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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل تعاىل الذي أكرم عباده بشهر رمضان، وواىل عليهم 
جالئل اإلحسان، والصالة والسالم على ادلبعوث بالقرآن، وعلى آلو 

 وأصحابو كواكب احلريان.
 وبعد: 

 أخي ادلسلم: إليك يا من ذاق نفحات شهر النفحات
 إليك يا من عاش أيام شهر التجليات

 ا من اشتاقت نفسو إىل تلك األيام ادلباركاتإليك ي
ىا ىو شهر النفحات يطل عليك بطالئعو ادليمونة ... ومواكبو 

لتكون فيمن  –أيها ادلوفق  –الطاىرة ... فهل أعددت نفسك 
 يستقبل تلك ادلواكب ادليمونة؟!

إنو: )شهر رمضان( موسم الطاعات ... وسوق الصاحلات ... 
 وأيام اقتناص احلسنات.

 شهر القرآن وشهر اجلود واإلحسان!
 فإياك أيها العاقل أن تكون من احملرومني فيو!
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 درة رمضانية

أخي ادلسلم: شهر رمضان: شهر احلسنات ... الصائم فيو بني 
 حسنة ماضية وحسنة قادمة!

ويف ىذه الصفحات سأذكرك بدرة من درر رمضان وبباب من 
 أبواب اخلري قليل من يلجو

 ه الدرة؟!أتدري ما ىي ىذ
إهنا )الصدقة يف رمضان!( غنيمة باردة من غنائم ىذا الشهر 

 ادلبارك!
أخي: لست ذبهل فضل الصدقة ... وعظيم شرف اإلحسان 

 ... ولكن للصدقة يف رمضان مذاق خاص ... وشرف عظيم!
ِل َمَثُل الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواََلُْم ِف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمثَ قال هللا تعاىل: 

َحبٍَّة أَنْ َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف ُكلِّ ُسْنبُ َلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َواَّللَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن 
ُ َواِسٌع َعِليمٌ   [.132]البقرة:  َيَشاُء َواَّللَّ

الساعي على األرملة واملسكني، كاجملاىد ِف »: وقال النيب 
 البخاري ومسلم[. ]رواه «سبيل هللا، أو القائم الليل، الصائم النهار

ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إال من »قال حيي بن معاذ: 
 .«الصدقة

فرصة نادرة القتناص ىذا الشرف  –أيها ادلوفق  –وشهر رمضان 
العظيم ... حييا ادلسلم أيامو ولياليو بألوان من الطاعات ... ال تسل 
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 عن عظيم ثواهبا!
 الدرجات! فهو شهر تضاعف فيو احلسنات ... وترفع فيو

احملروم من حرم خريه ... والشقي من خرج صفرًا من أيامو 
 الزاىرة!

من حسنات ىذه الدرة  –أيها العاقل  –فما ىو نصيبك 
 )الصدقة يف رمضان(؟!

وإياك أن تفهم أن ىذا الفضل ال يبلغو إال أصحاب ادلاليني! بل 
 أنت من أىلو بقليل ذبود بو نفسك!
من فطر صائًما كان لو »:  وإليك البشارة: قال رسول هللا

]رواه أمحد  «مثل أجره، غري أنو ال ينقص من أجر الصائم شيًئا
 ([.3122والًتمذي/ صحيح اجلامع لأللباين )

أفضل األعمال أن »: وإليك بشارة أخرى: قال رسول هللا 
ُتدخل على أخيك املؤمن سرورًا، أو تقضي عنو ديًنا، أو تطعمو 

، والبيهقي يف «قضاء احلوائج» الدنيا يف ]رواه ابن أيب «خبًزا
 ([.2903/ صحيح اجلامع )«الشعب»

أخي ادلسلم: إنو: )شهر اجلود( وأىل اجلود والصدقة فيو من 
 الفائزين بتلك الدرة الرمضانية ... ومن ادلتخلقني خبلق حيبو هللا تعاىل.

إن هللا كرمي حيب الكرماء، جواد حيب »: قال رسول هللا 
]رواه الطرباين وأبو  «حيب معايل األخالق ويكره سفسافهااجلودة، 

نعيم يف "احللية"، والبيهقي يف "الشعب" واحلاكم/ صحيح اجلامع 
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 ([.2099لأللباين )
 رمضان شهر اجلود

 أخي ادلسلم: ىل تذكرت اجلود وأنت تعيش نفحات رمضان؟!
 ىل تذكرت بر ادلساكني وأنت يف شهر اجلود؟!

 ىل الضعفاء وأنت يف شهر الرمحة؟!ىل تذكرت اإلحسان إ
ليذوق الغين طعم »ُسئل بعض السلف: مل ُشرع الصيام؟ قال: 

 .«اجلوع، فال ينسى اجلائع
 فيا من أظلك شهر اجُلود ... تذكر اجُلود...
 ويا من أظلك شهر القرآن تذكر اإلحسان.

 أال ترى كيف يقلق اجلوع احلشى؟! -أيها ادلوفق  -قل يل 
 يبس الظمأ العروق؟!أال ترى كيف ي

فإن كان ىذا حالك شهرًا واحًدا، فكيف دبن ىذا حالو عامو  
 كلو!

ولكن ىنالك من أىل اجلود واإلحسان من ال يهنأ ذلم عيش إال 
 ببذل ادلعروف للضعفاء وأىل احلاجة.

ما أصبحت صباًحا قط، »قال حكيم بن حزام رضي هللا عنو: 
رًعا فقضيتها؛ إال كانت فرأيت بفنائي طالب حاجة، قد ضاق هبا ذ

من النعم اليت أمحد هللا عليها، وال أصبحت صباًحا مل أر بفنائي 
طالب حاجة، إال كان ذلك من ادلصائب اليت أسأل هللا عز وجل 
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 !«األجر عليها
رضي هللا عنها  –لقد رأيت عائشة »وعن عروة بن الزبري قال: 

 !«اتصدقت بسبعني ألف درىم، وإهنا لًتقع جانب درعه –
وذكر أن مالك بن دينار كان جالًسا ذات يوم، فجاءه سائل 

 وسألو شيًئا، وكان عنده سلة متر، فقال المرأتو: ائتيين هبا.
فجاءت بو، فأخذىا مالك فأعطى نصفها السائل، ورد نصفها 

 إىل امرأتو.
فقالت لو امرأتو: مثلك يسمى زاىًدا! ىل رأيت أحًدا يبعث إىل 

 ادللك ىدية مكسرة؟!
فدعا مالك بالسائل، وأعطاه البقية، مث أقبل على امرأتو، فقال 

ُخُذوُه ذلا: يا ىذه، اجتهدي مث اجتهدي، فإن هللا تعاىل قال: 
ُعوَن ِذرَاًعا  فَ غُلُّوُه * ُثَّ اجلَِْحيَم َصلُّوُه * ُثَّ ِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ

 [.01-09]احلاقة:  فَاْسُلُكوهُ 
ِإنُّو َكاَن اَل يُ ْؤِمُن بِاَّللَِّ ىذه الشدة؟! قال: فُيقال: من أين 

 [.01، 00]احلاقة:  اْلَعِظيِم * َواَل حَيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنيِ 
اعلمي أيتها ادلرأة إنا قد طرحنا من أعناقنا نصفو باإلميان، فينبغي 

 لنا أن نطرح النصف اآلخر بالصدقة!
قط أحًدا سألو شيًئا، ويقول: وكان أبو القاسم اجلنيد ال مينع 

 .«أختلق بأخالق رسول هللا »
لوال سؤال احملتاجني يل ما »يقول:  وكان محاد بن أيب سليمان 
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 !«اذبرت يف شيء أبًدا
ذىب ادلعروف، وبقيت التجارة، »وكان السري السقطي يقول: 

 !«يعطي أحدىم ألخيو الشيء ألجل أن يعطيو نظريه
خل دار صديقو يف غيبتو، ويأخذ القدر وكان بقية بن الوليد يد

من النار، ويضعو على باب الدار، فيأكل منو، ويفرق على الفقراء 
وادلساكني، فإذا جاء أخوه فرح بذلك، وقال: جزاك هللا من أخ صاحل 

 خريًا، قدمت لنا اليوم معادنا!
أخي ادلسلم: تأمل يف مواقف ىؤالء األرلاد ... قوم لذة ادلعروف 

كل لذة! قوم وطنوا أنفسهم على اكتساب الذخر الباقي   عندىم فوق
 ... والتجارة الراحبة.

 فأين أنت من تلك ادلناقب الزاىية؟!
وىا ىو شهر اجلود يدعوك إىل اجلُود ... وىا ىو شهر الرمحة 

 يدعوك إىل رمحة الضعفاء ... فهل أنت من ادللبني ذلذا النداء؟!
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 ِف رمضان ُجود رسولنا 

اجلود من األخالق الفاضلة اليت ال يتخلق هبا إال أىل ادلروءات 
قد نال من كل ُخُلق فاضل أرفعو ... ففي دنيا اجلود  ... ورسولنا 

والكرم ...كان أجود الناس يًدا ... وأكرمهم عطاًء ... ولكن جوده 
  يف رمضان كان جوًدا من نوع آخر ... وىو ما جيعل للجود يف

 امًيا.رمضان مقاًما س
أجود الناس  كان النيب »عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: 

باخلري، وأجود ما يكون يف شهر رمضان؛ ألن جربيل كان يلقاه يف  
 كل ليلة يف شهر رمضان حىت ينسلخ، يعرض عليو رسول هللا 

]رواه  «القرآن، فإذا لقيو جربيل، كان أجود باخلري من الريح ادلرسلة
 البخاري ومسلم[.

فإنو كان يلتقي ىو وجربيل عليو »قال احلافظ ابن رجب: 
السالم، وىو أفضل ادلالئكة وأكرمهم، ويدارسو الكتاب الذي جاء 
بو إليو، وىو أشرف الكتب وأفضلها، وىو حيث على اإلحسان 

 .«ومكارم األخالق
يتضاعف يف شهر رمضان على  وكان جوده »وقال أيًضا: 

ربو يتضاعف فيو أيًضا، فإن هللا جبلو  غريه من الشهور، كما أن جود
 .«على ما حيبو من األخالق الكرمية، وكان على ذلك من قبل البعثة

يف رمضان كان دلعان كثرية،  أخي ادلسلم: إن كثرة جوده 
ىو ادلبني للشريعة، ويف كثرة جوده  ينبغي أن تفهمها، إذ إن النيب 
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 عاين العظيمة، وقد يف رمضان؛ لفت لك أيها ادلسلم إىل تلك ادل
 ساق ىذه ادلعاين احلافظ ابن رجب، حيث قال: 

 منها: شرف الزمان، ومضاعفة أجر العمل فيو.
ومنها: إعانة الصائمني والقائمني والذاكرين على طاعاهتم، 
فيستوجب ادلعني ذلم مثل أجرىم، كما أن من جهز غازيًا فقد غزا، 

 ومن خلفو يف أىلو فقد غزا.
رمضان شهر جيود هللا فيو على عباده بالرمحة  ومنها: أن شهر

وادلغفرة والعتق من النار، ال سيما يف ليلة القدر، وهللا تعاىل يرحم من 
]رواه  «إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء»: عباده الرمحاء، كما قال 

 البخاري ومسلم[.
فمن جاد على عباد هللا، جاد هللا عليو بالعطاء والفضل، واجلزاء 

 ن جنس العمل.م
ومنها: أن اجلمع بني الصيام والصدقة من موجبات اجلنة، كما يف 

إن ِف اجلنة غرفًا يرى »قال:  حديث علي رضي هللا عنو عن النيب 
قالوا: دلن ىي يا رسول هللا؟!  «ظهورىا من بطوهنا، وبطوهنا من ظهورىا

لليل ملن طيب الكالم، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى با»قال: 
 ]رواه أمحد والًتمذي واحلاكم[. «والناس نيام

وىذه اخلصال كلها تكون يف رمضان، فيجتمع فيو للمؤمن 
الصيام، والقيام، والصدقة، وطيب الكالم، فإنو يُنهى فيو الصائم عن 

 اللغو والرفث.
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ومنها: أن اجلمع بني الصيام والصدقة أبلغ يف تكفري اخلطايا، 
 عنها، وخصوًصا إن ضم إىل ذلك قيام الليل. واتقاء جهنم، وادلباعدة

ومنها: أن الصيام ال بد أن يقع فيو خلل ونقص ... وعامة 
صيام الناس ال جيتمع يف صومو التحفظ كما ينبغي، وذلذا هُني أن 
يقول الرجل: صمت رمضان كلو، أو قمتو، فالصدقة ذبرب ما فيو من 

اة الفطر طهرة النقص واخللل، وذلذا وجب يف آخر شهر رمضان زك
 للصائم من اللغو والرفث.

ومنها: أن الصائم يدع طعامو وشرابو هلل، فإذا أعان الصائمني 
على التقوى على طعامهم وشراهبم؛ كان دبنزلة من ترك شهوة هلل، 
وآثر هبا، أو واسى منها، وذلذا يشرع لو تفطري الصائم معو إذا أفطر؛ 

واسي منو، حىت يكون ممن أطعم ألن الطعام يكون زلبوبًا لو حينئذ، في
الطعام على ُحبَّو، ويكون يف ذلك شكر هلل على نعمة إباحة الطعام 
والشراب لو، ورده عليو بعد منعو إياه، فإن ىذه النعمة إمنا ُعرف 

 قدرىا عند ادلنع منها. باختصار.
 ملاذا الصدقة ِف رمضان

أخي ادلسلم: الصدقة ال شك مندوب إليها يف كل حني ... 
ولكن صدقة رمضان ذلا قدر خاص ... وقد مر معك كالم احلافظ 

 ابن رجب يف ذلك.
أحبُّ للرجل الزيادة باجلُود يف شهر »قال اإلمام الشافعي: 
، وحلاجة الناس فيو إىل مصاحلهم، رمضان، اقتداًء برسول هللا 
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 .«ولتشاغل كثري منهم بالصوم والصالة عن مكاسبهم
شهر تساوى يف هناره الناس؛ من  أخي ادلسلم: إن شهر رمضان

غين وفقري ... فالكل مفطوم عن الطعام والشراب ... ولكن عند 
 اإلفطار يظهر الفرق!

فًتى الغين قد امتألت مائدتو بأنواع الطعام والشراب! وأما الفقري 
 فهو يسد رمقو دبا جيده أمامو ... وقد ال جيد ذلك!

ل وادلشروب ... ىل فيا صاحب ادلائدة احلافلة بألوان ادلأكو 
ذكرك جوع الصيام أًخا لك ال تصل يداه إىل تلك األلوان من 

 الطعام؟!
كان ابن عمر رضي هللا عنهما يصوم وال يفطر إال مع ادلساكني، 
فإذا منعهم أىلو عنو، مل يتعش تلك الليلة! وكان إذا جاءه سائل وىو 

فريجع على طعامو، أخذ نصيبو من الطعام، وقام فأعطاه السائل، 
 وقد أكل أىلو ما بقي يف اجلفنة، فيصبح صائًما ومل يأكل شيًئا!

اشتهى بعض الصاحلني من السلف طعاًما، وكان صائًما، فوضع 
بني يديو عند فطوره، فسمع سائاًل يقول: من يقرض ادللي الويف 

 الغين؟! فقال: عبده ادلعدم من احلسنات!
 يًا!فقام فأخذ الصحفة فخرج هبا إليو، وبات طاو 

وجاء سائل إىل اإلمام أمحد، فدفع إليو رغيفني كان يعدمها 
 لفطره، مث طوى وأصبح صائًما!

وكان احلسن البصري يطعم إخوانو وىو صائم تطوًعا، وجيلس 
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 يروحهم وىم يأكلون!
وكان ابن ادلبارك يطعم إخوانو يف السفر األلوان من احللواء 

 وغريىا وىو صائم.
ر رمضان واعظًا لك ... ومذكًرا أخي ادلسلم: اجعل من شه

بآالم الضعفاء ... فإن رمضان مدرستك ... فإياك أن تكون من 
 الفاشلني فيها!

وتقبل هللا صيامي وصيامك ... وأعانين وإياك على طاعتو يف 
 صباحي وصباحك ... ومسائي ومسائك ...

واحلمد هلل تعاىل دائًما ... والصالة والسالم على نبيو وآلو 
 ائًبا.وصحبو د

 
  


