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الحمد ل خلق من الماء بشرا� فجعله نسبا� وصهرا�. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن ل إله إل ا

 وحده ل شريك له، أحاط بكل شيء خبرا�. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا� عبده ورسوله أعلى الناس 
 منزلة وأعظمهم قدرا�، صلى ا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان

.إلى يوم الدين

:أما بعد

.اتقوه وأخلصوا له العبادة، اتقوا ا الذي تساءلون به والرحام: فاتقوا ا أيها المؤمنون

ي�ـأ�ي7ه�ا ٱلن(اس� ٱت(ق-وا' ر�ب(ك-م� ٱل�ذ�ى خ�ل�ق�ك-م� م+ن ن(ف'س% و$ح�د�ة  و�خ�ل�ق� م�ن�ه�ا ز�و�ج�ه�ا و�ب�ث� م�ن�ه�م�ا ر�ج�ال	 ك�ث�يا	 و�ن�س�اء

].1:النساء[ 

 أسNNرة واحNNدة انبNNث منهNNا الرجNNال. خلقكم من نفس واحدة، فالرب واحNNد، والصNNل واحNNد
 مNNن هNNذا المنطلNNق تقNNوم. والنساء ليلتقوا فNNي وشNNيجة واحNNدة، ويتصNNلوا برحNNم واحNNدة

.تكاليف التكافل والتراحم

.فأسرة النسان وقرابته يا عباد ا هم عدته وسنده، وهم أصله وقوته

 أولئك هم عشNNيرتك، بهNNم تصNNول وتطNNول، وهNNم العNNدة عنNNد: (يقول علي رضي ا عنه
 الشدة، أكرم كريمهم، وعد سNNقيمهم، ويسNNر علNNى معسNNرهم،ول يكNNن أهلNNك أشNNقى

).الخلق بك

 مNNا أمNNر ا بتوحيNNده، ومNNا نهNNى عNNن الشNNراك بNNه إل وقNNرن ذلNNك: أيهNNا الخNNوة فNNي ا
.بالحسان إلى الوالدين والقربين

ــم�ى$: اقرءوا إن شئتم ـ$ ــى$ و�ٱل'ي�ت� ـ$نا	 و�ب�ذ�ى ٱل'ق-ر�ب�  و�ٱع�ب�د�وا' ٱلل�ه� و�ل� ت�ش�ر�ك-وا' ب�ه� ش�ي�ئا	 و�ب�ٱل'و$ل�د�ي�ن� إ�ح�س�
ــه� ل� ــن�ك-م� إ�ن� ٱلل� ـ$ ـ$ح�ب� ب�ٱل�ن�ب� و�ٱب�ن� ٱلس(ب�يل� و�م�ا م�ل�ك�ت� أ�ي�م� ـ$ك�ي� و�ٱل'ج�ار� ذ�ى ٱل'ق-ر�ب�ى$ و�ٱل'ج�ار� ٱل'ج�ن�ب� و�ٱلص(  و�ٱل'م�س�

].36:النساء[ ي�ح�ب7 م�ن ك�ان� م�خ�ت�ال	 ف�خ�ورا	

ـ$نا	 ـ$ه� و�ب�ٱل'و$ل�د�ي�ن� إ�ح�س� ].23:السراء[ و�ق�ض�ى$ ر�ب7ك� أ�ل� ت�ع�ب�د�وا' إ�ل� إ�ي(

].26:السراء[ و�ءات� ذ�ا ٱل'ق-ر�ب�ى$ ح�ق�ه� و�ٱل'م�س�ك�ي� و�ٱب�ن� ٱلس(ب�يل�: ثم قال سبحانه

 وكلمNNا كNNان. إن صلة الرحام حق لكل من يمت إليك بصلة نسب أو قرابة: أيها المؤمنون
.))أمك وأباك ثم أدناك أدناك((: أقرب كان حقه ألزم وأوجب

.وطريق القيام بحق القارب والرحام فشو المودة، واتساع الصدور، وسلمة القلوب

 إن أعظم ما امتن ا به على الزوجين اللذين هما أصل السرة ونواتها، أن جعل المودة

ــو�د(ة	والرحمة بينهما  ــم م( ـ$ت�ه� أ�ن' خ�ل�ق� ل�ك-م م+ن� أ�نف-س\ك-م� أ�ز�و$جا	 ل]ت�س�ك-ن�وا' إ�ل�ي�ه�ا و�ج�ع�ل� ب�ي�ن�ك-  و�م�ن� ءاي�



].21:الروم[ و�ر�ح�م�ة	

 إن أساس التواصل والرباط الموثق هو التواد والتراحم، وإذا فقNNد ذلNNك تقطعNNت الوصNNال،

ــد�: واستشرى الفساد، وحقت لعنة ا عياذا� بNNNNال  و�ٱل�ذ�ين� ي�نق-ض�ون� ع�ه�د� ٱلل�ه� م�ن ب�ع�

ــد(ار� ــوء ٱل ـ$ق�ه� و�ي�ق'ط�ع�ون� م�ا أ�م�ر� ٱلل�ه� ب�ه� أ�ن ي�وص�ل� و�ي�ف'س\د�ون� ف�ى ٱلر�ض� أ-و�ل�ـئ�ك� ل�ه�م� ٱلل�ع�ن�ة- و�ل�ه�م� س�  م�يث�
].25:الرعد[

 إن صلة الرحم بركة فNNي الرزاق، وتوفيNNق فNNي الحيNNاة، ويكتNNب ا بهNNا العNNزة والمنعNNة،
.وتمتلئ القلوب بها إجلل وهيبة

:عن عائشة رضNNي ا عنهNNا مرفوعNNا�- ورواة أحمد ثقات – أخرج المام أحمد وابن ماجه   
وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان العمار((..  ).

 من سره أن يمد له فNNي: (وروى البزار بإسناد جيد والحاكم عن علي رضي ا عنه قال
).عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق ا وليصل رحمه

 من أحب أن يبسNNط لNNه فNNي رزقNNه وينسNNأ لNNه فNNي أجلNNه((: وفي صحيح البخاري مرفوعا�
.))فليصل رحمه

 أي ))صلة الرحم محبة في الهل، ومثراة فNNي المNNال، ومنسNNأة فNNي الثNNر((: وفي الخبر
.زيادة في المال والعمر وبركة فيهما

 بصNNلة الرحNNام تقNNوى المNNودة، وتزيNNد المحبNNة، وتتوثNNق عNNرى القرابNNة، وتNNزول العNNداوة
.والشحناء، ويحن ذو الرحم إلى أهله

 ولتعلموا رحمكم ا أن صلة الرحم والحسان إلى القربين ذات مجالت واسNNعة ودروب
 إلى طيب في القول، وطلقة فNNي.. فمن بشاشة عند اللقاء، ولين في المعاملة: شتى
 إنهNNا زيNNارات وصNNلت، وتفقNNد واستفسNNارات، مكالمNNة ومراسNNلة، إحسNNان إلNNى. الNNوجه

 ينضم إلى ذلNNك غNNض عNNن الهفNNوات، وعفNNو. المحتاج، وبذل للمعروف، وتبادل في الهدايا
.عدل وإنصاف، واجتهاد في الدعاء بالتوفيق والصلح. عن الزلت، وإقالة للعثرات

 وأصNNدق مNNن ذلNNك وأعظNNم مداومNNة الصNNلة ولNNو قطعNNوا، والمبNNادرة بNNالمغفرة إذا أخطNNأوا،
.والحسان إليهم ولو أساءوا

 إن مقابلة الحسان بالحسNNان مكافNNأة ومجNNازاة، ولكNNن الصNNلة الواصNNلة بينNNت فNNي قNNول

 ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصNNل مNNن إذا قطعNNت رحمNNه((: نبيكم محمد 
.))وصلها

 إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني،: يا رسول ا: فقال له وجاء رجل إلى النبي 
 :فقال عليه الصلة والسلم. وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي

 ول) أي تطعمهNNم الرمNNاد الحNNار فNNي أفNNواههم(لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ((
.))يزال معك من ا ظهير مادمت على ذلك

 ومع كل ذلNNك أيهNNا المؤمنNNون ومNNع هNNذه اليNNات والحNNاديث فNNإن فNNي النNNاس مNNن تمNNوت
.عواطفه، ويزيغ عن الرشد فؤاده، فل يلتفت إلى أهل، ول يسأل عن قريب



 إن العار والشنار، فيمن منحه ا جاهNNا� وأحسNNن لNNه رزقNNا�، ثNNم يتنكNNر لقNNاربه أو يتعNNالى
 بل قد يترفع أن ينتسب إليهNNم فضNNل عNNن أن يشNNملهم بمعروفNNه ويمNNد لهNNم يNNد. عليهم

.إحسانه

 ف�ه�ل': وإن قطيعة الرحم شؤم وخNNراب، وسNNبب للعنNNة وعمNNى البصNNر والبصNNيرة

 أ�و�ل�ـئ�ك� ٱل�ذ�ين� ل�ع�ن�ه�م� ٱلل�ه� ف�أ�ص�م(ه�م� و�أ�ع�م�ــى$ع�س�ي�ت�م� إ�ن ت�و�ل�ي�ت�م� أ�ن ت�ف'س\د�وا' ف�ى ٱلر�ض� و�ت�ق�ط]ع�وا' أ�ر�ح�ام�ك-م� 

ـ$ر�ه�م� ].23-22:محمد[ أ�ب�ص�

.إن تقطيع الرحام من أعظم كبائر الذنوب، وعقوبتها معجلة في الدنيا قبل الخرة

 أخNNرج أبNNو داود والترمNNذي وصNNححه الحNNاكم عNNن أبNNي بكNNرة رضNNي ا عنNNه عNNن النNNبي

 ما من ذنب أجدر أن يعجل ا لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره((: قال 
. )له في الخرة من البغي وقطيعة الرحم

عNNن أبNNي هريNNرة– ورواة أحمNNد ثقNNات – وروى المام أحمد والبخNNاري فNNي الدب المفNNرد   

إن أعمال بنNNي آدم تعNNرض كNNل عشNNية((: قال رسول ا : رضي ا عنه قال  
((خميس ليلة الجمعة فل يقبل عمل قاطع رحم

أنشNNد: (ونقل عن ابن مسعود رضي ا عنه أنه كان جالسا� بعد الصبح في حلقة فقNNال  
أي– ا قاطع الرحم لمNNا قNNام عنNNا، فإنNNا نريNNد أن نNNدعو ربنNNا، وإن أبNNوب السNNماء مرتجNNة   

دون قاطع الرحم– مغلقة  )

 إن أسرع الخير ثوابا� البر وصلة الرحم، وأسرع الشNNر عقوبNNة البغNNي وقطيعNNة: أيها الخوة
 الرحم، ومع هذا ترى في بعض من قل نصيبهم من الخير يسارع في قطع صلته بأقاربه
 لدنى سبب؛ إما لكلمة سمعها، أو شNNيئا� صNNغيرا� رآه، ومNNا درى أنNNه بهNNذا قNNد يجNNر إلNNى

: نفسه وأهله العداوة والجفاء، فيستحقون اللعنة وزوال النعمة وسوء العاقبة
ـ$ق�ه� و�ي�ق'ط�ع�ون� م�ا أ�م�ر� ٱلل�ه� ب�ه� أ�ن ي�وص�ل� و�ي�ف'س\د�ون� ف�ى ٱلر�ض� أ-و�ل�ـئ�ك� ل�ه�م� ٱلل�ع�ن�ــة-  و�ٱل�ذ�ين� ي�نق-ض�ون� ع�ه�د� ٱلل�ه� م�ن ب�ع�د� م�يث�

].25:الرعد[ و�ل�ه�م� س�وء ٱلد(ار�

 ل: (ولقد أوصى زين العابدين علNNي بNNن الحسNNين ابنNNه رضNNي ا عنهNNم أجمعيNNن فقNNال
).تصاحب قاطع رحم؛ فإني وجدته ملعونا� في كتاب ا في ثلثة مواضع

 قدموا لهم الخير ولو جفNNوا،. فاتقوا ا وصلوا أرحامكم، فأولو الرحام بعضهم أولى ببعض
 وصNNلوهم وإن قطعNNوا، يNNدم ا عليكNNم بركNNاته، ويبسNNط لكNNم فNNي الرزاق، ويبNNارك فNNي

 فNNاتقوا ا أيهNNا المؤمنNNون، واعلمNNوا أن حNNق القريNNب رحNNم موصNNولة، وحسNNنات.العمNNار
 ل تقطع القريب وإن أساء فإن المرء: وكما قيل. مبذولة، وهفوات محمولة، وأعذار مقبولة

.ل يأكل لحمه لو جاع

 لئن كانت صلة الرحNNم تعنNNي الحسNNان إلNNى المحتNNاج، ورفNNع الظلNNم عNNن: أيها المؤمنون
 فليس من صلة الرحم المناصNNرة علNNى الباطNNل. المظلوم، والمساعدة على وصول الحق

 والعون على الظلم والبغي والعدوان، فما هذا إل الحمية الجاهلية الممقوتة، تفشو بهNNا



.العداوة، وينشر بها الفساد، وتتقطع بها الرحام

 فNNاعرفوا الحNNق. ولن يكون البغي والعدوان طريقا� إلى الحق، أو سبيل إلى العدل والخيNNر
 أطعمNNوا الطعNNام. وميزوه عن الباطل، ول تأخذكم العزة بالثم، واستقيموا على أمر ربكNNم

.وأفشوا السلم، وصلوا الرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلم

 

 إ�ن� ٱلل�ه� ي�أ'م�ر� ب�ٱل'ع�د�ل� و�ٱلeح�س�ان� و�إ�يت�آء ذ�ى ٱل'ق-ر�ب�ى$ و�ي�ن�ه�ى$ ع�ــن�: أعوذ بال من الشيطان الرجيم

].90:النحل[ ٱل'ف�ح�ش�اء و�ٱل'م�ن�ك�ر� و�ٱل'ب�غ�ى ي�ع�ظ-ك-م� ل�ع�ل�ك-م� ت�ذ�ك�ر�ون�

 ، أقول قولي هذا وأسNNNتغفرنفعني ا وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد 
.ا لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم


