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 -عنهم اهلل رضي- هريرة وأبي عائشة حديث :وحديثاه الباب آيات( 1)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

 .والدعاء لو ،فيذا باب الصدقة عن الميت
ِفر   َربََّنا َيُقوُلونَ  َبع ِدِهم   ِمن   َجاُءوا َوالَِّذينَ } :قال اهلل تعالى َواِنَنا َلَنا اغ  خ  يَمانِ  َسَبُقوَنا الَِّذينَ  َوِلِ َعل   َوَل  ِباِلِ   ِفي َتج 

  .[ٓٔ: الحشر] {َرِحيم   َرُءوف   ِإنَّكَ  َربََّنا آَمُنوا ِلمَِّذينَ  ِغًّل  ُقُموِبَنا
ماذا  ،بيا عن قيل أىل اإليمان -تبارك وتعالى-يخبر اهلل  ،ىذه اآلية من سورة الحشر صيغتيا صيغة الخبر

الذين تركوا لما ذكر المياجرين  ،اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمانربنا ىو:  ،وما ىو دعاؤىم ،يقولون
تعالى رضي اهلل -األنصار  :أي ،ا الدار واإليمانو الذين تبوءوذكر  ،وفي اهلل ،والعشيرة هلل ،والوطن ،األىل
ِفر   َربََّنا َيُقوُلونَ  َبع ِدِهم   ِمن   َجاُءوا َوالَِّذينَ } :وىم من وصفيم اهلل بقولو ،ذكر الطائفة الثالثة، -معني  َلَنا اغ 

َواِنَنا خ  يَمانِ  َسَبُقوَنا الَِّذينَ  َوِلِ رضي -من الصحابة بعد فتح مكة فيذا يشمل كل من أسمم  ،[ٓٔ: الحشر] {ِباِلِ 
وتصدق  ،فيذه اآلية تصدق عمى جيمنا ىذا ،كما يشمل من جاء بعدىم من التابعين إلى يوم القيامة ،-ماهلل عني

فغاية ما ىنالك أن العبد يجد  ،بعد السابقين األولين من المياجرين واألنصار ،عمى غيره من األجيال قبمو وبعده
 .تبعوىم بإحسانمن الذين ا ،وا من بعدىممن ىؤالء الذين جاءأن يكون ويحرص  ،ويجتيد
ِفر   َربََّنا َيُقوُلونَ  َبع ِدِهم   ِمن   َجاُءوا َوالَِّذينَ }وقولو:  َواِنَنا َلَنا اغ  خ  يَمانِ  َسَبُقوَنا الَِّذينَ  َوِلِ ىذا ، [ٓٔ: الحشر] {ِباِلِ 

ن كانت صيغتو صيغة الخبر إال أنو تعميم  ،لعباده المؤمنين كيف يقولون -تبارك وتعالى-تعميم من اهلل  فيو وا 
 .وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان ،ربنا اغفر لنا :نقول ؟ماذا نقول ،يعممنا كيف نقول ،من اهلل

من سب  ،-مرضي اهلل عني-أن من سب السمف  :إمام دار اليجرة -رحمو اهلل-وليذا أخذ منيا اإلمام مالك 
تبارك -أن اهلل وذلك  ،النضير بني في وقعة ،الفيء مىألن اآليات تكممت ع ؛الصحابة فال حق لو في الفيء

 :ثم قال ،ألنيم تركوا كل شيء ؛فيؤالء أول من يستحق الفيء ،[ٛ: الحشر] {ال ُمَهاِجِرينَ  ِلم ُفَقرَاءِ } :قال -وتعالى
يَمانَ  الدَّارَ  َتَبوَُّءوا َوالَِّذينَ } ِمِهم   ِمن   َواِلِ  ن كان  ،جمعوا بين الوصفين ،قبل المياجرين :يعني [ٜ: الحشر] {َقب  وا 

فيذا ىو الصنف  ،واستوطنوىا قبل المياجرين ،لكن األنصار سكنوا المدينة ،الجممة قبلفي المياجرون أسمموا 
 ِهم  َبع دِ  ِمن   َجاُءوا َوالَِّذينَ } :والراجح أنو معطوف عمى الصنفين في استحقاق الفيء أيًضاالصنف الثالث  ،الثاني

ِفر   َربََّنا َيُقوُلونَ  َواِنَنا َلَنا اغ  خ  يَمانِ  َسَبُقوَنا الَِّذينَ  َوِلِ أن  :-رحمو اهلل-فأخذ منيا اإلمام مالك  ،[ٓٔ: الحشر] {ِباِلِ 
 .فال حق لو في الفيء -مرضي اهلل عني-من سب الصحابة 

يقع في  ،من يسب الصحابة هجاء أنو إذا :روي عن غير واحدو  ،-مرضي اهلل عني-وليذا كان بعض السمف 
 ،ال :ىل أنت من المياجرين األولين؟ فيقول :يقول لو ،أو في غيرىم، -مرضي اهلل عني-أو في عثمان  ،عمي
وأنا أشيد يقول:  في بعض الروايات ،ال :من األنصار؟ يقول ،ا الدار واإليمانو ءتبو ىل أنت من الذين  :يقول



ِفر   َربََّنا َيُقوُلونَ  َبع ِدِهم   ِمن   َجاُءوا َوالَِّذينَ } :فييم أنك لست ممن قال اهلل َواِنَنا َلَنا اغ  خ  يَمانِ  َسَبُقوَنا الَِّذينَ  َوِلِ  {ِباِلِ 
 .[ٓٔ: الحشر]

-    ألصحاب رسول اهلل وليذا ينبغي عمى اإلنسان أن يكون سميم الصدر ؛ الوصف لنا إال ىذا لم يبقَ  :فأقول
وعظم ما ىم فيو من  ،وبيذا يعرف قبح ما عميو الرافضة ،ولخيارىا ،ولسمف ىذه األمة ،-صمى اهلل عميو وسمم

فيم قطًعا ليسوا ممن يصدق عميو ىذا  ،-عميو الصالة والسالم-عمى أصحاب رسول اهلل والجناية  ،الجرم
ِفر   َربََّنا َيُقوُلونَ } :الوصف َواِنَنا َلَنا اغ  خ  يَمانِ  َسَبُقوَنا الَِّذينَ  َوِلِ َعل   َوَل  ِباِلِ   {آَمُنوا ِلمَِّذينَ  ِغًّل  ُقُموِبَنا ِفي َتج 

عمى أصحاب والحقد  ،ويشحنون قموبيم بالغل ،أجسادىمويضربون  ،فيم في كل مناسبة يمطمون ،[ٓٔ: الحشر]
ولو سئموا عن  ،حيًنا بعد حين ويجددون ،وطريقتيم ،ومن سار عمى نيجيم ،-صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل 
صمى اهلل -ولو سئموا عن شر أصحاب رسول اهلل  ،-صمى اهلل عميو وسمم-لذكروا أصحاب النبي شر الناس 
 .وأرضاىماما رضي اهلل عني- يذكرون أبا بكر وعمر ،لذكروا خيارىم -عميو وسمم

 متتْ إن أمي افتُ  :-صمى اهلل عميو وسمم-أن رجاًل قال لمنبي  :-ارضي اهلل تعالى عني-وعن عائشة  :يقول
 .(ٔ)((نعم)) :قال ؟عنيا فيل ليا أجر إن تصدقتُ  ،راىا لو تكممت تصدقتوأُ  ،يانفسُ 
عاجميا الموت قبل أن تذكر  ،داىميا الموت ،قبل أن توصي ،خرجت نفسيا قبل أن تتكمم :يا يعنينفسُ  متتْ افتُ 

وضحو ت كما -رضي اهلل عنو-سعد بن عبادة  :والقائل ىو ،أو غير ذلك ،من وصية بصدقةما تريد أن تذكره 
 .بعض روايات الحديث

 .((نعم)) :قال ؟فيل ليا أجر إن تصدقت عنيا ،راىا لو تكممت تصدقتوأُ  ،متت نفسياإن أمي افتُ 
ودل ىذا الحديث عمى أن  ،باإلجماع ،وىذا ال شك فيو قطًعا ،دلت اآلية السابقة عمى أن الدعاء ينفع ،إذن

ن كان فيو ،صدقة األحياء عن األموات ،الصدقة تصل لمميت فإن بموغ و تر السؤال من ولد يتصدق لوالدو صد وا 
  .الصدقة لمميت أمر ال إشكال فيو

-     أن رسول اهلل  :-عنو تعالى رضي اهلل-حديث أبي ىريرة  فيو: نيالحديث الثاوأما  ول،ىذا الحديث األ
أو  ،أو عمم ينتفع بو ،صدقة جارية :إذا مات اإلنسان انقطع عممو إال من ثالث)) :قال -اهلل عميو وسممصمى 

 .رواه مسمم (ٕ)((ولد صالح يدعو لو
أنو لم يتصدق مثاًل بطعام أكمو  :بمعنى ،أنيا مستمرة :يعني ((صدقة جارية))قولو: ، فىذه الثالث ىي من عممو

فيذه  ،أجرى نيًراأو  ،الناس احفر بئًرا يستقي مني ، كأنْ تستمر :بمعنى جارية(())صدقة  ،ال ،وانتيى ،الفقير
، أو ساىم في بناء وقفأو  ،بنى وقًفا ، أوالبن السبيل اً بنى بيت ، أووضع مكيفات في مسجد ، أوصدقة جارية

 ،من الصدقات الجارية هيذف ،ونحو ذلك ،لمغاسلأو سيارة تنقل األموات إلى المقابر وا ،إسعاف وضع مثاًل سيارة
 ،لمدعوة إلى اهللوضع مكبرات وأشياء و  ،أجيزة تسجيلو  ،مكبرات صوتك ،ينتفع بيا ،وضع أجيزة في مسجدأو 

 ،نحو ذلك وأ ،أجيزة حواسيب ، أويذه صدقة جاريةف ،وما إلى ذلك ،والبرامج الدعوية ،تستعمل في المخيمات
                                                           

: رقم الميت، عن النذور وقضاء عنو، يتصدقوا أن فجاءة توفي لمن يستحب ما باب الوصايا، كتاب البخاري، خرجوأ - ٔ
 (.ٗٓٓٔ: )رقم إليو، الميت عن الصدقة ثواب وصول باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(ٕٓٙٚ)
 (.ٖٔٙٔ: )رقم وفاتو، بعد الثواب من اإلنسان يمحق ما باب الوصية، كتاب مسمم، خرجوأ - ٕ



 ،أجيزة أشعةأو  ،أو نحو ذلك ،غسيل كمىك ،جيزة في مستشفىأأو  ،في أمور نافعة ،تستعمل في برامج دعوية
 .كل ذلك من الصدقة الجارية ،امعيدً أو  ،بنى مدرسة ، أوبنى مستشفىأو  ،من الصدقة الجارية اكمي هيذف

 :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،وبقي عندىم ،تعمموهو  ،عممو الناس :يعني ،((أو عمم ينتفع بو)) :يقول
بعضيم صار و  ،بعضيم أسمم ،فيؤالء الذين تعمموا من ىذه األشياء ،(ٖ)((فاعموفمو مثل أجر  خيرمن دل عمى ))

لى آخره ،من العبادات يعمل أعماال من غير أن  ،مو كأجورىمف ،يذا الذي دليم يشترك معيم في األجرف ،وا 
 .صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي  كما ثبت ذلك ،ءينقص من أجورىم شي

 :منيم ،وكتبوا ألفوا وليذا تجد العمماء؛ بعدهترك شيًئا ينتفع بو الناس أو  ،الكتابةو  ،التأليف :ويدخل في العمم
وعبر ىذه القرون  ،يقرأ في المساجد "رياض الصالحين" :ىذا الكتابإلى انظروا  ،-رحمو اهلل-اإلمام النووي 

قال اإلمام يقولون: وكمما فتحوا الكتاب  ،ويترحمون عمى مؤلفو ،والناس يستفيدون منو غاية االستفادة ،المتطاولة
ذا أردت أن تعرف ،نسى تماًماوبعد أيام يُ  ،وبعض الناس يموت ،الغبطة ىي ىذه ،-رحمو اهلل-النووي   ذلك وا 
فضاًل عن أن  ،ىمما يعرفون أسماء ،ربما أوالدك ما يعرفونو ،سألناك مثاًل عن الجد الخامس ن لواآل فانظر

 ،ما جاء عمى لسانو اسم الجد الرابع أو الخامسو  ولربما ينقضي عمر الولد من أولو إلى آخره ،يعرفوا عنيم شيًئا
 .ما يعرفيم ،أو نحو ىذا ،أو أعمام جده ،سئل عن إخوان جدهولو  ،أن يترحم عميو فضاًل عن ،ما طرق لسانو

-    وىذا يدخل في عموم قولو  ،لكن يبقى أثره ،يموت اإلنسانس ،إذا ترك اإلنسان شيًئا فإن ذلك يبقى :فأقول
نُ  ِإنَّا} :-تبارك وتعالى ِيي َنح  َتى ُنح  ُتبُ  ال َمو  أنو يدخل في عموم  :الراجحف ،[ٕٔ: يس] {َوآثَاَرُهم   َقدَُّموا َما َوَنك 

لى طاعة من الطاعاتو  ،الذكرلحمق ، و لمجالس العممو  ،التي يمشونيا لممساجد الخطا: {َوآثَاَرُهم  } :قولو  ،ا 
تبقى ف ،التي تركوىا فأو نحو ذلك من األوقا ،من عمم ينتفع بو ،بعدىم من اآلثار: ما تركوه ويدخل فيو أيًضا

العمر ف ،يبدأ يفكرنو إبحيث  ،يستيقظأن إلنسان البد لا ذيلو  ؛ورفتجري ليم ىذه األج ،ن بعدىمر مىذه اآلثا
شيًئا اإلنسان ما الذي سيبقى؟ فيترك  ؟ما الذي سيبقى لي بعد ذلك ،ينقطع العملسه وبعد ،يمضيىذا سقصير ال

 ،ينتفع بيا الناس ،جيدة ايطبع كتبً فيو، إن لم يكن من أىل العمم يساىم  ،يبذل عمموإن كان لو عمم  ،ينتفع بو
 شيءٍ  أي   ،ونحو ذلك ،يستفاد منو في برامج وأعمال دعوية اً جياز  يضع ،ينتفع بيا الناسمطويات و  ،كتيباتك

ذا كنت تستطيع أن تبني مسجًداو  ،يبقى وىؤالء  ،فكل ىذا مما يبقى أثره ،، فابنِ تبني مدرسةأو  ،تبني معيًدا ، أوا 
-م آية من كتاب اهلل من عمّ " وىو ثابت صحيح: -مارضي اهلل عني-الذين يتعممون كما جاء عن ابن عباس 

ىذا متى؟ ىذا إذا  يا،ونعممتي كل آية ،يعمم الطالب ،عمم القرآنلمذي ي :يعني "،ما تميت ثوابيافمو  -تبارك وتعالى
لكنو إن  ،عرض الدنيامن عمى ذلك  يأخذ مقابال وم من أجل أنيعمّ  ما ،إذا كان يحتسب األجر عند اهلل ،احتسب

 ،وغايتو ،طميبتو ىي لكن اإلشكال حينما تكون ىذه ،فال إشكال ،أخذ من ذلك شيًئا من غير استشراف نفس
فاإلنسان  ،سرعان ما يتالشىوال يبقى لو إال ىذا الحطام الذي  ،يذىب أجره ،المشكمة يى هفيذ ،ومقصوده

 .يكون لو أثر ، وأنيكون لو شيءيحرص أن 

                                                           

 (.ٖٜٛٔ: )رقم بخير، أىمو في وخالفتو وغيره، بمركوب اهلل سبيل في الغازي إعانة فضل باب اإلمارة، كتاب مسمم، خرجوأ - ٖ



ىي كميا من والواقع أن ىذه الثالث  ،((أو ولد صالح يدعو لو ،أو عمم ينتفع بو ،جارية صدقة)) :فينا ذكر
 .فولده ىو من عممو ،اإلنسان

من ورباه عميو  ،وما يعممو ىذا الولد مما تعممو من أبيو ،ويدعو يرفع يديو ،الذي يدعو لو :فالولد الصالح ىو
يدعون  ،بائوآلو  ،بل الناس يدعون ألبيو ،ويؤجر الوالد ،يؤجر الولد عمييا ،واألخالق الكريمة ،األعمال الطيبة

 .والديورحم اهلل  :قالوا ،والنفع ،والمعروف ،والبر ،ا رأوا منو الخيرإذ ،لوالديو
 ،األخالق السيئة المذمومةصدر منو ما يصدر من فإنو إذا  -نسأل اهلل العافية-أما اإلنسان البعيد اآلخر السيئ 

ن كان ،فيمحقيم ىذا الشتم ،-نسأل اهلل العافية- وشتموا أبويو ،الناس لربما شتموهف ،المكروىةواألعمال  ال قد  وا 
ن كانت اليداية من اهلل  ،تربية أحياًناالىذه  ،لكن ىذا امتداد لو ،يضرىم أحياًنا الوالد يبذل كل ف ،-عز وجل-وا 

يتباطأ عن الخير ولكنو  ،فيو يسرع إلى الشر والمنكر ،غير قابمة ليذا الزرع والنبتلكن الولد طينة  ،ما يستطيع
 .وأىمو

حديث عائشة دل عمى أن الصدقة عن الميت و  ،دلت عمى أن الدعاء يصلىذه اآلية  :الخالصةو ن الشاىد اآل
 و،أنيا من عمم :والواقع ،ثالثة أشياء وأنو ،يصل إليو وحصر الذي ،حصر أن العمل ينقطعىذا الحديث و  ،تصل

 -رحميم اهلل-وليذا العمماء  ؛من جممة عممو :وىي ،ىذه الثالث المذكورة وىي: ،انقطع عممو إال من ثالث
ونجمع  ،نقف عمى ما ورد في األحاديث فقط :فبعضيم قال ؟ما الذي يصل الميت بعد موتو :اختمفوا كثيًرا

أبي  إن فريضة اهلل أدركتْ لحديث:  ؛يذا ثابتف ،العمرة عنوو  ،الحج عنو ؟ما الذي ورد في األحاديث ،األحاديث
-النبي  لما سألتالمرأة  حديثل ؛عنوالصيام و  ،(ٗ)((نعم)) :قال ؟أفأحج عنو ،ال يثبت عمى الراحمة ،شيًخا كبيًرا

: قالت تقضينو؟(( أكنتِ  نديْ  عمييا كان لو ))أرأيتِ  :أنو قالأميا، فالشاىد صوم عن  -صمى اهلل عميو وسمم
من )) :وليذا قال ؛مو بالدينفمثّ  ،-عميو الصالة والسالم-أو كما قال  ،(٘)((بالقضاء أحق اهلل ن))فديْ : قال نعم،
أن ذلك يدخل  :-واهلل أعمم-واألقرب  ،الجميور حمموه عمى صوم النذرف ،(ٙ)((صام عنو وليو ،مياوعميو صمات 

يمرض ف مرض، المريض أحياًنا يكون في حالة :يعني ،فيو صيام رمضان ممن وجب عميو القضاء ولم يقضِ 
المرض و  ،أو أقل أو أكثر ،أو يموت بعد العيد بأسبوع أو عشر أيام ،أو يموت يوم العيد ،ويموت في رمضان

ولم  ،إما في رمضان أو بعده ،لكنو مات ،إذن حقو القضاء ،رجى برؤهيُ  :واألطباء يقولون ،ما يستطيع ،مستمر
وال  ،أنو ال يجب عميو قضاءما الحكم؟  ؟ما العمل ؟فما الحل ىنا ،ما كان في مجال ،نة لمقضاءكْ مُ ىناك كن ت

 .إطعام
 .فيطعم عنو ،إذن كان الواجب اإلطعام ،ىذا ال يرجى برؤه فيو: قال األطباءأن المريض  :الصورة الثانية

                                                           

 لزمانة العاجز عن الحج باب الحج، كتاب ومسمم، ،(ٖٔ٘ٔ: )رقم وفضمو، الحج وجوب باب الحج، كتاب ي،ر البخا خرجوأ - ٗ
 (.ٖٖٗٔ: )رقم لمموت، أو ونحوىما، وىرم
 عن الصيام قضاء باب الصيام، كتاب ومسمم، ،(ٖٜ٘ٔ) :رقم صوم، وعميو مات من باب الصوم، كتاب البخاري، خرجوأ - ٘

 (.ٛٗٔٔ: )رقم الميت،
 عن الصيام قضاء باب الصيام، كتاب ومسمم، ،(ٕٜ٘ٔ: )رقم صوم، وعميو مات من باب الصوم، كتاب ي،ر البخا خرجوأ - ٙ

 (.ٚٗٔٔ: )رقم الميت،



 ،فرصة لمقضاء ىناكثم بعد رمضان كان  ،من رمضان اثم أفطر أيامً  ،يرجى برؤه :أنيم قالوا :الصورة الثالثة
ىنا  ،ومات ،شيءصار لو أو  ،صار لو حادث ،فمات في ذي القعدة ،ما قضى في شوال ،ولكنو تأخر ،شفيو 

-واألقرب  ،يطعم عنو :الجميور يقولونو  ،((صام عنو وليو ،ياممن مات وعميو ص))قولو: ؛ لالقضاء في ذمتو
والرواية التي فييا التخصيص بالنذر ال  ،لمعموم في ىذا الحديث ؛أنو يجوز الصوم عنو أيًضا :-أعمم واهلل تعالى

  .تصح
: عميو كفارةف ،ومات ،عميو قتل نفس اإنسانفمو أن  ،الكفارةعندنا و  ،وعندنا النذر ،إذن عندنا قضاء رمضان عنو

لكن ذلك ال  ،يصح لو أنيم صاموا عنو :قالفماذا عميو اآلن؟ ي ،فإن لم يجد فصيام شيرين متتابعين ،عتق رقبة
فإن  ،فإن لم يجد فصيام شيرين متتابعين ،عتق رقبة: جماع في نيار رمضان إنسان عميو كفارة وأ ،يجب عميو

ن ىذا من البر أإال  ،ال يجب عمييملكنو  يصح، عنوفينا لو فعموا ذلك  ،لم يستطيع فإطعام ستين مسكيًنا
 .واإلحسان لمميت

 .تصل إلى الميتوفي األحاديث أشياء أخرى  ،ةصار عندنا ىذه األشياء الثالث :الشاىد
 ،الحج :مثل ،والبدنية ال تصل إال ما ورد في الحديث ،العبادات المالية تصل مطمًقا :من أىل العمم من قالف

ىذا قال بو كثير من أىل  ،الفوأجعل ثوابو لمميت  اً أقرأ قرآنأن أما  ،ونحو ذلك ،ومن مات وعميو صوم ،والعمرة
والبدنية ال  ،ونحو ذلك ،الصدقةك ،أن العبادات المالية تصل ،قولفيذا  ،قديًما وحديثًامن فقياء األمصار  ،العمم

 .تصل إال ما ورد في األحاديث
غير وعمى  ،-رحمو اهلل-وىذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،تصل العبادات المالية والبدنية :لاومنيم من ق

إال ما ورد في  ،يرى أن العبادات البدنية ال تصل :فيو ،العادة الغالبة خالفو ابن القيم مخالفة قوية في ىذا
 .األحاديث فقط

 .ال يصل إال ما ورد في ىذا الحديث الحاصر بالثالث :ومن أىل العمم من قال
أن يعمل اإلنسان  :إال أن المشروع ،أن األعمال تصل حتى البدنية :-واهلل تعالى أعمم- والذين أظنو أقرب

ذا كان الميت قد حج  ،ويطوف لنفسو ،يقرأ القرآن لنفسو ،لنفسو فالحياة فرصة  ،واعتمر ،أو اعتمر فحج لنفسكوا 
 ؛وا القرآن ويجعموا ثوابو لألمواتلم يرشد أصحابو أن يقرء -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،وادع لمميت ،قصيرة

  .ال يشرعلكنو  ،ىذا يجوز :وليذا يقال
 ،ليس بالضرورة ،يذاليس بالضرورة أنيا تحصر األعمال التي تصل إلى الميت بأن ىذه األحاديث  :الحاصلف

لكن  ،لكن ىذا من عممو ىو ،((إال من ثالثإذا مات اإلنسان انقطع عممو )): نعم الحديث صيغتو صيغة حصر
أىداه ثواب ىذا  فيكذا بعد الموت لو أنو ،فإنو يممك ىذا المال ،كما لو أنو وىبو مالو ،يره إذا أىداه لوعمل غ
 .أن ذلك يصل -واهلل أعمم-فاألقرب  ،العمل

رضي اهلل تعالى -أبي ىريرة من حديث  و،جمع عشرة أشياء في حديث عند ابن ماج -رحمو اهلل-السيوطي و 
 ،بناء المسجد، ذكر ذكر سبع خصال ،ما يمحق المؤمن بعد موتو -صمى اهلل عميو وسمم-ذكر فيو النبي  ،-عنو



ذكر جممة من  ،(ٚ)الذي يجريووالنير  ،وذكر المصحف الذي يورثو اإلنسان ،السبيلن بوذكر البيت الذي يبنى ال
ويمكن أن  ،فبمغ ذلك عشرة ،وزاد عمييا من بعض األحاديث ،ذكرىا -رحمو اهلل-والسيوطي  ،بمغ سبعةاألمور ت

، أو يزرع يغرس غرًساما من مسمم )) :أنو أخبر -صمى اهلل عميو وسمم-النبي ف ،عمى كل حال يزاد عمى ىذا
فيذا الزرع الذي يزرعو اإلنسان يؤجر  ،(ٛ)((إال كان لو بو صدقة ،أو بييمة ،أو طير ،فيأكل منو إنسان زرعًا،
 :-رحمو اهلل-يقول السيوطي  ،والناس ،والبيائم ،من أكل الطيور اً زال األجر مستمر يفإذا مات ال  ،عميو

 إذا مات ابن آدم ليس يجري
 نجل ودعاءُ  ،بثيا عمومٌ 
 ورباط ثغر ،مصحف وراثةُ 

 لمغريب بناه يأوي بيتٌ و 
 كريم لقرآنٍ  وتعميمٌ 

 

 غير عشرِ من فعاٍل عميو  
 والصدقات تجري ،النخل وغرُس 
 أو إجراء نيرِ  ،البئر وحفرُ 

 محل ذكرِ  أو بناءُ إليو 
 فخذىا من أحاديث بحصرِ 

 

ورباط " ،يعني جارية صدقة"، والصدقات تجري" ، أي: دعاء الولد الصالح الذي يدعو لو،"ودعاء نجل"فقولو: 
ألنو  ،(ٜ)أنو يجري عميو عممو :-صمى اهلل عميو وسمم-ألن المرابط ثبت عن النبي  ؛المرابطة في الثغور ،"ثغر

الذي ذكرتو في حديث ابن يعني:  "وبيت لمغريب بناه" ،يجري عميو عممو الذي كان يعمموف ،مات في الرباط
تبارك -واهلل  ،يذه عشرة أشياءف ،المسجد :يعني "أو بناء محل ذكر" ،((البن السبيل بناه ابيت و))أ و:ماج

ياكم بما سمعنا، و أعمم -وتعالى ياكم ىداة ميتدينأن و  ،أسألو أن ينفعنا وا   ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،يجعمنا وا 
 وصحبو. ،وآلو

                                                           

 وحسنو ،(ٕٕٗ: )رقم الخير، الناس معمم ثواب باب والعمم، الصحابة وفضائل اإليمان في الكتاب افتتاح ماجو، ابن خرجوأ - ٚ
 (.ٖٕٕٔ: )رقم ،(ٖٗٗ/ ٔ) :وزيادتو الصغير الجامع صحيح في األلباني

 فضل باب المساقاة، كتاب ومسمم، ،(ٕٖٕٓ: )رقم منو، أكل إذا والغرس الزرع فضل باب المزارعة، كتاب البخاري، خرجوأ - ٛ
 (.ٖ٘٘ٔ: )رقم والزرع، الغرس

 (.ٖٜٔٔ: )رقم ،-وجل عز- اهلل سبيل في الرباط فضل باب اإلمارة، كتاب مسمم، خرجوأ - ٜ


