
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ِذيَن آَمنُوا   :تعال   هدل عىل ذلك قول ي من أوجب الواجبات،    باألعامل الصاحلة   االستعداد لآلخرة  َا الَّ ﴿َياَأُّيه

ُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َخبرٌِي باَِم   َمْت لَِغٍد َواتَّ ُقوا اهللََّ َوْلَتنُْظْر َنْفٌس َما َقدَّ عىل كل واحد منا    فينبغي  [ 18]احلرش:  َتْعَمُلوَن﴾اتَّ

أن جيعل بينه وبني عذاب اهلل وقاية، وأن يكون اهتاممه منصبا عىل ماذا قدم ليوم القيامة، الذي سامه اهلل عز 

 .وجل بغٍد، لقربه ورسعة جميئه

وت، يقول صىل اهلل  املوإن من فضل اهلل علينا أن جعل لنا أعامال صاحلة يستمر ويتضاعف أجرها حتى بعد  

ِمْن  ))عليه وسلم:   إِالَّ  َعَمُلُه  َعنُْه  اِْنَقَطَع  ْنَساُن  َاْْلِ َماَت  َوَلٍد    َثََلٍث:إَِذا  َأْو  بِِه،  ُينَْتَفُع  ِعْلٍم  َأْو  َجاِرَيٍة،  َصَدَقٍة 

َلهُ  َيْدُعو  أل  فهي ،  (( َصاَلٍح  يكون  أن  موت   حدنا فرصة  بعد  حتى  صالح  لي،  هعمل  جارية ه  كون    أعامٌل 

منها  تيرس  ما  أو  الثَلث  هذه  عىل  فاحرص  منقطعة.  غري  لك،  ل   وحسناٌت  ويدعون  املسلمون  منها  ينتفع 

 .ك وأنت يف قربك يستمر أجرها ل

صىل اهلل عليه وسلم َيْسَتْأِمُرُه فِيَها َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللَِّ   َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل َأَصاَب ُعَمُر َأْرًضا بَِخْيرَبَ َفَأَتى النَّبِيَّ ف

إِْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها  :  َتْأُمُرِِّن بِِه َقاَل إِِّني َأَصْبُت َأْرًضا بَِخْيرَبَ ََلْ ُأِصْب َماالً َقطه ُهَو َأْنَفُس ِعنِْدي ِمنُْه َفاَم 

ْقَت ِِبَا َق ِِبَا ُعَمُر َأنَُّه الَ ُيَباُع َأْصُلَها َوالَ ُيْبَتاُع َوالَ ُيوَرُث َوالَ   .َوَتَصدَّ َق ُيوَهُب َقاَل َفَتَصدَّ ُعَمُر يِف   . َفَتَصدَّ

ْيِف الَ ُجنَاَح َعىَل َمْن وَ  بِيِل َوالضَّ َقاِب َوِِف َسبِيِل اهللَِّ َواْبِن السَّ  َوِِف اْلُقْرَبى َوِِف الري
ِ
لَِيَها َأْن َيْأُكَل ِمنَْها  اْلُفَقَراء

ٍل فِيهِ   .بِاملَْْعُروِف َأْو ُيْطِعَم َصِديًقا َغرْيَ ُمَتَموي

وت من األشياء التي يتميز ِبا عباُد اهلل الصاحلون، بل كانوا يعملوهنا ألنفسهم احلرص عىل ما ينفع بعد املف

وملوتاهم، فهذا سعد بن عبادة الذي متيز وعرف بربه ألمه، أراد أن يوقف وقفًا هلا ينال به األجر عند اهلل عز 

ُه َقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ إِنَّ ُأمَّ َسعْ   وجل، َدَقِة َأْفَضُل؟ َقاَل: املَْاُء. َقاَل َفَحَفَر فَعنُْه ريض اهلل عنه َأنَّ ٍد َماَتْت فأيه الصَّ

 . بِْئًرا َوَقاَل َهِذِه ألُمي َسْعٍد((

وقد وقف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ووقف أصحابه من بعده، وال يزال أهل الصَلح يوقفون من  

  .أمواهلم إل يومنا هذا 



 

 

 

املدينة أمر ببناء مسجده، وكان املوقع املختار أرضًا كانت لبني النجار،    عليه وسلملام قدم النبي صىل اهلل  ف

اِر َثاِمنُوِِّن َحائَِطُكْم َهَذا  َيا :وسلمصىل اهلل عليه    هلم   قال ؛  اَل َواهللَِّ اَل َنْطُلُب َثَمنَُه إاِلَّ إَِل اهللَِّ   :َفَقاُلوا   . َبنِي النَّجَّ

 . لمسجدلفأوقفوا أرضهم 

فلام   ،األرض وضمها للمسجد  عثامن  ى اشرت  صىل اهلل عليه وسلم   هكُثر أهل اْلسَلم، وضاق مسجدوملا  

: َأْنُشُدُكُم اهللََّ َواِْلْسََلَم َهْل َتْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه حورص عثامن بداره خاطب املحارصين له

املَِْدينَةَ  َقِدَم  َمَع  َوَلْيَس فِيَها َماٌء    وسلم  َدْلُوُه فِيَها  َفَيُكوُن  بِْئَر ُروَمَة  ى  َيْشرَتِ َمْن  َفَقاَل:  بِْئِر ُروَمَة  َغرْيَ  ُيْسَتْعَذُب 

ُصْلِب   ِمْن  ْيُتَها  َفاْشرَتَ اْْلَنَِّة.  ِِف  ِمنَْها  َلُه  بَِخرْيٍ  املُْْسلِِمنَي   
ِ
مَتْنَُعوَننِ  َمال ِدالَء اْلَيْوَم  ِمنَْها   ي َأْنُتُم  َب  َأْْشَ َحتَّى   َأْن 

: َنَعْم َقاَل: َأْنُشُدُكُم اهللََّ َواِْلْسََلَم َهْل َتْعَلُموَن َأنَّ املَْ   اْلَبْحِر َقاُلوا اللَُّهمَّ
ِ
َب ِمْن َماء ْسِجَد َكاَن َضاَق بَِأْهلِِه  َأْْشَ

ى ُبْقَعَة آِل ُفََلٍن بَِخرْيٍ لَ  ْيُتَها ِمْن  َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم: َمْن َيْشرَتِ َأْو   مالُه ِمنَْها ِِف اْْلَنَِّة. َفاْشرَتَ

 . َفِزْدُُتَا ِِف املَْْسِجدِ  مالَقاَل ِمْن ُصْلِب 

بستان   أمواله  أنفس  وكان  نخل،  من  ماالً  املدينة  أهل  أكثر  ِمن  عنه  اهلل  األنصاري ريض  أبو طلحة  وكان 

وسلم يدخله ويرشب من ماء  يقال له )بريحاء(، وهو بستان مجيل قرب مسجد رسول اهلل صىل اهلل عليه  

بهونَ َلْن َتنَاُلوا الرِبَّ َحتَّى ُتنْ   }:  فيه طييب، فلام نزل قول اهلل تعال
[، جاء أبو طلحة 92آل عمران:)  { ِفُقوا ِِمَّا ُُتِ

بهونَ  : صىل اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل، إن اهلل تعال يقول  إل النبي 
،  (َلْن َتنَاُلوا الرِبَّ َحتَّى ُتنِْفُقوا ِِمَّا ُُتِ

عن  وذخرها  ها  بِرَّ أرجو  هلل  صدقة  وإهنا  حاء(،  )َبرْيُ إلَّ  أموال  أحب  فضعها وإن  اهلل،  يا    د  اهللُ  أراك  حيث 

َبٍخ! ذلك ماٌل رابٌح، وقد سمعُت ما قلَت، وإِّن أرى أن جتعلها   َبٍخ :  رسول اهلل، فقال صىل اهلل عليه وسلم

 . يف األقربني، فقال أبو طلحة: أفَعُل ذلك يا رسول اهلل. فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبني عمه

بقي احد من أصحاب حممد صىل اهلل عليه وسلم له مقدره عىل الوقف إال  بل قال جابر ريض اهلل عنه: ما  

وقف، وقال الشافعي رمحه اهلل: بلغني أنَّ أكثر من ثامنني رجًَل من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  

قوا بصدقات موقوفات   .من األنصار، تصدَّ

 .ناس يف دينهم ودنياهمالصدقة اْلارية أبواٌب كثرية، وهي مرتبطة بحاجة الأبواَب ف

ا  }فاتقوا اهلل عباَد اهلل، وقِدموا ألنفسكم خريًا جتدوه عند اهلل،   ِمْن َخرْيٍ حُمََْضً َعِمَلْت  َما  َنْفٍس  جَتُِد ُكله  َيْوَم 

 
ٍ
 .[30آل عمران: ]{َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوء



 

 

 

 :والسييئاتوالناس بعد املامت ينقسمون قسمني باعتبار جريان احلسنات    

نيا: القسم األول م يف حياته الده واء، فليس له إال ما قدَّ  .من َيموت وتنقطع حسناته وسيئاته عىل السَّ

من َيموت وتبقى آثاُر أعامله من حسناٍت وسيئاٍت جتري عليه، وهذا القسم عىل ثَلثة   :القسم الثاِّن

 :أصناف

َتي  من َيموت وجتري عليه حسناُته وسيئاته، فمث  :األول ل هذا يتوقَّف مصريه عىل رجحان أيٍّ من كفَّ

 .احلسنات أو السيئات

-من َيموت وتنقطع سيئاته، وتبقى حسناته جَتري عليه وهو يف قربه، فينال منها بقدر إخَلصه هلل  :الثاِّن

نيا، فيا طيب عيشه، ويا سعادته -تعال احلة يف حياته الده  .واجتهاده يف األعامل الصَّ

هر كله، فهو  من   :الثالث مان إن َل يكن الدَّ يموت وتنقطع حسناته، وتبقى سيئاته جتري عليه دهًرا من الزَّ

نائم يف قربه ورصيده من السيئات يزداُد يوًما بعد يوم، حتَّى يأيت يوم القيامة بجبال من السيئات َل تكن يف  

 .ُحسبانه، فيا ندامته ويا خسارته

اهلل    اهللَِّ صىلقال َرُسوِل    :َعْبِد اهللَِّ بن مسعود قال  صىل اهلل عليه وسلم  َل َرُسوُل اهللَِّ َقا  :َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة َقاَل  

ُكْم َماُل َواِرثِِه َأَحبه إَِلْيِه ِمْن َمالِهِ   عليه وسلم َواِرثِِه.  َقاُلوا: َما ِمنَّا َأَحٌد إاِلَّ َماُلُه َأَحبه إَِلْيِه ِمْن َماِل  ؟  َقاَل: َأيه

اْعَلُموا َأْن َلْيَس ِمنُْكْم َأَحٌد إاِلَّ َوَماُل َواِرثِِه َأَحبه إَِلْيِه ِمْن َمالِِه َماُلَك َما    َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم:

ْرَت  ْمَت َوَماُل َواِرثَِك َما َأخَّ  . َقدَّ

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 


