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األرحام والجيران





املقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين وال�سالة وال�سالم على �سّيد 

المر�سلين اأبي القا�سم محّمد واآله الطاهرين.

لقد اأّكد الإ�سالم على �سلة الأرحام و�سّدد على �سلتهم 

بما ل يخفى على المتاأّمل فيما ورد من الأحاديث الكثيرة 

وال�سالم،  ال�سالة  عليهم  بيته  واأه��ل  الأك��رم  نبّينا  عن 

تقوية  م��ن  الأرح���ام  �سلة  ت�سّكله  لما  اإ���س��ارة  ذل��ك  وف��ي 

اأفراد المجتمع الإ�سالمي  لو�سائج القرب والتوا�سل بين 

قطيعة  تعك�سه  ولما  وال��واع��ي،  والمتكاتف  المن�سبط 

العواطف ل  الرحم من �سورة عن مجتمع متمّزق مختّل 

يربط بين اأفراده �سوى الم�سالح الماّدية ال�سّيقة واّلتي 

ين�سّب كّل اهتمامها على الأنا حّتى ت�سبح الجماعة فيه 

اأمرًا م�ستهجنًا، فنرى كّل فرد فيه منكّبًا على ذاته وغارقًا 

في اأنانّيته.

� غير  اآي��ات ورواي��ات   � اّل��ذي نعرفه ونقراأه  فالإ�سالم 

ذلك. ولن�ستطلع مدى اهتمام الإ�سالم بهذه الفري�سة كان 

بين يديك عزيزي القارئ هذا الكتّيب اّلذي ُي�سيء على 

بع�ض ما ورد من الأحاديث والآيات اّلتي تجعل المجتمع 

يدًا واحدة تحتّل فيه الأ�سرة اأرفع م�ستوياتها.
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الفرائ�ض  لأداء  واإّياكم  يوّفقنا  اأن  تعالى  اهلل  ن�ساأل 

المتكامل  الإ�سالمي  المجتمع  اإلى  بذلك  لن�سل  وال�سنن 

اّلذي اأراده اهلل تعالى لنا، اإّنه �سميع مجيب.



الفصل األّول

آداب األرحام





اإلسالم دين التواصل
القراآن  خ��الل  من  الإ���س��الم،  لم�سادر  الُمراجع  اإّن 

وجالء،  و�سوح  بكلِّ  يرى  ال�سريفة،  والأحاديث  الحكيم 

وواجباته  الإ���س��الم  و�سايا  من  كثيرًا  اأّن  وه��ي:  حقيقًة 

الأف��راد،  بين  القائمة  الحجب  اإزال��ة  اإلى  تدعو  واأحكامه 

بين الإن�سان واأخيه الإن�سان.

 الإن�سانية، اإّنما جاء بهدف 
ِ
اإّن الإ�سالم لم ياأِت لهدم

اأخيه  عن  الإن�سان  تف�سل  اأن  ُيمكن  التي  الحواجز  هدم 

في الإن�سانية، اأو اأخيه في الإيمان، مثل الع�سبّيات ب�سائر 

والح�سد  والحقد  والغرور  والكبر  واأ�سمائها،  اأق�سامها 

و�سوء الظن... هذه القائمة الطويلة ال�سوداء من ال�سفات 

من  واجتثاثها  عليها  للق�ساء  الإ�سالم  جاء  التي  ال�سّيئة 

جذورها.

بعثت  »اإّن��م��ا   :P الر�سول  ق��ول  من  تتعّجب  وق��د 

.
لأتّمم  مكارم الأخالق«)))

ولكّن المجتمع اّلذي ل اأخالق له، واّلذي يف�سل بين 

باأخيه،  المرء  يثق  ول  والكبر،  والبغ�ساء  الح�سد  اأبنائه 

وال�سفاء،  والإخال�ض  الحّب  قاعدة  على  يقوم  ل  والذي 

اإّن  ح�سارة،  يبني  اأو  يرتقي  اأن  يمكن  ل  المجتمع  هذا 

)))  بحار الأنوار، العاّلمة املجل�سي، ج 6)، �ض0)2.
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مجتمع التقاطع والحقد والح�سد والبغ�ساء لي�ض مجتمعًا 

اإ�سالميًا واإن �ُسّمي كذلك...

والتوا�سل  المحّبة  مجتمع  اإلى  يدعو  فالإ�سالم  اإذًا 

والتعاون والإخاء والتكافل، مجتمع لي�ض فيه الحواجز 

داخليًا،  مت�سابك  اأبنائه،  بين  والجتماعية  النف�سية 

لقوله  م�سداقًا  يكون  اأن  المجتمع  هذا  ي�ستطيع  واآنئذ 

.
(((

تعالى: { ڦ ڄ ڄ ڄ }

چ  چ ڇ ڇڇ ڇ     } ي���ك���ون:  واأن 

.
(2(

ڍ ڍ ڌ ڌ}
واأن يكون:

»مثل الموؤمنين في تواّدهم وتراحمهم وتعاطفهم 

مثل الج�ضد الواحد اإذا ا�ضتكى منه ع�ضو تداعى 

.
له �ضائر الج�ضد بال�ضهر والحمى«)))

داخله،  من  واأِم��ن  داخلّيًا،  المجتمع  تكاتف  ما  ف��اإذا 

فحينئٍذ من ال�سهولة اأن ينت�سر على اأعدائه، اأّما اإذا كان 

المجتمع مقاطعًا بع�سه بع�سًا، فحينئٍذ على هذا المجتمع 

ال�سالم، ولن ي�ستطيع اأن ينت�سر على اأعدائه.

اأّن  الحقيقة:  ه��ذه  لنا  ��د  ي��وؤكِّ الإ���س��الم��ي  وال��ت��اري��خ 

الرجوع  اأرادوا  واإذا  تقاطعوا،  تراجعوا حينما  الم�سلمين 

يتوا�سلوا  اأن  اإل  عليهم  فما  الأم���م  ق��ي��ادة  م��ي��دان  اإل��ى 

ويتكاتفوا.

)))  �سورة اآل عمران، الآية: )0).
)2)  �سورة احلجرات، الآية: )).

)))  ميزان احلكمة، ال�سيخ حممد الري�سهري، ج4، �ض7)28.
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وهذا التوا�سل ينبغي اأن يبداأ في الأ�سرة والعائلة، اأي 

بين الأرحام، ليكون البيت الداخلي اآمنًا، ومن ثمَّ ينجّر 

الكالم اإلى الوحدة والتوا�سل الجتماعي الإ�سالمي ب�سكل 

عام والإن�ساني ب�سكل اأعم.

عبادات توا�صلية

الفردية،  ظاهرها  التي  الإ�سالمية  العبادات  حّتى 

ال�سالة:  م��ث��اًل  خ��ذ  اجتماعية؛  م��ع��اٍن  ت�سّمنت  فاإّنها 

فعندما ُي�سّلي الإن�سان الم�سلم بمفرده، هل يعني ذلك اأّن 

هذه ال�سالة هي �سالة فردية؟ ل؛ لأّن ال�سالة واإن كانت 

اإقامتها ب�سورة فردية اأحيانًا، اإل اأّن م�سمونها اجتماعي.

خذ مثاًل: عندما يقراأ الم�سّلي �سورة الفاتحة، فاإّنه 

ي�سل اإلى اآيات:

ٿ }. ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  {ٺ 

فهنا نجد اأّن ال�سيغة �سيغة الجماعة، نعبد � ن�ستعين � 

اإهدنا، ولي�ست هي �سيغة المفرد، اأعبد � اأ�ستعين � اإهدني.

ف�ساًل عن اأّن الإ�سالم حّث على اإقامة ال�سالة جماعة 

ك والن�ساط  اأهمّية التحرُّ اإلى  وفي الم�سجد، وهذا ي�سير 

الجتماعي التوا�سلي في الإ�سالم الحكيم.

وهكذا عبادة الحج، فاإّن الحج �سورته �سورة جماعية؛ 

الحج  من  عودته  اإل��ى  بلده  من  الإن�سان  انطالق  فمنذ 

ُترافقه المعاني الجتماعية، والإ�سارات التوا�سلية.

وه���ك���ذا ال�����س��وم وال����زك����اة، ت���رى ف��ي��ه��م��ا ال��م��ع��ان��ي 
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توا�سلي،  اجتماعي  الإ�سالم  فاإذًا  التوا�سلية  الجتماعية 

يدعو اإلى المحّبة والتكاتف والتعاون.

العظيم �سلة  ين  الدِّ اأّكد عليها هذا  التي  الأمور  ومن 

الرحم، وهذا ما �سنتحّدث عنه في العناوين الالحقة.

الغرب المتقاطع

الآخر،  مع  العالقة  في  الإ�سالم  منهجّية  عرفت  اإذا 

ج بنظرك �سوب الغرب لترى كيف  وكونه اجتماعيًا، فعرِّ

يعي�ض الغرب من هذه الناحية.

بما  ل��ك،  د  يوؤكِّ الغربي  للمجتمع  دقيقة  مراجعة  اإّن 

لي�ض فيه �سك، اأّنه مجتمع فرداني واأناني الإتجاه، فاإّنه ل 

يفهم اإل من خالل م�سالحه ال�سّيقة، والفرد فيه مكّلف 

الآخ��ري��ن،  عن  م�سوؤوًل  ولي�ض  بمفرده،  حاله  بتح�سين 

وبالنتيجة فاإّن قيمه وم�سالحه متعلِّقة به، ول يخدم بها 

اأو قُرب، حتى ولو كان ابنه  بني الإن�سان، مهما بُعد منه 

من �سلبه اأحيانًا، ول تعدو اأن تكون القيم والم�سالح اآلة 

اقت�سادية مثلها مثل بقّية الآلت، ل دخل لمعنى الإن�سان 

اأو الإن�سانية وم�سيره فيها ب�سيء.

غزتنا،  قد  الغربيين  روحّية  اأّن  المبكي  والموؤ�سف 

وروح��ّي��ت��ه��م  واأ���س��ال��ت��ه��م  الم�سلمين  ه��وّي��ة  واأ���س��ب��ح��ت 

الجتماعية والتوا�سلية في مهّب الرياح الغربية الفا�سدة، 

فالهجوم الثقافي �سر�ض وا�سع النطاق.

ال��ذات  اإثبات  ال�سراع  ه��ذا  في  الم�سلم  على  فينبغي 
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ك بمبادئ الإ�سالم الأ�سيلة. و�سون الهوية الثقافية والتم�سُّ

واإذا اأردت معرفة حقيقة المجتمع الغربي فما عليك 

عن  ث  تتحدَّ التي  والمجاّلت  ال�سحف  اإلى  ترجع  اأن  اإل 

تفكُّك هذا المجتمع، وبالخ�سو�ض تفكُّك عوائله واأ�سره.

جريت درا�سة على 7598 جانحًا في الوليات المتحدة 
ُ
اأ

الأميركية من نزلء الموؤ�ّس�سات الإ�سالحية �سنة 0)9)، 

 50،5 واأّن  عة،  مت�سدِّ �سر 
ُ
اأ من  اأتوا   50،7% اأّن  اأظهرت 

وا�سكتلندا  اإنكلترا  في  الإ�سالحية  المدار�ض  نزلء  من 

عام  فرن�سي  باحث  واأج���رى  عة،  مت�سدِّ بيوت  من  اأت��وا 

942) في مدينة باري�ض درا�سة على الأحداث )ال�سباب 

كانت  منهم   88% اأّن  فتبّين  المنحرفين،  المراهقين( 

.
(((

كة اأ�سرهم متفكِّ

تف�ّسي  ج��ّراء  بال�سقوط  مهّدد  الغربي  المجتمع  اإّن 

وتجّذر ظاهرة الفردية الأنانية بين كّل فئاته.

المجتمع  اأّن  الجتماعيين،  الباحثين  بع�ض  راأي  وفي 

اأمل  له  فلي�ض  ثّم  ومن  مفّتت  ن�سيٌج  بالذات،  الأمريكي 

الأمر  يتدارك  لم  هو  اإذا  المجتمع  هذا  لم�ستقبل  ُيرجى 

الن�سيج  وترميم  بت�سحيح  وذل���ك  الأوان،  ف���وات  قبل 

يحتاج  الو�سع  اأّن  الباحثون:  هوؤلء  ويعترف  الجتماعي 

.
(2(

اإلى تغيير جذري لقيم ال�سعب الأميركي

)))  لزيادة الطالع: يراجع: الأحداث املنحرفون، د. علي حممد جعفر، �ض5. ط املوؤ�س�سة 
اجلامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع � بريوت 984).

)2)  ملزيد الطالع: جملة الفكر العربي، عدد 54، �ض))2.
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العالقات الجتماعية في المجتمع الإ�صالمي

التزامها  ع���دم  رغ���م  الإ���س��الم��ي��ة  المجتمعات  اإّن 

بالإ�سالم التزامًا تاّمًا، اإل اأّنه ل تزال الروح الجتماعية 

موجودة فيها.

 � العربية  المجتمعات  على  اأج��ري��ت  درا���س��ات  فح�سب 

وهي جزء من الأّمة الإ�سالمية � اأّنه ل تزال في المجتمعات 

العربية روح العاطفية والترابط، وحّب المعا�سرة، وهي قيم 

تعك�ض اأهمّية الجماعة لدى الفرد... ولي�ض المتثال لرغبات 

بالمحافظة  والهتمام  النا�ض،  كالم  من  والخوف  الأ�سرة 

المجامالت  تحتّلها  اّلتي  العالية  والمكانة  ال�سمعة،  على 

الجتماعية العربية اإّل تاأكيدًا، لأهمية الجماعة لدى الفرد.

خالف  على  ال��ع��رب  اأّن  الباحثين  اأح��د  لح��ظ  وق��د 

الوقوف  لون  يف�سّ م��ا  ع��ادة  والأميركيين،  الأوروب��ي��ي��ن 

في  البع�ض  بع�سهم  من  �سديدة  مقربة  على  والجلو�ض 

.
(((

الأماكن العامة

اأ�صباب القطيعة

وقيمه  الإ���س��الم��ي  ال��م��ج��ت��م��ع  ب��ي��ن  ق���ارّن���ا  اأن  ب��ع��د 

الغربي  المجتمع  وب��ي��ن  الجماعي،  الت��ج��اه  حيث  م��ن 

نعرف  اأن  بنا  يح�سن  واأن��ان��ّي��ت��ه،  ف��ردان��ّي��ت��ه  حيث  م��ن 

وتنافرهم،  ال��ن��ا���ض  تقاطع  اإل���ى  ت��دع��و  ال��ت��ي  الأ���س��ب��اب 

وه����ذه الأ����س���ب���اب ت��ج��ري ع��ل��ى ق��ط��ع ال���رح���م اأي�����س��ًا.

)))  راجع: جملة الفكر العربي، عدد 54، �ض7).
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مّما    ) والأف��راد،  المجتمع  على  الماّدية:  روح  �ضيطرة 

اّلذي  بال�سكل  ذات��ه،  حول  اإن�سان  كّل  تمحور  ب  ُي�سبِّ

نراه  ما  وه��ذا  بالآخرين.  الهتمام  عدم  اإل��ى  ي��وؤّدي 

مع  عالقاتها  تقي�ض  ل  اّلتي  الغربية  المجتمعات  في 

الآخرين اإل بالقيا�ض الماّدي، ويخت�سرون عالقاتهم 

بقيا�ض الجيب وما يحويه من المال.

داعيًا  العزيز،  الإ�سالم  رف�سها  الماّدية  الروح  وهذه 

يان  اإلى عدم ال�ستغراق في حبِّ الدنيا، وحبِّ المال، الموؤدِّ

اإلى كثير من الم�ساوئ، ومنها قطع الرحم.

اإّننا نرى كثيرًا من الأغنياء المنكّبين على جمع المال، 

ل  فقراء،  لأّنهم  اإل  ذلك  وما  اأقاربهم،  مع  يتوا�سلون  ل 

والم�سالح  الجيب  بمقيا�ض  �سيئًا،  منهم  ي�ستفيدون 

الماّدية.

ر: و�سيطرة الروح الماّدية، توؤّدي بالإن�سان اّلذي    2 التكبُّ

الآخرين  على  التكبُّر  اإل��ى  ال��روح،  هذه  عليه  تغّلبت 

يدخل  »ل   :P اهلل  ر���س��ول  ق��ال  وق��د  واحتقارهم 

.
الجّنة من في قلبه مثقال حّبة من كبر«)))

التكبُّر  ف��اإّن  الإ�سالم،  في  مذمومًا  التكبُّر  كان  واإذا 

على ذي الرحم اأ�سدُّ قبحًا؛ فكم نرى غنّيًا، اأو ذا جاه، ل 

ي�سل رحمه الفقير اأو اّلذي ل جاه له، ول يعرف له قرابته 

احترمه،  الوجيه  الغني  راأى رحمه  اإذا  اأّما  عليه،  ر  ويتكبَّ

بالمال  اعتناء  بل  للرحم،  �سلة  لي�ض  الحقيقة  في  وهذا 

)))  بحار الأنوار، م. �ض، ج 2، �ض )4).
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احترم  فهذا  الرحم،  ب�سخ�ض  ل  ال�سّيقة،  والم�سالح 

ر اأّن اهلل: المال ولم يحترم قريبه، األ يعلم هذا المتكبِّ

.
(((

{ىئ يئ جب         حب خب  }

ال��ع��داوات    ) م��ن  للكثير  ب  م�سبِّ وه���و  ال���ظ���ن:  ����ض���وء 

اأ�ساءا  لأّنهما  تقاطعا  اأخ��وي��ن  من  وك��م  والأح��ق��اد، 

هذه  ب�سبب  تفّككت  واأ�سر  عائالت  من  وكم  الظن، 

رة. الخ�سلة المدمِّ

ولذلك حّذرنا اهلل من هذه الرذيلة.

پ  پ       پ  پ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

.
(2(

ڀ ڀڀ}
وكثيٌر من الأحاديث ُذكرت حول هذا المو�سوع؛ يقول 

:Qقال: اأمير الموؤمنين Qاأبو عبد اهلل

ي��اأت��ي��ك ما  اأح�ضنه ح��ّت��ى  اأخ��ي��ك على  اأم���ر  »���ض��ع 

اأخيك  يغلبك منه ول تظّنن بكلمة خرجت من 

.
�ضوءاً واأنت تجد لها في الخير محماًل«)))

ع    4 ومقطِّ ين،  للدِّ حالٌق  اأو  ماحٌق  اأي�سًا  وهو  الح�ضد: 

ال�سريعة  حّذرتنا  ولقد  والموؤمنين،  الأحّبة  اأو�سال 

الإ�سالمية من هذه الخ�سلة.

.
(4(

{ٹ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ  }

.
(5(

{چ چ    چ چ ڇ}

)))  �سورة لقمان، الآية: 8).
)2)  �سورة احلجرات، الآية: 2).

)))  اأ�سول الكايف، ال�سيخ الكليني، ج2، �ض 62).
)4)  �سورة الن�ساء، الآية: 54.

)5)  �سورة الفلق، الآية: 5.
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وقال ر�سول اهلل P لأ�سحابه:

اإليكم داُء الأم��م من قبلكم وهو  اإّن��ه قد دّب  »األ 

.
ين«))) الح�ضد لي�س بحالق ال�ضعر لكّنه حالق الدِّ

قال  لأخيه هابيل،  قابيل  لقتل  �سببًا  الح�سد  يكن  األم 

:Qالإمام ال�سادق

وبالح�ضد  ال��ق��ل��ب...  عمى  م��ن  اأ�ضله  »والح�ضد 

الأب���د وه��ل��ك مهلكاً ل  ف��ي ح�ضرة  اآدم  اب��ن  وق��ع 

.
ينجو منه اأبداً...«)2)

والنبي يو�سفQ األم يحاول اإخوته قتله انطالقًا 

ته معروفة. من �سفة الح�سد، وق�سّ

العوائل، في حين    5 اأي�سًا م�سّببة لتفّكك  الغيبة: وهي 

اإّن اهلل تعالى ينهانا عنها لم�سلحتنا.

ٹ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ   ٺ  {...ٺ 
.
(((

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}
الح��ت��رام    6 وج��ود  وع��دم  ال��ك��الم،  وفح�ض  النميمة: 

المتبادل، والعقد النف�سية )خجل، حياء( ف�ساًل عن 

الغزو الثقافي الغربي لنا، بحيث نكاد ن�سير كالغرب 

في اأخالقه وقيمه وتوجهاته.

ل فيها، حتى ل يطول المقام،  هذه الأ�سباب لم نف�سِّ

عن  ث  تتحدَّ اّلتي  الأخالقية،  الكتب  مراجعة  ويح�سن 

الرذائل،  لهذه  العالج  وتعطي  باإ�سهاب،  الموا�سيع  هذه 

)))  الو�سائل، احلر العاملي، ج 5)، �ض 68).
)2)  م�ستدرك الو�سائل، املريزا النوري، ج 2)، �ض 8).

)))  �سورة احلجرات، الآية: 2).
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من  وكثير  ال��رح��م،  قطيعة  مو�سوع  ُيعالج  فبعالجها 

العداوات والأحقاد في المجتمع ككل.

بين الع�صبّية و�صلة الرحم

�سحيح اأّن الإ�سالم دعا اإلى التوا�سل والمرحمة، كما 

نهى عن  اأّنه  اإل  القراآنية،  والآي��ات  الأحاديث  في  �سياأتي 

ب الأعمى للعائلة والأرحام. التع�سُّ

من  واح��دة  الع�سبّية   :{ الخميني  الإم��ام  يقول 

عن  الدفاع  اآثارها  ومن  النف�سانّية،  الباطنية  ال�سجايا 

في  بما  وحمايتهم،  ب��ه  المرتبطين  وجميع  الأق��رب��اء، 

وكذلك  الم�سلكي،  اأو  المذهبي  اأو  الديني  الرتباط  ذلك 

الرتباط بالوطن وترابه...

غير  وال�سجايا  الفا�سدة  الأخ���الق  م��ن  والع�سبّية 

الحميدة، وتكون �سببًا في اإيجاد مفا�سد في الأخالق وفي 

العمل...

ب لأقربائه اأو اأحّبته ودافع عنهم،  اإّن المرء اإذا تع�سّ

ب  فما كان بق�سد اإظهار الحّق ودح�ض الباطل، فهو تع�سّ

محمود ودفاع عن الحّق والحقيقة...

اأخذ  بحيث  وع�سبّيته  قومّيته  بدافع  تحّرك  اإذا  اأّم��ا 

بالدفاع عن قومه واأحّبته في باطلهم و�سايرهم فيه ودافع 

عنهم، فهذا �سخ�ض تجّلت فيه ال�سجّية الخبيثة، �سجّية 

الع�سبّية الجاهلّية، واأ�سبح ع�سوًا فا�سدًا في المجتمع... 

و�سار في زمرة اأعراب الجاهلّية...
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جاء في الكافي عن اأبي عبد اهلل ال�سادقQ قال:

ب له فقد خلع ِربْق الإيمان  ب اأو تع�ضِّ »من تع�ضَّ

.
من عنقه«)))

ق��ال:   Q ال�سادق  اهلل  عبد  اأب��ي  وع��ن 

��ب��ه اهلل ب��ع�����ض��اب��ة من  ��ب ع�����ضّ »م����ن ت��ع�����ضّ

.
(((

»..
النار«)2)

والتكافل  معهم  والتعاون  والأق��رب��اء  الرحم  ف�سلة 

مطلوبة اإ�سالمّيًا، ولكن اإذا كان التعاون معهم على الباطل 

والظلم فهذا غير مطلوب، يقول تعالى: {ەئ وئ 

.
(4(

وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئ}
ل  اأن  ال��ك��ري��م،  كتابه  ف��ي  تعالى  اهلل  اأم��رن��ا  وق��د 

واأن  القربى،  ب�سلة  اإلينا  يمتُّ  لمن  بين  متع�سِّ نكون 

ولو  الحّق  نقول  واأن  وال��ع��دل،  الحقُّ  هو  رائدنا  يكون 

{ٹ ٹ ڤ ڤ  تعالى:  قال  اأرحامنا،  على 

.
(5(

ڤ ڤ ڦ}

�صلة الأرحام والقربى في القراآن الكريم

ق�سية  الكريم،  القراآن  بها  اهتّم  اّلتي  الق�سايا  من 

الآيات  ا�ستقراأنا  فاإذا  القربى،  ذوي  وبتعبيره  الأرح��ام، 

عنايته  م���دى  ب��و���س��وح  ن���رى  بخ�سو�سهم،  ال��ق��راآن��ّي��ة 

)))  الكايف، م. �ض، ج2، �ض07).
)2)  م. ن، ج2، �ض08).

)))  الأربعون حديثًا، الإمام اخلميني، �ض)4) ـ 44).
)4)  �سورة املائدة، الآية: 2.

)5)  �سورة الأنعام، الآية: 52).
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واهتمامه بهذا المو�سوع، وهنا نورد بع�ض الآيات في هذا 

الخ�سو�ض كنموذج:

) - قال تعالى:

ں   ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  {ڳ 

ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ     ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  

.
(((

ۇ ۇ ۆ}
وتو�سي  الوالدين  حّق  اإلى  ت�سير  الكريمة  الآي��ة  هذه 

بالإح�سان اإليهما، ونالحظ قرن عدم ال�سرك باهلل تعالى 

بالإح�سان اإليهما، وفي هذا لفتة اإلى اأّن ثّمة ارتباطًا بين 

الوالدين  حقوق  ت��رك  يكون  بحيث  الم�ساألتين،  هاتين 

اإّنها  ثّم  �سبحانه،  باهلل  ال�سرك  م�ساف  في  وتجاهلها، 

تو�سي بالإح�سان اإلى كّل الأقرباء.

وفي قوله تعالى اأخيرًا:

{ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ}.

اأ�سبابها،  من  اأو  الرحم  قطيعة  �سبب  اأّن  اإلى  اإ�سارة 

التكبُّر، الذي عّبر عنه  بالختيال والفخر.

2 - وقال تعالى:

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  {چ 

.
(2(

ڍ  ...}

)))  �سورة الن�ساء، الآية: 6).
)2)  �سورة النحل، الآية: 90.
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ذوي  اإل��ى  بالإح�سان  تاأمر  اّلتي  الآي��ات  دت  تعدَّ لقد 

الأرح��ام  اإل��ى  فهو  ح�سنًا،  ك��ان  اإن  والإح�����س��ان  القربى، 

اأح�سن واأجمل.

الفتاوى  م��ن  كثيرًا  ي��رى  الفقهية  للكتب  وال��م��راج��ع 

اّلتي ت�سير اإلى مدى اهتمام الإ�سالم بالإح�سان اإلى ذوي 

اإليهم،  والهدية  والزكاة  ال�سدقة  كا�ستحباب  القربى، 

واإلى ما هنالك من اأحكام.

) - قال تعالى:

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  {ۇ  

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ 
ى  ى  ې  ې  ې 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائ 

.
(((

ۇئ ۆئ ۆئ  }
يلتزموا  لم  لأّنهم  اإ�سرائيل،  بني  توؤنِّب  الكريمة  الآية 

ذوي  اإل��ى  الإح�سان  ومنها  فيها،  وردت  اّلتي  بالأحكام 

القربى، وهذا ي�سير اإلى مدى اأهمّية هذا المو�سوع عند 

اهلل تعالى.

4 - قال تعالى:

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   }
.
(( (2(

ڇ}

)))  �سورة البقرة، الآية: )8.
ر ويرتك. )2)  ياأتل مبعنى يق�سِّ

)))  �سورة النور، الآية: 22.
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النا�ض، كان قد  ُيروى نزلت في بع�ض  الآية كما  هذه 

يوا�سلوهم،  ل  اأن  على  فحلفوا  قرابتهم،  بع�ض  اآذاه��م 

ولكّن اهلل تعالى نهاهم عن ذلك.

وهذا مّما يعطينا فكرة مهّمة اأّنه حتى ولو اآذانا ذوو قرابتنا، 

.
(((

وقاطعونا، باأّي �سورة من ال�سور، فعلينا اأن ل نقاطعهم

�صلة الرحم في الأحاديث

الأرح��ام  بمو�سوع  اهتمامه  الكريم  للقراآن  كان  كما 

واأهل   P الر�سول  ال��واردة عن  ال�سريفة  لالأحاديث  كان 

في  كثيرة  والأحاديث  الكبير،  الهتمام  بيتهRاأي�سًا 

ذلك نذكر بع�سًا منها:

الحّث على �صلة الرحم

يقول الإمام علّي Q: »اإّنه ل ي�ضتغني الرجل واإن 

كان ذا مال عن عترته ودفاعهم عنه باأيديهم واأل�ضنتهم 

واأل��ّم��ه��م ل�ضعثه،  النا�س حيطة م��ن ورائ���ه  اأع��ظ��م  وه��م 

ال�ضدق  ول�ضان  به،  نزلت  اإذا  نازلة  عند  عليه  اأعطفهم 

يرثه  المال  من  له  خير  النا�س  في  للمرء  اهلل  يجعله 

.
(2(

غيره، األ ل يعدلنَّ اأحدكم عن القرابة...«

وعنهQ: »واأكرم ع�ضيرتك فاإّنهم جناحك اّلذي 

اّل��ت��ي بها  اإل��ي��ه ت�ضير وي���دك  اّل���ذي  ب��ه تطير واأ���ض��ل��ك 

.
(((

ت�ضول«

)))  امليزان يف تف�سري القراآن، حممد ح�سني الطباطبائي، ج5)، �ض94.
)2)  ميزان احلكمة، م.�ض، ج2، �ض054).

)))  ميزان احلكمة، م. �ض، ج2، �ض054).
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اآثار �صلة الرحم

الدنيا  �سعيد  على  مهّمة  اإيجابيات  الرحم  ل�سلة  اإّن 

كما الآخرة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ناأتي على 

ذكر بع�ٍض منها:

عن ر�سول اهلل P: »اإّن الرجل لي�ضل رحمه وما بقي 

اأّيام فين�ضئه اهلل عزَّ وجلَّ ثالثين  من عمره اإّل ثالثة 

م��ن عمره  بقي  وق��د  ال��رح��م  ليقطع  ال��رج��ل  واإّن  �ضنة، 

.
(((

ثالثون �ضنة في�ضّيره اهلل اإلى ثالثة اأّيام«

ت��زّك��ي  الأرح������ام  »�ضلة   :Qالباقر الإم����ام  ع��ن 

الأع���م���ال، وت��ن��ّم��ي الأم������وال، وت��دف��ع ال��ب��ل��وى، وتي�ّضر 

.
(2(

الح�ضاب، وُتن�ضئ الأجل »اأي تطيل في العمر««

وت�ضمح  الخلق  ُتح�ّضن  الأرح��ام  »�ضلة   :Qوعنه

ال��ك��ّف وت��ط��ّي��ب النف�س وت��زي��د ف��ي ال����رزق وُت��ن�����ض��ئ في 

.
(((

الأجل«

وعن الإمام ال�سادق Q: »اإّن �ضلة الرحم والبّر 

.
(4(

ليهّونان الح�ضاب ويع�ضمان من الذنوب«

قال اأبو عبد اهللQ: »قال ر�ضول اهلل P: اإّن في 

الجّنة درجة ل يبلغها اإل اإمام عادل، اأو ذو رحم و�ضول، 

.
(5(

اأو ذو عيال �ضبور«

)))  م. ن، �ض056).
)2)  م. ن.

)))  م. ن، �ض054).
)4)  م. ن.

)5)  بحار الأنوار، م. �ض، ج)7، �ض90.
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فلو علم الإن�سان كّل هذا الأجر في الآخرة عدا ح�سنات 

ال�سلة في الدنيا لما قطع رحمًا قط طوال عمره، ولعمري 

كم هي وا�سعة رحمة اهلل وكم هو كريم حّتى يعطي كّل هذا 

على �سلة الرحم اّلتي يتهاون بها الإن�سان في اأغلب الأحيان!!

وكما كان ل�سلة الرحم اإيجابّيات، فبطبيعة الأمر، اإّن 

لقطع الرحم �سلبّيات على م�ستوى الآخرة والدنيا، وهنا 

بع�ض الأحاديث:

قطيعة الرحم من اأبغ�ض الأعمال اإلى اهلل 

جاء رجل اإلى النبّي P فقال: اأّي الأعمال اأبغ�ض اإلى 

:Pاهلل؟ فقال

»ال�ضرك باهلل«.

.
(((

قال: ثّم ماذا؟ فقال P: »قطيعة الرحم«

يوجب قرب الأجل

قال اأمير الموؤمنينQ في خطبته:

ل الفناء، فقام اإليه  »اأعوذ باهلل من الذنوب اّلتي ُتعجِّ

اأوتكون  الموؤمنين  اأمير  يا  فقال:  الكّواء،  بن  اهلل  عبد 

ل الفناء؛ فقال: نعم، وتلك قطيعة الرحم، اإّن  ذنوب ُتعجِّ

اأهل البيت ليجتمعون ويتوا�ضون وهم فجرة فيرزقهم 

بع�ضاً  بع�ضهم  ويقطع  ليتفّرقون  البيت  اأه��ل  واإّن  اهلل 

.
(2(

فيحرمهم اهلل وهم اأتقياء«

)))  م. ن، ج 69، �ض 06).
)2)  بحار الأنوار، م. �ض، ج )7، �ض 7)).
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ل تقطع واإن قطعك

جاء رجل اإلى اأبي عبد اهلل ال�سادقQ ف�سكا اإليه 

)اأح�سن  وافعل«  غيظك  »اكظم   :Qفقال اأق��ارب��ه، 

اإليهم(.

فقال: اإّنهم يفعلون ويفعلون: )من اأنواع الإ�ساءة(.

فقالQ: »اأتريد اأن تكون مثلهم فال ينظر اهلل 

.
(((

اإليكم«

.
(2(

وقال الر�سول P: »ل تقطع رحمك واإن قطعك«

يمنع النعم وريح الجّنة

قال P: »اأخبرني جبرئيل اأّن ريح الجّنة توجد من 

.
(((

م�ضيرة األف عام ما يجدها عاّق ول قاطع رحم«

تزيل  الرحم  »قطيعة   :Qالموؤمنين اأمير  وقال 

.
(4(

النعم«

�صلة الوالدين

ف��اإّن  ح��رام،  وقطعها  واجبة  الرحم  �سلة  كانت  اإذا 

ذلك يتاأّكد في �سلة الوالدين اأو قطعهما، وقد ُعدَّ عقوق 

بذلك  الت�سريح  ورد  كما  الكبيرة؛  الذنوب  الوالدين من 

في روايات كثيرة.

)))  م. ن.
)2)  م.ن.

)))  م. ن، �ض 95.
)4)  غرر احلكم ودرر الكلم، الآمدي، ج)، �ض 277.
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فقد  وال���دي���ه  اأ���ض��خ��ط  »م���ن   :P اهلل  ر���س��ول  فعن 

.
(((

اأ�ضخط اهلل ومن اأغ�ضبهما فقد اأغ�ضب اهلل«

اآذاني  اآذان��ي ومن  اآذى والديه فقد  P: »من  وعنه 

.
(2(

فقد اآذى اهلل ومن اآذى اهلل فهو ملعون«

فلن  يعمل  اأن  ���ض��اء  م��ا  ال��ع��اق  »فليعمل   :P وعنه 

.
(((

يدخل الجّنة«

اأبويه  اإل��ى  نظر  »من   :Q ال�سادق  الإم��ام  وعن 

.
(4(

نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل له �ضالة«

واإذا كان هذا في حال ظلمهما له، فكيف اإذا كان هو 

ظالمًا لهما.

الإح�صان للوالدين

 Rي�ستفاد من القراآن الحكيم واأخبار اأهل البيت

اأّنه لي�ض عقوق الوالدين وحده � يعني اإيذاءهما واإزعاجهما 

� حرامًا وذنبًا من الذنوب الكبيرة، بل اإّن الإح�سان اإليهما 

واأداء حّقهما واجب وتركه حرام �سرعًا.

اأّما الآيات:

.
(5(

{ ۅ  ۅ }
.
(6(

{ٺ ٺ    ٺ  ٺ}

.
(7(

{ ڇ ڍ    ڍ ڌ }
)))  م�ستدرك الو�سائل، م. �ض، ج 5)، �ض )9).

)2)  م.ن.

)))  م.ن.
)4)  بحار الأنوار، م. �ض، ج )7، �ض )6.

)5)  �سورة البقرة، الآية: )8.
)6)  �سورة العنكبوت، الآية: 8.

)7)  �سورة لقمان، الآية: 4).
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حيث ذكر �سكر الوالدين تبعًا ل�سكره، ول �سّك عقاًل في 

وجوب �سكر ربِّ العالمين، اإذًا �سكر الوالدين واجب اأي�سًا.

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   }
ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ںں 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   مئ  ۓ  ے  

.
(((

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ         ٴۇ  ۋ }
»فالإح�سان في الفعل يقابل الإ�ساءة وهذا بعد التوحيد 

هلل من اأوجب الواجبات كما اأّن عقوقهما اأكبر الكبائر بعد 

ال�سرك باهلل، ولذلك ذكره بعد حكم التوحيد وقّدمه على 

�سائر الأحكام المذكورة المعدودة، وكذلك فعل في عّدة 

موا�سع من كالمه تعالى.

وق��د ت��ق��ّدم ف��ي نظير الآي���ة م��ن ���س��ورة الأن��ع��ام الآي��ة 

بين  المتو�ّسطة  العاطفّية  الرابطة  اأّن  ال�سورة،  من   (5(

اأعظم  من  اآخر  جانب  من  والولد  جانب  من  والأم  الأب 

الو�سيلة  �ساقه، وهي  الإن�ساني على  المجتمع  به  يقوم  ما 

الطبيعية اّلتي تم�سك الزوجين على حال الجتماع، فمن 

الواجب بالنظر اإلى ال�سّنة الجتماعية الفطرّية اأن يحترم 

الإن�سان والديه باإكرامهما والإح�سان اإليهما، ولو لم يجر 

العاطفة  بطلت  الإن�ساني  المجتمع  وهجره  الحكم  هذا 

.
(2(

والرابطة لالأولد بالأبوين وانحّل به عقد المجتمع«

)))  �سورة الإ�سراء، الآيتان: )2 ـ 24.
)2)  امليزان يف تف�سري القراآن، حممد ح�سني الطباطبائي، ج))، �ض79 ـ 80.
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{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ}: 

الحالت  اأ�سّق  لكونها  بالذكر  الكبر  حالة  »فتخ�سي�ض 

اّلتي تمّر على الوالدين، فيح�ّسان فيها الحاجة اإلى اإعانة 

يعجزان  اّلتي  حياتهما  بواجبات  وقيامهم  لهما  الأولد 

ياأمالنها  اّلتي  الوالدين  اآمال  من  وذلك  بها،  القيام  عن 

حال  في  وتربيتهم  بح�سانتهم  يقومان  حين  الأولد  من 

ال�سغر وفي وقت ل قدرة لهم على �سيء من لوازم الحياة 

ورعاية  اإكرامهما  وج��وب  على  ت��دّل  فالآية  وواجباتها. 

جميع  ف��ي  ومحاورتهما  معا�سرتهما  ف��ي  ال��ت��ام  الأدب 

ة في وقت ي�ستّد حاجاتهما اإلى ذلك وهو  الأوقات، وخا�سّ

.
(((

وقت بلوغ الكبر من اأحدهما اأو كليهما عند الولد...«

بع�ض ما ورد من الأحاديث في برِّ الوالدين

)   اأف�ضل من الجهاد:

اأتى رجل اإلى ر�سول اهلل P فقال: يا ر�سول اهلل اإّني 

»فجاهد   :P النبّي  له  فقال  ن�سيط،  الجهاد  راغب في 

في �ضبيل اهلل فاإّنك اأن ُتقتل تكن حّياً عند اهلل ُترزق واإن 

واإن رجعت رجعت من  اأج��رك على اهلل  تمت فقد وق��ع 

الذنوب كما ولدت«.

ّن لي والدي���ن كبيرين يزعمان  قال: يا ر�سول اهلل اإ

ّنهم���ا ياأن�س���ان ب���ي ويكره���ان خروجي، فق���ال ر�سول  اأ

:P اهلل 

)))  م. ن، �ض 80.



لا احاأ األرحام 29الوأل األوف

»فقر مع والديك فواّلذي نف�ضي بيده لأن�ضهما بك 

.
(((

يوماً وليلة خير من جهاد �ضنة«

2   الأثر الدنيوي للعقوق:

ل  ُتعجَّ ال���ذن���وب  P: »ث��الث��ة م��ن  ق��ال ر���س��ول اهلل 

عقوبتها ول توؤّخر اإلى الآخرة، عقوق الوالدين، والبغي 

.
(2(

على النا�س، وكفر الإح�ضان«

)   الإح�ضان للوالدين وطول العمر:

عن الإمام الباقر Q اأّنه قال:

الوالدين  وب��ّر  ال��رب،  غ�ضب  ُتطفئ  ال�ضّر  »�ضدقة 

.
(((

و�ضلة الرحم يزيدان في الأجل«

4   الإح�ضان للوالدين والغنى:
ق���ال ال��ر���س��ول الأك����رم P: »م����ن ي�����ض��م��ن ل���ي ب��ّر 

وزي��ادة  المال  كثرة  له  اأ�ضمن  الرحم  و�ضلة  الوالدين 

.
(4(

العمر والمحّبة في الع�ضيرة«

هذه بع�ض الروايات، في البّر والإح�سان اإلى الوالدين، 

وهي كثيرة، نقت�سر على هذا القدر.

قطيعة الرحم من الكبائر

عن  حديثه  معر�ض  في   { الخميني  الإم��ام  يقول 

الكبائر )كبائر الذنوب(: »واأّما الكبائر فهي كّل مع�سية 

ورد التوعيد عليها بالنار اأو بالعقاب، اأو �سّدد عليها ت�سديدًا 

)))  بحار الأنوار، م. �ض، ج)7، �ض52.
)2)  م. ن، ج 70، �ض )7).

)))  م. ن، ج )7، �ض )8.
)4)  جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد الربوجردي، ج )2، �ض 427.
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عظيمًا، اأو دّل دليل على كونها اأكبر من بع�ض الكبائر اأو 

مثله، اأو حكم العقل على اأّنها كبيرة، اأو ورد الن�ّض بكونها 

كبيرة، وهي كثيرة: منها... وقطيعة الرحم...

وي�ستحّب العطّية لالأرحام الذين اأمر اهلل تعالى اأكيدًا 

مولنا  فعن  قطيعتهم،  عن  �سديدًا  نهيًا  ونهى  ب�سلتهم 

الباقرQ قال: »في كتاب علّي Q ثالث خ�ضال 

البغي  وب��ال��ه��ن:  ي���رى  ح��ّت��ى  اأب����داً  ي��م��وت �ضاحبهنَّ  ل 

واإّن  بها،  اهلل  ي��ب��ارز  الكاذبة  واليمين  ال��رح��م  وقطيعة 

اأعجل الطاعة ثواباً ل�ضلة الرحم، واإّن القوم ليكونون 

فّجاراً فيتوا�ضلون فتنمى اأموالهم ويثرون، واإّن اليمين 

الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بالقع من اأهلها 

وتنقالن الرحم، واإّن نقل الرحم انقطاع الن�ضل«.

واأولى بذلك الوالدان اللذان اأمر اهلل تعالى ببّرهما، 

 Pالنبّي اأت���ى  رج���اًل  »اإّن   :Qاهلل عبد  اأب��ي  فعن 

حرقت 
ُ
اأ واإن  �ضيئاً  ت�ضرك باهلل  اأو�ضني، قال: ل  وق��ال: 

ووالديك  بالإيمان،  مطمئّن  وقلبك  اإّل  بت  وُعذِّ بالنار 

اأن  اأمراك  اإن  اأو مّيتين،  فاطعمهما وبّرهما حّيين كانا 

تخرج من اأهلك ومالك فافعل، فاإّن ذلك من الإيمان«.

واأولى من الكّل الأم التي يتاأّكد بّرها و�سلتها اأزيد من 

الأب، فعن الإمام ال�سادقQ: »جاء رجل اإلى النبي 

P فقال: يا ر�ضول اهلل من اأبّر؟ قال: اأّمك، قال: ثّم 

من؟ قال: اأّمك، قال: ثّم من؟ قال: اأّمك، قال: ثّم من؟ 

قال: اأباك«.
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من  فلتطلب  ك��ث��ي��رة  ال��م��ع��ان��ي  ه���ذه  ف��ي  والأخ���ب���ار 

.
(((

مظانها«

من هم الأرحام؟

عندما نتحّدث عن �سلة الرحم ل بّد واأن نعرف من 

بقرابة  الإن�سان  يم�ّض  من  كّل  اأّن  وهل  اأّوًل  الأرح��ام  هم 

يكون رحمًا؟

الأرحام  واإّنما  الورثة  كمراتب  مراتب  لالأرحام  لي�ض 

الأرح��ام  من  عرفًا  يعدُّ  قريب  كّل  هم  نق�سدهم  الذين 

كالأب والأّم والأخ والخال والعّم والجّد والجّدة.

�سلة  وج��وب  يخت�ّض  هل  النا�ض  بع�ض  يت�ساءل  وق��د 

الرحم باأقرباء الأب اأم ي�سمل وجوب ال�سلة الأقرباء من 

جهة الأم؟

والأم  الأب  اأقرباء  اإّن  نقول:  ذلك  عن  الجواب  وفي 

الأب  اأقرباء  زي��ارة  يجب  فكما  �سلتهم  وجوب  في  �سواء 

.
(2(

و�سلتهم يجب زيارة اأقرباء الأّم و�سلتهم اأي�سًا

الأّم  اأو  الأب  عّمة  اأي�سًا  الرحم  �سلة  وجوب  وي�سمل   �

.
(((

وخالته فاإّنهم جميعًا من الأرحام الواجب �سلتهم

فيها قطيعة  بوجود موارد يجوز  البع�ض  يتوّهم  وقد   �

بع�ض  في  يجوز  وه��ل  وج��ود  ال��م��وارد  لهذه  فهل  الرحم 

الحالت قطيعة الرحم؟

)))  حترير الو�سيلة، الإمام اخلميني }، ج)، �ض274.
)2)  ا�ستفتاءات ال�سيدعلي اخلامنئي { ج2، �ض60 ـ )6.

)))  م.ن.
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الأم��ور  لأق��لِّ  الرحم  قطيعة  يجوز  ل  اأّن��ه  الوا�سح  من 

كاأن يكون الطرف الآخر قاطعًا للرحم بل تجب ال�سلة... 

ويت�ساعف اأجرها لت�سّمنها جهادًا للنف�ض وخروجًا بها عن 

الّذات والأنانية، نعم هنالك حالت نادرة جّدًا يجوز فيها 

.
(((

قطع الرحم، وهي نادرة اأ�سّد الندرة وقليلة التحّقق

وقد يح�سل اأن يمنع رجل زوجته من �سلة الرحم فهل 

يجوز له ذلك؟

من الوا�سح لدى �سماحة ال�سيد القائد{ اأّنه ل يجوز 

للزوج اأن يمنع زوجته عن �سلة الرحم الواجبة، نعم يجوز 

تزورهم  كاأن  الرحم  �سلة  مراتب  بع�ض  يمنعها عن  اأن  له 

يومّيًا ولكّنه ل يجوز له منعها نهائيًا مّما يوؤّدي اإلى القطيعة.

كيف ن�صل الأرحام؟

لي�ض ل�سلة الأرحام مراتب �سرعية، كاأن يقول ال�سرع 

عرفية  م�ساألة  الرحم  �سلة  واإّن��م��ا  مثاًل،  ال��زي��ارة  تجب 

الإن�سان  يكون  متى  يحكم  اّل��ذي  فهو  العرف،  ُيحّددها 

وا�ساًل لرحمه اأو قاطعًا له.

فالتزاور هو جزء من �سلة الرحم ولي�ض وجوب ال�سلة 

منح�سر به، فيمكن للموؤمن الم�سافر اأن ي�سل رحمه عبر 

الر�سائل اأو الهاتف اأو نحو ذلك، ولذلك كّل و�سيلة يعّدها 

العرف �سلة للرحم و�سوؤاًل عنه واطمئنانًا عليه يعتبر من 

�سلة الرحم.

)))  م.ن.
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ب من �صلة الرحم التهرُّ

قد يكون هناك بع�ض النا�ض الذين لم يلتقوا باأقاربهم 

�سلة  عليهم  تجب  فهل  اأ�ساًل،  حياتهم  في  يرونهم  ولم 

الرحم؟ وهل يجب على اآبائهم  واأهلهم اأن يجمعوهم بهم 

كي تح�سل �سلة الرحم؟

للتهّرب  مجال  اأّي  يوجد  ل  اأّن��ه  معرفته  ال��الزم  من 

من �سلة الرحم فلو كان جمع الأهل لأولدهم باأقربائهم 

ال�سلة عليه، فيجب على  وتتوّقف  الرحم،  مقّدمة ل�سلة 

تتحّقق  كي  باأقربائهم  لجمعهم  يبادروا  اأن  حينئٍذ  الأهل 

.
(((

�سلة الرحم الواجبة

)))  من ا�ستفتاءات لل�سيدعلي اخلامنئي {





الفصل الثاني

آداب الجيران





اهتمام اإلسالم بالجار
لقد اأولى الإ�سالم م�ساألة الجار والجوار اأهمية كبرى 

من  الإن�سان  يعجب  قد  وواجبات  حقوقًا  له  اأوج��ب  حيث 

وما  عليها،  يتمّر�ض  حّتى  عناية  اإلى  منه  وتحتاج  كثرتها 

ذلك اإل حر�سًا من ال�سريعة  على اإحياء روح الترابط بين 

اأفراد المجتمع الإ�سالمي الواحد وتاأكيدًا منه على توثيق 

عرى التوا�سل بين اأفراده.

الحقوق،  ر�سالة  ال�سّجادQ في  اإمامنا  فقد ذكر 

ال��رواي��ات  من  الكثير  وردت  وق��د  للجار،  م�ستقاّلً  حّقًا 

في  الجار  اهلل  ذك��ر  وق��د  حقوقه،  اأداء  على  تحّث  التي 

كتابه العزيز حيث قال: { ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

.
(((

ہ ھ }
وقد روي عن الر�سول الأكرم P: »حرمة الجار على 

.
(2(

الجار كحرمة اأّمه«

ر�سول  على  تتنّزل  بالجار  الو�سّية  كانت  ما  ول�سّدة 

اهلل P قال: »ما زال جبرائيل يو�ضيني بالجار حّتى 

.
(((

ظننت اأّنه �ضيوّرثه«

)))  �سورة الن�ساء، الآية: 6).
)2)  الكايف، م. �ض، ج 2، �ض 666.

)))  �سرح ر�سالة احلقوق، ج2، �ض72).
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و�سنعر�ض فيما يلي حقيقة الجار وحّد الجوار واأنواع 

اأحاديث  في  وردت  اّلتي  الجيران  وبع�ض حقوق  الجيران 

الر�سول والأئمة عليهم �سلوات اهلل.

حّد الجار

منزل  من  يقرب  بمن  الجار  الإ�سالمي  ي��ن  ال��دِّ ع��ّد 

الإن�سان باأربعين دارًا من كّل الجهات.

.
(((

فعن النبّي P: »كّل اأربعين داراً جيران..«

وعن اأمير الموؤمنين Q: »حريم الم�ضجد اأربعون 

.
(2(

ذراعاً والجوار اأربعون داراً من اأربعة جوانبها«

اأربعين  فكّل  والجنوب،  وال�سمال  والغرب  ال�سرق  اأي 

دارًا من هذه الجهات تكون دورًا لجيران الم�سلم، ويتوّجب 

على الم�سلم اأداء حّق الجار اإليها.

اأهّمية اختيار الجار

اأن ي�سكن المرء في منطقة  من الأهّمية بمكان وقبل 

معّينة اأن ي�ستطلع اأحوال الجيران الذين �سيجاورهم حّتى 

»�ضل   :Q الموؤمنين  اأمير  قال  ال�سوء.  ُيبتلى بجاء  ل 

.
(((

عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار«

ال�سّيء  المكان  الإن�سان على اختياره  يندم  وكثيرًا ما 

ل�سكناه فعليه اأن يتحّرى عن الجيران وتدّينهم واأخالقهم، 

)))  مو�سوعة اأحاديث ال�سيعة، ال�سيخ هادي النجفي، ج 2، �ض 6)).
)2)  بحار الأنوار، م. �ض، ج )7، �ض )5).

)))  م. ن، ج )7، �ض 74.
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فقد قال لقمان الحكيم في و�سّيته لولده: »يا بنّي حملت 

.
(((

الحجارة والحديد فلم اأر �ضيئاً اأثقل من جار ال�ضوء«

اأنواع الجيران

اأق�سام  ثالثة  اإلى  الجيران   Pالأكرم الر�سول  ق�ّسم 

بح�سب حقوقهم.

»الجيران ثالثة، جار له ثالث حقوق: حّق الجوار، 

وح���ّق ال��ق��راب��ة، وح���ّق الإ����ض���الم. وج���ار ل��ه ح��ّق��ان: ح��ّق 

الجوار، وحّق الإ�ضالم. وجار له حّق الجوار: الم�ضرك 

.
(2(

من اأهل الكتاب«

حّتى  نتهاون  ل  كي  لنا   P الر�سول  من  تنبيه  وهذا 

الكافر  الجار  مع  التعامل  فاإّن  الكافر،  الجار  م�ساألة  في 

النبي  ة  وق�سّ الإ�سالم.  من  له  ب  مقرِّ الإ�سالم  باأخالق 

القمامة  يرمي  كان  اّلذي  اليهودي  مع جاره   P الأكرم 

عنه  ف�ساأل  ي��وم��ًا،   P الر�سول  فافتقده  منزله،  اأم��ام 

 ،P له  اليهودي  اأذّي��ة  رغم  ف��زاره  اأّن��ه مري�ض،  خبر 
ُ
فاأ

اأخالق  من  راأى  لّما  اأ�سلم  اأن  اإل  اليهودي  من  كان   فما 

الر�سول P وح�سن مجاورته له. هذه الق�سة عبرة لمن 

اأراد ال�سلوك الحكيم.

)))  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي احلديد، ج 7)، �ض 8.
)2)  التبيان،  ال�سيخ الطو�سي، ج)، �ض94).
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حّق الجار

 Pالر�سول لأحاديث  مراجعتنا  خالل  من  ن�ستنتج  

بع�سًا  نذكر  كثيرة،  حقوقًا  للجار  بيتهRاأّن  واأه��ل 

منها:

)   حفظه غائباً:

غيابه،  في  خ�سو�سًا  جاره  يحفظ  اأن  للم�سلم  ينبغي 

يغتابه  اأمام من  ويدافع عنه  النا�ض  األ�سن  فيحفظه  من 

اأو ينّم عليه.

فقد روي عن الإمام ال�سجاد Q: »ول تخرج اأن 

.
(((

تكون �ضلماً له ترد عنه ل�ضان ال�ضتيمة«

يحفظ  ب��اأن  الحقوق،  ر�سالة  في   Qاأو�سى وق��د 

فحفظه  ج��ارك  ح��ّق  »واأّم���ا  فقال:  غائبًا  ج��اره  الإن�سان 

.
(2(

غائباً«

2   اإكرامه حا�ضراً:

تعامله  اأن  ب��ج��وارك  وج���وده  ح��ال  ج���ارك  ح��ّق  فمن 

ثقياًل  عليه  تكون  ل  واأن  الوجه،  وب�سر  ال�سدر  برحابة 

الم�سلم  ديدن  كما هو  و�ساأنه،  وترفع من مقامه  وتكرمه 

في التعاطي مع الآخرين.

ففي ر�سالة الحقوق:

.
(((

»واإكرامه �ضاهداً«

)))  بحار الأنوار، م. �ض،، ج )7، �ض 7).
)2)  م. ن، ج )7،، �ض 7.

)))  م. ن.
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ل  واهلل  ي��وؤم��ن  ل  »واهلل   :P اهلل  ر�سول  وروي عن 

يوؤمن واهلل ل يوؤمن«.

قيل يا ر�سول اهلل P ومن؟

.
(((

قال P: »اّلذي ل ياأمن جاره بوائقه«

والبوائق بمعنى الظلم والتعّدي.

)   ن�ضرته مظلوماً:

الملتزم  الموؤمن  �سفات  من  هي  المظلوم  ن�سرة  اإّن 

فمن حّق جارك عليك اأن تن�سره في حال العتداء عليه 

وظلمه من ِقَبل الآخرين ول �سّيما اإذا كان من الموؤمنين، 

فتغيثه مّما األّم به من نائبات الدهر ومظالم اأهل البط�ض 

وال�سطوة.

ك��ان  اإذا  »ون�����ض��رت��ه   :Qال�سجاد اإم��ام��ن��ا  ق���ال 

.
(2(

مظلوماً«

4   ن�ضحه فيما يهّمه:

فاإّن الن�سيحة من الموؤمن لأخيه ُت�سعره بالهتمام به 

تكون  واأن  بّد  ل  الن�سيحة  ولكّن  به،  ة  الخا�سّ وبالرعاية 

اأخاه  ين�سح  اأن  للموؤمن  ينبغي  فال  الأخالقية  ب�سروطها 

اأمام الآخرين اأو بلغة ا�ستعالئية.

»واإن  قوله:   Q ال�سّجاد  اإمامنا  عن  وروي 

بينك  فيما  ن�ضحته  ن�ضيحتك  يقبل  اأّن���ه  علمت 

.
(((

وبينه«

)))  كنز العّمال، املّتقي الهندي، ج9، �ض 56.
)2)  بحار الأنوار، م. �ض، ج )7، �ض 7.

)))  م. ن.
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الوعظ  يكون  اأن  على  الروايات  في  التاأكيد  ورد  وقد 

والن�سيحة في ال�سّر.

»من  قال:  اأّن��ه   Q الموؤمنين  اأمير  روي عن  فقد 

وع���ظ اأخ����اه ���ض��ّراً ف��ق��د زان���ه وم���ن وع��ظ��ه ع��الن��ي��ة فقد 

.
(((

�ضانه«

5   موا�ضاته:

اّلتي  الإ�سالمي  المجتمع  ركائز  من  الموا�ساة  تعتبر 

الروايات  اأّك��دت  ولذا  اأف��راده،  بين  العالقات  توّثق عرى 

حّق  فمن  الجيران.  بين  �سّيما  ول  الموا�ساة  اأهّمية  على 

الجار اأن تفرح لفرحه اإذا زّوج ولدًا اأو اأقام وليمة اأو ُرزق 

اأو  عزيزًا  فقد  اإذا  لحزنه  تحزن  اأن  بّد  ل  وك��ذا  بطفل، 

الهّم  اإذا مر�ض لتخّفف عنه  اأن تزوره  حبيبًا. ومن حّقه 

P: »واإذا مر�س  والأل��م. ففي الحديث عن ر�سول اهلل 

م�ضيبة  اأ�ضابته  واإذا  هّنيته،  خير  اأ�ضابه  واإذا  ع��دت��ه، 

.
(2(

عّزيته، واإذا مات اتبعت جنازته«

6   ال�ضفح عنه:

ومن حّق الجار عليك اأن ت�سفح عنه وتقيل عثرته اإذا 

جاءك معتذرًا، فاإّن رّد العذر من لوؤم النف�ض، ويدّل على 

تكّبر فاعله، وقد ورد في ر�سالة الحقوق، في حّق الجار: 

.
(((

»وتقيل عثرته وتغفر ذنبه«

)))  ميزان احلكمة، م. �ض، ج )، �ض 48.
)2)  كنز العّمال، م. �ض، ج9، ،�ض 85).
)))  بحار الأنوار، م. �ض، ج )7، �ض 7.
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 7   اإقرا�ضه اإذا طلب:

اإّن م�ساألة ا�ستحباب الإقرا�ض من اأهّم الم�سائل التي 

العبء  يخّف  فبالقر�ض  الموؤمنين،  بين  التكافل  ت�سمن 

القت�سادي عن الفقراء، ولذا ُجعل ا�ستحباب اأن يقر�ض 

الإن�سان جاره اإذا جاءه مقتر�سًا.

ا�ضتغاثك  »اإن  الجار:  في حقوق   P اهلل  ر�سول  عن 

ع��دت  اف��ت��ق��ر  واإن  ق��ر���ض��ت��ه،  ا���ض��ت��ق��ر���ض��ك  واإن  اأغ��ث��ت��ه، 

.
(((

عليه«

8   عدم الطالع على �ضّره:

من مكارم الأخالق اأن يرعى الإن�سان خ�سو�سّية اأخيه 

وجاره الم�سلم، فال ُير�سل ب�سره يمينًا و�سماًل بحثًا عن 

ة به، ول يختل�ض النظر وال�سمع  اأموره ال�سخ�سية والخا�سّ

اإلى داره، بل يكون م�سداقًا لقول ال�ساعر:

اإذا ما جارتي برزت الخدراأعمى  جارتي  ي��واري  حّتى 

ت�ضتطل  »ول  قال:  اأّنه   P ر�سول اهلل  وروي عن 

.
(2(

عليه بالبناء فتحجب عنه الريح اإّل باإذنه«

وانتهاكًا  حّريته  من  وح��ّدًا  له  م�سايقة  ذلك  في  فاإّن 

لخ�سو�سّيته.

وعن الإمام ال�سّجاد Q: »ول تتبع له عورة فاإن 

.
(((

علمت عليه �ضوءاً �ضترته عليه«

))) ميزان احلكمة، م. �ض، ج)، �ض 488.
)2)  م. ن.
)))  م. ن.
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واأ�سواأ اأنواع التتّبع والمراقبة ما كان منه بق�سد هتكه 

ون�سر عيوبه اأمام النا�ض.

9   عدم اأذّيته:

اأكبر الكبائر،  اأذّية الجار من الكبائر بل من  وحرمة 

اآذى  P: »من  ويكفي في ذّمها ما روي عن ر�سول اهلل 

.
(((

جاره فقد اآذاني ومن حاربه فقد حاربني«

 10   عدم البخل بالطعام:

الطعام  رائحة  وكانت  طبخت  اإذا  الجار  ح��ّق  وم��ن 

ت�سله اأن تر�سل له من الطعام.

»اإذا  ذّر:  لأبي  قائاًل   P اهلل  ر�سول  عن  روي  وقد 

طبخت ف��اأك��ث��ر م��ن ال��م��رق وق�����ّض��م��وا ع��ل��ى ال��ج��ي��ران 

والنا�س  والمالئكة  اهلل  لعنة  فعليه  ج��اره  اآذى  وم��ن 

.
(2(

اأجمعين«

وقد قال ال�ساعر ذاكرًا مكارم الجوار:

واإل���ي���ه ق��ب��ل��ي ي��ن��زل ال��ق��درن���اري ون���ار اجل���ار واح��دة

وقد اأمرنا ر�سول اهلل P اأن نهدي الجار الفاكهة 

نهديه  اأن  ن�ستطع  لم  واإن  المنزل،  اإلى  بها  اأتينا  اإذا 

منها فال بّد اأن ُندخلها �سّرًا حّتى ل يرانا ويكون غير 

قادر على �سرائها ونحتر�ض من اأن يرى اأولده اأولدنا  

ياأكلون منها.

)))  م�ستدرك الو�سائل، م. �ض، ج 8، �ض 425.
)2)  م. ن، ج 8، �ض 426.
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روي عن ر�سول اهلل P: »واإن ا�ضتريت فاكهة فاهد 

ل��ه ف���اإن ل��م تفعل ف��اأدخ��ل��ه��ا ���ض��ّراً ول ي��خ��رج بها ول��دك 

.
(((

ليغيظ بها ولده«

اآثار ح�صن الجوار

على  يعيننا  اأن  اهلل  ون�ساأل  الجار  حقوق  عرفنا  قد 

اأدائها، وبقي علينا اأن نعلم اآثار ح�سن الجوار في الدنيا 

والآخرة.

)   زيادة العمر:

فعن الإمام ال�سادقQ: »ح�ضن الجوار زيادة في 

.
(2(

الأعمار«

2   زيادة الرزق:

.
(((

وعنهQ: »ح�ضن الجوار يزيد في الرزق«

)   عمران الديار:

وعمران الديار زيادة البركة فيها والتوفيق ل�ساكنيها 

وح�سول الخير لديهم.

يعمر  ال��ج��وار  »ح�ضن   :Qالموؤمنين اأمير  فعن 

.
(4(

الديار ويزيد في الأعمار«

)))  كنز العّمال، م. �ض، ج 9، �ض 59.
)2)  م�ستدرك الو�سائل، م. �ض، ج 8، �ض 427.

)))  بحار الأنوار، م. �ض، ج )7، �ض )5).
)4)  الكايف، م. �ض، ج 2، �ض 667.
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