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أنا عملك الصالح
غريك مات وأنت ال زلت حًيا تقرأ هذه الكلامت، ولو 
ميٍت من  َلَدى  تساوي ركعة واحدة  لعلمَت كم  ِمتَّ 

األموات .. 

بون يف قبورهم حلظًة واحدًة  وَلَعاينت كيف يرى املَعذَّ
واسأل  أحياك،  الذي  اهلَل  فامحِد  احلياة،  حلظات  من 
اهلل  اختارك  ملاذا  القراءة،  يف  تسرتِسَل  أن  قبل  نفسك 

أنت دون غريك لتقرأ هذه الصفحات ..؟! 

ألنه ُيبُّك وُيريُد لك اخلري، ُيريدك أن تقرأ، فـ تعمل، 
فـ تؤجر، فـ تدخل اجلنة ..
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احلمد هلل ذي اجلالل األكرب، عّز يف ُعاله فغلب وقهر، 
أحىص قطر املطر، وأوراق الشجر، وما يف األرحام من 
أنثى وذكر، خالق اخللق عىل أحسن الصور، ورازقهم 
عىل قدر، ومميُتهم عىل ِصغر وشباب وِكرب..أمحُده محًدا 

يوايف إنعامه، ويكافئ مزيد كرمه األوفر.. 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، شهادة من 
أناب وأبرص، وراقب ربه واستغفر، وأشهد أن سيدنا 
وموالنا حممًدا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، الطاهُر 
املطّهر، صىلَّ اهلل عليه وعىل آله وصحبه، ما أقبل ليٌل 

وأدبر، وأضاء صبٌح وأْسفر، وسلم تسليام كثريا.
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أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم يف صحيحيهام من حديث 
أنس بن مالك0أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يتبع امليت ثالثة: 
أهله وعمله وماله، فريجع اثنان، ويبقى واحد، يرجع 

أهله وماله ويبقى عمله«.
وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »إذا أراد اهلل بعبٍد خرًيا استعمله، 
قه لعمٍل صالح قبل  يوفِّ  : قيل : كيف يستعمله؟ قال 

املوت ثم يقبُضه عليه« ]صحيح اجلامع[.
: لن يدخل معك قربك إال عملك ..  ومن هنا نقول 

وسوف يالزمك فيه إىل يوم القيامة .. 
فأين عملك الصالح يا عبد اهلل ؟؟
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متهيد

: e اقرأ معي آخر خطبة لعمر بن عبد العزيز
خطب عمر بن عبد العزيز e خطبًة مل خيُطْب بعدها 
غرَيها حّتى مات e فحِمد اهللَّ وأثنى عليه وصىل عىل 

نبّيه ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال :  
ا الناس إّنكم مل ُتَلقوا عبثًا، ومل ُترَتكوا ُسًدى، وإّن  )أيُّ
لكم َمعادًا يكم اهللَّ بينكم فيه، فخاَب وَخِسَ من خرج 
التي  َة  اجلنَّ التي وسَعْت كلَّ يشء وُحِرم  اهللَّ  من رمحة 
َعرُضها الّسموات واألرض، واعلموا أّن األمان غدًا 
ملن خاف اهللَّ اليوم، وباع قلياًل بكثري وفائتًا بباق، أال 
فها ِمن َبعدكم  ُتَرون أّنكم يف أسالب اهلالكني، وسيخلِّ
وا إىل خري الوارثني، ثم أنتم   الباقون، كذلك حتى ُتَردُّ
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، قد َقَض نحَبه  يف كلِّ يوم ُتَشيِّعوَن غاديًا ورائحًا إىل اهللَّ
د  وبَلغ أجَله، ثم تغيِّبونه يف َصْدٍع من األرض غري ُمَوسَّ
وبارَشَ  األحباب  وفاَرق  األسباَب  َخَلع  قد  د،  مُمَهَّ وال 
الرتاب وواَجه احِلساب، َغنّيًا عام َترك فقريًا إىل ما قّدم، 
ِ إنِّ ألقول لكم هذه املقالَة وما أعَلُم عند أحٍد  وايُم اهللَّ
نوب أكَثَر مما عندي، ولكني أستغفر اهلل  منكم من الذُّ
وأتوب إليه، ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى َشهق، ثم 
نزل فام عاد إىل املنرب بعدها حتى مات رمحة اهلل عليه(.

اَم َخَلْقَنـاُكْم  اقرأ معي قول ربك سبحانه : ﴿َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ
قُّ اَل  ُ امْلَِلُك احْلَ َعَبثًا َوَأنَُّكْم إَِلْيَنا اَل ُتْرَجُعوَن َفَتَعـاىَل اهللَّ
إَِلـاَه إاِلَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم﴾ ]املؤمنون: 116-115[.
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اهلدف  ما  يومًا،  نفسك  سألت  هل  اهلل:   يف  حبيبي 
هذه  يف  وأوجدنا  اهلل  ملاذاخلقنا  وجودنا؟  من  والغاية 
أم خلقنا  ونلبس!  لنأكل ونرشب  احلياة؟! هل خلقنا 

لنجمع األموال ونلهو ونلعب! ال مل ُنخلق هلذا ..
اجلواب: خلقنا اهلل عز وجل لعبادته، قال تعاىل: ﴿َوَما 

َخَلْقُت اجْلِنَّ َواأْلِْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾ ]الذريات:56[. 

فأنت عبٌد ولك سيٌد آمر هو اهلل، فالبد أن ُتقق العبودية 
حركاتك  يف  ورُشبك،  أكلك  يف  أمورك،  كل  يف  له 
إِنَّ  ﴿ُقْل   : تعايل  قال  وإيابك،  ذهابك  يف  وسكناتك، 
يَك  ِ َربِّ اْلَعامَلنَِي اَل رَشِ َياَي َومَمَاِت هلِلَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َوحَمْ
ُل امْلُْسِلِمنَي﴾ ]األنعام : 163-162[.  َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ
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َياَي( فمن كانت حياته كلها هلل، كان  تأملَت كلمة )َوحَمْ
حقًا عىل اهلل أن جيعل موته يف سبيل اهلل، ألن احلياة يف 

سبيل اهلل أصعب بكثري من املوت يف سبيل اهلل ..

أما واهلل لو علم األنــام ** ملا خلقوا ملا هجعوا وناموا
لقد خلقوا ليوم لو رأتـه ** عيون قلوهبم ساحوا وهاموا
عظـام وأهـواٌل  وتوبيـخ   ** نشـر  ثم  حشـر  ثم  ممات 
ليوم احلرش قد عملت أناس ** فصلوا من خمافته وصاموا
ونحن إذا أمـرنا أو هنينـا ** كأهـل الكهف أيقـاظ نيـام

QQQQQ



10

حني تتوقف احلياة

اَم  َوإِنَّ امْلَْوِت  َذائَِقُة  َنْفٍس  ُكلُّ   ﴿  : سبحانه  ريب  يقول 
اِر  النَّ َعِن  ُزْحِزَح  َفَمْن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُأُجوَرُكْم  ْوَن  ُتَوفَّ
ْنَيا إاِلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر  َياُة الدُّ َة َفَقْد َفاَز َوَما احْلَ نَّ َوُأْدِخَل اجْلَ

﴾ ]آل عمران: 185[. 
يموت الصغري ويموت الكبري، يموت الغني ويموت 
الكل  السقيم،  ويموت  الصحيح  يموت  الفقري، 

سيموت ويبقى احلي الذي ال يموت عّزوجل ..

ِق،  بِاحْلَ امْلَْوِت  َسْكَرُة  َوجاَءْت   ﴿  : وعال  جل  ويقول 
إنسان  لكل  وجاءت  أى:   ﴾ َتِيُد  ِمْنُه  ُكْنَت  ما  ذلَِك 
باحلق  ملتبسة  وكربته،  وغمرته  وشدته  املوت   سكرة 
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الذي ال شك فيه وال باطل معه، ﴿ذلَِك﴾ أى: املوت 
أى:  َتِيُد ﴾  ِمْنُه  ُكْنَت  ما  الذي هو هناية كل حي، ﴿ 

متيل وهترب وتفر منه يف حياتك.

وقد أخرج اإلمام أمحد وابن جرير عن عبد اهلل موىل 
املوت، بكت  أبو بكر  العوام قال: ملا حرض  الزبري بن 

ابنته عائشة 5، ومتثلت بقول الشاعر:
لعمُرك ما يغنى الثراء عن الفتى ** إذا حرشجت يوما وضاق هبا الصدر

ولكن  ُبنتي،  يا  ذلك  تقويل  ال  بكر0:  أبو  هلا  فقال 
ُكْنَت  ما  ذلَِك   ، قِّ بِاحْلَ امْلَْوِت  َسْكَرُة  َوجاَءْت   ﴿ قويل: 

ِمْنُه َتِيُد ﴾.
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ُثُبوُت نيا  الدُّ يِف  َلْيَس   .... َسَيُموُت  َحيٍّ  ُكلُّ 
ُخُفوُت َيْتُلوها  ُثمَّ    .... َتْفَنى   َسْوَف  َحَرَكاٌت 
ُكوُت السُّ إاِلَّ  َبْعَدُه     .... ُلو   َيْ َلْيَس  َوكالٌم 
وُت رَبُ اجْلَ َذاَك  َأْيَن     .... يِل   ُقْل  اِدُر  السَّ ا  َأيُّ
ُموُت الصُّ َهَذا  َفاَم    .... ْطِق   النُّ َعىَل  َمْطُبوعًا  ُكْنُت 
ُقُنوُت َأْم  َأَراُه  َما     .... وٌد    َأُهُ ِشْعِري  َلْيَت 
َمَلُكوُت ُأْفٍق  ُكلِّ     .... يِف   ْم  هَلُ َأْمالٌك  َأْيَن 
ُخوُت التُّ تِْلَك  َوَخَلْت     .... َعْنُهْم    التِّيَجاُن  َزاَلِت 
ُخُبوُت َوْهَي  َبْعِدِهْم     .... ِمْن   ْم  َأْوَطاهُنُ َأْصَبَحْت 
َيُصوُت َحيٌّ  َوال    .... اْلَقْوَل   َيْفَقُه  َسِميٌع  ال 
ُبُيوُت ِمْنُهْم  َوَخَلْت     .... ُقْبوٌر   ِمْنُهْم  َعَمَرْت 
ُبُخوُت َحاَنْت  إِْذ  الَدْهِر   .... ُنُحوَس   َعْنُهْم  َتُذْد  مَل 
ُعوُت النُّ تِلَك  واْنَقَضْت     .... امْلََساِعي   تِْلَك  َدْت  َخَ
َيُفوُت َسْوَف  َباِطٌل     .... َخَياٌل   ْنيا  الدُّ إِنَّام 

ُقوُت اهللِ  َتْقَوى  َغرْيَ     .... ِفيَها   لإِِلْنساِن  َلْيَس 
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الذهب،  من  أثمن  الثانية  تصبح  احلياة  تتوقف  حني 
و يصبح الغفران هو املطلب، حني تتصلب الرشايني 
ويصفرُّ اجلسد وتفقد الروح معناها الدنيوي، ويصبح 
الروح  تدرك  فقط  حينها  اجلسد،  عن  بعيدًا  الرونق 
األعداء  ويفرح  األقارب  ُيفَجع  حينها  الفناء،  معنى 
ع األمالك، ويعمُّ السواد األنفس والقلوب  حينها ُتوزَّ
والثياب، وتصعد الروح إىل بارئها ويبدأ بكاء األحّباء، 

ثناء وال  اليوم وال نسٌب وال  ينفع  أّما امليت؛ فال ماٌل 
مناصب وال عّزوة، اليوم ُيدَفن اجلسد و َيرمي األبناء 
حرير  من  لباٌس  ال  اليوم  الكفن،  عىل  الرتاب  ذرات 
أخرض  وال  أمحر  ال  اليوم  ذهب،  وال  امليت  ا  أيُّ  لك 
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يؤازرك  وال  وحيدًا  ُترَتك  اليوم  الكفن،  إاّل  يشء   وال 
أحبة-  لك  كان  -إن  األحبة  بعض  دعاء  سوا  يشء 
ثبته  »اللهم  يرددون  بالسؤال، واألحّبة  املالئكة  ويبدأ 

عند السؤال....«.
واألمالك،  واألجماد  والبيوت  القصور  َسَترُتك  اليوم 
إفطاٌر  ال  اليوم  تراب،  من  صغري  بيٍت  يف  وتسكن 
سيأتيك من فرنسا، وال غذاٌء عىل حلم البقر يأتيك من 

هولندا، وال عشاٌء عىل األهواء يأتيك يف املساء ... 
بل اليوم أصبحَت أنَت الِغذاء.. 

اليوم أصَبحْت دودُة األرض أقوى من جسدك البايل، 
اليوم ال شمٌس وال قمٌر وال شموٍع وال كهرباء، اليوم 
إىل  األفاعي  تتسلل  اليوم  ظالم،  من  ُحجرٍة  يف   أنَت 
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قربَك يا تارك الصالة، اليوم أنَت وحدك حزين تصد 
ثامر ما زرعته يف دنياك وتنتظر صدقًة جارية من جاٍر أو 

ابن أو صديق لتنتفع هبا..

اليوم ال خليُل يؤنسك إن كنت هجرَت القرآن، اليوم 
تفهم النفس معنى الوحدة والضيق والظالم واخلوف 

والعذاب.. 
أو  جهنم  نريان  من  وجرعٌة  خُمَفف  عذاٌب  إّما  اليوم 
وال  رأت  عنٌي  ال  ما  هبا  التي  اجلنة  نفحات  من  نفحٌة 
من  كنت  فإن  برش،  قلب  عىل  خطر  وال  سمعت  أذٌن 
أهلها فهنيئًا لك ، وإن كنت غري ذلك فمن ُينجيك من 

العذاب ؟
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هو اهلل وال نجاة لك إال باهلل، فال تكن اليوم يف حياتك 
مع أحٍد سواه، وال ترتك الصالة وال تغفل عن الزكاة 
وال تنسى الصيام ما دامت فيك حياة، وأنفق مالك يف 
املحّرمات، وخّصّص يف يومك  الطاعات وابتعد عن 

وقتًا لقراءة وتدبر اآليات، حتى تنعم يف اجلنَّات ..

QQQQQ
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القرب أول منازل اآلخرة

وجُمادل  ُمشِكك  كل  ويراها  احلقائق  تنكشف  هنا 
وُمنخدع وُمغرت بزينة الدنيا وطول األمل ..

هنا تظهر أمور ِعَظام ، وتتفتت ِعَظام اإلنسان ..
هنا يشعر املرء باخلوف الذى مل يشعر به من قبل .. 

أو يشعر باألمن الذى ال يعادله أمن والراحة التي لن 
تنتهي أبدا ..

اآلخرة  الدار  وإن  بعينيه،  احلقيقي  املستقبل  يرى  هنا 
هلى احليوان ..

هنا األرس الطويل أو املسكن اجلميل ..
هنا الظالم أو النور .. هنا احلزن أو السور ..

هنا بيت الدود أو الظل املمدود ..
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هنا صندوق العمل وما قدمت لنفسك وادخرت ..
هنا ما أبكى الصاحلني وأّرق مضاجع املؤمنني ..

فمن نجى منه نجى فيام بعده ومن مل ينجوا منه فام بعده 
أشّد ..

القرب  أضيق مما نظن، ال مال وال جاَه ُينجي منه، أنت 
وعملك ..

يف الفيس: 5000 صديق
يف احلقيقة:20صديق

يف الشده:2 فقط
يف اجلنازة: أهلك
يف   القرب : وحدك
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فَصاِحب من األصحاِب من ُتَصاحب !
فلن يصحبك يف القرب إال صاحب !
لن يدخل معك قربك إال عملك ..

وسوف يالزمك فيه إىل يوم القيامة ..
هذا هو صاحبك الذي لن يرتكك ..

فام تفعله اليوم يف دنياك سوف يكون معك يف قربك ..
به  اهلل  يصلح  الذي  الصالح  العمل  لنفسك  فاختار 

دنياك وُأخراك ..

قرب  عىل  وقف  إذا   0 عفان  بن  عثامن  سيدنا  كان 
والنار  اجلنة  تذُكر   : له  فقيل  حليته،  يبل  حتى   يبكى 
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فال تبكي، وتبكي من هذا! ، فقال : إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال : »القرب أول منازل اآلخرة، فإن ينج منه فام بعده 
أيُس منه، وإن مل ينج منه فام بعده أشدُّ منه« قال : وقال 
والقرب  إال  قط  منظًرا  رأيت  ما  ملسو هيلع هللا ىلص:»واهلل  اهلل  رسول 

أفظع منه« ]رواه الرتمذي وحسنه األلبان[ .

وابتالءات  المتحانات  ض  يتعرَّ قربه  يف  اإلنسان  إن 
قاسية يف جوٍّ مل يألفه من قبل؛ حيث ُطِرح وحيًدا، ال 

صاحبة وال ولد، وال أخ وال صديق..

)منكر  امللكان  يأتيه  امُلرعبة  األجواء  هذه  ووسط 
دينك؟  وما  ربك؟  َمن  ويسأالنه:  فينهرانِه   ونكري(، 
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وماذا تقول يف الرجل الذي ُبِعث فيك؟ واإلجابة عن 
هل  اإلنسان،  مصري  د  ستحدِّ التي  هي  األسئلة  هذه 
سينعم وُيفَسح له يف قربه مدَّ البرص، أو يعذب ويضيَّق 

عليه قربه.. 
ا روضة من رياض اجلنة، أو حفرة من ُحَفر  فالقرب إمَّ
ل العبد عىل هذه الروضة؟ وكيف  النار، فكيف يتحصَّ

ينجو من هذه احلفرة؟

اإلجابة باختصار هي: َمن عاش عىل شئ مات عليه .. 
ومن أجاب عىل الثالثة أسئلة عمليًا فوق األرض - يف 

حياته - سُيجيب عنها شفويًا تت األرض ..
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فارقُت موضع مرقدي ** يومًا ففارقني السكون
القـبـر أول  ليـلة  باللـه ** قـل يل مـاذا يـكــــون

ُه طـوُل األمْل يـا مـن بدنــياُه اشتغْل ** وَغرَّ
املــوُت يــأْت بـغـتًة ** والقرُب صندوُق العمْل

اللهم وّسع عىل أهل القبور قبورهم من املسلمني
ونّور عىل أهل القبور قبورهم من املسلمني

وارمحنا إذا رصنا إىل ما صاروا إليه يارب العاملني ..

QQQQQ
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كيف تنجو ؟

البد لك من ُمنقذ !!  البد لك من خُمّلّص !! 
البد مل من مؤنس !!

سوا  وحدتك  يف  ويؤنسك  وخُيّلصك  ُينقذك  ولن 
عملك الصالح .. 

ا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو  قال اهلل تعاىل : ﴿ َمْن َعِمَل َصاحِلً
ُهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن  َبًة َوَلَنْجِزَينَّ ُه َحَياًة َطيِّ ُمْؤِمٌن َفَلُنْحيَِينَّ

َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ﴾ ]النحل: 97[.
َقاَل  امْلَْوُت  َأَحَدُهُم  َجاَء  إَِذا  َحتَّى   ﴿  : سبحانه  قال 
ا  َ ا ِفياَم َتَرْكُت َكالَّ إهِنَّ َربِّ اْرِجُعوِن * َلَعلِّ َأْعَمُل َصاحِلً
ُيْبَعُثوَن ﴾  َيْوِم  َبْرَزٌخ إىَِل  َكِلَمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمْن َوَرائِِهْم 

]املؤمنون: 100-99[.
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وإذا وضع العبد الصالح يف قربه جاءه عمله الصالح 
يبرشه بام يسه، كام أن الكافر يأتيه عمله اخلبيث يدده 

ويتوعده؛ 

كام قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف العبد املؤمن :»َوَيْأتِيِه َرُجٌل َحَسُن 
َأْبرِشْ  َفَيُقوُل:  يِح،  الرِّ َطيُِّب  َياِب،  الثِّ َحَسُن  اْلَوْجِه، 
َفَيُقوُل  ُتوَعُد،  ُكْنَت  الَِّذي  َيْوُمَك  َهَذا  َك،  َيُسُّ بِالَِّذي 
َفَيُقوُل:  رْيِ،  بِاخْلَ جَيِيُء  اْلَوْجُه  َفَوْجُهَك  َأْنَت؟  َمْن  َلُه: 
َعَمُلَك  َأَنا  فيقول:  رواية  -ويف  الُِح،  الصَّ َعَمُلَك  َأَنا 
َطاَعِة  يِف  يًعا  رَسِ ُكْنَت  إاِلَّ  َعِلْمُتَك  َما   ِ َفَواهللَّ الُِح،  الصَّ
َفَيُقوُل:  ا-  َخرْيً  ُ اهللَّ َفَجَزاَك   ِ اهللَّ َمْعِصَيِة  َعْن  َبِطيًئا   ،ِ اهللَّ

اَعَة َحتَّى َأْرِجَع إىَِل َأْهِل، َوَمايِل«.  َربِّ َأِقِم السَّ
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َقبِيُح  َرُجٌل  »َوَيْأتِيِه  فيه:  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  الكافر  العبد  وأّما 
يِح، َفَيُقوُل: َأْبرِشْ بِالَِّذي  َياِب، ُمْنتُِن الرِّ اْلَوْجِه، َقبِيُح الثِّ
َمْن  َفَيُقوُل:  ُتوَعُد،  ُكْنَت  الَِّذي  َيْوُمَك  َهَذا  َيُسوُءَك، 
، َفَيُقوُل: َأَنا َعَمُلَك  ِّ َأْنَت؟ َفَوْجُهَك اْلَوْجُه جَيِيُء بِالرشَّ
ِ َما  بِيُث َواهللَّ بِيُث، - ويف رواية فيقول: َأَنا َعَمُلَك اخْلَ اخْلَ
يًعا إىَِل َمْعِصَيِة  ِ رَسِ َعِلْمُتَك إاِلَّ ُكْنَت َبِطيًئا َعْن َطاَعِة اهللَّ

اَعَة«.  ِ- َفَيُقوُل: َربِّ اَل ُتِقِم السَّ اهللَّ
]رواه أمحد وحّسنه األلبان[.   

فازرع اليوم عملك الصالح ..
وتلص اليوم من أعاملك اخلبيثة ..
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أنا عملك الصاحل
ها هي بعض أعاملك الصاحلة التي ُتؤنسك يف وحدتك 

وُتنجيك من فتنتك :

1 القرآن :
فإن َصِحْبَت كالم اهلل يف حياتِك .. 

فاليوم يضمن لك بإذن اهلل نجاتك ..
اَب،ذرَف عليه  وضعوُه َوحيدًا يف قرِبِه، أهالوا عليِه الرتُّ
يف  وحيدًا  اجلميُع  وَتَرَكُه  حلظاٍت  الِفراِق،  دموَع  أهَلُه 
بنَي من حْولِِه،  َة الَقرْبِ، َورُصاُخ املَعذَّ َقرْبِِه.. أهالتُه ضمَّ
والوحدُة  شديدٌة،  لمُة  والظُّ ضيِّقًا،  الَقرْبُ  كاَن  فقْد 

فظيعٌة.. 
مكاٍن،  ُكلِّ  مْن  أين؟  مْن   ... العذاُب  أتاُه  ِعْندما 
 َوَفجأًة جاءُه عمله الصالح، جاءُه الُقرآُن، لُيدافَع عْنُه، 



27

الَويّف يف  القرآُن صاحُبُه  نعم كاَن  العذاَب،   ليمَنَع عنُه 
َوَدَفَعُه  العذاَب،  عنُه  اهلُل  مَنَع  العظيِم،  املْوِقِف  ذلَك 

بعدما استوجَب عليه..
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :»ُيؤَتى الرجُل يف قرِبه فإذا ُأِتَ من 
يَديه  ِقَبِل  من  ُأِتَ  وإذا  القرآِن  تالوُة  دَفَعْته  رأِسه  ِقَبِل 
َدَفَعه َمشُيه إىل  ِقَبِل ِرجَليه  ُأِتَ من  دفَعْته الصدقُة وإذا 

املساجِد« ]أخرجه الطربان وحّسن األلبان إسناده[ . 

وَمن َصاَحَب سورَة تبارَك العظيمة .. 
أنجْتُه يف قربه من املَهالك الوِخيمة ..   

من  املانعُة  هَي  تباَرَك  »سورُة  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 
عذاِب الَقرْبِ« ]صحيح اجلامع[.
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وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»إنَّ سورًة يف الُقرآِن ثالثوَن آيًة، 
بَِيِدِه  اّلذي  تبارَك  وهَي  لُه،  ُغِفَر  حتى  َلَرُجٍل  َشَفَعْت 

امُللُك« ]رواه الرتمذي وحسنه األلبان[ .
فاحفظها تفظك .. وتدبرها تنفعك ..

2 الصدقة :
َأن  َقْبِل  ن  مِّ َرَزْقَناُكم  ا  مَّ ِمن  ﴿َوَأنِفُقوا  تعاىل:  اهلل  قال 
َأَجٍل  إىَِل  ْرَتنِي  َأخَّ َلْوال  َفَيُقوَل َربِّ  امْلَْوُت  َأَحَدُكُم  َيْأِتَ 

احِلِنَي﴾ ]املنافقون : 10[ . َن الصَّ َق َوَأُكن مِّ دَّ َقِريٍب َفَأصَّ
وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

وَطرْيٌ ويَشٌء  َسُبٌع  ِمْنُه  فيأكُل  َغْرسًا  ُمْسِلٌم  َيْغِرُس  »ال 
إالَّ كاَن َلُه فيِه َأْجٌر«]أخرجه ابن حبان يف صحيحه[.
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وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم َأْن َيْسَترِتَ ِمَن 
اِر َوَلْو بِِشقِّ مَتَْرٍة، َفْلَيْفَعْل« ]أخرجه مسلم[. النَّ

ويقول عمر بن اخلطاب 0: 
»إن األعامل تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم« .

وقال بعض أهل العلم : )وإذا كان اهلل ـ سبحانه ـ قد 
بمن سقى  كلبًا عىل شدة ظمئه فكيف  غفر ملن سقى 
العطاش، وأشبع اجلياع، وكسا العراة من املسلمني؟(.

ومن فضائل الصدقة أيضًا: 

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»إن  أهنا تطفىء غضب الرب:   
وتعاىل«  تبارك  الرب  غضب  تطفىء  الس  صدقة 

]صحيح الرتغيب[.
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 أهنا متحو اخلطيئة، وتذهب نارها: كام قال رسول اهلل 
النار«  املاء  تطفىء  اخلطيئة كام  تطفىء  ملسو هيلع هللا ىلص:»والصدقة 

]صحيح الرتغيب[.

 أهنا وقاية من النار: كام قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:»فاتقوا 
النار، ولو بشق مترة« ]يف الصحيحني[.

قال  كام  القيامة:  يوم  صدقته  ظل  يف  املتصدق  أن   
حتى  صدقته،  ظل  يف  امرىء  ملسو هيلع هللا ىلص:»كل  اهلل  رسول 
يقض بني الناس« . قال يزيد: )فكان أبو مرثد ال خيطئه 

يوم إال تصدق فيه بيشء ولو َكْعكًة أو َبَصلًة(.

 أهنا تفدي صاحبها من املهالك: 
العدو  أرسه  رجل  ذلك  مثل  فإن  بالصدقة،   »وآمركم 
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فأوثقوا يده إىل عنقه، وقدموه ليرضبوا عنقه فقال: أنا 
أفتدي منكم بالقليل والكثري، ففدى نفسه منهم« ]رواه 

الرتمذي وقال حديث حسن[.

فادفع اليوم ُيدفع عنك غدًا ..

3 الشهادة يف سبيل اهلل :
النجاة، ويدّل عليها احلديث  أسباب  أعظم  وهي من 
الذي رواه أحد أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيث سأله: 
إال  قبورهم  يف  ُيفَتنون  املؤمنني  بال  ما  اهلل،  رسول  يا 

الشهيد؟ فقال له ملسو هيلع هللا ىلص:
»كفى ببارقة السيوف عىل رأسه فتنة« ]رواه النسائي[. 
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واملعنى كام ذكر اإلمام القرطبي أن الشأن عند املؤمن 
وجل  عز  هلل  احلمية  وتوّقد  هلل،  والتسليم  البذل 
والتعصب له إلعالء كلمته، فهذا قد أظهر صدق ما 
يف ضمريه حيث برز للحرب والقتل، فأغنى ذلك عن 

سؤاله يف قربه.
بن  املقدام  عن  كذلك  القرب  عذاب  من  األمن  وثبت 
معد يكرب 0، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »للشهيد عند 
ل دفعة من دمه، ويرى  اهلل ستُّ خصال: يغفر له يف أوَّ
من  ويأمن  القرب،  عذاب  من  ار  وجُيَ اجلنة،  من  مقعده 
الياقوتة  الوقار  تاج  رأسه  عىل  ويوضع  األكرب،  الفزع 
وسبعني  اثنتني  ج  وُيَزوَّ فيها،  وما  الدنيا  من  خرٌي  منه 
زوجة من احلور العني، ويشفع يف سبعني من أقاربه« 

]رواه الرتمذي وابن ماجه[.
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أنواع الشهداء:
إن الشهداء أنواع لكن ليسوا يف الرتبة سواء أعالهم: 
الشهيد يف سبيل اهلل، وهو من أهريق دمه وعقر جواده .

الثان : املطعون .
الثالث : املبطون .

الرابع : الغريق .
اخلامس : صاحب اهلدم .

السادس : صاحب ذات اجلنب .
السابع : احلريق .

الثامن : املرأة متوت بجمع ) أي املرأة احلامل ( .
التاسع : من ُقتل دون دمه .
العارش : من ُقتل دون ماله .

احلادي عرش : من ُقتل دون أهله ،
الثان عرش : النفساء .
ل . الثالث عرش : السُّ

الرابع عرش : من رصع عن دابته .
اخلامس عرش : من ُقتل دون مظلمته .
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4 إنظار امُلعس حتى ُيسدد دينه أو التخفيف عنه:

ُه  ا أو َوَضَع عنه َأَظلَّ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »من َأْنَظَر ُمْعِسً
ِه« ]صحيح مسلم[.  اهلل يف ِظلِّ

ُه  ا أو َوَضَع له َأَظلَّ وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »من انظر ُمْعِسً
ُه«  ِظلُّ إال  ِظلَّ  اَل  يوم  َعْرِشِه  ِظلِّ  َت  َتْ اْلِقَياَمِة  يوم  اهلل 

]سنن الرتمذي[ .

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »إن أول من يستظل يف ظل اهلل يوم 
القيامة لرجل أنظر معسًا أو تصدق عنه« 

]الطربان بسند حسن[ .

ا  َس عن َغِريِمِه أو حَمَ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »يقول من َنفَّ
عنه كان يف ِظلِّ اْلَعْرِش يوم اْلِقَياَمِة« ]صحيح مسلم[.
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5 السعي يف قضاء حوائج الناس: 

َيْظِلُمُه َواَل  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »امُلْسِلُم َأُخو امُلْسِلِم اَل 
َحاَجتِِه،  يِف  اهلل  َكاَن  َأِخيِه  َحاَجِة  يِف  َكاَن  َوَمْن  ُيْسِلُمُه، 
ِمْن  ُكْرَبًة  َعْنُه  اهلل  َج  فرَّ ُكْرَبًة،  ُمْسِلٍم  َعْن  َج  فرَّ َوَمْن 
َيْوَم   ُ اهللَّ ُه  َسرَتَ ُمْسِلاًم  َسرَتَ  َوَمْن  الِقَياَمِة،  َيْوِم  ُكُرَباِت 

الِقَياَمِة« ]البخاري ومسلم[.
أخيك  عىل  واحدًة  كربًة  بتفرجيك   !! اهلل  سبحان 
يوم  كربات  من  كربات  عنك  اهلل  ُيفرج  املسلم،  
ديوهنم،  كقضاء  كثرية،  الناس  نفع  وأبواب   ، القيامة 
أو  تفريج هومهم،  أو  منهم،  الفقراء  الصدقة عىل  أو 

الصلح بينهم، أو إدخال السور عليهم، وغريها...
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إال  تكون  ال  الناس  مساعدة  أن  البعض  يظنُّ  وقد 
باملال، أو يظن أن اكتفاءه بإعطاء املال ُيغنيه عن السعي 
والتحرك مع إخوانه لقضاء حوائجهم؛ ولكن الواقع 
األعامل،  َأَجلِّ  من  احلاجات  لقضاء  »السعي«  أن 

وأعظمها عند اهلل جل وعال؛
وألن املسلم يقوم بقضاء هذه احلاجات ابتغاء مرضاة 
اهلل تعاىل، فإن اهلل عز وجل ُيكافئه باملساعدة يف حاجته 
يوم احتياجه؛ سواء يف الدنيا بتيسري َمن يكون له عونًا 
يف قضاء حوائجه وتسهيل أعامله، أو يف اآلخرة بتثبيت 
أن  الصورة  هبذه  األمر  فواقع  الرصاط،  عىل  األقدام 
املستفيد األكرب من قضاء احلاجات هو قايض احلاجة 
نفسه الذي سعي مع غريه ملساعدته وقضاء مصلحته، 

نَّة النبوية. وهذا هو املقصد الرئيس من هذه السُّ
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بعض من األعامل التي ُتنجيك من النار أعاذنا اهلل منها مجيعًا: 

1- املحافظة عىل صالة اجلامعة: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »من صىل هلل أربعني يومًا يف مجاعة 
النار«  من  براءة  و  النفاق  من  براءة  برائتان،  له  كانت 

]رواه الرتمذي[ . 

2- التسامح واللني يف التعامل: 
ُرُم عىل النار،  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »أال أخربكم بمن َيْ
]رواه  قريب هني سهل«  النار؟ كل  عليه  ُرُم  َتْ بمن  أو 

الرتمذي[ . 

3- قول الشهادتني بصدق وإخالص: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهلل 
وأن حممدًا رسول اهلل صادقًا من قلبه إال حرمه اهلل عىل 

النار« ]رواه البخاري[ . 



38

4- اإلستجارة من النار: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »من سأل اهلل اجلنة ثالث مرات قالت 
اجلنة : اللهم أدخله اجلنة، ومن استجار من النار ثالث 

مرات قالت النار : اللهم أجره من النار« ]رواه أمحد[ . 
5- الصدقة: 

من  يسترت  أن  منكم  استطاع  »من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قال 
النار ولو بشق مترة فليفعل« ]متفق عليه[ . 

6- رد الغيبة: 
له  كان  أخيه  عرض  عن  َردَّ  »َمن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قال 
حجاب من النار« ويف رواية قال »من رد عن عرض 
أخيه رد اهلل عن وجهه النار يوم القيامة« ]رواه الرتمذي[. 

7- ُسّنة الظهر: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »من يافظ عىل أربع ركعات قبل 
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الظهر وأربع بعدها حّرمه اهلل عىل النار« ]رواه أمحد وداود 
والرتمذي[ . 

8- الصرب عىل البنات وُحسن تربيتهن ورعايتهن: 
البنات فصرب  ابُتل بيشء من  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »من 

عليهن ُكنَّ له حجابًا من النار« ]رواه الرتمذي[. 
9- الصيام: 

ُجنَّة وحصٌن َحصني من  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »الصيام 
النار« ]رواه النسائي[. 

10- البكاء من خشية اهلل، واحلراسة يف سبيل اهلل: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »يقول عينان ال متسهام النار، عني 
بكت من خشية اهلل، وعني باتت ترس يف سبيل اهلل« 

]رواه الرتمذي[.

QQQQQ
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حقُّ امليت

إّن امليَت له حٌق عىل قريبه احلّي، بل أموات املسلمني 
عمومًا ينتظرون من أحيائهم حقوقًا أن يفظوها وال 

يضيعوها وأن يؤدوها وال ينسوها .. 

أن  املسلم  أخيه  من  ينتظر  قربه  يف  ميت  من  كم  نعم 
أخيه  من  ينتظر  قربه  يف  ميت  من  كم   ! عليه  يرتحم 

املسلم أن يدعو ربه أن يوسع عليه ! 

ووقف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل أموات املسلمني لكي يسن 
ُأخّوة  يتذكروا  لكي  أمواهتم  عىل  الرتحم  للمؤمنني 

اإلسالم التي بينهم، فكيف إذا كانوا من األقرباء !! 
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 : وقال  الغرقد  بقيع  دخل  أن  بعد  يومًا  ملسو هيلع هللا ىلص  وقف  فقد 
اهلل  شاء  إن  وإنا  مؤمنني،  قوم  دار  عليكم  »السالم 
ومنكم  منا  املستقدمني  اهلل  يرحم  حقون،  ال  بكم 
واملستأخرين، اللهم ال ترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم 

واغفر لنا وهلم«.

فاسأل نفسك يا عبد اهلل كم لك من قريٍب ميٍت َعُظم 
حقه عليك فلم تزره يومًا من األيام ترتحم عليه، كم 
أبناء  من  كم  بل  وخالة  خال  من  وكم  وعّمة  عّم  من 
وبنات وكم من أب و أم حنون رحيمة كانت لك سرتًا 
يف هذه الدنيا ونعمة من اهلل -جل وعال- هل تذكرهتا 

هل زرهتا وترمحت عليها ووقفت عىل قربها؟! 
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يا من بقيت بعدي : متُّ فأِد حقي وانفعني .. 
أرأيت كيف فّرغك اهلل لتدعوا يل وترفعني !!

 .. صدقات  أو  دعوات  من  عليه  تقدر  ما  يل  فأوصل 
فإنك تستأمنها رب األرض والساموات .. 

وأنا يف آخرت أسأل : 
ِمْن أين يل هذه املغفرة والدرجات؟! 

فُأخرب بأهنا منك ياصاحب احلب والوفاء واحلسنات ...

QQQQ
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وهذا ورد الدعاء للميت فحافظ عليه وال ُتضّيع حقه 
عليك:

ُه اآلَن  َفإنَّ ْثبِيَت،  التَّ َلُه  َوَسُلوا  »اْسَتْغِفُروا ألِخيُكْم   -1
ُيسأُل« ]رواه َأُبو داود[ . 

ويف رواية »اللهم اغفر له، اللهم ثبته«.
 ، َدَفْنُتُموِن  )إَِذا   : َقاَل   0 العاص  بن  عمرو  وعن 
ُم َلُمَها  َفأِقيُموا َحْوَل َقْبِي َقْدَر َما ُتْنَحُر َجُزوٌر، َوُيَقسَّ
 ) َربِّ ُرُسَل  بِِه  ُأَراِجُع  َماَذا  َوأْعَلَم  بُِكْم،  َأْسَتأنَِس  َحتَّى 

]رواه مسلم[.

يف  درجته  وارفع  )باسمه(  لفالن  اغفر  2-»اللهّم 
املهديني، واخلفه يف عقبه يف الغابرين. واغفر لنا وله يا 
رّب العاملني، وافسح له يف قربه، ونّور له فيه« ]رواه مسلم[.
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َعْنُه،  َواْعُف  َوَعاِفِه،  ُه،  َواْرمَحْ َلُه،  اْغِفْر   ، ُهمَّ 3-»اللَّ
ْلِج  َوالثَّ بِامْلَاِء  َواْغِسْلُه  ُمْدَخَلُه،  ْع  َوَوسِّ ُنُزَلُه،  َوَأْكِرْم 
اأَلْبَيَض  الثَّْوَب  ْيَت  َنقَّ َكاَم  َطاَيا؛  اخْلَ ِمْن  ِه  َوَنقِّ ِد،  َواْلرَبَ
ا ِمْن  ا ِمْن َداِرِه، َوَأْهاًل َخرْيً َنِس، َوَأْبِدْلُه َداًرا َخرْيً ِمْن الدَّ
َوَأِعْذُه  َة،  نَّ اجْلَ َوَأْدِخْلُه  َزْوِجِه،  ِمْن  ا  َخرْيً َوَزْوًجا  َأْهِلِه، 

ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ، َأْو ِمْن َعَذاِب النَّاِر« ]رواه مسلم[.

تَِنا، َوَصِغرِيَنا َوَكبرِِيَنا، َوَذَكِرَنا  َنا َوَميِّ يِّ ُهمَّ اْغِفْر حِلَ 4-»اللَّ
ا، َفَأْحيِِه  ، َمْن َأْحَيْيَتُه ِمنَّ ُهمَّ َوُأْنَثاَنا، َوَشاِهِدَنا َوَغائِبَِنا. اللَّ
اإِلْسالِم.  َعىَل  ُه  َفَتَوفَّ ا،  ِمنَّ ْيَتُه  َتَوفَّ َوَمْن  اإِلياَمِن،  َعىَل 
َنا َبْعَدُه « ]رواه ابن ماجه  ِرْمَنا َأْجَرُه، َوال ُتِضلَّ ، ال َتْ ُهمَّ اللَّ

وصححه األلبان[.
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تَِك، َوَحْبِل ِجَواِرَك  ُهمَّ إِنَّ ُفاَلَن ْبَن ُفاَلٍن يِف ِذمَّ 5-»اللَّ
اْلَوَفاِء  َأْهُل  َأْنَت  اِر،  النَّ َوَعَذاِب  اْلَقرْبِ،  ِفْتَنِة  ِمْن  َفَأِعْذُه 
اْلَغُفوُر  َأْنَت  إِنََّك  ُه  َواْرمَحْ َلُه  َفاْغِفْر  ُهمَّ  اللَّ  ، قِّ َواحْلَ

ِحيُم« ]رواه ابن ماجه وصححه األلبان[. الرَّ

6-»اللهّم عبدك وابن أمتك احتاج إىل رمحتك، وأنت 
غنيٌّ عن عذابه، إن كان حمسًنا فزد يف حسناته، وإن كان 

مسيًئا فتجاوز عنه« ]صححه األلبان يف أحكام اجلنائز[.

7-»اللهمَّ اغِفْر َلُه، اللهمَّ اجعْله يوَم القيامِة فوَق كثرٍي 
من خلِقك، أو من الناِس، وَأدِخْله يوَم القيامِة مدخاًل 

كرياًم« ]رواه مسلم[.
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ُهمَّ َعْبُدَك، َواْبُن َعْبِدَك َكاَن َيْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ  8-»اللَّ
ِمنِّي،  بِِه  َأْعَلُم  َوَأْنَت  َوَرُسوُلَك،  َعْبُدَك  ًدا  مَّ حُمَ َوَأنَّ   ُ اهللَّ
َفاْغِفْر  ُمِسيًئا  َكاَن  َوإِْن  إِْحَسانِِه،  يِف  َفِزْد  ِسًنا  حُمْ َكاَن  إِْن 
حبان  ابن  ]صحيح  َبْعَدُه«  ا  َتْفتِنَّ َواَل  َأْجَرُه،  ِرْمَنا  َتْ َواَل  َلُه، 

وصححه األلبان[.

9- الّدعاء للفرط )األطفال( يف الّصالة عليه:
جماًبا،  وشفيًعا  لوالديه،  وذخرا  فرًطا  اجعله  »اللهم 
وأحلقه  أجورها،  وأعظم  موازينهام  به  ثّقل  اللهّم 
وقه  إبراهيم،  كفالة  يف  واجعله  املؤمنني،  بصالح 
دراه،  من  خرًيا  دارًا  وأبدله  اجلحيم،  عذاب  برمحتك 
وأهاًل خرًيا من أهله، اللهّم اغفر ألسالفنا، وأفراطنا، 
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ومن سبقنا باإليامن« ، »اللهّم اجعله لنا فرًطا، وسلًفا 
وأجًرا«.

10- دعاء زيارة القبور:
واملسلمني  املؤمنني  من  الّديار  أهل  عىل  »الّسالم 
ويرحم اهلل املستقدمني مّنا واملستأخرين، وإّنا إن شاء 

اهلل، بكم لالحقون« ]رواه مسلم[.

الكريمة  اآليات  غري  من  كثرية  الدعاء  وصيغ 
عليها  االعتامد  لكن  الرشيفة،  النبوية  واألحاديث 
فيه  يكن  مل  ما  لفظ،  بأي  الدعاء  جاز  وإن  أفضل، 

معصية أو قطيعة رحم.
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ما ينفع امليت بعد موته

يبقى  موته  قبل  امليت  وسعي  َعَمِل  ِمن  أعامل  هناك 
ثواهبا له بعد موته، منها :

 الولد الصالح الذى يدعو له )ذكرا أو أنثى(، والصدقة 
اجلارية، والعلم النافع، وما ىف حكم ذلك من األعامل 

الصاحلات .

ويرى مجهور الفقهاء أنه قد َينتفع امليت بعد موته من 
سعي وعمل الغري بنية أن يبوا ثواب ذلك إليه، ومن 
فريضة  وأداء  الديون،  أداء  املثال:  سبيل  عىل  ذلك 

احلج، والصدقة، والدعاء واالستغفار .
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عمله  من  املؤمَن  َيلحق  مما  ملسو هيلع هللا ىلص:»إنَّ  اهلل  رسول  وقال 
مه ونرَشه، وولًدا صاحًلا  َعلَّ بعد موته: علاًم  وحسناته 
البن  بيًتا  أو  بناه،  مسجًدا  أو  ثه،  ورَّ ومصحًفا  تَركه، 
السبيل بناه، أو هنًرا أْجراه، أو صَدقة أخَرجها من ماله 
ته وحياته، َيلحقه من بعد موته« ]حديث حسن[. يف صحَّ

ما ينفع امليت بعد موته:
ُجَل  الرَّ ملسو هيلع هللا ىلص:»إِنَّ   ِ اهللَّ َرُسوُل  قال  له:  االستغفار   -1
َفُيَقاُل   ! َهَذا  َأنَّى  َفَيُقوُل:  ِة،  نَّ اجْلَ يِف  َدَرَجُتُه  َفُع  َلرُتْ

بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك َلَك« ]صحيح اجلامع[.

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:»إَِذا َماَت اإلْنَساُن  2- الدعاء له: قال َرُسوُل اهللَّ
 اْنَقَطَع عنه َعَمُلُه إاِل ِمْن َثالثٍة إال من َصَدَقة َجاِرَية أو 

ِعْلم ُيْنَتَفُع بِِه أو َوَلٍد َصالِح َيْدُعو َلُه« ]رواه مسلم[.
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َدقة عنه:  3- الصَّ
بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  َقاَل َرُجاًل لِلنَّ

َها َلْو  ي اْفُتِلَتْت َنْفُسَها ) أي ماتت فجأًة ( َوَأُظنُّ »إِنَّ ُأمِّ
؟  َعْنَها  ْقُت  َتَصدَّ إِْن  َأْجٌر  هَلَا  َفَهْل  َقْت،  َتَصدَّ َمْت  َتَكلَّ

َقاَل : َنَعْم « ]رواه البخاري[.

4- الّصوم عنه: 
أمي  إن  اهلل  يا رسول   : فقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إىل  جاء رجل 
»لو   : قال  عنها؟  أفأقضيه  شهر  صوم  وعليها  ماتت، 
 . : نعم  كان عىل أمك دين أكنت قاضيه عنها؟« قال 

قال : »فَدْين اهلل أحق أن ُيقض« ]رواه البخاري ومسلم [.
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5- احلّج والُعمرة عنه وما أوجَبه امليت عىل نفسه بنذر : 
بِيِّ  النَّ إىَِل  َجاَءْت  اْمَرَأًة  َأنَّ   :5 َعبَّاٍس  اْبِن  حلديث 
َأْن  َقْبَل  َفاَمَتْت   ، جَّ َتُ َأْن  َنَذَرْت  ي  ُأمِّ إِنَّ   : َفَقاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلص، 
ي َعْنَها، َأَرَأْيِت  ، َأَفَأُحجُّ َعْنَها؟ َقاَل : »َنَعْم ، ُحجِّ جَّ َتُ
َنَعْم .   : َقاَلْت  َقاِضَيَتُه؟«  َأُكْنِت  َدْيٌن  ِك  ُأمِّ َكاَن َعىَل  َلْو 
َ َأَحقُّ بِاْلَوَفاِء« ]رواه  َ الَِّذي َلُه، َفإِنَّ اهللَّ َفَقاَل : »اْقُضوا اهللَّ

البخاري[.

فالّلهم اغفر لنا، وسخر لنا  من عبادك الصاحلني من 
بعد  عنا  ويج  ويصوم  ويتصدق  لنا،  ويستغفر  يدعو 

موتنا، يا أكرم األكرمني يا جميب الدعاء ...
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ومن أمثلة الصدقات املالية الرشعية التى تنفع املسلم 
بعد موته ما يىل :

 إطعام الفقراء واملساكني ومن ىف حكمهم .
 كفالة اليتامى ورعاية األرامل والعجزة والشيوخ .

 املساهة ىف بناء املساجد واملستوصفات اخلريية .
 دعم املجاهدين ىف سبيل اهلل ىف فلسطني وسوريا والعراق 

وغريها من ديار املسلمني.

 طبع املصاحف والكتب اإلسالمية النافعة وتوزيعها جمانًا.
 دعم اجلمعيات اخلريية التى تقدم اخلدمات للفقراء .

 مساعدة طالب العلم الفقراء .
 مساعدة مراكز الدعوة اإلسالمية .

 مساعدة أبناء وأرس املعتقلني ىف سبيل اهلل من الفقراء .
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 املساهة ىف سيارات اإلسعاف وسيارات نقل املوتى .
 أى جمال فيه نفع مرشوع لعموم الناس .

وهذا هو منهج الصحابة ريض اهلل عنهم تعلموه من النبي 
 0 الصديق  فأبو بكر  الناس وينفعوهنم،  ملسو هيلع هللا ىلص، فيخدمون 
أسلم وله أربعون ألًفا، فأنفقها يف سبيل اهلل، وأعتق سبعة 
يتعاهد  ب يف سبيل اهلل، وعمر بن اخلطاب كان  كلهم يعذَّ
األرامل يسقي هلن املاء لياًل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت 
امرأة، فدخل عليها طلحة هناًرا، فإذا عجوز عمياء مقعدة، 
كذا  منذ  هذا  قالت:  عندك؟  الرجل  هذا  يصنع  ما  فسأهلا: 
األذى،  عني  وخيرج  يصلحني  بام  يأتيني  يتعاهدن  وكذا 
ألف  وثالثني  بخمسة  رومة  بئر  اشرتى  عفان  بن  وعثامن 

درهم، وجعلها للغني والفقري وابن السبيل...
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ختامًا

وجلَّ   عزَّ  اهللَّ   بتقوى  املسلمني  وإخوان  نفيس  ُأويص 
واملداومة عىل طاعته، واختيار املوتة التي ترضيه، )لن 
يموت العبد املوتة التي ُتريض اهلل إاّل إذا عاش عىل مراد 

اهلل( ﴿ َفاَل مَتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن ﴾ ]البقرة: 132[.

حيات  يف  يل  الدعاء  وخُيلصوا  ُيكثروا  أن  وُأوصيهم 
 ُ اهللَّ يتجاَوز  وأن  واملغفرة،  والرمحة  بالعفو  ممات  وبعد 

ت. عن َزالَّ
وُأويص َمن سَلك منهم يوم القيامة سبيل النجاة، وكان 
ومَل  سيِّئات،  يب  َزلَّت  قد  ورآن  باجلنَّات،  الفائزين   من 
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يغفلون  َينسون وأالَّ  أالَّ  غني حسنات جنَّاِت ريب،   ُتبلِّ
وُيدخلني  النار،  من  يني  ُينجِّ أن  ريب،  عند  بشفاعتهم 

اجلنة برمحته؛ فإنَّ للمؤمنني شفاعة يوم القيامة.
َ أسأُل أالَّ َيرمنا فْضَله وعْفَوه بالتوبة والغفران،   واهللَّ

ورْفع الدرجات يف اجِلنان.
آله  نبيِّك حممٍد، وعىل  م وباِرْك عىل  اللهمَّ وسلِّ وصلِّ 

وصْحبه أمجعني.
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