
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

دخل يف مرشوع جتاري ضخم، ألسَت تسأُل عن أفضل الطرِق للربح وجتنُِّب اخلسارة، أال  تلو قدر لك أن   

 ؟ لرتبحتستعنُي بأهل اخلربة، أال تقتدي بأكرب جتار البلد؛  

مرشوع جتاري ضخم، مرشوٍع أرباحه خيالية ال يعرف قدرها إال اهلل، إنه التجارة يف رمضان، قال يف  فإننا  

ْوُم ِِل َوَأَنا َأْجِزي بِِه((  يف احلديث -تعاىل  -اهلل   .القديس: ))الصَّ

و حبيبنا  وهو  أال  وأعظَمهم،  اخللِق  أفضَل  إال  قدوٌة  لنا  فليس  وأعظَمه،  األجر  أفضَل  نناَل  قدوتنا  وحتى 

  .اهلل عليه وسلم، فلنقف عىل جزء من حياته يف رمضان صىل حممدٌ 

 .  هلديفلقد كان هديه صىل اهلل عليه وسلم يف رمضاَن أكمَل ا 

َعَلْيُكْم  اهللُ  َض  اْفرَتَ ُمَباَرٌك  َشْهٌر  َرَمَضاُن،  َجاَءُكْم  ))َقْد  بقدومه:  وُيبرشر أصحاَبه  الشهر  بقدوِم  يفرح  وكان 

َياطِنُي، فِيِه لَ  ٌة َخْْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر، ْيلَ ِصَياَمُه، ُتْفَتُح فِيِه َأْبَواُب اْْلَنَِّة، َوُيْغَلُق فِيِه َأْبَواُب اْْلَِحيِم، َوُتَغلُّ فِيِه الشَّ

َها َقْد ُحِرَم((                                       َمْن ُحِرَم َخْْيَ

َرَع       ََيْ َأْن  َوَلْو  َتَدُعوُه  َفاَل  َبَرَكٌة،  َأْكُلُه  ُحوُر  ))السُّ ويقول:  حور،  بالسُّ يأمر  والسالم  الصالة  عليه  وكان 

فَ   ،
ٍ
َماء ِمْن  ُجْرَعًة  َسُحوُر َأَحُدُكْم  ))نِْعَم  ويقول:   ، ِريَن((  اْلَُْتَسحِّ َعىَل  ُيَصلُّوَن  َوَماَلئَِكَتُه  وجل  عز  اهللَ  إِنَّ 

 .اْلؤمِن التمُر(( ، وكان يأمر بتأخْيه، فكان ما بني ُسحوره، وأذان الفجر قدُر قراءة مخسني آية

ب يأمر  وكان  األخالق،  أحسَن  وأخالُقه  األيام،  أحسَن  صوِمه  يوُم  سيئه،  وكان  عن  وينهى  اخللق  ُحسن 

َفْلَيُقْل  َقاَتَلُه  َأْو  َأَحٌد  ُه  َسابَّ َفإِْن  َيْصَخْب،  َواَل  َيْرُفْث  َفاَل  َأَحِدُكْم  َصْوِم  َيْوُم  َكاَن  ))إَِذا  اْمُرٌؤ  ويقول:  إِِّنِّ   :

ْ   َصائٌِم((    َيَدْع َقْوَل  ، ويرى أن ترك البذيء من األخالق أعظُم من ترك الطعام والرشاب، ويقول: ))َمْن َل

اَبُه(( َوََشَ َطَعاَمُه  َيَدَع  َأْن  يِف  َحاَجٌة  هللِ  َفَلْيَس  بِِه  َواْلَعَمَل  وِر  مع ،  الزُّ بيته  يف  وسلم   عليه  اهلل  صىل  وكان 

وهو   زوجاته  يقبل  كان  ربام  إنه  بل  رمضان،  يف  حتى  ويداعبهن  يالطفهن  كان  بل  خدمتهم،  يف  زوجاته 

 .صائم

ل اإلفطاَر بعد غروب الشمس، فيفطر عىل رطب أو متر   وكان  فإن ل َيد حسا   عليه الصالة والسالم ُيعجر



 

 

 

، َأْو يفطر قبل أن يصيل اْلغرب، ثم  ماء، وحسوات من   تِي بَِخْْيٍ ر بصالة اْلغرب، ويقول: ))اَل َتَزاُل ُأمَّ يبكر

اْلَْْغِرَب   ُروا  ُيَؤخِّ َلْ  َما  اْلِفْطَرِة،  َعىَل  واْبَتلَِّت َقاَل  الظََّمُأ،  ))َذَهَب  قال:  أفطر  وإذا  النُُّجوُم((،  َتْشَتبَِك  َأْن  إِىَل 

ائُِموَن؛ َوأَكَل ،  الُعروُق، وَثَبَت األْجُر إن شاء اهلل تعاىل(( وأفطر عند سعد بن معاذ فقال:))أْفَطَر ِعنَْدُكُم الصَّ

  .ُة((َطَعاَمُكُم األَبَراُر، َوَصلَّْت َعَلْيُكُم اْلاََلئِكَ 

، فصام وأفطر، وخْيَّ أصحاَبه بني الفطر والصوم، لكنه حث عىل أن ُتؤتى    صىل اهلل عليه وسلم      وسافر

َمْعِصَيُتُه(( ، ورأى يف سفٍر رجاًل   ُتْؤَتى  َأْن  َيْكَرُه  َكاَم  ُتْؤَتى ُرَخُصُه  َأْن  ُُيِبُّ  قد  رخُص اهلل، وقال: ))إِنَّ اهللَ 

َفِر((  ُأجهد وشقَّ عليه الصوم، ف  ْوُم يِف السَّ  قال: ))َلْيَس ِمْن اْلرِبِّ الصَّ

وكان النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم  يصيل من الليل إحدى عرشة ركعة، وربام صىل ثالثة عرشة ركعة، وكان  

يطيل القيام، يقول حذيفُة ريض اهلل عنه أتيُت النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم  يف ليلٍة من رمضان فقام يصيل، ثم  

أ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقرأ مرتساًل إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر قر

بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: ))سبحان ريب العظيم((، فكان ُركوُعه نحًوا من قيامه، ثم قال: ))سمع 

))سبحان ريب األعىل((، فكان سجوده قريًبا    اهلل ْلن محده((، ثم قام طوياًل قريًبا مما ركع، ثم سجد فقال: 

 .من قيامه

َم      صىل اهلل عليه وسلم   وكان  ُيث عىل قيام رمضان ويقول: ))َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِياَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

))إِنَّهُ  فقال:  مجاعة،  القيام  صالة  عىل  وسلم   عليه  اهلل  صىل  وحث    ، َذْنبِِه((  َحتَّى    ِمْن  َماِم  اإْلِ َمَع  َقاَم  َمْن 

َف ُكتَِب َلُه ِقَياُم َلْيَلٍة((   .َينََْصِ

 .القرآن وذلك كل ليلة وكان يف ليله يدارس مع جربيَل عليه السالم

شهَر كسٍل ومخول؛ بل شهُر ِجد ونشاط، وغزٍو وقتال،   فلم يكن شهُر رمضان عنَده  صىل اهلل عليه وسلم 

صىل    -غزوتني، فنََصه اهلل نًَصا مؤزًرا، يف بدٍر الكربى، ويف فتح مكة، وكان قد أفطر  خرج يف رمضان يف  

 .يف هاتني الغزوتني ليتقوى عىل العدو -اهلل عليه وسلم 

وقال:   العمرة،  حث عىل  أنه  ذلك  فمن  الصاحلة،  واألعامل  القربات  من  التزود  الشهر عىل  هذا  وحث يف 

ة((  ة معي((  ))عمرة يف رمضان تعدل َحجَّ  .، ويف رواية : ))َحجَّ

ر، تقول عائشة ريض اهلل عنها     كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : ))وكان إذا جاء آخُر الشهر جدَّ وشمَّ



 

 

 

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  إذا دخل ))، وتقول:  ((َيتهد يف العرش األواخر ما ال َيتهد يف غْيه

 .(( وأيقظ أهلهالعرش شدَّ مئزره، وأحيا ليله، 

وكان قد اعتكف العرَش األُول من الشهر، راجًيا ليلة القدر، ثم اعتكف العرش األوسط، ثم اعتكف العرش 

اأْلََواِخِر(( اْلَعرْشِ  ِمْن  َها  َفْلَيَتَحرَّ هَيا  ُمَتَحرِّ َكاَن  كام كان صىل اهلل عليه وسلم يكثر  ،  األواخر، وقال: ))َفَمْن 

عىل   رمضان  يف  الصدقة  وصفه  من  حتى  غْيها،  عن  رمضان  يف  صدقاهتم  ويزيد  واْلساكني،  الفقراء 

الصحابة رضوان اهلل عليهم يف صدقته يف رمضان، كأنه الريح اْلرسلة، من كثرة نفقته، ومسارعته بمواساة 

الفضيل الشهر  هذا  يف  واْلساكني  ال      .الفقراء  العبادة  يف  لالجتهاد  األواخر  العرش  يف  أهله  يوقظ  وكان 

هم ينامون، فعن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه: ))أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يوقظ أهله يف  يرتك

األواخر من رمضان(( أن  ،  العرش  تعاىل، ال  أهله هلل  حريصا عىل طاعة  يكون  أن  للزوج  القدوة  ويرضب 

قال ربنا سبحانه يكون حريصا عىل طعامهم وَشاهبم ومنامهم وشؤون دنياهم، ثم يرتكهم ودينهم، وقد  

ِذيَن آَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َناًرا}وتعاىل:   َا الَّ  [ 6]التحريم:  {َياَأهيُّ

 

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاْلني 

 

 

 

 

 

 

 

 


