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 مصر اليوم نيوز

 

 انضم الينا عرب الواتس آب من هنا
 هـ1444 صفر 20 – 2022 سبتمرب 16خطبة اجلمعة القادمة قصص 

 حقوق ذوي األرحام يف القرآن والسنة
 

 األوليالقصة 

 هذا مقام العائذ بك

صلى اهلل عليه وسلم أن اهلل تعاىل بعدما خلق اخللق، قامت الرحم فأخذت حبقو الرمحن،  النيب أخرب 

والرحم: عرض معنوي، لكن ال مينع أن ختلق على احلقيقة يف جسد مادي، كما سيؤتى باملوت على هيئة كبش 

يوم القيامة فيذبح، واحلقو هو اخلصر، وموضع شد اإلزار، وهو املوضع الذي جرت عادة العرب باالستجارة 

 .به؛ ألنه من أحق ما حيامى عنه ويدافع، وقد يطلق احلقو على اإلزار نفسه

 

، أي: كفي «مه»ثم أخرب صلى اهلل عليه وسلم أن املوىل سبحانه وتعاىل قال للرحم وهي على هذا احلال: 

مي هذا قيام املستجري بك من وانزجري عن هذا، فقالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعين: قيا

قالت: بلى يا رب، قال: « أال ترضني أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟»القطيعة، فقال املوىل عز وجل: 

، أي: فهذا الذي ذكرت هو ما أفعله، وهو أنين أصل من وصلك، وأقطع من قطعك، وهذا املراد بقوله «فذاك»

[، يعين: فهل يتوقع 22]حممد:  {األرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف}تعاىل: 

منكم إن توليتم أحكام الناس وتآمرمت عليهم، أو أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا يف األرض 

 !باملعصية والبغي وسفك الدماء وتقطعوا أرحامكم؟

*** 
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 الثانيةالقصة 

 إني ألحب أن يغفر اهلل لي

وكان أبو بكر رضي اهلل عنه ينفق على مسطح بن زلت براءة السيدة عائشة رضي اهلل عنها يف حادثة اإلفك نملا 

وكان مسطح من الذين أثاثة رضي اهلل عنه؛ لقرابته منه، فأم مسطح سلمى كانت بنت خالة أبي بكر الصديق، 

خاضوا يف القول باإلفك، فغضب وقال: واهلل ال أنفق على مسطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة، فأنزل اهلل 

، أي: {وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهلل}تعاىل: 

وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهلل }م؛ ألنهم أساووا إليهم، ال حيلفوا على أال يعطوا أقاربهم من أمواهل

[، فقال أبو بكر: بلى واهلل إني ألحب أن يغفر اهلل لي، فأعاد إىل مسطح ما 22]النور:  {لكم واهلل غفور رحيم

 .كان يعطيه، وكفر عن ميينه

*** 

 

  الثالثةالقصة 

  كانت تأتينا زمن خدجية

ت عجوز"، أي: امرأة كبرية السن، "إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو عندي"، أي: يف بيتها وحجرتها، "جاء

"فقال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة املزنية، فقال: بل أنت حسانة املزنية"، 

ة هو: البليد أو الكسالن، " كيف أنتم؟ كيف وهذا من تغيري األمساء القبيحة إىل أمساء مجيلة؛ ألن معنى جثام

حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟" وهذا أسئلة للرتحيب بها، والتودد إليها؛ لتشعر باألنس واملودة، "قالت: خبري 

 .بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل"، أي: فداك أبي وأمي

العجوز هذا اإلقبال؟!" وهذا قالت عائشة رضي اهلل عنها: "فلما خرجت، قلت: يا رسول اهلل، تقبل على هذه  

سؤال حيمل معنى التعجب من فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم مع ما أظهره صلى اهلل عليه وسلم من اهتمام 

ورعاية لتلك املرأة، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "إنها كانت تأتينا زمن خدجية"، أي: أنها من صديقات 

ى اهلل عليه وسلم، وكانت تزورهم يف مكة قبل اهلجرة، "وإن حسن خدجية بنت خويلد أول زوجات النيب صل

 ."من اإلميان العهد"، أي: العقد وامليثاق الذي كان بينهما من الزوجية

*** 
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 الرابعةالقصة 

  واشفعي تشفعي عطي سلي ت

بين  رجل من - جباد إن قدرمت على  هوازن أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يومابن اسحاق: يقول  

فال يفلتنكم " . وكان قد أحدث حدثا ، فلما ظفر به املسلمون ساقوه وأهله ، وساقوا  - سعد بن بكر

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الرضاعة ، قال : فعنفوا أخت  الشيماء بنت احلارث بن عبد العزى ، معه

عليها يف السوق ، فقالت للمسلمني : تعلموا واهلل إني ألخت صاحبكم من الرضاعة . فلم يصدقوها حتى أتوا 

 .بها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

فلما انتهي بها إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالت : يا رسول اهلل ، إني أختك من الرضاعة . قال : " وما 

عالمة ذلك؟ " قالت : عضة عضضتنيها يف ظهري وأنا متوركتك . قال : فعرف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

وخريها : إن أحببت   ،عطي ، واشفعي تشفعيسلي ت هلا : وقال العالمة ، فبسط هلا رداءه فأجلسها عليه ،

أمتعك وترجعي إىل قومك فعلت " . قالت : بل متتعين وتردني إىل قومي .  فعندي حمبة مكرمة ، وإن أحببت أن

 . فمتعها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وردها إىل قومها

*** 

 

 اخلامسةالقصة 

 أضحكهما كما أبكيتهما

يقول عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما: "جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال: جئت أبايعك 

على اهلجرة"، أي: أعقد معك ميثاقا على اهلجرة يف سبيل اهلل، واخلروج من دار الكفر إىل حيث تأمرني، 

 ."وتركت أبوي يبكيان

فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم للرجل: "ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما"، أي: ارجع وأضحك والديك 

أحزنتهما وأبكيتهما خبروجك؛ قيل: وإذا كان اخلارج إىل اجلهاد متطوعا فإن ذلك وأدخل عليها السرور كما 
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ال جيوز إال بإذن الوالدين، فأما إذا تعني عليه فرض اجلهاد فال حاجة به إىل إذنهما، وإن منعاه من اخلروج 

عه من اجلهاد؛ فرضا عصاهما وخرج يف اجلهاد، وهذا إذا كانا مسلمني، فإن كانا كافرين فال سبيل هلما إىل من

 .كان أو نفال، وطاعتهما حينئذ معصية هلل تعاىل

*** 

 السادسةالقصة 

  ذلك مال رابح

كان أكثر األنصار ماال، وكان ماله خنال، وكان أحب أمواله  وامسه زيد بن سهلاألنصاري رضي اهلل عنه طلحة 

إليه وأنفسها عنده بستانا باملدينة امسه بريحاء، وكان مقابال ملسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكان 

ان ويشرب منه. قال أنس رضي اهلل عنه: فلما ماوه طيبا، وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدخل البست

أي: لن تبلغوا حقيقة الرب -[ 92]آل عمران:  {لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون}أنزلت هذه اآلية: 

الذي هو مجاع اخلري، أو لن تنالوا بر اهلل الذي هو الرمحة والرضا واجلنة؛ حتى تكون نفقتكم من أموالكم 

ا من املال، أو غريه؛ كبذل اجلاه يف معاونة الناس، والبدن يف طاعة اهلل، والنفس اليت حتبونها وتؤثرونه

جاء أبو طلحة رضي اهلل عنه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، فتال عليه اآلية، ثم قال له: إن  -يف سبيل اهلل

جدها عند اهلل عز أحب أموالي إلي بريحاء، وإنها صدقة هلل تعاىل، أطلب بذلك خريها وأجرها، وأدخرها أل

 .وجل، وفوض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف تعيني مصرفها ينفقها حسبما يأمره اهلل تعاىل

تقال عند « بخ»ففرح به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقال له: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وكلمة 

 .الرضا واإلعجاب بالشيء، أو الفخر واملدح

 ووجهه صلى اهلل عليه وسلم أن جيعلها يف أقاربه، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اهلل. فقسمها أبو طلحة يف

 .؛ ألن الصدقة على األقارب هلا أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحمه أقاربه وبين عم

*** 
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 السابعةالقصة 

 هل لك من أم؟ 

حيكي ابن عمر رضي اهلل عنهما: أن رجال أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل، "إني أصبت"، أي: 

فعلت وارتكبت "ذنبا عظيما"، أي: معصية كبرية؛ ذلك أن معصية اهلل تعاىل عظيمة، وإن كان هذا الذنب 

 .صغريا، وقيل: إنه ارتكب كبرية من الكبائر 

ليه وسلم عن خمرج وطريق يكون به تكفري عن ذنبه، فقال: "فهل لي من توبة؟ "، أي: فسأل النيب صلى اهلل ع

هل ميكن لي أن أتوب وأرجع وتقبل مين توبيت بعد ندمي على فعل هذه املعصية وعزمي على أال أعود إليها مرة 

احلياة؟ إشارة منه  أخرى؟ فسأله النيب صلى اهلل عليه وسلم: "هل لك من أم؟ "، أي: هل أمك ما زالت على قيد

صلى اهلل عليه وسلم إىل عظيم أجر برها واإلحسان إليها، فقال الرجل: "ال"، فسأله النيب صلى اهلل عليه 

وسلم مرة أخرى فقال: "هل لك من خالة؟ "؛ ذلك أن اخلالة مبنزلة األم يف الرب واإلحسان إليها، فقال الرجل: 

اهلل عليه وسلم: "فربها"، أي: ارفق بها وأحسن إليها وتعطف "نعم"، أي: عندي خالة، قال له النيب صلى 

عليها وصلها؛ فإن هذا الرب سيكون طريقا لتكفري ذنبك؛ وذلك ألن صلة األرحام من مجلة احلسنات اليت 

 .تذهب السيئات، واخلالة من أقرب األرحام وأوالهم بالصلة

*** 

 

 الثامنةالقصة 

  عمل يدخله اجلنة

أبو أيوب األنصاري رضي اهلل عنه أن رجال سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن عمل يدخله اجلنة، قيل: يقول 

 السائل هو أبو أيوب راوي احلديث، وقيل: هو لقيط بن صربة وافد بين املنتفق

ده ال شريك له، ثم أجابه النيب صلى اهلل عليه وسلم عن العمل الذي يدخل اجلنة، وأنه عبادة اهلل وح

 العشاء(، وإعطاء الزكاة الشرعية،واحملافظة على الصلوات املكتوبة )الفجر، والظهر، والعصر، واملغرب، و
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صلة الرحم، وهم أقارب اإلنسان، وكل من يربطهم رابط نسب، سواء أكان وارثا هلم أو غري وارث، وتتأكد و

الصلة به كلما كان أقرب إليه نسبا، وأوهلم الوالدان ثم األخوات واإلخوة، وصلتهم تكون بربهم واإلحسان 

 .هم وتفقد أحواهلم، وبذل الصدقات يف فقرائهم، واهلدايا ألغنيائهم، وحنو ذلكإليهم وزيارت

*** 
 

 التاسعةالقصة 

  نعم صلي أمك

حتكي أمساء بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما أنها قدمت عليها أمها قتيلة بنت عبد العزى وهي مشركة، يف زمن 

ى اهلل عليه أنها قدمت يف عهد قريش إذ عاهدهم صل»رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ويف رواية الصحيحني: 

، وأرادت بذلك أنها قدمت فيما بني صلح احلديبية وفتح مكة. وكانت أمساء رضي اهلل عنها وقتها زوجة «وسلم

للزبري بن العوام رضي اهلل عنه، فاستفتت أمساء رضي اهلل عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أمها راغبة 

تدأت أمساء باهلدية، ورغبت منها يف املكافأة، أو راغبة يف يف برها، والقرب منها والتودد إليها؛ ألنها اب

شيء تأخذه من ابنتها أمساء، أو راغبة عن اإلسالم غري مقبلة عليه، فهل تصلها وهي ال تزال على كفرها؟ 

 .، أي: ولو كانت كافرة«نعم صلي أمك»فأجابها صلى اهلل عليه وسلم: 

*** 

 

  العاشرةالقصة 

  املل فكأمنا تسفهم

إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأخربه أن له مجاعة من أقاربه يصلهم لكنهم يقطعونه، أي: رجل  جاء 

باجلور « ويسيؤون إلي»بالرب والوفاء، « وأحسن إليهم»يأتيهم ويذهب إليهم، وهم ميتنعون عن وصله، 

هل عليه بالسب أي: ما زال يعفو عن إساءتهم تلك، وما زالوا هم مستمرين باجل« وأحلم عنهم»واجلفاء، 

والغضب، وكأن الرجل يسأل عن حكم وصل تلك الرحم بعد ما بينه من أسباب توجب مقاطعتهم، فأخربه صلى 
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اهلل عليه وسلم أنه إن كان األمر مثل ما قلت من حرصك على وصلهم واإلحسان إليه مع ما فيهم من جفاء 

و: الرماد احلار، وهو تشبيه ملا يلحقهم من وه« املل»، أي: تطعمهم يف أفواههم «فكأمنا تسفهم»وجهالة؛ 

 .األمل مبا يلحق آكل الرماد احلار من األمل

وقيل: معناه: إنك باإلحسان إليهم ختزيهم وحتقرهم يف أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم، وال يزال معك  

ت من إحسانك إليهم ، أي: معني لك عليهم ودافع عنك أذاهم ما دمت على ما ذكر«ظهري عليهم»من عند اهلل 

وظلوا هم على إساءتهم إليك، فوافقه النيب صلى اهلل عليه وسلم على وصله هلم، وكل ما ذكره من مظاهر 

 .إحسانه فيهم

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 


