أعمال ال ينقطع
أجرها

الدكتور محمد عز الدين توفيق
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الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف
املرسلني محمد بن عبد الله وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد،
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عن أيب هريرة ريض الله عنه قال :قال النبي صىل الله
عليه وسلم « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث:
صدقة جارية أو علم ينتفع به  ،أو ولد صالح يدعو له” رواه
مسلم.
هذا الحديث الرشيف يفيدنا بالحقائق اآلتية:
األوىل :أننا سنموت وسرنحل عن هذه الدنيا ،فاملوت
أقرب إىل أحدنا من رشاك نعله ،وعندما منوت يتوقف عملنا
وينقطع.
الثانية :أن الدنيا دار العمل ،وأنها فرصة اإلنسان لبناء
مستقبله بعد املوت مبا يف ذلك األنواع الثالثة من العمل
املذكور يف الحديث.
الثالثة :أن هناك فئة من الناس ميوتون وال ينقطع عملهم؛
فهم يف املقابر مع املوىت لكنهم يختلفون عنهم يف استمرار
وصول الثواب واألجر إليهم ،وذلك ألنهم خالل حياتهم قدموا
بني أيديهم أعامال فهي تدر عليهم األجر وهم يف قبورهم.
الرابعة :أن األعامل التي سامها هذا الحديث هي أجناس
أعامل يدخل تحت كل واحد منها أنواع كثرية ،ولذلك سنفرد
كل واحد منها بيشء من الرشح والتوضيح:
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العمل األول  :الصدقة اجلارية

تختلف الصدقة الجارية عن الصدقة العادية يف كونها
نافعة يف حياة صاحبها وبعد مامته ومن أمثلتها:
بناء المساجد:
وقد تصدرت املساجد قامئة الصدقات الجارية ملكانتها
العظيمة يف اإلسالم ،وملهامها الكثرية يف املجتمع املسلم ،فقد
أوصل بعض العلامء وظائف املسجد إىل أربعني وظيفة؛ فهي
إلقامة الصلوات الخمس ،وإقامة الجمعات ،وتعليم العلم،
وتحفيظ القرآن ،واإلفتاء والقضاء ،والتمريض والعالج ،وجمع
الصدقات وتوزيعها وإصالح ذات البني واستضافة الفقراء
والغرباء وغري ذلك.
وال يعرف املسلمون مرفقا آخر ينهض مبثل ما ينهض
به املسجد من األعامل ،لذلك كان أول نوع من الصدقات
الجارية وقع عليه التنافس بني املسلمني ما بني مؤسس
وممول ومحافظ ومسري ومعمر ،وحري باملسلم أن يجد له
مكانا بينهم ،وأال يغيب عن هذه الصدقة الجارية ما استطاع
إليها سبيال.
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بناء المنازل والبيوت:
وبناء املسلم لداره يدخل يف الصدقة الجارية إذا صحت
فيه النية ،ألن البيت يؤويه ويؤوي أهله ،ويستقبل فيه ضيفه
وقد يكون مأوى ألنواع من الفقراء والغرباء من األجانب
واألقارب ،وتجري يف هذا البيت أنواع من الخري ،وقد يكون
فضاء للدعوة ونرش العلم ،وفيه تكون كثري من الصلوات
والنوافل ،وفيه إطعام الطعام وتربية األوالد وغري ذلك من
املهام التي يضطلع بها املنزل يف حياة املسلمني.
فال يغفل املسلم عن هذا القصد عندما يبني بيته أو
يشرتيه ،فيكون يف نفسه أنه صدقة جارية يف حياته وبعد
مامته ما دام الناس ينتفعون به جيال بعد جيل.
وال يخفى أن املنزل كان أول مقرات الدعوة اإلسالمية
يف مكة قبل بناء املسجد يف املدينة بعد الهجرة ،فقد كان
املسلمون يجتمعون يف دار األرقم بن أيب األرقم فيتعلمون
دينهم من رسول الله صىل الله عليه وسلم ،واملفروض أن
يكون بيت كل مسلم بيت علم وذكر ودعوة وضيافة وبذلك
يكون له صدقة جارية.
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فتح مقرات الدعوة:
فهذه املقرات متعددة االختصاصات وتجري فيها
أنواع من الخري ،وبعضها يضم مرافق منها ،املسجد وقاعة
املحارضات واملكتبة وقاعة االجتامعات وفصول الدراسة
وغريها .وأما األنشطة التي تتم يف هذه املقرات فهي أنواع
من الدعوة والرتبية والتكوين ،والفئات التي تستفيد منها
تشمل الكبار والصغار والرجال والنساء ،واملثقفني واألميني
واملواطنني واألجانب ،فهي بحق من أفضل أنواع الصدقات
الجارية ملن فتحها أو ساهم يف رشائها ومتويل أعاملها
وصيانتها وعامرتها وحاميتها ...
وقد قامت حركة التوحيد واإلصالح بفتح عدد من
املقرات بعضها بالرشاء ،وبعضها باإليجار ويتنافس أبناؤها يف
ذلك ،والطموح هو أن تصري لها مقرات يف كل أنحاء الوطن
والدعوة مفتوحة ألبنائها واملتعاطفني معها لتحقيق هذا
الطموح ...

6

تشييد المدارس:
وسواء كانت هذه املدارس عىل النمط العتيق أو األصيل
أو الحديث ،وسواء كانت دارا للقرآن أو دارا للحديث أو

معهدا أو مدرسة أو جامعة ،وسواءا كانت تدرس علوم الدين
أو علوم الدنيا فإنها يف جميع الحاالت تسهم يف تعليم أبناء
املسلمني وإعدادهم لإلسهام يف بناء وطنهم ...
وقد أنشأ املسلمون املدارس املتنوعة وأكرثها كان إىل
جنب املسجد لتكامل عملهام ،كام أنشأوا كتاتيب للتعليم
األويل وحفظ القرآن الكريم ،ثم ملا تطورت أساليب التعليم
وتطورت مؤسساته واكب املحسنون هذا التطور ،فبنيت
املدارس بأشكالها الحديثة وجهزت بأحدث طراز واعتمدت
يف اإلدارة والتسيري آخر ما انتهى إليه علم اإلدارة ومل تخرج
عن كونها صدقات جارية.
هذه املدارس و الجامعات ال تقوم عىل جهد رجل واحد،
بل تحتاج إىل طاقم كامل وميكن للمسلم أن يبحث له عن
مكان يف هذا النوع الرابع من الصدقات الجارية وسيجده
إن شاء الله.
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بناء المشافي والمالجئ:
وبناء املستشفى الذي يعالج فيه املرىض ،وتقدم فيه
االستشارة الطبية واإلسعافات الرضورية من الصدقة الجارية
وال شك ،وأما بناء املركبات الخريية التي تؤوي العجزة
واملرىض والطالب و األيتام والفقراء فمن باب أوىل
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وقد تنوعت الفئات التي تستفيد من هذه املركبات
الخريية تجمعهم الحاجة إليها ،ففيهم املرشد واليتيم واملتخىل
عنه وطالب العلم والغريب وغريهم.
وأحيانا تتوىل الدولة إقامة هذه املركبات الخريية وأحيانا
تتوىل الجمعيات ذلك ،وهي تجربة عاملية ،و املسلمون
بحمد الله تعاىل يعدون هذه املركبات صدقات جارية بالنظر
للمنافع التي تحققها للمجتمع واألفواج واألجيال التي تتلقى
خدماتها.
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حفر اآلبار وغرس األشجار:
ويدخل يف هذا الباب شق السواقي ومد الجداول
وإيصال املاء وتخزينه وتوزيعه للرشب والسقي ،ويدخل فيه
إنشاء الحدائق واملحميات ،وتشجري الشوارع والساحات ،وقد
تنافس املسلمون عرب العصور يف حفر اآلبار ومد السواقي،
وحثهم اإلسالم عىل ذلك وتطورت هذه الخدمات يف العرص
الحارض ،فانفتحت آفاق جديدة للقيام بهذه الصدقة
الجارية ،فيمكن اليوم حفر اآلبار وبناء صهاريج التخزين
ومد القنوات إىل املدارش والقرى وتزويد املنازل باملاء وإنشاء
املزارع وتشجري الغابات والعناية باملوجود منها وغري ذلك.

نسخ المصاحف وطباعتها وتوزيعها
وترجمتها:
وقد تكفل الله تعاىل بحفظ كتابه ،وسخر لذلك ألوفا من
عباده حفظوه يف الصدور أو نسخوه يف املصاحف ،ليكون
متواترا يف نقله رواية وكتابة ،وانتفع الناس بهذه املصاحف يف
املساجد والبيوت ،وتفنن الخطاطون قدميا يف نسخ املصاحف
وتوفريها للناس ،ثم ظهرت الطباعة فطبع كتاب الله تعاىل
وتطورت وسائل الطباعة والتوزيع فانتفع الناس بذلك
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توفير المقابر لدفن أموات المسلمين
فإذا كانت املقربة أرضا مملوكة لصاحبها فأوقفها عىل
دفن أموات املسلمني ،فهي له صدقة جارية ألن السنة أن
يدفن املسلم إىل جنب إخوانه من املسلمني ،وتقوم هذه
املقابر بهذا الدور كام أنها مكان ملوعظة األحياء يزورونها
ويعتربون مبا يرون فيها ويذكرون الله تعاىل فيها  ،فهي
مدارس للرتبية وفيها يتذكر األحياء ما جرى لألموات  ...فهي
ليست للدفن فحسب ،لذلك كانت صدقة جارية ملن أوقف
أرضها وتوجد يف بالدنا مقابر عمرها مئات السنني ،وال زالت
تستقبل أمواتا جددا فكم هو أجر أصحابها عند الله تعاىل؟
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يف تعميم كتاب الله تعاىل عىل أقطار املعمور ثم أنشئت
املراكز واملجمعات لطباعة املصحف الرشيف ،ووضعت
الرشوط العلمية لتداول أي طبعة صيانة لكتاب الله تعاىل
عن األخطاء ،ومع ذلك فقد بقي آلحاد املسلمني أن يسهم يف
التوزيع والتمويل فهو له صدقة جارية ...
تلك أمثلة مثانية للصدقة الجارية ذكرناها ليتبني أن
الحديث الذي نرشحه قد ذكر أجناس األعامل التي تلحق
املسلم بعد موته ،وأن تحت كل نوع من األنواع الثالثة أمثلة
كثرية جدا.
والبد من اإلشارة هنا إىل أن الصدقة الجارية قد تكون
هي املرشوع نفسه ،وقد تكون وقفا لإلنفاق عليه ،وقد فتح
هذا بابا واسعا للمشاركة فمن مل يؤسس املرشوع شارك يف
متويله ،وأحيانا يجمع املحسن بني األمرين فيبني مسجدا
مثال ،ويجعل له أوقافا لتمويل مصاريفه وقد يأيت غريه فيقوم
بذلك.
كام تجدر اإلشارة أيضا إىل أن هذه الصدقات الجارية
مل تجتمع يف مجال واحد من مجاالت العمل اإلسالمي بل
توزعت عىل كل ميادينه ،فيجد املشتغل بالعمل السيايس،
مثال فرصا كثرية من خالل مجاله ،وعىل سبيل املثال فإن
مجاله قد يخول له إصدار قرارات تخرج هذه الصدقات
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الجارية إىل الوجود أو ترفع عنها املنع أو تيرس إ نجازها أو
تحميها بعد قيامها حتى ال تصادر  ...ورب قرار واحد كان
سببا يف إنجاز آالف الصدقات الجارية ،أو أعطاها الحامية
القانونية حتى تستمر و يتم إنجاز مثيالتها.
وما قلناه عن املجال السيايس ،نقوله عن املجال اإلعالمي
والدعوي والرتبوي واالقتصادي واالجتامعي والنقايب فال
ينبغي ربط الصدقة الجارية باملجال االجتامعي والخريي
فحسب ،بل كل مجال من مجاالت العمل اإلسالمي يفتح
للعاملني فيه آفاقا واسعة للصدقة الجارية.
وقد يدعى املسلم للمساهمة يف أكرث من صدقة جارية
واحدة فإن استطاع أن يساهم فيها جميعا فهو أعظم ألجره،
وإن مل يستطع فليخرت منها ما كان أعظم نفعا وأشد حاجة
وأقل وجودا.
وعىل املسلم أال ينتظر الصدقة الجارية أن تقف عىل
باب بيته ،بل عليه أن يسعى إليها ويبحث عنها ،وأما التي
تأتيه فعليه أن يفتح لها الباب بال تردد ألنه إذا تأخر يف ذلك
ذهبت إىل غريه.
إن الصدقة الجارية مجال لإلبداع واالبتكار ،وقد تفنن
املسلمون يف ماضيهم مبا بهر املؤرخني واملتتبعني وتنوعت
أوقافهم وأحباسهم ،مثلام تنوعت مصارف هذه األوقاف
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والجهات التي تنفق فيها ،وبالتأكيد فإنهم مل يستنفذوا جميع
أشكال الصدقة الجارية وبإمكان الالحقني أن يبدعوا ويبتكروا
ويأتوا مبا مل يسبقوا إليه ما دام الوصف املشرتك لذلك كله
هو استمرار املنفعة وتجددها وبقاؤها بعد موت املتصدق.
والبد ونحن نتحدث عن الصدقة الجارية التي ينتفع بها
صاحبها بعد موته أن ننبه بأن رشط االنتفاع هو إخالص النية
لله تعاىل ،وموافقة الرشع والسنة ،فأما إخالص النية فإن
الله تعاىل ال يقبل صدقة أراد بها صاحبها الشهرة والرياء
والدخول إىل التاريخ أو أراد بها تجميل صورته عند الناس
وأما موافقة الرشع فال بد أن تقع الصدقة الجارية يف محلها
فليس للمسلم أن يحبس عىل كنيسة ،أو ميول أعامال مبتدعة
تنرش الرشك أو البدعة أو املعصية مام يدخل يف الوقف
املمنوع.
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العمل الثاني  :العلم املنتفع به
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وهذا هو النوع الثاين من العمل الذي يصل إىل صاحبه
بعد موته ،والعلم النافع هو كل علم يحصل للناس به نفع
يف معاشهم ،أو معادهم ،فكل علم يعني اإلنسان عىل عامرة
األرض و الخالفة فيها هو علم نافع فيام أنشئ له ويشمل
ذلك العلوم اإلسالمية والعلوم الطبيعية واإلنسانية .
بعبارة أخرى فإن كل علم ينفع يف حفظ الدين أو النفس
أو العقل أو العرض أو املال فهو علم نافع وهو علم رشعي
مأذون يف تعلمه وقد يكون فرض عني وقد يكون فرض كفاية.
قال الله عز وجل« :وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد
ومنافع للناس» (سورة الحديد اآلية )25
وهذه املنافع ال تعرف إال بعلوم مختصة يدخل بعضها يف
الصناعة وأخرى يف التجارة وأخرى يف الطاقة ،ألن هذا الحديد
يستخرج ويذاب وتصنع منه اآلالت واألدوات ..ويستخدم
يف « املجاالت املدنية والعسكرية استخدامات متنوعة كلها
قامئة عىل العلم بخصائصه ومنافعه.
وقال سبحانه وتعاىل:
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َ
ض ب َ ْع َد َم ْو هِتَا ( »..سورة البقرة اآلية )164
فَ َأ ْحيا بِه ِ أْٱل َ ْر َ
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وجريان الفلك مبا ينفع الناس يحصل بعلوم كثرية يدخل
فيها علوم البحار وعلوم الصناعة وعلوم التجارة والجغرافيا
واملناخ وغريها.
وقال عز وجل «واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع
ومنها تاكلون» (سورة النحل اآلية )5
وهذه املنافع التي يف األنعام تستخرج بعلوم الفالحة
والزراعة وتربية املوايش وعلم الكيمياء وعلم األحياء وغريها.
وهكذا نجد يف كل ما خلق الله تعاىل يف هذه األرض
منافع ال يتوصل إليها إال بعلوم مختصة فتكون هذه العلوم
نافعة يف تسخري هذه املخلوقات ،واالنتفاع بها.
العلم املنتفع به – كام ورد يف هذا الحديث موضوع
الرشح – واسع جدا .وبه انفتحت آفاق واسعة للمسلمني
لتكون لهم آثار تبقى بعد موتهم ويصلهم ثوابها وهم يف
قبورهم.
إن علوم الدين وعلوم الطبيعة وعلوم الحياة وعلوم
اإلنسان وتطبيقاتها يف الصناعة والطب والصيدلة والفالحة
والعمران أروقة واسعة ميكن للمسلمني أن يسهموا يف ملئها
بالعلم النافع.
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وكام ال يحسن حرص الصدقة الجارية يف بناء املساجد،
ال يحسن حرص العلم املنتفع به يف علوم الدين املعروفة،
فقد تكون املساهمة يف علوم الكتاب والسنة أو يف علوم
اللغة والبالغة واألدب أو يف علم التاريخ والجغرافيا أو يف علم
الطبيعة أو يف علم اإلحياء ...
وقد تكون املساهمة يف شكل ابتكار واخرتاع ،أو يف
شكل رشح وتهذيب ،أو يف شكل اختصار وتلخيص أو تجديد
وتطوير أو ضبط وتنظيم أو تبسيط وتيسري أو تصفية وتطهري
أو غري ذلك
وأسعد الناس بهذا ،هم الذين اختاروا التعليم مهنة لهم
وسعوا إلفادة الناس مبا عندهم من العلم ،وقد ذهب عدد
من العلامء إىل أن أفضل مهنة هي التعليم ،فإن جميع املهن
األخرى مدينة له بدءا بتعلم القراءة والكتابة وصوال إىل تعلم
هذه املهن واتقانها.
والعلم النافع يبقى بعد صاحبه ويصله ثوابه يف حياته
وبعد مامته من طريقني:
األول إذا بثه يف صدور الناس ،والثاين إذا دونه يف الكتب
فالعلم ينتقل عرب األجيال بالرواية والكتابة ،وقد مييل البعض
إىل إعداد التالميذ الذين يحملون علمه من بعده ،وقد مييل
آخرون إىل تأليف الكتب ،وقد مييل فريق ثالث إىل الجمع
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بينهام فيكون له كتب وتالميذ ،وقد قال الفقيه عبد الرحامن
بن الجوزي إن الكتاب هو ولدك املخلد ،وقال األستاذ الداعية
حسن البنا ،وقد سئل ملاذا ال يؤلف الكتب فقال :إين أؤلف
الرجال الذين يؤلفون الكتب.
إال أن فضل العلم النافع ال ميكن أن يقترص عىل الذين
اتخذوا .التعليم مهنة لهم يف الحياة ،فقد كان كثري من
أصحاب املهن األخرى ينافسون عىل تعليم العلم ويبذلونه
ملن يطلبه منهم.
وسواء كان املرء من أهل هذه املهنة أو كان متطوعا بها،
فإنه إذا علّم الناس علام نافعا فإنه يرجوا أن يكون من أهل
هذا الحديث ،فإذا كان يأخذ عىل تعليمه أجرا فهو يف مقام،
وإذا مل يأخذ عليه شيئا يف الدنيا كان يف مقام أعىل.
وإن مام تتميز به الحركة اإلسالمية املعارصة أنها ال زالت
ترفع أبناءها إىل هذا املقام األعىل ،وتجعل مجالسها الرتبوية
وأيامها الدراسية ودوراتها التكوينية ودروسها التعليمية
لوجه الله تعاىل يف الوقت الذي صارت فيه كثري من هذه
األنشطة باألداء.
إن قول النبي صىل الله عليه وسلم « أو علم ينتفع به «
يفيد أن اآلجر الذي يلحق صاحب هذا العمل يف حياته وبعد
مامته مرشوط بأن يكون علام نافعا أوال ،وأن يقصد الذي
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يعلمه للناس أن ينتفعوا به ثانيا ،وأن يبتغي بعمله ما عند
الله تعاىل يف اآلخرة ،ثالثا ولو أخذ أجرا يف الدنيا ،أما إذا كان
كل مراده هو الدنيا فقد ضاع ثوابه ،وهذه عقبة خطرية البد
أن يجتازها بسالم.
فقد روى أحمد ومسلم النسايئ مرفوعا إىل رسول الله
صىل الله عليه وسلم « إن أول الناس يقىض عليه يوم القيامة
رجل استشهد فأيت به فعرفه نعمه فعرفها قال :فام عملت
فيها قال :قاتلت فيك حتى استشهدت قال :كذبت ،ولكنك
قاتلت ليقال جريء فقد قيل ،ثم أمر به فسحب عىل وجهه
حتى القي يف النار ،ورجل تعلم العلم وعلمه ،وقرأ القرآن،
فأيت به فع ّرفه نعمته فعرفها قال :فامذا عملت فيها قال
تعلمت العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن قال :كذبت ولكنك
تعلمت العلم ليقال عامل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد
قيل ثم أمر به فسحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار ،ورجل
وسع الله عليه وأعطاه من أصناف املال كله فأيت به فعرفه
نعمته فقال :فامذا عملت فيها ،قال :ما تركت من سبيل
تحب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها قال كذبت ولكنك فعلته
ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب عىل وجهه ثم
ألقي يف النار ،فليحذر العامل وكل من يتصدى لتعليم العلم
النافع من حب الشهرة والحرص عىل أن ينسب إليه علمه،
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قال اإلمام الشافعي وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم ومل
ينسب إيل منه يشء.
إن املرء قد يفنت مبا له كام يفنت بعلمه وال يسلم من
الفتنه إال إذا قصد بانفاق املال وانفاق العلم وجه الله تعاىل
وحده ،فإذا كان العلم نافعا وكان مراده من تعليمه أن ينفع
الناس وكان قصده من ذلك ما عند الله – أخذ األجرة أو
مل يأخذها فعليه أن يرقى يف درجات االخالص والصدق ما
امكنه ألن الله تعاىل سيلقي القبول عىل كالمه ،وسيكتب
ملؤلفاته الذيوع واالنتشار ويزداد نصيبه من األجر ،والتاريخ
يشهد أن بعض العلامء يكتب الله تعاىل لكتبهم القبول لدى
الناس وينفع الله تعاىل بها ما ال ينفع بغريها ،ورس ذلك
الصدق واإلخالص الذي كان يف قلوبهم عندما كانوا يحررون
تلك الكتب بهذا املعنى كان أهل العلم ورثة األنبياء وخلفاء
الرسل ،وإن العلامء مل يورثوا درهام وال دينارا وإمنا ورثوا
العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
األنبياء هم املعلمون حقا يبعثهم الله تعاىل بالعلم الذي
ينفع الناس ،والعلامء يأخذون هذا من بعدهم ويبلغونه
فيجمعون بني تعلم العلم والعمل به ،وتعليمه فيكون
أحدهم كاألرض الطيبة متسك املاء وتنبت الكأل و العشب
الكثري.
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ولقد كان النبي صىل الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم
ال ينفع ،ومن صور العلم الذي ال ينفع أن يكون العلم نافعا
يف نفسه ،لكنه يف حق من ال يعمل به ال ينفع ،فيكون هذا
الشخص هو املسؤول عن عدم االنتفاع بعلمه ،ومن صور
العلم الذي ال ينفع أن يكون العلم نفسه ال ينفع ،ويكون
مضيعة للوقت وغريه أنفع منه وأفيد ،وكام ليس رشطا أن
تكون غنيا لتتصدق باملال ،كذلك ،ليس رشطا أن تكون عاملا
لتتصدق بالعلم ،فقد تكون داعام مساندا ملشاريع العلامء
ومعينا لهم عىل نرش العلم ،قال رسول الله صىل الله عليه
وسلم « :ال حسد إال يف اثنني :رجل آتاه الله ماال ،فسلطه
عىل هلكته يف الحق ،ورجل آتاه الله حكمة فهو يقيض بها
ويعلمها» ( روا ه مسلم) ،والحسد هنا هو الغبطة التي
يتمنى فيها املسلم مثل ما عند أخيه غري أن التمني إذا مل
يكن مقرونا بالعمل ال يفيد شيئا لذلك ،قال النبي صىل الله
عليه وسلم« :الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت،
والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتنى عىل الله األماين»( روا
ه البخاري).
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العمل الثالث  :الولد الصاحل
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وهذا هو النوع الثالث من العمل الذي يصل إىل صاحبه
بعد موته ،وقد اشرتط النبي صىل الله عليه وسلم أن يكون
هذا الولد صالحا لينتفع به أبواه بعد موتهام ،فام هو هذا
الوصف؟
إن الصالح هو صبغة تصطبغ بها جميع أعامل اإلنسان،
وتغلب عىل معظم ترصفاته ،فيشتق له منها وصف فيقال:
صالح ،فالولد الصالح هو الذي يعمل الصالحات حتى غلبت
عليه فصارت وصفا له فقيل صالح ابن صالح.
ومبدأ صالح اإلنسان من قلبه كام قال النبي صىل الله
عليه وسلم « ...أال وإن يف الجسد مضغة إذا صلحت صلح
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب
« وصالح القلب باإلميان فإن القلب إذا اهتدى وآمن أمر
صاحبه بأخالق املومنني ونهاه عن أخالق الكافرين واملنافقني.
وهذا الصالح ال يورث كام تورث الصفات الجسمية ألنها
صفات علمية وأخالقية ال سبيل إىل توريثها إال عن طريق
التعليم والتدريب ،وهو املجهود الذي عىل الوالدين بذله
لالنتفاع بصالح أبنائهام بعد املوت.
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إن املولود يولد عىل الفطرة فأبواه يهودانه أو ميجسانه
أو ينرصانه.
أما اإلسالم فهو الفطرة نفسها ،وتنشئة االبن عليه هو
عمل إرادي من األبوين بجنيان مثاره فيام بعد.
ومرتبة الصالح درجات كثرية ،فالصالحون بعضهم أفضل
من بعض ،فقد يكون األبناء يف صالحهم أفضل من اآلباء ،وقد
يكونون مثلهم وقد يكونون أقل منهم ،واألجر بحسب املرتبة
التي بلغها هؤالء األبناء يف صالحهم.
إن عمل الوالدين يف تنشئة األبناء عىل الصالح أصعب
من بناء املصانع والعامرات ،وإن مرشوعهم يستغرق سنوات
هي مدة الطفولة التي متتد بني امليالد والرشد.
وإذا كان العدل اإللهي يقيض أال يورث اآلباء أبناءهم
صفاتهم املكتسبة وأن يكون التوريث من خالل مجهود
تربوي طويل ،فإن صالح األبناء مرشوع له أطراف ثالثة هي
األم واألب واالبن.
فأما األم فألنها تحمله وتضعه وترضعه وتربيه قبل أي
شخص آخر.
وأما األب فألنه رشيكها يف هذه الرعاية وهو القائم عىل
األرسة ،ويتكامل دوره مع دور األم ،ويتعاونان.
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وأما االبن فألنه املستهدف بهذا املرشوع ،وهو املعني
بهذه الرتبية وهو ليس قطعة من خشب أو صفيحة من
معدن يشكلها النجار والحداد كيف يشاء ،ولكنه كائن حي
يف منو مستمر ،يتمتع بالعقل واإلرادة ،ويستجيب ملواقف
الحياة بطريقته الخاصة ،فالبد أن يعني عىل نفسه والبد
أن يكون عند ظن أبويه ،بل فوق ما يظنان به ،ولذلك أول
الصالح أن يكون بارا بوالديه وأن يعرف لهام حقهام ،وهذا
من أول الدروس التي يلقنها الوالدان ألبنائهام «وقىض ربك
أال تعبد إال إياه تعبدوا وبالوالدين إحسانا».
لقد جعل اإلسالم من مقاصد الزواج الكربى ابتغاء الولد
الصالح ،وعىل الزوجني االستعداد الستقبال هؤالء األوالد
والتعاون عىل تربيتهم فإنهم سيحملون اسمهام وينسبون
إليهام ويرثونهام ويكونون عقبا من بعدهام.
إن اإلنجاب ليس مقصودا لذاته ،ولذلك أمر اإلسالم الرجل
أن يختار الزوجة الصالحة حتى تعينه عىل صالح أبنائه.
وإن ابتغاء الولد الصالح هو النية املشرتكة بني األب واألم،
فإذا اتفق الهدف فالبد بعد ذلك من االتفاق عىل الوسيلة
املحققة له.
ويحتاج األبوان إىل التشاور املستمر يف مجموعة من
املوضوعات التي لها صلة برتبية األبناء ،مثل الصالة والصيام
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والدراسة والقرآن والنظافة واألصدقاء والتلفاز واألنرتنيت
والرياضة واملسجد وغريها.
فإذا نجح األبوان يف تخريج أوالد صالحني فإنهام ينتفعان
بصالحهم ودعائهم ألن الحديث قال ...« :أو ولد صالح يدعو
له»
فأما انتفاعهام بصالحهم ،فالولد من كسب أبيه كام جاء
يف الحديث ،وكل ما يعمله االبن من أعامل الرب والخري فهو
ألبويه ،فإذا كان طفال مل يبلغ بعد ،فإن كل عمل صالح يعمله
يكتب ألبويه ،وإذا بلغ وصار مكلفا يكتب ألبويه مثله.
وهذا عمل آخر يضيفه األبوان إىل عملهام ،فإذا كان
لهام أوالد كرث فهي أعامر أضيفت إليهام ،وهذا عدا األعامل
التي يعملها األبناء ويهبون ثوابها للوالدين بعد مامتهام مثل
الصدقة والحج والعمرة والتالوة والدعاء وغريها.
لقد قدم الحديث صالح الولد عىل دعائه حتى نعلم أن
الوالدين ينتفعان بصالح أبنائهام ثم دعائهم ،والدعاء من
الرجل الصالح غري الدعاء من غريه ،فإن لإلجابة رشوطا منها
صالح الداعي واستقامته ،وإذا كان املسلمون يطلبون الدعاء
من صالحيهم ،فإن األبوين إذا كان لهام ابن صالح فدعا لهام
فإنهام ينتفعان بصالحه ودعائه معا.
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وقد ذكر العلامء أن من املكفرات التي يكفر الله بها
ذنوب العبد ،دعاء املؤمن ألخيه بظهر الغيب حيا كان أو
ميتا ،وقد يكون ذلك الدعاء سببا يف نجاته من النار ،قال
الله تعاىل« :والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر
لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال تجعل يف قلوبنا غال
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم»( .سورة الحرش اآلية )10
وإذا كان امليت ال ينفع الحي بالدعاء ألنه مات ،فإن
الحي ينفع امليت بالدعاء له ،وأوىل الناس بالدعاء الوالدان
فإنهام السبب يف وجود االبن الداعي ،والسبب يف صالحه
ودعائه قال تعاىل« :وقل رب ارحمهام كام ربياين صغريا »...
اإلرساء .24
إن أفضل ما يدعو به االبن هو الرحمة واملغفرة كام
يف هذه اآلية الكرمية :وقد دعا نوح وإبراهيم بذلك فقال
نوح عليه السالم« ،رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مومنا
وللمومنني واملومنات ( »..سورة نوح اآلية .)28
وقال إبراهيم عليه السالم« :رب اغفر يل ولوالدي
وللمومنني يوم يقوم الحساب»(سورة ابراهيم اآلية .)41
لقد أوجب اإلسالم للوالدين حقوقا يف حياتهام تدور
حول الرب بهام واإلحسان إليهام وطاعتهام ،وأوجب لهام
حقوقا بعد مامتهام ومنها الدعاء لهام ،وزيارة قربيهام وصلة
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وال يكتفي املسلم ببذل الجهد يف إصالح أبنائه واالستعانة
عىل ذلك بالترضع والدعاء بل يزيد إىل ذلك أمرا ثالثا هو
الوصية ،ألنه ال يدري ما يحدثون بعده.
ويظن البعض أن الوصية ال تكتب إال إذا اقتضتها بعض
األمور املالية ،وليس كذلك ،فإن األمور الدينية أهم منها ،وكان
السلف الصالح يجعلون وصاياهم شقني ،فالشق األول منها
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رحمهام وإنفاذ وصيتهام ،وإكرام صديقهام مام يقرتن بشكل
أو بآخر بالدعاء.
وليس لهذا الدعاء الخاص بالوالدين وقت ،وليس له مدة
فقد يدعو لوالديه يف كل يوم أو يف كل أسبوع أو أكرث من ذلك.
وقد ذكر القرآن الكريم دعاء الولد للوالد ،كام ذكر دعاء
الوالد للولد ليعلم الولد أن دعاء والده أسبق ،فالوالد يدعو
كام علمه الله تعاىل وأمره يف قوله سبحانه« :رب أوزعني أن
أشكر نعمتك التي أنعمت عيل وعىل والدي وأن أعمل صالحا
ترضاه واصلح يف ذريتي إين تبت إليك وإين من املسلمني».
(سورة األحقاف اآلية )15
وقد وصف الله سبحانه عباد الرحمن وختم وصفهم
َ
ِ ق َ َ ْ ينُ
بقولهَ « :والَّ ِذي َن يَقُولُونَ َرب ََّنا َه ْب لَنَا ِم ْن أ َ ْزوا ِجنَا َو ُذرِّيَّاتنَا ُرَّة أع ٍ
َ
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تكون وصايا دينية ،يوصيهم فيها بتقوى الله تعاىل واالستقامة
عىل دينه وغالبا ما تكون ديباجتها ،أين أوصيكم مبا أوىص به
إبراهيم بنيه ويعقوب« :يا بني إن الله اصطفى لكم الدين
فال متوتن إال وأنتم مسلمون وأصيكم مبا أوىص الله تعاىل
به املومنني  ...فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله
ورسوله إن كنتم مومنني».
لقد قال النبي صىل الله عليه وسلم« :ما حق امرئ
مسلم يبيت ليلتني له يشء يويص فيه إال ووصيته مكتوبة
عند رأسه ( .رواه مسلم).
وهل هناك يشء أهم من الدين الذي يدينون به بعد
موت أبيهم ،فقد جمع يعقوب أبناءه وقال لهم ما تعبدون
من بعدي ،وهذه وصية شفوية وهو حي حتى يفارقهم عليها.
وهذه الوصية تكون بعد الرتبية والدعاء  ،والله سبحانه
أكرم األكرمني ال يخيبه يف ولده بل يجعله من الصالحني
ويجمعه به يف الجنة يوم القيامة ،وعد الله ال يخلف الله
هَ
وعده كام جاء يف قوله عز وجل :ج ّن ُ
ٰـت ع َ ْدنٍ ي َ ْد ُخ ُلونَا َو َمن
ََ
َ
َص َل َح ِم ْن ءَا َب ِآئه ِ ْم َو َأ ْز َوا ِج ِه ْم َو ُذ ِّر ّ َيٰـتِه ِ ْم َوٱلمْ َلَـٰٓئِ َك ُة ي َ ْد ُخ ُلون ع َ َل ْي ِهم ّمِن
ب َّ
م ع ْق ىَ
اب﴿ ﴾23س َ ٰلـ ٌم ع َ َلي ُْكم مِبَا َص رَب ُت ْ
كُ ّ ِل ب َ ٍ
ٱلدا ِر ﴿﴾24
م فَ ِنعْ َ ُ
َ
ْ

سورة الرعد.
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ّْ
َ
ّ
َه ٰـ َذا َٱل ِذى كَ ّ َر ْمت ع َ ّ ىََل لَئِ ْن أ َ َخرتنِ إ ىَِل ٰ ي َ ْو ِم ٱلْقِيَـٰم َ ِة أَل َ ْح َت ِن َك ّ َن ُذ ِّر ّ َي َت ُه
ْ
ك ِمنْهُ ْ
يل ﴿ ﴾62قَا َل ٱذْ َه ْ
م فَإ ّ َِن َج َ ّه َن َم َج َزآؤُ ُكم
إ اّ َِل َقلِ اۭ ً
ب فَ َمن َتبِعَ َ
جز ًۭآء م ْو ُف ۭ ً
ورا ﴿ ﴾63وٱ ْستَ ْف ِززْ َمنِ ٱس َتطَ ْع َت ِمنْهُم بِ َصْوتِ َ ِ
ب
َ َ َّ
ْ
َ
ك َو َأ ْجل ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ك َو َشا ِر ْك ُهم ىِف أْٱل َْم َو ِ
ٱل َ ْوال ِد َوع ْدهُم َو َما
ع َل ْي ِهم بخِيلك ور ِج ِل
ال َو أْ
َ ُ َ ْ ََ ٰ ُ َ َ ُ ُ َ ً
يَعِ ُدهُم ٱل ّ َش ْيطـن إ اّ َِل غرورا ﴿ ﴾64سورة اإلرساء.

يتعرض الوالدان ملنازعة هذا العدو ومشاغبته ومناوشته
ويجدون منه فتنة شديدة خاصة عندما يناهز الطفل البلوغ
حيث تشتد املنازعة كل طرف يريد أن يستأثر بهذا الولد
لصفه ،ولعل هذا يفرس الحالة التي مير بها الولد يف أول
بلوغه ورشده.

�أعمال ال ينقطع �أجرها

وإذا كان هذا الولد الصالح مرشوعا لوالديه املسلمني فإن
لهذا املرشوع أعداء .وأعداء املرشوع هم :إبليس وجنوده،
فإن مرشوعهم مناقض له ،فهم يدعون الناس إىل النار ،والله
يدعو إىل الجنة واملغفرة ،بإذنه ،وما يدخل الناس إىل النار هو
الكفر والفسوق والعصيان.
هذا الشيطان اللعني ومن معه ال يروقهم أن يكون لك
ولد صالح يدعو لك ،ولذلك يتصدون لك من أول خطوة،
فعندما يولد املولود ينخسه الشيطان ،ثم يعود إليه عند
وحزبه
البلوغ لينازع عليه أبويه ،وليتخذه من أوليائه ْ َ َ
َ ََ
ك
الخارسين ،قال تعاىل عىل َلسان هذا اللعني :قَا َل أرءيت ۥٓ

27

إن الشيطان يسعى ليفسد املرشوع برمته ،إما بإفساد
األبوين وفاقد اليشء ال يعطيه ،وإما بهدم األرسة ليذهب
الحضن الذي يعني عىل تربية األبناء ،وإما بسلب األرسة
رسالتها فتصري هيكال شكليا ال يفيد شيئا ...
فإذا نجح هذا العدو يف إغواء بعض األبناء واستدراجهم
إىل االنحراف فاملعركة مل تنته بعد وعىل األبوين أال يستسلام
ويضعا سالحهام ،فام دام الولد حيا وهام كذلك يصلح التذكري
كام فعل سيدنا نوح مع ابنه فإنه استمر يف دعوته حتى حال
بينهام املوج فكان من املغرقني.
إن عقوق بعض األبناء رغم صالح آبائهم وأمهاتهم يدخل
يف االبتالء الذي يبتىل به بعض الناس يف أوالدهم فليصربوا
وليعملوا عىل رفع هذا البالء فإن اإلنسان يولد عىل الفطرة
وهو مستعد للعودة إىل فطرته يف جميع مراحل العمر.
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خاتمة:
إن الحديث الذي بني أيدينا وإن اقترص عىل ذكر ثالثة
أعامل ،فإنها أجناس وأنواع ألعامل كثرية جدا ،ولذلك فام ورد
من أحاديث ،أخرى سمت أعامال غري هذه الثالثة فهي أمثلة
ملا ذكره هذا الحديث ،وعند التتبع سنجد أن أي عمل ورد
ذكره يف أحاديث أخرى ال بد أن يندرج تحت واحد من هذه
الثالثة :الصدقة الجارية والعلم املنتفع به والولد الصالح
الذي يدعو له
�أعمال ال ينقطع �أجرها

من هذه األحاديث مثال ،قوله صىل الله عليه وسلم
«سبع يجري للعبد أجرهن وهو يف قربه بعد موته :من
َعلّم علامً ،أو أجرى نهرا ً ،أو حفر برئا ً ،أو غرس نخالً ،أو بنى
مسجدا ً  ،أو و ّرث مصحفاً ،أو ترك ولدا ً يستغفر له بعد موته»
حديث حسن رواه البزاز وحسنة األلباين يف صحيح الجامع.
فإن هذه السبع ترجع إىل الثالث املذكورة يف حديث مسلم.
وإن العلامء مل يورثوا درهام وال دينارا وإمنا ورثوا العلم،
فمن أخذه أخذه بحظ وافر.
األنبياء هم املعلمون حقا يبعثهم الله تعاىل بالعلم
الذي ينفع الناس ،والعلامء يأخذون هذا العلم من بعدهم
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ويبلغونه فيجمعون بني تعلم العلم والعمل به وتعليمه،
فيكون أحدهم كاألرض الطيبة متسك املاء وتنبت الكأل
والعشب الكثري ،لقد كان النبي صىل الله عليه وسلم يقول:
«اللهم إين أسألك علام نافعا» كام كان يتعوذ بالله من علم
ال ينفع..
ومن صور العلم الذي ال ينفع أن يكون العلم نفسه ال
ينفع ويكون مضيعة للوقت وغريه أنفع منه وأفيد.
وكام ليس رشطا أن تكون غنيا لتتصدق باملال كذلك
ليس رشطا أن تكون عاملا لتتصدق بالعلم ،فقد تكون داعام
ومساندا ملشاريع العلامء ومعينا لهم عىل نرش العلم .
قال رسول الله صىل الله عليه وسلم« :ال حسد إال يف
اثنتني :رجل أتاه الله ماال ،فسلطه عىل هلكته يف الحق،
ورجل أتاه الله حكمة فهو يقيض بها ويعلمها».
والحسد هنا هو الغبطة التي يتمنى فيها املسلم مثل ما
عند أخيه غري أن التمني إذا مل يكن مقرونا بالعمل فهو ال
يفيد شيئا.
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