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صلة الّرحم
تعريف صلة الرحم

الصلة: ضّد القطع 

الرحــم لغــًة: مأخــوذ مــن رحــم املــرأة، للداللــة عــى القرابــة، 
لكــون هــؤالء األقــارب خارجــن مــن رحــم واحــدة.

ــة  ــن صل ــان م ــه اإلنس ــط ب ــا يرتب ــًا: كّل م ــم اصطالح  الرح
ــار(. ــكاح )األصه ــة ن ــة األب أو األم، أو صل ــن جه ــب م نس

ــداء  ــم وإس ــان إليه ــارب واإلحس ــل األق ــم: وص ــة الرح  صل
ــم. ــع األذى عنه ــك دف ــتطاعة، وكذل ــدر االس ــم ق ــر هل  اخل

ــِن  ــْيًئا َوبِاْلَوالَِدْي ــِه َش ــوْا بِ ُك ــُدوْا اللَّ َوالَ ُتْشِ ــال تعاىل: R َواْعُب ق
ــاِر ِذي  َواْلَ َوامْلََســاكِِن  َواْلَيَتاَمــى  اْلُقْرَبــى  إِْحَســاًنا َوبِــِذي 
ــبِيِل َوَمــا  اِحــِب بِاَلنــِب َواْبــِن السَّ نـُـِب َوالصَّ ــاِر اْلُ اْلُقْرَبــى َواْلَ

.1Qــورًا ــاالً َفُخ ــن َكاَن ُمَْت ــبُّ َم ــْم إِنَّ اللَّ الَ ُيِ ــْت َأْيَمُنُك َمَلَك

ــم  ــى، باعتباره ــان إىل ذي القرب ــة باإلحس ــة الكريم ــر اآلي تأم
ــه،  ــن يقطع ــن م ــوالً، ولع ــى موص ــاىل أن يبق ــا أراد الل تع رمًح
وذلــك ضمــن املســار الــذي أراد الل تعــاىل لإلنســان أن يعــّره 

ــالل :  ــن خ م

 1- عالقتــه الشــخصّية بــالل تعــاىل، فيعبــده، وال يشك به شــيًئا.
2-  الّر بالوالدين واإلحسان إليهم.

3-  التواصــل مــع األقربــاء، مــن إخــوة، وأعــمم، وأبنــاء 
ــخ. ــوال، وبناهتم...إل ــاء أخ ــوال، وأبن ــم، وأخ ــمم، وبناهت أع

المشهد التعاطفّي لألقرباء :

مــن أهــداف صلــة الرحــم، واإلحســان إىل ذوي القربــى 
التأســيس ملشــهد اجتمعــّي حتصينــّي لإلنســان، ينطلــق مــن 
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محّيــة، وهــذا مــا أشــار إليــه اإلمــام عــي )عليــه  دافــع القرابــة والرَّ
ــه ال يســتغني الرجــل، وإن كان  الســالم ( بقولــه: ))أّيــا النــاس، إنَّ
ــم  ــنتهم، وه ــم وألس ــه بأيدي ــم عن ــه، ودفاعه ــن عرتت ــال ع ذا م
أعظــم النــاس حيطــًة مــن ورائــه، وأملُّهــم لشــعثه، وأعطُفهــم عليــه 

ــه((2  ــة إن نزلــت ب ــد نازل عن

ــم جناحــك  ــه )A(:  ))وأكــرم عشــرتك، فإنَّ  ويف كالم آخــر ل
ــا  ــي هب ــدك الت ــر، وي ــه تص ــذي إلي ــك ال ــر، وأصل ــه تط ــذي ب ال

ــول((3 تص

مكانة صلة الرحم :

ــاء  ــم ج ــن خثع ــاًل م ــادق )A(:  ))إنَّ رج ــام الص ــن اإلم ورد ع
إىل رســول الل صــى الل عليــه وآلــه وســلم، قــال: يــا رســول الل، 
أخــرين مــا أفضــل اإلســالم؟ قــال صــى الل عليــه وآلــه وســلم: 
اإليــمن بــالل. قــال: ثــمَّ مــاذا؟ قــال صــى الل عليــه وآلــه وســلم: 

ــم((4 ــة الرح صل

ة لصلة الرحم : اآلثار الدنيويَّ

ــد يف  ــم تزي ــة الرح ــّي )E( : صل ــن النب ــر: ع ــول العم 1- ط
ــر((5. ــي الفق ــر وتنف العم

2- زيــادة الــرزق :عــن النبــّي صــى الل عليــه وآلــه وســلم : )) مــن 
ه أن يبســط لــه يف رزقــه، وينســأ لــه يف أجلــه فليصــل رمحــه((6.  رسَّ

ــر  ــم تعّم ــة الرح ــّي )E(:  صل ــن النب ــار : ع ــمرة الدي 3- ع
الديــار((7 .
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4- دفــع البــالء : قــال اإلمــام 
الباقــر )A( : )) صلــة األرحــام 

األمــوال،  وتنّمــي  األعــمل،  تزّكــي 
وتدفــع البلــوى، وتيــّر احلســاب، وتنســئ يف 

األجــل((8. 

ة لصلة الرحم : اآلثار األخرويَّ

ــه  ــادي علي ــام اهل ــن اإلم ــوت : ورد ع ــكرات امل ــف س 1-  ختفي
ــال  ــه الســالم، ق ــه موســى علي ــم الل تعــاىل ب ــم كّل الســالم : )) في
ــا موســى، ُأنســئ  موســى: فــم جــزاء مــن وصــل رمحــه؟ قــال: ي

ــوت((9. ــكرات امل ــه س ن علي ــوِّ ــه، وُأه ــه أجل ل

2- دفــع ميتــة الســوء : عــن النبــّي )E( : )) صلــة الرحــم...
تقــي ميتة الســوء((10.

ن  ــة الرحــم هتــوِّ ــّي )E( : ))صل 3- هتــّون احلســاب عــن النب
ــاب((11.  احلس

صلة الرحم عابرة للحدود: 

 أطلــق اإلســالم دعوتــه إىل صلــة الرحــم بصــورة ال تقــف أمامهــا 
جغرافيــة، وال عقيــدة، وال مقاطعــة. وهــذا مــا يظهــر مــن خــالل 

مــا يــأيت :

:)E( 1- صلــة الرحــم من املــكان البعيد : عن الرســول األكرم 
 )) أويص الشــاهد مــن أّمتــي، والغائــب منهــم، ومــن يف أصــالب 
ــم، وإن  ــل الرح ــة أن يص ــوم القيام ــاء إىل ي ــام النس ــال وأرح الرج
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ــن  ــك م ــإنَّ ذل ــنة، ف ــر س ــى مس ــه ع كان من
ــن((12. الدي

ــم  ــة الرح ــالم صل ــر اإلس ــّق : مل ي ــل احل ــر أه ــة لغ 2- الصل
ــة حتــى مــع غــر املعتقديــن  ــة، فهــي واجب ــرة العقيــدة احلقَّ يف دائ
باحلــّق . عــن الهــم بــن محيــد، قلــت أليب عبــد الل )A(: يكــون 
ــم عــيَّ حــق؟ قــال:  ))نعــم، حــّق  يل القرابــة عــى غــر أمــري، أهَلُ
ــان.  ــم حقَّ ــرك كان هل ــى أم ــوا ع ــه يشء، وإذا كان ــم ال يقطع الرح

حــّق الرحــم، وحــّق اإلســالم((13 . 

3- الصلــة حالــة القطيعــة : مل يــدُع اإلســالم إىل صلــة الرحــم عــى 
أســاس التبــادل يف العالقــة، بحيــث يــزور قريبــه إذا زاره، ويديــه 
ــة القطيعــة  ــى يف حال ــة حت ــل دعــا إىل الصل إذا أهــداه، وهكــذا، ب
ــْل  ــرم)E(: )) ِص ــول األك ــن الرس ــر، فع ــرف اآلخ ــن الط م

مــن قطعك...وأحســن إىل مــن أســاء إليــك((14. 

دة لصلة  كيفية صلة الرحم : مل يرسم اإلسالم كيفّية حمدَّ
الرحم، فهي قد تكون بالزيارة، وعيادة املريض، واملساعدة 

االجتمعيَّة، وإهداء اهلدية، وإرسال السالم، ولو عر أجهزة 
التواصل احلديثة، فكّلها من مصاديق صلة الرحم. 

ولــو  أرحامكــم  بّلــوا   ((  :)E( األكــرم  الرســول  عــن 
ــة مــن  ــه )E(: )) صــل رمحــك ولــو بشب بالســالم((15 ، وعن
ــا((16. ــّف األذى عنه ــم ك ــه الرح ــل ب ــا يوص ــل م ــاء، وأفض م

املصادر : 
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