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  ١

  العالقات األسرية منوذجاً: احلب يف القرآن الكريم
  

 الشيخ أمحد بن سعود السيابي
  

احلمد هلل، حنمده و�ستهديه، و�عوذ باهلل من شرور أ�فسنا ومن سيئات أعمالنا، و�صلي و�سلم على 
وعلى تابعيهم بإحسان إىل يوم القيامة ة، وعلى آله وصحبه أمجعني، ادمد الرمحة املهداة والنعمة املسسيد�ا حم
  .والدين

، مقدّم إىل مؤمتر مؤسسة آل "احلب يف القرآن الكريم العالقات األسرية منوذجاً"أمّا بعد، فهذا حبث بعنوان 
  :البيت امللكية للفكر اإلسالمي، باململكة األرد�ية اهلامشية، والبحث يتكون من ثالثة أقسام

صلى اهلل عليه حممد لقرآن العظيم كتاباً منزالً من عند اهلل تعاىل على النيب ويتحدث عن ا: القسم األول
  .وسلم، من حيث لفظه ومعناه وحمتواه

ويتحدث عن احلب بقسميه احلب الفطري الغريزي واحلب اإلميا�ي العقدي، مبيناً أن : القسم الثا�ي
  .احلب يف العالقات األسرية ينبين على احلب الفطري الغريزي

احلب يف العالقات األسرية، كحب الوالدين واألجداد وحب الزوجة وحب األوالد : سم الثالثالق
  .واألحفاد، وحب األخوة وحب األرحام وحب األقارب

وقد اعتمدت يف البحث على القرآن الكريم وحده يف االستدالل والطرح إالّ يف النذر اليسري من غريه، 
  :فقهية واألدبية، وذلك ألمرينكاألحاديث النبويّة، وبعض األقوال ال

  ".احلب يف القرآن الكريم" عنوان املؤمتر أنّ: أحدمها
  .حتى ال يدخل البحث يف كثرة التفاصيل عن االستدالل بالقرآن الكريم: واألمر الثا�ي

  واهلل ويل التوفيق



  ٢

  لفظاً ومعنى وحمتوى: القرآن
رآ�اً أي مجعته، ومبعنى القراءة، يقال قرأت الكتاب القرآن يف اللغة مصدر مبعنى اجلمع، يقال قرأت الشيء ق

قراءة وقرا�ا، ثم �قل إىل هذا اجملموع املقروء املنزل على الرسول صلى اهلل عليه وسلم املنقول عنه تواتراً فيما بني 
  .)١(الدفتني
  زالـــــــــــــــــم �ـــــــــــــو �ظــــــــــاب فهـــــــا الكتـــــــــأمّ
  ـي إ�زالــــــــــــــــــــــــــها وكـــــــــــــــان فــــــــتـــــــــــــرتوا

  ــــــا وعــــــــــــــــــــنه �قـــــــــــــــــــالنـــــــى �بيـــــــــــعل  
  )٢(ـاز مــــــــــن �ــــــــــــاواه فـــي أحوالــــــــــــــهأعجـــــــ

الكتاب هو النظم املنزل على النيب حممد صلى : (ن الساملي، تعريفاً على هذا املعنى بقوله �ور الديويورد
  .)٣()اهلل عليه وسلم املنقول عنه بالتواتر

› ω Ïμ  القرآن الكريم الذي هو كتاب اهلل اخلالد الذيهذه هي تعريفات Ï?ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïμ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ 
ô⎯ ÏΒ ⎯ ÏμÏ ù=yz ( ×≅ƒ Í”∴ s? ô⎯ ÏiΒ AΟŠÅ3 ym 7‰Š ÏΗ xq ] ٤٢ :فصلت.[  

  . التعريفات وتعدّدت يف الكتب واملؤلفات فهي ال خترج عن هذه التعريفات اآل�فة الذكروإن كثرت
ويالحظ ورود كلمة التحدي يف التعريفات املعرفة للقرآن والرتكيز عليها، غري أ�ه هل كان فعالً، التحدي 

د �زول القرآن، وهل ما يعرف باإلعجاز البيا�ي الذي هو أحد وجوه اإلعجاز ملشركي العرب مقصداً من مقاص
إلعجاز التشريعي يف القرآن قصد منه التحدي، علماً بأنّ هناك وجوهاً أخرى لإلعجاز كاإلعجاز العلمي وا

  . وغري ذلك من وجوه اإلعجاز اجلزيواإلعجاز
كالماً من اهلل تعاىل، وإثباتاً لصدق حممد صلى اهلل أم أ�ه عندما عارضوه وكابروه حتدّاهم إثباتاً لصدقه 
 وحتدّاهم بأن يأتوا بعشر سورٍ من مثله فعجزوا، ،اوعليه وسلم رسوالً من اهلل، وقد حتدّاهم بأن يأتوا مبثله فعجز

  
  .٤، ص١الشريف اجلرجا�ي، حاشية الكشاف، ج (١)
  .لعبد اهلل بن محيد الساملي، مشس األصو (٢)
  .٢٧، ص١الساملي، طلعة الشمس، ج (٣)



  ٣

⎦ ≅è% Èوحتدّاهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا  È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tGô_ $# ß§Ρ M}$# ⎯ Éf ø9$# uρ #’ n? tã β r& (#θè? ù' tƒ È≅÷VÏϑ Î/ # x‹≈ yδ 
Èβ# u™ öà) ø9$# Ÿω tβθ è? ù' tƒ ⎯ Ï& Î# ÷W ÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝåκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # ZÎγ sß ] ٨٨: اإلسراء .[ β Î) uρ öΝçFΖ à2 ’Îû 5= ÷ƒ u‘ 
$ £ϑÏiΒ $ uΖ ø9̈“ tΡ 4’n? tã $ tΡ Ï‰ö7 tã (#θ è?ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯Ï& Î# ÷VÏiΒ ] ٢٣: البقرة .[ ÷Π r& šχθ ä9θ à) tƒ çμ1 u tI øù $# ( ö≅è% (#θ è?ù' sù Î ô³yè Î/ 

9‘ uθ ß™ ⎯Ï& Î# ÷VÏiΒ ;M≈ tƒ u tI ø ãΒ ] ١٣: هود .[  
  .)١(وهناك من يرى أنّ القرآن معجز بالصرفة، أي أنّ اهلل صرف العرب آ�ذاك عن معارضته

 فحم به من طولب مبعارضته من العرب العرباء،أ(على أنّ حال القرآن مع مشركي العرب كما يقول الزخمشري 
أقصر وأبكم من حتدّى به من مصاقع اخلطباء، فلم يتصد لإلتيان مبا يوازيه أو يدا�يه واحد من فصحائهم، ولو ملقدار 

سورة منه �اهض من بلغائهم، على أهنم كا�وا أكثر من حصى البطحاء، وأوفر عدداً من رمال الدهناء، ومل ينهض منهم 
  .)٢() واملضارة، وإلقائهم الشراشر على املعازة واملعارةعرق العصبية مع اشتهارهم باإلفراط يف املضادة

 ! …çμ̄ΡÎ)uρ Öø.Ï%sهذا هو حال العرب مع كتاب اهلل تعاىل الذي هو ذكر هلم، رافع لشأهنم جاعل منهم أمة بني األمم 
y7©9 y7ÏΒöθs)Ï9uρ ( t∃ôθy™uρ tβθè=t↔ó¡è? ] سداً وبغضاً مع تيقّنهم  أ�فوا من ذلك وعارضوه بشدّة حولكنهم]. ٤٤: الزخرف

  ].١٤: النمل [  (#ρß‰ysy_uρ $pκÍ5 !$yγ÷FoΨs)ø‹oKó™$#uρ öΝåκß¦àΡr& $Vϑù=àß #vθè=ãæuρ بأ�ه كتاب من عند اهلل وبأنّ حممداً رسول من اهلل 
 ى اهلل عليه وسلمــــد صلــــه حممـــــه ورسولاه اهلل إىل عبدـــــي اهلل اجللي أوحو وحــــوالقرآن ه

كما أنّ كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املعروف بالسنة هو الوحي . طة األمني جربيل عليه السالمــــبواس
  .اخلفي

وقد جاء القرآن مشتمالً لفظه ومعناه على احملكم واملتشابه، والعام واخلاص، واملطلق واملقيّد، 
  .واملنطوق واملفهوم، واجململ واملفسّر

  
  .٥٢، ص١ابن بركة، اجلامع، ج  (١)
  .١٠، ص١الكشاف، ج (٢)



  ٤

ن الكريم كتاب هداية، وكتاب بيان، وكتاب علم، وكتاب سلوك، ودستور أمة، و�ظام كل ذلك ليكون القرآ
# ( ¨βÎجمتمع، وقا�ون دولة  x‹≈ yδ tβ# u™ ö à)ø9 $# “ Ï‰öκ u‰ © ÉL̄=Ï9 š†Ïφ ãΠ uθ ø%r& ] إىل كل أي أ�ه يقود اإل�سان ]. ٩: اإلسراء

ومية كل أمر من أمور املعاش واملعاد، فالقرآن فيه شيء ذي قيمة للدين والد�يا، لألوىل واآلخرة، فاألقومية هنا هي أق
حل جلميع املشكالت االقتصادية واالجتماعية والفكرية والسياسية، حيث يضع لكل مشكلة احلل املناسب  

$ : الناجع، كما أ�ه يعاجل مجيع األمراض االجتماعية باتّباع أوامره واجتناب �واهيه، ويقول اهلل تعاىل ¨Β $ uΖ ôÛ § sù ’ Îû 
É=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ] ٣٨: األ�عام .[  

  احلبّ الفطري والعقدي
بادي بأ�ه الوداد، كاحلباب،  ويعرّفه الفريوز آ،)١(يعرّف إمام اللغة الفراهيدي احلب بأ�ه �قيض البغض  

  .)٢(واحلبة واحلباب بالضم أحبّه وهو حمبوب على غري قياس
  .إميا�ي عقدي: ، والثا�يفطري غريزي: واحلبّ ينقسم إىل قسمني؛ أحدمها  
هو ما يتعلّق باألقارب واألرحام، كالوالدين والزوجة واألوالد واألخوة : فاحلب الفطري أو الغريزي  

  .وسائر األقارب واألرحام
ء فهو الذي توجبه العقيدة، ويقابله البغض العقدي، وهو ما يعرف بالوال: أمّا احلب اإلميا�ي أو العقدي  

 القرب والقيام للغري باألمر والنصر واالهتمام باملصاحل واحلفظ :والوالية هي.  والرباءةوالرباء أو الوالية
أوثق " وهو ما جاء يف احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم .)٣( البعد والتخلّص:أمّا الرباءة فهي .واالتصال

يف اهلل، وابغض يف اهلل، وعاد يف اهلل حب : (ويقول ابن عباس. )٤("اإلميان الوالية يف اهلل باحلب فيه والبغض فيه
  
  .اخلليل بن أمحد الفراهيدي، معجم العني (١)
  .الفريوز آبادي، القاموس احمليط (٢)
  .، دار احلكمة، لندن٤٣٩، ٤٣٧الساملي، املشارق، ص (٣)
  .رواه احلاكم (٤)



  ٥

‰ ω ß: وقد جاءت اآليات القرآ�ية دالّة على ذلك، يقول اهلل تعاىل. )١ ()ووالِ يف اهلل Åg rB $ YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ «! $$ Î/ 
ÏΘ öθ u‹ ø9$# uρ ÌÅzFψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘uρ öθs9uρ (#þθçΡ%Ÿ2 öΝèδu™!$t/#u™ ÷ρr& öΝèδu™!$oΨö/r& ÷ρr& óΟßγtΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝåκsEuÏ±tã 4 

y7Í×̄≈s9'ρé& |=tFŸ2 ’Îû ãΝÍκÍ5θè=è% z⎯≈yϑƒM}$# ] كما يذكر اهلل تعاىل يف هذا املعنى موقف �يب اهلل إبراهيم ]. ٢٢: اجملادلة
‰ ô: اخلليل عليه صلوات اهلل وسالمه وقومه املؤمنني من قومهم الكافرين؛ إذ يقول عز من قائل s% ôM tΡ% x. öΝä3 s9 

îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡tö/ Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ ÿ… çμ yè tΒ øŒÎ) (#θ ä9$ s% öΝÍη ÏΒöθ s)Ï9 $ ¯ΡÎ) (# äτℜ u™ tç/ öΝä3Ζ ÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ tΡ ö x x. 
ö/ ä3Î/ # y‰ t/ uρ $ uΖ oΨ÷ t/ ãΝä3uΖ ÷t/ uρ äο uρ≡y‰ yè ø9$# â™ !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ # ´‰t/ r& 4© ®L ym (#θ ãΖ ÏΒ ÷σè? «! $$ Î/ ÿ… çν y‰ôm uρ ωÎ) tΑ öθ s% tΛ⎧ Ïδ≡t ö/Î) Ïμ‹ Î/L{ 

¨β tÏ øó tG ó™V{ y7 s9 !$ tΒ uρ à7Î=øΒ r& y7 s9 z⎯ ÏΒ «! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« ] هذا املوقف األوّل من النيب إبراهيم ألبيه]٤: املمتحنة ، .
$ : أمّا املوقف الثا�ي فهو tΒ uρ šχ% x. â‘$ x øó ÏGó™ $# zΟŠ Ïδ≡tö/ Î) ÏμŠ Î/ L{ ω Î) ⎯ tã ;ο y‰ Ïã öθ ¨Β !$ yδ y‰tã uρ çν$ −ƒ Î) $ £ϑ n=sù t⎦ ¨⎫ t7 s? ÿ… ã& s! 

… çμ̄Ρ r& Aρ ß‰ tã °! r& § y9 s? çμ÷Ζ ÏΒ ] املوقف أي املوقف الثا�ي الذي حكاه اهلل عن النيب على أنّ هذا]. ١١٤: التوبة 
إبراهيم عليه السالم، هو املطلوب إعال�ه من �بينا حممد صلى اهلل عليه وسلم ومن معه من املؤمنني، حيث يقول 

$ : اهلل tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï%©! $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ãÏ øó tG ó¡ o„ t⎦⎫Å2Î ô³ßϑ ù=Ï9 öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í<'ρ é& 2† n1 öè% .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ 
$ tΒ š⎥ ¨⎫ t7 s? öΝçλ m; öΝ åκ ¨Ξr& Ü=≈ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pg ø:$# ] ١١٣: التوبة.[  

وك حتى ــــــزوة تبــــني عن غـــــى املتخلفـــــدأ علــــم هذا املبــــه وسلــــصلى اهلل عليالنيب وقد طبّق   
هم يف حق ور خبطئـــــم والشعـــــو�دمهة توبتهم ـــيجوحتى تاب اهلل عليهم �تضاقت عليهم األرض مبا رحبت، 

‰   :اًـــق اإلسالم عمومــــني ويف حـــــه واملؤمنـــــاهلل ورسول s)©9 šU$ ¨? ª! $# ’ n? tã Äc© É<¨Ζ9 $# š⎥⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑø9$# uρ 

Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ š⎥⎪ Ï%©! $# çνθ ãè t7 ¨? $# ’Îû Ïπ tã$ y™ Íο tó¡ ãè ø9$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ yŠ$ Ÿ2 àƒ Ì“ tƒ Ü>θ è=è% 9,ƒ Ì sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ¢Ο èO z>$ s? 

óΟ ÎγøŠ n= tæ 4 … çμ̄Ρ Î) óΟ Îγ Î/ Ô∃ρ â™ u‘ ÒΟŠÏm §‘ ∩⊇⊇∠∪ ’ n? tã uρ Ïπ sW≈ n=̈W9$# š⎥⎪Ï% ©! $# (#θ à Ïk=äz #© ¨L ym # sŒ Î) ôM s%$ |Ê ãΝÍκ ö n=tã 

ÞÚö‘ F{ $# $ yϑÎ/ ôM t6 ãm u‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟÎγ øŠ n= tæ óΟ ßγ Ý¡àΡ r& (# þθ ‘Ζ sß uρ β r& ω r' yf ù= tΒ z⎯ ÏΒ «! $# HωÎ) Ïμø‹ s9Î) ¢Ο èO z>$ s? 

óΟ ÎγøŠ n= tæ (# þθ ç/θ çF u‹ Ï9 4 ¨β Î) ©! $# uθ èδ Ü># §θ −G9$# ÞΟŠÏm §9$#   ] ولعلّ احلكمة يف مشول توبة اهلل ]. ١١٨ -١١٧:التوبة
  
  .١١٨، ص١ الربيع، جالساملي، شرح مسند (١)



  ٦

عليهم التوبة على النيب واملؤمنني أيضاً هي أن ال يظلوا ينبزون ويلمزون بذلك اجتماعياً ودينياً، ولكي ال ينظر 
 وبتعبريأي إليهم باحتقار داخل اجملتمع اإلسالمي، كما أ�ه لكي ال تبقى لديهم عقدة الشعور بالذ�ب والنقص، 

  .أوضح حتى ال يكو�وا سلبيني يف احلياة
على أ�ه بني قسمي احلب، احلب الفطري الغريزي، واحلب اإلميا�ي العقدي فإنّ العالقات األسرية تنبين   

على احلب الفطري الغريزي �ظراً إىل احلاجة إىل الرابط األسري، وإىل احلاجة إىل التعاون والرتاحم والتوادد بني 
  :بعض، وهو ما سنذكره يف القسم التايلاألقارب بعضهم ال

  احلب يف العالقات األسرية
  :يتجلّى احلبّ يف العالقات األسرية عرب عدة مستويات، هي  

  :حب الوالدين. ١
©4: شدّد القرآن على حب الوالدين األب واألم، وحذّر من عقوقهما، يقول اهلل تعاىل   |Ós% uρ y7 •/u‘ ωr& 

(# ÿρ ß‰ç7 ÷è s? HωÎ) çν$ −ƒ Î) È⎦ ø⎪t$ Î!≡ uθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ ôm Î) 4 $ ¨Β Î) £⎯ tó è=ö7 tƒ x8y‰ΨÏã u y9 Å6ø9 $# !$ yϑ èδß‰ tn r& ÷ρ r& $ yϑ èδ ŸξÏ. Ÿξ sù ≅à) s? 

!$ yϑ çλ°; 7e∃ é& Ÿω uρ $ yϑèδ ö pκ ÷]s? ≅è% uρ $ yϑßγ ©9 Zω öθ s% $Vϑƒ ÌŸ2 ∩⊄⊂∪ ôÙ Ï ÷z$# uρ $ yϑßγ s9 yy$ uΖ y_ ÉeΑ—%! $# z⎯ ÏΒ Ïπ yϑôm §9 $# 

≅è% uρ Éb> §‘ $ yϑßγ ÷Η xq ö‘ $# $ yϑ x. ’ÎΤ$ u‹ −/u‘ # ZÉó |¹ ] ويقول جلّ شأ�ه]. ٢٤ -٢٣: اإلسراء :  $uΖøŠ¢¹uρuρ z⎯≈|¡ΣM}$# 
Ïμ÷ƒy‰Ï9≡uθÎ/ $·Ζ≈|¡ômÎ) ( çμ÷Fn=uΗxq …çμ•Βé& $\δöä. çμ÷Gyè|Êuρuρ $\δöä. ( …çμè=÷Ηxquρ …çμè=≈|ÁÏùuρ tβθèW≈n=rO #·öκy− ] ١٥: األحقاف .[  

جعل حقّ األم أكرب من حقّ األب، ولعلّ ذلك عائد باإلحسان إليهما، فإ�ه ووإذا كان القرآن وصّى بالوالدين   
إىل ضعفها، وكون حاجتها إىل ولدها أشد من حاجة األب إليه، و�تيجة ملعا�اهتا به أثناء احلمل والوالدة والرتبية، 

وقد . فإهنا تبذل يف ذلك من اجلهد أكثر مما يبذله األب، لذلك استحقّت املزيد من التقدير والعطف والرأفة واحلنان
ثالث ) أمك( فأجابه أجاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك الرجل الذي جاء يسأله عن أحقّ الناس بالصحبة،

  .مقابل حق األب% ٧٥، وباملعادلة احلسابية فإنّ حق األم يساوي )١( )أبوك (مرات، ويف الرابعة قال له
  
  .البخاري ومسلم (١)



  ٧

عدّة آيات من كتابه العزيز، تعظيماً واهلل تعاىل قرن اإلحسان إىل الوالدين بنهيه عن اإلشراك به يف   
 ويظل اإلحسان إليهما، وتقديم املعروف إليهما من ولدمها املسلم حتى يف حال شركهما باهلل تعاىل، بل .حلقهما

وحتى يف حال حماولتهما محل ولدمها املسلم على الشرك والكفر باهلل، فإنّ الولد مأمور بأن يقدّم إليهما معروفاً 
الً من الفعل، وجيب عليه حياهلما أن ال يأخذه اال�فعال �تيجة اختالف الدين وتباين امللّة بينه من القول ومجي

( βÎوبينهما إىل اإلساءة إليهما، بل عليه أن يلني القول هلما بعدم طاعتهما  uρ š‚# y‰yγ≈ y_ #’ n? tã β r& š‚ Íô± è@ ’Î1 $ tΒ 
}§ øŠ s9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ ÖΝù=Ïæ Ÿξ sù $ yϑßγ ÷è ÏÜ è? ( $ yϑßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $ ]ùρ ã÷è tΒ ] وقد وصل األمر ]. ١٥: لقمان

ال يتوارث بني "باإلحسان إىل الوالدين ذروته، أ�ه حتى يف حال عدم التوارث بينهما �ظراً الختالف الدين، حيث 
لوصية يف قوله عزّ ا بامفإنّ اهلل تعاىل أمر هل.   كما جاء يف احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم)١("أهل ملتني
= : من قائل ÏGä. öΝä3 ø‹ n= tæ # sŒ Î) u |Ø ym ãΝä. y‰ tn r& ßN öθ yϑø9 $# βÎ) x8 t s? # · ö yz èπ§‹ Ï¹ uθ ø9$# Ç⎯ ÷ƒ y‰Ï9≡uθ ù=Ï9 t⎦⎫Î/ tø%F{ $# uρ Å∃ρ ã÷è yϑø9$$ Î/ 

( $ ˆ) ym ’ n? tã t⎦⎫É) −F ßϑø9$# ] غري منسوخة، ومن ، فإنّ اآلية جتعل الوصية للوالدين غري املسلمني باقية]١٨٠: البقرة 
فمن ادّعى أنّ : (ث يقولـــــن غري املسلمني اإلمام ابن بركة العما�ي، حيـــــالقائلني بعدم �سخ الوصية للوالدي

ال النيب صلى اهلل عليه ــــفلمّا ق: (، إىل أن قال)لــــه إقامة الدليـــــان عليـــــالوصية للوالدين واألقربني منسوخة ك
 .)٢ ()ي على حكمهــــع من الوصية وبقي الباقـــن هذا املذكور الوارث باملنــــوارث، خصّ موسلم ال وصية ل

ري الوارث داخل يف الوصية، ومبا أنّ ــــة، ويبقى غــــفابن بركة يرى أنّ احلديث خمصّص لآلية مبنع الوارث من الوصي
ى الوصية صلة هلما من ولدمها املسلم بعد الوالدين غري املسلمني حمرومان من املرياث الختالف الدين فتبق

  .موته
وهذا الذي ذهب إليه ابن بركة، يقول به أبو إسحاق إبراهيم اطفيش اجلزائري �زيل مصر ودفينها، �قل   

  .ذلك عنه شيخنا اخلليلي أبقاه اهلل تعاىل
  
  .رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة (١)
  .٥٦٢، ص٢اجلامع، ج (٢)



  ٨

ويقال إنّ هذا األمر على أنّ هذا األمر من احلبّ والتقدير يصعد أعلى فأعلى إىل األجداد جداً بعد جد،   
مغروز يف اجلينات الوراثيّة يف البشر، وهذا مالحظ عندما يتعرّف إ�سان ما إىل جد من أجداده ولو إىل ما قبل املئات 
من السنني، فإنّ خصوصية اال�تماء العائلي تنبعث يف وجدا�ه وعاطفته ليجد املرء �فسه منساقاً عاطفياً ووجدا�ياً 

  .بقه بزمان طويلإىل ذلك اجلدّ الذي يس
  :الزوجة. ٢

 ™ ô⎯ÏΒuρ ÿ⎯ÏμÏG≈tƒ#u: يقول اهلل تعاىل يف حق الزوجة والعطف عليها والتذكري مبا جيب أن يكون عليه حال الزوجية  
÷βr& t,n=y{ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& %[ ≡̀uρø—r& (#þθãΖä3ó¡tFÏj9 $yγøŠs9Î) Ÿ≅yèy_uρ Νà6uΖ÷t/ Zο̈Šuθ̈Β ºπyϑômu‘uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 

tβρã©3xtGtƒ ] فعناصر هذه اآلية الكرمية تفيض طمأ�ينة ورقّة وسكينة وراحة بال].  ٢١: الروم.  
 آية من آيات اهلل تعاىل الكثرية اليت امنت اهلل هبا على عباده، ومنها بالطبع آية الزواج ألنّ به تسري وذلك أنّ الزواج   

يزيد من هذا االستقرار والطمأ�ينة كون الزوجني من جنس واحد ملزيد التآلف واالطمئنان بينهما، ، ومما احلياة وتستقر
فإنّ أياً كان ينجذب إىل ما هو من جنسه، واملطلوب من ذلك الزواج السكون، وهو سكون النفس والقلب واجلوارح، 

ريها، وكلمة السكون هلا إحياء من إشاعة أي أ�ه سكون شامل خيلد إليه اإل�سان، هروباً من مطبّات احلياة وأعاص
كما . السكينة واالطمئنان والسعادة اإل�سا�ية، فهي تصوير دقيق ملا تكون عليه الزوجية من تناغم وجتا�س وا�سجام

املودّة مها تاج احلياة الزوجية، فاحملبة والعطف والرتاحم من أهم عوامل االستقرار والدميومة والنجاح، بيد  الرمحة وأنّ
  .أ�ه ال يدرك تلك اجلماليات للحياة الزوجية إالّ من يستعمل عقله مفكّراً يف ذلك كلّه

اهلل عليه وسلم، وهو املبني وال ريب أنّ اآلية الكرمية تبني أمهية الزواج يف حياة الناس، والرسول صلى   
عن ربه يف كتابه العزيز، يبني صفة تلك الزوجة اليت تنبين عليها احلياة الزوجية القائمة على املودة والرمحة 

ما استفاد املؤمن بعد تقوى اهلل عز وجل خرياً له من زوجة صاحلة، إن أمرها : "والسكون والطمأ�ينة، بقوله
  .)١ ("أبرته، وإن غاب عنها �صحته يف �فسها وماله، وإن أقسم عليها أطاعته، وإن �ظر إليها سرّته

  
  .رواه ابن ماجة (١)



  ٩

احلياة، ويقرّران اال�فصال، فإنّ على الزوج أن تكون بالزوجني وتقديراً لتلك احلياة الزوجية، فإ�ه عندما تضيق   
 —   ÷βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7ÏGó™$# 8l÷ρy: ذاكرته عامرة باجلا�ب اإلجيابي اجلميل فيما مضى من تلك احلياة، يقول اهلل عز وجل

šχ%x6̈Β 8l÷ρy— óΟçF÷s?#u™uρ £⎯ßγ1y‰÷nÎ) #Y‘$sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹è{ù's? çμ÷ΖÏΒ $º↔ø‹x© 4 …çμtΡρä‹äzù's?r& $YΨ≈tGôγç/ $VϑøOÎ)uρ $YΨÎ6•Β ∩⊄⊃∪ y#ø‹x.uρ 
…çμtΡρä‹è{ù's? ô‰s%uρ 4©|Óøùr& öΝà6àÒ÷èt/ 4’n<Î) <Ù÷èt/ šχõ‹yzr&uρ Νà6ΖÏΒ $̧)≈sV‹ÏiΒ $Zà‹Î=xî ] ٢١ -٢٠: النساء .[

فالتعبري بكلمة أفضى توحي باملعنى اجلميل، وهو إفضاء شامل، إفضاء باملشاعر واألحاسيس كما هو إفضاء 
  .باألجسام
  :حب الولد. ٣

الولد، هو ذلك الكائن البشري الذي حيمل استمرار احلياة امتداداً ألبيه وأجداده، لكي تستمر احلياة،   
حقق عمارة األرض ومن املعلوم أنّ اهلدف األمسى واملقصد األسنى من الزواج هو وجود النسل لكي تستمر وتت

 يف ة، لذلك كا�ت وصية اهلل باألوالدالولد هو حمور الزواج وهو الذي تستمر به احلياوالبشرية، وتعمر األرض، 
 ÞΟ: املرياث ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’ Îû öΝà2Ï‰≈ s9÷ρ r& ( Ì x.©%# Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫u‹ sVΡ W{ $# ] وكلمة يوصي فيها ]١١: النساء ،

اآلخرين إحياء خبصوصية الرعاية واالهتمام، واملالحظ أهنا وردت يف مرياث األوالد، ومل ترد يف مرياث األقارب 
 يف ، دليالً على خصوصية معينة هناك تربط بني األب والولد، حيث إنّ ولد الرجل من كسبه كمااألوالدمن غري 

كما أنّ اهلل عز وجل ذكر البنني وأوالدهم . )١("ولد الرجل من كسبه"احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
على سبيل االمتنان منه عز وجل إىل هذا اإل�سان لكي يذكر �عمة اهلل عليه بأن رزقه بنني وحفدة ولكي ) األحفاد(

≅ Ÿ: مقدّر األشياء، فاهلل تعاىل يقوليتوجه بالشكر خالصاً إىل اهلل وحده، مسبب األسباب و yè y_ uρ Νä3 s9 ô⎯ ÏiΒ 
Νà6 Å_≡uρ ø— r& t⎦⎫ÏΖ t/ Zο y‰x ym uρ Νä3 s%y— u‘uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈t6 Íh‹ ©Ü9$# 4 È≅ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î6 sùr& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÏM yϑ ÷èÏΖ Î/ uρ «! $# öΝ èδ tβρ ãà õ3tƒ  

اد هم فروعه، وهم من كسبه كما ومبا أنّ األب واألجداد هم أصول الشخص فإنّ الولد واألحف]. ٧٢: النحل[
جاء يف احلديث، لذلك فإنّ حمبتهم مغروزة يف قلوب اآلباء واألجداد، وال ريب أنّ عاطفة احلب جتاه األوالد 

  
  .رواه أبو داود والنسائي واحلاكم وأمحد والرتمذي وابن ماجة (١)



  ١٠

واألحفاد، أكثر منها جتاه اآلباء واألجداد بينما التقدير واالحرتام جتاه اآلباء واألجداد أكثر منهما جتاه األوالد 
  . مالحظ يف سلوك الناس يف العالقة األسريةواألحفاد، وهو أمر

على أنّ األدبيات التارخيية والسلوكية حافلة مبثل هذا احلب واالحرتام، أسلوباً للتعليم والتوجيه،   
حفاظاً على الرتابط العائلي من جهة، ولكي يقتفي اخللف أثر السلف يف احملامد واملكارم وخصال اخلري من 

  .جهة ثا�ية
  :حب األخ. ٤

من املعروف اجتماعياً أنّ األخ هو عضد أخيه وركنه الشديد الذي يأوي إليه عند الشدائد واحملن،   
وإذا ما مخدت عاطفة األخوّة يف بعض األحيان، فإهنا سرعان ما تثور وتتأجج لتعود إىل قوّهتا وتدفقها، وتلك 

 املقتول، تأججت فيه عاطفة األخوّة هي قصة ابين آدم عندما قتل أحدمها اآلخر، وعجز عن مواراة سوأة أخيه
 #$} y]yèt7sù ª!$# $\/#{äî ß]ysö7tƒ ’Îû ÇÚö‘F: فوات األوان،  يقول اهلل تعاىلوتذكّر أخاه �ادماً على فعلته، ولكن بعد 

…çμtƒÎãÏ9 y#ø‹x. ”Í‘≡uθãƒ nοu™öθy™ Ïμ‹Åzr& 4 tΑ$ s% #© tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ ßN÷“ yf tã r& ÷β r& tβθ ä.r& Ÿ≅÷W ÏΒ # x‹≈ yδ É># { äó ø9$# y“ Í‘≡uρ é' sù nο u™ öθ y™ © Å r& ( 
yx t7 ô¹ r' sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΒÏ‰≈ ¨Ψ9 $# ] ٣١: املائدة .[  
 يف األمور ويستعان به عند الشدائد فطلب من �يب اهلل موسى عليه السالم رأى أنّ األخ هو الذي يعتمد عليه و  

ه عو�اً على عبادة اهلل ومحل رسالته من اهلل أن يعينه بأخيه هارون، ملواجهة الطاغية فرعون من جهة، وليكون ل
 ∪⊂⊃∩ & ≅yèô_$#uρ ’Ík< #\ƒÎ—uρ ô⎯ÏiΒ ’Í?÷δr& ∩⊄®∪ tβρã≈yδ ©År :جهة أخرى، يقول اهلل عز وجل حكاية عن النيب موسى

÷Šß‰ô©$# ÿ⎯ÏμÎ/ “Í‘ø—r& ∩⊂⊇∪ çμø.Îõ°r&uρ þ’Îû “ÌøΒr& ∩⊂⊄∪ ö’s1 y7ysÎm7|¡èΣ #ZÏVx. ∩⊂⊂∪ x8tä.õ‹tΡuρ #·ÏWx. ∩⊂⊆∪ y7̈ΡÎ) |MΖä. $uΖÎ/ #ZÅÁt/  
  ]. ٣٥ -٢٩: طه[

وعندما ضلّ قومه وزاغوا عن الرشد يف غيابه وما كان بوسع هارون أن يثنيهم عن ذلك الضالل، ورجع   
موسى إليهم غضبان أسفاً وأخذ بلحية أخيه هارون جيرّه إليه من الغضب، ذكّره هارون باألخوة املنبثقة عن 

$  tΑ: دةأمومة واح s% ¨Π àσ uΖ ö6 tƒ Ÿω õ‹è{ ù' s? © ÉL u‹ ós Î=Î/ Ÿω uρ û© Å› ù& t Î/  ]٩٤: طه .[  



  ١١

 رفع أمره إىل اهلل شاكياً منهم معتذراً إىل – وما أكثر ما أتعبوه به –وعندما أتعبه قومه ضجراً وعناداً   
$ tΑ: ربه s% Éb> u‘ ’ÎoΤ Î) Iω à7 Î=øΒ r& ω Î) © Å¤ø tΡ © Å r& uρ ( ø− ãøù $$ sù $ sΨ oΨ÷ t/ š⎥ ÷⎫ t/uρ ÏΘ öθ s) ø9$# t⎦⎫É) Å¡≈ x ø9$# ] ٢٥: املائدة.[  

كما أنّ النيب يوسف عليه السالم عندما أراد أن يدخل الطمأ�ينة وعدم اخلوف على قلب أخيه الشقيق ذكر له   
    $£ϑs9uρ (#θè=yzyŠ 4’n?tã: ا إىل أخيهم يوسفويفعله إخوا�ه اآلخرون الذين أساءوإخوّته حتى ال خياف وال حيزن مبا فعله 

y#ß™θãƒ #”uρ#u™ Ïμø‹s9Î) çν$yzr& ( tΑ$s% þ’ÎoΤÎ) O$tΡr& x8θäzr& Ÿξsù ó§Í≥tFö;s? $yϑÎ/ (#θçΡ$Ÿ2 š χθè=yϑ÷ètƒ ] وقد ]. ٦٩: يوسف 
  :فاض األدب العربي مبكا�ة األخ يف النسيج االجتماعي، وبأ�ه املعني واملساعد عند احلوائج وامللمات، يقول الشاعر

  ـــالحاء بغيـــــــــــــر ســـــــــكســــــاع إلــــــى اهليجــــــ    ن مـــــــــــــــن ال أخـــــــــــــا لـــــــــــهك أخــــــاك إخـــاأ
  :حب ذوي القربى. ٥

قرابة اإل�سان هم امتداده االجتماعي واألسري، وهبم يأ�س ويتجمّل يف احلياة، فالقرابة بالنسبة إىل   
 الظالل، متفرّعة األغصان، يأوي إليها، ويعيش يف رحاهبا مطمئن البال مسرتخي وارفةكالشجرة خص الش

جند أنّ اهلل تعاىل يوصي بذوي القربى مراعاة هلم، وتواصالً معهم يف آيات عديدة من  لذلك اجلوارح، ها�ىء احلال،
  ]. ٨٣: البقرة [ ⎦ø⎪t$Î!≡uθø9$$Î/uρ $ZΡ$|¡ômÎ) “ÏŒuρ 4’n1öà)ø9$# : كتابه الكريم منها قوله تعاىل

# : ليعطى إياهوإذا حضر القريب قسمة مرياث، فإنّ القرآن يأمر بأن يقسم له شيء من الرتكة    sŒ Î) uρ u |Ø ym 
sπ yϑó¡ É) ø9$# (#θä9 'ρ é& 4’ n1 ö à) ø9$# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9$# uρ ß⎦⎫Å6≈ |¡ yϑø9 $# uρ Νèδθ è% ã— ö‘$$ sù çμ÷ΨÏiΒ (#θ ä9θ è%uρ óΟ çλ m; Zω öθ s% $ ]ùρ ã÷è ¨Β ] ٨: النساء .[  
  (#ρ: أمّا إذا كان القريب جاراً فإنّ حقه مضاعف كما هو مقرّر يف الفقه، يقول املوىل   ß‰ç6 ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ 

(#θ ä.Î ô³è@ ⎯ ÏμÎ/ $ \↔ ø‹ x© ( È⎦ ø⎪ t$Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $YΖ≈ |¡ôm Î) “ É‹Î/ uρ 4’ n1 öà) ø9 $# 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9$# uρ È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑø9 $# uρ Í‘$ pg ø:$# uρ “ ÏŒ 4’n1 ö à) ø9$# Í‘$ pg ø: $# uρ 
É= ãΨàf ø9$# É=Ïm$ ¢Á9$# uρ É=/Ζ yf ø9$$ Î/ È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# ] ٣٦: النساء.[  
 عباده عظاًاوويقرن اهلل تعاىل بني األمر بالعدل واإلحسان وبني إيتاء القريب من النفع والعطاء واملواصلة   

!© ( ¨βÎ: بذلك، حيث يقول عز من قائل $# ããΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈|¡ ôm M}$# uρ Ç› !$ tGƒ Î) uρ “ ÏŒ 4† n1 öà) ø9$# ] النحل :
٩٠.[  



  ١٢

 أن يعطى احلق سواء كان حقاً واجباً أو حقاً غري واجب، وسواء كان حقاً جيبوالقريب هو أول من   
# N: مالياً أم غري مايل، مادياً أو معنوياً u™ uρ # sŒ 4’ n1 ö à)ø9 $# … çμ¤) ym t⎦⎫Å3ó¡ Ïϑø9$# uρ t⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$#  ] ٢٦: اإلسراء .[  

وألمهية القرابة األسرية، يف االلتفاف واالستجابة، فإنّ النيب عليه السالم طالب هبا قومه من قريش،   
≅  : مستعطفاً هبا قلوهبم، مذكّراً إياهم مبا يرتتب عليهم بناء عليها è% Hω ö/ ä3è=t↔ ó™ r& Ïμø‹ n=tã #· ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑø9$# ’ Îû 

4’ n1 öà) ø9$# ] واملعنى أي أ�كم إن مل تراعو�ي كو�ي �بياً مرسالً من اهلل تعاىل، فعلى األقل جيب أن ].٢٣: الشورى 
ذاء وظلم األقارب للشخص أشد وطأة على النفس، وآمل مرارة على ق قرابيت منكم، ومن املعلوم أنّ إيتراعوا ح

  .ة وهجرانمن قطيعالقلب، وأ�كى جرحاً يف اجلسد األسري ملا يرتتب على ذلك 
  :لذلك يقول الشاعر العربي طرفة بن العبد  

  )١(دعلـــى املــرء مــــن وقـــــع احلســام املهنـــــــ    د مضاضـــــــــــــــةوي القربـى أشـــــــذـم وظلــ

 رضي اهلل ومما تقرّر فقهاً وجوب حق األقارب، فقد �قل عن أمري املؤمنني اخلليفة الثا�ي عمر بن اخلطاب  
  .)٢(عنه أنّ حق األقارب واجب

  :حب ذوي األرحام. ٦
األرحام هم أيضاً أقارب الشخص، واالسم يوحي مبعنى مجيل جداً، وهو الرتاحم بني األقارب، وال   

  .ريب أ�ه بذلك الرتاحم يكون التماسك العائلي، الذي حثّ عليه اإلسالم من مجع للشمل وعدم التفرّق
 يف أبواب احلقوق ال تفرّق بني املدلني إىل الشخص من جهة األب واملدلني إليه من جهة على أنّ كتب الفقه  

األم، وتعترب اجلميع قرابة وأرحاماً، بينما كتب املرياث، أو أبواب املرياث يف الكتب الفقهية حتصر األرحام يف 
  .قرابة الشخص من جهة األم

  
  .طرفة بن العبد، املعلّقة (١)
  .٥٧٤، ص٢، ١عامر بن علي الشماخي، اإليضاح، ج (٢)



  ١٣

لنا بأنّ ذوي القربى هم قرابة الشخص من جهة األب وهم ولعلنا ال �بعد النجعة يف القول إذا فرّقنا وق  
  .الذين يطلق عليهم العصبة، أمّا األرحام فهم أولئك الذين يدلون إليه من جهة األم

 #$!©%  (#θà)̈?$#uρ ©!$# “Ï: مارات التقوى، حيث قال شأن األرحام، معترباً صلتها من أوقد عظّم اهلل من  
tβθä9u™!$|¡s? ⎯ÏμÎ/ tΠ%tnö‘F{$#uρ ] أي اتقوا اهلل يف األرحام ال تقطعوها، أو اتقوا قطيعة الرحم]١: النساء ،.   

وعندما �سخ اهلل املرياث بالتآخي الذي عقده النيب صلى اهلل عليه وسلم بني املهاجرين واأل�صار عقب 
 (#θ: اهلجرة من مكة إىل املدينة، جعل صفة الرحم بديالً عن تلك املؤاخاة، يقول املوىل ä9'ρ é& uρ ÏΘ%tn ö‘F{ $# öΝåκ ÝÕ ÷è t/ 

4† n<÷ρ r& <Ù ÷è t7 Î/ ’Îû É=≈tF Å2 «! $# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# t⎦⎪ ÌÉf≈ yγ ßϑø9$# uρ HωÎ) βr& (# þθ è=yè ø s? #’ n< Î) Ν ä3Í←!$ uŠÏ9÷ρ r& $ ]ùρ ã ÷è ¨Β  
  .، وهذه األولوية يف النفع بشكل مطلق، كما هي يف حصول اإلرث أيضاً]٦: األحزاب[

  ].٧٥: األ�فال [  (#θä9'ρé&uρ ÏΘ%tnö‘F{$# öΝåκÝÕ÷èt/ 4’n<÷ρr& <Ù÷èt7Î/ ’Îû É=≈tFÏ. «!$#  :يضاً يف سورة األ�فالويقول اهلل أ
ويف اآلية إشارة إىل اإلغراء بصلة الرحم وإىل ضعف القول بأن يكفي أ�ك �ويت : (يقول الشيخ اطفيش

  .)١ ()وصلهم باملال والبدن واجلاه و�ية النفع إن مل جتداالتصال بينك وبينهم ومل تنو قطعتهم، واحلديث حيثّ على 
هلل أ�زل يف كتابه الكريم ن إىل القطيعة، �ية وعمالً فإنّ اأمّا أولئك الذين ال يبالون بصلة األرحام ويعمدو

⎪⎦ t:  قائالً هلم،ذمهم وتوبيخهم منكراً عليهم فعلهم القبيح ذلك Ï% ©! $# uρ tβθ àÒ à)Ζ tƒ y‰ôγ tã «! $# .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ⎯Ïμ É)≈sV‹ ÏΒ 
šχθ ãè sÜ ø) tƒ uρ !$ tΒ t tΒ r& ª! $# ÿ⎯ÏμÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ tβρ ß‰Å¡ ø ãƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $#   y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ s9 èπ oΨ÷è ¯=9$# öΝçλ m; uρ â™ þθ ß™ Í‘# ¤$! $#  

  ].٢٥: الرعد[
وصلة األرحام فرض واجب على كل واحد من الرجال والنساء، وعلى املرء أن يصل أرحامه ولو 

  . فرضاً واجب االتباع– أي صلة األرحام –ه، باعتبارها قطعو
والرسول صلى اهلل عليه وسلم أمر ذلك الرجل الذي جاء يسأله عن صلة أرحام له يسيئون إليه، بأن 

 وأحسن إليهم ،إنّ يل قرابة أصلهم ويقطعو�ي(يا رسول اهلل : يصلهم وال يقطعهم، فقد جاء يف الرواية أن رجالً قال
  
  .، حتقيق إبراهيم حالي وآخرين٣٧٨، ص٥حممد بن يوسف اطفيش، تيسري التفسري، ج (١)



  ١٤

 وال يزال معهم من اهلل ،لّئن كنت كما قلت فكأمنا تسفهم امل فقال ل، وأحلم عنهم وجيهلون علي،يلويسيئون إ
  .)١ ()ظهرياً عليهم ما دمت على ذلك

  .)٢("ال يدخل اجلنة قاطع رحم: "وقال صلى اهلل عليه وسلم
ن أبغضه أرحامه، وم: ويف األثر(نقل شيئاً مما قيل عن صلة األرحام مما تقرّر فقهاً وشيء مجيل أن �

، وعزموا على جالئه من بلده، فتوغّر قلبه عليهم وهجرهم وهم منافقون، فقد أمر اهلل ذمّهوحقّروه، وقدحوا يف 
قال صِل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأرى هلذا الرجل إن : بصلة األرحام، وهنى عن قطيعتهم، ويف الرواية

ليالطفهم برسالته، ويصلهم بسالمه مع م، فإن مل يأمن على دمه فيعفو عنهأمن على دمه أن يصل أرحامه ويعينهم و
 النيب صلى اهلل عليه وسلم رسول، أو كتاب، أو هدية يسكن هبا أ�فسهم، وهي أفضل الصلة، وقد روي عن

  .)٣("صلوا أرحامكم ولو بالسالم، وليتق اهلل هذا الرجل ويصل رمحه": قال
  . تبني أمهية صلة األرحام فرضاً واجباً على اإل�سانمن كل ما جاء ذكره قرآ�اً وسنة وفقهاً،

  
  .مسلم (١)
  .مسلم، أبو داود، الرتمذي (٢)
  .، مكتبة مسقط٥٧٦، ص٢عامر بن علي الشماخي، اإليضاح، ج (٣)



  ١٥

  اخلامتة
مما مرّ تبني لنا أمهية العالقات األسرية يف النسيج االجتماعي، الذي يتكون منه اجملتمع اإل�سا�ي الكبري   

ر حوله وأنّ احلب يف تلك العالقات بني أفراد األسرة هو الركيزة اليت تقوم عليها األسرة، واحملور الذي تتمحو
العائلة، وقد عرفنا كيف أن اإلسالم شدّد على الرتابط األسري، ومقصده من ذلك بالطبع بناء جمتمع قوي 

 وقد �اقشت كتب الفقه اإلسالمي حقوق كل وحدة من وحدات األسرة أو .متماسك تظلّه ظالل احملبّة والوئام
اربه من جهة أمه، وتعبّر عن اجلميع تارة بذوي  أقارب الشخص من جهة أبيه وبني أق بنيالعائلة، بيد أهنا متزج
من املناسب أن �عترب ذوي القربى هم أقارب الرجل من جهة أبيه وهم أ�ه لعل  وقد رأيت .القربى وتارة باألرحام
وهذا التوصيف أو التصنيف مل يكن  .  وذوي الرحم هم الذين يكو�ون من جهة األم،الذين يعرفون بالعصبة

زيد التعرف على حقوق كل وحدة أسرية أو كل واحد من األسرة، ويرى بعض حمققي الفقهاء أنّ اهلدف منه إالّ م
األقرب إىل الشخص أكثرهم حقاً عليه، وهذا احلق ال يقطعه تصرّف شائن أو سلوك بائن، يقول الشيخ الساملي 

  :يف كتابه الرجزي مدارج الكمال وهو يتحدث عن حقوق األقارب
  ـل عقّهـــــــــــــــــــمـن ال حيـــــــــــــكالوالديــــــــــــــ    ــــهمـــن حقــــــــــــــــــهم ال يقطعــــــــــوفسقـــــــ

  :لذلك كان هنالك قسمان للحب  
  .تتكون به العالقة مع األقارب واألرحام، تقوية لألواصر والروابطحب فطري غريزي، و -
م الديين لشخص ما، وهو ما يعرف بالوالية والرباءة، أو الوالء حب عقدي إميا�ي، وهو يتعلق بالتعلي -

 .والرباء

  
  واهلل ويل التوفيق والسداد يف القول والعمل

  .وصلى اهلل على سيد�ا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً
    


