
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 رواد صفحته على الفٌسبون "فمهً" أسئلة على

 سؤال جواب

 المتوفى والده عن الصالح الولد صدقة

 ثوابها ٌصله

 Ameer Turman إلى

 : السؤال

 وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 .للوبنا من مٌرناأو ٌخناش لكم تحٌة

 .له ٌدعو صالح ولد وأ، به ٌنتفع علم، ةجارٌ صدلة، ثالث من الإ عمله انمطع آدم ابن مات ذاإملسو هيلع هللا ىلص:  ٌمول

 روحه عن بناؤهأ تصدق إن مأ، وفاته لبل المتوفى خرجهاأ كان التً هً ةالجارٌ الصدلة تكون نأ ٌشترط هل

 ؟له تحسب

 .ةماأل عز فٌه ما لىإ دٌكمٌأب خذأو خطاكم الحك على هللا سدد

 
 :الجواب

 وبركاته هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 الصالح والولد به المنتفع والعلم الجارٌة الصدلة فهً ثالث( من إال عمله )انمطع المٌت أعمال عن هو الحدٌث

 ...له ٌدعو

 أبنائه من عنه الصدلة منهاو إلٌه ثوابها ٌصل آخرٌن من عنه أعماالا  هنان فإن إلٌه، غٌره عمل ثواب وصول أما

 :له ثوابها وٌنوون

 :األوطار نٌل فً الشوكانً لال -1

ٌَْرةَ  أَبًِ )َوَعنْ  - 1411] ِ  لَالَ  َرُجالا  أَن  » ُهَر ًّ : لَالَ  َعْنهُ؟ أَتََصد قَ  أَنْ  أَفٌََْنفَعُهُ  ٌُوِص، َولَمْ  َماتَ  أَبًِ إن  : ملسو هيلع هللا ىلص ِللن بِ

ً   م  َوُمْسلِ  أَْحَمدُ  َرَواهُ  «نَعَمْ   َماَجْه( َواْبنُ  َوالن َسائِ

ِ  لَالَ  َرُجالا  أَن  » َعائَِشةَ  )َوَعنْ  - 1411 ًّ ً إن  : ملسو هيلع هللا ىلص ِللن بِ لَْت، تََكل َمتْ  لَوْ  َوأَُراَها نَْفسَُها، اُْفتُِلتَتْ  أُّمِ  أَْجر   لََها فََهلْ  تََصد 

ٌِْه( ُمت فَك   «نَعَمْ  لَالَ  َعْنَها؟ تََصد ْلتُ  إنْ   .َعلَ

هُ  أَن   عُبَاَدةَ  ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ » اْلَحَسنِ  )َوَعنْ  - 1411 ِ، َرسُولَ  ٌَا: فََمالَ  َماتَتْ  أُم  ً إن   َّللا   َعْنَها؟ أَفَأَتََصد قُ  َماتَتْ  أُّمِ

َدلَةِ  فَأَي  : لُْلتُ  نَعَمْ : لَالَ  ًُ : لَالَ  أَْفَضُل؟ الص  ( أَْحَمدُ  َرَواهُ  ِباْلَمِدٌنَةِ  َسْعد   آلِ  ةُ ِسمَاٌَ  فَتِْلنَ : اْلَحَسنُ  لَالَ  «اْلَماءِ  َسْم  ً  َوالن َساِئ

 اْلَمْوتَى( إلَى اْلُمْهَداةِ  اْلمَُربِ  ثََوابِ  ُوُصولِ  )بَابُ 

ْومِ  ِمنَ  اْلُمْسِلمِ  أِلَبٌِهِ  اْلَولَدُ  فَعَلَهُ  َما أَن   َعَلى َدِلٌل   فٌِهِ  ذَِلَن( )نَفَعَهُ : لَْولُهُ  َدلَةِ  الص   )اُْفتُِلتَْت(: لَْولُهُ . ثََوابُهُ  ْلَحمُهُ ٌَ  َوالص 

 نَْفسُ : َولَْولُهُ  اْلَماُموِس، فًِ َكذَا فَْجأَةا  َماتَتْ  اْلَمْجُهولِ  ِصٌغَةِ  َعَلى َمْكسُوَرة   اَلم   َوبَْعَدَها الس اِكنَةِ  اْلَفاءِ  بَْعدَ  اْلُمثَن اةِ  بَِضمِّ 

مِّ  ًُ : )لَالَ : لَْولُهُ ... أَظُن َها بَِمْعنَى اْلَهْمَزةِ  ِبَضمِّ  )َوأَُراَها(: لَْولُهُ . اْلَفاِعلِ  َمنَابَ  َناِئب   اأْلَْشَهرِ  َعلَى بِالض   َدِلٌل   فٌِهِ  اْلَماِء( َسْم

ًَ  أَن   َعلَى َدلَةِ  أَْفَضلُ  اْلَماءِ  َسْم  .الص 

َدلَةِ  "فَأَي  : َداُود أَِبً َولَْفظُ  " أِلُمِّ  َهِذهِ : َولَالَ اا بِئْر رَ فََحفَ  اْلَماُء،: لَالَ  أَْفَضُل؟ الص  ًّ  اْلَحِدٌثَ  َهذَا َوأَْخَرجَ  َسْعد  اَرلُْطِن  الد 

ُ  أَْخَرجَ  َولَدْ  َماِلن   َغَراِئبِ  فًِ أ ِ  َمعَ  َسْعد   َخَرجَ » أَن هُ  عُبَاَدةَ  ْبنِ  َسْعدِ  ْبنِ  َسِعٌدِ  َحِدٌثِ  ِمنْ  اْلُمَوط  ًّ ِب  َمغَاِزٌهِ  بَْعِض  فًِ ملسو هيلع هللا ىلص الن 

هُ  َرتْ َوَحضَ  ؟ َمالُ  َواْلَمالُ  أُوِصً فٌِمَ : فََمالَتْ  أَْوِصً،: لََها فَمَالَ  بِاْلَمِدٌنَِة، اْلَوفَاةُ  أُم   فَذََكرَ  «َسْعد   ٌَْمَدمَ  أَنْ  لَْبلَ  فَتُُوفٌَِّتْ  َسْعد 
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ُجلَ  إن  : لٌِلَ  َولَدْ  اْلَحِدٌثَ   أَن   ذَِلنَ  َعلَى َوٌَُدل   عُبَاَدةَ، ْبنُ  َسْعدُ  ُهوَ  َعب اس   نِ ابْ  َحِدٌثِ  َوفًِ َعائَِشةَ  َحِدٌثِ  فًِ اْلُمْبَهمَ  الر 

ًَ  إن  : لَالَ  عَُباَدةَ  ْبنَ  َسْعدَ  إن  »: بِلَْفظِ  َعب اس   اْبنِ  َحِدٌثَ  َعائَِشةَ  َحِدٌثِ  بَْعدَ  أَْوَردَ  اْلبَُخاِري   ٌَْها َماتَتْ  أُّمِ  َوَكأَن هُ «نَْذر   َوَعلَ

َدلَةَ  أَن   َعلَى تَُدل   اْلبَابِ  َوأََحاِدٌثُ  َسْعد   هُوَ  َعائَِشةَ  َحِدٌثِ  فًِ اْلُمْبَهمَ  أَن   إلَى َرْمز   ٌْنِ  تَْلَحكُ  اْلَولَدِ  ِمنْ  الص   َمْوتِِهَما بَْعدَ  اْلَواِلَد

ٌِْهَما َوٌَِصلُ  ِمْنُهَما َوِصٌ ة   بُِدونِ  ٌ سَ  َوأَن  ﴿ تََعالَى لَْوله ومُ عُمُ  اأْلََحاِدٌثِ  بَِهِذهِ  فٌََُخص صُ  ثََوابَُها إَل  ﴾َسعَى َما إاِل ِلإِلن َسانِ  لَ
ٌْسَ  َولَِكنْ  (31: )النجم َدلَةِ  لُُحوقُ  إال   اْلَبابِ  أََحاِدٌثِ  فًِ لَ ْنَسانِ  َولَدَ  أَن   ثَبَتَ  َولَدْ  اْلَولَِد، ِمنَ  الص   َحاَجةَ  فَاَل  َسْعٌِهِ  ِمنْ  اْْلِ

 [...الت ْخِصٌِص  َدْعَوى إلَى

 (444 /3) مسلم على النووي شرح -2

ثَنَا - 1762] دُ  وَحد  ٌْر   ْبنِ  َّللا ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحم  ثََنا نَُم دُ  َحد  ثََنا بِْشر   ْبنُ  ُمَحم   أَتَى َرُجالا  أَن   َعائَِشةَ  َعنْ  أَبٌِهِ  َعنْ  ِهَشام   َحد 

  ً ِ  َرُسولَ  ٌَا :فََمالَ  ملسو هيلع هللا ىلص الن بِ ًَ  إِن   ،َّللا  لَتْ  تََكل َمتْ  لَوْ  َوأَظُن َها تُوِص  َولَمْ  نَْفَسَها تُِلتَتْ افْ  أُّمِ  ؟َعْنَها تََصد ْلتُ  إِنْ  أَْجر   أَفَلََها تََصد 

 .نَعَمْ  :لَالَ 

ثَنٌِهِ  ٌْرُ  وَحد  ثَنَا َحْرب   ْبنُ  ُزَه ثَنَا ح َسِعٌد   ْبنُ  ٌَْحٌَى َحد  ٌْب   أَبُو وَحد  ثَنَا ُكَر ثَنًِ ح أَُساَمةَ  أَبُو َحد  ً   وَحد   ُحْجر   ْبنُ  َعِل

ً   أَْخبََرنَا ثَنَا ُمْسِهر   ْبنُ  َعِل ثَنَا ُموَسى ْبنُ  اْلَحَكمُ  َحد  ٌْبُ  َحد  ْسنَادِ  بَِهذَا ِهَشام   َعنْ  كُل ُهمْ  قَ اإِْسحَ  ْبنُ  ُشعَ  أَبًِ َحِدٌثِ  َوفًِ اْْلِ

 .اْلبَالُونَ  ذَِلنَ  مُلْ ٌَ  َولَمْ  بِْشر   اْبنُ  لَالَ  َكَما تُوِص  َولَمْ  أَُساَمةَ 

ٌَا :لَْوله - 1762 ً إِن   َّللا   َرسُول )  نَْفسَها( اِْفتََلتَتْ  أُّمِ

ٌن بِنََصبِ  َونَْفسَها َنْفسَها: َضبَْطنَاهُ  ْفع، َوَرْفعَها الّسِ  َمْفعُول أَن هُ  َعلَى َوالن ْصب، فَاِعله ٌَُسم   لَمْ  َما َمْفعُول أَن هُ  َعلَى فَالر 

ٌْرهمْ  اْلَحِدٌث أَْهل َرَواهُ  ال ِذي َصَواب هُوَ  َهذَا، ِباْلفَاءِ  )اِْفتََلتَْت(: َولَْوله. ِبالن ْصبِ  فٌِهِ  ِرَواٌَتنَا أَْكثَر: اْلمَاِضً لَالَ . ثَان   ، َوَغ

ٌْبَة اِْبن َوَرَواهُ  َ ًَ : لَالَ ، بِاْلمَافِ  نَْفسَها( )اِْلتَتََلتْ  لُت ٌْض َوٌُمَال، فَْجأَة َماتَ  ِلَمنْ  ٌُمَال َكِلَمة َوِه ا أَ . َواْلِعْشك اْلِجنّ  لَتَلَهُ  ِلَمنْ ا

َواب ء َوكُلّ ، فَْجأَة َماتَتْ  َوَمْعنَاهُ : لَالُوا. اْلفَاء َوالص  ًْ  َواْلتََضبَهُ َواْلتََرَحهُ  اْلَكاَلم اُْفتُِلتَ : َوٌَُمال، اُْفتُِلتَ  فَمَدْ  تََمك ث   بِاَل  فُِعلَ  َش

 .هُ اِْرتََجلَ  إِذَا

 (.نَعَمْ : لَالَ ؟ َعْنَها تََصد ْلت إِنْ  أَْجر )أَفَلََها: َولَْولَها

لَْت( )إِن  : فَمَْوله َواٌَة َهَكذَا: اْلمَاِضً لَالَ ، فٌِهِ  ِخاَلف الَ  َوَهذَا )إِْن( ِمنْ  اْلَهْمَزة بَِكْسرِ  هُوَ  تََصد   َوالَ : لَالَ ، فٌِهِ  الّرِ

ٌْره ٌَِصحّ  ا َسأَلَ  اِإن مَ  أِلَن هُ ، َغ  .بَْعدُ  ٌَْفعَلهُ  لَمْ  َعم 

َدلَة أَن  : اْلَحِدٌث َهذَا َوفًِ ٌِّت َعنْ  الص   َعَلى أَْجَمعُوا َوَكذَا، اْلعُلََماء بِإِْجَماعِ  َكذَِلنَ  َوهُوَ ، ثََوابَها َوٌَُصلِّهِ  اْلَمٌِّت تَْنَفع اْلَم

َعاء ُوُصول ٌن َولََضاء الد  ْساَلم َحجّ  َكانَ  إِذَا اْلَمٌِّت َعنْ  اْلَحجّ  َوٌَِصحّ ، اْلَجِمٌع فًِ َدةاْلَوارِ  بِالن ُصوِص  الّدِ  إِذَا َوَكذَا، اْْلِ

ع بَِحّجِ  َوَصى َواب فًِ اْلعُلََماء َواْختَلَفَ ، ِعْندنَا اأْلََصحّ  َعلَى الت َطو  ٌْهِ  َماتَ  إِذَا الص  اِجح، َصْوم َوَعلَ  َعْنهُ  َجَوازه فَالر 

ِحٌَحة ِلْْلََحاِدٌثِ   ٌَِصلُهُ : أَْصَحابنَا ِمنْ  َجَماَعة َولَالَ ، ثََوابَها ٌَِصلُهُ  الَ  اْلمُْرآن لَِراَءة أَن   َمْذَهبَنا فًِ َواْلَمْشُهور. فٌِهِ  الص 

ا. َحْنبَل ْبن أَْحَمد لَالَ  َوبِهِ ، ثََوابَها اَلة َوأَم   ٌَِصلُهُ : أَْحَمد َولَالَ ، اْلُجْمُهور ِعْند َوالَ  ِعْندنَا تَِصلُهُ  فَاَل  الط اَعات َوَسائِر الص 

 [.َكاْلَحّجِ  اْلَجِمٌع ثََواب

 .وأحكم أعلم وهللا .هللا شاء إن ثوابها ٌصله له وتنوٌها والدن عن فالصدلة وهكذا

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم
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 م10/04/2022 الموافك

 :الفٌسبوك على (هللا )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/527331618954212 
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