
 پیوند با خویشاوندان

 *جباراندكتر محمدرضا حجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

انسانی است. انسهان از  برین مسائلی که دین اسالم به من پرداخته، موضوع روابط از مهم

هایی در اربباط است و دین اسالم برای هریهک از ایهن روابهط،    جها، مختلف با گروو

احکامی فقهی و اخالقی بشریع کردو است. ما در این نوشتار، بر منیم با یکهی از ابهوا    

مختلف پیوندها و اربباطا، انسانی، یعنی صله رحِم یا پیوند با خویشهاوندان را از نظهر   

 من و روایا، بررسی کنیم.قر

 رَحِم در اصطالح شریعت و اخالقصله 

رحم بر ارببهاط، رسهیدگی و احسهان بهه خویشهان اطهالق       در عرف اهل شریعت، صلة 

بوجهی و عدم رسیدگی به ایشهان  شود و در برابر من، قطع رَحِم، به معنای بریدن، بیمی

کریم پیدا شدو اسهت؛ چهرا کهه     رسد، این دو اصطال  بوت بأثیر قرمناست. به نظر می

، رسیدگی به خویشان را وصل، و بریهدن از ایشهان   1قرمن کریم به طور خاص یا ضمنی
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 1...؛وَالَّذِین  یَرِلُون  مَا   مَهر  اللَّههُ بِههِ   نُ یُوصَهل     »فرماید: جا که میرا قطع نامیدو است؛ من

فرمایهد:  و یها مهی  .« دادو...  دهند چیزی را که خدا فرمهان بهه پیونهدش   که پیوند میمنان

منان که پهس   2؛الَّذِین  یَنقُاُون  عَهْدَ اللَّهِ مِنُ بَعْدِ مِیث اقِهِ وَیَقُط عُون  مَا   مَر  اللَّهُ بِهِ   نُ یُوصَل »

 «بُرند.کنند و منهه را خدا به پیوندش فرمان دادو، میاز پیمان با خدا، نقض عهد می

 حکم صله رحِم

گیهرد. بهه همهین دلیهل،     ز رفتارهایی است که از فطر، انسان سرچشمه میصلة رحِم، ا

برای اثبا، وجو  من، به دلیل شرعی نیازمند نیستیم؛ بلکه هر عقل سلیمی در صهور،  

من، به وجهو  و ضهرور، ایهن رابطهه      و مثار شانیانسان به اربباط با خو ازیبوجه به ن

ههیچ اختالفهی بهین فقهها و دانشهمندان      کند. با این حال، از نظر شرعی ههم  اعتراف می

وسهایر مرابه     3مذاه  اسالمی نیست که بعای مراب  و درجا، صله رحِهم، واجه   

 پسندیدو است.

ای است که خداوند متعال صله رحِم، از واجبا، عینی است و بر  من، از گناهان کبیرو

بقهای نهوع   در برابرش وعدو عذا  دادو است. حکمت بشریع این حکم، من اسهت کهه   

یستی ایشان بستگی دارد و اربباط و رسیدگی خویشان به همدیگر، الفهت  زهمانسان، به 

شود و الفت و موبهت، نظهام اجتمهاعی زنهدگی انسهان را قهوام       و موبت را موج  می

به همین دلیل، فقها به وجو  صله رحِم حکم کردو و قطع رحِم را حهرام و   4بخشد.می

   5د.اناز گناهان کبیرو شمردو
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 محدوده رحِم

داننهد؛ چهه موهرم    اندیشمندان اسالمی، همه خویشان از زن و مرد را مرداق رحِم مهی 

باشند و چه نامورم، در شمار ورّاث انسان باشند یا نباشهند و حتهی مسهلمان باشهند یها      

 کافر.

 قطع و صِله

شهرع  منظور از صِله یا وَصل، اربباط اسهت و منظهور از قطهع، بریهدن و عهدم ارببهاط.       

مقدس، برای قطع و وصل، حد معینی بعریف نکردو است. بنابراین، برای بعیین حهدود  

و مرادیق این دو عنوان نیز باید به عرف مراجعه و شرایط موجود را مالحظه کرد. طبق 

رحِم باشد، مشهمول حکهم شهرعی     این معیار، هر رفتاری که از نظر عرف، مرداق صله

مههری بهه   فتاری در عرف بهه عنهوان قطهع رحِهم و بهی     شود. همان طور که هر رمن می

وممهد و  خویشان شناخته شود، از نظر شرع مقدس ممنوع است؛ به عنوان نمونهه، رفهت  

که قهر، مرداق قطع سرکشی به خویش در عرف، مرداق اربباط با خویش است؛ چنان

قهر کنهد،   رابطه است. به همین دلیل، از نظر شرعی هم هر کس با یکی از نزدیکان خود

شهود. بنهابراین، از نظهر شهرعی     قاطع رحِم شمردو شدو و مشمول احکام قطع رحِم مهی 

ها را در عهدد  بوان معیار مشخری برای مرادیق صله یا قطع رحِم بعیین نمود و مننمی

دانیم که صله رحِم شهامل امهوری بهه شهر      مورور کرد؛ ولی به طور اجمال، میمعیّن 

 شود:ذیل می

یکی در حد بوان، دفاع و یاری در صور، نیاز، خیرخهواهی، حُسهن خلهق و    احسان و ن

وممد، بوجه به امور دینهی ایشهان کهه    معاشر، نیکو، دادن حقوق ایشان، زیار، و رفت

شود و حقهوقی کهه بهرای    مستلزم دعو، به راو حق و امر به معروف و نهی از منکر می

 شییع جنازو، حفظ اموال و اسرار.سایر مسلمانان مقرر شدو است: از قبیل عیاد،، ب

 بوان برخی از مرادیق قطع رحِم را به شر  زیر نام برد:همهنین، می

وممد، فرو نهادن و یهاری نکهردن   بوجهی به دیدار و رفتقهر و جدایی، خودداری و بی

رویی و بکبر با خویشان، حهبس حقهوق و غره  امهوال،     خویشان به هنگام نیاز، برش
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ور دینی و مبهروی منهان، افشهای اسهرار، خهودداری از کمهک مهالی در        بوجهی به امبی

بوجهی به هر حقی که شارع مقدس بهرای بهرادر مسهلمان مقهرر     ها و بیصور، نیاز من

 نمودو است.  

هها نیهز طبهق نظهر عهرف      ههای من عالوو بر مرادیق صله و قطع رحِم، شرایط و ویهگی

در نظر عرف، یکی از مرادیق صله رحِهم و  شوند؛ به عنوان مثال، دیدوبازدید بعیین می

بر  من، از مرادیق قطع رحِم است. شرع مقدس نیز این بشخیص را بأیید کردو است. 

بوان دیدن نزدیکان را به بهأخیر انهداخت بها بهه     اکنون اگر سؤال کنیم که با چه حد می

 قطع رحِم منجر نشود، شرع مقدس در پاسو به این پرسش ههم سهاکت اسهت؛ چراکهه    

پاسو من را نیز به عهدة عرف نهادو است. فاصله بین دیدوبازدید خویشان، با بوجهه بهه   

ای ندارند و بها بوجهه   ها با هم رابطههمه شرایط، باید به حدی باشد که مردم نگویند من

ها با یکدیگر، بشخیص و نظر مردم هم در ها یا بفاو، فرهنگبه دوری و نزدیکی منزل

 1شود.این خروص متفاو، می

 گسلپیوند با پیوند

شک، در صوربی که خویشاوند، اهل مراعا، و پیوند باشد، پیوند با او واج  بودو و بی

گسستن پیوندش، حرام و گناو کبیرو است؛ حال، در صوربی که یکهی از خویشهاوندان،   

بوان رابطة خویشهتن را بها   پیوند خویش را بگسلد، میا پیوند با او نیز واج  است یا می

بوان ادعا کرد که ههیچ عهالمی در   او برید؟ با یک نظر اجمالی به کت  فقه و حدیث می

قهدم شهدو   جهان اسالم شک ندارد که قطع رحِم، حتی با کسانی که در بریدن پیوند پیش

 2ورزند، حرام است.و بر من اصرار می

 3بهن حسهن  و عبهداهلل   {گوید: شبانگاهی بود کهه بهین امهام صهادق    صفوان جمال می

هها  که مردم جمع شهدند و دور من ای پیش ممد و صدایشان بلند شد؛ به طوری مشاجرو
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شلوغ شد. سپس با حالت قهر از هم جدا شدند. من صهبوگاهان بهرای کهاری از خانهه     

بهن حسهن ایسهتادو و بهه کنیهز او      بر در خانه عبهداهلل   {بیرون رفتم، دیدم امام صادق

ن( را خبر کن. عبداهلل از خانه بیرون ممد و گفت: ای بن حسگوید: ابومومد )عبداهلل می

ای از قهرمن را  ای؟ فرمهود: مهن دیشه  میهه    ابا عبداهلل! چه شدو که به ایهن زودی ممهدو  

فرمایهد:  خواندم که ماطربم کردو است. گفت: کدام میه؟ فرمود: این که خدای بعالی می

و و از سهختی حسها  قیامهت    پیوندند منهه را خدا بهه پیونهدش فرمهان داد   که میمنان»

عبداهلل گفت: حق با بوست؛ گویی مهن هرگهز ایهن میهه را در کتها  خهدا        1«برسند.می

 2گاو همدیگر را در مغوش کشیدند و گریستند.نخواندو بودم. من

دهد که رعایت حال خویشان، الزم است؛ حتی اگر با ایهن پایهه   این رفتار امام، نشان می

 3گمراو و بدکار باشد.

 گریزانوند با پیوندپی

که خهود پیونهد را بریهدو، بهه بکلیهف      در صوربی که یکی از خویشاوندان عالوو بر این

پذیرد، بکلیف خویشهان دیگهر در   کند و رابطة خویشاوندان را نیز نمیخویش عمل نمی

دهد که ما مید و فرصت هم نمیبرابر او چیست؟ به عنوان مثال، او خود به دیدن ما نمی

 نش برویم، چه باید کرد؟به دید

های گوناگونی دارد. بنابراین، ضمن بأکید بر ایهن  رحِم، راوپیش از این دانستیم که صله 

بوان نکته که ما حق نداریم حتی در مواجهه با رحِم، به ذلت و حقار، بن در دهیم، می

پذیرنهد؛  ها مهی نهایی استفادو کرد که مگریز، از راوبرای پیوند و اربباط با خویشان پیوند

بوانیم با سهالم  وممد ندارد و ممکن است در به روی ما نگشاید، میمثالً اگر بومل رفت

پرسی صمیمی در مواقع مالقا، با او، رابطه برقهرار کنهیم؛ امها در صهوربی کهه      و احوال
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ای را نپهذیرد، بکلیهف از عههدو خویشهان او برداشهته      گونه رابطهیکی از خویشان، هیچ

 شود.می

 رحِم ستایش صله

به حاضران و غایبان امهتم و کسهانی کهه    »فرمود:  ,فرماید: رسول خدامی {امام باقر

کنم با خویشان خود بپیوندنهد؛ هرچنهد   اند با روز قیامت، سفارش میهنوز به دنیا نیامدو

میان ایشان به اندازو یک سال راو فاصله باشد؛ زیرا خدای متعال، صله رحِم را بخشی از 

   1«ن قرار دادو است.دی

هنگهام رحلهت من بزرگهوار در    »نقل کهردو اسهت:    {های امام صادقیکی از مزاد شدو

خدمتش بودم. حار، در حالت اغما بود. بعد از بیرون ممدن از این حالت، فرمود: بهه  

الوسین )معروف به افطس( هفتاد دینار، بهه فهالن شهخص فهالن     بنعلیبنعلیبنحسن

فالن مقدار و... بدهید. من به حار، عر  کردم: شما به کسهی کهه بها    مبلغ، به فالنی 

کنیهد؟ فرمهود: میها    دشنه به شما حمله کرد و قرد کشهتن شهما را داشهت، کمهک مهی     

منان که منههه را خهدا   »خواهی من از من گروو نباشم که خداوند در حقشان فرمودو: می

کننهد و از خهدا   و مادر(، پیوند مهی رحِم و دوستی پدر امر به پیوندش کردو )مانند صله 

 2«اندیشند.برسند و از سختی هنگام حسا  میمی

سپس متوجه کنیز خود، سالمه شد و فرمود: سالمه! خداوند بهشت را پهاکیزو و خوشهبو   

رسهد؛ امها   مفریدو؛ به طوری که بوی خوش من، از مسافت دو هزار سال راو به مشام می

 3«بوی من را استشمام نخواهند کرد. عاق والدین و قاطع رحِم، هرگز

کند، دارای پاداش فراوانی است؛ ولی در بهین بمهام   مالی که انسان در راو خدا هزینه می

رحِم، ارزشمندبرین راو خیر اسهت.   مرادیق خیر، بخشیدن مال به خویشان با قرد صلة

يَةَُعَشَ َُوَُصِلَة ُالْإِخْوَا ُِبِعِشْ ِينَُوَُالصَّدَقَة ُبِعَشَ َةٍُوَُالْقَ ْضُُبِثَمَننِ»فرمایهد:  می ,رسول خدا
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الوسنه، هیجهدو برابهر و   صدقه، دو برابر پاداش دارد. قر  1؛صِلَة ُال َّحِمُِبِأَرربَعَةٍُوَُعِشْ ِين

دهی، بیست برابر، و مهالی کهه بهرای پیونهد بها      مالی که برای پیوند با دوستان ایمانی می

 «برابر پاداش دارد.و چهار دهی، بیستخویشان می

 رحِمنکوهش قطع 

سهختی نکهوهش شهدو    قطع پیوند و اربباط با خویشان و بستگان، در قرمن و روایا، به

است. خداوند متعال در سه جای قرمن، قاطعان رحِم را لعهن و نفهرین کهردو اسهت؛ از     

قِههُِوَيَقْطَعُهو َُمَهنُأَمَه َُاللَّههُُبِههُِأَ ُُُُُُُْوَالَّيِينَُيَنق ض و َُعَْردَُاللَّهُِمِنُْبَعرهدُِمِيثَُن»فرماید: جمله می

شکنند و منهه را که خهدا بهه   و منان که پیمان خدا را پس از استوار کردنش می 2؛يُوصَلَ

ها اسهت و سهرای   کنند، لعنت بر منگسلند و در زمین فساد میپیوستنش فرمان دادو، می

 «  بد نریبشان.

مُصَنحَبَةَُالْقَنطِعُِلِ َحِمِهُِفَإِنِّيُوَجَدرت هُُمَلْعُوننًُفِيُكِتَنبُِاللَّهُِإِيَّنکَُوَُ»فرماید: می {امام سجاد

ام در سه جای از مراحبت با قاطع رحِم، بپرهیز که من دیدو 3؛عَزَُّوَُجَلَُّفِيُثَلَنثَةُِمَوَاضِع

 «قرمن لعنت شدو است.

ود: بهه خهدا پنهاو    به هنگهام سهخنرانی فرمه    {امیر مؤمنانروزی »در روایت است که: 

بهن ک هوّاء یَشُهکُری از    مورنهد. عبهداهلل   برم از گناهانی که فنا و نابودی را به شتا  میمی

! مگر گناهی هم هسهت کهه فنها را    امیر مؤمنانسران خوارج برخاست و عر  کرد: ای 

که فهاجر و گناهکارنهد، دور   ها با منشتابان کند؟ فرمود: مری، قطع رحِم. بعای خانوادو

دههد. بعاهی   ها روزی مهی کنند، خدا هم به منشوند و به هم رسیدگی میهم جمع می

کنند، خدا ههم من شوند و با هم قطع رابطه میکه پرهیزگارند، پراکندو میها با منخانوادو

 4«کند.ها را موروم می

                                                           
ُ.262ق،ُص1413ُچنپُاوّل،ُ.ُمفيد،ُمحمدُبنُمحمد،ُالمقنعة،ُقم:ُكنگ  ُهزار ُشيخُمفيد،1ُ

ُ.23و22ُُُآيهُمحمد،و26ُُُآيهُبق  ،؛ُر.ک:25ُ.ُرعد،ُآيه2ُ

ُ.347،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج3ُ

ُ.ُهمن .4
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 مراتب صله رحِم 

، پیونهد جهانی و   انهد از: پیونهد زبهانی، پیونهد فکهری، پیونهد عهاطفی       این مراب  عبار،

 خودداری از مزار.

 . پیوند زبانی1

ین مرببه اربباط است. این مرببه، خود دارای مراب  جزئهی زیهادی بهه    اوّلاربباط زبانی، 

 شر  زیر است:

 1؛صِل واُأَررحَنمَك مرُوَُلَورُبِنلتَّسرلِيم»فرماید: می {امیر مؤمنانسالم است. ین مرببه زبانی، اوّل

 «با خویشان خود پیوند کنید؛ هرچند با سالم کردن باشد.

دههد، بایهد بهه    حتی اگر بدانیم او سالم ما را پاسو نمهی »نوشته است:  عالمه مجلسی

 2«عنوان صلة رحِم به او سالم کنیم.

 که نشانه اهتمام فرستندو، به گیرندو سالم است. 3مرببة بعد، ارسال سالم است

به این معنا که در غیا  خویشاوند، او را  4پنهان و ثنای مشکار است؛مرببه باالبر، دعای 

هایش سخن به میان موری. البته پُر دعا کنی و در حاورش او را بستایی و از برجستگی

واضح است که ستایش و ثنا نباید به حدّ بملق و مداحی برسهد؛ وگرنهه حهرام خواههد     

 بود.

 . پیوند فكري2

جها کهه یهک خویشهاوند     یاری فکری به خویشاوند است. من یکی از مراب  صله رحِم،

موتاج هدایت، راهنمایی، امر به معروف و نهی از منکر است، به عنوان صله رحِم، الزم 

وممد و گو، رفتواست به ارشاد و هدایت او همت بگماریم و از هر راهی، اعم از گفت

 بخشیدن مال، او را به راو راست رهنمون باشیم.

                                                           
ُ.155.ُهمن ،ُص1ُ

ُ.126،ُص71ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج2ُ

ُ.53،ُص2ُمفيد،ُچنپُاوّل،ُجُف وشيُ.ُعنمليُ)شْيدُاوّل(،ُمحمدُبنُمكي،ُالقواعدُوالفوائد،ُقم:ُكتنب3

ُ.ُهمن .4
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 د عاطفی. پیون3

وقتی که یکی از بستگان، به هر دلیل، موتاج مهر و موبت خویشان است و برای سهبک  

بان موتاج است، بر مها الزم اسهت حاهور خهود را از او دریهغ      زهمکردن بار غمش به 

 نکنیم و از گوش سپردن به درد دل او و پیوند عاطفی نسبت به او، کوباهی نورزیم.

 . پیوند مالی4

ُوَ»فرمایهد:  مک مالی به بستگان را جزء حقوق واج  ایشان شمردو و مهی قرمن کریم، ک

 «و حق خویشاوند را به او برسان. 1؛آتُِذَاُالْق  ْبَىُحَقَّهُ

هر کس که خدا مالی به او  2؛مَنُْآتَن ُُاللَّهُُمَنلًنُفَلْيَصِلُْبِهُِالْقَ َابَة»فرماید: می {امیر مؤمنان

 «  اش را برقرار کند.یشاوندیعنایت کردو، با من پیوند خو

 . پیوند جانی5

کهه بهه مهال    مرببه سوم پیوند خویشی، پیوند با جهان اسهت. خویشهاوندان، بهیش از من    

خواهنهد؛  همدیگر موتاج باشند، به خود همدیگر نیازمندنهد و حاهور یکهدیگر را مهی    

اند: ایهن  هحاوری ناشی از اهتمام و همراو با موبت و مهر و عاطفه. به همین دلیل، گفت

 مرببه، باالبرین مرببه است. پیوند جانی نیز خود دارای مراب  جزئی است.

گیهرد و نهه بها    ین مرببه پیوند جانی، دیدار است که بوسط شخص انسان صور، میاوّل

بردار نیست و در این نوع پیوند، بایهد خهود انسهان    مال و جاو. به همین جهت، سفارش

 حاور پیدا کند.

دیدوبازدید، دفع زیان است. هنگهامی کهه خویشهاوندی جهانش در خطهر      مرببه پس از 

است یا در معر  بهدیدی دیگر قرار دارد و موتاج کمک مشنا و قبیله اسهت، بایهد بهه    

 یاری او شتافت و در مودودو موازین شرعی، با پای جان از او دفاع کرد.

رکهت یها اقهدامی و    بوانیم بها ح پس از دفع زیان، جل  منفعت است. در صوربی که می

که حریمی را بشکنیم و حق کسی را ضایع کنهیم، نفعهی بهه یکهی از خویشهان      بدون من

                                                           
ُ.26.ُاس اء،ُآيه1ُ

ُ.24،ُص2ُق،ُج1412ُش/1370ُ.ُعبد ،ُمحمد،ُنْجُالبالغة،ُقم:ُدارُاليخنئ ،ُچنپُاوّل،2ُ
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خود برسانیم، نباید از انجام من دریغ ورزیم. مرببه دیگر، رسهیدگی بهه وابسهتگان یهک     

خویشاوند است؛ مثالً هدیه بردن برای زن برادر، نوعی پیونهد بها خهود بهرادر اسهت و      

 شود.ر، احترام خواهر موسو  میاحترام شوهر خواه

همهنین، مکاببه و بماس از طریق وسایل اربباط جمعی مثل بلفن یا اینترنت، گاهی هم

در بها  ارببهاط    {بر از من. امام صهادق رببه دیدوبازدید است و گاهی در مرببة پایین

 فرماید:بین دوستان می

رابطه بین برادران، وقتی که  1؛تَّزَاوُرُُوَُفِيُالسَّفَ ُِالتَّكَنت بالتَّوَاصُل ُبَيرنَُالْإِخْوَا ُِفِيُالْحَضَ ُِال»

 «نگاری.در سفر نیستند، دیدار است و هنگامی که در سفرند، نامه

 . خودداري از آزار6

یکی از مرادیق و مراب  صلة رحِم کهه در همهة شهرایط، مراعها، من واجه  اسهت،       

مزار، هر گونه رفتهار و گفتهاری اسهت کهه     خودداری از مزار خویشاوند است. منظور از 

برای بأکید بر این مرببه فرمودو است:  ,کند. رسول خدایک خویشاوند را ناراحت می

بهوان بها   بربرین چیزی که بهه وسهیله من مهی    2؛أَفْضَل ُمَنُيُوصَل ُبِهُِال َّحِمُُكَفُْالْأَذَىُعَنَْْن»

 «خویشاوند پیوست، خودداری از مزردن او است.

 ار صله رحمآث

 الف ـ آثار دنیوي

مورد. صله رحِم، همة مواه  دنیوی، اعم از مادی و معنوی را برای انسان به ارمغان مهی 

 اند از:برخی از این مثار عبار،

 . افزايش روزي و طول عمر1

بارزبرین اثر دنیوی صلة رحِم، گشایش در روزی و افزایش ثرو، و طول عمهر اسهت.   

مَنُْأَحَبَُّأَ ُْيُوَسَّعَُلَهُُفِيُرِزرقِهُِوَُيُنْسَهأَُلَههُُفِهيُأَجَلِههُِفَلْيَصِهلُُُُُُْ»فرماید: می ,رسول خدا

                                                           
ُ.670،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.103،ُص71ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج2ُ
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اش بوسعه یابد و مهلهتش زیهاد شهود )مهرگش بهه      هر کس دوست دارد روزی 1؛رَحِمَه

 «بأخیر افتد(، پس باید با خویشان خود بپیوندد.

بهودیم   {در خدمت امام صادق»ست: گفته ا {حنان بن سدیر از اصوا  امام صادق

و میسر هم حاور داشت. بوث از صلة رحِم شد. حار، رو به میسهر فرمهود: بها بهه     

کنهی، خداونهد   که به خویشانت رسهیدگی مهی  حال بارها اجلت رسیدو؛ ولی به دلیل این

 2«اجلت را بأخیر انداخته است.

از عمهرش بهاقی   گاهی کسهی بهیش از سهه سهال     »روایت شدو است:  {از امام صادق

افزاید. گاهی نیهز  سال بر عمرش میکند و خداوند متعال سی نیست، ولی صله رحِم می

بُرد و خداوند متعال اش را میسی سال از عمر کسی باقی است؛ ولی پیوند خویشاوندی

دهد. مری، خداوند متعال هر چهه بخواههد   هم باقیماندة عمرش را به سه سال بقلیل می

 3«کند.می

دانیم صله رحِم شناسیم و نمیته ما رابطه میان قطع رحِم و این پیامدهای منفی را نمیالب

شود، ولی باید بها اعتمهاد بهه پیهامبر راسهت     چگونه موج  افزایش مال و طول عمر می

کهه بهاور   گفتار که خدای بعالی به صداقتش گواهی دادو، این مثار را بهاور کنهیم؛ چنهان   

 سوزاند.کند و مبش، پنبه را میا  می ، بشنه را سیرداریم م

 . آبادانی2

یکی از مثار صله رِحم، مبهادانی اسهت کهه بها افهزایش روزی نیهز مالزمهه دارد. رسهول         

 «کند.پیوند با خویشان، شهرها را مباد می 4؛صِلَة ُال َّحِمُِتَعرمُ  ُالدِّيَنرَ»فرماید: می ,خدا

                                                           

تحقيق:ُسيدُمحمدمْد ُوُسيدُحسنُخ سن ،ُقم:ُمنشوراتُال ضي،ُن،ُروضةُالواعظي.ُنيشنبور ،ُمحمدُبنُالفتنل،1ُ

ق،1385ُ؛ُطب سي،ُابوالفضلُعلي،ُمشكنةُاألنوارُفيُغ رُاألخبنر،ُنجف:ُالمكتبةُالحيدرية،ُچنپُدوم،388ُتن،ُصُبي

ُ.288صُ

ُ.125ق،ُص1407ُالدين،ُالدعوات،ُقم:ُمدرسةُاإلمنمُالمْد ،ُچنپُاوّل،ُ.ُراوند ،ُقطب2

ُ.355ق،ُص1413ُ،ُچنپُاوّل،ُُ[  ،ُعبداهللُبنُجعف ،ُق بُاألسنند،ُقم:ُمؤسسةُآلُالبيت.ُحمي3

ُبن4ُ ُمحمد ُطوسي، ُبي. ُالثقنفة، ُدار ُقم: ُبعثت، ُمؤسسه ُتحقيق: ُاألمنلي، ُصُحسن، ُاألنوار،481ُتن، ُبحنر ُمجلسي، ؛

ُ.163،ُص47ُپيشين،ُجُ
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 . افزايش نفوس انسانی3

صله رحِم، بعهداد را   1؛صِلَة ُال َّحِمُِت نْمِيُالْعَدَدَُوَُت وجِبُُالسُؤْدَد» :دیفرمایم ,رسول خدا

 «شود.دهد و موج  سیاد، و سَروری میافزایش می

 . ايجاد محبت4

ها، در بسخیر ارادو خدا است. مردمان، بدون اذن و ارادو الهی، نه بهه کسهی   قلو  انسان

کنند. یکی از مثار صله رحِم که بهه اذن حاهر،   میورزند و نه با کسی دشمنی مهر می

صِلَةُال َّحِمُِمحبّةٌُفهيُُ»فرماید: می ,مید، موبوبیت است. رسول خداپروردگار پدید می

 «کند.پیوند با خویشان، انسان را در خاندان موبو  می 2؛األهل

 . دفع بال5

ه رحِهم اسهت. رسهول    کند، صلیکی از مسائلی که بال را از مویط زندگی انسان دور می

پیونهد بها خویشهان...     3؛ب هدْف عُ الُبَلُهوَ   ... صِهلَة ُالْأَررحَهنمُُِ»فرماید: در این بارو می ,خدا

 «کند.ها را از زندگی انسان دور میمریبت

 . جلوگیري از مرگ بد6

مرد، سرنوشت حتمی زندگی دنیا است و هر جانداری، دیر یا زود، از این سرا رخهت  

هها بها یکهدیگر متفهاو، اسهت. از کلمها، پیشهوایان        ولی کیفیهت مهردن من  بندد؛ برمی

بفاو، نبودو، برخی از انواع شود که ایشان در برابر انواع مرد بیاستفادو می {معروم

اند. منظور از مرد بد، این است که انسان به هنگام السوء( نامیدو ميتة مردن را مرد بد )

ههای او غفلهت ورزد، بهه    اموش کند، از شکر نعمهت مردن، در حالی باشد که خدا را فر

کفران نعمت روی مورد و سود و زیان خهود را نشناسهد و یها فرصهتی بهرای جبهران و       

کند، صلة رحِهم  سفارش و وصیت به او ندهند. یکی از چیزهایی که مرد بد را دور می
                                                           

.ُاينُسخن،ُاز251ُ،ُص15ُق،ُج1409ُالبيت،ُدوم،ُُ.ُنور ،ُمي زاُحسين،ُمستدرکُالوسنئل،ُبي وت:ُمؤسسةُآل1

ُمؤمنن  ُحسينُحسنيُُ{امي  ُتحقيق: ُالمواعظ، ُو ُالحكم ُعيو  ُعليُبنُمحمد، ُ)ليثيُواسطي، ُاست. ُنقلُشد  نيز

ُ(304ش،ُص1376ُبي جند ،ُقم:ُدارُالحديث،ُاوّل،ُ

ُ.245.ُهمن ،ُص2ُ

ُ.150،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج3ُ
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پیوند با خویشهان...   1؛ورءتَقِيُمِيتَةَُالسَُّ...صِلَة ُال َّحِمُِ»فرمودو است:  ,است. رسول خدا

 «کند.انسان را از مرد بد حفظ می

 . آثار معنوي در دنیا7

طبق احادیث اسالمی، صلة رحِم به سه صهور، در رشهد معنهوی انسهان ایفهای نقهش       

کهه انسهان را از   کنهد. دیگهر ایهن   که اعمال انسان را پا  و بالندو مهی کند. نخست منمی

 شود.که موج  افزایش و استوکام ایمان میمندارد و سوم اربکا  گناو بازمی

پیوند با خویشهان، اعمهال مدمهی را     2؛صِلَة ُالْأَررحَنمُِت زَكِّيُالْأَعرمَنل»فرماید: می {امام باقر

يَعرصِهمَن ُِمِهنَُُُُ...إِ َُّصِلَةَُال َّحِمُِوَُالْبِ َّ»فرماید: می {همهنین، امام صادق« کند.پاکیزو می

صهله رحِهم و    3؛اليُّن وبُِفَصِل واُأَررحَنمَك مرُوَُبَ ُّواُبِإِخْوَانِك مرُوَُلَورُبِحُسرنُِالسَّلَنمُِوَُرَدُِّالْجَهوَاُب

بان پیوند کنید و بهه بهرادران  کنند. پس با خویشاننیکوکاری... انسان را از گناو حفظ می

 «ا  سالم باشد.بان نیکی کنید؛ هرچند با سالم و جو

کند: نقل می {به واسطه پدربزرگوارش از امام صادق {موسی الرضابنحار، علی

ُالْخ ل قُِزِيَندَةٌُفِيُالْإِيمَن » ُالْأَررحَنمُِوَُحُسرن  خُلقی، موج  پیوند با خویشان و خوش 4؛صِلَة 

 «افزایش ایمان است.

 ب ـ آثار اخروي

 شود.ز مراحل مخر، پیدا میمثار اخروی صله رحِم، در سه مرحله ا

 ل: هنگام مرگمرحله اوّ

هر کس دوست دارد خداوند سکرا، مهرد را بهر او سهبک    »: دیفرمایم {امام صادق

 5«کند، با خویشانش پیوند کند و به پدر و مادرش نیکی نماید.
                                                           

ُ.250و242ُُ،ُص15ُ؛ُنور ،ُمستدرکُالوسنئل،ُپيشين،ُج481ُپيشين،ُصُ.ُطوسي،ُاألمنلي،1ُ

ُ.150،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج2ُ

ُ.157.ُهمن ،ُص3ُ

ُ.247،ُص15ُ.ُنور ،ُمستدرکُالوسنئل،ُپيشين،ُج4ُ

5ُ ُقم: ُاالسالمية، ُالدراسنت ُقسم ُتحقيق: ُاألمنلي، ُصدوق، .ُ ُالبعثة، ُمؤسسة ُاوّل، ُص1417ُچنپ ُفتنل473ُق، ؛

 .367نيشنبور ،ُروضةُالواعظين،ُپيشين،ُصُ
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 مرحله دوم: حساب

رسهی در  کند، هنگهام حسها   ای که مثار اخروی صلة رحِم خودنمایی میدومین مرحله

 1؛إِ َُّصِلَةَُال َّحِمُِت َْوِّ  ُالْحِسَنبَُيَورمَُالْقِيَنمَة»فرماید: می {امام صادقصونة قیامت است. 

 «کند.پیوند با خویشان، حسا  را در روز قیامت مسان می

هاای  آسانی حساب، این است که خدازند متعال در مورد اعمال، افوار ز نیات منظور از 

 کند.رفتار نمیانسان، به دقت 

حسها  بهد، دقهت و ریزبینهی و     »فرمودو اسهت:  « حسا  بد»در بفسیر  {امام صادق

 2«مطالبه کامل است.

 مرحله سوم: پاداش

مندی از فال خداوند متعال و ورود به بهشهت اسهت.   اثر دیگر صله رحِم در قیامت، بهرو

رَحِمَهُُفَيُحِبْهُُأَهرل هُُوَُيُوَسَّعُُُ،رربَعَةًمَنُْضَمِنَُلِيُوَاحِدَةًُضَمِنْتُُلَهُُأَ»فرمهود:   ,رسول خدا يَصِلُ 

هر کس یک چیز را بهرای   3؛وَُيُزَادُُفِيُأَجَلِهُِوَُيُدرخِل هُُاللَّهُُفِيُالْجَنَّةُِالَّتِيُوَعَدَ ُ،عَلَيرهُِفِيُرِزرقِهِ

کنم؛ اگر صله رحِم به جا مورد، مهن  من بامین کند، من چهار چیز را برای او ضمانت می

اش بوسهعه یابهد، مهلهتش در    اش دوستش داشته باشند، روزیکنم که خانوادوضمانت می

 «دنیا بیشتر شود و خداوند او را به بهشتی که وعدو کردو، داخل کند.

مثار و برکها، صهلة    کنند کهروشنی داللت میرسیدو در این با ، به بعدادی از روایا،

های بدکار نیهز بهه صهله    رحِم، به نیکان و اهل بقوا اختراص ندارد. بنابراین، اگر انسان

 شوند.  رحِم ملتزم باشند، از مثار ارزشمند من برخوردار می

رَ،ُوَُتَزِيدُُفِيُالْأَعرمَنرِ،ُوَُإِ ُْكَن َُأَهرل َْنُغَير َُصِلَة ُال َّحِمُِتَعرمُ  ُالدِّيَن»فرماید: می ,رسول خدا

کنههد؛ هرچنههد پیونههد بهها خویشههان، شهههرها را مبههاد و عمرههها را طههوالنی مههی  4؛أَخْيَههنر

 «پیوندکنندگان از نیکان نباشند.

                                                           
ُ.126؛ُراوند ،ُالدعوات،ُپيشين،ُص157ُ،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.246ش،ُص1338ُق/1379ُاكب ُغفنر ،ُقم:ُجنمعهُمدرسينُقم،ُ.ُصدوق،ُمعننيُاألخبنر،ُتحقيق:ُعلي2

ُ.388.ُفتنلُنيشنبور ،ُروضةُالواعظين،ُپيشين،ُص3ُ

ُ.481األمنلي،ُپيشين،ُصُ.ُطوسي،4ُ
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 بار قطع رحِمپیامدهای زیان

ارد، قطهع رحِهم و   همان طور که صله رحِم و پیوند با خویشهان، مثهار و نتهایج مثبتهی د    

باری نیز دارد که زندگی مادی و معنهوی انسهان را   بریدن پیوند خویشی، پیامدهای زیان

 دهد.بوت بأثیر قرار می

 بار دنیويالف ـ پیامدهاي زيان

 . ويرانی شهرها1

 1؛نرَُبَلَنقِعَُمِنُْأَهرلَِْنإِ َُّالْيَمِينَُالْكَنذِبَةَُوَُقَطِيعَةَُال َّحِمُِلَتَيَرَا ُِالدِّيَ»فرماید: می ,رسول خدا

 «کند.قطع رحِم و سوگند دروغ، شهرها را ویران می

 . انقطاع نسل2

يُثْقِلَهن ُِاله َّحِمَُوَُإِ َُّتَثَقُّهلَُُُُ...ُإِ َُّالْيَمِينَُالْكَنذِبَةَُوَُقَطِيعَةَُال َّحِمُِ»فرماید: می ,رسول خدا

کند و در بیمهاری  ها را بیمار میسوگند دروغ و قطع رحِم...، رحم 2؛ال َّحِمُِانْقِطَنعُُالنَّسرل

 «رحِم، انقطاع نسل نهفته است.

 روایت کردو است: {، از یکی از اصوا  امام صادقشیو کلینی

عر  کردم: برادران و پسرعموهایم خانه را بر من بنگ کردو و مهرا   {به امام صادق»

ها است، پس بوانم هر چه در اختیار منکایت کنم، میاگر ش 3اند.ها راندوبه یکی از اباق

گشهاید. مهن برگشهتم و صهبر پیشهه      بگیرم. امام فرمود: صبر کن، خدا گرو از کار، می

ها را کشت؛ چنهان و همة من 4ویک هجری بیماری وبا شایع شدکردم. در سال صدوسی

رسهیدم،   {ادقها باقی نماند. بار دیگر وقتی خهدمت امهام صه   که حتی یکی هم از من

هها  ا، چطورند؟ گفتم: به خدا قسم! همه مُردنهد؛ حتهی یکهی ههم از من    فرمود: خانوادو

                                                           
ُاألمنلي،ُتحقيق:ُحسينُاستندُوليُوُعلي1 ُمفيد، ُدارُالمفيد،ُچنپُدوم،ُ. ؛98ُم،ُص1993ُق/1414ُاكب ُغفنر ،ُبي وت:

ُپيشين،ُجُ ُ.347،ُص2ُكليني،ُالكنفي،

ُ.347،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج2ُ

ُاند.ُستُكهُبنُپس عموهنُدرُآ ُش كتُداشته.ُظنه ُروايتُاينُاستُكهُخننهُموروثي،ُازُجدُّپدر ُبود ُا3

ُازُسنلُيكصدُوُچْنرد ُتنُسنلُيكصدُوُچْلُوُهشتُهج  ُامنمتُك د ُاست.ُُ{.ُامنمُصندق4
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نماند. فرمود: این به دلیل رفتارشان با بو بود؛ به جهت بریدن پیوند خویشاوندی ههال   

کردنهد؟ گفهتم: مری   شدند. میا دوست داشتی که همهنان بودند و خانه را بر بو بنگ می

 1«به خدا.

 بار اخرويـ پیامدهاي زيان ب

 . محرومیت از بهشت1

لَهنُيَهدرخ ل ُُُ»فرمهود:   ,پیامد قطع رحِم در مخر،، حِرمان از بهشت است. رسول خهدا 

قهاطع رحِهم، نهه    « شود.من که پیوند خویشی بگسلد، وارد بهشت نمی 2؛الْجَنَّةَُقَنطِعُُرَحِم

نری  و هر راههی کهه   هد، بیبنها از بهشت موروم است، بلکه از هر چه بوی بهشت د

 به بهشت رود نیز به رویش بسته است.

 . سقوط در جهنم2

شهود.  قاطع رحِم، نه فقط از بهشت موروم است، بلکه به طور حهتم طعمهه جههنم مهی    

گویهد:  رحِم، در روز قیامت زبهان بیهز و رسهایی دارد و مهی    »فرماید: می ,رسول خدا

وسهت و ببهر از ههر کهس کهه مهرا بریهد. در روز        پروردگارا! بپیوند با هر کس که مرا پی

بینی کسی در راو خیر است که ناگاو خویشاوندی که از او بریدو، به سهراغش  قیامت، می

 3«شود.افکندو میبرین عمق جهنم مید و به پایینمی

                                                           
ُ.346،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.435ق،ُص1424ُاكب ُغفنر ،ُقم:ُجنمعهُمدرسينُقم،ُچنپُششم،ُ.ُصدوق،ُمحمدُبنُعلي،ُالخصنل،ُتحقيق:ُعلي2

ُ.156،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُج3ُ


