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J 
 

 بن  محمد  الل  رسول  على  والسالم  والصالة  لل  الحمد 
 وبعد:  وااله،   ومن   وصحبه   آله   وعلى   الل   عبد 

 األعمال أَجل   من  النفع  المتعدية  الخيرية  األعمال  فإن 
  الدنيا  من  العبد  يتزود  فبها  ،  ربه  إلى العبد  بها  يتقّرب  التي 
 وبعد حياته  حال حسن  أثر   له  يبقى  وأن  اآلخرة  حرث  بقصد 
مه  ما  هي  الدنيوية الحقيقية  العبد  فحياة مماته،    لحياته  يقد 

رون:  يقول  ولهذا  األبدية،  األخروية    من خن}  المتحس 
  الخيرات،  عمل  في  اجتهاًدا  زداد ن  وحتى  ، [ 24 ]الفجر:  { ىن

  اآليات  بعض  جمعت  فإني  البريات،  نفع  على  ونحرص 
  لنزداد  مبسطة  ورتبتها  سهلة،  بطريقة  ووضعتها  واألحاديث، 

 على والتحفيز  والتشجيع  وللتذكير  األعمال،  هذه  بفضل  معرفة 
 فعلها.
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 إحتاف الربية بفضل األعمال اخلريية

 خواتيمها، أعمالنا  أفضل  يجعل  أن  عاله  في  جل  الل  أسأل  
 .له  خالًصا   هذا   عملي   يجعل   وأن 

 ا
 كتبه

ل   م حمد  د   إ   إل مب روك    إلل   ع ث 
 هـ 1432من جمادى اآلخرة   15

 2018/ 3/ 3الموافق  
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 الصدقة فضل    ـ   1
 

 ىم مم خم حم جم} : تعالىالل  قال  
 [.24  : 23  ]الفجر: . {ىن من خن حن جن يم
 حل جل  مك  خكلك حك  جك }  : تعالى الل  قال  

 خن  جنحن مم خم حم جم هل مل خل
 [. 251  : البقرة ]  . { حي جي ٰه مه جه هن من

 نت مت زت رت يب ىب نب}  تعالى: الل  قال  
 يق  يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 [. 261  ]البقرة:   {. ىل مل يك مكىك لك اك

 من زن رن مم ام يل ىل مل}  تعالى: الل  قال  
 [. 20  ]المزمل:   {. ٰىري ين ىن نن
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 إحتاف الربية بفضل األعمال اخلريية

  ‘ رسول  سمعت  :قال   الخطاب  بن  عمر  عن   
َمال   »ِإنََّما  : يقول  َعأ ِرئ   َوِإنََّما  ، يَّاتِ ـ بِالن   األأ  فََمنأ  ، نََوى  َما اِلمأ
َرت ه    َكانَتأ  ولِهِ   اللِ   ِإلَى   ِهجأ َرت ه    ، َوَرس  ولِهِ   اللِ   ِإلَى  فَِهجأ  َوَمنأ   ، َوَرس 
َرت ه   َكانَتأ  َيا  ِإلَى  ِهجأ نأ َرأَة   أَوِ  ، ي ِصيب َها  د  َها امأ َرت ه   ، يَنأِكح   ِإلَى فَِهجأ
هِ   َهاَجرَ   َما   [. صحيحيهما   في   ومسلم   البخاري   رواه ]  >. ِإلَيأ

َريأَرةَ  أَبِي  َعنأ و   ولَ  أَنَّ   ه   ِإَذا <  : قَالَ  ‘  اللِ  َرس 
نأَسان   َماتَ  ِ َقَطعَ  اْلأ   أَوأ  ، َجاِريَة   َصَدقَة   : ثاََلث   ِمنأ  ِإالَّ  َعَمل ه   انأ
َتَفع    ِعلأم   و   ( 1) َصالِح    َولَد    أَوأ   ، بِهِ   ي نأ ع   [.صحيحه   في   مسلم   رواه ]   >. لَه    يَدأ

  ‘:  الل  رسول  قال  قال:   هريرة  أبي  وعن  
  الجنة :  أبواب   من  نود يَ  الل ،  سبيل   في  زوَجين   أَنَفَق  <َمن 
يَ  الصالة   أهل   من  كان  فَمن  خيٌر،  هذا  الل   عبدَ  يا   باب   من  ُدع 

يَ  الجهاد   أهل   من  كان  وَمن  الصالة ،   وَمن الجهاد ،  باب   من  ُدع 
يَّانِ  باِب  من  د ِعيَ  الصيامِ  أهلِ  من  كان    من، وَمن كان ( 2)الرَّ
 [.صحيحه   في   البخاري   رواه ]  .> الصدقةِ   باِب   من   د ِعيَ   الصدقةِ   أهلِ 

ــ   الولد: يشمل الذكر واألنثى.  (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في غريب   وهو باب خاص ألهل الصيام. يقول إبراهيم الحربي  (2)

واء من الماء الذي  الحديث:    =  ي روي. إن كان هذا اسًما للباب وإال فهو من الرَّ



 

 
Z Z Z 

 

  
 

. 

 إحتاف الربية بفضل األعمال اخلريية

 

11

  إنَّ <  ‘:  الل  رسول  قال  قال:   هريرة  أبي  وعن  
ا  ِمنَ  يلحق    ِممَّ ؤأ   أو   ، نشَره    علًما  : موتِهِ   بعدَ   وحَسناتِهِ   عملِهِ  من   الم 
ثَه   م صَحًفا  أو  ، ترَكه   صالًِحا  ولًدا    بيًتا  أو  ، بَناه   َمسِجًدا  أو  ، ورَّ
بيلِ  البنِ  ًرا  أو  ، بَناه   السَّ   مالِهِ  ِمن  أخرَجها  َصدقةً  أو  ، أجراه   نَهأ
ِتهِ   في   >. موتِهِ   بعدِ   من   تلَحقه    وحياتِهِ   ِصحَّ

 [.   األلباني   وحسنه   ماجه   ابن   ]أخرجه 
 الل رسول  قال  قال:   األشعري  موسى  أبي وعن  

ؤِمنَ  إنَّ <  ‘:  ِمنِ  الم  ؤأ د   كالب نياِن،  للم  ه   يَش   .> بَعًضا  بَعض 
 .[ في صحيحه   البخاري رواه  ]   . أصابَِعه    وَشبَّكَ 

  : ‘ الل رسول  قال  :قال   مالك بن  أنس  وعن  
 ملَّ عَ  نأ مَ  : قبرِه في  وهو  موتِه  بعدَ  أجرهن  للعبدِ  يجري  سبع  < 

  بنى  أو  ، نخاًل  غرس  أو  ، بئًرا  حفر  أو  ، هًرا نَ  ( 1)ا رَ كَ  أو  ، علًما 
  >. موتِه  بعدَ   له   يستغفر   ولًدا   ترك  أو   ، مصحًفا  ث ورَّ   أو   ، مسجًدا 

 . [ لغيره في صحيح الترغيب     رواه البيهقي، وحسنه األلباني ] 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يَّام (النهاية في غريب الحديث )في   ابن األثير يقول  =    : والمعنى أنَّ الصُّ
ليأمنوا من العطش قبل  بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب الريان 

نهم في الجنة.   تمك 
كرا: بمعنى حفر، والمقصود أنشأ نهًرا وحفره من بعد عدم وجوده،   (1)

 وأجرى الماء فيه. 
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 صنائع  <  : قال  ‘  النبي  عن   سلمة  أم  عن و   
وءِ  مصارعَ  تقي  المعروفِ  َدقة   ، الس    غَضبَ  ت طِفئ   خفيًّا  والصَّ

ب   حمِ  وِصلة   ، الرَّ ِر  في  زيادة   الرَّ م   ،صَدقة   معروف   وكل   ، الع 
نيا ي ف   المعروفِ   وأهل     >. اآلِخرةِ  في   المعروفِ   أهل    الد 

 [.   رواه الطبراني وغيره وصححه األلباني ] 
  إنَّ <  : قال  ‘  النبي  عن  ،  عامر  بن  عقبة  عن و  
دقةَ    يومَ  المؤمن   يستِظل   وإنَّما  القبورِ  حرَّ  أهلِها  عن  لت طِفئ   الصَّ
 [ الصحيحة   السلسلة   في     األلباني   صححه و   الطبراني   رواه ]   >. صدقت ه   ظل    في   القيامة  

  : قال  ‘  النبي  عن  ،  الباهلي  أمامة  أبي  عن و  
   >. بالصدقة   مرضاُكم   داُووا < 
 [وصحيح الترغيب   الجامع  صحيح   في   لغيره     األلباني   حسنه رواه أبو داود و ] 

  ال <  : قال  ‘  النبي  عن  ،  الغفاري ذر   أبي  عن و  
 بوجه   أخاك  تلَقى  أن  ولو  ، شيًئا  المعروفِ  من  تحقَرنَّ 

 [.في صحيحه   مسلم   رواه ]  . ( 1) > لِق  طَ 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: فيه أن لقاء الناس بالتبسم وطالقة الوجه، من أخالق  قال ابن بَطَّال  (1)
 النبوة وهو مناف  للتكبر وجالب للمودة. 
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 فضل سيق املاء وحفر اآلبارـ    2
 

 ري ٰى ين ىن}  : وتعالى سبحانه  الل  يقول  
 [.30  : األنبياء ]  {. ميني زي

 :‘  الل  رسول  قال  قال:  عن ابن عباس  
 >.الماء  سقي   الصدقة   أفضل  < 

 [   وصححه األلباني   ، في الجامع الصغير للسيوطي رواه اْلمام أحمد كما  ] 
 حَفر َمن <  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن جابر  

ى   كبد    منه  يشرب   لم   ماء    بئرَ   طائر    وال   إنس    وال   جن   ِمن   ( 1)َحرَّ
   >. القيامةِ  يومَ   الل    آَجَره    إالَّ 

 . ( 2)[   األلباني   وصححه   في صحيحه،   خزيمة   ابن   رواه ] 
قلت: يا رسول الل، أي   عن سعد بن عبادة  

ــ  من الحر، يريد أنها لشدة حّرها قد عطشت ويبست من العطش. )النهاية   (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ بتصرف يسير.   في غريب الحديث واألثر(، البن األثير 

 قال بعض التابعين: )من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء(.  (2)
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 الصدقة أفضل؟ قال: <سقي الماء>. 
 . ( 1) [ في صحيح ابن ماجه     وحسنه األلباني   ، رواه ابن ماجه ] 

جاء   : أن رجالً عبد الل بن عمرو بن العاص عن   
إلى رسول الل ‘ فقال: إني أنزع في حوضي، حتى إذا 
ت ه ، فهل في ذلك من  مألته ْلبلي ورد عليَّ البعير لغيري فَسَقيأ

ى أجر>  .أجر؟ فقال رسول الل ‘: <في كل  ذات كبد  حرَّ
( وقال محققه: <صحيح وهذا  7075رواه اْلمام أحمد في مسنده، ح) ] 

 . [ إسناد حسن 
قال: سألت رسول الل  عن سراقة بن جعشم  

‘ عن الضالة من اْلبل تغشى حياضي، هل لي ِمنأ أجر  
 أسقيها؟

 < ى أجر   .قال: <نعم، في كل ذات كبد  حرَّ
( وقال محققه: <حديث صحيح،  17581رواه اْلمام أحمد في مسنده، ح) ] 

 . [ وهذا إسناد حسن 
ــ  فتصدق على   أصابته قرحة في وجهه قريًبا من السنة،  جاء أن اإلمام الحاكم  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أسبوع إال وظهر الشفاء، وعاد وجهه أحسن ما كان وبرأ بإذن الل.المسلمين بوضع سقاية على باب داره، فشرب منها الناس، فما مرَّ عليه  
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نَما أن رسول الل ‘ قال: <  عن أبي هريرة   بَيأ
، فَوجد بِئرًا فَنَزَل ِفيَها  هِ الأَعطش  َتدَّ علَيأ ِشي بطَريق  اشأ ل  يَمأ َرج 

ك ل  الثََّرى ِمَن الأَعَطِش،  فََشرَب، ث مَّ َخَرَج فِإذا كلأب  يلهث   يَأأ
َل الَِّذي َكاَن   : لََقدأ بلََغ َهَذا الأَكلأب  ِمَن العطِش ِمثأ ل  ج  فََقاَل الرَّ
َسَكه بِفيهِ، حتَّى   ه َماًء ث مَّ أَمأ فَّ َر فَمألَ خ  قَدأ بَلََغ ِمن ي، فَنََزَل الأِبئأ

. قَال وا: يَا رسوَل > لَه فََغَفَر لَه  رقَِي فََسَقى الأَكلأَب، فََشَكَر الل 
رًا؟ فََقاَل:   ر  < الل ِإنَّ لَنَا في الأَبَهائِم أَجأ بة  أَجأ  .> في ك ل  َكِبد  َرطأ

 . [ ( 2363( وهذا لفظه، ورواه البخاري، ح) 2244رواه مسلم، ح) ] 
إن أمَّ سعد  ماتت،   أنه قال: عن سعد بن عبادة  

فأي الصدقة أفضل؟ قال: <الماء> فحفر بئًرا، وقال: هذه ألم  
 .[ (. وحسنه األلباني 1681رواه أبو داود ح) ]  . سعد  

ا إنَّ ، عن النبي ‘ قال: <عن أبي هريرة    م مَّ
 ولًدا أو ، نشَرهُ  علًما : موت ه   بعدَ  وحَسنات ه   عمل ه   من  الُمْؤم نَ  يلحُق 
ثَهُ  ُمصَحًفا أو ، ترَكهُ  صال ًحا   البن   بيًتا  أو ، أو َمسِجًدا بَناه  ، ورَّ

بيل  بَناهُ  ت ه  أو َصدقًة أخرَجها م ن مال ه  في    ، أو َنْهًرا أجراه  ،  السَّ حَّ  ص 
 . [   األلباني   وحسنه  ماجه   ابن   أخرجه ] >.  موت ه    بعد    من   تلَحقهُ   وحيات ه  
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 وترميمها   املساجد   بناء فضل ـ    3
 

 ين ىن نن من زن رن مم}  : تعالى الل    قال   
 خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 [. 18  : التوبة ]   {. هب  مب  خب  حب جب  هئ

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ}  : تعالى الل  قال  
 [. 18  : الجن ]  {. ىب

  : ‘ الل رسول  قال قال:  عن عثمان بن عفان  
َتِغي مسِجًدا  بَنَى  َمنأ <   في مْثلَهُ  لَهُ  اللُ  بَنَى  ،الل   وَجهَ  بِهِ  يَبأ

 [. صحيحيهما   رواه البخاري ومسلم في ]   >. الجنَّة  
 بنى َمن< :قال ‘ النبي عن ، عباس ابن عن 

َحصِ  ولَو َمسجًدا لل  بيًتا له   الل   بنى ،لَبيأِضها (2)قَطَاة   (1)َكِمفأ
ــ  المفحص: من الفحص، تفحصه أي تكشفه، والفحص: البحث والكشف،   (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيضها. )النهاية في غريب الحديث واألثر( البن  والمراد به: عش الطير ل

 ــ بتصرف يسير.  األثير 
 =  القطاة: القطا طائر معروف سمي بذلك لثقل مشيه، واحدته قطاة.  (2)
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 [. في صحيح الجامع     وصححه األلباني   أحمد   رواه ]  >. الجنَّةِ   في
ا إنَّ < : قال  ‘  النبي  عن  ،  هريرة  أبي  عن    م مَّ

 ولًدا أو  ، نشَرهُ  علًما  : موت ه   بعدَ  وحَسنات ه   عمل ه   من  الُمْؤم نَ  يلحُق 
ثَهُ  ُمصَحًفا أو  ، ترَكهُ  صال ًحا   البن   بيًتا  أو  ،َبناه   َمسِجًدا  أو  ، ورَّ
بيل   ت ه   في  مال ه   م ن  أخرَجها  َصدقةً  أو  ، أجراهُ  نَْهًرا  أو  ، بَناهُ  السَّ حَّ  ص 
 . [   األلباني   وحسنه  ماجه   ابن   أخرجه ] .  > موت ه    بعد    من   تلَحقهُ   وحيات ه  

  أحبُّ <  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة  
 [. في صحيحه   مسلم   رواه ]   >. المساجد   الل   إلى   ( 1) البقاع 

 

 
ــ  : هو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض ألنها تفحص عنه  األلباني قال  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكون موضًعا  التراب، وهذا مذكور ْلفادة المبالغة، وإال فأقل المسجد أن 
 لصالة واحد. 

قلت: وأيًضا فيه الداللة على أن المشاركة في بناء المسجد ولو بشيء يسير   
 يحصل به األجر الكثير. 

 البقاع: جمع مفردها ُبقعة، والبقعة بمعنى: القطعة من األرض. )تاج العروس(.  (1)



 

 

Z Z Z  
  

 

. . 

 إحتاف الربية بفضل األعمال اخلريية

  

 القرآن  تعليم فضل  ـ    4
 القرآن حمفظ   وكفالة

 
 مت زت رت يب ىب نب مب}  : تعالى الل  قال  
 [. 33  فصلت: ]   {. مث زث رث يت ىت نت

 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ}  : الل تعالى  قال  
 مت زت يبرت ىب نب مب زب رب

 [. 129البقرة:  ]   {. ىت  نت

  جح  مج  حج  مث  هت قال الل تعالى: }  
 [. 51العنكبوت:  ]   {. مخ   جخ   مح 

  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن عثمان بن عفان  
كم <   ومسلم في صحيحيهما[   البخاري   ]رواه   >. وعلَّمه   القرآن   تعلَّم   من   خير 

وعنه قال: قال ‘: <إن أفضلكم من تعلم القرآن   
 ]رواه البخاري في صحيحه[.وعلَّمه>.  
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 الل رسول  قال قال:  عن عبد الل بن مسعود  
، والحسنة  حسنة  فله به  الل  كتاب  من حرفا  قرأ  من<  :‘ 

 ،حرف  ألف  ولكن  ، حرف  { خل}  أقول  ال  بعشر أمثالها، 
   >. حرف  وميم   ، حرف  والم 
 [.في السلسلة الصحيحة: إسناده جيد رجاله ثقات    أخرجه الترمذي، قال األلباني] 

  من <  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة  
  أن  غير   من  اتَّبَعه  من  أجور   مثُل  األجر   من  له  كانَ  هدى  إلى  دعا 

 .[في صحيحه   مسلم  رواه]  >. شيًئا   أجور هم   من   يُنقَص 

  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن أبي أمامة الباهلي  
  في  النملةَ  حتى  واألرض   السماوات   وأهَل  ومالئَكته  اللَ  إنَّ < 

عل ِم   على   ليصل ون   الحوتَ   وحتى   ، ُجحرها   .>الخيرَ   الناسِ   م 
   [.  األلباني   وصححه   الترمذي   رواه ] 
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 املصاحففضل نرش  ـ    5
 

 جي يه ىه مه جه ين ىن}  : تعالىالل  قال  
  {. ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 [. 9  : اْلسراء ] 
 مج حج مث هت مت ختقال الل تعالى: } 
 [. 1]الفرقان:    {. جخ  مح  جح

 الل رسول  قال قال:  الباهلي  عن أبي أمامة  
 >. ألصحابه  شفيًعا  القيامةِ  يومَ   يأتي   فإنه   ، القرآنَ   اقأَرؤوا<  : ‘ 

 [. في صحيحه   مسلم   رواه ] 
 سبعٌ <  :‘  الل  رسول  قال قال:  عن أنس  

 أو ، علًما  علم  ن مَ  : بعد موته قبر ه  في  وهو أجرهن  للعبد   يجري 
 ، مسجًدا  بنى  أو  ، نخاًل  غرس  أو  ، بئًرا حفر  أو  ، نهًرا  ( 1)ا رَ كَ 
   >. موت ه   بعدَ   له  يستغفرُ   ولًدا   ترك  أو   ، مصحًفا   ث ور   أو 

 [.  أخرجه البيهقي وحسنه األلباني ] 
ــ  وجوده،  كرا: بمعنى حفر، والمقصود أنشأ نهًرا وحفره من بعد عدم  (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأجرى الماء فيه. 
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  من <  : ‘ الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة  
  أن  غير   من  اتَّبَعه  من  أجور   مثُل  األجر   من له  كانَ  هدى  إلى  دعا 

 [.في صحيحه   مسلم رواه ]   >. شيًئا   أجور هم   من   يُنقَص 

 إنَّ <  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة  
ا  ِمنَ  يلحق   ِممَّ ؤأ   ،نشَره   علًما  : موتِهِ  بعدَ  وحَسناتِهِ  عملِهِ  من  الم 
َثه   م صَحًفا  أو  ، ترَكه   صالًِحا  ولًدا  أو   أو ، بَناه   َمسِجًدا  أو  ، ور 
بيلِ  البنِ  بيًتا  ًرا  أو  ، بَناه   السَّ  ِمن أخرَجها  َصدقةً  أو  ، أجراه   نَهأ
ِتهِ   في   مالِهِ    >. موتِهِ   بعدِ   من   تلَحقه    وحياتِهِ   ِصحَّ

 [.   األلباني   وحسنه   ماجه   ابن   أخرجه ] 
 آيةً  مَ لَّ عَ  <من  ‘:  الل  رسول  قال  قال:  عن أنس  

>  ما   ثواب ها   له    كانَ  ،   الل   كتاب    من     . تليتأ
 . [   أخرجه أبو سهل القطان وصححه األلباني ] 

قال: قال رسول الل  عن عبد الل بن مسعود  
‘: <ال حسد إال في اثنتين: رجل  آتاه الل مااًل فسلَّطه على 
هلكته في الحق، ورجل  آتاه الل الحكمة، فهو يتقي بها،  

 . [ متفق عليه ] .  ويعلمها> 
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 األيتام  كفالة فضل  ـ    6
 

 خت حت جت هب مب خب حب}  : تعالىالل  قال  
 [.الضحى ]   { مح جح مج حج مث هت مت

  مص  خص حص مسقال الل تعالى: } 
 [. 83]البقرة:  ...{  جض

  خم  حم جم يل ىل ملقال الل تعالى: } 
 ين  ىن من خن حن جن يم  ىم مم

 ىي  مي خي حي  جي يه ىه مه جه 
 [.177]البقرة:  ...{ يي

 خل حل جل مك خكلك حك جك قال الل تعالى: } 
 هن  من خن جنحن مم خم  حم جم  هل مل

 [. 215]البقرة:  {  حي جي ٰه مه جه
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  َوكافل   أنا <  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن سهل   
بَّابةِ  وأشارَ  >. َهَكذا  الجنَّةِ  في  اليتيِم  سطى  بالسَّ جَ  ، والو    وفرَّ
 . [ البخاري في صحيحه رواه  ]   > شيًئا   بينَهما 

كافل  <  ‘:  الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة  
اليتيم له، أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة> وأشار مالك  

 رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ[. ]   بالسبابة والوسطى. 
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 واملساكني األرامل   إاعنة فضل ـ    7
 

  خم  حم جم يل ىل ملقال الل تعالى: } 
 ين  ىن من خن حن جن يم  ىم مم

 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 [. 177]البقرة:  ...{  ٰذ

 حي جي يه ىه مه جه قال الل تعالى: }  
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 [. 13اإلنسان:  ] {  نث مث زث رث يت

اعي <  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة     السَّ
جاهدِ  ، والمسكين   األرملة   على   القائمِ  أو  ، اللِ  سبيلِ  في  كالم 
 . [ يهما في صحيح ومسلم  البخاري    رواه ] . > النهارِ   والصائمِ   الليلَ 
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: )كان رسول الل ‘   عن عبد الل بن أبي أوفى  
رَ  ي كِثر   كأ ر  الخطبة  ، ي طيل  الصالة و  ، وَ غأ وي ِقل  اللَّ  ، الذ    ، وي قص 

فيقضي له   ؛ وال يأنف أن يمشي مع األرملة والمسكين 
 . [   أخرجه النسائي وصححه األلباني ]     الحاجة( 

  الساعي<  : ‘ رسول الل  قال قال:  عن أبي هريرة  
 وأحسب ه ــ  اللِ  سبيلِ  في  كالمجاهد   ، والمسكين   األرملة   على 
  >. ر  طِ فأ ي    ال   وكالصائمِ   ، ( 1)ت ر  فأ يَ   ال   وكالقائمِ   ــ   قال 

 [. ما في صحيحه   مسلم البخاري و رواه  ] 

:  رسول الل ‘ قال قال:  عن أبي سعيد الخدري  
إن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحُب المسلم هو لمن  < 

]رواه مسلم في  >. أعطى منه اليتيم، والمسكين، وابن السبيل 
 صحيحه[.

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي ال يتعب وال يكسل، والفتور ضد النشاط.  (1)
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 ادلاعة  كفالة فضل  ـ    8
 

  زن  رن  مم  ام  يل  ىل }  : تعالى الل  قال  
   {. ني  مي  زي   ٰىري ين  ىن  نن  من 

 . [ 104  : عمران   آل ] 
  حق مف خف حف جف مغ جغقال الل تعالى: } 
  خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 [. 122]التوبة:    {. مل

 زث يترث ىت نت مت زت رت}  : تعالى الل  قال  
 [. 108  : يوسف ]  {. يثىف  ىث نث مث

 مت زت رت يب ىب نب مبقال الل تعالى: } 
 [. 33]فصلت:    {. مث زث رث يت  ىت نت

  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن سهل بن سعد  
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يَ  أَلَنْ <     . > ( 1) النََّعم    حمرُ   م نْ   لََك   خيرٌ   ، واحًدا   رجاًل   بَك   اللُ   يَْهد 
 . ]رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما[ 

  دعا  من <  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة  
  أن  غيِر  من  اتَّبَعه من  أجورِ  مثل   األجِر  من  له  كانَ  هدى  إلى 

 [.في صحيحه   مسلم رواه ]   >. شيًئا  أجوِرهم   من   ي نقَص 

 اللَ  إنَّ <  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن أبي أمامة  
حرها  في  النملةَ  حتى  واألرضِ  السماواتِ  وأهَل  ومالئَكته   ، ج 
عل مِ  على  ليصل ون  الحوتَ  وحتى    الترمذي  رواه ]  >. الخيرَ  الناسِ  م 
 [.   األلباني   وصححه 

قال: قال رسول الل ‘: <إن الدال   عن بريدة  
 >. على الخير كفاعله 
 اْلمام أحمد في مسنده، وقال محققه: إسناده صحيح[.   رواه ] 

 

 
ــ  المثل   حمر النعم: هي اْلبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في نفاسة الشيء. 



 

 

Z Z Z  
  

 

. . 

 إحتاف الربية بفضل األعمال اخلريية

  

 اعم  بشك   اإلاغثة فضل  ـ    9
 

  من <  : ‘ الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة  
َس  َس  ، الدنيا  ك َرِب  من  ( 1)ك ربةً  مؤمن   عن  نفَّ   ك ربةً  عنه  الل   نفَّ
َرِب  من   عليه  الل   يّسرَ  ، معسر   على  يّسرَ  ومن  ، القيامةِ  يومِ  ك 
 الدنيا  في  الل   ستره  ، مسلًما  سترَ  ومن  ،واآلخرةِ  الدنيا  في 

 >.أخيه  عونِ  في  العبد   كان  ما  العبدِ  عونِ  في  والل   ، واآلخرةِ 
 [. في صحيحه   مسلم   رواه ] 

 النبي   إلى  رجل  جاء قال:  عن عبد الل بن عمر  
  : ‘  فقال  ؟ الل   إلى  أحبُّ  الناس   أي   اللِ  رسولَ  يا  فقال  ‘ 
مأ  الل   إلى  الناس   أحبُّ  ه  َفع    اللِ  إلى  األعمالِ  وأحب   ، أنأ
ور   ر  ِخل ه  ت  س  ْرَبةً   عنه    ْكِشف  ت  أوْ   ، مسلم    على   دأ ِضيت   أوأ  ، ك   عنه    قأ
د   أوأ  ، َديأًنا  ر  وًعا  عنه   َتطأ ِشي  وألنأ  ، ج   في المسلم  يأَخ  مع  أَمأ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي مصيبة، والغم الذي يأخذ النفس من شدته لتضييق النفس على صاحبه   (1)

 من الغم والحزن. 
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َتِكَف  أنأ  من  ِإلَيَّ  أحب   حاَجة    وَمنأ  ، شهًرا  المسجدِ  في  اعأ
َرَته   الل   سترَ  غضَبه   َكفَّ    شاءَ  ولَوأ  ، ( 2)ا َغيأظً  ( 1)َكَظمَ  وَمنأ  ، َعوأ
ِضَيه   أنأ  َضاه   ي مأ  َمَشى  وَمنأ  ، القيامةِ  يومَ  ضى ر  قلَبه   الل   َمألَ  أَمأ
ِبَتَها  حتى  ِتهِ حاجَ  في  المسلم  ه أَِخي مع   تعالى الل   َبتَ ـ أَثأ  له   ي ثأ
وَء  وِإنَّ  ، األَقأَدامِ  تزل   يومَ  قََدَمه   ل قِ  س  ِسد  ل  الخ    كما  ، الَعَملَ  ي فأ
ِسد    [   وحسنه األلباني في جامعه،  أخرجه الطبراني  ]   >. الَعَسلَ  الَخل    ي فأ

 

 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عه واحتمال سببه والصبر عليه. )النهاية في غريب الحديث واألثر(   (1) أي تجر 

 . البن األثير 
 غيًظا: أي يتلظَّى ويتوقَّد.  (2)
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 الصائم  إفطار فضل ـ   10
 

  الل  رسول  قال قال:  عن زيد بن خالد الجهني  
  من  ينقص   ال  أنه  غير  ، أجره  مثل   له  كان  صائًما  فط ر  من <  : ‘ 
 . [   وصححه األلباني   ، أخرجه الترمذي ]   . > شيًئا   الصائِم   أجر 

 ي هاأ <  : ‘ قال قال:  عن عبد الل بن سالم  
وا  الناس   وا  ،السالمَ  ( 1)أَفأش   والناس   وَصل وا  ، الطعامَ  وأَْطِعم 
لوا   ، نِيَام   خ   . [   وصححه األلباني   الترمذي   رواه ]   . > بَساَلم    الجنةَ   َتدأ

قال: أفطر رسول الل ‘    عن عبد الل بن الزبير    
فقال: <أفطر عندكم الصائمون، وأكل  عند سعِد بن معاذ  

 طعامكم األبرار، وصلت عليكم المالئكة>.
 [ ]رواه ابن ماجه في مسنده، وصححه األلباني  

 
ــ  وه.  (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أي أظِهر 
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 الطعام   إطعام فضل ـ    11
 

 جي يه ىه مه جه} : تعالىالل  قال  
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 رت يب ىب نب مب زب ( 1) رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 [. اْلنسان ]  {. نت مت زت

  {. خم  حم   جم   يل   ىل   مل  خل قال الل تعالى: }  
 [. 92]آل عمران:  
  خئ حئ جئ ييقال الل تعالى: }  
 [.28]الحج:    {. مئ

 ( 2) مخ جخ مح جحقال الل تعالى: }  
 [. 36الحج:  ]   {. ( 3) جس

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : قمطريًرا: أي طوياًل. قال ابن عباس  (1)
ًفا.  (2)  القانع: الفقير الذي ال يَسأل الناس تقن ًعا وتعف 
 الفقير الذي يَسأل الناس. المعتر:  (3)



 

 

Z Z Z  
  

 

. . 

 إحتاف الربية بفضل األعمال اخلريية

 :‘رسول الل  قال قال: عن عبد الل بن سالم   
وا  الناس   ي ها أ <  وا  ، السالمَ  ( 1)أَفأش   وَصل وا ، الطعامَ  وأَْطِعم 

لوا   ، نَِيام    والناس   خ    . > بَساَلم    الجنةَ  َتدأ
 [.   أخرجه الترمذي وصححه األلباني ] 

إلى رجل جاء قال:  عن عبد الل بن عمرو  
؟ فقال أحبُّ إلى الل   الناس  أي   فقال يا رسوَل اللِ  ‘النبي  
وأحب  األعماِل إلى اللِ ، الناس  إلى الل  أْنَفُعُهمْ أحبُّ ‘: 
   ور ر  ِخل ه  على مسلم ، أوأ تس  بَةً تدأ ِشف  عنه  ك رأ ، أوأ  ( 2)كأ
ًنا، ت ِضي عنه  َديأ وًعاقأ د  عنه  ج  ِشي مع أَخ ، أْو َتْطر   يوألنأ أَمأ

َتِكَف في المسجدِ  المسلم  في حاَجة  أحب  ِإلَيَّ من أنأ اعأ
َرَته ، وَمنأ َكَظمَ   (3)شهًرا، وَمنأ َكفَّ غضَبه  ستَر الل  َعوأ

َضاه  َمألَ الل  قلَبه  ر(4)اَغيأظً  ِضيَه  أَمأ يوَم   ضى، ولَوأ شاءَ أنأ ي مأ
ــ  وه.  (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أي أظِهر 

أي مصيبة، والغم الذي يأخذ النفس من شدته لتضييق النفس على صاحبه   (2)
 من الغم والحزن. 

عه واحتمال سببه والصبر عليه. )النهاية في غريب الحديث واألثر(   (3) أي تجر 
 . البن األثير 

 غيًظا: أي يتلظَّى ويتوقَّد.  (4)
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ِبتَ حتى  ِتهِ في حاجَ  المسلم هالقيامةِ، وَمنأ َمَشى مع أَِخي له   َهاي ثأ
َبَت الل   ل ِق  تزل  قََدَمه  يوَم  تعالى أَثأ وءَ الخ  األَقأَدامِ، وِإنَّ س 

ِسد  الَخل  ل ِسد  الَعَمَل، كما ي فأ   >. الَعَسلَ  ي فأ
 [.   ]أخرجه الطبراني وحسنه األلباني 

 :‘  النبيَّ  سأل  رجالً  أن  : عمرو بن  الل عبد  عن  
؟  اْلسالمِ  أي    من على  السالمَ  وَتقَرأ   ، الطعامَ  ت طِعم   : قال  خير 

 [.رواه البخاري في صحيحه ]   >. َتعرِفأ   لم   من   وعلى   َعَرفَت، 

ك مْ <  : أن النبي ‘ قال  صهيب  عن     أطعمَ  من  خير 
 [.   األلباني   وحسنه   أحمد   أخرجه ]     >. السالم   وردَّ   الطعام، 

قال: قال رسول الل  عن أبي موسى األشعري  
وا العاني ــ يعني األسير ــ، وأطعموا الجائع، وعودوا  ‘: <فكُّ

 [. رواه البخاري في صحيحه ]   المريض> 
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 والزرع  الغرس فضل  ـ    12
 

 :‘ الل  رسول  : قال قال  عن أنس بن مالك  
  أو  طير   منأه   فيأأك ل   زرًعا  يزرع   أو  غرًسا  يغرس   مسلِم   من  ما < 

  >. صدقة   بِهِ   لَه    كانَ   إالَّ   ، بَهيمة    أو   إنسان  
 . ]رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما[ 

قال: قال رسول الل ‘: <ما من  عن جابر  
مسلم يغرس غرًسا إال كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق 
منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير 

 أحد إال كان له صدقة>.    ( 1) فهو له صدقة، وال يرزؤه
 ]رواه مسلم في صحيحيه[. 

قال: قال رسول الل ‘:  عن أنس بن مالك  
<إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها>. 

 ]رواه اْلمام أحمد في مسنده، قال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم[. 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يرزؤه: أي ينقصه، أو يأخذ منه. (1)
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 ( 1) نيحة فضل املـ   13
 

  منح  ، عن النبي ‘ قال: <من عن أبي هريرة  
  ( 2) منيحة، غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها 

 ]رواه مسلم في صحيحه[.  >. ( 3)وغبوقها 

  أربعونَ <  قال:  ‘  النبي  عن  ، عمر  ابن  عن  
ن   ، َخصلةً   منها بَخصلة   يعمل   عامل   من  ما  ، الَعْنزِ  َمِنيحة   أعاله 
  >. الجنةَ   بها   الل   أدخلَه    إال   ، موعوِدها   وتصديقَ   ، ثوابِها   رجاَء 

 [.في صحيحه   البخاري   ]رواه 
، عن النبي ‘ قال: <نعم  عن أبي هريرة  

،  ( 4)المنيحة  اللقحة  الصفي  منحة، والشاة الصفي، تغدو بإناء 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنيحة: هي العطية من الناقة أو البقرة أو الشاة ذات اللبن.  (1)
 الصبوح: الشرب أول النهار.  (2)
 الغبوق: الشرب أول الليل.  (3)
 الصفي: الكثيرة اللبن تغدو بإناء وتروح بإناء.  (4)
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 . ]رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما[ وتروح بإناء>.   
قال: جاء أعرابي إلى  عن أبي سعيد الخدري  

 الهجرةَ  عن الهجرة؟ فقال: <ويحك، إنَّ  النبي ‘ فسأله 
>؟ قال: نعم، قال: <فتعطي بِ من إِ  ، فهل لكَ يد  دِ ا شَ هَ شأن   ل 

صدقتها>، قال: نعم، قال: <فهل تمنح منها شيًئا>؟ قال:  
قال: <فاعمل نعم، قال: <فتحلبها يوم وردها>؟ قال: نعم، 

 . من وراء الِبَحار، فإنَّ الل لن يَِتَرك من عملَِك شيًئا> 
 . [ في صحيحه ]رواه البخاري  

  رجل   أال ، عن النبي ‘ قال: < عن أبي هريرة  
،  وتروح  . ( 2) بع س   تغدو  . ( 1)يمنح  أهَل بيٍت ناقةً    إنَّ  بع س 

 ]رواه مسلم في صحيحه[. >.  لَعظيم    أجَرها 
 

 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنثى اْلبل.  (1)
 . رأي القدح الكبي  (2)
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 وإقراضه املال   منيحة فضل  ـ    14
 

قال: سمعت رسول الل   عن البراء بن عازب  
  ( 2) هدى  أو ، ( 1)أو َوِرق  ، لبن من منح منيحة ‘ يقول: < 

 ، كان له مثل عتق رقبة>. ( 3)زقاقاً 
 [. ]أخرجه الترمذي وصححه األلباني  

  سمعت رسول الل  قال:  عن النعمان بن بشير  
من منح منيحًة وِرًقا، أو ذهًبا، أو سقى لبًنا، أو أهدى <  ‘: 

   >.كعدل رقبة زقاًقا، فهو  
 [. رواه اْلمام أحمد في مسنده، قال محققه: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن ] 

 

 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي الدراهم المضروبة من الفضة. )مختار الصحاح(. (1)
(2)  .  هدى: دلَّ
الَّ أو األعمى على طريقه.   (3)  أي الطريق، يريد َمنأ َدلَّ الضَّ
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 ( 1) اللب   منيحة ـ   15
 

قال: سمعت رسول الل   عن البراء بن عازب  
  ( 3) هدى  أو ، ( 2)أو َوِرق  لبن،  من منح منيحة ‘ يقول: < 

 كان له مثل عتق رقبة>. ،  ( 4)زقاقاً 
 [. ]أخرجه الترمذي وصححه األلباني  

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المنيحة: هي العطية من الناقة أو البقرة أو الشاة ذات اللبن.  (1)
 أي الدراهم المضروبة من الفضة. )مختار الصحاح(. (2)
(3)  .  هدى: دلَّ
الَّ أو األعمى على طريقه.  (4)  أي الطريق، يريد َمنأ َدلَّ الضَّ
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 ادليون  سداد فضل ـ    16
 

 النبي   إلى رجل  جاء قال:  عن عبد الل بن عمر  
؟ فقال ‘: أحبُّ إلى الل   الناس   أي   اللِ  رسولَ  يا  فقال  ‘ 

مأ أحبُّ الناس  إلى الل   ه  َفع    وأحب  األعماِل إلى اللِ ، أنأ
ور   ر  ِخل ه  ت س  بَةً ت مسلم ، أوأ  على  دأ رأ ِشف  عنه  ك  ْقِضي  تأْو ، ( 1)كأ

د   ، عنه  َدْيًنا  ر  وًعا  عنه   أوأ َتطأ ِشي  وألنأ ، ج    المسلم  ي أَخ  مع  أَمأ
َتِكَف  أنأ  من ِإلَيَّ  أحب   حاَجة   في   وَمنأ ، شهًرا  المسجدِ  في  اعأ
َرَته   الل   سترَ  غضَبه   َكفَّ    شاءَ  ولَوأ ، ( 3)ا َغيأظً  ( 2) َكَظمَ  وَمنأ ، َعوأ
ِضَيه   أنأ  َضاه   ي مأ  َمَشى  وَمنأ ، القيامةِ  يومَ  ضى ر  قلَبه   الل   َمألَ  أَمأ
ِبَتَها  حتى  ِتهِ حاجَ  في  المسلم  ه أَِخي مع   تعالى الل   َبتَ ـ أَثأ  له   ي ثأ
وَء  وِإنَّ ، األَقأَدامِ  تزل   يومَ  قََدَمه   ل قِ  س  ِسد  ل  الخ    كما ، الَعَملَ  ي فأ

ــ  أي مصيبة، والغم الذي يأخذ النفس من شدته لتضييق النفس على صاحبه   (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من الغم والحزن. 

عه واحتمال سببه والصبر عليه. )النهاية في غريب الحديث واألثر(   (2) أي تجر 
 . البن األثير 

 غيًظا: أي يتلظَّى ويتوقَّد.  (3)
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ِسد     [.   ]أخرجه الطبراني وحسنه األلباني >.  الَعَسلَ  الَخل    ي فأ

قال رسول الل ‘:  قال:  عن حذيفة بن اليمان  
<تلقت المالئكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت 

الخير شيًئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا من 
 [.رواه البخاري في صحيحه ]>.  عن الموسر، قال: فتجاوزوا عنه 
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 الفقرية  لألس   ابليوت   بناء فضل ـ    17
 

  إنَّ <  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة  
ا  ِمنَ  يلحق   ِممَّ ؤأ   ،نشَره   علًما  : موتِهِ  بعدَ  وحَسناتِهِ  عملِهِ  من  الم 
ثَه   م صَحًفا  أو  ، ترَكه   صالًِحا  ولًدا  أو   أو ، بَناه   َمسِجًدا  أو  ، ورَّ
بيلِ  البنِ  بيًتا  ًرا  أو  ، َبناه   الس   ِمن أخرَجها  َصدقةً  أو  ، أجراه   نَهأ
ِتهِ   في   مالِهِ    >. موتِهِ   بعدِ   من   تلَحقه    وحياتِهِ   ِصحَّ

 [.  األلباني   وحسنه  ماجه   ابن   أخرجه ] 
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 الرشعية   واملكتبات  الكتب فضل  ـ   18
   ( توزيع   ، طباعة ) 

 
  من <  : ‘  الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة  

  أن  غير   من  اتَّبَعه  من  أجور   مثُل  األجر   من  له  كانَ  هدى  إلى  دعا 
 [.في صحيحه   مسلم   رواه ]  . >شيًئا   أجور هم   من   يُنقَص 

 الل  رسول  قال قال:  عن أبي مسعود األنصاري  
  >. فاعلِه   أجِر   مثل    فله  خير    على  َدلَّ   من <   ‘: 

 . [ في صحيحه   مسلم   ]رواه 
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 والكتيبات الكتب   تأيلف فضل  ـ   19
 منها  ستفاد لي   ونرشها   واملطبواعت 

 
  ‘:  الل رسول   قال قال:    عن أبي أمامة الباهلي    

هم  عليِهم  تجري  أربعة  <   مرابًِطا  ماتَ  رجل   الموِت:  بعدَ  أ جور 
ه  ِعلًما  َعل م  ورجل   اللِ،  سبيلِ  في  ِملَ  ما  عليهِ  َيجري  فأجر   ع 
ها  صدقًة،  أجَرى  ورجل   ، بهِ  ، ما  له   فأجر   تركَ  ورجل   َجرتأ

 [.   أخرجه أحمد وصححه األلباني ]   . > له    يَدعو   صالًحا   ( 1)ولًدا 

  من <  ‘:  الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة  
  أن  غير   من  اتَّبَعه  من  أجور   مثُل  األجر   من  له  كانَ  هدى  إلى  دعا 

 . [ في صحيحه   مسلم   ]رواه   . >شيًئا   أجور هم   من   يُنقَص 

قال: قال رسول الل  عن عبد الل بن مسعود  
‘: <ال حسد إال في اثنتين: رجل  آتاه الل مااًل فسلَّطه على 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كالهما. الولد هنا بمعنى االبن أو االبنة، ال فقط الذكر بل   (1)
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هلكته في الحق، ورجل  آتاه الل الحكمة، فهو يتقي بها،   
 . [ متفق عليه ] .  ويعلمها> 
 

 
 



 

 
Z Z Z 

 

  
 

. 

 إحتاف الربية بفضل األعمال اخلريية

 

45

 املرىض  عالج فضل ـ    20
 

قال رسول الل ‘:  قال:  عن عبد الل بن عمر  
ه ، وَمنأ كان في  المسلُم أخو المسلم، ال يَْظل ُمهُ <  لِم  وال ي سأ

َج عن مسلم  ك ربةً    ( 1)حاجةِ أخيه كان الل  في حاجِتهِ، وَمنأ فرَّ
بَاِت يومِ القيامةِ، وَمنأ َسَتَر مسلًما  ر  َج الل عنه كربًة ِمنأ ك  فرَّ

 . [ ما في صحيحه   ومسلم   البخاري ]رواه    >. سَتَره الل  يوَم القيامةِ 

  َمن <  : ‘ الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة  
نيا  في  الل   سَتره  المسلمَ  أخاه  سَتر  ج  وَمن  واآلخرةِ  الد   عن فرَّ
ج  ( 2) ك ربةً  مسلم    في والل   القيامةِ  يومِ  ك َرِب  ِمن  ك ربةً  عنه  الل   فرَّ
  >. أخيه   عونِ   في   العبد    كان   ما   العبدِ   عونِ 

 . [ محققه: إسناده صحيح ، قال  أخرجه ابن حبان في صحيحه ] 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي مصيبة، والغم الذي يأخذ النفس من شدته لتضييق النفس على   ( 2ــ  1)
، أو مصيبة. مرض   ، سواء كان بسبب صاحبه من الغم والحزن   أو غم 
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: يا رسول الل أرقي؟  عن جابر    قال: قال رجل 
 قال: <من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل>. 

 . ]رواه مسلم في صحيحه[ 
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 املعلِّم  كفالة فضل  ـ    21
 

عل م  <  ‘:  الل  رسول  قال قال:  عن جابر     م 
 >. حار الب   في   الحيتانُ   حتى   شيٍء،   كل   له   يَستغِفر   الخيِر 

 [   أخرجه الطبراني وصححه األلباني ] 

قال: قال رسول الل ‘:  عن أنس بن مالك  
 <إنَّ الدالَّ على الخير كفاعله>.

 [.أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب، وصححه األلباني  ] 
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 العلم  طالب  كفالة فضل  ـ    22
 

 ‘: الل  رسول  قال قال:  عن أنس بن مالك  
 >.كفاعله   الخير  على   الدالَّ إنَّ  < 

 [.  وصححه األلباني   وقال: حديث غريب،   أخرجه الترمذي ] 

دِ  على  أَخوانِ  كانَ  قال:   مالك  بن  أنس  عن    َعهأ
  ، ( 2)يحتِرف   واآلخر   ‘  النَّبيَّ  ( 1) يأتي  أحُدُهما  فَكانَ  ‘  النَّبي  
 ق  زَ رْ ت   لعل كَ <  فقاَل:  ‘  النَّبي   إلى  أخاه   المحترف   فَشَكى 

 [.   وصححه األلباني   وقال: حسن صحيح،   أخرجه الترمذي ]   >. ِبهِ 
 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي يأخذ منه العلم.  (1)
أي يعمل بحرفة من الحرف اليدوية، والمقصود أنه مشغول بدنياه عن   (2)

 سبحانه. طلب العلم الشرعي بما أحل الل 
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 واملحتاجني  الفقراء   مساعدة فضل  ـ    23
 للتنقل   وسائل  بإعطائهم 

 دراجة( )سيارة، 
 

 في نحن  ينما ب  قال:   الخدري  سعيد  أبي  عن  
 فجعل قال:  له.  راحلة   على  رجل   جاء  إذ  ‘،  النبي   مع  سفر  

  كان  من <  ‘:  اللِ  رسول   فقال  وشمااًل.  يميًنا  بصَره  يصرف 
دْ   ظهرٍ   فضل    معه    فضل    له   كان   ومن   . له   ظهرَ   ال   من   على   به   فلَيع 
دْ  زادٍ  من  ، قال: فذكر من أصناف  > له  زاد  ال  من  على  به  فلَيع 

   . المال ما ذكر حتى رأينا أنه ال حقَّ ألحد  منا في فضل  
 [.صحيحه   رواه مسلم في ] 
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 يلغرسوها للفقراء   باألرض   اتلربع فضل ـ    24
 

 أرض   إلى خرج ‘  النبيَّ  أنَّ  : عباس ابن  عن  
  فالن ،  ( 2) ا اهَ رَ تَ اكأ  : فقالوا  . >هذه  لمن <  فقال:  زرًعا،  ( 1)تهتز  
ذَ  أنْ  من  له  خيًرا  كان  إياه،  منحها  لو  إنه  أما <  : فقال   عليها  يْأخ 
 [.رواه البخاري في صحيحه ]   . > معلوًما   أجًرا 

<أَلَنأ  أن رسول الل ‘ قال: عن ابن عباس  
ًجا يمنح الرجل  أخاه أرَضه  خير  له من أن يأخذ عليها  َخرأ

 [.في صحيحه   مسلم رواه  ]   .   معلوًما> 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي من كثرة الزرع فيها.  (1)
 أي استأجرها.  (2)
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   فيها   ودفنهم  للموىت  القبور   حفرفضل  ـ   25
 وجتهزيها بما يلزمها    وبناء مغاسل املوىت 

 من أكفان وحنوط ونعوش وأدوات غسل ونقل 
 

لَ  َمن <  ‘:  قال قال:  عن أبي رافع    مسلًِما غسَّ
ًة،  أربعينَ  الل   له   غفرَ  علَيهِ  فََكتمَ    ( 1)فأجن ه   له   حفرَ  وَمن  مرَّ
 وَمن  ، القياَمِة  يومِ  إلى  إي اه   أسكنَه   مسكنٍ  كأَجِر  علَيهِ  أ جِريَ 
نَه   ندسِ  ِمن  الِقيامةِ  يومَ  الل   ( 2)كساه   كفَّ   ( 4)وإستبرقِ  ( 3)س 
 .>الجنَّةِ 

، وأقره  أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم ] 
 [. رجاله رجال الصحيح الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع:  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أََجنَّه: أي ستره، وكتمه وأََكنَّه، فأخفاه وواراه.  (1)
 أي ألأبسه. (2)
 ناعم رقيق الديباج أو الحرير.  (3)
 غليظ الديباج أو الحرير.  (4)



 

 

Z Z Z  
  

 

. . 

 إحتاف الربية بفضل األعمال اخلريية

 

 املدارس   بناء فضل ـ    26
 

 صنائع  < قال:  ‘ النبي عن   سلمة  أم  عن  
وءِ  ( 3) مصارعَ  ( 2) تقي  ( 1) المعروفِ  َدقة   ، الس   ت طِفئ   ( 4) فًيا خِ  والصَّ
ب   غَضبَ  حِم  وِصلة   ، الرَّ رِ  في  تزيد  الرَّ م    معروف   وكل   ، الع 
نيا  ي ف  المعروفِ  وأهل   ، صَدقة    في  المعروفِ  أهل  هم  الد 
 [.  أخرجه الطبراني وحسنه األلباني ]   >. ( 5)اآلِخرةِ 

قال: قال رسول الل ‘:   عن سهل بن سعد  
ِر النََّعِم   . > ( 6) <أَلَن يهدي الل بك رجاًل واحًدا خير  لك من ح مأ

 [. متفق عليه ] 
ــ   أي أعمال الخير.  (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي ت بعد إبعاد الحفظ والحماية والوقاية.  (2)
رِع الرجل: أي َهلك  أي  (3)  الرجل وق تِل ومات وانتهى أمره. نهايات السوء ومهالكها، مثل قول العرب: ص 
 من شدة اْلخالص.  (4)
 وهذا من قبيل )الجزاء من جنس العمل(.  (5)
المثل   حمر النعم: هي اْلبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها  ( 6) 

 في نفاسة الشيء. 
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 املستشفيات  بناء فضل ـ    27
 

صنائع  < قال:  ‘ النبي عن   سلمة  أم  عن  
وءِ  ( 3) مصارعَ  ( 2) تقي  ( 1) المعروفِ  َدقة  خِ  ، الس  ت طِفئ    ( 4) فًيا والصَّ

ب   حِم ، غَضَب الرَّ رِ  تزيد وِصلة  الرَّ م  معروف    وكل  ، في الع 
نيا  ي ف  وأهل  المعروفِ ، صَدقة    المعروِف في  أهل  هم  الد 
 [.  أخرجه الطبراني وحسنه األلباني ] >.  ( 5)اآلِخرةِ 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي أعمال الخير.  (1)
 أي ت بعد إبعاد الحفظ والحماية والوقاية.  (2)
رِع الرجل( أي َهلك   (3) أي نهايات السوء ومهالكها، مثل قول العرب: ص 

 الرجل وق تِل ومات وانتهى أمره. 
 من شدة اْلخالص.  (4)
 وهذا من قبيل )الجزاء من جنس العمل(.  (5)
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 الطرق  لع   اسرتاحة   بناء فضل  ـ    28
  املهمة  اخلدمات   بعض   لع  حتوي 

 العابرون  منه   يستفيد   مما  ذلك   وغري املياه   كدورات 
 

 إنَّ <  ‘:  الل  رسول  قال  قال:   هريرة  أبي  عن  
ا  ِمنَ  يلحق   ِممَّ ؤأ   ،نشَره   علًما  : موتِهِ  بعدَ  وحَسناتِهِ  عملِهِ  من  الم 
ثَه   م صَحًفا  أو  ، ترَكه   صالًِحا  ولًدا  أو   أو ، بَناه   َمسِجًدا  أو  ، ورَّ
بيلِ  البنِ  بيًتا  ًرا  أو  ، َبناه   الس   ِمن أخرَجها  َصدقةً  أو  ، أجراه   نَهأ
ِتهِ   في   مالِهِ   .> موتِهِ   بعدِ   من   تلَحقه    وحياتِهِ   ِصحَّ

 [.   األلباني   وحسنه   ، ماجه   ابن   ]أخرجه 
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 للرشب   الصاحلة   املياه   توزيع   شباكت   مد  فضل  ـ    29
 هلا   املحتاجة   واألماكن   القرى   ف 

 
م كَ  ‘:  قال     صدقة ،  لكَ  أخيكَ  وجهِ  في  <تبس 

ك  جلَ  وإرشاد ك  صدقة ،  المنكِر  عن  ونهي ك  بالمعروفِ  وأمر    الرَّ
اللِ  أرضِ  في  وكَ  األَذى  ( 1) وإماطت ك  صَدقة ،  لكَ  الضَّ  والشَّ

  َدْلوِ  في  َدْلِوكَ  من  وإفراغ ك  صدقة ،  لكَ  الطَّريقِ  عن  والَعظمَ 
 [. أخرجه الترمذي وصححه األلباني ]  >. صدقة    لكَ  أخيكَ 

قال: قال رسول الل ‘:    عن أبي أمامة الباهلي    
هم  عليِهم  تجري  أربعة  <   مرابًِطا  ماتَ  رجل   الموِت:  بعدَ  أ جور 

ِمَل  ه يَجري عليهِ ما ع  في سبيِل اللِ، ورجل  َعلَّم ِعلًما فأجر 
ها له  ما َجرْت،بهِ،  ورجل  ترَك   ورجل  أجَرى صدقًة، فأجر 
 [. أخرجه أحمد وصححه األلباني  ]   . > له    يَدعو   صالًحا   ( 2)ولًدا 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نحي وإزالة.إبعاد وت (1)
 الولد هنا بمعنى االبن أو االبنة، ال فقط الذكر بل كالهما.  (2)
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  إنَّ <  ‘:  الل  رسول  قال قال:  عن أبي هريرة   
ا  ِمنَ  يلحق   ِممَّ ؤأ   ،نشَره   علًما  : موتِهِ  بعدَ  وحَسناتِهِ  عملِهِ  من  الم 
ثَه   م صَحًفا  أو  ، ترَكه   صالًِحا  ولًدا  أو  أو  ، بَناه   َمسِجًدا  أو  ، ورَّ

بيِل بَناه   أو َصدقًة أخرَجها ِمن  ، أو َنْهًرا أجراه  ، بيًتا البِن السَّ
ِتهِ   في   مالِهِ   >. موتِهِ   بعدِ   من   تلَحقه    وحياتِهِ   ِصحَّ

 [.  األلباني   وحسنه  ماجه   ابن   أخرجه ] 
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  للحيوانات   املاء   سقيا فضل ـ    30
 رطب  كبد    ذي   وك 

 
  إلى  جاء  رجاًل  أن  :  عمرو  بن  الل  عبد  عن  
 مألت ه  إذا  حتى  حوضي  في  أنزع   إني  فقال:  ‘  الل  رسول 

 من ذلك  في لي  فهل  فسقيت ه،  لغيري  البعير   عليَّ  ورد  لي ه أل 
ى   َكِبدٍ   ذات   كل    في <   ‘:   الل   رسول   فقال   أجر؟    >. أجر    ( 1)َحر 

 [. أخرجه أحمد وصححه أحمد شاكر ] 
 

 

ــ  من الحر، يريد أنها لشدة حّرها قد عطشت ويبست من العطش. )النهاية   (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ بتصرف يسير.   في غريب الحديث واألثر(، البن األثير 
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  املساجد وتطييب  تنظيف فضل  ـ   31
 وإجياد أسباب ذلك 

 
  أن  بالمساجدِ  أمرَ  ‘  اللِ  رسولَ  أنَّ  :  عائشة  عن  

وِر،  في   ت بنَى  رَ  وأن  الد   .>وتطي بَ   تَطه 
 [.   أخرجه ابن ماجه وصححه األلباني ] 

م   عن أبي هريرة   أن امرأة سوداء كانت تق 
المسجد، ففقدها رسول الل ‘، فسأل عنها، فقالوا: 
ماتت، قال: <أفال كنتم آذنتموني>؟ قال: فكأنهم صغروا  

 أمرها، فقال: <دلوني على قبرها> فدلوه، فصلى عليها.
 [. متفق عليه ] 
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 الطرق  لع  إرشادية   لوحات   وضع فضل ـ    32
 واتلائه   احلريان   بها   ل  د  ت  س  ي  

 
‘:  رسول الل قال قال:  عن أبي هريرة  

ك بالمعروِف ونهي ك   َك في وجهِ أخيَك لَك صدقة ، وأمر  م  <تبس 
جَل في أرضِ عن المنكِر صدقة ،  الِل لَك  وإرشاد ك الر  الض 

وَك والَعظَم عن الطَّريِق لَك   ( 1)وإماطت ك  ، صَدقة   األَذى والشَّ
  >. صدقة   صدقة ، وإفراغ ك من َدلأِوَك في َدلأِو أخيَك لكَ 

 . [   ]أخرجه الترمذي وصححه األلباني 

، عن النبي ‘ قال: <من  عن البراء بن عازب  
له  ــ أو قال: طريًقا ــ كان  ، ( 4) زقاقاً  ( 3) هدى ، أو ( 2) منح منيحة 

 .[ األلباني   ]أخرجه البخاري في األدب المفرد، وصححه عدل عتقا َنَسمة >.  
ــ   إبعاد وتنحي وإزالة. (1) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنيحة: هي العطية من الناقة أو البقرة أو الشاة ذات اللبن.  (2)
(3)  .  هدى: دلَّ
الَّ أو األعمى على طريقه. أي الطريق، يريد َمنأ َدلَّ  (4)  الضَّ
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 الطرق  وتعبيد  تمهيد فضل  ـ   33
 املناخية  الظروف   من  وغريها   واألمطار   السيول   من  تهدمت   الت 

 
  شيًئا  المسلمين  طريق  من  أخرج  من <  ‘:  قال  

 أدخلَه  حسنًة،  عنده  له  كتب  ومن  حسنًة،  به  له  اللُ  كتب  ، ي ؤذيهم 
 . [   أخرجه الطبراني وحسنه األلباني ]  >. الجنَّةَ  بها   الل  

قال: يا رسول الل، دلَّني على   عن أبي برزة  
 .> اعزل األذى عن طريق المسلمين < عمل  أنتفع به؟ قال:  

 . [ رواه مسلم في صحيحه ] 
قال: <مرَّ رجل    ، عن النبي ‘ عن أبي هريرة  

هذا   من المسلمين بجذل شوك في الطريق، فقال: ألميطنَّ 
 .ر له> فِ الشوك عن الطريق أن ال يعقر رجاًل مسلًما. قال: فغ  

 . [ اْلمام أحمد في مسنده، قال محققه: إسناده صحيح رواه  ] 
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قال: قال رسول الل ‘:   عن أبي هريرة  
، فقال: والل ألنحينَّ   <مرَّ  رجل  بغصن شجرة على ظهر طريق 

 .الجنة> هذا عن المسلمين ال يؤذيهم، فأ دخل  
 . [ رواه مسلم في صحيحه ] 
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 فضل إبلاس الفقراء واملحتاجنيـ   34
 

:  عن النبي ‘ قال  عن أبي سعيد الخدري  
أيُّما مسل ٍم َكَسا ُمسلًما ثوًبا على ُعْرٍي، َكَساُه اللُ م ْن ُخْضر   < 

، أطَعَمه  الل من  الجنة، وأيُّما  مسلم  أطعَم مسلًما على جوع 
الل من   ه ثمار الجنة، وأي ما مسلم  َسَقى مسلًما على ظمأ، سقا

 الرحيق المختوم>.  
 . [ رواه أبو داود، وقال محققه األرنؤوط: إسناده حسن ] 
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 فضل األوقاف ف سبيل اهلل تعال ـ    35
 

)كان أبو طلحَة أكثَر  : يقول   أنس بن مالك  عن  
َرَحى  ،  ( 1)أنصاري  بالمدينة مااًل، وكان أحب  أمواله إليه بَيأ

وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الل ‘ يدخلها  
ا نزلت هذه اآلية:   ويشرب من ماء  فيها طي ب، قال أنس: فلمَّ

، قاَم أبو  [ 92آل عمران: ] { خم حم جم يل ىل مل  خل} 
  خل الل ‘ فقال: إنَّ الل يقول في كتابه: }  رسول طلحة إلى 

، وإنَّ أََحبَّ  [ 92]آل عمران: { خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
ها  أرجو  لل،  صدقة  وإنها  أموالي إليَّ بَيأَرَحى،  وذ خَرها عند   ِبر 

قال رسول الل ‘:    الل، فضعها، يا رسول الل، حيث شئت، 
، قد سمعت  ما  ( 2)<بَخأ  ، ذلك مال  رابح  ، ذلك مال  رابح 

قلَت، وإن ي أرى أن تجعلها في األقربين> فَقَسمها أبو طلحة  
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيرحى: اسم بستان.  (1)
 اسم فعل للمدح واْلعجاب والرضى بالشيء.  (2)
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ه    . [ متفق عليه ]   . ( في أقاِربه وبني عم 
ق بمال  له على   : )أن عمر عن ابن عمر   تصدَّ

غ   اًل، فقال  ( 1)عهد رسول الل ‘، وكان ي قال له ثَمأ ، وكان نَخأ
  ، ت  مااًل وهو عندي نِفيس  عمر: يا رسول الل، إني استَفدأ

ق به، فقال النبي ‘: <  ق بأصله،  فأردت  أن أتصدَّ تصد 
ه   ال  ق به  ي باع  وال ي وهب وال يورث، ولكن ي ْنَفق  َثَمر  > فتصدَّ

، فَصَدقت ه  تلك في سبيل الل، وفي الرقاب، والمساكين،  عمر 
ناح على َمنأ   والضيف، وابن السبيل، ولذي الق ربى، وال ج 
ل به(.   َولَِيه أن يأكل منه بالمعروف، أو ي وِكَل صِديَقه  غير متمو 

 . [ متفق عليه ] 
 

 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ثمغ: أرض بخيبر، تصدق بها عمر   (1)
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 فهرس املراجع 
 

 القرآن الكريم. ــ  1
 .  لأللباني ــ  الجنائز  أحكام   ــ 2
 .  للزبيدي ــ  تاج العروس   ــ 3
 .  للسيوطيــ    الجامع الصغير ــ 4
 .  لأللباني ــ  السلسلة الصحيحة   ــ 5
 .  ابن حبان صحيح   ــ 6
 .  صحيح ابن خزيمة  ــ  7
 .  لأللبانيــ  ابن ماجه  صحيح   ــ  8
 .  البخاري صحيح   ــ  9

 (.  )لأللبانيــ      الترغيب والترهيب للمنذريصحيح   ــ 10

 .  صحيح الترمذي ــ لأللباني ــ  11
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 .  صحيح مسلم ــ 12 
 إلبراهيم الحربي.ــ  غريب الحديث   ــ 13
 .  البن منظور ــ  العرب  لسان   ــ 14
 .  لمحمد الرازي   ــ   مختار الصحاح ــ  15
 .  لحاكم ــ ل مستدرك  ال  ــ 16
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 .  للطبراني ــ  األوسط  المعجم   ــ 18
 .  البن األثير ــ  في غريب الحديث واألثر  النهاية   ــ 19
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