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  :قال هللا تعاىل  
ابُِعُهْم َوَال َمخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َأملَْ تـََر َأنَّ اSََّ يـَْعَلُم َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َما َيُكوُن ِمن جنََّْوى َثَالثٍَة ِإالَّ ُهَو رَ (

بِّئـُُهم ِمبَا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اSََّ ِبُكلِّ َشْيٍء َساِدُسُهْم َوَال َأْدَىن ِمن َذِلَك َوَال َأْكثـََر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم أَ  ْيَن َما َكانُوا مثَُّ يـُنـَ
مثِْ َواْلُعدْ . َعِليمٌ  ُسوِل َوِإَذا َواِن َوَمْعِصَيِت الرَّ َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن نـُُهوا َعِن النَّْجَوى مثَُّ يـَُعوُدوَن ِلَما نـُُهوا َعْنُه َويـَتَـَناَجْوَن fِْإلِ

بـَُنا اSَُّ ِمبَا نـَُقوُل  َحْسبـُُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْونـََها فَِبْئَس َجاُؤوَك َحيـَّْوَك ِمبَا ملَْ ُحيَيَِّك ِبِه اSَُّ َويـَُقوُلوَن ِيف َأنُفِسِهْم َلْوَال يـَُعذِّ
ُتْم َفَال تَـ . اْلَمِصريُ  مثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسوِل َوتـََناَجْوا fِْلِربِّ َوالتـَّْقَوى uَ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا تـََناَجيـْ َناَجْوا fِْإلِ تـَ

ًئا ِإالَّ yِِ . َواتـَُّقوا اSََّ الَِّذي ِإلَْيِه ُحتَْشُرونَ  َا النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيَس ِبَضارِِّهْم َشيـْ ْذِن اSَِّ َوَعَلى ِإمنَّ
يَل uَ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِيف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح اSَُّ َلُكْم َوِإَذا قِ . اSَِّ فـَْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ 

uَ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا . لَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواSَُّ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ انُشُزوا فَانُشُزوا يـَْرَفِع اSَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوا
ٌر لَُّكْم َوَأْطَهُر فَِإن ملَّْ جتَِ  ُموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدَقًة َذِلَك َخيـْ ُتُم الرَُّسوَل فـََقدِّ . ٌر رَِّحيمٌ ُدوا فَِإنَّ اSََّ َغُفو ِإَذا َ�َجيـْ

ُموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدقَاٍت فَِإْذ ملَْ تـَْفَعُلوا َوَ�َب اSَُّ َعَلْيُكْم فََأِقيمُ  وا الصََّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا َأَأْشَفْقُتْم َأن تـَُقدِّ
ُ َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلونَ  َّSَوَرُسوَلُه َوا َ َّSا�ادلة١٣: ٧() ا(  

 ---------------------  
���﷽  

وحثَّ  ضَّ إذًا هناك آuت تتحدث عن املناجاة اليت �ى عنها هللا، وهناك آuت تتحدث عن املناجاة اليت حَ 
وهذا  -، ويتخلل ذلك وال ِغىن عنه صلَّى هللا عليه وسلَّممع رسول هللا ، وآuت ختتم fملناجاة وكيفيتها عليها هللا

  .آداب ا�الس اليت ال غىن للناس عنها أبداً  –وقوة احلجة والبيان ليل على فصاحة القرآن د
وا�الس يُقصد ¢ا جمالس العلم، جمالس الذكر، جمالس الصلح، جمالس اخلري، جمالس قراءة القرآن، جمالس 

 ����اء�ن، قراءة خاصة يقول فيها هللا تعاىل وجمالس الصاحلني والعلماء العاملني، واآلية فيها قر  ، أو جمالس النيبِّ الربِّ 
وهذه قراءة إمجاع القراء، وا�لس يقصد به جملس رسول  ،���� uَ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِيف اْلَمجلسِ 

  .والصاحلني أو ورثته من العلماء العاملني صلَّى هللا عليه وسلَّمهللا 
  ،)uَ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِيف اْلَمَجاِلسِ ( :م واليت عليها أهل مصروقراءة حفص عن عاص
©ن  عزَّ وجلَّ املؤمن طالبه هللا ، )فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح اSَُّ َلُكمْ (عوا أي وسَّ  :احو ، وتفسَّ كل ا�الس اليت أشر� إليها

ق الكرمي من مكانة عند هللا ألنه يسع إخوانه املؤمنني، وملا يف هذا اخلُُلق الكرمي من ع ألخيه ملا هلذا اخلُلُ يُوسِّ 
   .إكساب املودة والطيبة بينه وبني إخوانه املؤمنني

حمبة ومودة، ولذلك ُروي وك الذي يُفسح لك الأخ كان  صلَّى هللا عليه وسلَّمأن َرُسوُل اSَِّ بد أنك ُتضمر له 
، فـََوَقَف َفَسلََّم، مثَُّ َنَظَر َجمِْلًسا َرِضَي هللا عنهْسِجِد َوَقْد َأطَاَف بِِه َأْصَحابُُه، ِإْذ َأقْـَبَل َعِليُّ ْبُن َأِيب طَاِلٍب ِيف اْلمَ  َجاِلساً 

 َِّSُع َلُه، وَكَ  صلَّى هللا عليه وسلَّمُيْشِبُهُه، فـََنَظَر َرُسوُل ا اَن َأبُو َبْكٍر َجاِلًسا َعْن ميَِِني ِيف ُوُجوِه َأْصَحابِِه َأيـُُّهْم يـَُوسِّ
 َِّSاحلََْسِن، َفَجَلَس بـَْنيَ النَِّيبِّ : فـَتَـَزْحَزَح َلُه َعْن َجمِْلِسِه، َوقَالَ  صلَّى هللا عليه وسلَّمَرُسوِل ا fََأ uَ صلَّى هللا عليه َهُهنا
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َبَل َعَلى َأِيب َبْكٍر فـََقالَ  صلَّى هللا عليه وسلَّمَر ِيف َوْجِه َرُسوِل اSَِّ فـََرَأْيُت السُُّرو : َوبـَْنيَ َأِيب َبْكٍر، قَاَل َأَنسٌ  وسلَّم  :مثَُّ َأقـْ
َا يـَْعِرُف اْلَفْضَل َألْهِل اْلَفْضِل َذُوو اْلَفْضلِ (   .١)uَ َأfَ َبْكٍر ِإمنَّ

ويعرف ر الكبري، يُوقِّ ن اإلسالم دين األدب العظيم والذوق الرفيع يف كل األمور، ومن أدب ا�الس أن املؤم
  .٢)لَْيَس ِمْن أُمَِّيت َمْن َملْ جيُِلَّ َكِبريََ�، َويـَْرَحْم َصِغريََ�، َويـَْعِرْف ِلَعاِلِمَنا َحقَّهُ ( :صلَّى هللا عليه وسلَّمه، قال للعامل حقَّ 

من هو دخل وإذا يف صدر ا�لس، يف ا�لس ينبغي على أهل ا�لس أن يسعوه وُجيلسوه  عاملٌِ دخل فإذا 
fها نيب اإلسالم أكرب منه سنًا ينبغي أن يصنع معه كذلك ألنه هذه هي القيم اليت رuعليها اإلسالم، وعلَّمنا إ �

  .فضل الصالة وأمت السالمأعليه 
ان له فَّة هو املكان الوحيد الذي كذات يوم جالسًا يف الصُّفَّة يف يوم مجعة، والصُّ  صلَّى هللا عليه وسلَّمكان و 

فَّة يقع خلف روضة ومكان الصُّ ، وfقي املسجد ليس له سقف، صلَّى هللا عليه وسلَّمعرش يف مسجد حضرة النيب 
خيدمونه  ؛ون برسول هللاحوايل تسعني رجًال تفرغوا º، ال زوجة وال ولد وال عمل، حيفُّ فَّة أهل الصُّ كان النيب اآلن، و 

العلم من جمالسه، وهم الذين نشروا العلم والقرآن يف العامل كله، فهم أول ويصحبونه ويتلقون القرآن من حضرته، و 
َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن (: وهم الذين قال هللا له يف شأ�م، صلَّى هللا عليه وسلَّمنها رسول هللا مدرسة لقَّ 

نـَْيا َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعن ِذْكِرَ� رَبـَُّهم fِْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوَال  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْحلََياِة الدُّ َناَك َعنـْ تـَْعُد َعيـْ
يتكفل ¢م؛ yطعامهم ومالبسهم وكل  صلَّى هللا عليه وسلَّموكان النيب  ،)الكهف٢٨() َواتـََّبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فـُُرطًا

  .رغوا º ولرسولهحاجا¾م أل�م تف
نفر من أهل  دخلصحابه، و أ، وحوله يوم مجعة فَّة يفجالسًا يف هذه الصُّ  صلَّى هللا عليه وسلَّمفكان النيب 

َلَعلَّ اSََّ اطََّلَع ِإَىل ( :قال فيهم صلَّى هللا عليه وسلَّمبدر، وأهل بدر كان هلم وجاهة خاصة يف اإلسالم، ألن النيب 
ُتْم فـََقْد َغَفْرُت َلُكمْ : الَ َأْهِل َبْدٍر فـَقَ    .٣)اْعَمُلوا َما ِشئـْ

مث ألقوا السالم على احلضور، ووقفوا ينتظرون أن ، صلَّى هللا عليه وسلَّمفألقوا السالم على حضرة النيب 
، وليس من سحوا هلم فلم يُفسحوا، ألن كل رجل منهم ال يريد أن يتنازل عن موضعه يف القرب من رسول هللافي

، وأقام أ�سًا شباfً من قم u فالن، قم u فالن، قم u فالن: صلَّى هللا عليه وسلَّمشيء آخر، فقال النيب أجل 
فلما قام هؤالء وجلس أهل بدر، وبعد انتهاء ا�لس؛ أهل النفاق كالعادة يتلمسون يف  .ا�لس وأجلس أهل بدر

كيف يقيمكم : ، فقالوا هلمصلَّى هللا عليه وسلَّمة النيب كيدون به حضر ياء العيب، ويريدون أن جيدوا أي شيء ءالرب 
ن تبعدوا عنه حلبكم له، وُجيلس غريكم، كيف يكون هذا نيب وال يعدل يف هذه أمن ا�لس وأنتم ال تريدون 

 انظر إىل حجج املنافقني قاتلهم هللا يف كل وقت وحني، فأنزل هللا هذه اآلية كتمًا ألنفاسهم وتوضيحاً ! ؟القسمة
  .ألشباههم ©ن هؤالء حيادون هللا ورسوله

                                                           

  َرِضَي هللا عنهمسند الشهاب ومعجم ابن األعرايب عن أنس  ١
محد والطرباين عن عبادة بن الصامت  ٢   َرِضَي هللا عنهمسند أ
  َرِضَي هللا عنهالبخاري ومسلم عن علي بن أيب طالب  ٣
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يفسح لكم يف العلم اإلهلي، والنور الرfين، ومقامات القرب من حضرته، : بذاته املؤمنني عزَّ وجلَّ فأمر هللا 
وجيعلكم دائمًا على أرائك قربه ومودته، ويفسح لكم يف املقامات العالية يف جنته، ويفسح لكم يف األرائك اليت 

  .عزَّ وجلَّ ا النظر إىل مجال طلعته، مادمت تؤثر بفاين يعطيك مكانه شيء fق عنده تواجهون ¢
أي قوموا فقوموا، وال يكون عندك غضاضة ألن هذا أمر أمره هللا، وبيَّنه يف فعل  :)َوِإَذا ِقيَل انُشُزوا فَانُشُزوا(

َأنَّ ُأَ�ًسا نـََزُلوا َعَلى  :فقد ُروي، القادمني، واستشف العلماء من هذا أنه ينبغي على اجلالسني أن يراعوا رسول هللا
َاٍر فـََلمَّا بـََلَغ َقرِيًبا ِمَن اْلَمْسِجِد، قَاَل النَِّيبُّ  محِ  :صلَّى هللا عليه وسلَّم ُحْكِم َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ فََأْرَسَل ِإلَْيِه، َفَجاَء َعَلى 

َال تـَُقوُموا َكَما تـَُقوُم اْألََعاِجُم، ( :أن يقوموا له ليتلقوه، مع أنه كان يقول هلمأمرهم . ٤)ُقوُموا ِإَىل َخْريُِكْم َأْو َسيِّدُِكمْ (
  .٥)يـَُعظُِّم بـَْعُضَها بـَْعًضا

، فإن صلَّى هللا عليه وسلَّمواحلديث ملن وقف عند احلروف غاب عنه معاين ما يقصده احلبيب األعظم 
توقري وعن ان القيام عن حب وعن هيام وعن وجد وعن قيام خوف ورهبة، لكن إذا كاألعاجم يقومون لبعضهم 

  :تعظيم فال ©س به، وكما قال القائل

  وترك الفرض ما هو مستقيم  قيامي للحبيب علىَّ فرض
  يرى هذا اجلمال وال يقوم  عجبت ملن له عقل وفهم

تحبه، ملن هو أكرب منا ومن هنا أوجب العلماء والصاحلني القيام أو استحبوه، فمنهم من أوجبه ومنهم من اس
صلَّى هللا إن النيب : سناً، أو ملن هو أكرب منا علماً، أو ملن هو أكرب منا شأً� يف احلياة الدنيا، فقد قال بعض العلماء

مل Åمر fلقيام لسعد إال بعد أن أمَّره أن حيكم بينه وبني اليهود، فكان هذا أمري، ولذلك أوجب القيام  عليه وسلَّم
  .صلَّى هللا عليه وسلَّم وهذه حجة وجيهة أوجدها العلماء يف كالم سيد الرسل واألنبياءلألمري، 

يـَْرَفِع اSَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواSَُّ ِمبَا ( :عزَّ وجلَّ  أما العلماء فقد قال فيهم هللا
وإذا كان هللا يرفعهم هل جيب علينا أن نضعهم ونبخسهم حقهم وجنلسهم دون  ).ا�ادلة١١( )تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ 

يف  صلَّى هللا عليه وسلَّم¢ذه اآلية أن أعلى رتبة عند هللا رتبة العلماء، وقد قال  عزَّ وجلَّ منا هللا علَ أ! رتبتهم؟
  . ٦)ِم الشَُّهَداِء، فـَيَـْرَجُح ِمَداُد اْلُعَلَماِء َعَلى َدِم الشَُّهَداءِ يُوَزُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمَداُد اْلُعَلَماِء َمَع دَ ( :توضيح مرتبتهم

، وكالم عزَّ وجلَّ وحيثما وقع العلم يف كتاب هللا : ((، وقال ابن عطاء هللا يف لطائف املننواملداد أي احلرب
القامع للنفس، الذي تكتنفه اخلشية، وتكون ، املخمد للهوى، راد به النافعفإمنا امل صلَّى هللا عليه وسلَّمرسول هللا 

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء(: معه اإل�بة، قال هللا تعاىل َّSَا َخيَْشى ا   .)فاطر٢٨() ِإمنَّ
: اخلشية، وشاهد اخلشية :من العلماء علمًا، فشاهد العلم الذي هو مطلوب هللا علم من مل خيشفلم جيعل 

اهلمة الكتسا¢ا، واجلمع واالدخار،   الدينا، والتملق ألرf¢ا، وصرفون معه الرغبة يفموافقة األمر، وأما علم من يك
                                                           

  ِضَي هللا عنهرَ البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري  ٤
محد عن أيب إمامة  ٥   َرِضَي هللا عنهسنن أيب داود ومسند أ
  َرِضَي هللا عنه�ريخ جرجان للسهمي عن النعمان بن بشري  ٦
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ن هذا وصفه من أن يكون من ورثة األنبياء عليهم واملباهاة واالستكثار، وطول األمل ونسيان اآلخرة، فما أبعد مَ 
َ ُسَلْيَماُن ( :السالم، عن ابن عباس رضي هللا عنهما ْنيَ اْلَماِل َواْلُمْلِك َواْلِعْلِم، فَاْخَتاَر اْلِعْلَم، بَـ  عليه السالمُخريِّ

  .٧)فَُأْعِطَي اْلُمْلَك َواْلَماَل ِالْخِتَيارِِه اْلِعْلمَ 
َفْضَل اْلَعاملِِ َعَلى اْلَعاِبِد  ( :صلَّى هللا عليه وسلَّموقال . ٨)u إبراهيم إين عليم أحب كل عليم(: عزَّ وجلَّ وقال 
َلَة اْلَبْدِر َعَلى َسائِِر اْلَكَواِكبِ َكَفْضِل اْلَقمَ  تعدل عبادة واحدا ً عبادة العامل يومًا (: صلَّى هللا عليه وسلَّموقال . ٩)ِر لَيـْ

   .١٠)العابد أربعني سنة
صلَّى هللا وقال . ١١)َهَداءُ َيْشَفُع يـَْوَم اْلِقَياَمِة َثَالثٌَة اْألَنِْبَياُء، مثَُّ اْلُعَلَماُء، مثَُّ الشُّ ( :صلَّى هللا عليه وسلَّموقال 
َنُه َوبـَْنيَ النَِّبيَِّني َدرََجٌة َوا(: عليه وسلَّم يـْ ْسَالَم، فـَبـَ  .١٢)ِحَدٌة ِيف اْجلَنَّةِ َمْن َجاَءُه اْلَمْوُت َوُهَو َيْطُلُب اْلِعْلَم لُِيْحِيَي بِِه اْإلِ

ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون، ويقال للعلماء إذا كان يوم القيامة يُقال للُعباد ( :صلَّى هللا عليه وسلَّموقال 
ليكم معروفًا من أجلي فخذوا بيده وأدخلوه إالعاملني اهبطوا إىل أرض املوقف فكل من واساكم من أجلي أوقدم 

  :وكرَّم هللا وجهه َرِضَي هللا عنهويقول اإلمام علي ). معكم اجلنة

  هدى أدالءعلى اهلُدى ملن است  ما الفضل إال ألهل العلم إ�م
  فالناس موتى وأهل العلم أحياء  ففز بعلم تعش حياً به أبداً 

   .أن نُكّرِم العلماء ونُكّرِم الصاحلني عزَّ وجلَّ إذاً أمر� هللا 
يف عاله،  وتقوى هللا جلَّ  ،والورع والزهد ،إىل أعلى درجات اإلميان والتقىالذين وصلوا  ):الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكمْ (

  .ن حنفظ هلم ذلك وُجنلسهم يف املكان الذي يليق ¢مبد أفال
ط العلماء أنه ليس مانع من أن نقيم بعض احلاضرين ملن هو داخل  وإذا رأينا داخًال وليس له مكان فاستنب
وله هذه املنازل ليجلس مكانه، وال ينبغي عليه أن يتغري قلبه وال يكون هناك شيء يف نفسه، ألن هذا هو الوضع 

  .، فهذه آداب ا�السصلَّى هللا عليه وسلَّممنا هللا، وأمر� به رسول هللا  الذي طلبه
نزوهلا سيد�  وضح سرَّ ي، وهذه اآلية صلَّى هللا عليه وسلَّمآداب املناجاة مع حضرة النيب  عزَّ وجلَّ مث بنيَّ هللا 

كثرت : اآلخرين، فيقولون سلَّمصلَّى هللا عليه و عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما، وبعض أصحاب رسول هللا 
uَ (: أن ُخيفف عن حبيبه فقال عزَّ وجلَّ وزادت عن احلد، فأراد هللا  صلَّى هللا عليه وسلَّماألسئلة على رسول هللا 

ُموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدَقةً  ُتُم الرَُّسوَل فـََقدِّ ن يكلم الرسول يف مسألة بينه الذي يريد أ، )َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َ�َجيـْ

                                                           

  الديلمي وابن عساكر ٧
  ابن عبد الرب يف العلم ٨
  َرِضَي هللا عنهسنن أيب داود والرتمذي عن أيب الدرداء  ٩
محد وأبو داود والرتمذي وابن  ١٠   .ماجةأ
  َرِضَي هللا عنهسنن ابن ماجة عن عثمان بن عفان  ١١
  سنن الدارمي  ١٢
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وأما أهل اآلخرة فقد استدلوا بذلك على مكانة رسول هللا عند هللا هل الدنيا فقد قلُّوا، أوبينه فلُيقدم صدقة، فأما 
اليت ال جيدون هلا إجابة عند أصحابة رضوان هللا تبارك وتعاىل عليهم أمجعني،  فلم يسألوه إال املسائل الضرورية

سألوا جيدوا عند األصحاب  ذا ملإ، فكانوا يسألون األصحاب، فيريد أن خيفف عن حبيبه عزَّ وجلَّ  ن هللاأعلموا 
  .صلَّى هللا عليه وسلَّمالنيب 

ويريدون أن مينعوا الفقراء، فأد¢م هللا  صلَّى هللا عليه وسلَّماستأثر األغنياء مبجلس رسول هللا : بعضهم قال
، فتفسحوا ووسعوا املكان ذه الصدقة مبثابة قاصمة الظهر fلنسبة لألغنياء¢ذه الصدقة، فكانت ه عزَّ وجلَّ 

  .صلَّى هللا عليه وسلَّمللفقراء ليأخذوا بنصيبهم من رسول هللا 
ٌر لَُّكْم َوَأْطَهُر فَِإن ملَّْ جتَُِدوا فَِإنَّ اSََّ َغفُ (: شأنه هذه الصدقة ومل حيددهايف  عزَّ وجلَّ وقال هللا  وٌر َذِلَك َخيـْ

ُموا ( :َلمَّا نـََزَلتْ { :َرِضَي هللا عنهيقول اإلمام علي ). ا�ادلة١٢) (رَِّحيمٌ  ُتُم الرَُّسوَل فـََقدِّ Åََيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َ�َجيـْ
فَِنْصُف : َال يُِطيُقونَُه، قَالَ : ْلتُ َما تـََرى ِديَنارًا؟ قُـ : صلَّى هللا عليه وسلَّمقَاَل ِيل النَِّيبُّ  ،)بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدَقةً 

ُموا بـَْنيَ ( :فـَنـََزَلتْ : ِإنََّك َلَزِهيٌد، قَالَ : َشِعريٌَة، َقالَ : َفَكْم؟ قـُْلتُ : َال يُِطيُقونَُه، قَالَ : ِديَناٍر؟  قـُْلتُ  َءَأْشَفْقُتْم َأْن تـَُقدِّ
ُ َعْن َهِذِه اْألُمَّةِ  َفِيب َخفَّفَ : اْآليََة، قَالَ  )َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدقَاتٍ  َّS١٣}ا.  

دراهم،  مل يعمل ¢ذه اآلية أحد غريي، كان عندي دينار فاشرتيت به عشرة: َرِضَي هللا عنهيقول اإلمام علي 
بعد عشرة أuم  كنت أتصدق بدرهم، مث ُنسخت هذه اآلية  صلَّى هللا عليه وسلَّموكلما كنت أذهب إىل رسول هللا 

ُموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدقَاتٍ ( :وأنزل هللا تعاىل   .)َأَأْشَفْقُتْم َأن تـَُقدِّ
يف احلقيقة إعانة للدعوة اإلهلية لتوليته ©مر أهل  صلَّى هللا عليه وسلَّمللنيب  عزَّ وجلَّ هذه الصدقة جعلها هللا 

وسيوفهم وكتبهم، وكل حوائجهم كان هو الذي كان يتوالهم yطعامهم وتزوجيهم  صلَّى هللا عليه وسلَّمالُصفَّة، ألنه 
صلَّى هللا عليه ، فكانت هذه الصدقة إعانة من األغنياء لسيد� رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّميوفرها هلم رسول هللا 

 ، وهذا هو النهج الذي اختذه العلماء العاملني، والصاحلنيعزَّ وجلَّ لكفالة هؤالء الفقراء رغبة فيما عند هللا  وسلَّم
  .بعد ذلك إىل يوم الدين

Åكلون ويشربون  ؛كانت حضرات العلماء وجمالس الصاحلني جمالس جامعة يُقيم فيها الطالب إقامة دائمة
ويتعلمون وحيصلون على ما يريدون من القراطيس ومن األقالم ومن الكتب وغري ذلك، َمن الذي يقوم بذلك؟ 

ى تربية هؤالء على تربية أهل يعينون هؤالء على إبالغ دعوة هللا، وعلهللا ويريدون أن الذين اجتباهم هللا واصطفاهم 
  .صلَّى هللا عليه وسلَّمفَّة على ما كان عليه سيد� رسول هللا الصُّ 

وأرضاه، وكان قطب زمانه، وجاء من بالد العجم؛ من  َرِضَي هللا عنهحىت ورد أن الشيخ حبيب العجمي 
من جاء� : ليه الناس بكثرة كاثرة فشغلوه وعطلوه، فأراد أن يقللهم، فقالإيران، ملا سكن يف القاهرة توافد ع
فتبني من هذا الصادق من املُدَّعي الكاذب الذي جاء لغاية أو جاء لغرض أو فليأت بصدقة للفقراء وإال ال Åتنا، 

                                                           

  جامع الرتمذي وابن حبان ١٣
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uَ (: بقول رب العاملني ن الصادق ال يريد إال مصاحبة الصادقني، ويريد أن يشاركهم يف كل أمر ليفوز، ألجاء لعرض
  ).التوبة١١٩() َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا اSَّ وَُكونُوْا َمَع الصَّاِدِقنيَ 

ُموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدقَاتٍ ( :مث قال هللا تعاىل نفسكم ال تستطيعون أن تُقدموا أأي رأيتم  ،)َأَأْشَفْقُتْم َأن تـَُقدِّ
عليكم ¢ذا املنهج اإلهلي  ،)فَِإْذ ملَْ تـَْفَعُلوا َوَ�َب اSَُّ َعَلْيُكمْ ( ت اليد، أو حلاجة يف نفوسكمالصدقات لضيق ذا

عليه أن يقيم الصالة، وإقامة ، )فََأِقيُموا الصََّالَة َوآتُوا الزََّكاةَ (: القرآين، الذي ال يستطيع اإلنفاق يكون منهجه
  . ١٤)َصلُّوا َكَما رََأيـُْتُموِين ُأَصلِّي( :صلَّى هللا عليه وسلَّمناً على ما قال فيه الصالة أي أدائها حبقها ظاهراً وfط

ويف رواية ، ١٥)ِلُكلِّ َشْيٍء زََكاٌة، َوزََكاُة اجلََْسِد الصَّْومُ ( :صلَّى هللا عليه وسلَّمهرة، وقد قال والزكاة أي الطُّ 
َياَفةِ ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء زََكاًة َوزََكاُة الدَّ ( :أخرى وزكاة البيت أن يكون هناك زكاة اجلسد الصوم يومًا º، . ١٦)اِر بـَْيُت الضِّ

َلًة َوَأِقيُموْا الصََّالةَ (: تدخل البيت Å ،ºكلون فيه طعامًا ويشربون يف شراfً  ضيوفٌ  ) َواْجَعُلوْا بـُُيوَتُكْم ِقبـْ
، وزكاة الوجاهة أن م ¢ا الفقراء الذين ال جاه هلمدوزكاة الشهرة أن خي ،وزكاة العلم نشره لوجه هللا ،)يونس٨٧(

  .عزَّ وجلَّ كل شيء له زكاة يؤديها اإلنسان º ... خيدم ¢ا الذين ال موئل هلم 
 -واإلنسان يف أي عمل يف هذه احلياة زكاته تكون من هذا العمل لوجه هللا، البد أن جيعل من هذا العمل 

شيئًا º، فما املانع إذا كان طبيبًا أن جيعل عدد من الكشوف لوجه  -سب منه حىت ولو كان عمًال يربح منه أو يك
º هللا، أو إذا كان �جراً أن جيعل للفقراء سهماً يف البيع والشراء.  

ويعلم ) النساء٨٠() مَّْن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اSَّ (: طاعة هللا) َوَأِطيُعوا اSََّ َوَرُسوَلهُ (: واألهم من هذا وذاك
ُ َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلونَ (أن هللا مطلع علينا ويرى ما نعمله وما نقوله يف كل وقت وحني علم اليقني  َّSا�ادلة١٣) (َوا.(  
أن ينفعنا مبا علَّمنا، وأن يُعلِّمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا األدب الكرمي مع نبينا، وأن يرزقنا األدب  عزَّ وجلَّ نسأل هللا 

وأن يرزقنا األدب الكرمي مع آل بيت نبينا، وأن الكرمي مع أصحاب نبينا، وأن يرزقنا األدب الكرمي مع أزواج نبينا، 
يرزقنا األدب مع العلماء العاملني، والصاحلني أمجعني، واملسلمني واملؤمنني، وخلق هللا أمجعني، وجيعلنا من الذين 

  يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  ى سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا عل

*********************  

                                                           

  َرِضَي هللا عنهالبخاري ومسلم عن مالك بن احلويرث  ١٤
  َرِضَي هللا عنهسنن ابن ماجة عن أيب هريرة  ١٥
  َرِضَي هللا عنهاجلامع ألخالق الراوي و�ريخ جرجان للسهمي عن أنس  ١٦


