
وقد ضرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أروع أمثلة البذل والعطاء في ھذا الشھر المبارك حتى وصفھ عبد هللا بن عباس بأنھ
ِفي ُكِلّ لَْیَلٍة ِمْن َرَمَضاَن فَیُدَاِرُسھُ اْلقُْرآَن ، 

الخصوص، فقد كان الجود أعظم أخالقھ، 
: عنھ  بالعلم والجود بالمال والجود بالنفس في سبیل هللا تعالى، یقول أنس رضي هللا

یا قوم : "، فرجع إلى قومھ فقال جاءه رجل فأعطاه غنماً بین جبلین
دمحماً یعطي عطاء من ال یخشى الفاقة أسلموا فإن

وإنھ هللا علیھ وسلم ما أعطاني  لقد أعطاني رسول هللا صلى
 إنھ ألحب الناس إلّي، أعطاه یوم حنین مائة من النعم ثم مائة ثم مائة ونعم،

أشھد ما طابت بھذا إال نفس نبي: فقال صفوان 

رى الشيء ودفع فیعطیھ السائل، وربما اشت
علیھ  هللا علیھ وسلم یفرح بأن یعطي أكثر من فرح اآلخذ بما یأخذ حتى إنھ لیصدق

تََعـــّودَ بســــط الكــف حتـى لــو أه ثناھا لقبض لم تجبھ أناملھ
ـذي أنت سائلـھ
ھو البحر من أي النواحي أتیتھ فلجتھ المعروف والجود ساحلھ
ولــو لــم یكــن في كفــھ غیر روحھ لجاد بھـا فلیتق هللا سـائلھ

الزمان ومضاعفة أجر العامل فیھ، وألن فیھا 
أجره، وألن  طاعاتھم، ولذلك استحق المعین لھم مثل أجرھم، فمن فطر صائماً كان لھ مثل

جاد على عباد هللا جاد هللا علیھ بالعطاء والفضل، 
أوجب هللا في آخر  والصوم البد أن یقع فیھ خلل أو نقص، والصدقة تجبر النقص و الخلل، ولھذا

ھما من ھناك عالقة خاصة بین الصیام والصدقة فالجمع بین
ملسو هيلع هللا ىلص موجبات الجنة، قال لمن ھي یا رسول هللا ؟ " : 

الكالم، وأطعم الطعام، وأدام الصیام، وصلى باللیل والناس نیام

الصالة توصل صاحبھا إلى نصف الطریق، والصیام یوصلھ إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بیده فتدخلھ على الملك" 

الصائمین، وكان كثیر منھم یواسون الفقراء 
لم یتعش  أنفسھم، فكان ابن عمر یصوم وال یفطر إال مع المساكین، فإذا منعھ أھلھ عنھم

أكل أھلھ ما بقي في  وقام فأعطاه السائل فیرجع وقد
سمعت هللا یقول: " یأكل شیئاً، وكان یتصدق بالسكر ویقول

] {تُِحبُّونَ  ان یعدھما ، وجاء سائل إلى اإلمام أحمد، فدفع إلیھ اإلمام رغیفین ك

 شھر الجود والعطاء، والبذل واإلحسان، شھر التواصل

 رھمالرحمة فیھ قلوب المؤمنین، فیحسن غنیھم إلى فقی

 

وقد ضرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أروع أمثلة البذل والعطاء في ھذا الشھر المبارك حتى وصفھ عبد هللا بن عباس بأنھ
ِفي ُكِلّ لَْیَلٍة ِمْن َرَمَضاَن فَیُدَاِرُسھُ اْلقُْرآَن ،  اهُ ِجْبِریُل ، َوَكاَن َیْلَقاهُ َما یَُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحیَن َیْلَق  ملسو هيلع هللا ىلص أَْجَودَ النَّاِس ، َوَكاَن أَْجَودُ 

یحِ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص أَْجَودُ ِباْلَخْیِر ِمَن الِرّ َّxاْلُمْرَسلَةِ  َلَرُسوُل ا

الخصوص، فقد كان الجود أعظم أخالقھ،  شھر على وجھوما أحوجنا إلى أن نتلمس ھدیھ وأخالقھ في كل وقت وفي ھذا ال
بالعلم والجود بالمال والجود بالنفس في سبیل هللا تعالى، یقول أنس رضي هللا وكان متصفا بجمیع أنواعھ، من الجود

جاءه رجل فأعطاه غنماً بین جبلین ما سئل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على اإلسالم شیئا إال أعطاه،
وكان الرجل یُْسِلم ما یرید إال الدنیا فما یمسي حتى یكون ] ."أسلموا فإن

لقد أعطاني رسول هللا صلى: "إلیھ من الدنیا وما علیھ، قال صفوان بن أمیة 
إنھ ألحب الناس إلّي، أعطاه یوم حنین مائة من النعم ثم مائة ثم مائة ونعم، لمن أبغض الناس إلّي، فما برح یعطیني حتى

 "فقال صفوان 

فیعطیھ السائل، وربما اشت حتى إنھ ربما سألھ رجل ثوبھ الذي علیھ، فیدخل بیتھ ویخرج وقد خلع الثوب،
هللا علیھ وسلم یفرح بأن یعطي أكثر من فرح اآلخذ بما یأخذ حتى إنھ لیصدق ثمنھ ثم رده على بائعھ، وكان صلى

 تََعـــّودَ بســــط الكــف حتـى لــو أه ثناھا لقبض لم تجبھ أناملھ
ـذي أنت سائلـھتــراه إذا مـا جئتـــھ متھـــلال كأنــك تعطیــھ الـ  

 ھو البحر من أي النواحي أتیتھ فلجتھ المعروف والجود ساحلھ
 ولــو لــم یكــن في كفــھ غیر روحھ لجاد بھـا فلیتق هللا سـائلھ

ھكذا كان رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص، وھذا غیض من فیض من فنون جوده علیھ الصالة والسالم

الزمان ومضاعفة أجر العامل فیھ، وألن فیھا  ولھا مزیة على غیره، وذلك لشرف والصدقة في ھذا الشھر شأنھا أعظم وآكد
طاعاتھم، ولذلك استحق المعین لھم مثل أجرھم، فمن فطر صائماً كان لھ مثل إعانة للصائمین المحتاجین على

جاد على عباد هللا جاد هللا علیھ بالعطاء والفضل،  هللا عز وجل یجود على عباده في ھذا الشھر بالرحمة والمغفرة، فمن
والصوم البد أن یقع فیھ خلل أو نقص، والصدقة تجبر النقص و الخلل، ولھذا 

ھناك عالقة خاصة بین الصیام والصدقة فالجمع بین شھر رمضان زكاة الفطر طھرة للصائم من اللغو والرفث، وألن
لمن ھي یا رسول هللا ؟ : من باطنھا وباطنھا من ظاھره، قالوا إن في الجنة غرفاً یرى ظاھرھا

الكالم، وأطعم الطعام، وأدام الصیام، وصلى باللیل والناس نیام لمن أالن

الصالة توصل صاحبھا إلى نصف الطریق، والصیام یوصلھ إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بیده فتدخلھ على الملك

الصائمین، وكان كثیر منھم یواسون الفقراء  خصوصاً تفطیرولذلك حرص السلف رحمھم هللا على زیادة البذل واإلنفاق و
أنفسھم، فكان ابن عمر یصوم وال یفطر إال مع المساكین، فإذا منعھ أھلھ عنھم بإفطارھم، وربما آثروھم بھ على

وقام فأعطاه السائل فیرجع وقد تلك اللیلة، وكان إذا جاءه سائل وھو على طعامھ أخذ نصیبھ من الطعام
یأكل شیئاً، وكان یتصدق بالسكر ویقول الجفنة فیصبح صائماً ولم ا  }:  َلْن تََنالُوا اْلِبرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ

، وجاء سائل إلى اإلمام أحمد، فدفع إلیھ اإلمام رغیفین ك"، وهللا یعلم أني أحب السكر
 ً لفطره، ثم طوى وأصبح صائما

شھر الجود والعطاء، والبذل واإلحسان، شھر التواصل شھر رمضان

الرحمة فیھ قلوب المؤمنین، فیحسن غنیھم إلى فقی شھر تعم والتكافل 

  .ویدعو فقیرھم لغنیھم 

" : وقد ضرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أروع أمثلة البذل والعطاء في ھذا الشھر المبارك حتى وصفھ عبد هللا بن عباس بأنھ ِ  َكانَ  َّxَرُسوُل ا
ملسو هيلع هللا ىلص أَْجَودَ النَّاِس ، َوَكاَن أَْجَودُ 

یحِ  َفـ ِ ملسو هيلع هللا ىلص أَْجَودُ ِباْلَخْیِر ِمَن الِرّ َّxَلَرُسوُل ا  [متفق علیھ] "

وما أحوجنا إلى أن نتلمس ھدیھ وأخالقھ في كل وقت وفي ھذا ال
وكان متصفا بجمیع أنواعھ، من الجود

ما سئل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على اإلسالم شیئا إال أعطاه،"
وكان الرجل یُْسِلم ما یرید إال الدنیا فما یمسي حتى یكون  ،رواه مسلم

إلیھ من الدنیا وما علیھ، قال صفوان بن أمیة  اإلسالم أحب
لمن أبغض الناس إلّي، فما برح یعطیني حتى

حتى إنھ ربما سألھ رجل ثوبھ الذي علیھ، فیدخل بیتھ ویخرج وقد خلع الثوب،
ثمنھ ثم رده على بائعھ، وكان صلى

 :وحده قول القائل

 ھكذا كان رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص، وھذا غیض من فیض من فنون جوده علیھ الصالة والسالم

والصدقة في ھذا الشھر شأنھا أعظم وآكد
إعانة للصائمین المحتاجین على

هللا عز وجل یجود على عباده في ھذا الشھر بالرحمة والمغفرة، فمن
 والجزاء من جنس العمل،

شھر رمضان زكاة الفطر طھرة للصائم من اللغو والرفث، وألن
إن في الجنة غرفاً یرى ظاھرھا

لمن أالن: قال   [رواه أحمد] "

  قال بعض السلف

 "الصالة توصل صاحبھا إلى نصف الطریق، والصیام یوصلھ إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بیده فتدخلھ على الملك

ولذلك حرص السلف رحمھم هللا على زیادة البذل واإلنفاق و
بإفطارھم، وربما آثروھم بھ على

تلك اللیلة، وكان إذا جاءه سائل وھو على طعامھ أخذ نصیبھ من الطعام
ا  َلْن تََنالُوا اْلِبرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ

، وهللا یعلم أني أحب السكر92:آل عمران
 ً  لفطره، ثم طوى وأصبح صائما

 


