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األرحام
ممخص الخطبة

اقتران األمر بالتوحيد والنيي عن الشرك باإلحسان إلى الوالدين واألقربين – من ىم األرحام ؟-

فضل صمة الرحم وأثرىا بين الناس – صورة الصمة وكيفيتيا – تقطيع األرحام من الكبائر وعقوبتو
معجمة – ليس من صمة الرحم التعاون عمى الظمم والباطل
-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

فاتقوا اهلل أييا المؤمنون :اتقوه وأخمصوا لو العبادة ،اتقوا اهلل الذي تساءلون بو واألرحام.
ٍ ِ ٍ
َِّ
ق ِم ْنيا َزو َجيا وَب َّ
َيأَيُّيَا النَّ ُ َّ
ال َكثِي ًار َونِ َساء
ث ِم ْنيُ َما ِر َجا ً
اس اتقُوْا َربَّ ُك ُم الذى َخَم َق ُك ْم ّمن نَّ ْفس واح َدة َو َخَم َ َ ْ َ َ
[النساء.]ٔ:

خمقكم من نفس واحدة ،فالرب واحد ،واألصل واحد .أسرة واحدة انبث منيا الرجال والنساء ليمتقوا في

وشيجة واحدة ،ويتصموا برحم واحدة .من ىذا المنطمق تقوم تكاليف التكافل والتراحم.
فأسرة اإلنسان وقرابتو يا عباد اهلل ىم عدتو وسنده ،وىم أصمو وقوتو.

يقول عمي رضي اهلل عنو( :أولئك ىم عشيرتك ،بيم تصول وتطول ،وىم العدة عند الشدة ،أكرم
كريميم ،وعد سقيميم ،ويسر عمى معسرىم،وال يكن أىمك أشقى الخمق بك).

أييا اإلخوة في اهلل :ما أمر اهلل بتوحيده ،وما نيى عن اإلشراك بو إال وقرن ذلك باإلحسان إلى

الوالدين واألقربين.

اعب ُدوْا المَّو والَ تُ ْش ِرُكوْا بِ ِو َش ْيئاً وبِاْلو ِال َد ْي ِن ِإ ْحساناً وبِِذى اْلقُربى واْليتَامى واْلمس ِ
اك ِ
ين
اقرءوا إن شئتمَ :و ْ ُ
َْ َ َ َ َ َ َ
َ َ
َ
ََ
ِ
ِ
السبِ ِ
ال ُي ِح ُّ
ب
الج ْن ِب َو ْاب ِن َّ
ت أ َْي َمانُ ُك ْم ِإ َّن المَّ َو َ
يل َو َما َمَم َك ْ
َواْل َج ِار ذى اْلقُ ْرَبى َواْل َج ِار اْل ُج ُن ِب َوالصَّاح ِب بِ َ
ان ُم ْختَاالً فَ ُخو اًر [النساء.]ٖٙ:
َمن َك َ
ُّك أَالَّ تَ ْع ُب ُدوْا ِإالَّ ِإيَّاهُ َوبِاْلو ِال َد ْي ِن ِإ ْح َساناً [اإلسراء.]ٕٖ:
ضى َرب َ
َوَق َ
ِ ِ
ِ
السبِ ِ
يل [اإلسراء.]ٕٙ:
ين َو ْاب َن َّ
ثم قال سبحانوَ :وءات َذا اْلقُ ْرَبى َحقَّوُ َواْلم ْسك َ
أييا المؤمنون :إن صمة األرحام حق لكل من يمت إليك بصمة نسب أو قرابة .وكمما كان أقرب كان
حقو ألزم وأوجب(( :أمك وأباك ثم أدناك أدناك)).

وطريق القيام بحق األقارب واألرحام فشو المودة ،واتساع الصدور ،وسالمة القموب.

إن أعظم ما امتن اهلل بو عمى الزوجين المذين ىما أصل األسرة ونواتيا ،أن جعل المودة والرحمة
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بينيما و ِمن ِ ِ
ق لَ ُكم ّم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أ َْزواجاً لّتَ ْس ُك ُنوْا إِلَ ْييَا َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َوَّدةً َوَر ْح َمةً
َن َخمَ َ
ءاياتو أ ْ
َ ْ َ
[الروم.]ٕٔ:

إن أساس التواصل والرباط الموثق ىو التواد والتراحم ،واذا فقد ذلك تقطعت األوصال ،واستشرى
ِ ِ ِِ
َّ ِ ِ
َِّ
َم َر المَّوُ بِ ِو
ين َينقُ ُ
ون َع ْي َد المو من َب ْعد ميثَاقو َوَي ْقطَ ُع َ
ض َ
الفساد ،وحقت لعنة اهلل عياذاً باهللَ :والذ َ
ون َما أ َ
أَن يوص َل وي ْف ِس ُدون ِفى األر ِ ِ
ك َليُم المَّ ْع َنةُ وَليُ ْم ُسوء َّ
الد ِار [الرعد.]ٕ٘:
ُ َ َُ
َ
ْ
ض أ ُْوَلئ َ ُ
َ

إن صمة الرحم بركة في األرزاق ،وتوفيق في الحياة ،ويكتب اهلل بيا العزة والمنعة ،وتمتمئ القموب بيا

إجالال وىيبة.

أخرج اإلمام أحمد وابن ماجو – ورواة أحمد ثقات  -عن عائشة رضي اهلل عنيا مرفوعاً ..(( :وصمة

الرحم وحسن الخمق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان األعمار))(ٔ)[ٔ].

وروى البزار بإسناد جيد والحاكم عن عمي رضي اهلل عنو قال( :من سره أن يمد لو في عمره ويوسع

لو في رزقو ويدفع عنو ميتة السوء فميتق اهلل وليصل رحمو)(ٕ)[ٕ].

وفي صحيح البخاري مرفوعًا(( :من أحب أن يبسط لو في رزقو وينسأ لو في أجمو فميصل

رحمو))(ٖ)[ٖ].

وفي الخبر(( :صمة الرحم محبة في األىل ،ومثراة في المال ،ومنسأة في األثر))(ٗ)[ٗ] أي زيادة
في المال والعمر وبركة فييما.

بصمة األرحام تقوى المودة ،وتزيد المحبة ،وتتوثق عرى القرابة ،وتزول العداوة والشحناء ،ويحن ذو

الرحم إلى أىمو.

ولتعمموا رحمكم اهلل أن صمة الرحم واإلحسان إلى األقربين ذات مجاالت واسعة ودروب شتى :فمن
بشاشة عند المقاء ،ولين في المعاممة ..إلى طيب في القول ،وطالقة في الوجو .إنيا زيارات

وصالت ،وتفقد واستفسارات ،مكالمة ومراسمة ،إحسان إلى المحتاج ،وبذل لممعروف ،وتبادل في

اليدايا .ينضم إلى ذلك غض عن اليفوات ،وعفو عن الزالت ،واقالة لمعثرات .عدل وانصاف،
واجتياد في الدعاء بالتوفيق والصالح.

وأصدق من ذلك وأعظم مداومة الصمة ولو قطعوا ،والمبادرة بالمغفرة إذا أخطأوا ،واإلحسان إلييم ولو

أساءوا.

إن مقابمة اإلحسان باإلحسان مكافأة ومجازاة ،ولكن الصمة الواصمة بينت في قول نبيكم محمد :

((ليس الواصل بالمكافئ ،ولكن الواصل من إذا قطعت رحمو وصميا))(٘)[٘].

وجاء رجل إلى النبي فقال لو :يا رسول اهلل :إن لي قرابة أصميم ويقطعوني ،وأحسن إلييم ويسيئون

إلي ،وأحمم عمييم ويجيمون عمي .فقال عميو الصالة والسالم(( :لئن كان كما تقول فكأنما تسفيم

المل (أي تطعميم الرماد الحار في أفواىيم) وال يزال معك من اهلل ظيير مادمت عمى ذلك))(.]ٙ[)ٙ
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ومع كل ذلك أييا المؤمنون ومع ىذه اآليات واألحاديث فإن في الناس من تموت عواطفو ،ويزيغ

عن الرشد فؤاده ،فال يمتفت إلى أىل ،وال يسأل عن قريب.

إن العار والشنار ،فيمن منحو اهلل جاىًا وأحسن لو رزقًا ،ثم يتنكر ألقاربو أو يتعالى عمييم .بل قد
يترفع أن ينتسب إلييم فضال عن أن يشمميم بمعروفو ويمد ليم يد إحسانو.

وان قطيعة الرحم شؤم وخراب ،وسبب لمعنة وعمى البصر والبصيرة :فَيَ ْل َع َس ْيتُ ْم ِإن تَ َولَّْيتُ ْم أَن تُْف ِس ُدوْا
َّ
ِ َِّ
ِ
األر ِ
ص َارُى ْم [محمد.]ٕٖ-ٕٕ:
َص َّميُ ْم َوأ ْ
ام ُك ْم أ َْولَئ َك الذ َ
َع َمى أ َْب َ
ين لَ َع َنيُ ُم الموُ َفأ َ
فى ْ
ض َوتَُقطّ ُعوْا أ َْر َح َ
إن تقطيع األرحام من أعظم كبائر الذنوب ،وعقوبتيا معجمة في الدنيا قبل اآلخرة.

أخرج أبو داود والترمذي وصححو الحاكم عن أبي بكرة رضي اهلل عنو عن النبي قال(( :ما من ذنب
أجدر أن يعجل اهلل لصاحبو العقوبة في الدنيا مع ما يدخره لو في اآلخرة من البغي وقطيعة

الرحم))(.]ٚ[)ٚ

وروى اإلمام أحمد والبخاري في األدب المفرد – ورواة أحمد ثقات – عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو

قال :قال رسول اهلل (( :إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليمة الجمعة فال يقبل عمل
قاطع رحم))(.]ٛ[)ٛ

ونقل عن ابن مسعود رضي اهلل عنو أنو كان جالساً بعد الصبح في حمقة فقال( :أنشد اهلل قاطع

الرحم لما قام عنا ،فإنا نريد أن ندعو ربنا ،وان أبوب السماء مرتجة – أي مغمقة – دون قاطع

الرحم)(.]ٜ[)ٜ

أييا اإلخوة :إن أسرع الخير ثوابًا البر وصمة الرحم ،وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم ،ومع

ىذا ترى في بعض من قل نصيبيم من الخير يسارع في قطع صالتو بأقاربو ألدنى سبب؛ إما لكممة

سمعيا ،أو شيئاً صغي اًر رآه ،وما درى أنو بيذا قد يجر إلى نفسو وأىمو العداوة والجفاء ،فيستحقون
َِّ
َم َر المَّوُ بِ ِو
ون َع ْي َد المَّ ِو ِمن َب ْعِد ِميثَ ِاق ِو َوَي ْق َ
ين َينقُ ُ
ط ُع َ
ض َ
المعنة وزوال النعمة وسوء العاقبةَ :والذ َ
ون َما أ َ
أَن يوص َل وي ْف ِس ُدون ِفى األر ِ ِ
ك لَيُم المَّ ْع َنةُ ولَيُ ْم ُسوء َّ
الد ِار [الرعد.]ٕ٘:
ُ َ َُ
َ
ْ
ض أ ُْولَئ َ ُ
َ
ولقد أوصى زين العابدين عمي بن الحسين ابنو رضي اهلل عنيم أجمعين فقال( :ال تصاحب قاطع

رحم؛ فإني وجدتو ممعوناً في كتاب اهلل في ثالثة مواضع).

فاتقوا اهلل وصموا أرحامكم ،فأولو األرحام بعضيم أولى ببعض .قدموا ليم الخير ولو جفوا ،وصموىم

وان قطعوا ،يدم اهلل عميكم بركاتو ،ويبسط لكم في األرزاق ،ويبارك في األعمار.
ِ َّ
إل ْح َس ِ
ان َوِايتَآء ِذى اْلقُ ْرَبى َوَي ْنيَى َع ِن اْل َف ْح َشاء
ْم ُر بِاْل َع ْد ِل َوا ْ
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :إ َّن الم َو َيأ ُ
َّ
ِ
ون [النحل.]ٜٓ:
َواْل ُم ْن َك ِر َواْل َب ْغى َيعظُ ُك ْم َل َعم ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
نفعني اهلل واياكم بيدي كتابو وبسنة نبيو محمد  ،أقول قولي ىذا وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر
المسممين من كل ذنب فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية

الحمد هلل حمداً طيباً مباركاً فيو كما يحب ربنا ويرضى وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو

الحمد في اآلخرة واألولى ،وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو بعثو بالرحمة واليدى ،صمى اهلل وسمم
وبارك عميو وعمى آلو األصفياء وأصحابو النجباء والتابعين ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فاتقوا اهلل أييا المؤمنون ،واعمموا أن حق القريب رحم موصولة ،وحسنات مبذولة ،وىفوات محمولة،

وأعذار مقبولة .وكما قيل :ال تقطع القريب وان أساء فإن المرء ال يأكل لحمو لو جاع.

أييا المؤمنون :لئن كانت صمة الرحم تعني اإلحسان إلى المحتاج ،ورفع الظمم عن المظموم،

والمساعدة عمى وصول الحق .فميس من صمة الرحم المناصرة عمى الباطل والعون عمى الظمم

والبغي والعدوان ،فما ىذا إال الحمية الجاىمية الممقوتة ،تفشو بيا العداوة ،وينشر بيا الفساد ،وتتقطع

بيا األرحام.

ولن يكون البغي والعدوان طريقاً إلى الحق ،أو سبيال إلى العدل والخير .فاعرفوا الحق وميزوه عن
الباطل ،وال تأخذكم العزة باإلثم ،واستقيموا عمى أمر ربكم .أطعموا الطعام وأفشوا السالم ،وصموا

األرحام ،وصموا بالميل والناس نيام تدخموا الجنة بسالم.
__________

(ٔ) أخرجو احمد ( ،)ٜٔ٘/ٙوقال الحافظ ابن حجر :سند رجالو ثقات .انظر الفتح (ٓٔ.)ٕٜٗ/
(ٕ) أخرجو احمد (ٔ ،)ٖٔٗ/والحاكم (ٗ )ٔٙٓ/وسكت عنو وتابعو الذىبي .وقال الييثمي :رواه

عبد اهلل بن أحمد والبزار والطبراني في األوسط ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن حمزة

وىو ثقة .انظر مجمع الزوائد (.)ٕٔ٘/ٛ

(ٖ) أخرجو البخاري (ٓٔ-ٕٜٗ/ح ،)ٜ٘ٛٙومسمم (ٗ-ٜٕٔٛ/ح )ٕ٘٘ٚبمفظ(( :وينسأ لو في

أثره)).

(ٗ) أخرجو أحمد (ٕ ،)ٖٚٗ/والترمذي (ٗ )ٖٜٓ/وقال :حديث غريب وأشار الحافظ ابن حجر إلى
تحسين الترمذي لو .انظر الفتح (ٓٔ ،)ٕٜٗ/والطبراني في الكبير (-ٜٛ/ٔٛح ،)ٔٚٙوعزاه

الييثمي إليو وقال :رجالو موثقون .انظر المجمع (ٔ ،)ٖٔ٘/ٜٖٔ،ٛ/والحاكم (ٗ )ٔٙٔ/وقال:
صحيح اإلسناد ووافقو الذىبي.

(٘) أخرجو البخاري (ٓٔ-ٖٗٚ/حٔ.)ٜٜ٘
( )ٙأخرجو مسمم (ٗ-ٜٕٔٛ/ح.)ٕ٘٘ٛ
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( )ٚأخرجو احمد (٘ ،)ٖٛ/وأبو داود (ٗ-ٕٚٙ/حٕٓ ،)ٜٗوابن ماجو (ٕ-ٔٗٓٛ/حٕٔٔٗ)،

والبييقي في السنن الكبرى (ٓٔ ،)ٕٖٗ/والترمذي (ٗ-ٖ٘ٚ/حٕٔٔ٘) وقال :حديث حسن صحيح،

والحاكم (ٗ)ٖ٘ٙ/وقال :صحيح اإلسناد ووافقو الذىبي.

( )ٛأخرجو أحمد (ٕ)ٗٛٗ/وقال الييثمي :رواه أحمد ورجالو ثقات .انظر مجمع الزوائد (،)ٔ٘ٔ/ٛ
والبخاري في األدب المفرد (صٖٖ-ٖٕ،حٔ.)ٙ

( ٗ )ٜرواه الطبراني ورجالو الصحيح إال أن األعمش لم يدرك ابن مسعود .انظر مجمع الزوائد
(.)ٔ٘ٔ/ٛ

