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ِحم -62 ِصلُة الرَّ  

 اخلطبة األوىل

َمُدُه  َد لِلِِ َىحح َمح لِلح َفالَ َهاِدَي إِنَّ اْلح َتِعونُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َوَىسح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَمَّ َدُه الَ ََشِ َهُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ الِل َوحح  َلُه، َوَأشح

 أما بعد. 

ِِله و حُلوِع عبلاِده، فِولُلوا عباد الِلِ ِصلُلوا ملا أملَر الِلُ بله أن ُيوَصلَل  و ُُ ملن ح

لِِهم، وهم أِاِرُبكم من جهِة آباِئكم وأمهاتِكم، فلٌنَّ  أرحاَمكم، الذين أمَرُكم الِلُ بَوصح

 لألِارِب حُوًِا الزمًة عذ عباِده ادتُني، موجبًة لرضا الِلِ ربِّ العادني.

ومكاسلَب كبلرًة ا اللدىوا لُد رتََّب الِلُ تعاىل عذ صلِة األرحاِم أجلورًا عظوملًة، 

ُبُكم إىل الِلِ تعاىل، ويوِصلُلكم إىل  واآلخرِة، فالُواُم بحُوِع األِارِب من أعظِم ما يُرِّ

لُه  َُّ َبلى َح رح ُُ ا الح ََ ،  رمحتِه وفضلِه وواسِع َمنِّه وكَرِمه، ِال الِل جل وعلال  وَوآِت 

ِذي تَ  وا الِلََّ الَّ ُُ َحلاَم وِال جل وعال  وَواتَّ َرح أي  اتُلوا األرحلاَم ؛ َساَءُلوَن بِِه َواألح

 أن تُطُعوها.

صلذ الِل علوله  من حديث أيب هريرة  ريض الِل عنله  ِلال "صحوح البخاري" وا

 .«من كان يًمن باهلل والووم اآلخر فلوِصْل رِِحَه»وسلم  

                                 



almosleh.com 

 
2 

ه وسلللم عللن عائ للة ريض الِل عنهللا أن النبللي صللذ الِل علولل "الوللحوحني"وا  

قٌة بالعرِش، تقوو:  َمون وَصوَلني وصوَلُه اهللُ، ومون َنَ عنوي َنَ َعوه »ِال  ِحُم ُمعلَّ الرَّ

 .  «اهللُ

 أَيا ادًمنون.

زِع، ففي  ِحِم سببًا لطوِل العمِر وكثرِة الرِّ إن من ِمنَِّة الِلِ تعاىل علونا أن جعَل صلَة الرَّ

ه ين ُيَ َل له ِر ِرهنِه، وين ُين َي لوه من َسَّ »ِال صذ الِل علوه وسلم   "الوحوحني"

 .«هِر يثِرِه فلوِصْل َرِِحَ 

ِع، وُصلوِل الُعُملِر، وادباركلِة فوله،  -يا عباد الِلفولة الرحم  زح سلبٌب لِسلَعِة اللرِّ

، إن الواصلَل لرمِحِله  ٍ وبِلر  أَيلا -فباِدُروا إىل صلِة أرحلاِمُكم، وِصلُلوهم بكللِّ خلرح

هو الذي َيسعى ا إيواِل كلِّ خٍر إىل أِاِربِه، ودفِع كلِّ َش  عنهم بحسِب  -ادًمنون

ِع.   الطاِِة والِوسح

أرحاَمكم وأِاِرَبكم بكلِّ خلٍر، بالزيلارِة وايديلِة والنفُلِة  -أَيا ادًمنون-فِوُلوا 

 وادساعدِة. 

ِه واإلكرامِ   واالحرتاِم. صلوهم بالعطِف واْلناِن ولنِِي اجلاىِب وبَ اشِة الوجح

صلوهم بَبذِل ما يم ا األمواِل من اْلُلوِع، واحتسلبوا األجلَر عنلَد الِلِ تعلاىل ا 

 َلك، فٌن الِلَ ال ُيِضوُع عمَل العاِملنِي.
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، وثبت الواجُب، وزاَدت اْلُوُع والواجبلاُت  د اْلقُّ لُة تيكَّ ، ففلي واعلموا أىه ُكلَّام ُِرَبت الوِّ

هريرة  ريض الِل عنه ِال  ِال رجل  يا رسلوَل الِلِ،  من حديث أيب "صحوح مسلم"

بِة؟ ِال   حح ك، ثم يبوك، ثم يدىواك »من أحقُّ الناِس بُحسِن الوُّ ك، ثم يمُّ ك، ثم يمُّ يمُّ

َد اْلقُّ وعُظم. «فيدىاك لة تيكَّ  ، فكلام ُِرَبتح الوِّ

 أَيا ادًمنون.

ِحم حقٌّ ثابلٌت لألِلارِب، وللو بلَدَرت ملنهم اإلسلاءُة، وَبلَدتح ملنهم  إن صلَة الرَّ

ه  وح ََ طِوعُة، فالواجُب عذ العبِد أن َيِوَل رمَحه ولو ِطعوه، وأن حيِسَن إللوهم وللو آ َُ ال

من حديِث عبد الِل بِن عملرو ريض الِل علنهام ِلال   "الوحوِح "وأساُؤوا إلوه، ففي 

لوس الواصُل بادُكافِئ، ولكنَّ الواِصوَل َمون ا ا »الِل علوه وسلم  صذ ِال رسول الِل

ُه َوَصَلها  .«ُن َِعت رِِحُ

َْني كَمن شيُىه اهلْدمُ    ()فلوس الذي ي

من حديث أيب هريرَة  ريض الِل عنه  أن رُجاًل َأَتى النبيَّ صذ  "صحوِح مسلمٍ "وا 

ِرابلًة أِصلُلهم ويُطعلوَىني، وُأحِسلُن إللوهم  الِلِ، إن يلالِل علوه وسلم فُال  يا رسلوَل 

، وَأحُلُم عنهم  ن إيلَّ ًُ ، فُال له النبيُّ صلذ الِل علوله وسللم  وُيِسوو لوِِن »وجيحهلون عيلَّ
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ُهم ادَلَّ  ماَد احلارَّ  كاَن كام تقوُ: فكيىَّام ُتِ فُّ وال يوزا: َمَعوك  -يي  كيىام ت عمهم الرَّ

 .«ما دمَت عذ  لك -يي  ُمعنٌي لك علوهم  من اهللِ ظهٌر علوهم 

فيبرشح بحسِن العاِبِة، ومجوِل اخلامتِة، يا َمنح وصلَت َمنح َِطَعَك، وأحسلنت إىل ملن 

ِذي َبوحنََك َوَبوحنَُه َعلَداَوٌة َكَيىَّلُه َويِلٌّ مَحِلوٌم    ا الَّ ََ َسُن َفٌِ تِي ِهَي َأحح َفعح بِالَّ أساَء إلوك و ادح

 . 

 َل ما فعَل ال اعُر دا هجره أِارُبه وأساؤوا إلوه  وما أمج

 رأيت اىثالما بوننا فرِعته  برفُلي

 وأبرأت غل الودر منله توسلعا   

 فيصفيت ىار اْلرب بونلي وبونله  
0 

 وإحوائي وِد يرِع الثلم 

 بحلمي كام ي فى باألدوية الكلم

 فيصبح بعد اْلرب وهو لنا سل
0  
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 اخلطبة الثاىوة

 أما بعد. 

ِحِم، فٌهنا سبٌب للعنِة الِلِ وسخطِه وعُابِه، ِلال  احذروا أَيا ادًمنون من ِطوعِة الرَّ

َحلاَمُكمح   طُِّعلوا َأرح َُ ِض َوُت َرح ِسُدوا ِا األح وحُتمح َأنح ُتفح ( 22الِل تعاىل  وَفَهلح َعَسوحُتمح إِنح َتَولَّ

للِذيَن َلَعللنَُهُم ا َمللى َأبحَوللاَرُهمح ُأوَلِئللَك الَّ ُهمح َوَأعح ، ويُللول جللل وعللال  لِلَُّ َفَيَصللمَّ

َطُعلوَن َملا َأَملَر الِلَُّ بِلِه َأنح ُيوَصلَل  ُح ِِلِه َوَي لِد ِموَثا لَد الِلَِّ ِملنح َبعح ُضوَن َعهح ُُ ِذيَن َينح وَوالَّ

نَُة َوَيُمح ُسوُء الدَّ  ِض ُأوَلِئَك َيُُم اللَّعح َرح ِسُدوَن ِا األح  . اِر َوُيفح

من حديث أيب هريرَة  ريض الِل عنه أن النبليَّ صلذ الِل علوله  "صحوِح مسلم"وا 

حُم، فقالوت  ذوذا مقواُم »وسلم ِال  انَّ اهللَ خَلَق اخللَق حتى ا ا فُرَغ منهم نامت الرَّ

نا:  ىعم، يما ترَضنْيَ ين يِصَل من َوَصَلك، وينَ َع من نَ َعوك؟  ؟العائِِذ من الق وعةِ 

 .«الت  بذ، نا:  فذاك لِك ن

ال   »وعن جبر بن مطعم  ريض الِل عنه  ِال  ِال رسوُل الِل صذ الِل علوله وسللم

 .«يدخُل اجلنََّة ناطُع َرِحم

حِم من كبائِر الذىوِب، وعظائِم السوئاِت.   وهذا كلُّه يبنُي أن ِطوعَة الرَّ
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ُِمُتم بام أوجَب الِلُ فاتُوا الِلَ عباَد الِلِ، وِصُلوا أرحاَمكم، و اىظروا ا أِاِربِكم، هل 

علوكم، من صلتِِهم واإلحساِن إلوهم، فلٌنَّ الِلَ جلل وعلال ِلد ِلَرَن ِطوعلَة اللرحِم 

 باإلفساِد ا األرِض. 

ِد أمَر الِلُ تعلاىل باإِلصلالِ  ا األرِض وصللِة األرحلاِم، "ِال ابُن كثٍر رمحه الِل  

 . ( "ا ادُاِل والفعاِل وبذِل األموالِ  وهو اإلحساُن إىل األِارِب 

 

 

                                 


