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:من فوائد اآلية
ةَ َمْولَى أُم ِ َهانِِئ اْبنَِة أَبِي َطاِلٍب قَالَ  ى أَْرِضِه  أَْرَكُب َمَع أَبِي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه إِلَ ُكْنتُ : عْن أَبِي ُمرَّ

تَاهُ سَّالَُم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ يَا أُ َعلَْيِك ال: فَِإذَا َدَخَل أَْرَضهُ َصاَح بِأَْعلَى َصْوتِهِ ( 1)بِاْلعَِقيِق  : ، تَقُولُ مَّ
، َوأَْنَت فََجَزاَك يَا بُ : ، فَتَقُولُ َربَّْيتِنِي َصِغيًرا، َرِحَمِك هللاُ : ، يَقُولُ َوَعلَْيَك السَّالَُم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ  نَيَّ

َدِ  اْلُمْرَردَصِحيُح اْلَ . هللاُ َخْيًرا َوَرِضَي َعْنَك َكَما بََرْرتَنِي َكبِيًرا
.  موضٌع بَْينَهُ َوبَْيَن اْلَمِدينَِة أَْربَعَةُ أَْميَال: اْلعَِقيق( 1)

، " ْنَك؟ َما َهذَا مِ : َن يََدْي َرُجٍل، فَقَاَل لَهُ َرأَى أَبُو ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه َرُجاًل يَْمِشي بَيْ : عن ُعْرَوةَ قَالَ 
ْلََدِ  اْلُمْرَردَصْحيح ا. ى يَْجِلْس، َوََل تَْدُعهُ بِاْسِمهِ فاَل تَْمِش بَْيَن يََدْيِه، َوََل تَْجِلْس َحتَّ : قَالَ ، أَبِي : قَالَ 

غَِر فاََل غَائَِط َواْلبَْوَل الَِّذي َرأَيَاهُ ِمْنَك فِيَمْعنَاهُ إِذَا َرأَْيَت ِمْنُهَما فِي َحاِل الشَّْيخِ الْ : قَاَل ُمَجاِهدٌ  الص ِ
يترسير القرطب. َواْْليَةُ أََعمُّ ِمْن َهذَا. تَْقذَْرُهَما َوتَقُوَل أُف ٍ 

بَْيِر أَنَّهُ قَاَل فِي قَْوِلِه تَعَالَى ْحَمةِ َواخْ }: عن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ َلَ تَْمتَنِْع : الَ قَ { ِرْض لَُهَما َجنَاَح الذُّل ِ ِمَن الرَّ
َصْحيح اْلََدِ  اْلُمْرَرد. ِمْن َشْيٍء أََحبَّاهُ 



:الوالدينأحاديث يف بر
َحبُّ إِلَى يَا َرُسوَل هللِا أَيُّ اْْلَْعَماِل أَ : لم فَقُْلتُ َسأَْلُت َرُسوَل هللِا صلى هللا عليه وس: )َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعُوٍد رضي هللا عنه قَالَ 

؟ : قُْلتُ , " الَصََلةُ َعلَى َوْقتَِها: " قَالَ , هللِا؟  ؟ : قُْلتُ , " َدْيِن ثُمَّ بِرُّ اْلَوالِ : " قَالَ , ثُمَّ أَيٌّ " بِيِل هللِا اْلِجَهادُ فِي سَ : " قَالَ , ثُمَّ أَيٌّ

رواه البخاري ومسلم

كَ »: الَ َمْن أََحقُّ النَّاِس بُِحْسِن َصَحابَتِي؟ قَ : َم, فَقَالَ َجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ, قَالَ  :  قَالَ « أُمُّ

كَ »: ثُمَّ َمْن؟ قَالَ  كَ »: ثُمَّ َمْن؟ قَالَ : " قَالَ « ثُمَّ أُمُّ «ثُمَّ أَبُوكَ »: ؟ قَالَ ثُمَّ َمنْ : قَالَ « ثُمَّ أُمُّ

ِ قَالَ َجاِهَمةَ َعْن ُمعَاِويَةَ ْبِن  ِ صلى هللا عليه وسلم فَقَالَ رضي هللا عنه إِلَى النَّبِ َجاِهَمةُ َجاَء : السُّلَِمي   أَْن أََرْدتُ , يَا َرُسوَل هللِا : ي 

؟ َهْل لَ : " فَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم, َوِجئْتَُك أَْستَِشيُرَك , أَْغُزَو  َها فَاْرِجْع إِلَ : " نَعَْم قَالَ : قَالَ , " َك ِمْن أُم ٍ ْيَها فَبَرَّ

واه النسائي وصححه اْللبانير" فَثَمَّ اْلَجنَّةُ , اْلَزْم ِرْجلََها : " وفي رواية" فَِإنَّ اْلَجنَّةَ تَْحَت ِرْجلَْيَها 

.أَنَّ نَِصيبك ِمْن اْلَجنَّة ََل يَِصُل إِلَْيك إَِلَّ بِِرَضاَهااْلَمْعنَى 

ِ رِ : " قَاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: قَالَ -رضي هللا عنهما -َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمٍرو  ب  , فِي ِرَضى اْلَواِلِد , َضى الرَّ

 ِ ب  رواه الترمذي وصححه اْللباني" فِي َسَخِط اْلَواِلِد , َوَسَخطُ الرَّ

ِ قَالَ  ارٍ بَْينََما أَنَا ِعْنَد ُمعَاِويَةَ رضي: َعْن َحْنَظلَةَ ْبِن ُخَوْيِلٍد اْلعَْنِزي   رضي هللا عنه هللا عنه إِْذ َجاَءهُ َرُجََلِن يَْختَِصَماِن فِي َرأِس َعمَّ

ِإن ِي َسِمْعُت فَ , ِليَِطْب بِِه أََحُدُكَما نَْفًسا ِلَصاِحبِِه : -هما رضي هللا عن-فَقَاَل َعْبُد هللِا ْبُن عمرو , أَنَا قَتَْلتُهُ : يَقُوُل ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما

ي َشَكانِي إِلَى إِنَّ أَبِ : فَقَالَ , فََما بَالَُك َمعَنَا؟ :  ُمعَاِويَةُ فَقَاَل لَهُ , " تَْقتُلُهُ اْلِفئَةُ اْلبَاِغيَةُ : " َرُسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ 

رواه أحمد وقال . َولَْسُت أُقَاتِلُ , فَأَنَا َمعَُكْم , " َوََل تَْعِصهِ , أَِطْع أَبَاَك َما َداَم َحيًّا : " َرُسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَقَاَل ِلي

.إسناده حسن: الشيخ شعيب اْلرناؤوط



:من اآلثار يف الرب
أَبَْت إِن ِي َخَطْبُت اْمَرأَةً, فَ : فَقَالَ -عنهما رضي هللا-أَتَى َرُجٌل َلْبِن َعبَّاٍس : َعْن َعَطاِء ْبِن يََساٍر قَالَ 

َك : قَالَ ,  تَْوبٍَة؟ ِغْرُت َعلَْيَها فَقَتَْلتَُها, فََهْل ِلي ِمنْ أَْن تَْنِكَحنِي, َوَخَطبََها َغْيِري, فَأََحبَّْت أَْن تَْنِكَحهُ, فَ  أُمُّ

ْب إِلَْيِه مَ -عز وجل -تُْب إِلَى هللِا : َلَ, قَالَ : َحيَّةٌ؟ قَالَ  َسأَْلُت اْبَن فَذََهْبُت فَ : قَاَل َعَطاءٌ , ا اْستََطْعَت َوتَقَرَّ

ِه؟ : َعبَّاٍس  .   اْلَواِلَدةِ ِمْن بِر ِ -عز وجل -ُم َعَمَلً أَْقَرَب إِلَى هللِا إِن ِي َلَ أَْعلَ : فَقَالَ , ِلَم َسأَْلتَهُ َعْن َحيَاِة أُم ِ

َصِحيُح اْْلََدِب اْلُمْفَرد

هُ َمانِيٌّ يَُطوُف بِاْلبَْيِت قَْد حَ َوَرُجٌل يَ -رضي هللا عنهما -َشِهْدُت اْبَن ُعَمَر : َعْن أَبِي بُْردة قَالَ  َمَل أُمَّ

:َوَراَء َظْهِرِه, يَقُولُ 

رْ لَْم أُْذعَ ِرَكابَُها إِْن أُْذِعَرْت ... إِن ِي لََها بَِعيُرَها اْلُمذَلَّل 

َردَصِحيُح اْْلََدِب اْلُمفْ . َزْفَرٍة َواِحَدةٍ َلَ, َوَلَ بِ : قَالَ , أَتََرانِي َجَزْيتَُها؟ , يَا اْبَن ُعَمَر : ثُمَّ قَالَ 

وا أيشتكي شيئا؟ قالمحمدما شأن:وهو عند أمه , فقال محمددخل رجل على: , قال ابن عونعن

. َل , ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه: 

ط إَل يكلم أمه قمحمد ابن سيرينما رأيت:, قال آل سيرينحدثني بعض:قال هشام بن حسامعن

أبو نعيم في حلية اْلولياء . وهو يتضرع



:من فضائل الرب
ُ َعْنَها، َأنه النهِبيه َصلهى للاُ : دخول اجلنة َجنهَة َدَخْلُت الْ : "  َعَلْيِه َوَسلهَم َقالَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َّللاه

:  َعَلْيِه َوَسلهمَ ، َفَقاَل َرُسوُل َّللاهِ َصلهى للاُ "ْعَماِن َحاِرَثُة ْبُن الن  : َمْن َهَذا؟ َقاُلوا: َفَسِمْعُت ِفيَها ِقَراَءًة َفُقْلتُ 
رواه الحاكم وصححه الذهبي والوادعي« َكَذِلُكُم اْلِبر  َكَذِلُكُم اْلِبر  »

ُ َعْنُهَما، َعِن النهِبي ِ : تفريج الكربات : " ، َقالَ [80:ص]َصلهى للُا َعَلْيِه َوَسلهَم َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاه
َفَقاَل : لَ ٌة، َقااٍر ِفي َجَبٍل، َفاْنَحطهْت َعَلْيِهْم َصْخرَ َخَرَج َثاَلَثُة َنَفٍر َيْمُشوَن َفَأَصاَبُهُم الَمَطُر، َفَدَخُلوا ِفي غَ 

َ ِبَأْفَضِل َعَمٍل َعِمْلُتُموُه، َفقَ : َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ   َشْيَخاِن اللهُهمه ِإنِ ي َكاَن ِلي َأَبَوانِ : اَل َأَحُدُهمْ اْدُعوا َّللاه
مه َأْسِقي ، ثُ ِبالِحاَلِب، َفآِتي ِبِه َأَبَويه َفَيْشَرَبانِ َكِبيَراِن، َفُكْنُت َأْخُرُج َفَأْرَعى، ُثمه َأِجيُء َفَأْحُلُب َفَأِجيءُ 

ْبَيَة َوَأْهِلي َواْمَرَأِتي، َفاْحَتَبْسُت َلْيَلًة، َفِجْئُت َفإِ  ْبَيُة َفَكِرْهُت َأْن ُأوِقَظُهمَ : َذا ُهَما َناِئَماِن، َقالَ الصِ  ا، َوالصِ 
، َفَلْم َيَزْل َذِلَك َدْأِبي َوَدْأَبُهَما، حَ َيَتَضاَغْونَ  َعْلُت َلُم َأنِ ي فَ تهى َطَلَع الَفْجُر، اللهُهمه ِإْن ُكْنَت َتعْ ِعْنَد ِرْجَليه

َماءَ  رواه البخاري ومسلم. َفُفِرَج َعْنُهمْ : ، َقالَ َذِلَك اْبِتَغاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج َعنها ُفْرَجًة َنَرى ِمْنَها السه
وعفوا اؤكم بروا آباءكم تبركم أبن: عن ابن عمر قال رسول للا صلى للا عليه وسلم: توارث الرب

رجاله : مىالهيثاألوسط قال فىالطبرانىأخرجه ( األوسط عن ابن عمرفىالطبرانى)تعف نساؤكم 
ه فلذلك أحمد غير منسوب، والظاهر أنه من المكثرين من شيوخالطبرانىرجال الصحيح غير شيخ 

وضعفه األلباني. إسناده حسن: المنذرى قال : المناوى قال . لم ينسبه



:هل يطاع الْوَالِدَانِ يف الطالق

:حادثة عمر وابنه رضي هللا عنهما

ْقَها فَ :  ُعَمُر يَْكَرُهَها, فَقَاَل ِليَكانَْت تَْحتِي اْمَرأَةٌ أُِحبَُّها َوَكانَ : )قَالَ -رضي هللا عنهما -اْبِن ُعَمَر عْن  فَأَتَى , أَبَْيتُ َطل ِ

أَتََك َطل ِْق اْمرَ , يَا َعْبَد هللِا : "  صلى هللا عليه وسلمُعَمُر النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم فَذََكَر ذَِلَك لَهُ فَقَاَل ِلي َرُسوُل هللاِ 

.إسناده قوي:رواه أحمد وقال الشيخ شعيب اْلرناؤوط( فََطلَّْقتَُها: قَالَ ( " )أَِطْع أَبَاكَ : )وفي رواية

ِ قَالَ  ْحَمِن السُّلَِمي  َج َكاَن فِينَا َرُجٌل لَْم تَزَ : )َوَعْن أَبِي َعْبِد الرَّ هُ أَْن يَتََزوَّ َج , ْل بِِه أُمُّ , مَّ أََمَرتْهُ أَْن يُفَاِرقََها ثُ , َحتَّى تََزوَّ

ْرَداِء بِالشَّاِم  ي لَْم تََزْل بِي: فَقَالَ , فََرَحَل إِلَى أَبِي الدَّ ْجُت إِنَّ أُم ِ َما أَنَا بِالَِّذي : قَالَ , ثُمَّ أََمَرتْنِي أَْن أُفَاِرقَ , َحتَّى تََزوَّ

ُط اْلَواِلُد أَْوسَ : " وَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ َسِمْعُت َرسُ , َوَما أَنَا بِالَِّذي آُمُرَك أَْن تُْمِسكَ , آُمُرَك أَْن تُفَاِرَق 

خ رواه أحمد والترمذي وقال الشي( فََرَجَع َوقَْد فَاَرقََها: الَ فَأَِضْع ذَِلَك اْلبَاَب أَْو اْحفَْظهُ قَ , فَِإْن ِشئَْت " أَْبَواِب اْلَجنَِّة 

.إسناده حسن: شعيب اْلرناؤوط

:فقه اإلمام أحمد في المسألة

نه أمر َل تطلقها قال أليس عمر رضي هللا ع: إنَّ أبي يأمرني أن أطلق امرأتي فقال: رجل اإلمام أحمد فقالسأل 

ة َلبن  اآلداب الشرعي" ابنه عبدهللا رضي هللا عنه أن يطلق امرأته قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي هللا عنه
مفلح



:الصحبة باملعروف ولو كان كافرا. 2
زترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئٹٱٹٱُّٱ
لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتمت
زيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلمليكىكمك

لقمان َّحئجئييىينيمي
زثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئٹٱٹٱُّٱ
٨: الممتحنةَّيقىقيفىفيثىثنثمث

ي َوِهَي ُمْشِرَكةٌ فِي قَِدَمْت َعلَ : قَالَتْ -رضي هللا عنها -عْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر  يَّ أُم ِ

لم فَاْستَْفتَْيُت َرُسوَل هللِا صلى َعْهِد قَُرْيٍش َوُمدَّتِِهْم إِْذ َعاَهُدوا َرُسوَل هللِا صلى هللا عليه وس

ي قَِدَمْت َعلَيَّ , يَا َرُسوَل هللِا : هللا عليه وسلم فَقُْلتُ  : " قَالَ , ؟ أَفَأَِصلَُهاَوِهَي َراِغبَةٌ إِنَّ أُم ِ

ِك  رواه{ ..ََل يَْنَهاُكُم هللاُ َعِن الَِّذيَن }ى فِيَها فَأَْنَزَل هللاُ تَعَالَ : قَاَل اْبُن ُعيَْينَةَ "( نَعَْم ِصِلي أُمَّ
البخاري ومسلم



:صحبة إبراهيم عليه السالم ألبيه باملعروف
ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيٹٱٹٱُّٱ
رتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئّٰ
يفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزت
رنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىق
ىينيميزيريٰىينىنننمنزن
جتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئيي

خسحسجسجخمخمحجححجمجمثهتمتختحت
معجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمس
٤٨-٤١: مريمَّخفحفجفمغجغ



:واالستغفار هلماالدعاء. 3
اإلسراءَّحسجسمخجخمحجحمجٹٱٹٱُّٱ
ينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلٹٱٹٱُّٱ
ٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجه
١٥: األحقافَّمتزترتيبىبنبمبربزبيئىئنئمئزئرئ

هبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيميزيٹٱٹٱُّٱ
١٩: النملَّمحجحمجحجمثهتمتختحتجت

إبراهيمَّجكمقحقمفخفحفجفمغجغٹٱٹٱُّٱ
ميخيحيٰهجيمهجههنمنخنحنجنممخمٹٱٹٱُّٱ
٢٨: نوحَّهئمئهي



:فضيلة االستغفار للوالدين
: " ى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّ 
ْنَساُن اْنقََطَع َعْنهُ َعَملُهُ إِ  َدقٍَة إَِلَّ ِمْن صَ : َلَّ ِمْن ثاََلثَةٍ إِذَا َماَت اْْلِ

رواه " ٍد َصاِلحٍ يَْدُعو لَهُ َجاِريٍَة، أَْو ِعْلٍم يُْنتَرَُع بِِه، أَْو َولَ 
مسلم

ُل هللاِ صلى هللا قَاَل َرُسو: أَبِي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه قَالَ عن
َجةَ ِلْلعَْبِد لَيَْرفَُع الدَّرَ -عز وجل -إِنَّ هللاَ : " عليه وسلم

اِلحِ فِي اْلَجنَِّة، فَيَقُولُ  : فَيَقُولُ ، أَنَّى ِلي َهِذِه؟ يَا َر  ِ : الصَّ
بانيرواه أحمد وصححه الل" بِاْستِْغرَاِر َولَِدَك لََك 



:فائدة
:الوالد مستجابةدعوة 

َدْعَوُة : اَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت، ََل َشكه ِفيِهنه ثَ : " َقاَل َرُسوُل للِا َصلهى للُا َعَلْيِه َوَسلهمَ : ُهَرْيَرَة، َيُقولُ 
مد وحسنه األرناؤوطرواه أح" اْلَمْظُلوِم، َوَدْعَوُة اْلُمَساِفِر، َوَدْعَوُة اْلَواِلِد َعَلى َوَلِدِه 

:قصة جريج
ا َأُبو َراِفٍع َفَوَصَف َلنَ : َقاَل ُحَمْيدٌ . ٍة، َفَجاَءْت ُأم هُ َكاَن ُجَرْيٌج َيَتَعبهُد ِفي َصْوَمعَ : َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنهُه َقالَ 

َفْوَق َحاِجِبَها، َها لهَم ُأمهُه ِحيَن َدَعْتُه، َكْيَف َجَعَلْت َكفه ِصَفَة َأِبي ُهَرْيَرَة ِلِصَفِة َرُسوِل للِا َصلهى للُا َعَلْيِه َوسَ 
ُهمه ُأمِ ي الل: َك َكلِ ْمِني َفَصاَدَفْتُه ُيَصلِ ي، َفَقالَ َيا ُجَرْيُج َأَنا ُأم  : ُثمه َرَفَعْت َرْأَسَها ِإَلْيِه َتْدُعوُه، َفَقاَلْت 

اللُهمه : ، َقالَ َيا ُجَرْيُج َأَنا ُأم َك َفَكلِ ْمِني: ، َفَقاَلْت َوَصاَلِتي، َفاْخَتاَر َصاَلَتُه، َفَرَجَعْت، ُثمه َعاَدْت ِفي الثهاِنَيةِ 
ْن ُيَكلِ َمِني، ٌج َوُهَو اْبِني َوِإنِ ي َكلهْمُتُه، َفَأَبى أَ اللُهمه ِإنه َهَذا ُجَريْ : ُأمِ ي َوَصاَلِتي، َفاْخَتاَر َصاَلَتُه، َفَقاَلْت 
ي َضْأٍن َيْأِوي َوَكاَن َراعِ : َقالَ . ْيِه َأْن ُيْفَتَن َلُفِتنَ َوَلْو َدَعْت َعلَ : َقالَ . اللُهمه َفاَل ُتِمْتُه َحتهى ُتِرَيُه اْلُموِمَساِت 

َما َهَذا؟ : َهالرهاِعي، َفَحَمَلْت َفَوَلَدْت ُغاَلًما، َفِقيَل لَ َفَخَرَجِت اْمَرَأٌة ِمَن اْلَقْرَيِة َفَوَقَع َعَلْيَها ا: ِإَلى َدْيِرِه، َقالَ 
ْيِر، َقاَل َفَجاُءوا : َقاَلْت  َلْم ُيَكلِ ْمُهْم، يِهْم، َفَناَدْوُه َفَصاَدُفوُه ُيَصلِ ي، فَ َوَمَساحِ ِبُفُئوِسِهمْ ِمْن َصاِحِب َهَذا الده

َم، ُثمه : َقاُلوا َلهُ َفَأَخُذوا َيْهِدُموَن َدْيَرُه، َفَلمها َرَأى َذِلَك َنَزَل ِإَلْيِهْم، فَ : َقالَ   َمَسَح َرْأَس َسْل َهِذِه، َقاَل َفَتَبسه
ِبيِ  َفَقالَ  ْأِن، َفَلمها َسِمعُ : َمْن َأُبوَك؟ َقالَ : الصه  َدْيِرَك َنْبِني َما َهَدْمَنا ِمنْ : وا َذِلَك ِمْنُه َقاُلواَأِبي َراِعي الضه

ِة، َقالَ  رواه البخاري ومسلم. مه َعاَلهُ ََل، َوَلِكْن َأِعيُدوُه ُتَراًبا َكَما َكاَن، ثُ : ِبالذهَهِب َواْلِفضه



:الصدقة عنهما. 4
ي مَ , ا َرُسوَل هللِا يَ : قُْلتُ ): قَالَ -رضي هللا عنه -َعْن َسْعِد ْبِن ُعبَاَدةَ  ,  اتَْت إِنَّ أُم ِ

َدقَِة أَْفَضُل؟ فَأَيُّ : قُْلتُ , " نَعَْم : " قَالَ , َعْنَها؟ أَفَأَتََصدَّقُ  ْقُي اْلَماِء سَ : " قَالَ ,  الصَّ

ْرِهيباه النسائي َصِحيح التَّْرِغيِب َوالتَّ رو( َهِذِه ِْلُم ِ َسْعدٍ : َوقُْلتُ , فََحفَْرُت بِئًْرا " 

 عنه مُّ َسْعِد ْبِن ُعبَاَدةَ رضي هللاتُُوف ِيَْت أُ : قَالَ -رضي هللا عنهما -َعْن اْبِن َعبَّاٍس 

ي إِنَّ , يَا َرُسوَل هللِا : لم فَقَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى هللا عليه وس, َوُهَو َغائٌِب َعْنَها   أُم ِ

" نَعَْم : " قَالَ ,ْيٌء إِْن تََصدَّْقُت بِِه َعْنَها؟ فََهْل يَْنفَعَُها شَ , تُُوف ِيَْت َوأَنَا َغائٌِب َعْنَها 

رواه البخاري. َدقَةٌ َعْنَهاصَ اْلِمْخَرافَ فَِإن ِي أُْشِهُدَك أَنَّ َحائِِطي : قَالَ , 



:حرمة العقوق. 5
ُكلُّ ذُنُوٍب : " - عليه وسلم صلى هللا-قَاَل َرُسوُل هللِا : قَالَ -رضي هللا عنه -َعْن أَبِي بَْكَرةَ 

ُر هللاُ ِمْنَها َما َشاَء إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة, إَِلَّ اْلبَ  ِحِم, َوُعقُوَق اْلَواِلَدْيِن, أَْو قَِطيعَةَ ( 1)ْغَي يَُؤخ ِ الرَّ

ْنيَا قَْبَل اْلَمْوِت  ُل ِلَصاِحبَِها فِي الدُّ لُُهَما هللاُ فِي الدُّ : " وفي رواية" يُعَجَّ ,  اْلبَْغُي : ْنيَااثْنَتَاِن يُعَج ِ

َصْحيح اْْلََدِب اْلُمْفَرد  " َوُعقُوُق اْلَواِلَدْيِن 

.الظلم والتعدي: البغي( 1)

َرِغَم : )" لى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل هللِا ص: َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه قَالَ , ( م ت)

, َوَرِغَم أَنْ ( 1)أَْنُف َرُجٍل   اْنَسلََخ ثُمَّ , ُف َرُجٍل َدَخَل َعلَْيِه َرَمَضاُن ذُِكْرُت ِعْنَدهُ فَلَْم يَُصل ِ َعلَيَّ

ثُمَّ لَْم يَْدُخْل , َما أََحَدُهَما أَْو ِكلَْيهِ , ِه ِعْنَد اْلِكبَِر قَْبَل أَْن يُْغفََر لَهُ, َوَرِغَم أَْنُف َرُجٍل أَْدَرَك َواِلَديْ 

رواه مسلم والترمذي  " اْلَجنَّةَ 

.  ل ِ لَِصَق أَْنفُهُ بِالتَُّراِب ِكنَايَةً َعْن ُحُصوِل الذُّ : أَيْ ( 1)

َمْن أَْدَرَك : " لى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل هللِا ص: َعْن َماِلِك ْبِن اْلَحاِرِث رضي هللا عنه قَالَ 

ُهَما , أَْو أََحَدُهَما , َواِلَدْيِه  ْرِغيِب رواه أحمد َصِحيح التَّ " فأَْبعََدهُ هللاُ , اَر فََدَخَل النَّ , ثُمَّ لَْم يَبَرَّ
َوالتَّْرِهيب  



:حرمة سبهما. 6
ىينيميزيريٰىينىنننمنزنرنمماميلٹٱٹٱُّٱ
جحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئيي
١٨-١٧: األحقافَّخضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمح

ُ َعْنُهَما قَالَ  ِ ْبِن َعْمٍرو, َرِضَي َّللاَّ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ قَاَل رَ : َعْن َعْبِد َّللاَّ إِنَّ ِمْن أَْكبَِر »: ُسوُل َّللاَّ

ُجُل َواِلَدْيهِ  ُجُل َواِلَدْيِه؟ قَالَ يَا َرُسوَل َّللاَِّ : قِيلَ « الَكبَائِِر أَْن يَْلعََن الرَّ ُجُل أَبَا »: , َوَكْيَف يَْلعَُن الرَّ يَُسبُّ الرَّ

هُ  ُجِل, فَيَُسبُّ أَبَاهُ, َويَُسبُّ أُمَّ رواه البخاري ومسلم« الرَّ

:  روقال احلافظ ابن حج.  َجاَز َأْن ُيْنَسَب ِإَلْيِه َذِلَك الشَّْيء, ِفي اْلَحِديِث َدِليٌل َعَلى َأنَّ َمْن َتَسبََّب ِفي َشْيٍء : َقاَل النََّوِوّي

(94/ 17)فتح الباري . َفالتَّْصِريُح ِبَلْعِنِه َأَشّد, َوِإْن َكاَن التََّسبُُّب ِإَلى َلْعِن اْلَواِلِد ِمْن َأْكَبِر اْلَكَباِئر 

َمْلعُوٌن َمْن َسبَّ : " -ليه وسلم صلى هللا ع-قَاَل َرُسوُل هللِا : قَالَ -رضي هللا عنهما -َعْن اْبِن َعبَّاٍس 
هُ , أَبَاهُ  إسناده  : رواه أمحد وقال الشيخ شعيب األرناؤوط"َمْلعُوٌن َمْن ذَبََح ِلغَْيِر هللاِ , َمْلعُوٌن َمْن َسبَّ أُمَّ

.صحيح



َن ُه َسِمَع ابْ ، َأنه َطْيَسَلةَ َعْن 
 : ُعَمَر َيُقولُ 
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صحيح األدب المفرد



:حرمة االنتساب لغريهما. 7
نيميزيريٰىينىنمنننزنرنمماميلٹٱٹٱُّٱ
ختحتهبجتمبخبحبجبهئمئخئحئجئىييي
٥: األحزابَّمثهتمت

ُ َعْنهُ, قَاَل َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ عَ  أَبِيِه, َمِن ادََّعى إِلَى َغْيرِ »:لَْيِه َوَسلََّم, يَقُولُ َعْن َسْعٍد َرِضَي َّللاَّ

اري ومسلمرواه البخ« َوُهَو يَْعلَُم أَنَّهُ َغْيُر أَبِيِه, فَاْلَجنَّةُ َعلَْيِه َحَرامٌ 
، َأنهُه َسِمَع َرُسوَل للِا َصلهى للُا َعَلْيِه َوسَ  َعى ِلغَ " : لهَم َيُقولُ َعْن َأِبي َذرٍ  ْيِر َأِبيِه َلْيَس ِمْن َرُجٍل اده
َعى َما لْيَس َلُه َفَلْيَس مِ  َدَعا َرُجاًل َمنْ نها، َوْلَيَتَبوهْأ َمْقَعَدُه ِمَن النهاِر، وَ َوُهَو َيْعَلُمُه ِإَله َكَفَر، َوَمِن اده

رواه مسلم" َعُدو  للِا َوَلْيَس َكَذِلَك ِإَله َحاَر َعَلْيهِ : ِباْلُكْفِر، َأْو َقالَ 

ُ َعْن  ُ َعْنهُ أَنَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ دََّعى لَْيَس ِمْن َرُجٍل ا) :  َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل أَبِي ذَر ٍ َرِضَي َّللاَّ
أْ َمْقعََدهُ ِمْن النَّ ِلغَْيِر أَبِيِه َوُهَو يَْعلَُمهُ إَِلَّ َكفََر َوَمْن ادََّعى قَْوًما لَْيسَ  رواه . (اِر لَهُ فِيِهْم فَْليَتَبَوَّ

البخاري ومسلم
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ي ؟ قَاَل : أََل َرُجل ُحذَْيفَة سَ  "ْستَأِْذن َعلَْيَها َرأَْيت َما تَْكَره إِْن لَْم تَ : أَْستَأِْذن َعلَى أُم ِ

أَْستَأِذُن َعلَى : ضي هللا عنه فَقَالَ َجاَء َرُجٌل إِلَى َعْبِد هللِا ْبِن َمْسعُوٍد ر: َعْلقََمةَ قَالَ َعْن 

ي؟  يح اْْلََدِب اْلُمْفَرد  َصحْ . َما َعلَى ُكل ِ أَْحيَانَِها تُِحبُّ أَْن تََراَها: قَالَ , أُم ِ

:استئذان الوالدين في الجهاد

ِ رضي هللا عنه قَالَ   إِلَى َرُسوِل هللِا صلى هللا عليه َهاَجَر َرُجلٌ : عن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري 

, " ؟ أَِذنَا لَكَ : " قَالَ , أَبََواَي : قَالَ ," َهْل لََك أََحٌد بِاْليََمِن؟ : " فَقَالَ , وسلم ِمْن اْليََمِن 

ُهَما فَبِ , َوإَِلَّ ,  أَِذنَا لََك فََجاِهْد فَِإنْ , اْرِجْع إِلَْيِهَما فَاْستَأِذْنُهَما : " قَالَ , ََل : قَالَ  رواه " رَّ
أبو داود وصححه اْللباني
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ِرينَ :قال البغوي هُ َراِحيُل قَْد َماتَتْ أَبُوهُ َوَخالَتُهُ لِ وُهَو : قَاَل أَْكثَُر اْلُمفَس ِ  فِي نِفَاِس يَا, َوَكانَْت أُمُّ

.بِْنيَاِمينَ 

يِق بَِطرِ -رضي هللا عنهما -ْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر لَِقَي َرُجٌل ِمْن اْْلَْعَراِب عَ : )َعْبِد هللِا ْبِن ِدينَاٍر قَالَ َعْن 

اِحلَِة وَ َوَحَملَهُ َعلَى ِحَماٍر كَ , َمكَّةَ, فََسلََّم َعلَْيِه َعْبُد هللِا  أَْعَطاهُ ِعَماَمةً اَن يَْرَكبُهُ إِذَا َملَّ ُرُكوَب الرَّ

َضْوَن بِاْليَِسيِر, إِنَُّهْم اْْلَْعَراُب, َوإِنَُّهْم يَرْ ,  هللاُ أَْصلََحكَ : فَقُْلنَا لَهُ : َكانَْت َعلَى َرأِسِه, قَاَل اْبُن ِدينَارٍ 

هللا عليه طَّاِب, َوإِن ِي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا صلىإِنَّ أَبَا َهذَا َكاَن َصِديقًا  لعَُمَر ْبِن اْلخَ : فَقَاَل َعْبُد هللاِ 

ُجِل أَْهَل ُود ِ أَ : " وسلم يَقُولُ  رواه مسلم. بِيِه بَْعَد أَْن يَُول ِيَ إِنَّ أَبَرَّ اْلبِر ِ ِصلَةُ الرَّ

ةَ فأتاني عبُد قَِدمُت المدين: وعن أبي بُردة ابن أبي موسى اْلشعري رضي هللا عنه وعن أبيه قال

ول هللا صلى هللا سمعُت رس: قال. َل: أتدري ِلَم أتيتَُك؟ قلتُ : هللا بُن عمر رضي هللا عنهما فقال

أبيه أصدقاء: أي(]ْل إِْخَواَن أَبِيِه بَْعَدهُ َمْن أَحبَّ أْن يَِصَل أَبَاهُ فِي قَْبِرِه؛ فَْليَِص ): عليه وسلم يقول

رواه ابن .  ذاك, وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاٌء َوُودٌّ, فأحببُت أْن أِصلَ [من بعد موته
حبان في صحيحه
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ليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسول هللا صلى هللا ع: )عن أبي أسيد الساعدي

يء هل بقي من بر أبويَّ ش! يا رسول هللا: إذ جاء رجل من بني سلمة فقال

نعم؛ الصَلة عليهما, واَلستغفار لهما, وإنفاذ : أبرهما بعد موتهما؟ قال

عهدهما من بعدهما, وصلة الرحم التي َل توصل إَل بهما, وإكرام 

رواه احمد والطبراني وحسنه األلباني()اصديقهم

ه, من قرأ القرآن, وتعلمه, وعمل ب»: وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور, ضوؤه مثل ضوء الشمس, ويكسى

ذ ولدكما بأخ: فيقال! بم كسينا؟: فيقوَلن! والداه حلتين َل تقوم بهما الدنيا

حسن لغيره: قال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب)« القرآن
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