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 الوالدين عقوقب الذنو كبائر من

  :الشريف حفظ  الحديث
ِّ  "قال: -رضي هللا عنهما - وهللا بن عمرعن عبد  يا فقال: -صلَّى هللاُ عليهِّ وسلَّم   -جاء أعرابيٌّ إلى النبي 

. قال : ثم ماذا ؟ قال : نِ ثم عقوق  الوالَدي  . قال : ثم ماذا ؟ قال :   اإلشراك  باللِ ؟ قال :  رسوَل هللِا، ما الكبائر  

 (رواه البخاري)"ب  اذِ ٍم، هو فيها كَ لِ س  اَل امرٍئ م  ع  مَ طِ تَ ق  الذي يَ لغموُس؟ قال :. قلُت:وما اليميُن اوس  م  ين  الغَ مِ اليَ 

 
                                                                                                                      معاني المفردات:

 . العظيم بذ ْنـال وهو كبيرة جمع : الكبائر
 .فعل أو قول من ولدهما من الوالدان منه ما يتأذى : العقوق
 تغمس هاألن   ا ؛غموس تميوس اآلخرين بغير حـق  ، وققح هب خذؤت ذيال الق سم الكاذب : الغموس اليمين

                                                                                                                                     . النار ي اإلثم ، ثم  فيف صاحبها

      ذ.ـيأخُ  :عطِ تَ ــيق  

                                                                                                                         :ما يرشد إليه الحديث

توحيد هللا ، وعدم اإلشراك به.                                                                                            الحرص على -1

عقوقهما.                                                             إليهما ، وعدم واإلحسان هماالوالدين ، وبر   بطاعة االلتزام وجوب -2

لْ  -3 .                                                       في النار ذلك يغمس صاحبها ألن   حقوق الغير بغير حق  ؛  خذأل؛ ـفالحذر من الح 

 المسلم اجتنابها. ينبغي على كبائر الغموس  واليمين وعقوق الوالدين  باهلل ركالش   -4

                                                                                                                              تعريف الَكبائـِر : /1
             أو لعنة ، ، أو غضب الكبائر كل  ذَن ـب َخـتََمه هللا تعالى بنار ، :"قال ابن عباس والحسن البصري وغيرهما

 أو عذاب ". 
                                                             
                                                                                                                                     :نمفهوم عقوق الوالدي   /2

هما ، وعدم  ول والفعل .ـطاعتهما ، و إلحاق األذى بهما بالق هو قطع بر 
 
                                                                                                                            ن:مخاطر عقوق الوالدي   /3
                                            رك باهلل.                                                                             من أكبر الكبائر بعد الش   -1
                                                                                                             .ه أو لعنهماوالديْ  استحقاق لعنة هللا لمن سبَّ  -2
                                                                                                         .اقاستجابة دعوة الوالد على ولده الع   -3
                                                                                          .ه في الدنيا قبل اآلخرةتعجيل عقوبة العاق لوالديْ  -4
                                                                                                             .والعياذ باهللول النار ـدخ -5
 
                                                                                                                                :نالوالدي   مظاهرعقوق /4
 . ةمباشر رغي أو ةمباشر يقة  بطر أحدهما سب   أو هماسب   -1
ف مع أمرهما ، استثقال أو استثقالهما أو وجههما في ت ْقطيب الجبين -2  . التأفـ 
 إلى قلبيهما. الحزن    يدخل   أو ه،الديْ و الولد بكي  ي أن -3
 . لهما القول أو إغالظ عليهما ، صوته هما ، أو رفعرُ ـهْ ن   -4
 التخلي عنهما وعدم خدمتهما في كبرهما أو عند عجزهما أو مرضهما. -5



 :نالوالدي   ر  ـفضل بِ  /5

 .في دخول الجنة هللا ، وسبب   وانُمْجـلِّب   لرض -1

  .األعمال إلى هللا بعد عبادته ثاني أحب   -2

 .زق وتوسيع الر   ، عاءأسباب استجابة الد    منسبب   -3

 .للذنوب ـر  فِّ ـك  مُ   -4

                                                                                                                     :مظاهر بر الوالدين /6
 تهما.ـحبصُ  وحسن،  طاعتهما، و محبتهما -1
                                                     حمة بهما.                                            والرأفة والر  ، رهما دْ ـ  ـيرهما بتعظيم قتوقِّ  -2

                      واستئذانهما عند الدخول و الخروج.                                                                                             ، مالطفتهما  -3

                                            يهما عند افتقارهما.                                                                                                          خدمتهما وخاصة عند عجزهما ، واإلنفاق عل -4

 وإكرام صديقهما. وتنفيذ وصيتهما ، والدعاء لهما ،، صلة أقاربهما  -5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عثمان صفيـر:  إعداد األستاذ

 



س    ن   ال ِجَوارِ ـح 

إيذائه ،والمبادرة إلى  وتجنّب مسلم ، غير   أو مسلًما بعيًدا، أم كان قريبًا هو حسن معاملة الجار مفهوم حسن الجوار: /1

 والشدائد. المسّرات بشتى أنواع اإلحسان في  إليه اإلحسان

                                                                                                                                       قال العلماء: 
                                                 الجوار ، وحق   القرابةحق  اإلسالم و : حق   ، فله ثالثة حقوق إذا كان الجار مسلًما ذا قرابة "

                                                                   ، الجوار اإلسالم وحق   : حق   انفله حق  ، وإن كان مسلًما غير ذي قرابة 
 ." الجوار : حق   واحد فله حق  ، وإذا كان كافًرا غير ذي قرابة 

 

                                                                                            مظاهر حسن الجوار: /2

 .د أحواله لالطمئنان عليهق  ـتفوالمبادرة بإلقاء السالم عليه، والسؤال عنه  -۱

ل إيذائه. ب إيذائه بالقول أو بالفعلـوتجن  ، حسن معاملته  -۲  ، وأكثر من ذلك تحم 

 .                                                                  بتقديم الهدايا إليه في الزيارات واألفراح والمناسبات تهنئتهوإكرامه  -۳

يا أبا ذر، :"حين قال -صلى هللا عليه وسلم - عمال بنصيحة الرسول؛ مما يطعم أوالده مساعدته إذا كان فقيرا وإطعامه -٤

 .(رواه مسلم)" كـجيرانَ  د  ـعاهَ ماءها وتَ  إذا طبخت َمَرقة فأكثِر  

 . ماديامعنويا ومواساته في الشدائد المصيبة ، و عند المرض ، وتعـزيته عند عيادته -٥

 ودنـياه. ديـنه في ينفعه ما إرشاده إلى -٦

 
                                                                                                                        مكانة الجار في اإلسالم: /3

بالمحافظة على  جبريل عليه السالم يوصي رسول هللا ظل    تهولشدة مكان ؛ رفيعة مكانةً  ومنحه الجار اإلسالم مكر   - ۱
َما َزال  ":عليه الصالة والسالم قال ؛توريث الجار إلى حد ِّ  تلك الوصية ستصلُ  أن   -صلى هللا عليه وسلم - ى ظن  حت  حقوقه ،
ث ه ارِ ي وِصينِي بِالجَ  ِجب ريل    (.عليه قمت ف" ) َحتَّى َظنَن ت  أن ه  َسي َور ِ

 

ِم اآلِخِر  :"ملسو هيلع هللا ىلص ق ال؛  ،والكف عن أذاهمن كمال اإليمان، وصدق اإلسالم اإلحسان إلى الجار -۲ ِ وال يَو  َمن  َكاَن ي ؤِمن  بِاَّللَّ

ِسن  إلى جاِرهِ   (.  رواه مسلم" )فَل ي ح 

 
رضي  -فعن أبي هريرة ؛ العظيم مقابل إحسانه لجارههللا جيرانه، ويستحضر ثواب لطورة إيذاء ر خ  على المسلم أن يقد   -۳

ِ ! "  :قال - هللا عنه ل  : يَا َرس وَل َّللاَّ ِذي  -ي ذ َكر  ِمن  َكث َرِة َصاَلتَِها َوِصيَاِمَها َوَصَدقَتَِها  -ِإنَّ ف اَلنَةَ قَاَل َرج  َغي َر أَنََّها ت ؤ 
  .ِجيَرانََها بِِلَسانَِها ؟ قَاَل : ِهَي فِي النَّارِ 

ِ ! فَِإنَّ ف اَلنَةَ  ِذي  -َوَصاَلتَِها  ي ذ َكر  ِمن  قِلَِّة ِصيَاِمَها َوَصَدقَتَِها -قَاَل : يَا َرس وَل َّللاَّ َِقِط َواَل ت ؤ  َث َواِر ِمن  األ  َوإِنََّها تََصدَّق  بِاأل 
ا(. رواه أحمد وصححه األلباني") ِجيَرانََها بِِلَسانَِها ؟ قَاَل : ِهَي فِي ال َجنَّةِ  ْن اأْل قِّطِّ رِّ اأْل ثْو   .فـ:جمع ثور أي القطعة من اللبن المجف   مِّ

                                                                                                                                              

                                                                            آثار حسن الجوار على الفرد والمجتمع: /4

 .ورسولهمحبة هللا ، وسبب لالمرء تأكيد إليمان  -۱

 ة بين الجيران.ب، وزيادة المح يؤدي إلى توثيق الروابط -۲

 يزيل ما في النفوس من الحقد وسوء الفهم وسوء الظن. -۳

 .واستقرار األمن ، واطمئنان الن فـوس،  يزيد في تماسك المجتمع -٤

َراِن صلى هللا عليه وسلم:" قال ؛وطول األعمار الديار عمارة في سبب -٥ س ن  ال ِجَواِر يَع م  ل ِق َوح  س ن  ال خ  ِحِم َوح  ِصلَة  الرَّ

يَاَر َويَِزيَداِن فِى األَع َمارِ  حه األلباني( الد ِ  .")رواه أحمد ، وصحَّ
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 من سيرة الخلفاء الراشدين مواقف ودروس

الخلفاء                
ترجمة 
  بـومناق

 وإنجازات

ِد يق                                أبو بَكر الص 
  رضي هللا عنه

                                         الخطاب بن عمر
  رضي هللا عنه

                           عفان بن عثمان
 رضي هللا عنه

                      طالب يأب بن يعل
   رضي هللا عنه

 

 

ترجمة 
مختصرة  
 لكل خليفة

شي    عبد هللا بن أبي قُحافة القُر 

 بمكة. م 573 ق.هـ/  50ولد سنة 
 . ونصف سنتانمدة خالفته 

 هـ13 سنة، توفي  سنة 63 عاش
 .وسلم عليه هللا صلى قبره بجانب دفنو

.ال الخطاب بن حفص عمر أبو   قرشي 
  بمكة. م  584 /ق.هـ 40 سنة ولد

 تسنوا عشرمدة خالفته 
 .بكر يأب برقـ بجانب فندُ هـ ، 23سنة استشهد

 . قرشي  ال عفان بن عثمان هللا عبد أبو 
 بمكة. م 576ق.هـ / 47 سنة ولد

 سنة عشرة اثنتامدة خالفته 
 82 ،وعمره م656هـ/  35سنة استشهد

 .المنورة ينةبالمد قـيعالبب نـ،دف سنة

 القرشي   طالب أبي بن علي الحسن أبو 

 م بمكة 599  / ق.هـ 23 ولد سنة

 . سنوات خمسمدة خالفته 

 م661 هـ/ 40 سنة، العراقب استشهد

 سنة. 63 وعمره

 

 
 

أهم 
 هممناقب

                           أول من أسلم من الرجال. -
                وسلم. هللا عليه صلى رسولال مع هاجر -
 . بماله اإلسالم نصر -
                على يده صحابة كثيرين. أسلم -
                  الوحي. ت ابـكُ  أحد -
                              .بالمسلمين ليصلي الرسول أثناءأنابه  -
 .  الغزوات شارك في كل   -
  بالجنة. المبشرين العشرة من -

ىتف للبعثة سةسادال السنة يف أسلم -  .نوالمسلم قو 
                                  .هراج   ينةالمد إلى هاجر -

 . الغزوات كل شارك في -
.                   بكر يألب األول المساعد كان -
 .أبي بكر عهد يف ضاءقال تولى -
 يعته                         بمبا بكر أبو أوصى  -
 .                                             بعدله عرف -
ي.                                 الوح ابـت  ـكُ  من -
  .بالجنة ينالمبشر العشرة من -

 . اإلسالم إلىالسابقين  من -
 .)ينةالمد ، الحبشة ) ينالهجرت هاجر -

 يببنت تزوج ألنهين؛النور ذا يكنى -
  .كلثوم أم ثم   قية  ر  وسلم يهعل هللا صلى هللا رسول

وكثرة  األخالق ومكارم ياءبالح عرف -

 مين.والمسل اإلسالم لنصرة اإلنفاق

 . بالجنة ينالمبشر العشرة من -

   وصهره.  وسلم عليه هللا صلى النبي ابن عم -
    األطفال.        من أسلم من أول -
 . هجرته يف ي  للنب فداء   نفسه مقد   -
 .كتبو عدا ما الغزوات كل يف كشار -
ة شجاعالو ةفصاحالو ةحكمالب عرف -

                                       .  والزهد

ي.                      الوح ابـت  ـكُ  من - 
 . بالجنة ينالمبشر العشرة من -

 
أهم 

 همإنجازات

 . الزكاة ومانعي المرتدين حارب -
 الذي زيد بن أسامة جيش زـجه   -

 . الروم لقتال الرسول أعده
                                     والعراق. الشام بالد فتح -
 في صحائف. القرآن جمع من أول -

 . واإلدارة الدولة شؤون نظ م -

.                            الهجري يموقالت سأس   -
 . يحالتراو صالة على الناس جمع -
 . ية  العمر العهدة ق عوو ،دسقالم يتب فتح -
 .خالفته يف والفتوحات الدولة عةقر عتتوس   -
 الدولة نؤوش ي تسييرف والعدل بالحزم اشتهر -
 على لإلشراف الحسبةالدواوين ،و نظام أأنش -

 ييل.والمكاقبة األسواق ومرا األسواق

واحد.                                      يم على مصحفالكر رآنقال جمع -
 . النبوي المسجد عوس   -
 ووصلت خالفته يف الدولة عتتوس   -

 .يقياإفر إلى الفتوحات

 سواحل يةلحما بحري أسطول أول أأنش -
بيزنطيين، ال هجمات منية اإلسالم البالد

 .واريوانتصر عليهم في ذات الص  

.               والشرطة ضاءقال مـنظ   -
                    . وـالنح علمأمر بوضع قواعد  -
 وتشكيله. المصحف قيط  بتن أمر -
 ية العلم الحركة ازدهار على عشج   -

 خالفـته. عاصمة الكوفة يف خاصة

  

الصفات 
المشتركة 

،  بينهم
 واالقتداء بهم

 .وأنفسهم عنه بأموالهم والدفاع اإلسالم نشر على -المسلمين على خلفاء صاروا عندما أووسلم  عليه صلى هللا الرسول عهد يف سواء - موقعه يف كل   الخلفاء الراشدون لعمِّ 
                                                                   . نيوالمسلم الدين خدمة على فيما بينهم تعاونال وعلى ، والعمل به ونسخههللا كتاب  على على الحفاظ كل هم واعملكما 

 والتآخي وعدم التنازع ،والحفاظ على كتاب هللا وسنة رسوله تعليما وحفظا وعمال. ننابي فيما التعاونوبه ، والعمل إتباعهبخدمة ديننا  في لخلفاءا فعلينا االقتداء بهؤالء

                                                                                                                                                                                                                             -  

 صفيـرعثمان :  إعداد األستاذ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/573

