَاأَیَُّھا الَِّذیَن َءاَمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكُم الّصِ

 ) البقرة183لَعَلَُّكْم تَتَّقُوَن (
 فلقد كان حرصنا في شھر رمضان على الوصول إلى التقوى

خوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل معنى التقوى: ال
 واالستعداد لیوم الرحیل

 ِ ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم اتَِّق �َّ َعْن أَبِي َذّرٍ قَاَل قَاَل ِلي َرُسوُل �َّ
ٍق َحَسٍن * َحْیثَُما ُكْنَت َوأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ اْلَحَسنَةَ تَْمُحَھا َوَخاِلِق النَّاَس بُِخلُ 

 الترمذي 
 وھذا الحدیث یدعونا إلى المحافظة على تقوى هللا حیثما كنا.

 الشعور بالمراقبة •
علمنا رمضان الشعور بالمراقبة اإللھیة فكنا نصوم في العلن والسر 
وذلك لیقیننا بأن هللا یعلم أحوالنا وأعمالنا ونشعر بمراقبتھ لنا فنخاف 

 ناس.من مخالفة أوامره ال من أعین ال
ِ َما فِي السََّمَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َوإِْن تُْبُدوا َما فِي أَْنفُِسُكْم أَْو تُْخفُوهُ  َّ�ِ
ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء  ُب َمْن یََشاُء َو�َّ ُ فَیَْغِفُر ِلَمْن یََشاُء َویُعَذِّ یَُحاِسْبُكْم بِِھ �َّ

 ) البقرة284قَِدیٌر (
ونراقب قلوبنا في رمضان حتى ال نفسد  تعلمنا أن نحاسب أنفسنا

 صیامنا وذلك ألننا نعلم ونؤمن بأن هللا یعلم ما في الصدور.
ُ َویَْعلَُم َما فِي السََّمَواِت  قُْل إِْن تُْخفُوا َما فِي ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ یَْعلَْمھُ �َّ

ُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر (  ) آل عمران29َوَما فِي اْألَْرِض َو�َّ
االلتزام بالدین واالھتمام باآلخرة كان ھو الھم األكبر في حیاتنا  •

 فھانت بعد ذلك كل األمور.
َالةِ َوإِنََّھا لََكبِیَرةٌ إِالَّ َعلَى اْلَخاِشِعیَن ( ْبِر َوالصَّ ) 45َواْستَِعینُوا بِالصَّ

 ) البقرة46 إِلَْیِھ َراِجعُوَن (الَِّذیَن یَُظنُّوَن أَنَُّھْم ُمَالقُو َربِِّھْم َوأَنَُّھمْ 



ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم َمْن َكانَِت  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل �َّ
ْنیَا َوِھَي  ُ ِغنَاهُ فِي قَْلبِِھ َوَجَمَع لَھُ َشْملَھُ َوأَتَتْھُ الدُّ ھُ َجعََل �َّ اْآلِخَرةُ َھمَّ

َق َعلَْیِھ َراِغَمةٌ َوَمنْ  ُ فَْقَرهُ بَْیَن َعْینَْیِھ َوفَرَّ ھُ َجعََل �َّ ْنیَا َھمَّ  َكانَِت الدُّ
َر لَھُ * الترمذي ْنیَا إِالَّ َما قُّدِ  َشْملَھُ َولَْم یَأْتِِھ ِمَن الدُّ

 تعظیم شعائر هللا سبحانھ وتعالى •
 ب.فقد بین هللا سبحانھ وتعالى بأن تعظیم شعائره ھي من تقوى القلو

ِ فَإِنََّھا ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب ( ْم َشعَائَِر �َّ  ) الحج32َذِلَك َوَمْن یُعَّظِ
 االستجابة لنداء هللا •

فقد كانت استجابتنا سریعة ومن غیر تردد لنداء الرب في طاعتھ 
بصیام رمضان فنسأل هللا أن نكون على ذلك في جمیع األحوال 

 لعظیم. واألوقات فقد وعدنا هللا باألجر ا
ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُھُم اْلقَْرُح ِللَِّذیَن أَْحَسنُوا  ِ َوالرَّ الَِّذیَن اْستََجابُوا ِ�َّ

 ) آل عمران172ِمْنُھْم َواتَّقَْوا أَْجٌر َعِظیٌم (
وقد بین الرب سبحانھ وتعالى بأن االستجابة ألوامره إنما ھي الحیاة 

علم ما یصلح أمورنا وھو ال یأمر من الحقیقیة حیث أنھ ھو خالقنا وی
 خلقھ إال بخیر.

ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ِلَما یُْحیِیُكْم  ِ َوِللرَّ یَاأَیَُّھا الَِّذیَن َءاَمنُوا اْستَِجیبُوا ِ�َّ
َ یَُحوُل بَْیَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِھ َوأَنَّھُ إِلَْیِھ تُْحَشُروَن ( ) 24َواْعلَُموا أَنَّ �َّ

 األنفال
لقد ذقنا حالوة العبادة فنتمنى أن نحافظ علیھا. وقد ورد أن من  •

 عالمات المؤمن ھو مسرة وسعادتھ بحسنتھ.
تْھُ َحَسنَتُھُ َوَساَءتْھُ َسیِّئَتُھُ فََذِلُكُم اْلُمْؤِمُن. الترمذي  َمْن َسرَّ

 الحرص على المحافظة على الصلوات بأوقاتھا وأداء النوافل •
افظ على الصلوات بأوقاتھا وأن نتفرغ من تعلمنا في رمضان بأن نح

أعمالنا للمحافظة على أدائھا في وقتھا ولم نجعل أعمالنا تلھینا عن 
ذكر هللا فنسأل هللا بأن نستمر على ھذا الحال. ألن ھذه من صفات 

 المسلمین الذین یؤمنون باآلخرة فقد أعد هللا األجر الكبیر لھم.



َكاةِ ِرَجاٌل َال تُْلِھیِھْم تَِجاَرةٌ  َالةِ َوإِیتَاِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ  َوَال بَْیٌع َعْن ِذْكِر �َّ
ُ أَْحَسَن َما 37یََخافُوَن یَْوًما تَتَقَلَُّب فِیِھ اْلقُلُوُب َواْألَْبَصاُر ( ) ِلیَْجِزیَُھُم �َّ

ُ یَْرُزُق َمْن یََشاُء بِغَیْ  ) 38ِر ِحَساٍب (َعِملُوا َویَِزیَدُھْم ِمْن فَْضِلِھ َو�َّ
 النور

ولقد تعلمنا في رمضان بأن نكثر من أداة صالة النافلة. ولقد مدح هللا 
 أولئك الذین یكثرون من النوافل وبین أنھا تمحو السیئات.  

َالةَ َطَرفَيِ النََّھاِر َوُزلَفًا ِمَن اللَّْیِل إِنَّ اْلَحَسنَاِت یُْذِھْبَن السَّیِّئَاِت  َوأَقِِم الصَّ
 ) ھود114ِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكِریَن (ذَ 

ومن ھذه النوافل قیام اللیل والتي وصف هللا أصحابھا بأنھم من أھل 
 التقوى وأنھم ھم عباد الرحمن.

ًدا َوقِیَاًما ( ) الفرقان (وصف لعباد 64َوالَِّذیَن یَبِیتُوَن ِلَربِِّھْم ُسجَّ
 الرحمن)

 ةالمحافظة على صالة العشاء والفجر في جماع •
تعلمنا من رمضان المحافظة على أداء صالتي الفجر والعشاء في 

جماعة فنسأل هللا بأن یعیننا على االستمرار والمداومة على ذلك. ولقد 
 بین المصطفى فضل أداء ھاتین الصالتین في جماعة. 

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء فِي َجَماَعٍة  َرُسوَل �َّ
ْبَح فِي َجَماَعٍة فََكأَنََّما َصلَّى  فََكأَنََّما قَاَم نِْصَف اللَّْیِل َوَمْن َصلَّى الصُّ

 اللَّْیَل ُكلَّھُ * مسلم
ِر اْلَمشَّائِیَن فِي الظُّلَِم إِلَى  َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل بَّشِ

 اّمِ یَْوَم اْلِقیَاَمِة *. الترمذياْلَمَساِجِد بِالنُّوِر التَّ 
 الحرص على قراءة القرآن الكریم •

َالةَ تَْنَھى َعِن  َالةَ إِنَّ الصَّ اتُْل َما أُوِحَي إِلَْیَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ
ُ یَْعلَُم َما تَْصنَعُوَن ( ِ أَْكبَُر َو�َّ ) 45اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَِذْكُر �َّ

 العنكبوت



ولقد تعلمنا من رمضان المحافظة على قراءة القرءان. ولقد وصف هللا 
أولئك الذین یتلون كتابھ باإلیمان باآلخرة وأنھم یتاجرون مع هللا تجارة 

 لن تبور.
ا  ا َرَزْقنَاُھْم ِسر� َالةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّ ِ َوأَقَاُموا الصَّ إِنَّ الَِّذیَن یَتْلُوَن ِكتَاَب �َّ

 ) فاطر29َوَعَالنِیَةً یَْرُجوَن تَِجاَرةً لَْن تَبُوَر (
ولقد أمتدح النبي صلى هللا علیھ وسلم في أكثر من موقع قارئ 
 القرءان وبین بأن ھذا الكتاب سوف یشفع لصاحبھ یوم القیامة.

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل اْقَرُءوا اْلقُْرآَن فَإِنَّھُ یَأْتِي یَْوَم  َرُسوَل �َّ
 اْلِقیَاَمِة َشِفیعًا ِألَْصَحابِِھ * مسلم

 اإلقبال على الدعاء وكثرة اإلستغفار بالسحر. •
فقد بین هللا سبحانھ وتعالى فضل الدعاء بالسحر ووصف أھل السحر 

 من أھل التقوىبأنھم 
) َءاِخِذیَن َما َءاتَاُھْم َربُُّھْم إِنَُّھْم َكانُوا 15إِنَّ اْلُمتَِّقیَن فِي َجنَّاٍت َوُعیُوٍن (

) 17) َكانُوا قَِلیًال ِمَن اللَّْیِل َما یَْھَجعُوَن (16قَْبَل َذِلَك ُمْحِسنِیَن (
ِلِھْم َحقٌّ ِللسَّائِِل َواْلَمْحُروِم ) َوفِي أَْمَوا18َوبِاْألَْسَحاِر ُھْم یَْستَْغِفُروَن (

 ) الذاریات19(
ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم  َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضي اللَّھم َعْنھم أَنَّ َرُسوَل �َّ

ْنیَا ِحیَن یَْبقَى ثُ  لُُث قَاَل یَْنِزُل َربُّنَا تَبَاَرَك َوتَعَالَى ُكلَّ لَْیلٍَة إِلَى السََّماِء الدُّ
اللَّْیِل اْآلِخُر یَقُوُل َمْن یَْدُعونِي فَأَْستَِجیَب لَھُ َمْن یَْسأَلُنِي فَأُْعِطیَھُ َمْن 

 یَْستَْغِفُرنِي فَأَْغِفَر لَھُ * البخاري
 الحرص والرغبة في سماع الدروس الدینیة وتعلم أمور الدین •

ولقد تعلمنا في رمضان الحرص على حضور دروس العلم وحلقات 
كر وتعلم الدین من خالل قراءة الكتب اإلسالمیة وفي ھذا خیر الذ

 كثیر للمسلم فعسانا أن نستمر على ھذا الحال في أیامنا المقبلة.
یُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن یََشاُء َوَمْن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا َكثِیًرا َوَما 

 ) البقرة269یَذَّكَُّر إِالَّ أُولُو اْألَْلبَاِب (
 وقد فضل هللا أھل العلم على غیرھم من الناس



أَْم َمْن ُھَو قَانٌِت َءانَاَء اللَّْیِل َساِجًدا َوقَائًِما یَْحَذُر اْآلِخَرةَ َویَْرُجو َرْحَمةَ 
و َربِِّھ قُْل َھْل یَْستَِوي الَِّذیَن یَْعلَُموَن َوالَِّذیَن َال یَْعلَُموَن إِنََّما یَتََذكَُّر أُولُ 

 ) الزمر9اْألَْلبَاِب (
 ُ یَاأَیَُّھا الَِّذیَن َءاَمنُوا إَِذا قِیَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا یَْفَسحِ �َّ
ُ الَِّذیَن َءاَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن أُوتُوا  لَُكْم َوإَِذا قِیَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا یَْرفَعِ �َّ

ُ ِبَما تَْعَملُوَن َخبِیٌر (اْلِعْلَم دَ   ) المجادلة11َرَجاٍت َو�َّ
ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ َوَال تَْعَجْل بِاْلقُْرَءاِن ِمْن قَْبِل أَْن یُْقَضى إِلَْیَك  فَتَعَالَى �َّ

 ) طھ114َوْحیُھُ َوقُْل َرّبِ ِزْدنِي ِعْلًما (
 ِ  َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم َطلَُب َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل �َّ

 اْلِعْلِم فَِریَضةٌ َعلَى ُكّلِ ُمْسِلٍم * ابن ماجھ
ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم َوُھَو یَقُوُل  أَبُو ُھَرْیَرةَ قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل �َّ

 ِ ْنیَا َمْلعُونَةٌ َمْلعُوٌن َما فِیَھا إِالَّ ِذْكَر �َّ  َوَما َواَالهُ أَْو َعاِلًما أَْو ُمتَعَلًِّما * الدُّ
 ابن ماجھ

 المحافظة على اللسان وبقیة الجوارح •
ولقد تعلمنا في رمضان الحفاظ على ألسنتنا ومراقبة ما نقول مخافة 

 أن نفسد صیامنا فلعلنا نستمر على ھذا الحرص على ما نقول.
ِ بَاب ِحْفِظ اللَِّساِن َوقَْوِل النَّبِّيِ  َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

َواْلیَْوِم اْآلِخِر فَْلیَقُْل َخْیًرا أَْو ِلیَْصُمْت َوقَْوِلِھ تَعَالَى ( َما یَْلِفُظ ِمْن قَْوٍل 
 إِالَّ لََدْیِھ َرقِیٌب َعتِیٌد ) * البخاري
ِ ْبِن َعْمٍرو قَاَل قِیَل  ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم أَيُّ َعْن َعْبِد �َّ ِلَرُسوِل �َّ

النَّاِس أَْفَضُل قَاَل ُكلُّ َمْخُموِم اْلقَْلِب َصُدوِق اللَِّساِن قَالُوا َصُدوُق اللَِّساِن 
َال ِغلَّ نَْعِرفُھُ فََما َمْخُموُم اْلقَْلِب قَاَل ُھَو التَِّقيُّ النَِّقيُّ َال إِثَْم فِیِھ َوَال بَْغَي وَ 

 َوَال َحَسَد * ابن ماجھ
الحرص على المشاركة في خدمة المسلمین واألعمال الخیریة  •

في رمضان یدعونا إلى االستمرار في خدمة اإلسالم في بقیة 
 األیام.



َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل َعلَى ُكّلِ ُمْسِلٍم َصَدقَةٌ فَقَالُوا یَا 
ِ فََمْن لَْم یَِجْد قَاَل یَْعَمُل بِیَِدِه فَیَْنفَُع نَْفَسھُ َویَتََصدَُّق قَالُوا فَإِْن لَْم  نَبِيَّ  َّ�

یَِجْد قَاَل یُِعیُن َذا اْلَحاَجِة اْلَمْلُھوَف قَالُوا فَإِْن لَْم یَِجْد قَاَل فَْلیَْعَمْل 
 ھُ َصَدقَةٌ *. البخاريبِاْلَمْعُروِف َوْلیُْمِسْك َعِن الشَّّرِ فَإِنََّھا لَ 

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم ُكلُّ ُسَالَمى ِمَن النَّاِس َعلَْیِھ  َوقَاَل َرُسوُل �َّ
َصَدقَةٌ ُكلَّ یَْوٍم تَْطلُُع فِیِھ الشَّْمُس قَاَل تَْعِدُل بَْیَن اِالثْنَْیِن َصَدقَةٌ َوتُِعیُن 

ُجَل فِي َدابَّتِِھ فَتَْحِملُھُ   َعلَْیَھا أَْو تَْرفَُع لَھُ َعلَْیَھا َمتَاَعھُ َصَدقَةٌ قَاَل الرَّ
َالةِ َصَدقَةٌ َوتُِمیُط  َواْلَكِلَمةُ الطَّیِّبَةُ َصَدقَةٌ َوُكلُّ ُخْطَوةٍ تَْمِشیَھا إِلَى الصَّ

 اْألََذى َعِن الطَِّریِق َصَدقَةٌ * مسلم
ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوسَ  لََّم َمْن نَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربَةً ِمْن قَاَل َرُسوُل �َّ

ُ َعْنھُ ُكْربَةً ِمْن ُكَرِب یَْوِم اْلِقیَاَمِة َوَمْن یَسََّر َعلَى  ْنیَا نَفََّس �َّ ُكَرِب الدُّ
ُ فِ  ْنیَا َواْآلِخَرةِ َوَمْن َستََر ُمْسِلًما َستََرهُ �َّ ُ َعلَْیِھ فِي الدُّ ي ُمْعِسٍر یَسََّر �َّ

ُ فِي َعْوِن اْلعَْبِد َما َكاَن اْلعَْبُد فِي َعْوِن أَِخیِھ * مسلم ْنیَا َواْآلِخَرةِ َو�َّ  الدُّ
 تربیة النفس على الطاعة یكون بالممارسة المستمرة والمجاھدة •

ُ َرُءوٌف  ِ َو�َّ َوِمَن النَّاِس َمْن یَْشِري نَْفَسھُ اْبتِغَاَء َمْرَضاةِ �َّ
 ) البقرة207(بِاْلِعبَادِ 

َ لََمَع اْلُمْحِسنِیَن( ) 69َوالَِّذیَن َجاَھُدوا فِینَا لَنَْھِدیَنَُّھْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ �َّ
 العنكبوت

 وجوب المحافظة على الطاعات في جمیع األوقات •
هللا ھو رب كل الشھور ورب رمضان ھو رب شوال. عبادة هللا أمر 

 مطلوب في جمیع األوقات واألحوال.
َ لَعَلَُّكْم یَ  اأَیَُّھا الَِّذیَن َءاَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّقُوا �َّ

 ) آل عمران200تُْفِلُحوَن(
 خیر األعمال ما قل و دام

َ َال یََملُّ َحتَّى تََملُّوا  یَا أَیَُّھا النَّاُس ُخذُوا ِمَن اْألَْعَماِل َما تُِطیقُوَن فَإِنَّ �َّ
ِ َما َداَم َوإِْن قَلَّ * البخاريَوإِ   نَّ أََحبَّ اْألَْعَماِل إِلَى �َّ
 المحافظة على الطاعات بعد رمضان •



 ومنھا صیام الست من شوال
ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل َمْن َصاَم َرَمَضاَن ثُمَّ أَتْبَعَھُ  أَنَّ َرُسوَل �َّ

اٍل َكاَن كَ   ِصیَاِم الدَّْھِر. * مسلمِست�ا ِمْن َشوَّ


	 الحرص على تقوى الله

