
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

"  ُأِجرتَ ِبهاه إالقَةً تَبتَِغي ِبها وجه اللَك لَن تُنِْفقَ نَفَوِإنّ "- عنهرضي اهللا-اص شرح حديث سعد بن َأبي وقّ
دِريوٍد الْبعسعنهرضي اهللا- وحديث َأبي م -" ِلِه نفقَِإذَا َأنْفَقَ الرلَى َأهُل عهاجةً يحتَسب.."  

  
   خالد بن عثمان السبت: الشيخ

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
 الطويل الذي ه في حديث-رضي اهللا عنه-فمما جاء في باب النفقة على العيال حديث سعد بن أبي وقاص 

 قال -صلى اهللا عليه وسلم-  وفيه أن رسول اهللا، في أول الكتاب في باب النية-رحمه اهللا-قدمه المصنف 
  . متفق عليه،)١()) امرأتكوإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال أجرت بها حتى ما تجعل في في((: له

 كما تقدم في أول الكتاب مرض في حجة الوداع مرضاً -رضي اهللا عنه-وذلك أن سعد بن أبي وقاص 
صلى اهللا - وقال للنبي ،-رضي اهللا عنه-ي ذلك المرض  فظن أنه يموت ف، أشرف معه على الهلكة،شديداً

      فالنبي ، كانوا يكرهون أن يموت الرجل في أرضه التي هاجر منها،ف بعد أصحابي؟خلَُّأ: -عليه وسلم
 ، إليه أخبره حينما أراد أن يتصدق بماله ونهاه عن ذلك-عز وجل- بما أوحاه اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-

رضي اهللا - وهذا الذي حصل فكان قائداً في القادسية ،ر به آخرونض وينتفع به أقوام وي،شوأنه عسى أن يعي
  . وأرضاهتعالى عنه

صلى اهللا عليه - نهاه النبي ، أن يتصدق بكل ماله-صلى اهللا عليه وسلم-الشاهد أنه لما عرض على النبي 
 بمعنى أنه وسع ،))ا وجه اهللا إال أجرت بهاوإنك لن تنفق نفقة تبتغي به((:  وكان مما قال له، عن هذا-وسلم

 ولو كان ذلك في أهله ، فإنه يؤجر عليه-عز وجل- وذلك أن ما يبتغي به اإلنسان وجه اهللا ،له مفهوم النفقة
  . وال يشترط أن يكون ذلك في الفقراء،وعياله

ا صرح بالقصد واإلرادة  فهن،))لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا((:  هنا-صلى اهللا عليه وسلم-وقال له 
 حديث أم سلمة ، وفي بعض األحاديث لم يرد فيها هذا،-عز وجل- أن تكون نيته طلب مرضاة اهللا ،والنية

 ،نعم((:  عن نفقتها على بنيها هل لها أجر؟ فقال-صلى اهللا عليه وسلم-الذي مضى باألمس لما سألت النبي 

                                                
، ومسلم، )٥٦: (، رقم)١/٢٠(لكل امرئ ما نوى ن األعمال بالنية والحسبة، وأ ما جاء خرجه البخاري، كتاب اإليمان، بابأ -١

  )١٦٢٨: (، رقم)٣/١٢٥٠(كتاب الهبات، باب الوصية بالثلث 
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 من بغايا بني إسرائيل حينما  وهكذا المرأة البغي، قد احتسبِتإن كنِت:  ما قال،)٢())لك أجر ما أنفقِت عليهم
  .عز وجل- به وجه اهللا ت وأنها أراد، لم يذكر أنها احتسبت في هذا،)٣( لها-عز وجل-سقت الكلب غفر اهللا 

 لم يرد فيه أنها قصدت بذلك ، وقد تقدم،)٤(المرأة التي قسمت التمرة بين بناتها كما في حديث عائشةوهكذا 
لو :  قالوا،يتصبب عرقاً من العمل وكذا  وهكذا الرجل الذي ذكرت لكم خبره باألمس،-عز وجل-وجه اهللا 

لفقر والمسألة أنه إن كان يقوم على أبوين فقيرين وعيال ليكفيهم الحاجة وا فأخبرهم ،كان ذلك في سبيل اهللا
  .عليه الصالة والسالم- أو كما قال ،)٥(فهو في سبيل اهللا

     ولهذا يقال ، وبعض األحاديث من غير قيد،))تبتغي بها وجه اهللا(( :وقد جاءت بعض هذه األحاديث مقيدة
   ولو لم يكن بذلك نية إرادة ما عند اهللا ،ن ما أنفقه اإلنسان في هذه الوجوه يؤجر عليهإ: -واهللا تعالى أعلم-
 وإال ،إذا قصد به ما عند اهللا فهذا أكمل وأتم و،؛ ألن ظاهر هذه األحاديث يدل على هذا المعنى-عز وجل-

 حينما يطأ : يعني)٦())وفي بضع أحدكم صدقة((: -صلى اهللا عليه وسلم- ولذلك قال النبي ،فاإلنسان يؤجر
أرأيتم ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟:  فسألوه قالوا،الرجل امرأته

صلى اهللا عليه - وهنا قال ،-عز وجل- فلم يذكر إرادة وجه اهللا ))ام أما يكون عليه وزر؟لو وضعها في حر
  . تؤجر عليه،يعني في فمها: )) امرأتكحتى ما تجعل في في((: -وسلم

 لم يحضر ، نسبة إلى بدر؛ ألنه سكنها ولم يكن من أهل بدر،وهكذا الذي بعده وهو حديث أبي مسعود البدري
إذا أنفق الرجل على أهله نفقة ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي ،- وأرضاه عنهرضي اهللا-الغزوة 

  . فهذا مقيد باالحتساب،)٧())يحتسبها فهي له صدقة
 . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد،واهللا تعالى أعلم

                                                
: ، رقم )٧/٦٦(وهل على المرأة منه شيء      ] ٢٣٣  :البقرة [}وعلى الوارث مثل ذلك   {أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب       -٢
: ، رقـم )٢/٦٩٥(الزوج واألوالد، والوالدين ولو كانوا مشركين     ومسلم، باب فضل النفقة والصدقة على األقربين و       ،  )٥٣٦٩(
)١٠٠١(.  
، ومسلم، كتاب اآلداب، باب فـضل     )٣٤٦٧: (، رقم )٤/١٧٣(أخرجه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار          -٣

  )٢٢٤٥: (، رقم)٤/١٧٦١(ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 
، ومسلم، كتاب البـر والـصلة       )٥٩٩٥: (، رقم )٨/٧( رحمة الولد وتقبيله ومعانقته      أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب     -٤

  .)٢٦٢٩: (، رقم)٤/٢٠٢٧(واآلداب، باب فضل اإلحسان إلى البنات 
  .)٦٨٣٥: (، رقم)٧/٥٦(، واألوسط )٢٨٢: (، رقم)١٩/١٢٩(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  -٥
  .)١٠٠٦: (، رقم)٢/٦٩٧(يقع على كل نوع من المعروف أخرجه مسلم، باب بيان أن اسم الصدقة  -٦
  )٥٥: (، رقم)١/٢٠(ن األعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى أ ما جاء خرجه البخاري، كتاب اإليمان، بابأ -٧
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