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 األهداف
 :علىيتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين 

 .حفظ الحديث الشريف غيبا  ( 1

استنباط األعمال التي ال ينقطع ثوابها من خالل الحديث ( 2

 .الشريف

 .التمثيل لكل عمل من األعمال التي ال ينقطع ثوابها( 3

 .بيان فضل الصدقة الجارية( 4

 



   

 

أربعةٌ تجري عليهم أجوُرهم  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص    

، و من هللِا من ماَت مرابًطا في سبيِل : الموِت بعد 

، و من تصدَّق  بهعلَّم علًما أُجرَي له عملُه ما ُعِمَل 

بصدقٍة فأجرها يجري له ما َجَرت، ورجٌل ترك ولًدا 

     .لهصالًحا فهو يدعو 
 



 

 :.اإلجماليالمعنى    

 
إّن من عظيم نعمة هللا تعالى على عباده المؤمنين أن هيأ 

لهم أبواباً من البر، والخير، واإلحسان، يجري ثوابها 

عليهم بعد الموت، وقد بين النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعض هذه األعمال 

 :يأتيفي عدد من أحاديثه نجملها فيما 
 



 األعمال التي ال ينقطع ثوابها   

الرباط في سبيل 

 هللا

تربية األبناء وحسن 

 تأديبهم 

 تعليم العلم
الصدقة 

 الجارية
“ 



ً
ا
ً.الرباطًفيًسبيلًهللا:ًأول

هًوإلاقامةًمعًإعدادًالنفسًللجهادًفيًسبيلًهللا،ًوالدفاعً:ًالرباط
عنًالدينًواملسلمين،ًفيًألاماكنًالتيًُيخش ىًعلىًأهلهاًمنًأعداءً

ً.إلاسالم،ًكاإلقامةًفيًأرضًفلسطينًخاصة،ًوبالدًالشامًعامة

ً:صاحبهاالرباطًأفضلًألاعمالًالتيًيبقىًثوابهاًبعدًموتً:ًأعلل
ً

ًأعمالًالبًركلهاًقدًلًُيتمكنًمنهاًإلًبالسالمةًمنًالعدًووحراسةً
ّ
ألن

قامًبسببًرباطه
ُ
ً.الثغور،ًفيجريًعليهًأجًركلًأعمالًالبًرالتيًت





ً
ا
ً.تعليمًالعلم:ًثانيا

كلًعلمًينتفعًبهًاملسلمونً،ًوعمومًالناس،ًويبتغيًبهً:ًويشمل
ًصاحبهًرضوانًهللاًتعالى،ًسواءًأكانًمنً

ً.علومًالدينًخاصة،ًكالفقه،ًوالحديث،ًوالتفسير،ونحوه
ً.أًومنًعلومًالدنيا،ًكالفيزياء،ًوالطب،ًوالفلك

ً:العلمطرقًنشًر
ً.تعليمًالخيًرللناس(2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.الحسنةالقدوةً(1ً
ً.بناءًاملدارسًوالجامعات(4ًًًًًًًً.النافعةتأليفًالكتبً(3ً
ً.دوًرالقرآنًالكريمًوالحديثًالشريف(5ً
ًً.واملصاحفطباعةًالكتب،ً(6ً
ً.وقفهاًفيًاملساجدًودوًرالعلم(7ً



ً
ا
ً.تعليمًالعلم:ًثانيا

ً:املوتشروطًالعلمًالذيًيجريًأجرهًلصاحبهًبعدً
ًيشملًعلمًالدينًوالدنيا(1ً

ا
ًنافعا

ا
ً.أنًيكونًعلما

ً.صاحبهًرضوانًهللاًعليهًبهأنًيبتغيً(2ً



ً
ا
ً.الصدقةًالجارية:ًثالثا

ً:فائدة
،ًوسّبلًثمرهًللمسلمينً

ا
أيًجعلًثمرهًفيًسبيلً)منًغرسًشجرا

ًأجرهًيستمًركلماًانتفعًبثمرهًإنسانًأًوحيوان،ً(هللا
ّ
ً،ًفإن

كلًمنهًلهً“:قالًرسولًهللاًملسو هيلع هللا ىلص
ُ
ًإلًكانًماًا

ا
ماًمنًمسلمًيغرسًغرسا

ً.صدقةً



ً.فضلًالصدقةًالجارية
للصدقةًالجاريةًدوًرعظيمًفيًتحقيقًالتكافلًبينًأفرادًاملجتمع،ًولهاًفضلً

ً:ذلك،ًوأجًرعظيم،ًيعودًعلىًاملتصدق،ًومنًكبيًر

ً.النجاةًمنًعذابًالقبر،ًومنًعذابًالنار(4ً

ً.تكثيًرالحسنات،ًواكتسابًالخيًربعدًاملوت(1ً

ً.كسبًرضاًهللاًورحمته،ًواملعافاةًمنًغضبًهللاًسبحانهًوتعالى(2ً

ً.ترفعًاملؤمنًفيًالجنةًدرجات(3ً

جبًرالنقصًفيًالعبادات،ًأًوالتقصيًرغيًراملقصودًفيها،ًشأنهاًفيًذلكً(5ً
افل،ًوصدقاتًالتطوع ً.شأنًالنو



ً
ا
ً.تربيةًألابناءًوحسنًتأديبهم:ًرابعا

ً؟ثوابهاُيعدًصالحًالولدًمنًألاعمالًالتيًلًينقطعً:ًأعلل
ًكانواًأًو

ا
ًفصالحًألاولدًذكورا

ا
نتاجًصالحًآبائهم،ًودليلًعلىًصالحهم،ًًأناثا

ًعملًألاولدًيعودًبالنفعًعلىًالوالدين،ًفهًوجزءًمنًعملهما
ّ
ً.كماًأن

عدًمنًبًرالوالدين،ًويقعًأجرهاًفيًميزانً
ُ
ً؟حسناتهمماًهيًألاعمالًالتيًت

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.عنهماالصدقة1ً)
ً.قضاءًديونهما(2ً
ً.قضاءًماًوجبًفيًحقهماًمنًعبادةًكالحج(3ً
ً.بهماصلةًالرحمًالتيًلًتوصلًإلً(4ً
ً.الدعاءًلهما(5ً

ًوقلًربًارحمهماًكماًربيانيً“ً:قالًتعالى
ا
ً.“صغيرا





ً.أحكامًوفضائل

ورجٌل ترك ولًدا صالًحا فهو يدعو له، أّن الدعوة “:ًلًُيفهمًمنًقولهًملسو هيلع هللا ىلص1)

من غير الولد ال ينتفع بها الميت، بل ورد ما يدل على انتفاع المؤمن 

  المؤمن،بدعاء أخيه 
ًً.“مستجابةبَظْهِر الغيب  ألخيه دعوة المرء المسلم“:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول 

منًالعلماءًمنًتوسعًفيًمعنىًالدعاءًوجعلًقراءةًالقرآنًأًوأيًسورةً(2ً
ًدعاءًوعملًصالحًيعودًبالخيًرعليهًوعلىً

ا
منهًكالفاتحةًأًوإلاخالصًمثال

ً.والديه
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 اسئلةًاللجنةًعلىًهذاًالدرس

   الموت؟لم كان الرباط أفضل األعمال التي يبقى ثوابها بعد 

    

 ؟“ثمرهَسبَّل “ما معنى

 

      .يحصدجففه حتى .ب      .سبال  انتظره حتى صار .أ

     .السنابلصنع منه .د           .هللاجعله في سبيل .ج

            .الثغورألن أعمال البر ال يُتمكن منها إال بحراسة .أ

     .هللاألن المرابط ضحى بنفسه في سبيل  .ب

              .الليلألنه سهر الليالي في قيام  .ج

 ألنه أكثر من الربط بين القرآن والسنة .د 



 اسئلةًاللجنةًعلىًهذاًالدرس
    

 الجارية؟ما الذي ال يُعد من الصدقة 

 

      .اآلبارحفر .ب                     .المدارسبناء .أ

 .وقف ثمار األشجار.د                  .الضيفإكرام .ج



     اسئلةًاللجنةًعلىًهذاًالدرس

أعلل يُعد الرباط أفضل األعمال التي يبقى ثوابها بعد 

 .موت اإلنسان

 

 .الرباط في سبيل هللا:أعرف ما يلي 

 

 

 

  

تعليم العلم من األعمال التي ال ينقطع ثوابها بيّن ذلك 

 .مع التمثيل

 

 

 

 

 سؤال

 سؤال

 سؤال




