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 رحم صله ترک پیامدهای و ثارآ

 نصرت سنجری

 

 اسالمي حقوق مباني و ارشد رشته فقه كارشناسي

 چکیده

اخالقی ساختار معنوي انسان اند هويت او را شكل می بخشند. آدميان هر چه از فضايل 

رذايل  ابعاد معنوي آنها كامل تر است از سوي ديگر، ،اخالق نيكو بيشتر بهره مند باشند

ی صله ارحام يكی از فضائل اخالقاخالقی كاستی در كمال نفسانی و شخصيت معنوي است.

فرد نقش پر رنگی را ايفا می كند و در سالمت جسمی بسيار مهمی است كه در زندگی 

و روحی و سعادت دنيا و آخرت فرد تأثير بسزايی دارد. حرمت قطع رحم در آيات و روايات 

را بيان كرديم در ادامه بحث پيامدهاي قطع رحم و آثار و كاركردهاي قطع رحم را مطرح 

 كرديم.

حقوق والدين، وصال حقوق سادات،  ارحام،مصاديق  صله، ارحام، قطع رحم،كليد واژه: 

 خويش.

 مقدمه
رساله موجود حاصل تالش چند ماهه درباره يكی از موضوعات اصيل اجتماعی و درعين حال فراموش شده است كه با هدف تبيين و 

ا  و موانع اجراي تشريح ديدگاههاي اين مكتب آسمانی و تحليل آثار و كاركردهاي متنوع اين پديده ي حياتی و شناخت آسيب ه

از كارهاي بسيار نيك و اعمال پسنديده كه حضرت حق و انبياء  درست اين فريضه حقوقی اخالقی به رشته ي تحرير در آمده است.

توصيه ي اكيد به صله رحم و دوري گزيدن از قطع رحم يكی از مهمترين  و امامان نسبت به آن اصرار ورزيده اند صله رحم است.

حقوقی اسالم در ايجاد هبستگی و تحكيم پيوندهاي اجتماعی ميان اعضاي شبكه خويشاوندي به عنوان يكی  –راهبردهاي اخالقی 

آثار و كاركردهاي فراوان آن در نظام  از زيرمجموعه هاي نظام كلی است صله رحم به رغم اهميت و جايگاه منبع آن درمنابع دينی و

د ابعا،اجتماعی همچون بسياري از موضوعات اجتماعی مورد نظر اسالم ازقلمرو كنكاش هاي محققانه به دور مانده و آن گونه كه بايد

به طول عمر و حم،و زواياي آن از ديدگاه هاي گوناگون مورد بحث و بررسی عالمانه واقع نشده است از مهمترين آثار دنيايی صله ر

امروزه به اين سنت حسنه و ،گشايش در روزي می توان اشاره كرد با وجود سفارش و تأكيد فراوان آموزه هاي دينی در اين باره

ديرپاي اسالمی كمتر توجه می شود. بنابراين براي تقويت و تثبيت آن نيازمند حركت فرهنگی و تبليغی متوليان فرهنگی به ويژه 

 هستيم.  صدا و سيما
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 بيان مساله

در قرآن و احاديث معتبر اسالمی از وظايف هر انسان مومنی دانسته شده است بنابر دستور خداوند انسان نبايد از صله رحم، 

عشيره و قوم خود كه سال هاي درازي با آن زندگی كرده و با كمك و حمايت آنان رشد يافته و مانند گلی در باغستان محبت آنان 

ده است دوري كند زيرا دوري از آن محيط به پژمردگی روح و كم نشاطی يا بی نشاطی فرد و جامعه می انجامد كسی كه پرورده ش

خداوند به دادگري و نيكوكاري و  اين وظيفه الهی را انجام ندهد از بازخواست الهی ايمن نخواهد بود در قرآن مجيد آمده است.

همه اعمال نيك يا بد انسان آثاري دارد و او سرانجام نتيجه آنها را خواهد ديد گاهی بخشش به خويشاوندان فرمان ميدهد بی شك 

 خداوند پاداش عقاب برخی اعمال را در دنيا به انسان می دهد و در ساري آخرت اين اعمال رسيدگی می شود. 

 تحقيق و ضرورت اهميت

مقدس اسالم نسبت به آن تاكيد فراوان فرموده و تارک مراعات حقوق اقوام و ذوي االرحام از جمله وظايفی است كه شريعت 

امروزه در جامعه ي اسالمی ما به صله رحم كمتر توجه می شود و آن را يكی  آن را ملعون و مطرود از رحمت خداوند دانسته است.

از محرمات بلكه از گناهان از امور عرفی دانسته و اهميتی به آن نمی دهند با اينكه صله رحم يكی از واجبات دين و قطع آن يكی 

قطع رحم را در زمره گناهان كبيره ذكر نموده و ياد آوري  ،كبيره شمرده شده است . مرحوم شهيد دستغيب در كتاب گناهان كبيره

می شود كه چهار امام معصوم ما كه عبارتند از حضرت امام صادق )ع( و حضرت امام كاظم )ع( و حضرت امام رضا )ع( و حضرت امام 

 .2واد )ع( به گناه كبيره بودنش تصزيح كرده اندج

 سواالت تحقيق

 جايگاه صله  ارحام از ديدگاه كتاب و سنت چگونه است ؟  -2

 آيا در قرآن آياتی در زمينه صله ارحام آمده است ؟ -1

 ديدگاه پيامبر اسالم )ص( و امامان معصوم درباره صله ارحام چيست ؟ -9

 چيست ؟ نظر قرآن درباره قطع رحم -4

 روش تحقيق 

همانطور كه می دانيم استفاده از روش مناسب در انجام موفقيت آميز هر امري ضرورت دارد و اين روش مناسب بايد با موضوع 

مورد بررسی تناسب داشته باشد از آنجائيكه روش من با روش اسنادي و از نوع كتابخانه اي متناسب است اين روش را انتخاب كردم 

محقق بايد تحقيق خود را از راه مطالعه ي منابع و ماخذ مورد نظر انجام دهد . من هم بر اساس اين روش ابتدا موضوع  در اين روش

مورد عالقه خودم را انتخاب كردم پس از تاييد موضوع توسط استاد راهنما با مراجعه به كتابخانه پس از مطالعه و فيش برداري توسط 

 دوين آن پرداختم.استاد راهنما تنظيم كرده به ت

                                                           
 243ص  2ج  ،گناهان کبیره ،سید عبدالمبین ،دستغیب - 2
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 مفهوم لغوي صله رحم 

صله مصدر فعل )وصل( از ريشه وصل است كه درمقابل فصل قرار می گيرد و به معناي اتصال و پيوستگی است از اين رو 

 ديعنی پيوند برقرار كنيد با خويشاوندان مرا« صلوا ارحامكم»اينكه در حديث آمده است 1صله از نظر لغوي به معناي پيوستن است.

از پيوند برقرار كردن آن عملی است كه عرفاً نيكی و احسان گفته می شود. گرچه با سالم كردن باشد به طوري كه در حديث آمده 

از اين روز احسان به معناي كلی آن به هر گونه رفتار و عملی گويند كه ثمره آن صله می باشد و نبايد آن را موضوع دقيق صله 9است.

كانون نشو و نماي طبيعی او است، اطالق می گردد.اقربا و ،غت به عضو خاصی از بدن زن كه محل استقرار فرزنددر لتلقی كرد، رحم،

 4خويشان نيز به اعتبار انتساب به يك رحم واحد )استعاره به عالقه ظرف و مظروف( ارحام خوانده    می شوند.

 مفهوم اصطالحي صله رحم

و نيكی كردن به خويشاوندان و هم دردي با آنان با جان و مال و در حد توان  صله رحم در اصطالح عبارت است از كمك

براي رحم  6، يا اينكه محبت و سلوک داشتن با خويشان و نزديكان است. در شرع مقدس اسالم و آيات و روايات معناي خاصی1انسان

فه كه خويشاوند هر قدر به انسان نزديك تر باشد وظي بديهی استذكر نشده است بنابراين صله رحم پيوند با تمام خويشان می باشد، 

در صله رحم استعاره براي قرابت و خويشاوندي است چرا كه آنها از يك رحم ،او در حفظ و پيوند شديد تر و الزم تر است.واژه رحم

 ري هم داشته باشند.متولد شده اند و مراد از رحم يعنی نسبت شناخته شده بين آن دو وجود داشته باشد هر چند نسبت دو

 مفهوم قطع 

قطع يا فصل نيز محصول ترک احسان يا ارتكاب رفتاري است كه پيوند ميان انسان ها را تضعيف كرده يا « صله»در مقابل 

قطع رحم خواهد بود. گويا اينكه بوسيله عدم ضدتمام مطالب گفته شده در صله رحم، ابن اثير در نهايه می گويد: .1منقطع می سازد

قطع معانی متفاوتی دارد. گاه به معناي پيمودن است كه زمينه ي وصل  .8احسان به آنها عالقه ي خويشاوندي را برقرار نكرده است

اگر مخالفت با را فراهم می سازد و چنين قطعی ممدوح است. گاهی نيز به معناي بريدن و جدا كردن است كه در اين نوع قطع، 

 .3به آن سفارش شده است، ناپسند خواهد بود فرمان  خدا در امري باشد كه

                                                           
 2213، ص1عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج- 1
 105، ص 4ج ،مجمع البحرينمرحوم طريحی، 9
 295، ص4دارالكتاب االسالمیه جالقرآن،طباطبائی، عالمه، المیزان فیالتفسیر  - 4

 مالمحسن فیض کاشانی،ترجمه منهاج النجاةرضا، راه نجات،رجب زاده، - 1

 2990تهران، لغت نامه، علی اکبر،  دهخدا، - 2

 45شرف الیدن،سید حسین، تحلیل اجتماعی از صله رحم، ص- 1

 232ص،1ج ،ابن اثیر، نهايه- 5

 بقره اشاره دارد 11به آيه  ،115ص ،1، .... )تفسیر ررآن(جعبداهللجوادي عاملی، - 3
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 تعريف صله رحم 

اسالم آدمی را موجودي فرد محور تنها و جداي از جماعت نمی داند. بلكه او را به طور فطري اجتماعی می شناسد كه بايد در كنش 

د اساساً اسالم دينی اجتماعی و هاي متقابل با ديگران بخش مهمی از نيازهاي خويش را بر طرف سازد و به رشد و كمال دست ياب

 رهبانيت و گوشه گيري در آن ممنوع است.مبتنی بر قواعد و دستورهاي جمعی است كه هر گونه فرد پرستی، 

به معناي عضو خاصی از بدن زن « رحم»صله ارحام يكی از اموري كه آموزه هاي دينی اهميت بسياري براي آن قائل است . 

كه محل استقرار فرزند و كانون نشو و نماي طبيعی « ارحام»ه معناي پيوستن، احسان، و عطاست. لغت شناسی ب« ارحام.»است 

 اوست . خويشاوندان نيز به اعتبار انتساب به يك رحم خوانده می شوند.

 مصاديق ارحام

ی ندي سببدر يك تقسيم بندي كلی، رابطه خويشاوندي هر فرد را می توان به دو دسته، خويشاوندي نسبی و خويشاو 

تقسيم كرد: خويشاوندي نسبی، پيوندي است كه از طريق خون و رحم باشد و خويشاوندي سببی، پيوندي است كه از طريق ازدواج 

 برقرار می شود.

 ارحام روحاني

ري ذوي القربی و ... در مورد مصاديق ديگ ،اخ ،عالوه بر خويشاوندان نسبی به عنوان مصداق منحصر ارحام، واژه رحم، اب 

نيز به كار رفته است كه حلقه اتصال و موضع ارتباط ايشان با عموم مؤمنان در تعلقات روحانی و معنوي خالصه می شود.ارحام 

ائمه معصومين )ع( علماي ربانی )و در رتبه بعد روحانی بر اساس آنچه از روايات استفاده می شود عبارتند از : پيامبر اكرم)ص(، 

 اي مؤمنان )يا عموم مؤمنان( و سادات.صلحاساتيد و معلمان، 

 مرز صله رحم

اين ادب معاشرت اختصاص به بستگان پاک و با تقوي و حزب اللهی هم ندارد يك وظيفه اخالقی است حتی نسبت به آنان 

مراوده  گاهی ترکكه اهل گناهند چه بسا به بركت رفت و آمدهاي بستگانِ صالح، فاجران هم راه صالح پيش گيرند و تأثير بپذيرند 

دتر شدن جلوي ب ولی حفظ رابطه، در گناه و بيراهه خود بيشتر پيشروي كنند، و رفت و آمد سبب می شود كه بستگان معصيت كار،

  همچنان نگهبانی از اين خط ارتباط و پيوند خويشاوندي است .آنان را می گيرد در اين صورت تكليف، 

 سلسله مراتب ارحام

امام سجاد )ع( آمده است:حقوق ارحام، متعدد و متنوع است و بر حسب ميزان قرابت و پيوند نسبی ايشان تنظيم  در رساله حقوق

می شود. واجب ترين اين حقوق حق مادر و پس از آن حق پدر و در مرحله سوم حق اوالد و در مرحله بعد برادران است . بر اين 

 .20ابت آنها تعيين می شوداساس، حقوق ديگر خويشاوندان بر پايه ميزان قر

 

                                                           
 122ص ،تحف العقول ،شیخ حسن بن شعبهحرانی، 20
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 آداب صله رحم

سالم دادن اولين و مهم ترين آداب ديد و بازديد سالم دادن است. چرا كه سالم يكی از نام هاي خداوند متعال است و با سالم  -2

 كردن رحمت الهی نازل می شود.حضرت رسول اكرم )ص( می فرمايند:

دست دادن: -221ديدار كنيد و چون جدا شديد با آمرزش خواهی از هم جدا شويد. هرگاه به هم برخورديد با سالم كردن و دست دادن

دين مقدس اسالم سفارش كرده است وقتی كه همديگر را مالقات می كنيد دست بدهيد زيرا تاريكی كينه را از بين می برد و باعث 

 21آمرزش گناهان می شود.

 روش هاي رسيدگي به خويشان

 حمايت از خويشاوندان عبارتند از : برخی از روش هاي صله رحم و

كمك جانی: ميتوان گفت كه بزرگترين مرتبه صله رحم رسيدگی جانی به خويشان است و آن در جايی است كه جان يكی از -2

بستگان در خطر باشد كه در اين صورت وي بايد تا جان بايستد و از خويشاوندان خود در چارچوب اسالم و معيارهاي مكتبی دفاع 

 د تا ضرر را از او دفع نمايد.كن

 رسول خدا )ص( فرمود:

 .29هر كس با جان و مالش صله رحم كند خداي متعال اجر صد شهيد به او می دهد

كمك مالی: اگر در مواردي ميان بستگان انسان افراد نيازمند وجود دارد رسيدگی مالی به ايشان الزم است اين گونه مسائل ريشه -1

در فطرت انسان دارد و اسالم نسبت به آن تأكيد فراوانی دارد. تا آنجا كه قرآن كمك به بستگان را جزء حقوق مالی محسوب ميكند 

 اقوام به ميان آمده آن را به عنوان يك حق واجب ذكر كرده و می فرمايد : و آنجا كه سخن از كمك 

 آثار رسيدگي به خويشان

الف: طول عمر، يكی از مهم ترين آثار  صله رحم آثار و فوايد ارزنده اي براي انسان دارد كه در اينجا به برخی از آنها اشاره می كنيم.

دراين باره می فرمايد: چه بسا مردي كه تنها سه سال از عمرش باقی مانده است، اما  صله رحم، طوالنی شدن عمر است. امام رضا)ع(

 24باقيمانده عمرش را به سی سال می رساند و خدا آنچه را می خواهد انجام می دهد. خدا به خاطر صله رحم،

ش را افزايش دهد بايد صله رحم ب: فراوانی روزي، حضرت سجاد )ع( فرمود: هر كس دوست دارد خدا عمرش را طوالنی و روزي ا

 21كند.

                                                           
 ق121،2424،ص941دار الشقانه، جشیخ طوسی،- 22
 ق2409بیروت، ،151، ص21بحار االنوار، جمجلسی، محمدبارر،- 21
 152، ص2جوسائل الشیعه،محمدبن حسن،،حرعاملی- 29
 411، ص9اصول کافی، جمحمد يعقوب، کلینی، - 24
 411، ص9اصول کافی، جکلینی، محمد يعقوب، - 21



 291-241، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  
 
  

791 
 

 26ج: حسن خلق، امام صادق)ع( فرمود: رسيدگی به خويشان، اخالق را نيكو می كند .

 21امام باقر )ع( فرمود: رسيدگی به خويشان، اعمال را پاک می كند و بال را دور می سازد.د: پاكی اعمال و دفع بال،

 28رسيدگی به خويشان حساب روز قيامت را آسان كرده و از مرگ بد جلوگيري می كند.هـ: آسانی حساب، امام صادق )ع( فرمود: 

 23و: آبادي شهرها: امام صادق )ع( فرمود: صله رحم و خوش رفتاري با همسايه شهرها را آباد می كند.

 ديدار حضوري

يا از راه تلفن و ،ريق اين و آناست. می كوشند تا از ط« غير حضوري»برخی به هر دليل عبادت و زيارت و احوالپرسی شان 

نامه ااحوالپرسی كنند و تماس داشته باشند، گرچه از اين رهگذر كسب اطالع می توان كرد. ولی ديدار رويارويی و نشست و گفتگوي 

و مالقات مطرح است. ديدن و مالقات كردن حضوري. البته « تزاور»حالوت و بركتی ديگر دارد.در احاديث، عنوان  ،چهره به چهره

تن نامه نوش را پر نمی كند.« ديدار حضوري»احوالپرسی تلفنی هم خيلی خوب است و نوعی صله ي رحم محسوب می شود ولی جاي 

حضوراً خدمت پدر و مادر و بستگان و آشنايان رسيدن و آنان را شاد كردن، ثوابی  به اقوام و دوستان نيكو است اما بار سفر بستن و

مضاعف و تأثيري افزونتر دارد. هر انسانی از ديدار چهره ي برادر يا فرزند يا دوست بيشتر خوشحال می شود. )اگر از سفر آيند( يا از 

اگر هنگام در گذشت  حبت و صميميت و يكدلی رابطه هاست.و اين امر دال بر مشنيدن صدايشان از آن سوي سيمهاي مخابرات،

يكی از اقوام و دوستان و آشنايان كسی تلگراف تسليت بفرستد يا آنكه از شهر و محله ي خود پيش شما آمده و از نزديك درغمتان 

 نيز چنين است . هرگز به شريك شود و در مراسمتان شركت كند، كدام يك را صميمی تر می يابيد. رفت و آمد خودتان با ديگران

 را به جاي ديدار حضوري ننشانيد. ،تلفن و نامه قناعت نكنيد و صدا، دستخط، عكس

 توصيف قطع رحم

به درستی كه من خداي بخشنده  قطع رحم پيامدها و تبعات ناهنجاري در پی دارد كه من باب نمونه تعدادي از آنها را بيان می داريم.

تضادي رحمت خويش آفريدم تا مردم با او به يكديگر عطوفت ورزند و در روز قيامت در نزد من از جهت و مهربانم و رحم را به اق

قاطع برخوردار خواهد بود و من قطع می كنم با كسی كه با او قطع كرده باشد و وصل می كنم با كسی كه با او وصل كرده باشد اين 

  اشد.گونه عمل خواهم كرد با كسی كه امر مرا ضايع كرده ب

 نكوهش قطع رحم

قطع رحم و ترک رسيدگی به خويشان و بستگان در اسالم سخت مورد نكوهش قرار گرفته است و هر مسلمانی به شدت  

بايد از آن پرهيز كند خداوند تعالی كسانی را كه با خويشاوندان خود قطع رابطه می كنند در سه جاي قرآن مورد لعن و نفرين قرار 

                                                           
 همان- 22
 411، ص9اصول کافی، جکلینی، محمد يعقوب، - 21
 204، ص14بحاراالنوار، ج ،مجلسی، محمد بارر - 25
 2100بحاراالنوار، ص ،مجلسی، محمد بارر - 23



 291-241، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  
 
  

797 
 

جمله می فرمايد: اگر از فرمان خدا رويگردان شويد آيا جزء اين انتظار می رود كه در زمين فساد كنيد و قطع رحم داده است . از 

 10نماييد؟ آنها كسانی هستند كه خداوند آنان را لعنت كرده است.

 پيامدهاي قطع رابطه

 و كسی مورد لعن پيامبر واقع شود قطعاً از رحمت لعنت پيامبر )ص( شقاوت ازاين بيشتر كه پيامبر مهربانی ها كسی را لعن كند   -2

خشم خداوند   -121«ملعون است، ملعون است كسی كه قطع رحم كند»می فرمايد : « ص»الهی بی نصيب خواهد ماند.رسول اكرم 

 خداوند آمد و پرسيد مبغوض ترين عمل ها نزد خداوند كدام است ؟ حضرت فرمود مشرک بودن به« ص»: فردي محضر پيامبر اكرم 

آن مرد پرسيد بعد ار آن كدا عمل است ؟حضرت جواب دادند كسی كه با خويشاوندان خويش قطع رابطه كند اين روايت هشدار 

 .11بزرگی است براي كسانی كه با خويشاوندانش قطع رابطه كردند 

 قطع صله رحم و اسباب آن

عذاب آخرت و بالهاي دنياست و از اخبار مستفاد می شود و  به اجماع علماء از جمله محرمات عظيمه وگناهان شديده است وموجب

به تجربه ثابت است كه قطع رحم موجب فقر و پريشانی و كوتاهی عمر می گردد و به اين سبب است كه هر خانواده كه در آن نفاق 

سله ه مبتال و در اندک وقتی سلو شقاق ميان ايشان حاصل شد و خويشان با يكديگر بناي نزاع وناخوشی گذارند. همگی به فقر و فاق

در مذمت قطع رحم همين قدر بس است كه قاطع رحم را خداوند عالم در 19ايشان از هم می پاشد و زندگی ايشان به سر می آيد.

ی يفسِدونَ فو الذينَ ينقضونَ عَهداهللِ من بعدِ ميثاقه و يقطعون ما امراهللُ بهِ اَن يوصَلَ و » قرآن مجيد لعن فرموده و می فرمايد : 

كسانی كه عهد خدا را می شكنند بعداز پيوند كردن و آن و قطع می كنند آن چيزي را كه «االرض اولئك لهم اللعنه و لهم سُوءُ الدّار 

و از حضرت  14« خدا امر به وصل آن كرده كه رحم باشد و در زمين فساد می كنند ايشان اند كه از براي آنهاست لعنت و بدي عاقبت 

و فرمود 11«مروي است كه : دشمن ترين اعمال به سوي خدا را شرک به خداست وبعد از آن قطع رحم « صل اهلل عليه وآله»پيغمبر

پناه می » حضرت اميرالمومنين عليه السالم در خطبه اي فرمودند كه  16«قطع مكن رحم خود را اگر چه او تو را قطع كند » كه : 

ل می كنند تا برطرف كردن صاحب خود . عبداهلل بن كواء عرض كرد يا امير المومنين آيا گناهی برم به خدا از گناهانی كه تعجي

هست كه در فناي آدمی تعجيل كند ؟ فرمود بلی قطع رحم. به درستی كه اهل خانواده اي باهم اجتماع می كنند ودوستی می نمايند 

اهل فسق و فجورند ولی به جهت دوستی و نيكويی با هم . خدا روزي  و مواسات و نيكويی می كنند با يكديگر در حالی كه ايشان 11.

ايشان راوسيع می نمايد و اهل يك خانواده از هم دوري می كنند و قطع رحم  قسم دروغ و ثواب هيچ طاعتی زودتر از صله رحم به 

اموال ايشان زيادتر می شود و به  صاحب آن نمی رسد . به درستی كه طايفه اي ازاهل معصيت هستند كه با هم نيكويی می كنند

 درستی كه قسم دروغ و قطع رحم و خانه هاي آباد راويران می كند و از اهلش خالی می كند.

                                                           
 11-19سوره مبارکه محمد، آيات  - 10
 151ص  21ج  ،بحار االنوار ،محمد بارر ،مجلسی - 12

 221ص  4ج  ،مستدرک سفینه البحار ،علی ،نمازي - 11

 922ص  ،معراج السعاده ،مال احمد ،نراری - 19

 11سوره مبارکه رعد آيه  - 14

 294بحاراالنوار ص  ،محمد بارر ،مجلسی - 11
 52ص  4محمد يعقوب، اصول کافی ج  ،لكینی - 12

 52ص  4محمد يعقوب، اصول کافی ج  ،لكینی - 11
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حضرت امير مومنان عليه السالم به بعضی از گماشتگان خود در يكی از واليات نوشتند كه امر كن خويشان راكه به ديدن هم روند و 

همچنان كه : در اكثر  18زيرا كه همسايگی باعث بغض و قطع رحم می گردد و اين امري است مشاهدهليكن همسايگی با هم نكنند 

اهل روزگار می بينيم كه چون خويشان از هم دور هستند دوستی ايشان با يكديگر بيشتر و شوق ايشان به هم افزون تر است آري 

 مثلی است مشهور كه دوري و دوستی.

 آثار و كاركردهاي قطع رحم

توجيه كننده ي موضع گيري صريح نظام  ،براي قطع رحم نيز آثار و پيامدهاي سهمگينی شمرده است كه توجه به آن 

حقوقی و اخالقی در حيات فردي و اجتماعی و نيز نقش سعادت زدايی آن در زندگی دنيوي و اخروي  از ماهيت مخرب آن پرده بر 

به  در اين بخش ضعيف پيوندها يا از هم گسيختگی روابط و تعلقات اجتماعی است.می گيرد . بارزترين اثر اجتماعی اين انحراف ت

 دسته بندي روايات وارد بر اساس مضامين آن در قالب عناوين ذيل می پردازيم .

 كاهش عمر  -1

 ان المرء ليقطع رحمه و ،ان المرء رحمه و ما بقی من عمره االثالث سنين فيمدها اهلل الی ثالث و ثالثين سنه»قال رسول اهلل )ص( : 

 .«13قد بقی عمره ثالث و ثالثين سنه .... الحديث

عمر سه ساله ي او را به سی سال و سه ساله ارتقا  ،رسول خدا فرمود ند : انسان صله رحم می كند و خداوند به سبب آن 

 ال يا كمتر ازآن تقليل می دهد.خداوند عمر سی و سه ساله او را به سه س ،می دهد. در مقابل انسانی كه قطع رحم می كند

 كاهش جماعت )خويشان يا مطلق (  -2

 .«90فی كتاب امير المومنين )ع( ... ان اليمين الكاذبه و قطيعه الرحم تدع الديار بالقع عن اهلها»عن ابن جعفر )ع( قال : 

 ز سكنه خالی می كند.شهرها را ا ،امام باقر )ع( به نقل از حضرت علی )ع( فرمود : ... قسم دروغ و قطع رحم

 انقطاع نسل    -3

ثالث خصال اليموت صاحبهن ابداً حتی يري و بالهن البقی و قطيعه الرحم و اليمين الكاذبه يبارز اهلل بها ... »فی كتاب علی )ع( : 

 .«92الحديث

تم و س ،در همين دنيا ببينند مگر آن كه كيفر آنها را ،در كتاب علی )ع( وارد شده كه سه خصلت است كه دارندگان آن نمی ميرند

قسم دروغی كه به آن با فرمان خدا مخالفت می كنند ... به درستی كه قسم دروغ و قطع رحم سرزمين ها را از اهل آن  ،قطع رحم

 انقطاع نسل را در پی خواهد داشت. ،خالی می گرداند و رحم زنان را عقيم می سازد و عقيم شدن رحم

                                                           
 فی تهذيب االحیاء ،محجه البیضاء ،مال محسن ،فیض کاشانی - 15
 باب آداب الصديقه 21باب  32بحاراالنوار، ج  ،محمد بارر ،مجلسی - 13
 21باب االجال ج  21باب  1بحاراالنوار، ج  ،محمد بارر ،مجلسی - 90
 1باب البغی ج  10اب ب 11بحاراالنوار، ج  ،محمد بارر ،مجلسی - 92



 291-241، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  
 
  

793 
 

 انقطاع نسل ( مرگ مردان ) احتماال = -4

امام صادق )ع( فرمودند : از حالقه بپرهيزيد  .«91قلت : و ما الحاقه ؟ قال قطعيه الرحم ،اتقواهلل الحائقه فانها الرجال»قال ابو عبداهلل )ع(: 

 كه مردان را به كام مرگ فرو می برد )راوي می گويد( عرض كردم :

 حالقه چيست ؟ فرمود : قطع رحم

 سريعفنا و نابودي   -5

 .«99الذنوب التی تعجل الفنا قطيعه الرحم»عن ابی عبد اهلل )ع(: 

 امام صادق فرمود : قطع رحم از گناهانی است كه نابودي ) افراد يا ملت ها ( را تسريع می گرداند. 

 از ميان رفتن رشد و توسعه   -6

 94قال علی )ع( : ... ليس مع قطيعه الرحم نماء ... الحديث

 هيچ گونه رشد و توسعه اي حاصل نخواهد شد. ،.... با قطع رحم علی )ع( فرمود :

 قرار گرفتن اموال در دست نا اهالن  -7

 91امير المومنين )ع( : اذا قطعوا االرحام جعلت االموال فی ايدي االشرار.

 علی )ع( فرمود : هرگاه مردم قطع رحم كنند ثروت و اموال آنها در دست اشرار قرار می گيرد.

 ابتال به فقر  -8

 96اميرالمومنين )ع( : انه قال : قطيعه الرحم تورث الفقر 

 امام علی )ع( فرمود : قطع رحم با خويشاوندان تنگدستی می آورد.

 

 

 

                                                           
 202ج  9باب   14ج  ،بحاراالنوار ،محمد بارر ،مجلسی - 91
 22باب علل المصائب ج  295باب  19ج  ،بحار االنوار ،محمد بارر ،مجلسی - 99
 2باب الوصیه امیر المومنین ح  3باب  11ج  ،بحار االنوار ،محمد بارر ،مجلسی - 94

 9باب العهد ح  11باب  200ج  ،بحار االنوار ،محمد بارر ،مجلسی - 91
 21ج  9باب  14ج  ،بحار االنوار ،محمد بارر ،مجلسی - 92
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 ابتال به مال اندوزي   -9

ر االيجتمع المال االبخصال خمس : ببخل شديد و امل طويل و حرص غالب و قطيعه الرحم و ايث»سمعت الرضا )ع( يقول :  

راوي می گويد از امام رضا )ع( شنيدم  كه می فرمود : مال اندوزي تنها با داشتن پنج خصلت حاصل می گردد .«91الدنيا علی االخره

 . بخل شديد و آرزوي دور و دراز و حرص ولع زياد و قطع رحم و ترجيح دنيا بر آخرت.

 از ميان رفتن نعمتها  -11

رز العمل و ائتلف االلسن و اختلف القلوب و تقاطعت االرحام هنا لك لعنهم اهلل فاصمهم و اعمی اذا ظهر العلم و احت»قال رسول )ص(: 

پيامبر اكرم )ص( فرمود : زمانی كه در يك جامعه علم و دانش باشد و به آنها عمل نشود و از طرفی زبان ها با  «98ابصارهم.

آن هنگام خشم و غضب الهی چنين  ،ندان نزديك خود قطع رابطه كنندهم موافق و دل ها پراكنده باشند و آن گاه كه مردم باخويشاو

 مردمی را فرا می گيرد و خداوند چشم و گوش آنان را كور و كر می كند.

 ابتال به نقمت ها  -11

 93عن علی )ع( : حلول النقم فی قطيعه الرحم

 علی )ع( فرمود : پيش آمدن عوبت ها در بريدن از خويشاوندان است.

 ال به عقوبت آن در دنياابت  -12

در باب جوامع مناهی پيامبر اكرم )ص( به نقل يكی از اوصياي حضرت مسيح )ع( قطع رحم را از جمله گناهانی برشمرده  

 40كه دنياي انسان ها را به جهنم تبديل می كند.

 ابتال به سيه روزي و ظلمت  -13

 42عن ابی عبداهلل )ع( قال : الذنوب التی ترد الدعا و تظلم الهواء عقوق الوالده 

 امام صادق )ع( فرمود : عاق والدين شدن از جمله گناهانی است كه مانع اجابت دعا و موجب تاريكی هوا می شود.

 قحطي و خشكسالي   -14

 اشاره شد . دو احتمال داده شده است :در خالی شدن شهرها ) تخلی ديار ( كه در برخی  روايات بدان 

                                                           
 باب حب المال  219باب  19بحاراالنوار، ج  ،محمد بارر ،مجلسی - 91

 11ح  9باب  14همان نشانی، ج  -1

 
 43 9ح  9غررالحک ج  ،عبدالواحد بن محمد ،آمدي تمیتی - 93

 23باب جوامع ح  21باب  14ج  ،النواربحار ا ،محمد بارر ،مجلسی - 40

 23باب عقوبه ربل النفس ح  92باب   204ج  ،بحار االنوار ،محمد بارر ،مجلسی - 42
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قحطی و خشكسالی كه موجب مهاجرت ايشان می گردد.پيامبر اكرم )ص( می فرمايد :.... ان قطيعه  -فنا و نابودي افراد  ب –الف 

 41الرحم و اليمين الكاذب لتذرانه الديار بالقع من اهلها ... الحديث 

 سرزمين ها را از سكنه خالی می سازد ... ،قطع رحم و قسم دروغ

 

 ويراني بالد  -15

امام 49قال الصادق )ع( : نعوذ باهلل من الذنوب التی تعجل الفناء و تقرب االجال و تجلی الديار، وهی قطيعه الرحم و العقوق و ترک البر

و مرگ را نزديك می سازد و خانه ها را از سكنه  صادق )ع( فرمود : پناه می برم به خدا از گناهانی كه مايه تسريع در نابودي است

 خالی می كند و آن گناهان عبارتند از : قطع رحم و آزردن پدر و مادر كنار گذاشتن نيكی ها .

 از دست دادن ايمان مذهبي :  -16

 .«44ما امن اهلل من قطع رحمه»قال علی )ع( : 

 می كند ) يا ايمان خود بدين وسيله از دست می دهد(.علی )ع( فرمود : به خدا ايمان نياورده كسی كه قطع رحم 

 بي اثر شدن اعمال نيک : – 17

فاذا مر الوصول للرحم المعدي الامانه  ،قال ابوذر رضی اهلل عنه : سمعت رسول اهلل )ص( يقول حفتا الصراط يوم القيامه الرحم و االمانه

 41نفذ الی الجنه و اذا مر خائن المانه القطوع للرحم لم ينفعه معها عمل و تكفا به الصراط فی النار

 ،رسول خدا فرمود : در قيامت رحم و امانت پل صراط را احاطه می كنند. هنگامی كه صله رحم كننده و امانت دار ازآن عبور كنند

اه زيرا با اين دو گن ،به آتش افكنده می شوند ،می شوند زمانی كه  قاطع رحم و خيانت كننده به امانت از آن گذر كنندوارد بهشت 

 هيچ عملی به حال ايشان سودمند نخواهد بود.

 تنزيل يا فتن شأن و مرتبه :  -18

 46قال علی )ع( : من جفا أهل رحمه فقد شأن كرمه 

ياورد صله اهل خويش را به تحقيق كه خود را زشت و عيبناک كرده است ) با شرف و بزرگی و جود علی )ع( فرمود : هر كس به جا ن

 و كرم خويش را ضايع كرده است (

                                                           
 14ح  9باب  14همان نشانی ج  - 41

 13باب کیفیه ج  52باب  51همان نشانی ج  - 49

 1312ح  ،1ج  ،غرر لحكم ،عبدالواحد محمد ،آمدي تمیتی  - 44
 3باب  الصراط ح  5ج  ،بحار االنوار ،محمد بارر ،مجلسی - 41

 319ح  ،1ج  ،غرر الحكم ،عبداواحد بن محمد ،آمدي تمینی - 42
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 ابتال به حزن و اندوه :  -19

 41و قطيعه الرحم تورث الهم ... الحديث

 حزن و اندوه را به دنبال دارد. ،قطع رحم

 از ميان رفتن آسايش و راحتي :  -21

 الراحه لقاطع القرابه ... الحديث ...

 قطع كننده رحم از آسايش و راحتی بهره اي نخواهد داشت.

 محروميت از ورود به بهشت :  -21

 48مدمن الخمر و مدمن سحر و قاطع رحم ... الحديث  ،قال رسول اهلل )ص( : ثالثه اليد خلون الجنه

 قاطع رحم. ،ايمان آورنده به سحر و جادو ،شرابخوار ،نمی شوندرسول خدا )ص( فرمود : سه گروهند كه هرگز داخل بهشت 

 نزول باليا:  -22

و لو تكلمت اخذت ما فی  ،عن ابی عبداهلل )ع( قال : قلت له : ان اخوتی و بنی عمی قد ضيقوا علی الدار، و الجأونی منها الی بيت

 43قال : فقال لی اصبر فان اهلل ... الحديث ،ايديهم

به امام صادق )ع( عرض كردم برادران و عمو زادگان من خانه را بر من تنگ كرده و مرا به خروج از آن مجبور ساختند راوي می گويد: 

و شايد خداوند گره از كار ت ،حضرت فرمود صبر كن. و اگر می خواستم ومی توانستم از ايشان شكايت كرده و حقم را از آنان بستانم

ه . بر اثر شيوع بيماري وبا  292باز كند و راه عالجی در پيش پايت بنهد. راوي می گويد: از پيش حضرت رفتم تا ين كه در سال 

رفتم . آري به قسم به خدا همه آنها به مرگ گرفتار شدند و احدي از ايشان باقی نماند پس از اين ماجرا به ديدار حضرت  ،همه آنها

من به حضرت عرض كردم : قسم به خدا كه همه ايشان از دنيا رفتند و كسی از  امام علی )ع( از احوال بستگانم جويا شد.

ايشان باقی نمانده است حضرت فرمود : اين نتيجه اعمالی بود كه در حق تو مرتكب شدند و خود را به عاق تو گرفتار ساختند و با تو 

سپس به من فرمود: آيا دوست می داشتی ايشان زنده باشند و بر تو سخت گيرند ؟ به حضرت عرض كردم قطع رحم كردند . حضرت 

 : آري قسم به خدا.

 نتيجه گيري 

با توجه به آثار ژرف صله رحم در حوزه فردي و اجتماعی و زندگی دنيوي و اخروي انسان آيات و روايات به طور گسترده   

ن را گوشزد كرده اند در آيات قرآن كسانی را كه  قطع صله ارحام می كنند در شمار زيان كاران قرار بر آن تأكيد ورزيده و اهميت آ

داده است كسانی كه پيمان خدا را پس از محكم ساختن آن می شكنند پيوندهايی كه خداوند دستور فرموده است برقرار سازند قطع 
                                                           

 129ص  ،باب  ذکر اخبار المعمرين  12ج  ،بحار االنوار ،محمدبارر ،مجلسی - 41

 129ص  ،باب ذکر االخبار المعمرين 12بحار االنوار، ج  ،محمدبارر ،مجلسی - 45

 21باب حرمه ... ج  52باب  13ج  ،بحاراالنوار ،محمد بارر ،مجلسی - 43
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قرآن مورد لعن و نفرين قرار داده است از طرفی بهترين اعمال پس از ايمان،  می كنند زيان كارانند. خداوند قاطع رحم را در سه جاي

است و نكوهش هاي شديدي بر ترک پيوند با خويشان آمده « صله رحم»اولين سخنگوي روز قيامت و بهترين خصلت مومن ياد شده 

يت صله ارحام الگو بودند و مردم را به اين امر است كه نشان دهنده اهميت فوق العاده اين مسئله دراسالم است .ائمه اطهار در رعا

 مهم سفارش كرده اند. 
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