
 صلة الرحم 

 على الواجبات من وهي ، وجل عز هلل العبد تقرب التي األمور أفضل من صلة الرحم
في  ركةوالب سبحانه وتعالى بين صلة الرحم اهلل ربط وقد .حقههي  كما ،مسلم كل

 .اله سببا   وجعلها والرزق الوقت

   رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:والهدى الرحمة  نبيقال و 

 َُمن أَحبَّ أْن ُيْبَسَط له في ِرْزِقِه، وُيْنَسَأ له في أَثِرِه، َفْلَيِصْل َرِحَمه،]1[  

 مختلفة مواضيع في ويتناقشون الحديث أطراف يتجاذبون أقاربه مع المسلم فيجلس
 زيادةو  اآلخر تجاهوصفاء صدور كل واحد منهم  قلوبهم طهارة إلى يؤدي مما ومتنوعة

 .والرعاية باإلحسان أحق الناس من األرحام أن العلم مع ،بينهم والمحبة األلفة

 : -تعالى-قال اهلل 

  َوُأوُلو اأَلرحاِم َبعُضُهم َأولى ِبَبعٍض في ِكتاِب اللَّـِه ِإنَّ اللَّـَه ِبُكلِّ َشيٍء َعليم.[2]  

 صلى تهبعث قبل تعرف التيللنبي صلى اهلل عليه وسم  األخالق من صلة الرحم كانتو 
ا بها ُعرف وقد ،وسلم عليه اهلل  - جةخدي: المؤمنين أم قول من يتضح كما ، أيض 

  :مرة ألول الوحي عليه نزل عندما له - عنها اهلل رضي

 ََكالا واللَِّه ما ُيْخِزيَك اللَُّه أَبد ا، إنََّك َلَتِصُل الرَِّحم،[3]  

 ،بعضا ضهمبع ويوصي ،لهم ويدعو ،هرحم يمدح وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كانو 
س ومماا كان أناه دعا لعبداهلل بن عبا والمعنوي المادي العون لهم ويقدم ، بهم ويفتخر

 .اهلل في الدين، وُيعلامه التأويلبأن ُيفقِّهه 
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 حكم صلة الرحم

 األدلة من عدد لوجود وذلك. المسلم على صلة الرحم وجوب في خالفيوجد أي  ال
 ]4[.النبوية والسنة الكريم القرآن في الواردة

 الكريم من القرآن األدّلة

 ( ْالَِّذينَ  ُأولَـِئكَ *َأْرَحاَمُكمْ  اَوُتَقطُِّعو  اأْلَْرضِ  ِفي تُْفِسُدوا َأن َتَولَّْيُتمْ  ِإن َعَسْيُتمْ  َفَهل 
  [5]،(َأْبَصاَرُهمْ  َوَأْعَمى مَُّهمْ َفَأصَ  اللَّـهُ  َلَعَنُهمُ 

 (َرِقيب ا ْيُكمْ َعلَ  َكانَ  اللَّـهَ  ِإنَّ  َواأْلَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اللَّـهَ  َواتَُّقوا)،[6]  
 ( َيوَصلَ  َأن ِبهِ  اللَّـهُ  َأَمرَ  ما َوَيقَطعونَ  ميثاِقهِ  َبعدِ  ِمن اللَّـهِ  َعهدَ  َينُقضونَ  َوالَّذين 

 [ 7]،(الداارِ  سوءُ  َوَلُهم اللَّعَنةُ  َلُهمُ  ُأولـِئكَ  اأَلرضِ  ِفي َوُيفِسدونَ 

 (الحديث الشريف) النبوّية السّنةمن  األدّلة

 (َرِحَمهُ  َفْلَيِصلْ  اآلِخرِ  والَيومِ  باللَّهِ  ُيْؤِمنُ  كانَ  َمن)،[8]  
 قال -والسالم الصالة عليه- اهلل رسول أنا  -عنها اهلل رضي- عائشة وعن :

  [9]،(َقَطْعُتهُ  َقَطَعها وَمن وَصْلُتُه، وَصَلها فَمن ِشْجَنة ، الرَِّحمُ )

 [10].المسلم أخيه هجرَ  المسلم ترك أقلُّها مراتب، الرحم لصلةو 
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