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 :ملخص البحث

تم تقییم العالقة بین المجتمعات اإلسالالالالالمیة والبفر باسالالالالتجدال منبة المبتهة والمنبة الويالالالالفي، يتهین من  ،في هذه المقالة العلمیة

نتائة الهحث ان يالاللة الر م تعني عدل مقاةعة ااقارو واإل سالالان ملیبم بالمال والجدمات والرعايةل والةيارإ أوميمالالال ما أمبن 

ياللة الر م واجهة وقيیعتبا  رال انبا معمیة بهیرإ وبهیرإ  :م ياللة الر م ب-من الجیر ملیبم ودفع ما أمبن من الشالر عنبم، 

لوايالالالث الر م أجر بهیر وبواو ع یم وهو د ول الجنة، يالالاللة الر م تدل عل  بمال  :من البهائر، فضالالالث وبواو يالالاللة الر م

ي الرزق والعمر وجعث الهربة فوائد يالالاللة الر م، الةيادإ ف- اإليمان و سالالالن الجلص، يالالاللة الر م تشالالالبد لمالالالا هبا يول القیامة، 

فیبمالا، تقويالة روابا العالقالات االجتمالاعیة بین ااقارو عل  ا تالج درجاتبم، نیث محهة ل والعهاد وبسالالالالالال، ا ترامبم، تحقیص 

االمتثال امر ل، دفع الممالالالائ، عن المسالالاللم الذر يمالالالث ر مه، قهول العمث عند ل، نةول الر مة عل  من يمالالالث ر مه، من 

فبذا أمر سالالالالالاليال انه ال يوجد ةل، مغفرإ  م د  هذه  ،هیم الجاةئة الشالالالالالالائعة الیول أن بعو الذنوو ال تعتهر  يايا مةالقاالمفا

فقد  ربنا العالقة مع أقاربنا و ت   ،الالذنوو هي عدل الممالالالالالالالحة التي ال يهدو لنا أنبا  يیئة عل  اإلةالق وتح  ذريعة أ ر 

لبن ما مد  أهمیة أن تبون ر یًما وبم هو  يیئة ترببا  في هذا المقال  اولنا التحدث نشالالالالعر بنو  من الرا ة في مشالالالالابلبم  و

  عنه في ضوال المواضیع التالیة 

 يلة الر م، المجتمع الغربي، المجتمع اإلسالميالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

Upholding ties of kinship means not interrupting relatives and treating them kindly with 

money, services, care, visitation, or delivering to them what is possible of good and repelling what 

is possible from evil on their behalf. A great reward and a great reward, which is entering Paradise, 

the connection of the kinship indicates the perfection of faith and good manners, the connection 

of the kinship testifies to its owner on the Day of Resurrection, - the benefits of the connection of 

the kinship, the increase in sustenance and life and making blessing in them, strengthening the 

bonds of social relations between relatives of different degrees, obtaining the love of God and the 

servants Gaining their respect, achieving compliance with the command of God, repelling 

calamities from the Muslim who upholds his mercy, accepting work with God, descending mercy 

on those who uphold his mercy. 

Keywords: The relationship of kinship, Western society, Islamic society 

 

 

 :المقدمة

 الحمد هلل والمالإ والسالل عل  رسول ل أما بعدل

وبغو الن ر عن المشابث التي تير با  ،أن اانانیة ظاهرإ اجتماعیة ال يمبن ا د أن يتجاهث فوائدها وآبارها اإليجابیة ال شك

 عل  الفرد والمجتمع يمبن رؤيتبا بالعین المجردإ 

وسالالالالیتم عرا نتائجبا وعرضالالالالبا عل  المبتمین في المجال العلمي  ،سالالالالتسالالالاللا هذه الورقة الهحثیة الضالالالالوال عل  ظاهرإ القرابة

 والعملي 

الترابا االجتماعي ودوال التعاون والمحهة بین المسلمین  ويلة لقد دعا اإلسالل مل  يلة الر م لما لبا من أبر بهیر في تحقیص و

 (1ايةل النساال) الر م واجهة لقوله تعال ل)واتقوا ل الذر تسااللون به واار ال(

 (62 ايةل ،)اإلسراال وقوله تعال ل)وآِت ذا القرب   قه والمسبین(
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 من بعد میثاقه ويقيعون ما أمر ل به أن يويالالث ويفسالالدون في وقد  ّذر تعال  من قيیعة الر م بقولهل)والذين ينقضالالون عبد ل

 (62 ايةل ،الرعد) الدار(اارا أولئك لبم اللعنة ولبم سوال 

 :أهمية الموضوع

 وتتجل  أهمیة هذا الهحث في النقاة التالیةل

 يشرج بمتعله  والشياليشرج هذا الموضو  بسه، تعلقه بالدين اإلسالمي الحنیف،  -1

 الشرعیة مد   اجتنا مل  معرفة هذه الموضوعات  -6

ال أ د بالروابا القريهة، و وال يبتمالتي اتسالالالالالع  به وسالالالالالائث االرتهاةات الحديثة  المعايالالالالالرإمننا نعیش في مثث هذه اإليال  -3

ص من ةرييمالالالالث أ د مع أقارببم  ت  بااباال ففي هذه اايال لمثث هذه الموضالالالالوعات أهمیة بهیرإ لليالو في بحوببم ونشالالالالرها 

  االجتماعیةوسائث االرتهاةات 

 :هداف البحثأ

 أهداج هذه الدراسة هي بما يليل

 التعرج عل  المفبول اإلسالمي المحو لملة الر م  -۱

 بیان قیمة يلة الر م من وجبة الن ر اإلسالمیة  -6

 شرح فوائد يلة الر م وآبارها اإليجابیة عل  الفرد والمجتمع  -۳

 الر م بین المجتمعات اإلسالمیة والکفرية مقارنة يلة  -۴

 :منهج البحث

 لقد استجدم  المبتهة ومنبة الهحث الويفي في هذا الهحث عل  النحو التاليل

 جث  و بدأت بالن ر في هذا الموضو  من غیر تمور سابص للنتیجة المعینة قهث الهحث فهدأت بالهحث بتوفیص ل عة  1

 واا ذ عن البت، مل  الممادر والمراجع المعتمدإ  االقتهاسراجع  في   6

 وبالنسهة لإل الة عل  المراجع فإنني أ یث مل  البتاو مع ذبر رقم المجلد والمفحة ايضا   3

 الموضو  اانترن  فإنني ا یث لینك الموضو  مع ذبر اسم  عل وبالنسهة لإل الة   4

  ورد عنه في البتاو والسنة من  الل ما يلة الر مأردت في هذا الهحث الموجة دراسة   2

 :خطة البحث

 المها ث التالیة عل و يتي في هذا الهحث تشتمث 

 معن  يلة الر مل 

 الحبم التبلیفي لملة الر مل

 من فوائد يلة الر مل 

 بم تبون يلة الر م؟ 

 يلة الر م في المجتمعات الغربیة البفرية 

 يلة الر م في مجتمعنا اإلسالمي الحالي
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 الموفص و المستعانو ل 

 معنى صلة الرحم

 تینل الملة والر م والیك تفمیث هاتین البلمتین بالتاليلبلميلة الر مة بلمة مربهة من : المعنى اللغوي لصلة الرحم

المعجم ) ايضالالالا ويسالالالمي الويالالالث  الهی ،المالالاللة الحرج الذر بعد الرور في قافیة  ،المالالاللة ببسالالالر المالالالاد وفتش الالل وتشالالالديدها

 (1331 ، ص6ل ج الوسیا 

قال ابن من ور اافريقيل ويالل  الشالاليال ويالال ويالاللة، والويالث ضالالد البجران وقالل ويقالل ويالث فالن ر مه يمالاللبا يالاللة 

 (612، ص 11لسان العرول ج )وذريعة وبینبما ويلةل أر اتمال 

 (162، ص 11لسان العرول ج ) التمارلوقالل " التوايث ضد  

 ييلص عل  بث من يجمع بینك وبینه نس،، وقد ا تلف العلماال في  ّد الر م التي تجُ، يلتبا الر مل الرَّ ُمل هم القرابة، و

"قیثل هي الر م التي يحرل النباح بینبما، بحیث لو بان أ دهما ذبًرا  رل  قال اإلمال المنعانيل المراد بالرحم في صلة الرحم:

اا وال، وا تة هذا القائث بتحريم الجمع بین المرأإ وعمتبا و التبا في عل  اآل ر، فعل  هالذا ال يالد ث أوالد ااعمال وال أوالد 

 النباح لما يؤدر ملیه من التقاةع 

 ل "بم أدناك أدناك" -يل  ل علیه وسلم  -وقیثل من بان متماًل بمیراث، ويدل علیه قوله 

 (121، ص 4ج  لالساللسهث )وقیثل هو من بان بینه وبین اآل ر قرابة، سواال بان يربه أو ال"

وقال القاضالالالالالالي عیاا ر مه ل في معن  بلمة الر م  یث قالل "الر ُم التي تويالالالالالالث وتقيع وتُه رع منَّما هي معن  من المعاني 

سلم شرح يحیش م)لیسال  بجسالم، ومنَّما هي قرابة ونسال،، تجمعه ر م والدإ، ويتمالث بعضه بهعو فُسملي ذلك االتمال ر ًما"

 (116، ص 2ج  للنوورل

 وقد قسم القرةهي الر م الي قسمین فقالل الر م عل  وجبینل الر م العامة والر م الجاية  

العامة ر م الدين وتج، بمالزمة اإليمان والمحهة اهله، ونمالالالرتبم، والنمالالالیحة، وترك مضالالالارهم، والعدل بینبم والنّمالالالفة في 

غسلبم، والمالإ علیبم ودفنبم، وغیر ذلك من الحقوق  معاملتبم والقیال بحقوقبم الواجهة بتمريو المرض  و قوق الموت  من

 المترتهة لبم 

ا الر م الجايالالالالالة، وهي ر م القرابة من ةرفي الرجث أبیه وأمه، فتج، لبم الحقوق الجايالالالالالة وزيادإ بالنفقة وتفقد أ والبم  وأمَّ

مذا تةا م  الحقوق بدئ بااقرو وترك التغافث عن تعاهدهم في أوقات ضالالالالالالرورتبم، وتت بد في  قبم  قوق الر م العامة  ت  

 (642، ص 12تفسیر القرةهيل ج )فااقرو"

وقال العالمة ابن باز ر مه لل "اار ال هم ااقارو من النسالالالال، من جبة أمك وأبیك، وهم المعنیون بقول ل سالالالالهحانه وتعال  

ل   2، واا ةاو/ 12في ]اانفالالالل  بُمأ أ وأ ضالالالالالالُ اِل ب عأ أُولُو ااأ رأ الال  ِأوأقرببمل اآلبالالاال واامبالالات وااجالالداد [ل }و  اِو لَّ ٍو فِي ِبتالال  بِه عأ

وااوالد وأوالدهم مالالا تنالالاسالالالالالاللوا، بم ااقرو فالالااقرو من اإل وإ وأوالدهم، وااعمالالال والعمالالات وأوالدهم، واا وال والجالالاالت 

من أبر يا رسالالول ل؟ قالل "أمك"  قالل بم  أنه قال لما سال له سالالائث قائاًلل -يالالل  ل علیه وسالاللم  -وأوالدهم، وقد يالشَّ عن النهي 

 من؟ قالال "أمالك"  قالالل بم من؟ قالالل "أمالك"  قالل بمَّ من؟ قالل "أباك، بم ااقرو فااقرو"  رجه اإلمال مسالالالالالاللم في يالالالالالالحیحه

 (6242 رقم الحديثل ،)يحیش مسلم

 واا اديث في ذلك بثیرإ  
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ا أقارو الةوجةل فلیسالالالوا أر اماً لةوجبا مذا لم  یةل فتاو  اسالالالالم)يبونوا من قرابته، ولبنبم أر ال اوالده منبا، وباهلل التوفیص"أمَّ

 (192، ص 4ج 

 أقسام الرحم 

العلماال يقسالمون الر م الي بالبة اقسالالل الر م االياللیة، والر م الفرعیة والر م العامة  وآتي بتفمالیث تلك ااقسال في السيور 

 التالیةل

وهما اابوان وما يتمالالالالالالث ببما من قرابة مثث ااجداد فما عال، واإل وان واا وات، وااعمال والعمات،  اوال الرحم األصلللللللية:

 واا وال والجاالت 

ب  أ بِِذر الأقُرأ انًا و  س  يأِن مِ أ الِد  بِالأو  یأئًا و  ِرُبوا بِِه ش  ال  تُشأ هُُدوا لَّ  و  اعأ  (32ايةل ،الهقرإ) قال سهحانهل }و 

أقال تعال ل } بِین  ااأ قأر  يأِن و  الِد  یأٍر ف لِلأو  ا أ نأف قأتُمأ ِمنأ    ا يُنأفِقُون  قُثأ م  اذ   (612ايةل )الهقرإ، ي سأ  لُون ك  م 

 وهم اابناال واا فاد، فما نةل، وما به  بالرضا   ثانيًا: الرحم الفرعية:

قَّهُأ ب      ا الأقُرأ  (32ايةل، الرول) قال تعال ل }ف آِت ذ 

 ثالثًا: الرحم العامة

 وهم عمول المسلمین ممن يجمع بینبم بلمة التو ید 

ٍوأ لِی ااُل ب عأ ُضبُمأ أ وأ ِمن اُت ب عأ الأُمؤأ ِمنُون  و  الأُمؤأ  (11ايةل، التوبة) قال تعال ل }و 

اهم وتراُ ِمِبم ل "مثُث المؤمن-يالالل  ل علیه وسالالاللم  -قالل قال رسالالول ل  -رضالالي ل عنبما-وعن النععمان بن بشالالیر  ین  في تودل

 (432، ص 13جل وتعاةفبم، مثُث الجسِدل مذا اشتب  منه عضٌو، تداع  له سائُر الجسِد بالسبر والُحمَّ ")يحیش الهجارر

ففي ر م العامة للمسالالاللمین فیما بینبم  قوق وواجهات يج، مراعاتبا، بما في ذبر في أ اديث الرسالالالول يالالاللي ل علیه وسالالاللم ، 

ح، لغیره ما يح، لنفسالالالالاله، ونمالالالالالرته ومعاونته في اامور المشالالالالالروعة، وعدل االيذاال ببم، وقهول هداياهم ودعواتبم، مثث أن ي

 واجابة السالل، وغیر ذلك من الحقوق العامة للمسلمین 

 الحكم التكليفي لصلة الرحم

عندما نت مث في نمالالالالوص القرآن البريم واا اديث النهوية نمالالالالث الي أن يالالالاللة الر م واجهة بال  الج بین العلماال، وأن قاةع 

ونسالالالالتدل لما نقول بحديث رسالالالالول ل يالالالاللي ل علیه وسالالالاللم الذر قال فیهل "الر ُم معلقة  البهائر،الر م آبم، مرتب، بهیرإ من 

 (6222 لرقم الحديث ،يحیش مسلم)، ومن قيعني قيعهُ ل"بالعرِش تقوُلل من ويلني ويلهُ لُ 

"وال  الج أن يالالاللة الر م واجهة في الجملة، وقيیعتبا معمالالالیة بهیرإ  قالل واا اديث في الهاو تشالالالبد  قال القاضالالالي عیاال

ويجتلف با تالج لبذا، ولبن المالالالاللة درجات بعضالالالالبا أرفع من بعو، وأدناها ترك المباجرإ، ويالالالاللتبا بالبالل ولو بالسالالالالالل، 

ر عما يقدر  القدرإ والحاجة، فمنبا واج،، ومنبا مسالالتح،، فلو ويالالث بعو المالاللة ولم يمالالث غايتبا، ال يسالالم  قاةًعا، ولو ق مالالَّ

 (113، ص 12علیه وينهغي له، ال يسم  واياًل")شرح يحیش مسلمل ج 

ع مل  الحاجة والحالة، فمن بان له أخ وعم مثاًل ومما تقدل نعلم أن يالالاللة الر م واجهة وقيیعتبا  رال، وأن الحبم بالوجوو يرج

ا العم فال يعتهر  وأ وه غني وعمه فقیر معدل، فإن يالاللة ااخ يبفي فیبا البالل والسالالالل والسالالؤال عن  اله ويالالحته ونمالالحه، أمَّ

 واياًل له مال مذا أعياه من ماله من بان مالباً للمال قادراً 
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 من فوائد صلة الرحم 

ل ياللة الر م سالاله، لي  1 لَّم  سال  ل یأِه و  لَّ  لُ ع  قِِه، أ وأ يُنأسالال    ل هُ »ول العمر وبثرإ الرزق قال النهي يالال  ا  ل هُ فِي ِرزأ هُ أ نأ يُهأسالال  رَّ نأ سالال  م 

هُ فِي أ ب ِرِه، ف لأی ِمثأ  ِ م   (۷۶۰۲رقم الحديثل  ،يحیش الهجارر)« ر 

من ل  لص الجلص  ت  مذا فرغ منبم قام  »ه وسالاللمل يالاللة الر م تجل، يالاللة ل للوايالالثل قال رسالالول ل يالالل  ل علی  6

الر م فقال ل هذا مقال العائذ بك من القيیعة، قالل نعم، أما ترضالالالین أن أيالالالث من ويالالاللك، وأقيع من قيعكل قال ل بل ، قالل 

 (2921، رقم الحديثليحیش الهجارر)  «فذلك لك

أن رجال قالل يا رسالالالالول ل،  -رضالالالالي ل عنه -اانمالالالالارر يالالالاللة الر م من أع م أسالالالالهاو د ول الجنةل فعن أبي أيوو   3

أ هرني بعمث يد لني الجنة ويهاعدني من النار، فقال النهي يالالل  ل علیه وسالاللمل تعهد ل وال تشالالرك به شالالیئا، وتقیم المالالالإ، »

 (1392 رقم الحديثل ،يحیش الهجارر)«وتؤتي الةباإ، وتمث الر م

لُون   -تعال  -قال، بي ويالالث لما أمر ل به أن يويالالثياللة الر م ةاعة هلل عة وجثل ف  4 الَِّذين  ي مالالِ مثنیا عل  الوايالاللینل }و 

اِوأ افُون  ُسوال  الأِحس  ي ج  بَّبُمأ و  ن  ر  وأ ش  ي جأ ث  و  ُ بِِه أ نأ يُوي  ر  لَّ ا أ م   (61ايةل ،الرعد)م 

ول  » ن رضالالي ل عنبا أنبا قال لأع م أجًرا من العتص ففي المالالحیحین عن میمونة أل المؤمنیيالاللة الر م   2 سالالُ ت  ي ا ر  رأ ع  أ شالال 

ل  تِي، ق ال  لِید  ت قأُ  و  ِ أ نلي أ عأ لأِ ؟»لَّ ف ع  ل «أ و  ، ق ال  مأ ل ن ع  ِركِ »، ق ال  أ ان  أ عأ  م  ِا جأ ال ِك ب  و  ي یأتِب ا أ  أ ا مِنَِّك ل وأ أ عأ  يالالالالحیش الهجارر،) «أ م 

 (6296رقم الحديثل 

ل یأِه  يالاللة الر م سالاله،  2 لَّ  لُ ع  لد ول الجنة وأن من لم يمالاللبا ال يد لبال وعن جهیر بن ميعم رضالالي ل عنه أن النهي يالال 

س    (۴۸۹۴رقم الحديثل  يحیش الهجارر،)  «ال يد ث الجنة قاةع»لَّم  قالل و 

 يعن  قاةع ر م    1

 بم تكون صلة الرحم؟ 

فتبون بةيارتبم، وتفقد أ والبم، والسالالالالالالؤال عنبم، معنالا مع من لبم يالالالالالاللة ببم تبون ب مور عديدإل تبون يالالالالالاللالة الر م في مجت

واإلهداال ملیبم، ومنةالبم منازلبم، والتمالالالالدق عل  فقیرهم، والتليف مع غنیبم، وتوقیر بهیرهم، ور مة يالالالالغیرهم وضالالالالعفتبم، 

 لیبم بنفسه، أو يملبم عهر الرسالة، أو المبالمة الباتفیة مما أن ي تي اإلنسان م -بما مر -وتعاهدهم ببثرإ السؤال والةيارإ

 وتبون باستضافتبم، و سن استقهالبم، ومعةازهم، ومعالال ش نبم، ويلة القاةع منبم 

بمشالالاربتبم في أفرا بم، ومواسالالاتبم في أترا بم، وتبون بالدعاال لبم، وسالالالمة المالالدر نحوهم، وميالالالح ذات  -أيضالالا -وتبون

أع م ما و دعوتبم  نبم، والحرص عل  ت يالیر العالقة وتثهی  دعائمبا معبم  وتبون بعیادإ مرضاهم، ومجابةالهین مذا فسالدت بی

تبون به المالالالالاللة، أن يحرص المرال عل  دعوتبم مل  البد ، وأمرهم بالمعروج ونبیبم عن المنبر  وهذه المالالالالاللة تسالالالالالتمر في 

برإ الف عل غله  الفبرإ الغربیة  وااسالالالالواقلمدن، وأما في المدن مجتمعنا ال سالالالالیما في القر  واامابن الهعیدإ من ااسالالالالواق وا

عبم م وال يجلسمريضبم،  وال يعوداافغانیة اإلسالالمیة، تر  بث وا د ال يسلم وا د عل  اآل ر وال يعاون معبم وال ينمرهم، 

 لمدن اسیما مع الذين يسبنون في بس بث وا د يشتغث بما له او ب مور نفسه فقا وهذه هي فبرإ  اةئة التي في مجتمعنا هذه ال

 صلة الرحم في المجتمعات الغربية الكفرية

فقده الملحدون بعد تهني ن ريات اإللحاد هو يالالاللة الر م، فلم يعد لهر الوالدين ار معن ، ولم يعد لمسالالالاعدإ ااقرباال  شالالاليالأول  

 اإللحاد؟والعيف عل  المغار أو زيارإ المرض  او اإلنفاق عل  الفقراال، وبث هذه ااشیاال لم يعد لبا معن  في ظث 
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حاد أن بثرت الممالالالحات ودور العجةإ وأمابن رعايةل بهار السالالالن وهذا ما يتبلف م اإللموالنتیجة من هذهل لقد نتة عن اتها  وه

  اإلسالمیة الملیارات في الدول غیر 

وهذه التبلفة ترتفع مع زيادإ متيلهات هؤالال  مسترلینيملیار جنیه  (۱۷۶يانیة عل  رعايةل بهار السن بحدود)يتتبلف الدول الهر

والهحث عن  لول ناجعة، وجد هؤالال  االقتمالالاديةمع تفاقم اازمة الجايالالة و  تیاجاتاالالمرضالال  والمسالالنین والمعاقین وذور 

 الجهراال أن أفضث ةريقة هي أن يتحمث أقارو هؤالال بث ااعهاال

 نفسیة و ةهیة،لقد بدأ الجهراال يدربون أهمیة رعايةل البهار والعيف علیبم وتحمث نفقاتبم، ان الفوائد بهیرإ جدا، أهمبا فوائد 

 Kaheel7) الجرج عل  ن ال المناعة لديبما ووقايتبما من مجتلف اامراا وبجايالالالالة الةهايمر أو  بهیر أبرفهر الوالدين له 

com/ar/index.php/20)يلة الر م فوائد ةهیة ونفسیة 

 م تشالالعر من يالاللة الر م ومسالالاعدإ ااقرباال وزيارتبم وويالاللبم هو سالاله، في سالالعادإ اإلنسالالان الذر يمارس ذلك، ان يالاللة الر

  وااسرية  االجتماعیةيعيیه دافعا للنجاح في  یاته و ت  في  یاته  اإلنسان ب نه يقول بدور هال في  یاته وهذا ما

 سنة (۱۴۶۶) من أبثرولبن اإلسالل ومن قهث  الوالدين،لقد عاد علماال الغرو لتعالیم اإلسالالل أ یرا التي ت مر بماللة الر م وبر 

 الوالدين دإ في  یاتنا الهشرر وعل  رأسبا يلة الر م وبر أعيانا قواعد مبمة للسعا

 صلة الرحم في مجتمعنا اإلسالمي الحالي

من  ص يالالالالالاللة الر م قد ضالالالالالالیع في هذا الةمان من قهث بثیر من الناس مال من ر م ربك، فتجد الوا د منبم ال يمالالالالالالث قرابته ال 

بالجاه، وال بالمال، وال بالجلص     تمضالالي اايال والشالالبور والسالالالنوات ما رآهم، وال زارهم، وال تحه، ملیبم ببدية، وال جل، لبم 

 ، يمث الهعید ويقيع القري معا أساال ملیبم بالقول، او بالفعث، أو ببما  –ال  جان، ذلك  –ما منفعة، أو دفع عنبم مضرإ، بث رب

ومن النالاس من يعالامث قرابته بالمثث من ويالالالالالاللوه ويالالالالالاللبم ومن قيعوه قيعبم، وهذا لیس بوايالالالالالالث في الحقیقة، بث هو مباف  

ث قري، وغیره، بث القري، أ ص بالنسالهة للهعید، والوايعل  المعروج يشالترك فیبا ال والمباف إ-في الحديث  بما-بمثلهللمعروج 

اِيُث »وال يهالي سواال ويلوه أل ال؟ ففي الحديث قال رسول ل يل  ل علیه وسلمل  ل  قیقة من ويالث قرابته لوجه  ل یأس  الو 

ل ب ا ي  ِ ُمهُ و  ا قُِيع  أ ر  اِيُث الَِّذر مِذ  ل ِبِن الو  افِِ ، و   (۴۸۸۱الهجارر، رقم الحديثل  يحیش)«  بِالأُمب 

فإذا بان  العالقة ردا للجمیث ومباف إ ولیس ابتداال ومهادرإ فإنبا  ینئذ لیس  بملة ومنما هي مقابلة بالمثث، وبعو الناس عندهم 

أبدا  ة ر ممهدأل البدية مقابث البدية، ومن لم يبدنا يحرل، والةيارإ مقابث الةيارإ، ومن لم يةرنا يقاةع ويبجر، فلیسالالال  هذه يالالالل

ريعة  قال  ار  الحبیم، ومنما هي مقابلة بالمثث فقا ولیسالال  هي الدرجة العالیة التي  ثّ  عل  بلوغبا الشالالّ ولیس هذا ما ةلهه الشالالّ

رجث لرسالول ل علیه وساللمل من لي قرابة أياللبم ويقيعونني وأ سن ملیبم ويسیئون ملي وأ لم علیبم ويجبلون علي فقالل " من 

، 12 ل جمسالاللم بشالالرح النوور )يالالحیشب نما تسالالفبم المّث، وال يةال معك من ل ظبیر علیبم ما دم  عل  ذلك "بن  بما قل  ف

 (112ص 

 والمثع هو الرماد الحار  ومن ييیص أن يلقم الرماد الحار أعاذنا ل من قيیعة الر م 

الرسول البريم لما فیبا من االجر الع یم والثواو  فیلةل بنا ايبا اال وإ البرال ان نشالد بعضنا مع بعو ونتوايث بما اوي  به 

   البثیر

 ول في عون العهد ما بان العهد في عون أ یه 
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 :النتائج

يالاللة الر م من أهم الشالالعائر االجتماعیة التي أمر ببا اإلسالالالل أتهاعه من أجث الحفاظ عل  ااسالالر والمجتمعات من االنبیار،  -۱

عدل القيیعة بین ااقارو قد تالش  وجودها اآلن لیس بین أبناال المجتمع المسلم فقا بث تعدته غیر أن هذه الماللة المقمالود منبا 

 ..مل  أبناال ااسرإ الوا دإ

فغالها ما يبمث البثیرون الهر بوالديبم وأقارببم وعدل السالؤال عنبم أو عیادإ المريو منبم، متناسالین أنبا يلة ر م واجهة، وان 

  و في عدل د ول فاعلبا الجنةترببا قد يبون أ د ااسها

من أ ، ااعمال ، و دلیث اإليمان باهلل والیول اآل ر ، و متمال امر ل، و سالاله، د ول الجنة ، ويالاللة الر م سالاله، ر مة ل -۷

ي ف ة الر م سه،،ويليشبد يلة الر م لوايث يول القیامة، و قهول مرادإ الرسالول البريم يالل  ل علیه وساللم ، ومل  الر من

 يلة الر م من أفضث أهث الدنیا واآل رإ ، و وسیلة جیدإ للجالص من الشقاال ، وزيادإ العمر والقوت

يالاللة الر م ومسالالاعدإ ااقرباال وزيارتبم وويالاللبم هو سالاله، في سالالعادإ اإلنسالالان الذر يمارس ذلك، ان يالاللة الر م تشالالعر  -۳

قد عاد ل، و وااسالالالالالرية االجتماعیةيعيیه دافعا للنجاح في  یاته و ت  في  یاته  اإلنسالالالالالان ب نه يقول بدور هال في  یاته وهذا ما

سنة أعيانا  (۱۴۶۶) علماال الغرو لتعالیم اإلسالالل أ یرا التي ت مر بملة الر م وبر الوالدين ، ولبن اإلسالل ومن قهث ابثر من

 دينقواعد مبمة للسعادإ في  یاتنا الهشرر وعل  رأسبا يلة الر م وبر الوال

يُن ر مل  يالالاللة الر م في المجتمع اإلسالالالالمي عل  أنبا قیمة ع یمة لبا من نا یة آبار ميجابیة ومن نا یة أ ر  لبا مبافآت  -۴

 مما قد يؤدر مل  آبار اجتماعیة سلهیة  ،يحجم الناس عن القیال بذلك ،عند ل، لبن في بعو اامابن

 واقتراحات:توصيات 

 لتويیات التالیةلأقدل ا ،في نبايةل الدراسة

 منني أ ث القادإ السیاسیین عل  ميدار مراسیم سیاسیة في جمیع أنحاال الهالد لغرس المملحة الذاتیة في عقول الناس  -۱ 

أ ث رؤسالالالالاال العائالت عل  ميالال اهتمال  اص افراد ااسالالالالرإ بوا دإ من أهم قیم ن ال ااسالالالالرإ وبالتالي تحقیص المةيد من  -۷

 لحیاتبم الر اال والسعادإ 

 رسالتي مل  السليات التعلیمیة هي توعیة ةالبنا بااهمیة الدينیة واالجتماعیة للقرابة وتشجیعبم عل  القیال بذلك  -۳

 التي تجل، ،أ الث جمیع المسالالالالالاللمین عل  ميالال اهتمالال  الاص إلبراال بقالافة القرابة في ااسالالالالالالرإ والحیاإ االجتماعیة ،و أ یًرا -۴

 السعادإ في  یاتنا من نا یة ومن نا یة أ ر  هلل تعال  

 :المراجع

 القرآن الکريم   1

تحقیصل أ مالالد الهردوني ومبراهیم  ،)الجالالامع ا بالالال القرآن( تفسالالالالالالیر القرةهيل(  1924) أبو عهالالد ل محمالالد، القرةهي  6

  اليهعةل الثانیةالقاهرإ،  –أةفیش،دار البت، الممرية 

محمد بن مسالالماعیث بن يالالالح بن محمد الحسالالني، البحالني بم المالالنعاني، أبو مبراهیم، عة الدين، المعروج  سالالهث السالالالل،  3

 دار الحديث  ،ب سالفه باامیر
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)الجامع المسند المحیش المجتمر من أمور رسول ل يل  ل علیه وسلم  يحیش الهجاررهـالال(  1466، محمد )الهجارر  4

  ااول اليهعة ،یر بن ناير الناير، دار ةوق النجاإوسننه وأيامه(، المحقصل محمد زه

)المسالند المالحیش المجتمالر بنقث العدل عن العدل مل  رسول ل يل  ل علیه وسلم(،مسلم بن الحجاج أبو  يالحیش مساللم  2

 بیروت  –دار م یاال التراث العربي  المحقصل محمد فؤاد عهد الهاقي، الحسن القشیرر النیسابورر،

دار الوةن للنشر، الرياا، اليهعة ، جمع وترتی، ،فتاو  مسالمیة، ايحاو الفضیلة العلماالهـالالالال(  1412) ، محمدالمسند  2

  ااول 

 ،محمد بن مبرل بن عل ، أبو الفضالالث، جمال الدين ابن من ور اانمالالارر الرويفع  اإلفريق ـالالالالالالال( ه1414) لسالالان العرو،  1

  الثالثةبیروت، اليهعة  –دار يادر 

 دار الدعوإ، القاهرإ ،مجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیا  2

 –دار م یاال التراث العربي  ،أبو زبريا محیي الدين يحی  بن شالالالالرج النوور المنباج شالالالالرح يالالالالحیش مسالالالاللم بن الحجاج،  9

 هـ  1396بیروت، اليهعة الثانیة، 

13  1 Kaheel7 com/AR/index.php/20 يلة الر م فوائد ةهیة ونفسیة 
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