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املقدمة


احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل حبيبي رمحة اهلل
الصادق االمني ،وعىل أرحامه الطيبني الطاهرين ،ومن ِ
وص َلهم وثبت
عىل ذلك اىل يوم الدين ..وبعد:

خلقنا الباري سبحانه وتعاىل -عىل بسيطته الرائعة -عىل شكل

وجبلت عليه فطرته باجلنوح
جمموعات مرتكزة عىل ما ُطبع به االنسان ُ
واالنجذاب نحو اآلخر! فصار هكذا االنسان يعرف بأنه كائن اجتامعي
بطبعه ..وهذا الطبع ان صح التعبري ما أودعه اهلل -جل ثناؤه -اّإل حلكمة

هو قدّ رها يف خلقه الكريم ..وحسب تقديرنا فإن هذا ما هو اّإل رافد من
تلك الروافد التي هيأها العليم احلكيم لتعزيز الوحدة واجلامعة يف جمتمعاتنا
االسالمية! بام يرتتب عىل ذلك نوع من اهلالة واهليبة هلذا التكتل الذي أراد

له العظيم سبحانه القوة والرفعة واالزدهار! وبالتايل دفع مرشوع األمة
احلضاري بجانبيه الديني والدنيوي واعطاؤه زمخا كبريا للسري قدما اىل
االمام ..وألجل ذلك فقد وضع اهلل تعاىل ضامنات عديدة للحيلولة دون

تفكك املجتمع وانحالله! وصلة الرحم هي األبرز من هذه الضامنات،
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السيام بعد ما أكد عليها القرآن الكريم كام أكدته من بعده السنة املطهرة.
ومما رغبنا وأخذ بأيدينا يف الكتابة هبذا املوضوع تلك احلاجة املاسة

التي نلحظها اليوم يف جمتمعاتنا التي رزخت تعيش حتت تأثري الثقافات
الوافدة واملحاكاة املنحرفة التي أثرت عىل قيم وعادات العيش املشرتك!

وبدأنا نعاين أزمة يف االنتامء واهلوية مع األسف! حتى وصل بنا احلال أن

نجد كثريا من ارسنا وبيوتنا تعاين التشيض والتنافر وألسباب تافهة غري
مقنعة! لذلك ومن واقع املسؤولية التي انيطت من قبل شعبة الدراسات

التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية التابع يف العتبة العباسية املرشفة
حفظها اهلل من كل سوء ومكروه آلينا ان نكتب يف صلة الرحم مستلهمني
تلك املعاين التي جادها علينا الثقالن :فرقان احلق ،والعرتة املطهرة وفق

رؤية اجتامعية ونفسية ال تنفصل عن حارضنا الذي نعيش فيه وواقعنا
الذي نكتوي بآالمه ..وبالتايل نأمل أن نكون قد قدمنا حلوال ومعاجلات
اكثر واقعية ،فيها يشء من املصارحة والتفاعلية ،وجنحنا بعض اليشء اىل

استقدام اخلطاب العاطفي واستثامره يف أكثر من مكان يف هذه الوريقات

البسيطة ،جمتنبني قدر االمكان تلك اخلطابية التي أصبحت مملة ال تسمن
وال تغني من جوع؛ ألهنا صارت أسلوبا غري ٍ
جمد يف استجذاب الناس
واستهوائهم لقراءة الكتب ومن ثم تفعيلها عىل أرض الواقع لتكون ذات

فائدة للفرد واملجتمع ..نسأله تعاىل أن جيعلنا ممن ُينتفع به ويتقبل بسيط ما

قدمناه يف ميزان أعاملنا ..إنه سميع جميب.
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الرحم يف اللغة
إن لفظ الرحم مل يكن عىل ق��راءة واح��دة ،فقد جاء عىل ثالث
ِ
والر ْحم) وهي لغة تعني (موضع
والر ُحم ِّ
(الرحم َّ
قراءات خمتلفة وهي َّ

تكوين اجلنني ووعاءه يف البطن ،والقرابة أو أسباهبا (يذكر ويؤنث)،
ومجعها :أرحام ،وذوو األرحام األقارب الذين ليسوا من العصبة وال

من ذوي الفروض كبنات اإلخوة وبنات األعامم ،و(الرحم) داء يأخذ
األنثى يف الرحم فال تقبل اللقاح)(((.
�صلة الرحم يف اال�صطالح
صلة الرحم يف االصطالح هلا تعاريف عدة تكاد تكون متفقة

يف املعنى واملفهوم متغايرة بعض اليشء يف اللفظ ،وأعتقد أن أشمل

تعريف هلا هو أهنا :تعني التواصل مع أقرباء الشخص من جهة أبيه أو
أمه وإقامة أحسن العالقات املبنية عىل حسن املعارشة وتقديم املساعدة
هلم عند احلاجة والقيام بالواجب معهم من حيث الزيارة وعيادة املرىض
منهم ومشاركتهم يف أفراحهم وأحزاهنم وإبداء االهتامم هبم وجماملتهم

والسؤال عنهم يف كل حال.

((( املعجم الوسيط :ج ،1ص.335
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الرحم يف القر�آن الكرمي
جاء التوكيد عىل صلة الرحم يف القرآن الكريم بأكثر من موضع،

وهذا إن دل عىل يشء إنام يدل عىل امهية الرحم يف اسالمنا العظيم،
﴿و ُأو ُل��و أْالَ ْر َح��ا ِم َب ْع ُض ُه ْم
فمثال يف سورة االنفال يقول احلق تعاىلَ :

َاب اهلل إِ َّن اهلل بِك ُِّل يَ ٍ ِ
ض يِف كِت ِ
َأ ْو ىَل بِ َب ْع ٍ
يم﴾((( ،أي االرحام أوىل
شء َعل ٌ
ْ
باإلحسان والعطف واملغفرة واملحبة والتودد واملساعدة واالرث ،وما

اىل ذلك.

وبالطبع فإن هذه االولوية مل ِ
تأت اعتباطا ،وانام منشؤها الرحم

الواحدة التي ينتمي اليها ذوو الرحم ،واحلنني اخلاص والعاطفة التي
جتذب بعضهم اىل بعض ،حتى وان حصلت بينهم مشادات وخماصامت

طارئة التي ربام تحُ دث نوعا من العداء والكراهية املؤقتة التي التصمد
فمن
أمام أي موقف هيز مشاعر احلنان والعطف جتاه اآلخر القريب! َ

حتنو عليهم؟
أقرب إليك من أرحامك حتى َ

ومن أجل ذلك فقد أكد القرآن عىل االحسان اىل االقرباء فقال
جل وعال﴿ :وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا ِمي َث َ ِ
سائِ َ
ون إِ اَّل اهلل َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن
يل اَل َت ْع ُبدُ َ
َ
اق َبني إِ رْ َ
إِ ْح َسانًا َو ِذي ا ْل ُق ْر َبى﴾((( ،وقال يف آية أخرى من سورة أخرى﴿ :إِ َّن اهلل
َاء ِذي ا ْل ُقربى وينْهى ع ِن ا ْل َفح َش ِ
ان وإِيت ِ
َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َو إْ ِ
اء َوا مْلنْك َِر
ْ
َْ ََ َ َ
ال ْح َس ِ َ
((( سورة االنفال.75 :
((( سورة البقرة.83 :
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ون﴾((( ،بل ان بعض اآليات الكريامت
َوا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظك ُْم َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ

حضت وبصيغة األمر عىل إيتاء املال لالقرباء وكأهنم رشكاء يف املال،
ّ
حيث قال﴿ :و ِ
آت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح � َّق � ُه﴾((( ،وق��ال يف موضع آخر:
َ
﴿وآتَى ا مْل َال َع ىَل ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى﴾((( ،وقد ورد يف احلض عىل القربى
َ
يف القرآن بإحدى عرشة مرة ،وما هذا التأكيد عىل الصلة الرمحية اّإل
لألمهية الكربى التي تتصف هبا وما يتأتى منها وما يرتتب عليها من
االمور والقضايا ذات الصلة بالفرد واألمة بشكل عام.
الرحم يف ال�سنة
جيب أن نعلم أن االرح��ام إذا صلحت صلح أمر هذه االمة،

واخرض عودها ،واثمرت شجرهتا ،وقد اكد االسالم عىل شأهنا أي
َّ
تأكيد ،وجعل للرحم من الثواب العظيم ما يرغب الناس اليه ،قال
احلبيب املصطفى« :من رعى حق قرابات أبويه ُاعطي يف اجلنة

الف الف درجة ،بعد ما بني كل درجتني حرض الفرس اجلواد املضمر،

مائة سنة»((( ،وان من أهم ما تتميز به صلة الرحم أن ثواهبا ال يقترص

عىل اآلخ��رة ،وانام ثواهبا يف الدنيا أيضا ،وهذا مما رصح به الشفيع
((( سورة النحل.90:
((( سورة االرساء.26:
((( سورة البقرة.177:
((( البحار:ج ،71ص ،90ح .8مستدرك الوسائل ج ،12ص،378
ح.14341
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املصطفى عندما قال احلديث الرشيف« :ان املعروف يمنع مصارع

السوء ،وأن الصدقة تطفئ غضب الرب ،وصلة الرحم تزيد يف العمر،

وتنفي الفقر»((( ،فيا عجبا حلالنا هذه االيام نحن املسلمون إذ نجد أكثرنا
قد أخذ اهلم منه مأخذا كبريا! وأصبح يفكر ويسعى كيف يتجنب الفقر

والعوز! ويف ديننا وعقيدتنا االسالمية يوجد احلل االمثل واالبسط
واالرسع! اتجّ ر بالقليل تتجنب الكثري وتأخذ االكثر! اعط القليل من
وقتك وجمهودك ألرحامك وصلهم بام أمر اهلل -جل ذكره -جتد ما فيه

اخلري الوفري! فياهلا من جتارة مربحة! كام اهنا يف الوقت نفسه جتنبنا قرص
شكل علينا م ِ
األجل ومتنحنا زيادة يف العمر! وهنا لربام ي ِ
شكل ويقول:
ُ
ُ
هم االنسان املؤمن هو طول العمر؟ وهل يتوافق ذلك مع الزهد
هل ُّ

بالدنيا وحب الرحيل منها اىل دار النعيم واخللود؟ واجلواب عىل ذلك
بسيط جدا وهو أن املؤمن صحيح يمتلك من الزهد ما جيعله يزدري

الدنيا وما فيها! ولكن يف الوقت نفسه هنالك جنوح فطري لدى
االنسان يف البقاء عىل قيد احلياة وعدم مفارقة األهل والعشرية واألحبة

واجلريان! كام أن مديد العمر هذا سيزيد من رقي صاحبه نحو االفضل

وأنه سيكون دليل هدى لآلخرين! فهل يظن أحد ما بأن اهلل يؤخر
شخصا ما يف أجله نتيجة ألعامل فيها رضا الباري سبحانه ثم بعد ذلك

ال يكون ذلك املدد يف صالح العبد املؤمن! إن ذلك خالف احلكمة التي
هي صفة من صفات احلق سبحانه! فهل جزاء اإلحسان اّإل اإلحسان؟
((( دعائم االسالم ،ج ،2ص  .189قرب االسناد :ص .37
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وعلينا االطمئنان بأن هذا اليشء خاضع للقوانني الكونية التي

اقرها اهلل يف ملكه وال يمكن التخلف عن هذا القانون الثابت ،وإن
وجد البعض أن هناك نامذج كانت تقوم بام أمر اهلل من صلة للرحم

لكنها مل تعش طويال! ولربام كان عمرها أقل من عمر ذلك الذي قطع

رمحه! فهل هلذه القاعدة من شواذ؟ إن االجابة عىل ذلك هي أن االنسان
الذي يصل رمحه ويموت بعمر قصري ربام لو كان قاطعا ملات قبل ذلك

احلني بسنوات ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر من قال ان ذلك
الشخص كانت صلته هلل ومل تكن ألمر آخر بعيد عن احلق والدين!

فكم من أعامل ظاهرها عظيم ولكن باطنها وضيع ورذيل؛ ألن ما كان

هلل ينمو وما كان لغريه يذهب جفاء!

ولو تأملنا يف حديث املصطفى الذي رضب فيه املثل اجليل

الذي ال حيتمل التأويل أو املجاز حيث قال« :إن املرء ليصل رمحه،
وما بقي من عمره اّإل ثالث سنني ،فيمدها اهلل اىل ثالث وثالثني سنة،

وإن املرء ليقطع رمحه وقد بقي من عمره ثالث وثالثون سنة ،فيقرصها
اهلل اىل ثالث سنني»((( ،وقد أكد االمام عيل هذا اليشء عندما قال

لصاحبه نوف البكايل« :يانوف :صل رمحك ،يزيد اهلل يف عمرك»(((،
فصلة الرحم سبب ،والزيادة يف العمر نتيجة حتمية هلا.
((( الوسائل :ج ،21ص ،537ح.27799
((( البحار :ج ،71ص ،89ح.4
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�أهم مظاهر �صلة الرحم
لصلة الرحم كثري من املظاهر و املصاديق التي تفي هبا ،وأهم هذه

املظاهر هي:

 .1زيارة الأرحام:
متثل زيارة االرح��ام أبرز مظاهر صلتهم ومن أكثرها فعالية يف

التأثري االجيايب! وبالتجربة فإن التواصل جيعل من احلياة شيئا مجيال تتسم

باحلركة والتغيري والتفاعل! وال تقولوا أو تتعذروا بمشاغل احلياة التي
كثرت؛ ألننا سنقول لكم :نعم ،زمحة احلياة هذه االيام وكثرة مشاغلها

ربام تومهنا بالذي اعتذرتم به ،ولكن يف الوقت نفسه نجد أن وسائل

االتصال والنقل قد تعددت وتطورت اىل احلد الذي وصلنا فيه بمنة
اهلل ورمحته أن ال يوجد مكان اّإل وأنت تستطيع الوصول إليه بسهولة!
 .2تقدمي امل�ساعدة لهم:
إن تقديم يد العون اىل االرحام عندما حيتاجون اىل بعض املساعدة

يشء أصيل وجوهري من صلة الرحم ،كإعطائك املحتاج منهم بعض

املال الذي حيتاجه ،أو أي حاجة أخرى كان هو يف عوز هلا وفاقة.
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 .3ال�س�ؤال والتودد لهم يف كل حال من الأحوال:
إن السؤال عن األرحام فيه الرضا هلل سبحانه وإثارة احلب بني

األقرباء ،وبحمد اهلل فإن التطور يف أجهزة االتصال مل يبق أي عذر لنا؛

فأنت بدقيقة واحدة ال أكثر تستطيع أن تسأل وتسلم عىل أرحامك! وال
خيفى أبدا ما للتودد واملحبة من أمهية كربى بني ذوي القربى؛ فهي التي

جتذب بعضهم لبعض ،وهي التي تقوي الرتابط بينهم فتجعل منهم

كتلة واحدة ..كأهنم بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا!
 .4م�شاركتهم يف �أفراحهم و�أحزانهم:

من منّا مل َير ما فعلته مشاركة األقرباء واألرحام يف أحزان أقارهبم

وأفراحهم؟ نعم ،إهنا ظرف مناسب جدا يف تدعيم عالقاهتم وترابطهم،
وفوق ذلك فهي فرصة ال تعوض إلذابة ما كدّ ر صفوة تلك العالقة
من سوء فهم أو مشكل قد طرأ بينهم وترتب عليه نوع من العداوة

والبغضاء.

 .5الدعاء لهم باخلري واليمن والربكة:
هنالك بعض من الناس قد غابوا أو غ ّيبوا عن أرحامهم وأهليهم!

السبل عن داره وديرته ومل ُي ْس َت َطع الوصول
كشخص مثال قد تقطعت به ُ
أو االتصال به! فحري بنا أخويت حينئذ التوجه اىل الباري الذي ال

يعجزه يشء أبدا ،ونتوسل إليه بعباده املخلصني حممد وآله صلوات اهلل

عليهم امجعني أن يرمحنا وحيفظ أرحامنا وأن يمن عليهم باخلري والربكة،
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ففي ذلك إجزاء لصلة الرحم التي أمرنا هبا اهلل سبحانه.
عربة وفائدة
لو تأملنا يف تراثنا االسالمي العظيم الذي أثراه آل البيت من

عبق الرسالة وأرجيها األصيل لوجدنا نامذج التعد وال حتىص من العرب
والفوائد الدينية واإليامنية ،كيف ال وهم معدن النبوة وعامد الرسالة؟

ويكفينا التأمل يف قصة واحدة عن الصادق املصدق لنرى منهم

املوعظة احلسنة احلقة التي ال جيارهيا جملدات من الكالم يف صلة الرحم!
فعن ساملة موالة أيب عبد اهلل الصادق قالت« :كنت عند أيب

عبد اهلل حني حرضته الوفاة ،و ُاغمي عليه ،فلام أفاق قالُ :اعطوا

احلسن بن عيل بن عيل بن احلسني -وهو االفطس -سبعني دينارا،
واعطوا فالنا كذا ،وفالنا كذا ،فقلت أتعطي رجال محل عليك بالشفرة

يريد أن يقتلك؟ قال :تريدين أن ال أكون من الذين قال اهلل:
ِ
ِ
ي َش ْو َن َر هَّ ُب ْم َو خَ َ
وص َل َو خَ ْ
وء
يا ُف َ
ين َي ِص ُل َ
ون َما َأ َم َر اهلل بِه َأ ْن ُي َ
﴿وا َّلذ َ
َ
ون ُس َ
الحِْ َس ِ
اب﴾((( ،نعم ،يا ساملة :إن اهلل خلق اجلنة فطيبها ،وطيب رحيها،
وان رحيها ليوجد من مسرية ألفي عام ،فال جيد رحيها ّ
عاق ،وال قاطع

رحم»(((.

إننا ال نتعجب من هذا اليشء أبدا؛ الن اسالم الرمحة قد أمرنا
((( سورة الرعد.21 :
((( الغيبة للطويس :ص.196
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﴿و َأ ْن
عمن ال صلة لنا معه يف الرحم! حيث قال ّ
عز اسمهَ :
بالعفو ّ
َت ْع ُفوا َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى﴾((( ،وقال تعاىل كذلك يف آية أخرى من سورة
ِِ
ِ
ثانيةِ ُ :
ني﴾((( ،فكيف
﴿خذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر بِا ْل ُع ْرف َو َأ ْع ِر ْض َع ِن الجْ اهل َ
بذي الرحم؟! وكيف بمن تربطنا معه رابطة الدم واالنتامء اىل رحم

واحدة! طبيعي جدا أن خيطأ االنسان جتاه اآلخرين ومنهم األرحام،

هذه سنة البرش خيطئون ويغفلون ،ولكن أليس للعرشة من خاطر؟!

أليس لتلك األيام والسنني التي أمضيناها مع أرحامنا وأقربائنا من
وسيلة يف جتاوز ما يعرتي العالقة الطيبة بني األقارب واألحبة من كدر

أو يشء من الضغينة؟ وهل وصل بنا اجلفاء اىل هذا املستوى واحلد من

عدم التجاوز؟! إن االنسان الذي يتمتع بضمري ينبض باحلياة ال يمكن
له أن جينح اىل ذلك أبدا!

�أين نحن ونعمة الرحم؟
ان الرحم نعمة من أن ُعم االسالم التي افاضها علينا وذلك من

خالل تأكيده عىل صلته ،وهي ميزة من مميزات املجتمع االسالمي التي

امتاز هبا! اّإل اننا -مع شديد االسف -نجد ذلك املجتمع مل يستثمر هذه
العالقات بشكلها األمثل واألحسن يف تقديم انموذج اجتامعي رائع

جدا يشار له بالبنان! وربام يسأل سائل ويقول :ملاذا؟ اجلواب حسب
((( سورة البقرة.237 :
((( سورة االعراف.199 :
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تقديرنا يعود لعدة أسباب منها:
 .1االبتعاد عن جوهر الدين القويم واغرتاب مضامينه احلقيقية؛

ألن الدين أفضل ضامنة الستلهام القيم االخالقية ومفاهيمها احلقة

التي امرنا احلق تعاىل باتباعها ،والسري عىل خطاها ،والتي من أمهها
الر ِحم ،وحسب ما أظن فإن هذا االبتعاد سببه فقدان االمة للواعظني
َ
املثقفني الذين خياطبون الناس بعقلية ذكية ومتنورة متصفة باملسؤولية

جتاه حال األمة ،يستطيعون بذلك االستحواذ عىل قلوب اجلامهري ،ومن
ثم صياغتهم بالشكل الذي يرتضيه اسالمنا العظيم!
ّ

 .2اهنامك الناس خلف املغريات الدنيوية التي من شأهنا إهلاء

الناس عن أرحامهم وإرخاء التواصل بينهم! حتى وجدنا -مع االسف
الشديد -أن بعض الناس ال يعرف أسامء بعض من أقربائه؟ ملاذا يا
ترى؟ فاجلواب واضح وال حيتاج اىل تعليق مفصل!

 .3عدم معاجلة املشاكل النامجة عن خالفات بسيطة! فاحلبة

بالنتيجة ستكون قبة عىل حدّ قول املثل املشهور ،فنحن نشاهد كثريا

من املشاكل التي ال تستحق أو حتتاج يف ح ّلها اىل أكثر من بضعة كلامت!
لكنها مع كل األسى ترتك عىل غارهبا فترسي كالنار يف اهلشيم! فحرب

البسوس يف اجلاهلية والتي نشبت بني أبناء وائل بن ربيعة استمرت ما

يقرب من اربعني عاما وهم بنو عمومة ورحم واحد! والسبب الذي
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أشعل نار احلرب كان تافها جدا جدا! قتل حيوان أوصلهم الرواح
بقيت تزهق زهاء أربعني سنة! فكم من بسوس نسمع ونرى يف جمتمعاتنا

هذه االيام؟ ونحن يفرتض بنا أننا قد جتاوزنا تلك السلوكيات اجلاهلية
البعيدة عن الدين واالنسانية واحلضارة!

 .4ميل أغلب رشائح جمتمعاتنا هذه االيام اىل التقليد واملحاكاة

والسطحية يف عالقاهتا الرمحية! وكأننا أمة بال هوية؟ فياهلا من مصيبة

أن جتد شبابنا يتنكرون لعاداهتم األصيلة ويميلون اىل االستغراب
واستجالب القيم األجنبية التي ال ترقى اىل أدنى مستوى من مقومات

االنسانية فضال عن اغرتاهبا العقالئي!

 .5ركون كثري من مؤسساتنا الفكرية والثقافية اىل الروتني والعمل

وفق رؤى وطرائق أكل عليها الدهر ورشب! وأضحت ال تتعدى

اجلانب االعالمي الدعائي! حتى أن البعض منها صار يفتقد للنية
الصادقة يف إصالح حال الناس ،ألن أكثرها بني عىل مصالح فردية

وفئوية ض ّيقة!

تو�صيات لتنمية �صلة الرحم
ربام كان يقال سابقا :كيف يمكن التواصل مع االرح��ام وهم

هبذا العدد وهذا التباعد املكاين ،يف زمن بدت احلياة زمحة ال جمال
فيها للزيارات وتضييع الوقت يف امور جانبية ال تغني وال تسمن من
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جوع؟! وما اىل ذلك من هتويالت شيطانية وعقبات يصطنعها الشيطان
يف انفسنا فتبدو وكأهنا مستحيلة! إهنا إحياءات ابليسية ليس اّإل!

فالبد لكل واحد منا حينام يشعر بتقصري جتاه رمحه واقربائه ان

يعمد اىل جمموعة من التوصيات واملعاجلات التي يمكن من خالهلا

القضاء عىل هذه القطيعة ،ومد جسور التواصل بني االهل واالقارب
واالرحام ،لتجنب القطيعة ونتائجها الوخيمة ،وأهم تلك التوصيات

هي:

 .1التأمل الدائم واملستمر يف اآليات واالحاديث التي تتحدث

عن الرحم وحيثياته وما يرتبط به؛ ألهنا تتبع أسلوب الرتغيب من جهة
والرتهيب من جهة أخرى ،تذكرنا بنعم اهلل التي أعدها ألهل التواصل

مع أرحامهم ،وحتذرنا عواقب القطيعة جتاههم؛ ألن أكثر طرق احلرام
واملعصية والرذيلة متأتية من الغفلة عن منهج احلق املبني.

 .2تذكر أن االرحام سند لك أيام املحن والشدائد ،فكل إنسان

البد وان يمر بعقبات وهنات يف هذه الدنيا الطويلة العريضة ،فيحتاج
حينئذ اىل املساعدة! سواء كانت هذه املساعدة مادية ام معنوية! فمن

أين تأيت املساعدة إن مل يكن لك أرح��ام يعطفون عليك ويشفقون
بحالك؟ وهل من أحد حينو عليك أكثر من رمحك؟ خاصة واننا نعيش

يف جمتمعات رشقية ال حتيد عن هكذا قيم واعتبارات! واىل هذا اليشء
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أشار الويص يف احدى خطبه حيث قال« :أهيا الناس ،إنه ال يستغني
الرجل وان كان ذا مال عن عرتته (عشريته) ،ودفاعهم عنه بأيدهيم
وألسنتهم ،وهم أعظم الناس حيطة من ورائه وأملّهم لشعثه ،وأعطفهم

عليه عند نازلة اذا نزلت به ولسان الصدق جيعله اهلل للمرء يف الناس خري
له من املال يرثه غريه»((( ،اهنا كلامت ٍ
عامل يف االجتامع وحركته التطورية!
 .3العمل عىل اث��ارة املحبة وال��ود واحلنني بينكم من خالل

الدعوات املتبادلة ،خاصة اذا ُخللت هذه الدعوات ببعض الوالئم أو
اهلدايا ،جرب ذلك وستجد أثره واضحا جليا عىل العالقة فيام بينكم.

 .4االستفادة من التكنلوجيا احلديثة يف متتني العالقات الرمحية،

وذلك باستخدام أجهزة اهلاتف واالنرتنت ،واالستفادة من مواقع
التواصل االجتامعي واستثامرها اجيابا بام يتالءم وأدبياتنا االسالمية.

 .5عمل زيارات دورية بني احلني واآلخر بني األهل واألقارب،

خاصة أيام العطل؛ ألن ذلك من شأنه تعويد األرحام وتطبيع بعضهم

عىل بعض ،كام انه يعمل عىل إثارة الشوق واحلنني يف قلوهبم خاصة إذا

ما تأخروا يف التزاور بينهم! وال ننسى املناسبات املفرحة أو احلزينة!
فإهنا ظروف ممتازة يف إنعاش العالقة احلميمية بني االقارب وجتديدها!

 .6االنتباه اىل ان التواصل مع االرحام فيه اجيابية كبرية عىل الصحة
((( هنج البالغة :اخلطبة .23
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النفسية! وذلك من خالل التفريغ املستمر للشحنات االنفعالية الناجتة
عن العمل ومشاغل احلياة املعقدة ومشاكلها! وتنفيس اهلموم عن
طريق تبادل اطراف احلديث وما يقوم به االرحام من مواساة لبعضهم

البعض! وثار عجبي وأنا أقرأ يف أحاديث الرحم عندما وجدت أن
االم��ام الباقر يقول« :صلة الرحم حتسن ُ
َّ
الكف
اخل ُلق وت َُس ِّمح

وتط ّيب النفس  ،(((»..فرب سائل ُيشكل ويقول :ما عالقة الرحم
بتطييب النفس؟ وجوابه هو اإلجيابيات املهمة التي لوحظت من قبل
علامء النفس واالجتامع! وما توصلوا إليه من نتاجات عظيمة للرحم

تعود باخلري عىل اإلنسان وصحته.

 .7إن االرحام يشكلون واجهة اجتامعية معنوية ومادية للفرد

تزيد من مقبوليته واحرتامه ،فيشعر بعد ذلك ان له وزنه وأمهيته وسط

جمتمعه الذي يعيش فيه!

 .8االلتفاف حول شخصية ذات وجاهة وجاذبية داخل العشرية،

تتمتع بعالقات طيبة مع اجلميع؛ لتكون حمركا وموجها هلم نحو
التعاون والتآلف والتنظيم ،لينعم اجلميع بصلة رمحية رائعة وقوية ال

هتزها عاديات الدهر وتقلباته!

((( الكايف ،للكليني ،ج ،2ص .152
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الوقاية خري من العالج
أتذكر حينام كنت طفال صغريا ،كيف كانت الزيارات املتبادلة

مع االقرباء واالحبة تثري الود والشغف واالرتياح! وما ترتكه من آثار
مجيلة وانطباعات إجيابية ما زالت أصداؤها ترن يف ذاكريت! إهنا ذكريات

متأصلة ومتجذرة يف أعامق قلبي ال يمكن أن تمُ حا! فأصبحت منهال
ألتجئ إليه عند الشعور بالضمأ! ألنتهل منه ما يروي عطش غربة

الروح واالهنامك يف احلضارة املادية ،يف زمن أصبح فيه أهل الفطرة
مغمورين والجئني! كل ذلك يبني لنا ويظهر االمهية الكبرية لذلك
التواصل ودوره يف برجمة القيم واملفاهيم التي تؤصل العالقة الرمحية
وترفدها بالطاقة فيام بعد! وبالتايل سنحصل عىل ناشئة مهيئني الستقبال

تلك املفاهيم والقيم الرمحية االسالمية االصيلة ليصبح كل واحد منهم

مندك ًا هبا وال حييد عنها أبدا! ملاذا؟ اجلواب حسب رأي علامء النفس

واالجتامع هو أن االطفال يف املراحل االولية تكون لدهيم مستقبالت
فطرية لكل ما ُيمىل هلم ،فالطفل كالورقة البيضاء ٍ
خال من أي إمالءات
عقدية مسبقة تقف عائقا أمام أي تأثري جديد! فعندما تتشكل تلك

االنطباعات احلميدة واالجيابية عن االقرباء واالرحام من خالل الود
والتواصل املستمر بينهم ،فإهنا تعمل عملها العظيم أيام ِ
الكبرَ  ،وكام

قيل :التعلم يف الصغر كالنقش عىل احلجر ،والتعلم يف الكرب كالنقش
يف البحر! وهذه حقيقة واضحة وواقع ملموس يف بيئاتنا االجتامعية!
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إن عملية استدخال االنطباعات اجليدة يف الطفل وحقنها إياه

لكفيلة بتنميطه مستقبال وتشكيله بام يتالءم وتلك االنطباعات ،فهو

يرى التواصل مع األرحام ويرى احلب والود واالحرتام ،وفوق ذلك
يرى طعم البهجة والفرح والرسور يف نفسه! فيحدث نتيجة لذلك نوع

من االرتباط املتامسك ما بني صلة الرحم من جهة وتلك االنطباعات
من جهة أخرى! نجني أثرها الربيء يف املستقبل ،ونكون بذلك قد

حصنّا صغارنا من آفة قطيعة الرحم وجنبناهم الوقوع يف عواقبها!
ّ
التكنولوجيا نعمة على الرحم �أم نقمة؟

إن التطور التكنولوجي الذي حدث ومازال يتقدم ،قد غيرّ كثريا

من العادات والسلوكيات لدى أغلب فئات املجتمع ،وفوق ذلك

كثرت مبتكرات االهلاء وتعددت أوجهها! وصار كثري من الناس يقيض

أكثر أوقاته يف تلك االشياء!

فالتكنولوجيا سالح ذو حدين! من جانب هي قربت لنا البعيد،

وسهلت الصعاب ،واخترصت الزمان ،ووفرت علينا اجلهد ،وفتحت
ّ
جماالت ال حرص هلا يف العيش والتكسب! اىل غري ذلك من نعم أتتنا

من فيضها ومبتكراهتا! ولكن يف الوقت نفسه فإن االستخدام السيئ

هلا قد أنتج لنا سلوكيات وربام أصبحت عند البعض عادات من شأهنا
ان تؤثر سلبا عىل كثري من متبنيها! ومن السلوكيات تلك والظواهر هي
االنحالل من كل أشكال القيم الدينية والقيود االجتامعية التي ُينظر
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اليها عىل اهنا مكبالت وموانع تؤدي نتيجتها اىل ختلف الفرد واملجتمع

عىل حد سواء!

إن هذه الظاهرة وغريها قد أتتنا -حسب ظنّي -مع تطور وسائل

االتصال احلديثة التي من شأهنا أن نقلت لنا عادات وتقاليد املجتمعات
الغربية والرشقية املنحلة! مع ما نعانيه -نحن العرب واملسلمون -من

فقدان للهوية وأزمة يف األيديولوجيا! إضافة اىل ذلك فإهنا تشكل عامال
رئيسيا من عوامل اإلهلاء وتضييع الوقت! يف زمن أحوج ما نكون

فيه إىل استثامر الوقت وعدم التفريط به ،وتوظيفه يف العمل والعلم
والعبادة! فمثال يل صديق يأيت إ ّيل يوميا ويتحدث يل عن مغامراته يف

لعبه التي جيرهيا عىل االنرتنت مع جمموعة من اهلواة وعشاق اللعب!
حتى اتضح يل من كالمه أنه مدمن عىل االنرتنت وبراجمه امللهيه! وذات

يوم أخذ يرسد يل كعادته ما حدث له يف ليلته املاضية ،حتى أثار فضويل!
فوجهت إليه سؤاال ربام فيه بعض اإلحراج! وقلت له :أخي العزيز إذا
كنت كل يوم -كام تقول -تقيض ليلك مع االنرتنت وبراجمه ولعبه إىل

وقت متأخر! ثم تنام وال تنهض اّإل بعد أن يدق جرس الساعة مؤذنا
بالذهاب اىل العمل! لتنهي معظم هنارك فيه! ثم تذهب اىل البيت ،ومل

يبق لك من الوقت اّإل ٌ
قليل! علك تقيض فيه بعض حاجات بيتك
وعسى أن تظفر بعدها بيشء من الراحة أو القيلولة! لتنهي بذلك هنارا

بأكمله يف العمل واحلاجة! وليال مع االنرتنت وبراجمه وألعابه! فامذا
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أبقيت ألهلك وزوجتك وأرحامك؟! أليس هلم حق عليك..؟! فهل

عم ستؤول إليه عالقة هذا
تستطيع -أخي القارئ -أن ترسم يل خمططا اّ
الرجل مع أهله مستقبال؟ ال شك أهنا ستكون عالقة جافة وجامدة
خالية من الشاعرية واإلثارة والتجديد! فكيف الوصال والتواصل و

الوقت كله عمل وانرتنت وهلو ولعب!

ولكن من جانب آخر فإن التكنولوجيا قد جادت علينا بأشياء لو

استثمرناها ألنشأنا عالقات رمحية واجتامعية ممتازة! فهل يستطيع أحد
ما أن ينكر فائدة اهلاتف واالنرتنت يف دعم تلك العالقات وتعزيزها؟
�آثار �صلة الرحم على الفرد
إن لصلة الرحم بشكل عام آثارا مهمة جدا عىل الفرد الذي هيتم هبا

ويؤدهيا بأتم وجه ..وهذه اآلثار منها ما هو مادي دنيوي بحت ومنها ما
هو معنوي دنيوي أو ُاخروي! وأبرز هذه اآلثار هي:
 .1صلة الرحم تزكي األعامل.
 .2صلة الرحم تنمي األموال.
 .3صلة الرحم تدفع البلوى.
 .4صلة الرحم تيرس احلساب.
 .5صلة الرحم تنسئ يف األجل.
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 .6صلة الرحم هتون سكرات املوت.
 .7صلة الرحم تقي ميتة السوء.
وهذه اآلثار ُذكر بعض منها يف حديث االمام الباقر سالم اهلل عليه

الذي قال فيه« :صلة الرحم تزكي االعامل ،وتنمي االموال ،وتدفع

البلوى ،وتيرس احلساب ،وتنسئ يف األجل»((( ،أما األثران األخريان
فقد ورد عن أمري املؤمنني سالم اهلل عليه أنه قال« :قال رسول اهلل:

صلة الرحم هتون احلساب وتقي ميتة السوء»(((.
�صلة الرحم و�أثرها على املجتمع

من يقرأ يف أدبيات القرآن والسنة املطهرة ،ويتمعن فيهام جيدا ،جيد

أهنام قد أكدا كثريا عىل الوحدة واجلامعة ،واكدا أشد التأكيد يف ذلك؛
ألن قوة االسالم تنبثق من وحدة األمة ومتاسك مجاعتها!

وهذه الوحدة واجلامعة ال تأيت اّإل من خالل عوامل تتشكل فيام

بينها ،فتعطينا نسيجا جمتمعيا متامسكا ومتجانسا ،وصلة الرحم من
أبرز هذه العوامل؛ ألننا من خالهلا سنجد يف أغلب العوائل االسالمية

وشائج و رواب��ط ،فالعائلة(أ) ترتبط بالعائلة(ب) ،والعائلة(ب)

ترتبط بالعائلة(ج) ،وهذه بدورها ترتبط بالعائلة(د) وهلم جرا،
وبالتايل سيكون لدينا سلسلة اجتامعية مرتابطة ومتامسكة مكونة من
((( الكايف ،للكليني ،ج ،2ص.226
((( الكايف ،للكليني ،ج ،2ص .225
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حلقات ترتبط إحداها باالخرى ،ناهيك عن املدد الغيبي الذي ُوعد

به املرتامحون! ولعمر احلق فإن احلبيب املصطفى قد بني ذلك متام
البيان يف حديثه عندما قال« :صلة الرحم تعمر الديار ،وتزيد يف االعامر

وإن كان أهلها غري أخيار»((( ،نعم ،ان الديار تزدهر وترتقي ،وتصح
النفوس واالبدان ..كل ذلك بفضل صلة الرحم! حتى وإن كان أهلها

وأصحاهبا ليسوا من االخيار! ولعل الزهراء الطاهرة أحتفتنا

بعلة الرحم وذلك يف خطبتها التي قصمت هبا ظهور القوم الظاملني
ومازالت! فقالت عنها« :وصلة االرح��ام منسأة يف العمر و منامة يف

العدد»((( ،فزيادة العمر واضحة يف كثري من االحاديث ..أما تنمية العدد

فربام تريد هبا التكاتف والتواصل والتكافل الذي يتم عند االلتزام بمبدأ
صلة الرحم وما ينتج عن ذلك من تنمية اجتامعية واقتصادية تؤدي يف

النهاية اىل ازدهار اجلامعة وتطورها ،ويؤيد ذلك قول الباقر اذ قال:

«صلة االرحام تزكي االعامل ،وتنمي االموال ،وتدفع البلوى ،وتيرس
احلساب و تنسئ يف االجل»((( ،فأي تنمية اجتامعية وازدهار أفضل من
تنمية االموال وتزكية االعامل ودفع املصائب والكوارث واالمراض

وفوق ذلك إطالة يف األعامر؟

((( أمايل الطويس ،ص.481
((( قالت ذلك من ضمن خطبتها التي ألقتها عىل القوم بعد غصبها حقها
يف فدك.
((( الكايف ،للكليني،ج ، 2ص .152
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وأخريا البد من االلتفات اىل أنه كلام تكاتف االرحام فيام بينهم

وتواصلوا باخلري وتواصوا به ،فإهنم يشكلون بالنهاية وشائج بني كتل
اجتامعية تربطها عالقات طيبة وودية تتسم باالحرتام والتقدير بام يؤدي
اىل تعزيز أوارص االلفة واملحبة بني فئات عدة من املجتمع!
كيف نحافظ على وحدة الأ�سرة؟
لكي نحافظ عىل هذا الكيان املهم ،وه��ذه احللقة االصيلة يف

املجتمع ،فعلينا أن نعمل عىل ترسيخ قيم التفاهم و االحرتام والتعاون
واملساعدة والتكافل بني أفراد االرسة أو العائلة؛ لنصل بعد ذلك اىل

حالة متكاملة من االنسجام والوحدة والتآلف! ونتجنب اسباب

التفكك واالنحالل التي يمكن أن تطرأ عىل عوائلنا و تؤدي هبم اىل
املجهول املظلم! ألجل ذلك يفرتض بنا اتباع اآليت:

 .1نبذ اخل�لاف��ات بني ال��زوج�ين ،وبحسب ما أظنه ف��إن هذه

اخلالفات هي السبب االكرب لعدم رسيان االحرتام والود بني عنارص
األرسة الواحدة ،وربام سيؤدي يف النتيجة اىل الطالق الذي ينتج عنه

سلبيات ال يمكن حرصها! فيكون أف��راد العائلة ككل يف وضع ال
حيسدون عليه!

 .2اعتامد النظام يف ادارة االرسة واالبتعاد عن الفوضوية يف املهام

واملسؤوليات ،فالنظام جينبنا الكثري من اسباب التشاحن والتغابن

26

�صلة الرحم

والشجار ..فتصبح معه حياة االرسة سعيدة ومجيلة ..بعيدة عن الكدر

واهلم والصخب.

 .3جتنب االعالم السلبي الذي أصبحت له السيادة عىل املجتمعات

هذه االيام مع االسف الشديد! فأكثر املضامني االعالمية املسموعة
عم
واملقروءة والتي نتناوهلا يف األنرتنت والفضائيات نجدها بعيدة جدا اّ

نتطلع إليه من األفكار التي تعزز قيم احلب واالحرتام بني افراد العائلة

أو ما نتمناه من األفكار التي تعالج وتعيد تشكيل وتنميط النامذج
الناشئة من شبيبتنا وصياغتهم وفقا لرؤى االسالم الكريم.

 .4تعزيز الواعز الديني وتوثيقه ،فالدين ليس ضامنة لتامسك

األرسة وعالج ًا ملشاكلها فحسب ،وإنام هو ضامنة لكل يشء يف دنيا
االنسان! وعالج لكل مرض نفيس أو اجتامعي يمكن أن يطرأ عىل

الشخص!

 .5تبني اسلوب اللني يف الكالم وإشاعة احلوار املؤدب واهلادف

بني أفراد األرسة بشكل عام ..خاصة إذا كان الكالم موجه ًا من الصغري
نحو الكبري ..ولنا يف نبي اهلل ابراهيم مثال أصيل يف ذلك ،كام حدثنا

القرآن الكريم يف حمكم التنزيل أنه كان خياطب أباه آزر((( بخطاب

جتىل فيه األدب واخللق الرفيع! بالرغم من أن آزر كان كافرا وحماربا
لعقيدة التوحيد التي أتى هبا النبي ابراهيم.

((( كان آزر أب ًا إلبراهيم بالتبني وليس بالنسب.
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قطع الرحم و�أثره على املجتمع
ان املتأمل يف آيات القرآن الكريم جيد يف كثري منها حتذيرا شديدا
ِ
ين
﴿وا َّلذ َ
وعاقبة خطرية لقاطع الرحم! ففي آية يقول جل وعالَ :
ِ
ون عهدَ ال َّل ِه ِمن بع ِد ِمي َث ِ
وص َل
اق ِه َو َي ْق َط ُع َ
َينْ ُق ُض َ َ ْ
ون َما َأ َم َر ال َّل ُه بِه َأ ْن ُي َ
ْ َْ
ون فِي أْالَ ْر ِ
ض ُأو َلئِ َ
وء ال��دَّ ِار﴾((( ،إن
َو ُي ْف ِسدُ َ
ك َل ُه ُم ال َّل ْعنَ ُة َو َل ُه ْم ُس ُ
عطف القطيعة عىل نقض عهد اهلل بعد امليثاق لبيان رصيح عىل عظم
حمرومية قطيعة الرحم! وشدة مكروهيتها عند اهلل تعاىل! كام أنه سبحانه

قدمها عىل الذين يفسدون يف االرض والذين كان كثري منهم من االمم
السابقة املنحرفة عن سبل احلق والذين وقفوا بوجه أنبيائهم وحاربوهم

أشد احلروب! فيا له من ذنب عظيم!

ولو ذهبنا اىل آية أخرى لوجدنا النتيجة نفسها ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َه ْل
ض َو ُت َق ِّط ُعوا َأ ْر َح َامك ُْم ُ
َع َس ْيت ُْم إِ ْن ت ََو َّل ْيت ُْم َأ ْن ُت ْف ِسدُ وا فِي أْالَ ْر ِ
أو َلئِ َ
ك
ِ
ين َل َعن َُه ُم ال َّل ُه َف َأ َص َّم ُه ْم َو َأ ْع َمى َأ ْب َص َار ُه ْم﴾((( ،فقد استحقوا لذلك
ا َّلذ َ

اللعنة اإلهلية! وفوق ذلك أصمهم وأعمى أبصارهم!

أما التأمل يف السنة الرشيفة فإننا نجد فيها اهلول الكثري مما ينتج

ويرتتب عىل قطيعة الرحم! فالرسول االكرم مثال يقول« :إن

الرمحة ال تنزل عىل قوم فيهم قاطع رح��م»((( ،فأي عاقبة تلك؟ وأي
((( سورة الرعد.25 :
((( سورة حممد.22 -23 :
((( كنز العامل.6978 :
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عقوبة استحقها القوم عىل يشء مل يقرتفوه هم بأنفسهم؟ وهل ذلك
﴿و اَل ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة
يف الظاهر -اّإل نقض للقرآن الكريم الذي يقولَ :ِوز َْر ُأ ْخ َرى﴾؟ قد يعتقد البعض أهنم إذا قاموا بام ُأمروا به وآتوه بوجهه
الذي يرتضيه اهلل سبحانه وتعاىل فإن ذلك ٍ
كاف يف خالصهم من واقع
أذى أو عقاب دنيوي
احلكم اإلهلي الدنيوي! وأهنم يف مأمن من أي ً
قد يقدره اهلل ملعاقبة أولئك املجموعة البرشية التي تعيش ضمن

رقعة جغرافية مشرتكة بني اجلميع؛ نتيجة ألعامل األكثرية من الذين
طغوا يف البالد ،وأصبحت االقلية صامته ال تقوم بدورها التنويري أو
التبليغي ،وممارسة االمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والواقع أن ذلك
خيال ورساب! ألن مصري املجتمع نفسه مصري الفرد! وال يستطيع أحد

أن حييد عن السنن التارخيية التي قدرها اهلل سبحانه وارتضاها قانونا
ِ
ِ
ِ
ين
﴿وا َّت ُقوا ف ْتنَ ًة اَل تُصي َب َّن ا َّلذ َ
تكوينيا حتدث عنه يف قرآنه الكريم فقالَ :
ِ
اص ًة َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهلل َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾((( ،ولعل ذلك
َظ َل ُموا منْك ُْم َخ َّ
-كام نعتقد -ما كان اّإل دفعا للناس وتوجيههم اىل رفض الباطل ونبذه

اجتامعيا؛ لكي جيتنبوه ويرجعوا اىل احلق ،ولعل ذلك عني ما أراده اهلل
ورسوله يف عدم نزول الرمحة عىل قوم فيهم قاطع رحم! فالقاطع إذا
وجد من يردعه عن ذلك ويزجره ،بل ويقاطعه إن مل يرتدع فإنه سوف

حييد عن غيه وجرمه ال حمال! ومن ثم يتواصل مع ارحامه ويدارهيم!
((( سورة االنفال.25 :
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وهذا التفسري نفسه مع قوله« :ان املالئكة ال تنزل عىل قوم فيهم قاطع
رحم»((( ،فكيف تأيت الرمحة والرزق والربكة قوم ًا قد ُمنِ َعت املالئكة من
النزول عندهم؟! وقد أكد الويص املرتىض هذا اليشء عندما قال:

«حلول النقم يف قطيعة الرحم»(((!

وهذه القطيعة إما أن تكون ناشئة عن أسباب وأحداث ،أو أهنا

ناجتة عن االستهتار وقلة االهتامم باألخالق واآلداب العامة التي أمرنا
هبا اهلل !لكن االمام السجاد يف دعائه املعروف بدعاء مكارم
االخالق يرفض العقوق رفضا قاطعا والجمال فيه للتربير واألعذار،
وبغض النظر عن أي سبب كان! حيث يقول« :اللهم صل عىل حممد
وآل حممد وأبدلني من ...ومن عداوة األدنني الوالية ،ومن عقوق ذوي

األرحام املربة» ،فكثري من أسباب اخلصام والعداء تافهة ال تستحق ذلك
االهتامم وتلك الضجة النفسية! لكن الكثرة الكاثرة منّا نجده يعطيها
األمهية التي ال تستحق ،ويبني عليها مواقف كثريا ما تكون قاسية!

إن هذا العداء ربام قد يتسبب من خالل كلمة واحدة أو موقف بسيط
جدا ..كنقل حلديث ما بطريقة متهورة غري منضبطة وعديمة الشعور

باملسؤولية ،أو عدم جماراة يف اجتاه ما ،أو عدم مباالة يف قضية معينة،
وعدم تقديم أي مساعدة أو مواساة أو زيارة عند املرض والفاقة ،مع
((( كنز العامل :ص .6974
((( غرر احلكم :ص .4930
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أننا ال ننكر ما يرتتب عىل هذه االسباب من كدر وضنك وحرسة!

لكنها ال تستدعي هذه املبالغة من اإلبعاد والتضاد وزرع البغض بني
األقارب واألرح��ام وأفراد العائلة الواحدة! إن مقابلة العداء بمثله
يزيد من اهلوة والرشخ ،ويفرق بني املؤمنني ،وهيدم العالقات ،ويقطع

الوشائج االجتامعية.

إن اسالمنا العظيم يوجهنا ويأمرنا أن نبادر اىل جتاوز اخلالفات

مهام كانت كبرية؛ إلعادة اللحمة اىل املجتمع وجتسيدها فيه بتهذيب

جمموعاته وأجزائه ووحداته التي من خالهلا تتوحد األمة وتنبذ الترشذم
والفرقة التي هنانا اهلل عنها وأراد لنا الوحدة والوئام واالعتصام بحبله
﴿وا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل ال َّل ِه َج ِمي ًعا َو اَل
املتني حبل االسالم فقال جل اسمهَ :
َت َف َّر ُقوا﴾((( ،فوحدتنا ّرس قوتنا!
والبد من القول بأن الرسول الكريم قد حثنا عىل أن نجعل

سقفا زمنيا حمددا حللحلة اإلشكال احلاصل مع ذوي األرحام والقرابة
عىل أن ال يتجاوز ذلك ثالثة أيام! حيث قال« :ال حيل ملؤمن أن هيجر

أخاه املؤمن فوق ثالث»(((.

((( سورة آل عمران.103 :
((( من ال حيرضه الفقيه ،للصدوق ،ج ،4ص .380
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�أعذار يتحجج بها قاطعو الرحم!
كثريا ما ي��ردد بعض من قاطعي صلة الرحم حججهم التي

يربرون هبا تلك القطيعة وذلك اجلفاء جتاه أقربائهم ،ومن هذه احلجج
والتربيرات:

� .1إتهام الآخر ب�أنه قاطع وكاره له:
إن اهتام األقرباء الذين يوجد معهم سوء فهم بأهنم يقطعون صلته

ويكنون له البغض والكراهية ال يربر بأي حال من األحوال هجرهم
واالبتعاد عنهم؛ ألنك بالنتيجة ستكون قد سامهت معهم فعليا بتعزيز

القطيعة الرمحية! فأنت غري معذور أمام احلق سبحانه ،لذلك عليك

باملبادرة يف رأب الصدع وإصالح ذات البني ومدّ جسور التواصل

بينكم! وكثريا ما نجد من الناس من ال يزورون أرحامهم وإن سألتهم
ملاذا جنحتم اىل القطيعة؟ ستجد اجلواب :نحن مل نقاطعهم اّإل ألهنم هم

من بادر اىل االبتعاد عنّا وهجرنا!

لكن االسالم احلنيف يدعو اىل عدم مقاطعة القاطع من األرحام،

وهذا االمام الصادق جعفر بن حممد سالم اهلل عليه يقول« :قال رسول
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اهلل :ال تقطع رمحك وإن قطعك»((( ،فنبينا وأئمتنا صلوات اهلل

عليهم يريدون منا أن ال نجري خلف العواطف واالنفعاالت؛ ألهنا
ستؤدي بنا يف هناية املطاف اىل املعصية.

إن من يقوم بالصلة مع األرحام رغام عن قطيعتهم ،ورغام عام

يكتنفه هو بدخالة نفسه من عاطفة سلبية جتاههم! فإن له أجرا أعظم

مما لو مل يكن ذلك! فهو قد عانى مشقة نفسية وعاطفية! وجاهد نفسه
وعارضها ومل يتبع هواها! واألجر عىل قدر املشقة كام قيل ،إن هذا

العمل قد يفهم بأنه تنازل وتفريط يف الكرامة! وربام جيلب ملن يقوم به

العار واإلساءة من قبل بعض اجلاهلني! لكن علينا أن نتذكر أن العار

كام قال االمام أبو عبد اهلل احلسني سالم اهلل عليه أوىل من دخول النار!
 .2م�شاغل الدنيا الكثرية:

يعد هذا العذر من أكثر األعذار التي يتمسك هبا أولئك الذين

ال يتواصلون مع أرحامهم وذوهيم! فأنت ما إن تسأل أحد أقربائك
عن سبب عدم تواصله معك فإنه سيجيبك وبدون تردد أو تأخري:
مشاغل الدنيا يا أخي أتعبتني وقيدتني! أقول ملن يتعذر هبذا العذر:

اجلمة من تقييد لإلنسان واستيعاهبا
نحن ال ننكر ما للحياة ومشاغلها ّ

ألغلب أوقاته! لكن ذلك ال يمنع من ختصيص فرتات معينة للتواصل
مع األهل واألقارب ،فالعطل موجودة ولكل أسبوع يوم عىل األقل،
((( الكايف ،للكليني ،ج ،2ص .484
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ناهيك عن عطل األعياد واملناسبات الدينية فإهنا أوقات مناسبة جدا

للقيام بصلة الرحم واإليفاء هبا؛ ألهنا ظروف أمرنا اهلل باالجتامع
فيها والتواصل ،هذا بغض النظر عن الوسائل األخرى التي ال تحُ َ َّيد
بكثرة املشاغل وتزامحها ،والتي يمكن من خالهلا القيام بصلة أرحامنا،

كاستخدام االتصاالت احلديثة معهم أو ارسال املساعدات للمحتاجني
منهم أو اهلدايا عن بعد!

 .3عدم التزام االرحام ديني ًا:
هذا العذر كثريا ما جتده عند بعض املتدينني الذين ال يملكون قدرا

من الثقافة اإلسالمية الرصينة ،وهم يعتقدون بأن ذلك التربير صحيح
وال غبار عليه! بيد أن اسالمنا العظيم ال يرتضيه أبدا.

إن التواصل مع األرحام غري املتدينني مهم جدا؛ ألن تركهم من

قبل املتدينني وأهل األخالق سيرتك لدهيم انطباعات سلبية وسيئة
للغاية جتاه أهل الدين واألخالق ،وبالتايل سيكون هؤالء املتدينون
قد سامهوا من حيث ال يشعرون بإبعاد أولئك األرح��ام عن اهلداية
ودفعهم باجتاه االنحراف أكثر من ذي قبل! ناهيك عن التأثري االجيايب
الذي يمكن اجياده من خالل ابداء احلب واالحرتام هلم وإظهار مودهتم

ولو بشكل اصطناعي؛ الستيعاهبم بام يضمن تذليل العقبات التي تقف

حائال أمام أي حماولة يف إعادة برجمتهم وتأهيلهم نحو أدبيات ديننا
احلنيف ،وكل ذلك لن حيصل إذا مل يكن هنالك تواصل مع األرحام
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واختالط واندماج!
وقد نسمع من البعض تربيرا هبذا اخلصوص فيه يشء من العقالنية

واملنطق! فمثال يقول :أنا ال أذهب اىل أقربائي الفالنيني البعيدين عن

الدين وأخالقه؛ ألنني سأقع يف إشكاالت رشعيه! فهم مدمنون عىل
رشب اخلمر والعياذ باهلل! وأمواهلم خمتلطة باحلرام! أما أجهزة التلفاز

واالنرتنت واملوبايالت فهي ال تصدح اّإل بصوت إبليس ومشاهده
املنحلة واملنحرفة عن الرصاط املستقيم!

تربير يبدو للوهلة األوىل منطقيا! ورشعيا كذلك! وهو صادق بام
ٌ
نقل عنهم فهم مجُ ْ ِهرون بذلك! ولكن ..هل يوجد نص رشعي يذهب
اىل ذلك ويؤيده؟ إنني وحسب اطالعي القارص فتشت يف الكتب
واملصادر فلم أجد حديثا يربر تلك املقاطعة! بل عىل العكس متاما فقد

وجدت أحاديث حتث عىل التواصل عىل كل حال! حتى مع من يك ُّن

لك العداوة! فعن االمام عيل سالم اهلل عليه قال« :قيل لرسول اهلل:
يا رسول اهلل أي الصدقة أفضل؟ فقال :عىل ذي الرحم الكاشح»(((،
والكاشح« :الذي يضمر لك العداوة»(((.

وعود لذي بدء فإن الكالم عن التعذر بانحدار االرح��ام دينيا

وخلقيا له حلول عدة ،إذ يمكن التواصل معهم وبدون الوقوع بأي
((( الكايف ،للكليني ،ج ،4ص .13
((( ينظر :جممع البحرين ،ج ،2ص .407القاموس املحيط ،ج ،1ص.245
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حمذور أو اشكال! نعم ،إن تعدد وسائل صلة الرحم ومظاهرها ُي َمكّننا
من انتقاء ما يالئم الظرف احلاصل ،بحيث نتجاوز ما فيه أي نوع من

الشبهات أو احلرام! فالتواصل غري حمصور بالذهاب اىل بيوهتم وسامع

ما يسمعون من احلرام أو األكل والرشب مما يأكلون ويرشبون من
كسب احلرام! فهنالك التواصل من خالل أجهزة االتصال احلديثة ،أو
بالدعوة اىل وليمة أو بإرسال هدية أو مساعدة! فكل ذلك يؤدي اىل

اإليفاء بصلة الرحم وجيزي هبا! وحتى لو ذهب اىل بيوهتم فهو غري

مضطر لألكل والرشب والسامع؛ فهنالك أكثر من خمرج يمكن الركون
إليه! مثال يستطيع أن يذهب يف النهار وهو يف ذلك اليوم صائم! وغري

ذلك من املخارج التي مما يستطيع الشخص أن يصل إليها بعقله الذي
يفكر فيه لو امتلك االرادة احلقيقية لذلك.

إضافة إىل ذلك فإن اهلل -جل اسمه -قد جعل األمر باملعروف

والنهي عن املنكر من أه��م رضوري���ات إسالمنا اخلالد وشعائره

العظيمة! وواضح بالطبع أن هذه الشعرية ال تكون اّإل مع أناس عصاة
غري متدينني ،أفليس من االوىل أن نقوم بذلك مع األرحام؟ فهم أوىل

من غريهم نتواصل معهم ونعودهم ونشاركهم مناسباهتم لكي نقوم

بام أمرنا اهلل به وإبراء ذممنا أمامه سبحانه بأداء واجب األمر باملعروف
والنهي عن املنكر.
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 .4املخالفة يف الفكر والر�أي:
إن أحد أهم األسباب التي ُيركن اليها يف التامس العذر والتربير

لقطع الصلة مع األرحام ‘هي االختالف يف الفكر والرأي! فأنت لو
دققت النظر يف كثري من مشاكلها لوجدت أن االجتاه السيايس مثال كان
هو أحد األسباب املؤدية إىل انفصام العالقة التواصلية! وهذا البالء

أكثر ما يكون يف الدول الديمقراطية الفتية التي ما زالت يف طور النمو،
كدول الرشق األوسط وأفريقيا التي مل تتأقلم واحلالة اجلديدة! فحلت

التعددية احلزبية حمل التعددية القبلية! وصار كل حزب يدعي أن احلق
معه والباطل مع غريه! وكل حزب بام لدهيم فرحون! وقد ُع ّزز هذا
االنقسام بتطور االعالم ومناهجه السلبية يف ايصال املعلومة وخماطبة
اجلمهور! وما نتج عن ذلك من حتزب وصل لألسف اىل داخل البيت

الواحد! وكالمنا هذا ينطبق متاما عىل االختالف الطائفي واملذهبي!
والذي  -لألسف الشديد -اجتاح عاملنا العريب واالسالمي! بل اجتاح

العامل بأرسه؛ نتيجة النتشار الرسطان التكفريي املتمثل باحلركة الوهابية
املسنودة ماليا واعالميا! وأكثر من ذلك مسنودة سياسيا!

لقد مثل الفكر السلفي قمة التعصب آلرائه الفكرية والعقائدية!

ومل يبق أي بارقة أمل يف التواصل مع االخرين؛ ألن السلفية الوهابية

تنظر اىل اآلخرين املخالفني عىل أهنم كفار وزنادقة ومرشكون! بل ذهب
أتباع هذا الفكر اىل أبعد من ذلك ،حيث وصل هبم األمر اىل التصفية
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اجلسدية ملجرد االختالف يف العقيدة! ومثل هذا اليشء حدث يف عراقنا
اجلريح واليزال حيدث بحراب هؤالء اجلالف املتخلفني!

ويف خضم هذا البالء الشيطاين عانت صلة الرحم كغريها من

الترشذم والسفك والقتل! حتى وصل األمر بأحد الوهابيني((( أن أقدم
عىل قتل أبيه! ثم ألقى بعد ذلك بجثته يف شط الفرات! ال ليشء اّإل ألنه

ألح بنهيه عن متابعة هذا الفكر اخلطري واملدمر!
ّ
 .5وجود م�شاكل وخالفات:

طبيعي جدا يف عاملنا الذي نعيش فيه وجود اخلالفات واملشاكل بني

من هم ينتمون اىل رحم واحدة؛ ألننا يف النتيجة أناس نخطئ ونصيب
ولسنا بمعصومني ،ولكن ملاذا نرتب عىل هذه املشاكل واخلالفات

قرارات تصل اىل املقاطعة التامة مع االرحام! وحسب تقديري فإن

هذه القضية هي أكثر احلجج استخداما يف تربير قطع الصلة الرمحية!

عىل االنسان الرتوي يف اختاذ القرارات املرجتلة ،كام عليه اتباع اخلطوات
املدروسة البعيدة عن العاطفة واالنفعال! فقطع الصلة مل يكن يف يوم

من االيام عالجا منطقيا لتلك املشاكل واخلالفات ،بل عىل العكس
فأحيانا التواصل يذيب ترسبات ما مىض ،ويعمل شيئا فشيئا عىل تطبيع

العالقات وإعادة الثقة املفقودة اىل األطراف املتشاحنة!

((( جرت هذه احلادثة يف إحدى مناطق عامرية الفلوجة املطلة عىل هنر
الفرات بحسب ما نقل لنا بعض االشخاص ممن ينتمي اىل تلك املناطق جغرافيا
واجتامعيا وعشائريا.
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�أركان ال�صلة
 .1ال�صلة مع الأم:
كلنا يعرف من هي االم! تلك املرأة التي أفنت زهرة حياهتا من

أجل أوالدها الذين أوقفتها ألجلهم! فمن مثلها قد حتمل اآلالم؟

ومن مثلها حتمل الصعاب؟ ومن مثلها سهر الليايل؟ وعانت ما عانت!
لقد أحرقت أيام عمرها من أجل أن متنحنا الدفء والنور! والطمأنينة
وال�سرور! وأعجز حقيقة من أن أدرك شيئا يسريا من فضل تلك
االنسانة العظيمة التي ال يتوقف عطاؤها عىل مرحلة الطفولة واملراهقة
فحسب! إنام نجد دورها وخيمتها -إن صح التعبري -تبقى مادامت هي

عىل قيد احلياة! حتى بعد أن تكرب وتعجز! ألهنا كالقطب وابناؤها مع

عوائلهم حوهلا يدورون! وهذا الكالم ليس دعوى بال دليل! فاملصداق

لذلك موجود يف أكثر من مكان حييط بنا! ولو سألنا بعضا من الذين
توفيت أمهاهتم وهم كبار يف العمر وربام بعض منهم قد َز ّو َج بعضا من
أوالده! بل لو سألنا من قضت االقدار أن تعيش أمه وهو قد بلغ من
الكرب عتيا ..كيف هم بعد أن رحلت أمهاهتم اىل دار اخللود؟ وكيف
أصبحت أحواهلم النفسية واملعنوية؟ لعمري إن االنسان السوي الذي
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تربى تربية طيبة وارتشف من ذلك اللبن األصيل سيصاب بالصدمة
والذهول! ألنه فقد وطنه األويل وملتجأه الدافئ واحلنان الالمتناهي!

وأنا شخصيا شاهدت ذلك من بعض الذين انتقلت أمهاهتم اىل رمحة

اهلل الواسعة ،وما أحدثه ذلك الفراق من مصاب عليهم! فمثال يل
جريان طيبون وهم أخوة عدة ،لدهيم أم عجوز تبلغ من العمر ما يقرب

من السبعني عاما ،وكل منهم يعيش يف بيت وحده ،واألم كانت تعيش
مع أحدهم ،وعندما توفيت هذه األم وأخذ اهلل بروحها إىل رمحته التي
وسعت كل يشء ،رأيت بأم عيني ماذا حدث هلؤالء األبناء! كأهنم

أطفال ُر ّضع فقدوا مرضعهم! حتى أن الكبري منهم أخذ يقول ويردد

(لقد فقدنا خيمتنا! وذهبت بركتنا! واضمحلت هيبتنا!) إن هذا اجلار
كان صادقا ودقيقا يف قوله الذي مىض ،فهو مل ِ
يأت به من فراغ ،وإنام هو
عايش املوقف وأدرك احلالة السابقة التي كانت فيها الوالدة املرحومة
عىل قيد احلياة! فقد كانت خيمة ختيم عىل اجلميع! ألهنا كانت تستوعب
اجلميع وتقرهبم إليها! كام أهنا كانت بركة ألهنا فعال حمط نظر اهلل جل

ثناؤه ،فالبيت واملكان الذي يوجد فيه شيخ أو عجوز يرفع يده لطلب
اخلري والصالح لألبناء واألهل واألحبة فإن الربكة والرمحة اإلهلية يقينا
ستنزل ذلك البيت أو املكان! كام أهنا سبب هليبتهم؛ألن وجودها بحد
ذاته هو هيبة هلم! ناهيك عن الدور الكبري الذي تلعبه يف مل ّ الشمل

والتواصل بني األخوة مما جيعل منهم كتلة أو جمموعة قوية متامسكة
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ومتآلفة ومتحابة وفوق ذلك متكافلة فيام بينها! فيا أخي ال تفرط مع
أمك التي ربتك وتعبت عليك السنني ،وتواصل معها باخلري والطاعة

والعرشة احلسنة ،واعلم أنك ستبقى حمل عطفها حتى بعد أن تكرب
وتصبح لديك عائلة! بل إنك حمل رعاية اهلل ورمحته مادمت عىل اخلري
مع أمك وأبيك! وستجد اخلري كل اخلري يف الدنيا قبل اآلخرة!

ومما يدمي القلب وخيدش الضمري أننا نجد بعضا من االفراد

ال يقيمون عالقات طيبة وودية مع أمهاهتم! بل قد تصل أحيانا هذه

العالقات اىل القطيعة التامة! ملاذا ياترى؟ هل حصل تقصري من جانب
األم؟ وإن كان هنالك تقصري فهل يربر ذلك أن تُقطع العالقة مع األم؟

إن ذلك ال ُيبرَ َّ ر بأي حال من األحوال؛ ألننا حتى لو افرتضنا وجود

تقصري يف جانب ما ،فإن ذلك يذوب و ُيمحى يف بحر فضلها! فارجع
الغي والضالل؛ ألن رضا
أخي العزيز اىل رشدك ودع ماكنت فيه من ّ

اهلل من رضا األم! وإياك إياك من التفريط والزهد يف ذلك الرضا الذي
سيحدد مصريك الدنيوي وما ستؤول إليه بعد الرحيل اىل دار القرار
واخللود األبدي.

 .2ال�صلة مع الأب:
إن األب يف األرسة يمثل احلاكم والقائم بأمور األوالد والزوجة،

ومسؤوليته تدور حول توفري لوازم العيش اهلامة من مسكن ومأكل وما

اىل ذلك من الرضوريات ،وهذا اليشء نشاهده بأم أعيننا ،فاألب يكدح
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من أجل أهله وأوالده ،خيرج يف الصباح الباكر وال يعود حتى املساء اّإل
يقوم العيش الكريم لفلذات
وهو متعب ومرهق ،كل ذلك لكي يوفر ما ِّ

كبده من األبناء األعزاء عىل قلبه ،وهو اليعرف السعادة اّإل حينام جيد
البسمة مرتسمة عىل شفاه أحبته ووجناهتم الناعمة! فهو مل يسهر اّإل

لينام أوالده وأهله هانئني ،ومل يتعب اّإل لريتاحوا مطمئنني ،ومل جيوع
اّإل ليشبعوا متطيبني! هكذا حاله دائام ،ولكن هل سنكون نحن يف
تعاملنا معه يف املستقبل بام يتناسب ورد الفضل إليه عندما يكرب وحيتاج

لرعايتنا؟ أم أننا سوف نرتكه يف غرفة لوحده يعيش غريبا بني جدران
أربعة والهنتم به! هذا إذا مل يصل بنا احلال اىل أخذه ورميه يف قارعة
الطريق أو إيداعه يف دار العجزة!

إن يف بعض املجتمعات والتي تنتمي إىل االس�لام مع األسف

الشديد قصصا حقيقية تقشعر منها األب��دان؛ ملا فيها من سلوكيات
وافعال غريبة عن روح اسالمنا العظيم! بل غريبة عن قيم االنسانية

املجردة عن أي دين!

فهنالك بعض القنوات الفضائية حتاول أن تسلط الضوء بني احلني

واآلخر عىل دور العجزة وما ختفيه بني جدراهنا العطوفة الرحومة من

أناس طاملا أفنوا أعامرهم من أجل أبنائهم! فكان اجلزاء أن ُيؤتى هبم

هناية املطاف اىل هذه األمكنة! وأذكر أحدهم حينام ُسئل من مقدم
الربنامج الذي كان يتجول بني هؤالء النزالء وقد سأله كيف انتهى
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به الزمان اىل هذه ال��دار! فقد أجاب النزيل واحلرسة بدت واضحة
من تقاسيم وجهه! فقال« :إن ابني العزيز ..قال يل ذات يوم وقد كنت
مريضا :أيب ،هتيأ سأذهب بك اليوم اىل الطبيب! فرحت واستبرشت
خريا! أخريا سيأخذين ابني اىل الطبيب وسأشفى من املرض! خرجنا

من الدار وصعدنا السيارة وانطلقنا ..مشت بنا السيارة مسافة طويلة
حتى وقف يف مكان بعيد جدا عن الدار! بعد ذلك أنزلني من السيارة
وأخذ بيدي يقودين إىل عيادة الطبيب! إىل أن وصل يب إىل مصطبة عامة
فأجلسني عليها ألرتاح قليال وقال يل :انتظر هنا قليال وأنا سأذهب

اىل عيادة الطبيب وأحجز لك عنده! ذهب ولدي العزيز عىل قلبي

مر كثري من الوقت ومل يعد ابني إيل! بدت
وأنا انتظر! تأخر عني كثريا! ّ
تنتاب يف خاطري أفكار وهواجس مقلقة! وبدأت أحتدث مع نفيس
هل أن ابني قد تعرض لعملية اختطاف؟ أو ..ربام ُاشتبه به فاعت ُِقل!

حلسن احلظ مل أسمع آنذاك صوت انفجار أو أي حالة من اهللع بني

الناس؛ ألن ذلك لو كان وأنا هبذا احلال لكنت يف موقف ال أحسد عليه

أبدا! لقد كانت حركة الناس يف األسواق طبيعية ..نزل قرص الشمس
قريبا من األفق وابني مل يعد إ ّيل! أين أنت يا بني العزيز؟ أين أنت يا
فلذة كبدي؟ بدت الشمس تغيب ..وبدا ضوء النهار خيفت ..والظالم
أخذ خييم علينا شيئا فشيئا! مل استطع أن أمتالك نفيس ،هنضت حماوال

أن أميش صوب الناحية التي ذهب فيها ولدي العزيز ،ألن قلبي كاد
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أن ينفطر خشية عليه! وما إن مشيت قليال حتى سقطت عىل األرض!
فأنا رجل عجوز ال أقوى عىل امليش بدون أن يساعدين أحد! جاءين
أحدهم وهو شاب خلته من املارة بعد أن رآين من بعيد وقد سقطت

أرضا! أخذ بيدي ومحلني بذراعيه الطيبتني! وأرجعني اىل املصطبة التي

كنت جالسا عليها ،وما أن أراد التكلم حتى قاطعته بكالم :ال أريد
اّإل ولدي! لقد ذهب اىل عيادة الطبيب ليحجز يل عنده! ولكنه مل يعد

منذ ما يقرب من ثالث ساعات! أين أنت يا بني؟ أين أنت يا روحي؟
أين أنت يا من وهبته عصارة حيايت؟! ..قاطعني الشاب الطيب سائال:

ماهي أوصاف ابنك أهيا احلاج؟ أجبته برسعة مستبرشا! هل ستبحث

عن ولدي؟ أجبني ،إن ابني رجل أربعيني ،يرتدي بدلة زرقاء ،ذو
برشة بيضاء رشيق طويل القامة ،وقد ذهب هبذا االجتاه ..فقاطعني

الشاب بقوله :اهيا احلاج إن ابنك قد رمى بك اىل الشارع وذهب! ومل

أعرف أنه ابنك! حتدث يل قبل قليل من اآلن! وهبذه االوصاف التي
قلتها! لقد استأجرين وقال :إنني مستعجل وعيل الذهاب ،هذا مبلغ

من املال اذهب به واعطه اىل ذلك الفقري وأشار نحوك وهذه اجرتك
التي أردت ..اذهب إليه وخذه فورا اىل هذا العنوان فإنني قد حجزت

له مكانا يف دار العجزة!

أكمل الشاب كلامته بعد أن رسمت يل صورة قامتة بائسة عن قابل

االيام! أين أقضيها؟ ومن يل وأنا عجوز ..مريض يف أغلب أوقايت؟
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مل استطع أن أمتالك نفيس! جاشت مشاعري بالبكاء والنحيب!
وزاد ارتعاش رجيل وي��دي ..بقيت برهة ال أتكلم هلول الصدمة!

أخريا قررت أن أذهب اىل دار العجزة! لكي ال أكون عالة عىل أحد!

وبعدما عرف الشاب ما قررته أراد أخذي اىل بيته وتعهد يل باخلدمة
وأين سأكون كأبيه! لكنني رفضت ذلك رفضا قاطعا بعد أن شكرته

ودعوت له بالتوفيق واهلداية ،وقلت له نفذ ما أراده منك ولدي ،فأتى
يب الشاب اىل هنا ،ومنذ ذلك احلني وأنا مل أخرج من هذه الدار ولو

لدقيقة واحدة!» ،هذه القصة مل تكن من نسج اخليال! إهنا قصة حقيقية!

وهي ليست القصة الوحيدة! إذ يوجد أمثاهلا أعداد مهولة! وبكيفيات

مرعبة وخميفة! جرت أحداثها يف أرض اسالمية! نعم ،اسالمية بامتياز!
فأي انحالل ذلك الذي وصل بنا إىل هذه النتائج املنحطة؟! وماذا تغري

من عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا؟! وإىل أين نحن ماضون إذا استمرينا عىل
هذا املنوال يف العد التنازيل من االنحالل األخالقي والقيمي؟! وهل
سيبقى الوضع العام طبيعيا؟ أم أننا متجهون إىل مزيد من االبتالءات
والكوارث واألوبئة؟! والتي هي حسب اعتقادي نتيجة حتمية وعقابية

لكل أمة تنحو هبذا النحو أو االجتاه! نتيجة أسنها اهلل يف خلقه ولن جتد
لسنته تبديال.

 .3ال�صلة مع االخوة وابنائهم:
كلمة األخوة تطلق عىل االبناء الذين ينتمون اىل أب واحد أو أم
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واحدة أو اىل كليهام معا ،وألجل هذا االنتامء نجدهم قد تأصلت فيهم

قيم وأخالق خاصة ال يؤتى هبا يف الغالب اّإل مع من تربطه معه هذه
الرابطة ،إن مصطلح األخوة خيفي وراءه معاين عظيمة ،وأهم ماتشتمل
ٍ
معان هو التكافل والتوادد والتحابب وااليثار
عليه هذه املفردة من
املتبادل! واملساعدة والبذل والعطف والتسامح وغري ذلك من صفات

الرب ،وهذا هو الذي دعا الستعارة هذه الكلمة وإضفائها عىل كل عالقة
اجيابية تربط بني طرفني أو أكثر ،فاألخوة بني املهاجرين واألنصار التي

أمر هبا الرسول الكريم كانت حتمل قمة ما حتمله من هذه املعاين
والقيم السامية! بحيث وصل التكافل واإليثار عند األنصار أن قاسموا

املهاجرين أمواهلم! حتى وصل األمر إىل أن من كان له زوجتان أو أكثر
اكتفى بواحدة وطلق الباقي؛ ليتزوجهن املهاجرون الذين جاؤوا املدينة

املنورة بال زوجات وبال أموال! ألجل ذلك ُاستعري هلا لفظ (املوآخاة)،

فهي وحدها من حتمل املضمون احلقيقي ملعنى األخوة! وللعلة ذاهتا
ُون إِ ْخ َوةٌ﴾(((.
قال احلق تبارك وتعاىل يف حمكم التنزيل﴿ :إِ َّنماَ ا مْل ْؤ ِمن َ
وما هيمنا يف هذا املوضوع هو أخوة النسب ،فاألخ اليمكن بأي

حال من االحوال االستغناء عنه فهو يف الشدائد واملحن يدك التي تدفع
عنك! وساقك التي تقف عليها! ومالذك الذي تأوي إليه عند الفاقة
واحلاجة! وقد صور الشاعر أمهية األخ بقولة:
((( سورة احلجرات.10 :
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أخ��اك أخ��اك فإن من ال أخ له

كسا ٍع اىل اهليجاء بغري رضاب

نعم ،فهو كرجل يف وسط احلرب ال سالح بيده ،ختيل النتيجة التي

سيؤول اليها والسيوف حتيط به من كل جانب! فنائبات الدهر وعواديه

هلي كالسيوف التي تريد أن تنال منك! لذلك حري بنا أن نعطي هذه
الرابطة حقها وأمهيتها التي ال يمكن االستغناء عنها ،ومما جيدر ذكره
هنا هو مكانة االخ االكرب ،خصوصا بعد وفاة االب ،اذ انه سيكون

هو من يمثل االرسة يف املجتمع ،قال االمام الرضا« :األخ االكرب

بمنزلة االب»((( .لذا فحري التواصل معه بام يتناسب وهذه املسؤولية
التي انيطت به ،فهو قطب األرسة وحمورها الذي تدور عليه.
 .4ال�صلة مع االعمام وابنائهم:
ان للعم أمهية كبرية يف جمتمعاتنا االسالمية؛ ألن دوره يف بعض

االحيان يكون كدور األب ،فقد ورد عن الشيخ الطويس حديث

الرسول االكرم أنه قال« :ان عم الرجل صنو أبيه»((( ،ويف رواية

أتى هبا املجليس «العباس صنو أيب ،ويف رواية :صنوي ،الصنو :املثل،
وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد ،يريد أن أصل العباس وأصل
أيب واحد ،وهو مثل أيب أو مثيل»((( .والحاجة لالطالة يف ذلك الكالم
((( هتذيب االحكام ،للشيخ الطويس ،ج ،7ص .393
((( أمايل الطويس ،ج  ،1ص .282
((( بحار االنوار :ج  ،22ص .285
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فام قلناه يف األب يرسي عىل العم!
أما أوالد العم فأمهيتهم تأيت من كوهنم سندا للرجل وقاعدة يقف

عليها يف املجتمع! فهم عصبتة وجمموعته التي ينتمي اليها ،واذا ما وقع

يف مشكلة فإهنم سيقفون معه ال حماله ،فهم كاألخوة يف هذا اجلانب!
 .5ال�صلة مع الأخوال و�أبنائهم:

نعرف أن االخ��وال أو اخلاالت تربطهم مع أبناء أختهم رابطة

قوية ربام تتجاوز عند البعض تلك الرابطة التي تكون من قبل األعامم
والعامت جتاه ابناء أخوهتم! كام أن اجتاه الولد يف أحيان كثرية جتاه

خاالته واخواله فيه يشء من اجلاذبية بأكثر من تلك التي يتمتع هبا مع
األعامم والعامت! والسبب حسب تقديري واضح جدا ،إذ إن مالزمة

الولد ألمه أكثر من مالزمته ألبيه جعلت منه يتأثر أكثر بام تنجذب إليه
أمه! فهي بالطبع متيل إىل أهلها وذوهيا أكثر مما متيل اىل أهل زوجها
وذويه ..فأنت إذا كنت حتب أمك فعليك أن حتافظ عىل عالقاتك الطيبة

مع اخوالك وخاالتك ،وكام قيل فاملرء حيفظ بأهله! إن برك وطيبتك

معهم ما هي اّإل جزء أصيل من برك بأمك! وبالتعدي فإن ذلك يرسي

عىل األبناء.

 .6ال�صلة مع الأجداد:
ما أمجل أن يكون لدى االنسان جدّ ة أو جدّ يف البيت! وما أطيب
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اجللوس عندهم! وما أسعد الفتى حينام حيل عليه التعب فيتخذ من

حضن جدته وسادة؛ فيحظى برتاتيل مالئكية حتاكي ملسات أنملها
الربيئة فروة رأسه! وكم هو رائع أنك جتلس عند جدك فيقوم برسد
احلكايات لك! أو ما مر به من مواقف يف مسري حياته الطويل! وكأنه

موسوعة يف الرتاث الشعبي ملوطنه الذي ينتمي إليه!

فمن منا يستطيع أن ينكر حاجتنا هلام يف مرحلة الطفولة! وكيف كنا

نلوذ هبام بعد مشاكسة ما يف البيت! إهنام كانا يشكالن مالذا آمنا دائام لنا!
فاجلدة بام متلكه من حضن دافئ وأيد لطيفه وعطف ال متناهي ورأفة

ورقة جتاهنا ،كانت تشكل عامل جذب كبري نحوها! حتى اذا كانت
تغيب عن البيت يوما أو أكثر لزيارة أخت أو أخ هلا أو قريب تنتابنا غربة

موحشة ..وكذلك اجلد! زارين صديق عزيز وأنا أكتب هذه الكلامت
عىل شاشة الكمبيوتر ،وأخذ يقرأ بام كتبته عن االجداد ،فقال يل بعد أن
تفاعل مع املوضوع :صدقت يا أخي فإن يل جدة عندما تذهب لزيارة

أقرباء هلا وتغيب أكثر من يوم ،فإنني أشعر بغربة خانقة! رغم أنني ال
أسكن معها يف بيت واحد ،فأنا يف بيت وهي مع والدي يف بيت آخر!

فأقوم باالتصال معها عرب اهلاتف وأحثها بأن تعجل يف الرجوع إلينا.
فحري بنا أحبتي قارئي هذه الكلامت بحق اجلدة واجلد أن نؤدي هلام

عندما نكرب أفضل اخلدمات ،وأفضل التعامل ،وأن ال نشعرمها أبدا
بأهنام عالة علينا أو ثقل كبري ال نتحمله! ألننا سوف نبوء بغضب من
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اهلل ،وعلينا أن نتذكر ان ما نقوم به من مداراة هلم يف الكرب فإن اهلل
جمازينا عىل ذلك يف الدنيا قبل اآلخرة! جزاء عظيام ال يقاس أبدا بام
بذلناه من مال أو جهد أو وقت!

ومما يؤمل القلب ويدميه ما نجده عند بعض العوائل من تقصري جتاه

أجدادهم! وكأهنم غرباء قد ح ّلوا عليهم! زهدوا هبم يف الكرب بعد أن
الذوا هبم يف الصغر! علينا أن نتذكر أننا سيأيت اليوم الذي نأخذ فيه

دورهم ونكون مثلهم وسنُعامل كام عاملنا من كان قبلنا! نعم ،هذه سنة

اهلل يف خلقه وال تبديل هلا وال حتويل!

وهناك من يعتقد أن اجلد واجلدة عندما ال يستطيعان أن يقدما شيئا

بفعل تقدمهام بالعمر فإهنام أصبحا عالة عليهم! وهذا خطأ كبري ووهم
جانب احلق واحلقيقة! فهم لعمري هبة ربانية عظيمة ملن حيسن اغتنامها!

فهم سبب ننال به رضا اهلل ورمحته ،لذلك قال االمام عيل كام ورد يف

النهج« :ارمحوا ضعفاءكم ،فالرمحة هلم سبب رمحة اهلل لكم»((( ،بل إن
وجودهم يف البيت ما هو اّإل بركة وخري ورمحة! فكم هو مجيل أن يكون
لديك كهل عجوز يداوم عىل ذكر احلق سبحانه! ويسبحه آناء الليل

وأطراف النهار! فيضفي بذلك هبجة وطمأنينة وراحة نفسية عىل ذلك
هلموا ومن اآلن اىل اغتنام الفرصة
املنزل والساكنني فيه! ه ّيا أحبتي ّ
التي ال تعوض ،وقبل فوات األوان ،قبل أن يرحتلوا اىل رمحة الباري،
((( رشح هنج البالغة ،البن أيب احلديد املعتزيل ،ج  ،20ص .262
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وقبل أن تأتينا احلرسة التي لو حلت فإهنا ال تدع طعام أو هناء يف احلياة!
�أهم متطلبات التوا�صل الناجح
إن من يريد ان ُيكتب النجاح لعالقاته الرمحية وان ال تذهب تلك

الطاقات املعنوية واملادية املبذولة هبا ًء ،فالبد له من متطلبات ،عليه أن
يسعى يف حتصيلها وتوفريها لنفسه ،فثمة مبادئ جيب مراعاهتا واالهتامم
هبا يف عملية االتصال والتواصل خاصة مع االرحام أو غريهم من
االفراد أو اجلامعات بشكل عام؛ ألن عدم مراعاهتا جيعل مجيع القوى
واالمكانيات والقدرات تذهب هدرا ،فهي توفر االرضية املناسبة إلنامء

تلك العالقات فيمن يريد االنطالق يف ذلك الطريق وحتقيق طموحه يف
إنجاحه ،وأهم هذه املتطلبات هي:

 .1استخدام الذكاء والقدرة عىل حل املشكالت ،واختاذ القرارات

املوضوعية غري العاطفية أو املتهورة ،وتقبل النقد من اآلخرين ،مع

القدرة عىل التكيف لكل طارئ ..وإن قدرة الفرد يف حل املشكالت
تأيت من خالل العمل املتكرر يف رفع العقبات وازال��ة املطبات التي

من شأهنا اعاقة السري قدما يف العالقات الرمحية واالجتامعية؛ ألن
تلك العملية جتعل لدى الفرد دربة ومرانا وثقة عالية بالنفس تؤهله

يف مواصلة العالج لكل طارئ من املشكالت! فالذي يقنط برسعة
وعجلة نجده ضعيفا جدا يف حل املشكالت؛ ألنه أضعف قدرة ومرونة

يف البحث عن حلول أو بدائل من شأهنا إخراجه مما فيه من تعقيدات.
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عىل العكس متاما من ذلك الذي ال هتزمه املشكلة نفسيا وال خيطر عىل
باله بأن احللول قد انتهت واخليارات قد استنفذت! جيب التفكري بعيدا

عن العاطفة واهل َ َيجان واجلزع.

 .2امتالك اخللق واالدب القويم الذي به تؤرس قلوب اآلخرين،

فتستطيع أن تؤثر هبم أيام تأثري ،فالصدق واللباقة والنظام واملصارحة

والوئام والتواضع وحسن املظهر والدبلوماسيات كلها تتعاضد
وتتضافر فيام بينها لتنتج عالقات ناجحة ومتميزة مع اآلخرين خصوصا

األقارب واألرحام.

 .3إجادة فن احلوار والتمكن ولو بشكل يسري من أساليبه اجلذابة!

والقدرة عىل االقناع وإظهار عنارص القوة يف الكالم والتعامل به جتاه

االرحام واألقرباء والناس عامة ،واهلل تعاىل يأمرنا بأن نتخاطب فيام بيننا

بأفضل العبارات الدالة عىل االحرتام والتبجيل والتقدير ،قال تعاىل:
﴿و ُق ْل لِ ِعب ِ
ادي َي ُقو ُلوا ا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َّ
ان َينْ َز ُغ َب ْين َُه ْم﴾(((،
الش ْي َط َ
َ
َ
﴿و ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسنًا﴾((( ،هذا مع عوام
ويقول تعاىل يف آية أخرىَ :

الناس! بل أمرنا باليشء نفسه مع غري املسلمني! حيث قال سبحانه:
ك بِالحِْ كْم ِة وا مْلو ِع َظ ِة الحْ سن َِة وج ِ
﴿ا ْد ُع إِ ىَل َسبِ ِ
يل َر ِّب َ
ادلهْ ْم بِا َّلتِي ِه َي
َ َ َ
َ َ ْ
�ن ،(((﴾..بل ذهب القرآن اىل أبعد من ذلك عندما أمر النبي
�س� ُ
َأ ْح� َ
((( سورة االرساء.53 :
((( سورة البقرة.83 :
((( سورة النحل.125 :
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موسى وأخ��اه هارون بالذهاب اىل فرعون وخماطبته باللني!
فقال عز اسمه﴿ :ا ْذ َه َبا إِ ىَل فِ ْر َع ْو َن إِ َّن ُه َطغَىَ ف ُق اَ
ول َل ُه َق ْو اًل َل ِّينًا َل َع َّل ُه
َيت ََذك َُّر َأ ْو خَ ْ
ي َشى﴾((( ،هذا مايريده اهلل مع الظلمة الكافرين! فام بالك
بام يريده منّا سبحانه يف التعامل مع أرحامنا والذين هم فوق ذلك من
املسلمني؟! وكيفية ادارة احلوار والنقاش اهلادف معهم!

 .4تأكد من أن املثالية ليس هلا وجود عىل أرض البسيطة أو الواقع

الذي نعيش فيه ،فالناس من حولك وخاصة االرحام واالقرباء ليسوا
مثاليني حتى التسامح من خيطأ منهم أو تتغاىض عن بعض اهلفوات

التي تصدر من البعض اآلخر! فنحن برش أوال وآخرا ،تارة نغضب

ونُثار وننفعل ..وأخرى نرىض وهندأ ونستكني! هكذا خلقنا اهلل -عز

اسمه -وأودع فينا من العواطف واالنفعاالت الكثري حلكمة هو يعلمها،
لذلك علينا االتصاف بالصرب واحللم وحتمل اآلخرين والصفح عنهم
وما اىل ذلك من الصفات التي جتعلك إنسانا ناجحا مع األهل واألحبة
واجلريان واألرحام!

الرحم والتع�صب لهم
إن من أكرب مشاكلنا االجتامعية منذ القدم واىل اآلن هي العصبية!

إذ إن بعضا من الناس يقومون بالتعصب ألرحامهم تعصبا أعمى ال
يمت بأي صلة اىل ما أوصانا به احلق تعاىل من االهتامم هبم ومداراهتم
((( سورة طه.44 -43 :
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وإعانتهم! وربام يكون بعض من تلك العصبية ناشئ ًا من الفهم املغلوط

للعالقات الرمحية ،أو نتيجة للعصبية القبلية املقيتة التي ما زالت ترسي
يف جمتمعاتنا الرشقية! أو قد يكون ذلك التعصب ناشئا من األلفة

واملحبة الراسخة بينهم!

ومن الغريب جدا أن نجد بعضا من املتدينني يتعصبون ألرحامهم

عندما حتصل هلم مشكلة أو شجار مع غريهم! فهم يميلون اىل جانبهم
رغم كوهنم عىل غري احلق! وهم بذلك جعلوا حمبتهم ألرحامهم أهم

وأجل من حمبتهم هلل سبحانه وتعاىل! وهذا ما حذرنا منه اهلل جل جالله
َان آ َباؤُ ك ُْم َو َأ ْبنَاؤُ ك ُْم
يف قرآنه الكريم حيث قال ّ
عز اسمهُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ك َ

ِ
وها َو جِ َت َار ٌة خَت َْش ْو َن
َوإِ ْخ َوا ُنك ُْم َو َأز َْو ُ
اجك ُْم َو َعش َري ُتك ُْم َو َأ ْم َو ٌال ا ْقترَ َ ْفت ُُم َ
كَسادها ومساكِن تَر َضونا َأحب إِ َليكُم ِمن اهلل ورسولِ ِه و ِجه ٍ
اد يِف
َ َ
َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ هَ َ َ َّ ْ ْ َ
ََ ُ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني﴾((( ،إن
َسبِيله َفترَ َ َّب ُصوا َحتَّى َي ْأ يِ َت اهللُ بِ َأ ْم ِره َواهللُ اَل يهَ ْ دي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسق َ

من يكون كذلك فعليه انتظار وعيد اهلل سبحانه الذي قطعه للظاملني،

وما سيناله عليه يوم القيامة! كام أهنم استحقوا عدم اهلداية من اهلل حتى

وصفهم بأشد النعوت بعدا عن اهلل تعاىل فسامهم القوم الفاسقني!

حري بنا أن ال نركن اىل العواطف واالنفعاالت يف حتكيم أمورنا

تاركني الدين وراءن��ا ظهريا! وضاربني له عرض احلائط! إن سيادة
العاطفة واالنفعال عىل الرشع والدين ما هي اّإل أبشع صورة لذلك
((( سورة التوبة.24 :
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الذي اختذ إهله هواه! فانطبق عليه كالم احلق سبحانه إذ قالَ :
ت
﴿أ َف َر َأ ْي َ
َم ِن خَّات ََذ إِلهََ ُه َه َوا ُه َو َأ َض َّل ُه اهللُ َع ىَل ِع ْل ٍم َو َخت ََم َع ىَل َس ْم ِع ِه َو َق ْلبِ ِه َو َج َع َل
ون﴾(((.
َع ىَل َبصرَ ِ ِه ِغ َش َاو ًة َف َم ْن يهَ ْ ِد ِيه ِم ْن َب ْع ِد اهلل َأفَلاَ ت ََذك َُّر َ
إن االرتباط باحلق سبحانه جيب أن يطغى عىل ارتباطنا باألهل

والعشرية واألرح��ام؛ ألن األنساب ماهي اّإل حالة دنيوية ليس اّإل!

وغدا عندما نقف بني يدي اهلل يف يوم حسابنا فإن حالنا سيكون رهيبا

ومهوال! بحيث ال أنساب تفيد ..وال أرحام تغني! قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا
ٍِ
ِ
الص ِ
ون﴾((( ،فهل من أحد
اء ُل َ
ور فَلاَ َأن َْس َ
نُف َخ يِف ُّ
اب َب ْين َُه ْم َي ْو َمئذ َو اَل َيت ََس َ
يستطيع أن يتخيل نفسه يف يوم القيامة وبعد أن ُينْ َفخ يف الصور وهو

يعرض بوجهه أو يفر عن أولئك الذين نشأ بينهم وترعرع يف أحضاهنم!

كاألب واألم! بعد فراق حاصل بينهم يصل بالبعض منهم آالف
ِ ِ ِ
ِ
و ُأ ِّم ِه
السنني! فقال تعاىل حاكيا ذاك الفرارَ ﴿ :ي ْو َم َيف ُّر ا مْل ْر ُء م ْن َأخيه َ
و َأبِيهوص ِ
اح َبتِ ِه َو َبن ِ ِيهلِك ُِّل ْام ِر ٍئ ِمن ُْه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َش ْأ ٌن ُيغْن ِ ِيه﴾((( ،اهلل
َ َ
َ

أكرب من ذلك اليوم واملوقف الرهيب! الذي صوره اهلل يف كتابه أروع
تصوير ،فهو مل يقل يوم يفر املرء من أقرب أقربائه ..وإنام فصل مبتدئا

باألخ الذي قد تعود عىل صحبته منذ الصغر وال يكاد يفارقه! ثم األم
((( سورة اجلاثية.23 :
((( سورة املؤمنون.101 :
((( سورة عبس.37 -34 :
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فهي أكثر مالزمة من األب وأكثر ارتباطا به ثم عرج عىل االب فالزوجة
فالبنني! كل ذلك التفصيل ليبني هول ذلك املوقف وشدته! وأقسم

أمر عليها ينتابني شعور من
بجالل احلق أنني حينام أقرأ هذه اآلية أو ّ
اخلوف والرهبة من عظيم وقع تلك املحنة القادمة ال حمال! نسأل اهلل

وهو الرحيم بعباده أن يتجاوز عنّا ويرمحنا وينجينا بمحمد وآله صلواته
عليهم أمجعني.

إن من يقدم أهله وأرحامه عىل دينه سيكون كحاطب بن بلتعة

الذي أراد أن يبلغ أهله ورمحه يف مكة املكرمة ما نواه النبي من

غزوها ..فهو مل يفعل ذلك اّإل حلبه هلم وخوفه عليهم! وقد نزلت بعمله

ذلك سورة كاملة يف القرآن وهي املمتحنة! مو ّبخة له وألمثاله ممن يعمل
عمال مشينا كهذا! فقال تعاىلَ ﴿ :ل ْن َتنْ َف َعك ُْم َأ ْر َح ُامك ُْم َو اَل َأ ْو اَل ُدك ُْم َي ْو َم
ون َب ِص ٌري﴾((( ،والبد من بيان أن
ا ْل ِق َي َام ِة َي ْف ِص ُل َب ْينَك ُْم َواهللُ بِماَ َت ْع َم ُل َ
االسالم ال يامنع من حب األهل واألرحام واالعتزاز هبم ،وإنام حارب
العصبية العمياء التي تودي بصاحبها اىل االشرتاك يف الظلم والعدوان،
وقد عرب سيدنا االمام السجاد سالم اهلل عليه بعد أن سئل عن العصبية

تعبريا رائعا فقال« :العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل

رشار قومه خريا من خيار قوم آخرين ،وليس العصبية أن حيب الرجل
((( سورة املمتحنة.3 :

56

�صلة الرحم

قومه ،ولكن العصبية أن يعني قومه عىل الظلم»(((.
وعو ٌد لسابق كالمنا ..فإن عصبية اجلاهلية كانت ترفع وتتبنى

شعار (انرص أخاك ظاملا أو مظلوما)! واستمر احلال كذلك اىل أن

بزغ النور املحمدي يف وسط تلك الظلمة احلالكة التي كانت خميمة
عىل جزيرة العرب ،فأنار للناس طريقهم ،وأذاب يف االسالم عاداهتم

وتقاليدهم ،وغري مفهوم ذلك الشعار ومضمونه وحمتواه! فصار
انرص أخاك إذا كان مظلوما؛ لتعينه عىل من ظلمه وترده عنه ،وانرصه

إذا كان ظاملا عن طريق اسداء النصح له ،وهنيه عن املنكر والباطل؛
لِ ُي ْز َه َق الشيطان يف نفسه فرتتفع راية احلق معلنة العود اىل طريق اهلل!
وذلك يمثل قمة النُرصة له ..وقمة انتصاره! لكن ..وا أسفاه عىل
ماحل باإلسالم من رزية! فبعد رحلة النور اىل النور ..عادت اجلاهلية!

ولكنها حلت بثوب جديد! وعادت معها العصبية والتطرف للرحم

عىل حساب الدين والرشيعة! بل ُجيرّ الدين ليكون أداة ط ّيعة لتنفيذ
املآرب الشيطانية! فأصبحت أرحام ابليس ِ
وصالتِه تتحكم بمصائر
األمة! بينام أرحام حممد ووصلته قد ُهتكت و ُقتّلت! فجرت عىل
األمة ويالت ومصائب أليمة! مازلنا نعيش آثارها وانعكاساهتا عىل
كافة األصعدة وامليادين احلياتية!

((( الكايف ،ج ،1ص .309 -308

�صلة الرحم

57

غاية ال�صلة �صلة �آل البيت
نحن نعرف أن القرآن الكريم يف كثري من مواضعه الرشيفة ال

يقترص بمراده عىل معنى واحد فقط؛ بل ربام اآلية الواحدة الظاهرة يف
معنى ما ،تريد ذلك الظاهر يف جانب معني وتريد معنى آخر يف جانب
آخر! بل ربام حيمل اخلطاب القرآين معاين خمتلفة وعديدة ..لكل معنى

ظرفه اخلاص به وجانبه املعني له! وهذا من روعة الكتاب احلق الذي

هو معجزة النبي ومن مرونته اللطيفة وانسياب ّيته العجيبة الصاحلة

واملالئمة ألكثر من موقف وموضوع وحال!

وبعد ذلك أقول بعد التوكل عليه سبحانه :إن اآليات الكريامت

التي حتضنا عىل صلة الرحم هي من جانب الظهور تريدنا أن نصل
أرحامنا ..لكنها من جانب آخر حتضنا عىل حفظ صلة آل البيت
ومواالهتم واملودة هلم ..وال تنافر يف ذلك وال تعارض ،بل ال أبالغ إذا
قلت أن جوهر الصلة وغايتها التي أمرنا هبا احلق سبحانه يف دستوره

العظيم ما هي يف احلقيقة اّإل صلة رحم بيت النبوة األطهار! ألن من

يلتزم بصلة هؤالء النجباء يقينا سيلتزم بصلة أقارب النسب! فتكون
بذلك صلة بيت النبوة هي أهم وأفضل ضامنة للحفاظ عىل صلة

رحم األقارب بشكلها العام ..فقد ورد يف الكايف ،بإسناده عن عمر بن
ِ
ون َما
ين َي ِص ُل َ
﴿وا َّلذ َ
يزيد قال :سألت أبا عبد اهلل عن قول اهللَ :
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ِ
وص َل﴾ ،قال« :قرابتك»(((.
َأ َم َر اهلل بِه َأ ْن ُي َ
ويف الكايف أيضا بإسناد آخر عن الراوي نفسه قال :قلت أليب عبد
ِ
ِ
وص َل﴾ ،قال« :نزلت يف
ين َي ِص ُل َ
ون َما َأ َم َر اهلل بِه َأ ْن ُي َ
﴿وا َّلذ َ
اهللَ :

رحم آل حممد و قد يكون يف قرابتك ،ثم قال :و ال تكونن ممن يقول يف

اليشء أنه يف يشء واحد»(((.

و يف تفسري العيايش ،عن عمر بن مريم قال :سألت أبا عبد اهلل
ِ
ِ
وص َل﴾ ،قال« :من
ين َي ِص ُل َ
ون َما َأ َم َر اللهَُّ بِه َأ ْن ُي َ
﴿وا َّلذ َ
عن قول اهللَ :

ذلك صلة الرحم و غاية تأويلها صلتك إيانا»(((.

ويف املصدر نفسه ،عن حممد بن الفضيل ق��ال :سمعت العبد
ِ
ِ
وص َل﴾ قال« :هي
ين َي ِص ُل َ
ون َما َأ َم َر اهلل بِه َأ ْن ُي َ
﴿وا َّلذ َ
الصالح يقولَ :

رحم آل حممد معلقة بالعرش تقول :اللهم صل من وصلني و اقطع من
قطعني ،و هي جتري يف كل رحم»(((.

فهذه الروايات التي قيلت عن صلة بيت النبوة األطهار صلوات

اهلل عليهم تدلل وبوضوح ال يشوبه أي غموض أن ال صلة لرمحك

ُؤجر وتُثاب عند احلق سبحانه من دون أن تصل رحم
تجُ زى عليها وت َ
((( الكايف ،للكليني ،ج ،2ص .224
((( املصدر نفسه.
((( تفسري العيايش ،ج ،2ص .218
((( املصدر نفسه.
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حممد وآل حممد صلوات اهلل عليهم مجيعا ..بل ال عمل ُيقبل عند اهلل

تعاىل اّإل بواليتهم ومودهتم سالم اهلل عليهم ..فال تؤتى البيوت اّإل من
أبواهبا! اللهم ِصلنا بنبيك احلبيب وأرحامه أهل التقى والطيب ..وأمتنا
عىل واليتهم وأكرمنا شفاعتهم ولك احلمد أوال وآخرا وصلواتك عىل

حممد وآله.
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اخلامتة
مما تكلمنا عنه يتضح أن صلة الرحم تعترب من أهم االحكام

الرشعية التي فرضت يف رشيعة اهلل سبحانه ،هلا من االمتيازات ما مل
يكن لغريها! من يؤدها عىل حقها فإنه يف الدنيا ُتن ََّزل عليه بركات من

السامء ..ورمحة ورض��وان ..ويف اآلخرة سيكون من الذين أنعم اهلل
عليهم بظله يوم ال ظل اّإل ظله! ومن يقطع ما أمر اهلل به أن يوصل
فإنه حيرم يف هذه الدنيا فيوضات ربه ويف اآلخرة يكون من اخلارسين!

فباء بغضب من اهلل حتى قال فيه احلبيب االكرم« :ال يدخل اجلنة
قاطع رحم»((( ،كل ذلك من أجل تأمني جمتمع اسالمي متني ،قائم عىل

الوحدة والتكافل واألخوة! يكون كاجلسد الواحد إذا اشتكى له عضو
تداعى له باقي اجلسد بالسهر واحلمى!

فحري بشبابنا املسلم واملثقف أن يلتزموا بصلة الرحم ويساعدوا

بعضهم بعضا وهيتم بعضهم بالبعض اآلخر؛ ألهنم يف هناية املطاف
سيكونون جمتمعا قويا ال يهُ ��زم من األع��داء اطالقا ..وال
ونتيجته
ّ

يستطيعون ايقاع الفرقة والفتنة بني صفوف ابنائه أبدا ..كام أن دورها
((( املبسوط ،للشيخ الطويس ،ج ،3ص.315
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عىل صعيد الفرد هو اطالة لعمره ،وزيادة يف رزقه ،وتأجيل ألجله،

وختفيف له وتيسري عند حضور موته ..وما اىل ذلك مما أفاضته يد احلق

ملن اتبع هدى ربه ..كام عليهم االلتفات اىل ما يف قطيعة الرحم من نتائج
كارثية عىل الفرد واملجتمع عىل حد سواء ..فهي تؤدي باملجتمع اىل
الضعف والتفكك والترشذم ومن ثم سهولة رضبه وانقياده والسيطرة

عليه ..أما الفرد فإن قطيعة الرحم تودي به اىل قطع تلك الفيوضات
ومن ثم يبىل بالرزق القليل واألجل القريب! والتشديد عليه عند نزع

روحه أثناء حلول موته! وفوق ذلك قطع رمحة اهلل عن املجتمع الذي

يسكن فيه من يقطع رمحه!

وعلينا أن ال نغفل العصبية التي ال متت بصلة اىل ما أمر به احلق

سبحانه بأي صلة؛ ألن صلة أرحامنا يشء والتعصب هلم حقا او
باطال يشء آخ��ر ،فدين اهلل هو السيد واحلاكم عىل كل العواطف
واالنفعاالت ..عند ذلك نكون فعال من الذين حيبون اهلل ورسوله وال

يقدمون أي يشء عىل ذلك ،كام ال حيق ألحد بأي حال من االحوال
ٍ
منتف هنا! اّإل يف حالة
أن يقطع الصلة مع األقرباء واالرحام! فالعذر
خاصة وهي عندما جتد أن القطيعة يمكن أن تشكل عامل ضغط عىل

رمحك املنحرف عن الدين واحلق فرتجعه بذلك اىل صوابه ورشده،

فيكون من عباد اهلل الصاحلني..

وال ننسى أن الصلة ال تتوقف عىل أن تكون مع األحياء فحسب؛
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بل يمكن ملن فاته يشء من الصلة جتاه من كان حيا أو أنه أفرط هبا معه
كثريا ،أن يصلح ما فاته! نعم فمن رمحة اهلل أن ترك لنا فرصة يف اصالح

صلة الرحم مع من هتكنا الصلة معه وهو قد رحل من الدنيا اىل دار
اآلخرة ،وذلك من خالل إبراء ذمة ذلك الذي وافته منيته! والدعاء

له واالستغفار والتصدق عنه وذكر حماسنه وحفظه يف أهله وأوالده..

رب.
واحلمد هلل عىل منة االسالم وصلواته عىل حممد وآله..آمني يا ّ
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