
 

 

 

  

 

 

 :پیوند با خویشاوندان
و تقرب به خدای سبحان ( در همه زمینه ها)پیوند با خویشاوندان و نیکی به آنان به ویژه پدر و مادر، از راه های مهم رشد و تعالی 

این پیوند . و معنوی فراوانی دارد و اجر و پاداش مادی است که پس از ایمان به خدا از با فضیلت ترین اعمال دینی به شمار می آید

و برای دستیابی  چنان مهم است که به اجماع عالمان شیعه بر پایه ادله سه گانه کتاب، سنت و عقل از واجبات مهم دینی شمرده شده

 .است هبه آن، سفر یک ساله نیز توصیه شد

آن چنان نزد خدا منفور است که از مصاحبت و  و ی آیدقطع ارتباط با خویشاوندان هم نوعی پیمان شکنی با خدای سبحان به شمار م

را لعن و نفرین  نهی شده و خدای سبحان در سه جای قرآن او( کسی که ارتباط با خویشاوندان را قطع کند)همراهی با قاطع رحم 

بشر هم معرفی شده است، آمده، چنان که از عوامل سریع فنا و نابودی  در فقه نیز قطع رحم از گناهان بزرگ به شمار .کرده است

 .بوی بهشت که از مسافت هزار ساله به مشام می رسد به مشام قاطع رحم نخواهد رسید: همچنین گفته شده

 :اهمیت صله رحم
و یاد کن هنگامی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدای را نپرستید و به پدر و مادر و : خدای سبحان می فرماید

 .نیکی کنید... خویشاوندان و 

کسی است : فرمود. آری : آیا شما را به برترین انسان های دنیا و آخرت از نظر اخالق راهنمایی نکنم؟ گفتند : فرمود( ص)پیامبر اکرم 

 .که با قطع کننده پیوند با وی، بپیوندد

داده و افزون بر پاداش اخروی، پاداش را از جهت پاداش، سریع ترین عبادت قرار  صله رحم نزد خدای سبحان چنان مهم است که آن

دارایی آن ها فزونی  ن خود،اای که خاندان گناهکار هم با رعایت صله رحم می ههنگام برای آن مقرر داشته است، به گون دنیوی و زود

 .می یابد و با نیکی به یکدیگر بر عمرشان افزوده می شود

پس  به نماز و زکات فرمان داد، : قل شده که خدا سه چیز را قرین سه چیز ساختن (ع) آن از امام رضا در روایتی دیگر درباره اهمیت

والدین را به جا نیاورد شکر خدا پس هرکس زکات  نمازش پذیرفته نیست و به شکر خدا و والدین امر کرد، کات نپردازدزهر کس 

  .رحم فرمان داد، پس هرکس صله رحم نکند تقوای الهی را رعایت نکرده است ۀالهی و صل نکرده است و به تقوای

تم را از حاضر و غایب و به آنان که تا روز قیامت در صلب مردان و رحم زنان هستند سفارش میکنم به امّ ۀهم: فرمود( ص)رسول خدا 

  .م استباشد و این از دین اسال( میان آنان فاصله) رحم، اگر چه یک سال راه  ۀصل
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