
 
 

 

 دبیرستان « تخلّیآداب » طرح درس

 ی مربّیجزوه

 

 

إِرْ ئغَشِّيكُنٔ الٌُّعبسٓ أَهٌَٓةً هٌِِْٔ ٍٓ ئٌَضِّلُ عٓلَيٕكُنٕ هِيَ 

السَّوبءِ هبءٖ لِئطَِّْشَكُنٕ ثِِِ ٍٓ ئزِّْتٓ عٌْٓكُنٕ سِجٕضَ 

لُلَُثِكُنٕ ٍٓ ئثَجِّتٓ ثِِِ   الشَّيٕطبىِ ٍٓ لِيٓشْثِطَ عٓلى

 الْأَلْذامٓ

 ذَاثى ضوب، آضاهص ثطاى ذَز سَى اظ( ذساًٍس) وِ ظهبًى( آٍضيس يبز ثِ)

 آى ثب ضا ضوب تب فطستبز ضوب ثط ثبضاًى آسوبى اظ ٍ سبذت هسلّف ضوب ثط سجه

 ضا ضوب زلْبى ٍ ثعزايس ضوب اظ ضا ضيكبى( ى ٍسَسِ) پليسى ٍ وٌس پبن

 .سبظز استَاض آى ثب ضا ّبيتبى گبم ٍ هحىن

 (اًفبلی سَسُ 11ی ی ششيفِآيِ) 

 



 
 

 

 

 :اًس گفتِ طييهفسّ اظ ًؿىث 72: ظ ،6 د آسبى، تفسيط

 آى ثب وِ وطز يكب هسلويي ثِ ذبقط اقويٌبى ثمسضى هْطثبى ذساى وِايي يىى. ضَزهي استفبزُ ثحج هَضز رولِ اظ هَؾَو زٍ 

 سجه ذَاة آى: ايٌىِ زيگط ٍ. گطزيس آًبى آضاهص هَرت ٍ فطاگطفت ضا ايطبى سجىى ذَاة هًصله زاضتٌس زضوي اظ وِ ذَفى

 .ًوبيٌس پيىبض ٍ ثگيطًس لطاض زضوي همبثل زض ضت آى فطزاى: ثتَاًٌس ايطبى تب ضس ثبيج

 فطزاى ٍ ضسًس پيبزُ ضيگ اظ اى تَزُ ثطفطاظ هسلوبًبى لصا ًوَزًس فتػطّ ضا ثسض( چبُ) آة ٍ گطفتِ سجمت هسلويي ثط هططويي چَى

 ّن قطفى اظ. ثَزًس ضسُ ّن تطٌگى زچبض: زيگط سَى اظ. زاضتٌس غسل ٍ ٍؾَ ثِ احتيبد وِ ثطذَاستٌس ذَاة اظ حبلى زض ضت آى

 :گفت هى ٍ وطزهي ٍسَسِ ضاآًبى ضيكبى

 فطٍ ضيگْب ثِ ّبيتبى لسم ٍ گصاضيس،هي ًوبظ ٍؾَ ثسٍى ٍ رٌبثت حبل زض ضوب ٍلى. ًوَز تػطف ضا آة ٍ گطفت سجمت ضوب زضوي

 حسث اظ ٍ وطزًس، رٌبثت غسل آى آة ثب وِ وطز يكب آًبى ثط ضحوت ثبضاى لسضىِث هْطثبى ذساى وِ ثَز سجت ثسيي! ضًٍسهي

 هَّجتى چْبضهيي ايي ٍ! گطزيس لزٌعاض زضوٌطبى ظهيي ٍلى. ضس وَثيسُ ٍ سفت ثبضاى ضيعش ثَسيلِ آًبى ظهيي ٍ ًوَزًس، تكْيط

 .ًوَز يكب هسلويي ثِ ذسا وِ ثَز

 ا ثِ ّالكت سسبًذ.كبفش س ًفش اص دالٍساى 3هسلوبًبى ٍلی اهيشالوؤهٌيي يک تٌِ  ثب ايي حبلِ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 حیمحمن الر  بسم اهلل الر  

 آداب تخلی

شَد كِ دس ًگبُ اٍّل اص حيب ثِ دٍس است ٍلی دسس ثيبى هیًكبتی كِ دس ايي  .دس ثحث احكبمِ دييِ خذا ، حيب ًذاسين

 كٌين.هخصَص ايي كالس است ٍ دس ثيشٍى هطشح ًوی

 ی هْن؛ًكتِ

زض ًْبيت اووبل لطاض زاضز. ّوِ چيع زض آى ّست هططٍـ ثط هْوتطيي ًىتِ زض ايي ثحج ايٌست وِ اسالم آذطيي زيي است ٍ 

ايٌىِ هًلن آى)اهبم هًػَم(زض وٌبضش ثبضس. يًٌي لطآى ٍ اهبم يليِ السالم ضا ثبيس ثب ّن زاضت تب اظ ايي زيي وبهل ثتَاى استفبزُ 

ّب ضؾبيت تَاى ثب اًزبم آىاضين وِ هيوطز. هب ثطای توبم لحهبت ثيساضيوبى ٍ حتّي ذَاثوبى ، احىبم ٍارت ، هستحت ٍ يب هىطٍُ ز

 ذساًٍس ضا رلت ًوَز.

زض هجحج ترلي ٍ ثِ قَض ولي احىبم ضيع ٍ رعئي وِ زض زيي ٍرَز زاضز ثبيس تَرِ وطز وِ ايي ّوبى احط ٍ ًطبًِ تىويل ثَزى 

پيطٍاى آى اظ وَچىتطيي  زيي است. آًمسض وبهل است وِ حتي ثِ هسبئل ثسيبض رعئي ٍ زض نبّط پيص پب افتبزُ تَرِ وطزُ تب

 هٌبفى ًيع ثي ثْطُ ًوبًٌس.

ثط ّويي اسبس ثَزُ وِ هطزم زض قَل ايػبض اظ ضيبيت زستَضات اسالم ثْطُ هٌس ثَزُ ٍ هٌبفى وست وطزُ اًس ثسٍى ايٌىِ يلت آى 

اة ثِ اٍ زازُ هي ضس. اگط زستَضات ضا ثساًٌس. الجتِ اگط وسي رَيبی يلت هيگطزيس ٍ آى ضا اظ هًلن زيي ٍ وتبة سَال هي وطز رَ

ّن وسي هيرَاست يب ثرَاّس وِ اثتسا يلت ضا ثساًس ٍ سپس يول وٌس ٍ تَرِ ثِ آى هًلن ًساضتِ ثبضس ثبيس غجط وٌس تب وطف 

يلوي زض هَضز فَايس ٍ يلل زستَضات غَضت ثگيطز ٍ ثًس يول وٌس. اٍ زض ايي حبلت اظ هٌبفى يول يب ايوبلي وِ اًزبهص ضا هٌَـ 

 ف فبيسُ ٍ يلتص وطزُ است هحطٍم ذَاّس ثَز.ثِ وط

 تذکّز؛

ايي هَضز ضا تَرِ زاضتِ ثبضيس وِ وبض پسٌسيسُ يب هْن تٌْب ثِ وَضص ّبی يلوي هخل تالش ّبی يلوبيي چَى غسٍق ٍ قَسي 

وٌٌس اضظش رلَُ هيگطزز. گبّي اًزبم وبضّبيي وِ اغال ثِ ًهط ًوي آيٌس يب پست ٍ ثي س ّبی يبثساًِ هحػَض ًويٍ... يب تْزّ

 چٌبى الظم است وِ اًزبم زٌّسُ اش اظ ظثبى فطزی چَى آيت اهلل ثطٍرطزی توزيس هيطَز.



 
 

 

فطزی ثَزُ وِ ثِ هٌبسجت سبذت هستطاح ّبی يوَهي ٍ ثيي ضاّي زض ثيي هطزم ثِ حبري هستطاحي هًطٍف ضسُ ثَز. ايطالى ثب 

ذيط ضا زض ايي زيسُ وِ زض هحالت يب وبضٍاًسطاّب يب اهبوي يوَهي وِ تَرِ ثِ ظهبًِ ای وِ زض آى ظًسگي هي وطزُ تطريع وبض 

هحل اسىبى هسبفط يب هطزم يبزی است السام ثِ سبذت ٍ تزْيع هستطاح ًوبيس. آلبی ثطٍرطزی زض هيبى روى ثطای ايطبى ثِ 

 وطزُ است قلت آهطظش وطزُ است.هٌبسجت وبضی وِ هي

 ط زازى چٌس ًىتِ اذاللي ٍ ثْساضتي است.لعٍم ٍ ٍرَة قْبضت، تصوّّسف اظ قطح ايي هَؾَو يالٍُ ثط ٍ اهّب 

رٌجِ حالل ٍ حطام ذَاّس زاضت يسٍل ضَز ٍ  ًهط وِ چَى ثحج هطثَـ ثِ احىبم است پس غطفبًايي ثطای ايي هٌهَض ثبيس اظ 

 مل ًوَز.تَاى ثِ زاًص آهَظاى هٌتي ٍ يب حتي ايتمبزی ضا هيلزلت وطز وِ ثِ ًبم احىبم چِ هَاضز اذال

هخال يىسطی ازييِ ثطای ظهبى ترلي ٍرَز زاضز. هًٌبيص ايٌست وِ اًسبى حتي زض هىبى ٍ ظهبى ترلي ًيع ًجبيس اظ يبز ذساًٍس 

 غبفل ثبضس.

هَاضزی هبًٌس ايستبزُ ثَل زض ثيبى احىبم ترلي آًچِ هَضز تَرِ ثَزُ ايي هَؾَو است وِ زض ًْبيت وبض ثِ ضىلي اًزبم ضَز وِ 

ًبلع ترليِ وطزى)زض احط يزلِ( ٍ يسم ضيبيت قْبضت وِ يالٍُ ثط ًىبت ضطيي يىسطی هَاضز ثْساضتي ضا ًيع ضبهل وطزى يب 

 ضبء اهلل.هيطَز زض ثيي زاًص آهَظاى ثِ حسالل ثطسس، اى

 پيطٌْبز هيطَز؛ثحج چٌس ضٍش  ثطای ٍضٍز ثِ

 ٍاضز ثحج ضس.ضَز هستمين تَاى زض ثرطي اظ ظهبى والس وِ احىبم گفتِ هيهي الف(

ضيبيت ثْساضت ٍ قْبضت است ٍضٍز ستط يَضت، ٍرَة ّبی هَرَز زض ايي ظهيٌِ وِ ضبهل هسبئل ثب استفبزُ اظ زاستبى ( ة

 ثِ ثحج وطز.

يطيبى ًطسى همبثل زيگطاى( ثحج ضا زض حبضيِ هكطح وطزُ ٍ ثِ غَضت  ثب استفبزُ اظ هجبحج اذاللي هخل ضيبيت حيب)هخالً ( ج

 يتَاى اظ لرت ضسى زض ضذتىي استرط ٍ ضفتبض زاًص آهَظاى زض آًزب ٍاضز هَؾَو ضس.ه ًىتِ ای تَؾيح زاز.

 

 

 



 
 

 

 دس ثيبى هطلت تَجِ ثِ ًكبت ريل هفيذ خَاّذ ثَد؛

اگط ثب اضبضُ ثِ هفبتيح ثحج هكطح هيطَز حتوب اضبضُ  هكبلت ايي ثرص اظ حبضيِ وتبة هفبتيح الزٌبى گعيسُ ضسُ است. .1

بس لوي ٍ هطاتت ظّس ٍ تمَای اٍ ضَز تاب ثاطای   ضيد يجّهطحَم حبد  سحييحمِ الوحذجيطيبلن ثِ يهوت ضرػيت يلوي 

 زاًص آهَظ ضٍضي گطزز وِ هكلت هْوي ثَزُ وِ چٌيي ضرػيتي ثِ آى پطزاذتِ است.

واطزُ  ثِ يٌَاى هخبل ايطبى زض ًْبيت اهبًتساضی ثَزُ اًس. زض ًمل ازييِ ٍ ظيبضاتي وِ اظ سبيط وتت زض هفبتيح الزٌبى شوط 

هػجبح الوزتْس ضيد قَسي يب ظاز الوًبز( ًَضتِ ثَزُ ضا  )هخالً طات ٍ پبًَيس ّبيي وِ ًَيسٌسُ وتبة هطرىاًس حتي تصوّ

 تطروِ ای اظ يجبضت وتبة ٍسبئل الطيًِ است.« ًبنط هحتطم » ًيع ًمل وطزُ است. هخال  يجبضت 

زض ٍالى  هكطح هيطَز ايي ًىتِ ثبيس لحبل گطزز وِ اظ احبزيج ثِ ًحَ هفيس استفبزُ ضَز. ثب استفبزُ اظ ّط ضٍضي وِ ثحج .2

 )تَرِ ثِ رَ حبون ثط والس ٍ ايٌىِ زض هَضز حسيج ّطگع ًجبيس لَزگي غَضت ثگيطز(.ًجبيس آًْب ضا ّسض زاز.

آى ضسيسُ است زض والم  لن اهطٍظ ثِاستفبزُ اظ حسيج ثِ گًَِ ای ثبضس وِ زاًص آهَظ ايي ًتيزِ گيطی ضا وٌس وِ آًچِ ي .3

لجال ثِ هب ضسيسُ است. هخال ايستبزُ ثَل وطزى)ثِ ذبقط يسم اساتجطاء( احتوابل ساٌگ هزاطا ضا      يليْن السالم هًػَهيي

ثلىِ ائوِ هب  الجتِ ثِ ايي هًٌب ًيست وِ يلن هَيس سرٌبى ائوِ گطزيسُ ثبضس. افعايص هيسّس ٍ ايي زض احبزيج ٍرَز زاضز.

هلل يليْن اروًيي يبلن ثِ اهَضی ثَزُ اًس وِ يلن ثطط ثًس اظ لطٍى هتوبزی آًْب ضا ته تاه ٍ ثاِ غاَضت هاَضزی     سالم ا

 وطف هيىٌس ٍ هيفْوس.

 ضرَو ضَز ٍ ضرَو زازُ ضَز. ذَاًسُ ضَز يب ثِ آى تَؾيح السبئل اظ ضٍیچٌبًچِ ثحج ثِ يٌَاى احىبم هكطح هيطَز  .4

رلاي ضاطٍو ٍ ثاِ اساتجطاء ذاتن      وِ اظ احىابم ت  ضسبلِ تَؾيح الوسبئل هَؾَو احىبم ايي ثرص است 83الي  55هسبئل  .5

 .هيطَز

 آداب بیت الخالء .6

                                                                                                            ًىبت؛ 57حتي هحبضم ٍ اقفبل. هسئلِ  .ٍارت است زض ّط حبلتي حتي ٌّگبم ترلي يَضت ذَز ضا اظ زيگطاى ثپَضبًس. 1

      . ضٍی ولوِ هحتطم ثحج ضَز وِ ايي اهط يًٌي ازای احتطام ثِ ذَز ٍ زيگطاى.ًبنط هحتطمپَضبًسى يَضت اظ  الف(  

 پَضص ٍ حيب. تصوط ة(  



 
 

 

 ثسى ضَز يب ثطرستگي ّبیپَضيسُ ًويب ثب آى ثِ ذَثي وِ اسبفل ايؿ يب لجبسْبی چسجبى وَتبُ فبقضلَاضّبی زض  

 ٍؾَح ثيطتطی پيسا هيىٌس. ايي وبض ًيع ثي احتطاهي ثِ ذَز ٍ زيگطاى است.

 است هخل ستط يَضت وِ ّوَاضُ الظم است. پَضص ٍارت نوع اول پَضص زٍ ًَو است. تَؾيح؛

-ضوبثي لجبسْبيي ثب يمِ ذيلي ثبظ يب آستيي است. يًٌي پَضبًسى ثسى ثِ رْت ضيبيت حيب. هخالً پَضص حيبيي نوع دوم

. ايٌْب ثطای ضيبيت حيب است. فبق وَتبُ ضبيس حطام ًجبضس ٍلي حسالل ًويطَز ثِ آى آستيي گفت ّبی وَتبّي وِ يوالً

َز زاضز ًجبيس ثِ حسالل اوتفب وطز. حسالل پَضص است. حسالل، تبهيي وٌٌسُ حيب ًيست. ٍلتي اهىبى پَضص وبهل ٍر

 ثطای آزم ٍ حَا ثَز. آى پَضطي وِ زض ظهبى تركي اظ زستَض الْي زاضتٌس حسالل ثَز.

چيضی است كِ ثبيذ پَشبًذُ  . ثِ هًٌبیاست «ظضتي»ٍ  «ًٌگ»ازُ يبض ثِ هًٌبی اظ ولوبت ّن ذبًَ «يَضت» ج(

 شَد.

حطام ًيست اهب  يطيبى ثَزى زض حوبم.  ًويتَاًين يطيبى ثبضين. هخالگفتِ ضَز وِ هب حتي زض ظهبى يب هىبًي وِ تٌْب ّستين ًيع 

اٍ ضا هيجيٌين. زٍ هلىي وِ ًبنط ٍ حجت وٌٌسُ ايوبل هب ّستٌس ّوَاضُ زض وٌبض هب  ّن آى ًبنط هحتطم لعٍهب وسي ًيست وِ هب

 حبؾط ذَاٌّس ثَز حتي زض حوبم.

( ثب شوط احىبم 63الي59.) هسئلِ حطام ثَزى ضٍ يب پطت ثِ لجلِ ثَزى زض حيي ترلي ٍ حتي ٌّگبم استٌزبء)ضستي ذَز(.. 2      

 (.64هىبى ترلي)هسئلِ

ثطای رْتي وِ ثِ سوت هحل اغلي يجبزتوبى است ٍ ثطای يجبزات ثِ سَی آى تَرِ هيىٌين احتطام لبئل  تَؾيح ايٌىِ؛ هب

 ّستين ٍ ّيچ وبض پستي ضا ضٍ ثِ آى سوت اًزبم ًويسّين چِ ضسس ثِ ترلي.

 يگيطز.شيل ايي يٌَاى تصوط زازُ ضَز وِ زض حوبم ًيع ًجبيس ترلي وطز. چَى هًوَال ضيبيت هَارِْ ثب لجلِ غَضت ًو

 .66هسئلِ  . هرطد ثَل فمف)ثسٍى استخٌب( ثب آة تكْيط هيطَز.3

چٌبًچِ زض ضطايكي آة هْيب ًجبضس ثبيس هحل ضا ذطه وطز ٍ ثًسا ثب آة تكْيط ًوَز. اگط زض ايي حيي ثسى يطق ًوبيس ٍ 

 لجبس سطايت وٌس لجبس ًزس ذَاّس ثَز.



 
 

 

 هَضز استفبزُ است زستوبل وبغصی ثطای قْبضت اظ ثَل هفيس ًيست.ايي لؿيِ تَؾيح زازُ ضَز وِ زض تَالتْبی فطًگي وِ 

 هسل تَالت يَؼ ضسُ ٍ ايي ثِ هًٌبی يَؼ ضسى هسل قْبضت ًيست.

 ب آة اظ ّط ًهط ثطتط است.تَاى تكْيط وطز اهّ. هرطد غبئف ضا ثب غيط آة ًيع هي4

میکند   لسض زض ضستي ذَز ظيبزُ ضٍیقطف آى، ٍسَاس ضَززض ايي ظهيٌِ ثبيس تَرِ ثِ هسئلِ افطاـ ٍ تفطيف ضَز. افطاـ هي

ثط اسطاف زض هػطف آة ثِ هطؼ ٍسَاس ًيع هجتال هيطَز. ضٍايبت هطثَـ ثِ هصهت ٍسَاس زض شيل ثبة ايوبى ٍ وفط کو عالوه 

ايستبزگي زض آهسُ است. ذسا فطهَزُ ثب يىجبض ضستي پبن هيطَز. فطز ٍسَاسي هيگَيس ًريط ثب زٍ ثبض ضستي پبن هيطَز. ايي 

 .ثطاثط زستَض ذساست

ًِ  يًٌي ًجبيسط ثبيس ثِ ًحَی ثبضس وِ هيبًِ ايي زٍ اهط ضيبيت ضَز.اًزبهس. تصوّهي الاثبلی گشیو  ثی هجبالتی تفطيف ًيع ثِ

  ساُ حلّش اًجبم دليك دستَس خذاست.اظ ايي قطف ثبم افتبز ٍ ًِ اظ آى قطف. 

 ضسى( ثِ يبز ذسا ثبضس.زض ٌّگبم ٍضٍز ثِ هستطاح)هحل ضاحت . 5

 ثطای ثط قطف ضسى سٌگيٌي هَؾَو شوط ذسا زض ايي حبلت؛

ِ يٓعَّ ٍٓ رٓلَّ حٓسٓيٌ يٓلَى وُلِّ حٓبلٍيليِ السالملبل الػبزق   . فَلَب تَسٕأَمٕ هِيْ شِوْطِ اللَِّ  : لَب ثٓأْسٓ ثِصِوْطِ اللَِِّ ٍٓ أًَْتٓ تَجَٔلُ فَإِىَّ شِوْطَ اللَِّ

فطهَز: شوط ذسا زض ٌّگبهى وِ ثَل وٌى ييت ًساضز ظيطا شوط ذسا زض ّط حبلى ًيىَ است، پس اظ شوط ذسا  السالم يليِحؿطت غبزق 

 ذستِ هطَ

 (818)2حسيج219ظ1ٍسبيل الطيًِ د .

 زض همبثل هكطح ضَز وِ غحجت وطزى زض ايي حبلت وطاّت زاضز.

  أَحٓساً ٍٓ َّٔٓ يٓلَى الْغَبئِفِ إٍَٔ ئىَلِّوِٓٔ حٓتَّى يٓفْطٌُ  الطَّرٔلُ  ئزِيتٓ  اللَِِّ ظ أَىْ: ًَْٓى ضٓسَٔلُ يليِ السالم أَثِي الْحٓسٓيِ الطِّؾَبلبل 

ضسَل ذسا )ظ( ًْى وطزُ است اظ ايٌىِ وسى زض حيي غبيف وطزى رَاة زّس وسى ضا يب ايٌىِ ثب فطهَزًس:   يليِ السالماهبم ضؾب 

 وسى تىلن وٌس تب ايٌىِ فبضٌ ضَز. 

 (815)1حسيج 309ظ 1الطيًِ د ٍسبيل 



 
 

 

 ٍ وطاّت سالم زازى ثِ زٍ ًفط. يىي وسي وِ زض حبل ازای ًوبظ است ٍ زيگطی وسي وِ هطغَل ترلي است.

 الجتِ لعٍهي ثِ ثيبى احبزيج ًيست هگط ايٌىِ سَال ضَز. آى ّن ثبيس هَضزی ثِ سَال وٌٌسُ رَاة زاز.

 ثِ هستطاح.استحجبة گفتي ولوِ استًبشُ زض ٌّگبم ٍضٍز . 6

ِ ِ أَئَشُ ثِبللَِّ ِ ٍٓ ثِبللَِّ  الٌِّزٕسِ الْرَجِيجِ الْؤرْجِجِ الطَّيٕكَبىِ الطَّرِينِ.  الطِّرٕسِ  هِيَ  ثِسٕنِ اللَِّ

 ثِ يبضى ذسا ٍ استًبًت اظ اٍ پٌبُ هيجطم ثِ ذساًٍس اظ ضيكبى ضاًسُ ضسُ ًبپبن پليس ظضترَ ٍ ظضت وطزاض.

 42حسيج25ظ1هي ال يحؿطُ الفميِ د 

تَؾيح زازُ ضَز وِ توبم ايٌْب ثطای ًزبست زض هستطاح گفتِ هيطَز ٍ زلت ضَز وِ ثستط اظ ايٌْب وفط ٍ ًبفطهبًي ضيكبى است وِ 

 اٍ ضا حسالل ّوسكح ثب ازاضاض ٍ هسفَو وطزُ است.

. زض )هخال زض استرط(ثَزگفتي ثسن اهلل زض هَلى وطف لجبس. قجك حسيج حتي زض هَلى تًَيؽ لجبس ًيع ثبيس ثِ يبز ذسا . 7

 .ا ثبضس ٍ ثِ زٍض اظ اٍاهط ضيكبًيٍالى حتي ذبضد وطزى لجبس اظ ثسى ًيع ثبيس ثطای ذس

 ذَضزى ٍ سالهتي ٍ لسضت ثط زفى زاضتي) زض همبثل يجَست ٍ اسْبل(. تصوط زازى ًًوت. 8

ٔنٍٓلتي ًهط افتبز ثط آًچِ وِ زفى ضسُ، ثگَيس . 9 ذسايب ضٍظی هي ضا حالل لطاض ثسُ ٍ  . ٍٓ جٌِّٓجٌِٕی الْحٓشَام  الْحٓلَبلَ  اسٕصٔلٌِْی  اللَّْ

 ًجبل حطام ضفتي چطا؟ص ٍ ًَش ايي است)ازضاض ٍ هسفَو( زاظ حطام زٍض ثگطزاى.   تصوط زازُ ضَز وِ ٍلتي آذط ّوِ يي

 وِ )ٍ ثطای ٍضٍز ثِ ثحج اظ لحبل وست حالل يبلي است(شوط ايي حسيج ًيع هٌبست است

 هٓي وبًت ِّوٓتُِ هب ئسذَلُ ثٓكٌَِ ، وبًت لِيوٓتُِ هب ئرطَدٔ هٌِِ.  :يليِ السالملبل اهيطالوَهٌيي  

 وسي وِ زغسغِ اٍ آى چيعی ثبضس وِ ٍاضز ضىوص هيطَز، لسض ٍ اًساظُ اش آى چيعی هيطَز وِ اظ اٍ ذبضد هيطَز.

 غطض الحىن ٍ زضض الىلن

 شَد.تَاًذ ٍاسد هجبحث اخاللی هشثّی هی.



 
 

 

 . ئٌَعِّلُ يٓلَيٕىُنٕ هِيَ السَّوبءِ هبءٖ لِئكَِّْطَوُنٕ ثِِثطتط ثَزى آة ثط سبيط هكِّْطات. . 11    

 اًفبل 11

زض هرطد ٍ اقطاف آى ثِ  ثًس اظ زفى)ٍرَز ليعی ايٌىِ ّيچ شضُ ای ًجبيس ثبلي ثوبًس.ضسبلِ.  67ٍ  66. تَؾيح زازى هسبئل 11    

 است(.هًٌبی ًزس ثَزى هحل 

ٍ زض واط ٍ رابضى اگاط ثاًاس اظ ثطقطف ضسى ثَل يه هطتجِ ثطَيٌس وبفى است , ٍلى  .هرطد ثَل ثب غيط آة پبن ًوى ضَز  -66

 . ثب آة لليل احتيبـ هستحت آى است وِ زٍ هطتجِ ضستِ ضَز ٍ سِ هطتجِ ضستي ثْتط است

ٍلاى ثبلى هبًسى ضًگ ٍ ثَى آى هبًًى ًساضز ٍ اگط زض  .آى ًوبًساگط هرطد غبيف ضا ثب آة ثطَيٌس , ثبيس چيعى اظ غبيف زض   -67

 . اى اظ غبيف زض آى ًوبًس , زٍثبضُ ضستي الظم ًيستُزفًِ اٍل قَضى ضستِ ضَز وِ شضّ

 

 . ثِ ربی آٍضزى حوس الْي ثًس اظ اتوبم وبض.12    

 . زض ٍضٍز پبی چپ ٍ زض ٌّگبم ذطٍد پبی ضاست ضا همسم ثساضز.13

وطاّت ايستبزُ ثَل وطزى ٍ ًگِ زاضتي آى. زض ضاثكِ ثب هَضز اٍل ثحج زض هَضز ًبپسٌسيسُ ثَزى وبض افطازی وِ زض هًبثط . 14

 ّستٌس. يج ثبضس. ثطای هَضز زٍم ًيع هسبئل ثْساضتي ًوًَِ ّبی ذَثٍ فؿبی ثبظ ثَل هيىٌٌس هيتَاًس هسذل ذَثي ثطای ثح

 ازضاض زض هيبًسبلي. ثطذي غسهبتي وِ ثِ پطٍستبت ٍاضز هيطَز. هخل سٌگ هزطا. سٌگ هخبًِ. ؾًف زض وٌتطل

ح ثَل تَاى ًوبظ ذَاًس. ٍ زض ايستبزُ ثَل وطزى اهىبى تطضّي ثب ٍرَز سط سَظًي اظ ازضاض ثط ضٍی لجبس ٍ ثسى ًويحتّ ،وِط اييتصوّ

 ضَز(.آة ًوي )ثب غيطذَاّس قْبضت حبغل وٌس؟ثِ لجبس ٍ ثسى ثسيبض ظيبز است ؾوي ايٌىِ چگًَِ هي

 استجطاء اظ ثَل. هًٌبی آى تَؾيح زازُ ضَز ٍ فبيسُ ای وِ زاضز. ّن ضطيي ٍ ّن ثْساضتي.. 15

تَؾيح زازُ ضَز وِ استجطاء ٍارت ًيست. لىي ًتيزِ ای زاضز وِ حسالل هعيت آى يسم ًيبظ ثِ تكْيط زٍثبضُ ثسى ٍ لجبس ذَاّس 

 (74ثَز.)هسئلِ 

 تي اظ ٍی ذبضد ضَز آى ضقَثت ًزس ذَاّس ثَز. زض ٍالى استجطاء ترليِ وبهل هزطای ثَل است.اگط وسي استجطاء ًىٌس ٍ ضقَث



 
 

 

 فبيسُ استجطاء ًيع ّويي است. اگط استجطاء وطز ٍ ضقَثتي غيط اظ هٌي اظ اٍ ذبضد ضسآى ضقَثت پبن است ٍ ًيبظ ثِ تكْيط ًساضز.

 تٌْب ًزسي وِ ثب يه ًزس زيگط ثطقطف هيطَز. گفتِ ضَز. ثٌب ثط غالحسيس استجطاء اظ هٌي وِ ثب ثَل اًزبم هيطَز ًيع

   ************************************************ 

 وِ زض تَؾيح زازى هكبلت يب ثطای ٍضٍز ثِ ثحج هفيس ّستٌس؛چٌس ًوًَِ زاستبى 

 کزاهت حبس ادرار؛

تي ًسازًس ٍ اظ هسزس ذبضد ضسًس ثِ هستطاح ضفتٌس ٍ ثًس اظ هسّضرػي اظ اهيطالوَهٌيي سالم اهلل يليِ سَالي پطسيس. ايطبى رَاة 

 ثطگطتٌس. سپس رَاة سَال وٌٌسُ ضا زازًس.

ثِ لموبى گفتٌس وِ پسطت اظ است پيبزُ ضس ٍ پطت زضذتي ثَل وطز. گفت اگط ثط پطت است ّن ايي وبض ضا هيىطز ربی سطظًص 

 ًساضت)حىبيت اظ وطاّت ضسيس حجس ازضاض(.

 سالمت؛ز نعمت تذکّ

ثْلَل اظ ّبضٍى  يليِ الًٌِ وِ هيگفت آفتبة قلَو وي وِ ّط رب قلَو وٌي هله هي است ٍ غطٍة وي وِ ّط رب غطٍة وٌي 

له ذَز ضا ثسّي تب ثتَاًي لموِ ای ضا ثجلًي؟ ّبضٍى هله هي است، پطسيس اگط ًبتَاى اظ ثلى غصا ثبضي حبؾط ّستي چِ هيعاى اظ هٔ

له ضا هيسّي تب لبزض ثط آى گطزی؟ ّبضٍى گفت ًػف ثْلَل پطسيس اگط ًبتَاى اظ زفى ثبضي چمسض اظ هٔ زّن.لىن ضا هيگفت ًػف هٔ

 وِ ای ثٌس است زل ًجٌس.لىي وِ توبم آى ثِ ثلى ٍ زفى لمزّن. ثْلَل گفت پس ثِ ايي هٔزيگط ضا ّن هي

 

 برای ستر عورت؛

يبظ ٍ يطيبى ضسى اٍ. يوطٍ ًِ ثطای ذَز احتطاهي لبئل ضس ٍ ًِ ايٌىِ  اضبضُ ثِ زاستبى هَارِْ اهيطالوَهٌيي يليِ السالم ثب يوطٍ

يالٍُ ثط ايٌىِ  لحهِ ای آى ذجيج ضا يطيبى ٍ ثسٍى سبتط ثجيٌٌس. ٍذسضِ ای ثِ ضرػيت ذَز ٍاضز وٌٌس حؿطت حبؾط ضسًس 

 ًطبى زازى يَضت يب ًگبُ ثط آى رع زض هَاضز ذبظ حطام است.

ٍ روى آٍضی سٌگ تَسف وَزوبى زض زاهي لجبسْبی يطثي وِ ثبيج وطف يَضت هيطس اهب پيبهجط  اضبضُ ثِ زاستبى وَزوي پيبهجط

 حفَل هبًسًس.ه اظ ايي وبض



 
 

 

 رعایت بهذاشت؛

وٌس وِ آيب ّبی ثيوبضاى اظ ّوطاُ ايطبى سَال هييىي اظ يلوب ثطای  هًبلزِ ثِ ذبضد اظ وطَض ضفتِ ثَزًس. هسٍَل روى آٍضی لجبس

ت لجبس ّط گَيس زض ايي هسّپطسٌس هيت ضا اظ اٍ هياًس؟ ٍلتي يلّهستي وِ ايٌزب ثستطی ثَزُ اًس لؿبء حبرت ًىطزُايطبى زض ايي 

ای زيسم وِ ًطبى اظ ثطذَضز ازضاض يب هسفَو ثب لجبس ِجبسص حسالل لىّلوسي ضا وِ تحَيل گطفتن تب لجبس رسيسی ثِ اٍ ثسّن زض 

 اظ ايٌىِ لؿبء حبرت وطزُ ثبضٌس ًيست.ب زض لجبس ايطبى ّيچ احطی زاضتِ اهّ

ضًَس وِ گطٍّي اظ ِ هيچٌس ٍلت لجل زستطَيي ّبی زاًطگبُ وبثل ثب هطىل يسم ذطٍد آة هَارِ هيطَز. ثًس اظ ثطضسي هتَرّ

 وٌٌس.ذَز اظ سٌگ ٍ ولَخ استفبزُ هي !!!پبن وطزى تويع وطزى ٍطات ًساًستِ ٍ ثطای زاضزَيبى آة ضا اظ هكّْ

 40ز ًفط حبري حس100ٍوطز زض سفطی وِ ثِ حذ هططف ضسُ ثَزًس زض ثيي ّبی ضيًِ افغبًستبى تًطيف هياهبم روًِيىي اظ 

طبى زض آى هستمط ثَزًس اظ افعايص هػطف آة ًسجت ثِ سبل لجل گاليِ زاضت. ثًس اظ يتلي وِ اًفط ضيًِ حبؾط ثَزًس. هسيط ّ

اًس ٍ زض ُزثَ تسٌّيهسبفطاى آى اظ اّل  مل زض اذتيبض ضيًيبى ًجَزُ ٍ توبپطس ٍ رَ وطزى هطرع هيطَز وِ ايي ّتل تب ثِ حب

 ي ثِ آة ًساضتِ اًس حتي ثطای تحػيل قْبضت.ِ ذبغّضيبيت ثْساضت تَرّ

فْوٌس وِ ثِ ربی آة اظ سٌگ وٌٌس هيوطزُ است. ثطضسي هيضسُ ٍ آة ضا ضز ًويزض ّتلي زيگط تَالت ّب زائوب ذطاة هي

سٌس ضثِ ايي ًتيزِ هيوٌٌس، ضَز يًٌي آة ضا ثِ يٌَاى هكِّْط لجَل ًويزٌّس هطىل حل ًويچِ تَؾيح هي هيىٌٌس. ّطاستفبزُ 

 وِ ثطای رلَگيطی اظ ذطاثي هزسز زض ّط تَالت سكل ّبيي ثطای روى آٍضی سٌگ ّبی هَضز استفبزُ زض تَالت لطاض زٌّس.

   **************************************** 

 

 ز اخالقییک تذکّ

فىط ًىٌٌس زض  است ثِ ٍالسيي آهطيىبيي تَغيِ هيىٌس وِ يَْدیاظ هترػػيي يلن ضٍضْبی آهَظش ٍ تطثيت وِ ذَزش  يىي

زض ذبًِ ّبی ذَز ثب لجبسْبی پَضيسُ ٍ وبهل حؿَض زاضتِ ثبضٌس. يًٌي اظ لجبسْبيي وِ يَضت يب  رعيطُ لرتي ّب ّستٌس ٍ حتوب

ايؿبی تحطيه وٌٌسُ ايطبى ضا ًويپَضبًس استفبزُ ًىٌٌس. ايي وبض ثبيج حفم حطين ّبی ثيي ٍالسيي ٍ فطظًساى ضسُ ٍ يالٍُ ثط آى 

 ٍ زيگطاى است.هبيِ حفم وطاهت ٍ احتطام ثِ ذَز 



 
 

 

ضوب ٌّگبهيىِ ثطای غطف غصا ثط سط هيع هيٌطيٌيس هًوَال ثب لجبس وبهل حبؾط هيطَز تب ثِ ذسا ثطای ًًوبتي وِ  ل هيعًس؛اٍ هخب

 ثِ ضوب زازُ است احتطام ثگصاضيس. ّويي احتطام ضا هيتَاًيس ثطای سبيط هَرَزات لبئل ضَيس.

حيب ضيبيت ضَز اظ اًزبم ايي  ازة ٍ پَضيسُ است اهب اگط وويهكلت زيگط ايٌىِ زض هَلى تًَيؽ لجبس اگط چِ هًوَال يَضتيي 

وبض زض همبثل زيس زيگطاى ذَززاضی ذَاّس ضس. يالٍُ ثط ايٌىِ ضبى ٍ احتطام ذَز ٍ زيگطاى ًيع حفم ذَاّس ضس ضيبيت هَاضز 

 اذاللي ٍ حيب ًيع غَضت هيگيطز.

ضَذي ّبيي وِ ثيي ثچِ ّب زض ضذتىي هيطَز)هخال ضًگ ضَضت ٍضی است. طتصوط زازى ايي هَاضز زض ثطًبهِ ّبی استرط وبهال ؾ

 يىسيگط ضا هسرطُ هيىٌٌس( ًطبى هيسّس وِ قطف ثيطتط اظ ايٌىِ حَاسص ثِ تًَيؽ لجبس ثبضس ثِ ثسى ٍ لجبس زيگطاى است.
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