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وصحبه ا حممد وعلى آله نبين ،على أشرف املرسلني والسالموالصالة  ،احلمد  رب العاملني

   :وبعد ،أمجعني
استثمارها، من أجل حتقيق ألرباح كثرية، والبحث عن طرق  فإن كسب األموال والثروات،

لون، وذلك لتأمني مؤيسعى له الكثريون، ويطمح لتحقيقه املُوضمان لعيش رغيد ومستقبل سعيد،
، ال، يسعى بالتأكيد إىل مضاعفتهفالشاب الذي ميلك مبلغاً من امل(((( مستقبلهم كذا يقولون،

ذلك يريد أن يستثمر  ،وحصل على مكافأة هناية خدمته  أحيل على التقاعدوكبري السن الذي 
اإلستثمار  ..!!لكن)) .يف استهالكه حتى ينتهي ا من أن يستمربدلً ،حتى يأتي له بأرباح املال

والسعي يف  عبد وآخرته، يغفل عن حتقيقهالرابح والغنم الواضح، الباقي نفعه واستمراره يف دنيا ال
فلو « ،ملذاهتانعيمها و بقىواآلخرة باقية وي ،وتفنى ملذاهتا ،ىالدنيا تفنحتصيله كثري من الناس،ف

فالعاقل يؤثر اخلزف الذي يبقى على  ،واآلخرة من خزف يبقى ،كانت الدنيا من ذهب يفنى
وقد جاءت هذه .»ذهب يبقى واآلخرة ،والدنيا خزف يفنى!! كيف .الذهب الذي يفنى

قلّة على  وهي)) _احللقة السادسة_الفني اغبني يف اقتفاء آثار السالر((ضمن سلسلة  الرسالة
 ه، ويستمرراحباً يبقى نفعه، ويطول بإذن ا أمد لتضع أمامك استثماراً جاءتجهد صاحبها،

  .جنبات اللحودود بني رى قد تآكلك الدحتى وأنت حتت أطباق الثَّ عطاؤه،
  

 يف جريان العمل الصاحلاإلستثمار الرابح 
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 الكربيف حال جريان العمل عند املرض و

 

  
    أعقل العقالء                                  

 ليوم قبل موته،ويف صحته وقوته، حياته يف تفكر و ،أمسه قبل رمسه يف لأممن ت ،أعقل العقالء
ما ف ،وصحته لسقمه ،فيستغل شبابه هلرمه ،حني انقطاع عمله ،وبعد مماته، عجزه وضعفه 

بل كان  ،كربهرضه وم ليوم ،لنفسه كان باستطاعته أن يقدمقد  و ،عبدحني يغفل ال ،أعظم احلسرة
    :فالعمل الصاحل جيري على صاحبه يف حالتني  أثرا، بعد رحيلهرتك يباستطاعته أن 

    
    

M   5  4  3  2 وجل عز قوله يف «: عباس ابنفقد جاء عن  :أما يف حال كربه

6 ?  >   =  <    ;  :  9  8  7     @L قال ٦: تینال  M  3  2

5  4     6L العمر أرذل إىل  M  >   =  <    ;  :  9  8  7

?       @L من عليه جيرى فهو ذلك عن زوعج فكرب خريا شبيبته يف يعمل كان رجل: قال 
  ]اجلامع ألخالق الراوي[.» بذلك عليه مين ال وصحته شبيبته يف عليه جيرى كان ما األجر

  ذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ماإ « :أنه قال بت عن النيب ثفقد : أما يف حال مرضه
  )2774(رواه البخاري  .»كان يعمل، مقيما صحيحا 

 اإلستثمار الرابح يف جريان العمل الصاحل
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:  به املوكل للملك قيل ، مرض ثم العبادة من حسنة طريقة على كان إذا العبد إن «وقال 
 _يعمل كان ما على ،رياخل من ليلة و يوم  كل يف لعبدي اكتبوا_روايةويف  .عمله مثل له اكتب

   )1(." إيل أكفته أو ، أطلقه حتى طليقا كان إذا  _ يعمل كان ما أفضل له اكتبوا_ويف رواية
 يف رحيله من هذه الدنيا أخرىفما أحراه أن يفكر مرة  يف حال حياته تفكريه إذا كان هذا

جيري ثوابه ،  جليقطعه األالعمل  ، ترك عمل صاحل إىل ،سعى جاهدايف ،وإنقطاع عمله منها
   .وصدقات جارية ،صاحلة اخلف وراءه من بعده آثاريف ،قربه عليه وهو يف

استثمارات راحبة، يطول أمدها، ويستمر عطاؤها، فيحيا املتسابق وهو <<هي  ذه األعماله
ميت، ويبقى هبا، ولرمبا مل يبق من جسده شيء، وتوزع أرباحها يف يوم جيازى فيه الناس مبثاقيل 

اسبني Mالذر، ا هبا وكفى بنا  ٔت ة من خردل  قال ح ن اكن م ٕ   168:سباق حنو اجلنان ص األنبیاءPL   وا
  .يتأملون خوفا وحسرة من انقطاع أعماهلم بعد مماهتم ،وهلذا كان  السلف األخيار

   تأمل قبل أن تتأمل
يتمرغ  يف بيته وهو , دخلت على يزيد الرقاشي وقت الظهرية: قال عن أبي إسحاق احلميسي
  !؟يصلي عنك من!؟وحيك يا يزيد ، من يصوم عنك : يقول على الرمل مثل اجلَرِذَة، وهو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . حسن إسناده و قال األلباني ) 203/  2(  أمحد أخرجه_1

 اإلستثمار الرابح يف جريان العمل    
الصاحل
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أال تبكون ، وتنوحون  ،يا معشر الناس: فقال التفت إيل،  ثم ؟من بعدك كربى لك من يرتض

أنيسه ،  وده ، والد، والثرى فراش بيته ، والقرب موعده املوت نم ؟علَى أنفسكم باقي حياتكم
تسقط ثم يبكي حتى  إىل النار] إىل اجلنة،أو[ثم ال يعرف منقلبه، وهو مع ذا ينتظر الفزع األكرب

 يتقرب يصوم؟ومن يزيد؟ومن يا لك يصلي من((.. وعند ابن أبي الدنيا )1.(.))أشفار عينيه
 إىل لك يضرع ومن..))((السالفة؟ الذنوب من إليه لك يتوب بعدك؟ومن باألعمال ا إىل لك

  )) بعدك ربك
فها ك ويرضى عن وإننا لنضرع إىل ربنا أن يرمحك، صدقت ا فصدقك،!!رمحك ا يا يزيد

!! دواوين السنة، اليت مألهتا مبواعظك وآثارك احلسنة، قد بقي أثرها، وتأثريها، أنت يزيد هي
نفسه،  ، هكذا أشفق يزيد علىالظامي والصائم الباكي، الصاحلالذي قال عنك صاحب احللية، 

  .  يهخوفا من انقطاع عمله، ولكن عمل يزيد الصاحل، مل ينقطع بعد، ولن ينقطع، فرمحة ا عل

 ويف مثل هذا الصنف من العباد - 

وال متدحه وألسنتهم الشخص هذا تعظم اخللق عيون فرتى:يقول أبو الفرج ابن اجلوزي رمحه ا   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسقط مغشيا ((... 730:ويف رقم_2804:رقم() حتقيق مشهور بن حسن للدينوري االسة وجواهر العلم_1
  )184رقم(وكتاب احملتضرين، )245(رقم البن أبي الدنيا الر قة والبكاء ،))عليه

  داء ييأخذ يف قوائم الدابة :اجلَرذُ

 ان العمل الصاحلاإلستثمار الرابح يف جري
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 بعد يحاألراب هذه متتد وقد.معرفته حقيقة عن لبعدهم ،وصفه على يقدرون وال.؟؟مل يعرفون
  ثم سنة مائة يذكر من ومنهم. ينسى ثم مديدة مدة باخلري يذكر من فمنهم قدرها، على املوت

  )1.())أبداً ذكرهم يبقى أعالم ومنهم.وقربه ذكره ىخيف
 حازم، وأبو أبي وفيها جنازة، يف سليم بن صفوان مع كنا: ،قالاملنكدر بن حممد بن املنكدر عن

 واحتاج أعماله، عنه انقطعت فقد هذا أما: صفوان قال عليها صلى افلم اد،بالع من اًنفر وذكر
  )2(.))مجيعا القوم وا، فأبكى: قال بعده، فخلّ من دعاء إىل

  
  

  ذكراً حسناً ومل يفعل،فمن كان باستطاعته أن خيلف من بعده أثراً، و

  ،راًحمسو ملوما املعايل نيل عن وقعد ،مغموراً حسريا الرجال دون قعد       
  .مذكوراً شيئًا يكن مل وكأن مضى، املنية أدركته ما إذاحتى              

  
  

   ،عديدة  أن هيأ هلم أبواباً من الرب واخلري واإلحسان ،ا على عباده منةإن من عظيم وهلذا، ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )56ص ( صيد اخلاطر ـ1
  )133/ 24( تاريخ دمشق ـ2   

 اإلستثمار الرابح يف جريان العمل الصاحل
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، يذكره مبا قدمه من وجيري ثواهبا عليه بعد املمات ،يقوم هبا العبد املوفق يف هذه احلياة  
  .ات اللّحودفعل محيد أهل الوجود، وهو بني أطباق الثّرى وجنب

  بالذكر يصحب حاضرا أو بادي***كم من طويل العمر بعد وفاته      
  يتلو مناقب عودا وبواد***ما مات من جعل الزمان لسانُه                

  
  

 فَإِنَّه<< :ذه اخلصال الثالثوقد جتتمع ه ،حيتمل واحدة من ثالث  بن مظعون وعمل عثمان
كَان لَد لَهو حصال هِدا شردا بمو هدعاب وهب وائالس  ،اتي ملَافَة فكْر أَبِي خب، ود فَهأَح 

 فَقَد ، موته بعد استَمرت صدقَة لَه تَكُون أَن يبعد فَلَا ،الْأَغْنياء من عثْمان كَان وقَد ، الثَّلَاث
جرن أَخبد اعس نل مسرة أَبِي مدرن بى أَبِي بوسقَالَ م  "لَتخأَة درمان اثْمن عون بظْعلَى مع 
 لَيلَه أَما:  فَقَالَت ، بعلك من أَغْنى قُريش في فَما ؟ لَك ما:  فَقُلْن هيئَتها فَرأَين  النبِي نساء
مفَقَائ  "يثدالْح تَمحيلو اد أَنرلِ يمان بِعثْمن عون بظْعطَته ،مابري ماد فاء جِهداللَّه أَع، فَإِنَّه 
نمرِي مجي له لَهما عكَم تي ثَبن فنالس هححصو يذمن التِّرابان وبم حاكالْحو، نيث مدح 

   عمله لَه ينمى فَإِنَّه ،اللَّه سبِيل في الْمرابِط إِلَّا ،عمله علَى يخْتَم يتم كُلّ"  رفَعه عبيد بن فُضَالَة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )6500( رواه البخاري  _1

يناً رأيت لعثمان بن مظعون يف النوم ع: عن أم العالء األنصارية رضي ا عنها قالت 
 جتري فقصصتها على رسول ا 1(>>ذلك عملُه جيري له << : فقال(   

 الصاحلاإلستثمار الرابح يف جريان العمل 
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 عمر اإلنسان يقاس باآلثار ال بطول األعمار    

  
 سلْمان حديث من ،والْبزار والنسائي مسلم عند شاهد ولَه" الْقَبر فتْنة من ويأْمن الْقيامة يوم إِلَى

هفَعاط"  رم رِبولَة يلَيي وبِيل فر ،اللَّه سيخ نام مير صهامه شيقو ، إِنو اتى مرج هلَيله عمع 
 ذَلك علَى مظْعون بن عثْمان حال فَلْيحملْ ، أُخرى شواهد ولَه ." الْفَتَّان وأَمن يعمل كَان الَّذي
  )1(أفاده ابن حجر.>>أَصله من الْإِشكَال ويزول

  ويعمر حي يدوم خملدا***كتب املوت على النفوس فما ترى
  تفنى اخلليقة وهو حي يذكر*** لكن من اختذ الصالح شعاره

  
          

عمر اإلنسان مبا قدم ال مبا عاش ":قال الشيخ أرزقي الشرفاوي رمحه ا ".  

ولكن العمر احلقيقي للعبد، ،غريهأكثر من  عمراً قد يعيش ،فهذا الذي تطوى مبوته صحيفة أعماله
 اس بقدر ما أودعه فيها، من صاحلات تبقى له بعد وفاته،ال يقاس بسنوات حياته، لكنه يق

فيها، وإنَّما بقدر األثر عليها، لقد عاش يف  وهلذا فإن الذِّكر احلسن يف الدنيا ليس بكثرة املُكْث
   .شبابِهم، لكن بقي ذكْرهم أزمانًا ودهورا إىل يومنا هذه الدار رجاالت ماتوا وهم يف زَهرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )8/ 20( فتح الباريـ 1

 الصاحل اإلستثمار الرابح يف جريان العمل
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  والعقل ال يقاس باألجسام***فالعمر ال يقاس باألعوام
واألفراد يقاسون باملنجزات ال باألعمار <<،فاحلي أخلق أن تقاس حياته بعظائم األعمال،ال بليال

  حصيناه يف إمام مبنيوكل شيء أونكتب ما قدموا وآثارهم ، واما قَدم نَكْتُبو : أعماهلم
ليت آثار اخلري وآثار الشر ا: وآَثَارهم حال حياهتم من خري وشر، اليت عملوها وباشروها يف 

البد ألي إنسان أن يكون له أثر ... يف حال حياهتم وبعد وفاهتمكانوا هم السبب يف إجيادها 
وخرج ،الكثري رعمفكثري من الناس ،اإلنسان ال يقاس بالسنني اليت يعيشهاوعمر  يرتكه من بعده،

 هوالبعض عاش قليال وترك الكثري الذي ما زال الناس يذكرون ،من الدنيا وال أثر
  ]8:ص مشروعك الذي يالئمك[.>>...به

  امليالد بتقادم ال شادوه***الذي باد يقاس الرجال عمر
  .......حسناتهأعماله ومل تتوقف ذا توقّفت أنفاسه، فق هو الذي إملوفا

  
  

  
   .ما بقي من الشيء داال عليه: - بفتحتني  - ) األثر(

  :قوله ومنه ،بعده من أجره عليه جيري عمل من بعده يبقى ما :األثر :ابن العربي رمحه اقال 
وآثارهم قدموا ما ونكتب على يدل ما وحقيقته ،الشئ رسوم من يبقى ما األثر:  غريه وقال   

ليس شيء أحب إىل ا من قطرتني وأثرين قطرة <<: قال عن أبي أمامة عن النيب    
أثر يف سبيل ا ف :من دموع يف خشية ا وقطرة دم هتراق يف سبيل ا وأما األثران

رواه الرتمذي وحسنه األلباني .>>وأثر يف فريضة من فرائض ا  

 الصاحل اإلستثمار الرابح يف جريان العمل
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  على بقي ما أو ،ا فرائض من فريضة يف الساعي وخطوة ،املاشي خطوة واملراد ،الشئ وجود

  هبا والكد فيها، والقيام الفرائض أداء يف نفسه املتعب الساعي وعلى ،اجلراحات أثر من ااهد
وحنو  الوضوء ماء برد من األقدام وانفطار ،عليها يسجد اليت الرمضاء حر من اجلبهة كاحرتاق

  )1.(>>.ذلك
  

            
  

قد ميوت الرجل الفاضل، ممن له قدم صدق يف الزهد والعبادة، وحتقيق التوحيد واتباع سنة النيب 
ه ذلك،  وء تتناوله بغري حق، وما ضر، وقد ختم على عمله، غري أن ألسنة الس الكريم 

 عنها ا رضي لعائشة قيل: قال  جابر عنف.ب عليهالمتداد أجره وجريان الثوا فيكون سبباً
 هذا من تعجبون وما:( فقالت!  وعمر بكر أبا حتى  ا رسول أصحاب يتناولون ناسا إن: 
  )2.( ) األجر عنهم يقطع ال أن ا فأحب ، العمل عنهم انقطع! 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5/465فيض القدير للمناوي  _1
وذكره شارح الطحاوية  378رقم  مسند عائشة للسيوطيو 409_9/408جامع األصول  ابن األثري يف_2
   = هذا حديث غريب عندي وعزوه ملسلم أغرب فإني مل أقف((:بقوله وعزاه إىل مسلم وتعقبه األلباني 469:ص

  إنقطع عنهم العمل ،  فأحب ا أن ال ينقطع عنهم
 األجر
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ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب حممد :" مسعت الشافعي يقول:عن ابن عبد احلكم،قال 

 رسول ا ّعز وجل بذلك ثوابا عند انقطاع عملهم إال هعن الربيع ورواه ".ليزيدهم ا 
  )1(  ".أموات وهم احلسنات هلم وجل، زع ا، ليجري إال: وقال مبعناه،
 :إن ها هنا يف املسجد أقواماً جيلسون فيجلس الناس إليهم؛ قال:" ألبي بكر بن عياشقيل 
 جلس للناس جلس الناس إليه؛ ولكن أهل السنة ميوتون ويبقى ذكرهم،وأهل البدعة من

  »ميوتون وميوت ذكرهم 
 رفعة يف الدنيا واآلخرة ألتباع نبيه فإن ا عز جل قد جعل الذكر وال((وعلى هذا 

 ٤: الشرح   [¥  ¤  £    ¦Zوألنصاره،ومما يدل على ذلك أن ا تعاىل قال لنبيه 

الذِّكر،  من رفعة على قدر ما يكون له أشد اتباعاً للنيب  فعلى قدر ما يكون اإلنسان
أي  ،٣: الكوثر Ma  `  _     ^       bL  والعكس بالعكس قال تعاىل

شرح رسالة سفيان الثوري إىل  ))... الذِّكروواخلري أي مقطوع الربكة ،))هو األبرت((مبغضك 
  خالد محودة : بقلم 49:ص عباد بن عباد

______________________________  
عليه فيه،بعد اإلستعانة عليه بكل الوسائل املمكنة،ومل يتيسر يل مراجعته يف مصادر أخرى من كتب  =

ـ ....)) ثم تيقنت عدم وجوده فيه بعد أن فرغت منذ بضع سنني من اختصار صحيح مسلم.....احلديث
   .49 ص للرازي الشافعي مناقب ،1/441مناقب الشافعي للبيهقي ـ 1
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  ...وكم ...كم  
 خلّفوا شيئاًخرجوا من الدنيا دون أن ي ...وأصحاب دنيا وأثرياء ...فكم من ملوك وأغنياء

بعض امللوك العظام، البناء فوق القبور بالصخور، ،!!!ذكرون بهي هبا يتميزوا أن آثروابل كان هم 
 على ،بسببها ذكرهم يبقى أن اووتوخ حياهتم، يف عليهم يزوامت كما ،مماهتم بعد الناس سائر على

                  :لكن سرعان ما.العصور وتراخي ،الدهور تطاول
  الفناء ويدركها حيناً ** أصحاهبا عن اآلثار تتخلف 

  مسح الدهر هبا ثم حماها **رفعت قصور طال مداها
 يلحقهم بعد هلم بذلك ثواباً، لكان ولو أهنم خلفوا بعض ما ميلكون، صدقات جتري عليهم

فكل امرئ  لكنهم رحلوا فما هلم من شاكر وال ذاكر،وذكراً حسناً تتوارثه األجيال بعدهم،،مماهتم
   .وعلى ما خلف نادم ،قادمربه أمامه دائم، وعلى  من خري همبا قدم

 سـرتُدها بـالرغم مـنك وتُـسلب ** الـروح فـيك وديـعةٌ أُودعـتها     

   حـقـيقتها ** دنـياكَ الـيت تَـسعى هلا وغُـرور دار يـذهـب ـتـاعم 

 أنـفـاسنا فـيـه تُـعد وتُـحسب ** والـليلَ ، فـاعلم والنهار كالمها    

   وجـمـيع ـصلته وجـمعتهمـا ح ** مـوتك حـقـاً يـقينا بـعد بـنهي 

      ومـشـيدها عـما قـليل ٍ يـخرب ** لــدار ٍ ال يـدوم نـعيمها ـبـاًتَ    

 الصاحل اإلستثمار الرابح يف جريان العمل
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 يف أيديهم قدمت ومبا ،منقطعون الثواب وعن ،مرهتنون وبأعماهلم ،حمتجزون قبورهم يف القبور أهل
 ،واألجور واألفضال عليهم متتالية  ،احلسنات عليهم متوالية  وآخرون**  ،ونحماسب احلياة هذه

وتتناما حسناهتم وتتضاعف  ،تزداد درجاهتم  ،الثواب  ومل ينقطع عنهم ،إنقطعوا عن دار العمل 
 .وما أعظمه وأمجله وأطيبه من مآل ،فما أكرمها من حال ،أجورهم وهم يف قبورهم 

إن يل ثالثة آالف، وعندي أربعة أوالد : سأل رجل عائشة رضي ا عنها فقال
 عندك، وبسط ا لك أما إذا فاض مال ا. اجعل الثالثة لألربعة: أفأوصي؟ قالت

 >>....يف الرزق، فلتدخر لنفسك عمال صاحلاً، وصدقة جارية، ميتد لك ثواهبا

  
     
  
  
  ينقصم ليس حبل ربك وفضل ***جارية فاألرزاق لنفسك فابذل    

   ممرال دونه وتفنى اجلميل يبقى ***منتقص العمر فإن يديك وابسط    
  وينبوعني شتان بني عبدين

  
  
  

  
  وآخرون ببطن األرض أحياء*** موتى يف حياهتم: الناس صنفان 

  :فشتان بني
فهو يف حلده حبيس أعماله ، قد جفت آثاره وانقطعت عبد تطوى مبوته صحيفة حسناته، 

فتجري عليه  كينبوع زمزم ال حتول وال تزول  األجور ليهوعبد جتري ععنه أعماله، 
  .هصحيفة حسناتلتمأل  بعد مماته احلسنات العظيمة

 الصاحل اإلستثمار الرابح يف جريان العمل
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  والغيرِ األهوال أثَرِ من غار ما***تفجرِه يف باق زمزم ينبوع                   
  حلو بال كدر صافياتزمزم ***ذيو الينابيع حوله من جفت    
  تروي هبا قوما وتروى بال ضرر***اك عينا ال جفاف هلفجد لنفس         

  شتان شتان
  مشاريع كالشراع، جيمع املال على املال، ليرتك داراًوعمله، بعلمه بأعماله، حي هو بني ميت

ودع األعمال يف هذه  ،ميتهو  حي من وكمه أمل، أن ال ينقطع عنه العمل، أملُه وكلّ ،لأليتام
  . بعد املمات هذا حمال احلياة، فكيف يرجوا مثرهتا

    كَم تيث معاَ  بنْيو الد ا عاشكُلُّ ما***  بِه نم هضَم رقَب ودلْحبِم  
  الْمواليد بين اسمه ورود سوى***  به احلياة آلثَارِ ماٍ  خامل و

  
  

ومجع ... النيبدل عليه  االستثمار فيه، وهو الذيلف على هو الذي حرص الس :هذا العمر
 :الباب هذا يف ثم :الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه ا قال.الثانيمجيع االستثمارات يف العمر 

   جانب وهذا موته، بعد للعبد الثَاني العمر، املؤمن احلصيف عن ال يغب  ،الصاحلة األعمال باب
  

 عمر اإلنسان الثاني   

 الصاحل اإلستثمار الرابح يف جريان العمل
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 األعمال باب آخر يف عمرا منهم للواحد فيكون ؛ا عباد من املوفَقون ال إ له ال يفطن األعمال يف

كل  األجور هلم تّرى  قبورهم يف أموات، ناسا أن العجيب من و...العمر الثاني وهو ،املوت بعد
وال  والشهور ومتر الليايل واأليام  األرض على ميشون وآخرون  !الثواب ويتضاعف  ،يوم وليلة
 و التباين التَفاوت يف هذا ا سبحان فيا ، با والعياذ  اًلون إمثا ووزرأجراً بل حيص حيصلون

 الفقه فيه أن جياهد نفسه على اإلنسان على ينبغي مقام وهذا !وأين اإلدكار؟  !فأين االعتبار؟

ه، والينفعه يندم، يوم عليه يأتي ال حتَى العمل جياهدها على ، ثمط ومن ندمضيع يندم  أو فر
 القرآن يف آيات وهلذا جاءت املقامات، تلك يف الندم ينفعه وال ة عديد مقامات يف شديدة ندامةً

  )1(.))إخل.......الصاحل والعمل اإلميان يف التفريط العظيم على  الندم إىل ةإشار الكريم فيها
مل  ،كأئمة احلديث والفقه ،ومن تأمل أحوال أئمة اإلسالم:ابن القيم رمحه ا ويف باب العلوم يقول

وهذه هي احلياة حقا .وإال فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غري منقطع ،يفقدوا منهم إال صورهم
حتى عذلك حياة ثانية د<<.  

    واإلحسان بصنائع املعروف***فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها              

   ثاني فالذكر لإلنسان عمر ***من نال رفع الذكر عاش خملَّدا              
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  28:املتاجر الراحبة ص  _ 1
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  فإليك يا أخي هذه األعمال اليت ال ينقطع ثواهبا ما بقيت آثارها                  
ٓ قال تعاىل                                ب ما قدموا و    12:يس رمهسنك
  ،واحرص على أن يكون لك منها سهم أو حظ أو نصيب ،تأملها مليا           

  ،وقبل أن تتصرم اآلجال ،ما دمت يف زمن اإلمهال                            
 .وقبل غرغرة الروح وانقطاع األعمال                                      

  
هذا العمل  صاحل،يف ترك عمل  ،ويسعى جاهداً ،وعلى هذا ينبغي للعبد املؤمن أن يفكر جاداً

  :واآلخرة شرف الدنيا ،حتوز بهشاخماً ، وصرحاًشاهداً أثراً :يكون، الذي ستخلده ويبقى بعدك
 ومنهم وقربه، ذكره خيفى ثم سنة مائة يذكر من ومنهم ينسى، ثم مديدة مدة باخلري يذكر من فمنهم
، وما أكثر األعمال ثوابه عليه وهو يف قربه وأي خري أعظم من عبد جيريأبداً، ذكرهم يبقى أعالم

  .إليها ه املن وفق الصاحلة
 بعد عليه جيري فيمن الفوت قبل تعمل خصال <<وقد وقع نظري على عنوان لكتاب _

 البوصريي الكتاني العباسي أب بن  سليم بن إمساعيل بن بكر أبي بن محدأل >>املوت

  .لكين مل أهتد إليه .الشافعي القاهري
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 ويأمليتمنى  وإذ به  _ألخرية من حياتهحظات االلّيف وهو _بعض إخوانيل وريحض،أنسى و ال
واهبا،ويدوم أجرها،ويستمر ثيبقى  ، أن تكون له خصلة من هذه اخلصال،وأثر من تلك اآلثار، اليت

الرحيم  فرمحه ا ، فمن يصدق ا يصدقه،  !!!لذلكوأحسب أنه قد وفّق بقاؤها وعطاؤها، 
  .عليه األثروأدام علينا واألجر،و كرالذِّ وأبقى لنا ولهالرب،

ملن أراد أن خيلّد شيئا منها، فيكون يف قربه متوسد  ،بةاخلصال الطيو ،ما أكثر األعمال الصاحلةف
فاخرت  ،منها  اخرتت لك يف هذه الرسالة جمموعة التّراب، ويصل إليه األجر والثّواب، ولقد

                   بعد مماتك اثواهب يلحقك وجتاهدها على حتقيقها، هبا، تشغل نفسكخصلة، لنفسك منها 
  .بني األمواتني األحياء وأنت حتت الصفائح ب اتذكر هب ،لسان صدق يف اآلخرين اهبويكون لك 

  ينعت الفَضلُ بِه دين لَه فَميت×××× ناشر والذكر مات قد الّذي فأما          
  أموت وهو دينه أفنى محَقفَأ× ×××ذكره  مات وقَد ميشي الَّذي وأما          
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خري ما خيلف الرجل من بعده ثالث ولد <<قال قال رسول ا  عن أبي قتادة - 
 )1(>>وعلم يعمل به من بعده جتري يبلغه أجرهاصاحل يدعو له وصدقة 

  الرتغيب يف األعمال الصاحلات

 اليت جيري ثواهبا على العبد بعد املمات

  
  
  

  أصول اخلري ثالثة
  

  
  

هذه الثالث اخلصال إمنا جرى عملها بعد املوت على من نُسبت إليه؛ ألنه  :قال القرطيب
دائمة، فصار كأنه  تسبب يف ذلك، وحرص عليه، ونواه، ثم إن فوائدها متجددة بعده

 - نه اإلنسان من اخلري، فتكرر بعده، بدليل قوله وكذلك حكم كلّ ما س .باشرها بالفعل
 -:" ةً يف اإلسالم حسنة، كان له أجرها، وأجر من عمل هبا إىل يومسن من سن

   )2(."القيامه
   وأغلب ما يقصد أهل  هذا احلديث؛ ألهنا أصول اخلري،وإمنا خص هذه الثالثة بالذكر يف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]صحيح الرتغيب[رواه ابن ماجه بإسناد صح _ 1
  رواه مسلم_ 2
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  :من  :سبع جيرى للعبد أجرهن وهو يف قربه بعد موته<<ل رسول ا قا :قال نس عن أ       
   ،أو بنى مسجدا_5، أو غرس خنال_4 ،أو حفر بئرا_3 ،أو كرى هنرا_2 ،هعلم علم_1               

   )1(>>-أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته-7 ،أو ورث مصحفا -6                      

أو صدقة أخرجها من ماله  - 9  ...بيتا البن السبيل بناهأو  - 8 :وفيههريرة ويف حديث أبي -
       )2.(>>يف صحته وحياته تلحقه من بعد موته 

) 3.(>> ...رجل مات مرابطا يف سبيل ا: >>..10- ويف حديث أبي أمامة_  

  )4())احلساب يوم إىل عمله له ينمى مرابط ورجل((....مرفوعا  من حديث سلمانواء 

  
   و التصنيفوفيه ما يدلّ على احلض على ختليد العلوم الدينية بالتعليم،..بعدهمالفضل بقاءه 

محل األوالد على طريق اخلري والصالح، ووصيتهم بالدعاء عند موته،  وعلى االجتهاد يف
  .هإ)) .وبعد املوت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

_________________________  
  رواه البزار وأبو نعيم يف احللية وحسنه األلباني  __1

  ]77برقم  رتغيبصحيح ال[رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي  _2                                  
  ]114صحيح الرتغيب برقم[رواه أمحد  _3 

  3984السلسلة الصحيحة   "الكبري املعجم" يف والطربانيابن أبي الدنيا يف كتاب العيال  _4
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كتاب اجلهاد رواه ابن املبارك يف_1
  .رواه مسلم_ 2
  .وصححه األلباني رواه أبو يعلى_3 

  املصدر السابق 5_4
  

إال  ،كل ميت خيتم على عمله« : قال رسول ا : قبة بن عامر قال ن عع 11_ 
، 1.(»حتى يبعث فإنه جيري عليه الذي ميوت يف سبيل ا(  

من خرج حاجا <<  قال رسول ا :أبي هريرة رضي ا عنه قالعن  13 _
   )3(>>كتب له أجر احلاج إىل يوم القيامة ،فمات

ومن خرج معتمرا فمات  .....<<  قال قال رسول ا رضي ا عنه وعنه  14 _
  )4.(>>.....كتب له أجر املعتمر إىل يوم القيامة 

                       االسالم سنة حسنة سن يفمن <<قال رسول ا  أنرضي ا عنه عن جرير  12 _
)2(.>>....شيء بعده من غري أن ينقص من أجورهممن أجر من عمل هبا فله أجرها، و

 الصاحل ار الرابح يف جريان العملماإلستث

            ومن خرج  ....<<  قال قال رسول ا رضي ا عنه وعنه  15 _  
  )5(>>القيامةغازيا فمات كتب له أجر الغازي إىل يوم 
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آية من كتاب  من علم<<   قال رسول ا  :وعن أبي مالك األشعي عن أبيه قال 17_
  )2.(>>كان له ثواهبا ما تليتا عز وجل ،

  
  

  
  
  

  
  

    
  
  

  ،وخيفى ذكرهم،وتندرس آثارهم،وتبلى   طوى صحائفهم بعد موهتمفكل الناس تُ
   ينمو هذه األحاديث، فيضَلُّ عملهم نصوص يف غري هؤالء املذكورين مآثرهم، 

  .ويرث ا األرض ومن عليها ،إىل أن تقوم الساعة وموازينهم تثقل،    
  
  : وقد مجع بعض هذه اخلصال ونظمها يف أبيات منهم- 
  حسب ما وصله من األخبار وقد حصرها يف تسع خصال،:احلافظ برهان الدين إبراهيم البقاعي - 1

_________________________________  
  املصدر السابق_1
  1335:السلسلة الصحيحة رقم _2

                        ومن حفر .. <<قال رسول ا  عن أبي رافع رضي ا عنه أن 16 _
 أسكنه إىل يوممسكن  ه فيه أجرى ا له من األجر كأجرفأجن مليت قرباً

 )1.(>>القيامة 

 الصاحل اإلستثمار الرابح يف جريان العمل
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   تسعٍ كما قال الرسول املصطفى ***للعبد جيري األجر بعد املوت يف            :فقال

  لٍ نشرعلمٍ والتصدق يف الشفا ***جراء هنرٍ حفر بئرٍ غرس نخ إ       
        1.(وبرتكه ابناً صاحلاً أو مصحفا ***وبناء بيت ابن السبيل ومسجد(  

وقد حتصل من هذه األحاديث أحد عشر (( :لحيث قا،السيوطي جالل الدين احلافظ - 2
  :وقد نظمتها وقلت ،أمراً

  عليه من فعال غري عشر ***إذا مات ابن آدم ليس جيري         
  وغرس النخل والصدقات جتري   *** علوم بثها ودعاء جنل       
  راء هنرـــــــوحفر البئر أو إج*** اط ثغرـــــة مصحف وربـــوراث     
  رــــــاء حمل ذكـــــــإليه أو بن    *** ب بناه يأويـــــــللغريت ـوبي    

  )2.(] اديث بِحصرٍــــــفَخُذْها من أَح***     م لقُرآنٍ كَرِيم ـــــــوتَعلي         
مات فإذا ،موته بعد من ثواهبا املؤمن على جيري ،األعمال هذه أي:قال احملدث املناوي رمحه ا 

   .عشر أحد ،املوت بعد أجورهم عليهم جتري الذي أن األخبار من وحتصل ،منها إال عمله طعانق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/5نظم العقيان يف أعيان األعيان _ 1
  4/227 بن احلجاج الديباج على مسلم_ 2
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          )1.(السخاوي وبسطها _يعين السيوطي_ملؤلفا نظمها

  :أضاف إليها خصلتني :نبليعبد الباقي األثري احلالعالمة  - 3
لّامة عبد عال وزاد شيخ مشاخينا << )2(يف كتابه غذاء األلباب  السفاريين حممد بن أمحد قال

فغير بعضها شيخ مشاخينا وزاد مها السيوطي يف أبيات ظون )3( عليها ثالثة نبلياحل يرثالباقي األ
       :األخريين فقال

  )عد ثَلَاث عشر( علَيه الْأَجر*** إذَا مات ابن آدم جاء يجرِي 
  وغَرس النخْلِ والصدقَات تَجرِي  *** علُوم بثَّها ودعاء نَجلٍ              
  وحفْر الْبِئْرِ أَو إجراء نَهرِ *** اطُ ثَغْرٍـــرِبةُ مصحف وـــوِراثَ      

  )4( ]رــــــاء حمل ذكـــــــإليه أو بن ***ب بناه يأويـــــــت للغريـوبي[       

  )الِ لأَجلِ بِرــــــد في الْقتـــــشهِي(  ***رِيمٍ ـــــــم لقُرآنٍ كَـــــوتَعلي
  )بِشعرِ( فَخُذْها من أَحاديث*** )ن صالحةً ليقْفَىذَا من سك(َ 

         _________________________  
  2/685فيض القدير  _1

  ]:1/30[ غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب _2

3_ وليس ثالثة  خصلتنيالظاهر أنه زاد عليها  
  .البيت غري موجود،وقد أثبته هنا  _4

 الصاحل العمل ار الرابح يف جريانماإلستث
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ومن مات يف طريقه  ،القرب حفر: أربعةويضاف إليها  :- عفا ا عنه الكاتب– قلت - 4 

       :وقلتوغريت بعضها فقدمت وأخرت  فزدهتا ،عمرةلغزو أو حج أو
  عشر سبععد ر ــعليه األج***اء جيريــات ابن آدم جـــإذا م

  وغرس النخل والصدقات جتري*** علوم بثها ودعاء جنل      
  الِ لأَجلِ بِرــــشهِيد في الْقتَ***  اط ثغر ــــاثة مصحف وربور

  )ذاك حفر للميت القربــــك (  ***راء هنر ـــــوحفر البئر أوإج             
            اء حمل ذكرـــــــــإليه أو بن***     ب بناه يأويــــــوبيت للغري     
             ) ارــــيا حبذا واعتم حجأو***   غزولقه ــــات يف طريـــــومن م(    

  )م كالم الرحيم الربــــــــتعلي*** ما رويــــــعن اخلذري فيوجاء (    
  حصرفَخُذْها من أَحاديث بِ*** ةً ليقْفَىــــن صالحـــــذَا من سكَ             

من الصدقات اجلاريةف   
     : ترك علم نافع

تعليمه، و و تصنيفه، ونشره وبثه العلم فكتابة)الديباج للسيوطي(.والتصنيف التعليم هو :اقالو
  .وبر ،من الصادقات اجلارية،وهو حياة ثانية الدعوة إىل كل خريو

  هلا دوام واجلسوم فانية***وبعد فالعلم حياة ثانية:قال الراجز           

 الصاحل ار الرابح يف جريان العملماإلستث



 27 

مل يفقدوا  ،كأئمة احلديث والفقه ،ل أئمة اإلسالمومن تأمل أحوا:ابن القيم رمحه اقول  سبق
  .وإال فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غري منقطع ،منهم إال صورهم

    "السحب الوابلة" قال حممد بن عبد ا بن محيد النجدي يف مقدمة كتابه 
))أمحد من رفع اجلميل أعالماً، ناء ني بالثَّ، ونشر هلم يف اخلافقَالعلماء وجعلهم أعالماً مقدار  

وجعل ذتهم يكرد على ممرجد األحقاب، فكأنَّهم حضور الرتاب م1.())...،وإن واراه(   
  )2.())قيد العلم باملنتفع به،ألن ما ال ينتفع به، ال يثمر أجراً: قال ابن امللك

هو  عيةطباعة كتب السنة، وغريها من الكتب الشرك )3(.>>ونشره مهعلّ ماًعل<<:يف احلديثو
ما من <<:ويف احلديث.>>وعلم يعمل به من بعده<<:حديث آخرويف  .من العلم الذي ينتفع به

أجره إىل يوم القيامة ثم وفاه ا ثوابه يوم  يإال أجر ،فعمل به من بعده رجل ينعش بلسانه حقاً
دعا إىل هدى كان له من األجر  من<<:قال أن رسول ا   وعن أبي هريرة)4(.>>القيامة

  ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل  ،مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/3 السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة _1
  )2/79(مبارق األزهار _  2   

  رواه ابن ماجة بسند حسن _ 3   
  .يف إسناده نظر لكن األصول تعضده: حسنه السيوطي وقال املنذري ـ 4   
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   )1.(>>اتبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا آثام من 
 فوالتصني ممنه، والرتغيب يف توريثه بالتعلياالستكثار  فيه فضيلة العلم، واحلث علىو _

  .فاألنفع ح، وأنه خيتار من العلوم األنفع،واإليضا
  ))والتصنيف مبالتعلي وفيه ما يدلّ على احلض على ختليد العلوم الدينية(( :قال القرطيب_
  
  
  
  
مدة  له أطونّأل ،أليف أقوىل العلم املذكور على التَأن مح(( :ر القاضي تاج الدين السبكيذكو_

  .))انوأبقى على ممر الزم
  هو ما خلّفه من تعليم أو تصنيف ورواية،وربما دخل يف: _قوله_ونقل عن األخنائي _

خبالسماع وكتابة ها، وضبطها، ومقابلتها، وحتريرها،واإلتقان هلاريالكتاب، وتسط ذلك نَس   
  اهـ.ولكن شرطه أن يكون منتفعابهوشراء الكتب املشتملة على ذلك،  ،الطبقات

  ووقْفه هذه  ،ا بقي بعدهيفًأو إبداعه تأل ،له عنهه العلم عند من محثّوب :وقال القاضي عياض_
__________________  

  .رواه مسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجة _ 1   
  

  دائمة الْغَيرِ الْمنقَطعة التَّصنيف الَّذي هو أَجلُّ الْعبادات الْمتَعدية ، وأَعظَم الْأَعمالِ ال"و            
   ."وأَقْوى الصدقَات الْجارِية لجمعه جميع مهِمات الدينِ اعتقَادا وأَخلَاقًا وأَعمالًا                 

     ))بريقة حممودية ((                                               
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  .ومن أحب أن ال ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم: رمحه ا قال ابن اجلوزي
  التذكرة يف الوعظ                                                         

  .الصدقة بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت
  ويفنى العقل ويبقى أثره ***وقد يذهب العامل وتبقى كتبه

 الذين ال حيصى عددهم  من عهد ،فكم من علم مبطون يف كتب خلفها أولئك األعالم<<
 إنتفع هبا خلق يف خمتلف امليادين ،يرث ا األرض ومن عليها أنوإىل  ،الصحابة وإىل اليوم

ومن :يم رمحه اقال ابن الق .وغري ذلك ،ويف احلديث وعلومه ،كعلم القرآن وتفسريه ،والعلوم
وإال فذكرهم  ،مل يفقدوا منهم إال صورهم ،كأئمة احلديث والفقه ،تأمل أحوال أئمة اإلسالم

  .>>ذلك حياة ثانية دوهذه هي احلياة حقا حتى ع.وحديثهم والثناء عليهم غري منقطع
  :أبو الطاهر حممد بن يوسف أنشدني أبو حممد بن السيد لنفسهقال 

      اله حتت الرتاب رميمــــوأوص ***الد بعد موته ــخ يـــأخو العلم ح  
     )1.(ظن من األحياء وهو عديمي ***وذو اجلهل ميت وهو ماشٍ على الثرى     

  
  
  

  إال وكثري من اخللق ال  ،حتى  إننا يف هذه الدنيا ال يكاد مير يوم<< :العلماء بعضقال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/92السري للذهيب _ 1
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وحنن يف القرن العشرين نقلب ،يقلبون كتباً ،يف عصرنا هذا ويف أيامنا هذه ،حيصيهم إال ا  

فهل خطر  ،كم بيننا وبينهم من مئات السنني..ألقوام ماتوا يف القرن الثالث أو الرابع كتباً
لفاكس وال ا أجهزةوال ،م وهم يؤلفون الكتب يف زمن مل تعرف فيه املطابع بتطورهابباهل

هل خطر بباهلم وهم يؤلفون أهنا ستقرء وتدرس بعد  ،الربيد السريعالرسائل اهلاتفية وال 
      :ما كان  بقي:قال نلكن رحم ا م ؟؟مئات السنني

  .وا إن بارك يف شيء نفع***نتفعكم بارك ا يف قلب فا                      
 .فشرقت وغربت ،اجلليلة يف قدرها ،لقد بارك ا يف تلك الرسائل الصغرية يف حجمها 

فهل مسعتم أقوام يف االس أو املساجد يقولون قال  ،وهذا من بركت اإلخالص  تعاىل
التاجر الفالني رمحه ا، ل ذالك الذي نال منصبا رمحه أو قا ،أو قال الغين الفالني رمحه ا

يذكر أولئك مع ما كانوا فيه من األموال والثروات واملناصبأنذر ما ُ ما ،ال ؟؟ا.      
 إال قرابة ،مع أنه ال صلة بالقرابة والنسب ،ما نقرأ ألولئك العلماءيوم وكلّ إننا ندعوا كلّ 

كالمهم، وإن أقواما أحياء القلوب بذكرهم، ناهيك عن  ايكفيك أن أقواما حتي....التقوى
  ، كم من... - وا- نعم  .إه>> .تقسوا القلوب بل متوت بذكرهم، ناهيك عن كالمهم

من  وكم. لتكون من أصحاب القبوركلمات ولدت ميتة، ومن ثَم جعلت هباء مع أصحاهبا، 
 فرعها يفكلمات ولدت حية، وبقيت فيها احلياة مع حياة أصحاهبا وبعد مماهتم، أصلها ثابت و

  هذه الكلمات  حتيا أو متوت على حسب ما يف- .السماء تؤتي أكلها كل حني بإذن رهبا
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  .إه>>القلوب من الصدق واإلخالص
  بعد املمات مجال الكتب والسري  *** مجال ذي األرض كانوا يف احلياة وهم       

  .وكالمهم ملصنفاهتم وقبوالً أقواهلم، يف ،ونوراًعلمهم بركةوبإخالص العلماء ترتاءى لنا 
  بأجسادهم، أموات وأقواهلم، علمهمب أحياء! ا سبحان

  الطيبني ثناء أينما ذكروا* * * أهال بذكرهم  بأهل العلمأهال  
  قد نشروا العاملنيكأهنم بني * * * أشخاصهم حتت أطياف الثرى وهم 

 نافعاً علماً بعده ا هرمح ترك وقد :يقول ابن كثري عنه ،اإلمام البخاري صاحب الصحيحذا هف
  .احلياة يف الصاحلات من أسداه مبا موصول هو بل ،ينقطع مل فعلمه .املسلمني عميجل

  سيبقى له ذكر وصيت فينفع * *  لئن مات من يرعى األنام بعلمه
  نبعي سيبقى علمهم يف الناس * *  هلهوإن مات حفاظ احلديث وأ

 :ومل يزل يؤرخ أخبار العامل حتى صار هو تارخيا : ــ رمحه اقال أيضا عن احلافظ ابن اجلوزي و

  كتوباحتى رأيتك يف التاريخ م ***مـا زلـت تـدأب فـي التاريخ جمتهدا      
املرسومة  ةاجلبار مدهوومثرات جه مولكن ذكراه ،حاًاروأو ماًون جسولقد فارق 

  مل تزل وال تزال حتيى حياة طيبة، ،على صفحات التاريخ
  :د ا ابنِ األعرابيقال أبو عب
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 نسل ال خيشى عليه موت أو عقوق

 إالَّ خبروج الدجالغراس ال ينقطع أمده 

 نسل ال خيشى عليه موت أو عقوق

  ألبّاء مأمونون غيبا ومشهدا* لنا جلـساء مـا نــملُّ حـديثَهم     
  وعقلًا وتأديبا ورأيا مسدّدا* يفيدوننا من علمهم علم ما مضى     
    ةشرى وال سـوء عتُخْش وال نَتَّقي منهم لسانًا وال يدا* بال فتنة  

  وإن قُلْت أحياء فلست مفَندا* قُلْت أمـوات فلـست بكاذبٍ فإن              
      

  
  

  .العلمراس غ ،و هلذا كان أفضل الغراس الذي الينقطع أمده إال خبروج الدجال

 يف َ السنة نشر و قدميه، على املغرب و املشرق طوف"القرطيب بن خملد بقي" احلافظ فهذا 
  ".الدجال خبروج إال يقْلَع ال غرسا هلم تغَرس لقد: "قال و األندلس

  املُتضوع نشره ويبقى ليزو ***فإنه الذكي الورد ذهب فإن          
  واملشيع بعده من هوعائد ***طبيبه وماض ماض الفتى وإن          

  يفقدا أن اتـــم إن حقه من***فما يـــح وهو يرجى من            
  
  
  

  فأجاب إجابة  ،يبقى بعده ليذكر ذكر،بال أنثى وال هم أن يرى شيخه على بعضعز  وقد
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  رم الولد، فلن ينقطع له األثر، ألن نسله الذي سيرتكه بعده أغال ه وإن ححامسة جازمة، أنّ
أبو حيث أنشد   - ربنشر العلم واخل: مها ،ال خيشى عليه عقوق أو موت ،من الدرر وأحال

   :لنفسه ا الرزجاهي عمرو حممد بن عبد
  كرأنثى وال ولد ذَ بال ولد ***ر عزيز أن نراك مع الكبَِ لواوقا

 فقلت ***كر الفتى يبقى له بعد موته وذ ردعوني إن ذا كله مس  
  والد من املنظوم والعلم واخلربخ تثْبثَ *** قالئد رت غُلي إذا ما مسونَ 
  )1.(وت أو عقوق من البشرإذا خيف م ***ال أخشى عليهن موهتا  

 وكما قال أبو الفتح علي بن حممد البسيت رمحه ا:   
  ا مل يكن له نسلإذ ذكروليس له  ***املرء يبقى بنسله ذكريقولون    
    نسلو ذاه نسل فإنا بفمن سر***فقلت هلم نسلي بدائع حكميت   

  يبأيها الوطن احلب:   ويف هذا يقول العالمة البشري اإلبراهيمي
رضيت من قسمة ا أن مل جيعلين أباً ألبناء الصلب وأفالذ القلب وحدهم، ولو خلقت هلم  

   بل...حلبوت وأبوت، وعثرت يف مصلحتهم وكبوت، ولصنعت هلم ما تصنع الطري ألفراخها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            ]1/133السري للذهيب _ 1
  صنعت هلم ما يصنع اآلباء ألبنائهم: أبوت _2
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أباً ألبنائك كلهم، يلوذون من علمي بكنف رعاية، ويعوذون من حلمي بسور محاية، جعلين 

                              .فأسوق ضالَّهم ليهتدي، وأحث مهتديهم ليزداد هداية
  جتارة مبثلها يتنافس املتنافسون                               

  :قال الشيخ السعدي 
  املعلم مأجور على نفس تعليمه ، سواء أفهم املتعلم أو مل يفهم ، فإذا فهم ما علمه ، وانتفع به " 

ثلها بنفسه أو نفع به غريه كان األجر جارياً للمعلم ما دام النفع متسلسال متصال وهذه جتارة مب
يتنافس املتنافسون ، فعلى املعلم أن يسعى سعياً شديداً يف إجياد هذه التجارة ، فهي من عمله 

   )2.(} إنا حنن حني املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم {وآثار عمله 

  
  .والعاملون وإن ماتوا فأحياء*** اجلاهلون ماتوا قبل موهتم    :كما قال الشاعر

من الصدقات اجلاريةو :  
                                                               .أبويه عمل ،بسببه ينقطع ال ممنوهو  : ولد صاحلترك 

  ودعاء جنل :ذكر السيوطي رمحه ا يف أبياته قال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  4/184آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي  _1

  ٤٥٠الفتاوى السعدية ص" _2
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 >>أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته...سبع جيرى للعبد أجرهن وهو يف قربه <<:يف احلديثو

   .>>ولد صاحل يدعو له:..خري ما خيلف الرجل من بعده ثالث<<:ويف لفظ
      )1(>>با صاحلا فيدعو فيبلغه دعاؤهمرجل ترك عق <<روايةويف 

تلحق الوالدين بعد  ،الولد تدل على أن الصدقة من :وأحاديث الباب ـ رمحه ا ـ قال الشوكاني
  ...ويصل إليهما ثواهبا ،بدون وصية منهما موهتما

  :وفيه فوائد
  .فيه فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صاحل :الفائدة األوىل 
واب وأن ث:..األلباني رمحه ا قال .خبالف غريه ،أن الولد من سعي أبيه:الثانيةالفائدة  

  >>..ألنه من سعيه خبالف غري الولد يصل من الولد إىل الوالد ،الصدقة وغريها
  هو الصاحل ألن به؛ قيده فلوىل صالحه ما وصل دعاؤه،..)):ولد صاحل: الثالثةالفائدة  

 قَالَو}الْمتَّقني من اللَّه يتَقَبلُ إِنَّما{: تعاىل قال كما أعماله، وتقبل دعوته، تستجاب لذيا
قيد :رمحه ا ابن امللك رمحه اقال و.الْمؤمن :الْمراد من الصالح:  ابن حجر الْمكِّي

  من سيئة ولده إذا كان نيته  بباأل بالصاحل ألن األجر ال حيصل من غريه،وأما الوزر فال يلحق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )3984برقم(  السلسلة الصحيحة _1
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  )1( إه.يف حتصيل اخلري

 بل اً،كر يف احلديث أن ما يصل امليت من ولده الدعاء، ولكن هذا ليس قيدذُ :الرابعةالفائدة  
  أن"جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو ذا عنوجاء ما يؤيد ه.أعمال اخلري والرب سائر يصله

 مخسني حصته حنر العاص ابن هشام وأن بدنة، مائة ينحر أن اجلاهلية يف نذر وائل بن العاص
 فصمت بالتوحيد، أقر كان فلو أبوك أما":فقال ذلك؟ عن النيب عمراً سأل وأن بدنة،

   )2(" ذلك نفعه عنه وتصدقت
ومثله ،الوالد تلحق والصوم الصدقة أن على واضح دليل واحلديث :قال الشيخ األلباني رمحه ا 

   من الولد كان وملا. منهما وصية بدون ثواهبا، إليهما ويصل ،مسلمني كانا إذا موهتما بعد الوالدة
 وخالصة...}سعى ما إال لإلنسان ليس وأن{ تعاىل قوله عموم يف داخل فهو الوالدين، سعي
 وليس سعيهما، من ألنه ،والديه عن القرآن ويقرأ ويعتمر وحيج ويصوم يتصدق أن للولد أن ،ذلك

  )3()).أعلم وا. إليه اإلشارة سبقت مما ليلالد خصه ما إال ،غريمها عن ذلك له
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  79/ 2ـ مبارق األزهار 1
  ـ رواه أمحد وصححه االلباني2
  1/874ـ الصحيحة 3
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  قال>>تركه صاحلاً وولداً << :أنه قال عن النيب  ثبت يف احلديث :اخلامسةالفائدة  

 لصالحه أن وحيتمل ،هنا إرادته :فيحتمل له، يدعو بكونه غريه يف يدوزِ ،فهخلَّ أي :الصنعاني
  ابن امللك لذي رجحهواإلحتمال األخري هو ا .)1))(.ذلك يف السبب ألنه عمله أجر جيري
ألن  ،نه قيدألعلى الدعاء ألبيه ال  للولد حتريضا ،ر الدعاء لهكوإمنا ذُ<<:بقوله تعاىل ا رمحه

ال،كمن غرس  وسواء دعا ألبيه أ صاحلاً ما عمل عماللصاحل كلَّاألجر حيصل للوالد من ولده ا
  )2(>>مل يدع وكذلك األم  وصل له من أكل مثرهتا ثواب سواء دعا له من أكلها أشجرة حي

ما يفعله الولد الصاحل من األعمال الصاحلة،فإن لوالديه :حيث قال الشيخ األلباني رمحه ا وكذلك
  )3...))(مثل أجره،دون أن ينقص من أجره شيء ألن الولد من سعيهما وكسبهما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   4/136مع الصغري  ـ التنوير شرح اجلا1
  2/79 البن امللك مبارق األزهار يف شرح مشارق األنوار ـ2
يال على مل جيعل لألب مثل عمل مجيع ابنه ، وال نعلم دل النيب  ((وأبى ذلك شخ اإلسالم رمحه ا حيث ذكر أن  ـ3

ذلك ، وإمنا جعل ما يدعوه االبن له من عمله الذي ال ينقطع ، خبالف الداعي إىل هدى ، كان له مثل أجر املدعو ، 
وهذا الفرق ظاهر ، وهو أن الداعي إىل هدى أراد إرادة جازمة فعل ذلك اهلدى حبسب قدرته ، وهو مل يقدر إال 

 انتهى" . كان مبنزلة العامل له : رادة جازمة ، وعمل منه ما يقدر عليه على األمر به والدعاء إليه ، ومن أراد عمال إ

   =نقطعإذا مات ابن آدم ا( ( مل يثبت أن كل عمل يعمله الولد يكون ألمه أو أبيه مثل أجره ، وإمنا قال : وقال أيضا.
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  .بأنه يصله ما كان سبباً فيه ودلَّه عليه وعلَّمه إياه: وتوسط بعضهم يف القول

  . خيفى ويف عد الولد من األعمال جتوزٌ، ال: السندي ول اإلمامق:السادسةالفائدة  
 مجلة د منلجعل الشارع الو : ((قائال- ه تعاىل عنه عفا اللَّ - " ذخرية اتبى"تعقبه صاحب 

رضي اللَّه عنها  - كسب اإلنسان، فقد أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح، من حديث عائشة  ؛
 كماكسبا، ، فسماه"ولده من كسبهإن أطيب ما أكل اإلنسان من كسب يده، وإن : "مرفوعا ،- 

واللَّه تعاىل أعلم بالصواب، وإليه املرجع، واملآب، وهو . عده يف هذا احلديث من أعماله
  .املستعان، وعليه التكالن

من الصدقات اجلاريةو:   
  : كريمال لقرآناتعليم 
أمنى ا أجره إىل  ،م آية من كتاب ا أو بابا من علممن علّ<<:سعيد اخلدري مرفوعا أبيعن 

  )1(.>>يوم القيامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) حلل اجلنة  إن الرجل إذا قرأ القرآن فإنه يكسى والداه من: ( ، ويف احلديث اآلخر ... ) عمله إال من ثالث =
، وحنو ذلك مما فيه أن الوالد حيصل له نفع وثواب بعمل ولده ، لكن ال جيب أن يكون ) بأخذ ولدكما القرآن : ( ويقال 
  إه.))إن له مثل أعمال أمته اليت دعاهم إليها، ف، خبالف الداعي إىل اخلري ، كنبينا ... مثله 

   ضعفه األلبانيو يف تارخيه ابن عساكر  اهروـ 1
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 ـ

  )1("ثواهبا ما تليت من علم آية من كتاب ا عز وجل ، كان له "   وثبت عن النيب 

 من وهو ،األعمال انقطاع وقت وهو ،الساعة قيام إىل ،له جاريا أجره زال ال :قال الصنعاني
   )2()).املوت بعد أجورهم جيرى الذين

  :ض ا جل وعال يف كل عصر ومصر كوكبة عظيمة حظيت هبذا األجر، منهمقَي دوق
فسندهذا احلديث مير )وعلَّمه رآنالْقُ تعلَّم من خيركُم(راوي حديث  أبو عبد الرمحن السلمي

 أقعدني الذي فذاك (( الرحمنِ عبد أَبو قَالَ، اللَّه رسولُ عن بأبي عبد الرمحن عن عثمان
فمن خالفة عثمان  )3( ))يوسف بن احلجاج بلغ حتى عثمان زمن يف القرآن وعلم،هذا مقعدي

،ويف هذه الفرتة إىل إمرة احلجاج قرابة أربعني سنة،نذر فيها نفسه لتعليم القرآن يف مسجد الكوفة
كثرت فيه الفتوحات فرآى نفسه جماهدا يف ثغرة ظلّ يالزمها ما برح وهو يقرئ و كان اجلهاد قائماً

تاب ا ال تربحوا مواقعكم حافظوا على الثغور اليت أنتم فيا أهل القرآن،يا معلمي ك .القرآن
   فهذا احلديث يستقر أثره يف نفسك إذا فعلت مثل أبي عبد الرمحن.فيها
 بتلقنه ينال اإلنسان ألن وتعليمه، تعلمه وفضل القرآن شرف بيان الفقه من احلديث هذا يف((

_____________________   
 1335الصحيحة برقم لسلةالسقال األلباني سنده جيد ـ 1

  10/317التنوير شرح اجلامع الصغري  2 _
  وصححه األلباني.صحيح حسن حديث هذا :الرتمذي وقال)الفتح  4639رقم (رواه البخاري _ 3
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 آية منه تعلم لو أنه اليقظ للفطن األوىل أن أرى أني إال العاملني؛ درجة وبتلقينه املتعلمني درجة

 استطاع ما ليتلقن بل حينئذ، معلّ كله القرآن تعلم إذا حتى يصرب وال وقته، يف واحدة علمها
 يديه، بني يسعى نورا - بلغ ما - عنه ذلك انتشار فيكون يومه من قدر إن لغريه ليلقنه ثم حفظه
  )1()) .غريه ختم قد العزيز الكتاب خيتم أن إىل وليكون
القاضي الفقيه  ،ية السلف وعمدة اخللفبق ،الويل الصاحل الورع الزاهد ،اإلمام العالمة- :ومنهم

يعلم الصبيان  :بن حممد بن حسن بن حممد بن أمحد بن عسني الشافعيا عبد ا كان رمحه ا
  ... القرآن، وحفظ القرآن عليه خلق كثري،

  .ذا ما ال حيصى عده، من املشايخ من وفقوا هلذا األجر املدخور، والعمل املربورويف عصرنا ه

  اخلياط االمام القدوة املقرئ، شيخ االسالم أبو  - رؤي: قال السمعاني عتبار أن اإلمامويروى لإل
: بعد موته، فقال  - منصور حممد بن أمحد بن علي بن عبد الرزاق البغدادي اخلياط الزاهد

   )2()) .غفر ا يل بتعليمي الصبيان الفاحتة((
  ثرويبقى األ فنىوتوت مت ***فأقرئ ما استطعت من البشر 

  
___________________________  

  الصحاح معاني عن اإلفصاح_ 1
  19/224 بالءلنا سري أعالمـ 2
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ومن الصدقات اجلارية   

  . رواه ابن ماجة بسند حسن»ثه ومصحفا ور« كما يف احلديث :وراثة مصحف

قال املناوي رمحه ا: تركه: أي إه))يعين ليقرأ فيه ،ف لوارثه من بعدهأي خلّ :ثبتشديد ور 
طبع مصحفاً على  ،منويدخل فيه أيضا كما قال بعضهم .))حياته حال يف وقفه: وقيل إرثًا،
   ،نفقته

صديق أَبو بكْرٍ ال همويف مقدمت قد ورثها صحابة النيبفهذه املصاحف اليت متأل أرجاء الدنيا - 
هنع اللَّه يضفقمت :هو القائلف:فتوىل مجعه زيد بن ثابت مبشورة من عمرالذي أمر جبمعه .ر

  .فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع واألكتاف والعسب وصدور الرجال
  :ةوحنن نذكر من أعياهنم مجاع ،يف هذا األجر وقد تنافس الناس يف كتابة املصاحف طمعاً

كان :انه:ذكروا له فضائل كثرية مجة منها- سبق ذكره– اإلمام العالمة الويل الصاحل الورع الزاهد- 
   )1()).مخسني مصحفاًينسخ املصاحف وجيتهد يف ضبطها، وتصحيح رمسها وكتب حنو 

أبو العباس احلليب ثم املصري املعروف  أمحد بن حممد احلليب بن عمر بن نسوار بن عبد الباقي- 
  كان منقطعاً مبسجد املصاحب فسألته كم  ـ بفتح احلاء املهملة والفاء وسكون النون ـ جلةحبفن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )1/24(النور السافر عن أخبار القرن العاشرـ 1
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   )1)) (املائة فقال حنو مصحفاًكتبت 

وكتب خبطه زيادة على مخسني : خطاب بن عمر الدجنيهي ثم القاهري األزهري الشافعي- 
  )2(.))مصحفاً

  وكان  ،كان يعلم الصبيان.فقيه مالكي: عبد ا بن عبد الرزاق بن عبد العظيم العثماني- 
  )3()).مصحفا سبعنيمع التعليم نساخا، كتب ما ينيف على 

  )4( يكتب ختمة ويوقفه يف كل رمضان ،كاناملفيت األوحد أمحد املعريإسحاق بن  الكمال_
 راجح عقل له حمرتما، معظما الناس عند حمبوبا كان:احللو السالم عبد بن حممد_ 

 ذلك أمت وعندما.كرميا مصحفا مخسني ونسخ الستة الكتب اجلميل خبطه نسخ ووجاهة،
 رمحه اآلخرة ثواب ورجاء ذلك نسخ من عليه حصل ملا فرحا كرمه فيها أظهر وليمة جعل
ما نقرأ يف مصاحف طبعت على نفقة فالن  واليوم كثرياً ...وكثري وغريهم كثري)) .ا

  .ال حيرمنا وإياهم األجر والثواب أسأل ا أنوفالن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )1/97(درر الكامنة ال ـ1
  )2/94(الضوء الالمع _2

  ـ اإلعالم للزركلي3   
  23/248 سري أعالم النبالء_4   
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  اانتصب أقدامه على ميت ورب ***مسكنه القرب رخام حي رب يا     
  .إن السباق عليك اليوم قد وجبا ***اترك بعدك أثرا، وذكرا حسناف             

من الصدقات اجلاريةو  
  نهر الراء إج

كرا  ـ رمحه ا ـ قال املناوي>>أو كرى هنراً<<ويف رواية  )1(>>أجراه أو هنراً..<<:لقوله 
ره وأجرى فيه أي حف: وقال))إذا استحدثت حفره فهو مكرى ،من كريت النهر أكريه كرياً :هنراً

  )2.())املاء لتحيى به األرض وأهلها
وألن املاء به حياة الناس  .أجرى ا له العمل بإجرائه النهر ، حيثواجلزاء من جنس العمل

 كبد كلّ يف فقال أجراً البهائم يف لنا إن ا رسول يا قالوا <<:وزروعهم ومواشيهم ويف احلديث
ما من مسلم يزرع <<:  وقد قالزرع األرض س من جنوإجراء النهر  )3.(>> أجر رطبة
كان  ،ذاوهل>>إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة فيأكل منه طري أو أو يغرس غرساً زرعاً

  .وأفضل ما يتقرب به العبد إىل ربه إىل النيب  أحب ،هذا النوع من الصدقة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]صحيح الرتغيب[ والبيهقي حسن بإسناد ماجه ابن رواه _1
  2/685فيض القدير _2 
  ومسلم والبخاري مالك _3 
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  )1(.>>املاء <<:قال؟إليك أي الصدقة أعجب:فقال أتى النيب  أن سعداً:عن سعيدف

ه من خري أنواع اإلحسان؛ وذلك لشدة حاجة أن سقي يعين: ((قال الشيخ عبد احملسن العباد
 الناس إىل املاء، وعدم استغنائهم عنه، فاإلحسان يف بذل املاء ملن حيتاج إىل شربه، ومتكينه منه 

فعل عظيم، وله ثواب جزيل، وهذا احلديث يدل على عظم شأن إنفاق املاء ملن حيتاجه، وبذله 
  .))مادة احلياة، وبه حياة املخلوقاتنه، فهو يف سبيل ا، وتسبيله للناس حتى يستفيدوا م

يا رسول ا، إن أم سعد كانت حتب الصدقة، أفينفعها أن أتصدق : قال سعد :وعن أنس قال
أمر سعد بن عبادة أن يسقي عنها   أن النيب :ويف رواية).نعم وعليك باملاء: (عنها ؟ قال

  .ا تعاىلفدل على أن سقي املاء من أعظم القربات عند .>>املاء
   .من كثرت ذنوبه فعليه بسقي املاء: وقد قال بعض التابعني

 وأحياه موحداً فكيف مبن سقى رجال مؤمناً ذنوب الذي سقى الكلب،وقد غفر ا.  
املاء، أمل تروا إىل أهل النار حني استغاثوا بأهل : أي الصدقة أفضل ؟ فقال: سئل ابن عباس

  يف هذه اآلية دليل على أن : قال القرطيب.؟"اء أو مما رزقكم انا من املأن أفيضوا علي" اجلنة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .رواه أبو داود وحسنه األلباني _1
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  )1(.سقي املاء من أفضل األعمال

  هو الذي حفر هنر معقل  :قال البغوي .بيعة الرضوانأسلم قبل احلديبية، وشهد  :معقل بن يسار
  رمحها ا _زبيدة بنت  جعفر _األمرية أمة العزيز قصة املرأة الصاحلة

   مكة أهل سقت: الطوال اليد ،ذاتالرشيد هارون العباسي اخلليفة زوجةو  األمني أم اجلليلة السيدة
   أهل إىل لتوصله أي-  أميال عشرة املاء أسالت و !بدينار )املاء قربة( الراوية كانت أن بعد املاء،

 وهي-  البستان عقبة وعملت ، احلرم إىل احلل من غلغلته حتى ، الصخر جتوبو اجلبال ختط - مكة

 كانت ولو ، اعملها :فقالت !!ةبريك نفقة يلزمك :وكيلها هلا فقال ، - اجلبل داخل بالنفق أشبه

    ))_دينار ألف وسبعمائة ألف ألف عليه فقةالن فبلغت _عنها ا رضيبدينار، فاس ضربة
-  معول بأول يل غفر( :فقالت )بك؟ ا فعل ما( :هلا فقال املنام، يف املبارك بن عبدا رآها قدو

وهذا من أهم أعماهلا وهلا اليوم وقف حكومي يعرف  !)2()مكة طريق يف ضرب - فأس أي
تغمدها ا .ملكة العربية السعودية،تكرميا هلابوقف عني زبيدة ضمن اهليئة العامة لألوقاف يف امل

  وعاش قوم وهم يف الناس أموات*** قد مات قوم وما ماتت مكارمهم      .   برمحته
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7/215تفسري القرطيب ـ 1
  2/314 خلكان ابن األعيان وفيات وانظر 1/238 األلقابو األمساء عن النقاب كشف ـ2
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من الصدقات اجلاريةو  
  حفر البئر 

أوحفر  ..«.:ويف احلديث– ينال هبا العبد شرف استمرار العطاء اليت وهو من اخلصال العظيمة
وحفر اآلبار للسقي سواء  ".وقد سبق ذكر النصوص الدالة على فضل سقي املاء .» البئرا

الثواب عليها مستمراً هبذه الناس أو لسقيا الدواب من الصدقات اجلارية اليت يكون لسقيا 
الصدقة، ألن أجر الصدقات منه ما هو منته بانتهاء بقائها ملن يستحقها، ومنه ما هو مستمر 

املسجد باستمرار، ومثل حفر اآلبار الستمرار الصدقة، كبناء املساجد، فالناس يستفيدون من 
نها إىل الناس كي يشربوا منه، فمادام النفع حاصال فإن األجر مستمر ودائم، وهذا ومد املاء م

  )1(" الذي هنا من الصدقة اجلارية

 ؟أفضل الصدقة فأي ماتت أمي إن ا رسول يا قلت قال عنه ا رضي عبادة بن سعد عن 
    )2()).دسع ألم هذه وقال بئراً فحفر .»املاء «  :قال
  .رومة حفر بئر :عثمان بن عفانو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .شرح سنن أبي داود للشيخ العبادـ 1

  وحسنه األلباني داود أبو رواهـ 2
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 املدينة ال وقد كانت رومة قبل قدوم النيب ).1(»بئر رومة فله اجلنة  من حفر«  :وقد قال 

يشرب منها أحد إال بثمن ، فلما قدم املهاجرون املدينة استنكروا املاء ، وكانت لرجل من بين 
" يعنيها بعني يف اجلنة؟تب« :، فقال له النيب ومة ، وكان يبيع منها القربة مبدغفار عني يقال هلا ر

  - ه عنه رضي اللّ - ليس يل وال لعيايل غريها ، فبلغ ذلك عثمان ! يا رسول اللّه :فقال 
ها ما جعلت له ؟ أجتعل يل في: فقال ى النيب ثم أتشرتاها خبمسة وثالثني ألف درهم ،فا

  .»قد جعلتها للمسلمني :قال "نعم :"قال
ا وإن كانت أولً" . . . : يف اجلمع بني لفظ احلفر والشراءـ رمحه ا ـ  قال ابن حجر :فائدة
لعل العني كانت جتري إىل بئر فوسعها وطواها فنسب فال مانع أن حيفر فيها عثمان بئرا، و عيناً

  " .حفرها إليه 
كانت رومة ركية ليهودي يبيع املسلمني ماءها ، فاشرتاها عثمان بن عفان من اليهودي : وقيل 

   .بعشرين ألف درهم ، فجعلها للغين والفقري وابن السبيل
يا رسول ا، إن أحب : ل، فقالكان أبو طلحة أكثر أنصاري باملدينة ماال من خن: قال أنس

  رسول ا حيث أراك برها وذخرها، فضعها يا  ، وإهنا صدقة ، أرجوأموايل إيل بريحاء
__________  

  ) 4500(ـرواه الدارقطين رقم 1
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1("ذلك مال رابح، وإنى أرى أن جتعلها يف االقربني ! بخ : "فقال.ا(   

            وبئر عروة  - .عروة باملدينة، وما باملدينة أعذب من مائها الذي حفر بئرهو  - عروة بن الزبري
  : وفيه يقول الشاعر طيب املاء، )2(.»مشهور بالعقيق

  قصدا إىل البئر اليت كان حفر* لو يعلم الشيخ غدوي بالسحر 
األعمال اليت جيري ثواهبامن و :الصدقة اجلارية:  

   )3())وصدقة جتري يبلغه أجرها((  يف احلديثو .أنفعها وأدومها ،فأفضل أنواع الصدقات 
يف صحته وحياته تلحقه من بعد موته  ،أو صدقة أخرجها من ماله...<<قال و

 <<ويف رواية )4(>>فأجرها جيري له ما وجدت ،ومن تصدق بصدقة<< :وقال >>
   )5(>>جرت أجرها ما ،ورجل تصدق بصدقة جارية له من بعده

__________________ 
  أخرجه مالك والبخاري _1 

  االكرب وهو مما يلي احلرة : موضع بناحية املدينة، ويقال مها عقيقان: العقيق ـ 2
  رواه ابن ماجة بسند حسن ـ3
  الطرباني وحسنه األلبانيـ 4
  )3984 :رقم( الصحيحةالسلسلة ـ 5
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     كل عمل صاحل يستمر لإلنسان بعد : والقاعدة يف الصدقة اجلارية
 شرح رياض الصاحلني ابن عثيمني                 "   موته 

  
  
  
  

  )الديباج للسيوطي( الوقف هي :قالواوهنا 
عينه  ما ميكن االنتفاع به مع بقاء: يل املنفعة واملراد باألصلل وتسبهو حتبيس األص :الوقفو

كالثمرة  الغلة الناجتة عن ذلك األصل: واملراد باملنفعة ،وحنوها ،والبساتني ،والدكاكني ،كالدور
 عمر أَصاب:قَالَ ،عنهما اللَّه رضي عمر ابنِ عنثبت . واألجرة وسكنى الدار وحنوها 

ببِخَيضًا رفَأَتَى أَر بِيالن  َفَقَال تبضًا أَصأَر لَم بالًا أُصقَطُّ م أَنْفَس هنم في فَكَينرتَأْم بِه 
 ولَا يوهب ولَا أَصلُها يباع لَا أَنَّه عمر فَتَصدقَ بِها وتَصدقْت أَصلَها حبست شئْت إِن قَالَ
وريي ثف اءى الْفُقَربالْقُرقَابِ والري وفبِيلِ وس اللَّه فالضَّينِ واببِيلِ ولَا الس احنلَى جع نم 

  )1())فيه متَمولٍ غَير صديقًا يطْعم أَو بِالْمعروف منها يأْكُلَ أَن وليها

 أوقفوا ممتلكاهتم،و ،فحبسوا أمواهلم ،ن أنعم ا عليهممم ،ولقد تسابق املتسابقون األخيار
  وقد كان".باستمرار وجود الوقف مبعد موهت يهموصول الثواب إليف  طمعاًوتنافسوا فيها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ
  رواه البخاري ومسلم رواه ـ 1
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. رضوان ا عليهم يف بداية فجر اإلسالم يعانون من قلة ذات اليد وضيق العيش الصحابة

األموال كان مههم منصرفاً إىل كيفية استثمارها  وملّا فتح ا عز وجلّ هلم خزائن األرض وأتتهم
   ."يف آخرهتم

  )1()ذو مقدرة إال وقف مل يكن أحد من أصحاب رسول ا :( رضي ا عنه قال جابروهلذا 
 أبو الدحداح أوقف ستمائة خنلة صدقة  

لذي من ذا ا:ملا نزل: زيد بن أسلم أخربنا معمر عن: روى عبد الرزاق يف مصنفه قال 
فداك أبي وأمي يا رسول ا إن ا يستقرضنا : قال أبو الدحداح}حسناً يقرض ا قرضاً

فإني إن أقرضت ربي : قال). نعم يريد أن يدخلكم اجلنة به: (وهو غين عن القرض ؟ قال
  فناولين يدك؛ فناوله : قال) نعم: (قرضا يضمن يل به ولصبييت الدحداحة معي اجلنة ؟ قال

رسول ا  ال أملك : فقال: يده إن يل حديقتني إحدامها بالسافلة واألخرى بالعالية، وا
اجعل إحدامها  واألخرى : (قال رسول ا . غريمها، قد جعلتهما قرضا  تعاىل

فأشهدك يا رسول ا أني قد جعلت خريمها  تعاىل، : قال) دعها معيشة لك ولعيالك
  فانطلق أبو الدحداح حتى ). إذا جيزيك ا به اجلنة: (قال. ةوهو حائط فيه ستمائة خنل

       ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ البيهقي 1
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  : جاء أم الدحداح وهي مع صبياهنا يف احلديقة تدور حتت النخل فأنشأ يقول     

  إىل سبيل اخلري والسداد *** الرشاد هداك ربي سبل              
    فقد مضى قرضا إىل التناد  ***بيين من احلائط بالوداد         
  بالطوع ال من وال ارتداد ***أقرضته ا على اعتمادي       

  فارحتلي بالنفس واألوالد *** إال رجاء الضعف يف املعاد             
  ادـــــه املرء إىل املعــــــقدم ***والرب ال شك فخري زاد                

 ربح بيعك بارك ا لك فيما اشرتيت، ثم أجابته أم الدحداح وأنشأت: ت أم الدحداحقال
  مثلك أدى ما لديه ونصح  ***ح رك ا خبري وفربش            :تقول

  بالعجوة السوداء والزهو البلح ***نح ع ا عيايل ومقد متَّ    
  عليه ما اجرتحطول الليايل و ***والعبد يسعى وله ما قد كدح       

حتى  ،وتنفض ما يف أكمامهم ،رج ما يف أفواههمثم أقبلت أم الدحداح على صبياهنا ختُ
ويف .)1())كم منعذق رداح ودار فياح ألبي الدحداح( أفضت إىل احلائط اآلخر؛ فقال النيب 

  ."مرارا -  دواح ألبي الدحداح يف اجلنةكم من عذق "  السلسلة الصحيحة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3/239ـ تفسري القرطيب 1

 الصاحل ار الرابح يف جريان العملماإلستث



 52 

  
: بالفتح ) العذق ( و . دوحة : العظيم الشديد العلو ،و كل شجرة عظيمة : الدواح 
   )نهايةال(.النخلة 

د ا وعب ،وابن عمر ،وعلي ،والزبري ،وطلحة ،كعثمان :وقد حبس كثري من الصحابة - 
أمالكه خبيرب على أوالده،  - رضي ا عنه - أوقف عثمان بن عفانوبن العاص،  عمروبن 

عيوناً  - رضي ا عنه - وأوقف علي بن أبي طالب_.كما سبل بئر رومة لوجه ا تعاىل
كما أوقف ضيعتني تسمى إحدامها عني أبي نيزر، والثانية تسمى البغيبة، . من املاء يف ينبع

بسم ا الرمحن الرحيم هذا ما تصدق به عبد ا علي أمري املؤمنني، : "وقفها وجاء يف
والبغيبة، على فقراء املدينة وابن السبيل ليقي  يعتني املعروفتني بعني أبي نيزر،تصدق بالض

هبما وجهه حر األرض وهو خري القيامة يوم النار ا ال تباعا وال تورثا، حتى يرث ا ،
  ..".الوارثني، إال أن حيتاج إليهما احلسن أو احلسني فهما طلق هلما وليس ألحد غريمها

  .دارها صدقة حبس ال توهب وال تورث - رضي ا عنهما - وقد أوقفت أمساء بنت أبي بكر _

بأرضها اليت بالغابة  - رضي ا عنها - وتصدقت أم املؤمنني أم حبيبة بنت أبي سفيان_
  .حبساً ال تباع وال توهب وال تورث ،صدقة على مواليها وعلى أعقاب أعقاهبا

  :أعبده يف سبيل او أدرعهوليد وحبس خالد بن ال_
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: حتى قال ابن جبري يف رحلته ،وقد كثرت املدارس وأوقافها يف املشرق كثرة هائلة((
األوقاف على طالب العلم يف البالد املشرقية وخاصة دمشق، فمن شاء الفالح من  وتكثر(

 هلا فراغمغربنا فلريحل إىل هذه البالد جيد األمور املعينة على طلب العلم كثرية، وأو أهل
   :ومدارسها سلطان بن علي الكتاني يف وصف دمشق ومما قاله).البال من أمر املعيشة

  يكابد حرية ما أَمها مرء **ومدارس مل تأهتا يف مشكلٍ
  وأئمة تلقي الدروس وسادة  ** وهبا وقوف ال يزال مغَلُّها

  ومتوال وخصاصةً إال اهتدى  ** ال وجدت فتى حيل املشكالإ    
مل يكن يأكل من فواكه دمشق ) هـ 676:املتوفى سنة ( اإلمام النووي وحسبنا أن نعلم أن

وهو اإلمام الورع الذي خيشى أن يكون خرج املوقوف  وخضرواهتا ألن أكثر أراضيها وقف،
  .))عن الوقف بغري استحقاق

وقف األراضي لدفن ::ـ ومن الوقف الذي يعظم فيه األجر،وجيري ثوابه على صاحبه
  وقد تسابق يف حتصيل هذا األجر املذخور كثري من األخيار . املوتى

أهايل جازان يف قرية القائم أوقف  من: الشيخ علي بن علي جباري_:ومنهم ـممن حنسبهم ـ
أرضاً وتربع هبا لتكون مقربة فكان أول من دفن فيها، رمحه ا  
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  واإلعراض الصد وفينا عرباً *** آثارهم من الدهر يرينا ذا كم
  األمراض به فتذكرنا فينا *** ذكره جيري وليس املمات نسىن

   إصالح الطرق: ومما يدخل يف الصدقات اجلارية  _
إصالح الطرق، فإن اإلنسان إذا : ومن الصدقات اجلارية":رمحه ا ابن عثيمني الشيخ قال

ذى، واستمر الناس ينتفعون هبذا، فإن ذلك من الصدقات أصلَح الطرق، وأزال عنها األ
        )1(".كلُّ عمل صاحل يستمر لإلنسان بعد موته: اجلارية، والقاعدة يف الصدقة اجلارية

أعظم ثواباً الصدقة يف حال الصحة واحلياة :فائدة  
  >>أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه من بعد موته  ...<< قال 

 ووفور حاله، كمال زمانيف  حيرص العبد على إخراج صدقته أن :وهي :وفيه فائدة عظيمة
  والصدقة يف هذا احلال أعظم أجراًبه، االنتفاع من ومتكّنه ماله، إىل افتقاره
فقال يا رسول ا أي الصدقة أعظم  قال جاء رجل إىل النيب  أبي هريرة  حلديث

  وال متهل حتى إذا  شحيح ختشى الفقر وتأمل الغنى قال أن تصدق وأنت صحيح ؟أجراً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).438/ 5" (شرح رياض الصاحلني" ـ1
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سر عن ب وروى أمحد )1(>>بلغت احللقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن كذا

ابن آدم، أنَّى تُعجِزني وقد : يقول ا: "بصق رسول ا يف كفه، ثم قال: بن جحاش قال
خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بني برديك ولألرض منك وئيد، 

   )2("وأنى أوان الصدقة؟.أتصدقُ: قلت فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت احللقوم
  كل ما استطعت وقدم للموازين*   له  يا جامع املال يرجو أن يدوم

  وفاته ثلث مايل للمساكيــن*  وال تكن كالذي قد قال إذ حضرت 
يقصر يد  وفيه أن املرض أن الشح غالب يف الصحة فالصدقة حينئذ أعظم أجراً، :وحاصله

ال ميحو عنه مسة البخل،ومعنى شحه باملال  وأن سخاءه يف مرضهاملالك عن بعض ملكه ،
الشيطان يعدكم  {وخيافه من حدوث الفقره وقعاً يف قلبه ملا يرجوه من طول العمر أن جيد ل

وفيه التحذير من التسويف باإلنفاق استبعاداً حللول األجل واشتغاالً بطول }الفقر
    .  األمل،والرتغيب يف املبادرة بالصدقة قبل هجوم املنية وفوات األمنية 

  :وكما قال القائل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رواه البخاري ومسلمـ 1
   إسناد صحيح رجاله ثقات"):2/365(وقال البوصريي يف الزوائد ) 2707(صحيح رواه وابن ماجه برقم ـ 2
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 مر وهذا األثر:يقولون*** كن رجال إن أتوا بعدهو

  
  ناتما دمت حيا والعيش ج***ال متنعن يد املعروف من أحد
  وعاش قوم وهم يف الناس أموات***قد مات قوم وما ماتت مكارمهم

   :عن امليت إجراء الصدقة_ 
قه ثواهبا، مع أن أعماله اليت يجريها ويل امليت بعد موته، فيلحصدقة ال :الصدقة اجلارية ومن

 توفيت -  ساعدة بين أخا -  عبادة بن سعد أن. عباس بن حلديث عبد ا انقطعت
 إن ينفعها فهل عنها، غائب وأنا توفيت، أمي إن ا رسول يا: فقال عنها، غائب وهو أمه

  )1().عليها صدقة املخراف حائط أن أشهدك فإني: قال نعم،: عنها؟قال بشئ تصدقت
من الصدقات اجلارية   بناء بيت البن السبيل     
  

  
 ،الفقراء وطالب العلم وغريهمحاجات األيتام و سبب من أسباب سدمشروعك هذا ، 

  )2( .))للسبيل ملالزمته به؛ مسي للمسافر، أي :>> السبيل بناه أو بيتا البن<<قال كما 
  

                                                

  اً مثمر بستاناًأي :  املخرافو   ،البخاري رواه _1
 4/436  مشارق األنوار الوهاجة_2
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 )1())حج أو جهاد بنحو املسافرين من املارة فيه تنزل خانا يعين ،للرياء ال تعاىل (( )بناه (

لأليتام والفقراء  اوفيه فضل بناء الدور ووقفها سواء البن السبيل أو لطالب العلم أو دار
 ويرتكه من بعده صرحاً يوفق إليه املرءوهذا من اخلري العظيم الذي  ،واألرامل واملساكني

  .على عمله الصاحل شاهداً شاخماً
رعاية األيتام   الكثري من الروائع اليت سطرت يف ،ويف صفحات التاريخ اإلسالمي 

ذكرهم، وما محي أثرهم، بل إن ذكْرهم بعد  غُيبوا يف الثَّرى، لكن ما غاب وهم قدوكفالتهم،
  :منهم يشاءاألحياء، وذلك فضل ا يؤتيه من  مماهتم أكثر من ذكر كثري من

مراكز رعاية األيتام  صاحب فكرة إنشاء معاهد أو  الوليد بن عبد امللكاخلليفة األموي - 
مؤسسة متخصصة يف رعايتهم، ) هـ88 - م 707عام (وذوي االحتياجات اخلاصة، فأنشأ 

ال : "الرواتب، ومنح راتبا دوريّا هلم، وقال هلم وظّف فيها األطباء واخلُدام وأجرى هلم
  .، وبذلك أغناهم عن سؤال الناس"تسألوا الناس

    رمحه ا نور الدين حممود زنكي- 
  على مجيع أبواب اخلري وعلى األرامل واحملاويج، وكان  أوقاف ،وكان لنور الدين حممود زنكي

_____________  
  2/685 فيض القدير_1
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 ب على حسن التصرف باملال، ألنه سيتصرف هبذا املال بعد أن يصيح أهالدراليتيم ي

  .للتصرف
اتب سنة تسع وستني ومخسمائة أنّه بنى املكته يف ترمج ـ رمحه اـ  ابن العماد احلنبليذكر 

  .لأليتام ووقف عليها األوقاف
كان ذا ثروة وبنى  :عماد الدين عبد الرحيم بن أمحد بن عبد الرحيم بن الرتمجان احلليب- 

  عماد ذكره عنه أيضا ابن ال.مكتباً لأليتام ووقف عليه وقفًا
أول من أوقف األوقاف يف العصر األيوبي من أجل : ـ رمحه ا ـ األيوبيصالح الدين - 

قطعة أرض على صيب صغري وجد فيه نبوغًا  وقد أوقف رمحه ااألطفال الفقراء واأليتام، 
  .ومتيزا

مكتب سبيل جبوار مدرسته، وقرر ملن فيه من األيتام  ـ رمحه ا ـ الظاهر بيربسوانشأ - 
  .اخلبز كل يوم، والكسوة يف فصلي الشتاء والصيف

على بنائها  أنشأها أصحاهبا وسهروا ،ز كثرية للتعليمهناك مراك :ويف عصرنا احلاضر _
  :منها وهي أكثر من أن تذكر وإعمارها 

  _مبدينة معسكر_دارالطالب ـ 

  وهو ممنقدره يف العاملني  حنفية العابدين ، أعال االفقيه بن  شيخنا العالمةهكذا مساها 
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 صرحاً شاخماًا اهدهتشوقد .ورابط على إنشائها وهي تسمية بديعة وهلا قصةساهم 

  .جعلها ا يف ميزان حسنات أصحاهبا ،يقرؤون ويتعلمون ويتفقهون هبا ،الطلبة يأوي إليها 

املرضى، ممن  يأوي إليه جعلها ملجأً ،أن بعض األخيار قد بنى عمارة :وحدثين أحدهمـ 
شفى ـاجلامعي باملست ، فرتة بقائهم للعالججاءوا من بالد بعيدة، ومل جيدوا ألنفسهم مكاناً

 فجزاه ا خرياً وجعل عمله.فيه مبدينة وهران ـ فيقصدون هذا املبنى للمبيت واإلقامة
  . ذخراً وأعظم أجرا
  لكم بالدعا بالعفو حني أغيب ***لعل بنائي أن يكون مذكراً                    
  ذنوبيطيب مقام أو تزول  *** وال سيما بعد املمات عسى به                   

 لكنعن األنظار  نوتوارسي كانوا عباد وإن ،مواقف تشرق هلا الدنيا وتبتسمو أعمال
  .مل يطوها الدهريف صفحات لألجيال  ترتاءى سأعماهلم 
من الصدقات اجلارية 

  بناء املساجد 
 أن<<ومهبط املالئكة املقربني واجتماع املؤمنني  رب العاملني،حمل ذكر ا يف بيوت أذن ا 

  >>ترفع ويذكر فيها امسه
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مناراهتا وقد مات  رفعت ،أرجاء األرض من شرقها إىل غرهبا متألاليت  ،فهذه املساجد

 أو ، ذاكراذكر أو  ،ما تال فيها تالكلّ ،من احلسنات جيري عليه اًهنرخلفه  تاركاً ،رافعها
 من((فـنس العمل اجلزاء من ج أن ذاكويضاف إىل ذلك  .أو بث فيها من علم ،صلى مصل
  له بنى بيتا أو ساهم ولو بالقليل  ،وحيصل هذا األجر ملن بناها ))بيتا يف اجلنة،بنى ا

   .يف بنائها
ما أحسن ما : ملا زاد عثمان يف املسجد قال علي: عن عروة بن الزبري قال :عثمان _

  .اجلنة بنى ا له بيتاً يف مسجداً ىمن بن: يقول مسعت رسول ا ! صنع
 عمار بن ياسر أول من بنى مسجداً: قال القاسم بن عبد الرمحنعن : عمار بن ياسر_
((،ذلك من مناقبه كما يف أسد الغابة دوأنظر تاريخ اإلسالم ،والسري، وتاريخ  وع

  .....بغداد
وهو . يانهببن مسجد قباء، ألنه هو الذي أشار على النيب  :إمنا عنى هبذا: ال السهيليق

  .استتم بنيانه عمار فلما أسسه رسول ا . الذي مجع له احلجارة
  عنبسة أبو خارجة بن خارجة الغافقي_

  وكان، ثقة مأمون رجل صاحل مستجاب الدعوة، كان شيخاً صاحلاً عاملاً باختالف العلماء
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رين سارية ومن عجائبه أنه بنى مسجداً عظيماً فيه حنو عش،سحنون جيله ويعرف حقه

الذي خلقها فأصبحت السواري مرفوعة : من يرفع هذه السواري؟ قال: عظاماً فقالوا له
  الديباج املذهب)).ورؤوسها عليها

  هتذيب التهذيب))يصلي فيه عمار بن ياسر بن عبدالرمحن أول من بنى مسجداً القاسم_
يعرف  ة ابن بزابالقرب من ساح ،لببنى مسجداً حب ،كان ديناً :يوسف اخلشاب احلليب_

  الكواكب السائرة. ))مبسجد ااور
  فانظروا بعدنا لآلثار ***تلك آثارنا تدل علينا                         

ومن الصدقات اجلارية:  
  من مات مرابط

ألهنم كانوا يربطون خيوهلم جبانبهم انتظارا ملعركة يكرون أو يدفعون هبا  :ومسي الرباط رباطا
  .وإن مل يكن فيه خيل  مي املقام بالثغر رباطاًعلى الثغور، فس

 عمله له ينمى مرابط ورجل..ـوذكر منهاـ:))لألموات جيرِي األَحياء عملِ من أربع ))قال 
  .)احلساب يوم إىل
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عمله  أجر أجري عليه ،امن مات مرابطا يف سبيل <<:  ثبت يف احلديث عن النيبو

من  وبعثه ا يوم القيامة آمناً ،رزقه وأمن من الفتانليه أجري عو ،الصاحل الذي كان يعمل
وذكر ..أربع من عمل األحياء جيري لألموات :ويف احلديث اآلخر .)1(>> الفزع األكرب

    )2(>>ورجل مرابط ينمى له عمله إىل يوم احلساب<<:منها
 منصور القُدسِ جنابِ من مؤيد *** مجتَهد اِ سبِيلِ يف مرابط        

  بني األنام مذكور حي ذَا هو *** بل مات قَدحسبنه تَ الَ         
                  وآثار  أرزاق لَهلَيه تَجرِي  *** خلدة مجه عور غَري بِوشعم  

  ؟؟أم أجر رباطه فقط ،هل جيري على املرابط مجيع ما قدمه يف حياته: لكن     
ينمو له إىل يوم ياته حقدمه يف أن ثواب عمله الذي  :ومعنى حديث املرابط:قال ابن امللك

سبيل من مات خيتم على عمله إال املرابط يف  «كما جاء يف احلديث الصحيح  )3( إه.القيامة
اإلمام الطحاويلكن .»له عمله إىل يوم القيامة فإنه ينمو ،ا غري  فهم من النص: رمحه ا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )2767رقم (ابن ماجه صحيح ـ 1
  )3984( برقم الصحيحةالسلسلة  _2
  2/79مبارق األزهار _ 3
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من كما ينقطع عمل غريه أن ما يعطاه امليت يف رباطه ينقطع ذلك عنه  :قال ذلك حيث

ال عمل سواه يلحق العمل بعينه فإنه ذلك  كان عمله ينمو له إىل يوم القيامة، وإن ه،ناملوتى ع
 عمل كل «:قال ، أمامة أبي عنسعيد بن منصور  رواه ويشهد ملا ذكره الطحاوي ما إه.به

 إىل احلي املرابط أجر مثل لصاحبه جيري فإنه ، الرباط غري صاحبه مات إذا ينقطع آدم ابن
كُلُّ عملٍ ينقَطع عن صاحبِه، إِذَا «: قالعبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ، عن  .» القيامة يوم

رِهقَب نم ثعبتَّى ياطُ حبالر هلَيرِي عجي ابِطَ فَإِنَّهرإِلَّا الْم ات1(» م(  
 ،جيري عليه به من ثوابفأعظم وأنعم  ،ه العبادةذهنعم، حتى ولو انقطع مجيع عمله إال 

 يوم رباط« قال ومعلوم أجر املرابط يف السنة الصحيحة فقد ثبت عند مسلم أن النيب 
   من خري ا سبيل يف يوم اطرب« :وقال   » ....وقيامه شهر صيام من خري وليلة
 » ..دهر صيام من خري شهر رباط«  البخاري ومسلم وقال  »..عليها وما الدنيا

 ليلة أقوم أن من إيل أحب ا سبيل يف ليلة أرابط ألن« :  هريرة أبو وقال انيرواه الطرب
  كان يف: أنه   عن أبي هريرةالسلسلة الصحيحة وجاء » .األسود احلجر عند القدر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رواه سعيد بن منصور يف سننه ـ1
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ال بأس فانصرف الناس وأبو هريرة واقف فمر : الرباط ففزعوا فخرجوا إىل الساحل ثم قيل 

موقف ساعة :يقول  مسعت رسول ا : ما يوقفك يا أبا هريرة ؟ فقال : به إنسان فقال 
  )1(.>>يف سبيل ا خري من قيام ليلة القدر عند احلجر األسود

إىل  اجلميل وقد بقي هلم الذكر والثناء  ،ألولئك املرابطني سطّرتاليت  ،صفحات التاريخويف 
  :منهم ،الدينيوم 
اتفق أن االعرج سافر يف آخر عمره إىل (( :قال الذهيب :عبدالرمحن بن هرمز االعرج_

   )2( )).باإلسكندرية مصر، ومات مرابطا
 ))مات زل إفريقية، فلم يزل مرابطا هبا إىل أنوكان من كبار علماء التابعني ن :علي بن رباح_

كان االوزاعي من العبادة علي شئ ما مسعنا : قال الوليد بن مزيد .عامل األمة :االوزاعي_
بريوت حتول إىل : قال الذهيب. بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط إال وهو قائم يصلي

  )3( )).هبا إىل أن مات مرابطا
   بفتح الزاي، :زربى ـ>>تويف مرابطا بعني زربة ،حلافظ اودمام ااإل : اجلوهري_

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )1068رقم (السلسلة الصحيحة ـ 1
  70/ 5سري أعالم النبالء  _2 

   107/ 7 املصدر السابق _3
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بالثغر من هو بلد : كذا ضبطها ياقوت، وقال ـ صورةالراء، وباء موحدة، وألف مق  وسكون

  .نواحي املصيصة
  .وتويف مرابطا بطرسوسمام الفقيه، شيخ الشافعية اإل :ابن القاص_
باملنصورة جنم الدين أيوب ابن الكامل تويف  ،امللك الصاحل ،صاحب مصر :جنم الدين أيوب_

  .وغريهم كثري وكثري،مرابطاً
ومن الصدقات اجلارية  
  يد املعركةشه

 :شهيد املعارك فقال رمحه ا ،من ال ينقطع عمله من بعده ذكر عبد الباقي األثري يف
  ]شهيد يف القتال ألجل بر[

 كل ميت خيتم على عمله إال الذي« : قال رسول ا : عقبة بن عامر قال  ذا ملا رواهوه
  )1(»ميوت يف سبيل ا ، فإنه جيري عليه أجر عمله حتى يبعث 

  .ويشهد له حديث اخلروج إىل الغزو كما سيأتي
كيف واجلهاد ماض ومبضيه يكون هناك قتلى  ،وقوافل شهداء املعارك يطول تعدادهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .تاب اجلهادرواه ابن املبارك يف كـ 1
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.    ويف زماننا ما يكاد مير يوم إال ويسقط فيه ممن حنسبهم إن شاء ا من الشهداء ،وشهداء 

األرواح الزكية ممن حفظت أجسادهم بعد ((من شهداء املعارك يف كتابنا  ذكرت منادجاًوقد
   )).املنية

ي *** فإن يك أفنته الليايل فأوشكتا سيفين الليالله ذكر فإن  
ومن الصدقات اجلارية  

  إىل الغزو من مات يف طريقه
ذا من شهيد املعركة، وإن كان ال يعطى حكم شهيد القتال إ أعم _ذاهبا أو آيبا_والغازي

ذا ضممته إىل أبيات احلافظ السيوطي بزيادة عبد الباقي احلنبلي وهل هلك يف طريقه إليه،
هذا األخري  فقد خص_األوىلوكان ] شهيد يف القتال[ :ه فقالالشهيد دون غري _رمحه ا 

الغازي  كتب له أجر ،ومن خرج غازيا فمات ....<<أنه قال  عن النيب وقد ثبت .أن يعم
  )1.(>>إىل يوم القيامة

باباً فيمن مات غازياً، يعين من  أبو داودأورد " :قال الشيخ عبد احملسن العباد حفظه ا
مات يف الغزو، سواء كان ذلك يف املعركة أو يف غري املعركة، وسواء مات ذاهباً أو آيباً، 

 ) ] من فصل يف سبيل ا: [ (قوله. رضي ا عنه أبي مالك األشعريوأورد فيه حديث 
__________________________  

  قال األلباني صحيح لغريه رواه أبو يعلىـ 1
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قتل من الكفار له أو خطأ  بدون :يعين) ] فمات: [ (قوله. خرج جماهداً يف سبيل ا: يعين

  )1("...وإمنا مات بغري سبب وليس بقتلمن املسلمني أو غري ذلك 
أَن الْغَازِي إِذَا خرج من بيته «: بلَغَني عنِ الثِّقَة: عنِ ابنِ جريجٍ، عن إِسحاقَ بنِ رافعٍ قَالَ

ي علَيه بِعدد كُلِّ واحد منهم عدد ما خلَّف وراءه من أَهلِ الْقبلَة، وأَهلِ الذِّمة، والْبهائمِ يجرِ
دثْلُ أُحقَالَ م لِ أَوبثْلُ الْجم لَةاطٌ، كُلَّ لَيرياطٌ قري2(»ق(  

 الدهر مثَلُ الْغَازِي مثْلُ الَّذي يصوم«: عن سماك بنِ حربٍ، أَنَّه سمع النعمان بن بشري يقُولُو
قُوميلَ و3.(»اللَّي(  

  يف طريقهم إىل الغزو
  :أبو طلحة األنصاري_ 

وخنا استنفرنا ا ، وأمرنا شي: فقال  انفروا خفافا وثقاالً << قرأأبا طلحة أن  :أنسعن 
  ،إنك قد غزوت على عهد رسول ا ! يرمحك ا : وشبابنا ، جهزوني ، فقال بنوه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  شرح سنن أبي داودـ 1
  رواه عبد الرزاق يف مصنفهـ 2
  تفهرواه عبد الرزاق يف مص _3
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فغزا البحر ، فمات ، فلم جيدوا له جزيرة : قال  . ، وحنن نغزو عنك اآلنوعمر ، وأبي بكر 

   )1.(>>أيام ، فلم يتغري إال سبعة يدفنونه فيها
كان فصيحا كثري الغريب متمكنا يف : قال الْمرزَباني(( الشاعر املشهور :أبو ذُؤيب اهلُذَيل _

حدث أبو احلارث عبد ا بن .)) ية دهرا، وأدرك اإلسالم فأسلمالشعر، وعاش يف اجلاهل
 يا: أن أبا ذؤيب جاء إىل عمر يف خالفته، فقال عبد الرمحن بن سفيان اهلذيل، عن أبيه ــ

قد فعلت، فأي العمل بعده أفضل؟ : قال. اإلميان با: أمري املؤمنني، أي العمل أفضل؟ قال
فتوجه من ذاك كان علي وال أرجو جنةً ولَا أخشى نارا، : ، قالاجلهاد يف سبيل ا: قال

حتى أدركه املوت يف بالد الروم، واجليش يساقون  فَورِه غازيا هو وابنه وابن أخيه أبو عبيد
إنكما ال ترتكان علي مجيعا فاقرتعا، فصارت القرعة : يف أرض عافة، فقال البنه وابن أخيه

   )2(.)).ليه حتى واراهألبي عبيد، فأقام ع
. ، بطريق مكة، فدفنه ابن الزبريتويف يف خالفة عثمان،  <<أنه وجاء يف أسد الغابة

  إِنه مات مبصر منصرفًا من غزوة إِفريقية، وكان غزاها مع عبد ا بن الزبري ومدحه،: وقيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    أخرجه احلاكم وابن حبانـ 1
  اإلصابة يف متييز الصحابةـ 2
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إِنه مات غازيا : وقيل. فلما عاد ابن الزبري من إِفريقية عاد معه، فمات، فدفنه ابن الزبري

  بأَرض الروم، ودفن هناك
حج غري  :الذهيب رمحه ا قال.. .اخلليفة أبو جعفر هارون بن املهدي :هارون الرشيد _

مرة ، وله فتوحات ومواقف مشهودة ، ومنها فتح مدينة هرقلة ، ومات غازيا 
  )1(>>..اسانرخب

 النيب حيـــاة يف أســلم،  التـــابعــني ســـادات من أجل :اخلوالنيأبو مسلم عبد ا بن ثوب _
 كان  :قال الذهيب-  ليل عليه السالموله قصة عجيبة شبيهة بقصة إبراهيم اخل- يلــقه مل و

               .هـ62جمــــاب الدعـــوة كثــري العبــــادة، توفّــي بـــأرض الـــروم غـــازيـــاً سـنة 
  ولكنه وارى ثيابا وأعظما*** لعمرك ما وارى الرتاب فعالَهم             
من الصدقات اجلارية  

   من مات يف طريقه حلج أو عمرة
د يف تربته وأعظم به من ثواب ،وهلذا ملا كانتوهذا مما جيري ثوابه على صاحبه، وهو موس 

هلم تلك ،واخلطوات متحو اخلطيئات وترفع الدرجات ،خطواهتم يف طاعة ا كتب ا  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  9/290 سري أعالم النبالءـ 1
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فإنَك إذا خرجت من «  كما قال  ،وذلك من فضل رب العاملني ،بكامل أجرها اخلطوات
وحما عنك  ةً،به حسنلك  وال ترفعه إالَ كتب ا فًّاناقتك خ عيت احلرام ال تضالب بيتك تؤم
ملا .غري ناقص كامال ليس هذا فحسب، بل حيرز بنيته أجر احلاج واملعتمر.)1(>>.خطيئة

كتب له أجر  ،فمات خرج حاجاًمن  « قال قال رسول ا رضي ا عنه أبي هريرة  ثبت عن
  )2(» ..ةالقيام كتب له أجر املعتمر إىل يوم،ومن خرج معتمرا فمات ،احلاج إىل يوم القيامة

عرضت له  أن رجال" :حديث سعيد بن جبري، عن ابن عباس ،ويدل على ذلك أيضاً
أن يغسل مباء وسدر، وأن يكفن يف ثوبيه، وال  ناقته، فوقصته، فمات وهو حمرم، فأمر النيب

فقد كان . أخرجاه يف الصحيحني" يقربوه طيباً وال يغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً
  .ومات ملبيا، ويبقى ملبيا جيري عليه أجر عمله حتى يبعث ملبيا ملبيا،
وهو يدل على أن حكم اإلحرام ال ينقطع : قال احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي رمحه ا: فائدة

  .ينقطع: وقال أبو حنيفة رمحه ا ومالك. باملوت، وهو مذهب أمحد والشافعي وداود
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ صحيح الرتغيب1
  وصححه لغريه األلبانيرواه أبو يعلى من رواية حممد بن إسحاق وبقية رواته ثقات ـ 2
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  )1(إه ."ويف احلديث حجة عليهما

   احلج إىل هميف طريق
كان إذا قرأ احلديث ومر به حديث ابن  <<املعجم صاحب التاريخ و احلافظ الربزايل_

 فقال رسول ا  فوقصته ناقته وهو حمرم فمات عباس يف قصة الرجل الذي كان مع النيب 

>> يبعث فإنه << وكفنوه يف ثوبيه وال متسوه بطيب وال ختمروا رأسهاغسلوه مباء وسدر
  .وهي كرامة عظيمة :قال الصنعاني >>يوم القيامة ملبيا

  اصدق ا فصدقه  >>إذا قرأه يبكي ويرق قلبه فمات حمرما خبليص - الربزايل- فكان
 معمر بن عبد الواحد بن رجاء ابن الفاجر أبو أمحد، الشيخ االمام الواعظ العامل احملدث_

كان من احلفاظ الوعاظ، وله معرفة حسنة باحلديث، كان خيرج : رمحه ا قال ابن اجلوزي
 أَربعٍ سنة في القَعدة، ذي في ،،بالبادية ذاهبا إىل احلجه باملدينة، مات وميلي، مسعت من

نتِّيسسِ ومخو 2(.مائَة(  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرزوق علي :بتحقيق...وطبع بعنوان مثري العزم الساكن 1/166ـ مثري الغرام الساكن إىل أشرف األماكن1

   إبراهيم
  20/486ـ سري أعالم النبالء 2
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  .إسحاق أبو الصاحل الشيخ.مندة بن إسحاق بن حممد بن الوهاب عبد بن إبراهيم _

  ) 1( .اللّه رمحه احلج طريق يف احلجة ذي يف توفّي
، قال الوزير الكبري، نظام امللك، قوام الدين أبو علي احلسن بن علي ابن إسحاق الطوسي_

ملعامل الدين، كانت أيامه دولة  ، وإحياءوعدالً وكرماً هبر العقول سرية النظام جوداً: ابن عقيل
  يف اآلخرة، ملكاًيف الدنيا، فمات ملكاًلقتل وهو مار إىل احلج يف رمضان،أهل العلم، ختم له با

 مد بن حممد بن عبد ا بن عيسى أبو زكريا الشاويحمالشيخ حييى بن الفقيه الصاحل _
سافر يف آخر أمره إىل احلج يف  ،احملدث املفسر األصويل املنطقي املتكلم اجلزائري املالكي،

   .سنة ست وتسعني وألففمات هو يف السفينة يوم الثالثاء عشرين شهر رمضان ،البحر
_دمحم رِ بنبنِ طَاه يلبنِ ع دمأَح يساملَقْد   

  )2( )).احلَج من منصرِفاً بِبغْداد مات والعمرة، احلَج كَثير:قال الذهيب
  وكيع بن اجلراح _

  مات وكيع سنة سبع وتسعني ومئة يوم عاشوراء فدفن بفيد، يعين: قال أبو هشام الرفاعي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  420/ 7 تاريخ اإلسالم للذهيب  ـ1
  19/365ـ سري أعالم النبالء 2
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   )1(.راجعا من احلج
  يوسف بن علي بن مكي بن يوسف_

 يوم يف عندي كان ومخسني مخس سنة احلج على الناس عزم وملا :قال احلافظ ابن عساكر
 هذا يف جاحل إىل اخلروج إن ألفتيت، استفتيت لو: فقال احلج، ركب فجرى الفطر، عيد
 أمضي،: وقال احلج، على عزم حتى أيام إال مضت فما. الطريق يف املاء لقلة معصية العام

  )2())نفسه يف توقع كما فكان الطريق، يف أموت فلعلي
 تويف:الذهيب عنه قالالصدوقُ، احلَافظُ،، األَزْدي زَيد بنِ حازِمِ بنِ جرِيرِ بن وهبأبو العباس 

فهؤالء  بِالبصرة دفن حتَّى فَحملَ احلَج، من منصرِفاً املَدينة، من أَميالٍ ستَّة علَى نجشانية،املَبِ
ادة، وغريهم كثري وكثري، ممن نالوا هذه الكرامة وافتهم املنية ذاهبني أو قافلني من هذه الس

  . ا العبادة فكتبت هلم بذلك صدقة جارية فرمحهم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  9/166 ـ املصدر السابق1
  8/278ـ خمتصر تاريخ دمشق 2
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  ، قال حدثين أحد الصاحلني )يا ليت قومي يعلمون"ذكر صاحب كتاب  أحد الصاحلني_

حل من أهل الطائف، كان عابدا فاضال، نزل مع بعض أصحابه إىل كان هناك رجل صا: قائال
مكة حمرما، ودخلوا احلرم بعد أن انتهت صالة العشاء، فتقدم ليصلي هبم، وهو حمرم قد 

  خرج  عز وجل كما حيسب، فقرأ سورة الضحى، فلما بلغ قول ا ريخ ةرلَلْآخو
ترنح قليال ثم ولَسوف يعطيك ربك فَتَرضَىفلما قرأ شهق وبكى وأبكى، لَك من الْأُولَى

  .سقط ميتاً
  يـاء فإنه لك باقـإال الثن***ور تزول عنك وتنقضيـــــكل األم          

  ما اخرتت غري حماسن األخالق ***ولو أني خريت كل فضيلة                   
  من الصدقات اجلارية  

  حفر القرب
ن غسل ميتا فكتم عليه غفر ا له أربعني مرة ومن كفن ميتا كساه ا من م<< قال 

  كأجرفأجنه فيه أجرى ا له من األجر  ومن حفر مليت قرباًسندس وإستربق يف اجلنة 
  عن هشام بن :جاء يف كتاب الطبقات البن سعد  )1(>>مسكن أسكنه إىل يوم القيامة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وصححه ووافقه الذهيب واأللباني رواه احلاكمـ 1
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، وأنه باملدينة حفاران أحدمها حيفر الضريح واآلخر حيفر اللحدكان : عروة عن أبيه أنه قال
ملا قبض رسول ا  ر للنيب أيهما يسبق أمرناه فيحف: قالوا فسبق الذي حيفر: قال 

كان باملدينة رجالن أحدمها يلحد واآلخر ال يلحد فقالوا أيهما جاء أوال - ويف رواية>>اللحد
 عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول ا<<)1(  

  أبو عبيدة بن اجلراح :واآلخر هو  حيفر كحفر أهل املدينة وهو أبو طلحة زيد بن سهل_ 
وتأمل  قرب نبيه هذا الذي توىل بيديه حفر  فأي شرف أحرزه ) 2( مكة حيفر كحفر أهل

  .عليه مدى األجر الذي جيري
يعود املريض ويشرتي احلاجة من السوق، وأبو بكر  كان رسول ا  :قال ابن اجلوزي

وأبو عبيدة بن اجلراح حيفر القبور، وأبو طلحة أيضاً وابن . رضي ا عنه يتجر يف البز
   )3(>>يغسل املوتىسريين 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ حسنه الشيخ األلباني يف صحيح ابن ماجة1
    158/ 2ثقات ابن حبان  _2
  129:صيد اخلاطر ص _3
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أدخل . موىل عثمان بن عفان  ؛احلفارموىل احلارث  - مسه كيسان وا -  :أبو فروة _
  )1(>>وأعتقه، وجعل حيفر القبور، اشرتاه عثمان  _فكين هبا- املدينة وعليه فروة،

ملا وثب و ابتاعه منه عثمان بن عفان فأعتقه وجعله حيفر القبور:ويف أنساب األشراف 
ابتعتك من مال  أنت أوهلا،: امل، فقال له عثمانظثمان رد املعيا : الناس بعثمان قال له

  .الصدقة لتحفر القبور فرتكت ذلك
بفتح امليم، وضم الباء وفتحها  :"املقربي أبو سعد املدني سعيد بن أبي سعيد كيسان_ 

 ،ألن عمر جعله على حفر القبور باملدينة : نسبة إىل املقربة اورته ملقربة املدينة، وقيل
  .أفاده النووي يف هتذيب األمساء

بفتح احلاء املهملة والفاء : باب احلاء والفاء احلفار: 2/237:يف األنساب ذكر السمعانيو
  املشددة ويف آخرها الراء بعد االلف، هذا االسم ملن حيفر القبور، واملشهور هبذه النسبة

   ....من أهل بغداد أبو بكر حممد بن علي بن عمرو احلفار الضرير_
  ن احلفار، من أهل بغدادبن الرزباوأبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر _

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     2/294 وفيات األعيان _1
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  )1( >>أمحد بن علي املزي بن حسن املزي احلفار_ 
  )2( >>رحممد بن أبي بكر بن عبد السالم بن إبراهيم الصاحلي املقرئ احلفا_
وختم فيه  )×(قربه، حفر: قال ابن املدييناالمام احملدث الرباني القدوة،: بشر بن منصور_

   )3( .القرآن، وكان ورده ثلث القرآن

كان ثقة مأمونًا، حفَر : قال ابن سعد. كان من خيار الناس :أبو سنان ضرار بن مرة _
 وقد ثبت يف احلديث".تم فيه القرآنقبل موته خبمس عشرة سنة، وكان يأتيه، فيخ )×(قربه

    )4(>>وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة..<<الصحيح
____________________________________  

  481ـ  1/68[ الدرر الكامنة   2_1
 يدري ال لعبدوا أصحابه، وال هو ذلك يفعل مل  النيب فإن ميوت، أن قبل قربه حيفر أن للرجل يستحب وال_×

 االختيارات"يف كذا)).الصاحل العمل من يكون فهذا للموت، االستعداد الرجل مقصود كان وإذا ميوت، أين
 204:أحكام اجلنائز ص .تعاىل ا رمحه تيمية ابن االسالم لشيخ"العلمية

  8/360أعالم النبالء  سري  _3
  ) 1685(صحيح الرتغيب  _4
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  :نكتة لطيفة

  ؟ منك من هذا امليت: هلا قالف اوهي تبكي، فرق هلقرب  عندامرأة اود القصاب بمر د((
أبعده ا أما علم أن من : حيفر القبور؛ قال. ؟ قالتيعملما كان و: زوجي؛ قال: قالت

  )1())!حفر حفرة وقع فيها
من الصدقات اجلارية  

  غرس الشجر
  >>...غرس خنالأو ....موته  ه بعد سبع جيرى للعبد أجرهن وهو يف قرب<<ويف حديث السبعة 

  :وفيه فوائد
  )2(.رسيد األشجا النخلو وأنفعها جزء من حياة الناس األهن :ذكر النخل يف احلديث_

  يسعد الكثريون من الصائمنيوقيل أهنا شجرة مباركة لكثرة إيرادها يف القرآن فبها  وأشرفها
  وقد تغزل بالنخلة الشعراء وأحسنوا يف إفطارهم بشق مترة يف العامل اإلسالمي بأن يبتدئوا

                                                

             
 ]3261[االسة للدينوري رقم  _ 1  
هجرية  248بن حممد بن عثمان السجستاني البصري املتوفى سنة  كما وصفها أبو حامت سهل_ 2

  ميالدية 862
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   :حتى قال أحدهم شجرة ومثرة وصفها

  أمري احلقول عروس العزب**أهذا هو النخل ملك الرياض     
  ربـافر واملغتــوزاد املس**وى الغينـــــام الفقري وحلــطع             
  الت الرتبــــــرت خنـوال قص**فيا خنلة الرمل مل تبخلي    

في ف،بل غريه من األشجار وأنواع الغراس مما يلحق امليت بعد موته ر النخل ليس قيداًذك_
 أكل ما كان إال غرسا يغرس مسلم من ما << قال قال رسول ا  عن جابر احلديث 

 الطري أكلت ما و صدقة له فهو منه السبع أكل ما و صدقة له منه سرق ما و صدقة له منه
 القيامة يوم إىل(  صدقة له كان إال أحد)  منه يأخذ و ينقصه أي(  هيرزؤ ال و صدقة له فهو
إنسان  فيأكل منه طري أوما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا << ويف الصحيحني )1(>>) 

 يف و الساعة قامت إن:"  قال  النيب عن  أنس عنو  >>أو هبيمة إال كان له به صدقة
 هي)  الفسيلة" . (  فليغرسها يغرسها حتى تقوم ال أن استطاع فإن ، فسيلة أحدكم يد

  ) . الودية(  هي و الصغرية النخلة
______________________________  

  
  مسلمـ رواه 1
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  : ذه األحاديثه قال الشيخ األلباني كما يف الصحيحة معلقا على_
 األخري ديثاحل السيما ، الكرمية األحاديث هذه من االستثمار على احلض على أدل ال و 

   به ينتفع ما زرع سبيل يف احلياة من فرصة آخر اغتنام على عظيما ترغيبا فيه فإن منها
 اإلمام ترجم قد و. القيامة يوم إىل صدقته له تكتب و أجره له فيجري موته بعد الناس

  إه" املال اصطناع باب"  بقوله احلديث هلذا البخاري
   

  
  
  
  

  
  
  
  

  

 وارى الرتاب أجسادهم، وغابت عن األنظار  دة قلّفهؤالء اجلِلّة أتباع هذه امل
، لكن بقيت أمساؤهم، وخلدت مآثرهم، وجرت مرست مقابرهدمالحمهم و

ال زال ملك حسنـــــاهتم يكتب ويسجل يف فأعماهلم، وامتدت آثارهم، 
صحــــائف أعماهلم من عظيم  أجر متتد كالبحر، وسيظل يسجل ويسجل إن 

 .إىل آخر الدهر... شاء ا، إىل أن يرث ا األرض ومن عليها ما بقيت 
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   :من سن سنة حسنة    
         
  ما أحلى أن جيد العبد يف صحيفته حسنات وحسنات،مل يبذل فيها كبري جهد       
       وأنت فكان وال بد ،كمن ميأل ميزانه بطاعات ،عملها غريه،. ومل يتعب فيها       
  إذا أردت أن تنال بعض مناهلم فاكرع من حياضهم                       

  .واترك بعدك خريا قبل ان ترتك                             
  

  رميم والعظام مسك فالنشر***  شخُوصهم الرتابِ يف وغُيب ماتوا       
أجر من عمل هبا بعده ] مثل [ سن يف االسالم سنة حسنة فله أجرها، و من << قال 

[ و . امن غري أن ينقص من أجورهم شئ، ومن سن سنة يف االسالم سيئة كان عليه وزره
: ثم تلى هذه االية[ ه من غري أن ينقص من أوزارهم شئ،وزر من عمل هبا من بعد] مثل 
ونكتب ما قدموا وآثارهم ويف رواية  أخرجه مسلم» لَه كَان ،بِه تُنا فَاسريخ نس نم

  هم شيئًا، ومن استَن شرا فَاستُن بِه، أَجره كَاملًا، ومن أُجورِ من استَن بِه لَا ينقُص من أُجورِ
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   )1(»فَعلَيه وِزْره كَاملًا، ومن أَوزَارِ الَّذي استَن بِه لَا ينقُص من أَوزَارِهم شيئًا
على  ال يزالُ يقَعف<<. فعل فعلًا وقال قولًا حيتمل عليه ويسلك فيه: أي>>...من سن <<

ا الناسلُهفْعفْلٌ منها من أجرٍ، أو وزرِ ما دام يمبدعها ك.<<  
يف األجر والداللة على اخلري  أي>>إن الدال على اخلري كفاعله<< عن النيب  عن أنس 

 كتعليم بالقول ه فيكون نظري من سن سنة حسنةلبالفعل كأن يفعل فعال صاحلاً يقتدي به فع
 مثله أنه وحيتمل ،"حسنة سنة سن من: "حديث من أعم هبذا هوو باإلشارة ويكون اخلري،
  .))عاماً

 اس القرطيبعملها بعد إمنا جرى  )2(.»هذه الثالث اخلصال: - رمحه اللَّه تعاىل- قال أبو العب
املوت على من نُسبت إليه؛ ألنه تسبب يف ذلك، وحرص عليه، ونواه، ثم إن فوائدها 

  باشرها بالفعل،  متجددة بعده دائمة، فصار كأنه
من سن سنةً يف : "وكذلك حكم كلّ ما سنه اإلنسان من اخلري، فتكرر بعده، بدليل قوله 

  .رواه مسلم". اإلسالم حسنة، كان له أجرها، وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامه

                                                

  وصححه األلباني د واحلاكمرواه أمحـ 1
  >>......إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالمن ثالث<<حديث_ 2
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 فطر فرحه هبذا عظيما كمن ،إذا كان سعي اإلنسان يف نفع غريه لينال نصيبا من أجره وثوابه

إىل يوم الدين  افكيف مبن سن سننا للنيب مهجورة وبقي أثره ،وهو عمل منقطع صائماً
  .فكيف يكون فرحه

يا رسول ا بينا أنا يف بييت يف مصالي إذ دخل علي رجل : قلت : قال   هريرة وأبفهذا 
  :ك أجران رمحك ا يا أبا هريرة ل" : فقال رسول ا  فأعجبين احلال اليت رآني عليها

  عليه أي أعجبين ما كنت:قوله أعجبين احلال – رواه الرتمذي" . أجر السر وأجر العالنية 
  معناه فأعجبه رجاء أن يعمل من رآه : قال الطييب. الرائي بي من اخلشوع يف صالتي ليقتدي 

  >>. مبثل عمله، فيكون له مثل أجره
دون به ويتعلمون من فعله ظهر من عمله ما يظن ان الناس يقتفعلى العبد أن ي  

له : لقي رجل حييى بن أكثم وهو على قضاء القضاة فقال :ابن العماد يف طبقاته قال ذكر
حتى يسفر : فكم أضحك قال: فوق اجلوع ودون الشبع قال: أصلح ا القاضي كم آكل قال

أخفى  فكم: ال متل البكاء من خشية ا قال: فكم أبكي قال: وجهك وال يعلو صوتك قال
ر ويؤمن عليك ما يقتدى بك الرب اخلي: فكم أظهر منه قال: ما استطعت قال: من عملي قال

  .قول الناس
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  الصدقة _

تَصدقَ رجلٌ من دينارِه، من ...<<الصدقة فقال  هذا النوع من يوما على حث النيب 
  فَجاء : قَالَ" تَمرة  ولَو بِشق - حتَّى قَالَ  - تَمرِه  درهمه، من ثَوبِه، من صاع بره من صاعِ

ثُم تَتَابع الناس، حتَّى : قَالَ. بلْ قَد عجزت. رجلٌ من األَنْصارِ بِصرة كَادت كَفُّه تَعجِز عنها
   يفوز بثواهبمهو الذي جعله  صدقتهناس على ع الفتتاب >>.....رأَيت كَومينِ من طَعامٍ وثياب
وسن السنن احلسنات، فيه احلث على االبتداء باخلريات،: قال اإلمام النووي رمحه ا  

  .والتحذير من اخرتاع األباطيل واملستقبحات
  حتكيم شرع ا عز وجل_

ب بعدهم بسب يكون ذلك ،وحيل الظلم ،الفنت تكثرو ،عم البالءيو ،عندما يستشري الفساد
وفقه  فأميا حاكم أراد ا به خرياً ،يف أرضه دود ا حل همتعطيلو ،عن شريعة الرمحن

 يفبه  يقتدونبعده  ملن فيكون هبذا قد سن سنة حسنة ،احلكم هلم وسن لتطبيق شريعته
    .ذلك 

   العلمبث _
   يكون له أجره نسخ علما نافعا ،وهي أنّه: ملَن بشرى عظيمة <<قال اهليثمي يف الزواجر
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وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطّه والعمل به، وإنذار عظيم ملن نسخ 

ثْم وهو أن عليه وزره ووِزر من قرأه أو نسخه أو عمل به بعده ما بقي خطّه إعلما فيه 
  .والعمل به 

أبواب اخلري السنن و و >>فع بهالسنة املسنونة من مجلة العلم املنت <<قال ابن امللك رمحه ا
  من بعده ملن أراد أن خيلد أثره املهجورة كثرية مشرعة

 ذلك ينقص ال تبعه، من أجور مثل األجر من له كان هدى إىل دعا من"ري هذا قوله ونظ
 ذلك ينقص ال تبعه من آثام مثل اإلثم من عليه كان ضاللة إىل دعا ومن شيئًا، أجورهم من
  ."شيئا آثامهم من
 هدى كل فيه ليدخل ونكره به يهتدي ما أي رسوله وأمر ا أمر من) هدى إىل دعا من(

 أجور مثل( دعائه يف) األجر من له كان(..... عنها، األذى وإماطة الطريق آداب حتى
) أجورهم من. (األجر من يعطاه الذي) ذلك ينقص ال( كفاعله اخلري على الدال إذ) تبعه من

 وهو إال هدى من ما ألنه أجرا الناس أعظم -  -  املصطفى كان ولذا) اشيئً( له املتبعني
   )1( )).اهلدى إىل للعباد الداعني العلماء فضل وفيه عليه والدال إليه الداعي

__________________  
  10/216التنوير _ 1
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   باجلنة املبشرين العشرة من ستةً ا دين يف أدخل قد :أبو بكر الصديق  فهذا

 ا رضي_ عبيدة وأبو ،الرمحن وعبد ،وسعد ،الزبري ،وطلحة ،عثمان يديه على أسلم
، صهيب بن سنان ، و عمار بن ياسر ووالده ياسر وأمه يديهأسلم على  و .أمجعني عنهم

كيف يكون العطاء الرباني لصاحب  ....تأمل  هؤالء من املوايلومسية بنت خياط ، 
وعثمان جهز جيش العسرة، ويف أبو بكر الصديق أسلم على يديه عثمان بن عفان، ف: الدعوة

جيش العسرة من ضوعفَت له الدرجات، وهكذا سارت الدعوة من صحابيٍّ إىل آخر، 
ل للجميع األجرصاألوف فح ل النصيبمن ذلك، رالعظيم، ولألو  

  :يقول عن نفسه أبو الفرج ابن اجلوزي رمحه اوهذا   
 اللعب على نشأوا قد صبيان وعمومهم.مائة من أكثر األيام بعض يف عندي تاب ولقد

  )) .املعاصي يف واالهنماك
 على وأسلم ألف، مائيت من أكثر الذكر جمالس يف يدي على تاب ولقد :وقال يف جملس آخر

 هذا تلمح ملن وحيق.تسيل تكن مل بوعظي متجرب عني سالت وكم.نفس مائيت من أكثر يدي
 جلست ولقد .وزللي تقصريي إىل بنظري اخلوف أسباب الحت ورمبا.التمام يرجو أن اإلنعام

   .عينه دمعت وأ. قلبه رق قد من إال فيهم ما آالف عشرة من أكثر حويل فرأيت يوماً
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 إن وسيدي إهلي: وجدي بلسان فصحت :وهلكت جنوا إن بك كيف: لنفسي فقلت
 من عذب يقولوا لئال ألجلي، ال لكرمك صيانة بعذابي تعلمهم فال غداً بالعذاب علي قضيت

  78:ص)).عليه دل
لقد رأينا رجال شلت أطرافه األربعة وهو يف املستشفى منذ أكثر من :أحد العلماء يقولو 

عشرين عاما ومع ذلك له مهة عالية وله قلب قوي يدعو إىل ا أسلم على يديه بضع عشر 
وممرضني وغريهم وإذا جلست معه حتقر نفسك عنده وكأنه رجال من النصارى من أطباء 

  .سليم معافى نسي أنه ابتلي يف أطرافه األربعة 
ليس عاملاً، وال طالب علم بل إنسان عادي، ولكن  ته الطب فحسبمهن طبيب وهذا  

زمالئه يف املستشفى،فطوبى ملن  جيري يف عروقه ودمه حب الدين،أسلم على يديه عشرات من
  .الصاحلات على يديهرت األمور ج

! عليه باهلداية - عز وجل- فلبيين اجلنسية، كان قسيسا ومنصرا، ومن ا  رجل وهذا 
فيا ترى كيف عمل بعد أن شرح ا صدره لإلسالم؟ بدأ يدعو بين جلدته حتى أسلم على 

يسلم  يا ترى كم من شخص سوفف! دةوذلك خالل سنوات معدو! يديه أربعة آالف شخص
  .لفلبيينفهنيئًا ل! ري إىل يوم القيامة على يد أربعة آالف هؤالء اآلن، ويتدرج اخل

  

 الصاحل ار الرابح يف جريان العملماإلستث



 88 

  
وترهيب عليه وداللتهم اخلري إىل العباد دعاء يف عظيم ترغيب وفيه :قال الصنعاني رمحه ا 

 عليه ا صلى -  ورسول ا أمر تنايف خصلة وكل والبدع الضالل إىل الدعاء يف بالغ
 الثواب حصول مطلق يف أي) كفاعله اخلري على الدال((  ونضري هذا أيضا قوله إه))وسلم
  . القدر اختلف وإن
  ))أولوياً دخوالً العلم معلم فيه ويدخل أعظم الدال أجر يكون قد بل :املناوي قال

  وإن كنت حتت الثّرى،كلُّ عملٍ يقوم به من اهتَدى بدعوتك لك فيه نصيب فوهلذا 
_ فهذا رسول ا  

  يقتدي الناس فيا فوز من كان بآثاره ***مة أومن يف أوامر ربه كان             
 " فيه دليل أن رسول ا - أكثر اخلالئق أجراً ألنه الدال على كل سنة حسنة فله مثل  

   )2("بعاإني ألرجو أن أكون أكثرهم ت"ويف احلديث  )1( >> .أجور مجيع أمته

يكون هلا مثل أجر كل من  ،بسبب سبقها لنساء األمة باإلِسالم<<ا وزوجه خدجية_
    )3( >>.أسلم

___________________  
  ـ التنوير شرح اجلامع الصغري1
  ـ رواه مسلم2
  التنوير _3
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شهر  قيام أول من سنوهو هو أول من مجع القرآن يف الصحف،:  عمر بن اخلطاب_

  كما يف الطبقات الكربى>>ع الناس على ذلك وكتب به إىل البلدانرمضان ومج
ة الروايات على أن أول من أمر جبمع القرآن من الصحابة أبو بكر رضي قد دلت عاملكن ((

أن أولوية أبي بكر يف :والذي عليه أكثر أهل العلم ...ا عنه مبشورة من عمر كما سبق
ة مصاحف كتبوا فيها القرآن أو بعضه،قبل مجع أبي مجع القرآن أولية خاصة إذ كان للصحاب

ة يق من دقّدفردية مل تظفر مبا ظفر به مصحف الص بكر إال أن تلك اجلهود كانت أعماالً
حري،ومن اإلقتصار على مامل تنسخ تالوته،ومن بلوغها حد التواتر،واإلمجاع البحث والتّ

  .))يقنت ملصحف الصدعليها من الصحابة،إىل غري ذلك من املزايا اليت كا
يا ركعتني ركعتني قبل أن صرباً، وكانا صلّ قتال: ما وخبيب بن عدي زيد بن الدثنة_

فاقتدى الناس به>>.ركعتني عند القتل يقتال، فخبيب أول من سن  
  

________________  
  طبقات احلفاظ  والسري للذهيب_1
  
  
  
  
  

 الصاحل ار الرابح يف جريان العملماإلستث



 90 

  
   

حفظ احلديث متقلال من . ن أمحد اهلروياحلافظ اإلمام أبو الفضل حممد ب  اجلارودي_
ختريج الفوائد، وشرح الرجال  من سن هبراةل الدنيا متعففاً وحيداً يف ورعه سنياً أو

   )1(.))والتصحيح

روى ضمام عن أبي قبيل وموسى بن وردان  ،العلم مبصر أول من سن يزيد بن أبي حبيب_
صر وكانوا إمنا يتحدثون بالفنت واملالحم مب العلم من سنيزيد أول : والعالء بن كثري قالوا

  )1(>>.وكان أحد الثالثة الذين جعل بن عبد العزيز إليهم الفتيا مبصر: والرتغيب، قال

احلظ األكثر والنصيب األوفر بعد رسل ا وأنبيائه  يف ذلك هلم صحابة رسول ا و_
ة إىل يوم القيامة، فحظّهم كلّ خري، وفضل، وعلم، وجهاد، ومعروف فُعل يف الشريعوأن ((

اخلري، وافتتحوا أبوابه، وقد أكمل حظّ، وثواهبم فيه أجزل ثواب؛ ألهنم سنوا سنن   منه
يف اإلسالم سنةً حسنةً، كان له أجرها، وأجر من عمل هبا إىل يوم  من سن -": - قال

كارم، ولو عددت وسبقوا إىل امل ،، وال شك يف أهنم الذين سنوا مجيع السنن"القيامة
   ))حيارى ولكَلَّت األعني مبطالعتها ،مكارمهم، وفُسرت خواصهم، وحصرت ملألت أسفارا
______________________  

  
  تاريخ اإلسالم للذهيب ـ1
  ذخرية العقبى ـ2
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   مات إذا من عيدوالس كفاعله، رالش على الالدو                       
  : ا قال سيئاته، معه ماتت                        

                      نَكْتُبا ووا ممقَد مهآثَارو ]12:يس[  
  .من سن شيئًا، كُتب له، أو عليهف                       

  
طوبى ملن إذا مات : " أبو حامد الغزايلقال  ،ر ألهلهمن سن الش هناك ،ويف مقابل ذلك

 نوبه، والويل الطويل ملن ميوت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائيت سنة أو أكثر يعذبماتت معه ذ
   )1("عنها إىل آخر انقراضها  ويسألهبا يف قربه 

فمن سن <<قرون األوزار عليه جتري من الناس ومن قرون، األجور له تكتب من الناس منف
 ن غري أن ينقص من وزر من عمل هبا من بعده م] مثل [ و  سنة سيئة كان عليه وزرها

: وأصله فى كتاب ا: قال املهلب. فإهنا تتسلسل، وتلزم أي >>أوزارهم شئ،
} لُنمحلَيأَوهِمأَثْقَال عأَثْقَاالً مو ما مع أوزارهم(أي } ثْقَالَهبسبب إضالهلم هلم) أوزار  

   محل ماو((من أضلواوليحملن أوزار أعماهلم اليت عملوها بأنفسهم وأوزارا مثل أوزار 
______________________________  

  2/74إحياء علوم الدين  ـ 1
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 كل وإثم الباب، فتح إثم عليه فكان تبعه، من منه دخل الذي البدعة باب فتح ألنَّه األوزرة؛

  التحبري إليضاح معاني التيسري))دخوهلم، آثام وعليهم ،منه داخل
من دعا إىل : أبي هريرةيف هذا احلديث، وحديث  ـ رمحه ا ـ قال اإلمام النووي 

هذان احلديثان صرحيان يف احلث : احلديث، قال... " ومن دعا إىل ضاللة ... هدى
  على استحباب سن األمور احلسنة، وحتريم سن األمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة 

كان عليه مثل وزر كل  مثل أجر كل من يعمل هبا إىل يوم القيامة، ومن سن سنة سيئةكان له 
  أو إىل ضاللة  ،من يعمل هبا إىل يوم القيامة، وأن من دعا إىل هدى كان له مثل أجور متابعيه

كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء كان ذلك اهلدى والضاللة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقًا 
  .اهـ. إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غري ذلك

  : سواء إبتدأه أم كان مسبوقا إليه يدل عليه:قوله رمحه ا تعاىلف
  )1("فإمنا عليك إثم اإلِريسيني فإن توليت" يف كتابه لقيصر الروم النيبقول _

وقال يف كتابه إىل _ فإن أبيت فإن إثم اوس عليك:وقال يف كتابه إىل كسرى_
  . طفإن توليت فإمنا عليك إثم أهل القب:املقوقس

  
__________  

  .عليك وزرهم فيكون بك، تأسياً أولئك أبته] احلق[ أبيت إذا إنك: يريد واخلول، األتباع وهم أريس، مجع _1
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  .يف الباطل يف احلق خري من أن تكون رأساً ألن تكون ذنباً :وهكذا كما قال بعض السلف
  .لى إبليسليس أحد يكفر إال كان مثل وزره عفالكفر  من سنأول  :إبليسف_

 وهبذا االعتبار يكون على إبليس كفلٌ من معصية كلّ من عصى :وقال القرطيب يف املفهم
  .؛ ألنه أول من عصى به)1( بالسجود

من املشركني أو من املعاهدين أو من  فليس يقتل أحد ظلماً من سن القتلأول  :ل قابي_
 ما من نَفْسٍ تُقْتَل ظلماً؛ إلّا((سلمقال صلى ا عليه و لاملسلمني إال كان مثل وزره على قابي

جاء يف ذخرية العقبى )2(.))ألنّه أولُ من سن القتلَكان على ابنِ آدم الْأول كفلٌ من دمها؛ 
  .وأحرى أوىل، والثواب الفضل ففي والعقاب، العذاب يف هذا كان فإذا :قوله
  . به القاتلون بعدهالنصيب واحلظ؛ ألنه أول من سن القتل، فاسنت : يعنى_:كفل

يدخل فيه حبكم عمومه نفس الذمي، واملعاهد، إذا : - رمحه اللَّه تعاىل–قال القرطيب :فائدة 
   .انتهى. قُتال ظُلما؛ ألن نفسا نكرة يف سياق النفي، فهي للعموم

  :فائدة أخرى 
_________________________  

  ]ذخرية العقبى[ .، فليتأمل"عصى بعدم السجود اخلكلّ من : "، ولعل األوىل"املفهم"هكذا عبارة _ 1

  .الرتمذي وابن حبان وصححه األلباني _2
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 - عليه السالم - وهذا حممولٌ على إذا ما مل يتب ذلك القاتل األول من تلك املعصية؛ ألن آدم 

وال يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما هني عنه،أول من خالف يف أكل ما نُهي 
وتاب اللَّه عليه،فصار تاب من ذلك الذنب، - عليه السالم  - ن بعده باإلمجاع؛ ألن آدم ممعنه 

  .أفاده القرطيب)).كأن مل يجنِ، فإن التائب من الذنب، كمن ال ذنب له
  )1(>>الضاللة وأحدث االحداث وخالف حكم الكتاب أول من سن :عاد_ 

عرِضَت علَي >> ريش على ذلك قال فتبعته ق ،أول من غري دين إبراهيم عمرو بن حلي _
من غير  وكَان أَولُالنارِ  يجر قُصبه فيالنار فرأيت فيها عمرو بن لُحي بنِ قمعة ابن خندف 

بائوب السوسي يماهرإِب ده2(>>ع(  

  السرية،   يكن حممودمل :بغداديبن أمحد أبو طالب الكاتب، املعروف بقنرب ال نصر بن علي_
  الظلم من سنوكان سفاكاً للدماء، وأخذ األموال وانتهاك احلُرم، وكان رافضياً وهو أول 

  وهي إىل اليوم يعاني أهلها ظلم الروافض فالويل لنصر الرافضي >>ببغداد
من ال علم هلم به هنا تقرهبم إىل ا فاقتدوا هبم أقوام ظنا منهم أ وهناك كثري من البدع سنها

   .فأثقلوا كواهلهم باألوزار
_______________  

  ـ  تاريخ اإلسالم للذهيب1
    رواه ابن حبان وصححه األلبانيـ  2
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 وال نر>>.االذان ملن يسد اللحد على امليت من سنأول  << علي بن احلسني االصابي_

   غريها وإن كنا نرى ،يف بالدنا و احلمد اًهلذه السنة السيئة أثر
   وغريهم يف ذلك كثري .أول من سن االحتفال باملولد: ملك إربل _
MH           G  F   E   D  C     B  A    @  ?  >    =  <       I  قال تعاىل 

 M  Y    X  W  V  UT  S   R   Q  PO  N  M        L  K  J

Z      [L الحج :  
 ألسنة على القبيح الذكر من له جيري مبا وذل هوان :أيخزي الدنيا يف له :قال القرطيب

  )).القيامة يوم إىل املؤمنني
ر من فعندما خيطئ العالم يحذّ ،باخللق أعلم الناس باحلق وأرمحهمفأهل السنة  :وعلى هذا

  .زلته وما أحدثه يف شرع ا، صيانة لدين ا، هذا أوالً
 ى ما به احنرف، وما بسببه غريه إليه اجنرف،و تنبيه عل((...حتذيراً من اتباع باطله  :ثانيا

 ...ختفيفاً عما قد يلحقه _بإذن العلي املنان  _لعلّ يف هذا التحذير  والتنبيه والبيان 
ومن سن سنة سيئة فعليه ...<< من تبعات إىل يوم القيامة، كما يف قوله  _جراء ذلك

  .))>>وزرها ووزر من عمل إىل يوم القيامة
  الفنت حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر: لفراء رمحه ا قالعن أبي صاحل ا
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! أما ختاف أن تكون هذه غيبة؟: قلت _يعين احلسن بن حيٍّ _ذلك يشبه أستاذه: فقال

  فقال ملا يا أمحق ؟ أنا خري هلؤالء من آبائهم وأمهاهتم ، أنا أهنى الناس أن يعملوا مبا 
   )1)).(ومن أطراهم ، كان أضر عليهمأحدثوا فتتبعهم أوزارهم ، 
 األول معلمها على ويكون والضالالت، البدع فى التعليم وهكذا :وهلذا قال القاضي عياض

  )2()) .األجر من نصيب واحلقائق للهدى األول للمعلم يكون قياسه على وهكذا. منها كفل

  أمرها خلفة هبا ونيتها قد البدعة حيدث الذي أن التحذير ووجه(( حجر ابن احلافظ قالو
  بعده من هبا عمل من إثم يلحقه أن وهو املفسدة من عليها يرتتب مبا يشعر وال األمر أول يف
  )3( .)إحداثها يف األصل كان لكونه بل هبا عمل هو يكن مل ولو

 السنة بأهل احلق ينصر أن***املنة عظيم ا نسألف

  سنن سيئة معاصرة 
   ،هالكهاوإ قيام بعض الناس حبرق أنفسهم ،ومن السنن السيئة اليت انتشرت بني املسلمني_

____________________  
  سري أعالم النبالء _1
  478/ 5إكمال املعلم  _2
  379/ 20فتح الباري   _3
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   الضنك منهم عن رفض الواقع املعيش تعبرياً

هذه روابط األغاني والصور الفاضحة من ميسحها إن فأصحاب الصور اجلارحة للحياء،_
 فنظرة احلرام خطيئة واحدة، وخطيئة ناشر صور احلرام((.غادرت األرواح أجسادكم ،

 إمثه أعظم مما لو فتح بصره للحرام عمره كله،لكثرة بعدد نظرات األبصار هلا،وقد يكون
فاتقوا ا يف كل عابر يراها،فما بالكم فيمن حيفظها ويبثها ويشارك يف نشرها )) الناظرين هلا

  .وإرساهلا،أخشى عليكم أن متوتوا وسيئاتكم حتيا
لتصبح  ،سلمنيوسنها للم ،وسيىء أخالقهم ،وقوانينهم ،وثقافتهم ،نقل مدنية الغرب الفاجر_

  :ومن ذلك.من املسلمات بعد ذلك
،ومما باسم احلريات الفرديةويف غريها  سن قوانني خمالفة للشريعة يف األحوال الشخصية_

مسعناه يف بعض التصرحيات ألحد القادة يف  بعض الدول ااورة،بعدما أعلن التخلي عن 
هذا :وباحلرف كر واألنثى قائاليف اإلرث بني الذ أحكام الدين والقرآن فسن هلم املساواة

وقد أثار ...)) املوضوع حسمنا أمرنا فيه،جيب أن نغري أحكام جملة األحوال الشخصية
    . فعفوك اللهم عنا. ثم مل يعش بعد تصرحيه هذا إال أياماً معدودات ،واسعاً هذا جدالً

   كان عليه به، ومن سن شرا فاستُن) :قال رسول ا : قال  عن حذيفة بن اليمان
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  :مسك اخلتام 
 

  
 كفاعله، الشر على فالدال)1()).بعه، غري منتقص من أوزارهم شيئاتوزره، ومثل أوزار من 

  12:يس[ وآثَارهم قَدموا ما ونَكْتُب :تعاىل قال سيئاته، معه ماتت مات إذا من والسعيد
  
  
  

  فقراء إفريقيا  أمري العطاء وشيخ اإلنسانية وخادم                             
  وفارس العمل اخلريي                                                 

  
  

بنموذج من هذه األمة ليس من القرن  األول  .ختم ودفعاً لألمام للصعود إىل القمة أ ةللهم رفعاً
 ،ءأمري العطا:يلقب ب ،من اإلستثمار الرابح هذه األمة رجل مجع خصاالًعصر بل هو وليد 

الدكتور عبد الرمحن  الشيخ: خادم فقراء إفريقيا وفارس العمل اخلريي ،وشيخ االنسانية
  ومؤسس مجعية العون :سالمى الكبري من فاحتى افريقياالطبيب الكويتى والداعية اإل السميط
رجل عاش هلم أمة . مهة ونشاط رجل عظيم اهلمة، بدأ حياته جبد و رمحه ا املباشر

  مواال طائلة وترك حياةرمبا يستطيع ان جيين من ورائها أ ب اليت برع فيها واليتمهنة الط ترك.

  
_____________________  

  رواه أمحد وصححه األلباني  _ 1
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الدعوة االسالمية الثقيلة والدخول  ابنائه وعائلته الكرمية  مقابل أن حيمل أمانةالرفاهية وسط 

  نفسه  دغاهلا املليئة باملخاطر والصعوبات معرضاًأامل اهول وسط غابات افريقيا ويف ع
  للموت عدة مرات يف سبيل دعوته

  رمسه دون فأمسى املوت عافه ميت هو**  لنفسه الدنيا يف عاش من يعش مل
وهكذا حتى  ،ليكتب خبط أمجل تربيه العثرات ،اإلنسان يف هذه احلياة كقلم الرصاص لُّيظَ((

              )).مجيل ما كتبيفنى القلم،فال يبقى له إال 
  :ما يزبد عن ديهعلى ي هدى: سبحانه وتعاىل ا أن هذا الرجل قد عد من مناقب و 

   سالممليون انسان لإل ١٣ _                         
   مسجد ٥٧٠٠بناء حوايل   _                         
 بئر ماء ٩٥٠٠حفر حوايل _                  

   مدرسة ٨٦٠إنشاء حوايل  -                  
  مراكز إسالمية ٢٠٤إنشاء  _                   

  يتيم تقريبا،     ١٥٠٠٠ كفالة_                        
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   )).ال باإلطعام فقط وامنا بالرتبية االسالمية والتعليم االكادميي

باجنازات تعجز أمثر عاماً ف 30ستثمر ألكثر من هذا وا استثمار رابح، أُف
  .ن تقوم هبادول أ

  :إهنم جبال من معال_
  مل يغيبوا عند جمد وفعال  **معشر إن غابت األرض هبم [            

  نشرهتم سمع غري بوال   **كلّما إزدادت بلى أعظمهم              
       هي أصداف على غري آلل  **ال تقل تلك قبور إمنا                  

حديث رسول ا  ت حينهاتذكرل يف هذه الشخصيات البارزة الفذة وأنا أتأمكتبت هذا  
 فكما قيل يف معناه أن يف )1())مثل أميت مثل املطر ال يدرى أوله خري أم آخره(( القائل: 

املتأخرين من يشبه املتقدمني ويقارهبم حتى يبقى لقوة املشاهبة واملقارنة ال يدري الذي ينظر 
  .أحدمها يف نفس األمر خرياً أهذا خري أم هذا؟ وإن كانإليه 

إنّما معناه أن يكون :" قال ابن تيمية فهذا فيه بشرى للمتأخرين بأن فيهم من يقارب السابقني 
 يف آخر األمة من يقارب أوهلا حتّى يشتبه على بعض الناس أيهما خري كما يشتبه على بعض 

________________________  
  )2286(لصحيحة رقم ا_1
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  "الناس طرفا الثوب،مع القطع بأن األول خري من اآلخر 

  إذا ما درى اإلنسان أخبار من مضى    فتَحسبه قد عاش يف أول الدهر         
  وتَحسبه قد عـــــاش آخـــر دهـــره       إىل احلشرِ إن أبقى اجلميل من الذكر

  الدهر من عاش بعضه     كرمياً حليماً فاغتنم أطول العمر فقد عاش كلَّ         
  .هؤالء األخيار حتيا القلوب، وباقتفاء آثارهم حتصل السعادة بالوقوف على أخبارف

    رىـــأس ومجيعنا يف أرضه ** رىـــذكرى وكل حياتنا ذك
  رىــي إىل األخـــــــوبأمره منض **ا بقدرتهـــجئنا إىل الدني

  هل خلدوا فيها سوى الذكرى**  فأسأل رعاك ا من ذهبوا         
  األجر ماض هلم والبشــــــرى** ارهم حتكي مآثرهمــــــــــآث         
  راـرهون ذا حـــــيصبح امل يــك ** وحساهبم يبقى خلالقهم                 

  موت التقي حياة                                   
 تلكإذا مل يوفق العبد يف كسب خصلة من ياة حمدود وفرصة العيش هبا قصرية، إن تيار احل

فليسع يف صالح نفسه وإصالحها، فيجعل األعمال الصاحلة شعاره،  ،وعجز عنها ،اخلصال
 الذخرية الباقية هي والتقوى دثاره فتلك وا  

  واعقل وانتهز األماني بعض *** به فأدرك حمدود عمرك           
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على قبورهم بني  جلوس كأني دخلت املقابر،فإذا أهل القبوررأيت :قال أبو بكر اخلياط

أبا : أيديهم الرحيان، وإذا أنا مبعروف أبي حمفوظ قائما فيما بينهم يذهب وجييء، فقلت
  :بلى، ثم أنشأ يقول: قال قد مت؟ حمفوظ ما صنع بك ربك؟ أوليس

  )1( قوم وهم يف الناس أحياءقد مات   ***موت التقي حياة ال نفاذ هلا 

فقد نقدوا  فكانت هلم بذلك حياة ثانية، العباد في صفحات التاريخ والسري دونت حياةف
   نرباسا لإلقتداء ومواعظ لإلهتداءوأصبحت سريهم يف الناس  أعمارهم مثنا لألخرى،

  ..!أثر الصالح يف حياة العبد 
 حمفوظ البغداديعلم الزهاد بركة العصر أبو  معروف الكرخيفهذا 

منسوب إىل كرخ بغداد وكان أحد املشهورين بالزهد والعزوف عن الدنيا يغشاه الصاحلون ((
وذكر أبو سعيد بن األعرابي أن أمحد بن حنبل كان يقول  ....ويتربك بلقائه العارفون

معروف الكرخي من األبدال وهو جماب الدعوة وذكر يف جملس أمحد معروف الكرخي 
  افاك ا وهل يراد من العلم إال أمحد أمسك ع: ن حضره هو قصري العلم قالبعض م: فقال

  
_________________  

  )150رقم (  املناماتأبي الدنيا يف كتاب ابن  _1
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  )1( ))ما وصل إليه معروف

عبد الوهاب الوراق رمحه ا:  
لعبدالوهاب : قال  إذا مل جندك إىل من نذهب؟: - رمحه ا  - قالوا لإلمام أمحد بن حنبل 

  .إنه رجل صاحل ومثله يوفَّق للصواب: قال !ليس عنده كثري علم: قالوا  الوراق
  إنه رجل صاحل ومثله يوفق للصواب: ( تأمل السر يف ذلك، يقول عنه

  حي يدوم خملدا ويعمر***كتب املوت على النفوس فما ترى
  اخلليقة وهو حي يذكرتفنى *** لكن من اختذ الصالح شعاره                  

ن العبد إذا كان يعلم يقيناً بأنّه مهما طال عمره فإن إ(( أقول كما قال أحدهمأعود ف: وأخرياً
املوت مصريه احملتَّم، واملوت يقطعه عن صاحل العمل؛ فإن عليه أن يعمل يف حياته ما يدوم له 

ة اجلارية؛ فإن كان له شيء من مال الصدق :احلسنة الباقيةوا هي أجره بعد مماته؛ وتلكم 
  وقف وقفاً مثال، وإن كان له علم صنّف كتاباً يف العلم؛ فإن تصنيف العالم ولده املُخلَّد، أو 
  انربى للتَّعليم والتَّدريس؛ فخلّف من أبناء فكرِه من قد يكون أنفع له من أبناء صلبِه، وإن مل 

  
________________________  

  9/340 سري أعالم النبالء .382/  1"  احلنابلة طبقات" و ،200/  13"  بغداد تاريخ" _1
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يكن له مالٌ، وال علم : بة تذكر اواج، وسعى يف حتصيل ذرِّية طياحتسب األجر يف الز

 بعده؛ فيكون له أجرها، أو لزم العبادة والطّاعة؛ حتّى يكون رأساً فيها؛ فينقل من فعله،
مجيلِ هديه ومسته ما يقتدي غريه به؛ فإن آثار هذه األعمال متتدّ إىل ما بعد زمانه، ويبقى و

؛ يؤدّي رسالتَه لألحياء، وصاحبه رميم يف قربه، وقد أشار وفاتهعملُه موصوالً حتّى بعد 
 نَ{: إىل هذا املعنى يف قوله تعاىلالقرآنتَى وويِي الْمنُح نكُلَّ إِنَّا نَحو مهآَثَاروا وّما قَدم كْتُب

بِنيامٍ مي إِمف اهنيصأح ءي12:يس[ }ش[  
رب هب لي حكْماً وأَلْحقْني { - :يقول جل وعال على لسان إبراهيم عليه السالم و

رِيني اآلخف قدص انسل لِّي لعاجو نيحالبِالص {             
واجعل لـي فـي الناس ذكراً مجيال، وثناء حسناً، ":يف تفسريها  رمحه ا لطربييقول ا 

  ".بـاقـياً فـيـمن جييء من القرون بعدي
ويعقبه  }خمرج صدق{و}مدخل صدق{ و}قدم صدق{يسبقه : ولسان صدق

  }مقعد صدق{
  قدم {  وهو قى ا عز وجللعظيما تكون جناته يوم ي فإذا كان العبد قد قدم لنفسه أمراً((

وأحسن ما } وبشر الذين آمنوا أن هلم قدم صدق عند رهبم{كما يف قوله تعاىل }صدق
  أي أعمال صاحلة وفقهم ا عز وجل لتقدميها يف هذ احلياة } قدم صدق{قيل يف معنى 
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ألن وجوده يف هذه احلياة الدنيا فرصة ألن يقدم من اخلري ما جيده } وقدموا ألنفسكم{

وم القيامة وهذا الصدق يثمر يف الدنيا لسان صدق يف الناس،وذكرا حسنا ،وثناءا عند ا ي
من قرون  فكم من أناس توفاهم ا عز وجلعطراً،ومعرفة مبآثر الشخص وفضائله،

  طوال،وال يزال مع كر األيام ومر األيام ال ينقطع الناس من ذكرهم، والثناء عليهم، واإلفادة
  ، وللصحابة الكرام رضي ا عنهم احلظ األوفر والنصيب األكرب،من منهم، وذكرهم باجلميل

ذلك، وهذا من عاجل البشرى يف هذه احلياة الدنيا،وأما يف اآلخرة، فلهؤالء مقعد الصدق 
  يف مقعد صدق عند مليك مقتدر{عند ا {(( ]36ـ35:ص الصدق مع ا  [   

بكالم متني ثم مبدخل صدق وخمرج صدق  هذا املعنى اجلميل بعد أن ثنى وقد ذكر مؤلفها
اليت أضيفت إىل الصدق بعضها ببعض وكل منها يفضي إىل  )*(فارتبطت هذه اخلمس:قال

  ....)) اآلخر ويؤدي إليه 
         خـــلٍ صــــومن عم *** خذ لك زادين من سريةدر ــــاحل ي  
  م النظر شريف السماع كري ***وكن يف الطريق عفيف اخلُطا          
  . رــــــــولون مر وهذا األثــــــيق ***وا بعده ــــــال إن أتـــــوكن رج        

_____________________  
  _لسان صدق ،وقدم صدق، ومدخل صدق، وخمرج صدق، ومقعد صدق: يعين_*
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                     تعاىل أعلم وا   

  ال وآخراواحلمد   أو                      
  سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

  
    

  أبو معاذ بشري بن عدة اجلزائري :كتبه                  
  سجد السالم  حي الرائد ادوب سعيدة مب مدرس إمام        

   
moussaouibachir050@gmail.com  

  
  

  
  
  
  
  
  


