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 تقديم
 د . صالح السدالن

 منقول من الكتاب األصيل
احلمد هلل والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني  . 
أما بعد : فقد قام مؤلف الكتاب املوسوم بعنوان " كيف تطيل عمرك" 

 بعرضه يلع من أوهل إىل آخره ووجدت هذا الكتاب اشتمل ىلع :
 م مجلة من املباحث .ثالثة فصول وخالصة ولك فصل ض (1)
 ألفيت هذا الكتاب نافعاً ومفيداً يف موضوعه . (2)

تنتجه منين سنيلم يسبق املؤلنيف إىل لفنيت ن نير القنياىل  إىل منيا ا (3)
اثلنيواب الع نييم. فقنيد  نانلصوص اليت أوىلدها وما دلت عليه م

أجرى موازنة ب  عمر اإلنسان العادي وب  عمله اإلنتنيايج إاا 
د نفسه عليها،فإنه أجرها وعو  هو عمل بهذه األحاديث واحتسب 

 يطيل عمره بطريقت  :

 الطريقة األوىل : إطالة حقيقية . (أ)
الطريقنينية اثلانينينية : إطالنينية معتمنينيدة ىلع انلاحينينية اإلنتاجينينية  (ب)

 باألعمال الصاحلات واحلسنات الكثريات .

فتلك لفتة دقيقة واكية ينبيغ ملن قرأ هذا الكتاب أن يتفطن هلنيا وأن 
 يقدىلها قدىلها .
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ضوع الكتاب حيتنيا  إهنيه ايميني  : العلمنيامل واملتعلمنيون أن مو (4)
 والشباب والكهول والشيوخ واذلكوىل واإلناث .

أن العمل بفضائل هذه األعمال اليت اكرها املؤلف سهلة وميرسة  (5)
ولكنها حتتا  إىل أمرين وهما الذلان عجز عنهما كثري من انلاس 

كيف حيصل : انلية وتصوىل هذا اثلواب؛ والك بأن يتصوىل أحدنا 
 يف وقت وجزي قد يعادل العمر أضعافاً مضاعفة.ىلع هذا اثلواب 

وقاىلئنيه ولك منين  هفأسأل اهلل جل وعال أن ينف  بهذا الكتنياب مؤلفني
 أسهم يف نرشه، وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجع  .

 
 د . صالح بن اغنم السدالن    

 سالميةجامعة اإلمام حممد بن سعود اإل -الرياض
 لكية الرشيعة                  
 ه1/1/1415ايمعة                     
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 مقدمة
يتناول الكتاب باختصاىل مع م األعمال الصاحلة اليت ثوابهنيا يضنييف 

عمراً إضنيافياً؛ هكنيون عمنيرك اإلنتنيايج منين -فيما يرى انلاظر -لك 
كشنيف والكتنياب بمثابنية رهنير ي ،احلسنات أكرب من عمرك الزمين

ألن اىلنا أهمية جديدة للعديد من األحاديث اليت نقرأها ونمر عليهنيا 
 أحياناً مروىلاً دون تدبر.

 : يشنينينينينينينينينيتمل الكتنينينينينينينينينياب ىلع ثالثنينينينينينينينينية فصنينينينينينينينينيول
 .الفصنينينينينيل األول : أهمينينينينينية إطالنينينينينية العمنينينينينير ومفهومنينينينينيه 
 .الفصنينيل اثلنينينياأل : األعمنينيال املطيلنينينية ل عمنينياىل وفينينينيه مباحنينينيث 
 .لة املبحنينينينينيث األول :إطالنينينينينية العمنينينينينير بنينينينينياألخال  الفاضنينينينيني
  . املبحنينيث اثلنينياأل : إطالنينية العمنينير باألعمنينيال اات األجنينيوىل املضنينياعفة
 .املبحث اثلالث : إطالة العمر باألعمال اينياىلي ثوابهنيا بعنيد املمنيات
 .املبحنينينينيث الرابنينينيني  : إطالنينينينية العمنينينينير باسنينينينيت الل الوقنينينينيت 

 .كيفية املحاف ة ىلع العمر اإلنتايج من احلسنات الفصل اثلالث :
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 الفصل األول 
 وضوعأهمية امل

 ملااا تريد أن تعيش؟
هدفنا من احلياة ليس األكل والرشب ألننا حينها نشرتك مني  

واذلين كفنيروا يتمتعنيون وينيأكلون  }:قال اهلل تعاىلابلهائم والكفاىل 
  1{كما تأكل األنعام وانلاىل مثوى هلم 

دف منينين وجودننينيا هنينيو عبنينيادة النينيران وعصنينييان اهلنينيوى اهلنيني
كرب قدىل ممكنين منين احلسنينات بمفهوم جتاىلي أن جنم  أوالشيطان و

 قبل حلول األجل .
واملسلم حيرص ىلع حياته ال ذلاتها ولكنين هكسنيب أكنيرب 

لرجل سأهل : أي انلنياس خنيري ؟   قدىل ممكن من احلسنات فقد قال
  2" من طال عمره وحسن عمله " :  فقال 

 املشلكة الكربى :
كرب مشلكة تواجه املسلم أن حياته حمنيدودة ال يسنيتطي  أإن 

إن متوسط الزمن اإلنتايج لإلنسان قد  ،ن يزيد فيها ولو حل ة واحدةأ
 ال يتجاوز عرشين سنة من عمره اليلك ألن متوسط أعماىل أمنية حممنيد

  عمنير يقضنييه ابنين آدم يف انلنيوم ما ب  ست  إىل سبع  ، فثلث ال

                                                 
 (12سوىلة حممد ) 1
 ( 2) صححه األبلاأل 2
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سنة من عمره غري ملكف باإلضافة إىل ما يميضني منين  ة عرش ومخس
واألموىل امللحة ، فنيال ينيبإ إال اثللنيث منين عمنيره عمره يف املباحات 

تقريبا فأصبح من الرضوىلة األخذ باألسباب املطيلة للعمر لزيادة عمره 
 اإلنتايج . 

 مفهوم إطالة العمر :
قال " من أحب  أن ىلسول اهلل  بن مالك يف حديث أنس 

واختلفنيت  1أن يُبسط هل يف ىلزقنيه وينسنيأ هل يف أثنيره فليصنيل ىلانيه "
ت العلمامل يف معىن اإلطالة فللعلمامل يف تفسري معنيىن اإلطالنية توجيها

 ثالثة أقوال :
ال يعملنيه غنيريك  : الربكة : بأن تعمل يف الزمن القصري ما القول األول

 . يف الزمن الكثريإال 
 .اإلطالة احلقيقية  القول اثلاأل :

  ،اذلكنينينينينير احلسنينينينينين بعنينينينينيد املنينينينينيوت القنينينينينيول اثلالنينينينينيث :
فضنيل اهلل العمر شامل للمعاأل اثلالثة و لةوال مان  يف أن تكون إطا

 يشنينينينينينيامل واهلل او الفضنينينينينينيل الع نينينينينينييم . يؤتينينينينينينيه منينينينينينين
احلصيلة اليت جيب أن خنر  بها من هذا اخلالف أن يكون هنيدفنا و

يف إطالة أعماىلنا است الل سااعت العمر وثوانيه لكسنيب مزينيد منين 
  . احلسنات

                                                 
 متفق عليه 1
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ن احلق أن العمر احلقنيي  لإلنسنياو : قال ادلكتوىل القرضاوي 
ليس هو السن  اليت يقضيها من يوم والدته إىل يوم الوفاة إنما عمنيره 
احلقي  بقدىل ما يكتب هل يف ىلصيده عند اهلل من عمنيل الصنياحلات 

 1وفعل اخلريات " 
 هل جيوز ادلاعمل بطول العمر :

اختلف فيه ب  اإلباحة واحل ر وقد سئل فضيلة الشيخ حممنيد          
حكم قول " أطال اهلل بقاملك ، طال عمرك " بن عثيم  ىلاه اهلل عن 

فأجاب : ال ينبيغ أن يطلق القول بطول ابلقامل ألن طنيول ابلقنيامل قنيد 
يكون خرياً وقد يكون رشاً فإن رش انلاس منين طنيال عمنيره وسنيامل 

ال بأس أطال اهلل بقاملك ىلع طاعته وحنوه ف :عمله ، وىلع هذا فلو قال
 بذلك .أ.ه

  .         وأىلضاه ر خلادمه أنس بطول العم  وقد داع انليب

                                                 
 55الوقت يف حياة املسلم ص 1
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 الفصل اثلاأل :
 األعمال املطيلة ل عماىل
 املبحث األول : إطالة العمر باألخال  الفاضلة

عمنير بنياحلرص ىلع بعني  عن إماكنية إطالنية ال أخرب انليب             
 اليت يف مجلتها تدوىل حنيول فنين ااعامنيل مني  انلنياس .خصال اخلري و

 اب حديث عن اعئشة ىليض اهلل عنها أن انلنييب العمدة يف هذا ابلو
ادلنيا و اآلخرة  إنه من أعطي من الرفق فقد أعطي ح ه من :" اقال هل

حسن اخللق وحسن ايواىل يعمران ادلياىل و يزيدان يف ، وصلة الرحم و
 1"األعماىل 
  األول : صلة الرحم :الفرع 

م األخال  اليت حث عليها اإلسالمن حماسن  إن صلة الرحم
داع اهلل عباده إىل صلة أىلحامهم يف تس  عرشة آية من كتابه الكريم و

هلنيذا دأب  ،، وأنذىل من قط  ىلاه بنياللعن والعنيذاب يف ثنيالث آينيات
السلف ىلع صلة أىلحامهم ىلغم صعوبة املواصالت يف عرصنيهم ، أمنيا 
حنن فنجد الواحد منا يكرث من زياىلته ألصدقائه وال يض  يف جدوهل 

إن السبب النيرئيس يف انشني انلا  .مه ولو مرة يف الشهرزياىلة أحد أىلحا
عن صلة أىلحامنا سومل إداىلة وقتنا فحري بنيك إن كننيت حريصنيا ىلع 
إطالة عمرك أن تصل ىلاك فمن وصلها وصله اهلل ومن قطعها قطعه 

                                                 
  ىلواه اإلمام أاد وصححه األبلاأل ىلاهما اهلل  1
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) صنيلة : قنيال  أن ىلسنيول اهلل   حلديث عبد اهلل بن مسعود ،اهلل
  1تزيد يف العمر(الرحم 

  : حسن اخللق :الفرع اثلاأل
حبها منين آفنيات اللسنيان صاحسن اخللق صفة سامية تطهر 

 بنين املبنياىلك يف قال عبنيد اهلل ،اينان وترت  به إىل مراتب اإلحسانو
 لوجه وبذل املعنيروف وكنيف األاى "" هو طالقة ا :تفسري حسن اخللق

وا بنيأخال  اذلينين كفنيروا و إن من املعاب ىلع املسلم  حقا أن يعرير
منيا و. ىلم األخنيال هدف بعثته أن ينيتمم منياك   نلا انليب بعد أن ب

وان نير إىل كثنيري منين  ،يشمل أثقل يف مزيان املؤمن منين خلنيق حسنين
وا ملن بعنيدهم أىلوع األمثلنية يف األخنيال  احلسنينة السلف كيف وىلثر 

فاستمرت حسناتهم وطالت بذلك أعماىلهم ، وان نير إىل نفسنيك هنيل 
 ؟رينينيدا حيتنينيذى بنينيه خلرْفنينيت ملنينين بعنينيدك خلقنينيا اينينيدا وموقفنينيا 

و يثقنيل إن ااحيل باخللق احلسن بلسم جيدد حياتك و يطيل بقنياملك 
يشمل أثقنيل يف منيزيان  منيا" : وألهمية حسن اخللنيق قنيال  حسناتك

 ن اهلل هب   الفنياحش ابلنيذيإاملؤمن يوم القيامة من خلق حسن و
 . 3"إن املؤمن هدىلك حبسن خلقه دىلجة الصائم القائم  : " . وقال  2"
 

                                                 
 (.3766صححه األبلاأل يف صحيح ايام  ىلقم) 1
 ( 5726صححه األبلاأل يف صحيح ايام  ىلقم )  2
 (1932صححه األبلاأل يف صحيح ايام  ىلقم )  3
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 لفرع اثلالث : اإلحسان إىل اياىل :ا

ياىل من األخنيال  احلمينيدة املطيلنية ل عمنياىل ااإلحسان إىل 
ننيه أمازال جربينيل يوصنييين باينياىل حنين ظنننيت "يقول  والرسول 
إن أكرث أسباب عدم الزتاوىل ب  اينيريان هنيو تنيرك صنيالة  1سيوىلثه "
سنين فحري بك أيخ املسلم أن تكرث زينياىلة جرياننيك فتح ،ايماعة

إههم وتناصحهم افوز بطول العمر واكمل اإليمان . فكم جنياىل لنيك 
 ينت ر منك طر  بابه اهدي هل ابتسامة وسالما !

 :املبحث اثلاأل : إطالة العمر باألعمال اات األجوىل املضاعفة
هناك طر  غري مبارشة إلطالنية األعمنياىل يكسنيب سنيالكها 

بح العمنير كرب قدىل ممكنين منين احلسنينات يف أقرصني األوقنيات هصنيأ
هنيذا ال يتنيأإ إال بأعمنيال اات ثنيواب ر النيزمين واإلنتايج يفو  العم

كينيف يمكنين أن تكسنيب ثنيواب  :سنيؤالالوهنا يكون  مضاعف
 أعمنينيال يفنينيرتض أن يسنينيت ر  أدانهنينيا زمننينيا يفنينيو  عمنينيرك املحنينيدود؟

  اثن  هما:يمكن الك بأن تسلك سبيل  
 .ة فنيروععرشني وفيهنيا احلرص ىلع األعمال اات األجوىل املضاعفة /1
   .أىلبعة فروع وفيها احلرص ىلع األعمال اياىلي ثوابها بعد املمات/2

                                                 
 ىلواه ابلخاىلي   1
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 الفرع األول :الصالة 

 اإلكثاىل من الصالة يف احلرم  الرشيف  : /1
قال:" صالة يف  أن ىلسول اهلل  ملا ىلوى جابر بن عبد اهلل 

ة فيما سنيواه إال املسنيجد احلنيرام، أفضل من ألف صال مسجدي هذا
فلنيو  1صالة فيما سواه "  ألف وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة

كنت ممن حيافظ ىلع السنن الرواتب لك يوم فسيبلغ عددها يف العنيام 
( 4320=360×12الواحد أىلبعة آالف وثالثمائة وعرشنيين ىلكعنية. )

 الرواتنيب يف وإاا أىلدت أن تكسب ثواب مائيت ألف ىلكعة من السنن
بدلك فستحتا  إىل ست وأىلبع  سنة تقريباً. أمنيا ىلكعتنيان يف احلنيرم 
 امليك ال تست رقان دقائق معدودة تضيفان لك ثواب مائيت ألف ىلكعة .
ولو صليت عرش ىلكعات يف احلرم امليك ال يست ر  أدانها ثلث ساعة، 
كتب لك ثواب مليون ىلكعة يست ر  أدانهنيا يف بنيدلك حنيواا منيائيت 

 واحد وثالث  سنة ىلع منوال حماف تك ىلع السنن الرواتب يف بدلك.و
 املحاف ة ىلع صالة ايماعة يف املسجد : /2

قال : " صالة مني  اإلمنيام  أن ىلسول اهلل ىلوى أبو هريرة 
،إن ما حيصل علينيه  2أفضل من مخس وعرشين صالة يصليها وحده "

                                                 
 واه اإلمام ااد وصححه السيويطىل 1

 ىلواه اإلمام مسلم  2
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س وعرشين أو سب  خالل مخمنفرداً الفرد من ثواب الصالة املكتوبة 
وعرشين سنة يمكن أن تكسبه أنت يف سنة واحدة إاا صنيليت لك 

 ملفروضنينينينينية يف املسنينينينينيجد منينينينيني  ايماعنينينينينية .الصنينينينينيلوات ا
وال ت ن املرأة أنها حمرومة من هذا اثلواب املضاعف فإن صالتها يف  

للحنيديث اذلي ىلوتنيه أم ك النيو ا أفضل من صالتها يف املسنيجد بيته
فقالنيت: ينيا ىلسنيول اهلل إأل   جاملت انلنييبايد ىليض اهلل عنها أنها 

أحب الصالة معك فقنيال: " قنيد علمنيت أننيك حتبني  الصنيالة مني ، 
وصنينيالتك يف بيتنينيك خنينيري منينين صنينيالتك يف حجرتنينيك، وصنينيالتك يف 
حجرتك خري لك من صالتك يف داىلك، وصنيالتك يف داىلك خنيري لنيك 
من صالتك يف مسجد قومك، وصالتك يف مسجد قومنيك خنيري لنيك 

 .1دي ..."من صالتك يف مسج
 ابليت :أدامل انلافلة يف  /3

قال :" صالة الرجنيل  أن ىلسول اهلل  ىلوى صهيب الرويم 
تطواع حيث ال يراه انلنياس تعنيدل صنيالته ىلع أعني  انلنياس مخسنياً 

هذا يعين أن رموع احلسنات النييت حيصنيل عليهنيا منين و 2وعرشين "
يمكنين أن  ةصىل انلوافنيل يف املسنيجد خنيالل مخنيس وعرشنيين سنين

ولكمنيا نن  ،أنت خالل سنة واحنيدة إاا صنيليتها يف ابلينيت تكسبها

                                                 
 ىلواه اإلمام أاد والطرباأل وابن خزيمة وصححه األبلاأل . 1
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فعِّنينيود نفسنينيك ىلع  ،العمنينيل خالصنينيا هلل نن اثلنينيواب علينينيه ع يمنينيا
ا من صالتك انلافلة فإن يف الك خريا يباإلخالص واجعل للبيت نص

 ع يما .
 ااحيل ببع  آداب صالة ايمعة : /4

يتعلنيق هناك آداب نبوية عديدة ومهمة هوم ايمعة ومنها ما 
يف حديث واحنيد ىلواه أوس  العمر اكره الرسول  بموضوعنا يف إطالة
ل ي ر وابتكراثلقيف : " من غس  ، ومىش ولم وم ايمعة واغتسل ثم بك 

م يلغ ، نن هل بكل خطنيوة عمنيل يركب ، ودنا من اإلمام ، فاستم  ول
اكنت املسافة فتخيل لو أديت هذه السنن و 1، أجر صيامها وقيامها"سنة
مزنلك إىل ايام  ألف خطوة ىلع األقل فسيكتب اهلل لنيك ثنيواب من 

ألف سنة أجر صيامها وقيامها ليس فيها سيئة واحدة . واملرأة يمكنها 
مشاىلكة الرجل يف نيل هذا اثلواب الع يم حبثها زوجها لك أسبوع ىلع 

 ااحيل بآداب ايمعة ، فإن ادلال ىلع اخلري كفاعله. 
  لضىح:املواظبة ىلع صالة ا /5

" ابن آدم ستون وثالثمائة مفصل ، ىلع لك واحد منها  قال 
يف لك يوم صدقة ، فاللكمة الطيبنية ينيتلكم بهنيا الرجنيل صنيدقة وعنيون 
الرجل أخاه ىلع اليشمل صدقة ، والرشنيبة منين املنيامل يسنيقيها صنيدقة ، 
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. كنيم منين الوقنيت سنيتحتاجه 1وإماطة األاى عن الطرينيق صنيدقة "
ولنيو صنيليت لك ينيوم ىلكعنييت  دقات ؟لكسب مثل هذا العدد من الص

فيا هل من  ،الضىح ستكفيك لسداد دينك اهويم وتوفر وقتك وجهدك
) أي مفصنيل ( منين  "يصنيبح ىلع لك سنيالى:  فضل ع نييم ، قنيال 

ولك حتمينيدة صنيدقة ، ولك   ،أحدكم صدقة ، فلك تسنيبيحة صنيدقة
تهليلة صدقة ، ولك تكبرية صدقة ، وأمر باملعروف صدقة ونيه عن 

  2وجيز  من الك ىلكعتان تركعهما من الضىح "   نكر صدقةامل
 احلج والعمرة : :  لفرع اثلاألا

نه حج ست  منيرة فمعنيىن النيك أن عمنيره ألو قيل عن مسلم 
ليس أقل من ست  سنة فكيف نصل إىل هذا العدد وأكرث منه هفو  
  ؟ عنينينينينيدد حجننينينينينيا وعمرتننينينينينيا عنينينينينيدد سنينينينينين  عمرننينينينينيا

ىلع األعمنيال النييت يعنيدل  رصاحنيلحصول ىلع ثواب احلج والعمنيرة ل
 ومن الك :ثوابها احلج والعمرة 

 حتجيج عدد من انلاس بمالك لك اعم قدىل اإلماكن : /1
"  ىلع اإلكثاىل من احلج والعمرة إا قنيال  فقد حث انليب 

تابعوا ب  احلج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر واذلنوب كما ينيف الكنيري 
  3خبث احلديد واذلهب والفضة "

                                                 
 (42)صحيح ايام    1
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ن الفقيه الزاهد مسلم بن يساىل حيج لك سنة وحيجج معه ىلجاال منين ن
 ،إخوانه تعودوا الك منه

رف عن عبد اهلل ابن املباىلك ىلاه اهلل ما يفعل يف موسنيم احلنيج ما عُ ك
م  أهل مرو ، فلو حججت ثالثة أفراد لك سنة تكسب بذلك ثواب 
ثنينيالث حجنينيات لك سنينينة فكأننينيك أضنينيفت إىل عمنينيرك ثنينيالث سنينين  

  لك سنة منها .حججت يف
 صالة اإلرشا  :  /2

" من صىل ال داة يف مجاعة ثنيم قعنيد ينيذكر اهلل حنين  ال ق
تطل  الشمس ثم صىل ىلكعت  ننت هل كأجر حجة وعمرة تامة تامنية 

منين يعمنيل بهنيا فحنيري باملسنيلم احلنيرص ىلع  نة قلر وهذه السُ  1" تامة
رص ىلع هنيذا حنيهو ،األسباب اليت تعينه ىلع الك ومنها انلوم مبكراً 

الفضل ولو نن هذا ملرة واحدة يف نهاينية األسنيبوع حينيث ال يشني له 
ّ ىل سنينة نملنية كأنه ُعمِّ شاغل يف هذا الوقت هفوز بأجر حجة وعمرة 

 .فحج فيها واعتمر
 حضوىل دىلوس العلم واملحارضات يف املساجد : /3

" من غدا إىل املسجد ال يرينيد إال أن ينيتعلم خنيريا أو  قال 
يستحرض املسلم هذه انلية ل، ف 2هل كأجر حا  تاما حجته " يعلمه نن

                                                 
 األبلاأل يف صحيح الرتمذي  حسنه 1

 صححه األبلاأل يف صحيح الرتغيب والرتهيب  2
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عند حضوىل ادلىلوس اليت كثريا ما نكسل عن حضوىلها حبجنية أنننيا 
الشنييخ حرص هسنستم  إىل الرشيط بعد صدوىله وغريها من أعذاىل و

املحارض ىلع إقامتها يف املسجد نلينيل هنيذا اثلنيواب الع نييم هل وملنين 
 يستم  ملحارضته .

 يف شهر ىلمضان : االعتماىل  /4
المرأة من األنصاىل يقال هلا أم سنينان " منيا منعنيك أن  قال 

تكوين حججت معنا ؟ قالت : ناضحان ننا أليب فالن ني زوجهنيا ني 
"  :حج هو وابنه ىلع أحدهما ، واكن اآلخر يس  علينيه غالمننيا ، قنيال

 أيخ املسنيلم فال تفوت 1 فعمرة يف ىلمضان تقيض حجة أو حجة م  "
لو أن تقيض مناسك العمرة يف ساعة ثنيم تعنيود إىل بنيدلك يف الفرصة و

 نفس اهوم .
 أدامل الصالة املكتوبة يف املسجد : /5

، " من مىش إىل صالة مكتوبة يف ايماعنية فنييه كحجنية قال       
 2فيه كعمرة نافلنية " (ومن مىش إىل صالة تطوع )يعين صالة الضىح

داوم ىلع أدامل املكتوبة فمن حرص ىلع ااطهر قبل خروجه للصالة و ،
ينيوم أي ثواب مخس حجج لك  ىلع مجاعة يف املسجد حصل بإان اهلل

، فتخيل العنيدد كنيم يكنيون يف عرشني ألف وثمانمائة حجة لك اعم

                                                 
 ىلواه ابلخاىلي  1

 حسنه األبلاأل يف صحيح ايام   2
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سنوات أو أكرث بكثري ! وهذا من فضل اهلل اذلي امني  بنيه ىلع هنيذه 
فإن املصيل منيا إن  ،األمة أن جعل أعماىلهم قصرية وأجوىلهم مضاعفة

هل  لكِّ   منين بيتنيه متطهنيرا قنيد غسنيل الوضنيومل انوبنيه إال وقنيد وُ خير
وخطواتنيه إىل املسنيجد إحنيداها   ،مالئكة تصيل علينيه وتسنيت فر هل

اسنيت فاىلات هل  ة ، ويفوز بثالثنيرفعه دىلجة واألخرى تمحو عنه سيئةت
ويفوز بالصالة عليه  ،إاا نن من أهل الصف األول من ىلسول اهلل 

، وحيصل ىلع أىلب  كفاىلات ىلع أقل تقنيدير من اهلل تعاىل ومالئكته 
 ،وغريها من أجوىل وبنيراكت ،داخل الصالة الواحدة ويفوز بثواب حجة

ماهل فمن فرط بكل الك فحاهل أع م من تفريط السفيه ب ،ال نعلمها
اقرص طريق اعلق القلنيب باملسنيجد و. بل يستحق لقبا أشن  من هذا

  فيه .يكون بااعرف ىلع ثواب اهلل ايزيل للمصل 
 الصالة يف مسجد قبامل : /6

" من تطهر يف بيته ثم أإ مسجد قبامل فصنيىل فينيه نن  قال 
هل كأجر عمرة " ويف ىلواية للنسايئ " من خر  حن يأيت هذا املسنيجد 

ذلا فنياحرص إاا شنيددت  . 1مسجد قبامل فصىل فيه نن هل عدل عمرة "
بنينيامل أن تكنينيرث منينين زينينياىلة مسنينيجد ق الرحنينيال ملسنينيجد ىلسنينيول اهلل 

 اكسب أكرب قدىل ممكن من أجوىل العمرة .
 

                                                 
 صححه األبلاأل يف صحيح ايام   1
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 :الفرع اثلالث : أن تكون مؤانا أو تقول كما يقول املؤان 
صحابته الكرام بمجموعة منين فضنيائل املنيؤان   أخرب ىلسول اهلل 
حنيد الصنيحابة سنيائال كينيف يفنيوز بمنيا فنياز بنيه أواألاان حن جامله 

ينيا ىلسنيول اهلل إن أن ىلجال قال :   فعن عبد اهلل بن عمرو املؤانون !
: " قل كما يقولون ، فنيإاا انتهينيت   املؤان  يفضلوننا ، فقال ىلسول

قل كما يقولون " أي ني إال عند احليعلت  ني فتقنيول ال   1فسل تعطه " 
فما األجر واثلواب فيحصل لك اثلواب مثلهم . ،حول وال قوة إال باهلل

                                                                                     اذلي حيصنينينينينينينينينينينينينينيل علينينينينينينينينينينينينينينيه املنينينينينينينينينينينينينينيؤان ؟
ن اهلل ومالئكتنيه إ قنيال :"  أن ننييب اهلل عن النيربامل بنين اعزب ف

، ويصدقه منين قدم، واملؤان ي فر هل مدى صوتهيصلون ىلع الصف امل
فتخينيل لنيو نن يف   2جر من صىل معنيه " أسمعه من ىلطب ويابس وهل 
و ريبنيا أل مائنية مصنيلف فنيإاا كننيت مؤاننيا مسجد منطقتك ىلع األق

م اكنيره يف للمؤان فلك ثواب مائة مصيل إضافة إىل ثوابنيك اذلي تقنيد
واذلي اشتمل ىلع ثواب سب  وعرشنيين صنيالة وثنيواب  فقرات سابقة
عجنيب منين أوال تعجب من فضل اهلل الواس  و لكن . حجة وغريها

  . غفلة انلاس عن هذا اخلري

                                                 
 صححه األبلاأل يف صحيح ايام  1
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أم ستفوت علينيك هنيذا  ؟ كما يقول املؤانهل ستقول  املسلم فيا أيخ
فلو يعلم انلاس بهذا الفضل الكبري منين   األجر اهويم مخس مرات ؟

علمنيوا بهنيذا  ، ولنيواديثهم وأعماهلم يف أثنامل األاانحأاهلل ملا انش لوا ب
 واالعطامل ايزيل الحرتمنيوا األاان إاا سنيمعوه ، وكنيذا صني اىلهم اقتنيد

 اإلسنينينينيالم ابلنينينينياىلزة. آبنينينينيائهم ؛ ألن األاان أحنينينينيد شنينينينيعائرب
وكذلك املرأة املسلمة هلا نصيبها من هذا الفضل الع نييم فنيإاا قالنيت 
مثل ما قال املؤان فإنها تكسب ما يكسنيبه املنيؤان ، أي تكسنيب 
بعدد املصل  يف املسجد حجات ، ولو لم تصل م  الرجال يف املسجد 

 ولو نننيت يف فنيرتة احلنيي  وانلفنياس ، ه وهلا من األجر واثلواب ،
 حلمد واملنة ىلع فضله الواس  . ا

 :الفرع الراب  :الصينينيام 
أصحابه ىلع صنييام انلفنيل طنيوال أينيام السنينة  حث انليب 

ياته وهنيو صنييام من صام نصف ح  الصيام صيفا وشتامل وجعل أفضل
بطريق غنيري مبنيارش  وهناك وسائل يمكن بها إطالة أعماىلنا داود

 . عماىلنالكسب ثواب صيام أيام تزيد ىلع سنوات أ
  : صيام أيام خمصوصة/1

إن صيامك اثنني  وأىلبعني  يومنيا يف السنينة سنيوى ىلمضنيان 
يكتب لك به ثواب صيام سبعمائة و عرشين يومنيا أي سنينت  ،لنييك 
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تنال ثواب من يصوم ادلهر بأقل جهد ودون الوقنيوع يف انلنييه النيواىلد 
 فما عليك إال أن تقوم باآليت:

"من صام  بعد ىلمضان لقوهل  أ ني املحاف ة ىلع صيام ست من شوال
 1ىلمضان ثم أتبعه ستا من شوال نن كصيام ادلهر " 

ب ني املحاف ة ىلع صيام أيام ابلي  منين لك شنيهر عنيريه ويل اهنيوم  
" صيام ثالثة أينيام  اثلالث عرش والراب  عرش واخلامس عرش ، قال 

من لك شهر صيام ادلهر ، وأيام ابلي  : صبيحة ثالث عرشنية وأىلبني  
" منين  ، أو صيام أي ثالثة أيام شئت لقوهل  2ة ومخس عرشة " عرش

صام من لك شهر ثالثة أيام فذلك صيام ادلهر ، فأنزل اهلل عنيز وجنيل 
اهنيوم   3{من جامل باحلسنة فله عرشني أمثاهلنيا }تصديق الك يف كتابه 

فإاا داومت ىلع صيام هذه األيام حتصل يف نهاية األمر   4بعرشة أيام " 
 .فتأمل عمرك سنوات أيام تفو   دهرين لك اعم ويل يامىلع ثواب ص

 :تفطري الصائم   /2
إاا أىلدت أن تكسب ثواب صنييام ينيوم واحنيد فنيال بنيد أن 
تميض نهاىل الك اهوم ممساك عن املفطنيرات فمنيا ىلأينيك أن تكسنيب 

 والك بتفطنيري الصنيائم  .،ثواب صنييام عنيدة أينيام يف سنياعة واحنيدة

                                                 
 ىلواه مسلم بهذا اللفظ 1

 يف صحيح ايام  حسنه األبلاأل 2
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مثل أجره ، غنيري أننيه ال ينينقن منين  " من فطر صائما نن هل لقوهل 
أال ترغب أن يسنيجل لنيك ىلع األقنيل ثنيواب منين   1أجر الصائم شيئا "
؟ والك بأن تفطر مائة وثمان  صنيائما لك اعم يصوم كصيام داود 

 . وهو ما يساوي نصف سنة
 :  قيام هلة القدىل الفرع اخلامس :

احرص ىلع قيام العرش األواخر من ىلمضان ولنيو أن تضنيطر 
 تأجيل األعمال ادلنيوية فلعلك حت ني  بقينيام هلنية القنيدىل ، فنيإن إىل

 قيامك فيها جتاىلة ع يمة ال تعوض .
هلة القنيدىل  }يه أفضل عند اهلل من عبادة ألف شهر ، قال سبحانه ف

، أي ثواب قيامها أفضل من ثواب العبنيادة ملنيدة  2{خري من ألف شهر 
يفنيرط مسنيلم اعقنيل ، فكيف ثمان  سنة وثالثة أشهر تقريباثالث و

بمثل هذا األجر الع يم ؟ إنما عليه أن حينيرص ىلع أن يكنيون فيهنيا 
ااكرا هلل ومسبحا هل أو قاىلئا للقنيرآن أو قانتنيا هلل يسنيأهل السنيعادة يف 

قال اإلمام فخر ادلين الرازي يف تفسريه :" ومن أحياها  .ادلنيا واآلخرة
 فكأنما ىلز  أعماىلا كثرية " أ.ه

القدىل أنها هلة حيدد فيهنيا مصنيري مسنيتقبلك لعنيام  و تأيت أهمية هلة
فنياحرص أن  . ففيها تنسخ اآلجال وفيها يفنير  لك أمنير حكنييم ،قادم

                                                 
 صححه األبلاأل يف صحيح ايام   1
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تقيض هلة القدىل يف األعمنيال الصنياحلات ال أن تقضنييها يف األسنيوا  
 وأعمنينينينيال الل نينينينيو حنينينينين الارسنينينيني النينينينيك األجنينينينير الع نينينينييم.

 : الفرع السادس :ايهاد
املنيال أو ىل بنيانلفس واهلل تعنيان احلرص ىلع ايهاد يف سبيل إ

 بأحنينيدهما هنينيو أحنينيد الوسنينيائل املهمنينية إلطالنينية العمنينير اإلنتنينيايج .
" مقام الرجل يف الصف يف سنيبيل اهلل أفضنيل عننيد  قال ىلسول اهلل 

" من ىلابط يومنيا وهلنية يف :  وقال ، 1اهلل من عبادة ىلجل ست  سنة "
بطا جرى هل سبيل اهلل نن هل كأجر صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرا

 ، 2مثنينيل النينيك منينين األجنينير وأجنينيري علينينيه النينيرز  وأمنينين الفتنينيان "
أن تدعو غريك إىل هنيذا األمنير يفتك ىلع األقل أن جتاهد بمالك وفال 

ىلع ايهاد بانلفس يف قوهل اليسري فإن اهلل جل وعال قدم ايهاد باملال 
يا أيها اذلين آمنوا هل أدلكم ىلع جتاىلة تنجيكم من عذاب  }:تعاىل
م تؤمننينيون بنينياهلل وىلسنينيوهل وجتاهنينيدون يف سنينيبيل اهلل بنينيأموالكم أهنيني

  3{كم إن كنتم تعلمون وأنفسكم الكم خري ل
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 :لفرع الساب  :العمل الصالح يف عرش اي احلجة ا
اعلم أن العمل الصالح أيا نن نوعه يف أيام عرش اي احلجنية 
  ،قنينينينينيد يفنينينينينيو  ثنينينينينيواب ايهنينينينينياد يف بعنينينينيني  مراحلنينينينينيه

حنيب إىل اهلل منين يام العمل الصالح فيهن أ" ما من أقال ىلسول اهلل 
، فقنيال د يف سبيل اهلل، فقالوا : ياىلسول اهلل وال ايهاهذه األيام العرش

" وال ايهاد يف سبيل اهلل إال ىلجل خر  بنفسه ومنياهل ،   ىلسول اهلل
 . 1ولم يرج  من الك بيشمل " 

ل أنهنيا أفضنيانلاس جيهلون قدىل عرش اي احلجنية وإن كثريا من        
 ،2 :" أفضنيل أينيام ادلنينيا أينيام العرشني " حن من أيام ىلمضان لقوهل 

ومما ينبيغ أن نعلم أنننيا حنتنيا  إىل مزينيد مقاومنية وراهنيدة للنينفس 
واهلوى و الشيطان يف أيام عرش اي احلجة الست الهلا حيث ال تصفد 

إاا دخنيل العرشني  ن سعيد بنين جبنيرينالشياط  كما يف ىلمضان .
 يدا حنينينين منينينيا يكنينينياد يقنينينيدىل علينينينيه .اجتهنينينيد اجتهنينينيادا شنينينيد

 ومن األعمال املستحبة يف هذه العرش : 
 ( أدامل احلج ، وهذا أفضل أعماهلا.1
( الصيام وباألخن يوم عرفة ل ري احلا  ، فمن صامه كفرت عنه 2

   انوب سنت  .

                                                 
 ىلواه أاد وابلخاىلي والرتمذي واللفظ هل وأبو داود 1
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" منيا  ( رصف مع م الوقت يف ااهليل وااكبري وااحميد ، لقوهل 3
وال أحب إهه من العمل فيهن من هذه األيام من أيام أع م عند اهلل 

 .1العرش ، فأكرثوا فيهن من ااهليل وااكبري وااحميد "
 . ( األضحية4 

 ( جتنب تضيي  األوقات فيما ال ينف  .5
فال تدع سااعت هذه األينيام العرشني املباىلكنية تمنير علينيك وأننيت يف 

حترم نفسك سياحة وغفلة عن طاعة اهلل ألنها أفضل أيام ادلنيا، فال 
 .تعود إهك أبدا فيها من خصال اخلري السابقة اذلكر ، فقد ال
 الفرع اثلامن : تكراىل بع  سوىل القرآن:

حتصنيل ىلع  إنك بوقت قصري ال يتجاوز نصف دقيقة يمكنك أن       
مالي  احلسنات بتكنيراىل سنيوىلة اإلخنيالص مثل ثواب ختم القرآن و

ز أحدكم أن يقرأ ثلنيث " أيعج :ألصحابه قال  .ثالث مرات فقط
القرآن يف هلة ؟ فشق الك عليهم ، وقالوا : أينا يطيق الك ينيا ىلسنيول 

)قل هو اهلل أحد تعدل ثلث القرآن وقل ياأيها الاكفنيرون  اهلل ؟ فقال :
 . 2 تعدل ىلب  القرآن(
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 تذكر:
اهلنيدف ليس اهلدف أن تعنيرف هنيذه املعلومنيات فحسنيب ولكنين  

    األسىم أن تعمل بها أيضا .
نك يف أوقات انت نياىلك أو فراغنيك يمكننيك أن انيتم القنيرآن عنيدة إ

 ختمات ، دون أن يعلم بك أحنيد وأننيت تكنيرىل سنيوىلة اإلخنيالص .
وانال أجرا مضاعفا أكرث فأخرب بهذا الفضنيل الع نييم األميني  منين 
انلاس اذلين يتمننيون خنيتم القنيرآن ومنين  اهلل علنييهم حبفنيظ سنيوىلة 

هجدوا يف صحائفهم إن شنيامل اإلخالص فليقرأوها وهكرىلوا قراملتها 
 اهلل تعاىل الك األجر الع يم .

ثم هعلم املسلم أن تكراىله هلذه السوىلة وحبه هلنيا يدخلنيه ايننية إن 
 :إا قنيال شامل اهلل تعاىل كما حصل الك ألحد صنيحابة ىلسنيول اهلل 

ياىلسول اهلل إأل أحب هذه السنيوىلة " قنيل هنيو اهلل أحنيد " ، قنيال : " إن 
 . 1نة "حبك إياها يدخلك اي

 :الفرع اااس  : اذلكر املضاعف 
؟ إننيه حبنير  هل تعرف اذلكر املضاعف اذلي أىلشد إهنيه انلنييب       

 خضم من احلسنات ي فل عنه كثري من انلاس اهوم .
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 : انلوع األول : التسبيح املضاعف

خر  منين  أن انليب عن جويرية أم املؤمن   :احلديث األول      
ىل الصبح ويل يف مسنيجدها ثنيم ىلجني  بعنيد أن عندها بكرة ح  ص

زلت ىلع احلال اليت فاىلقتنيك عليهنيا ؟  أضىح ويل جالسة فقال : " ما
"لقد قلت بعدك أىلب  لكمات ثالث مرات :  قالت : نعم ، قال انليب 

لو وزنت بما قلت منذ اهوم لنيوزنتهن : سنيبحان اهلل وحبمنيده ، عنيدد 
لقد جنيامل فضنيل اهلل  . 1 ه "خلقه وىلضا نفسه وزنة عرشه ومداد لكمات

ىلع هذه األمة هدنلا ىلع لكمات قصرية جامعة يكتب اهلل بها ثوابنيا 
ايل عدد خلق اهلل يف هذا الكنيون ، ثنيم منيا مقنيداىل  .ال حيصيه العاد

!!! فهنيل ؟ سنيتح   بوزننيه حسنينات إن شنيامل اهللعرش الران اذلي 
، إضنيافة  ستفاىل  مثل هذا التسبيح ايام  ؟ وهذه احلسنينات اهلائلنية

يث اافكنير يف ع نيم ذللك األجر الع يم فإن منين فوائنيد هنيذا احلنيد
من ثنيم اافكنير يف ع منية اهلل خملوقات اهلل وحقاىلة ابن آدم أمامها و

 اذلي خلق هذا الكون املتناسق .
وأنا أحرك شفيت  قال : ىلآأل انليب  عن أيب أمامة : احلديث اثلاأل

: أاكر اهلل ، قال : " أفال أدلك ىلع  ، فقال : ما تقول يا أبا أمامة ؟ قلت
ما هو أكرث من اكر اهلل الليل م  انلهاىل؟ تقنيول : احلمنيد هلل عنيدد منيا 
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خلق واحلمد هلل ململ ما خلنيق ، واحلمنيد هلل عنيدد منيا يف السنيماوات 
واألىلض ، واحلمد هلل عدد منيا أح ني كتابنيه ، واحلمنيد هلل منيلمل منيا 

منيد هلل منيلمل لك يشمل ، أح  كتابه ، واحلمد هلل عنيدد لك يشمل واحل
 . 1وتسبح اهلل مثلهن ، ثم قال : تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك "

أدع لك هذا احلديث فاحسب بنفسك و تصوىل مقنيداىل اثلنيواب اذلي 
يمكن أن تكسبه من إمضائك الليل وانلهاىل يف اكر اهلل لعلك بعد 

 !!  الك تتعلمه وتعلمه من بعدك استجابة ألمر نبيك
 :: االست فاىل املضاعف انلوع اثلاأل 

تكسب يف اهوم الواحد ىلع األقنيل ألنيف ملينيون إاا أىلدت أن         
" من است فر للمؤمن   حسنة فاعمل بهذا احلديث اذلي يقول فيه 

ومن املعلوم   2وللمؤمنات ، كتب اهلل هل بكل مؤمن ومؤمنة حسنة " 
م يعطينيك بأن عدد املسلم  يتجاوز األلف مليون، وإن است فاىلك هل

 اهلل بعددهم حسنات.
                             إن هنينينينيذا احلنينينينيديث يعطيننينينينيا دىلوسنينينينيا كثنينينينيرية أهمهنينينينيا: 
فاإلسنيالم حينيث لك  .عمق ىلابطة األخوة اإليمانية ب  املسنيلم  (1)

                                                 
 صححه األبلاأل يف صحيح ايام   1
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يعقنيل أن  املسلم  أن يدعو بعضهم بلع  يف ظهر ال ينيب إا كينيف
 ؟ ال يب هل يف ظهر  أخيه وهو يست فرحيقد املسلم ىلع

إن اذلي حيتجز ادلاعمل نلفسه وال يذكر إال ااته ويتناىس إخواننيه  (2)
 املسلم  إنسان أناأل قد حرم نفسه من كثري من اخلري واحلسنات.

من داع ألخيه ب هر ال يب ، ضمن اإلجابة من اهلل تعنياىل بنيإان  (3) 
" دعنيوة املنيرمل املسنيلم ألخينيه ب هنير ال ينيب  : يقول اهلل فإن انليب 

مستجابة ، عند ىلأسه ملك مولك ، لكما داع ألخينيه رينيري قنيال امللنيك 
 . 1 املولك به : آم  و لك بمثل"

فإن كنت كيسا فطننيا وأىلدت أن تسنيتجاب دعوتنيك فنيال تنيدع        
هلنيك أو إنما وجه هذا ادلاعمل ألحنيد أصنيدقائك أو  ،نلفسك فحسب
فلعنيل  ،ن أحنيد مالئكنية اهلل علينيهينيب ،   ينيؤمِّ وادع هل ب هر ال 

 تفنينينينيوز رينينينينيريي ادلنينينينينيا واآلخنينينينيرة .ودعوتنينينينيك تسنينينينيتجاب 
 فهنينيل سنينيتتذكر أىلحامنينيك و أسنينياتذتك وأصنينيحابك فتنينيدعو هلنينيم ؟

 :الفرع العارش : قضامل حوائج انلاس
إن بع  انلاس يتأفف من يومل انلنياس إهنيه لقضنيامل حنيوا هم         

ملال ، وال ينيدىلي أن منين نن يف ا خاصة إاا نن اا وجاهة أو سعة من
دام العبنيد  حاجة أخيه نن اهلل يف حاجته ، وأن اهلل يف عون العبد ما

" أحنيب انلنياس إىل اهلل أنفعهنيم، :  قنيال ىلسنيول اهلل  يف عون أخيه .
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وأحنينيب األعمنينيال إىل اهلل عنينيز وجنينيل هوىل تدخلنينيه ىلع مسنينيلم، أو 
 وألن تكشف عنه كربة أو تقيضني عننيه ديننيا أو تطنيرد عننيه جنيواع

أميش م  أيخ املسلم يف حاجة أحنيب إا منين أعتكنيف يف املسنيجد 
شهرا ، ومن كف غضبه سرت اهلل عوىلته ، ومن ك م غي ا ولو شامل أن 
يمضيه أمضاه ، م  اهلل قلبه ىلضا يوم القيامة ، ومن مىش مني  أخينيه 
املسلم يف حاجته حن يثبتها هل أثبت اهلل قدمه يوم تزل األقدام ، وإن 

  .1لنينينيق هفسنينينيد العمنينينيل كمنينينيا يفسنينينيد اخلنينينيل العسنينينيل " سنينينيومل اخل
إن ررد أن تقيض ألخيك حاجة قد ال يست ر  أدانها أحيانا نصنيف 

 .ساعة فإنه يسجل لك بها ثواب اعتاكف شهر واحد 
إن املوظنينيف اذلي يسنينيتقبل ايمهنينيوىل وهنينيو ىلع مكتبنينيه هخنينيدمهم      

م وينجز معامالتهم ، لو استحرض هذا احلديث و احتسب عمله فكني
 منينينين السنينينينوات سيسنينينيجل هل ثنينينيواب اعتاكفهنينينيا ينينينيا تنينينيرى؟

 قضامل حوائج إخوانك املسنيلم  والسنييما منين تصنييبهم فاحرص ىلع
كواىلث وال تدعهم عرضة ملن مات معادية لإلسالم تقدم هلم جوائح و

اكسب ودهم ثم تستدىلجهم إىل دينها ، واعلم أنه  ةمساعدات إنساني
ك نن أجرهنيا أع نيم إاا لكما ننت العبنيادة يتعنيدى نفعهنيا إىل غنيري

:  قنيال ىلسنيول اهلل قنيال :  عن أيب هرينيرة ف" . احتسبتها عند اهلل 
القائم الليل  األىلملة واملسك  نملجاهد يف سبيل اهلل أو السايع ىلع"

                                                 
 حسنه األبلاأل يف السلسلة الصحيحة ، ويف صحيح ايام  1
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إن سلفنا الصالح ننوا أحنيرص انلنياس ىلع قضنيامل  .  1 الصائم انلهاىل "
 حوائج إخوانهم :

 ، فلمنيا اسنيتخلفب للني  أغننيامهمحيل   بكر الصديقنن أبو •
، وإأل ألىلجنيو الت جاىلية منهم : اآلن ال حيلبها، فقال أبوبكر : بنيىلق

أن ال ي ريين ما دخلت فيه عنين يشمل كننيت أفعلنيه . واكن عمنير بنين 
كذلك ملنيا منيات  ،األىلامل فيست  هلن املامل بالليلعاهد يت  اخلطاب

باللينيل إىل  ب  ر  اينُي وجدوا ب هره أثراً مما نن ينقل يلع بن احلس  
 منازل األىلامل.

خدمتك سك ىلع أن ال تنت ر ىلع شفاعتك وعود نفأيخ الكريم         
خوانك أي مثوبة مادية أو معنوية من أحد غري اهلل جل وعال؛ ئلال إل

 مننينينيه . ينينينيذهب عننينينيك أجنينينير ع نينينييم قنينينيد عرفنينينيت اآلن جنينينيزملاً 
زعمهنيم  ىلع حد  يرشفوناس يسعدون وكثريا من انل نرىإننا نسم  و

تنيذمرون منين ريدمة أصدقائهم بل وخدمة اعمنية انلنياس ، ولكنينهم ي
، فال شك أن هذا عقنيو  اعقبتنيه وخيمنية يف خدمة وادليهم وأىلحامهم
" :  ، قال يف تعجيل العقوبة و إنقاص العمر ادلنيا قبل اآلخرة تتمثل

ما من انب أجدىل أن يعجل اهلل لصنياحبه العقوبنية يف ادلنينيا مني  منيا 
 .2اآلخرة مثل ابليغ وقطيعة الرحم " يدخر هل يف 

                                                 
 ىلواه ابلخاىلي 1
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 املبحث اثلالث : إطالة العمر باألعمال اياىلي ثوابها بعد املمات : 
إن ما سبق اكره من أعمال ىلغم ع يم ثوابها إال أن هنيذا اثلنيواب       

سينقط  بمجرد موت صاحبها وحيث أننا نطم  أن يكون نلنيا عمنير 
بعنيد املمنيات بنيإان اهلل نن إنتايج أكرب وحسنات جيري علينا ثوابها 

لزاما علينا ااعرف ىلع األعمال اياىلي ثوابها بعد املوت لنسنياىلع يف 
   تطبيقها قبل حلول األجل .

إن من فضل اهلل ىلع هذه األمة أن دهلا ىلع أعمال جيري ثوابها بعنيد و
 أن  املوت ويعتمد هذا ابلاب ىلع حنيديث ىلواه أبنيو أمامنية ابلنياهيل

ت ىلجنيل منيات أىلبعة جتري عليهم أجنيوىلهم بعنيد املنيو" : قال  انليب
، وىلجل علم علما فأجره جيري عليه ما ُعمل به ، مرابطا يف سبيل اهلل

وىلجل أجرى صدقة فأجرها جيري عليه ما جنيرت علينيه ،) أي منيدة 
فمن هذا احلديث  . 1بقائها جاىلية ( ، وىلجل ترك ودلا صاحلا يدعو هل "

ا إىل منيا بعنيد املمنيات إىل أىلبعنية يمكن تقسيم األعمال اياىلي ثوابه
 فروع يل نااا :

 :الفرع األول :املوت يف الرباط 
"من ىلابط يوما وهلة يف  :قال أن انليب  عن سلمان الفاىليس        

سبيل اهلل نن هل كأجر صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا جنيرى هل 
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  .1مثنينيل النينيك منينين األجنينير وأجنينيري علينينيه النينيرز  وأمنينين الفتنينيان "
 لرباط هو مالزمة املاكن ب  املسلم  والكفنياىل حلراسنية املسنيلم  .ا

ان ر كيف أن املرابطة لفرتة أىلب  وعرشين ساعة فقط يسجل ثوابهنيا 
كمن قام شهرا و صامه .وتأمل من جاهد من الصحابة ومات مرابطنيا 

 .وحن اآلن وإىل قيام الساعة قرنا 14كم هل من األجر منذ قتل قبل 
أمل بع  ما برُشر  به منين منيات يف الربنياط يف سنيبيل اهلل وتعال نت     

 لعلنينيك تكنينيون منينينهم ولنينيو برصنينيف زاكتنينيك و صنينيدقاتك هلنينيم .
: "لك ميت خينيتم ىلع عملنيه  أن ىلسول اهلل عن فضالة بن عبيد 

إال اذلي مات مرابطا يف سبيل اهلل ، فإنه ينىم هل عمله إىل يوم القيامة 
ح ت منين احلنيديث بنيأن الوحينيد لعلك ال.  2، ويأمن من فتنة القرب "

اذلي ينمو هل عمله بعد موته هو املرابط يف سبيل اهلل فهنيل تشنياىلك يف 
هذا املجال الع يم اذلي نن يتسابق عليه السلف و يصنيرب بعضنيهم 

 ؟بعضا عليه 
 :الفرع اثلاأل :الصدقة اياىلية 

ويل الصنينيدقة ادلاىلة املتصنينيلة نلوقنينيوف املرصنينيودة ألبنينيواب النينيرب       
قنيال :" إن ممنيا  أن ىلسنيول اهلل  ىلوى أبنيو هرينيرة  ،عه كثريةوأنوا

يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونرشنيه ، وودلا 
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صاحلا تركه ، ومصحفا وىلثه ، أو مسجدا بناه ، أو بيتنيا البنين السنيبيل 
بناه ، أو نهرا أجراه ، أو صدقة أخرجها منين منياهل يف صنيحته وحياتنيه 

" يقنيول قال :   أن انليب  وىلوى أبو هريرة  1ه "تلحقه من بعد موت
العبد ماا ، ماا ، إنما هل من ماهل ثالث : منيا أكنيل فنيأفىن ، أو لنيبس 
فأبىل أو أعط  فاقتىن ) أي ادخر ثوابه يف اآلخرة ( وما سوى الك فهو 

ذلا فنيإاا كننيت حريصنيا ىلع النيرثامل وال نيىن  ،2 ااهب وتاىلكه للناس "
بنياألخن اياىلينية منهنيا فإنهنيا ىلصنييدك صدقة واحلقي  فأكرث من ال

الفعيل ، وما سوى الك فهو لنييس لنيك و إنمنيا لوىلثتنيك .أال ترينيد أن 
اذلي اشرتى بماهل اينة ثالث منيرات حنين  تكون كمثل عثمان 

 أباحوقد  3(" ما رض عثمان ما عمل بعد اهوم "قاهلا مرت  قال عنه 
فهنيل نبنيادىل إىل هنيذه  جيعل اثللث منين منياهل صنيدقةاهلل للمسلم أن 

" إن اهلل عز وجل أعطاكم عند  : قال  الفرصة قبل فوات األوان ؟
:" لنيم  قال جنيابر  و 4وفاتكم ثلث أموالكم زيادة يف أعمالكم "

وال  5ف "ق نياو مقنيدىلة إال و  يكن أحد من أصنيحاب ىلسنيول اهلل 
لك من سيقدم نلفسه صدقة سيثيبه اهلل عليها أجنيرا ع يمنيا أن شك 
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وما تقدموا ألنفسكم من خنيري جتنيدوه عننيد  } :هلل لقوهل تعاىلبإان ا
 1{اهلل هو خنيريا وأع نيم أجنيرا واسنيت فروا اهلل إن اهلل غفنيوىل ىلحنييم 
وافكر بعقلية جتاىلية لكسب مزينيد منين احلسنينات كينيف تسنيتثمر 

فكر كمنيا يفكنير ااجنياىل يف أمنير  مالك ووقتك لزتيد من حسناتك ؟
كثنيريا، يننيبيغ علينيك أن تفكنير دنياهم كيف ينفقون قليال لريحبنيوا 
ت  تتنياجر مني  ىلبنيك فتنني ال م  لرنيكتفكريهم ولكن يف أمر آخرتك. ف  

العمل اذلي يدىل لك أجرا أكرث من غريه؟ فنيإن ابنين عبنياس ىليض اهلل 
اذلي يتضاعف فيه ثواب  عنهما ترك اعتاكفه يف مسجد ىلسول اهلل 

اجنية الصالة إىل ألف صالة فيما سنيواه ، ملجنيرد أن جنيامله ىلجنيل يف ح
فخر  معه حلاجته ، لعلمه بأن قضامل حوائج انلاس خري من اعتاكفنيه 
شهرا نمال يف املسجد انلبوي الرشيف. تلك عقلية جتاىلينية تننيت  األجنير 
 األع نينيم طاملنينيا أن ع العبنينيادت  املخنينيري بينهمنينيا منينين السنينينن الفاضنينيلة .

ادىل باملسنياهمة بمالنيك يف مشنياىلي  الصنيدقة اياىلينية مني  اهليئنيات فب
 .فيه حتمل العبمل عنك  ةاملوثوقة اخلريي

 : الفرع اثلالث : تربية الودل ىلع الصالح
إن ودلك الصالح عمر إضايف لك وامتداد حلسنيناتك بعنيد موتنيك       
وهنيذا مصنيدا   ،بوجوده لن تنقط  حسناتك بعد وفاتنيك بنيإان اهللو
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 وودل صنينينينينينينيالح ينينينينينينينيدعو هل... " " ... حنينينينينينينيديث انلنينينينينينينييب 
ك الصالح إاا وسدت يف القرب فرأينيت أيها األب إنك ستعرف قيمة ودل

اهلدايا تلو اهلدايا من ثواب است فاىل أو صدقة أو حنيج أو داعمل تصنيل 
إهك من الك الودل ابلاىل وساعتها ستعرف ثمرة تربيتك وتشجيعك هل 
ىلع اامسك بادلين وخمالطنية الصنياحل  ، وأمنيا االبنين الطنيالح فنييف 

أو عقاىل وال حنيول  ال الب لن يعرف عن أبيه إال كم خلف من مال
فابذل جهدك ىلع إصالح ودلك هكنين اخنيرا لنيك  ،وال قوة إال باهلل
إن اهلل عنيز وجنيل لريفني  ادلىلجنية للعبنيد  : " قنيال  بإان اهلل تعاىل .

الصالح يف اينة فيقول أي ىلب أىن ا هنيذه ؟ فيقنيول باسنيت فاىل ودلك 
 . 1"لك

 :الفرع الراب  : تعليم انلاس 
ويكنيون ها بعد املمات تعليم انلنياس اخلنيري من األعمال اياىلي ثواب
 الك بطريق  اثن  : 

 نرش العلم وكتابته :) أ ( 
إن من خري العبادات النييت يمكنين ااقنيرب بهنيا إىل اهلل تعنياىل بعنيد 

كر م  قليال يف الصحايب ايليل , الفرائ  تعلم دين اهلل وتعليمه تفر
يث يقرأهنيا اذلي ىلوى نلا أكنيرث منين مخسنية آالف حنيد أبو هريرة 
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مع م املسلم  ، وتفكر يف ثوابه اذلي لم ينقط  منذ ألف وأىلبعمائنية 
ْن هنيذه األحادينيث  سنة إىل اهوم وإىل قيام الساعة بإان اهلل ، ومن د ور
من العلمامل و األئمة ، فتخليد العلم يكون بتدوينه ونرشه ل جينيال 

رشها بني  فإن لم تستط  أن تؤلف الرسائل والكتب فادعمها ماديا وان
إاا مات اإلنسان انقط  عنه عمله إال  " : . قال انلاس بإهدائها هلم 

 . 1"من ثالث : صدقة جاىلية وعلم ينتف  به وودل صالح يدعو هل 
 ادلعوة إىل اهلل : )ب(
من طر  نرش العلم ادلعوة إىل اهلل فيه وظيفة األنبينيامل والرسنيل        

ن داع إىل اهلل وعمل صاحلا وقنيال ومن أحسن قوال مم }قال اهلل تعاىل : 
 . 2{إنين من املسلم  

إننيك إن  ،إن لدلعوة أهمية كبرية ي فل عنها ادلايع و املدعو
إىل اهلل فاستقام فلك مثل أجر صالته وتسنيبيحه ومجيني   اً دللت إنسان
فلنيك مثنيل ؟ فمااا لو قام هذا الشنيخن بنيدعوة غنيريه  ،صالح أعماهل

ن هل منين " منين داع إىل هنيدى ، ن قنيال  ،أجوىلهم ولو كنت يف قربك
، ال ينقن الك من أجوىلهم شيئا ، ومن داع األجر مثل أجوىل من تبعه

إىل ضاللة ، نن عليه من اإلثم ، مثل آثام منين تبعنيه ال ينينقن منين 
 3 آثامهم شيئا "
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فلنيو علمنيت شخصنيا  ،واعلم أن دعوتك ل ريك عمر إضايف لنيك       
احلسنات فنيإن لنيك مثنيل  كيف يطيل عمره اإلنتايج بكسب آالف

فان ر كم سنييكون طنيول  ولو علمت الك ألكرث من شخن  ،أجره
أال تسنينيتنتج أن رنينيال ادلعنينيوة إىل اهلل هنينيو اكنينيرب  عمنينيرك اإلنتنينيايج ؟ 

 ؟وأخصنينينيب رنينينيال يمكنينينين أن تطينينينيل فينينينيه عمنينينيرك اإلنتنينينيايج 
                           فليكن لك نصيب يف دف  عجلة االستقامة ب  أفراد رتمعك .

   املبحث الراب  : إطالة العمر باست الل الوقت 
 أهمية است الل الوقت :

و بعباىلة أخرى هو عمرك فإينياك  ،وقتك هو حياتك وىلأس مالك        
 :يقنيول نن عبد اهلل بن مسعود  ،أن تضي  دقيقة منه يف غري طاعة

" ما ندمت ىلع يشمل نديم ىلع يوم غربت شمسه ، نقن فيه أجيل ولم 
" منيا :  قنيال: قنيال ىلسنيول اهلل  وىلوى أبنيو هرينيرة  يه عميل "يزد ف

جلس قوم رلسا فلم يذكروا اهلل فيه إال نن عليهم ترة ) أي نقنين 
وما من ىلجل مىش طريقا فلم يذكر اهلل عز وجنيل إال نن  ،أو حرسة(

عليه ترة ، وما من ىلجل أوى إىل فراشه فلنيم ينيذكر اهلل إال نن علينيه 
لسنيلف يف كيفينية اسنيت الل أوقنياتهم سنيري بعني  ا ولو قرأت  .1ترة "
رت منين جنيدول حياتنيك و نيخر احرتازهم من اافريط يف أي حل نية لس 
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وقد نن بعضهم أشد حرصا ىلع وقته منين حرصنينا اهنيوم ىلع  ،اهويم
 .أموانلا

فهال تداىلكت وقتك الست الهل فيما ينفعك من عمل ادلنينيا واآلخنيرة 
 دننينينينيا ؟!ومنينينينين نسنينينينيتفيق منينينينين غفلتننينينينيا وننينينينيدىلك ه وجو

كن مثاها يف استثماىل وقتك ، بأن ال تعطل سنيمعك أو لسنيانك عنين 
من تقنيف دقنيات قلبنيك  دمت مستيق ا فإنك ال تدىلي فعل اخلري ما

  .فحاول أن ترصف وقتك يف املساىلعة لكسنيب مزينيد منين احلسنينات
إن تفاوت أعمنياىل البرشني منين أهاىل  اغتنم حياتك قبل موتك :         

ذا يموت لعمر يناهز الست  وآخر يموت وهو يف فرتى ه، هاهلل يف خلق
، فلك يعط  فرصته يف احلياة لريى اهلل كيف يعمل العنياملون اثلالث 

 فهنينينينيل سنينينينيت تنم فرصنينينينيتك يف احلينينينينياة قبنينينينيل أن تننينينينيتيه ؟!
إاا علمت انك منذ أن تودل يبنيدأ علينيك العنيد ااننيازس يف سنيااعت 

 ،لنية عمنيركعمرك فابدأ أنت بالعد ااصاعدي يف مج  احلسنات إلطا
 ،فاعمنيل ،إن الليل وانلهاىل يعمنيالن فينيك : " قال عمر بن عبد العزيز

 ."أنت فيهما 
فتعرف سبب تفاوت    أال تسأل عن خرب ىلجل  توفيا يف زمن انليب

: نن ىلجالن من بيل )اسم قال دىلجتيهما يف اينة ؟ فعن أيب هريرة 
تشنيهد فاس منطقة أو يح ( منين قضنياعة ، أسنيلما مني  ىلسنيول اهلل 

ر اآلخر سنة ، فقال طلحة بن عبيد اهلل : فرأيت املنيؤخر  خ 
ُ
أحدهما وأ
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دخل اينة قبل الشهيد ، فتعجبت ذللنيك فأصنيبحت فنيذكرت 
ُ
منهما أ

" أليس قد صام  ، فقال ىلسول اهلل  كر لرسول اُ ، أو  الك للنيب 
 1"؟  بعده ىلمضان وصىل ستة آالف ىلكعة وكذا وكذا ىلكعة صنيالة سنينة

فزيادة العمر منحة ىلبانية يعطيها من يشامل  ، ىلع أن أمهلكفااد اهلل
قلل من هلنيوك ونومنيك فنيإن منين يف قربك و فادرخر ىلاحتك ،من عباده

 وىلائك نومة طويلة صبحها يوم القيامة!!!
 املساىلعة إىل ااوبة:

اىلج  إهه تائبا ىلاغبا وأصغ إهه وهو  وأيخ املسلم إىل اهلل  فبادىل        
وسنينياىلعوا إىل م فنينيرة منينين ىلبكنينيم وجننينية عرضنينيها  } :بقنينيوهل ينينيدعوك

فليس من أهع إىل اهلل كمن   2{السماوات واألىلض أعدت للمتق  
 أبطأ عنه .

  توبة اخلواص :
مته هالة عمره ينبيغ أن يرت  بفهمه وإن املسلم احلرين ىلع إط        

ال لنيو فيهنيا معصنيية يف حنيق نفسنيه ه يف املباحات وفيعترب إهداىل وقت
  املساىلعة بااوبة منها .ينبيغ

" وتوبة اخلواص تكون من تضيي  الوقنيت : يقول ابن القيم ىلاه اهلل 
يف ل و أو هلو ، فإنه يفيض إىل دىلك انلقيصة ويطفئ نوىل املراقبة ، وأمنيا 
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احلافظ لوقته فهو مرت  ىلع دىلجات الكمال ، فنيإاا أضنياعه لنيم يقنيف 
لم يكن يف تقدم فهنيو موضعه ، بل يزنل إىل دىلجات من انلقن ، فإن 

متأخر والبد ، فالعبد سائر ال واقف فإما إىل فو  وإما إىل أسفل ، إما 
إىل أمام وإما إىل وىلامل ، وليس يف الطبيعة وال يف الرشيعة وقوف ابلتنية 
، ما هو إال مراحل تطوى أهع يط إىل ايننية أو إىل انلنياىل ، فمرسنيع 

قنيف ابلتنية ، وإنمنيا ومبطئ ، ومتقدم ومتأخر ، ولنييس يف الطرينيق وا
إنهنيا إلحنيدى الكنيرب   }يتخالفون يف جهة السري ويف الرسعة وابلطمل 

ولم يذكر واقفنيا ،  1{نذيرا للبرش   ملن شامل منكم أن يتقدم أو يتأخر 
إا ال مزنل ب  اينة وانلاىل ، وال طريق لسالك إىل غري ادلاىلينين ابلتنية 

إىل تلك باألعمال  فمن لم يتقدم إىل هذه باألعمال الصاحلة فهو متأخر
  2السيئة .

 احتساب األعمال املباحة يف حياتك :
 سنياب األعمنيال املباحنية يف حياتنيكحتامن اسنيت الل الوقنيت :         
اىلكنيه ومننيه األكنيل والرشنيب وال يعاقب ت ،ال يثاب فاعلة املباح: ماو

اللهو الرب  وغريه وال غىن لإلنسان عن هنيذه املباحنيات فنيإن وانلوم و
هنيذه املباحنيات بنيأن تننيوي بهنيا ااقنيوي ىلع الطاعنية احتساب مثل 

وبهنيذا األسنيلوب  ،والكف عن املعايص فقد تنيؤجر عليهنيا بنيإان اهلل

                                                 
 ( 37) املدثر 1
 تهذيب مداىل  السالك   2
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أضنيفته إىل عمنيرك من عمرك النيزمين و اكبري اتكون است للت جزمل
 اإلنتايج لكسب احلسنات .

ومن نوى املؤمن بتناول شهواته املباحة ااقنيوي " قال ابن ىلجب :       
ة ننت شهواته هل طاعة يثاب عليها ، كمنيا قنيال معنياا بنين ىلع الطاع

جبل : إأل ألحتسب نوميت كمنيا أحتسنيب قنيوميت ، يعنيين أننيه يننيوي 
ااقوي ىلع القيام يف آخر الليل فيحتسنيب ثنيواب نومنيه كمنيا  بنومته

 . أ. ـه" حيتسب ثواب قيامه 
إن احتسابك للعمر الضائ  من حياتك ننلوم وحنوه لن يكلفنيك      
 .يلة إضافية إلطالة عمرك اإلنتايجلكنه وس شيئا
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 الفصل اثلالث
 كيف حتافظ ىلع عمرك اإلنتايج

أيخ املسلم هل بعد هذا اخلري اذلي ستعمله إن شامل اهلل لزتيد منين     
أال  ؟ىلصيدك يف اآلخرة ستفكر يف املعايص وتضي  العمر يف ما ال ينف 

اإلخنيالص حنين  ينبيغ عليك املحاف ة ىلع هذه األعمال يف صندو 
بتلك األعمال املضنياعفة واحنيذىل  اعمل ذلا ؟تلإ اهلل بها يوم القيامة

 بعد الك من أىلبعة أموىل احافظ ىلع حسناتك .
 حمبطات احلسنات : أوال : احذىل 

اعلم أن هناك معاص من كبائر اذلنوب حتبط احلسنات وتنيرجح        
 كفة السيئات فاعرفها واحذىل منها

احد من هذه املحبطات كفيل أن حيبط حسنيناتك ن اقرتاف انب وفإ
ىلوى ثوبان حديثا أق  مضاج  الصنياحل   ،ولو ننت كأمثال ايبال
" ألعلمن  أقواما من أميت يأتون يوم القيامة   : فقال : قال ىلسول اهلل

حبسنات أمثال جبال تهامة بيضامل فيجعلها اهلل عز وجل هبامل منثنيوىلا 
صفهم نلا جل هم نلنيا، أن ال نكنيون منينهم  ىلسول اهلل "، قال ثوبان : يا

وحنن ال نعلم ، قال : " أما إنهم إخوانكم ومن جدلتكنيم ويأخنيذون 
من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إاا خلوا بمحاىلم اهلل انتهكوها " 

1. 
                                                 

                         صححه األبلاأل يف السلسلة الصحيحة ويف صحيح ابن ماجة[ 1
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 :  بالعمل العجب وال روىل ثانيا : احذىل
بهنيا ىلع إياك والعجب وال روىل بكرثة أعمالنيك الصنياحلة فنيتمن        

وال تمنينن  }بقنيوهل  النيك وقد نني  اهلل عنيز وجنيل عنين ،ىلبك فرتدى
  1{تستكرث 

وهلذا حذىل السلف ىلاهم اهلل من خطر العجب بالعمنيل فقنيال عبنيد 
" انلجاة يف اثن  ااقوى وانلية ، واهلالك يف اثن    :اهلل بن مسعود 

 .القنوط واإلعجاب " 
الح :أن جتد أحنيدهم ينيب  ومن آفات العجب بكرثة العمل الص       

حسناته يف خميلته ال يذكر سواها حن ي ن أنها تكفيه دلخول اينة 
قال سنيلمة بنين ديننياىل : إن العبنيد هعمنيل  .بينما هو اغفل عن سيئاته

إن خلنيق اهلل منين سنييئة أرض هل منهنيا و احلسنة ترسه ح  يعملها وما
هلل انفني  هل العبد هعمل السيئة حن تسومله ح  يعملها ، ومنيا خلنيق ا

منها والك أن العبد هعمل احلسنة ترسه ح  يعملها فيسنيتجرب فيهنيا 
أن حيبطهنيا وحينيبط ويرى أن هل بها فضال ىلع غريه ولعنيل اهلل تعنياىل 

، وإن العبد ح  يعمل السيئة تسونه حني  يعملهنيا ، معها عمال كثريا
لنييف  يلنيإ اهلل تعنياىل وإن خوفهنيا ال  ولعل اهلل تعاىل حيدث هل بها وج  

 .جوفه با  " 
 

                                                 
 (6) ةسوىلة املدثر آي 1
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 من وسائل عال  العجب بكرثة األعمال الصاحلة :
أن تعلم أن ما وفقت إهه من عمل صالح إنمنيا هنيو بفضنيل اهلل  ) أ (

 . 1{وما بكم من نعمة فمن اهلل  :}لقوهل تباىلك وتعاىل 
وأن تعلم أن هناك من العباد منين يكسنيب أكنيرث مننيك ثوابنيا  )ب(

يه فإنهم يثابون علينيه ب نيري حسنياب ، كأصحاب ابلالمل الصابرين عل
فنيال ت نيرت  2{إنما يوىف الصابرون أجنيرهم ب نيري حسنياب } : قال تعاىل

 بكرثة عملك الصالح فإن ال  ال تؤمن عليه الفتنة .
أن تعلم أنك مهما كسبت من ثواب فإنك ستحقره يوم القيامنية  ) (

ودل إىل " لو أن ىلجال جير ىلع وجهه منين ينيوم  قال . هلول الك اهوم 
 . 3يوم يموت هرما يف مرضاة اهلل تعاىل حلقره يوم القيامة "

، قنيال ابنين أم ال ل  برنيقُ أأن ال تثق بكرثة عملك ألنك ال تنيدىلي  ) د(
، وال قبنيل مننيك أم المل فإنك ال تنيدىلي أيُ عون : " ال تثق بكرثة الع

، إن عملنيك م ينيب بك فإنك ال تدىلي ُكفرت عننيك أم التأمن انو
 .. ـها. "عنك لكه
عن هذه اآلينية  قالت اعئشة ىليض اهلل عنها : سألت ىلسول اهلل        
هنيم اذلينين : قالنيت اعئشنية {واذلين يؤتون ما آتوا وقلنيوبهم وجلنية  }

                                                 
 (53سوىلة انلحل آيه ) 1
  ( 10سوىلة الزمر آيه ) 2
 صححه األبلاأل يف سلسلة األحاديث الصحيحة 3
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يرشبون اخلمر ويرسقون ؟ قال : ال يا ابننية الصنيديق ، ولكنينهم اذلينين 
يصومون ويصلون ويتصدقون وهم خيافون أن ال يقبل منينهم أوئلنيك 

 . 1" ون يف اخلرياتاذلين يساىلع
 عتدامل ىلع حقو  انلاس : الاثاثلا: احذىل 

إياك أن تؤاي إخوانك املسلم  بأي أعضنيائك و جتننيب رينيس         
انلاس حقوقهم فإنك إن فعلت أخذوا ما مجعنيت منين حسنينات ينيوم 

 أن ىلسنيول اهلل صح عنين أيب هرينيرة  .القيامة ليستوفوا حقوقهم
دىلهنيم هل وال  الوا املفلنيس فيننيا منين الفلس ؟ ، ققال: " أتدىلون ما امل

متاع ، فقال " إن املفلس من أميت يأيت ينيوم القيامنية بصنيالة وصنييام 
مال هذا ، وسنيفك دم  وزاكة ، ويأيت وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل

، فيعط  هذا من حسناته وهذا منين حسنيناته ، فنيإن هذا ورضب هذا
 
ُ
طاينياهم فطرحنيت خذ من خفنيت حسناته قبل أن يقىض ما عليه ، أ

 .2عليه ثم طرح يف انلاىل "
 السيئات اياىلية : ىلابعا: احذىل

إاا حرصت ىلع احلسنات اياىلي ثوابها بعد املمات فاحنيذىل لك          
" منين :     قنيال  ،احلذىل من السيئات اياىلي إثمها إىل ما بعد املنيوت

ن غري أن ة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ، منر يف اإلسالم سُ  ّ ّ ّ ّ سن  

                                                 
 صححه األبلاأل يف صحيح الرتمذي وصحيح ابن ماجة 1

 ىلواه اإلمام أاد ومسلم والرتمذي 2
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ينقن من أجوىلهم شيئا ، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزىلها 
 .1ووزىل منينين عمنينيل بهنينيا منينين غنينيري أن ينينينقن منينين أوزاىلهنينيم شنينييئا "
قال الشاطيب : وطوىب ملن مات وماتت معه انوبه والويل الطوينيل ملنين 
يموت وتبإ انوبه مائة سنة ومائيت سنة ، يعذب بهنيا يف قنيربه ويُسنيأل 

وقال حبيب أبو حممنيد : إن منين سنيعادة املنيرمل إاا . نقراضهاعنها إىل ا
معه ما يفعله بعني   من لم تمت انوبه ومثال ،مات ماتت معه انوبه

سنيالم أو حني  إللنيزتام باالاآلبامل م  أبننيائهم حني  يمنعنيونهم منين ا
يشرتون األفالم واألرشطة املحرمة رشاع ويرتكونها أمنيامهم فليحنيذىل 

حننيالل يف سنيوى اال تنيزىلع  اىلية اليت الاملسلم مثل تلك السيئات اي
 . بيوت املسلم 
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 اخلالصة : 
 وأن هدف املسلم خيتلف عن نفة انلاس الك أن هدفه عبادة اهلل    

عمنيال الصنياحلة لريفني  اهلل دىلجاتنيه ينيوم يست ل وقتنيه باالىلتقنيامل باأل
يل قرص العمر، فتم تناول همه وأكرب مشلكة يواجهها من هذا القيامة 
 ن األعمال الصاحلة اليت تزيد من العمر .العديد م
 اخلاتمة :
بتقنيوى اهلل عنيز وجنيل ها  لنيك ال يسعين إال أن أجدد دعنيوي         

فمع نيم منيا جنيامل يف هنيذا  ،اغتنام فرصة حياتك قبنيل مماتنيكوعلنا و
الكتاب ال خير  عن دائرة معلوماتك ولكنها دعنيوة وتنيذكري لشنيحذ 

قال أبو عبد اهلل الربايث :  ،ثوابها اهلمم بلع  األعمال الصاحلة بمعرفة
 منينين لنينيم يعنينيرف ثنينيواب األعمنينيال ثقلنينيت علينينيه يف مجينيني  األحنينيوال .

) كيف تطينيل وهو بعنوان : وأنصح إخواأل بقراملة أصل هذا الكتاب  
دير بالقراملة، سنيائال املنيوىل القنيدير أن فهو حبق جعمرك اإلنتايج ؟ ( 

ينف  بنيه لك منين  يثيب مؤلفه ولك من ساهم يف إخراجه وتوزيعه وأن
 نه سمي  ريب جواد كريم.إقرأه 

ىلع خري الربية وهادي البرشنيية نبيننيا حممنيد وىلع  صىل اهلل وسلم و  
واحلمنيد  ادلينينثرهم إىل يوم أآهل وصحبه ومن ساىل ىلع نهجهم واقتىف 

   هلل ىلب العامل  .
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