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 بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد،
 

 صلة الرحم لغة وإصطالًحا

أخواين وأخوايت يف كل مكان، سالالم هللا علاليكم وره الب وبركا الب، اذكالر وحسالا وح الرا كم بطياليف الكلالم يف صاللة الالرحم، 
وصالاللا الءالالا  ، قالالال ابالالظ م يفالالور يف لسالالان العالالر   صالاللة الالالرحم لغالالةمالالا ادلالالراد بصالاللة الالالرحم لغالالة وإصالالطالًحا  ا الالوا   

وقالالال  ويلالالال وصالالل هالالالن رهالالب يصالاللها صالاللة وبي همالالا وصالاللة أ  ا صالالال وزريعالالة،  وصالالاًل وصالاللة، والوصالالل رالالد اذلجالالران،
  هالالالا ااحسالالالان إ  -رهالالالب هللا-، هلالالالال األمالالالام ال الالالوو  صالالاللة الالالالرحم اصالالالطالًحاوأمالالالا ، وقالالالال  ال واصالالالل رالالالد ال صالالالارم
ه الالارة  هالالا ااحسالالان إ  األقالالار ، علالالى حسالاليف حالالال الواصالالل وادلوصالالول، -رهالالب هللا-األقالالار ، قالالال ا مالالام ال الالوو  

 . كون ابدلال، واترة ابخلدمة، واترة ابلزايرة والسالم وغري ذلك
 

 العالقة بني ادلع يني اللغو  وا صطالحا لصلة الرحم

هالا ك ايالة عالظ ااحسالان إ  األقالربني مالظ ذو   صطالحا، هلال وقد أورح بظ م يفور العالقة بني ادلع يني اللغو  واا 
الالرحم رالالد  ألحالواذلم، وكالكلك إن بعالالدوا أو اسالا وا، وقطال  الرهالالهب ،الم، والرعايالةال ساليف، واألصالهار، والعطالل علاليهم، و 

ب  الب اب الب و ايالب و أبكأمالب و األرحالام واألوسالا  هالم أقالار  ااوسالان وحسالب    -رهالب هللا-وقال الءالي  بالظ عميمالني ، ذلك كلب
ي ب وبي هم صلة مالظ قبالل أبيالب، وكل مظ كان بي ب وبي هم صلة مظ قبل أبيب، وكل مظ كان ب ،وكل مظ كان بي ب وبي هم صلة

 ب  ب.أمب، أو مظ قبل اب ب، أو مظ قبل اأو مظ قبل 
 

 الرحم العامة واخلاصة

ادلالراد ابلعامالة حرحالم الالديظح وهالم إخواوالك يف هالكا  والرحم اليت  وصل عامة وخاصة،  -رهب هللا-وقال اامام اللرطيب  
اَلالا اُلْمُمِم الالوَن ِإُخالالَوة  قالالال هللا  عالالا   حإخواوالالك يف هالالكا الالالديظ العيفالاليم، كمالالا  الالالديظ العيفالاليم، وهالالم وأمالالا  .01 احلجالالرا   حِإَّنم

الالالرحم اخلاصالالة ،وهالالا الالاليت سالالبلا اا الالارة اليهالالا وإ  بياقالالا، ه زيالالد ال حلالالة علالالى اللريالاليف، و حلالالد أحالالواذلم، وال غاهالالل عالالظ 
، إنم هللاَ  عالالاَ   -ثالالالً   -يْوِصالاليكُم ِمممهالالاِ كُم  إنم هللاَ ح -ملسو هيلع هللا ىلص-و  حالالاو  مرا الاليف اسالال  لاقهم يف ذلالالك قالالال ال الاليب  ز هتالالم،
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 -ى هللا عليالب وساللمصلم -، وقال ص  ب األلباين حإنم هللَا  عاَ  يْوصيْكُم ابألقالَرَ  هاألقالَر َ  -مرم نُيِ  -يْوصيْكُم آبابِئكُم 
 صاللمى هللاْ عليالِب وساللمَم هسالمعْ ْب يلالوْل بالرم او هيْا إ  رسوِل هللاِ ح ، احلديثأمك، وأابك، وأخ ك، وأخاك، مث أدانك أدانك

إبالدأ يف الالاب ابألم، واأل ، مث ابألخالا، واألخ، مث مالظ أ   ص  ب األلباين، حأمَك وأابَك وأخَ َك وأخاَك مث أدانَك أدانكَ 
 بعدهم، مث مظ بعدهم .

 
 

 حكم صلة الرحم ودرجاهتا

ح  خالال  أن صاللة  -رهالب هللا-وا  قالال اللارالا عيالا  طيف قد يسأل سالائل عالظ حكالم صاللة الالرحم ودرجاهتالا، وا ال
ولكالظ الصالاللة درجالا  بع الالها أرهال  مالالظ بعالال  واألحاديالث  ءالالهد ذلالالكا،  ،الالرحم واجبالالة يف ا ملالة وقطيع هالالا معصالية كبالالرية

خ ال  اللدرة واحلاجة، هم ها واجيف، وم ها مسال  يف ولالو وأدانها  رك ادلهاجرة ابلكالم ولو ابلسالم، وخي لل ذلك اب
هصاللة الالرحم  ر عما يلدر عليب وي بغا لب   يسمى واصاًل،ل بع  الصلة ومل يصل غاي ها   يسمى قاطًعا، ولو قص  وص

 درجا  بع ها أره  مظ بع .
 
 

 مظ ْأسس  عاليم دي  ا صلة الرحم 

المالِكيَظ يْوهالوَن ح عا    كما قال هللا  –ى هللا عليب وسلم صلم  –صلة الرحم خلهب إمياين يدعو إليب ااميان ابهلل ورسولب وإن  
ْلْ الالالوَن اُلِميمالالالا َ  ْ بالالالِب َأُن يْوَصالالالَل َوخَيَُءالالالُوَن رَبالمْهالالالُم َوخَيالالالاْهوَن ْسالالالوَ  احلَُِسالالالا ِ * بَِعُهالالالِد ا ِم َوَ  يال الُ  حَوالمالالالِكيَظ َيِصالالالْلوَن َمالالالا َأَمالالالَر ا م

ومالالظ كالالان يالالممظ ابهلل   -ى هللا عليالالب وسالاللمصالاللم -، ههالالم   يصالاللون الالالرحم الالاليت أمالالر هللا بصالالل ها قالالال ال الاليب 11 10الرعالالد
مظ كان يممظ اًبهلل واليوم اآلخر هليكرم ريحب ، ومظ كالان يالممظ اًبهلل واليالوم اآلخالر  ح، احلديثواليوم األخر هليصل رهب

 ى هللاصاللم -كا كالان ال اليب لال ،صال يح الباالار  حهليصل رهب ، ومظ كان يممظ اًبهلل واليوم اآلخر هليلالل خالريا أو ليصالما
وأكالاب دليالل علالى  -ى هللا عليالب وساللمصلم -يف بداية دعو ب، م  دعو ب إ  ال وحيد، كان أيمر بصلة الرحم  -عليب وسلم

هلالالال لالالب  همالالا أيمالالركم  هالالكا ال الاليب، قالالال  أيمالالران  -عليالالب الصالالالة والسالالالم-ذلالالك دلالالا سالالأل هرقالالل أاب سالالحيان عالالظ ال الاليب 
أن ِهَرقالَل أرَسالالَل  ح، احلالديث -ى هللا عليالب وساللمصاللم -أ  وأيمالران بصاللة الالرحم  ،ابلصالالة، والصالدقة، والعحالا ، والصاللة

صالال يح  حهلالالال   أيمالالْران ابلصالالالِة ، والصالالدقِة ، والعحالالاِ  ، والصِ الالَلةِ  -ملسو هيلع هللا ىلص -يعالال:  ال الاليبم  -إليالالب ، هلالالال   همالالا أيْمالالرْكم   
 . الباار 

 
 طر  صلة الرحم

  كيالالل أصالالل رهالالا  ا الالوا   صالاللة الالالرحم وااحسالالان لسقالالربني طرقهالالا ميسالالرة، وأبوا،الالا وه الالا قالالد يسالالأل سالالائل هيلالالول 
  زايرا ،م عددة، همظ بءا ة ع د الللا ، ولني يف ادلعاملالة، إ  طياليف يف اللالول، إ  طياليف يف اللالول، وطالقالة يف الوجالب 

ال صالح ذلالم، مسالاودة  ، و ، وصال همهراح، مواساة يف األطراح، إحسان ا  احمل اج، بكل للمعالر مءاركة يف األ وصال ،
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وادلعىن ا الام  لالكلك كلالب إيصالال  -أ    يكظ أهلك أ لى اخللهب بك-مكرو،م، عيادة مري هم، الصحح عظ عمراهتم 
 مكظ مظ الءر.أما أمكظ مظ اخلري وده  ما 

 
 

 ْكظ جواد ال حس كرمي العطا  م  رهك
م غالري معصالومني، ليسالوا اعلموا مجيعالا إخالواين وأخالوايت أن ذو  الالرحكد على ولطة يف غاية األمهية أ  وها وأريد أن ْأؤ  

ذو  الالالرحم غالالري معصالالومني، قالالد ي عررالالون للزلالالل، ويلعالالون يف اخللالالل، هالاللن بالالدر مالال هم  الالا  هالالالزم جاوالاليف ن مبعصالالومني، إ
واقبالل عالكرهم إذا بعحالو إ  عالًزا، وقابالل اسالا هتم اباحسالان،  ازاد هللا عبدً  ، هلن العحو مظ  يم احملس ني، وماالعحو معهم

أخطالالأوا، للالالد هعالالل إخالالوة يوسالالل مالال  يوسالالل مالالا هعلالالوا وع الالدما اع الالكروا قبالالل عالالكرهم وصالالحح عالال هم الصالالحح ا ميالالل ومل 
ْ َلْكمُ حيوخبهم بل دعا ذلم وسأل هللا ادلغحرة ذلم   21 يوسل  حقَاَل َ   الُمرِييَف َعَلُيْكْم اُليالُوَم ۖ يالُغِحْر ا م

خا  واللالني والصالحا ، و   لالهب هيالك  ، وأقل العمرا ، نج: الود وااواعحوا عظ الز غ  عظ اذلحوا ، أخا احلبييف، 
سالا وا، ود  ع الك أداوم على صلة الرحم ولو قطعوا، وابدر ابدلغحرة وإن أخطالأوا، وأحسالظ إلاليهم وإن  ،الءهامة والوها 

يف قطالال  رهالالك مالال هم، وكالالظ جالالواد حماسالالبة األقالالربني، و  نجعالالل ع ابالالك ذلالالم يف قطالال  رهالالك مالال هم، و  نجعالالل ع ابالالك ذلالالم 
 ال حس كرمي العطا ، وكظ جواد ال حس كرمي العطا . 

 
 إذا وصلا رهك و قطعوك هه يًئا لك

 

يف اخل الالالام ا لالالالوا هللا إخالالالواين وأخالالالوايت، واعلمالالالوا اوكالالالم مالالالأمورون بصالالاللة أرحالالالامكم، م هيالالالون عالالالظ قطيع هالالالا، ولالالالو مل يبالالالادلكم 
الرحم ليسا ب بادل ادل الاه ، إن وصاللك رهالك وصالل ب، وإن نك ع الك هصلة أرحامكم صلة بصلة، وإحسااًن إبحسان، 

قالال  ،، ه لك مكاهأة البع  للبع ، ولكالظ أمالر الصاللة هالو  هالكا كلالبواب عد نيا ع ب، ليسا الصلة على هكه الصحة
صالال يح  ح ب وصالالَلهالالاليَس الواِصالالْل ابدلْكالالاِهِل ، وَلكالالِظ الواصالالْل المالالك  إذا ْقِطعالالُا َرِهالالح  -ى هللا عليالالب وسالاللمصالاللم -ال الاليب 

الواصالل مالظ ي ح الل عليالب  ،واصالل ومكالاهل وقالاط   هالم ثالالد درجالا ح –رهالب هللا  –قال احلاهظ بظ حجالر  الباار ،
و  يْ ح ل، اللاط  هو مظ يْ ح ل، الواصل هو الك    يزيالد يف ااعطالا  علالى مالا أيخالك، وأمالا اللالاط  هالو مالظ يْ ح الل 

ل مالظ وصاللب، ههالم ثالالد درجالا  واصالل ومكالاهل وقالاط ، اللالاط  هالكا الالك  هو الك  يصال وادلكاهل عليب و  يَ ح ل،
الالك  رواه مساللم مالظ يْ ح ل عليب و  يَ ح ل أ  يْوَصل مالظ األقالار  و  يصالل أحالًدا ،هالكا الويالل لالب، كمالا يف احلالديث 

إن  -عليالب الصالالة والسالالم-جا ه رجل هلال اي رسول هللا  -ى هللا عليب وسلمصلم -أن ال يب  -هنع هللا يضر- حديث أيب هريرة
لئظ ك ا كمالا قلالا  -ملسو هيلع هللا ىلص-يل قرابة، أصلهم ويلطعوين، وأحسظ إليهم ويسيئون إيل، وأحلم ع هم وجيهلون علا، هلال 

مادمالا علالى  -علاليهم أ  معالني  -و  يالزال معالك مالظ هللا ٌهالري  علاليهم  -رًاكأَّنا  طعمهم رمالاًدا حالا-هكأَّنا  سحهم ادلل 
أنم رجالاًل قالال   اي رسالوَل هللِا ن إنم يل قرابالًة . أِصالْلهم ويلطَعالوين . وْأحِسالْظ إلاليهم وْيساليئون إيلم . وأحلالْم  حيث، احلالدذلك

ع هم وجيهلون علام . هلال ح لئظ ك َا كما قلَا، هكأَّنا ْ ِسحُّهْم ادلَلم . و  يالزال معالك مالظ هللِا ٌهالري  علاليهم ، مالا دمالَا 
 .ص يح الباار  حعلى ذلك
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وأن ي لبالالل مالال: ومالال كم صالالا   ،هأوصالالح وحسالالا وإخالالواين بصالاللة الالالرحم اسالالأل هللا أن يعي  الالا علالالى صالاللة أرحام الالا اللهالالم  مالالني
سالب اوك اللهالم رب الا وكمالدك، أ الهد أن   إلالب ، األعمال وأن يرزق: واايكم ااخالص يف األقالوال واألعمالال واألحالوال

 ه ب وبركا ب.ور  مإ  أوا، اس غحرك وأ و  اليك، وسالم هللا عليك


