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 صور التكافل يف اإلسالممن 

وصّلى اهلل وسلىم عّل نبينا حممد وعّل آله وصحبه أمجعني وَمن تبعهم بإحسان إىل يوم , احلمد هلل رب العاملني

 .الدين

ا َبْعُد   :َأمَّ

 ُكنَّا :فيه قال الذي َجِرير بن عبد اهلل البجيل  :الصحايب اجلليلفقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه حديث 

  َأوْ - النََِّمرِ  ُُمْتَايِب  ُعَراة   ُحَفاة   َقْوم   َفَجاَءهُ  :َقاَل  ,النََّهارِ  َصْدرِ  يِف   اهللِ َرُسولِ  دَ ِعنْ 
ِ
يُوِف  ُمتََقلِِّدي -اْلَعبَاء  ,السُّ

تُُهمْ  مْ  ُسوءَ  َفَرَأى ,ُمَضَ  ِمنْ  ُكلُُّهمْ  َبْل  ُمَضَ  ِمنْ  َعامَّ رَ َفتَ  ,َحاَجة   َأَصاَبتُْهمْ  َقدْ  َحاِِلِ  ِِبِمْ  َرَأى ملَِا  اهللِ  َرُسولِ  َوْجهُ  َمعَّ

ا َصِعدَ  ُثمَّ  ,الظُّْهرَ  َفَصّلَّ  ,َوأََقامَ  َفَأذَّنَ  ,بََِلًل  َفَأَمرَ  ,َخَرَج  ُثمَّ  َفَدَخَل  ,اْلَفاَقةِ  ِمن  َعَليْهِ  َوَأْثنَى اهللَ  َفَحِمدَ  ,َصِغرًيا ِمنََْبً

ا) :َقاَل  ُثمَّ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ :ِكتَابِهِ  يِف  أَْنَزَل  اهللَ َفإِنَّ  َبْعدُ  َأمَّ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ تِي َواْْلَيةَ - ,]١: النساء[ چ  ٺ  ٺ    ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ   -احْلَْشِ  يِف  الَّ

ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ  : ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ    ,]١١:احلش[ چ  ڀ  ٺ  

َق  هِ  َصاعِ  ِمنْ  ,َثْوبِهِ  ِمنْ  ,ِدْرََهِهِ  ِمنْ  ,ِدينَاِرهِ  ِمنْ  َرُجل   َتَصدَّ  :َقاَل  ,(ََتَْرة   بِِشقِّ  َوَلوْ ) :َقاَل  َحتَّى ,(ََتِْرهِ  َصاعِ  ِمنْ  ,ُبرِّ

ة   اْْلَْنَصارِ  ِمن َرُجل   َفَجاءَ  هُ  َكاَدْت  بُُِصَّ  َكْوَمنْيِ  َرَأْيُت  َحتَّى ,النَّاُس  َتتَاَبعَ  ُثمَّ  :َقاَل  ,َزْت َعجِ  َقدْ  َبْل  َعنَْها َتْعِجزُ  َكفُّ

ْسََلمِ  يِف  َسنَّ  َمنْ ) : اهللِ َرُسوُل  َفَقاَل  ,ُمْذَهبَة   َكَأنَّهُ  َيتََهلَُّل   اهللِ َرُسولِ  َوْجهَ  َرَأْيُت  َحتَّى ,َوثِيَاب   طََعام   ِمن  اإْلِ

ء   ُأُجوِرِهمْ  ِمنْ  َينُْقَص  َأنْ  َغرْيِ  ِمنْ  ,َبْعَدهُ  اِِبَ  َعِمَل  َمنْ  َوَأْجرُ  َأْجُرَها َفَلهُ  ,َحَسنَةً  ُسنَّةً  ْسََلمِ  يِف  َسنَّ  َوَمنْ  ,ََشْ  ُسنَّةً  اإْلِ

ء   َأْوَزاِرِهمْ  ِمنْ  َينُْقَص  َأنْ  َغرْيِ  ِمنْ  ,َبْعِدهِ  ِمنْ  ِِبَا َعِمَل  َمنْ  َوِوْزرُ  ِوْزُرَها َعَليْهِ  َكانَ  ,َسيِّئَةً    (.ََشْ

مة تبني عظ فوائد عديدةوفيه ,  افل بديعتكو, وأدب بليغ, اشتمل عّل خلق رفيع قد ليلهذا احلديث العظيم اجل

 :فمن ذلك, وهلل احلمد واملنىة, هذه الشيعة املتكاملة الوافية الشافية
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ْ  ُعَراة   ُحَفاة   َقْوم   َفَجاَءهُ  :َقاَل  ,النََّهارِ  َصْدرِ  يِف   اهللِ َرُسولِ  ِعنْدَ  ُكنَّا: )يف قولهأنَّ    َأوْ - النََِّمرِ  تَايِب ُُم
ِ
 ُمتََقلِِّدي -اْلَعبَاء

يُوِف  يف منظر يثري الشفقة والرمحة  ن املسلمني جاءوا إىل النبي الصحايب اجلليل حال ُأناس مِ  يصف(: السُّ

هيف وقت قد اشتدى , والرأفة هم حفاة  غري إذ ,  أن َيفتَِك ِبم -اجلوع والعطشناهيك عن  – الفقر كاد, حرى

هذا الكساء املخطط  أي لبسوا(: تايب النَمرُُم )حاِلم فهم  ِمن ظاهر  إذ يغلب عليهم ذلك ؛ُعراة  ِشبه و, لنيمنتع

من  فيه ما مع, ثم لبسوه, وعمل خرق مستدير فيه, وسطهبقطع : الذي َعَمدوا إىل تقويره؛ أي ,من الصوف

غم من فقرهم وحاجتهم– ومع ذلك جاءوا, فتوق اجلهاد لتلبية داعي ا سيوفهم مستعدين قد تقلىدوو -عّل الرى

هم ريض اهلل عنهم, دون إبطاء أو تردد حال صدور اْلمر إليهم من رسول اهلل  يف سبيل اهلل  .فلله درى

تستوجب ُمبادرة ومسارعة , إخواهنم يف أيى ُبقعة من العامل حينَم يراها املسلمون يف ,فهذه احلال الشديدة الُعْس 

 !.وُربَم نسأل ماذا جيب عليهم حياِلا إذا عاينوها؟, ف واحلدثتتناسب مع حجم املوق

, مع هذا احلدث الوارد يف هذا اخلَب -صلوات ريب وسَلمه عليه- نبيىنا الكريمالواجب يظهر يف تعامل : اجلواب

ل إىل تص الفاقة واحلاجة التي ُربَموما ِبم من  ,الذين قِدموا عليه رأى ما رآه من سوء حال هؤلء القوم حني

ه ونستخلصه ِمن خَلل املواقف التالية, مرتبة الضورة  :وُيمكن أن نستشفى

رَ  :املوقف األّول   -١ ِمن الفقر  ِِبِمْ  ما َرأَى حني, وظهر عليه آثار احلزن أيى تغريى وجهه  ,اهللِ  َرُسولِ  َوْجهُ  ََتَعَّ

أو نزلت ِبم , م قد اشتدت ِبم احلاجةيروهن حني, ّل أهل اإلسَلم مع إخواهنمع ما ينبغيوهذا , امُلْدِقع الشديد

ة ,فاقة  أقل اْلحوال التي وهذه, واملحبة بني املسلمني وهذا الشعور والتفاعل دون شك من دلئل ِصدق اْلُخوى

لوازم اْلخوة  وهو ِمن ,أصابه أو احلزن الشديد عّل ما نزل به واملتمثلة يف إظهار, ُيبدهيا املسلم ْلخيه ُيمكن أن

ِهمْ  يِف  املُْؤِمننِيَ  َمثَُل : )يف قوله  الذي بيىنه نبينا الكريم ,ية والرتاحم بني املؤمننياإليَمن  :َوَتَعاُطِفِهمْ  َوَتَرامُحِِهمْ  َتَوادِّ

َهرِ  اجْلََسدِ  َسائِرُ  َلهُ  َتَداَعى ُعْضو   ِمنْهُ  اْشتََكى إَِذا اجْلََسدِ  َمثَُل  ى بِالسَّ عور ثم إنى هذ, متفق عليه( َواحْلُمَّ ا الشى

 بادريُ  يدفعه إىل أن فإنه ,إن ظهر منه -وهو إظهار احلزن الشديد عّل ما نزل بإخوانه أو أصاِبم-والتفاعل

 .إىل إعانة أخيه بكل ما يف ُوسعه قولً وفعَلً عّل قدر استطاعته وُيسارع
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ۓ  ۓ   ڭ چ  :يظهر لنا معنى قوله تعاىل يف هذا املوقف العظيم منه و  ھ  ھ  ے  ے  

ۆ  ۆ  ۈ   عظيم رمحته ورأفته  يظهر ,]١٢١: التوبة[ چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    

ته   .-صلوات ريب وسَلمه عليه-وشفقته بأمى

 :املوقف الثاين ثم كان منه , َخَرَج  ُثمَّ  َفَدَخَل اضطرَب  ه ِمن شدة حزنه وتأثىرهإنى   ثم

أبو  كَم رواه, َصّلَّ  َأْمر   َحَزَبهُ  إَِذا كان وهكذا , (الظُّْهرَ  َفَصّلَّ  ,مَ َوأََقا َفَأذَّنَ  ,بََِلًل  َفَأَمرَ ) وهو املبادرة إىل الصَلة   -٢

 .صلوات ريب وسَلمه عليه, أنه فزع إىل الصَلةويف رواية , بسند حسن عن حذيفة  يف سننه داود

 ا إل إىل اهللمَلذ فيهل ول ملجأ و, مى ومصيبة تغمى ب هؤلء القوم من املسلمني نازلة َت اول شك أنى ما أص

: قولهنحو  يف  والدعاء وقت الشدة؛ كَم أمر سبحانه الصَب والصَلةبالفزع إىل , والستعانة به سبحانه, تعاىل

ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچ ْلمر ربه  امتثالً  ففعله , ]١٥١: البقرة[ چ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  

 .ن اهلل تعاىلالفرج بإذ ثم يأيت بعدَها, الستعانة بالصَب والصَلةعز وجل ب

ولذا , وما جيب عليهم جتاههم من اإلعانة والنُصة والدعاء, تذكري الناس بحق إخواهنم عليهم: املوقف الثالث   -١

ا َصِعدَ : )فإنه  ا) :َقاَل  ُثمَّ  َعَليْهِ  َوَأْثنَى اهللَ َفَحِمدَ  ,َصِغرًيا ِمنََْبً ٻ   ٱ  ٻ چ :ِكتَابِهِ  يِف  َأْنَزَل  اهللَ َفإِنَّ  َبْعدُ  َأمَّ

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺٿ

تِي َواْْلَيةَ - ,]١: النساء[ چ  ڤ  ڦ  ڦ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  :-احْلَْشِ  يِف  الَّ ڀ  ٺ  

َق  ,]١١: احلش[ چ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ِمنْ  ,َثْوبِهِ  ِمنْ  ,ْرََهِهِ دِ  ِمنْ  ,ِدينَاِرهِ  ِمنْ  َرُجل   َتَصدَّ

هِ  َصاعِ   (.ََتَْرة   بِِشقِّ  َوَلوْ ) :َقاَل  َحتَّى ,(ََتِْرهِ  َصاعِ  ِمنْ  ,ُبرِّ

 احلث يف أبلغ : ْلهنا بآية سورة النساء ولذا ذكرهم النبي , وأعظم وأجل ما ُيوعظ به الناس هو كَلم اهلل تعاىل

ر : ابآية سورة احلش ْلهن ثم ثنىى , أخوة ِلم لكوهنم ؛احلق تأكد ِمن فيها وملا ,عّل إخواهنم الصدقة عّل تذكى

 .يف اْلخرة هانفععمل صالح يوتتأمل ما الذي قدمته من خري و كل نفس مؤمنة بأن تتفكر
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َق : )أمرهم بالصدقة فقال, كثري منهم يف قلة ذات يدِمن ,  مع ما يعلمه ِمن حال أصحابه ثم إنىه   َتَصدَّ

فأخَب , فكأنىه أمره فامتثل ِمن فوره, مبالغة اإلخبار بصيغة فذكره اْلمر, بمعنى التي املايض يغةجاء بص( َرُجل  

  .أنه صار يف ُحكم الواقع ل امُلتوقع: أي, عنه به

 .بَلم اْلمر ولكنها ُحذفت. ليتصدق رجل: اْلصل: وقيل

صاحب و, من دنانريهُُيرج نانري فصاحب الد, مجيع طبقات الناسخماطباً  ثم تأمل كيف تدرج معهم النبي 

فإن , َتر ن بر أومِ  ؛فمن صاع طعامه فإن مل يستطع, من ثيابهيُخرج فإن مل يستطع ف, من دراَهه ُُيرج الدراهم

ويف هذا دللة عّل كَمل هذه الشيعة وُيسها عّل , بول يعجز عنها أحد يف الغال, َترةعِجز ومل يستطع فبشقى 

كَم يف  قال  ,لكل اْلحوال -حني تدعو إىل خري وبذل وإحسان– مةومَلئ اءت مناسبةج اخللق حيث

ْ  َفإِنْ  ,ََتَْرة   بِِشقِّ  َوَلوْ  النَّارَ  اتَُّقوا: )الصحيحني  .مل خري أبدًا وهلل احلمد واملنىةعدم من عفلن تُ , (َطيِّبَة   َفبَِكِلَمة   جَتِدْ  مَل

أنه  ثبت يف الصحيحني ِمن حديث أيب هريرة فقد , ويتصدق به ثم إن املسلم عليه أن ل حيقر شيئاً مما ُُيرجه

ُه َأْو َفِصيَلهُ , بِيَِمينِهِ  -أي الصدقة-إِنَّ اهللََ َيتََقبَُّلَها): قال  يَها لَِصاِحبِِه َكََم ُيَريبِّ َأَحُدُكْم َفُلوَّ َحتَّى َتُكوَن , ُثمَّ ُيَربِّ

 .(َأْعَظَم ِمَن اجْلَبَلِ 

وهذا ُيبني أنى عّل كل , عّل خمتلف أحواِلم يف اْلمر بالصدقة مجيع الصحابة  عمَّ  النبي  وأيضاً نجد أنَّ 

يف حالة ضيق أو  ولو كان, واحد من املسلمني املساَهة بكل ما يستطيعه يف دفع ما نزل بإخوانه ِمن شدة وضيق

النسائي عند فقد ثبت , أعظم وأبلغ -ل ولو بالقلي – وأجره ,وبَم ل يشق عليه, فبذله يكون عّل َقْدر حاله, َعوز

رجل  لُه ِدْرََهَاِن فأخَذ : )وكيَف؟ قال! يا رسوَل اهللِ : قالوا( َسبََق ِدْرَهم  ِماَئَة َأْلِف ِدْرَهم  ): قال وغريه أنه 

َق بهِ  ا َفتََصدَّ  فتصدَق ِِبَا, أحَدَُهَ
فاْلول تصدق ِمن قلة , (ورجل  لُه مال  كثري  فأخَذ ِمْن ُعْرِض مالِِه مائَة َأْلف 

 .وهذا ُيبني لك عظمة هذه الشيعة احلكيمة, فكان من اْلولني السابقني, وضيق ذات يد

ق َم يقوم يف قلببالعَبة يف الصدقة أنَّ  ًا يف هذا اخلَب إشارة وتنبيه إىلوأيض  فإذا قام يف , ُُيرجه َقْدر مال ب امُلتصدِّ

 بقلب ُموقن بَم عند اهلللكن  ,فقد ُينفق شخص نفقة يسرية, أجره أعظم قلبه صدق النية والحتساب فإنه يكون
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وأنه سبحانه وتعاىل ُُيلف  ,خري وأبقى تعاىل فيستحض أن ما عند اهلل, عز وجلحسن ظن به مع عز وجل 

م ممن يعظم اْلجر ويكون أعظ العظيمة فبهذه النية, ق عليهاإلحسان إىل امُلتصدَّ  الصدقةب ريديأيضًا و, الصدقة

ق, وإن كان خملصاً فيها -عن غنى  - تصدق بصدقة كثرية  -ضعيف احلال  – لكن ليست نيته كنية ذاك امُلتصدِّ

قال , ض بحسب ما قام بقلبيهَمَمء واْلرفيكون بني صدقتيهَم كَم بني الس, بيقني وحسن ظن باهلل عز وجل

 (.وربَّ عمٍل كبرٍي ُتَصغِّره النيّة ,ُربَّ عمٍل صغري تعظُِّمُه النيّة): اهلل بن امُلبارك عبد

مسارعاً ومسابقاً يف الستجابة ْلمر الرسول - اْْلَْنَصارِ  ِمن إذ جاء َرُجل   ,حيدث أصحابه وانتهى وبينَم النبي 

ة   - هُ  َكاَدْت  بُُِصَّ تدين بأخيهم فيَم سارع ومق استجابة للنبي  النَّاُس  َتتَاَبعَ  ُثمَّ  ,َزْت َعجِ  َقدْ  َبْل  َعنَْها َتْعِجزُ  َكفُّ

: تعاىل ممتثلني أمر اهلل, كانوا أرسع الناس استجابة ْلوامر اهلل ورسوله  والصحابة  ,إليه من عمل بر وخري

يسابقون  وكانوا , ]٢٢ :اْلنفال[ چ  ۉ  ۉ   ېې ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ 

پ   پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : تعاىل ويسارعون يف اخلريات ممتثلني أمره

ڱ چ: وقوله تعاىل, ]١١١: آل عمران[ چڀ  ڀ  ڀ  ڀ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ں     أروع اْلمثلة يف المتثال ْلوامر  قد رضبوا و ,]٢١: احلديد[ چ ں  ڻ  ڻڻ  ڱ  

  .اهلل تعاىل ورسوله 

ل منهم يف باب اخلري, ْلهل اإلسَلم ثم إنَّ هذا هو الذي ُُشع املسارعة واملسابقة إىل اخلريات  :أي ,وهو املُؤمى

ل شك أن , نازلة نزلت ومصيبة أملىت بإخواهنميتعلق ب إذا كان اْلمرفكيف , يف كل حني والبذل والعطاء

 .هنا احلال آكد بل قد جتب كَم تكون املسارعة

 املقصود من هذا اْلمر حتقق بحمد اهلل تعاىل, يف نُصة إخواهنم بكل ما يستطيعونه ثم إنه ملَّا تتابع الصحابة 

يَاب   طََعام   ِمن َكْوَمنْيِ  فاجتمع, وهو سدى ُخلىة إخواهنم وحاجتهم
فهو , والَكْوم بالفتح املكان املرتفع كالرابية, َوثِ

 .تشبيه بالرابية لكثرة ما اجتمع من الصدقات
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ظمة هذا الدين وما جاء به ِمن تبنيى ع, ويف هذا صورة مجيلة للتكافل اإلجتَمعيى بني املسلمني مع بعضهم بعضاً 

 َكانَ  َما اْلَعبْدِ  َعْونِ  يِف  َواهلُل: )وقوله , ]٢: املائدة[ چ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئچ  :التعاون كَم يف قوله تعاىل

ِهمْ  يِف  املُْؤِمننِيَ  َمثَُل : )والتعاضد كَم تقدم يف احلديث, أخرجه مسلم( َأِخيهِ  َعْونِ  يِف  اْلَعبْدُ   ِهمْ َوَتَرامُحِ  َتَوادِّ

َهرِ  اجْلََسدِ  َساِئرُ  َلهُ  َتَداَعى ُعْضو   ِمنْهُ  اْشتََكى إَِذا اجْلََسدِ  َمثَُل  :َوَتَعاُطِفِهمْ  ى بِالسَّ َس  َمنْ : )وقوله ( َواحْلُمَّ  َعنْ  َنفَّ

ْنيَا ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَبةً  ُمْؤِمن   َس  الدُّ َ  َوَمنْ , اْلِقيَاَمةِ  َيْومِ  ُكَرِب  ِمنْ  ُكْرَبةً  َعنْهُ  اهلُل َنفَّ َ  ُمْعِس   َعَّل  َيسَّ ْنيَا يِف  َعَليْهِ  اهللَُ  َيسَّ  الدُّ

هُ  ُمْسلًَِم  َسرَتَ  َوَمنْ  ,َواْْلِخَرةِ  ْنيَا يِف  اهللَُ  َسرَتَ َج  َوَمنْ : )ويف لفظ, أخرجه مسلم( َواْْلِخَرةِ  الدُّ َج  ُكْرَبةً  ُمْسِلم   َعنْ  َفرَّ  َفرَّ

 َأُخو املْْسِلمُ : )يف الصحيحني وكذلك النُُّصة كَم يف قوله , متفق عليه( اْلِقيَاَمةِ  َيْومِ  َرِب كُ  ِمنْ  ُكْرَبةً  ِِبَا َعنْهُ  اهلُل

ُكهُ  َل  :َأْي ( ُيْسِلُمهُ  َوَل  َيْظِلُمهُ  َل  املْْسِلمِ  هُ  َبْل ,  ُيْؤِذيه فِيََم  َوَل  ُيْؤِذيه َمنْ  َمعَ  َيرْتُ  ِمنْ  اِيى الطَََّبَ  َوَزادَ , َعنْهُ  َوَيْدَفعُ  َينُُْصُ

وغري , متفق عليه( َمْظُلوًما أَوْ  َظاملًِا َأَخاكَ  اْنُُصْ : )ومنه قوله , (بِهِ  َنَزَلْت  ُمِصيبَة   يِف  ُيْسِلُمهُ  َوَل ) :ُأْخَرى َطِريق

 .ذلك من معان  جليلة جاءت ِبا الشيعة اإلسَلميىة تدور حول الجتَمع والئتَلف وهلل احلمد واملنىة

ک  چ  :؛ كَم قال تعاىل وهو مأجور عّل هذا الفرح, م حينَم يرى حاجة إخوانه انقضت يفرح وُيسى ثم إنى املسل

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ گ    قال :  وهذا هو الذي وقع منه , ]٥١: يونس[ چ  گ    گ  

وراً كأنى وجهه يف بش ويستنري فرحاً ورسيست: أي, ُمْذَهبَة   َكَأنَّهُ  َيتََهلَُّل   اهللِ  َرُسولِ  َوْجهَ  َرَأْيُت  َحتَّى:  الراوي

 .ه وظهور البِْش عليه فضة مموهة بالذهبئِ ه وتأللُ إُشاقِ 

و وه, وهذا هو مفتاح السعادة يف الدنيا واْلخرة, وحيزن حلزهنم, فيفرح املسلم بفرح إخوانه ويس بسورهم

, ن أحبَّ أن يلحق بدرجة األبرارومَ : )قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية  ,اإلحسان إىل اخللق ونفعهم ثمرة

اإليَمن [ (فلينو يف كل يوم تطلع فيه الشمس نفع اخللق فيام يرس اهلل ِمن مصاحلهم عىل يديه: ويتشبه باألخيار

 .]اْلوسط

اهم, اخلَب ببيان فضيلة صنيع هذا اْلنصاري الذي سارع وبادر إىل الصدقة ثم ختم   املستمر اخلري يف مرغباً إيى

 .القتداء بسبب إثمه املستمر الش من وحُمذرًا ِلم القتداء, بسبب أجره
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د معنى التكافل واإليثار والبذل والعطاء بني أهل اإلسَلم عمومًا  ويف ختام هذا البيان أذكر قصة لطيفة جُتسى

 رفَ عْ َج  أباأنَّ : ]9/١0٥تاريخ بغداد [روى اخلطيب البغدادي يف كتابه : وبني علَمء وسلف هذه اْلمة خصوصاً 

 إل عندي يك ومل ,نفقة   إىل تاجحَي  نهأ عيد أيام يف وسىمُ  بن احلكم إلَّ  بعَث  :يقول رييفُّ الصَّ  الرمحن عبد بن حممد

 َض بْ قَ  يف صارت فلَمَّ  ,ِبا إليه هُت فوجَّ  ,همرْ دِ  آلف ثَلثة
 ِبا هفوجَّ  ,نفقة   إىل حيتاج أنه لمْس أَ  بن دَلَّ َخ  إليه هوجَّ  ,هتِ

 ورةُْص مَ  هارأيتُ  فلَم ,لَّ إ كلها ِبا هفوجَّ  ,نفقة إىل حتاُج أ يإ :دَلَّ َخ  إىل ُت هْ فوجَّ  ,نفقة إىل ناأ واحتجُت  ,إليه كلها

 نَّ أ يفأخَبَ  ؟الدراهم هذه ةبقصَّ  ثنيدِّ حَ  :دَلَّ َخ  إىل فبعثُت  ,ذلك أنكرُت  ,بعينها الدراهم وهي ,قتهارْ ِخ  يف

 منها ناأ وأخذُت  ,بألف منها دَلَّ َخ  إىل هُت ووجَّ  ,بألف   منها احلكم إىل هُت فوجَّ  .إليه ِبا بعَث  موسى بنَ  احلكم

دويسى ( ١1/٢١١)اخلطيب أيضاً يف تارُيه  وقد روى. ألفاً  نحو هذه القصة لإلمام احلافظ يعقوب بن شيبة السَّ

 .مع بعض إخوانه

الصحيحني من حديث عديِّ بن  يفمما ُُيرجه ويدفع به عن إخوانه؛ فقد ثبت  شيئاً  املسلم عليه أن ل حيقر ثم إنَّ 

 َطيِّبَة  , اتَُّقوا النَّاَر َوَلْو بِِشقِّ ََتَْرة  : )قال أنه  حاتم 
: وُروي يف احلديث أنَّ أفضل الصدقة, (َفإِْن مَلْ جَتِْد َفبَِكِلَمة 

َسبََق ِدْرَهم  ِماَئَة َأْلِف : )ويشهد له احلديث املتقدم, أخرجه أمحد يف مسنده( ِمن ُمقلٍّ أو رِسٌّ إىل فقري ُجهد  )

 (.ِدْرَهم  

 .  واحلمد هلل رب العاملني والصَلة والسَلم عّل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني, واهلل تعاىل أعلم

 

 

 

 الفقري إىل عفو ربه/وكتبه

 الوصيفر بن فهد فهد بن عبداللطيف

١0/09/١٢١٢ 


