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  قدمة:امل
شرع أحكامه ، احلمد هللا املبدئ املعيد الذي خلق من املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا

فمن أحب األعمال ، وأوجب صلة األرحام وأعظم يف ذلك أجرا، وفق مصاحل العبيد
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، بعد توحيد اهللا وبر الوالدين صلة األرحام

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أعظم الناس قدرا ، هادة أعدها ليوم القيامة ذخراش
، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا باحلق وكانوا به أحرى، وأرفعهم ذكرا

  .كثريا طيبا مباركا فيه وعلى التابعني هلم بإحسان وسلم تسليما
  ،،، أما بعد

وإن من أحسن هذه اخلالل صلة ، إلميان متعددةوشعب ا، خالل املكارم كثريةفإن 
 -تعاىل - ومن أفضل الطاعات فقد أمر اهللا ، الرحم فهي من فرائض اإلسالم وواجباته

ومن أحب ، األموال وبذل بصلة الرحم وهي اإلحسان إىل األقارب يف املقال واألفعال

  صلة األرحام
  في ضوء القرآن الكريم

  
  
  

 
  

جامعة بيشة باململكـة العربيـة    -تفسري وعلوم القرآن  -(*) أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 
  السعودية.

  



 ) ٧٠العدد(  
 

 
-٢٠٠-

وأمر ، اهللا قدرها ولذلك عظّم اهللا شأا ورفع ؛األعمال وأفضلها عند الكبري املتعال
، وصلة الرحم منسأة يف األثر، كبري اعظيم وشأ افاألرحام أمره، عباده أن يتقوه فيها
   .وتيسري يف اخلري، وبسط يف الرزق، وزيادة يف العمر

ورغب يف ، وصى اأحيث ، نسانيةعرفتها اإل فاإلسالم حفي بالرحم حفاوة ما
ات هذا الدين فقد جعلت يف عداد املعامل برز مميزأوهي من ، صلتها وتوعد من قطعها

  .الكربى هلذا الدين احلنيف مما يوصي هلا من عظيم املكانة
يف  -تعاىل - صلة الرحم ليست نافلة يف حياة املسلم بل هي فرض الزم أوجبه اهللا 

على اختالف درجات حقوق األرحام باختالف درجات قرابتهم العزيز  كتابه
  .واختالف أحواهلم

فرضها اهللا يف مجيع األديان السماوية مبكان فقد نت صلة الرحم من األمهية وملا كا
 M§ ̈ © ª :- تعاىل -قال ، وعظم شأا، يدل على فضلهامما ، السابقة
« ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ  ¶L البقرة]: 
  .]٨٣ من اآلية

 !M :-تعاىل - قال اهللا ، كثرية حتث على صلة الرحمقرآنية وقد وردت نصوص 
" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 12 3 4 5 

6 7 89 : ; < = > ? L :١[النساء[.  
 فصلة الرحم من حماسن األخالق اليت حث عليها اإلسالم، فهي دليل كمال اإلميان

لذلك كانت حمل عناية القرآن  ؛وهي من العالقات اليت ينضوي حتتها مجيع معاين اخلري
   .هلهاأمرا ا، وتنويها بشأا وشأن آالكرمي، حيث حتدثت آياته حديثا مستفيضا 

ن هذه نظمت الشريعة العظيمة العالقات بني األسرة يف نفسها أسرة اإلنسان إ
وقراباته مبا شرع اهللا من صلة الرحم، والتعاون فيما بني األسرة حىت تكون مرتبطة 
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ل ج - هذا من رمحته وإحسانه ، ف، متحابة فيما بينهاUمتعاونة على ما يرضي اهللا 
القرابات صلة خاصة تصل بعضهم ببعض وتربط بعضهم  جعل بني ذوي أن - وعال

ببعض، فشرع صلة الرحم وحث على ذلك وتوعد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إىل 
M V U T S R Q P O N  :- جل وعال -قال ، قطع الرحم

 X WL  حممد]r:٢٢[.  
املعامالت فجعلهم العالقات الطيبة بني املسلمني يف مجيع  I وهكذا شرع اهللا

ن يكونوا فيما بينهم أإخوة يتحابون يف اهللا ويتعاونون على اخلري يف مجيع ااالت، و
وهذه أعظم صلة ، متحابني متناصحني متعاونني حىت يكونوا مجاعة واحدة وأمة واحدة

ومما يوضح ذلك قوله وأعظم رابطة بني املسلمني الرابطة اإلسالمية واألخوة اإلميانية، 
- . / M  4 3 2 1 0 يف كتابه العزيز: -تعاىل - 

5L :٩٢[االنبياء[.   
واألمور املعينة عليها لعل ، وفضلها، ولعل احلديث هاهنا يدور حول صلة الرحم

  .عن أسباا ، وتقصر عن القطيعة، وتنأىنفوسنا تنبعث إىل الصلة وإىل مزيد منها
  خطة البحث:

يف مقدمة وفصلني وخامتة على النحو ستتناول الباحثة احلديث عن صلة الرحم  
  التايل: 
  مهيته وخطته.أما املقدمة فقد تناولت فيها عنوان البحث وأ

الفصل األول: تعريف صلة األرحام لغة واصطالحا، وحكمها، وكيفيتها، 
  ويتكون من أربعة مباحث كالتايل:ومراتبها، 

  .يف اللغة واالصطالح صلة األرحاماملبحث األول: تعريف  
  حكم صلة الرحم. بحث الثاين:امل
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   املبحث الثالث: كيفية صلة الرحم.

  املبحث الرابع: مراتب صلة الرحم.
الفصل الثاين: صلة األرحام هدف للرسالة احملمدية، وأثر صلة الرحم على 

ويتكون من أربعة مباحث املسلم، وصلة الرحم الكافرة، ومثرات صلة الرحم، 
  كالتايل:

  .ألرحام هدف للرسالة احملمديةصلة ا املبحث األول:
  املبحث الثاين: صلة الرحم وأثرها على املسلم. 

  املبحث الثالث: صلة الرحم الكافرة.
  املبحث الرابع: مثرات صلة الرحم.

  اخلامتة: وفيها أهم نتائج البحث.
  مث ذكرت فهرس املصادر واملراجع 

وأن جيعلنا من الواصلني  فنسأل اهللا بأمسائه وصفاته أن يرزقنا صلة الرحم،وبعد،  
أنه على ما يشاء قدير، وأن يلهمنا الرشد والصواب والتوفيق والسداد، وأن يتقبل ذلك 

  لرضوانه العظيم. خالصا لوجهه الكرمي موجبا
* * *  
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  الفصل األول
  ،تعريف صلة األرحام لغة واصطالحا، وحكمها

  وكيفيتها، ومراتبها
  

   صلة األرحامتعريف  ول:املبحث األ
األرحام أو  والشق الثاين:، الشق األول: الصلة :هذا املصطلح مكون من شقني

   .ولذلك سنتعرض لتعريف الصلة والرحم يف اللغة؛ الرحم
  ة:تعريف الصلة لغ

وصلَةً، قال  لشيَء بِالشيِء يصلُه وصالًوصلَةً، وصلَ ا وصل: وصلْت الشيَء وصالً 
 :أي. ]٩٠من اآليـة  [النساء: Mr q p o  v u t sL  :-تعاىل -

    .ضد اهلجران :والوصلُ، يتصلونَ
. مثله وبينهما وصـلَةٌ  :أي .ويقال: هذا وصلُ هذا، وصلُ الثوبِ واخلُف: والوصلُ

، واجلمـع وصـلٌ  ، فما بينهما وصـلَةٌ  بشيءاتصل  شيءاتصالٌ وذريعة، وكل  :أي
صالُ: املفاصقال، لُواألوالً :يصا ولُهصي همحلَ رصو هلَةً، فَكَأَنوص   هِمباإلحسان إِلَـي

  .)١( قَد وصلَ ما بينه وبينهم من عالقة القَرابة والصهر
M t s r q p o  :-تعاىل -يف شرح قوله  –رمحه اهللا  –قال القرطيب 

 v uL :٩٠[النساء[ .  
 تقْتلُوا قَوما بينكُم فَال، هِم ويدخلُونَ فيما بينهم من الْجِوارِ والْحلْفأَي يتصلُونَ بِ(

مهدهلَى عع مهفَإِن دهع مهنيب٢()و(.  
  تعريف الصلة اصطالحا:

)لَةُ اللَّهةُ فَصمحالرو طْفالْع لَةيقَةُ الصقحو I نةٌ عاربع  ماهإِي هتمحرو بِهِم هلُطْف
همنِعو انِهسبِإِح هطْفع٣()و(.  
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  تعريف الرحم لغة:
أْفَةالرو طْفالْعو قَّةلَى الرلُّ عدي داحلٌ وأَص يمالْماُء والْحاُء والر (محر) ، نقَالُ مي

إِذَا ر ،همحري همحر كذَلهلَيع طَّفعتو لَه ق ،محالرو: ةابلَاقَةُ الْقَرع ، محر تيمس ثُم
  .نَّ منها ما يكُونُ ما يرحم ويرق لَه من ولَداُألنثَى رحما من هذَا َأل

ورحمةُ ، الْمغفرةُ :والرحمةُ، طْفُهرِقَّةُ الْقَلْبِ وع :والرحمةُ في بنِي آدم عند الْعربِ
اللَّه: قُهرِزطْفُه وإِحسانه وةُ، عمحالر :مبِالض ،محوالر ، هتمحر قَدو ،ثْلُهةُ ممحواملر

هلَيع تمحروت ،القوم مراحا. :وتضعب مهضعب محر  

  قَالَ اللَّهوU:  M ¶ » º ¹ ¸L :١٧من اآلية  [البلد[ .
في وصف  -تعاىل - وقَولُه ، أَوصى بعضهم بعضا بِرحمة الضعيف والتعطُّف علَيه :أَي

آنالْقُر:  MÀ ¿ ¾ ½L :مةٌ َألنه كَانَ  :أَي. ]٦١من اآلية  [التوبةحر وه
   .)٤( سبب إميام

̧  M  :-تعاىل -ففي قوله   ¶L. على بالصرب  أي: يوصي بعضهم بعضا
 البلد:[ M º ¹L  وعلى احملن اليت يبتلى ا املؤمن، طاعة اهللا وعن معصيته

، خللقاىل الشفقة على خلق اهللا بان حيث بعضهم بعضاً برمحة ا إشارة ]١٧ من اآلية
والقيام مبا حيتاجون إليه من مجيع الوجوه، ، وتعليم جاهلهم، من إعطاء حمتاجهم

ما  ويكره هلم، وأن حيب هلم ما حيب لنفسه، على املصاحل الدينية والدنيوية مساعدمو
  .)٥(يكره لنفسه

ويقع علَى كُلّ من يجمع بينك وبينه نسب، ويطْلق في ، ذُو الرحمِ هم األقارب(
  .)٦()الفَرائض علَى األقارب من جِهة النساء

  الحا: تعريف الرحم اصط
)رِهغَيمِ ورحالْم نيقٍ برِ فَرغَي ناألقارب م كَافَّةل ماس مح٧()الر(.  
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    :صلة الرحم اصطالحا
صلَةُ الرحمِ فَهِي اإلحسان إِلَى األقارب علَى حسبِ حالِ الْواصلِ والْموصولِ (

دةً بِالْخارتالِ وكُونُ بِالْمةً تارفَتكرِ ذَلغَيلَامِ والسو ةاريةً بِالزارتو ة٨()م(.  
ىل إفصلة الرحم هي السعي ، فرق بني املعىن اللغوي واالصطالحي نه الأيتضح لنا 

بالنصيحة أو بطالقة الوجه أو بغري ذلك أو ىل األقارب سواء كان باملال، إيصال اخلري إ
كانت أو  اإلساءة إليهم بأي إساءة قوالًعنهم وعدم  على حسب احلالة، ودفع الشر

   .خاءفبالتواصل تسود احملبة والتعاون والعطف واإل، عمالً
ومما يدل على مدى العالقة بني املعنيني اللغوي واالصطالحي ما ورد يف صلة 

كناية عنِ اإلحسان إِىل اَألقربني من ذَوِي النسب واَألصهار والعطف ( الرحم أا:
م والرفْق بِهِم والرعاية َألحواهلم، وكَذَلك إِن بعدوا أو أَساؤوا، وقَطْع الرحم ضد علَيهِ

ذَلك كلِّه، فكأَنه باإلحسان إِليهم قَد وصلَ ما بينه وبينهم من عالقة القَرابة 
   .)٩()والصهر

يع األقارب ذكوراً كانوا أم ن أمر صلة األرحام مفهوم شامل يضم مجأ نستخلص
، ىل عشرية واحدة ودم واحدإما داموا مجيعاً ينتسبون  ممهما كانت درجة قرابته ناثاًإ

على تقوية روابط الصلة  تقتصر ال ساسية لبناء اتمع السليم فهيوتعترب من الروابط األ
قرباء نواع العالقات مع األأفراد األسرة فحسب، ولكنها تشمل كثريا من أبني 

  وغريهم. 
  حكم صلة الرحم : املبحث الثاين

إن لصلة الرحم يف شرع اهللا منـزلة عظيمة ومزية شريفة فاملتأمل للنصوص القرآنية، 
واألحاديث النبوية يقطع بوجوب صلة الرحم بال خالف بني العلماء، وأن قاطعها آمث 

  ك األدلة.؛ لورود الوعيد الشديد كما دلت على ذلمرتكب كبرية من الكبائر
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واذا تأملنا اآليات القرآنية اليت تناولت جوانب صلة الرحم جندها قد استوعبت  
مجيع اجلوانب مما جيعل املسلم حيرص كل احلرص على صلة أرحامه، ويدرك أن ذلك 

 - من متممات إميانه، ومكمالت إسالمه، وأنه من أهم السبل املوصلة ملرضاة اهللا 
  .- تعاىل
  :- تعاىل - يات القرآنية اليت حتدثت عن ذلك قوله نذكر بعضاً من اآل 
١-  Mf  r q p o n ml k j i h g

 x w v u t sL ٣٦ : من اآلية[النساء[.  
٢-  MÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÊ  Î Í Ì Ë

Ò Ñ Ð ÏÓ  Ù Ø × Ö Õ ÔL :٧٥[األنفال[.  
٣-  MJ  R Q P O N M L KL :من اآلية [النحل 
٩٠[.  
٤-  M ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ´ ³

 ¶ µL ٨٣ : من اآلية[البقرة[.  
٥-  M8 7 6 5 4 39  ? > = < ; :L ] النساء: من اآلية
١[.   

واألمر بصلة ، هذه السورة باألمر بتقواه، واحلث على عبادته - تعاىل -افتتح 
، األرحام وقرن األمر بتقواه باألمر برب األرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا احلق

كمل وجه، كذلك أم حبق اهللا بالتزام طاعته واجتناب معاصيه على وأنه كما جيب القيا
جيب القيام حبقوق اخللق فيما يتصل بالرب واإلفضال واإلحسان، خصوصا األقربني 

أي:  .M9  > = < ; :L بل القيام حبقوقهم هو من حق اهللا الذي أمر به، منهم
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  . )١٠(مراقب جلميع أعمالكم وأحوالكم
ووعد على ذلك من اهللا بثواب عظيم ، يف صلة الرحم )r( ورغب نبينا حممد

 - وعطاء جزيل يف الدنيا واآلخرة، وملا لرب األرحام وصلتهم من املنـزلة عند اهللا 
ن يصل البار الواصل يف الدنيا واآلخرة فيفرج أ - سبحانه جل ثناؤه- فقد أخرب  - تعاىل

لة الرحم وتعظيم أمرها مما يدل على عظم صات، عنه الكربات وميده باملغفرة والرمح
   ما يلي: وأن صلتها مرغب فيه، وأن قطعها من الكبائر

حتى إِذَا فَرغَ من ، إِنَّ اللَّه خلَق اخلَلْق«قَالَ:  r، عنِ النبِيt  عن أَبِي هريرةَ
هلْقخ ،محالر قَالَت: ةيعالقَط نم بِك ذائالع قَامذَا مقَ، همعأَنْ ، الَ: ن نيضرا تأَم

لَكصو نلَ مأَص ،با رلَى يب :؟ قَالَتكقَطَع نم أَقْطَعو ،لَك وقَالَ قَالَ: فَه "
 ولُ اللَّهسرr" :مئْتُءوا إِنْ شفَاقْر:  M U T S R Q P O N

 X W VL حممد]r:١١(]»٢٢(.  
أَنـزلَها  - تعاىل -الْإِخبار بِتأَكُّد أَمرِ صلَة الرحمِ، وأَنه مِ فَمقْصود هذَا الْكَال( 

هتايمي حف لَهخفَأَد هارفَأَج بِه ارجتنِ اسنـزلَةَ مم ، رغَي اللَّه ارفَج كإِذَا كَانَ كَذَلو
  . )١٢() مخذُولٍ

) نةٌ عاينك اللَّه نلُ مصونَالْومفْها يبِم اسالن اطَبا خمإِنو انِهسيمِ إِحظا ، علَمو
 رِيدا يبِم افُهعإِسو هنم بالْقُر وهالَ والْوِص هبحمل وببحالْم يهطعا يم ظَمكَانَ أَع

 كيقَةُ ذَلقح تكَانو يهضرا يلَى مع هتداعسمو اللَّه قي حيلَةً فحتستعاىل - م -  رِفع
 انمرح نةٌ عاينك وي الْقَطْعِ هلُ فكَذَا الْقَوو ،هدبعل انِهسيمِ إِحظع نةٌ عاينك كأَنَّ ذَل

  .)١٣()اإلحسان
من خالل النصوص القرآنية واألحاديث النبوية يتبني لنا تعظيم أمر الرحم وأن 

ألنها من  ؛من أحب األعمال إىل اهللاو، - تعاىل - امتثال ألمر اهللا  فهيصلتها واجبة، 



 ) ٧٠العدد(  
 

 
-٢٠٨-

فيجب أن تكون أعماله مقصودة ا وجه  آثار التوحيد، ولذلك قرنت به يف الذكر
أثر من آثار التقوى  فصلة الرحم، ابتغاء ملرضاة اهللا والفوز جبنته -تعاىل - اهللا 

  .متكّنها من القلوب املباركة، وعالمة من عالمات
عنِ النبِيt  عن أَبِي هريرةَ  ورد يف احلديث الصحيح ومما يزيد يف بيان وجوا ما

r  :َقَال» نمو ،هلْتصو لَكصو نم :نِ، فَقَالَ اللَّهمحالر نةٌ منجش محإِنَّ الر
 هتقَطَع ك١٤(»قَطَع(.   

، ثَارِ الرحمة مشتبِكَةٌ بِها فَالْقَاطع لَها منقَطع من رحمة اللَّهآأَنها أَثَر منَ  :والْمعنى(
  . )١٥()وأَصلُ الشجنة عروق الشجرِ الْمشتبِكَةُ

 :-تعاىل - فقال -تعاىل -عظَّم القرآن صلة األرحام إذ قرن تقواها بتقوى اهللا 
M6 5 4 3 8 79  > = < ; :L وأمر ، ]١ : من اآلية[النساء

M Å Ä Ã Â Á À  :- تعاىل - وله قكما يف بتوفية القرابة حقها 
ÆL وبني اهللا ، ]٢٦من اآلية  سراء:[اإلI  دخول صلة الرحم يف الرب، فقال- 
" # $ % & ' ) ( * + , - . /  !M  :- تعاىل

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
> = <L :وقد عدها الشرع من آكد احلقوق ]، ١٧٧ية من اآل [البقرة

وهذا على سبيل ، اليت يأمث اإلنسان بتركها حيث قرن قطع األرحام باإلفساد يف األرض
 :- تعاىل - لقول اهللا  الذم فيكون مسة اإلسالم املدح يف صلة الرحم ال يف قطيعتها

M X W V U T S R Q P O NL حممد]r :٢٢.[   
، - تبارك وتعاىل -وجعلها قربة يتقرب ا إىل اهللا رغب الشرع يف صلة األرحام

; > = < ? @ M A  :- تعاىل -موجبة لرضى اهللا وثوابه يف اآلخرة، قال فهي
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 H G F E D C BL :٢١[الرعد.[   
وهذا يؤكد وحيث على ، فمقصود هذا الكالم اإلخبار بتأكيد أمر صلة الرحم

زم اهللا ا كل مسلم ومسلمة فهي من وألمهية صلة الرحم أل، باألرحام وصلتهم العناية
وفيها من اخلري والفضل ما جاءت ، أوجب الواجبات اليت جتب لإلنسان على اإلنسان

، تكفل للرحم أن يصل من وصلها I به النصوص من الثواب العظيم حىت أن اهللا
   .ويف قطيعة الرحم من العقوبة واآلثام ما ينـزجر به ذوي األلباب، ويقطع من قطعها

عمٍ  نطْعنِ مرِ بيبجt َقَال : بِيقَالَ النr: »مٍالحر عةَ قَاطنلُ الْجخد١٦(» ي(.  
  :أقوال العلماء يف وجوب صلة الرحم

على اختالف درجات حقوق  -تعاىل - وجبه اهللا أصلة الرحم فرض الزم 
القرآنية األرحام، فهو أصل من أصول الدين تضافرت يف الداللة عليه اآليات 

واألحاديث النبوية واآلثار، حيث دعا اإلسالم أبناءه إىل وجوب تقوى اهللا يف صلة 
، وقد - تعاىل -األرحام لتقوية بنية األسرة، وتوثيق الروابط االجتماعية مبا يرضي اهللا 

ونسرد ، مجع العلماء على وجوب صلة الرحم، وأن قطيعتها معصية من كبائر الذنوبأ
  .قوالهذه األ بعضا من

 اضيي عال( :–رمحه اهللا -  قَالَ الْقَاضال خو لَةمي الْجةٌ فاجِبمِ وحلَةَ الرأَنَّ ص ف
حاديثُ في الْبابِ تشهد لهذَا، ولَكن الصلَةَ درجات واَألوقَطيعتها معصيةٌ كَبِريةٌ 
أَدضٍ، وعب نم فَعا أَرهضعبهلَتصو ةراجهالْم كرا تاهالا بِالْكَالنبِالس لَومِمِ و فلتخيو ،

ض الصلة وصل بع ف القدرة واحلاجة، فمنها واجب ومنها مستحب لوذَلك بِاختال
ي لَه ال يسمى ر علَيه وينبغ يسمى قَاطعا، ولَو قَصر عما يقْدومل يصلْ غَايتها ال

   .)١٧()واصالً
اتفَقَت الْملَّةُ علَى أَنَّ صلَةَ الرحمِ واجِبةٌ وأَنَّ (: - رمحه اهللا - يقول العالمة القرطيب



 ) ٧٠العدد(  
 

 
-٢١٠-

نعم ( :سماَء وقَد سأَلَته [أَأَصلُ أُمي] قَالَقَالَ َأل rوقَد صح أَنَّ النبِي ، قَطيعتها محرمةٌ
كي أُملا بصلتها وهي كافرةصهررِأفلت، ) فَأَمالْكَاف لَةي صلُ فلَ الْفَضخ١٨()كيدها د(.  

  كيفية صلة الرحم: املبحث الثالث
، جاءت يف القرآن الكرمي -تعاىل -صلة الرحم هلا منـزلة عظيمة يف شرع اهللا 

 لول شرعي يرجع إليه فريجع إىل عادةليس له مد والسنة النبوية مطلقة، وما جاء مطلقا
قدرة الواصل  وصلة الرحم عند الدخول يف تفصيالا خيتلف حكمها باختالف، الناس

  وحاجة املوصول، وباختالف الشيء الذي يوصل به.
فما جرى عند الناس أنه صلة فهو صلة، وهذا خيتلف باختالف القرابة وباختالف 

  تالف املكان واملرجع يف ذلك إىل العرف.وباختالف الزمان وباخ، حاجة القريب
ألنه مل يبين يف الكتاب وال السنة  ؛وصلة األقارب مبا جرى به العرف واتبعه الناس(

ولذلك  ؛مل يقيده بشيء معني بل أطلق rألن النيب  ؛نوعها وال جنسها وال مقدارها
عليه الناس وما تعارف ، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، يرجع فيها للعرف

   .)١٩(أنه قطيعة فهو قطيعة)
حصرها بنوع واحد وهو املال، وهذا  بعض الناس يف مفهوم صلة الرحم عند ئخيط

نواع الرب أوسع من ذلك، فهي متتد لتشمل مجيع جوانب أغري صحيح فمفهومها 
فالتزاور مع األرحام مطلوب شرعا ملا فيه من صلة الرحم والتواصل مع األقارب، فإذا 

، ن الناس مثالً يف شدة وضيق وقلة ذات يد فالصلة تكون ببذل ما يستطاع من املالكا
والتعزية لكل ، وسداد الديون وبعيادة املريض، ومبواساة األقارب من إطعام وكسوة

يف ومبواسام ، مصيبة، وتتبع أحواهلم يف السراء والضراء، ومبشاركتهم أفراحهم
  أتراحهم.

وكل إنسان ال حيتاج إىل اآلخر فالصلة تكون بالقول وإذا كان الناس يف غىن  
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وما أشبه ، الكرمي احلسن، وباهلدايا عند املناسبات وليس بكثرة اإلنفاق على القريب
  ذلك.

تكُونُ صلَةُ الرحمِ بِالْمالِ، (: - رمحه اهللا تعاىل – قال احلافظ ابن حجر يف الفتح
قَة الْوجه وبِالدعاِء والْمعنى الْجامع إِيصالُ وبِطَالعِ الضررِ، وبِالْعون علَى الْحاجة وبِدفْ

ما أَمكَن من الْخيرِ، ودفْع ما أَمكَن من الشر بِحسبِ الطَّاقَة، وهذَا إِنما يستمر إِذَا 
كَانوا كُفَّارا أو فُجارا فَمقَاطَعتهم في اللَّه هي  كَانَ أَهلُ الرحمِ أَهلَ استقَامة، فَإِنْ

تخلُّفهِم صلَتهم بِشرط بذْلِ الْجهد في وعظهِم ثُم إِعلَامهِم إِذَا أَصروا أَنَّ ذَلك بِسببِ 
هم بِظَهرِ الْغيبِ أَنْ يعودوا إِلَى الطَّرِيقِ  يسقُطُ مع ذَلك صلَتهم بِالدعاِء لَعنِ الْحق وال

  .)٢٠( الْمثْلَى)
علم أن صلة الرحم والصدقة على األقارب من األعمال اجلليلة، فهي من أعظم او

، وقطيعتها معصية وإمث كبري، وهي درجات -تعاىل - القربات وأزكاها عند اهللا 
ون بالسالم وبالكالم، وأعالها بالزيارة بعضها أرفع من بعض، وأدىن مراتب الصلة تك

خلق فتنة ومل ميكن اجتنابه إال ، أو وهبة املال، فإذا كان يترتب على الزيارة ضرر حمقق
وتستعمل الوسائل األخرى كاهلدية واالتصال ، بقطع الزيارة فينبغي أن تقطع الزيارة

ن حقوق البعض اهلاتفي إبقاء على صلة الرحم، فالصلة ختتلف من شخص آلخر إال أ
، فبالنسبة ملن هم ذوو قرابة ورحم فتجب صلتهم حسبما خرمنهم آكد من حقوق اآل
  .يعد صلة يف عرف اتمع

U:  MJ  Q P O N M L K اهللا قول الصلة أنواع وجيمع
 RL :٩٠ من اآلية [النحل[ .  

صلة ذوي  :أَي .MR Q PL  :-تعاىل -خيرب اهللا جل ثناؤه يف قوله 
، وأدىن ما يقع يف الصلة احلق الذي أوجبه اهللا بسبب القرابة والرحم ئهماوإعطاألرحام 



 ) ٧٠العدد(  
 

 
-٢١٢-

وخص اهللا إيتاء ترك األذى، وأن حيب هلم ما حيب لنفسه ويكره هلم ما يكره لنفسه، 
ذي القرىب وإن كان داخال يف العموم لتأكد حقهم وتعني صلتهم وبرهم، واحلرص 

هم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب ويدخل يف ذلك مجيع األقارب قريب، على ذلك
  . )٢١(ظكان أحق بالرب

فإن شأن صلة الرحم عظيم يف اإلسالم، وقطيعتها من أعظم املنكرات فصلة الرحم 
 إىل األرحام واألقارب مشروع جبميع وجوهه ، فاإلحسانحق الزم واجب األداء

، والذب عن وصوره شامل لزيارم وتفقد أحواهلم، وتعليم جاهلهم، واحترام كبريهم
، وطالقة الوجه وبالنصيحة، والتغافل عن زالم، وباإلنصاف معهم، أعراضهم

وبدفع الضرر وغريها من ، وبالعون واإلعانة على احلاجات، وبالدعاء وبالتودد إليهم
  وسائل الصلة.

صلْهم ى الصلَة بِالْمالِ فَلْيفَالْواجِب صلَةُ الرحمِ بِالزيارة والْهدية، فَإِنْ لَم يقْدر علَ(
فَإِنْ ، وإِنْ كَانَ غَائبا يصلُهم بِالْكتابِ، عانة في أَعمالهِم إنْ احتاجوا إلَيهبِالزيارة وبِاِإل

   .)٢٢()قَدر علَى السيرِ إلَيهِم كَانَ أَفْضلَ
وصى أفقد ، ب ديين ندب اهللا إليهواج مساعدة ذوي القرىبوصلة األرحام  

حواهلم حبسب أسر املتقاربة على اختالف درجة قرابتهم واإلسالم بصلة الرحم بني األ
واألحاديث ، مهية والقربتتطلبه قوة القرابة واحلاجة، فجعلها متسلسلة حسب األ ما

 وهي تدل مبجموعها على عظم الرحم، ووجوب الصلة هلا فقد، يف هذا املعىن كثرية
قربني مراعيا يف ذلك درجات احلقوق حسب فضلية بر األعلى أيؤكد  )r(كان النيب 

  القرابة.
[آل  M' & % $ # " !L  قَالَ: لَما نـزلَتt :عن أَنسٍ 

فَقَالَ: يا رسولَ اللَّه يقُولُ  r] جاَء أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ اللَّه ٩٢ من اآلية عمران:
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اللَّه - بتعاىلتو كار - :ابِهتي كف  M % $ # " !L :٩٢ من اآلية [آل عمران [
 ولُ اللَّهسيقَةً كَانَ ردح تكَاناَء، قَالَ: وحريب ي إِلَيالوأَم بإِنَّ أَحوr  ،الُهخدي

 إِلَى اللَّه ا فَهِيهائم نم برشيا ولُّ بِهظتسيوU  إِلَىو هولسرrهرذُخو هو بِرجأَر ، ،
بخ يا أَبا طَلْحةَ ذَلكr: » فَقَالَ رسولُ اللَّه ، رسولَ اللَّه حيثُ أَراك اللَّه :أَي .فَضعها

و طَلْحةَ: أَفْعلُ قَالَ أَب »رابِح، قَبِلْناه منك، ورددناه علَيك، فَاجعلْه في اَألقْربِني مالٌ
همنِي عي بفو ،ي أَقَارِبِهةَ فو طَلْحا أَبهمفَقَس ،ولَ اللَّهسا ري ك٢٣(ذَل(.   

علَى األقارب أَفْضلُ من  وفي هذَا الْحديث من الْفَوائد غَير ما سبق من أَنَّ الصدقَةَ(
وإِنْ لَم ، وفيه أَنَّ الْقَرابةَ يرعى حقُّها في صلَة األرحام، محتاجِني جانِبِ إِذَا كَانوااَأل

قْربِني أَنْ يجعلَ صدقَته في اَألأَمر أَبا طَلْحةَ  rنَّ النبِي بعيد َأل في أَبٍ يجتمعوا إِالَّ
 يي أُبا فلَهعافَجسحبٍ، ونِ كَعب دي الْجف هعم انعمتجا يمإِنو نِ ثَابِتانَ ب

  .)٢٤()السابِعِ
باب الصلة يف اإلسالم واسع ميتد ليشمل صله األرحام ثابتة ومشروعيتها عامة ف

ينقطع هذا الباب فأدىن  وكل ما أمر به أن يوصل وال، نواع التواصل والرمحةأمجيع 
   .مهية صلة األرحامأمما يؤكد  r بينه الرسول درجات الصلة بالسالم فهذا ما

كالنِ مسِ بأَن نع t ولُ اِهللاسقَالَ: قَالَ ر ،r: »لُّوب لَوو كُمامحا أَر
  .)٢٥(»مِبِالسال

وهي من فرائض اإلسالم ، ومما سبق يتنب لنا صلة الرحم واجبة شرعا ومرغوبة طبعا
ئة باألمر ا واحلث عليها كما هو معلوم عند وليست من نوافله، فنصوص الوحي ملي

حيث جاءت النصوص مطلقة مل حتدد الكيفية وال بالذي يوصل به من ، كل مسلم
نطاق  يفمال أو كسوة، فهي تتنوع حسب حال الواصل واملوصول وهي مطلوبة 

 M¬ « ª ©  ̈§L  يف حمكم تنـزيله: - تعاىل - ، حيث قال الوسع



 ) ٧٠العدد(  
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ومع ذلك فإنَّ صلة الرحم تؤدّي إىل أمور أخرى من أسباب  ،]٢٨٦من اآلية  [البقرة:
االبتسامة وقضاء احلاجات، وإفشاء السالم واألمر باملعروف، ونشر ل: السعادة مث

  .العلم، وغري ذلك من أمور ال حتصل إال باالجتماع مع األقارب واألرحام
  مراتب صلة الرحم: املبحث الرابع

فهي ، عباده يف كتابه عليها I البارزة، فقد حث اهللاصلة الرحم من شعب اإلميان 
عبادة عظيمة ال تفعل لفعل الناس هلا، وال تترك لترك األرحام هلا، بل املسلم واصل 

   .- جل وعال - يصلهم ال مكافأة وإمنا تعبدا هللا ، لرمحه ولو قطعوه أداء للعبادة
حقيقة الواصل  )r( دإمام الواصلني حممووقد بني لنا سيد األنبياء واملرسلني  

  :حاديثه نذكر منهاأيف بعض  ألرحامه
ولَكنِ ، لَيس الواصلُ بِالْمكَافئ«قَالَ:  r، عنِ النبِيt عن عبد اِهللا بنِ عمرٍو 

  .)٢٦(»الواصلُ الَّذي إِذَا قُطعت رحمه وصلَها
ف من مكَافَأَة نوع صلَة بِخالث الْكَاملِ فَإِنَّ في الْالْمراد بِالْواصلِ في هذَا الْحدي(

 ،كذَل نع هاضرا بِإِعقَطْع يهفَإِنَّ ف ئْهكَافي لَم هقَرِيب لَهصات فهم ثَالإِذَا وجرث د
الْمكَافئُ الَّذي ال ه، و يتفَضلُ علَيالْواصلُ من يتفَضلُ والفَ ، وقَاطعئمواصل، ومكاف
 يتفَضلُ، وكَما تقَع لَّذي يتفَضلُ علَيه والوالْقَاطع ا، عطَاِء علَى ما يأْخذُيزِيد في اِإل

ب ننِ، فَميانِبالْج نم ةقَاطَعك تقع بِالْمنِ كَذَليانِبالْج نم لَةكَافَأَةُ بِالصالْم وفَه ذئينأَ حد
   .)٢٧()الْواصلُ فَإِنْ جوزِي سمي من جازاه مكَافئًا

فضل أليه، وهي إساء أعالها الواصل ملن أن الناس يف صلة الرحم مراتب فأيتضح لنا 
وهذا هو قاربه ويصلهم وال يرجتي منهم مكافاة، أىل إدرجات الوصل وهو من حيسن 

واملكافئ وهو من د اهللا عباده عليه جبزيل األجر والثواب العظيم، حقيقة الوصل الذي وع
   قاربه.أىل إليه، والقاطع الذي يسيء إحسنوا أذا إال إقاربه أىل إال حيسن 
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إن صلة الرحم من أعظم القربات، وقطعها من أعظم السيئات املخالفة للنصوص 
رحام ال تقتصر على من الشرعية الداعية للتواصل وعدم التقاطع والتنافر، فصلة األ

وإمنا تتأكد يف حق من يقطعوا أيضا، وكثري من الناس ال ، يصلون الرحم من جانبهم
وليست هذه هي الصلة ، يصل من أرحامه إال من وصله، وال حيسن إال ملن أحسن إليه

 احلقيقية املأمور ا، وإمنا صلة الرحم املطلوبة شرعا أن حيسن إىل أقاربه الذين يسيئون
وقد يقابل الواصل باجلفاء مما قد يغريه بالقطيعة، ولكن اهللا نصريه إذا ما داوم ، إليه

   .الصلةعلى 
إِنَّ لي قَرابةً أَصلُهم ويقْطَعونِي،  .قَالَ: يا رسولَ اِهللا أَنَّ رجالً، t عن أَبِي هريرةَ 

ِسيئُونَ إِلَييو هِمإِلَي ِسنأُحأَ، وولَيلُونَ عهجيو مهنع لُما «فَقَالَ: ، حكَم تكُن نلَئ
 يزالُ معك من اِهللا ظَهِري علَيهِم ما دمت علَى نما تِسفُّهم الْملَّ والقُلْت، فَكَأَ

ك٢٨(»ذَل(.  
ظهري الْمعني لاملل بفتح امليم الرماد احلار وا( :-رمحه اهللا- يقول اإلمام النووي 

والْجهلُ هنا الْقَبِيح من الْقَولِ، ومعناه كَأَنما  يِسيئُونَ :أَي .ويجهلُونَ، ذَاهموالدافع َأل
الْحار  لِ الرمادلَمِ بِما يلْحق آكيه لما يلْحقُهم من اَألتطْعمهم الرماد الْحار، وهو تشبِ

وإِدخالهِم ثْم الْعظيم في قَطيعته، الْمحِسنِ بلْ ينالُهم اِإلعلَى هذَا  يء شواللَمِ، من اَأل
إِنك بِاإلحسان إِلَيهِم تخزِيهِم، وتحقِّرهم في أَنفُِسهِم لكَثْرة إِحسانِك فذَى علَيه، اَأل

فعلهِم من الْخزيِ والْحقَارة عند أَنفُِسهِم كَمن يسف الْملُّ، وقيلَ ذَلك الَّذي  وقَبِيحِ
ماَءهشأَح قرحلِّ يكَالْم انِكسإِح نم هأْكُلُون٢٩()ي(.  

اإلحسان إىل من أساء إليك  بإحسان خاص له موقع كبري وهو -تعاىل - أمر اهللا 
ءة بالقول أو بالفعل فقابله باإلحسان إليه، مع أنه جيوز معاقبة املسيء مبثل إساءته، إسا

، ولكن ادفع إساءم إليك باإلحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على املسيء
  هذا من مكارم األخالق اليت أمر اهللا ا.و
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احلسنة، ويف فمقابلة اإلساءة باإلحسان هو الدواء الشرعي فاملسيء تقابل سيئته ب
  .وعزة عند خلقه بإجلام النفس عن قبائحها، هذا الصنيع علو ورفعة عند اهللا

` M^ ] \ [ Z_  e d c b a  :-عز وجل - يقول 
 l k j i h g fL  ٣٤[فصلت[.  

مجلةٌ مستأنفةٌ سيقت لبيان  M ^ ] \ [ ZL  :-تعاىل -فقوله 
بني العباد اي حماسنِ األعمالِ اجلارية ،ع قفَرهذهو هذه نيب يمظ M  b a `

cL كَارِمِ األخالقمفْحِ وبِالص رأَم  لْكت هتقَاد كاَء إِلَيأَس نإِلَى م تنسإِذَا أَح
كتبحمو كافَاتصإِلَى م هةُ إِلَينسالْح ،هراطخ بلجتسيل كلَيع ونالْحو ،ع ودعفَت هتاود

الْقَبِيح هإِلَي هِمائدإِس عيلِ ممبِالْج ملُوهامةً فَعبحم هضغباقَةً، ودص ، هكَأَن ريصى يتح
كاإلحسان إِلَيو كلَيع فَقَةالش نم كإِلَي ٣٠(قَرِيب(.  

 ي من الواجبات والبل ه، صلة الرحم ليست من باب املكافأة واملعاملة باملثل
وخري الوصل ، من أعظم أعمال الرب واخلريفهي يسقطها وجود األذى من القريب، 

   .تهعداوضمر اخلالص لوجه اهللا ما كان بالرب واإلحسان إىل من يو
إِنَّ أَفْضلَ الصدقَةr » ، قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا tنصارِي عن أَبِي أَيوب اَأل 

  .)٣٢(»)٣١(علَى ذي الرحمِ الْكَاشحِ الصدقَةُ
صالح إنسان االجتهاد يف لذا فانه ينبغي على اإل ؛واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

ال باالستكبار واالستنقاص، وال يوفق هلذه ومقابلة املسيء منهم باإلحسان اخلصومة، 
   اخللة إال من أرخص نفسه يف جنب اهللا ولو بالتنازل عن بعض حقه.

  يقدكْرٍ الصو بقَالَ أَبt ،:فَقْرِهو هنم هتابقَرنِ أُثَاثَةَ لطَحِ بسلَى مع قفنكَانَ يو 
 فَأَنـزلَ اللَّه:، واللَّه الَ أُنفق علَى مسطَحٍ شيئًا أَبدا بعد الَّذي قَالَ لعائشةَ ما قَالَ«

M Q P O N M L K J I HV U T S RW 
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Y XZ ` _ ^ ] \ [a  e d c bL ]:و ٢٢النورقَالَ أَب [
 قفني كَانَ يفَقَةَ الَّتطَحٍ النسإِلَى م عجي، فَرل اللَّه رفغأَنْ ي بي أُحإِن اللَّهلَى وكْرٍ: بب

  .)٣٣(»علَيه، وقَالَ: واللَّه الَ أَنـزعها منه أَبدا
)فن وفو والصفح عاب الْعبحتيه اسفوا مسيئني وإِن كَاناب صلَة األرحام وبحتيه اس
  .)٣٤()الْمِسي

* * *  
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  الفصل الثاني
  صلة األرحام هدف للرسالة المحمدية، 

  سلم، وصلة الرحم الكافرة،وأثر صلة الرحم على الم
  وثمرات صلة الرحم 

  
  لرسالة احملمديةصلة األرحام هدف ل: املبحث األول

 اليت وصفته ا خلقًا زوجته) r( صلة الرحم خليقة من خالئق حممد خامت النبيني
وصفًا ملا حتلّى به من  قبل أن يبعث للناس رسوالً - رضي اهللا عنها -م املؤمنني خدجية أ

أصول املكارم، وهذا التعظيم لشأن فضيلة صلة الرحم ليس فوقه تعظيم ملكرمة من 
  .كارم اجلبلّية اليت يهبها اهللا خلُقًا وطبعا ملن يشاء من عبادهأصول امل

رضي اهللا  -بصلة الرحم قبل البعثة من قول أم املؤمنني خدجية ) r(عرف النيب 
  يف قصة بدء الوحي. - عنها

قَالَت:  أَنها، - ارضي اهللا عنه -، عن عائشةَ أُم املُؤمنِنيt عن عروةَ بنِ الزبيرِ 
 ولُ اللَّهسر بِه ئدا بلُ مأَوr  ،ِموي النةُ فحالا الصيؤيِ الرحالو نا ميؤى ررفَكَانَ الَ ي

، جاَءت مثْلَ فَلَقِ الصبحِ، وكَانَ يخلُو بِغارِ حراٍء فَيتحنثُ فيه اللَّيالي ذَوات العدد إِالَّ
اٍءحري غَارِ حف وهو احلَق ى فَجِئَهت ، بِيالن أْ، فَقَالَ لَهفَقَالَ: اقْر ،يهف املَلَك اَءهفَجr: 
"دي اجلَهنلَغَ مى بتطَّنِي حذَنِي فَغا بِقَارِئٍ، فَأَخا أَنم :فَقُلْت......  فجرا تبِه عجفَر

هرادوب ،ى دتةَحجيدلَى خلَ علُونِي«فَقَالَ: ، خملُونِي زمز « هنع بى ذَهتح لُوهمفَز
عوفَقَالَ:، الر »ةُ :أَيجيدفِْسي، خلَى نع يتشخ ي لَقَدا لم« ،را اخلَبفَأخربه ، قَالَت
وتصدق ، فَواللَّه إِنك لَتصلُ الرحم، أَبدا كَلَّا، أَبشر فَواللَّه الَ يخزِيك اللَّه :خدجيةُ

  .)٣٥(»....احلَديثَ
 وهي من حماسن )r( كانت هذه الفضيلة االجتماعية مغروسةً يف صفات النيب
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فصلة الرحم ومودة ذوي القرىب من أصول املكارم اإلنسانية ، )r( مشائل خامت النبيني
قبل نبوته فأحبه من أحبه منهم واستجاب من  )r( تهجتلّت آثارها واضحة يف حيا
  .استجاب لدواعي هذه الفضيلة

فالدعوة كانت تتضمن إىل جانب العقيدة موضوع العبادة الصالة، وتناولت صلة  
األرحام، ومكارم األخالق ومل يكن مثة أمر آخر يستدعي لفت النظر إليه يف تلك 

  . املرحلة
ن الدعوة وجوهرها مل يتغري يف مراحل الدعوة األخرية لذا يتأكد القول بأن مضمو 

وكذلك حقائقها ومبادئها مل تتبدل مع تطور الدعوة وتغري ، عن مراحلها األوىل
  .مراحلها بل كانت آخذة يف استيعاب مناحي احلياة وما يتنـزل من تشريع جديد

فقد أعطى رسول  ،وأما السنة فَهِي ما نطقت بِه الشرائع من وجوب صلة األرحام 
مكانتها وعلو منـزلتها  مما يدل على كد عليهاأصلة الرحم الرعاية الكربى و )r( اهللا

   حيث قُرنت بالصالة والصدق كما جاء يف احلديث التايل:
اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع نع tٍاسبع نب اللَّه دبأَنَّ ع ، tافْيا سأَنَّ أَب :نَ ، أخربه

يقُولُ: اعبدوا اللَّه وحدهr( -: » (النبِي  :يعنِي - أخربه: أَنَّ هرقْلَ أَرسلَ إِلَيه، فَقَالَ
والَ تشرِكُوا بِه شيئًا، واتركُوا ما يقُولُ آباؤكُم، ويأْمرنا بِالصالَة والزكَاة والصدقِ 

   .)٣٦(»ةوالعفَاف والصلَ
، فقد أول بعثته )r(النيب  القد كانت الدعوة لصلة الرحم من أوائل ما دعا إليه

  دخل صلوات اهللا وسالمه عليه املدينة فكانت من األمور اهلامة اليت اعتىن ا يف دعوته.
ستشرفَه الناس الْمدينةَ ا r، قَالَ: لَما قَدم رسولُ اللَّهt م عن عبد اللَّه بنِ سال
ولُ اللَّهسر مفَقَالُوا: قَد ،ولُ اللَّهسر مقَد ، تأَيا رفَلَم ،جرخ نيمف تجرقال: فَخ

ههجكَذَّابٍ، و هجبِو سلَي ههجأَنَّ و فْترقُولُ: ، عي هتعما سلُ مكَانَ أَوا «وها أَيي
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اسالأَ، النوا السفْشم ،اموا الطَّعمأَطْعلُوا األرحام، وصو ،امنِي اسالنلُّوا وصو ،
  .)٣٧(»مٍتدخلُوا الْجنةَ بِسال

يقوم على أمرين هامني جيب احملافظة  )r(وهذا اهلدى والنور الذي جاء به حممد 
من أول ما دعا إليه  ولذلك كان ؛وحق اخللق -تبارك وتعاىل- عليهما مها حق اهللا 
   .بعد التوحيد أن دعا إىل صلة األرحام وعدم قطعها )r( سيد البشرية حممد
، فَذَكَر دخولَه علَى النبِيt قَالَ: قَالَ عمرو بن عبسةَ السلَميt  عن أَبِي أُمامةَ 

r َكَّة؟ قَالَ: ، بِمتا أَنم :لَه اأُ«قَالَ: فَقُلْتبِيى نعد« ،؟ قَالَ:  :فَقُلْتبِيا نمو
أَرسلَنِي بِصلَة «، فَقُلْت: بِأي شيٍء أَرسلَك؟، فَقَالَ: »-تبارك وتعاىل -أَرسلَنِي اُهللا«

معك؟  قُلْت لَه: فَمن » يشرك بِه شيءوأَنْ يوحد اُهللا الوثَان، وكَسرِ اَألاألرحام، 
   .)٣٨(لٌ ممن آمن بِهيومئذ أَبو بكْرٍ وبِال ، قَالَ: ومعه»حر وعبد«قَالَ: 
 ) لُهلَنِ :-صلى اهللا عليه وسلم -قَوسرِ اَألأَركَساألرحام و لَةثَي بِصو دحوأَنْ يو ان
نَّ النبِي َأل ؛لَةٌ ظَاهرةٌ علَى الْحثِّ علَى صلَة األرحامالهذَا فيه د،  يشرك بِه شيٌءاللَّه ال
r و ،يدحوا بِالتهناُألقَر اتبزح لَه ذْكُري لَملَةأَ بِالصدبا وههِمم ا ذَكَرمإِنورِ و٣٩()م(.  

ألصق ما يكون  ويف هذا دليل على أمهية صلة األرحام حيث كان هذا اخللق العظيم
مع اقترانه بالدعوة إىل التوحيد، وقد ظهر يف هذا البيان اهلجوم على  بدعوة اإلسالم

فقد جاءت رسالة خامت النبيني  األوثان بقوة، مع أا كانت أقدس شيء عند العرب
حتمل يف هدايتها وآداا وأخالقها ترغيبا يف التخلّق ذه املكرمة العظيمة  )r(حممد 
  تربط وشائج اتمع بأوثق عرى املودة واحملبة.اليت 

التحلي مبحاسن ومره بصلة األرحام، أسوة حسنة من أ )r(لنا يف رسول 
االحزاب: [ M È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁL  :- تعاىل - ، حيث قال األخالق

وكف عنه من التقاطع ، والتحاسد، مث ما ى عنه من التباغض، ] ٢١من اآلية 
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 تدابروا، وال تقَاطَعوا، ال «:r، قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا tي هريرةَ عن أَبِف، والتباعد
لتكون الفضائل  ؛)٤٠(» تحاسدوا، وكُونوا إِخوانا كَما أَمركُم اُهللاوال تباغَضوا، وال

وتكون ، وحماسن األخالق بينهم أنشر، ومستحسن اآلداب عليهم أظهر، فيهم أكثر
. / M 0  :-تعاىل - اخلري أسرع، ومن الشر أمنع فيتحقق فيهم قول اهللا  إىل

7 6 5 4 3 2 1L ]:فلزموا ، ]١١٠آل عمران
أوامره واتقوا زواجره فتكامل م صالح دينهم ودنياهم حىت عز م اإلسالم بعد 

  .وذل الشرك بعد عزه فصاروا أئمة أبرارا وقادة أخيارا، ضعفه
 نياملشركقد بقي على صلة أقاربه ) r(الرحم أن النيب  ومما يبني عظم شأن صلة
من ناحية الدعوة إىل اخلري، واألمر ومع ذلك كان يصلهم ، الذين آذوه أذية شديدة

، وإمنا خصهم اهللا باملعروف، والنهي عن املنكر، والتعاون على الرب والتقوى واإلحسان
  بالذكر لتأكيد حقهم.

[الشعراء:  M R Q P OL  : لَما نـزلَ، قَالtَعن أَبِي هريرةَ ف
يا بنِي كَعبِ بنِ «قُريشا، فَاجتمعوا، فَعم وخص، فَقَالَ:  rدعا رسولُ اِهللا  ]٢١٤

لُؤي، يا بنِي مرةَ بنِ كَعبٍ، يا بنِي عبد شمسٍ، ويا بنِي عبد مناف، ويا بنِي هاشمٍ، 
و نم كفْسي نذقةُ، أَنما فَاطيارِ، والن نم كُمفُسذُوا أَنقبِ، أَنطَّلالْم دبنِي عا بي

  .)٤١(»لهاسأَبلُّها بِبال أَملك لَكُم من اِهللا شيئًا غَير أَنَّ لَكُم رحما، إِني الالنارِ، 
 )r( هأمر :نسانية كرمية، ومما يدل على ذلكإ خالقأرسالة  )r(ن رسالة النيب إ

ملا يف ذلك من أثر يف  يف مرضه مما يدل على مكانة ورفعة صلة األرحام؛ بصلة الرحم
ونـزول ، وتوفيد القلوب، وإزالة العدوات والبغضاء، تقوية األواصر االجتماعية

  .الرمحة
  . )٤٢(»رحامكم أرحامكمأ«: قال يف مرضه r، أَنَّ رسولَ اللَّهt عن أَنسٍ 



 ) ٧٠العدد(  
 

 
-٢٢٢-

ولقد جاء التنويه بشأا فهي من أصول مكارم األخالق ملوضعها من سجايا رسول 
قال ، دائماً الذا ينبغي التذكري  ؛يف كثري من أقواله وأفعاله يف القرآن الكرمي )r(اهللا 
كما أن ، ]٤[القلم: M o n m l kL  :لنبيه الكرمي - وتعاىل سبحانه - اهللا

  ميم األخالق.تبت نفسه يعلل بعثته اىل اخللق رسوال )r(النيب 
  . )٤٣(»إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق« :قال r، عن النبِيt عن أَبِي هريرة ف

وكمال اخللق لفظ قصري يتناول يف معناه كثريا، فهو يشمل حب الفضيلة، 
حسان إيل اجلار والتمسك ا والقيام حبقها، ويشمل حسن العشرة، وصلة الرحم واإل

والرفق م والتواضع، وتوطئة الكنف هلم، ويشمل األناة  حب الناسوالقريب والبعيد، 
  .واحللم، ومنع اجلفوة

  صلة الرحم وأثرها على املسلم: املبحث الثاين
ألن البعد اإلنساين والعالقات االجتماعية  ؛أَوىل اإلسالم صلة الرحم أمهية كبرية

البشر، واإلسالم دين شامل عين بكل ما حيتاجه اإلنسان من ذات أثر كبري يف حياة 
لصلة الرحم  Uحوائج حياته ومعاشه، ومن متطلبات فطرته وغريزته، وقد جعل اهللا 

، فمن أجل أمهية كربى ورعاها رعاية عظمى، وخاصة الرحم املباشرة وأمهها الوالدان
بصلتهم جبميع  Uاهللا حق الوالدين، فقد أمر  - تعاىل - احلقوق وأعظمها بعد حقه 

فقد ، وال شك أن الدعاء من أهم أنواع الصلةأنواع الصلة من برهم واإلحسان إليهم، 
£ ¤ M :يف حمكم تنـزيله - تعاىل - قال اهللا ، به للوالدين خاصة Uأمر اهللا 

°  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥L :٢٤[اإلسراء.[  
£ ¤ ¥ ¦ §̈  M :- تعاىل - يف قوله  -جل شانه -خيرب اهللا 

© °  ̄® ¬ « ªL. أن يرمحهما برمحته  - تعاىل -ادع اهللا  :أي
كما ، أن يهديهما ألن من الرمحة ؛وال تكتف برمحتك الفانية وإن كانا كافرين، الباقية
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واستغنيت ، حىت استقللت بنفسي، فرمحاين وربياين صغريا، تعطفا علي يف صغري
   .)٤٤(عنهما في كربمها وعند وفاما

وصايا ة الرحم كلما كان الشخص أقرب، ويتضح ذلك من خالل وإمنا تتأكد صل
  يف احلديث التايل مبيناً ضرورة صلة الوالدين. r النيب

فَقَالَ: يا رسولَ اللَّه، منr  قَالَ: جاَء رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهt  عن أَبِي هريرةَ 
قَالَ: ثُم  »ثُم أُمك«قَالَ: ثُم من؟ قَالَ:  »مكأُ«أَحق الناسِ بِحسنِ صحابتي؟ قَالَ: 

  .)٤٥(»ثُم أَبوك«قَالَ: ثُم من؟ قَالَ:  »ثُم أُمك«من؟ قَالَ: 
 وألن الوفاء، وصاحب الرب يتعدى بره الوالدين واألبناء إىل األرحام واألقارب

الذين يتعامل معهم، ويف مقدمتهم  واإلحسان أصيل فيه فإنه يتميز به مع مجيع الناس
  ت. على توثيق هذه الصال  r ولذلك حث رسول اهللا ؛األقرب فاألقرب

  . )٤٦(»وا اَهللا وصلُوا أَرحامكُماتقُ«: r، قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا tعنِ ابنِ مسعود ف
تشمل صلة الرحم من األمور اليت حث عليها الدين احلنيف ورغب فيها، وهي 

 :اإلحسان إليهم باملال، واملعنوية مثل :أموراً معنوية وأخرى مادية، فاملادية مثل
مور الدين احلنيف واألخالق الفاضلة، وحثهم على أوتوجيههم ، تعهدهم بالتربية

ونصحهم ، الصالة فإا ركن اإلسالم وعموده وأمرهم باملعروف ويهم عن املنكر
اخلري،  سنة، فإن ذلك من أهم املهمات أن يوجهه إىلبالطرق ادية، واألساليب احل

ألن توجيهه إىل اخلري ينفعه يف الدنيا  ؛وهذا أعظم من صلته باملال إن كان يصله باملال
، وذلك يف حال أن يكون أولئك األقارب على احنراف وضالل وفساد، واآلخرة

وهو ، م هجرا مجيالوخيشى املسلم على نفسه أن ينساق وراءهم أو يتأثر م فليهجره
 وعظهم وتذكريهم، والذي ال أذى فيه وال قطيعة وعليه اإلكثار من الدعاء هلم

باملراسالت واهلاتف، وغري ذلك من الوسائل اليت تبقي تلك الصلة دون قطيعة ودون 



 ) ٧٠العدد(  
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M P O  حيث قال يف حمكم تنـزيله - تعاىل - وصدق اهللا ، تأثري منهم عليه
 R QL  :٢١٤[الشعراء.[  
وأنذر عشريتك من قومك األقربني ): r(ا آمرا نبيه حممد -جلّ ثناؤه - اهللا  يقول

الذين هم أقرب الناس إليك، وأحقهم بإحسانك الديين والدنيوي، وحذّرهم من عذابنا 
وىل وهدايتهم إىل احلق أن االهتمام بشأم أل ؛قربنيأن ينـزل م بكفرهم، وخص األ

  .)٤٧(ر مجيع الناسأقوم، وهذا ال ينايف أمره بإنذا
جماع دلَّ علَى فَرضية صلَة الرحمِ، من تركَها يكُونُ عاصيا، ويجِب صلَةُ واِإل(

الرحمِ وصلَك أو قَطَعك، فَإِنه قَد قيلَ: لَيس الْمواصلُ من يصلُ من وصلَه وإِنما 
صي نلُ ماصوهالْمقَطَع نلُ م ، همحكُونُ ري نم كذَل نى مثْنتسثُ الييبِح هلَيع اظَمعتي 

اهشم وا هكَم ،لَه ورِهضح نم ررضتيو لَهصأَنْ ي بحاِء اليضِ اَألغْنِيعي بف ونَ دبحي 
 ،هِمإلَي باِء الْقُرالْفُقَر أرحامهم نالِء المؤفَه ،مهلَتريِ صالْقَرِيبِ الْفَق نم طْلَبال يو 
 ،يماللَّئ ولْ هب نِيي إثْمِ الْغف كَألش ركنياَء والْفُقَر هتابفُو قَرجى ينغتي إذَا اسالَّذ هن

  .)٤٨()سبتهم إلَيهنِ
تعترب صلة الرحم من الواجبات اليت أخل ا كثري من الناس، واليت بتركها تتقطع 
أواصر األسر، وتتسع دائرة القطيعة، وتنحلُّ ا قوى اتمع حىت توارثها بعض األبناء 

خف ميزاا عند كثري من الناس اليوم، فقد نشأت الناشئة ونشأ  حيث عن اآلباء
الشباب بعيدين عن األرحام ال سيما مع الطفرة املادية اليت عمت اتمع، فنسيت 
احلقوق وأمهلت الواجبات حىت صار األرحام أغرابا ال يعرف بعضهم بعضا إال يف 

وإىل  Uاملناسبات العامة واملواسم اجلامعة، فحري باألمة أن تعود إىل كتاب را 
وتسود روح األلفة واملودة، ، تمع الفاضلكي يتحقق ا)؛ rا حممد (هدي نبيه

  .هلم -تعاىل - ويعود الناس إخوانا متحابني كما أراد اهللا 
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وجود صالت جوهرية بني الناس  لعل األكثر داللة على صلة الرحم القدمية هو
ألن صلة الرحم ومودة ذوي القرىب ؛ فهذه نعمة عظيمة تدل على سالمة القلب واحملبة

نجد كبار السن فيهم الرمحة فولذلك كان الناس خبري  ؛نسانيةمن أصول املكارم اإل
وجتدهم دائما يعصمون من كثري من الشرور والباليا إذ جتدهم من أوصل الناس 

  .للرحم
صلة الرحم ال تشغل عن طلب العلم أو الدعوة أو نفع الناس، واملسلم ال يستكثر 

وأحقهم بالعناية وأجدرهم  ذلك عليهم فرحم اإلنسان هم أوىل الناس يف الرعاية،
وأن يؤدي احلق ، فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتقي اهللا، باإلكرام واحلماية

  الذي عليه مع القريب والبعيد فهذه هي الصلة احلقيقية اليت يؤجر عليها.
رت نصوص الشرع فاظقد ت، فصلة الرحم من القضايا اليت حثنا عليها ديننا احلنيف 

والقرآن الكرمي والسنة النبوية يف هذا املعىن كثرية ، ة وفضلهايف عظم شأن الصل
فالواجب صلة الرحم حسب الطاقة بالزيارة إذا تيسرت، وباملكاتبة وباهلاتف ويشرع 

  .صلة الرحم باملال إذا كان القريب فقريا
ونةُ األقارب واإلحسان مٍ وتحية وهدية، وهي معاولَو بِسال صلَةُ الرحمِ واجِبةٌ( 

، إلَيهِم والتلَطُّف بِهِم، والْمجالَسةُ إلَيهِم والْمكَالَمةُ معهم، ويزور ذَوِي األرحام غبا
بِيلَة فَإِنَّ ذَلك يزِيد أُلْفَةً وحبا بلْ يزور أَقْرِباَءه كُلَّ جمعة أو شهرٍ، ويكُونُ كُلُّ قَ

وس نلَى مرِ عظَاهالترِ، واصني التةً فداحا ودي ةريشعالوو قارِ الْحي إظْهف ماهري  د
  .)٤٩()نه من الْقَطيعةبعضهم حاجةَ بعضٍ َأل

وصلة الرحم فضيلة إنسانية من أفضل وأشرف الفضائل االجتماعية اليت تربط 
وترد الشارد، ، وتدين القصي، تقرب البعيد فراد واألسر بوشائج الود واإلخاءاأل

وتتجلّى هذه الفضيلة اإلنسانية يف حسن املعاملة، ، وتغسل األحقاد، وتزرع املودات
السريرة وجة  ومشاركة الرب، وإيثار الفضل يف املنافع مع نقاء، وإحسان العشرة

  .وتبادل اخلريات، والعفو عن الزالت، ومعاونة احملتاج، العالنية



 ) ٧٠العدد(  
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الفضائل على توثيق عرى احملبة بني ذوي القرىب، جتمع القلوب على  وىوهي أق 
الصفاء، وتشد أواصر التآخي، جتمع حول من يتحلّى ا ويبذل يف سبيلها اجلود 

  . والرمحة
دقَةُ علَى الْمسكنيِ الصr :»، قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا tعن سلْمانَ بنِ عامرٍ 

  .)٥٠(»وصدقَةٌصدقَةٌ، وهي علَى ذي الرحمِ اثْنتان: صلَةٌ، 
عمال اليت يكون ا نفع األأعظم القربات، وأليهم من إن صلة الرحم واإلحسان إ 

قامة العالقات بني أفراد األسرة على أساس من إىل إصالح اتمع واألسرة مما يؤدي 
، ترابط والتكافل، فينصلح حال األسرة، وينصلح بصالحها حال اتمع بأسرهال

ألا داعية التراحم بني  ؛ومسيت القرابة رمحا، فيضاعف اهللا ملن يصل القرابة احلسنات
ليهم، والقيام باحلقوق الواجبة، والعدل إقرباء، واملراد حمبتهم ومواالم واإلحسان األ
  .لقريب املعسرنصاف، والنفقة على اواإل

ويف صلة الرحم من املصاحل الدنيوية التآزر والتالحم بني العائالت، وشعور كل 
  واحد منهم أنه كاجلزء من اآلخر.

مثَلُ الْمؤمنِني في توادهمr :» ،، قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا tعنِ النعمان بنِ بشريٍ 
 هِماطُفعتو ،هِمماحرتو دسالْج رائس ى لَهاعدت وضع هنكَى متإِذَا اش دسثَلُ الْجم

  .)٥١(»بِالسهرِ والْحمى
ألننا نستشعر وحدة  ؛صلة الرحم هلا أثر يف مد حبال الوصل باملسلمني شرقا وغربا

املسلمني، فهم على هدي نيب واحد، وهو منوذج لألمة يؤكد وحدا يف أصوهلا 
تقتصر  ال، فهي وأحكامها وتشريعاا، مناهجهاواصدها وغاياا، ويف أعماهلا ومق

، كما نعلمه من ديننا بالضرورة، وإمنا تشمل مجيع األمة على ذوي القرىب فحسب
من  [احلجرات: M  ̄® ¬L  :مؤكدا ذلك يف حمكم تنـزيله Uقال حيث 
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 [األنبياء: M 1 0 / . -L  خرى:أية آيف  - تعاىل - وقال ]، ١٠اآلية 
ونظام اآليات يدل على أن صلة الرحم له تأثري إجيايب كبري على عمران ، ]٩٢من اآلية 

وصلة الرحم باب عظيم من االقتصاد ، األرض، كما أن القطيعة إعالن بالفساد
اإلسالمي، فإن اتمع الذي أنشئ على اإلحسان إىل األقربني، واإلنفاق على 

  .صلة األرحامقويت فيه قيمة ، احملتاجني
لعموم  ؛صلة الرحم من األمور الواجبة على املكلفني من الرجال والنساء مجيعا 

ملا فيها من اخلري الكثري من تأليف القلوب ومجعها ؛ ثار الرمحةآثر من أاألدلة، وهي 
على احملبة واأللفة والتعاون، وكبح العداوة والبغضاء، ويكون ذلك على قدر 

رم، واإلحسان إليهم، ومد يد العون هلم، وعليك دعوم إىل االستطاعة، وذلك بزيا
  .اخلري باليت هي أحسن

عن طريق تعلم األنساب، والعناية ا ا ال بد من معرفته اوأن الرحم اليت جتب صلته
 الرسول حثنا ذلكومن أجل ، ليتواصل الترابط والتراحم بينهم ؛ونقلها إىل األجيال

)r (على تعلم األنساب.  
 تعلَّموا من أَنسابِكُم ما تصلُونَ بِه« :قَالَ rعنِ النبِيt ، ن أَبِي هريرةَ عف 

  .)٥٢(»األثرِ صلَةَ الرحمِ محبةٌ في اَألهلِ، مثْراةٌ في الْمالِ، منسأَةٌ في فَإِنَّ، أَرحامكُم
  صلة الرحم الكافرة: املبحث الثالث

ليهما يف الدنيا باملعروف، وبترك طاعتهما إبرب الوالدين واإلحسان  I وصى اهللاأ
مما يدل على حماسن الشريعة اإلسالمية، ولو كانا على غري دين اإلسالم ، يف معصية اهللا

  ومدى تأكيد اإلسالم على وئام العالقات األسرية.
M _ ^ ] \ [ Z Y X  :- تعاىل - الدالة على ذلك قوله  اآلياتومن 

a ` d c be i h g fL :١٥ من اآلية [لقمان[.  



 ) ٧٠العدد(  
 

 
-٢٢٨-

يف هذه اآلية  I أمر اهللا Mi h g fL  :- تعاىل - ففي قوله 
مبصاحبة الوالدين املشركني يف الدنيا بالرب والصلة والعشرة اجلميلة، وهو ما يرتضيه 
الشرع كإطعامهما وكسوما وعدم جفائهما وعيادما إذا مرضا مع النهي عن 

  .)٥٣(رك طاعتهما يف الش
يةُ دليلٌ علَى صلَة الْأَبوينِ الْكَافرينِ بِما أَمكَن من الْمالِ إِنْ كَانا فَقريينِ، واآل( 
   .)٥٤()نة الْقَولِ والدعاِء إِلَى اإلسالم بِرِفْقٍوإِال

إليهم،  يتضح لنا أن طاعة الوالدين واجبة باملعروف ولو كانا كافرين من اإلحسان
  وترغيبهم يف الدين اإلسالمي، وكل ما تدعو إليه حاجتهم.

ويسمو نيب اإلسالم بتوجيهاته الكرمية إىل ذروة اإلنسانية؛ إذ يوصي بصلة الوالدين 
  واإلحسان إليهما ولو كانا على غري دين اإلسالم يف عدة أحاديث نورد منها:

، rأَتتنِي أُمي راغبةً، في عهد النبِي  ما قَالَتt :أَسماُء بِنت أَبِي بكْرٍ عن 
 بِيالن أَلْتفَسr :َا؟ قَاللُهآص :»معن« ا: - تعاىل -، فَأَنـزلَ اللَّهيهف  M L K J I

Q P O N ML :٥٥( ]٨ من اآلية [املمتحنة(.  
بِأَنْ يكُونا مسلمينِ، بلْ   يختص بِر الْوالدينِال(: - رمحه اهللا تعاىل –قال القرطيب 

  .)٥٦( )إِنْ كَانا كَافرينِ يبرهما ويحِسن إِلَيهِما
صلة الوالدين،  -تعاىل -يتبني لنا أن من أوجب الواجبات بعد عبادة اهللا 

واإلحسان إليهما فقد أكد القرآن الكرمي على برمها، وإجابة مطالبهما وحتقيق 
  عة أمرمها حىت يف حالة شركهما ما مل تكن يف معصية اهللا.رغبتهما، وطا

من حماسن تعاليم اإلسالم: أنه مل يكتف بصلة الرحم املسلمة فحسب، بل تعداها 
إىل صلة الرحم وإن كانت كافرة، وذلك بربهم واإلحسان إليهم، وصلتهم مبا 

ا أعده اهللا حيتاجون إليه، والنصيحة هلم، ودعوم باليت هي أحسن، وتذكريهم مب
   للمؤمنني التائبني يف الدنيا واآلخرة.
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M N M L K J I  :- سبحانه وتعاىل - وقد جاء هذا املعىن واضحا يف قول اهللا
Y X W V U T S R Q P OZ  _  ̂ ] \ [L 

  ].٨[املمتحنة:
ين عاهدوا الْمؤمنِني  ينهى عن بِر أَهلِ الْعهد من الْكُفَّارِ الَّذال - سبحانه - نَّ اللَّهإ

في صلَة الَّذين لَم يعادوا الْمؤمنِني  - تعاىل - يةُ رخصةٌ من اللَّه هذه اآلف علَى ترك الْقتالِ
ملُوهقَاتي لَمو M Y XL  الْبِربِاإلحسان و يهِملُوا فدعوت نطًا مسق مطُوهعت

   .)٥٧( م علَى وجه الصلَةأَموالكُ
مل ينه عن صلة الكفار الذين مل ينصبوا  -تعاىل - ففي هذه اآلية يتبني لنا أن اهللا  

احلرب للمسلمني، حيث أمر باإلحسان إليهم ومكافأم باملعروف، وصلتهم بكل ما 
له أقارب  فاإلسالم ال مينع صلة األرحام حىت مع الكافرين فمن كانتدعو إليه احلاجة، 

  . كفار فإنه يؤمر باإلحسان إليهم
نسانيته إواإلحسان فاإلسالم يسمو بسماحته و صلة الرحم من أبرز جوانب الرب 

ن يف ذلك تقوية ألواصر العالقات أل ؛وذلك بصلة األرحام ولو كانوا من غري املسلمني
قد أبقى صلته  )r(ن النيب أ :ومما يدل على ذلكسر املتقاربة، فراد األأاالجتماعية بني 

  .مع أقاربه وهم كفار
، قَالَ: لَما حضرت أَبا طَالبٍ - رضي اهللا عنهما -عن سعيد بنِ املُسيبِ، عن أَبِيه ف

 بِيالن هلَيلَ عخفَاةُ دالوrِبةَ، فَقَالَ النيأَبِي أُم نب اللَّه دبعلٍ وهو جأَب هدنعو ، يr :
"، فَقَالَ أَبو جهلٍ، وعبد اللَّه بن اللَّه أُحاج لَك بِها عند اللَّه ي عم، قُلْ: الَ إِلَه إِالَّأَ«

دبع لَّةم نع غَبربٍ أَتا طَالا أَبةَ: يياملطلب، أَبِي أُم بِيفَقَالَ النr :»ا َألم نَّ لَكرفغتس
كنع هأُن لَم« ،:فَنـزلَت  M ; : 9 8 7 6 5 4 3

 G F E D C B A @ ? > = <L  :٥٨(]١١٣[التوبة(.  
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إىل الغري  ن، واإلهداءصلة الرحم حممودة يف كل دييتضح لنا من خالل ما سبق أن 
ن يصل رمحه ولو كانوا كافرين أو عصاة، أنسان اإل فيجب على، من مكارم األخالق

 . اإلنابة وإىل الطاعة بقدر استطاعته، ويبذل كل جهده يف ذلكمع دعوم إىل
  مثرات صلة الرحم: املبحث الرابع

صلة الرحم من األمور الواجبة حكما والعظيمة أجرا وذلك ما شهدت به اآليات، 
وبينته األحاديث النبوية، ففضائلها كثرية، ومثراا حمققة وعوائدها مجة يف حياة املسلم 

يف  ةملا يترتب على ذلك من خريات كثري ؛- تعاىل -ه، فهي موجبة لرضا اهللا وبعد وفات
والذكر اجلميل، وهذا ، الدنيا من بركة يف الرزق، وتوايل الربكات، والتوفيق يف احلياة
والدرجات الرفيعة ، يدرك كثريا باحلس واملشاهدة، ويتحدث الناس به ويعرفونه

  .- تعاىل - واألجر العظيم يف اآلخرة بفضل اهللا 
  .صلة الرحمونذكر من خالل هذا البحث بعضا من مثرات  

  الرحم تشهد للواصل بالوصل يوم القيامة. -١
وكُلُّ رحمٍ آتيةٌ يوم الْقيامة أَمامr :» سمعت رسولَ اِهللا  قَالَ: tعنِ ابن عباسٍ 

إِنْ كَانَ و ،لَةبِص لَه دهشا، تبِهاحاصهإِنْ كَانَ قَطَع ،ةيعبِقَط هلَيعا، ولَه٥٩(»ص(.  
  صلة الرحم سبب لدخول اجلنة. -٢

 ارِيصاَألن وبأَبِي أَي نعt ًالجلُنِي  أَنَّ رخدلٍ يمأخربنِي بِع ،ولَ اللَّهسا رقَالَ: ي
؟ فَقَالَ را لَهم ا لَهم :مةَ، فَقَالَ القَواجلَن ولُ اللَّهسr :»ا لَهم بأَر«  بِيفَقَالَ النr: 

  . )٦٠(»وتصلُ الرحم، تعبد اللَّه الَ تشرِك بِه شيئًا، وتقيم الصالَةَ، وتؤتي الزكَاةَ«
فهي ون على املرء احلساب يوم  -تعاىل -صلة الرحم امتثال ألمر اهللا  -٣

  القيامة.
  أهل اإلميان بأم يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل. I صف اهللافقد و 
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; > = < ? @ M G F E D C B A  :- تعاىل -قال 
 HL :٢١[الرعد.[  

ظَاهر في صلَة األرحام،  M B A @ ? > = < ;L  :- تعاىل - ففي قوله 
وهو مع ذَلك يتناولُ ، عروفوبذْلِ الْم، واإلحسان إِلَيهِم وإِلَى الْفُقَراِء والْمحاوِيجِ

اتالطَّاع يعمج  M D CL  وخيافون اهللا أن يقطعوهاكي ذَلف ونَ اللَّهباقري 
MG F EL يارِ فذَا أَاآل الدهفيعاقبهم على قطعها فَل ةرلَى خع مهرم

سكَناتهِم وجميعِ أَحوالهِم الْقَاصرة ستقَامة في جميعِ حركَاتهِم والسداد واال
ةيدعتالْم٦١(و(.  

  صلة الرحم شعار اإلميان باهللا واليوم اآلخر. -٤
من كَانَ يؤمن بِاللَّه واليومِ اآلخرِ فَلْيكْرِم « :قَالَ r، عنِ النبِيt عن أَبِي هريرةَ 

فَهيكَانَ، ض نمو همحلْ رصرِ فَلْيمِ اآلخواليو بِاللَّه نمؤي ، بِاللَّه نمؤكَانَ ي نمو
تمصيا أو لريقُلْ خرِ فَلْيمِ اآلخوالي٦٢(»و(.  

  الرزق.يف بسط الالعمر و لربكة يفصلة الرحم سبب ل -٥
 كالنِ مسِ بأَن نعtَّولَ اللسر تعمقَالَ: س ، هr :ُقُولطَ «، يسبأَنْ ي هرس نم

همحلْ رصفَلْي ،ي أَثَرِهف أَ لَهسنأو ي ،هقي رِزف ٦٣(»لَه(.  
دخال السرور إجليلة بصلة الرحم، و ايف احلديث السابق حكم) r( بني النيب 

له لقيامه  عليه ودعاء م يدعون له بعد موته، فألسنة الناس ثناءأل ؛على األرحام
  .بواجب القرابة، ورمبا استمرت هذه الذكرى أمدا طويال

  .صلة الرحم تعجل الثواب وقطيعتها تعجل العقاب -٦
لَيس شيٌء أُطيع اَهللا فيه أَعجلَ ثَوابا «: rقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  tعن أَبِي هريرةَ 

عجلَ عقَابا من الْبغيِ وقَطيعة الرحمِ، والْيمنيِ من صلَة الرحمِ، ولَيس شيٌء أَ
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  .)٦٤(»قعفَاجِرة تدع الديار بالالْ
  من أسباب السالمة من اللعنة، والنجاة من النار. صلة الرحم  -٧
M ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w  :- تعاىل - قال  

 ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦L :٢٥[الرعد[.  
صلة الرحم تدفع عن الواصل ميتة السوء، فهي من األسباب اليت تؤدي  -٨

  بصاحبها إىل اخلامتة احلسنة.
  يلع نعt َقَال ، بِيقَالَ النr: » يف لَه عسويو ،رِهمي عف لَه دمأَنْ ي هرس نم

توِء، فَلْيةُ السيتم هنع فَعديو ،هقرِزهمحلْ رصلْيو ٦٥(»قِ اللَّه(.  
  صلة الرحم تثمر األموال وتعمر الديار.  -٩

الديار،  لَيعمر بِالْقَومِ Uإِنَّ اَهللا «: rقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  tعنِ ابنِ عباسٍ 
قيلَ: وكَيف ذَلك يا  »ا لَهمموالَ، وما نظَر إِلَيهِم منذُ خلَقَهم بغضويثْمر هلم اَأل

  .)٦٦(»بِصلَتهِم أرحامهم«رسولَ اِهللا؟ قَالَ: 
  .صلة الرحم تغفر الذنب وتكفر اخلطايا -١٠

  رمنِ عاب نعt بِيى النالً أَتجأَنَّ ر ،r  ابذَن تبي أَصولَ اِهللا، إِنسا رفَقَالَ: ي
قَالَ: قَالَ: هلْ لَك من خالَة؟ قَالَ: الَ،  هلْ لَك من أُم؟«؟ قَالَ:  توبةٌعظيما فَهلْ لي 

 ،معانه٦٧(»قَالَ: فَبِر( .  
  .صلة الرحم تيسر سبيل احلساب وتدخل صاحبها اجلنة -١١

ثالث من كن فيه حاسبه اهللا «:rقَالَ رسول اِهللا  ، قَالَ:t عن أيب هريرة
نيب اهللا بأيب أنت وأمي؟ قال:  سريا وأدخله اجلنة برمحته قالوا: وما هي ياحسابا ي

وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك فإذا فعلت ذلك فإنه ، تعطي من حرمك
  .)٦٨(»يدخلك اجلنة برمحته
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  ).rصلة الرحم تنفيذ لوصيه الرسول ( -١٢
 أَبِي ذَر نعt ، :َي «قَاليللانِي خصأَوr َلأَنْ  أَنْ أَصو ،تربإِنْ أَدي ومحر

قأَنْ الأَقُولَ الْحا، ورإِنْ كَانَ مأْ، وةُ ال تملَو ي اللَّهذَنِي فخ نإِلَى م ظُرأَنْ أَنمٍ، وئ
حولَ  وأَنْ أُكْثر من قَولِ ال  أَنظُر إِلَى من فَوقي، وأَنْ أُجالس الْمساكنيوالتحتي، 

  .)٦٩(»بِاللَّه وال قُوةَ إِالَّ

صلة األرحام والتواصل معهم ومساعدم وتفقد أحواهلم وإكرامهم من  -١٣
  .أهم أسباب قبول األعمال

إِنَّ أَعمالَ بنِي آدم «: يقول r، قَالَ: سمعت رسولَ اِهللا tعن أَبِي هريرةَ 
  .)٧٠(» يقْبلُ عملُ قَاطعِ رحمٍفَالالْجمعة،  تعرض كُلَّ خميسٍ لَيلَةَ

  صلة الرحم من اخلصال اليت تبقى عليك من بر الوالدين بعد موما. -١٤
 يداعةَ السبِيعنِ رب كالم ديأَبِي أُس نعtنيم، قَالَ: ب ولِ اللَّهسر دنع نحا نr :

نلٌ مجر اَءها  إِذْ جمهرٌء أَبيش يوأَب بِر نم يقلْ به ،ولَ اللَّهسا رةَ، فَقَالَ: يلَمنِي سب
ستغفَار لَهما، وإِنفَاذُ عهدهما من واالةُ علَيهِما، نعم الصال«بِه بعد موتهِما؟ قَالَ: 

  .)٧١(»بِهِما، وإِكْرام صديقهِما ي ال توصلُ إِالَّوصلَةُ الرحمِ الَّتبعدهما، 
* * *  
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  الخاتمة
  

ن من لطف اهللا ورمحته أن جعل صلة األرحام من أعظم القربات والطاعات، بل إ
فمن ، جعل عاقبة هذه الصلة يف الدنيا زيادة ومناء وبسط يف األرزاق بشىت أنواعها

وذلك بإعطائهم من مال ، سعا فعليه بصلة الرحمأحب أن يرزقه اهللا رزقا مباركا وا
، ويقول هلم قوال لينا، ويزورهم يف اهللا، اهللا ما يكفيهم ويسد حاجام الضرورية

ويهدي إليهم ما يستل به سخيمة ، ويعلمهم أمور دينهم، وحينو عليهم، ويتلطف معهم
  إىل غري ذلك من الصالت املشروعة.، قلوم
وصلت إليها الباحثة من خالل هذا البحث نسرد منها على تأهم النتائج اليت  من 

  سبيل اإلجياز ما يأيت: 
وورد التأكيد يف شأا ، مشروعية صلة الرحمبالكتاب والسنة واإلمجاع ثبت  أوال:

بأن من وصلها وصله اهللا ومن قطعها قطعه اهللا، وهذا يشمل كل قريب متحقق 
  .القرابة صادق عليه اسم الرحم

أعظم ما يبعث على تعاهد األرحام وصلتهم هو خوف اهللا وخشيته، إن  ثانيا:
; > = < ? @ M B A  :-تعاىل - قال ، وهذا ال يكون إال عند أهل اإلميان

 H G F E D CL :٢١[الرعد.[ 
ورد من النصوص الشرعية ما يدل على فضل صلة األرحام، وما له من األجر  ثالثا:

الدنيا ملن وصل رمحه، وينـال املكـارم يف اليـوم    والثواب العظيم فيعجل له اخلري يف 
اآلخر، وباملقابل ورد يف النصوص الشرعية ما يدل على أن قطعيـة الـرحم معصـية    

  .يف الدنيا واآلخرة ، فالوعيد فيها شديدكبريومرتكبها مرتكب ألمث ، كبرية
جعل اإلسالم صلة الرحم من الفرائض اليت ال غىن للمجتمع عنـها فيبشـر    رابعا:
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الواصلني ألرحامهم بالوصل من اهللا هلم، وحيذر من القطيعة ويعدها فسادا يف األرض، 
M Y X W V U T S R Q P O N  :-تعاىل -قال 

 ` _ ^ ] \ [ ZL  حممد]r:٢٣-٢٢[.  
ن من اآلداب الشرعية واحلقوق االجتماعية اليت فرضها اإلسالم صلة أ خامسا:

نسب، ومعىن صلتهم اإلحسان إليهم بكل ما  الرحم، وهم األقارب الذين بينك وبينهم
  ..تقدر عليه من وجوه اإلحسان

 اليت يتقرب ا العبد لينال رضا ربه ةصلة األرحام من أهم األعمال الصاحل سادسا:
ينبغي ملن أراد وجه اهللا والدار اآلخرة أال تؤثر عليه إساءة من أحسن ، ف- عز وجل - 

املعروف، فإن إساءة املسيء لن تضره، فعليه أن  إليه، وال متنعه من اإلحسان ومواصلة
   يقصد بعمله وجه اهللا والدار اآلخرة لينال ثواب اهللا على عمله.

ن اإلسالم مبا يدعو له من األخالق الفاضلة اليت من مجلتها صلة األرحام إسابعا: 
عىن وصلة األرحام تؤكد هذا امل، هلو دين احلق، فهو يدعو إىل متاسك اتمع ووحدته

وتقويه يف نفوس أفراد اتمع املسلم، وتبقى أواصر الصلة بني أفراد هذا اتمع قوية 
  .ومتني

فهو ، ودين الرب والرمحة، صلة الرحم من حماسن الدين فاإلسالم دين الصلة ثامنا:
 مما جيعل مجاعة املسلمني مترابطة متآلفة مترامحة، يأمر بالصلة، وينهى عن القطيعة

  نظمة األرضية اليت ال ترعى ذلك احلق، وال توليه اهتمامها.خبالف األ
صلة الرحم من أهم أعمال القلوب اليت ينبغي للمسلم االهتمام والعناية ا  :تاسعا

فهي دليل على حسن أخالق اإلنسان مما ملن أراد الفوز والفالح يف الدنيا واآلخرة، 
، للذكر اجلميل، جملبة للثناء احلسن فهي مدعاةجيعله من األشخاص املقبولني اجتماعيا، 

   .وبالتايل فإا تذيع صيته احلسن، ومسعته العطرة
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 منيعا،  حصنا يكون والتراحم التواصل على أفراده حيرص الذي اتمع نإ عاشرا:
 العـامل ميد  متني اجتماعي وبناء متماسكة، أسر ذلك عن وينشأ صامدة، وقلعـة
 مشاعل حيملون الذين واملصلحني والدعـاة املعلمنيو واملفكرين واملوجهني بالقادة
  .أمجعني الناس وإىل أمتهم، أبناء إىل النور ومصابيـح اهلداية،

احلمد هللا الذي أعانين على إمتام هذ البحث على هذه الصورة، وله املنة أوال  
M ÕÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É  :يف حمكم تنـزيله -تعاىل -وآخرا، قال 

 Ú Ù Ø × ÖL ] :٧٠القصص[.  
وإن يكن فيه ، فهذا ما من اهللا به علي، فإن يكن صوابا فمن اهللا الكرمي الوهاب

فالكمال هللا وحده، والنقص والقصور ، فتلك سنة اهللا يف بين اإلنسان، خطأ أو نقص
واختالف وجهات النظر من صفات البشر، وحسيب أين قد حاولت التسديد واملقاربة، 

وينفع به مجيع ، أسأل أن ينفعين بذلك ، واَهللاUبتوفيق اهللا وبذلت اجلهد ما استطعت 
  املسلمني إىل يوم الدين إنه على كل شيء قدير وباإلجابة جدير.

* * *  
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  حواشي البحث
   

)، ٧٢٦/ ١١لسان العـرب: ( و)، ١٨٤٢/ ٥انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري: () ١(
  ).٥/١٩٢النهاية يف غريب احلديث واالثر: (و
  .)٢١٤/ ٢( ، انظر: تفسري أيب السعود:٣٠٨/ ٥) تفسري القرطيب: ٢(
  ).١١٣، ١١٢/ ١٦() شرح النووي على صحيح مسلم: ٣(
  ).  ٢١٠/ ٢النهاية: ( ، و)١٢/٢٣٠/٢٣١لسان العرب: (و)، ٢/٤٩٨) انظر: معجم مقاييس اللغة: (٤(
  ).  ٣١/١٧١تفسري الرازي: (و)، ٧٦٠/ ٤( :تفسري الزخمشري، و)٩٢٤/ ١تفسري السعدي ( :) انظر٥(
  ).٤٩٨/ ٢)، انظر: معجم مقاييس اللغة: (٤١٤/ ١٠)، انظر: فتح الباري: (٢١٠/ ٢) النهاية: (٦(
) شـرح  ٨( ).٣٠/ ٦)، حتفة األحوذي: (١٠/٤١٤)، فتح الباري: (٧/ ٥انظر: تفسري القرطيب: ( )٧( 

/ ١٠(: لطييب الكاشف عن حقائق السـنن )، انظر: شرح املشكاة ل٢٠١/ ٢النووي على صحيح مسلم: (
)، ١٩١/ ٥)، النهايـة: ( ١١/٧٢٨) انظر: لسان العـرب: ( ٩(. )٨٥)، انظر: الدين النصيحة: (٣١٥٤

تفسـري ابـن   و)، ٢/ ٥) انظر: تفسري القرطيب (١٠( ).١٠٧التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية: (
) أخرجه البخـاري:  ١١( .)١/١٦٣(السعدي: )، تفسري٤٨١/ ٩تفسري الرازي: (و)، ٢٠٦/ ٢كثري: (
/ ٤٥]، وأخرجه مسـلم:  ٥٩٨٧)، حديث رقم [٥/ ٨/ كتاب األدب، باب من وصل اهللا وصله، (٧٨

 ].٢٥٥٤)، حديث رقم [١٩٨٠/ ٤/ باب صلة الرحم وحترمي قطيعتها، (٦كتاب الرب والصلة واآلداب، 
) أخرجـه  ١٤). (١٠/٤١٨البن حجر () فتح الباري ١٣). (٤١٨/ ١٠) فتح الباري البن حجر (١٢(

وأخرجه ابـن  ، ]٥٩٨٨)، حديث رقم [٨/٦/ كتاب األدب، باب من وصل اهللا وصله، ( ٧٨ :البخاري
]. ٤٤٤)، حديث رقـم [ ١٨٨/ ٢حبان يف صحيحه: كتاب الرب واإلحسان، باب صلة الرحم وقطعها، (

  ).  ١٠/٤١٨) فتح الباري البن حجر: (١٥(
، وأخرجه ]٥٩٨٤[)، حديث رقم ٥/ ٨كتاب األدب، باب امث القاطع، ( /٧٨) أخرجه البخاري: ١٦(

)، حديث رقم ١٩٨١/ ٤/ باب صلة الرحم وحترمي قطيعتها، (٦/ كتاب الرب والصلة واآلداب، ٤٥مسلم: 
)، حديث رقم ١٣٣/ ٢/ كتاب الزكاة، باب يف صلة الرحم، (٩، وأخرجه ايب داوود يف سننه، ]٢٥٥٦[
  ).  ٣١٦٢/ ١٠)، انظر: شرح املشكاة: (١١٣/ ١٦نووي على مسلم: () شرح ال١٧( .]١٦٩٦[
  .  )١/٤٠١)، وانظر: أحكام القرآن البن العريب (٦/ ٥) تفسري القرطيب:(١٨(
    .)٢١٥/  ٥() شرح رياض الصاحلني: ١٩(
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  .)٤١٨/ ١٠(: ) فتح الباري٢٠(
/ ٣( :سـري: البيضـاوي  تف)، ١٩٦/ ٣(، تفسري: السـمعاين:  )٢٧٩/ ١٧(انظر: تفسري الطربي:  )٢١(

   ).٤٤٧/ ١( تفسري السعدي:)، ٢٣٨
  .)١٣٨تنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء واملرسلني للسمرقندي (ص:  انظر: )٢٢(
/ كتاب الوصايا، باب اذا وقف ارضا ومل يبني احلدود فيهـا فهـو جـائز،    ٥٥ أخرجه البخاري: )٢٣(

/ باب فضل ١٤/ كتاب الزكاة، ١٢جه مسلم: ]، وأخر٢٧٦٩، حديث رقم [)٤/١١(وكذلك الصدقة، 
حديث رقـم  )، ٦٩٣/ ٢(النفقة والصدقة على االقربني والزوج واالوالد، والوالدين ولو كانوا مشركني، 

]٩٩٨[ .  
  ).  ٣٥/ ١٤( عمدة القاري شرح صحيح البخاري:، وانظر )٨٦/ ٧شرح النووي على مسلم ( )٢٤(
]، ٧٦٠٣، حـديث رقـم [  )٣٤٧/ ١٠(/ صلة األرحام،  ٥٦أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان:  )٢٥(

   ].١٠١١)، حديث رقم [٤٩٢/ ٢(وأخرجه ابن السري يف الزهد: باب صلة الرحم، 
، ]٥٩٩١[)، حديث رقم ٨/٦/ كتاب األدب، باب ليس الواصل باملكافئ (٧٨) أخرجه البخاري: ٢٦(

باب ما جـاء يف صـلة الـرحم،     /١٠، )r/أبواب الرب والصلة عن رسول اهللا (٢٥وأخرجه الترمذي: 
  .]١٩٠٨[)، حديث رقم ٣/٣٨٠(
    .)١٠/٤٢٤( فتح الباري البن حجر:) ٢٧(
 حـديث )، ١٩٨٢/ ٤(باب صلة الرحم وحترمي قطيعتها،  /٦، كتاب األدب /٤٥: مسلم ) أخرجه٢٨(

، وأخرجه البـزار يف  ]٩٣٤٣[)، حديث رقم ١٥/١٩٨، وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده:(]٢٥٥٨[رقم 
  . ]٨٣٢٣[)، حديث رقم ١٥/٨٠سنده: (م
  ).١١٥/  ١٦( شرح مسلم:) ٢٩(
) ٣١). (١/٧٤٩(تفسري السعدي:)، ٨/١٤(تفسري أيب السعود: )، ٧/١٨١(انظر: تفسري ابن كثري: )٣٠(

العدو القاطع الذي يضمر عداوته ويطوي عليه كشحه: أي باطنه، والكشح اخلصـر، يعـين ان    الكاشح:
  رحم القاطع املضمر العداوة يف باطنه.افضل الصدقة على ذي ال

  ).  ١/٦٨٢(لمنذري:لالترغيب والترهيب )، انظر: ٤/١٧٦( النهاية البن االثري:انظر:  
 يف سـننه:  مياالدر، وأخرجه ]٢٣٥٣٠، حديث رقم [)٣٨/٥١١(أخرجه االمام أمحد يف مسنده:) ٣٢(
يف  ابن خزميةوأخرجه ]، ١٧٢١[م رق، حديث )١٠٤٥/ ٢(/ كتاب الزكاة، باب الصدقة على القرابة، ٣

  ].٢٣٨٦حديث [، )٤/٧٧(: كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على ذي الرحم، صحيحه
لَوالَ إِذْ سمعتموه ظَن املُؤمنـونَ واملُؤمنـات،   [/ كتاب تفسري القرآن، باب ٦٥) أخرجه البخاري: ٣٣(
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/كتاب التوبـة،  ٤٩، وأخرجه مسلم: ]٤٧٥٠[)، حديث رقم ٦/١٠١، (]١٢[النور:  ]بِأَنفُِسهِم خيرا 
، وأخرجـه ابـن   ]٢٧٧٠[)، حديث رقم ٤/٢١٢٩/ باب يف حديث االفك وقبول توبة القاذف، (١٠

  .]٤٢١٢[)، حديث رقم ٢١/ ١٠حبان يف صحيحه: كتاب النكاح ، بابا القسم، (
   .)٢٣٥/ ١٣عمدة القاري شرح صحيح البخاري () ٣٤(
/ ٦(الضـحى،   ]ماودعك ربـك ومـاقلى  [/ كتاب تفسري القرآن، باب ٦٥خاري: أخرجه الب) ٣٥(

 / باب بدء الوحي اىل رسـول اهللا ٧٣/ كتاب اإلميان، ١]، وأخرجه مسلم: ٤٩٥٣حديث رقم [)، ١٧٣
)r( ،)١٦٠، حديث رقم [)١٣٩/ ١.[  
)، ١/٨)، (r/ كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي اىل رسول اهللا (١أخرجه البخاري:  )٣٦(

) اىل هرقـل  r( / باب كتاب الـنيب ٢٦/ كتاب اجلهاد والسري، ٣٢، وأخرجه مسلم: ]٧[حديث رقم 
  .]١٧٧٣[)، حديث رقم ١٣٩٣/ ٣يدعوه اىل اإلسالم، (

، حـديث رقـم   )٩١٥/ ٢(/ كتاب الصالة ، باب فضل صالة الليل، ٢أخرجه الدرامي يف سننه:  )٣٧(
، كتاب الزكاة، باب التحريض على صدقة التطوع  / ٢٢ اإلميان:وأخرجه البيهقي يف شعب ، ] ١٥٠١[
)، حـديث رقـم   ٢٠١/ ٣٩(]، وأخرجه اإلمام أمحـد يف مسـنده:   ٣٠٩٠)، حديث رقم [٥٧/ ٥(
]٢٣٧٨٤.[  
/ باب اسالم عمرو بن عبسة، ٥٢/ كتاب صالة املسافرين وقصرها، ٦) أخرجه مسلم يف صحيحه: ٣٨(
/ كتاب قسم الفيء والغنيمة، ٣٧رجه البيهقي يف السنن الكربى: ، وأخ]٨٣٢[) ، حديث رقم ٥٦٩/ ١(

ابةُ( بايالْبِد بِه قَعي نمو انيولَى الدِء عطَاِء الْفَي١٣٠٩٥[ )، حديث رقم٦٠٠/ ٦)، (إِع .[  
  ).  ١١٥/ ٦شرح النووي على مسلم ( )٣٩(
حتـرمي الظـن والتجسـس وحنومهـا،     / باب ٩/ كتاب الرب والصلة واآلداب، ٤٥أخرجه مسلم:  )٤٠(
/ باب مـا  ٢٤/ أبواب الرب والصلة، ٢٥، وأخرجه الترمذي يف سننه: ]٢٥٦٣[)، حديث رقم ٤/١٩٨٦(

  . ]١٩٣٥[)، حديث رقم ٣/٣٩٣جاء يف احلسد، (
وأَنذر عشـريتك  [: -تعاىل -باب في قَوله /  ٨٩/ كتاب اإلميان، ١) أخرجه مسلم يف صحيحه: ٤١(
/ كتاب ٣٠، وأخرجه النسائي يف السنن: ]٢٠٤[)، حديث رقم ١٩٢/ ١، (]٢١٤[الشعراء:  ]قْربِنيَألا

، وأخرجه ابـن حبـان يف   ]٣٦٤٤[)، حديث رقم ٢٤٨/ ٦الوصايا، باب إذا أوصى لعشريته األقربني، (
  . ]٦٤٦[)، حديث رقم ٤١٢/ ٢صحيحه: كتاب الرقاق، باب اخلوف والتقوى، (

)، ١٧٩/ ٢حبان يف صحيحه: كتاب الرب واإلحسان، باب صلة الـرحم وقطعهـا، (   ) أخرجه ابن٤٢(
  . ]٤٣٦[حديث رقم 



 ) ٧٠العدد(  
 

 
-٢٤٠-

، وأخرجه البزار يف مسـنده:  ]٨٩٥٢[)، حديث رقم ١٤/٥١٢أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده: ( )٤٣(
/ صـلة األرحـام،   ٥٦، وأخرجه البيهقـي يف شـعب اإلميـان:    ]٨٩٤٩[)، حديث رقم ١٥/٣٦٤(
   .]٧٦٠٩[يث رقم )، حد١٠/٣٥٢(
). ٢٥٢/ ٣ :)، تفسري البيضـاوي) ٥/٦٤( تفسري ابن كثري:)، ٤٢٠/ ١٧(الطربي:  انظر: تفسري )٤٤(
)، حديث رقـم  ٢/ ٨/ كتاب األدب، باب من احق الناس حبسن الصحبة، (٧٨أخرجه البخاري:  )٤٥(
)، حديث ١٩٧٤/ ٤/ باب بر الوالدين واما احق به، (١/ كتاب الرب، ٤٥، وأخرجه مسلم: ]٥٩٧١[

)، حديث رقم ١٢٠٧/ ٢/ باب بر الوالدين، (١/ كتاب األدب، ٣٣، وأخرجه ابن ماجه: ]٢٥٤٨[رقم 
]٣٦٥٨[.  
]، ٧٥٧٧، حـديث رقـم [  )٣٣٠/ ١٠(/ صلة األرحـام،  ٥٦أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان:  )٤٦(

 تفسـري الطـربي  : رانظ )٤٧(. ]٥٦٦٤، حديث رقم [)١٨/ ٦(ط: وسوأخرجه الطرباين يف املعجم اال
/ ١: (تفسـري السـعدي  )، ١٣٨/ ٤(، تفسري فتح القـدير:  )١٦٦/ ٦ :تفسري ابن كثري))، ٤٠٤/ ١٩(

/ ٢(: على رسالة ابن أيب زيد القـريواين  الفواكه الدواين )٤٨( .)٢٦٧/ ٦(، تفسري أيب السعود: )٥٩٨
/ ٢٦م أمحد يف مسنده: (أخرجه اإلما )٥٠(. )٣٢٣/ ١( درر احلكام شرح غرر األحكام: )٤٩(. )٢٩٣
/ بـاب  ١٧/ كتاب الرب والصلة واآلداب ، ٤٥أخرجه مسلم:  )٥١(. ]١٦٢٣٢[)، حديث رقم ١٧٠

، وأخرجه اإلمـام أمحـد يف   ]٢٥٨٦[)، حديث رقم ١٩٩٩/ ٤تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، (
/ ٤٩والصـلة،  / أبواب الرب ٢٥أخرجه الترمذي:  )٥٢(. ]١٨٣٧٣[)، حديث رقم ٣٢٣/ ٣٠مسنده:(

/ ١٥، وأخرجه البـزار يف مسـنده: (  ]١٩٧٩[)، حديث رقم ٤١٩/ ٣باب ما جاء يف تعليم النسب، (
 .]١٧٦[)، حـديث رقـم   ٩٨/ ١٨( ، وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري:]٨٢٢٠[)، حديث رقم ٣٠

)، ٢٠/١٣٩)، تفسـري الطـربي: (  ٨٦/ ١١[تفسري االلوسي]، (ـ، املشهور ب) انظر: روح املعاين٥٣(
  ).٤/٢٣١( )، تفسري السمعاين:٦/٢٨٨) ، تفسري البغوي: (١/٥٤٢تفسري اجلاللني: (

  ).٤٠٦/ ١٦التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ( انظر:)، ١٤/٦٥( ) تفسري القرطيب:٥٤(
حـديث رقـم   ، )٨/٤(باب صلة الوالـد املشـرك،    /٧/ كتاب األدب، ٧٨ ) أخرجه البخاري:٥٥(
حديث )، ٢/١٢٧، (/ باب الصدقة على اهل الذمة ٣٥/ كتاب الزكاة، ٣]، وأخرجه أبو داود: ٥٩٧٨[
  ].٢٦٩٥٨حديث رقم [، )٦/٣٤٤(]، وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده: ١٦٦٨[ رقم

)، إسـالمنا:  ٣١ص( فضل بر الوالدين وصـلة األرحـام:   انظر:، )٢٣٩/ ١٠) تفسري القرطيب: (٥٦(
/ ١٦التوضيح لشـرح اجلـامع الصـحيح (   و، )٢٢٩السلوك االجتماعي يف اإلسالم: ص(، و)٢٤٥ص(
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٤٠٦(.  
تفسري ، )٨/٩٥( )، تفسري البغوي:٥/٤١٧تفسري السمعاين: (، )٥٩/ ١٨) انظر: تفسري القرطيب: (٥٧(

  ).٢٥٦/ ٥فتح القدير: ( تفسري)، ٢٣/٣٢١الطربي: (
والَّذين آمنوا أَنْ يستغفروا  ما كَانَ للنبِي[: / كتاب تفسري القرآن، باب قَوله٦٥ أخرجه البخاري: )٥٨(

نيرِكشلْم٩/ كتاب اإلميـان،  ١مسلم:  ]، وأخرجه٤٦٧٥)، حديث رقم [٦/٦٩، (]١١٣[التوبة:  ]ل /
/ كتاب اجلنائز، ٢١]، وأخرجه النسائي: ٢٤)، حديث رقم [٤/ ١ال اهللا، (إله إول اإلميان قول ال أباب 

  ].٢٠٣٥)، حديث رقم [٩٠/ ٤النهي عن االستغفار للمشركني، (
)، ١/٣٩، (باب تعلَّموا من أَنسابِكُم ما تصلُونَ بِـه أَرحـامكُم  ) أخرجه البخاري يف األدب املفرد: ٥٩(

)، حـديث رقـم   ١٠/٣٢٧/ صلة األرحام، (٥٦، وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان: ]٧٣[حديث رقم 
]٧٥٧٠[.  
، ]٥٩٨٢[)، حديث رقم ٥/ ٨اب األدب، باب / فضل صلة الرحم، (/ كت٧٨) أخرجه البخاري: ٦٠(

باب بيان اإلميان الَّذي يدخلُ بِه الْجنةَ، وأَنَّ من تمسك بِما أُمر بِه / ٤/ كتاب اإلميان، ١وأخرجه مسلم: 
  . ]١٣[)، حديث رقم ٤٢/ ١، (دخلَ الْجنةَ

)، ١٦/٤٢٠( تفسـري الطـربي:  )، ٣١٠/ ٩( تفسري القرطيب:)، ٤/٤٥٠( تفسري ابن كثري: انظر:) ٦١(
    ).٣/٨٩( تفسري السمعاين:

)، حـديث  ٣٢/ ٨/كتاب األدب، باب إِكْرامِ الضيف، وخدمته إِياه بِنفِْسه، (٧٨) أخرجه البخاري ٦٢(
  .]٦١٣٨رقم [

 )، حديث رقم٥٦/ ٣، (حب البسطَ في الرزقِمن أَ/ باب / كتاب البيوع، ٣٤) أخرجه البخاري: ٦٣(
/ ٤/ باب صلة الرحم وحترمي قطيعتـها، ( ٦/ كتاب الرب والصلة واآلداب، ٤٥، وأخرجه مسلم: ]٢٠٦٧[

/ ٢/ كتاب الزكاة، باب يف صلة الرحم، (٩، وأخرجه ايب داود يف سننه: ]٢٥٥٧[)، حديث رقم ١٩٨٢
  )، حديث رقم١٣٢

]١٦٩٣[.  
/ ١٠، (ما جاَء في الْيمنيِ الْغمـوسِ // كتاب اإلميان، باب ٦٣ه البيهقي يف السنن الكربى: أخرج) ٦٤(

  ].١٩٨٧٠حديث رقم [)، ٦٢
]، وأخرجه البيهقـي يف شـعب   ١٢١٣، حديث رقم[)٣٨٧/ ٢(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده: ) ٦٥(

ه احلاكم يف املسـتدرك علـى   ]، وأخرج٧٥٧٥)، حديث رقم [١٠/٣٢٩(/ صلة األرحام، ٥٦اإلميان: 
  ].٧٢٨٠، حديث رقم [)١٧٧/ ٤(صلة، لكتاب الرب وا الصحيحني:
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، وأخرجه البيهقي يف شعب ]١٢٥٥٦[)، حديث رقم ٨٥/ ١٢) أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري: (٦٦(
  .]٧٥٩٦[)، حديث رقم ١٠/٣٤١/ صلة األرحام، (٥٦اإلميان: 

)، ٣٧٨/ ٣/ باب ماجاء يف بـر اخلالـة، (  ٦اب الرب والصلة، / أبو٢٥) أخرجه الترمذي يف سننه: ٦٧(
/ ٢، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه: كتاب الرب واإلحسان، باب حق الوالـدين، ( ]١٩٠٤[حديث رقم 

)، ٢٦٩/ ١٠/ بـر الوالـدين، (  ٥٥، وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميـان:  ]٤٣٥[)، حديث رقم ١٧٧
  .]٧٤٨٠[حديث رقم 

، وأخرجـه الطـرباين يف املعجـم    ]٨٦٣٥[)، حديث رقم ٢١٩/ ١٥مسنده: () أخرجه البزار يف ٦٨(
/ كتـاب  ٦٦، وأخرجه البيهقـي يف السـنن الكـربى:    ]٥٠٦٤[)، حديث رقم ١٩٦/ ٥االوسط: (

  .]٢١٠٩٢[)، حديث رقم ٣٩٨/ ١٠الشهادات، باب شهادة اهل العصبية، (
ذكْـر وصـية   لة الرحم وقطعها، أخرجه ابن حبان يف صحيحه: كتاب الرب واإلحسان، باب / ص )٦٩(

، وأخرجه البيهقي يف شـعب  ]٤٤٩[)، حديث رقم ١٩٤/ ٢، (بِصلَة الرحمِ، وإِنْ قُطعتr الْمصطَفَى 
، وأخرجه الطرباين يف ]٧١٧٦[)، حديث رقم ١٠/٦٨/ االمر باملعروف والنهي عن املنكر، (٥٢اإلميان: 

  . ]١٦٤٨[م )، حديث رق٢/١٥٦املعجم الكبري: (
وأخرجـه البخـاري يف   ، ]١٠٢٧٢)، حديث رقم [١٩١ /١٦( ه:مسنديف أخرجه اإلمام أمحد  )٧٠(

/ صـلة األرحـام:   ٥٦]، وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان: ٦١)، حديث رقم [٣٥/ ١( :املفرد األدب
 / كتاب األدب، بـاب بـر  ٤٠أخرجه أبو داود يف سننه: ) ٧١. (]٧٥٩٥[، حديث رقم )٣٤١/ ١٠(

)، حـديث  ٤٥٧/ ٢٥] ، وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده: (٥١٤٢)، حديث رقم [٤/٣٣٦الوالدين، (
  ].٥٩٢)، حديث رقم [٢٦٧/ ١٩وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري: (]، ١٦٠٥٩رقم [

* * *  
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  فهرس المصادر والمراجع
  

، كتب العلميةدار ال، القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن العريب، أحكام القرآن -١
  ـ.ه١٤٢٤، ٣ط، لبنان، بريوت

 ،[تفسري أيب السعود] ـاملشهور ب ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي -٢
، دار إحيـاء التـراث العـريب   ، أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى

  .بريوت
حممـد   :حتقيق، أبو عبد اهللا، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري، املفرد األدب -٣

  .ـه١٤٠٩، ٣ط، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، فؤاد عبد الباقي
  .لبنان، بريوت، دار الكتاب العريب، للشيخ سيد سابق، إسالمنا -٤
تفسري البيضاوي] ناصر الدين أبو [ـاملشهور ب، يل وأسرار التأويلنـزأنوار الت -٥

دار إحياء التـراث  ، املرعشلي حممد عبد الرمحن :حتقيق، سعيد عبد اهللا البيضاوي
  .هـ١٤١٨، ١ط، بريوت، العريب

أبو العـال حممـد بـن عبـد الـرحيم      ، حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -٦
  .بريوت، العلمية الكتب دار، املباركفورى

، أبو حممد، عبد العظيم بن عبد القوي، الترغيب والترهيب من احلديث الشريف -٧
، ١ط، بـريوت ، دار الكتـب العلميـة  ، س الـدين إبراهيم مش حتقيق:، املنذري
  .ـه١٤١٧

وجالل الدين عبد الرمحن بن ، جالل الدين حممد بن أمحد احمللي، تفسري اجلاللني -٨
  .١ط، القاهرة، دار احلديث، أيب بكر السيوطي

منصـور بـن حممـد    ، أبو املظفر ][تفسري السمعاينـاملشهور ب، تفسري القرآن -٩
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، دار الـوطن ، وغنيم بن عباس بـن غنـيم  ، سر بن إبراهيميا :حتقيق، السمعاين
  .هـ١٤١٨، ١ط، الرياض

أبو الفداء إمساعيل بـن  ، تفسري ابن كثري][ـاملشهور ب، تفسري القرآن العظيم -١٠
، دار طيبة للنشر والتوزيع، سامي بن حممد سالمة :حتقيق، عمر بن كثري البصري

  .ـه١٤٢٠، ٢ط
  .حممد أمحد الصاحل، ريعة اإلسالميةالتكافل االجتماعي يف الش -١١

نصر بن حممد بـن  ، أبو الليث، تنبيه الغافلني بأحاديث سيد األنبياء واملرسلني -١٢ 
، بـريوت ، دمشق، دار ابن كثري، يوسف علي بديوي :حتقيق، أمحد السمرقندي

  .هـ١٤٢١، ٣ط
ابن امللقن سراج الدين أبو حفـص عمـر   ، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح -١٣

، دار النـوادر ، دار الفالح للبحث العلمي وحتقيـق التـراث   :حتقيق، الشافعي
  .هـ١٤٢٩، ١ط، دمشق

عبد ، تفسري السعدي][ـاملشهور ب، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -١٤
، عبد الرمحن بن معـال اللوحيـق   :حتقيق، الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي

  .ـه١٤٢٠، ١ط، مؤسسة الرسالة
حممـد بـن   ، تفسري الطربي][ـاملشهور ب، جامع البيان عن تأويل آي القرآن-١٥

دار هجر ، حتقيق: د/ عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، أبو جعفر الطربي، جرير
  .هـ١٤٢٢، ١ط، للطباعة والنشر

بـن  أَبو عبد اللَّه محمد ، تفسري القرطيب][ـاملشهور ب، اجلامع ألحكام القرآن -١٦
، دار الكتـب املصـرية  ، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، أمحد القرطيب

  .هـ١٣٨٤، ٢ط، القاهرة
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دار ، حممد بن فرامرز بن علي الشـهري مبـال  ، درر احلكام شرح غرر األحكام -١٧
  .إحياء الكتب العربية

  .سن التركيد/ عبداهللا عبداحمل :تقدمي، عبدالرمحن عبداهللا السند، الدين النصيحة -١٨
ـ ، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين -١٩ [تفسـري   ـاملشهور ب

علي عبد البـاري   :حتقيق، شهاب الدين حممود بن عبد اهللا األلوسي]، لوسياأل
  ـ.ه١٤١٥، ١ط، بريوت، دار الكتب العلمية، عطية

قيق: عبد الرمحن عبد اجلبار حت، أبو السرِي هناد بن السرِي بن أيب بكر، الزهد -٢٠
  .ـه١٤٠٦، ١ط، الكويت، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، الفريوائي

، بـريوت ، دار الندوة اجلديدة، حسن ايوب، السلوك االجتماعي يف اإلسالم -٢١
  .لبنان

حممد فؤاد  :حتقيق، ابن ماجه أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه -٢٢
   .دار إحياء الكتب العربية ،عبد الباقي

حممد  :حتقيق، أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السجِستاين، سنن أيب داود -٢٣
    .بريوت، صيدا، املكتبة العصرية، حميي الدين عبد احلميد

أبـو  ، الترمـذي ، بن الضحاك حممد بن عيسى، اجلامع الكبري][ سنن الترمذي -٢٤
    .م١٩٩٨، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، فبشار عواد معرو :حتقيق، عيسى

حممد عبـد   :حتقيق، أبو بكر البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي، السنن الكربى -٢٥
  .ـه١٤٢٤، ٣ط، لبنات، بريوت، دار الكتب العلمية، القادر عطا

حتقيق: عبد الفتاح أبو ، النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب، سنن النسائي -٢٦
  .ـه١٤٠٦، ٢ط، حلب، املطبوعات اإلسالميةمكتب ، غدة

  . الشيخ الطبيب أمحد حطيبة، شرح رياض الصاحلني -٢٧



 ) ٧٠العدد(  
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 املسمى بـ [الكاشف عن حقائق السنن]،شرح الطييب على مشكاة املصابيح  -٢٨
مكتبة ، د / عبد احلميد هنداوي :حتقيق، شرف الدين احلسني بن عبد اهللا الطييب

  .هـ١٤١٧، ١ط، .رمةمكة املك، ار مصطفى البازنـز
أبو زكريا حميي الدين حيـىي بـن شـرف    ، شرح النووي على صحيح مسلم -٢٩

  .هـ١٣٩٢، ٢ط، بريوت، دار إحياء التراث العريب، النووي
د/ عبد العلي عبـد   :حتقيق، أبو بكر البيهقي، أمحد بن احلسني، شعب اإلميان -٣٠

  .هـ١٤٢٣، ١ط، الرياض، مكتبة الرشد، احلميد حامد
أبو نصر إمساعيل بن محـاد اجلـوهري   ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -٣١

، ٤ط، بـريوت ، دار العلم للماليـني ، أمحد عبد الغفور عطار :حتقيق، الفارايب
    . هـ١٤٠٧

 :حتقيـق ، أبو حامت الدارمي البسيت، حممد بن حبان بن أمحد، صحيح ابن حبان -٣٢
  .ـه١٤١٤، ٢ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، شعيب األرنؤوط

د/  :حتقيق، أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري، صحيح ابن خزمية -٣٣
  .بريوت، املكتب اإلسالمي، حممد مصطفى األعظمي

حممـد   :حتقيق، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري االمام، صحيح البخاري -٣٤
  .هـ١٤٢٢، ١ط ، دار طوق النجاة، زهري بن ناصر الناصر

، االمام مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشـريي النيسـابوري  ، صحيح مسلم -٣٥
  .بريوت، دار إحياء التراث العريب، حممد فؤاد عبد الباقي :حتقيق

أبو حممد حممود بن أمحد بـن موسـى   ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري -٣٦
  .بريوت، دار إحياء التراث العريب، ياحلنف

أمحد بن علي بن حجـر أبـو الفضـل    ، بخاريفتح الباري شرح صحيح ال -٣٧
  .هـ١٣٧٩، بريوت، دار املعرفة، العسقالين الشافعي



 د. سناء عبداهللا حممد جار النيب  صلة األرحام يف ضوء القرآن الكرمي  أحباث

 

-٢٤٧-

، دار الكلم الطيـب ، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين، فتح القدير -٣٨
  .هـ١٤١٤، ١ط، بريوت، دمشق

وحممد بن صـاحل  ، الشيخ عبدالعزيز بن باز، فضل بر الوالدين وصلة األرحام -٣٩
  .ـه١٤٢١، ١ط، طبعة جهاز االرشاد والتوجيه باحلرس الوطين، لعثيمنيا
 بـن سـامل   أمحد بن غامن، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين -٤٠

  .ـه١٤١٥، دار الفكر، شهاب الدين
أبو القاسـم حممـود بـن عمـرو     ، يلنـزالكشاف عن حقائق غوامض الت -٤١

  .هـ١٤٠٧، ٣ط، بريوت، دار الكتاب العريب، الزخمشري
، ٣ط، بـريوت ، دار صادر، مجال الدين ابن منظور، أبو الفضل، لسان العرب -٤٢

 .هـ١٤١٤
، أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا النيسابوري، املستدرك على الصحيحني -٤٣

، ١ط، بـريوت ، دار الكتـب العلميـة  ، مصطفى عبد القـادر عطـا   :حتقيق
  ـ.  ه١٤١١

شعيب  :حتقيق، أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل الشيباين، ام أمحد بن حنبلمسند اإلم -٤٤
    .ـه١٤٢١، ١ط، مؤسسة الرسالة، وآخرون، وعادل مرشد، األرنؤوط 

حمفوظ الرمحن  :[املعروف بالبزار] حتقيق، أبو بكر أمحد بن عمرو، مسند البزار -٤٥
، العلوم واحلكم مكتبة، وصربي عبد اخلالق الشافعي، وعادل بن سعد، زين اهللا

  .م٢٠٠٩، ١ط، املدينة املنورة
أبو حممد عبد اهللا بن عبد الـرمحن   [سنن الدارمي]،بـ املعروفمسند الدارمي  -٤٦

، ١ط، بـريوت ، دار البشـائر ، هاشم الغمـري  نبيل :حتقيق، الدارمي التميمي
  ـ.ه١٤٣٤
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أبو ، يي السنةحم، تفسري البغوي][ـاملشهور ب، يل يف تفسري القرآننـزمعامل الت -٤٧
، عبد الرزاق املهدي :حتقيق، حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي

  .هـ١٤٢٠، ١ط، بريوت، دار إحياء التراث العريب
، أبو القاسـم الطـرباين  ، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري، املعجم األوسط -٤٨

دار ، هيم احلسـيين و عبد احملسن بن إبرا، طارق بن عوض اهللا بن حممد :حتقيق
    .القاهرة، احلرمني

 :حتقيق، أبو القاسم الطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري، املعجم الكبري -٤٩
  ـ.  ه١٤١٥، ١ط، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، محدي بن عبد ايد السلفي

عبد  :حتقيق، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة -٥٠
  .هـ١٣٩٩، دار الفكر، السالم حممد هارون

أبو عبد اهللا حممد عمر بـن   لإلمام، التفسري الكبري][ـاملشهور ب، مفاتيح الغيب -٥١
، بريوت، دار إحياء التراث العريب، بفخر الدين الرازي][ احلسني الرازي امللقب

    .هـ١٤٢٠، ٣ط
ادات بن حممد اجلزري ابن جمد الدين أبو السع، النهاية يف غريب احلديث واألثر -٥٢

، املكتبـة العلميـة  ، و حممود حممد الطناحي يحتقيق: طاهر أمحد الزاو، األثري
  .هـ١٣٩٩، بريوت

* * *  
 


