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المدل رب العلمي والصلةوالسلم علي اشرف الرسلي سيدناممدوعلي اله وصحبه اجعي
امابعد

: أيها السلمون

 إن من الواجب على السلم أن يصل رحه، لن قطيعة الرحم ذنب كبي، وهو سبب ف حرمان دخول النةيقول
 ال تعلي والذين ينقضون عهدال من بعدميثاقه ويقطعون ماامرال به ان يوصل ويفسدون ف الرض اولئك لDDم

 صلى ال عليه-وعن أب موسى أن النب 38ويقول تعلي فات ذالقرب حقه الروم 25الرعد.اللعنة ولم سوءالدار
 صلى-النب  وقال ابن حبان)مدمن المر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر: ثلثة ل يدخلون النة(: قال- وسلم

 البخاري)ل يدخل النة قاطع(: ال عليه وسلم

 وتكون الصلة بالال أو بالدية أو الزيارة أو التصال أو السؤال عنهم وتفقد أحوالم، والتصدق على فقيهDDم،
 والتلطف مع غنيهم، واحترام كبيهم، وتكون كذلك باستضافتهم وحسن استقبالم، ومشاركتهم ف أفراحهم،
 ومواساتم ف أحزانم، كما تكون بالدعاء لم، وسلمة الصدر نوهم، وإجابة دعوتم، وعيادة مرضاهم، كمDDا

 تكون: " يقول ابن أب حزة تكون بدعوتم إل الدى، وأمرهم بالعروف ونيهم عن النكر، أو بأي شيء تيسر،
 صلة الرحم: "وقال النووي". صلة الرحم بالال، وبالعون على الاجة، وبدفع الضرر، وبطلقة الوجه، وبالدعاء

 هي الحسان إل القارب على حسب الواصل والوصول؛ فتارة تكون بالال، وتارة تكون بالدمة، وتارة تكون
 وإن أرى أن تعلهDا ف(: والصدقة إل ذي الرحDم أول لقDوله عليDه السDلم" بالزيارة والسلم وغي ذلك

 رضDDي ال-فعن ابن عباس . وأدن الصلة أن تصل أقاربك وأرحامك ولو بالسلم عليهمرواه البخاري )القربي
 :قال ابن عابDDدينرواه البيهقي )بلوا أرحامكم ولو بالسلم(: قال- صلى ال عليه وسلم-أن رسول ال - عنهما

 صلة الرحم واجبة ولو كانت بسلم، وتية، وهدية، ومعاونة، ومالسة، ومكالة، وتلطف، وإحسان، وإن كان"
 فحري بك أيها السلم أن تصل رحك، فإن مDن". غائباt يصلهم بالكتوب إليهم، فإن قدر على السي كان أفضل

. وصل رحه وصله ال، ومن قطع رحه قطعه ال

 -رضي ال عنهما-إل هذا الديث فعن ابن عمر - رحك ال-إن صلة الرحم سبب لغفرة الذنوب واسع : عبد ال

 هل لك من(-: صلى ال عليه وسلم-إن أذنبت ذنباt عظيماt، فهل ل توبة؟ فقال النب : أتى النب رجل فقال: قال
 وصلة الرحم تقرب إل النة، فعن رواه الترمذي)فب|ها(: قال. نعم: قال )فهل لك من خالة؟(: قال. ل: قال) أم؟

 أو يDDا-يا رسول ال : أب أيوب أن أعرابياt عرض لرسول ال وهو ف سفر، فأخذ بطام ناقته أو بزمامها، ث قال
 لقد وفDDق أو: (فكف النب، ث نظر ف أصحابه، ث قال: أخبن با يقربن من النة ويباعدن من النار؟ قال- ممد

 تعبد ال ول تشرك به شDDيئاt،(-: صلى ال عليه وسلم-فأعادها، فقال النب : قال )كيف قلت؟(: قال) لقد هدي
 صDDلى ال عليDDه-فلما أدبر قال رسول ال  رواه مسلم)وتقيم الصلة، وتؤت الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة



 :والرحم تشهد لن وصلها يوم القيامة، فعن ابن عباس قالرواه مسلم )إن تسك با أمرته به دخل النة(-: وسلم

 وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليDDه(- : صلى ال عليه وسلم-قال 
 رضي ال-فعن أب هريرة , والصلة تعجل الثواب والقطيعة تعجل العقاب اخرجه البخاري)بقطيعة إن كان قطعها

 ليس شيء أ�ط�يع ال فيه أعجل ثواباt من صلة الرحم، وليDDس(-: صلى ال عليه وسلم-قال رسول ال : قال- عنه
 قDDال رسDDول ال: قال- رضي ال عنه-وعن أب بكرة  رواه البيهقي)شيء أعجل عقاباt من البغي وقطيعة الرحم

 ما من ذنب أحرى أن يعجل ال� لصاحبه العقوبة ف الدنيا مع ما يد�خره له ف الخرة من(: صلى ال عليه وسلم-
 :فعن عقبة بن عامر أنه قDDال, وصلة الرحم أفضل أخلق أهل الدنيا والخرة رواه الاكم)قطيعة الرحم والبغي

 يDDا عقبDDة أل أخDDبك(: فبدرته فأخذت بيده وبدرن فأخذ بيدي فقال- صلى ال عليه وسلم-لقيت رسول ال 
 أل ومDDن أراد أن, بأفضل أخلق أهل الدنيا والخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك

 رواه الاكم)يد له ف عمره ويبسط ف رزقه فليصل ذا رحه

 صلة الرحم وحسن الوار أو حسن اللق(: وصلة الرحم تثمر الموال وتعمر الديار، فعن عائشة رضي ال عنها
 إن(-: صلى ال عليه وسDDلم-قال رسول ال : وعن ابن عباس قال رواه احد )يعمران الديار ويزيدان ف العمار

 وكيف ذلك يا رسول ال؟: قيل )ال ليعم|ر بالقوم الديار ويثمر لم الموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضاt لم
رواه الاكم)بصلتهم لرحامهم(: قال

 قال رسDDول: قال- رضي ال عنه-روى الترمذي وحسنه عن أب هريرة : وصلة الرحم سبب لبة الهل للواصل
 وعن عبDDد ال بDDن )إن صلة الرحم مبة ف الهل، مثراة ف الال، منسأة ف الثر(-: صلى ال عليه وسلم-ال 

 توضع الرحم يوم القيامة لا حجنة كحجنة الغزل، تتكلDDم(-: صلى ال عليه وسلم-قال رسول ال : عمرو قال
 رواه احدوان لتكون مكافاةيصل من وصله ويقطع مDDن)بلسان طلق ذلق، فتصل من وصلها وتقطع من قطعها

 قطعه يقول عليه الصلةوالسلم ليس الواصل بالكافئ ولكن الواصل الذي اذاقطعت رحه وصلهارواه البخاري
 وعDDن ام كلثDDوم قDDالت قDDال رسDول ال صDلي ال عليDDه وسDDلم افضDDل الصDDدقةعلي ذي الرحDDم

 .نسأل ال أن يوفقنا إل صلة الرحام، وأن يرزقنا الخلص فيه، ويتقبله منا احدوالكاشح البغض رواه الكاشح

وصلى ال وسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه وسلم

* ثقة الرجل بنفسه و ثقته بزوجته ... يجعل منه إنسانا عاقل


