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@òß‡Ô¾a@ @
والصالة والسـالم علـى   ، احلمد هللا الذي وسعت رمحته كل شيء 

الذي أمرنا بصلة األرحام وانا عـن  ، رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
وتبني من هديه أن األقرباء تـدور بينـهم املـودة واحملبـة     ، قطعها 

وأن العزلة عن األقربـاء مـع   ، يؤجرون عليها يف الدنيا واآلخرة و
  وحشتها يعاقب من يبدأ ا يف الدنيا واآلخرة 

أن قطيعة الـرحم مـرض مـن    ، وهذه الرسالة أردت أن أبني فيها 
واليت تعترب بالنسـبة  ، األمراض الظاهرية احملسوسة يف حياة اإلنسان 

مهما كلفه ذلك من جهـد  ،  للمسلم ذنوباً جيب عليه التخلص منها
ومشقة ،حيث إن آثارها الضارة مزدوجة ، مبعىن أا تضر املريض ا 

وبينت  ،وتضر غريه من أفراد اتمع ، فهي ذنوب وأمراض متعدية 
  أسأل اهللا تعاىل أن ينفع ا    فيها أن هذا املرض عالجه بصلة األرحام

  ١ بعبد القادر بن حممد بن حسن أبو طال/  كتبها
                                                 

أين وجدت أثناء حل مشاكل املدمنني األسرية أن أكثر املدمنني يف قطيعة ، والذي محلين على كتابتها  ١
وهذه القطيعة قد تكون بسبب أن أحدهم تعاطى املخدرات وقد تكون ، بأرحامهم وخاصة مع إخوام 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
áy‹Ûa@òÜ–@@ñìÇ†õbîjãþa@ @

  من أوصى ا من األنبياء ؟ 

هي دعوى األنبياء من نوح الذي بعثه اهللا بتحرمي األمهات والبنـات  
واألخوات ، ووظف عليه الواجبات وأوضح له اآلداب يف الديانات 

يهم ، ، ومل يزل ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر باألنبياء صلوات اهللا عل
واحداً بعد واحد وشريعة إثر شريعة ، حىت ختمها اهللا خبري امللَل ملتنا 
على لسان أكرم الرسل نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فكان املعىن 

                                                                                                                
وعندما يسعى إخوام إىل إصالحهم  ،قطيعة بسبب خالفات بينهم نتج عنها دخول أحدهم يف اإلدمان 

  بالعالج وخاصة عندما يستعني اإلخوان يف ذلك جبهة أخرى تكون هناك معاناة أخرى
وأن إخوام ، يف أن إدمام نتج أو ازداد من معاملة اإلخوان ، وسواء كانت بداية املعاناة عند هؤالء 

أجل احملافظة على أوضاعهم االجتماعية من  أومن، ليستحوذوا على ممتلكام ، حياولون التخلص منهم 
أو إرساهلم خـارج  ، ولذلك يسعون إىل وضعهم يف املصحات ويتأملون إطالة مدة بقائهم ، الفضيحة 

  البالد بدعوة تعليمهم  
أو أن اإلخوان هم ، أو تربيرات لكسب التعاطف معهم ، أو سواء كانت املعاناة جمرد أوهام عندهم 

وكل هذا وارد ، وأم يريدون حقاً مصلحتهم وعالجهم ، لتصرفات اإلدمانية هلؤالء الذين يعانون من ا
 لذا فإن هذه الرسالة توضح حقيقة العالقة اليت ينبغي أن يقدمها كُالً ألخيه   ، من كال الطرفني 
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أوصيناك يا حممد ونوحاً ديناً واحداً ، يعين يف األصول اليت ال ختتلف 
واحلـج ،   فيها الشريعة ، وهي التوحيد والصالة والزكاة والصـيام 

  والتقرب إىل اهللا بصاحل األعمال ، وصلة الرحم 
فهذا كله مشروع ديناً واحداً وملة متحدة ، مل ختتلف على ألسـنة   

  :األنبياء وإن اختلف أعدادهم ، وذلك قوله تعاىل 
 } يهيُموا الدِّيَن َولَا َتَتفَرَّقُوا ف٢  الشورى} )١٣(أَنْ أَق  

امللوك صدق النبوة هي الدعوة لصـلة  ومن الدالئل اليت يعرف ا 
 عنـدما أرسـل   عن أيب سفيان يف حديثه الطويل مع هرقلاألرحام ف

 أن، وفيـه  لدعوة هرقل لإلسـالم  برسالة دحية الكليب رسول اهللا 
فما يأمر يعين النيب صلى  :له قالأتى بأيب سفيان وكان بالشام فهرقل 

صـدقة ، والعفـاف ،   يأمرنا بالصالة ، وال{: اهللا عليه وسلم فقال 
  ٣تبني بذلك هلرقل أن هذه دعوة األنبياء  }والصلة

                                                 
 سورة الشورى مع تصريف ١٣القرطيب اآلية  ٢
  ٥٩٨٠، ٧البخاري   ٣
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ماذا يقول {: عرفها قبله النجاشي عندما قال جلعفر رضي اهللا عنه و
 لكم هذا الرجل ؟ وما يأمركم به ؟ وما ينهاكم عنه ؟

يقرأ علينا كتاب اهللا ، ويأمرنا باملعروف ، وينهانا عن املنكر ، : قال 
بأن نعبد  اجلوار ، وصلة الرحم ، وبر اليتيم ، ويأمرناويأمرنا حبسن 

 اهللا وحده ال شريك له 
. فقرأ سـوريت العنكبـوت والـروم    . اقرأ مما يقرأ عليكم : فقال 

زدنا من هـذا احلـديث   : ففاضت عينا النجاشي من الدمع ، وقال
  ٤}الطيب

  
  
  

  للعاملني ية خامت املرسلني واملبعوث رمحة وص صلة األرحام
  ؟صلة الرحم  حث الناس على الدعوة من هل

                                                 
  ٦٨البغوي سورة آل عمران  ٤
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  : جابر قال عن
  ٥} الرحمخطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحث على صلة  {

  ٦} اتقوا اهللا وصلوا أرحامكم {: وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  صلى اهللا عليه وسلم ٧ووصيته

أطب الكالم وأفش السالم وصل األرحام وصلّ بالليل والنـاس   { 
  ٨} ل اجلنة بسالممث ادخ نيام

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٩ }من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليصل رمحه { 

                                                 
  وإسناده حسن ٤٧٦٠ الطرباين يف األوسط رواهقال  ١٣٤٥٣ هليثميا ٥
   ٢٥١٦صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٧٩٥٠الشعب  البيهقي يف  ٦
 } أرحامكم. أرحامكم  {: وأوصى ا يف مرضه فقال ٧

   ٢/١٧٩،   ٣٣٢/  ١ ابن حبان
ـ  ٢٤٨٥الترمذي ،  ٧٩١٩وصححه أمحد شاكر ٢٩٥/ ٢املسند  ٨ وصـححه   ،حيح قال حسن ص

   ٥٦٩صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١٢٩/  ٤احلاكم ووافقه الذهيب 
   ٦١٣٦رواه البخاري  ٩
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وعن أيب ذر قال أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسلم خبصـال مـن   
  اخلري 

أوصاين بأن ال أنظر إىل من هو فوقي وأن أنظر إىل من هـو دوين  { 
  ١٠}أوصاين أن أصل رمحيوأوصاين حبب املساكني والدنو منهم و

  يوصي ا يف كل خطبةو
َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم الَّذي َخلَقَكُْم مْن َنفْسٍ َواحَدٍة َوَخلَـَق  {  

مْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ مْنُهَما رَِجالًا كَثًريا َونَِساًء َواتَّقُـوا اللَّـَه الَّـذي    
  النساء })١(َحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرقيًباَتَتَساَءلُونَ بِه َوالْأَْر

                                                 
  ٢٥٢٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٣٣٧/  ١ابن حبان  ،  ١٥٩/  ٥أمحد   ١٠
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ÙÈİÓ@åß@Ý–@ @
  :هذه هي وصيته صلى اهللا عليه وسلم حيث قال

  ١١ }، وأحسن إىل من أساء إليك  صل من قطعك { 
  -:وصية مزدوجة حيث  فهي
يوصي باجلانب اإلجيايب وهو صلة الرحم يف أهم عالقات الفرد  -١

ينه وبـني أقربائـه   حملبة واأللفة والتعاون بباآلخرين لتنساب روح ا
  ربه  ويعود عليه برضا

ويوصي بالتخلص من اجلانب السليب وهو قطع الرحم الـذي   - ٢
يؤدي إىل ترك اإلحسان بينه وبني أقربائه ويستوجب غضب اهللا عليه 

  وحىت ال يؤدي إىل أن يكافئ يف معاملته باملثل   
ã@õ‹¾a@ÅÐy@bèîÏ@Ûa@òî–ìÛa@ê‰ç@@òÈîİÔÛa@åß@éÐ

@ÈmZM@@ @
  دفع القطيعة أي الوقاية منها وذلك بتحقيق الصلة -  ١

                                                 
   ١٩١١األلباين صححه يف الصحيحة  ،  ٢/٢٨/١أبو عمرو بن السماك  ١١
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من وقع يف القطيعة وذلـك مبعرفـة    رفع القطيعة يعين عالج - ٢
  ومعرفة التكافؤ فضائل صلة الرحم وعقوبة قطيعة الرحم
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@@òÈîİÔÛa@ÉÏ†}@òíbÓìÛa{@ @
  هل الوقاية اليت هي دفع القطيعة تتحقق بالصلة ؟

القطيعة وتتحقق الصلة باإلتيان مبضمون ما يعرفه من األمور  تندفع
   -:التالية
، معرفة أن أفضل الرب ما كان على األرحـام ،   معرفة النسب تعلم

معرفة أن أفضل النفقة ما كان على األهل ، معرفة أن خـري النـاس   
مقابلة و ، السالمب أوصلهم لرمحه ، معرفة أا أحب األعمال إىل اهللا ،

، ومعرفة أا أفضل من العتق ، معرفة حق الرحم  ساءة باإلحساناإل
أنه لو كان رقيقاً فاشتراه أحد أقاربه أعتقه حلق الرحم ، معرفـة أن  
صلة الرحم واجبة ، معرفة أن معيار اخلري فينا من كان خريه ألهله ، 

  معرفة أن صلة الرحم حق للقرابة ولو كان القريب مشرك 
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ÕÔznm@áy‹Ûa@òÜ–@i@Ý–aìm@bèãìà›ß@À@õbî’c@ñ‡È
@bèäß@‹’bjß@Ëë@‹’bjßZM@ @

Q@M@áÜÈni@käÛa@òÏ‹Èß@ @
  هل ملعرفة علم األنساب فائدة ؟

  :قال صلى اهللا عليه وسلم 
أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه ال قرب بالرحم إذا قطعـت   اعرفوا {

  ١٢} بعيدةكانت قريبة وال بعد ا إذا وصلت وإن كانت  وإن
آبائكم وأجدادكم وأعمامكم وأخوالكم وسائر اء أي اعرفوا من أمس

واملعىن تعرفوا على أقـاربكم  ، أقاربكم قدر ما تصلون به أرحامكم 
من ذوي األرحام ليمكنكم صلة الرحم وهي التقرب لديهم والشفقة 

النسب مندوب ألن ذلـك مظنـة   ، فتعلم  عليهم واإلحسان إليهم

                                                 
األلبـاين صـححه يف   ، وصححه ووافقه الـذهيب   ١٦١/  ٤حلاكم ا،  ٢٧٥٧مسند الطيالسي  ١٢

   ٢٧٧الصحيحة 
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، وسعيك يف  النسلسبب للود وباعث لدوام واستمرار يف للحب و
     ١٣التعرف على أنسابك هو من باب التواصل 

R@M@âbyŠþa@óÜÇ@æb×@bß@Ûa@Ý›Ïc@æc@òÏ‹Èß@ @
  ؟ هل فعالً للصدقة على األرحام فضل إذا وجد فيهم ذو حاجة

   يفكما جاء  يب طلحةأل لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبني ذ 
   :اليت يرويها أنس فيقول تهقص
ة  أكثر األنصار باملدينة ماالً من خنل ، وكان أحـب  كان  أبو طلح{

أمواله إليه بري حاء ، وكانت مستقبلة املسجد ، وكان رسـول اهللا  
وهلـذا  ( صلى اهللا عليه وسلم يدخلها ، ويشرب من ماء فيها طيب 

فلما أنزلت هذه : قال  أنس ) كان حب أبو طلحة هلا عن بقية ماله 
  اآلية 

قـام أبـو     آل عمـران } )٩٢(رَّ َحتَّى ُتْنفقُوا ممَّا ُتحبُّونَ لَْن َتَنالُوا الْبِ{ 
يا رسول اهللا ، إن : طلحة  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

آل  }لَْن َتَنالُوا الْبِرَّ َحتَّى ُتْنفقُوا ممَّا ُتحبُّونَ {  :اهللا تبارك وتعاىل يقول 

                                                 
  ٤٩٣٤ي يف املرقاة يف شرح احلديث القار،  ٩٦/ ٦األحوذي ١٣
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وإا صدقة هللا ، أرجـو برهـا   وإن أحب أموايل إىل بري حاء ،  عمران
: قـال  . وذخرها عند اهللا ، فضعها ، يا رسول اهللا ، حيث أراك اهللا 

بخ ، ذلك مال رابح ، ذلك : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مال رابح ، وقد مسعت ما قلـت فيهـا ، وإين أرى أن جتعلـها يف    

ا  أبو طلحـة   فقال أبوطلحة  أفعل يا رسول اهللا ، فقسمه، األقربني 
   }١٤ يف أقاربه وبين عمه

  وحبثك عن معرفة أفضل بر يقدم لرمحك هو من التواصل

S@M@Ýçþa@óÜÇ@æb×@bß@òÔÐäÛa@Ý›Ïc@æc@òÏ‹Èß@ @
  هل األنفاق على الرحم أفضل من األنفاق يف سبيل اهللا وهل اإلنفاق عليهم واجب ؟ 

 :قال صلى اهللا عليه وسلم   

                                                 
  ٨٥/ ٧مسلم ،  ١٤٦١البخاري  ١٤
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مسكينا ، ودينار أعطيتـه يف رقبـة ،    دينار أعطيته: أربعة دنانري {
ودينار أنفقته يف سبيل اهللا ، ودينار أنفقته على أهلك ، أفضلها الذي 

 ١٥} أنفقته على أهلك
 :وقال صلى اهللا عليه وسلم  

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فألهلك فإن فضل عن  {
أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء ، فهكذا 

             ١٦ }هكذا يقول بني يديك وعن ميينك وعن مشالكو

صلة الـرحم  ، ف كان حقه أوىل وألزميف الرحم ل من كان أقرب وك
، وكل من كان أقـرب   نسب أو قرابة صلةحق لكل من تربطك به 
   :قال صلى اهللا عليه وسلم  كان حقه أوىل وألزم

  }١٧ مث أدناك أدناكأخاك وأختك و أمك وأباك{ 
                                                 

صححه األلباين يف صحيح ،  ١٦٢٣٤كرت العمال،  ٧٧٢األدب املفرد باب نفقة الرجل على أهله  ١٥
   ٨٧٨اجلامع 

  ٨٤ / ٧مسلم  ١٦
   ٣٢٢/  ٣صححه األلباين يف اإلرواء ،  ٧١٠٦وصحح إسناده أمحد شاكر   ٢٢٦/  ٢املسند  ١٧
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يا رسول اهللا إين ذو مال كثري وذو أهـل  : أن رجالً قال {س عن أن
خترج الزكاة : وولد وحاضرة فأخربين كيف أنفق وكيف أصنع؟ قال

املفروضة، فإا طهرة تطهرك وتصل أقاربك وتعرف حـق السـائل   
فآت ذا القرىب : يا رسول اهللا أقلل يل؟ قال: ، فقال واملسكني واجلار

حسيب يا رسـول  : قال. وال تبذر تبذيراً حقه واملسكني وابن السبيل
  ١٨}اهللا

صلة الرحم فرض من اهللا عز وجل ، حىت قـال  : وقال جماهد وقتادة
  ١٩  ال تقبل صدقة من أحد ورمحه حمتاجة: جماهد

  

                                                                                                                
 
، قال األلباين يف متام املنة منقطع ، و صححه ووافقه الذهيب  ٣٦١/  ٢و احلاكم  ١٣٦/  ٣أمحد  ١٨

 ٣١٧/  ٣صححه حمقق قتح القدير 
  سورة الروم  ٣٨القرطيب اآلية  ١٩
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  وابن القيم يف زاد امليعاد عنون عنواناً
ذكر حكم رسول اهللا املوافق لكتاب اهللا تعاىل من وجوب النفقة 

  لألقارب
َد أحاديث منها حديثان سبق ذكرهم قبل احلديث السـابق مث  وَسَر
َواْعُبُدوا اللََّه َولَا ُتْشرِكُوا بِـه  { : وهذا كله تفسري لقوله تعاىل : قال

   النساء }) ٣٦(َشْيئًا َوبِالَْوالَدْينِ إِْحَساًنا َوبِذي الْقُْرَبى 
    اإلسراء })٢٦( وآت ذا القُرىب َحقُه{ : وقوله تعاىل  

فجعل سبحانه حق ذي القرىب يلي حق الوالدين ، كما جعله الـنيب  
أن لذي القرىب : صلى اهللا عليه وسلم سواء بسواء ، وأخرب سبحانه 

حقاً على قرابته ، وأمر بإتيانه إياه ، فإن مل يكن ذلك حق النفقة ، فال 
  ندري أي حق هو 
يف كل َمـن  يعلى أن  أن ذكر كالم القاضي أيب وقال ابن القيم بعد

، أو غريمها يلزُمه إعفافُه قال وهذا مذهب  ، أو عم أخ ،ته نفقُته لزم
اإلمام أمحد، وهو أوسع من مذهب أبـي حنيفة، وإن كان مـذهب  

  عالج             

אא    

 

أبـي حنيفة أوسَع منه من وجه آخر حيثُ ُيوجُِب النفقةَ على ذوي 
األرحام وهو الصحيح يف الدليل ، وهو الذي تقتضيه أصولُ أمحـد  

ه وقواعد الشرع ، وصلةُ الرحم اليت أمر اهللا أن ُتوَصـلَ ،  ونصوُص
باملرياث : فالنفقةُ ُتسَتَحقُّ بشيئني، وحرَم اجلنة على كل قاطع رحم 

  ٢٠ بكتاب اهللا ، وبالرحم بسنة رسول اهللا
جيـب عليـه    فإنه، من أقاربه  قال أهل العلم كل من يرث شخصاًو

على  ب وكان الوارث قادراًعن التكس نفقته إذا كان حمتاجا عاجزاً
  :اهللا تعاىل يقول ألناإلنفاق 

   البقرة })٢٣٣(َوَعلَى الَْوارِث مثْلُ ذلك {
، فمن خبل مبا جيب عليه من هذا  أي مثل ما على الوالد من اإلنفاق

فهو آمث حماسب عليه يوم القيامة سواء طلبه املستحق منه أم  اإلنفاق
  وسكتاستحيا 
T@@M@a@‚@æc@òÏ‹Èßé¼‹Û@áèÜ–ëc@‘bäÛ@ @

  سلم هذا املعيار ؟ ف بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وكي

                                                 
 ٥٤٩/  ٥امليعاد ابن القيم يف زاد  ٢٠
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سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب من خري {
    ٢١ }أفقههم يف دين اهللا عز و جل وأوصلهم لرمحه : الناس فقال 
U@@M@a@¶g@ÞbàÇþa@kyc@bèãc@òÏ‹Èß@ @

  تقرب ا العبد إىل اهللا ؟هل صلة الرحم من األعمال اليت ي
   :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 بـاملعروف أحب األعمال إىل اهللا إميان باهللا مث صلة الرحم مث األمر { 
  ٢٢}  والنهي عن املنكر

V@M@iâýÛb@ @
  هل السالم على األقرباء من درجات الصلة ؟
   هو أقل ما حيدث به الصلة
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ٢٣ } أرحامكم ولو بالسالم بلوا {

                                                 
ضعفه األلباين يف الضعيف ،  ٢/٢١٥حسن إسناده احلافظ العراقي يف األحياء   ٦/٦٨,٤٨٢أمحد  ٢١

٢٨٩٧   
 
   ٢٥٢٢صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٦٨٣٩ يعلى يبأ  ٢٢
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شبهت قطيعة الرحم باحلرارة ووصلها باملاء الذي يطفئ بربده احلرارة 
، ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها ولو بالسالم شبه الرحم بـاألرض  
اليت إذا وقع عليها املاء وسقاها حق سقيها أزهرت ورؤيـت فيهـا   

يبسـت   النضارة فأمثرت احملبة والصفاء  ، وإذا تركت بغري سـقي 
  ٢٤وبطلت منفعتها فال تثمر إال البغضاء واجلفاء 

W@M@æby⁄bi@ñõb⁄a@òÜibÔß@ @
  هل يستحب اإلحسان على األقارب و إن أساءوا ؟ وهل يكون ذلك الوصل ؟  

  :صلى اهللا عليه وسلم جاء رجل إىل النيب
أصلهم ويقطعوين، وأحسن إلـيهم   قرابةفقال يا رسول اهللا إن يل  {
)  التحملبالعفو و(، وأحلم عليهم )  باجلور واجلفاء( ّ ويسيئون إيل)  الوفاءبالرب و(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقال ) الغضـب بالسب و ( وجيهلون علي

                                                                                                                
حسنه األلباين مبجمـوع طرقـه يف الصـحيحة    ،  ١٨٧٧البزار ،  ٢/٧٤/٢ابن وكيع يف الزهد  ٢٣

١٧٧٧  
   ٧٤/ ٣ي شرح مسلم النوو ٢٤
  



  عالج             

אא    

 

يزال معك  وال )الرماد احلـار  (تسفهم امللّ  فكأمناكما قلت   كنتإن : 
  ٢٥ }ما دمت على ذلك ) معني عليهم (من اهللا ظهري عليهم 

توفيقـه  بها وتأييـده و ر يف اخلصال سبب إلعانة صـاح ن ما ذكإ
التأييد هو التأييد اإلهلي واللطف الربـاين ألنـه يقابـل    وتسديده و

  اإلساءة منهم باإلحسان إليهم 
واملعىن فكأمنا تطعمهم الرماد احلار وهذا تشبيه لنوع العقاب الـذي  
جيازون به يوم القيامة على قطيعتهم لرمحهم ، فصـل رمحـك وإن   

  طعوك وستكون العاقبة لك عليهمق
مـن   يلحقهمكأمنا تطعمهم الرماد احلار، وهو تشبيه ملا : النووي قال

األمل مبا يلحق آكل الرماد احلار من األمل وال شيء على هذا احملسـن  
  ، وإدخاهلم األذى عليه  اإلمث العظيم يف قطيعته يناهلمبل 

لدافع ألذاهم ، وقولـه  وُتسفهم املل الرماد احلار، والظهري املعني وا
  أحلم عنهم وجيهلون أي يسيئون واجلهل هنا القبيح من القول 

                                                 
   ١٦/٣٣١ مسلم ٢٥
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وقيل معناه إنك باإلحسان إليهم ختزيهم وحتقرهم يف أنفسهم لكثرة 
إحسانك وقبيح فعلهم من اخلزي واحلقارة عند أنفسهم كمن يسف 
املل، وقيل ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كاملل حيرق أحشـاءهم  

٢٦  
  ية وصل األقارب الذين حيدث منهم إساءاتكيف

  ما الذي يستحب أن يفعله املرء مع القريب املعادي ؟
الكاشح، وأن يـدفع   الرحمأن يبادر إىل صلة ذي  املسلمعلى  ينبغي

  :تعاىلما عنده من الضغن والبغضاء باإلحسان واإلغضاء، كما قال 
  }َي أَْحَسُن فَإِذَا الَّذي هاْدفَْع بِالَّت   ـيي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ كَأَنَّـُه َول

يمفصلت }) ٣٤(َحم  
  كاحلميم الذي هو القريب فيصبح

                                                 
  ٣٣١/  ١٦النووي  ٢٦
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رمحك َرمحك موالك، وخالف بذلك نفسك وهواك، واصـرب   فصل
فإن بذلك نبيك أوصاك، وبالغ يف اإلحسان إىل من أساء  أذاهمعلى 

  عقباكإليك منهم حتمد بذلك 
X@M@åß@Ý›Ïc@bèãc@òÏ‹Èß@ÕnÈÛa@ @

  أيهما أفضل عتق الرقاب أم إيصال الرحم ؟  

وبـني هلـا أن    ميمونـة كما أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  األقارب بالوصال أفضل من العتق اإلحسان إىل

أا أعتقت  وليدة  ، ومل تسـتأذن  : أخربت ميمونة رضي اهللا عنها {
يدور عليها فيـه   النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلما كان يومها الذي

. أوفعلت: أشعرت يا رسول اهللا ، أين أعتقت وليديت ؟ قال : قالت 
أما إنك لو أعطيتها أخوالـك كـان أعظـم    : نعم ، قال : قالت 
   ٢٧}ألجرك

  ألنّ صلتها هلم تؤلف قلوم ، و جترب خواطرهم
  :أن جويرية قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم : وعن جابر

                                                 
   ٢٥٩٢البخاري  ٢٧
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الـذي يف  ٢٨أعطيه خالـك  : قال ، ا الغالم إين أريد أن أعتق هذ{
 ٢٩ }األعراب يرعى عليه فانه أعظم ألجرك 

Y@@M@@‡yc@êa’bÏ@bÔîÓŠ@æb×@ìÛ@éãc@áy‹Ûa@Õy@òÏ‹Èß
áy‹Ûa@Õ¨@éÔnÇc@éiŠbÓc@ @

هل لو اشترى رجل أو امرأة عبداً أو أمة مث تبني أا عمة أو خالة أو أنه عم أو خال يعتقه حلرمة الرحم 
  ؟

  على َمن اشتراهم من ذوِي َرحمهم حلُرمة الرحم  ُيعَتقُون
}من ملك ذا رحمٍ حمرمٍ {ويف لفظاً } من ملك ذا رحم حمرم فهو حر

  ٣٠}فقد عتق عليه

QP@@M@òjuaë@áy‹Ûa@òÜ–@æc@òÏ‹Èß@SQ@ @
                                                 

   }أال كنت أعطيتها أختك األعرابية فترعى عليها{ ويف لفظ  ٢٨
باب العتق  ١٩٦٢٦:مصنف عبدالرزاق رقم احلديث ، وصححه   ٤/٢٢٢مسند أسحاق بن راهوية 

 أفضل أم صلة الرحم
  ورجاله رجال الصحيحرواه البزار  ١٣٤٦٨قال اهليثمي  ٢٩
صـححه األلبـاين يف اإلرواء   ،   ٢٥٢٤ابن ماجـة  ،  ٣٩٥٠أبو داود ،  ٢٠،  ١٥/  ٥املسند  ٣٠

١٧٤٦   
  

  معرفة أنه جيوز للفقري أخذ القرض من أجل أن يهدي رمحه ٣١
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  مما أستنبط احلكم أن صلة الرحم واجبة ؟

  اإلسراء })٢٦( وآت ذا القُرىب َحقُه{: أمر اهللا ا فقال 

سبحانه التوصية بغري الوالدين من األقارب بعد التوصية مـا  ذكر 
وآت ذا القرىب حقه واملراد بذي القرىب ذو القرابة ، وحقهـم  : فقال

  ٣٢ هو صلة الرحم اليت أمر اهللا ا ، وكرر التوصية فيها
 حق الوالدين، كما جعله النبــيُّ  جعل سبحانه حق ذي القرىب يلي

أن لذي القرىب حقاً على قرابته، وأمر  ، ه، وأخرب سبحان سواًء بسواء
  ٣٣ بإتيانه إياه ، وأمر تعاىل باإلحسان إىل ذي القرىب

اتفقت امللة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها : وقال القرطيب 
   ٣٤وقد وردت بذلك األحاديث الكثرية الصحيحة  ، حمرمة انتهى 

                                                                                                                
  هل جيوز للفقري أن يوقع نفسه يف الدين من أجل أن يصل رمحه ؟

: لكن نص اإلمام أمحـد يف فقـري لقرابتـه وليمـة     . يتصدقالفقري ال جيوز له أن يقترض من أجل أن 
 فيه صلة الرحم بالقرض  : قال  الشيخ تقي الدين  . يستقرض ويهدي له 

 ٢٦٧/  ٣اإلنصاف 
 سورة اإلسراء ٢٦الشوكاين يف اآلية  ٣٢
 ٥٤٤/  ٥ابن القيم يف زاد امليعاد  ٣٣
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  سورة النساء املسألة الثالثة ١القرطيب اآلية  ٣٤
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QQ@@M@@ê‚@æb×@åß@bäîÏ@©a@ŠbîÈß@æc@òÏ‹Èß
þéÜçSU@ @

  هل فعالً أن الذي عنده خري ألقاربه  من خرية الناس ؟

  :قال صلى اهللا عليه وسلم  

                                                 
  أن أحب اخلطى إىل اهللا خطوات العبد إىل أقاربه ليصل رمحه معرفة ٣٥

  هل حيتسب املرء مبشيه إىل أقاربه ؟ 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

إىل اهللا عز وجل من جرعة غيظ يكظمها حبلم وحسن عفـو وجرعـة    ا جرع عبد جرعتني أحبم { 
خطوتني أحب إىل اهللا تعاىل عز وجل منه إىل  مصيبة حمزنة موجعة ردها بصرب وحسن عزاء وما خطا عبد

 }صلة رحم يصلها أو إىل فريضة يؤديها 
  ابن الَل يف مكارم األخالق عن علَي رَضي اللَُّه عنُه  ٤٤٣٠٥،  ٤٣٤٧٠كرت العمال 

  معرفة أن النفقة على األرحام مقدمة على الذبح هللا
  قرب إىل اهللا بالنسك ؟هل التقرب إىل اهللا باإلنفاق على األقرباء أفضل من الت

   } ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند اهللا من إهراق الدم{
و القرطيب   ٥٩/  ٣اخلطيب البغدادي يف ترمجة حممد بن علي بن داوود و قال عنه ثقة حسن احلديث  

/  ٣سورة الصافات والتمهيد و شرح الزرقاين والسيوطي يف اجلـامع الكـبري    ١٠٧يف تفسري اآلية 
٢٩٣٦ - ٢٩٣٥   

  }أيام النحر هراقة دم ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل وأعظم أجراً من{ 
   عزاه وكذا يف جامع األحاديث للدَّيلمي ١٢٢٣٩،  ١٢١٥٣كرت العمال  
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  ٣٦ }خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي  { 
 ٣٧ وهو إِشارة إِىل صلة الرحم واحلثّ عليها

  
  معرفة أن صلة الرحم حق للقرابة ولو كان القريب مشرك - ١٢

   الذين مل يقاتلونا يف الدين ؟هل أباح الشرع وصل األقرباء املشركني

من أهل مكـة قبـل أن   عثمان بن حكيم  ألمهإىل أخيه عمر أرسل 
وهـذا  صلى اهللا عليه وسلم أهدها إليه النيب يصله ا قد  يسلم ُحلة

   مشركاملوصول يدل على عظم صلة الرحم ولو كان القريب 
ابَتـْع هـذه    ، يا رسولَ اللّـه : ، فقال رأى عمُر ُحلَّةً سَيراًء تباع{

إمنا َيلبُس هذه مـن ال  : قال. والَبْسها يوَم اجلمعة وإذا جاَءَك الوفود
، فأرسـلَ إىل   فأيتَ النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم منها ُحبلَـل . َخالَق له

إين مل : ؟ قـال  كيف ألْبُسها وقد قلَت فيها ما قلَت: عمَر حبلٍة فقال
                                                 

و  ١٢١٥و ابـن حبـان   ،  ١٩٧٧و قال حديث حسن صحيح و ابن ماجـة   ٣٨٩٥الترمذي  ٣٦
 ١١٧٤،  ٢٨٥ صححه األلباين يف الصحيحة،  ١٥٨/  ٢الدارمي

  لسان العرب مادة خري ٣٧
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فأرسل ا عمر إىل أخ . كُسوها، ولكن َتبيعها أو َت أعطكَها لَتلَبَسها
   ٣٨} له من أهلِ مكةَ قبلَ أن ُيسلم

يـدل علـى   على النحو السابق املرء ملعرفة الفضائل  فعندما جيتهد
سواء تواصل مباشر أو تواصـل غـري مباشـر ألن     تواصله بأقربائه

القاطع ال يبحث عن فضائل التواصل لكنه يبحث عن نتائج القطيعة 
  الهل حيمل فيه أمث أم 

@ @

                                                 
  ١٥٩٨البخاري  ٣٨
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@@ÉÏ‹Ûa}@xýÈÛa{@ @
@@@@@@@À@‹uc@åß@a@ê‡Çc@bß@¶g@ÖbjÛbi@xýÈÛa@æìØí

Ïby@æìØîÏ@é¼Š@Ý–ë@å¾@ñ‹‚Łaë@bîã‡Ûaa@@@@óÜÇ@éÛ
@é¼Š@Ý—í@æc@L@@bîã‡Ûa@À@òiìÔÈÛa@òÏ‹È·@a‰×ë

@lbÔÈÛa@åß@éÐã@æì—îÏ@é¼Š@É bÔÜÛ@ñ‹‚Łaë
@é¼Š@Ý—íë@L@@æby⁄bi@Ýi@ûÏbØnÛbi@éiŠbÓc@ÝßbÈí@üë

ìØîÏ@Þý‚@åß@xýÈÛa@æZM@@ @
üëc@Z@Ý–ë@óÜÇ@ñ‡öbÈÛa@Šìuþa@ðc@áy‹Ûa@Ý–ë@Ý›Ï

ñ‹‚Ła@ë@bîã‡Ûa@À@áy‹Ûa@ @
@I@c@@Hbîã‡Ûa@À@Z@@@@@@õbî’c@ñ‡Èi@bèjyb–@bèîÜÇ@øÏbØí

@bèäßZM@ @
@@À@‡íí@L@òuìzÜÛ@bjÛbË@æìš‹Èní@ü@L@ÖŒ‹Ûa@éÛ@Ájí

@L@áç†a‡Çc@åß@‹rØí@L@‹àÈÛaŠbí‡Ûa@‹àÈí@@L@éÜçc@éj±@L
a@@@@@@@òÜ–@L@òÇb @åß@éîÜÇ@lbrí@bß@ÝvÇc@L@éÜ–ìí@

@@@üL@pb÷îÛa@³ç‰í@Ûa@pbä¨a@òÜ»@åß@áy‹Ûa
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@@@@@@@õìÛa@ònîß@ÉÏ‡í@L@Ìi@ñ‹Äã@áèîÛg@a@‹Ääí
@b@õbi‹Óþa@óÜÇ@òÓ‡—ÛaLæa‹uc@ @

  وهذه كلها أمور تشجع العاقل أن يبذل جهده يف نيل هذه املنافع      
@@I@l@@H@ñ‹‚Ła@À@ŠìuþaZM@ @
äí@@@@@ñ‹‚Ła@Àë@êÓ@Àë@éyëŠ@xë‹‚@‰äß@Ý›ÐÛa@Þb

@òä§a@Þì‚‡i@laìrÛaë@‹uþa@L@òÜ–@éyëŠ@xë‹‚@‡äÈÏ
@@@@@À@L@êìãûíë@éîÜÇ@aìÜjÔîÛ@µäßû¾a@aìÇ‡m@áy‹Ûa
@@@@@@åß@bèãg@L@µ—y@å—y@éÛ@áy‹Ûa@òÜ–@æìØm@êÓ

@åß@L@òä§a@Þì‚†@@pbjuìßâbyŠþa@òÜ–@Ý›Ï@
pbä§bi@áèÜ—í@a@æc@áèöau@ @

ا أمور جتعل املرء الذي يطلب اآلخرة أن يأيت بصلة الرحم وهذه كله
   حىت ينال كل هذا ويصله اهللا باجلنة
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bîãbq@Z@òiìÔÇÓb@É @áy‹Ûa@ñ‹‚Łaë@bîã‡Ûa@À@ @
@I@c@@H@@@@@@@@@bîã‡Ûa@À@éniìÔÇ@ @

@À@éibÔÇ@ÝvÈí@áy‹Ûa@É bÓ@L@áyŠ@É bÓ@ÝàÇ@ÝjÔí@ü
@@@@L@pìº@æc@ÝjÓ@éÛbië@ô‹í@L@bîã‡Ûa@@@Ûa@òÈîİÓ@áy‹

kj@@@éibÔÇë@a@òäÈÜÛ@@@@éÜ—í@ü@é¼Š@É bÔÛa@L@lŠ
µ¾bÈÛa@éÜÛa@¶g@ÞbàÇþa@Ìidi@ïmdí@áy‹Ûa@É bÓ@L@ @

وهذه كلها أمور جتعله خيشى على نفسه هذه العقوبة ويعاجل نفسـه  
   بأن يصل رمحه

@I@l@@Hñ‹‚Ła@À@éibÔÇ 
@@@@@@@áy‹Ûa@òÜ–@L@ê‹Änäm@Âa‹—Ûa@Ò‹ @óÜÇ@áy‹Ûa

@a@âìí@éîÜÇ@‡è“m@@@@@éÓìİîÛ@æbjÈq@ê‹Änäí@L@òßbîÔÛ
@@@åß@áy‹Ûa@òÈîİÓ@L@éöbi‹Óc@óÜÇ@éÜƒjÛ@òßbîÔÛa@âìí

@òä§a@Þì‚†@åß@É bÔÛa@â‹¥@Ûa@‹–bäÈÛa@ @
لى نفسه خسرانه آخرته فيقبل علـى  وهذه كلها أمور جتعله خيشى ع

  عالج نفسه بأن يصل رمحه
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@brÛbq@Z@ûÏbØnÛa@Éß@ÝßbÈnÛa@òÏ‹Èß@ @
@c–@Ûa@µi@Ö‹ÐÛa@|îšìm@@É bÔÛaë@øÏbØ¾aë@Ý–aì@ @

  قاطعالكافئ واملواصل وال درجاتثالث معرفة أن الناس 
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@lM@@ûÏbØnÛa@òÜßbÈß@åß@åa@‹í‰¥@ @
±@åa@õbi‹Óþa@Èi@ñõbhi@‹qdnÛa@åß@Š‰@@ü@óny
@ð†ûíÙÛˆ@@@@ûÏbØnÛa@òÜßbÈß@¶g@L@@@@ñŠ†bj¾a@éîÜÇ@Ýi

i@ñëa‡ÈÛa@åčØŽí@åß@¶g@æby⁄a@áí‡Ôn@ @
@x–@a@‹í‰¥áyŠ@òÈîİÓ@bèîÏ@Ûa@æbºþa@åß@å@ @

   يكفر عن اليمني ويصل الرحمأن  بل عليه 

@†M@@åß@åa@‹í‰¥@@@@åß@æbãfiÛ@æbİî“Ûa@Ñíì¦
é¼Š@Ý–ë@aˆg@‹ÔÐÛa@ @

  بل ينفق عليهم ألن أقربائه هم قوته



  عالج             

אא    

 

üëc@Z@Ý–ë@óÜÇ@ñ‡öbÈÛa@Šìuþa@ðc@áy‹Ûa@Ý–ë@Ý›Ï
ñ‹‚Łaë@bîã‡Ûa@À@áy‹Ûa@ @

@I@c@@H›ÐÛa@bîã‡Ûa@À@ÝZM@ @
  ما األشياء اليت يكافئ عليها الواصل يف الدنيا ؟

Q@M@ÖŒ‹Ûa@Ái@ @
  هل يثرى واصل الرحم وحيدث وفرة وكثرة ومنو يف ماله ؟

وهذا ثواب  ٣٩صلة الرحم مما يكافئ اهللا عليه يف الدنيا ببسط الرزق 
  معجل يتسابق إليه معظم الناس وهو زائد على ثواب اآلخرة الذي 

                                                 
  -:أسباب الرزق كثرية منها  ٣٩
كل إنسان مطالب  بالكسب إن مل يكن عنده ما ينفق منـه  . السعي يف حتصيله باألسباب املقدرة   –أ 

  وكل إنسان اهللا علمه و هيئه لشيء يتكسب منه حرفه مهنه جتارة علم
َوُيْمدْدكُْم )١١(ُيْرسلْ السََّماَء َعلَْيكُْم مْدَراًرا)١٠(فُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرااْسَتْغ{ . باالستغفار  –ب  

  نوج} )١٢(بِأَْمَوالٍ َوَبنَِني َوَيْجَعلْ لَكُْم َجنَّاٍت َوَيْجَعلْ لَكُْم أَْنَهاًرا

اهللا له من كل هم فرجا ومن  من أكثر من االستغفار جعل  { :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  
    } كل ضيق خمرجا ورزقه من حيث ال حيتسب

  ٢٢٣٤صحح إسناده أمحد شاكر ،  ١/٢٤٨املسند 
  : يقول تعاىل .  بالتقوى  –ت 
  الطالق  }َوَيْرُزقُْه مْن َحْيثُ لَا َيْحَتِسُب )٢(َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمْخَرًجا{ 
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   للمؤمنني الذين يعملون الصاحلات ابتغاء مرضات اهللادخره اهللا
فصلة الرحم سبب قوي جعله اهللا يف سعة رزق الواصل وكثرة ماله 

  : صلى اهللا عليه وسلم النيبقال ووفرته ومنوه والربكة فيه  
  ٤٠} رمحهمن سره أن يبسط يف رزقه وأن ينسأ يف أثره فليصل {

ة رزق الواصل وكثرة ماله فصلة الرحم سبب قوي جعله اهللا يف سع
  ووفرته ومنوه والربكة فيه

وبسط الرزق وتوسيعه للواصلني أرحامهم ولو كانوا مشـركني أو  
  مرائني لكن هذا األجر يف الدنيا وليس هلم يف اآلخرة شيء

R@@M@@òuìzÜÛ@bjÛbË@æìš‹Èní@ü@áèßbyŠc@µÜ–aìÛa@ @
  هل الواصلني أرحامهم يتعرضون لسؤل الناس احلاجة ؟

                                                                                                                
لـو أنكـم   { :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : مر بن اخلطاب  قال عن  ع. بالتوكل  –ث 

  }تتوكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصاً وتروح بطاناً 
صـححه  ، وقال حسن صحيح  ٢٣٤٤الترمذي ، صحح إسناده ٢٠٥و امحد شاكر  ٣٠/  ١املسند 

    ٣١٠األلباين يف الصحيحة 
  ومعنا األحاديث يف ذلك كثرية.  بصلة الرحم –ج 
  
   ٥٩٨٥البخاري  ٤٠
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  : ال صلى اهللا عليه وسلمق 
  ٤١}ما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون{

S@@M@‹àÈÛa@À@‡íí@ @
  هل الصلة تزيد وتطيل العمر ؟

والتـزود  ، يبارك يف آثاره وطول عمره الكتساب األعمال الصاحلة 
من دار املمر إىل دار املَقَر ، فمن أراد اهللا تعاىل زيادة عمـره وفقـه   

  لصلة 
  األرحام 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعود ابن م عن
  ٤٢}تزيد يف العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب  الرحمصلة  {

                                                 
اليت قال فيها األلباين احلديث مبجموع الطرق و الشـواهد   ٤٥٦هذه الزيادة على رواية ابن حبان  ٤١

   ٧٠٩/  ٢صحيح الصحيحة 
  
  ٨٧٦حسنه األلباين يف صحح الترغيب ،  ٢٦١/  ٨الطرباين يف الكبري  ٤٢
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يؤخر  أي }له يف أثره ينسأ {:  صلى اهللا عليه وسلم قولهيف رواية و
ظاهر احلديث : قال ابن التني  .أجله ومسي األجل أثرا ألنه يتبع العمر

  :يعارض قوله تعاىل  
   النحل }) ٦١(َء أََجلُُهْم لَا َيْسَتأْخُرونَ َساَعةً َولَا َيْسَتقْدُمونَفَإِذَا َجا{

أن هذه الزيادة كناية عن الربكة : أوهلا : واجلمع بينهما من وجهني 
يف العمر بسبب التوفيق إىل الطاعة ، وعمارة وقته مبا ينفعه يف اآلخرة 

أن النيب صلى ومثل هذا ما جاء . ، وصيانة عن تضييعه يف غري ذلك 
اهللا عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة ألعمار من مضى من األمم 

وحاصله أن صلة الرحم تكون سبباً للتوفيق . فأعطاه اهللا ليلة القدر 
للطاعة والصيانة عن املعصية فيبقى بعده الذكر اجلميل ، فكأنـه مل  

من بعده  ميت ومن مجلة ما حيصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به
  ، والصدقة اجلارية عليه ، واخللف الصاحل  

أن الزيادة على حقيقتها ، وذلك بالنسبة إىل علـم امللـك   : ثانيهما 
املوكل بالعمر ، وأما األول الذي دلت عليه اآلية فبالنسبة إىل علـم  
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إن  عمر  فالن مائـة مـثالً إن   : اهللا تعاىل ، كأن يقال للملك مثال 
وقد سبق يف علم اهللا أنه يصـل أو  . إن قطعها وصل رمحه ، وستون 

يقطع ، فالذي يف علم اهللا ال يتقدم وال يتأخر ، والذي يف علم امللك 
  : هو الذي ميكن فيه الزيادة والنقص وإليه اإلشارة بقوله تعاىل 

   الرعد } )٣٩(َيْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبُِت َوعْنَدُه أُمُّ الْكَتابِ{
واإلثبات بالنسبة ملا يف علم امللك ، وما يف أم الكتاب هو الذي  فاحملو

  ٤٣يف علم اهللا تعاىل فال حمو فيه البتة 
واألرجح أن الزيادة على احلقيقة ويشهد لذلك ما جاء عن داود أنه 
قد زيد يف عمره كما يف قصة جحد آدم ، قال رسول اهللا صـلى اهللا  

هره ، فسقط من ظهره كل ملا خلق اهللا آدم مسح ظ {: عليه وسلم 
نسمة هو خالقها من ذريته إىل يوم القيامة ، وجعل بني عـيين كـل   

أي : إنسان منهم وبيصاً ، من نور ، مث عرضهم على آدم ، فقـال  
هؤالء ذريتك ، فرأى رجالً منهم فأعجبـه  : رب من هؤالء ؟ قال 

                                                 
  ٤٣٠/  ١٠ابن حجر  ٤٣
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هذا رجل من : أي رب من هذا ؟ فقال : وبيص ما بني عينيه ، فقال 
رب كم جعلت عمره ؟ : آخر األمم من ذريتك يقال له داود  فقال 

أي رب زده من عمري أربعني سنة ، فلمـا  : قال ستني سنة ، قال 
أومل يبـق مـن عمـري    : قضى عمر آدم جاءه ملك املوت ، فقال 

فجحـد آدم  : أو مل تعطها ابنك داود ؟ قـال  : أربعون سنة ؟ قال 
ريته ، وخطئ آدم فخطئـت  فجحدت ذريته ، ونسي آدم فنسيت ذ

 ٤٤ }ذريته 
ن تطويل العمر وتقصريه مها بقضاء اهللا وقدره ألسـباب تقتضـي   إ

 ٤٥ التطويل ، وأسباب تقتضي التقصري

                                                 
وقال حسن صحيح وكذا  ٢٣٤٤الترمذي ،  ٢٧١٣صحح إسناده أمحد شاكر ، ١/٢٩٩املسند  ٤٤

   ٣٠٧٦األلباين يف صحيح سنن الترمذي 
وأرى أحسن ( البسام رمحه اهللا يف توضيح األحكام بعد أن ذكر كالم أبن التني قال الشيخ / الشيخ ٤٥

إذا قدر إطالة عمر إنسان هيأ له من  وإن اهللا تعاىل، من هذين القولني بأن اهللا قدر األسباب واملسببات 
  األسباب احلسية واملعنوية ما تكون سبباً لطول عمره والنَّساء يف أجله

وهذا ما ذهب إليه بعض احملققني ومنهم الشيخ عبد الرمحن السعدي حيث قال عند شرح هذا احلديث 
فإا موجبة أيضاً للثـواب   فيه حث على صلة الرحم ، وبيان أا كما هي موجبة لرضاء اهللا تعاىل ،: 
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ما ورد يف صلة الرحم عن النيب صلى اهللا عليه : فمن أسباب التطويل
ومن أسباب التقصري االستكثار من معاصـي اهللا  ، وسلم وحنو ذلك 
كان العمر املضروب للرجل مثالً سبعني سنة ، فقد عز وجل ، فإذا 

يزيد اهللا له عليها إذا فعل أسباب الزيادة، وقد ينقصه منها إذا فعـل  
أسباب النقصان ، والكل يف كتاب مبني فال ختالف بني هذه اآليـة ،  

  :وبني قوله سبحانه
   النحل } )٦١(قْدُمونَفَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم لَا َيْسَتأْخُرونَ َساَعةً َولَا َيْسَت{
  :ويؤيد هذا قوله سبحانه 

                                                                                                                
وذلك . العاجل حبصول أحب األمور إىل العبد ، وأا سبب لبسط رزقه وتوسيعه ، وسبب لطول العمر 

على حقيقته ، فإنه تعاىل هو اخلالق لألسباب واملسببات ، وقد جعل اهللا لكل مطلوب سبباً وطريقاً ينال 
ه ومحده جعل اجلزاء من جنس العمل ، فكما َوَصل به ، وهذا جار على األصل الكبري ، وأنه من حكمت

َرحَمه بالرب واإلحسان املمتنع ، وأدخل على قلوم السرور ، َوَصل اهللا عمره ووصل رزقه ، وفتح له 
  من أبواب الرزق وبركاته ما ال حيصل له بدون ذلك السبب اجلليل

لألبدان والقلوب من أسباب طول العمر وكما أن أطيب اهلواء وجلب الغذاء واستعمال األشياء املقوية 
: ، فكذلك صلة الرحم جعلها اهللا سبباً ربانيا ، فإن األسباب اليت حتصل ا احملبوبات الدنيويةً قسمان 
 أمور حمسوسة وأمور ربانية ، قدرها من هو على كل شيء قدير ، والذي مجيع األسباب منقادة ملشيئته

 ٢٤٢/  ٦توضيح األحكام 
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  ٤٦ الرعد } )٣٩(َيْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء َوُيثْبُِت َوعْنَدُه أُمُّ الْكَتابِ{  
T@@M@@áç†a‡Çc@‹rØí@ @

  هل األقارب إذا وصل بعضهم بعض ازداد عددهم ولو وقعوا يف املعاصي ؟

  : وسلمقال صلى اهللا عليه 
ليكونوا  البيتثواباً لصلة الرحم، حىت إن أهل وإن أعجل الطاعة {

  ٤٧ }هم إذا تواصلواددفجرة فتنموا أمواهلم ويكثر ع
@ @
@ @

U@@M@@Šbí‡Ûa@‹àÈí@ @
  هل حتدث بركة يف ديار الواصلني أرحامهم؟

، ويكتب اهللا ا  وتوفيق يف احلياة ، األرزاقصلة الرحم بركة يف  إن
  هيبةو إجالال، ومتتلئ القلوب ا  العزة واملنعة

                                                 
   ١١سورة فاطر اآلية الشوكاين ٤٦
صححه األلباين مبجموع الطرق و الشواهد يف الصحيحة ،  ٤٩٠٢ أبو داود،  ٣٨، ٣٦/ ٥أمحد  ٤٧
٧٠٩/  ٢  
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  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
صلة الرحم وحسن اخللق وحسن اجلوار يعمرن الديار ويـزدن يف  {

  ٤٨ } األعمار
V@M@éÜçc@éj±@ @
  هل جيد واصل الرحم القبول عند أقربائه؟

  : وسلمقال صلى اهللا عليه  
حمبة  الرحم، فإن صلة  تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم{

  ٤٩} األثرراة يف املال منسأة يف يف األهل مث
W@M@@@éÜ–ìí@a@ @

  من يصله اهللا لن ينقطع أبدا فهل واصل الرحم يناله الوصال من اهللا ؟ 

  : وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ٥٠}وصلكأما ترضني أن أصل من {  :للرحم  قال اهللا

                                                 
صححه األلبـاين يف الصـحيحة    ،  ٤٣٠/  ١٠حسن إسناده ابن حجر الفتح ،  ١٥٩/ ٦أمحد  ٤٨
٥١٩  
األلباين جـود  ، يب وصححه ووافقه الذه ٤/١٦١احلاكم ،  ١٩٧٩الترمذي ،  ٢/٣٧٤املسند  ٤٩

   ٢٧٦إسناده يف الصحيحة 
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ألن الرحم استجارت باهللا الذي خلقها كما بني ذلك النيب صلى اهللا 
  : عليه وسلم وقال 

يا رب إين قُطعت ، يا رب إين : إن الرحم شجنة من الرمحن تقول  {
أال ترضـني  : فيجيبها اهللا تعاىل .......يا رب إين ظلمت، أُسيء إيلّ 

  ٥١}وأقطع من قطعك  وصلكأن أصل من 
قوله الرحم شجنة وأصل الشجنة عروق الشجر املشتبكة ،  واملعىن 

ه مشتبكة ا ،فالواصل فيها واصل إىل رمحتـه  أا أثر من آثار رمحت
  تعاىل و القاطع هلا منقطع من رمحة اهللا 

وصله  منوكوا من الرمحن أي اشتق اهللا هلا امسا من امسه الرمحن ، و
  اهللا فلن ينقطع أبداً
X@M@@òÇb @åß@éîÜÇ@lbrí@bß@ÝvÇc@ @

  هل بسرعة جيد الواصل اجلزاء على وصله ؟

                                                                                                                
   ٢٥٥٤مسلم  ٥٩٨٧ البخاري ٥٠
  
   ٢٥٣٠صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٢٩٥/  ٢املسند     ٥١
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  : عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا
  ٥٢}صلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم{
  ٥٣} الرحمهللا فيه أعجل ثواباً من صلة اليس شيء أطيع  {

Y@M@@³ç‰í@Ûa@pbä¨a@òÜ»@åß@áy‹Ûa@òÜ–
pb÷îÛaUT@ @

                                                 
له شاهد  ٢/٧٠٩وقال يف الصحيحة  ألوسطوعزاه ل ٢٥١٦صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ٥٢

  من حديث أيب بكرة
  مبحموع الطرق والشواهد  ٩٧٨لباين يف الصحيحة صححه األ،   ٣٥/ ١٠البيهقي  ٥٣
  

  صلة الرحم تقي الفقر ٥٤
  هل صلة الرحم حتفظ الواصل من الفقر ؟

    :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن صدقة السر تطفئ غضب الرب ، وإن صنائع املعروف تقي مصارع السوء ، وأن صلة الـرحم   { 

 }تزيد يف العمر وتقي الفقر 
  ١/٩٤مسند الشهاب  ٩٤٣: احلديث  ألوسطمعجم ا

  صلة الرحم يدفع اهللا ا املكروه و احملذور
  هل صلة الرحم حتفظ الواصل من املكروهات ؟

  :عن  أنس بن مالك أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  عالج             

אא    

 

  هل صلة الرحم من األعمال اليت ميحوا ا اخلطايا ؟

  : عن ابن عمر قال
  ه وسلم رجل فقال يا رسول اهللا إين أذنبت ى النيب صلى اهللا عليتأ {

قال ألك والدان قال ال قال فلك خالـة   فهل يل من توبة ذنبا كثريا
   ٥٥}فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فربها ، نعم  قال 

QP@@M@@Ìi@ñ‹Äã@áèîÛg@a@‹Ääí@ü@ @
  هل يبغض اهللا واصل الرحم ؟

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ويثمر األموال وما نظر إليهم  بالقوم الديار اهللا عز وجل ليعمرن إ{  

                                                                                                                
ـا املكـروه و    إن الصدقة وصلة الرحم يزيد اهللا ا يف العمر ، ويدفع ا ميتة السوء ، ويدفع اهللا {

  } احملذور
  ٤١٠٤برقم   ٧/١٣٩مسند أيب يعلى 

أن صلة الرحم من مجلة احلسنات اليت :  ٤٩٣٥قال القاري يف املرقاة عند شرح احلديث ) ١(  ٥٥
  : يذهنب السيئات أو تقوم مقامها من الطاعات وهو أحد معىن قوله تعاىل 

}لَ َعَملًا َصالهِْم َحَسَناٍت إِلَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعمَك ُيَبدِّلُ اللَُّه َسيِّئَاتالفرقان })٧٠(ًحا فَأُْولَئ   
صححه األلباين يف صـحيح  ،  ٤٦٢٤صححه أمحد شاكر ، وصححه ووافقه الذهيب ٤/١٥٥احلاكم 

  ٢٥٠٢٦الترغيب 
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منذ خلقهم بغضا هلم قيل وكيف ذلك يا رسول اهللا قـال بصـلتهم   
  ٥٦}أرحامهم

QQ@M@õìÛa@ònîß@éäÇ@ÉÏ‡í@ @
  هل واصل الرحم ميوت على سوء خامتة ؟

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
عنـه ميتـة    ويدفعيف رزقه  سره أن ميد له يف عمره ويوسع لهمن { 

  ٥٧ }السوء فليتق اهللا وليصل رمحه
QR@–@@b@õbi‹Óþa@óÜÇ@òÓ‡—Ûa@æa‹uc@ @

  ؟ الصدقةأجر القرابة وأجر هل الصدقة على األقرباء هلا 

   : إذ تقول زينب زوج ابن مسعود  كما يتضح هذا يف قصة
تصدقن ، يا معشـر  : عندما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم {
إنـك  : فرجعت إىل عبد اهللا فقلـت : قالت. ساء ولو من حليكنالن

                                                 
مي حسن إسناد الطرباين املنذري واهليث، رواه الطرباين ، وصححه ووافقه الذهيب  ١٦١/ ٤احلاكم  ٥٦
  ٣٧٠٢حسنه حمققوا الترغيب ،  ١٤٩١ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ١٥٢/  ٨
، وصححه ووافقه الذهيب  ١٦٠/  ٤ واحلاكم ١٢١٢صحح إسناده أمحد شاكر  ١/١٤٣املسند  ٥٧

   ٢٥٢٠صححه األلباين يف صحيح الترغيب 
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رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـد  
أمرنا بالصدقة، فأته فأسأله، فإن كان ذلك جيزي عين وإال صـرفتها  

فانطلقت : بل أئتيه أنت ، قالت: فقال يل عبد اهللا: إىل غريكم، قالت
. ر بباب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   ، فإذا امرأة من األنصا
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـد  : حاجيت حاجتها، قالت

ائت رسـول  : فخرج علينا بالل فقلنا له: ألقيت عليه املهابة، قالت
: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخربه أن امرأتني بالباب حنـن، قالـت  

فقال لـه  . وسلم ، فسألهفدخل بالل على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
امرأة من األنصار : من مها ؟ فقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: أي الزيانب ؟ قال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وزينب 
هلما أجران :فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، امرأة عبد اهللا 

  ٥٨}الصدقةأجر القرابة وأجر 
  عدم وجوب اإلنفاق عليها أما الزوج فاإلنفاق وهذا يكون للزوجة ل

                                                 
  ٨٧/ ٧مسلم  ١٤٦٦البخاري  ٥٨
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من واجباته وكأن رسول اهللا أراد أن ينب أن الزوج و األوالد يعدوا 
من أقرب األقربني ففي رواية أخرى قال صلى اهللا عليه وسلم المرأة 

  : ابن مسعود
  ٥٩} ولدك أحق من تصدقيت به عليهمزوجك و {
، وعلى ذي الـرحم   صدقة املسكنيالصدقة على { : حديث ويف  

  ٦٠}صدقة وصلة : ثنتان

                                                 
  ١٤٦٢البحاري  ٥٩
  ١٤٨٨أللباين يف صحيح سنن ابن ماجة صححه ا، وحسنه  ٦٥٨الترمذي   ٦٠
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@I@l@H@ñ‹‚Ła@À@ŠìuþaZM@ @
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ويف اآلخرة األجر ويف قربه ٦١ل الفضل منذ خروج روحه ينا
 والثواب بدخول اجلنة

                                                 
  عند خروج روحه صلة الرحم تدعوا املؤمنني ليقبلوا عليه ويؤنسوه  ٦١

  : جاء يف حديث قوله صلى اهللا عليه وسلم 
ورأيت رجالً من أميت يكلم املؤمنني فال يكلمونه : إىل أن قال …………إين رأيت البارحة عجباً  {
  } كلموه فكلموه، شر املؤمنني يا مع: فجاءته صلة الرحم فقالت، 

   ويف لفظ
إن هذا كان واصالً : ورأيت رجالً من أميت جاءه ملك املوت ليقبض روحه فجاءته صلة الرحم فقالت{

    }لرمحه فكلمهم وكلموه 
قال القرطيب ، "من سورة إبراهيم  بعد إيراده هلذا احلديث بقوله  ٢٧اكتفى ابن كثري عند شرح اآلية 

هذا حديث عظيم ذكر فيه أعماالً خاصة تنجي مـن أهـوال   : ذا احلديث من هذا الوجهبعد إيراده ه
وقال ابـن    ٢٨/  ٣وقاله املناوي يف فيض القدير  ٢٧٧/  ١أورده هكذا يف كتابة التذكرة ، خاصة

أصول السنة تشهد : كان شيخنا يعظم أمر هذا الـحديث ويفخم شأنه ويعجب به ويقول: القـيـم
النبوة يـلوح علــيه وهو من أحسن األحاديث الطوال وقال ابن اجلـوزي هـذا    له ورونق كالم

أصول السنة تشهد له و إذا تتبعت متفرقات شـواهده رأيـت   : احلديث ال يصح  لكن قال ابن تيمية 
  و عزاه للحكيم الترمذي و الطرباين ٢٠٨٥منها كثرياً و ضعفه األلباين يف الضعيف 

إن هذا كان واصالً لرمحه : ىل أقاربه بالقول والفعل جعل صلة الرحم تقول ففي احلديث إحسان املرء إ
أي باراً هلم حمسناً إليهم وأمر اهللا بصلة الرحم أي القرابة فكلّمهم وكلموه وصار معهم فالرحم أصـل  
املؤمنني كلهم فمن متسك بصالته فقد أرضى املؤمنني كلهم ومن قطعها فقد أغضبهم كلهم وأيسوا من 

  ه وانقطعت الرمحة عنهخري
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Q@@M@@@µ—y@å—y@éÛ@áy‹Ûa@òÜ–@æìØm@êÓ@À@ @
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حني تولون عنه  إن امليت ليسمع خفق نعالكم، والذي نفسي بيده {
فإن كان مؤمناً كانت الصالة عند رأسه والزكاة عن ميينـه  ، مدبرين

والصوم عن يساره وكان فعل اخلـريات مـن الصـدقة والصـلة     
، فيؤتى من قبل رأسـه  ، واملعروف واإلحسان إىل الناس عند رجليه 

مـا  : فيؤتى عن ميينه فتقول الزكاة، ما قبلي مدخل : فتقول الصالة
، ما قبلـي مـدخل   : فيؤتى عن يساره فيقول الصيام،  قبلي مدخل

: فيقال لـه ، فعل اخلريات ما قبلي مدخل : فيؤتى عند رجليه فيقول
 ٦٢} اجلس

                                                                                                                
   ٢٨/  ٣املناوي يف فيض القدير 

 
حسنه األلباين يف صـحيح الترغيـب   ، اهليثمي عزاه لطرياين وحسن إسناده ،  ٤٥/  ٥ابن حبان  ٦٢

٣٥٦١   
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فهذه األعمال تدفع منكر ونكري عندما يأتيان للسؤال حيث تكـون  
صورة جميئهما مفزعة فال جيدا مدخل من إحدى جوانب هذه النفس 

تدفع ملك العذاب فال ينال منه  فتكون هذه األعمال حصن حصني
  شيء

R@M@òä§a@Þì‚†@pbjuìß@åß@bèãg@ @
  هل صلة الرحم سبب لدخول اجلنة ؟

أن األنصـاري  عن أيب أيوب صلة الرحم من موجبات دخول اجلنة 
  ؟  يدخلين اجلنة بعملأخربين : رجالً قال

  :صلى اهللا عليه وسلم  فقال
تصـل  ووتؤيت الزكـاة  تعبد اهللا ال تشرك به شيئاً وتقيم الصالة { 

  ٦٣} األرحام
S@M@@åßâbyŠþa@òÜ–@Ý›Ï@@áèÜ—í@a@æc@áèöau

pbä§bi@ @
   هل من أنواع صلة اهللا للواصل رمحه أن يصله اهللا باجلنة ؟

                                                 
   ٥٩٨٣البخاري  ٦٣
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إن صلة الرحم ذكْرى حسنة وأجر كبري إا سبب لـدخول اجلنـة   
   :يف الدنيا واآلخرة اقرؤوا إن شئتم قول اهللا تعاىل للعبدوصلة اهللا 

َوالَّذيَن َيصلُونَ َما أََمَر اللَُّه بِه أَنْ ُيوَصلَ َوَيْخَشْونَ َربَُّهْم َوَيَخـافُونَ  {
  ) ٢١(ُسوَء الْحَسابِ

  :بعد أن ذكر اهللا صفام بني أن جزائهم أنه يصلهم باجلنات فقال
ْن َصلََح مْن َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها َوَم )٢٢(أُْولَئَك لَُهْم ُعقَْبى الدَّارِ 

 آَبائهِْم َوأَْزَواجِهِْم َوذُرِّيَّاتهِْم َوالَْملَائكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم مْن كُلِّ َبابٍ
  الرعد }) ٢٤(َسلَام َعلَْيكُْم بَِما َصَبْرُتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ) ٢٣(
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bîãbq@Zé¼Š@É bÔÜÛ@ñ‹‚Łaë@bîã‡Ûa@À@ÉİÔÛa@òiìÔÇ@ @
@I@c@HÔÇáy‹Ûa@É bÓ@òiì@@bîã‡Ûa@ÀZM@ @

Q@@M@áyŠ@É bÓ@ÝàÇ@ÝjÔí@ü@ @
  هل هناك تشابه بني قاطع الرحم وعدم قبول عمله وعدم قبول الصالة لشارب اخلمر؟

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ليلة اجلمعة فال يقبل عمـل   تعرض كل مخيس إن أعمال بين آدم {

  ٦٤ }قاطع رحم
ان صحيحاً ومعلوم أنه ال تالزم بــني  فعمله ال ثواب فـيه وإن ك

واحدة ال تقبل الالصحة وعدم القبول مثل من شرب اخلمر يف املرة 
له صالة أربعني يوم مهما كانت صالته صحيحة إال أن يتوب وهذا 

  وعيد شديد يفيد أن قطع الرحم كبرية 
العرض املتعلق ذا فـي عشية اخلميس الحتمال التخصيص ـذا  

لعشية وحيتمل وهو أقرب أن احلكم بعدم القبول يؤخر العمل بترك ا

                                                 
   ٢٥٣٨حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢/٤٨٤أمحد  ٦٤
  

  عالج             

אא    

 

إىل ليلة اجلمعة يف العشية املذكورة فإن رجع إىل احلق وتـاب قبـل   
العمل عشية اخلميس وإال رد وفيه إشارة إىل أن الشخص ينبغي لـه  

  تفقد نفسه يف تلك العشية ليلقى ليلة اجلمعة على وجه حسن
مث أعمال السـنة يف شـعبان    تعرض أعمال اجلمعة كل اثنني ومخيس

فيعرض عرضاً بعد عرض ولكل عرض حكمة استأثر ا اهللا أو اطلع 
عليها من شاء أو املراد تعرض يف اليوم تفصيالً مث يف الـجمعة مجلة 

يصوم االثنـني واخلميس ه وكان النيب صلى اهللا عليه سلم أو عكس
  ٦٥ فسئل فبني ذلك
R@M@bîã‡Ûa@À@éibÔÇ@ÝvÈí@áy‹Ûa@É bÓ@@ @

  هل عواقب القطع يكتفي فيها بعقاب القاطع  يف حياته ؟

، وعقوبتها معجلـة يف   الذنوب كبائرتقطيع األرحام من أعظم  إن
  الدنيا قبل اآلخرة

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                                 
  ٥٤٠/  ٢املناوي  ٦٥
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 الدنيايف  ٦٦ما من ذنب أجدر أن يعجل اهللا تعاىل لصاحبه العقوبة { 
  ٦٧ } الرحملبغي وقطيعة له يف اآلخرة من ا مع ما يدخره

                                                 
  تقل أمواهلم وأعدادهم ٦٦

  القاطعون أرحامهم من قلة يف األموال واألوالد ؟ اهل من شؤم العصية أن يعانو
ما من معصية اهللا شيء أعجل عقوبة من قطيعة الرحم ، وإن القوم { :قال صلى اهللا عليه وسلم 

   }ليتواصلون وهم فجرة فتكثر أمواهلم ، ويكثر عددهم ، وإم ليتقاطعون فتقل أمواهلم ويقل عددهم
  ٢٠٢٣١:احلديث  دالرزاقمصنف عب

   ٢/٩٠٧صححه األلباين مبجموع طرقه يف الصحيحة ،  ٤٩٠٢ أبو داود،  ٣٦،٣٨/ ٥أمحد   ٦٧
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S@M@pìº@æc@ÝjÓ@éÛbië@ô‹í@ @
  هل يشعر بعاقبة عمله قبل موته ؟ أو جيد شؤم معصية القطيعة يف حياته ؟

  قال صلى اهللا عليه وسلم 
 }ني فاجرة رأى وباله قبل أن ميوتمن قطع رمحاً أو حلف على مي{  

٦٨  
T@M@@@áy‹Ûa@òÈîİÓkj@@éibÔÇë@a@òäÈÜÛ@ @
الرحم بالطرد من رمحة اهللا وبعمى البصر و البصرية ؟ مع ذكر النصوص اليت ورد فيها ملا يعاقب قاطع 
  العقوبة باللعن ؟

 يلتفـت ، فال  ، ويزيغ عن الرشد فؤاده الناس من متوت عواطفه من
  ، وال يسأل عن قريب إىل أهل

، مث يتنكـر   له رزقاً وأحسن جاهاً اهللالعار والشنار، فيمن منحه  إن
عن أن  فضالً إليهمبل قد يترفع أن ينتسب  ، يتعاىل عليهم ألقاربه أو

  يشملهم مبعروفه وميد هلم يد إحسانه
  للعنة وعمى البصر والبصرية وسبب،  قطيعة الرحم شؤم وخراب إن

                                                 
  ١١٢١صححه األلباين مبجموع طرقه يف الصحيحة ،  ٣٥/  ١البيهقي  ٦٨
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ما يستحقون به لعنـة اهللا   القطيعةواألقارب من  األخوةرمبا كان بني 
  من فوق مساواته 

  النقمة وتزول عنهم النعمة  ، وحتل م نعم يستحقون اللعنة
للعنة اهللا وعقابه يقول اهللا عـز   سببمن قطيعة الرحم فإا  فاحلذر
  : وجل

فََهلْ َعَسْيُتْم إِنْ َتـَولَّْيُتْم أَنْ ُتفِْسـُدوا فـي الْـأَْرضِ َوُتقَطُِّعـوا      {
ـ     )٢٢(أَْرَحاَمكُْم ى أُْولَئَك الَّـذيَن لََعـَنُهْم اللَّـُه فَأََصـمَُّهْم َوأَْعَم
  محمد} )٢٣(أَْبَصاَرُهْم

 من، ومع هذا ترى يف بعض  أسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم
إما  ، قل نصيبهم من اخلري يسارع يف قطع صالته بأقاربه ألدىن سبب

صغريا رآه، وما درى أنه ذا قد جير إىل نفسه  شيئالكلمة مسعها، أو 
ال النعمـة وسـوء   وزو اللعنة، فيستحقون  وأهله العداوة واجلفاء

  : عز وجلفال  العاقبة
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َوالَّذيَن َينقُُضونَ َعْهَد اللَّه مْن َبْعد ميثَاقه َوَيقْطَُعونَ َما أََمَر اللَُّه بِه أَنْ {
ُيوَصلَ َوُيفِْسُدونَ في الْأَْرضِ أُْولَئـَك لَُهـُم اللَّْعَنـةُ َولَُهـْم ُسـوُء      

  الرعد})٢(الدَّارِ
من  ، منهيتعاهد خبريه أقاربه فال خري فيه وال نفع مل يصل رمحه و من

ذا الذي قد فاض ماله يأكل ويشرب ويكتسـي ويتمتـع وأقاربـه    
  ورمحه البؤساء مهملون ضائعون ، جائعونالضعفاء عراة 

هو التواد والتراحم، وإذا فقد  املوثقأساس التواصل والرباط  إن
عياذا  اهللا ذلك تقطعت األوصال، واستشرى الفساد، وحقت لعنة

  باهللا
@ @
@ @
@ @

U@M@@éÜ—í@ü@é¼Š@É bÔÛaµ¾bÈÛa@lŠ@ @
  من املقطوع من رمحة رب العاملني ؟
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اهللا تعاىل خلق اخللق حىت إذا فـرغ  إن { قال صلى اهللا عليه وسلم 
: هذا مقام العائذ بك من القطعية قـال : فقالتمنهم قامت الرحم، 

،  بلى: لتقا قطعك؟نعم، أما ترضني أن أصل من وصلك واقطع من 
   اقرؤوا إن شئتم: مث قال الرسول فذلك لك: قال

فََهلْ َعَسْيُتْم إِنْ َتـَولَّْيُتْم أَنْ ُتفِْسـُدوا فـي الْـأَْرضِ َوُتقَطُِّعـوا      {
أُْولَئَك الَّـذيَن لََعـَنُهْم اللَّـُه فَأََصـمَُّهْم َوأَْعَمـى      )٢٢(أَْرَحاَمكُْم
  ٦٩ } محمد })٢٣(أَْبَصاَرُهْم
ة فلعلكم إن أعرضتم عن الدين و مل تتقوا اهللا أن يترتـب  ومعىن اآلي

فيكون األرض عامة و قطع أرحامكم خاصة  على ذلك إفسادكم يف
جزاؤكم أن اهللا يلعنكم مبعىن يطردكم من رمحته و جيعلكم صـماً ال  
تستفيدون مبا تسمعون من الوعظ و القرآن  عمياً ال تستفيدون مبـا  

  ريون مثل الصم والعمي يف ذلك ترونه من آيات اهللا يعين تص
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                                 
   ٥٩٨٧البخاري  ٦٩
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من وصلك وصلته، ومن قطعك : الرحم شجنه من الرمحن قال اهللا {
  ٧٠ } قطعته

  : قال صلى اهللا عليه وسلم
ومن قطعـين   ، اهللامن وصلين وصله : معلقة بالعرش تقولالرحم {  

  ٧١}قطعه اهللا 
ة و رواية وحكاية وتلذذ مبا مسعت من أي تقول بطريقة اإلخبار دراي

اهللا تعاىل وأيضاً على سبيل الدعاء وهذا يدل على أن حق األرحـام  
حق ثابت وأن اهللا يصل من وصل الرحم من كمال رمحتـه ورأفتـه   

ىل أن الرحم ويقطع من قطع الرحم فيغضب عليه ويعرض عنه نظراً إ
  ٧٢مستجرية برمحة اهللا 

  :سلميه وقال رسول اهللا صلى اهللا عل

                                                 
  ٥٩٨٨ البخاري ٧٠
   ٥٩٨٩البخاري  ٧١
   ٦٥٨/ ٨املرقاة  ٧٢
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فمن  امسي،أنا خلقت الرحم، وشققت هلا امساً من : قال اهللا تعاىل { 
  ٧٣ } بتته، ومن بتها  ، ومن قطعها قطعته وصلها وصلته

  البت القطع الكامل 
رضيت بذلك  حىتتكفل اهللا سبحانه للرحم بأن يقطع من قطعها  وقد

  اهللامن قطعين قطعه : وأعلنته فهي متعلقة بالعرش تقول
  من القرابة فأقربم القطيعة قطيعة  من كان أقرب وأعظ
V@M@éÜÛa@¶g@ÞbàÇþa@Ìidi@ïmdí@áy‹Ûa@É bÓ@ @

  كيف رتب رسول اهللا األعمال البغيضة ؟

  :ل رسول اهللا أي األعمال أبغض إىل اهللا ؟ قال ُسئ
  ٧٤} قطيعة الرحم: قيل يا رسول اهللا مث مه ؟ قال ، اإلشراك باهللا {
@ @

                                                 
صححه ،  ١٦٩٤ أبو داود و،   ١٦٨٠شاكر  أمحدصحح إسناده  ،  ١٩٤،  ١٩١/  ١املسند  ٧٣

  ٢٥٢٨األلباين لغريه يف صحيح الترغيب 
  
   ٢٥٢٢صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٦٨٣٩ يعلى أيب ٧٤
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@I@l@H@òiìÔÇbÓ@áy‹Ûa@É @ñ‹‚Ła@ÀZM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Q@@M@ê‹Änäm@Âa‹—Ûa@Ò‹ @óÜÇ@áy‹Ûa@ @

  ملا تنتظر الرحم قاطع الرحم على طرف الصراط ؟

جيمع اهللا الناس يوم القيامة  {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ويرسل معه ) ر الصراط وفيهاحلديث اخلاص بعبو.................(

فيمر أو لكم كمـر   ٧٥األمانة والرحم فيقفان بالصراط ميينه ومشاله
 ٧٦}الربق

                                                 
وترسل األمانة والرحم فيقومان جنـبيت  "ويف حديث حذيفة   ٤١٦/  ١١قال ابن حجر يف الفتح  ٧٥

يف ناحييت الصراط ، واملعىن أن األمانة والرحم لعظم شأما وفخامة ما أي يقفان " الصراط مييناً ومشاالً
يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك لألمني واخلائن واملوصل والقـاطع فيحاجـان عـن احملـق     

إنـا عرضـنا   : "وميكن أن يكون املراد باألمانة ما يف قوله تعاىل : قال الطييب . ويشهدان على املبطل 
واتقوا اهللا الذي تساءلون بـه  "اآلية ، وصلة الرحم ما يف قوله تعاىل " على السماوات واألرضاألمانة 
فيدخل يف معىن التعظيم ألمر اهللا والشفقة على خلق اهللا ، فكأما اكتنفتا جنـبيت اإلسـالم   " واألرحام

الفجر عند اآليـة   وقال القرطيب يف تفسري سورة.  الذي هو الصراط املستقيم وفطرتى اإلميان والدين 
  :يف قوله تعاىل١٤

} ْرَصادروى . الطريـق :أي يرصد عمل كل إنسان حىت جيازيه به، واملرصـاد   }) ١٤(إِنَّ َربََّك لَبِالْم
إن على جهنم سبع قناطر، يسأل اإلنسان عند أول قنطرة عن اإلميان، فإن : الضحاك عن ابن عباس قال

ة، مث يسأل عن الصالة، فإن جاء ا جاز إىل الثالثة، مث يسـأل عـن   جاء به تاماً جاز إىل القنطرة الثاني
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فقاطع الرحم كيف مير أصالً على الصراط والرسول صلى اهللا عليه 
   :وسلم قال 

جيئ الرحم يوم القيامة له حجنة كحجنة املغزل فيتكلم بلسان طلق  {
 ٧٧}هاذلق فيصل من وصلها ويقطع من قطع

املغزل آلة الغزل كحجنة املغزل أي صنارته وهي املعوجة يف رأسـه  
  أومثل صنارة صيد السمك

                                                                                                                
مث . مث يسأل عن صيام شهر رمضان، فإن جاء به جاز إىل اخلامسة. الزكاة، فإن جاء ا جاز إىل الرابعة

مث يسأل عن صلة الرحم، فإن جاء ا جـاز  . يسأل عن احلج والعمرة، فإن جاء ما جاز إىل السادسة
لباملرصـاد  :  وقال الثوري. ، ويقتص له من الناس، فذلك قوله عز وجل إن ربك لباملرصاد للناس منه

هذا قول حسـن  : قنطرة فيها الرحم، وقنطرة يسمع ويرى قال القرطيب: يعين جهنم عليها ثالث قناطر
  ٣/٢١٩وكتاب القيامة 

وم القيامة هلا أجنحة حتت إن الرحم شجنة من الرحم ، جتيء ي{:وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  }اللهم صل من وصلين ، واقطع من قطعين : العرش تكلم بلسان طلق ذلق ، تقول 

 ٢٠٢٣٠:مصنف عبدالرزاق رقم احلديث 
  وصححه ووافقه الذهيب  ٥٨٩/ ٤احلاكم ،   ١٩٥مسلم  ٧٦
  
وصـححه ووافقـه    ١٦٢/  ٤احلاكم ،  ٦٧٧٤وصححه أمحد شاكر  ٢٠٩،  ١٨٩/  ٢املسند  ٧٧
  هيب الذ
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الرحم تنتظره على الصراط وتشهد له بالصلة أو تشهد عليه بالقطيعة 
فلها لسان طلق زلق وتشري إىل الواصل بالوصول وإىل القاطع بالقطع 

ه اللهم أدخله النار وتدعو له اللهم أدخله اجلنة للواصل أو تدعو علي
  للقاطع وهلا صنارة معوجة لتخطفه   

  :قال  عن عبد اهللا بن عمرو
الرحم شـجنة  : عطف لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم إصبعه فقال { 

من الرمحن من َيصلها يصله ، ومن َيقطعها يقطعه ، هلا لسان طلـق  
  ٧٨}ذلق يوم القيامة
R@@M@òßbîÔÛa@âìí@éîÜÇ@‡è“m@áy‹Ûa@òÜ–@ @

  تشهد الرحم يوم القيامة ؟ مبا

  :ابن عباس ، أنه قال  عن

                                                 
 ٥٤،  ٣٩صححه األلباين يف األدب املفرد ،  ٥٤احلديث  البخاري يف األدب املفرد ٧٨

  : وقال صلى اهللا عليه وسلم 
جتيء يوم القيامة تكلم بلسان طليق ذليق فمن أشارت إليه بوصل وصله اهللا ، ومن أشارت إليه بقطع {

    ٦٩٤٧كرت العمال ،  ٢/٣٣٠احلاكم وصححه } قطعه اهللا
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احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم ، فإنه ال بعد بالرحم إذا قربت  { 
، وإن كانت بعيدة ، وال قرب ا إذا بعدت ، وإن كانت قريبـة ،  
وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة ، إن كـان  

 ٧٩}كان قطعها وصلها ، وعليه بقيطعة ، إن 

S@@M@@óÜÇ@éÜƒjÛ@òßbîÔÛa@âìí@éÓìİîÛ@æbjÈq@ê‹Änäí
@@éöbi‹Óc@ @

  ملاذا حيذر من البخل مع األقرب ؟ 

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ما من ذي رحم يأيت ذا رمحه فيسأله فضالً أعطاه اهللا إياه فيبخـل  {

ـ :عليه إال أخرج اهللا له يوم القيامة من جهنم حية يقال هلـا   جاع ش
  يتلحظ 

  ٨٠}فيطوق به 
T@M@@òßbîÔÛa@âìí@éÜ›Ï@a@éÈäº@ @

                                                 
  صححه األلباين يف صحيح األدب املفرد ٧٣احلديث  ري يف األدب املفردالبخا ٧٩
  ٨٨٣حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٣٤٣الطرباين يف الكبري  ٨٠
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  هل هناك عقوبة إذا امتنع اإلنسان من أعطاء أقربائه من أمواله املدخرة الزائدة عن حاجته ؟

  :سلم قال صلى اهللا عليه و

منعه اهللا فضله يوم ، فمنعه ، أميا رجل أتاه ابن عمه يسأله من فضله {
  ٨١ }القيامة 
U@@M@Ûa@òÈîİÓ@åß@É bÔÛa@â‹¥@Ûa@‹–bäÈÛa@åß@áy‹

òä§a@Þì‚†@ @
  هل أحاديث منع قاطع الرحم من دخول اجلنة صرحية ؟

  : صلى اهللا عليه وسلمالنيب  قال
  ٨٢ }قاطع رحم  يعينال يدخل اجلنة قاطع {

  :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مدمن اخلمر وقاطع الـرحم ومصـدق   : ثالثة ال يدخلون اجلنة { 

  ٨٣ }بالسحر
  :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

                                                 
  ٨٨٤حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١/٣٧األوسط والصغري  ٨١
   ٥٩٨٤البخاري  ٨٢
   ٢٥٣٩صححه األلباين لغريه يف الصحيحة ، وصححه  ٤/١٤٦احلاكم  ٨٣
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فمن قطعها حـرم اهللا  ، أن هذه الرحم شجنة من الرمحن عزوجل  {
  ٨٥ } ٨٤ عليه اجلنة

  : صلى اهللا عليه وسلمالنيب  قال
واهللا ال جيدها عـاق وال  إن ريح اجلنة توجد من مسرية ألف عام  {

  ٨٦} قاطع رحم
لقد قطع ما أمر اهللا  فقاطع الرحم ال يدخل اجلنة وال تشمله الرمحة ،

  بوصله ، فقطعه اهللا يف الدنيا واآلخرة

                                                 
  ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة ٨٤

  هل يعرض اهللا عن قاطع الرحم فال ينظر له نظرة رمحه و لطف  ؟
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

 } قاطع الرحم، وجار السوء: اثنان ال ينظر اهللا إليهما يوم القيامة{
 .عزاه للفريايب عن أنس ٦٩٧٥يف كرت العمال 

صححه األلباين ، رجال الصحيح غري نوفل بن مساحق و هو ثقة  قال رجال أمحد ٨/١٥٠اهليثمي  ٨٥
  ٢٥٣٢يف الصحيحة 

   ٢٥١٦صححه األلباين يف الترغيب ،  الطرباين يف األوسط ٨٦
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@brÛbq@ZûÏbØnÛa@Éß@ÝßbÈnÛa@òÏ‹Èß@ @
@I@c@HM@@@@É bÔÛaë@øÏbØ¾aë@Ý–aìÛa@µi@Ö‹ÐÛa@|îšìm@ @
، ولكن الصلة الواصلة  وجمازاة مكافأةمقابلة اإلحسان باإلحسان  إن
  :  صلى اهللا عليه وسلم ينت يف قول نبيكم حممدُب

 إذا قطعت رمحه، ولكن الواصل من  يس الواصل باملكافئل{ 
   ٨٧}وصلها

@‘bäÛa@týqpbuŠ†@Ûaë@Ý–aì¾aë@øÏbØÛaÉ bÔ@ @
  ما حال الناس يف الصلة والقطيعة ؟

مواصـل   درجات، فهم ثالث  ال يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع
، واملكـافئ   ضل عليهفًَتل وال ُيْضفََت، فالواصل من َي ومكافئ وقاطع

ضل عليه فًَت، والقاطع الذي ُي اإلعطاء على ما يأخذ يفي ال يزيد الذ
، فمن بدأ حينئذ  من اجلانبني بالصلة، وكما تقع املكافأة  لْضفََتوال َي

  ٨٨ مكافئا، فإن جوزي مسي من جازاه  فهو الواصل
                                                 

    ٥٩٩١البخاري  ٨٧
   ٤٣٧/  ١٠يف الفتح  ابن حجر  ٨٨
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  ؟ قاطعالكافئ واملواصل وهل هناك توضيح آخر لل

  منعه وهو الذي يصل من قطعه ويعطي من :  واصل

  وهو الذي يعطي من يعطيه ويصل من يصله :  مكافئ

وهو الذي ال يصل وال يوصل ، وال يعطي غريه وال يعطيه : قاطع 
غريه وأشد منه من يصله غريه وهو يقاطعه ، ويعطيه غريه وهو مينعه 
، وكما تقع املكافأة بالصلة من اجلانبني كذلك تقع املقاطعـة مـن   

 ٨٩اازي مكافئاً   قاطع فإن جوزي مسيفمن بدأ فهو ال اجلانبني ،
@ @

                                                 
  ٢٤٣حسن أيوب  ٨٩
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@@I@l@HM@@ûÏbØnÛa@òÜßbÈß@åß@åa@‹í‰¥@ @
@åa@Š‰±@åßí@æc@õbi‹Óþa@Èi@ñõbhi@‹qdn@ @

ë@éîÜÇáí‡Ôni@ñŠ†bj¾a@ñëa‡ÈÛa@åčØŽí@åß@¶g@æby⁄a@ @
  هل ينبغي اإلحسان إىل من يكن عداوته لك بصلتك له ؟ 

  : قالَ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ٩٠ }الصدقة على ذي الرحم الكاشح ، أفضل الصدقة  {

الذي  يضمر عداوته يف كشحه ، وهـو خصـره ،   : ومعىن الكاشح
الصدقة على ذي الرحم  املضمر العـداوة  ، يعين أن أفضل الصدقة 

  وتصل من قطعك: يف باطنه ، وهو يف معىن قوله 
 الصدقة على ذي الرحم الذي يضـمر العـداوة  ، فأفضل الصدقة 

  ويقطع الصلة مبتدئاً ا معلناً هلا
أصله باألموال فيقال له صل رمحك إنه ال حيبين كيف فال يقول املرء 

وتذكر أن أبا بكر عندما ام املنافقون أبنته عائشة أم املؤمنني زوجة 
                                                 

 صحيح الترغيب صححه األلباين يف، صححه  ٤٠١/  ١، واحلاكم  ٢٣٨٦ابن خزمية يف صحيحه ٩٠
٨٨١  
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالزنا والعياذ باهللا ، وكـان أحـد   
على عائشة وبعد أن برء  كول باإلفأقرباء أبو بكر وامسه مسطح َتقَ

اهللا عائشة من فوق سبع مساواته ومنع عنه ما كان يعطيه من فضـل  
  ٩١ ماله عاتبه اهللا فعاد إىل إيصاله بالنفقة مرة أخرى ابتغاء مرضاة اهللا

  ماذا على احملسن املقطوع أن يعلم ؟

، وتعطـي مـن    والنبل إال إن تصل من قطعك والفضلما العقل  
ويزداد  ، عليك جهل، وحتلم على من  وتعفو عمن ظلمك،  حرمك

النبل ويعظم الفضل وتسمو النفس حني حتسن الظن ـم وحتمـل   
 ٩٢وتنظر يف عثرام نظر العاذر الكرمي ، احململ احلسن علىأخطاءهم 

                                                 
  ٤٧٥٠قصة اإلفك يف حديث البخاري الطويل  ٩١
  هل للمرء أن حيمل أخطاء أقربائه يف حقه حممل حسن وأال يكافئهم باملثل ؟ ٩٢

  : هذه القصة اليت تنضح نبال وشرفاً انظر يف
قريش أجود  وكانبن عوف  الرمحن عبدعن بنت عبد اهللا بن مطيع أا قالت لزوجها طلحة بن  حكي

  : يف زمانه قالت
 مالـك أراهم إذا أيسرَت وكثـر  : ومل ذاك ؟ قالت: قال  إخوانكما رأيت قوما أألَم من  طلحةيا { 

القوة بنا علـيهم،   حالهذا واهللا من كرمهم ؛ يأتوننا يف : ، واذا أعسرت تركوك قال  زاروك ولزموك
  }ويتركوننا يف حال الضعف بنا عنهم
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، وال  ال يلتفت إىل أهل عواطفهمماتت بعض الناس ممن وال تكن ك
، هو  أقصاهمهم منه قربوا  نإ،  ، وال يود عشرية يسأل عن قريب

أن يقـرب أصـحابه    ، بل يبلغ بـه هو  تناساهم هم منه وإن بعدوا
 ، ويتنكر لألقربني ، حيسن لألبعدين أهله وأقرباءه وجيفوا،  وزمالءه

 ، يف األصدقاء والصحاب ضائعة وأمواله،  ، بطون ذوي رمحه جائعة
إمـا بسـبب    ، عابرة، ويقطع رمحه لزلة  تراه حياسب هلفوة صغرية

  تفسريها، أو حركة أساء  صدقها ة، أو وشاي كلمة مسعها
فال ينبغي للمرء أن يقول أم ال يرغبون يفّ إم يتعالون علـي إين  

ستهزاء لضعفي أو قلة حـيليت ال  عندما أصلهم أجد منهم سخرية وا

                                                                                                                
ره فيتمكن من إكرامهم و يتركوه يف حال عسره حىت ال يقعد ملوماً حمسوراً أي أم يأتوه يف حال يس
  لعدم قدرته على أعطائهم 

،  أخالقه هذا التفسري، حىت جعل قبيح فعلهم حسناً بنبيلتأوَّل بكرمه هذا التأويل، وفسر  كيف فانظر
لفضل أن يتأولوا ولباب الفضل، ومبثل هذا يلزم ذوي ا الكرموهذا حمض .  وظاهر غدرهم وفاءاً

. وأرحامهم وأصهارهم، إنه تغافل مع فطنه، وتآلف صادر عن وفاء إخواماهلفوات وميحوا الزالت من 
يف  والشرف، فمن شدد نفَّر، ومن تغاضى تآلف،  وعالقات الرحم ال تستقيم وال تتوثق إال بالتغافل

 التغافل، وسيد قومه املتغايب
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ل م سوف يودونين ال تقأولن حيدث ل إم مل يأتوين بزيارة أبداً تق
لقول إم نظرون إيلّ نظرات نقص واستخفاف بل رمبا يعربون باإم ي

  ال يبغون معرفة أقارب 
فصل رمحك يا أخي وما عليك ذا كله وأعلم أن أفضل األخـالق  

   ٩٣أخالق من يصل رمحه

                                                 
   }خرة أن تصل من قطعكإن أفضل أخالق أهل الدنيا واآل{ ٩٣

  ٢٣٥/  ١٠والبيهقي يف الكربى 
   }أفضل الفضائل أن تصل رمحك {  :وبني أا فضيلة ليتحلى ا كل مسلم فقال صلى اهللا عليه و سلم 

 باب صلة الرحم:كتاب اجلامع باب :مصنف عبد الرزاق كتاب 
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  قرنت بحق اهللا في التقوى الرحم
  ؟سبحانه  اهللا من ةعلى أن صلتها مبكانهل يدل أقتران الرحم بالتقوى 

َواتَّقُوا اللَّـَه الَّـذي   { : يقول تعاىلالرحم حبق اهللا يف التقوى قرنت 
  النساء }) ١(َتَتَساَءلُونَ بِه َوالْأَْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُْم َرقيًبا

  .أن تقطعوها، واعرفوا حقها أن ضموها اتقوهاأي 
نبيه عظـيم  تهذه اآلية  قرن اهللا سبحانه األرحام بامسه الكرمي يفو يف 

وقطعها خطر عظيم  إليه،على أن صلتها مبكان منه سبحانه ومقرب 
  عنده ومبعد عنه سبحانه

 من أقاربك تبادل بالصلةبينه ملن بينك والرب ليست فالصلة احلقيقية و
  حنو ذلك فهذا يسمى مكافئاًوالرب والعطاء والزيارة و

 تعـاىل  ما أعد اهللا من قطيعتهم واستحضر دائماَ أحذروصل رمحك ف
  من العقاب وللقاطعنيللواصلني من الثواب 

ال تتهاون بعدم صلة الرحم بل صلها ولو قطعت طلبا ملرضـاة اهللا  و
تعاىل ومصلحة لنفوسنا، من حيث األجر العظيم ملن يصل رمحه اليت 

فمن الزمه غالبـاً   لك ال ترافق قاطع رحم وال جتالسه، وكذ قطعته
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، وتلك إمنا هي متاجر  إال إن وصلتهقطع رمحه إذا قطعته وال يصلها 
 ليست من أخالق كُمل املؤمنني

@ @
x@–@a‰±@æc@éîÜÇ@å@òÈîİÓ@bèîÏ@Ûa@æbºþa@åß@Š

@áyŠ@ @
ë@éîÜÇáy‹Ûa@Ý–ëë@µàîÛa@åÇ@ÐØnÛa@ @

أن  جيب عليهيعة أال يزور أقاربه أو ال يكلم أحد منهم أو أي صورة من صور القطهل من أقسم على 
  ؟يرب يف ميينه 

من حلف أال يزور أقاربه أو ال يكلم أحد منهم أو أي صورة مـن  
صور القطيعة فيجب عليه أن حينث يف ميينه و يصله يف رمحه و يكفر 

  عن ميينه مبعىن كفر عن ميينك واصنع اخلري 
َولَا َتْجَعلُوا اللََّه ُعْرَضةً لأَْيَمـانِكُْم أَنْ َتَبـرُّوا   { يف تفسري قوله تعاىل 

قال ابن  البقرة } ) ٢٢٤(وا َوُتْصلُحوا َبْيَن النَّاسِ َواللَُّه َسميع َعليمَوَتتَّقُ
ال جتعلوا أميانكم باهللا تعاىل مانعـة  : يقول اهللا تعاىل، كثري يف تفسريه 

   :كقوله تعاىل، لكم من الرب وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها 
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َولَا َيأَْتلِ أُْولُوا الْفَْضلِ مْنكُْم َوالسََّعة أَنْ ُيْؤُتـوا أُْولـي الْقُْرَبـى    { 
َوالَْمَساكَني َوالُْمَهاجِرِيَن في َسبِيلِ اللَّه َولَْيْعفُوا َولَْيْصفَُحوا أَلَا ُتحبُّونَ 

  النور }) ٢٢(أَنْ َيْغفَر اللَُّه لَكُْم 

يف ، لصاحبها من اخلروج منها بـالتكفري   فاالستمرار على اليمني آمث
  :قوله النيب صلى اهللا عليه وسلم 

واهللا ألن يلج أحدكم بيمينه يف أهله آمث له عند اهللا من أن يعطي { 
  ٩٤ }كفارته اليت افترض اهللا عليه

تصويره بأن حيلف أن يضر أهله مثالً فيلج يف ذلك اليمين ويقصـد  
فكأنه قيل له دع اللجاج يف ذلـك  إيقاع اإلضرار م لتنحل ميينه ، 

واحنث يف هذا اليمني واترك إضرارهم وحيصل لك الرب فإنـك إن  
 أصررت على اإلضرار م كان ذلك أعظم إمثاً من حنثك يف اليمني

٩٥  

                                                 
  من سورة البقرة ٢٢٤ا بن كثري شرح اآلية ،  ٦٦٢٥/ البخاري  ٩٤
و قال اللجاج التمادى يف األمر ولو تبني لـه خطـؤه ، وأصـل     ٥٢٨/ ١١ابن حجر يف الفتح  ٩٥

 اللجاج يف اللغة هو اإلصرار على الشيء 
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: أن الرجل كان حيلف على ترك اخلريات من صلة الرحم،مث يقـول 
ال : ينه فقيـل أخاف اهللا أن أحنث يف مييين فيترك الرب إرادة الرب يف مي

  ٩٦جتعلوا ذكر اهللا مانعاً بسبب هذه األميان عن فعل 
 ، واصرب ، وخالف بذلك نفسك وهواك رمحك َرمحك موالك فصل
، وبالغ يف اإلحسان إىل من أساء  فإن بذلك نبيك أوصاك أذاهمعلى 

  عقباكإليك منهم حتمد بذلك 
†@–@a‰±@å@åß@æbãfiÛ@æbİî“Ûa@Ñíì¦@åß@Š

aˆg@‹ÔÐÛa@é¼Š@Ý–ë@@éîÜÇë@áèÏ@éöbi‹Óc@óÜÇ@ÕÐäí@æc
émìÓ@ @

  هل للشيطان دور يف القطيعة ؟

   من األسباب اليت تؤدي للقطيعة ختويف الشيطان لإلنسان من الفقر

  : قال تعاىل

    النساء })١٢٠(َيعُدُهْم َوُيَمنِّيهِْم َوَما َيعُدُهْم الشَّْيطَانُ إِلَّا غُُروًرا {  
                                                 

  من سورة البقرة ٢٢٤البغوي عند تفسري اآلية اآلية  ٩٦
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قع يف قلب اإلنسان من طول العمر ونيل الدنيا ، فوعده ومتنيته ما يو
وقد يكون بالتخويف بالفقر فيمنعه من اإلنفاق وصلة الرحم كمـا  

  :قال اهللا تعاىل يف آية أخرى 
  البقرة }) ٢٦٨(الشَّْيطَانُ َيعُدكُْم الْفَقَْر { 

ومينيهم بأن ال بعث وال جنة وال نار وما يعدهم الشيطان إال غروراً 
  ٩٧ أي باطالً

بعض أصحاب قسوة القلب املنبهرين بالغرب ممن يريدون أن يكونوا 
على هواهم مبتعدين عن حكـم العشـائر والقبائـل واتمعـات     

لقرابـة إال الفقـر واجلهـل    والعائالت واألسر يقول مل نأخذ من ا
نقول له أنت بكالمك هذا توقع نفسـك يف اسـتحقاق    والتخلف

  عذاب النار إن مل ترجع إىل اهللا 
  أقارب املرء هم قوته

  ٩٨هل هناك من الكلمات و املعاين ما يرق به قلب املرء فيعينه على ترك القطيعة وترك معاملة التكافؤ ؟

                                                 
  سورة النساء ١٢٠البغوي عند تفسري اآلية  ٩٧
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אא    

 

 وهفوات،  ، وحسنات مبذولة املرء وال املروءة إال رحم موصولة ما
  ، وأعذار مقبولة حمتملة
 ضمحلوتالرحم تقوى املودة وتزيد احملبة وتشتد عرى القرابة  بصلة

  البغضاء وحين ذو الرحم إىل أهله
رفيقـا   ، ألهلـه  حمبـا إذا كتب اهللا لعبده التوفيق فكان ألفا مألوفا 

، وامتنـع   ، انتصر باأللفة علـى أعاديـه   بعشريته ، حفياً بأقربائه
لـه معيشـته    ، وصفت له نعمته ، فسلمت من حاسديه باإلحسان

  الناس أنفعهم للناسوخري  ، الذلوميتنع عنه  ، فيجتمع عليه الشمل
وتواد أهل القرىب يبعث علـى التناصـر    األرحامأن تعاطف ذوي 

  والفرقةواأللفة وجينب التخاذل 

                                                                                                                
  ؟ هل األقارب دعم للمرء لذا ينبغي أن حيسن إليهم ٩٨

  : قال علي رضي اهللا عنه
، ولسانك الذي  وأصلك الذي به تتعلق، ويدك اليت ا تصول حتلق،عشريتك هم جناحك الذي م  {

، وال يكن أهلك  ، ويسر على معسرهم ، وُعد سقيمهم أكرم كرميهم ، الشدةبه تقول، هم العدة عند 
  }بكأشقى اخللق 
  من خطب علي ومواعظه ٤٤٢١٥آنز العمال 
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 ذكـرا ، يورث اهللا هلـا   ، الكرمية الباذلة الرحيمة الواصلة النفسف
، األلسن تلهج بالثناء واأليـدي متتـد    حسنا يف احلياة وبعد املمات

يبارك هلـا  ،  رها وذكراها أمداً طويالًالناس بذك بنيتعيش  ، بالدعاء
ومجيل الفعال وعظيم املنجزات  األعماليف احلياة فتكون حافلة جبليل 

ووضـع لـه    الناسمن وصل أقاربه أحبه اهللا وأحبه  ، وكثرة اآلثار
  الذكر والقبول

، واملبـادرة   ولـو قطعـوا   الصلةمن ذلك وأعظم مداومة  وأصدق
 النفـوس  فـإن ،  أساءواان إليهم ولو ، واإلحسأخطئوا باملغفرة إذا 

  جبلت على حب من أحسن إليها
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@ @
@ @
@ @

  

szjß@ @
  يشمل

  في صلة األرحام تعريفات مهمة
  تعريفات مهمة في قطيعة األرحام

  
  
@

  عالج             
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òàèß@pbÐí‹Èm@@âbyŠþa@òÜ–@À@ @
  ما معىن الرحم ؟

يف األصل منبت الولد ووعاؤه يف البطن ، مث مسيت القرابة  الرحم 
  رمحاً من جهة الوالدة

أي هي قرابة ونسب جتمعه رحم امرأة والدة ويتصل بعضه بـبعض  
وأسـباب   التـراحم اعـي  وملا فيه من دفسمي ذلك االتصال رمحاً 
            التواصل ودوافع التضامن

  و األصهار ؟ باألرحام واألنساب من هم املعنيون

كما يفهم بعض  وليسوا األرحام واألنساب هم األقـارب 
لزوج أو الزوجة فإن أقارب الزوج أو الزوجـة هـم   الناس أقارب ا

 هلا وال أرحاماً فأقارب زوج املرأة أصهار هلا وليسوا أنساباً ، األصهار
  أصهار له وليسوا أرحاما له وال أنساباً املرء، وأقارب زوجة 

وأبيه وابنـه   كأمهاألرحام واألنساب هم أقارب اإلنسان نفسه  إمنا
   وبنته
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قَبل  أوه وبينه صلة من قَبل أبيه أو من قَبل أمه وكل من كان من بين
  ابنه أو من قَبل ابنته

  هل أقارب الزوجة أرحاماً لزوجها ؟ أم أرحاماً ألوالده منها ؟

إذا مل يكونوا من  أقارب الزوجة ليسوا أرحاماً لزوجها
قرابته ولكنهم أرحاماًًَ ألوالده منها إال أن تكون الزوجة من قرابـة  

في هذه احلالة أقربائها املشتركني معه يف رحم واحدة مـن  الزوج ف
من جهـة أبوهـا   جهة األم يكونوا أقربائه أي رمحه ويكون أقربائها 

إمنا يكونوا أصهاره وكذلك إن كانـت قرابتـه   ليسوا أرحاماً له و
مـن   للزوجة من جهة األب يكونوا أقربائه أي رمحه ويكون أقربائها

إمنا يكونوا أصهاره وإن كانت الزوجـة  و جهة أمها ليسوا أرحاماً له
قريبته من جهة األم واألب كأن تكون ابنة عمه وابنة خالته فهـم يف  
هذه احلالة أقربائه ورمحه وأصهاره ويف كل هذه احلـاالت فأقربـاء   

  زوجته هم أرحام ألوالده منها 
  على من يطلق صلة الرحم ؟
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اآلخر نسب يطلق على األقارب وهم من بينه وبني  صـلة الـرحم  
  ٩٩، سواء كان يرثه أم ال ، سواء كان ذا حمرم أم ال 

  من هم األرحام الذين جتب صلتهم ؟

اسم جلميع األقارب من غري فرق بني احملرم وغريه ، ال : األرحـام 
  ١٠٠خالف يف هذا بني أهل الشرع وال بني أهل اللغة 

واألرحام الذين جتب صلتهم هم األقارب من النسب من جهة أمك 
   :يك وهم املعنيون بقوله تعاىل وأب

   األحزاب })٦(َوأُْولُو الْأَْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ {

وأقرم اآلباء واألمهات واألجداد واألوالد وأوالدهم مما تناسلوا مث 
األقرب فاألقرب من األخوة وأوالدهم واألعمام والعمات وأوالدهم 

  واألخوال واخلاالت وأوالدهم

                                                 
  ٤٢٨/ ١٠بن حجر ا ٩٩
 سورة النساء املسألة اخلامسة   ١القرطيب اآلية  ١٠٠
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ابات جهة طريف آبائه وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا ، وما يتصل فهي قر
بالطرفني من  اإلخوة واألخوات واألعمـام والعمـات واألخـوال    

    ١٠١وما يتصل م من أوالدهم برحم جامعة ، واخلاالت 
وعندما ُسئل الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أبر يا رسول اهللا ؟ 

  :قال 
  ١٠٢ }قرب فاألقرب أمك مث أمك مث أباك مث األ {

  ما معىن الوصل ؟

،  ، وهو التقـرب منـه   هو أعظم ما يعطيه احملبوب حملبه الوصـل 
    مبا يريد ومساعدته على ما يرضيه وإسعافه

  ؟ املراد بصلة الرحمما 

من غريهم ألجـل   أكثرمواالم وحمبتهم  المراد بصلة الرحم
واالجتـهاد يف  ،  وتأكيد املبادرة إىل صلحهم عند عداوم ، قرابتهم
، واإلسراع إىل مساعدم  كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم إيصاهلم

                                                 
    ١٤٩/  ٣ابن عالن     ١٠١
   ٨٣٧صححه األلباين يف اإلرواء  ، وحسنه  ١٨٩٧الترمذي ،  ١٥٣٩أبو داود   ١٠٢
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אא    

 

، مـع التعطـف    جرب خـاطرهم  ومراعاةومعاونتهم عند حاجتهم 
مع غناه  معهم، والتواضع  ، وتقدميهم يف إجابة دعوم والتلطف م

،  وفقرهم وقوته وضعفهم ومداومة مودم ونصحهم يف كل شؤوم
الضيافة قبل غريهـم وإيثـارهم يف الصـدقة     ات دعويف موالبدء 

فعل ذلك مع الرحم الكاشـح   ويتأكد،  واإلحسان واهلداية وحنوها
  وحمبته، عساه أن يرجع عن بغضه إىل مودة قريبه  املبغض

صلة األرحام هي اإلحسان إىل األقربني من ذوي النسب والتعطـف  
تعدوا وأسـاءوا     عليهم والرفق م والرعاية ألحواهلم، وكذلك إن

١٠٣         

  ما هي ااالت اليت تكون ا صلة األرحام ؟

 علـى احملبة والنصرة وعدم القطيعة، وزيادة على ذلك النفقة تكون ب
، وترك التغافل عن تعاهدهم يف أوقات  ، وتفقد أحواهلم احملتاج منهم
  بالعطف واحلنان واإلكرام واالحترام ، ، باخلدمة  ضرورام

                                                 
  ١٦٣/ ٤الصنعاين يف سبل السالم    ١٠٣
 



  عالج             

אא    

 

واإلحسان إىل األقربني ذات جماالت واسـعة ودروب   الرحم صلةف
  : شىت
طيـب يف  وال ، يف املعاملة اجلانب ولني،  بشاشة عند اللقاءال هافمن

 ، واستفسارات،  زيارات وصالت فهي ، طالقة يف الوجهالالقول، و
، وبذل للمعروف، وتبادل  ، إحسان إىل احملتاجت ومراسال اتمكامل

،  ، وعفو عن الـزالت  إىل ذلك غض عن اهلفوات ينضم يف اهلدايا
الـدعاء بـالتوفيق    يف، واجتـهاد   وإقالة للعثرات عدل وإنصاف

مـن   ، املوتى، وحقوق  والصالح والقيام حبقوقهم كتمريض املرضى
علــى   من صلة الناس هوكل ما يتعارف ، غسلهم والصالة عليهم

، بدأ  قوقتزامحت احل إذا حسب حال الواصل واملوصول إلـيه  و
  باألقرب فاألقرب

تكون صلة الرحم بالتودد والتناصح والعدل واإلنصـاف والقيـام   
 تفقد أحواهلم والتغافل عـن زالـم  باحلقوق الواجبة واملستحبة و

  وباملال ، وبالعون على احلاجة ، وبدفع الضرر 
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واملعىن اجلامع إيصال ما أمكن من اخلري ، ودفع ما أمكن من الشـر   
  ١٠٤قة حبسب الطا

  ما هي حقيقة الصلة ؟
، فصـلة اهللا سـبحانه    حقيقة الصلة العطف والرحمة

وتعاىل لعباده عبارة عن لطفه م ورمحته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه 
  وشرح صدورهم ملعرفته وطاعته

   ما هي حقوق األهل واألرحام ؟

وتتفقد  ، فقريهممن حق أهلك وأرحامك أن تعود مريضهم وتواسي 
 ، وتكفل يتيمهم ، وحتسن هلم يف املعاملة ، وترحم صغريهم حمتاجهم

  جناح  وخفض،  ، يف حب وعدل وإحسان وفضل تبذل املعروفو، 
،  أن تصلهم وإن جفوا عليك، بل إن  وال يقف األمر عند هذا احلد

من صلة  إنف،  ، وحتسن إليهم ولو أساءوا وحتلم عليهم وإن جهلوا
  تستر الزلة ، و اهلفوة عفوا عنت أنالرحم 

  من القدوة لنا يف صلة الرحم ؟

                                                 
   ٣٠/  ٦األحوذي  ١٠٤
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خدجيـة   وصف قدوتنا نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم كما جاء يف 
  : رضي اهللا عنها خلصاله الشريفة 

، إنك لتحمل الكلّ وتصل الرحم  أبدا اهللاكال واهللا ال خيزيك {
  ١٠٥} احلقوتقري الضعيف وتكسب املعدوم وتعني على نوائب 

ويظللها  ، السماحةكرمية حتوطها  صلةه الشريفة ففي وصفها خلصل
حسن معاملـة  إا ،  ، وحييط ا العفو، وحيكمها ضبط النفس احللم

،  ات، وتسـتجلب ـا املـود    ويكثر ا األحباب املراتبتعلو ا 
  العواقبوحتسن ا 

أنواع اإليصاالت مع هل لصلة الرحم درجات ؟ ومن األوىل يف هذه الدرجات باإليصال املايل عن باقي 
  التوضيح باألمثلة ؟

وأدناها تـرك   الصلة درجات بعضها أرفـع مـن بعـض   
املهاجرة وصلتها بالكالم ولو بالسالم وخيتلف ذلك باختالف القدرة 

                                                 
      ٣البخاري  ١٠٥
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واحلاجة ولو وصل بعض الصلة ومل يصل إىل غايتها ال يسمى قاطعـاً  
  ومعىن ذلك أنه يرجع إىل احلاجة واحلالة 

عم مثالً و أخوه غين وعمه فقري معدوم فإن صـلة  فمن كان له أخ و
األخ يكفي فيها الكالم واامالت العادية أما العم فال يعترب واصالً 
له إال إذا أعطاه من ماله إن كان قادراً فالصلة هنا روعي فيها حالـة  
املوصول و الواصل مبعىن أن الواصل لو كان فقرياً يصـل فقـرياً ال   

لية لعجزه كما أن الصلة الواجبة تتبـع حالـة   يكلف باملساعدة املا
  املوصول يف القرابة 
عم وابن عم ، وكلهم فقـراء وال يسـتطيع أن   ومن كان له أخ و

يصلهم مجيعاً مباله ، فإن الواجب عليه أن يصـل باملـال األقـرب    
ويكون الواجب عليه بالنسبة ملن مل يصله باملال أن يصله  فاألقرب ،

يبة وهكذا ، وإذا فعلت الواجـب يف الصـلة   بالزيارة والكلمة الط
فالزائد يعترب مستحبا وذلك مثل أخيك الغين ، فإن الواجب حنـوه  
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التلطف والزيارة ، فإن زدت فأهديت إليه شيئاً كان ذلك اإلهـداء  
  مستحباً ، وكل يثاب عليه فاعله 

وأعلم أن االعتماد على األقرب القاطع للرحم ال يعفي األبعد من 
فمثالً لو كان رجل له ولد عاق ، وله أخ واحتاج هذا  ةاملسؤولي

الرجل إىل املعونة املالية أو إىل التمريض  أو إىل إنقاذه من حالة كرب 
فلم يرق له ولده ومل يقم بواجبه فإن الواجب ينتقل إىل األخ هلذا 
احملتاج فإن قال الواجب على ابنه وليس علي فقد قطع رحم أخيه 

  ١٠٦املعاصي وهكذا تفهم األمور وارتكب كبرية من 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

@@@@@@@@@@@@@@ @

                                                 
   ٢٤٢حسن أيوب  ١٠٦
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âbyŠþa@òÈîİÓ@À@òàèß@pbÐí‹Èm@ @
  ما معىن قطيعة الرحم ؟

  قطيعة الرحم هي ترك اإلحسان ، واإلساءة إىل الرحم
ألن األحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة فال واسطة بينـهما ،  

ع من اإلحسان كما فسرها بذلك غري واحد ، والقطيعـة  والصلة نو
  ١٠٧ضدها وهي ترك اإلحسان 

 ١٠٨ويف اللغة القطيعة هي اهلجران والصد  
  اإلهدار حبقوق صلة الرحم هي القطيعة

  كيف تكون صور اإلهدار حبقوق صلة الرحم ؟

وال يعاملهم  ، لقريبهمن الناس من ال ينظر إىل أقاربه نظرة قريب  إن
 ، األشياء، خياصمهم يف أقل األمور ويعاديهم يف أتفه  ليق ممعاملة ت

فعال وال يف بـذل  ، ال يف الكالم وال يف األ وال يقوم بواجب الصلة
، فال يقوم بصلتهم بل قد يكونـون   وأقاربه حماويج مثريااملال جتده 

                                                 
 نقالً عن العراقي وغريه   ١٦٣/  ٤سالم سبل ال  ١٠٧
    لسان العرب مادة قطع ١٠٨
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وقدرته على اإلنفـاق   التكسبممن جتب نفقتهم عليه لعجزهم عن 
  عليهم فال ينفق

أي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى ُجوعاً وَعطَشاً ، ويتأذى غايـة  ف
األذى باحلر والربد ، وال ُيطعُمُه لُقَمةً ، وال َيسـقيه َجرعـة ، وال   

، وُيسكُنُه حتـت سـقف    يكسوه ما يستر َعوَرَتُه ويقيه احلر والربَد
ُيظله، هذا وهو أخوه ابن أمه وأبـيه ، أو عمه صـنو أبــيه ، أو   
خالته اليت هي أمه وإن أقرضه شيء يعاوضه على ذلك يف الذمة إىل 
 أن ُيوسر ، مث يسترجع به عليه ، هذا مع كونه يف غاية الغىن ، وَسَعة

فإن مل تكن هذه قطيعة ، فإنا ال ندري ما هـي القطيعـة   ، األموال 
  ١٠٩احملرمة ، واليت حرم اجلنة على قاطعها 

  مباشرة أو غري مباشرة خطأ  حجب األبناء عن أقارم بطريقة
  هل تكون القطيعة بسبب التربية ؟

                                                 
  ٥٥٠/  ٥ابن القيم يف زاد امليعاد  ١٠٩
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رغم حث الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف التعرف على األقارب إال 
 اإنه يوجد يف بعض البالد أناس يتربوا على قطيعة الرحم فال يعرفـو 

أبناء أعمامهم وعمام أو أبناء أخواهلم وخاالم والبعض منهم يعلل 
هم مل يعرفوم م النشغاهلم باملعايش فينتج عن ذلك ذلك بأن آباؤ

  قطيعة رحم بصورة غري مباشرة
ومنهم من يعلل ذلك بأن اخلالفات بني آبائهم وأقربـائهم جعلـت   
اآلباء يعزلون األبناء عن أقارم مما تسببت هذه التربيـة يف قطيعـة   

  الرحم بصورة مباشرة
  

éÐã@õ‹¾a@kby@Ýç@bßbn‚ë@ @
  ه ؟ أقاربيف كيف حاله

؟ هل  هلم من صلة هم مبا جيب علياهل ق هيف أقارب إىل حاله نظرملرء ياف
؟ وهل شرح الصدر عنـد   áأطلق الوجه  هل؟ ن هلم اجلانب أال

رهم يف ا؟ هل ز واحترام وتكرميم مبا جيب هلم من حمبة القائهم؟ هل ق
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بذل  هل؟  هم يف مرضهم احتفاء وسؤاالًاد؟ وهل ع صحتهم توددا
   ؟ ا جيب بذله هلم من نفقة وسداد حاجةم
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