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احلم�د هلل، والص�الة والس��الم عىل رس�ول 
اهلل.

ِح�م  ف�ه�ذه ف�وائ�د وخالص�ات يف صل�ة الرَّ
والتعاُم�ل م�ع األق�اِرب، أس�أل اهلل أن ينفع هبا، 
وأن جي�زي خرًيا كلَّ َمن ش�ارَك وأع�اَن يف إعداِد 

ها. ِ هذه املادة وَنشرْ

        
حممد صالح املنجد
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ِحم(: هم األقاِرب من جهة األب  )الرَّ
1

أو األّم، وه�و االتِّص�اُل بني إنس�اَنني 
ك  ب�والدٍة قريب�ٍة أو بعي�دٍة، فاب�ُن عمِّ
َرِحٌم؛ ألنَّ بينكام اتصااًل بالوالدة تلتقي معه يف 

اجلّد))).

ُنّو يف النََّسب،  )الَقرابة( و)الُقْرَبى(: الدُّ
ِحم.2 والُقْرب يف الرَّ

ف�كلُّ َمن جَيرَْم�ُع بينك وبينَه َنَس�ٌب فه�و قريٌب 
لك، س�واء كان من ِجهة األب أو األّم، كاألخ 
واألخ�ت، واالب�ن واالبن�ة، والع�ّم واخل�ال، 

ة واخلالة، وأبناِئهم وبناِتم))). والعمَّ

ينظر: الشرح الممتع )))/03)).  (((
ينظر: الصحاح للجوهري ))/99)(، ولسان العرب ))/655(، وفتح الباري   (((

)380/5(، والموسوعة الفقهية )66/33).
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األقاِرب أصوٌل وفروٌع وحواٍش:
3

عَت منهم من آباء  فاألصول: َم�نرْ تفرَّ
هات. وأمَّ

عوا منك من أبناء وبنات. والفروع: َمنرْ تفرَّ

ع�وا ِمن أصولِ�ك، كاألخ  واحل�وايش: َم�نرْ تفرَّ
واألخت، ويدُخل فيهم: األعامم واألخوال))).

ِح�م التي  اختل�َف العل�اُء يف ح�دِّ الرَّ 4
َجُحها:  جي�ب َوْصُلها ع�ى أق�واٍل، أررْ
م األقارب من النََّس�ب عموًما، س�واء كانوا  أنَّ

يرثون أم ال، ذوي حماِرم أم ال))).

ينظر: الشرح الممتع البن عثيمين )))/03)، 3)/498).  (((
ينظر: فت�ح الباري )0)/4)4(، وفتاوى اللجن�ة الدائمة )5)/)9)(، وفتاوى   (((

إسالمية )95/4)).
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�َك َوَأَباَك،  �ة، وحلدي�ث: »بِ�رَّ ُأمَّ لعم�وم األدلَّ
َوُأْخَتَك َوَأَخاَك، ُثمَّ َأْدَناَك َفَأْدَناَك«))).

�َرَة  َق�اَل: َق�اَل َرُج�ٌل: َي�ا  وَع�نرْ َأِب ُهَريرْ
َبِة؟  حرْ �ِن الصُّ َرُس�وَل اهللَِّ، َمنرْ َأَحقُّ النَّاِس بُِحسرْ
َك، ُث�مَّ َأُبوَك، ُثمَّ  �َك، ُثمَّ ُأمُّ َك، ُثمَّ ُأمُّ َق�اَل: »ُأمُّ

َأْدَناَك َأْدَناَك«))). 

األرحام عى طبقات:
5

وإن  ه�ات  واألمَّ اآلب�اء  فأقَرُب�م: 
عَل�وا، واألبناء والبن�ات وإن نَزل�وا، واإلخوة 

واألخوات وأوالدهم.

ح�ه  رواه اإلم�ام أحم�د )08)7(، والحاك�م )45)7( -واللف�ظ ل�ه-، وصحَّ  (((
األلباني في اإلرواء ))/6))).

رواه مسلم )548)).  (((
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ت وإن  ثم األقرب فاألق�رب من األعامم والعامَّ
عَل�وا، واألخوال واخلاالت وإن عَلوا. ثم أبناء 
ت، وأبناء األخ�وال واخلاالت،  األع�امم والعامَّ

فاألقرب.
م  �َتَحبُّ أن تقدَّ قال اإلم�ام النووي : »ُيسرْ
يف ال�ِ�ّ األّم، ُثمَّ األب، ُثمَّ األوالد، ُثمَّ األجداد 
ات، ث�م اإلخ�وة واألخوات، ُثمَّ س�ائر  واجلَ�دَّ
ت،  املحاِرم من ذوي األرحام، كاألعامم والعامَّ
م األقرب فاألقرب. واألخوال واخلاالت، وُيَقدَّ

ا  َل بَِأَحِدِهَ �ِن َعىَل َم�نرْ َأدرْ َل بَِأَبَويرْ م َم�نرْ َأدرْ َوُيَقدَّ
ِحم  م أخ م�ن أبَوي�ن ع�ىل أخ م�ن أب[، ُثمَّ بِ�ِذي الرَّ ]فيق�دَّ

ِن الع�مِّ وبِنته، وأوالد األخوال  َغ�ريرْ املحَرم كابرْ
واخلاالت وغريهم«))).

شرح النووي على صحيح مسلم )6)/03)).  (((
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وجة ليُسوا أرحاًما لزوجها  »أقارب الزَّ 6
إذا مل يكونوا من قراَبته، ولكنهم أرحاٌم 

ألوالِده منها«))(.

حقُّ األقارب عظيٌم يف رشيعة اإلسالم،  7
هم وِصَلُتهم واإلحساُن إليهم من  وبِرُّ
ع، وقرَنا  رْ أوج�ب الواجبات التي أمَر هب�ا الشَّ

بالتوحيد؛ فقال تعال: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڻ(  ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ  

]النساء: 36[.

وق�ال تع�ال: )چ  چ  چ  ڇ   ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ( ]النحل: 90[.

ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڱ   )ڳ   وق�ال: 

فتاوى إسالمية - ابن باز )95/4)).  (((
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ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ  ہ  
ہ  ھ( ]الروم: 38[.

ح�قُّ القرابة كالتاب�ِع حل�قِّ الوالَدين؛  8
ألنَّ اإلنس�اَن إنَّ�ام يتص�ُل ب�ه أقرباؤه 

بواسطة اتِّصاهلم بالوالَدين.

ٌم عىل االتِّصال بذي  واالتِّصال بالوالَدين مق�دَّ
َره ع�ن الوالَدين يف  �ر اهللُ ِذكرْ ب�ى، فلهذا أخَّ الُقررْ
قوله تع�ال: )ۅ   ۅ  ۉ  ۉ( 

]البقرة: 83[))).

ِحِم من صف�اِت املتَّقني التي  ِصَل�ُة الرَّ 9
ٿ   ٿ   )ٿ   بتق�واه:  اهلل  قرَن�ا 

ينظر: تفسير الرازي )587/3).  (((
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ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ( ]النس�اء: 
)[، أي: »واتَّق�وا األرح�اَم أن تقطعوها، ولكن 

وها وِصلوها«))). َبرُّ

ِحِم ش�عاُر اإلياِن باهللِ واليوِم  ِصَلُة الرَّ 10
اآلِخر: ففي احلديث: »َمْن َكاَن ُيْؤِمُن 

بِاهللِ َوالَيْوِم اآلِخِر؛ َفْلَيِصْل َرِحَُه«))).

ِحِم من أصوِل رسالة اإلسالم  ِصَلُة الرَّ 11
�ة: فقد خلَّص  ومقاص�ِد الَبْعث�ة النبويَّ
جعفُر بُن أب طالب للنجايّش رس�الَة اإلسالم، 
ِرُف  فق�ال: »... َبَع�َث اهلل إَِليرْنَا َرُس�واًل ِمنَّ�ا، َنعرْ
َدُه  َق�ُه َوَأَماَنَتُه، َفَدَعاَن�ا إَِل اهللِ لِنَُوحِّ َنَس�َبُه َوِصدرْ

تفسير ابن كثير ))/06)).  (((
رواه البخاري )38)6).  (((
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ِق  بِِص�درْ »َوَأَمَرَن�ا  ق�ال:  أن  إل  ُب�َده...«،  وَنعرْ
ِحِم«))). احلَِديِث، َوَأَداِء األََماَنِة، َوِصَلِة الرَّ

وملَّا س�أل عمُرو بُن َعَبسة النبيَّ  عن 

َس�َلَك؟ َقاَل:  ٍء َأررْ رس�الته، فقال له: َوبِ�َأيِّ يَشرْ

»َأْرَس�َلنِي بِِصَلِة األَْرَحاِم، َوَك�ْ�ِ األَْوَثاِن، َوَأْن 

ٌء«))). ُك بِِه يَشْ َد اهللُ ال ُيرْشَ ُيَوحَّ

ِحِم س�بٌب يف دخ�ول اجلنَّة:  ِصَل�ُة الرَّ 12

 : ِّفق�د ق�ال َرُج�ٌل لِلنَّبِ�ي

 : ِخُلنِي اجلَنََّة، َفَقاَل ِن بَِعَمٍل ُيدرْ ِ�رْ َأخرْ

ح�ه األلبان�ي ف�ي صحي�ح الس�يرة النبوية  رواه اإلم�ام أحم�د )740)( ، وصحَّ  (((
)ص74)).

رواه مسلم ))83).  (((
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الَة،  ُك بِِه َش�ْيًئا، َوُتِقي�ُم الصَّ »َتْعُب�ُد اهللَ َوال ُت�رْشِ

ِحَم«))). َكاَة، َوَتِصُل الرَّ َوُتْؤِت الزَّ

ِحِم ُيباَرك با يف الُعمر، وُيزاُد  ِصَلُة الرَّ
13

ْزق: ففي احلدي�ث: »َمْن أحبَّ  يف ال�رِّ
َأْن ُيْبَس�َط َلُه يِف ِرْزِقِه، وُينَْس�َأ َلُه يِف َأَثِرِه؛ َفْلَيِصْل 

َرِحَُه«))).
])ُينَْسَأ َلُه يِف َأَثِرِه(: ُيَمّد يف ُعمِره وُيباَرك له فيه[.

ِح�ِم َوُحْس�ُن اخُلُل�ِق  ويف احلدي�ث: »ِصَل�ُة الرَّ
َياَر، َوَيِزي�َداِن يِف  َوُحْس�ُن اجِل�َواِر؛ َيْعُم�َراِن الدِّ

األَْعَاِر«)3).

رواه البخاري )396)(، ومسلم )3)).  (((
رواه البخاري )5986(، ومسلم )557)).  (((

حه األلباني في صحيح الجامع )3767). رواه اإلمام أحمد )59)5)(، وصحَّ  (3(
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َمن وصَل َرِحَه وصله اهلل، وَمن قطعه 
14

قطَعه اهلل:

ق�ال : »َق�اَل اهللُ َتَب�اَرَك َوَتَع�اَل: َأَنا 
ا  ِحَم، َوَش�َقْقُت َلَ ْحَُن، َخَلْقُت الرَّ اهللُ، َوَأَن�ا الرَّ
ِمِن اْس�ِمي؛ َفَمْن َوَصَلَها َوَصْلُت�ُه، َوَمْن َقَطَعَها 

َبَتتُُّه«))).

وَق�اَل : »إِنَّ اهللَ َخَل�َق اخَلْل�َق، َحتَّى 
ِحُم: َهَذا َمَقاُم الَعائِِذ  إَِذا َفَرَغ ِمْن َخْلِقه قاَلِت الرَّ

ِمَن الَقطِيَعِة.

َق�اَل: َنَع�ْم، َأَما َتْرَض�نْيَ َأْن َأِصَل َم�ْن َوَصَلِك، 
َوَأْقَط�َع َمْن َقَطَع�ِك ؟ َقاَلْت: َبَى ي�ا َرّب. َقاَل: 

فهو َلِك«))).

حه األلباني. رواه أبو داود )694)(، والترمذي )907)(، وصحَّ  (((
رواه البخاري )5987(، ومسلم )554)).  (((
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الذن�وب  ِح�م م�ن كبائ�ر  الرَّ قطيع�ة 
15

واملوبِق�ات، ك�ام ق�ال تع�ال: )ڇ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڑ     ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

ک  ک  ک( ]حممد: ))-3)[.

ويف احلديث: »الَ َيْدُخُل اجَلنََّة َقاطٌِع«))).

ِحم من حيُث األصل واجبٌة،  صلة الرَّ
16

ومنها ما يكون مستحبًّا، وهي ختتلف 
رة واحلاجة. بَحَسِب الُقدرْ

ك امُلهاَجَرة وِصَلُتها ولو بالسالم. وأدناها: َتررْ

ول�و وصَل بع�ض الِصَل�ة ومل َيِص�لرْ غايتها ال 

رواه البخاري )5984(، ومسلم )556)).  (((
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ى  ِدر عليه ال ُيَسمَّ ى قاطًعا، ولو قصَّ َعامَّ َيقرْ ُيَسمَّ
واصال))).

تك�ون ِصَل�ة األرح�ام ب��: الس�الم،  17
واإلحسان إليهم قواًل وعماًل، زيارًة، 
ة، ومواس�اًة، ومااًل،  واتصااًل، ومالطفًة، وهديَّ
وإيص�ال ما أمكن من اخلري هلم، ودفع ما أمكن 
د أحواهلم والسؤال عنهم،  من الشِّ عنهم، وتفقُّ
وقضاء حوائجه�م، ومس�اعدتم باملال واجلاه 

ًة َمن كان حُمتاًجا منهم. خاصَّ

»صل�ة األقارب ب�ا جرى ب�ه الُعْرف  18
واتَّبعه الن�اس؛ ألنه مل يبنيَّ يف الكتاب 

ينظ�ر: إكمال المعِل�م للقاضي عياض )0/8)(، وش�رح الن�ووي على صحيح   (((
مسلم )6)/3))).
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نَّة نوعها وال جنسها وال مقدارها؛ ألنَّ  وال السُّ
... بل  النب�ي  مل يقيِّ�ده ب�يء مع�نيَّ
ف، فام جرى به  أطل�ق؛ ولذلك ُيرَجع فيها للُعررْ
ف أنه صلة فهو الصل�ة، وما تعارف عليه  الُع�ررْ

الناس أنه قطيعة فهو قطيعة«))).

بَحَس�ِب  األرح�ام  َوْص�ُل  خيتل�ف  19
ُقْربم وُبْعدهم من الش�خص، نسبًة 
رة واحلاجة؛ فالسداَد  ومكاًنا، وبَحَس�ِب الُقدرْ

واملقاَربة.

والي�وم كُث�َرت وس�ائل التواص�ل واحلمد هلل، 
لكن ينبغي أالَّ تكون وس�ائل التواصل سبًبا يف 

عدم التواصل!

شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين )85/3)).  (((
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خيتلُف األق�ارُب يف أحواِلم وطباِعهم  20
ة  ومناِزلم؛ فمنهم َمن تكفيه زيارٌة شهريَّ
أو مكامل�ٌة هاتفيَّ�ة، وِمنه�م َم�ن يرىض 
بابتس�امٍة أو صل�ٍة  بالق�ول، وِمنهم َم�ن يلرَْتِمس 
يارة؛  املعاذي�ر، ومنهم َمن ال يرىض إال بتكرار الزِّ
َرة-  فتكون امُلعاَمَلُة مع كلِّ واحٍد -بَحَس�ِب الُقدرْ
ل�ة وبقاء  هب�ذا املقَت�ى؛ فه�ذا ممَّا ُيع�ني عىل  الصِّ

ة. املودَّ

الواِصل هو من يصل َمن وصَله وَمن  21
ا من ال يص�ل إالَّ َمن وصَله  قطَع�ه، أمَّ
فه�و مكاف�ئ وليس بواص�ل؛ ك�ام يف احلديث: 
»َلْيَس الَواِصُل بِامُلَكافِ�ِئ، َوَلكِِن الَواِصُل الَِّذي 

ُه َوَصَلَها«))). إَِذا ُقطَِعْت َرِحُ

رواه البخاري ))599).  (((
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د َردٍّ للجميل  فإذا كانت العالقة بني األقارب جمرَّ
ومكاف�أة، وليس�ت ابت�داًء ومب�اَدرة، عىل مبدأ 
ة«، »الزيارة  ة مقاب�ل اهلديَّ بع�ض الناس: »اهلديَّ
مقاب�ل الزيارة«؛ فهذه ليس�ت صل�ة؛ وإنَّام هي 

ُمقابلة باملِثل.

ولذا جاء يف احلديث: َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُس�وَل 
ِس�ُن  َطُعوِن، َوُأحرْ اهللِ، إِنَّ ِل َقَراَب�ًة َأِصُلُه�مرْ َوَيقرْ
ُل�ُم َعنرُْه�مرْ َوجَيرَْهُلوَن  ، َوَأحرْ إَِليرِْه�مرْ َوُيِس�يُئوَن إَِلَّ
؟ َفَقاَل : »َلئِْن ُكنْ�َت َكَا ُقْلَت؛  َع�َ�َّ
، َوال َي�َزاُل َمَع�َك ِمَن اهللِ  ُهُم الَم�لَّ �َا ُتِس�فُّ َفَكَأنَّ

َظِهرٌي َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَى َذلَِك«))).

ماد احلاّر[. (: ُتطرِْعمهم الرَّ ُهُم الَملَّ ])ُتِسفُّ

رواه مسلم )558)).  (((
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  �َِأَمَرِن َخِلي« : وق�ال أبو ذر
 ، ُن�وِّ ِمنرُْهمرْ بَِس�برٍْع: َأَم�َرِن بُِح�بِّ امَلَس�اِكنِي َوالدُّ
 »... َب�َرترْ َأدرْ َوإِنرْ  ِح�َم  الرَّ َأِص�َل  َأنرْ  َوَأَم�َرِن 

احلديث))).

فالناس يف ِصَلة أرحاِمهم ثالثة أقسام:

األول: الواص�ل، وهو ال�ذي يصل َمن وصَله، 
وَمن قطعه ومل ُيرِْسن إليه. وهذا بأفضل املنازل.

الث�اين: املكاف�ئ، وه�و ال�ذي إذا أحس�ن إلي�ه 
أرحاُمه أحس�ن إليهم، وإذا وصل�وه وصَلهم، 

وإذا قاطعوه قاطَعهم؛ فيعاِملهم باملثل.

ِحم، فال  الثالث: القاطع، وهو ال�ذي يقطع الرَّ
يص�ل، وال يكاف�ئ َم�ن وصل�ه. وهذا بأس�وأ 

املنازل.

رواه اإلمام أحمد )5)4))( وصححه األلباني في التعليقات الحسان )450).  (((
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ِحم باإلساءِة إل األقاِرب  حتُصل قطيعُة الرَّ 22
ك اإلحسان إليهم، فال  قواًل أو فعاًل، وَتررْ
�د  تفقُّ الس�الم عليه�م، وال  بزيارت�م، وال  يق�وم 

أحواهلم، وال مشاركتهم يف أفراحهم وأحزانم.

فالقطيع�ة حتُص�ل ب��: ع�دم وص�ول اخل�ري إل 
األرحام، أو وصول الشِّ هلم.

أرحاُمك وأقارُبك أول الناس بإحسانِك  23
وَصَدَقتِك، فلتُكن قراَبُتك وَرِحُك أوَل 
ة الفقراء  الناس بج�وِدك وعطفك ورحتك، خاصَّ
ِح�م ُمضاَعفة؛ ففي  دقة ع�ىل ذي الرَّ منه�م، فالصَّ
َدَقُة َعَى املِْس�كنِِي َصَدَقٌة، َوِهَي َعَى  احلديث: »الصَّ

ِحِم ثِنَْتاِن: َصَدَقٌة، َوِصَلٌة«))). ِذي الرَّ

�نه  رواه الترم�ذي )658(، والنس�ائي ))58)(، واب�ن ماج�ه )844)(، وحسَّ  (((
األلباني في اإلرواء )883).
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  احلَ�اِرِث  بِنرْ�ِت  َميرُْموَن�ة  أعتق�ت  وملَّ�ا 
جاريتها، قال هلا النبي : »َأَما إِنَِّك َلْو 

َأْعَطْيتَِها َأْخَواَلِك؛ َكاَن َأْعَظَم أِلَْجِرِك«))).

ِحم أفضل من  فجع�َل  اهلبة لذي الرَّ
الِعترْق))).

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ   وملَّ�ا ن�زل ق�وُل اهلل تع�ال: 
أب�و  ق�ام   ،]9( عم�ران:  ]آل  پ(  پ   ٻ  
طلحة  إل رس�ول اهلل  وقال: 
َا  �تاٌن له باملدينة(، َوإِنَّ َحاَء )ُبسرْ ُ َواِل إَِلَّ َبريرْ إِنَّ َأَحبَّ َأمرْ
َها  َرَها ِعنرَْد اهللِ، َفَضعرْ َها َوُذخرْ ُجو بِرَّ َصَدَقٌة هلل، َأررْ

َيا َرُسوَل اهللِ َحيرُْث َأَراَك اهللُ.

َفَق�اَل َرُس�وُل اهللِ : »َب�ٍخ، َذلَِك َماٌل 

رواه البخاري ))59)(، ومسلم )999).  (((
ال )7/))(، وفتح الباري )9/5))). ينظر: شرح صحيح البخارى البن بطَّ  (((
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َرابِ�ٌح، َذلَِك َم�اٌل َرابٌِح، َوَقْد َس�ِمْعُت َما ُقْلَت، 
َعَلَها يِف األَْقَربنَِي«. َوإيِنِّ َأَرى َأْن َتْ

َعُل َيا َرُس�وَل اهللِ. َفَقَس�َمَها  َفَق�اَل َأُبو َطلرَْحَة: َأفرْ
ِه))). َأُبو َطلرَْحَة يِف َأَقاِربِِه َوَبنِي َعمِّ

: الصدقة عىل األقاِرب أفضُل  وفيه داللٌة عىل أنَّ
من األجانِب إذا كانوا حُمتاِجني))).

ِحم الذي ُيْبطِن  َدقُة ع�ى ذي الرَّ والصَّ 24
َدق�ة؛ فف�ي  الع�داوة م�ن أفض�ل الصَّ
َدَقُة َعَى ِذي  َدَقِة: الصَّ احلدي�ث: »إِنَّ َأْفَضَل الصَّ

ِحِم الَكاِشِح«)3). الرَّ

])الكاِشح(: الذي ُيبرْطِن العداوة[.

رواه البخاري ))46)(، ومسلم )998).  (((

ينظر: شرح النووي على مسلم )86/7).  (((
حه األلباني في اإلرواء ))89). رواه اإلمام أحمد )3530)(، وصحَّ  (3(
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ألنَّ اإلنفاق عىل املحبوب حُتِبُّه النفس بطبيَعتِها، 
َدقُة عليه فيها جهاٌد هلوى  ا عىل امُلبرِْغض فالصَّ فأمَّ

النفس))).

اخلصوم�ُة بني األق�اِرب ُمنكٌر عظيٌم،  25
ُر صف�َو القرابة، وجيع�ُل القريَب  ُيَكدِّ
َر وقطيعَة األرحاَم  ا وبعيًدا، ويس�بُِّب اهلَجرْ عدوًّ
واخلالف�اِت  الوالَدي�ن،  وعق�وَق  والتداُب�ر، 
ك  والنِّزاع�ات، وتدم�ري نفس�يَّة األبن�اء، وتفكُّ
ة  األرسة واملجتم�ع، حت�ى جاء يف أمث�ال العامَّ

املستقَبحة: »األقارب عقارب«!

ِمن أس�باِب اخُلصومة ب�ني األقارب:  26
التق�وى،  وقلَّ�ة  اإلي�امن  َضع�ف 

ينظر: كشف المشِكل البن الجوزي )4/)))).  (((
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ني�ا، والنِّزاع�ات واخلالف�ات  واالنِش�غال بالدُّ
املاليَّ�ة ع�ىل ال�شاكات واملواري�ث أو تأخ�ري 
ل األب بني  �َمتِها ونح�و ذلك، وع�دم َع�درْ ِقسرْ
أوالِده، وحص�ول الط�الق بني األق�ارب إذا مل 
يُكن بإحس�اٍن، والتكاُسل عن الزيارة، وبعض 

العادات االجتامعيَّة الظاملة.

اإلص�الُح ب�ني األق�اِرب م�ن أفَضِل  27
الُقُرب�ات واألعال الصاحلة، وس�بٌب 
حات، وهو َنوٌع من  نوب ون�زول الرَّ ملغف�رة الذُّ
ة بني املس�لمني،  أنواع الصدق�ة، وفيه بقاُء املودَّ
وقط�ع الطري�ق عى الش�يطان لإلفس�اد بينهم، 
وسدٌّ لباب اخلصومة، وإصالٌح للمجتمع كلِّه:

قال اهلل تعال: )ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ    پ   پ  
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ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ( ]النساء: 4))[.

وق�ال تع�ال: )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   
ڎ  ڈ  ڈ( ]النساء: 9))[.

وقال: )ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  
ۉ  ې   ې  ې( ]احلجرات: 0)[.

وقال تعال: )ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ( 
]األنفال: )[.

وقال: )ٺ  ٿ( ]النساء: 8))[.

ُك�ْم  ُأْخِبُ »َأال   : اهلل  رس�وُل  وق�ال 
َدَقِة؟«،  الِة َوالصَّ َياِم َوالصَّ بَِأْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصِّ
. وَفَس�اُد  َقاُل�وا: َبىَل، َقاَل: »إْص�الُح َذاِت الَبنْيِ

َذاِت الَبنْيِ الَحالَِقُة«))).

ح�ه األلبان�ي في صحيح  رواه أب�و داود )9)49(، والترم�ذي )509)(، وصحَّ  (((
سنن أبي داود )9)49).
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ويف احلدي�ث: »ُكلُّ ُس�اَلَمى ِم�َن النَّ�اِس َعَلْي�ِه 
�ْمُس: َيْعِدُل َبنْيَ  َصَدَق�ٌة، ُكلَّ َيْوٍم َتْطُلُع فِيِه الشَّ
تِِه َفَيْحِمُل  ُجَل َعَى َدابَّ ااِلْثنَ�نْيِ َصَدَقٌة، َوُيِعنُي الرَّ
َعَلْيَه�ا َأْو َيْرَف�ُع َعَلْيَه�ا َمَتاَعُه َصَدَق�ٌة، َوالَكلَِمُة 

الطَّيَِّبُة َصَدَقٌة...« احلديث))).
])ُساَلَمى(: مجيع ِعظام البدن ومفاِصله.

ل[. ِلح بينهام بالَعدرْ )َيْعِدل بني االثنني(: ُيصرْ

ألج�ل  الك�ذب  يف  ال�رشُع  �ص  رخَّ 28
ْلح، فكيف إذا كان بني األقارب؟  الصُّ
كأن يق�ول ألح�د املتخاصَمني: إنَّ فالًن�ا ُيثني 
ويري�د  ل�ك،  ويدع�و  ويمدُح�ك،  علي�ك، 

ُمصاحلََتك، ونحو ذلك.

اُب الَِّذي ُيْصلُِح َبنْيَ  كام يف احلديث: »َلْيَس الَكذَّ

رواه البخاري )989)(، ومسلم )009)).  (((
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ا«))). ا َأْو َيُقوُل َخرْيً النَّاِس، َفَينِْمي َخرْيً

ا(: يبلِّغ اخلري عىل َوجه اإلصالح وطلب اخلري[. ])َينِْمي َخرْيً

ال ُبدَّ أن يسعى اجلميُع لعالِج اخلصومِة  29
�ْعي  ب�ني األق�ارب، ع�ن طري�ق  السَّ
للّصْلح، والنظر يف املش�كلة وأسباب اخلصومة 
ب�ني األق�ارب، واالس�تامع جلمي�ع األطراف، 
وتوس�يط احلُك�امء العق�الء، وحتيي�د األطراف 
التي ُتثري املش�كلة، والسعي يف عالج اخلصومة 
ة،  �ل؛ حت�ى تنج�َ� الُغمَّ م�ة وِعلرْ�م وتعقُّ بِحكرْ

وتذهَب اخلُصومة.

ع  من امله�ّم: احِلْكمة والتعقُّ�ل والرتفُّ 30
عن الس�فاهات والتفاهات من مجيع 

رواه البخاري ))69)(، ومسلم )605)).  (((
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األط�راف، ف�ال ُيعَق�ل أن تتخاَص�م عائلت�ان 
بس�بب أطف�اٍل يلعب�ون، أو من أجل تش�جيع 

نادي كرة!

ي والتثبُّ�ت، وعدم  م�ن امله�ّم: ال�رتوِّ 31
م بيء  تصديق الُوشاة: فإذا جاءك نامَّ
م فإنَّه فاسق،  ق النَّامَّ تكرهه عن قريبك، فال تصدِّ

واهلل تع�ال يق�ول: )ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  
ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]احلجرات: 6[.

ينبغي التساُمح مع األقارب، والتنازل  32
، وتغلي�ب جان�ب  ع�ن بع�ض احل�قِّ
ر فضل العفو والتناُزل، وَقبول  امُلصاحَل�ة، وتذكُّ

ل العتاب. االعتذار منهم، وحتمُّ
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ك يف مقابل أن حتافظ  فإذا تركَت القليل من حقِّ
ة ابن عمك أو ابن خالِك فأنَت الرابح،  عىل مودَّ

ض. ض والقريب ال ُيَعوَّ واملال ُيَعوَّ

واهلل تع�ال يق�ول: )ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   
ىئ  ىئ  ی  ی( ]البقرة: 37)[.

وق�ال تع�ال: )ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ( 
]الشورى: 40[، وذكَر من صفات املتقني: )ٿ   

عم�ران:  ]آل  ڤ(  ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ  
.](34

ينبغي الصب ع�ى األذى من القريب،  33
ومقابلة اإلس�اءة باإلحس�ان؛ فهذا ممَّا 
ُيبرِْق�ي ع�ىل ال�ُوّد، ويفظ م�ا بني األق�ارب من 
ن عىل املس�لم م�ا يلقاه من األذى،  د، وهيوِّ الَعهرْ
ولعلَّ القريب يرى إحس�اَن قريبِ�ه إليه وصَ�ه 
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علي�ه، فيس�تحي من نفس�ه، واهلل تع�ال يقول: 
ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   )ڃ  
ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]الرعد: ))[.

من أكب امُلشكاِلت التي تواِجُه األرسة  34
برُْع  امللَتِزم�ة: األقارُب امُلنَْحِرفون؛ فالطَّ
بغريه�ا،  تتأثَّ�ر  بطبيَعتِه�ا  والنف�وس  اق،  رسَّ
واالختِ�الُط هب�م ق�د ي�ؤدِّي إل االنرْح�راف، 
جال، والتهاون بالصالة،  كاختاِلط النِّس�اء بالرِّ
د عىل األلفاظ البذيئة،  وُمشاهدة احلرام، والتعوُّ

ونحو ذلك.

ِعالُج اْنِحراِف األقارِب واملواَزنُة بينه  35
ِحم، يكون ب�: النصيحة  وبني ِصَلِة الرَّ
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ودعوة األقارب تصًيا وتلميًحا، وحثِّهم عىل 
التوبة واالستغفار، وعمل اجتامعات أسبوعيَّة 
ة معهم لقراءة القرآن أو سامِع موعظة،  أو شهريَّ
وتنبي�ه األق�ارب عىل وج�وب مراعاة مش�اعر 
امللتِزم، بع�دم الوقوع يف املعايص واملنكرات يف 

أوقات الزيارة.

وحماِرِم�ه،  دينِ�ه  ع�ى  غي�وٌر  املس�لم  36
حري�ٌص عى إص�الِح أهلِ�ه، فليحَذر 
مة  جال أو اخلَلرْوة املحرَّ من اختاِلط النِّس�اء بالرِّ

بدعوى أنَّ الكّل أهٌل وأقارب!

ويف احلدي�ث: »إِنَّ اهللَ َيَغ�اُر، َوإِنَّ املْؤِم�َن َيَغاُر، 
َم َعَلْيِه«))). ُة اهللِ: َأْن َيْأِتَ املْؤِمُن َما َحرَّ َوَغرْيَ

رواه البخاري )3))5(، ومسلم ))76)( واللفظ له.  (((
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ِسد حماِرَمه، من أقاِرهِبا أو  فإذ َعِلَم أنَّ هناك َمن ُيفرْ
مة. ُيعالِج األمَر بِحكرْ َره، ولرْ أقاِربِه؛ فلرْيأُخذرْ ِحذرْ

من املهّم: مراقبة األهل واألوالد بصفة  37
ة، وأمرهم باملعروف ونيهم عن  دوريَّ
املنكر يف حال مالحظة وقوعهم يف أيِّ انحرافات 

مأخوذة عن األقارب.

والواج�ب  م�ة،  حمرَّ ِح�م  الرَّ قطيع�ة  38
اس�تمرار َوْص�ل األق�ارب الُعص�اة، 
وتقديم النصح لم، وبذل املستطاع يف هدايتهم 
إل احل�قِّ وعدول�م ع�ن الباط�ل، وه�م أول 

ح من غريهم. بالنُّصرْ

إذا رأى من أقاربه إرصاًرا عى املعايص  39
�ة كبائر الذن�وب، وكان ذلك  وخاصَّ
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ًرا يف إيانه ودينه؛ فيكتفي معهم باحلدِّ األدنى  مؤثِّ
يارات، وعدم إطالة  ِحم: بتقليل الزِّ من صلة الرَّ
اجللوس، واالكتفاء باالتص�ال اهلاتفّي أحياًنا، 
ِحهم  لكن بعد اس�تفراغ الُوس�ع والطاقة يف ُنصرْ

ووعظهم وردِّهم إل احلّق.

ُيرَشع َهْجُر القري�ب املنحِرف، هجًرا  40
مجياًل ال إساءَة فيه، إذا كان يغلب عى 
الظَّ�نِّ أنَّ�ه ُيمك�ن أن جُيْ�ِدي مع�ه، ويزجَره عن 
َر بس�بب  الوق�وع يف احلرام، م�ع تنبيِهه أنَّ اهلَجرْ
عاء له  وقوِع�ه يف احل�رام، م�ع اإلكث�ار م�ن الدُّ
باهلداية، وإن َسنََحت له ُفرصٌة لدعَوتِه وتذكرِيه 

فلرْيفَعل.
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ِدَماَنا َأِحبَُّتنَا  َأَق��اِرُب��نَ��ا 
َنِصيُب ا  َحقًّ َلْحِمنَا  ِمْن  ْم  َلُ

ُم َعُطوًفا َفِصْل َرِحًا، َوُكْن َلُ
الَقِريُب بِالِبِّ  النَّاِس  َفَأْوَل 

نسأل اهلل تعال التوفيَق والسداد
نَّا بزينة اإليامن، وأن هيدَينا ألحسن  وأن يزيِّ

األخالق واألعامل
واحلمد هلل ربِّ العاملني


