
 چيست؟ رحم قطع آثار و چيست رحم صله

 ػول تا وِ است "سحِن صلِ"اجتواػي آداب تشيي هْن اص يىي ٍ اسالم هثيي ديي هَوذ دستَسات اص وي

 .سٍد هي تيي اص اجتواػي ًياصّاي ٍ ووثَدّا اص تسياسي سيطِ آى، تِ صحيح

 گفتِ ديگشاى حال سػايت ٍ ػغَفت اظْاس ٍ احساى ٍ استثاط تِ اصغالح دس ٍ است، ٍصل هؼٌاي تِ صلِ

 .ضَد هي

 . ضَد هي گفتِ هادس تِ اصغالح دس ٍ است، صًاى تذى دس اٍالد جايگاُ هؼٌي تِ سحِن

 ًسثي ساتغِ يؼٌي ـ تاضٌذ داضتِ هطتشن هادسِ اًساى، تا وِ افشادي تِ احساى ٍ سسيذگي يؼٌي سحن صلِ

 .آًْا فشصًذاى ٍ خالِ دايي، ػوِّ، ػوَ، هاًٌذ ـ تاضٌذ داضتِ

 تِ سا آى جاي ٍ تشد، هي تيي اص سا خاًَادگي ّاي ويٌِ ٍ است، اسالم پشهٌفؼت ٍ ػام دستَسات اص سحن صلِ

 . دّذ هي ٍداد ٍ هحثت

 صلِ تْتشيي. تاضذ ًضديىاًت تِ آب ليَاى يه دادى تا اگش حتي وي، سحن صلِ": اًذ فشهَدُ( ع)صادق اهام

 ".آًْا آصاس اص است خَيص تاصداضتي سحن

 ."تاضذ وشدى سالم تِ اگش حتي وٌيذ سحن صلِ": فشهَدًذ( ع)ػلي اهيشالوؤهٌيي حضشت

 سحن صلِ ضَد، صياد اش سٍصي ٍ تيفتذ تأخيش تِ اجلص خَاّذ هي وس ّش": است فشهَدُ( ع)حسيي اهام

 ".وٌذ

 سال سي خذاًٍذ ٍ وٌذ هي سحن صلِ ٍلي هاًذُ، سال سِ ػوشش اص فمظ هشدي: فشهَدًذ( ظ)خذا سسَل

 سا اٍ سال سِ خذاًٍذ ٍ وٌذ هي سحن لغغ اها هاًذُ، سال سي ػوشش اص هشدي ٍ وٌذ؛ هي اضافِ ػوشش تِ

 وِ سا چِ ّش خذاًٍذ يؼٌي ـ( 93/سػذ) ـ "الىتاب ام ٍػٌذُ ٍيثثت يطاء ها تحوذاهلل" وِ داسد؛ هي ًگِ صًذُ

 .وتاب حميمت اٍست ًضد دس ٍ گشداًذ؛ هي ثاتت تخَاّذ، سا چِ ّش ٍ وٌذ هي هحَ تخَاّذ

 ."گشداًذ هي آساى سا لياهت سٍص حساب سحن صلِ ٍ هادس ٍ پذس تِ ًيىي": فشهَدًذ ًيض ٍ



: گفت هيسّش وٌي؟ هي سسيذگي الَاهت تِ صياد تَ وٌن هي گواى! هيسّش اي: اًذ فشهَدُ( ع)صادق اهام ًيض ٍ

 يه ٍ دادم هي ام ػوِّ تِ سا آى دسّن يه گشفتن، هي هضد دسّن دٍ ٍ وشدم هي واس تاصاس دس ٍلتي هي تلِ؛

 .افتاد تأخيش تاس ّش ٍلي سسيذ، فشا تاس دٍ تَ اجل لسن خذا تِ:  فشهَدًذ اهام. ام خالِ تِ سا دسّوص

 تسياس اهش ضشػي ًظش اص ٍ است، ًضديىاى تِ ًسثت ًذاضتي هحثت ٍ ًىشدى سسيذگي هؼٌاي تِ سحن لغغ

 تا سا خَد استثاط ضوا ًضديىاى اگش": است آهذُ چٌيي سٍايات دس وِ عَسي تِ سٍد؛ هي ضواس تِ ًاپسٌذي

 ."است ػظين تسياس سحن لاعغ گٌاُ صيشا وٌيذ؛ ٍصل ضوا وشدًذ، لغغ ضوا

 ".تاضٌذ وشدُ لغغ ضوا تا آًْا گشچِ خَد، اسحام تا وٌيذ صلِ": فشهَدًذ( ع)اهيشالوؤهٌيي

 ٍلي ضَد، هي ضٌيذُ ساُ سال ّضاس فاصلِ اص تْطت تَي وِ داد خثش هي تِ( ع)جثشئيل": فشهَد خذا سسَل

 تْطت اص اًذاصُ ايي تِ ػذُ ايي يؼٌي)ضٌيذ ًخَاٌّذ سا آى صًاواس سالخَسدُ هشد ٍ سحن لاعغ ٍ ٍالذيي ػاق

 "!(.دٍسًذ

 ٍالذيي ػاق ٍلي سٍد؛ هي ساُ سال ّضاس تا تْطت تَي ٍ ساخت خَضثَ سا آى ٍ آفشيذ سا تْطت خذاًٍذ تلِ

 .ضًٌَذ ًوي سا تَ آى سحن لاعغ ٍ

 تاس يه. سفت هي َّش اص گاّي ٍ تَد افتادُ ضْادت ٍ تيواسي تستش دس اهام: گَيذ هي( ع)صادق اهام وٌيض

 تِ ٍ تذّيذ؛ ديٌاس ّفتاس - تَد اهام پذس ػوَي پسش وِ - ػلي تي ػلي تي حسيي تِ فشهَد آهذ، َّش تِ وِ

 وِ وٌيذ هي تخطص هشدي تِ آيا: وشدم ػشض اهام تِ. تذّيذ همذاس فالى فالًي، تِ ٍ همذاس فالى فالًي،

 وشدُ تَصيف خذاًٍذ وِ ًثاضن آًْا اص هي خَاّي هي آيا: فشهَد اهام! تشساًذ؟ لتل تِ سا ضوا خَاست هي

 "!تيوٌاوٌذ؟ حساب تذي اص ٍ هيتشسٌذ پشٍسدگاسضاى اص ٍ وٌذ، هي صلِ خذا اهش تِ تٌا وِ وساًي ٍ": است

 ٍ تشٍ تپيوايي، سا سال دٍ دساصاي تِ ساّي تاضي هجثَس هادست ٍ پذس تِ ًيىي تشاي اگش" وِ است سٍايت دس

 ."وي عي سا ساُ سال يه تا ّن سحن صلِ تشاي ٍ دُ، اًجام سا ًيىي ايي

 اريّت هشا آًْا ٍلي وٌن هي احساى آًْا تِ وِ داسم الَاهي هي: وشد ػشض( ظ)خذا سسَل تِ ضخصي

 سّا سا ضوا ّوِ خذاًٍذ صَست ايي دس": فشهَدًذ اهام. تاضن ًذاضتِ آًْا تِ واسي ديگش خَاّن هي. وٌٌذ هي

 آى تا ٍ وي، تخطص ساختِ هحشٍم سا تَ وِ وس آى تِ": فشهَد اهام وٌن؟ چِ پس: وشد ػشض. "وٌذ هي



 تَ پطتيثاى خذاًٍذ وٌي چٌيي اگش ٍ تثخص؛ وشدُ ظلن تَ تِ وِ سا آى ٍ تپيًَذ، وشدُ لغغ تَ اص وِ وس

 ."تَد خَاّذ

 چيست؟ آخشت ٍ دًيا اخالق تْتشيي تگَين خَاّيذ هي آيا": فشهَدًذ خذا سسَل

 وس آى تِ ٍ وٌذ، آضتي تشيذُ اٍ اص وِ وس آى تا وِ است وسي اخالق": فشهَدًذ! اهلل سسَل يا تلِ: گفتٌذ

 تيفتذ ػمة تِ هشگص تخَاّذ وس ّش ٍ. تثخطايذ وشدُ ستن اٍ تش وِ سا آى ٍ تثخطذ، وشدُ هحشٍم سا اٍ وِ

 ".وٌذ سحن صلِ ٍ ساصد پيطِ سا الْي تمَاي تايذ ضَد، فشاٍاى اش سٍصي ٍ

 دس سا ضوا دضوٌي وِ خَيطاًٍذي تِ صذلِ": فشهَد است؟ وذام صذلِ تْتشيي: وشدًذ ػشض خذا سسَل تِ

 ".ضَد هي ضاهل ًيض سا تذخَاّاى حتي ٍ است ػام خَيطاى، تِ سحن صلِ پس. تاضذ داضتِ دل

 وافش اًساى تا فاهيلي استثاط وِ هَاسدي هثل است؛ ضذُ دادُ اجاصُ سحن لغغ وِ داسد ٍجَد ّن هَاسدي الثتِ

 گشدد؛ هي اًحشاف ٍ ضشن ٍ وفش خغشًان ٍادي تِ افتادى ٍ اًساى تأثيشپزيشي هَجة هٌافك يا هطشن ٍ

 تِ سايشيي جزب ٍ ديگشاى ديذ دس ٍي اػوال تاييذ هَجة گٌْىاس ٍ آلَدُ فاهيل تا آهذ ٍ سفت وِ هَاسدي

 .ضَد هي گٌاُ ٍادي

 يه هثالً ولي؛ لغغ ًِ وشد، وفايت تايذ ساتغِ حذالل تِ هَاسد ايي دس ٍ است غلظ سحن لغغ حال، ايي تا

 .ًذاسد ضشسي سالياًِ تلفٌي احَالپشسي

 .است هؤوذ هستحة تميِ تا ٍ ٍاجة ـ دائي ٍ خالِ ػوِ، ػوَ، هثل ـ يه دسجِ فاهيل تا سحن صلِ


