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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

  مقَدمةٌ 
ا احلمد ِهللا الَّذي شرع الشرائع رمحةً وحكْمـةً طريقـاً           
      ـنلكلِّ م الذنوب ا، يغفربلْ لَن هه ال حلَاجتا بطاعتناً، وأمرنوسن

والَّـذين  {تاب إىل ربه ودنا، ويجزلُ العطَايا ملَن كان محسناً          
   بس مهنيدها لَنينواْ فدـها  جاً      ، (١)}لَنـرس مده على فضائلهأح

وعلَناً، وأشهد أنْ ال إِله إِالَّ اهللا وحده ال شريك له شهادةً أرجو             
ا الفوز بدارِ النعيمِ والْهنا، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله الَّذي 
رفَعه فوق السموات فدنا، صلَّى اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكر           

قائمِ بالعبادة راضياً بالعنا، وعلى عمر اد يف ظهور اِإلسـالم           الْ
فما ضعف وال ونى، وعلى عثمانَ الَّذي رضي بالْقَدرِ وقد حلَّ           
يف الفناِء الفنا، وعلى علي الْقريبِ يف النسب وقد نـال املُـىن،             

   (٢)وعلى سائرِ آله وأصحابه الكرام األمناء، وسلَّم تسليماً

                              
 ]٦٩: العنكبوت)[١(

٢)(١٢٥ةيظعوسِ الورالدو ةرِيبنطَبِ امللْخةً ليعجةً سمقَدم ) ٩(  
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 ١٨ نيلَةً مفَ فَضضلِائ لَةمِ صحالر  
  : وصيةُ اِهللا تعالَى إىل خلْقهالرحمِ صلَةُ .١

 إِذْ :"قال تعاىلذْنا وأَخ يثاقنِي ميلَ برائونَ ال إِسدبعت 
 والْيتامى الْقُرىب وذي إِحساناً وبِالْوالدينِ اللَّه إِلَّا

 الصالةَ وأَقيموا حسناً للناسِ وقُولُوا كنيِوالْمسا
 معرِضونَ وأَنتم منكُم قَليلًا إِلَّا تولَّيتم ثُم الزكاةَ وآتوا

)(١)") ٨٣   
 وقال تعاىل":  سلَي لُّوا أَنْ الْبِروت كُموهجلَ وبق 

 والْيومِ بِاللَّه آمن من رالْبِ ولكن والْمغرِبِ الْمشرِقِ
 على الْمالَ وآتى والنبِيني والْكتابِ والْمالئكَة الْآخرِ
هبىب ذَوِي حتامى الْقُرالْيو نيساكالْمو ناببِيلِ والس 

نيلائالسي وفقابِ والر أَقامالةَ وى الصآتكاةَ والز 
الْموفُونَو مهدهوا إِذا بِعدعاه ابِرِينالصي وأْساِء فالْب 

                              
    ٨٣: البقرة) (١
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 وأُولئك صدقُوا الَّذين أُولئك الْبأْسِ وحني والضراِء 
مقُونَ هت(١)") ١٧٧ (الْم   

 وقال تعاىل":   كئَلُونسقُونَ ماذا يفنما قُلْ ي مفَقْتأَن 
نرٍ ميخ لْوالنِفَليد بِنيالْأَقْرتامى والْينيِ وساكالْمو 

 عليم بِه اللَّه فَإِنَّ خيرٍ من تفْعلُوا وما السبِيلِ وابنِ
)(٢)") ٢١٥   
 وا   :"وقال تعاىلدباعو ال اللَّهرِكُوا وشت ئاً بِهيش 

 تامىوالْي الْقُرىب وبِذي إِحساناً وبِالْوالدينِ
 الْجنبِ والْجارِ الْقُرىب ذي والْجارِ والْمساكنيِ
 ملَكَت وما السبِيلِ وابنِ بِالْجنبِ والصاحبِ

                              
    ١٧٧: البقرة) (١
    ٢١٥: البقرة) (٢
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 كُممانإِنَّ أَي ال اللَّه بحي نتالًا كانَ مخوراً مفَخ 
)(١)") ٣٦   
 وقال تعاىل":  ينالَّذوا ونوا آمرهاجوا ودجاهي وف 

 الْمؤمنونَ هم أُولئك ونصروا آووا والَّذين اللَّه سبِيلِ
 من آمنوا والَّذين) ٧٤ (كَرِمي ورِزق مغفرةٌ لَهم حقا
دعوا برهاجوا ودجاهو كُمعم كفَأُولئ كُمنأُولُوا مو 

 اللَّه إِنَّ اللَّه كتابِ في ضٍبِبع أَوىل بعضهم الْأَرحامِ
   (٢)")٧٥ (عليم شيٍء بِكُلِّ

 إِنَّ  :"وقال تعاىل اللَّه رأْملِ يدبِالْع سانالْإِحإِيتاِء وو 
 والْبغيِ والْمنكَرِ الْفَحشاِء عنِ وينهى الْقُرىب ذي

ظُكُمعي لَّكُمونَ لَعذَكَّر(٣)") ٩٠ (ت   

                              
    ٣٦: النساء) (١
    ٧٥ -٧٤: األنفال) (٢
    ٩٠: النحل) (٣
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

  قَضى  :"قال تعاىلوو كبوا أَلَّا ردبعإِلَّا ت اهإِي 
 أَو أَحدهما الْكبر عندك يبلُغن إِما إِحساناً وبِالْوالدينِ

 لَهما وقُلْ تنهرهما وال أُف لَهما تقُلْ فَال كالهما
 من الذُّلِّ جناح لَهما واخفض) ٢٣ (كَرِمياً قَولًا

ةمحقُلْ الرو بما رهمحيانِي كَما اربرياً رغص 
)٢٤ (كُمبر لَمي بِما أَعف كُمفُوسوا إِنْ نكُونت 

نيحصال هكانَ فَإِن ابِنيلْأَو٢٥ (غَفُوراً ل (آتذَا و 
 تبذيراً تبذِّر وال السبِيلِ وابن والْمسكني حقَّه الْقُرىب

 وكانَ الشياطنيِ إِخوانَ كانوا الْمبذِّرِين إِنَّ) ٢٦(
   (١)") ٢٧ (كَفُوراً لربه الشيطانُ

 ال  :"وقال تعاىللِ وأْتلِ أُولُوا يالْفَض كُمنم ةعالسو 
 في والْمهاجِرِين والْمساكني الْقُرىب أُولي يؤتوا أَنْ

                              
    ٢٧ - ٢٣: اإلسراء) (١
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 اللَّه يغفر أَنْ تحبونَ أَال ولْيصفَحوا ولْيعفُوا اللَّه سبِيلِ 
لَكُم اللَّهو غَفُور يمح(١)") ٢٢ (ر   

 وقال تعاىل":  ىب ذَا فَآتالْقُر قَّهح نيكسالْمو نابو 
 وأُولئك اللَّه وجه يرِيدونَ للَّذين خير ذلك السبِيلِ

مونَ هحفْل(٢)") ٣٨ (الْم   
 وقال تعاىل":  بِيىل النأَو نِنيمؤبِالْم نم فُِسهِمأَن 

هواجأَزو مههاتأُولُوا أُمحامِ والْأَر مهضعىل بضٍ أَوعبِب 
 أَنْ إِلَّا والْمهاجِرِين الْمؤمنِني من اللَّه كتابِ في

لُواتإِىل فْع كُميائلوفاً أَورعكانَ م كي ذلتابِ فالْك 
  (٣)") ٦ (مسطُوراً

 

                              
    ٢٢: النور) (١
    ٣٨: الروم) (٢
    ٦: اباألحز) (٣
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

  :وسلم عليه اهللا صلى النبِى وصيةُالرحمِ  صلَةُ .٢ 

نع دبنِ اِهللا علَامٍ با: (" قَالَ - عنه اهللا رضي -  سلَم مقَد 
 انجفَلَ،  " الْمدينةَ - وسلم عليه اهللا صلى - اِهللا رسولُ
اسالن هيلَ  (١) إِلَيقو " :مولُ قَدساِهللا ر ، مولُ قَدساِهللا ر "  ،

ي فَجِئْتاسِ فالن ظُرأَنل ها إِلَيفَلَم تثْبتاس هجولِ وساِهللا ر - 
 كَذَّابٍ جهبِو لَيس وجهه " أَنَّ عرفْت - وسلم عليه اهللا صلى

 أَفْشوا ، الناس أَيها: قَالَ أَنْ بِه تكَلَّم شيٍء أَولُ وكَانَ، 
لَاموا ، السمأَطْعو املُوا، الطَّعصو امحلُّوا ، الْأَرصلِ وبِاللَّي 
اسالنو املُوا ، نِيخدةَ تنلَامٍ الْج(٣)  (٢) ")بِس   

                              
١) (وا: أَيبذَه نيرِعسم هإِلَي.  
وصـححه اَأللْبـانِى فـي     ، ١٨٥٥ ، ٢٤٨٥: رواه الترمذى   ) (٢

  ٥٦٩: الصحيحة ، ٧٨٦٥: الْجامع صحيح
٣)( َ  ـام      : قَالَ الْخطابِيام الطَّعا إطْعسلم أفضلهو هلَيجعل صلى اهللا ع

دان، مثَّ جعل خري الْأَقْوال في الْرب والْإِكْرام إفـشاء          الَّذي هو قوام الْأَب   
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

  : من اِإلميانالرحمِ صلَةُ .٣    

                                                   
السلَام الَّذي يعم ولَا خيص من عرف ومن مل يعرف، حتـى يكـون              
خالصا هللا تعالَى، برِيئًا من حظّ النفس والتصنع، لأَنه شعار الْإِسـلَام،          

ن السلَام فـي آخـر      إِ: (فَحق كل مسلم فيه شائع، ورد في حديث       
جاَء في الْجـواب ههنـا أَن      : ، ومنها ما قيل   ) الزمان للمعرفة يكون  

الْخير أَن تطعم الطَّعام، وفي احلَديث الَّذي قبلـه أَنـه مـن سـلم               
بِأَن اجلوابني كَانا فـي     : فَما وجه التوفيق بينهما؟ أُجِيب    . الْمسلمونَ

، فَأجاب في كل وقت بِما هو الْأَفْضل في حق السامع أَو أهل             وقْتينِ
قلَّة املراعاة ليده ولسانه وإيذاء     : الْمجلس، فقد يكون ظهر من أَحدمهَا     

إمساك من الطَّعام وتكرب، فأجامـا علـى        : الْمسلمني، ومن الثَّانِي  
أَن السائل األول يـسأَل  حسب حاهلما، أَو علم صلى اهللا علَيه وسلم     

عن أفضل التروك، والثَّانِي عن خري الْأَفْعال؛ أَو أَن األول يسأَل عمـا       
يدفع املضار، والثَّانِي عما جيلب املسار، أَو أَنهما بِالْحقيقَة متالزمـان        

ينبغي : قلت. امة اللِّسان إِذْ الْإِطْعام مستلْزم لسلَامة الْيد، والسلَام لسلَ      
عمدة القـاري شـرح      - أَن يقيد هذَا بالغالب أَو في الْعادة، فَافْهم       

  )١٣٩/ ١(صحيح البخاري 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 نةَ أَبِي عريره يضر اللَّه ،هننِ عع بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسو 
 ومن ضيفَه، فَلْيكْرِم اآلخرِ واليومِ بِاللَّه يؤمن كَانَ من«: قَالَ
 يؤمن كَانَ ومن رحمه، يصلْفَلْ اآلخرِ واليومِ بِاللَّه يؤمن كَانَ
مِ بِاللَّهواليرِ وقُلْ اآلخا فَلْيريخ أَو تمصي(٢)  (١)»ل   

                              
  ) .٤٧ (ومسلم له، واللفظ) . ٦١٣٨( البخاري ) (١
 حمـرم  رحـم  كل فقيل صلتها جيب اليت الرحم حد يف اختلف)  (٢

 فعلـى  مناكحتهما، حرمت أنثى واآلخر ذكرا أحدمها كان لو حبيث
  األخوال وأوالد األعمام أوالد يدخل ال هذا

واحتج هذا القائل بتحرمي اجلمع بني املرأة وعمتها وخالتها يف النكاح           
وحنوه، وجوز ذلك يف بنات األعمام واألخوال، وقيل هو عام يف كل            
رحم من ذوي األرحام يف املرياث يستوي فيه احملرم وغريه ويدل لـه             

" أدناك أدنـاك   "-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم   -وله  ق
) أو ليـصمت  (ليغنم  ) ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا       (

أي يسكت عن سوء ليسلم وهذا من جوامع الكلم وجواهر احلكـم            
ـ             يض مـدده،   اليت ال يعرف أحد ما يف حبار معانيها إال من أمده بف
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

  :ثَوابا الطَّاعة أَعجلُ الرحمِ صلَةُ .٤    

                                                   
 أو شر أو آيل إىل أحدمها فيـدخل يف          وذلك أن القول كله إما خري     

اخلري كل مطلوب من األحوال فرضها وندا فأذن فيه على اختالف           
أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إليه              
فأمر عند إرادة اخلوض فيه بالصمت، وال ريب أن خطـر اللـسان             

لـنفس واخلـوض يف   عظيم وآفاته كثرية من الكذب والغيبة وتزكية ا 
الباطل، ولذلك حالوة يف القلب وعليه بواعث مـن الطبـع ومـن             
الشيطان، فاخلائض يف ذلك قلما يقدر على أن يزم لسانه ففي اخلوض          
خطر ويف الصمت سالمة مع ما فيه من مجـع اهلمـة ودوام الوقـار        
والفراغ للعبادة والسالم من تبعات القول يف الدنيا ومن احلـساب يف     

: ق[} ما يلفظ من قول إالّ لديه رقيـب عتيـد         {: قال تعاىل اآلخرة  
أي اجعلـه   " أملك عليك لسانك  : "وقال عليه الصالة والسالم   ] ١٨

مملوكًا لك فيما عليك وباله وتبعته، وأمسكه عما يضرك وأطلقه فيما           
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري     = شرح القسطالين    - ينفعك

)٨٤-٩/٨٣ (  
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 نةَ أَبِي عكْرولُ قَالَ: قَالَ -  عنه اهللا رضي -  بساِهللا ر - 
 صلَةُ ، ثَوابا الطَّاعة أَعجلَ إِنَّ: " - وسلم عليه اهللا صلى

 ، أَموالُهم فَتنمو فَجرةً، لَيكُونونَ الْبيت أَهلَ إِنَّ حتى الرحمِ،
كْثُريو مهددلُوا، إِذَا عاصوا تمو نلِ مأَه تيلَونَ باصوتي 

   (٢)   (١) "فَيحتاجونَ

                              
: الْجامع صحيحوصححه اَأللْبانِى في     ، ٤٤٠) رواه ابن حبان  () (١

  ٢٥٣٧:والترهيب الترغيبِ صحيح ، ٥٧٠٥
 رحم: فَالْعامةُ وخاصةٌ، عامةٌ ، توصلُ الَّتي الرحم: الْقُرطُبِي قَالَ ) (٢

، والْإِنـصاف  والْعـدلِ  ، اصحِوالتن بِالتوادد مواصلَتها وتجِب الدين
 فَتزِيـد : الْخاصة الرحم وأَما ، والْمستحبة الْواجِبة بِالْحقُوقِ والْقيامِ
فَقَةلَى بِالنالْقَرِيب ع ، فَقُّدتو هِمالوافُـلِ  ، أَحغالتو  ـنع  هِملَّـاتز ، 

تفَاوتتو باترم هِمقَاقحتسي اف كا ، ذَلي كَميث فدالْح "  بالْـأَقْر 
   ".فَالْأَقْرب

 علَـى  وبِـالْعون  بِالْمـالِ،  الرحم صلَةُ تكُونُ: جمرة أَبِي ابن وقَالَ
  .وبِالدعاِء الْوجه، وبِطَلَاقَة الضرر، وبِدفْعِ الْحاجة،
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

  : تعالَىاِهللاإىل  اَألعمالِ :من أَحب  حمِالر صلَةُ .٥ 
نةَ، عادقَت نلٍ عجر نم ،مثْعخ نع ،أَبِيه ها: قَالَ أَنولَ يسر 

،اللَّه الِ أَيمالْأَع بإِلَى أَح اللَّه زلَّ؟ عجانٌ: قَالَ وإِمي بِاللَّه 
  (١) "الرحمِ صلَةُ ثُم: قَالَ مه؟ ثُم اللَّه، رسولَ يا: قَالَ. تعالَى

(٢)   

                                                   
 الشر من أَمكَن ما ودفْع الْخيرِ، من أَمكَن ما إِيصالُ: امعالْج والْمعنى
 اسـتقَامة،  أَهلَ الرحمِ أَهلُ كَانَ إِذَا يستمر إِنما وهذَا الطَّاقَة، بِحسبِ

 بِـشرط  لَتهم،ص هي اِهللا في فَمقَاطَعتهم ، فُجارا أَو كُفَّارا كَانوا فَإِنْ
 بِـسببِ  ذَلـك  أَنَّ أَصروا إِذَا إِعلَامهم ثُم ، وعظهم في الْجهد بذْلِ

هِملُّفخت نع ،قلَا الْحقُطُ وسي عم كذَل مهلَتاِء صعبِالد  ـمـرِ  لَهبِظَه 
  )١١٥/ ١٧ (الباري فتح. الْمثْلَى الطَّرِيق إِلَى يعودوا أَنْ الْغيبِ

 وصححه اَأللْبانِى في صحيحِ الترغيبِ      جيد بإسناد يعلى أبو رواه) (١
)٢٥٢٠(  

ال خالف أن صـلة الـرحم واجبـة يف اجلملـة،     : قال عياض ) (٢
كبرية، والصلة درجات، فأدناها تـرك املهـاجرة       ) معصية(وقطيعتها  
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 
 ذلـك بـاختالف القـدرة       وصلتها بالكالم ولو بالسالم، وخيتلف    

واحلاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، فلو وصل بعض الـصلة ومل           
يصل غايتها ال يسمى قاطعا ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي لـه أن       

واختلفوا يف حد الرحم اليت جيـب صـلتها،         : قال. يسمى به واصلًا  
كل رحم حمرم حبيث لو كان أحدمها ذكـرا واآلخـر أنثـى             : فقيل

مناكحتها، فعلى هذا ال يدخل أوالد األعمـام واألخـوال،          حرمت  
واحتج هذا القائل بتحرمي اجلمع بني املـرأة وعمتـها أو خالتـها يف        

هـو  : وقيل. النكاح وحنوه، وجواز ذلك يف بنات األعمام واألخوال       
 عليه - قوله عليه يدل املرياث، يف األرحام ذوي عام يف كل رحم من    

ـ  أدنـاك  مث: "- السالم  ٢١ - ٢٠/ ٨" املعلـم  إكمـال "(" اكأدن
 بـر : بـاب  والـصلة،  الرب: كتاب) ٢٥٤٨ (مسلم رواه واحلديث
  )هريرة أيب حديث من. الوالدين

 ذمـة  هلم فإن: "مصر أهل يف قوله عليه يدل الصواب، هو وهذا: قال
 وصية: باب" الصحابة فضائل: "كتاب) ٢٥٤٣ (مسلم رواه(" ورمحا
 )ذر أيب حـديث  مـن . مصر بأهل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب

) ٢٥٥٢ (مسلم رواه" (أبيه ود أهل الرجل يصل أن الرب من: "وقوله
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

  : تعالَى للعبداِهللاسبب لصلَة  الرحمِ صلَةُ .٦   
 اهللا صلى - النبِي عنِ يحدثُ: عنه اُهللا رضي عباسٍ ابنِ عنِ 

  (١)الرحمنِ حجزةبِ آخذَةٌ (١)شجنةٌ الرحم أَنَّ«: - وسلم عليه
   (٢)»قَطَعها من ويقْطَع وصلَها من يصلُ

                                                   
 مـن . واألم األب أصـدقاء  صـلة  فضل: باب والصلة، الرب: كتاب
التوضيح لـشرح    - بينهم حمرمية ال أنه مع) عمر بن اهللا عبد حديث

  )٢٦٥-٢٦٤/ ٢٨(اجلامع الصحيح 
١) ( ذَ: أَيأُخ همساا نذَا مم هاسا ، الي كَميث فدد حبن عمحالر 
 وشقَقْت ، الرحم خلَقْت الرحمن، أَنا: " مرفُوعا السنن في عوف بن
 مـشتبِكَةٌ  ، الرحمة آثَارِ من أَثَر أَنها والْمعنى،  " اسمي من اسما لَها

  .اهللا رحمة من منقَطع لَها اطعفَالْقَ بِها؛
 اسمِ من اسمها اشتق الرحم أَنَّ الْحديث معنى: الْإِسماعيلي وقَالَ

 عن اهللا تعالَى. اهللا ذَات من أَنها معناه ولَيس علَاقَة، بِه فَلَها الرحمنِ
ك١٧/١١٥ (فتح. ذَل(  
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

  :سبب لقُبولِ اَألعمالِ الرحمِ صلَةُ .٧    
 نةَ أَبِي عريره يضاُهللا ر هنقَالَ ع :تعمـولَ  سساِهللا ر - 

 كُلَّ تعرض آدم بنِي أَعمالَ إِنَّ«: قَالَ - وسلم عليه اهللا صلى
   (٣) »رحمٍ قَاطعِ عملُ يقْبلُ فَالَ الْجمعة لَيلَةَ خميس

                                                   
 واملعىن اإلزار، شد موضع وهو الوسط: احلجزة: الرمحن حبجزة) (١
  .به واستجارت اعتصمت إليه التجأت: هنا
 ،) ٢٩٥٦ (أمحد اهللا، وصله وصل من باب) ٥٦٤٢ (البخاري) (٢

  له واللفظ
 ،"حـسن  إسـناده  "األرنؤوط شعيب تعليق ،) ١٠٢٧٧ (أمحد) (٣

  ) .٢٥٣٨(لترغيبِ وحسنه اَأللْبانِى في صحيحِ ا
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 اَألهلِ، في محبةٌ الْمالِ، في مثْراةٌ الرحمِ صلَةُ .١٠-٨   
  :اَألجلِ في منسأةٌ

نرِو عمنِ علٍ بهس يضاُهللا ر هنقَالَ ع :تعمولَ سساِهللا ر - 
 الْمالِ، في مثْراةٌ الْقَرابة صلَةُ«: يقُولُ - وسلم عليه اهللا صلى
   (١) »اَألجلِ في منسأةٌ اَألهلِ، في محبةٌ

 عليه اهللا صلى - النبِي أَنَّ: عنه اُهللا رضي مالك بنِ أَنسِ عنو
 فـي  يمد واَنْ رِزقَه، اُهللا ميعظِّ أَنْ سره من«: قَالَ - وسلم
،هللْ أَجصفَلْي همح(٣) (٢) »ر   

                              
 اجلامع صحيحوصححه اَأللْبانِى في     ،) ٧٨١٠ (األوسط املعجم) (١

)٣٧٦٨. (  
 الرزق، يف البسط أحب من باب) ١٩٦١ (البخاري عليه، متفق) (٢

 ،) ١٢٦١٠ (أمحد قطيعتها، وحترمي الرحم صلة باب) ٢٥٥٧ (مسلم
  له واللفظ

مـن  « : قوله صلى اهللا عليه وسلم     :قال اإلمام النووي رمحه اهللا    ) (٣
: ؛ أي»أحب أن يبسط له يف رزقه، وينسأ له يف أثره، فليصلْ رحمـه   
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

  :سبب لعمارِ الديارِ الرحمِ صلَةُ .١١ 

                                                   
األجل؛ ألنه تابع للحياة يف أثرهـا، وبـسط الـرزق       : يؤخر، واألثر 

الربكة فيه، وأما التأخري يف األجل ففيه سؤال        : توسيعه وكثرته، وقيل  
فَإِذَا { ال تزيد وال تنقص؛   مشهور، وهو أن اآلجالَ واألرزاق مقدرة،       

، ]٣٤:األعـراف [ }جاَء أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ      
أن هذه الزيادة بالربكـة يف      : وأجاب العلماء بأجوبة، الصحيح منها    

عمره، والتوفيق للطاعات، وعمارة أوقاته مبـا ينفعـه يف اآلخـرة،            
أنه بالنسبة إىل ما يظهـر      : والثاين. لكوصيانتها عن الضياع يف غري ذ     

للمالئكة ويف اللوح احملفوظ وحنو ذلك، فيظهر هلم يف اللوح أن عمره            
ستون سنةً، إال أن يصل رحمه، فإن وصلها زيد له أربعون، وقد علم             
اهللا سبحانه وتعاىل ما سيقع له من ذلك، وهـو مـن معـىن قولـه                

فيه النسبة إىل علم    ] ٣٩:الرعد[ }يثْبِتيمحو اللَّه ما يشاُء و    { :تعاىل
اهللا تعاىل، وما سبق به قدره، وال زيادة، بل هي مستحيلة، وبالنـسبة          

: والثالـث . إىل ما ظهر للمخلوقني تتصور الزيادة، وهو مراد احلديث    
مـسلم بـشرح   (أن املراد بقاُء ذكره اجلميل بعده، فكأنه مل ميـت؛        

    )٣٥٦: ٣٥٧ صـ ٨النووي جـ 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 نةَ عشائأَنَّ: ع بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسا قَالَ ولَه " :هإِن نم 
يطأُع ظَّهح نفْقِ، مالر فَقَد يطأُع ظَّهح نرِ ميا خينالد 

،ةرالْآخلَةُ وصمِ وحالر نسحلُقِ والْخ نسحارِ والْجِو انرمعي 
،اريالد انزِيديي وارِ فم(١) "الْأَع   

  : عند اِهللا تعالَىالْمنازِلِ بِأَفْضلِواصلُ الرحمِ  .١٢   

نع يدعس يأَبِي الطَّائ ،رِيتخالب هثَنِي: قَالَ أَندو حةَ أَبشكَب 
،ارِيماَألن هأَن عمولَ سسلَّى اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسقُولُ وي :

 قَصن ما: قَالَ فَاحفَظُوه حديثًا وأُحدثُكُم علَيهِن أُقِْسم ثَالَثَةٌ"
 إِالَّ علَيها فَصبر مظْلمةً عبد ظُلم والَ صدقَة، من عبد مالُ
هادز ا، اللَّهزالَ عو حفَت دبع ابب أَلَةسإِالَّ م حفَت اللَّه هلَيع ابب 
 إِنما: قَالَ فَاحفَظُوه حديثًا وأُحدثُكُم نحوها كَلمةً أَو فَقْرٍ

 فيه يتقي فَهو وعلْما ماالً اللَّه رزقَه عبد نفَرٍ، َألربعة الدنيا
،هبلُ رصيو يهف ،همحر لَمعيو لَّهل يها، فقذَا حلِ فَهبِأَفْض 

                              
  )٢٥٢٤( وصححه اَأللْبانِى في صحيحِ الترغيبِ أمحد رواه) (١
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 صادق فَهو ماالً زقْهير ولَم علْما اللَّه رزقَه وعبد الْمنازِلِ، 
ةيقُولُ الني :ي أَنَّ لَواالً لم لْتملِ لَعمبِع فُالَن وفَه هتبِنِي 

 فَهو علْما، يرزقْه ولَم ماالً اللَّه رزقَه وعبد سواٌء، فَأَجرهما
 فيه يصلُ والَ ربه، فيه ييتق الَ علْمٍ بِغيرِ ماله في يخبِطُ

،همحالَ رو لَمعي لَّهل يها، فقذَا حفَه ثبازِلِ، بِأَخنالْم دبعو 
لَم قْهزري االً اللَّهالَ ما ولْمع وقُولُ فَهي :ي أَنَّ لَواالً لم لْتملَع 
يهلِ فمبِع فُالَن وفَه بِنِيها تمهراٌء فَوِزو(٢)  (١)"س   

                              
 جامع« حمقق وقال. صحيح حسن: وقال) ٢٣٢٥ (الترمذي ) (١

  .قال كما وهو) : ١٠/ ١١ (»األصول
(" أَحلـف  : أَي") أُقْـِسم  (" من الْخـصالِ  : أَي") ثَلَاثٌ  "() (٢

 ثُكُمدأُحو ،هِنلَيع : ("     هللَى قَوع طْفـى،   " ثَلَاثٌ  " عنعبِ الْمسبِح
(" أُخبِركُم بِثَلَاث أُؤكِّدهن بِالْقَسمِ علَيهِن، وأُحـدثُكُم        : فَكَأَنه قَالَ 

: أَيِ") فَـاحفَظُوه   (" تحديثًا عظيما أَو بِحديث آخر      : أَي") حديثًا  
ريـذْكُورِ            الْأَخيرِ الْمقْدالت نم اهنرتا اخلَى ملُّ عدا يممو ،عمجأَوِ الْم 

  لُهطُورِ قَوسرِيرِ الْمحالتو ") :     هِنلَيع ي أُقِْسما الَّذي  : أَيِ") فَأَمالَّـذ
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 
       ي أُبذَا الَّذه وه ،هِنلَيع فلأَحو بِثَلَاث كُمبِرأُخ  هني ")   ـهأَيِ") فَإِن :

مـن  : أَي") من صدقَة   (" بركَته  : أَي") ما نقَص مالُ عبد     (" الشأْنَ  
أَجلِ إِعطَاِء صدقَة لأَنها مخلُوفَةٌ معوضةٌ كَميةً أَو كَيفيةً فـي الـدارِ             

 ةوِيرالْأُخو ةوِيينالد .   لَالُهلَّ جالَى جعقَالَ ت :}     وٍء فَهيش نم مفَقْتا أَنمو
فُهلخ٣٩: سبأ[} ي ") [    دبع ملَا ظُلو : ("   ِولهجالْم ةيغبِص ") ًةمظْلم
 : ("            ها، كَذَا ذَكَـرظُلْم مالظَّال ذَها أَخم مرِ اللَّامِ اسكَسيمِ وحِ الْمبِفَت

  .بن الْملكا
الْمظْلمةُ بِكَسرِ اللَّامِ ما يظْلمه الرجلُ، والظَّاهر أَنه هنا         : وفي الْقَاموسِ 

    لُهقَو هفَتولِ صفْعى الْمنعبِم ردصم ") :  ربص ("ِأَي :  دبالْع ")  اهلَيع ("
أَي :     لَوو ةمظْلالْم لْكلَى تع      ذَلَّةنِ الْمعٍ عونا لنمضتكَانَ م ")  هادإِلَّا ز

عنده تعالَى، كَما أَنه يزِيد للظَّالمِ عنده ذُلا بِها أَو          : أَي") اللَّه بِها عزا    
ظَّالمِ ذُلٌّ بِها ولَو يزِيده اللَّه بِها عزا لَه في الدنيا معاقَبةً، كَما يحصلُ لل      

بعد حنيٍ من الْمدة، بلْ ربما ينقَلب الْأَمر ويجعلُ الظَّالم تحـت ذُلِّ             
بـاب  (" علَى نفْـِسه    : أَي") ولَا فَتح عبد    (" الْمظْلُومِ جزاًء وِفَاقًا،    

  أَلَةسم ("طَلَ  : أَيالٍ وؤس ابـلْ        بب ،ةوررضو ةاجحاسِ لَا لالن نبٍ م
    ةادزِيى ونغ دقَصفَقْرٍ       (" ل ابب هلَيع اللَّه حإِلَّا فَت ("اجٍ  : أَييتاح ابب
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 
        ـةايي نِهف قَعفَي ةمعالن نم هدنا عم هنع لَببِأَنْ س ا، أَورج لُمهو رآخ

نارِ           ممبِالْح الُهثِّلَ حمو ،ةمهابِ التحي أَصف داهشم وا هكَم ،ةقْمالن 
الَّذي لَيس لَه الذَّنب، وهو دائر في الطَّلَبِ، فَدخلَ في بستان حرِيصا            

       ا بِكَلْبٍ فضأَي هبشو ،هيارِثُ أُذُنالْح فَقَطَع هلَيلَى     عع رمو ،ظْمع هي فَم
نهرٍ لطَيف يظْهر من تحته عظْم نظيف، فَفَتح الْكَلْب فَمه حرصا علَى           
    صراِء، فَـالْحي الْمظْمِ فالْع نم هي فَما فم قَعاِء فَورِ الْمي قَعا فم ذأَخ

:  في قَوله  - رحمه اللَّه    -ا وقَالَ الطِّيبِي    شؤم والْحرِيص محروم، هذَ   
فَأَما الَّذي أُقِْسم علَيهِن أَفْرده وذَكَره بِاعتبارِ كَون الْمذْكُورِ موعودا،          

        فُس بِهو ،اتذْكُورالِ الْمصارِ الْخبتولِ بِاعصوإِلَى الْم جِعرالْم عمجو ر
في وجـه   ] ١٧: البقرة[} مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد   {: قَولُه تعالَى 

أَما اللَّاتي أُقِْسم علَيهِن وهـو      : الْجمع أَوِ الْفَوج، وفي الْمصابِيحِ    : أَيِ
       نت هيدأْكلْ تب ،فلالْح يققحت ادرالْم سلَيو ،ري    ظَاهعـدا فَإِنَّ الْموِيه
  .يثْبِت بِذكْرِ الْقَسمِ تارةً وأُخرى بِلَفْظ الْقَسمِ، انتهى

التقْدير فَأَما قَولي الَّذي أُقِْسم فيه علَى الْخـصالِ         : والْأَظْهر أَنْ يقَالَ  
    رِهإِلَى آخ هفَإِن هكِّدأُؤو ،يثًا       . (" الثَّلَاثـدح ثُكُمـدي أُحا الَّـذأَمو

  فَظُوها   : " فَقَالَ" فَاحينا الدملَـةً       ") : إِنملْ قَالَ جانٌ، بيبو فِْسريت وه
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 
  يرقْدالتو ،يدأْكلتةً لرِضتععِ        : مـامي الْجف سلَي هأَن هديؤيا، وينا الدمفَإِن

كُلٌّ واحد عبارةٌ عن    : أَي) لأَربعة نفَرٍ (إِنما الدنيا   : بلْ فيه : قَالَلَفْظُ فَ 
   فنصعٍ ومج ")  دبع : ("   فَعريو ربِالْج ")      ـالْمعالًا وم اللَّه قَهزر ("

ه تعالَى هو الَّذي يرزق الْعلْم      فيه إِمياٌء إِلَى أَنَّ الْعلْم رِزق أَيضا، وأَنَّ اللَّ        
          يثـدي حف درو قَدالِ، والْكَم ابب حفْتي هحفَتو هيقفوبِتالَ، والْمو :

»        هنم فَقنزٍ لَا يكَكَن قَالُ بِها لَا يلْموا     » إِنَّ عكَان لَواُء ولَملُ الْعخدفَي ،
ثُم فيـه   ] ٣: البقرة[} ومما رزقْناهم ينفقُونَ  {: وله تعالَى فَقُراَء في قَ  

فَهو (" إِشعار بِأَنَّ الْمراد بِالْمالِ هنا ما يزِيد علَى قَدرِ ضرورة الْحالِ            
   يهي فقتي ("الِ   : أَيي الْمف ")  هبر ("   الَهم رِفصبِأَنْ لَا ي    ةيـصعي مف 

  هقالخ ")   همحلُ رصيو ("أَي :    إِلَى أَقَارِبِه اةاسوبِالْم)  يهف لَّهلُ لمعيو (
لْمِ : أَيي الْعف ")قِّهبِح ("  
ا: أَياميق قلْمِ بِحا الْعمو يهضقْتي نلِ ممالْع قبِح اللَّه قحو  ،هـادبع 

 حقـا،  فيـه  للَّه ويعلَم: الْجامعِ لَفْظُ ويؤيده مرتب، ونشر لَف فيهفَ
نكميو وعجكُلٍّ ر ننِ ميريمكُلٍّ إِلَى الض نالِ ملْمِ، الْمالْعو هدأَفْرو 
 ما يؤدي والْمعنى الْمالِ، بِحق: أَي الْملك ابن وقَالَ. ذُكر ما بِاعتبارِ

 الـضيف،  وإِطْعامِ والنفَقَة والْكَفَّارة كَالزكَاة الْحقُوقِ من الْمالِ في
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 
وزجينُ وريِ كَومالض لَّهل أَي :قبِح اجِبِ اللَّهي الْوالِ فذَا (" الْمفَه (" 

 أَكْمـلِ  في: أَي ") الْمنازِلِ بِأَفْضلِ (" ذُكر بِما الْموصوف الْعبد: أَيِ
 وعبد (" الْعقْبى في الدرجات أَعلَى في أَو الدنيا في الشمائلِ مراتبِ

قَهزر ا اللَّهلْمع لَمو قْهزرالًا، يم وفَه قادص ةيالن (" أَي :هرظَاه مطَابِق 
 لَو (" الْحالِ بِلسان أَو الْمقَالِ بِلسان: أَي ") يقُولُ (" الطَّوِية في لما
 فَأَجرهمـا  (" الْخيـرِ  أَهلِ من: أَي ") فُلَان بِعملِ لَعملْت مالًا لي أَنَّ

 ولَـم  مالًا اللَّه رزقَه بدوع (" حالٍ أَو بيان استئْناف وهو ") . سواٌء
قْهزرا، يلْمع وطُ فَهبخترِ ") : ياِء بِكَسالْخ ونبِد ،وفَه وـالٌ  فَهأَوِ ح 

افئْنتاس ،انيى بنعالْمو قُومي دقْعيعِ ومعِ بِالْجنالْمي (" وف  ـهالم : (" 
أَو فلتخي يف الحارِ هبتفَاقِ بِاعالْإِن اكسالْإِمي وف هالرِ (" ميلْمٍ بِغع (" 
رِ: أَييالِ بِغمعتلْمٍ اسبِأَنْ ع ِسكمةً يارا تصرا حبحا، وينلدل  ـقفنيو 

: أَي ") ربـه  فيه يتقي لَا (" والْخيلَاِء، والْفَخرِ والرياِء للسمعة أُخرى
 لقلَّـة : أَي ، ") رحمه فيه يصلُ ولَا (" وصرفه أَخذه في علْمه لعدمِ

هتمحمِ ردعو هلْمح ةكَثْرو هصرح هلخبلَا (" ولُ ومعي يهف  ـقبِح (" 
عٍ: أَيوبِن نقُوقِ ملِّقَ الْحعتالْمة بِاللَّه ،هادببِعلَفْظُ وعِ واملَا: الْجو لَمعي 
لَّهل يها فقذَا (" حفَه ثبازِلِ، بِأَخنالْم دبعو لَم قْهزري الًـا  اللَّهلَـا  مو 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 
 أَهلِ من :أَي ") فُلَان بِعملِ فيه لَعملْت مالًا لي أَنَّ لَو: يقُولُ فَهو علْما
رالش ") وفَه هتنِي (" أَي :وفَه لُوبغم ،هتنِي  كُـومحمو  ،ـهتأَوِ طَوِي 

: نـسخة  وفي. عدلٍ كَرجلٍ نِيته عين فَكَأَنه الْمبالغة، بِطَرِيقِ الْحملُ
وفَه ،هتكَذَا بِنِيي وعِ فامالْج ى :أَيزجا مبِه اقَبعمـا،  وهلَيـا  علَمو 
 علَى عملُه الْمشتملِ الْعاملِ إِثْمِ دونَ نِيته بِمجرد إِثْمه أَنَّ الظَّاهر كَانَ
ةيالن ةراشبالْمو أَكَّد يدعالْو ددشو يددهالت هلا: (" بِقَومهروِزو  ـواٌءس 

  .سواٌء فَوِزرهما: الْجامعِ ولَفْظُ") : 
 النيةَ يِسيُء: أَي وخبر، مبتدأٌ نِيته فَهو: - اللَّه رحمه - الطِّيبِي قَالَ
 أُولَى،الْ الْقَرِينة في النية صادق فَهو: قَوله مقَابلَة في وقُوعه علَيه يدلُّ

لُهقَوقُولُ: وي ي أَنَّ لَوالًا لإِلَى م ،رِهآخ فِْسريت هلقَول :قادص ةيالن .
لُهقَوو :وقُولُ فَهي ي أَنَّ لَوالًا لإِلَى م رِهقَابِلُ آخم هلا: قَومهرفَأَج 
 الْحديثُ هذَا: الْملك ابن قَالَ. لَانمتقَابِ سواٌء ووِزرهما: وقَولُه. سواٌء

 ما صدورها بِه وسوست ما أُمتي عن تجاوز اللَّه إِنَّ«: " خبر ينافي لَا
لْ لَممعت بِه« " هأَنلَ لما عنلِ هبِالْقَو ،انِياللِّس زاوجتالْمو هنع وه 

 هذَا إِنَّ: الْمحقِّقُونَ الْعلَماُء قَالَه ما والْمعتمد. انتهى لنفْسانِي،ا الْقَولُ
 يكْتب واستقَر عزم فَإِنْ بِفعلها، قَلْبه يستقر ولَم نفْسه يوطِّن لَم إِذَا
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

   : الْقيامة يوم صاحبِهالتشهد الرحمِ  صلَةُ.١٣    
 تصلُوا أَنسابكُم، احفَظُوا: " قَالَ أَنه عباسٍ؛ ابنِ عنِ

 بعيدةً، كَانت وإِنْ قَربت، إِذَا بِالرحمِ بعد لَا فَإِنه أَرحامكُم؛
 آتيةٌ رحمٍ وكُلُّ قَرِيبةً، كَانت وإِنْ بعدت، إِذَا بِها قُرب ولَا
موي ةاميالْق اما، أَمبِهاحص دهشت ؛ لَهلَةا، كَانَ إِنْ بِصلَهصو 

هلَيع؛ وةيعا كَانَ إِنْ بِقَطه(١) "قَطَع   

  

                                                   
 رواه. (أَعلَم تعالَى واللَّه تقَدم، وقَد يتكَلَّم، ولَم يعملْ لَم وإِنْ معصيةً،
يذمرقَالَ التذَا: ويثٌ هدح يححمرقاة املفاتيح شرح مشكاة  -) ص

  )٣٣٠٩-٣٣٠٨/ ٨(املصابيح 
 ورجالـه ) ٧٣ رقم حديث ١٥٦/ ١ (شرحه مع املفرد األدب) (١

 علـى  حصحي: احلاكم وقال قريب بلفظ املستدرك يف وهو.. ثقات
. التلخيص يف الذهيب وسكت منهما واحد خيرجه ومل الشيخني شرط
 الـذهيب  ووافقه الشيخني شرط على صحيح: وقال) ١٦١/ ٤ (ويف

  )٧٣/٥٤ (املفرد األدبوصححه اَأللْبانِى في صحيحِ 
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  :يلٌ لدخولِ اجلَنة والنجاة من النارِسب الرحمِ صلَةُ .١٥-١٤  
 صلَّى اِهللا لرسولِ عرض أَعرابِيا أَنَّعن أيب أيوب األنصارى 

 أَو -  ناقَته بِخطَامِ فَأَخذَ سفَرٍ، في وهو وسلَّم علَيه اُهللا
 بِما أَخبِرنِي - محمد يا أَو - اِهللا رسولَ يا: قَالَ ثُم بِزِمامها
 النبِي فَكَف: قَالَ النارِ، من يباعدنِي وما الْجنة، من يقَربنِي
 لَقَد«: قَالَ ثُم أَصحابِه، في نظَر ثُم وسلَّم، علَيه اُهللا صلَّى
،فِّقو أَو لَقَد يدقَالَ ،»ه :ف؟قُلْ كَيقَالَ ت :،ادفَقَالَ فَأَع 
بِيلَّى الناُهللا ص هلَيع لَّمسو :»دبعلَا اَهللا ت رِكشت ئًا، بِهيش 

يمقتلَاةَ، وي الصتؤتكَاةَ، ولُ الزصتو ،محعِ الراقَةَ د(١)»الن    
١٦. أبر أهلَ الولَد صلةُ البِر دأبيه و:  

 اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عن دينارٍ بن اهللا عبد عن
 عليه فسلَّم مكَّةَ، بطَريقِ لَقيه األعرابِ من رجالً أنَّ:عنهما

                              
 وصححه اَأللْبانِى في صحيحِ له واللفظ ومسلم البخاري رواه) (١
ريبِ الت٢٥٢٣(غ(  
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 اهللا عبد ر، بنمع ملَهه، كانَ محارٍ على وحكَبوأعطاه ير 
  .رأْسه على كانت عمامةً

 وهم َألعراب،ا إنهم! اهللا أصلَحك: له فقلْنا: دينارٍ ابن قال
 وداً كانَ هذا أبا إنَّ: عمر بن اهللا عبد فقال! باليسريِ يرضونَ

نِ لعمري اخلطَّابِ، بوإن لَّى - اهللا رسول مسعتاُهللا ص هلَيع 
لَّمسإنّ" :يقول - و أبر أهلَ الولَد صلةُ البِر د(١)"أبيه و   

  :ن بِر الوالدينِتهِما ماألبوين بعد مو حمِ رصلَةُ. ١٧
نع ديبع ،يداعالس نع ،أَبِيه هأَن عما سأَب ديأُس كالم نب 

 رسولِ عند نحن بينما: يقُولُ عنه اللَّه رضي الساعدي ربِيعةَ
لَّى اللَّهاُهللا ص هلَيع لَّمساَء إِذْ وجلٌ هجر ننِي مةَ بلَمفَقَالَ س :
 بعد من بِه أَبرهما شيٌء أَبوي بِر من بقي هلْ اللَّه رسولَ يا

 وإِنفَاذُ لَهما والاستغفَار علَيهِما الصلَاةُ نعم،«: قَالَ موتهِما؟

                              
  )٢٥٠٥(وصححه اَأللْبانِى في صحيحِ الترغيبِ  مسلم رواه) (١
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 لَك رحم لَا الَّذي الرحمِ وصلَةُ اصديقهِم وإِكْرام عهودهما 
  (١)»قبلهِما من إِلَّا

 وأَجر الْقَرابة، أَجر: أَجرانالرحمِ لَها  النفَقَةُ علَى ذَوِي .١٨
قَةدالص:  

نع ،بنيز أَةرام دباِهللا ع ولُ قَالَ: قَالَتسلَّى اِهللا راُهللا ص 
 »حليكُن من ولَو النساِء، معشر يا تصدقْن،«: وسلَّم يهعلَ

قَالَت :تعجإِلَى فَر دباِهللا ع فَقُلْت :كلٌ إِنجر يففخ ذَات 
،دإِنَّ الْيولَ وسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسو ا قَدنرأَم ،قَةدبِالص 

 إِلَى صرفْتها وإِلَّا عني يجزِي ذَلك كَانَ فَإِنْ فَاسأَلْه، تهفَأْ
،رِكُمغَي ي فَقَالَ: قَالَتل دبلِ: اِهللا عب يهائْت ،تأَن قَالَت :

،طَلَقْتأَةٌ فَإِذَا فَانرام نارِ مصابِ الْأَنولِ بِبسلَّى اِهللا راُهللا ص 
هلَيع ولَّمي ستاجا، حهتاجح كَانَ: قَالَتولُ وسلَّى اِهللا رص 

                              
 يخرجاه ولَم الْإِسناد صحيح حديثٌ هذَا: أخرجه احلاكم وقال) (١

"  
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 علَينا فَخرج: قَالَت الْمهابةُ، علَيه أُلْقيت قَد وسلَّم علَيه اهللاُ 
 فَأَخبِره وسلَّم، علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسولَ ائْت: لَه فَقُلْنا بِلَالٌ
 علَى عنهما، الصدقَةُ أَتجزِئ: تسأَلَانِك بِالْبابِ مرأَتينِا أَنَّ

 نحن، من تخبِره ولَا حجورِهما؟ في أَيتامٍ وعلَى أَزواجِهِما،
لَ: قَالَتخلَى بِلَالٌ فَدولِ عسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسو 

،أَلَهلَفَقَا فَس ولُ لَهسلَّى اِهللا راُهللا ص هلَيع لَّمسو :»نا؟ ممه« 
 اُهللا صلَّى اِهللا رسولُ فَقَالَ وزينب، الْأَنصارِ من امرأَةٌ: فَقَالَ
هلَيع لَّمسو :»انِبِ؟ أَييأَةُ: قَالَ »الزرام دبفَقَالَ اِهللا، ع لَه 

 الْقَرابة، أَجر: أَجران لَهما: " وسلَّم علَيه اُهللا ىصلَّ اِهللا رسولُ
رأَجو قَةد(٢)  (١) "الص  

                              
) ١٠٠٠ (ومسلم. سعيد أيب حديث من) ١٤٦٢ (البخاري ) (١

  .له واللفظ
٢) () "قْندصا تي شعماِء رسالن (" أَي نهتاعمج ") لَوو نم كُنيلح 
 ("ماِء بِضا الْحرِهكَسو يددشتاِء والْي عملْـيِ  جحِ  الْحـاءِ  بِفَـتالْح 



 

  

 
  
  

٣١  

                                                   

 

  

  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 
كُونسا اللَّامِ، وي كَمف ،ةخسن وها وم  نيـزي  بِـه  ـنوغِ  مـصم 

،اتنِيدعأَوِ الْم ةارجالْح) قَالَت :تعجإِلَى فَر دبع اللَّه فَقُلْت : ـكإِن 
 علَيه اللَّه صلَّى - اللَّه رسولَ وإِنَّ (قَليلُها أَي) الْيد ذَات خفيف رجلٌ
لَّمسو - ا قَدنرأَم قَةدبِالص (ا أَيهطَائبِإِع قِ  أَودـصبِالت) َف ـهأْت (أَي 

هرضفَاح) أَلْهي) فَاسفو ةخسن لْهفَس لْ أَيزِئُنِي هجأَنْ ي قدصأَت كلَيع 
) يجـزِئ  (علَيك التصدق أَيِ) ذَلك كَانَ فَإِنْ (لَا؟ أَم أَولَادك وعلَى
 الْيـاءِ  بِضم نسخة وفي ضي،ويقْ يغنِي أَي: الزايِ وكَسرِ الْياِء بِفَتحِ

ةزمالْهي وا فرِهآخ ي أَيكْفي (ينع (أَي قْتدصت  كُملَـيـا  عهتيأَدو 
كُمإِلَّا (إِلَيو (إِنْ أَيو زِئْنِي لَمجت) اهفْترص (أَي كُمنع) إِلَى  ـرِكُمغَي (

أَي نم قِّنيحتسالْم  ، قَالَت :   اللَّه دبي عقَالَ ل :  تأَن يهلِ ائْتـلَّ  . بلَعو
فَإِذَا (أَي فَذَهبت   ) فَانطَلَقْت: قَالَت(امتناعه لأَنَّ سؤلَه ينبِئُ عنِ الطَّمعِ       

 صـلَّى   - بِبابِ رسولِ اللَّه  (أَي واقفَةٌ أَو حاضرةٌ     ) امرأَةٌ من الْأَنصارِ  
  لَّمسو هلَيع اللَّه- (  ـابابِ ببِالْب ادرارِ أَنَّ الْمزالْب يثدح نم ومفْهالْم

  جِدسا (الْمهتاجحي وتاجيـغٌ،        ) حلب بِيهشت ا، أَوهنيع أَي ربخأٌ ودتبم
 صلَّى اللَّه علَيـه     -وكَانَ رسولُ اللَّه    (أَي زينب   ) قَالَت(والْأَولُ أَبلَغُ   

  لَّمسةُ    -وابهالْم هلَيع تيأُلْق قَد  (       ـولَهسر طَى اللَّهأَع يمِ أَيحِ الْمبِفَت



 

  

 
  
  

٣٢  

                                                   

 

  

  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 
هيبةً وعظَمةً يهابه الناس، ويعظِّمونه، ولذَا ما كَانَ أَحد يجترِئ علَى           

خالد   قَالَ الطِّيبِي ،هلَيكَـانَ        : ولِ ع ثَم نمارِ، ورمتاسلَى اللَّ عكَانَ د
             ـهنةٌ مـزع كذَلو ،رالطَّي هِمُءوسلَى ركَأَنَّ ع ِسهلجي مف هابحأَص- 

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-        لْكإِنَّ تلُقٍ، ووُء خسو ربا    لَا كهـسةَ أَلْبزالْع
  الَى   -اللَّهعت -   اهإِي -      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -       فْـِسهلْقَـاِء نت نلَا م 

)قَالَت (   بنيز أَي )»    ا لَها بِلَالٌ فَقُلْننلَيع جرفَخ :   ولَ اللَّـهسر ائْت- 
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبِ -صفَأَخ     أَلَانِكسابِ تنِ بِالْبيأَترأَنَّ ام هر : زِئجأَت

بِـضم  ) » الصدقَةُ عنهما عن أَزواجِهِما وعلَى أَيتامٍ في حجورِهمـا        
فُلَانٌ في حجرِ فُلَان أَي في      : الْحاِء جمع حجرٍ بِالْفَتحِ والْكَسرِ، يقَالُ     

 مو هفا     كَنهِمتبِيري تى فنعالْمو هعن)   نحن نم هبِرخلَا تفَاِء  ) وةَ الْإِخادإِر
مبالَغةً في نفْيِ الرياِء، أَو رِعايةً للْأَفْضلِ، وهذَا أَيضا يصلُح أَنْ يكُونَ            

 صلَّى اللَّه   -ى رسولِ اللَّه    فَدخلَ بِلَالٌ علَ  : قَالَت(وجها لعدمِ دخولها    
   لَّمسو هلَيع-       ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه أَلَهفَس -    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص - " :
 -امرأَةٌ من الْأَنصارِ وزينب، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّـه       : قَالَ؛ " من هما؟   

 و هلَيع لَّى اللَّهص لَّمانِبِ : " -سيالز أَي ("لَكالْم نقَالَ اب :  ا لَـممإِنو
         أْنِيثُ، قَالَ اللَّهالتو ريذْكالت وزجي هأَنةُ لقُلْ أَيالَى   -يعرِي  {- تدا تمو
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 هذا الزمان تفـــرق األحباب *** أهل احملبة واملودة غابوا 
 بني األقــارب ما هو األنساب *** حبل الوداد تقطعت أوصاله

 إلخالص واألنسابواحلب وا *** غاب التراحم والتـالحم بينهم

                                                   
   وتمضٍ تأَر بِأَي فْسيلَ  ] ٣٤: لقمان[} نلْ قاهـ ب : أْنِيثُ أَفْصالت ح

هذَا يؤيد اصطلَاح الْمحدثني أَنه إِذَا أُطْلق عبـد  ) امرأَةُ عبد اللَّه : قَالَ(
اللَّه فَهو ابن مسعود، لَا ابن عمر، ولَا ابن عباسٍ، ولَا ابن الزبيرِ، ولَـا       

     مهأَن عاصِ، منِ الْعرِو بمع ناب        طْلَقـلُّ فَـالْمأَج هنأَجِلَّاُء، لَك مكُلُّه 
إِنه أَفْقَه الصحابة بعـد الْخلَفَـاِء     : يصرِف الْأَكْملَ، وقَد قَالَ علَماؤنا    

 كَـانَ  وإِنما أَخبره بِلَالٌ عنهما مع أَنهما نهيا عنه لأَنـه  : الْأَربعة، قيلَ 
   بِيارِ النبختاس دعب هلَيا عاجِبو- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -  ـهتابأَنَّ إِجل 

    رِهونَ غَيد ضفَر)    ولُ اللَّهسفَقَالَ ر-      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها : " - صملَه
وأَجـر  (" أَيِ الـصلَة   ")  الْقَرابـة    أَجران أَجر (" أَي لكُلٍّ منهما    ") 

  قَةدمٍ   " الصلسماللَّفْظُ لو ،هلَيع فَقتم ( ينمةُ إِلَّا   : قَالَ الشاعمالْج اهور
 داوا د١٣٥١/ ٤(مرقاة املفاتيح شـرح مـشكاة املـصابيح          - أَب-
١٣٥٢( 
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 ولكل أصحاب الفروض نصاب *** ازعوانللمال واألطيـان هم يت 
 إن اجلزاء مــذلة وعـذاب *** يامن نزعـت احلق من أصحابه
 ستجده ىف كأس احلياة شراب *** يا قاطع األرحـام ىف كل الدنا

 ويريكــه األوالد واألصحاب *** دين القطيعـة مضمون الوفا
 فيشيب منها القلب وهو شباب *** متأل صدرناال تتركوا األحقاد 

 والنور يصبح ىف العيون ضباب *** انال جتعلوا الشيطان ميسح عقل
 للصلح دوما تفتـح األبواب *** ال تقطع األرحـام واطرق باا

 وصفا األحبة نظرة وعتاب *** صلة الرحـم هى بركة ىف عمرنا
  (١)ـه يكون ثوابورضا اإللـه ل *** فاهللا يكرم من يواصل أهله

***** 
  

 

                              
 د إبراهيمشعر حممود أمح: قصيدة عن صلة االرحام ) (١
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

  وأَخريا 
 إِنْ أَردت أَنْ تحظَى بِمـضاعفَة هـذه اُألجـورِ          

    اتيرالب ديلَ سقَو ذَكَّرفَت اتناحلَسو :»     رٍ فَلَهيلَى خلَّ عد نم
هلرِ فَاعثْلُ أَج(١)»م  

يرِ واتقَى مولَـاه،    فَطُوبي لكُلِّ من دلَّ علَى هذَا اخلَ      
 (٢)سواًء بِكَلمة أَو موعظَة ابتغى بِها وجه اِهللا، كَذَا من طَبعها   

           اتـوالقَن ربا عثَّهب نماِهللا، و ادبلَى عا عهعزوا واَء ثواجر
    ،ةيالَمنِت العرتاِإلن كَةبش أَو ،ةيائـا إِلَـى      الفَضهمجرت نمو 

         ـدعو يهكْفيةُ، ويلَامةُ اِإلسا اُألمبِه عفتنتل ،ةبِيناَألج اتاللُّغ
 ةيرالب ديـى         «: :ستح ظَهفيثًا، فَحدا حنم عمأً سرام اللَّه رضن

                              
  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
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  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

     نإِلَى م قْهلِ فامح بفَر ،هلِّغبي قْهلِ فامح برو ،هنم أَفْقَه وه 
يهبِفَق س(١) »لَي  

  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا
  عسى اِإللَـه أَنْ يعفُو عنى      ويغفر يلِ سوَء فَعاليا

هبكَت  
 

منِ أَحمحالر دبو عطَفَىأَبصم د 
com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  

حقُوق الطَّبعِ لكُلِّ مسلمٍ عدا من غَير فيه أَو استخدمه في (
ةارِيجاضٍ تأَغْر( 

                              
   ٦٧٦٤: رواه الترمذى وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) ١(



 

  

 
  
  

٣٧  
 

  

  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

 رِسهالف  

  ٢.......................................................................مقَدمةٌ

  ٣..........................................صلَة الرحمِ فَضيلَةً من فَضائلِ ١٨

١ .الَى إىل خعةُ اِهللا تيصمِ وحلَةُ الرهص٣..................................:لْق  

  ٨..........................:صلَةُ الرحمِ وصيةُ النبِى صلى اهللا عليه وسلم. ٢

٣ .اناِإلمي نمِ محلَةُ الر٩.................................................:ص  

  ١١.......................................:صلَةُ الرحمِ أَعجلُ الطَّاعة ثَوابا. ٤

٥.  أَحب نمِ محلَةُ الرالَى: صعالِ إىل اِهللا تم١٣........................:اَألع  

٦ .دبالَى للععاِهللا ت لَةصل ببمِ سحلَةُ الر١٥..............................:ص  

  ١٦....................................:صلَةُ الرحمِ سبب لقُبولِ اَألعمالِ. ٧

  ١٧:صلَةُ الرحمِ مثْراةٌ في الْمالِ، محبةٌ في اَألهلِ، منسأةٌ في اَألجلِ. ١٠-٨

  ١٨.....................................:صلَةُ الرحمِ سبب لعمارِ الديارِ. ١١

  ١٩........................:واصلُ الرحمِ بِأَفْضلِ الْمنازِلِ عند اِهللا تعالَى. ١٢

١٣. ةاميالْق موا يبِهاحصل دهشمِ تحلَةُ الر٢٦............................:ص  

  ٢٧.............:صلَةُ الرحمِ سبيلٌ لدخولِ اجلَنة والنجاة من النارِ. ١٥-١٤



 

  

 
  
  

٣٨  
 

  

  فَضيلَةً من فَضائلِ صلَة الرحم١٨ِ 

  ٢٧.....................................:أبر البِر صلةُ الولَد أهلَ ود أبيه .١٦ 

  ٢٨.....................:صلَةُ رحمِ األبوين بعد موتهِما من بِر الوالدينِ. ١٧

١٨ .انرا أَجمِ لَهحلَى ذَوِي الرفَقَةُ عأَ: النقَةدالص رأَجو ،ةابالْقَر ر٢٩....:ج  

  ٣٥....................................................................وأَخريا

رِسه٣٧...................................................................الف  

  


