
 

 

 

 

 

 

 

 ارحام هصل
 زاده عیسی عیسی

ها اّلناس اتقوا ربّکمُ اّلّذي خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحدةٍ وخَلَقَ مِنها زَوجَها یّأیا 
نَ اهللَ إرْحامَ أوَبَثَ مِنهُما رجاالً كثيراً ونّساءً واتقوا اهللَ اّلَذي تَّسائلُونَ به وَاّلْ

  ؛رَقيباًكانَ عَلَيْکُمْ 

کنید، پروا کنید و  از خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می! ... ای مردم
یقیناً خدا همواره بر شما حافظ و . خویشاوندان بپرهیزید[ قطع رابطه با]از 

 .نگهبان است

 شناسی مفهوم

معنای  5.، در لغت به معنای پيوستگی خويشاوندان و مراوده با اقوام آمده است«ارحامصله »

واژة رحم، در صلة رحم، استعاره . لغوی رحم، زهدان به معنای جای کودك در شكم مادر را گويند

و مراد از خويشاوند، هر خويشاوند نسبی است که به خويش  3.برای قرابت و خويشاوندی است

له، جد، پدر، مادر، برادر، عمو، عمّه، دايی، خا: معروف باشد اگرچه نسبت دوری داشته باشد؛ مانند
 .جدّه و فرزندان آنها

 تفسیر آیه

خداوند در اين آيه دو بار مردم را به تقوا دعوت کرده است؛ نخست آنان را به رعايت تقوای 
پروردگار دعوت کرده، آنان را به اين حقيقت توجّه داده است که همگی از يك پدر و مادرند و 

ز هر قوم و قبيله مانند بستگان خود مهر ها ا کند که نسبت به همة انسان اين پيوند اقتضا می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . اء، نس.  

 .«رحم»، فرهنگ فارسیمعین، . 8

 .«رحم»، لغت نامه دهخدادهخدا، . 4
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از : فرمايد کند و می سپس در ذيل آيه، بار ديگر مردم را به پرهيزگاری و تقوا دعوت می. بورزند
خواهيد چيزی از ديگری  خدايی بپرهيزيد که در نظر شما عظمت دارد؛ زيرا به هنگامی که می

است؛ از  «اهلل»، اين کلمه عطف به «حامرواأل»: گويد بريد، سپس می طلب کنيد نام او را می

 .رو، در قرائت معروف، منصوب خوانده شده است اين

خويشاوندان بپرهيزيد و ( قطع پيوند)از « واتقوا االرحام»: شود بنابراين معنای آن چنين می

 ای است که قرآن برای صلة رحم قائل العاده جا اوّالً، نشانة اهمّيت فوق ذکر اين موضوع در اين
جا که نام ارحام بعد از نام خدا آمده است و ثانياً، اشاره به مطلبی است که در آغاز  شده است تا آن

که شما همه از يك پدر و مادر هستيد و در حقيقت تمام فرزندان آدم  آيه ذکر شد؛ و آن اين
ها از هر  نکند که شما نسبت به همة انسا ديگرند و اين پيوند و ارتباط ايجاب می خويشاوندان يك

 1.ای همانند بستگان فاميلی خود محبّت بورزيد نژاد و هر قبيله

خداوند امر به تقوا و صلة رحم کرده است، پس »روايت شده است که  از حضرت علی

 5.«پرهيزد هرکه صلة رحم و رعايت خويشاوندی نكند تقوا ندارد و از خدا نمی

 پرسشپاسخ به یک 

پرهيز کردن و ترسيدن : اگر کسی بگويد»: گويد ية يادشده میمرحوم عالّمه طباطبائی ذيل آ
دادن پرهيز و تقوا به ارحام و خويشاوندان صحيح نيست و  از خداوند صحيح است، ولی نسبت

نسبت تقوا به رحم و خويشاوندان عيبی : گوييم از ارحام بترسيد، در پاسخ وی می: شود گفت نمی
 :ندارد؛ زيرا

در حقيقت رعايت تقوای . شود به صنع و خلقت خدای تعالی منتهی میاواّلً، آفرينش ارحام 
ای از  الهی به جهت عظمت و عزّت اوست و رعايت تقوای رحم و وحدت خويشاوندی شعبه

 .وحدت ميان افراد انسان است
ای نيست که در آن تقوا را به غير خدای تعالی نسبت داده، بلكه موارد  ثانياً، اين تنها آيه

واتّقوا اّلنّارُ اّلّتی »و نيز در آية  3«واتّقوا یوماً تُرْجَعُونَ فيه إّلی اهلل»رد؛ مثالً در آية مشابه دا

 0.«نسبت داده است« آتش آن روز»و به « روز قيامت»تقوا را به  7«أُعِدَتْ ّلِلْکافِرین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .832، ص 4، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  

 .2 4، ص 8، ج تفسیر عاملیعاملی، . 8
 . 82بقره، . 4

 . 4 آل عمران، . 3

 .42 ، ص 3، ج المیزانطباطبائی، . 5
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 های آیه پیام

 .سازی جامعة انسانی است ترين عنصر مؤثّر در سالم تقوا مهم. 1

 .(واتقوا اهلل اّلّذي تّساءّلون به واألرحام)( صله رحم)اهتمام و توجّه به خويشاوندان  لزوم. 3

 .(إنّ اهلل كان عليکم رقيباً) نظارت دايمی خداوند بر انسان. 9

 ساز رعايت تقوای الهی و اهتمام به خويشاوندان توجّه به مراقبت دايمی خداوند، زمينه. 0

 .(به واألرحام إنّ اهلل كان عليکم رقيباًواتّقوا اهلل اّلّذي تّساءّلون )است 

واألرحام إنّ اهلل كان عليکم ... واتقوا اهلل)تقوا و قاطع رحم  به مردمان بی خداوندهشدار . 5

 .(رقيباً

اسالم، تحكيم پيوندهای خويشاوندی و استحكام روابط خانوادگی را به شدّت مورد تأکيد و . 0
به بستگان را به عنوان يك ارزش الهی واجب کرده و در  توجّه قرار داده و صلة رحم و رسيدگی

واعبدوا اهللَ والتُشركوا به ): فرمايد برخی از آيات آن را در رديف پرستش خويش قرار داده، می

 1.(شيئاً وباّلواّلدین إحّسانا وبذي اّلْقُربی

 آیات و عناوین مرتبط

 (.310و  310؛ شعراء، 9؛ توبه، 33محمّد، ) :عوامل قطع رحم
 (.39ـ  33؛ محمّد، 35؛ رعد، 37بقره، ) :آثار قطع رحم

 (.33ـ  30رعد، ) :صلة رحم از صفات مؤمنان
 (.191ـ  190بقره، ) :حقّ رحم در مسائل مالی

 (.30؛ اسراء، 177بقره، ) :انفاق و صله رحم

 روایاتاز دیدگاه رحم  ۀصل

 رحم ۀیت صلاهمّ. 9

ای  گونه ه صلة رحم بسيار اهمّيت داده شده؛ بهب در احاديث نبوی و روايات امامان معصوم

 :در اهمّيت اين دستور قرآنی فرموده است که رسول خدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41نساء، .  
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رحام أصالب اّلرجال وأمّتی واّلغائب منهم ومَن فی أوصی اّلشاهد من أ

 نّإن كان منه علی مّسير سنة فإن یصّل اّلرحم وأّلی یوم اّلقيامة، إاّلنّساء 

  ذّلک من اّلدّین؛

های  های مردان و رَحِم د و آنان که غایبند و آنان که از صُلببه آنان که حاضرن

کنم که صلة رحم نمایند، گرچه  آیند سفارش می زنان تا روز قیامت به دنیا می

دین ( مهم)از مسائل ( یکی)مستلزم پیمودن یک سال راه باشد؛ زیرا صلة رحم 

 .است

 :فرمايد نيز به فرزندش چنين توصيه می اميرمؤمنان علی

ّلَيْهِ تَصيرُ إصْلُکَ اّلّذي أأكْرِمْ عَشيرَتَکَ، فاِنَهُمْ جَناحُکَ اّلّذي به تَطيرُ و

  ؛وَیَدُکُ اّلّتی بها تَصُولُ

کنی  خویشانت را گرامی بدار؛ زیرا آنان بال و پَرِ تو هستند که با آنان پرواز می

هستند  تو( یاور)گردی و دست  باشند که به ایشان باز می و اصل و ریشة تو می

 (.شوی و پیروز می)کنی  حمله می( به دشمن)که با آنها 

 رحم با ارحام کافر ۀصل. 2

کسانی با من خويشاوندی دارند، ولی با من هم عقيده : پرسيد شخصی از امام صادق

آری، حقّ خويشاوندی را چيزی قطع »: نيستند، آيا آنان بر من حقّی دارند؟ آن حضرت فرمود

تو هم عقيده باشند، برای آنان دو حق ثابت است؛ يكی حقّ خويشاوندی و کند و اگر با  نمی

 3.«ديگری حقّ اسالم

صلة رحم مطلقاً واجب است هرچند که خويشاوندان : رو، در منابع فقهی آمده است از اين

 7.انسان مرتد يا کافر باشند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25 ، ص 13، ج بحاراالنوارمجلسی، .  

 . 4، نامة البالغه نهجسیّد رضی، . 8

 . 4 ، ص 13، ج بحاراالنوارمجلسی، . 4

 .321، ص  ، ج استفتائات از امام خمینی، (امام خمینی)موسوی . 3
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 رحم ۀهای انجام صل روش

 کمک مالی. 9

کسی که از  1؛«نْ آتاه اهللُ ماالً فَلْيَصِلْهُ بهِ قَرابَتَهُفَمَ»: فرموده است اميرمؤمنان علی

 .گيری کند سوی خدا ثروتی به دست آورد، بايد بستگان خويش را به وسيلة آن دست

 کمک فکری. 2

رسيدگی فكری در جايی است که يكی از بستگان انسان برای هدايت شدن نياز به راهنمايی 
نماز و ضدّ انقالب  تقوا و بی ة جواز صلة رحم با خويشاوندان بیبر همين اساس، وقتی دربار. دارد

قطع رحم جايز نيست، ولی بايد آنها را با مراعات »: سؤال شد، در پاسخ فرمود( ره)از امام خمينی

 5.«موازين، امر به معروف و نهی از منكر کرد

 کمک عاطفی. 3

لة رحم برای افرادی است که تمكّن شايد برخی تصوّر کنند که اصرار و تأکيد اسالم دربارة ص
مالی دارند و اشخاصی که از نظر مالی در تنگنا هستند و توان رسيدگی به ديگران را ندارند، 

اين تصوّر نادرستی است؛ زيرا هدف از صلة رحم برقراری ارتباط و پيوند . برايشان الزم نيست
 .عاطفی با خويشاوندان است

پرسی، تلفن کردن و نامه نوشتن، محبّت ايجاد  م و احوالگاهی رفتن به منازل خويشان، سال
 (:ع)به فرمودة امير مؤمنان علی. شود کند و سبب پيوند عاطفی از خويشان می می

  ؛«صِلُو أرْحامَکُمْ وَّلَوْ باّلتّّسليم

 .باشد( به آنان)با بستگان خود صله رحم کنید، گرچه با سالم کردن 

ديگر  گاه که پيش هم هستند، ديدار هم ند ميان برادران آنپيو»: فرمايد نيز می امام صادق

 7.«ديگر نوشتن به يك است و در مسافرت نامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .38 ، خطبة البالغه نهجسیّد رضی، .  

 .321، ص  ، ج استفتائات از امام خمینی، (امام خمینی)موسوی . 8

 .55 ، ص 8، ج كافیكلینی، . 4

 .112، ص همان. 3
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جويی  شرکت در غم و شادی خويشان، شرکت در مراسم تشييع جنازه و مجالس ترحيم و دل
از بازماندگان، و نيز شرکت در مجالس جشن و سرور آنان، از مصاديق صلة رحم و رسيدگی 

 .شود و در تقويت و تحكيم رابطة خويشاوندی نقش مؤثّری دارد شمرده میعاطفی 

 ترک آزار. 4

بهترين چيزی که  1؛«أفضّل ما توصّل به اّلرحم كّفّ األذي عنها»: فرمود امام صادق

 .شود، خودداری کردن از اذيّت و آزار خويشان است به آن صلة رحم می

 رحم ۀآثار صل

 طول عمر. 9

یکون اّلرجّل یصّل رحمه فيکون قد بقی من »: ايدة صلة رحم فرموددربارة ف امام رضا

بسا مردی که تنها سه سال  5؛«عمره ثالث سنين فيصيّرها اهلل ثالثين سنين ویفعّل اهلل ما یشاء

دهد  از عمرش باقی مانده است، امّا خدا به سبب صلة رحم، عمرش را سی سال ديگر افزايش می
 .دهد میخواهد انجام  و خدا آنچه را می

ای »: نقل کرده که آن حضرت فرمود يا امام صادق شخصی به نام مَيْسِر از امام باقر
من در نوجوانی در ! آری فدايت شوم: کنی؟ گفتم کنم به خويشان خود نيكی می گمان می! مَيْسِر

گر را به دادم، درهم دي ام می گرفتم، يك درهم آن را به عمّه کردم و دو درهم مزد می بازار کار می

به خدا سوگند، تاکنون دوبار مرگت فرا رسيده، ولی به : فرمود گاه امام آن. دادم ام می خاله

 3.«سبب صلة رحم به تأخير افتاده است

 فراوانی روزی. 2

من سرّه أن یمدّ اهلل فی عمره وأن یبّسط ّله فی رزقه فليصّل »: فرمود امام سجّاد

اش را افزايش دهد، بايد صلة رحم  را طوالنی و روزیهر کس دوست دارد، خدا عمرش  7؛«رحمه

 .کند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 5 ، ص همان.  

 .52 ، ص همان. 8

 .21 ، ص 13، ج بحاراالنوارمجلسی، . 4

 .51 ، ص 8، ج كافیكلینی، . 3
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 .حسن خلق. 3

 .بخشندگی. 4

 .پاکی نفس. 5

صلة اّلرحم تحّسن اّلخلق وتّسمح اّلکّف وتطيب اّلنفس وتزید »: فرمايد می امام صادق

صلة رحم خُلق را نيكو نموده، صفت بخشندگی را در انسان  1؛«فی اّلرزق وتنّسئ فی األجّل

روزی را افزايش داده، ( که در روايات پيش گفته شد و چنان)گرداند،  او را پاك می آورد و پديد می
 .اندازد اجل انسان را به تأخير می

شود  صلة رحم سبب می: نويسد وی می. توضيح عالّمه مجلسی ذيل حديث قابل توجّه است
ها  اير انسانرفتاری در انسان به صورت ملكه و صفت راسخ نفسانی شود و انسان با س که خوش
دنبال آن  به. گردد از اين روست که صلة رحم سبب پيدايش حسن خلق می. رفتار باشد نيز خوش

رفتاری  گاه نفس انسان به سبب خوش آن. آيد بخشندگی برای انسان به صورت يك عادت در می
 .شود گردد و غم و اندوه از انسان زايل می و بخشندگی از هر گونه کينه و دشمنی پاك می

 پاکی اعمال و دفع بال. 6

رسيدگی به  5؛«صله األرحام تزكّی األعمال وتدفع اّلبلوي»: فرمايد می امام باقر

 .سازد خويشان، اعمال را پاك و بال را دور می

 آبادی شهرها. 7

 3؛«صله اّلرحم وحّسن اّلجوار یعمران اّلدیار ویزیدان فی األعمار»: فرمود امام صادق

 .کند با همسايه، شهرها را آباد و عمرها را زياد می رفتاری صلة رحم و خوش

 رحم ۀپیامد خطرناک ترک صل

إیّاکَ ... » :کند که آن حضرت فرمود نقل می از جدّش امام سجّاد امام صادق

از معاشرت و  7؛«ومصاحَبَةَ اّلقاطِعِ ّلِرَحمِهِ فَإنَهُ وَجَدْتُهُ ملعوناً فی كتاب اهللِ فی ثَالثِ مَواضِعَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5  ـ  3  ، ص 13، ج بحاراالنوارمجلسی، .  

 .58 ، ص 8، ج كافیكلینی، . 8
 .82 ، ص 13، ج بحاراالنوارمجلسی، . 4

 .«رحم»،  ، ج البحارسفینة و قمی،  21 ، ص  1، ج همان. 3
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تی با کسی که با بستگان خود قطع رحم کرده بپرهيز؛ زيرا چنين کسی را در سه جای کتاب دوس

 .ام مورد لعن و نفرين يافته( قرآن) 1خدا

برم از گناهانی که ماية تسريع نابودی است،  به خدا پناه می»: فرمايد و در جای ديگر می
گناهان، قطع رحم، آزردن پدر و  سازد و آن ها را نزديك و شهرها را از ساکنان، خالی می مرگ

 5.«است( به آنان)مادر و ترك احسان و نيكی 

 حکایت

 صلۀ رحم با قاطع رحم. 9

از دالورمردان شجاعی بود که  پسر عموی امام صادق حسن بن علی اصغر بن سجّاد
حسن »به  جا که بينی پهن داشت گفتند، و از آن می( نيزة خاندان ابوطالب)به او رُمحْ آل ابوطالب، 

معروف گرديد، او در ماجرای قيام بر ضدّ منصور دوانيقی سومين طاغوت عبّاسی، « أفطس

داشت، به حدّی که يك  دار آن قيام بود، و بر سر همين موضوع، کدورتی با امام صادق پرچم

يكی از کنيزهای « سالمه». حمله کرد تا آن حضرت را بكشد بار با کاردِ پهن به امام صادق

در بستر شهادت قرار گرفت در بالينش  در آن هنگام که امام صادق: گويد می م صادقاما
هفتاد : هوش شد، وقتی که به هوش آمد، به من فرمود کردم، آن حضرت بی بودم و پرستاری می

. دينار به حسن افطس بدهيد و فالن مقدار و فالن مقدار را به فالن کس و فالن کس بپردازيد
آيا به مردی که با کارد پهن و تيز به شما حمله کرد و : عرض کردم من به آن حضرت

خواهی مشمول  آيا نمی»: فرمود امام صادق! خواست شما را بكشد، هفتاد دينار بدهيم؟ می

واّلذین یَصِلون ما أمَرَ اهللُ به أنْ یُوصَّلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَهُمْ »: فرمايد اين آيه باشم که خداوند می

سُوء اّلحّساب واّلذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا اّلصلوة وأنفقوا ممّا رزقناهم  وَیَخافُونَ

و آنها که پيوندهايی را که  3؛«سرّاً وعالنية ویدرئون باّلحّسنة اّلّسيئة أُوّلئک ّلَهُمْ عُقْبَی اّلدار

بيم ترسند و از بدی حساب  کنند و از پروردگارشان می خداوند به آنها امر کرده است برقرار می
 .«، دارای عاقبت نيك در سرای آخرت خواهند بود...دارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .84ـ  88و محمد،  85؛ رعد، 81بقره، .  

 .332، ص 8، ج كافیكلینی، . 8

 . 8رعد، . 4
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طوری  بو ساخت؛ به خداوند بهشت را آفريد و پاکيزه و خوش! آری ای سالمه»: سپس فرمود
رسد، ولی اين بوی خوش به مشام  که بوی خوش آن از فاصلة دو هزار سال، به مشام انسان می

 1.«شاوندی و ديگری عاقّ والدينرسد؛ يكی قطع کنندة رحم و خوي دو نفر نمی

 تصمیم به ترک صله رحم. 2

من خويشاوندانی دارم که همواره صلة : رسيد و عرض کرد مردی به حضور پيامبر اکرم
ام که به طور کلّی  دهند، تصميم گرفته دهم ولی آنها مرا آزار می رحم را نسبت به آنها انجام می

در اين صورت خداوند، : فرمود ميمی رواست؟ پيامبرآنها را ترك کنم، آيا برای من چنين تص

وظيفة : فرمود پس وظيفه من چيست؟ پيامبر: او پرسيد. هم آنها و هم تو را ترك خواهد کرد
تو آن است که هر کس تو را محروم کرد، به او عطا کنی و آن کس که رابطه خويشاوندی را 

ائی و کسی که به تو ستم نمود، او را ببخشی، قطع کرد، تو رابطه رحم و خويشاوندی را برقرار نم

 5.قرار خواهد داد( و آنان را ياور تو)ها پيروز  آنگاه که چنين کردی، خداوند متعال تو را بر آن

 شعر

ــرداز   ــان پـ ــرام خويشـ ــه احتـ ــته بـ  پيوسـ
 

ــان آ    ــد و سويش ــل توان ــون اص ــچ ــازي  ی ب
 

ــی   ــد و م ــت توان ــون دس ــاری  چ ــدت ي  کنن
 

 دت پــروازدهنــ چــون بــال توانــد و مــی    
 

* * * 
ــد   ــد پيونـ ــی ببريـ ــر کسـ ــان هـ  زخويشـ

 

 بـــه تيشـــه ريشـــه و پيونـــد خـــود کنـــد 
 

ــل  ــرد عاقـ ــد مـ ــويش بايـ ــال خـ ــه مـ  بـ
 

ــوم و   ــد ق ــوش نماي ــويش خ ــويش خ  دل خ
 

ــانی   ــد ميهمــ ــوش نمايــ ــان خــ  از آنــ
 

 کنــــــد از جــــــان و از دل ميزبــــــانی 
 

 کـــه آنهـــا هـــم زجـــان گردنـــد يـــارش
 ج

ــوارش     ــار خـ ــدی تيمـ ــيش آمـ ــر پـ  بهـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122، ص گنجینة معارفرحمتی، .  
 .22 ، ص 13، ج بحاراالنوارمجلسی، . 8




