
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   رياض الصالحينشرح

  "ي َأِبيِه بعد َأن يولِّجُل َأهَل ود َأن يِصَل الر الِبر ِمن َأبرِإن ":شرح حديث عبد اهللا بن دينار
                                                                                    

   عثمان السبتخالد بن: الشيخ
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا، هللالحمد

ندب إكرامه تكلمنا على حديث ابن ففي باب فضل بر أصدقاء األب واألم واألقارب والزوجة وسائر من ي
 ن أبر البر أن يصل الرجل ودإ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -مارضي اهللا تعالى عنه-عمر 

  .)١())أبيه
      عن -وهو مولى لعبد اهللا بن عمر-وعن عبد اهللا بن دينار :  ثم ذكر بعده قال، أهل المودة ألبيه:يعني

 لقي عبد اهللا بن : يعني، أن رجالً من األعراب لقيه بطريق مكة-مارضي اهللا تعالى عنه-عبد اهللا بن عمر 
 وحمله ، فسلم عليه عبد اهللا بن عمر،عرابأ:  يقال لهم،هم من سكن البادية:  واألعراب،عمر بطريق مكة

 ، كان يركب حماراً فحمل هذا األعرابي عليه-رضي اهللا تعالى عنه- ابن عمر: يعني،لى حمار كان يركبهع
 خلع عمامته وأعطاها لهذا ،على رأس ابن عمرأي  ، كانت على رأسهةً وأعطاه عمام، دفعه إليه ليركبه:يعني

 ما كان يحتاج أن : يعني، إنهم األعراب وهم يرضون باليسير،أصلحك اهللا: قلنا لهف:  قال ابن دينار،األعرابي
 ليس ،ك ويكفيه ذل، كان باإلمكان أن تعطيه شيئاً من طعام أو نحو ذلك، وأن تعطيه عمامتك،تعطيه حمارك

 العطاء  فيحتاج أن يعطى، ال يسد عينه شيء،هذا من الناس الذين لهم شأن ومنزلة ومكانة وما أشبه ذلك
 إن أبا هذا: -مارضي اهللا تعالى عنه- فقال عبد اهللا بن عمر، به وكفاه لو أعطيته شيئاً يسيراً فرح، ال،الجزيل
 أبوه كان ،لعمر بن الخطاب ودالم يكن هذا الولد اآلن  ،-رضي اهللا تعالى عنه- لعمر بن الخطاب كان ودا

رضي - فهذا من عظيم بر عبد اهللا بن عمر ،وال عرفهالولد  ا عمر لربما ما رأى هذ، لعمر بن الخطابودا
 ابنه هذا البر  بل بر، ببر صاحبه وذلك أنه لم يكتِف،-رضي اهللا تعالى عنه- بأبيه، بعمر-اهللا تعالى عنه

ر  إذا أراد أن يبر الوالدين يب وهذا يدل على أن اإلنسان،! فكيف لو لقي األب؟، فأعطاه دابته وعمامته،العظيم
 يعني يبر أوالد هؤالء ، كل ذلك من أجل أبيه،أصدقاء الوالدين ويبر أيضاً من يمت لهؤالء األصدقاء بصلة

    . هؤالء والدهم صديق لوالدي،ويكرمهم إذا رآهم
إن أبر البر صلة الرجل أهل ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-وإني سمعت رسول اهللا : فالشاهد أنه هنا قال

  . وهو الحديث السابق،))ود أبيه
 يتروح عليه إذا مّل ركوب ان إذا خرج إلى مكة كان له حماروفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه ك

 ، فإنه ينزل ويركب هذا الحمار من أجل التغيير، أنه إذا تعب من ركوب البعير: يتروح عليه بمعنى،الراحلة
امة يشد بها رأسه في  وكانت له عم،ةلراحا مّل ركوب ال فكان يتروح على هذا الحمار إذ،وليجدد نشاطه

                                                
 ).٢٥٥٢( :، رقم)٤/١٩٧٩(باب صلة أصدقاء األب واألم، ونحوهما،  كتاب البر والصلة واآلداب، أخرجه مسلم، -١
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:  فالن بن فالن؟ فقالألستَ:  فقال، إذ مر به أعرابي،- يتروح:يعني-فبينا هو يوماً على ذلك الحمار السفر، 
غفر :  فقال له بعض أصحابه،اشدد بها رأسك:  وقال، وأعطاه العمامة،اركب هذا:  فقال، فأعطاه الحمار،بلى
إني سمعت :  فقال، وعمامة كنت تشد بها رأسك، أعطيت هذا األعرابي حماراً كنت تروح عليه،لكاهللا 

  .)٢())إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 وإنما ، ال،أبيه ال يبر أصحابه وهذا ال يعني أن اإلنسان في حياة ، فهذا من البر الذي يبقى، بعد أن يموت:يأ

 ، وهو أطيب لقلبه، فإنه إذا وصلهم وأحسن إليهم في حياة أبيه فإن هذا من بر أبيه،يكون ذلك أيضاً من البر
 أما إذا رأى ولده يسخر من ،األب يفرح ويفتخر بهذا الولد ويسر به إذا رآه يكرم أصحابه ومن يحبهم

 أو ينهاه عن مجالستهم أو ، ويرى أنهم دون المقام، الجلوس معهم ويأنف من، ويتنقصهم،أصحابه ويلمزهم
   . ولربما أصابه شيء من اإلحباط في هذا الولد،نحو ذلك من غير وجه حق فإن قلب األب يتألم لذلك

  .رضي اهللا تعالى عنه- وإن أباه كان صديقاً لعمر: يقول
  .روى هذه الروايات كلها مسلم: قال
 ويرزقنا وإياكم اإلخالص ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، أن يرزقنا وإياكم البر-جلعز و- ونسأل اهللا ،هذا

 . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد، ويقربنا إليه،والعمل الذي يرضيه

                                                
 .ر السابقالمصد -٢
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