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 حقوق ذوي األرحام يف القرآن والسنة 
َواتَُّقوا الل ََّه ال َِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه }: كريماحلمد هلل رب العاملني، القائل يف كتابه ال

 ، وأ شهُد أْن ال  إلَه ِإالَّ اهلُل وحَدُه ال َشريك  ل ُه، وأَ شهُد{َواْلأ ْرَحاَم ِإنَّ الل ََّه ك اَن َعل ْيُكْم َرِقيًبا

وعل ى آِلِه وصحِبِه،  ْك عل يِه،ورسوله، اللَُّهمَّ َصلِّ وسلِّْم وباِر َعبُده ًداُمَحمَّ ونبيَّنا سيَدنا أنَّ

 وِم الدِّيِن، وبعد:يوَمْن َتِبَعُهْم بإحساٍن إل ى 

من  صلة الرحمأن املتأمل يف القرآن الكريم والسنة النبوية املشرفة يدرك  فإن   

َواْعُبُدوا اللََّه َول ا ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا }يقول سبحانه:  وآكد الطاعات، ،أوجب الواجبات

َوِإَذا َحَضَر }سبحانه: يقول و، {َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي

 ، ويقول{وُلوا ل ُهْم ق ْوًلا َمْعُروًفاَوُق اْلِقْسَمة  ُأوُلو اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنُي ف اْرُزُقوُهْم ِمْنُه

َوِإْذ أ َخْذَنا ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل ل ا َتْعُبُدوَن ِإلَّا اللََّه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِذي }تعاىل: 

 عليه وسلم(: نبينا )صلى اهلل ، ويقول{نِي َوُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنااْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِك

  .(ُهَمِحَر ْلِصَيْلف  ِراآلِخ ِمْوالَيَو باهلِل ُنِمْؤُي اَنك  ْنَمَو)

ويكفي الرحَم شرًفا أن احلق سبحانه شقَّ هلا امًسا ِمن أمساِئِه، ووعَدَها بأن يِصَل  

: )ِإنَّ اللََّه َخل َق اْلَخْلَق َحتَّى لَّى اهلُل َعل ْيِه َوَسلََّم(َمْن وصل َها، ويقط َع من قطعها، يقول )َص

ْيَن ، أ َما َتْرَضق اَل: َنَعْم ،ْن اْلق ِطيَعِةف ق ال ْت: َهَذا َمق اُم اْلَعاِئِذ ِم الرَِّحُمِإَذا ف َرَغ ِمْنُهْم ق اَمْت 

 .ق اَل: ف َذاِك ل ِك( ،َمْن ق ط َعِك؟ ق ال ْت: َبل ى ، َوأ ْقط َعأ ْن أ ِصَل َمْن َوَصل ِك

يقول ، إن قطعها وشاهدة عليه ،لإلنسان إن وصلهاالرحم شاهدة يوم القيامة و 

ِصلٍة إن كان ِب ُهل  ُدَهْشبها َتاحَِِص اَمَمأ  ِةاَمَيالِق َمْورِحٍم آتيٌة َي لُُّكَو)صلى اهلل عليه وسلم(: )

 (.وَصل ها، وعليه بقطيعٍة إن كان قط َعها
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يقول نبينا )صلى اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة، عظيمة ولصلة الرمحة فضائل      

ويقول ، (ف ْلَيِصْل َرِحَمُه ؛أ ْو ُيْنَسأ  ل ُه ِفي أ َثِرِه ،َمْن َسرَُّه أ ْن ُيْبَسط  ل ُه ِفي ِرْزِقِه)وسلم(: 

َيْعُمْرَن الدِّياَر، حسُن اجلواِر، صلُة الرحِم، وحسُن اخللِق، و))صلى اهلل عليه وسلم(: 

أيها الناس: أفُشوا السالَم، وأطِعموا ، ويقول )صلى اهلل عليه وسلم(: )(وَيِزْدَن يف األ ْعَماِر

، ويقول )صلى الطعام، وِصُلوا األرحام، وصلَُّوا بالليل والناُس ِنيام؛ تدُخُلوا اجلنة  بسالٍم(

َتْعُبُد اللََّه ول ا ُتْشِرُك به شيًئا، وُتِقيُم : )اجل نَّة  هَعَمٍل ُيْدِخُلسأله عن  َرُجلاهلل عليه وسلم( ل

 (.الصَّل اة ، وُتْؤتي الزَّك اة ، وَتِصُل الرَِّحَم

ذوي األرحام تأكيًدا حقوق على النبوية املشرَّفة والسنة الكريم القرآن وقد أكد 

ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر }ل سبحانه: ، ويقو{َوآِت َذا الُقْرَبى َحقَُّه}سبحانه: احلق حيث يقول بالًغا، 

من  من ذوي األرحامالنفقة على احملتاج ف ،{ِباْلَعْدِل َواْلِإْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى

الصدقُة على املسكنِي )(: عليه الصالة والسالميقول )وثوابها مضاعف، ، احلقوقأوجب 

 .(ِحِم ِثْنَتاِن صدقٌة وِصل ٌةوعلى ذي الرَّ ،صدقٌة

*** 

 سيدنا واملرسلني، األنبياء خامت على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 .أمجعني وصحبه آله وعلى ،(وسلم عليه اهلل صلى)حممد 

نا فضل صلة الرحم وحقوق ذوي األرحام، فقد كما بيَّ ال شك أن الوحيني الشريفني

يف  سبحانهاحلق يقول  ثحي ،تأكيًدا شديًدا الرحم ةقطيععلى التحذير من أكَّدا 

ف َهْل َعَسْيُتْم ِإن َتَولَّْيُتْم أ ن ُتْفِسُدوا ِفي األ ْرِض َوُتق طُِّعوا أ ْرَحاَمُكْم * ُأْول ِئك  } :الكريم كتابه

َوالَِّذيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد }يقول سبحانه: ، و{ْم َوأ ْعَمى أ ْبَصاَرُهْمالَِّذيَن ل َعَنُهُم اللَُّه ف أ َصمَُّه
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 للَِّه ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقط ُعوَن َما أ َمَر اللَُّه ِبِه أ ْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي اْلأ ْرِض ُأول ِئك  ل ُهُما

 . {اللَّْعَنُة َول ُهْم ُسوُء الدَّاِر

أ ْجَدُر : )َما ِمْن َذْنٍب يف بيان عقوبة قاطع الرحم ى اللَُّه َعل ْيِه َوَسلََّم()َصلَّويقول نبينا 

ُر ل ُه ِفي اْلآِخَرِة ِمْن اْلَبْغِي َوق ِطيَعِة خدَّة  ِفي الدُّْنَيا، َمَع َما يأ ْن ُيَعجَِّل اللَُّه ِلَصاِحِبِه اْلُعُقوَب

 .الرَِّحِم(

 ،كمال اإلميانففي ذلك ؛ رحاماألصلة تعميق الروابط اإلنسانية بفما أحوجنا إىل 

 األوطان. وارتقاء اجملتمعات، ارستقروا الرمحن،ورضى 

 ، واحفظ مصرنا، وارفع رايتها يف العاملنيف بني قلوبنا، وألِّد صفوفنااللهم وحِّ


