
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  صالحينل رياض اشرح

هما ِبِه بعد  شىء َأبر َأبويهْل بِقي ِمن ِبر" :-رضي اهللا عنه- اِعِديالِك بِن رِبيعةَ السشرح حديث م
  "موِتِهما؟

  
  خالد بن عثمان السبت: الشيخ  

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا
    حديث أبي أسيد -رحمه اهللا- باب فضل بر أصدقاء األب واألم واألقارب والزوجة أورد المصنف ففي

رضي اهللا عن جميع -البدريين من إنه آخر من مات : ويقال- ،-رضي اهللا عنه-مالك بن ربيعة الساعدي 
 إذ جاءه -ليه وسلمصلى اهللا ع-بينا نحن جلوس عند رسول اهللا :  قال،-صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب نبيه 

 ،نعم(( : فقال؟ شيء أبرهما به بعد موتهما هل بقي من بر أبوي،يا رسول اهللا: رجل من بني سلمة فقال
 وإكرام ، وصلة الرحم التي ال توصل إال بهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، واالستغفار لهما،الصالة عليهما

  .رواه أبو داود. )١())صديقهما
 وما أشبه ذلك من األمور ، وبالزيارة، وذلك باإلحسان إلى الوالدين بالمال وبالمعاشرة،لومالبر في الحياة مع

   بعد الموت؟، بعد الفوات ولكن هل يكون البر أيضاً متصالً،التي يحصل بها البر
 والمقصود ،))الصالة عليهما((:  قال، بين وجوهاً من البر تكون بعد الموت-صلى اهللا عليه وسلم-فالنبي

 وقد جاء ذلك في القرآن ، الدعاء: فإن الصالة أصل معناها في كالم العرب،الصالة عليهما يعني الدعاءب
 ادع :ي أ،]١٠٣ :التوبة[ }خُذْ ِمن َأمواِلِهم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيِهم ِبها وصلِّ علَيِهم{ :-تبارك وتعالى-بقوله 

صلى - نبي كما قال ال، بزكاته فيدعو له: يعني، بصدقته-ى اهللا عليه وسلمصل- فكان الرجل يأتي للنبي،لهم
  .بصدقته حينما جاء ،)٢())اللهم صّل على آل أبي أوفى((: -اهللا عليه وسلم

  . ادع لي ولزوجي: يعني،)٣( وعلى زوجيصّل علي: -صلى اهللا عليه وسلم- والمرأة التي قالت للنبي
وَأِقيمواْ { ،]٨٧ :اإلسراء[} َأِقِم الصالَةَ{ ، بمعنى الصالة المعروفةة أيضاً ذكر الصال-تبارك وتعالى-واهللا 
  .]٤٣ :البقرة[ }الصالَةَ

 ، فإنها تكون بمعنى الدعاء"على"ديت بـ فالصالة إذا ع، الدعاء لهما: يعني))الصالة عليهما(( :والمقصود هنا
أن يصلي اإلنسان ويجعل ثواب هذه فا الصالة لهما  أم، فهي صالة يقصد بها الدعاء،ومنه صالة الجنازة

فإنه العبادات المالية أما  ،دنيةبالعلماء مختلفون في العبادات ال، والصالة ألبيه أو ألمه أو ألحد من قرابته

                                                
 :وضعفه األلباني في المشكاة، رقم ،)٥١٤٢( :، رقم)٤/٣٣٦(  أخرجه أبو داود، كتاب األدب، باب في بر الوالدين،-١
)٤٩٣٦.( 

 ).١٤٩٧( :، رقم)٢/١٢٩( ودعائه لصاحب الصدقة، امكتاب الزكاة، باب صالة اإلم  البخاري،أخرجه -٢

، )٩/١٦٢(، والنسائي في السنن الكبرى )٩١٦: (، رقم)٣/١٩٧(، وابن حبان )١٤٢٤٥: (، رقم)٢٢/١٤٨(أخرجه أحمد  -٣
  .)١٠١٨٤: (رقم
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 وأظنها لو ، وما تكلمتْتتِْلفتُاإن نفس أمي ": -رضي اهللا تعالى عنه- كما قال سعد بن عبادة ،يصل أجرها
  .)١())نعم((:  قال أفأتصدق عنها؟،دقتتكلمت تص

 فمن أهل ، وأما العبادات البدنية فالعلماء مختلفون في هذا كثيراً، والدعاء كذلك،فالصدقة عن الميت تنفعه
 وعلى كل ، ونحو هذا، كقراءة القرآن والصالة،ال يصل شيء من العبادات البدنية المحضة: العلم من يقول

  . فإن تصدق عنهما فهو حسن،تغفر ألبويه ويدعو لهماحال المشروع أن اإلنسان يس
 ،))واالستغفار لهما(( ، فيدعو لهما، أن ال ينسى أبويه، فهذا من البر،))الصالة عليهما((: فالشاهد هنا قال

 اللهم اجعل قبره ،اللهم ارفع منازله في الجنة:  كأن تقول،هي الدعاء:  الصالة: واالستغفارالفرق بين الصالة
  . وما أشبه ذلك... اللهم، اللهم تجاوز عنه،روضة من رياض الجنة

 إنفاذ ،))ا من بعدهماموإنفاذ عهده(( : قال، وهو بمعنى طلب المغفرة، هو نوع من الدعاء خاص:واالستغفار
ذ عهدهما من إنفا(( ،ه هذا العهد عهد كان ألبويه فإنه يحقق ذلك وينفذه وينجزه لمن كان لأي: العهد

 العدة التي ذ هذا الولد لهذا اإلنسانوعده بعدة فإن مقتضى البر أن ينفّو ألحد الناس  لو أن الوالد قال،))بعدهما
 أو سأوظفك عندي في ، أو أعطيك سيارة،سأبني لك داراً:  لو قال هذا اإلنسان لرجل فقير،وعد بها الوالد

  .ثةد للوالد وإنما صار للوريع لم لزم؛ ألن المال لكنه ال ي، فهذا من البر أن ينفذه،المؤسسة أو نحو ذلك
 أن :))صلة الرحم التي ال توصل إال بهما(( معنى هذا الكالم ،))وصلة الرحم التي ال توصل إال بهما((: يقول

جد من غير  لو أن اإلنسان و، وهذا الباب من الطاعة والقربة،الوالدين هما السبب في وجود هذه الرحم
مه؟ أين  أين ع اللقطة، مثالً اآلن تصور اللقطة،له أم ما له أب وال ، هل يكون له عم، وجد هكذا،ينوالد

 وأبلغ من هذا ، هو فقط لوحده يعيش،شيءال  أين إخوانه؟ خاله؟ أين ابن عمه؟ أين خالته؟ أين أجداده؟
له وجد ت فمثل هذا ال ، بصلة في هذه الدنياجد أحد يمت له ما و،تصور لو أن إنساناً خلق هكذا من تراب

 فصار اإلنسان له في عمود النسب ،-عز وجل-  السبب في وجود اإلنسان بعد اهللا األبوين هما لكن،وشيجة
 وهكذا أيضاً األعمام والعمات ،خوة وأخواتإ وله في عمود النسب األدنى من األبوين ،األعلى أجداد وجدات
  . كل ذلك بسببهما،واألخوال والخاالت

 فاألم يكون برها ، أن يكون اإلنسان واصالً لرحمه، فهذا من برهما،))وصلة الرحم التي ال توصل إال بهما((
 وهذا أبلغ في الصلة؛ ألن ،))وإكرام صديقهما(( ، والوالد كذلك أيضاً، وأهلها، وقراباتها،بصلة أخواتها

بل - وغالباً ما يكون هؤالء األصدقاء ،كثر لكن البر لألصدقاء فيه كلفة أ،اإلنسان قد يبر قرابته ويتحمل هذا
 ، حديثهم يختلف عن حديثه، والولد في شبابه وفتوته، من أسنان األبوين-دائماً في مجاري العادات

 وما أشبه هذا ، فإذا قام بصلة هؤالء والتعاهد لهم بالزيارة، وما أشبه ذلك، عن اهتماماتهواهتماماتهم تختلف
  . وعن عظيم بره، وعن حسن تربيته،الة هذا الولد عن أصئفال شك أن هذا ينب

 . وآله وصحبه، وصلى اهللا على نبينا محمد،واهللا المستعان

                                                
: ، رقم)٤/٨(لميت ة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن اأتوفي فجيأخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن  -١
  ).١٠٠٤: (، رقم)٢/٦٩٦(، ومسلم، كتاب الكسوف، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه )٢٧٦٠(
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