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 مه األاننبيت
 امة األرحلوب ص ج إىل

 بقلم
 احلسن علي بن حسن بن حممد آل سالم األزهري أيب

 سلمه هللا
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 ُمَقد َِّمة  
آله وعلى  ،وصلى هللا على سيدان حممد خامت الرسل واألنبياء ،احلمد هلل ذي الطول واآلالء

 أما بعد: وأصحابه األتقياء.
 ،وحبسب منافعه جتب العناية به ،بكثرة منافعه ،وعظيم شرفه ،فإن شرف املطلوب بشرف نتائجه

ما  ،(1)وأعمها نفعًا ورفداً  ،وأعظم األمور خطًرا وقدرًا ،جتناء مثرتهوعلى قدر العناية به يكون ا
 . (2)وابستقامة الدنيا تتم السعادة ،ادةألن ابستقامة الدين تصح العب ،استقام به الدين والدنيا

َاع اخلري والربكة على الناس يف الدين والدنيا؛ صلة األرحام، ومن عظيم أمره وشرف  وإن من ِجم
 كما يف حديث أيب أمامة  ،وأوامرهصلى هللا عليه وسلم  قدره، أنه كان من أول وصااي رسول هللا

ما أنت؟  صلى هللا عليه وسلم: سلمي لرسول هللاعند مسلم، قال عمرو بن عبسة الرضي هللا عنه 
قال: أان نيب، فقلت: وما نيب؟ قال: أرسلين هللا، فقلت: وأبي شيء أرسلك؟ قال: أرسلين بصلة 

 .(3)األرحام، وكسر األواثن، وأن يوحد هللا ال ُيشرك به شيء
 به أن يوصل وعلى وقد وصف هللا سبحانه وتعاىل أهل اإلميان أهل اجلنة أبهنم يصلون ما أمر هللا

 .رأس ذلك صلتهم لألرحام
ُم َوََيَاُفون ُسوَء احلْمَسابم  ﴿ قال تعاىل: ُلون َما أََمَر هللاُ بمهم َأْن يُوَصل َوََيَْشْون َرَّبَّ  .(4)﴾  َوالَّذمين َيصم

وهي: الزايرة هلم، والسالم عليهم،  ،وصلة األرحام من أهم حقوق اخللق بعضهم على بعض
ودة هلم، واإلحسان إليهم بدف  مال، أو تقد م مساعدة، أو قضاء حوائجهم، أو دف  والعطف وامل

 .(5)ضر نزل َّبم، ومشاركتهم يف األفراح واألحزان، إىل غري ذلك من أنواع الصلة والرب
وصلة األرحام من أهم األعمال الصاحلات اليت يتقرب َّبا العبد إىل مواله، ال سيما يف هذا 

 فيه امللهيات واملغرايت، واليت أشغلت الناس عن الواجبات واملستحبات. الذي كثرت ،العصر

                                                            

 .العطاء :الرفد هو ((1
 ( للماوردي، ط: دار ابن اجلوزي، بتصرف يسري.3أدب الدنيا والدين: ) ((2
 (.238رواه مسلم رقم ) ((3
 (.91سورة الرعد اية ) ((4

 ،28/ 91ومبعىن اللطف واملربة وحسن الصحبة..ا.ه شرح مسلم ) ،( قال النووي: قال العلماء: الرب يكون مبعىن الصلة(5
 ( ط: دار املنار القاهرة.8883رقم 
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يف كثري من وإيقاظًا لضمائر أراها قد ماتت  ،وتنبيهاً وحتذيراً  ،إسهاماً وتذكرياً ه الرسالة َّبذ قصدتف
ممن أهلتهم احلياة، فقصروا يف الفرائض،  بل يف عامة املسلمني من أهلي وبين قومي، ،األحيان
 ا الواجبات، ونسوا النوافل واملستحبات!!وأضاعو 

ما رأيته رأي العني من تقطي  ألواصر الصلة بني األرحام، كتابة هذه الرسالة وكان من أسباب  
أبتفه األسباب وأحقر األمور، حىت رأيت أوالد األب واألم تصل القطيعة بينهم إىل سنوات، 

احلزن، حىت وصلت إىل أن السرور كاد ال يم عليها ورأيت إحداهن تبكي على هذه القطيعة، وَيُ 
يعرف طريًقا إىل قلبها، وال البسمة تتخلل إىل تقاسيم وجهها، فحينها عزمت على كتابة ما تيسر 

  من مادة هذا املوضوع. ،يل ِجعه وحصره
وما أورده املفسرون شرًحا وبيااًن، وما صح من حديث رسول  ،واقتصرت على ما ورد يف كتاب هللا

وما تيسر من التعليق والتخريج  ،كت أهل العلمموردًا عليه بعض نم  ى هللا عليه وسلم،صل هللا
وهللا من وراء  ،أبقصر عبارة وأوضح إشارة تفي ابملقصود ،واحلكم على األحاديث واألاثر النبوية

 واحلمد هلل رب العاملني. ،وهو اهلادي إىل سواء السبيل ،القصد
 كتبهو 

 كر مالفقري إىل عفو مواله ال
 أبو احلسن علي بن حسن بن حممد آل سالم األزهري

 9331يف العاشر من ِجادى اآلخرة سنة 
 .9382وكان أصل كتابتها يف 
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 الفصل األجل
 " الرتغيب يف صلة الرحم "

حىت  ،أن جعل بينهم الرب واإلحسان والصلة ،رمحة َّبم ومنة عليهم ،عم هللا على عبادهإن من نم 
ن وقد بني ربنا يف كتابه أ ،وبني ذوي الرحم خاصة ،احم بني أفراد اجملتم  عامةيسود الرتابط والرت 
 .على القاط من الواصل  وال ،ألحد على أحد ًناوليس تفضاًل ومَ  ،للرحم ذلك حق واجب

 .(1)﴾  َوَآتم َذا اْلُقْرََب َحقَُّه َواْلممْسكمني َواْبن السَّبميلم  ﴿ قال تعاىل:
طف بذكر اإلحسان إىل القرابة وصلة الرحم ملا ذكر تعاىل بر الوالدين عَ " :قال ابن كثري رمحه هللا

 .(2)("مث األقرب فاألقرب)أمك وأابك مث أدانك أدانك(، ويف رواية: ): وكما يف احلديث
 صلى " أََتى َرُجٌل ممْن َبينم َتَميٍم َرُسوَل اّللَّم  :وأتى هذا املعىن واضًحا يف حديث أنس ْبنم َمالمٍك قال

ّْنم َكْيَف  هللا عليه وسلم، َرٍة، َفَأْخربم فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اّللَّم، إمِّنم ُذو َماٍل َكثمرٍي، َوُذو َأْهٍل َوَوَلٍد، َوَحاضم
َا طُْهَرةٌ » صلى هللا عليه وسلم: أُْنفمُق؟ وََكْيَف َأْصَنُ ؟ فَ َقاَل َرُسوُل اّللَّم  ْن َمالمَك، َفإمهنَّ  ُُتْرمُج الزََّكاَة مم

، َواجْلَارم، َواْلممْسكمنيم  ُل أَْقرماَبَءَك، َوتَ ْعرمُف َحقَّ السَّائملم ُرَك، َوَتصم ، «ُتَطهِم ، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اّللَّم، أَْقلمْل يلم
، َواَل تُ َبذِمْر تَ ْبذميًرا» قَاَل:  .(3)«"َفآتم َذا اْلُقْرََب َحقَُّه، َواْلممْسكمنَي، َواْبَن السَّبميلم
ِم ما رو ولم  َي اّللَُّ َعْنُه، َعنم النَّيبم ّللَّم » َقاَل: صلى هللا عليه وسلم  اه أَبو ُهَريْ َرَة َرضم َمْن َكاَن يُ ْؤممُن ابم

َهُ  ْل َرمحم رم فَ ْلَيصم  .(4)«َواليَ ْومم اآلخم
ط  - رمحه هللا -ومن عجيب تراجم اإلمام البخاري  أنه قال بصيغة اجلزم والتحقيق: ابب َمْن ُبسم

  .(6)ا قال: ابب صلة الرحم تزيد يف العمروترجم يف األدب املفرد أيضً  .(5)لرزق بصلة الرحمله يف ا
ال وما كل ذلك إ ،وقد تعددت الرواايت ترغيبًا وترهيبًا يف صلة األرحام مفصلة اترة وجمملة أخرى

فراد اجملتم  اليت تبعث على الرمحة واملودة واإلخاء والرتاحم بني أ ألمهية هذه الشعرية اإلسالمية
 وبني أهل الرحم خاصة. ،عامة

                                                            

 .81( سورة األسراء (1
 . ( ط: دار ابن اهليثم األوىل9171ص ،3ج)( تفسري ابن كثري (2
 .(98313) :( حديث صحيح رواه اإلمام امحد يف املسند برقم(3

 .(9312) ومسلم برقم (1932: )رواه البخاري برقم (4) 
 .(98ابب  12)( كتاب األدب: (5
 ط: دار الصديق السعودية. ،37ص  ،83األدب املفرد: ابب  ((6
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 رواايت عدة ترغيًبا يف صلة األرحام. قال أََنُس ْبُن َمالمكٍ رضي هللا عنه  ولقد ورد من حديث أنس
ْعُت َرُسوَل اّللَّم  رضي هللا عنه: َمْن َسرَُّه َأْن يُ ْبَسَط َلُه يفم رمْزقمهم، َأْو »يَ ُقوُل: صلى هللا عليه وسلم  َسَم

َهُ َسَأ َلُه يفم أَثَرمهم، يُ نْ  ْل َرمحم  .(2)من أحب أن يُبسط له يف رزقه()ويف لفظ:  .(1)«فَ ْلَيصم
 َّ َمْن َسرَُّه َأْن يُ َعظِمَم اّللَُّ رمْزَقُه، »قَاَل: صلى هللا عليه وسلم  ويف رواية أخرى أكثر بيااًن عنه َأنَّ النَّيبم

ْل َرمحمَ   .(3)«هُ َوَأْن مَيُدَّ يفم َأَجلمهم، فَ ْلَيصم
َمْن َأَحبَّ َأْن مُيَدَّ َلُه يفم ُعْمرمهم، َويُ َزاَد َلُه يفم » صلى هللا عليه وسلم: ويف رواية قال: قَاَل َرُسوُل اّللَّم 
َهُ  ْل َرمحم  .(4)«رمْزقمهم، فَ ْلَيرَبَّ َوالمَدْيهم، َوْلَيصم

 َّ َ  اّللَُّ َعَلْيهم يفم رمْزقمهم، َويَ ْنَسَأ َمْن أَ »قال: صلى هللا عليه وسلم  وَعْنه أيضا قال: إنَّ النَّيبم َحبَّ َأْن يُ َوسِم
َهُ  ْل َرمحم  .(5)«َلُه يفم أَثَرمهم، فَ ْلَيصم

مُيَدَّ َلُه يفم ُعْمرمهم، َويُ َزاَد يفم رمْزقمهم، فَ ْلَيرَبَّ  َمْن َسرَُّه َأنْ » صلى هللا عليه وسلم: وكذا قَاَل: َقاَل َرُسوُل اّللَّم 
َهُ  َوالمَدْيهم، ْل َرمحم  .(6)«َوْلَيصم
توسيعه  :بسط الرزق()وأنه اتب  للحياة يف أثرها، و ،األجل :(األثر)( أي: يؤخر، ويُ ْنَسأَ ) قوله:
والتوفيق للطاعات  ،وأما التأخري يف العمر: فهي الزايدة ابلربكة يف عمره ،وقيل: الربكة فيه ،وكثرته

 .(7)من الضياع يف غري ذلك وصيانتها ،وعمارة أوقاته مبا ينفعه يف اآلخرة
 ا سبب لَعَمارم الداير وزايدة األعمار ودف  ميتة السوء كما يف حديث عائشةوصلة الرحم أيضً 

مرفوًعا: "صلة الرحم وحسن اجلوار وحسن اخللق يَ ْعُمَران الداير ويزيدان يف صلى هللا عليه وسلم 
صلى هللا عليه وسلم  من حديث علي، وأخرج عبدهللا بن أمحد يف زوائد املسند" .(8)األعمار"

 . (9)بنحوه قال: "ويندف  عنه ميتة السوء"

                                                            

 (.8881 ) ومسلم برقم (،8711 ) :( رواه البخاري برقم(1
 .(8121)( رواه البخاري برقم (2
 .(98822) :( حديث صحيح رواه أمحد يف املسند برقم(3
 .(93379)( حديث صحيح رواه أمحد يف املسند برقم (4
 .(93828)يف املسند برقم ( حديث صحيح رواه أمحد (5
 .(93299)( حديث صحيح رواه أمحد يف املسند برقم (6
 .(8888رقم ،91/21)( شرح مسلم (7
 .(88881)( حديث حسن رواه أمحد يف املسند رقم (8
 .(933/ 9)( رواه عبدهللا بن أمحد يف زوائد املسند (9
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عجل يف الدنيا قبل االخرة وهو جلي واضح يف رواية َأيبم َسَلَمَة، َعْن ومن عظيم فضلها أن ثواَّبا مُ 
َّ  رضي هللا عنه، أَبميهم عبد الرمحن بن عوف ْعَجَل الطَّاَعةم إمنَّ أَ »قال: صلى هللا عليه وسلم  َأنَّ النَّيبم

، َحىتَّ إمنَّ َأْهَل اْلبَ ْيتم لََيُكونُوَن ُفجَّاًرا تُ ْنَمى أَْمَواهُلُْم، َوَيْكثُ ُر َعَدُدُهْم  مم َلُة الرَّحم إمَذا َوَصُلوا ثَ َوااًب صم
 .(1)«أَْرَحاَمُهمْ 

د على بعض زى فيها العبسرعية يف اإلاثبة؛ حيتمل أهنا يف دار الدنيا وقد ثبت أهنا دار يُ واأل
كما   ،وإجابة الدعوات يف قضاء احلاجات ،وزايدة العمر بصلة الرحم ،أعماله كزايدة املال ابلصدقة

 .(2)لبعض العصاة كنقص الرزق ابلراب والكذب ،أهنا قد تُعجل فيها بعض العقوابت
 .. تُ َوَّفى يف عمر جرزق جتسعد.داب حىت لكاشح  جكن جاصل اآل

الذين هلم َتام  ،من أهل السنة والكتاب ،يصلح له اخلطابوكن أنت؛ وهو خطاب لكل ما 
والصلة ضد القطيعة قال  ،وهو القرابة ،وصلة األرحام ِج  رحم ،االقتداء بنيب اهلدى واألصحاب

وقد عاتب  .(3)أي واتقوا األرحام أن تقطعوها ﴾ واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام ﴿ تعاىل: 
 :فأنشد قائالً رجل من بين ضبعة بين َتيم 

 .. ال حترمن نصيحة األعمام.أبين َتيم أان عمكم
 .. سبب الفناء قطيعة األرحام.إّن أرى سبب الفناء إمنا
 .(4).. أرحامكم برواجحم األحالمم .فتداركوا أبيب وأمي أنتم

حىت يُتمكن من  ،على تعليم ومعرفة النسب والرحم واألقاربصلى هللا عليه وسلم  وحث النيب
تعلموا من "ابب:  "األدب املفرد" البخاري يف وبوب عليها ،وقد أتت بصيغة األمر ،الوصل

 أنسابكم ما تصلون به أرحامكم".
تعلموا أنسابكم، ): -وهو َيطب على املنرب-قال رضي هللا عنه  وساق حديث عمر بن اخلطاب

لذي بينه وبينه من مث صلوا أرحامكم، وهللا إنه ليكون بني الرجل وبني أخيه الشيء، ولو يعلم ا
 . (5)داخلة الرحم، ألوزعه ذلك عن انتهاكه(

                                                            

 .(339)( حديث حسن لغريه رواه ابن حبان يف صحيحه برقم (1
 .ط دار السالم الرايض (381ص 8ج)( التنوير شرح اجلام  الصغري األمري الصنعاّن (2
 .(331) ( غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب(3
 .(877رقم ،338|9) ( ذكرها ابن أيب الدنيا يف كتاب األشراف يف منازل األشراف(4
 .(83)( صحيح األدب املفرد (5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





8 
 

وأتبعه حبديث سعيد بن عمرو بن سعيد  ،رماتا من التعدي على احلُ فكانت معرفة النسب مانعً 
إليه برحم  (1)فَمتَّ  ،فأاته رجلرضي هللا عنه  كنت عند ابن عباس)قال: رضي هللا عنه  بن العاص

" تعلموا من أنسابكم ما تصلون به صلى هللا عليه وسلم  :رسول هللا بعيدة، فقال ابن عباس: قال
وإن كانت  ،فإنه ال قرب لرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، وال بعد هلا إذا وصلت ،أرحامكم

بعيدة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن  
 .(2)كان قطعها"
قَاَل: "تَ َعلَُّموا ممن أَْنَسابمُكْم َما صلى هللا عليه وسلم  َعن النَّيبم  رضي هللا عنه، َأيبم ُهَريْ َرةويف حديث 

، َمْنَسَأٌة يفم األَثَرم" الم
َ
، َمثْ َراٌة يفم امل م حَمَبٌَّة يفم اأَلْهلم َلَة الرَّحم ُلوَن بمهم أَْرَحاَمُكْم، فَإمِن صم  . (3)َتصم

مم حَمَبٌَّة يفم أْهلهم، َمثْ َراٌة يفم تَ َعلَُّمو »ويف رواية:  َلَة الرَّحم ُلوَن بمهم أَْرَحاَمُكْم، فَإمِن صم ا ممن أَْنَسابمُكْم َما َتصم
 َمْنَسَأة يفم األَثَرم( يَ ْعينم زماَيَدًة يفم اْلُعُمرم.). قال الرتمذي: (4)«َمالمه، َمْنَسَأٌة يفم أَثَرمهم 

ه على األدب املفرد: أي أن هللا جعل حبكمته صلة الرحم سببا يف تعليق -رمحه هللا -وقال األلباّن
وال  ،وكذلك حسن اخللق وحسن اجلوار كما يف بعض األحاديث الصحيحة ،شرعيا لطول العمر

َتاما   ،ألن هذا ابلنظر إىل اخلاَتة ،ينايف ذلك ما هو معلوم من الدين ابلضرورة أن العمر مقطوع به
فمن املقطوع به أن السعادة  ،عتان ابلنسبة لألفراد فشقي أو سعيدكالسعادة والشقاوة فهما مقطو 

أعملوا فكل ميسرا ملا خلق له فمن كان من أهل )كما قال:   ،والشقاوة منوطتان ابألسباب شرعا
 .(5)السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة(

ْسىَن  *َأْعَطى َوات ََّقى فََأمَّا َمْن  ﴿ اقراء  مث حلُْ رُُه لمْلُيْسَرى  *َوَصدََّق ابم َوأَمَّا َمْن َبَمَل َواْستَ ْغىَن *َفَسنُ َيسِم
  ْسىَن حلُْ رُُه لمْلُعْسَرى *وََكذََّب ابم فكما أن اإلميان يزيد وينقص وزايدته الطاعة  (6) ﴾ َفَسنُ َيسِم

فكذلك العمر يزيد وينقص ابلنظر  ،للوح احملفوظوأن ذلك ال ينايف ما كتب يف ا ،ونقصانه املعصية
فتأمل هذا فإنه مهم جدا يف حل مشاكل   ،فهو ال ينايف ما كتب يف اللوح أيًضا ،إىل األسباب

 انتهى كالمه رمحه هللا. (7)وهلذا جاء يف األحاديث املرفوعة واملوقوفة الدعاء بطول العمر ،كثرية
                                                            

  بعيدة. يعين: اتصل إليه بقرابة فَمتَّ ( (1
 (.83.)صحيح األدب رقم  (2)
 .(9111)( حديث صحيح رواه الرتمذي برقم 3)
 .(9112)والرتمذي ، (2212) ( حديث صحيح رواه أمحد يف املسند برقم4)
  .(8139)ومسلم ، (3131)( رواه البخاري 5)
 .( سورة الليل6)

  .(37) ص( صحيح األدب املفرد األلباّن (7
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 الفصل الثاين
 رحم "" الرتهيب من قطيعة ال

 ،بل هي من الكبائر واملهلكات ،وخطر قطعها عظيم ،ها جليلإن صلة الرحم يف اإلسالم أمرُ 
ُتْم إمْن ﴿ ا وبدون تلميح يف نصوص الوحيني. قَاَل تَ َعاىَل: تصرحيً  ،لورود الوعيد الشديد فَهْل َعَسي ْ

ُعوا أَْرَحاَمُكمْ  ُدوا يفم اأْلَْرض َوتُ َقطِم ُتْم َأْن تُ ْفسم ُهْم َوَأْعَمى أَْبَصاَرُهمْ  تَ َولَّي ْ   أُولَئمَك الَّذمين َلَعنَ ُهُم هللُا َفَأَصمَّ
﴾(1). 

ُعوا أَْرَحاَمُكم﴿ قال ابن كثري رمحه هللا: قوله  ُدوا يفم اأْلَْرضم َوتُ َقطِم أي: تعودوا إىل ما   ﴾ َأْن تُ ْفسم
أُولَئَِك ﴿ قال تعاىل:  وتقطعون األرحام وهلذا ،تسفكون الدماء ،كنتم فيه من اجلاهلية اجلهالء

ُهْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهمْ  ا وهذا هني عن اإلفساد يف األرض عمومً  ﴾ الَِّذيَن لَعَنَُهُم هللاُ فَأََصمَّ
وهو  ،بل وقد أمر هللا تعاىل ابإلصالح يف األرض وصلة األرحام ،اوعن قط  األرحام خصوصً 

 .(2)موالاإلحسان إىل األقارب يف املقال واألفعال وبذل األ
"إنَّ هللا تعاىل َخلق اخلَْلَق، صلى هللا عليه وسلم: قال: قال رسوُل هللارضي هللا عنه  وعن أيب هريرة

ُم فقاَلْت: هذا مقام العائمذم بَك ممن الَقطيَعةم، قال: نعم، أما َترضنَي أن  حىت إذا َفرغَ منه فقاَمتم الرحم
؟ قا ، وأْقط  َمن قَطَعكم َل َمْن َوَصَلكم ". مث قال رسوَل هللاأصم صلى هللا  لْت: بلى. قال: فذاك َلكم

ُتم:  عليه وسلم: َوتُ َقطِمُعوا أَْرَحاَمُكْم ﴿ "اْقرؤوا إْن شئ ْ ُدوا يفم اأْلَْرض م ُتْم َأْن تُ ْفسم ُتْم إمْن تَ َولَّي ْ فَهْل َعَسي ْ
 .3 ﴾ أُولَئمَك الَّذمينَ َلَعنَ ُهُم هللاُ َفَأَصمَُّهْم َوَأْعَمى أَْبَصاَرُهمْ 

مصلى هللا عليه وسلم  قال: َسعُت رسوَل هللارضي هللا عنه  وعن أيب هريرة  يقول: "إْن الرَّحم
! إِّنم ظُلمْمُت، اي  (4)ُشجنة ، اي ربِم يء إيلِم ! إِّنم ُأسم ! إِّنم ُقطمْعُت، اي ربِم مَن الرمحن تقوُل: اي ربِم

نَي َأْن َأصَل مَ  ! فُيجيُبها: أال تَ ْرضم ! اي ربِم  .(5)"!؟ْن َوَصَلك وأْقَطَ  َمْن َقَطَعكم ربِم
 .وما يلحق َّبا من أذى ،شاكية إليه من مرارة القطيعة ،والرحم هنا تستغيث برَّبا

                                                            

 .83 ،88سورة حممد أية  ((1
 .(8181ص 3ج)( تفسري ابن كثري (2
 .(8883)ومسلم برقم  (،8121 ،3239)( رواه البخاري برقم (3
( قوله: )ُشجنة من الرمحن( "يعين: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. حجنة يعين: مثل احلديدة املعوجة من آخرها ويعلق (4

 فيها.
ورواه وابن حبان يف صحيحه ، رواه امحد إبسناد جيد قوي ،(8837)( قال األلباّن يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم (5

 .وقال صحيح لغريه
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ُم َحَجَنٌة متمسََّكٌة  صلى هللا عليه وسلم؛ عن النيبرضي هللا عنه  ويف حديث أنسٍ  أنه قال: "الرحم
ْل  ، تَكلَُّم بملساٍن َذلمٍق: اللهم صم أان  َمْن وَصَلين، واْقَطْ  مْن قَطَعين، فيقول هللا تبارك وتعاىل:ابلعْرشم

مم ممن اَْسي، َفمن وَصَلها وَصْلُته، وَمْن بَ َتَكها بَ َتْكُتهُ  أي أن  .(1)الرمحُن الرحيُم، وإِّنم شَقْقُت لملرحم
صلني الرحم معلقة يف العرش تتكلم بلسان فصيح طلق وتدعو على القاط  لرمحه وكذلك تدعو للوا

 .واستجاب رَّبا حال قوهلا ودعائها ،أرحامهم
ُْم َوََيَاُفوَن ُسوَء احلْمَسابم ﴿  قال تعايل: ُلوَن َما أََمَر هللاُ بمهم َأْن يُوَصَل َوََيَْشْوَن َرَّبَّ  (2)﴾ َوالَّذميَن َيصم

 وهو م  ذلك ،وهو قول قتادة وأكثر املفسرين ،نص القرطيب على أهنا ظاهرة يف صلة األرحام
ُمْ ﴿  ،يتناول ِجي  الطاعات   أ.ه.(3)وقيل يف ِجي  املعاصي ،قيل يف قط  الرحم ﴾ َوََيَْشْوَن َرَّبَّ

  .كالمه رمحه هللا
 .(4)﴾ َوات َُّقوا هللَا الَّذمي َتَساَءُلوَن بمهم َواأْلَْرَحاَم إمنَّ هللَا َكاَن َعَلْيُكم َرقميًبا﴿ : وقال تعاىل

 .(5)واتقوا األرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها ،ون وتعاهدون بهأي: واتقوا هللا الذي تعاقد
وعلل هذا األمر  ،فإنكم تقولون انشدتك ابهلل والرحم ،واتقوا قطيعة األرحام اليت َتَساءلون َّبا

فقال مؤكًدا  ،ألنه مطل  على سرهم وعلنهم م  ما له من القدرة الشاملة ،بتخويف عواقب بطشه
أفعال من يشك يف أنه بعني هللا سبحانه أي  ، ترك التقوى وقطيعة األرحامألن أفعال الناس يف
قس.درةحميط َّبم علما وق

ُ
للتنبيه على أهنم قد  ،اا َّبا وأتكيدً تعظيمً  ،م َّبا.. وخفض مهزة األرحام امل

.. واتفق املسلمون على أن صلة .كما أقسم ابلنجم والتني وغريها  ،نسوا هللا يف الوفاء حبقوقهم
 .(6)حم واجبة وأحقهم ابلصلة الولدالر 

وأنه كما يلزم القيام حبق  ،وقرن األمر بتقواه ابألمر برب األرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا احلق
بل القيام حبقوقهم هو من حق هللا  ،هللا كذلك يب القيام حبقوق اخللق خصوصا األقربني منهم

 .(7)الذي أمر به

                                                            

 .رواه البزار إبسناد صحيح وقال حسن لغريه (8839) برقملباّن يف صحيح الرتغيب والرتهيب ( قال األ(1
 .(91)سورة الرعد أية  ((2
 (.89) :أية، (397ص 1ج)( تفسري القرطيب (3
 .8 :( سورة النساء أية4)
 . (187ص 9ج)( تفسري ابن كثري 5)
 .(911ص 8ج )( نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور 6)
 .سورة النساء (913ص)( تفسري السعدي 7)
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صلى هللا عليه وسلم  أردفها وثىن َّبا رسول هللا ،وعلو شأن وصلها ،مومن عمظم جرم قطيعة األرحا
 وبعد األميان ابهلل يف األمر. ،بعد اإلشراك ابهلل يف النهي

 َّ ْن َخثْ َعم َقاَل: أَتَ ْيُت النَّيبم ْن َأْصَحابمهم صلى هللا عليه وسلم  فعن َرُجٍل مم فَ ُقْلُت: أَْنَت  ،َوهو يفم نَ َفٍر مم
 ،َأيُّ اأْلَْعَمالم َأَحِب إمىَل هللام؟ ،قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللام  ،قَاَل: " نَ َعْم " ،م أَنََّك َرُسوُل هللام؟الَّذمي تَ ْزعُ 

هللم " مم " ،قَاَل: " إمميَاٌن ابم َلُة الرَّحم َأيُّ  ،قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللام  ،قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللام مُثِ َمْه؟ قَاَل: " مُثِ صم
هللم " ،أَبْ َغُض إمىَل هللام؟ اأْلَْعَمالم  ْشَراُك ابم قَاَل: " مُثِ َقطميَعُة  ،قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللام مُثِ َمْه؟ ،قَاَل: " اإْلم
" مم  .(1)قَاَل: " مُثَّ اأْلَْمُر ابْلُمْنَكرم َوالن َّْهي َعنم اْلَمْعُروفم " ،قُ ْلُت: مُثَّ َمْه؟ ،الرَّحم

 يف الدنيا قبل اآلخرة.  _جل وعز_وسخط الرب  ،قوبةوالقطيعة لألرحام سبب تعجيل الع
ْن َذْنٍب َأْجَدُر َأْن  صلى هللا عليه وسلم: قَاَل: َقاَل َرُسوُل هللارضي هللا عنه  فَعْن َأيبم َبْكَرةَ  "َما مم

ُر َلُه يفم اآْل  نْ َيا َمَ  َما َيدَّخم بمهم اْلُعُقوبََة يفم الدُّ ُ تَ َعاىَل لمَصاحم َل اّللَّ م"يُ َعجِم ْثُل اْلبَ ْغيم َوَقطميَعةم الرَّحم َرةم مم  ،2))خم
"ما من ذنب أجدر أن يعجل هللا تعاىل لصاحبه العقوبة يف الدنيا م  ما يدخره له يف  وبلفظ:

حىت إن أهل  ،اآلخرة من قطيعة الرحم واخليانة والكذب، وإن أعجل الطاعة ثوااب، لصلة الرحم
 .(3)ويكثر عددهم إذا تواصلوا"البيت ليكونوا فجرة، فتنمو أمواهلم 

خروية، حيث أنه حتصل له عقوبة يف الدنيا واآلخرة، فيجم  له بني العقوبة الدنيوية واأل يعين:
يجم  له بني عذاب الدنيا وعذاب يعجل له هللا العقوبة يف الدنيا م  ما يدخر له يف اآلخرة، فُ 
وهذا يدل على عمظم  ،ل يف اآلخراآلخرة، والضرر الذي حيصل يف الدنيا، والضرر الذي حيص

ذكر أن صاحبهما جدير أبن صلى هللا عليه وسلم  وخطورة شأن البغي وقطيعة الرحم؛ ألن الرسول
 .(4)"وهذا، وأن يم  له بني هذا وهذا حيصل له هذا

  

                                                            

يح اجْلَامم  رقم 1233( حديث صحيح رواه أبو يعلى يف املسند )(1 ، (911)( ط املعرفة بريوت وذكره األلباّن يف َصحم
ْهم  ْغميبم َوالرتَّ يح الرتَّ  .(8888)يب رقم وَصحم

( وذكره الوادعي يف اجلام  الصحيح 3899وابن ماجه ) ،(8899( والرتمذي )3178حديث حسن رواه أبو داود )(2) 
 .ط صنعاء (89/8ص)مما ليس يف الصحيحني 

 (.97138صحيح اجلام " برقم )"( وصححه األلباّن يف (3
 (.911/ 82شرح سنن أيب داود للعالمة عبد احملسن العباد ) ((4
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 الفصل الثالث
 "األحق ابلصلة األقرب فاألقرب"

بعض، وأدانها ترك املهاجرة، وصلتها ابلكالم تنبه له أن صلة الرحم درجات بعضها أرف  من ومما يُ 
فلو وصل  ،ولو ابلسالم، وَيتلف ذلك ابختالف القدرة واحلاجة، فمنها واجب ومنها مستحب

 ،مل يسم واصالً  ،، ولو قصر عما يب عليه وينبغي لهسم قاطًعابعض الصلة، ومل يصل غايتها، مل يُ 
عامة: رحم الدين، وجتب صلتها ابلتودد والتناصح قال القرطيب: الرحم اليت توصل عامة وخاصة، فال

والعدل واإلنصاف والقيام ابحلقوق الواجبة واملستحبة. والرحم اخلاصة: تزيد ابلنفقة على القريب 
وتفقد حاله، والتغافل عن زلته؛ ومعناه إيصال ما أمكن من اخلري ودف  ما أمكن من الشر حبسب 

فقيل تكون  ؟أبي شيء حتصل القطيعة للرحم لعلماء أيًضاواختلف ا وهذا هو حق املؤمن. ،الطاقة
ابلصلة انهية عن القطيعة،  ابإلساءة إىل الرحم، وقيل: تكون برتك اإلحسان، ألن األحاديث آمرة

وال واسطة بينهما. والصلة نوع من اإلحسان، كما فسرها ذلك غري واحد، والقطيعة ضدها، وهي 
 . (1)ترك اإلحسان(

 .(2)"ابلسالمبلوا أرحامكم ولو : "ء السالم على ذوي األرحام لقولهوأقل الوصل إلقا
صلى هللا عليه  وملا كانت القرابة تتفاوت وبعضها فوق بعض، وبعضها أرف  من بعض بَ يَّنها النيب 

يقدم األم أوال ويكررها ثالاث مث يعقبها ابألب مرة واحدة. صلى هللا عليه وسلم  فتجد النيب وسلم،
ْقَدام ْبن َمْعدمي َكرمبففي حديث الْ  َقاَل: صلى هللا عليه وسلم  إنَّ َرُسوَل اّللَّم قال: رضي هللا عنه  مم

ُمََّهاتمُكمْ " يُكْم أبم " إمنَّ اّللََّ يُوصم أْلَقْ َربم فَاأْلَقْ َربم يُكْم ابم اَبئمُكْم، إمِن اّللََّ يُوصم يُكْم ِبم   .(3)َثاَلاًث، إمنَّ اّللََّ يُوصم
رضي  أحق الناس ابلصحبة واحلب والود والرب َعْن ُمَعاوميََة ْبنم َحْيَدةَ  ى تبني أن األمويف رواية أخر 

ُْسنم هللا عنه  صلى هللا عليه  الصُّْحَبةم؟ فَ َقالَ َرُسولم هللام  قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللام َمنْ َأَحقُّ النَّاسم حبم
أُمَُّك " قُ ْلُت: مُثَِ َمْن؟، َقاَل: " أُمَُّك "، قُ ْلُت: مُثَِ َمْن؟  " أُمَُّك "، قُ ْلُت: مُثَّ َمْن؟، قَاَل: " وسلم:

 .(1)" مُثَّ اأْلَقْ َرَب فَاأْلَقْ َرَب" (4)قَاَل: " مُثَّ أَبُوكَ 
                                                            

 .ط: املكتبة اإلسالمية ابلقاهرة بتصرف 9833( سبل السالم ص (1
وابن  ،(13|8)حسن مبجموع طرقه وعزاه إىل وكي  يف الزهد ( 9111)( حديث حسن قال االلباّن يف الصحيحة (2

وهم يطلقون  ،أي ندوها بصلتها :وقال: بلوا ،(87|9)والقضاعي يف مسند الشهاب  ،(18|9)حبان يف الثقات
 .كما يطلقون اليبس على القطيعة  ،لنداوة على الصلةا

 .(17)ورواه البخاري يف األدب املفرد برقم  ،(3119)( حديث صحيح رواه ابن ماجة برقم (3
 .(8832ومسلم ) ،(8181)( إىل هنا رواه البخاري (4
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َّ  رضي هللا عنه: فَقاَل املقداموعينت هؤالء األقارب  وضحتويف رواية  صلى هللا عليه  إمنَّ النَّيبم
لنِمَساء َخرْيًا، إمنَّ قَام يفم النَّاسم  وسلم، يُكْم ابم َد اّللََّ تَ َعاىَل َوأَْثىَن َعَلْيهم، مُثَّ َقاَل: "إمنَّ اّللََّ تَ َعاىَل يُوصم َفَحمم

يك لنِمَساءم خريًا، إن هللا يوصيكم أبمهاتكم، وِبابئكم،  اّللََّ يُوصم يُكْم ابم ابلنِمَساءم َخرْيًا، إمنَّ اّللََّ يُوصم
 .(2)وخاالتكم.( وإخوانكم، وعماتكم،

َيةَ  َأيبم حديث ويف  قَاَل: َدَخْلُت َعَلى َرُسولم اّللَّم َصلَّى هللُا َعَلْيهم َوَسلََّم فَ ُقْلُت: اَي : َصْعَصَعَة ْبنم اَنجم
، فَ َقاَل َرُسوُل  َا َفَضَلْت يلم اْلَفْضَلُة َخبَّْأُُتَا لملنَّائمَيةم، َواْبنم السَّبميلم اّللَّم َصلَّى هللُا َعَلْيهم َرُسوَل اّللَّم ُرمبَّ

 .(3)«أُمََّك َوَأاَبَك، ُأْخَتَك َوَأَخاَك، أَْداَنَك أَْداَنكَ »َوَسلََّم: 
لنِمَساءم َخرْيًا :ويف لفظ يُكْم ابم لنِمَساءم َخرْيًا، ،" إنَّ اّللََّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل يُوصم يُكْم ابم إمنَّ اّللََّ  إمنَّ اّللََّ يُوصم
يُكْم  ُمََّهاتمُكْم، َوبَ َناتمُكْم، َوَأَخَواتمُكْم، َوَعمَّاتمُكْم، َوَخاالتمُكمْ يُوصم يُكْم أبم لنِمَساءم َخرْيًا، إمنَّ اّللََّ يُوصم  .(4)"ابم

. ويف هذا بيان أن املقدم (5)األدب املفرد( ابب: بر األقرب فاألقرب)وقد بوب عليه البخاري يف 
مث األب مث اجلدة مث اجلد مث البنت مث الولد مث األخوات مث  ،يف الصلة األقرب؛ وأعلى درجاُتا األم

اإلخوة مث العمات مث األعمام مث اخلاالت مث األخوال ومن تال ذلك من الرحم األقرب فاألقرب 
قدمت النساء يف كل لداللة الوصية ابلنساء مث النص على األم والبنت واألخوات والعمات 

 وهللا أعلم.  .واخلاالت
َوَأًخا  ،قَاَل: " قَاَل َرُجٌل: اَي َرُسوَل هللام، إمنَّ يلم أُمًّا َوَأابً رضي هللا عنه  ْبدم هللام ْبنم َمْسُعودٍ فَعْن عَ 
؟ فَ َقاَل َرُسوُل هللام  ،َوَعمًّا َوَعمَّةً  ،َوُأْخًتا َليتم  صلى هللا عليه وسلم: َوَخااًل َوَخاَلًة، َفأَي ُُّهْم أَْوىَل إميَلَِ بمصم

 .(6)مُثَّ أَْداَنَك أَْداَنَك"( ،َوُأْخَتَك َوَأَخاكَ  ،أُمََّك َوَأاَبكَ  ،َواْبَدأ مبَنْ تَ ُعولُ  ،ُمْعطمي اْلُعْلَياَيُد الْ "
وأن  ،بيان أن يدا املعطي املنفق هي العليا وأن البدأ ابلعطية يكون لألقرب ومن يعول أوالً  فيه

 .هلم أوالً  وعطفه وأن يكون خريه ،يكون هؤالء حمل نظره

                                                                                                                                                                          

 .وحسنه األلباّن ،وقال الرتمذي حسن9211( روى هذه الزايدة الرتمذي (1
من طريق  ،(13: 813/ 87وأخرجه الطرباّن يف الكبري ) ،(9118)افظ ابن حجر يف املطالب العالية برقم( أورده احل(2

( واحلديث له شواهد يرقي َّبا إىل احلسن لغريه كذا قاله 9311وكذا أخرجه يف مسند الشاميني ).داود بن رشيد، بنحوه
 جمموعة رسائل جامعية. ر الغيث للنشر والتوزي دا -دار العاصمة للنشر والتوزي   :حمقق املطالب العالية طبعة

 (.1138( رواه احلاكم )(3
 .(318)( رواه احلارث بن أيب أسامة يف مسنده برقم(4
 .(81ابب) ( األدب املفرد(5
 .(1838)واحلاكم يف املستدرك ،(3339)وابن حبان ،(1978)وأمحد ،(88381)(حديث صحيح رواه النسائي (6
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ُعَمرَ  َّ رضي هللا عنه  َوَعْن اْبن م فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللام، إمِّنم أَْذنَ ْبُت َذنْ ًبا َكبمريًا،  قَاَل: أََتى َرُجٌل إىَل النَّيبم
"، قَاَل: اَل، قَاَل: " ؟" أََلَك َوالمَدانم صلى هللا عليه وسلم  فَقاَل َلُه َرُسوُل هللام  ،فَ َهْل يلم ممن تَ ْوبٌَة؟

ََّها إمًذا " ؟َك َخاَلةٌ فَ لَ   .(1)"، قَاَل: نَ َعْم، َقاَل: " َفربم
سبيل التوبة وتكفري الذنوب وإن   ،لزوم الوالدين واخلالة وبرمهاصلى هللا عليه وسلم  جعل النيب

  .كانت من الكبائر
فقال: اي رسول صلى هللا عليه وسلم  وروي من حديث كليب بن منفعة عن جده، أنه أتى النيبَّ 

؟ قال: " أُمََّك، وأابَك، وأخَتَك، وأخاَك، وموالَك الذي يَلي ذاك،  صلى هللا عليه وسلم، هللا من أبَ رُّ
ٌم موُصوَلٌة"  .(2)حقُّ واجٌب، ورحم

وقطيعتها معصية كبرية  ،أنه ال خالف يف أن صلة الرحم واجبة يف اجلملة أخي الكرمي: جاعلم
وأدانها ترك  ،ولكن الصلة درجات بعضها أرف  من بعض ،واألحاديث يف الباب تشهد هلذا

فمنها واجب  ،وَيتلف ذلك ابختالف القدرة واحلاجة ،وصلتها ابلكالم ولو ابلسالم ،جرةاملها
ولو قصر عما يقدر عليه  ،اسما قاطعً ولو وصل بعض الصلة ومل يصل غايتها ال يُ  ،ومنها مستحب

 .(3)وينبغي له ال يسما واصال
ر رمحه هللا: صلة الرحم تطلق على األقارب؛ وهم من كان بينه وبني األخر نسب قال ابن حج

 .(4)سواء كان ذا حمرم أم ال ،سواء أكان يرثه أو ال
صلى  فعن ابنم عمر، قال: قال رسوُل هللا ،إن من الصلة أيًضا أن يصل أصدقاء األب جاألممث 

لُة املرءم أهلَ هللا عليه وسلم: " " إن أبَ رَّ الربَّ صم  . (5)ُودِم أبيه بَ ْعَد أن يُ َويلِم
رضي  يقرب أصدقاء خديةصلى هللا عليه وسلم  فكان النيب مع زج ه هذا جكذا حيسن أن يفعل 

َا إمىَل »إمَذا َذَبَح الشَّاَة، يَ ُقوُل: صلى هللا عليه وسلم  ويهدي إليهم، وََكاَن َرُسوُل هللام هللا عنه  ُلوا َّبم أَْرسم
 .(6)«َيةَ َأْصدمقَاءم َخدم 

                                                            

اإلمام أمحد يف املسند  ،(338)وابن حبان يف صحيحه برقم  ،(3118)لرتمذي برقم( حديث صحيح رواه وا(1
 .(8873)وذكره االلباّن يف صحيح الرتغيب برقم  ،(3183)برقم

 .(8937)( حديث حسن لغريه رواه الرتمذي برقم (2
 (.8888/رقم 21ص98ج)( صحيح مسلم بشرح النووي (3
 .(8123رقم ،881ص /97ج)( فتح الباري (4
 .(8793،والرتمذي )8933(، وابو داود 8888( أخرجه مسلم )(5
 (.8338( رواه مسلم برقم )(6
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قال القاضي عياض:  :يف هذا ما نقله النووي عن القاضي عياض وعلق عليه قائال :جاخلالصة 
وأِجعوا على أن األم واألب آكد حرمة يف الرب ممن سوامها(. قال: وتردد بعضهم بني األجداد )

مث  ،األبقال أصحابنا: يستحب أن تقدم يف الرب األم مث  ." مث أدانك أدانك" :واألخوة لقوله
كاألعمام   ،مث سائر احملارم من ذوي األرحام ،مث اإلخوة واألخوات ،مث األجداد واجلدات ،األوالد

ويقدم من أدىل أببوين على من أدىل  ،ويقدم األقرب فاألقرب ،واألخوال واخلاالت ،والعمات
مث  ،وغريهم وأوالد األخوال واخلاالت ،غري احملرم كابن العم وابنتهمث بذي الرحم  ،أبحدمها
وكذا لو   ،ويقدم القريب البعيد الدار على اجلار ،مث اجلار ،مث ابملوىل من أعلى وأسفل ،ابملصاهرة

 وأحلقوا الزوج والزوجة ابحملارم وهللا اعلم. ،كان القريب يف بلد آخر قدم على اجلار األجنيب
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 الفصل الرابع
 "الرب جالصلة حىت ابلرحم املشرك"

أن جعل صلة الرحم ال تنقط  حىت ابألب واألم  ، ورمحته وإحسانه وحلمهإن من عظيم فضل هللا
". "صلة ذي الرحم املشرك جاهلدية :فيه  قالاملشركني، ولذلك عقد البخاري يف أدبه املفرد ابابً 

  وبيان هذا مفصاًل يف ،أما املواالة واحملبة فال تكون إال للمؤمنني ،وكذلك اإلحسان والرب إليهما
 منه إِجااًل وهللا املستعان. وهنا أبني طرفًا ،تقادكتب االع

 جإن كاان كافرين:فيجوز أما اإلحسان جالرب إليهما 
وإن كانت راغبة عن  ،داللة واضحة على األمر بصلة األم رضي هللا عنه، في حديث أَساءف

َوهمَي ُمْشرمَكٌة يفم َعْهدم قُ َرْيٍش  ،يَقدمَمْت َعَليَّ أُمِم  رضي هللا عنه: بمْنتم َأيبم َبْكرٍ  اءقالت َأَسَْ  ،اإلسالم
صلى هللا عليه وسلم  َفاْستَ ْفتَ ْيُت َرُسوَل هللام  صلى هللا عليه وسلم، َوُمدَُّتممْم إمْذ َعاَهُدوا َرُسوَل هللام 

َي َراغمَبةٌ  ،فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللام  ُلَها؟ ،(1)إمنَّ أُمِمي َقدمَمْت َعَليَّ َوهم لمي أُمَّكم ".  قَاَل: ،أََفَأصم " نَ َعْم صم
َنَة: َفأَنْ َزَل هللُا تَ َعاىَل فميَها  َهاُكُم هللُا َعنم الَّذميَن ملَْ يُ َقاتمُلوُكْم يفم الدِمينم َوملَْ َُيْرمُجوُكْم ﴿ قَاَل اْبُن ُعيَ ي ْ اَل يَ ن ْ

ْم إمنَّ هللَا حيُمبُّ  طُوا إملَْيهم طمنَي ممْن دماَيرمُكْم َأْن َترَبُّوُهْم َوتُ ْقسم َهاُكُم هللُا َعنم الَّذميَن َقاتَ ُلوُكْم  *اْلُمْقسم َا يَ ن ْ إممنَّ
ُكْم َأْن تَ َولَّْوُهمْ  ُْم َفُأولَئمَك ُهُم  ،يفم الدِمينم َوَأْخَرُجوُكْم ممْن دماَيرمُكْم َوظَاَهُروا َعَلى إمْخَراجم َوَمْن يَ تَ َوهلَّ

 .(3)،(2)﴾  الظَّالمُمونَ 
َهاُكُم هللُا َعنم الَّذميَن ملَْ يُ َقاتمُلوُكْم يفم الدِمينم  اَل  ﴿ وقَاَل تَ َعاىَل:  َوملَْ َُيْرمُجوُكْم ممْن دماَيرمُكْم َأْن َترَبُّوُهْم  ،يَ ن ْ

طمنيَ  ْم إمنَّ هللَا حيُمبُّ اْلُمْقسم ُطوا إملَْيهم  .4﴾  َوتُ ْقسم
ْنَساَن بمَوالمَدْيهم مَحََلْتُه أُ  ﴿ وقال تعاىل:  َنا اإْلم مُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوفمَصالُُه يفم َعاَمنْيم َأنم اْشُكْر يلم َوَوصَّي ْ

رُي  َوإمْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشرمَك يبم َما لَْيَس َلَك بمهم عمْلٌم َفاَل ُتطمْعُهَما  *َولمَوالمَدْيَك إميَلَّ اْلَمصم
نْ َيا َمْعُروفًا َواتَّبمْ  َسبميَل مَ  ُهَما يفم الدُّ ب ْ ُتْم تَ ْعَمُلونَ َوَصاحم َا ُكن ْ ُعُكْم َفأُنَ بِمُئُكْم مبم  ﴾  ْن َأاَنَب إميَلَّ مُثَّ إميَلَّ َمْرجم

(5). 

                                                            

1) :  .إىل وصلها حُمَْتاَجةٌ هي ( راغبة يَ ْعينم
 .1، 2( سورة املمتحنة/(2
 .(9773) ومسلم برقم ،(3798،8133،8381) ( رواه البخاري برقم(3
 (.2) ( سورة املمتحنة(4
 (.98 /93( سورة لقمان )(5
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 رضي هللا عنه، ما رواه ُمْصَعُب ْبُن َسْعٍد، َعْن أَبميهم سعد بن أيب وقاصهو: وسبب نزول هذه اآلية 
َن اْلُقْرآنم قَاَل: َحَلَفتْ  أُمُّ َسْعٍد َأْن اَل ُتَكلِمَمُه أََبًدا َحىتَّ َيْكُفَر بمدمينمهم، َواَل أَتُْكَل  أَنَُّه نَ َزَلْت فميهم آاَيٌت مم

ََذا. قَاَل: َمَكثَ  ْت َثاَلاًث َواَل َتْشَرَب، َقاَلْت: َزَعْمَت َأنَّ هللَا َوصَّاَك بمَوالمَدْيَك، َوَأاَن أُمَُّك، َوَأاَن آُمُرَك َّبم
َن اجلَْ  َها مم َي َعَلي ْ ْهدم، فَ َقاَم اْبٌن هَلَا يُ َقاُل َلُه ُعَماَرُة، َفَسَقاَها، َفَجَعَلْت َتْدُعو َعَلى َسْعٍد، َحىتَّ ُغشم

ْنَساَن بمَوالمَدْيهم ُحْسًنا َوإمْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن  ﴿ َفأَنْ َزَل هللُا َعزَّ َوَجلَّ يفم اْلُقْرآنم َهذمهم اآْليََة:  َنا اإْلم َوَوصَّي ْ
نْ َيا َمْعُروفًا ﴿ فميَها وَ  ﴾  ُتْشرمَك يبم  ُهَما يفم الدُّ ب ْ  .(1)﴾  َوَصاحم

وإن جاهداك على أن تشرك  ﴿ يقول ابن بطال: ألن هللا قد أمر بصلة اآلابء الكفار وبرمها بقوله: 
اآلية، فأمر تعاىل مبصاحبة األبوين املشركني يف الدنيا ابملعروف،  .(2)﴾  يب ما ليس لك به علم

 .(3)عصية هللاوبرتك طاعتهما يف م
ْعُت َرُسوَل هللام رضي هللا عنه  حديث َعْمرمو ْبنم اْلَعاصم  أيًضا ويوضح ذلك صلى هللا عليه  َقاَل: َسَم

َْولمَيائميوسلم  رٍِ: " إمنَّ آَل َأيبم ُفاَلٍن لَْيُسوا أبم َهارًا َغرْيَ سم نمنيَ  ،يَ ُقوُل جم َا َولميِمَي هللُا َوَصالمُح اْلُمْؤمم  ،إممنَّ
ٌم َسأَبُ لَُّها بمَباَلَها "َولَ  َلتمَها ،كمْن هَلُْم َرحم ُلَها بمصم : َأصم  .(4)يَ ْعينم

 إال الرحم وهذه ستكون سببا يف الوصل َّبم. ،أي أن هؤالء ليس بيين وبينهم أي والية وال ود
اىل: منه قوله تعف ،أما أدلة دليل حترمي املوالة جاحملبة جأهنا ال تكون إال للمؤمنني فقط دجن غريهم

رم يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ هللَا َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا َآاَبَءهُ  ﴿  هللم َواْليَ ْومم اآْلخم ُنوَن ابم ْم أَْو أَبْ َناَءُهْم اَل جتَمُد قَ ْوًما يُ ْؤمم
ميَاَن َوأَيََّدُهْم بمرُ  ريََُتُْم أُولَئمَك َكَتَب يفم قُ ُلوَّبممُم اإْلم ْن أَْو إمْخَواهَنُْم َأْو َعشم ُلُهْم َجنَّاٍت جَتْرمي مم ْنُه َويُْدخم وٍح مم

ْزَب هللام  ْزُب هللام َأاَل إمنَّ حم ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَئمَك حم َي هللُا َعن ْ  ُهُم حَتْتمَها اأْلَهْنَاُر َخالمدميَن فميَها َرضم
 .(5) ﴾  اْلُمْفلمُحونَ 

ُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرٰى أَْولمَياَء بَ ْعُضُهْم أَْولمَياُء بَ ْعٍض َوَمن  ﴿وقوله تعاىل:  اَي أَي َُّها الَّذميَن آَمُنوا اَل تَ تَّخم
ُهْم إمنَّ اّللََّ اَل يَ ْهدمي اْلَقْوَم الظَّالمممنيَ  ن ْ نُكْم َفإمنَُّه مم ُم مِم  .(6) ﴾ يَ تَ َوهلَّ

                                                            

 (.9132( مسلم )(1
 (. 98( سورة لقمان: )(2

 .ايسر بن إبراهيم ت أبو َتيم ،طبعة الرشد 1/981( شرح صحيح البخاري البن بطال (3

 (.311) برقم ومسلم ،(8117( رواه البخاري برقم )(4
 .(88) ( سورة اجملادلة(5
 (.89( سورة املائدة )(6
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ْعُت َرُسوَل هللام رضي هللا عنه  حديث َعْمرمو ْبنم اْلَعاصم  ويف صلى هللا عليه  بيان شايف: قَاَل: َسَم
رٍِ: "وسلم  َهارًا َغرْيَ سم َْولمَيائمييَ ُقوُل جم َا َولميِمَي هللُا َوَصالمُح اْلُمْؤممنمنيَ  ،إمنَّ آَل َأيبم ُفاَلٍن لَْيُسوا أبم  ،إممنَّ

ٌم  َلتمَها ،َسأَبُ لَُّها بمَباَلَها "َوَلكمْن هَلُْم َرحم ُلَها بمصم : َأصم  .(1)يَ ْعينم
 ،رج  يف هذا إىل كتب العقيدةوهذا األمر حيتاج إىل تفصيل أكثر من هذا ليس هنا حمله، ويُ 

، ال سيما يف هذا العصر الذي كثر فيه القائلون على هللا (2)والكتب اليت أفردت يف الوالء والرباء
فخبطوا خبط عشواء، وركبوا منت عمياء، وهم ُجهال قد ضلوا  ،فيه الكالمفأكثروا  ،بغري علم

 وأضلوا عن سواء السبيل.
  

                                                            

 .311ومسلم برقم  ،8117( رواه البخاري برقم(1
واملرد يف هذا األمر  ( واملرج  يف هذا ما حرره أهل العلم الكبار مثل الشيخ ابن ابز والعثيمني واأللباّن والفوزان وهلم املرج (2

 .وهللا أعلم يف هذا العصر
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 الفصل اخلامس

 " أعظم صلة الرحم بر الوالدين "
ما يعل املرء يقف عندها لريى ويتأمل  ،إن صلة الرحم هلا من املكانة العظيمة يف دين اإلسالم

اليت تكون انجتة من خالل هذه الصلة  ،ب واملعروف واأللفةوكيفية الود واحل ،َر رمحةم هللاآاث
ْران فيها بسري الشريعة السمحة السهلة ،لألرحام  .الغراء ال سيما وإن سم

األقارب ومن له نسب من األعمام واألخوال وأوالدمها ومن -وإذا كان األمر بصلة األرحام أي 
الفصول السابقة؛ ففي أي منزلة ويف أي أتخذ هذه األمهية يف دين اإلسالم كما مر يف  - تال

 مكانة تكون أمهية الصلة والرب ابلوالدين؟؟.
إذا أردان أن نتحدث عن هذا األمر الذي أخذ عناية كبرية يف دين اإلسالم من خالل القرآن 

عن الرب  ،القرآن قد حتدث يف كثري من املواض  نا جندفإن ،اا وخلفً والسنة وأقوال العلماء سلفً 
 دين والوصية َّبما يف مواض  عدة.ابلوال

ْنَساَن بمَوالمَدْيهم ُحْسًنا َوإمْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشرمَك يبم َما لَْيَس َلَك بمهم  ﴿ قال هللا تعايل:  َنا اإْلم َوَوصَّي ْ
نْ َيا َمْعُروفًا َواتَّبمْ  َسبميَل َمْن َأاَنبَ  ُهَما يفم الدُّ ب ْ َا  عمْلٌم فاَل ُتطمْعُهَما َوَصاحم ُعُكْم َفأُنَ بِمُئُكْم مبم إميَلَّ مُثَّ إميَلَّ َمْرجم

ُتْم تَ ْعَمُلونَ   .1 ﴾  (ُكن ْ
وأن  ،أي: وأمران اإلنسان، ووصيناه بوالديه حسًنا أي بربمها واإلحسان إليهما ابلقول والعمل

 .(2)حيافظ على ذلك وال يَ ُعقَُّهَما ويسئ إليهما يف قوله وفعله
انة العظيمة اليت وضعها هللا هلما حىت صارت من أحب األعمال إىل هللا كما وهذا ملا هلما من املك

فَ ُقْلُت: صلى هللا عليه وسلم  َقاَل: َسأَْلُت َرُسوَل هللام رضي هللا عنه  يف حديث َعْبدم هللام ْبنم َمْسُعودٍ 
قُ ْلُت: مُثَّ َأيٌّ؟ قَاَل: " مُثَّ  ،َعَلى َوْقتمَها "قَاَل: " الَصاَلُة  ،اَي َرُسوَل هللام َأيُّ اأْلَْعَمالم َأَحبُّ إمىَل هللام؟

 .(3)قَاَل: "اجلْمَهاُد يفم َسبميلم هللام" ،قُ ْلُت: مُثَّ َأيٌّ؟ ،بمرُّ اْلَوالمَدْينم "

                                                            

 (.83( سورة األسراء )(1
 .(181( تفسري السعدي )(2
 .(931ومسلم) ،(873( رواه البخاري )(3
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ُلغَ  ﴿ وقوله تَ َعاىَل:  ْلَوالمَدْينم إمْحَسااًن إممَّا يَ ب ْ ُه َوابم نَّ عمْنَدَك اْلكمرَبَ َأَحُدمُهَا َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا إمالَّ إمايَّ
َهْرمُهَا َوُقْل هَلَُما قَ ْواًل َكرمميًا  َن الرَّمْحَةم  *أَْو كماَلمُهَا فاَل تَ ُقْل هَلَُما ُأفٍِ َواَل تَ ن ْ َواْخفمْض هَلَُما َجَناَح الذُّلِم مم

  (1)﴾  َوُقْل َربِم اْرمَحُْهَما َكَما َرب ََّياّنم َصغمريًا
ا من أهل َأالَّ تَ ْعُبُدوا( أحدً )قه يف عدم اإلشراك وقضاءه قضاء دينيا وأمرا شرعيا بعد أن بني ح

ْلَوالمَدْينم )األرض والسماوات األحياء واألموات، ذكر بعد حقه القيام حبق الوالدين فقال:  َوابم
د، وهلما إمْحَسااًن( أي أحسنوا إليهما جبمي  وجوه اإلحسان القويل والفعلي، ألهنم سبب وجود العب

ُلَغنَّ عمْنَدَك اْلكمرَبَ )والقرب ما يقتضي أتكد احلق ووجوب الرب ،من احملبة للولد واإلحسان إليه إممَّا يَ ب ْ
َأَحُدمُهَا أَْو كماَلمُهَا( أي إذا وصال إىل هذا السن الذي تضعف قوامها، وحيتاجان فيه من اللطف 

( هذا أدىن مراتب األذى، نبه به على ما سواه، فاَل تَ ُقْل هَلَُما ُأفٍِ )واإلحسان ما هو معروف 
َهْرمُهَا( أي: تزجرمها، وتتكلم هلما كالما حسنا )واملعىن ال تؤذمها أدىن أذية،  َوُقْل هَلَُما قَ ْواًل  )َواَل تَ ن ْ

 ،َكرمميًا( بلفظ حيبانه وأتدب وتلطف بكالم لني حسن يلذ على قلوَّبما وتطمئن بهم نفوسهما
َواْخفمْض هَلَُما َجَناَح الذُّلِم ممَن الرَّمْحَةم( أي: )ف األحوال والعوائد واألزمان وذلك َيتلف ابختال

ال ألجل اخلوف منهما، أو الرجاء ملا هلما وحنو  ،واحتسااًب لألجر -تواض  هلما ذاًل هلما ورمحة
ابلرمحة أحياء وأموااًت، أي ادعوا هلما -َوُقْل َربِم اْرمَحُْهَما()ذلك من املقاصد اليت يؤجر عليها العبد، 

لكل  ،ويف كالمه العربة والعظة ،انتهى كالم السعدي رمحه هللا .(2)جزاًء على تربيتهما إايك صغريا
 ،فهو كالم نفيس جدير للمسلمني أن يتدبروه ويتأملوه ،متدبر ومتأمل، قد نقلته حبروفه وَتامه

يف هذه اجملتمعات اليت خلت  ،امتبعً  ونورًا اويكون هلم نرباسً  ،ويتأدبوا أبخالقه ،ويسريوا على منواله
 .من هذه اآلداب القرآنية، والسنن النبوية احملمدية اليت فيها صالح العباد والبالد

 فمرة يعرب عنها؛  ،كثريًا  مث تعددت مكانة األبوين يف اآلاثر النبوية
  َقاَل: َكاَن رضي هللا عنه  مميِم َأيبم َعْبدم الرَّمْحَنم السُّلَ أهنما أوسط أبواب اجلنة كما يف حديث

ْرَداءم  ،مُثَّ أََمَرْتُه َأْن يُ َفارمقَ َها ،َحىتَّ تَ َزوَّجَ  ،فميَنا َرُجٌل ملَْ تَ َزْل بمهم أُمُُّه َأْن يَ تَ َزوَّجَ  فَ َرَحَل إمىَل َأيبم الدَّ
لشَّامم  لَّذمي آُمُرَك  ،َرْتينم َأْن أُفَارمقَ مُثَّ أَمَ  ،فَ َقاَل: إمنَّ أُمِمي ملَْ تَ َزْل يبم َحىتَّ تَ َزوَّْجتُ  ،ابم قَاَل: َما َأاَن ابم

كَ  ،َأْن تُ َفارمقَ  لَّذمي آُمُرَك َأْن َُتْسم ْعُت َرُسوَل هللام  ،َوَما َأاَن ابم يَ ُقوُل: " صلى هللا عليه وسلم  َسَم

                                                            

 .(83( سورة االسراء اآلية )(1
 (.381( تفسري السعدي: )(2
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ْ  َذلمَك اْلَبا (1)اْلَوالمُد أَْوَسُط أَبْ َوابم اجْلَنَّةم " ْئَت َفَأضم قَاَل: فَ َرَجَ  َوَقْد  (2)َب َأْو اْحَفْظهُ فَإمْن شم
 . (3)فَاَرقَ َها
  ومرة عرب عن اجلهاد يكون يف الوالدين ما دامت احلياة تنعم َّبما كما يف رواية َعْبدم هللام ْبنم

ِم رضي هللا عنه  َعْمرٍو اهلْمْجَرةم فَ َقاَل: أاَُبيمُعَك َعَلى صلى هللا عليه وسلم  قَاَل: َجاَء َرُجٌل إمىَل النَّيبم
 ُّ َرَة، فَ َقاَل َلُه النَّيبم اَر اآْلخم ْن َوالمَدْيَك  صلى هللا عليه وسلم: َواجلْمَهادم أَبْ َتغمي َوْجَه هللام َوالدَّ " َهْل مم

َتغمي اأْلَْجَر مم  ،قَاَل: نَ َعمْ  ،َأَحٌد َحيٌّ؟ " ، قَاَل: " فَ تَ ب ْ  ،ْن هللام؟ "َبْل كماَلمُهَا، َوَلَقْد تَ رَْكتُ ُهَما يَ ْبكمَيانم
ْكُهَما َكَما  ،قَاَل: نَ َعمْ  ْن ُصْحبَ تَ ُهَما َوَأْضحم ْد وَأْحسم َما َفَجاهم ْ  إمىَل َوالمَدْيَك َففميهم َقاَل: " فَاْرجم

تَ ُهَما" َوَأََب َأْن يُ َبايمَعُه   ."(4)أَْبَكي ْ
 ََة فَعْن ُمَعاوميََة بْ  ها من نعيم حتت قدمي الوالدين.وعرب أخرى أن اجلنة وما في نم َجامهم

َةُ   ،فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللام صلى هللا عليه وسلم  إمىَل النَّيبم رضي هللا عنه  السَُّلمميِم َقاَل: َجاَء َجامهم
ريُكَ  ،أََرْدُت َأْن َأْغُزوَ  ُتَك َأْسَتشم ئ ْ ؟ " صلى هللا عليه وسلم: فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللام  ،َوجم ْن أُمٍِ َهْل َلَك مم

َها" ويف رواية: " اْلَزْم رمْجَلَها فَ َثمَّ قَاَل: ن َ  ،" َها َفرَبََّها؛ فَإمنَّ اجْلَنََّة حَتَْت رمْجَلي ْ ْ  إملَي ْ َعْم، قَاَل: " فَاْرجم
 .(5)اجْلَنَُّة "

  وعرب عنها مرة أخرى أبن التوبة من القتل؛ هي لزوم األم بربها والعمل على خدمتها
فَ َقاَل: "إمِّنم َخطَْبُت رضي هللا عنه  اَل: أََتى َرُجٌل الْبنم َعبَّاسٍ وطاعتها. فَعْن َعطَاءم ْبنم َيَساٍر قَ 

َها فَ َقتَ ْلتُ َها، فَ هَ  ، َوَخطَبَ َها َغرْيمي، َفَأَحبَّْت َأْن تَ ْنكمَحُه، َفغمْرُت َعَلي ْ ْل يلم اْمَرأًَة، َفأََبْت َأْن تَ ْنكمَحينم
ْن تَ ْوبٍَة؟ َوتَ َقرَّْب إملَْيهم َما  -عز وجل  -، قَاَل: ُتْب إمىَل هللام قَاَل: الَ  ،قَاَل: أُمَُّك َحيٌَّة؟ ،مم
هم؟ ،اْسَتَطْعتَ  فَ َقاَل: إمِّنم الَ  ،قَاَل َعطَاٌء: َفَذَهْبُت َفَسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس: ملمَ َسأَْلَتُه َعْن َحَياةم أُمِم

  (6)َدةم."ممْن بمرِم اْلَوالم  -عز وجل  -َأْعَلُم َعَماًل أَقْ َرَب إمىَل هللام 

                                                            

وابن حبان يف صحيحه  ،(81889) وامحد يف املسند برقم ،(9177)( حديث صحيح رواه والرتمذي برقم (1
يَحة رقموذ  ،(388)برقم  . (193.)كره االلباّن يف الصَّحم

 .(81889)وامحد يف املسند رقم  ،(3113)وابن ماجة رقم  ،(9177)( حديث صحيح رواه الرتمذي رقم (2
وذكره األلباّن يف صحيح الرتغيب والرتهيب:  ،(388)وابن حبان  ،(81889)( حديث صحيح رواه امحد يف املسند (3

(8321). 
 .(8831)ومسلم  ،(8238) ( رواه البخاري(4
لباّن يف وذكره األ ،(98811)وأمحد يف املسند  ،(8912ه)وابن ماج ،(39731)( حديث صحيح رواه النسائي (5

 (.8323)وصحيح الرتغيب والرتهيب:  ،(9832)جلام : صحيح ا
يُح اأْلََدبم اْلُمْفَرد: (6  (.3)( انظر َصحم
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 ة فقال:مَ لم فقد أتى رجل من بين سَ  ،حىت بعد موهتما ال ينقطع ن الرب ابلوالديناعلم أخي أ بل
: "نعم. الصالة عليهما واالستغفار ؟ قالاي رسول هللا أبقي من بر أبوي شيء أبَرمها به بعد موُتما

ما"وصلة الرحم ا ،هلما وإيفاء بعهودمها من بعد موُتما وإكراُم صديقهما  .(1)ليت ال توصل اال َّبم
فَعْن َأيبم بُ ْردة الرب ابلوالدين.  يكون يوضح كيف ،عليهم الرضوان الصحابةهذا مثل من جيل و 

ْدُت اْبَن ُعَمرَ  ْلبَ ْيتم َقْد مَحََل أُمَُّه َورَاَء َظْهرمهم، يَ ُقوُل:رضي هللا عنه  قَاَل: َشهم ٌّ َيُطوُف ابم  َوَرُجٌل مَيَاّنم
قَاَل:  ،أَتَ َراّنم َجَزيْ تُ َها؟ ،مُثَّ قَاَل: اَي اْبَن ُعَمرَ  (2).. إمْن أُْذعمَرْت رمَكاَُّبَا ملَْ أُْذَعرْ .بَعمريَُها اْلُمَذلَّل إمِّنم هَلَا

َدة (3)اَل، َواَل بمَزفْ َرةٍ   .4() َواحم
 ،أمهية صلة األرحاموبه يتبني  ،وهذا الذي مر جزء من كل وغيض من فيض يف هذا الباب العظيم

معجلة رب العاملني من العقوابت اليت جعلها  ني، وأن قطيعة األرحاموعظيم أثرها يف حياة املسلم
َّبا يف اآلخرة، وأوىل الناس ابلصلة الوالدان، كما بني ربنا  الكربى مث تكون املؤاخذة ،يف الدنيا

 .كتابه العظيمسبحانه وتعاىل يف  
 اً وابطناً.ظاهر  ،واحلمد هلل رب العاملني أواًل وأخرا ً 

  

                                                            

  91781وأمحد يف املسند  ،3113ابن ماجه  ،8938( حديث حسن رواه ابو داود (1
 .( أذعرت أي أخفت بعريها(2
 .وهذا يَ ْعرمُض للمرأة عند الوض .( ،ُتتلف األضالع ( قال األلباّن يف تعليقه على األدب املفرد: )وهو تَ َردُّد النفس حىت(3
 وصححه. 1( رواه البخاري يف األدب املفرد رقم (4
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