


 اسم خدا تا میاد مسلمونا میشن شاد                             
 چونکه با یاری او دل میشه از غم آزاد    

 خوبه که ما و شمـا برناممون رو حاال                             
 روشن کنیم به نور یک صلــــوات زیبا

.الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم  



 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

؟آماده ایدباهم یک جدول رو حل کنیم می خواهیم خوبم سالم امروز دوستان   

مشخص شده داخل جدول  شماره های را طبق جواب ها و می پرسم را از شما سؤال هایی من 
.بعد از اینکه تمام شد شما باید پیام جدول را حدس بزنیدمی نویسم   

 ضامن می گویند؟ چه می کند، به کسی که ضمانت .  1

 کالس است؟ کدام مکان در مدرسه برای یادگیری علم و دانش .  2

 تیز بُرنده چه گفته می شود؟به شیء .  3

 است؟ کدام ورزش ورزش ها مادر .  4

 و می شوند ؟غنچه لب ها حرف کدام این به هنگام تلفظ عربی .  5

 دو



 کلید وضو ؛«الصاّله مفتاح الوضوء» :می فرمایند  وسلم آله و علیه اهلل صلی محمد حضرت
 6حدیث الفصاحه نهج . است نماز

«وضو کلید نماز است»: بله احسنت،  پیام جدول می شود  

 می خواهد که هم کسی می باشد، کلید به نیاز هرمکانی به شدن وارد و قفل و در کردن باز برای
 از یکی وضو .می باشد وضو کلید، آن و دارد کلید یک به نیاز شود نماز وارد و بخواند نماز

 .نیست صحیح هم نماز باشد اشتباه یا نشود انجام اگر که است نماز مقدمات



 حاال من چند تا کلمه روی تابلو می نویسم شما بگویید چه ارتباطی با وضو دارد؟

 ترتیب
 را چپ دست بعد و راست دست بعد و صورت اول :یعنی شود انجام ترتیب به باید وضو کارهای
 چپ پای از پیش را راست پای باید و نماید مسح را پاها بعد و کند مسح سررا آن از بعد و بشوید

 (نهم شرط ،وضو شرایط ،مراجع المسائل توضیح) .است باطل نگیرد وضو ترتیب این به اگر و کند مسح

 خشک
 باطل مسح نکند اثر آن به دست کف رطوبت که باشد تر قدری به اگر و باشد خشک باید مسح جای
 فقط بگویند شود می دیده آن در مسح از بعد که رطوبتی که باشد کم قدری به آن تری اگر ولی است

 (256 مساله مراجع المسائل توضیح)  .ندارد اشکال است دست کف تری از

 مضاف
 چه اگر است، باطل ( ... و هندوانه،گالب آب لود،ل آگ آب مثل) مضاف آب و نجس آب با وضو

 هم نمازی وضو آن با اگر و .باشد کرده فراموش یا نداند را آن بودن مضاف یا بودن نجس انسان
 (265 مساله مراجع المسائل توضیح) .بخواند صحیح وضوی با دوباره نمازرا آن باید باشد، خوانده

 .تواند جواب بدهد خواهم یک معما بپرسم ببینم چه کسی می میحاال  

و وضویش هم صحیح می گرفت مدتی با آب پرتقال وضو شخصی 
 است؟ بود چه طور ممکن 

 .می گرفتهوضو پرتغال آب کشور با 



 که را جایی وضو، شدن تمام از پیش اگر  .باشد پاک باید کردن، مسح و شستن موقع وضو اعضای  پاک
 (276 مساله ،مراجع المسائل توضیح)  .است صحیح شود، نجس کرده، مسح یا شسته

 مانع
 شک ولی چسبیده وضو اعضای به چیزی داند می اگر نباشد آب رسیدن از مانعی وضو اعضای در 

 .برساند آن زیر به را آب یا کند برطرف را آن باید نه، یا می کند جلوگیری آب رسیدن از که دارد
 (276 مساله ،مراجع المسائل توضیح)

 اگر ولی نشنود، گوش و نبیند چشم آن واسطه به که خوابی .است خواب وضو مبطالت از یکی  خواب
 (323 مساله -مراجع المسائل توضیح) .نمی شود باطل وضو بشنود گوش و نبیند چشم

 شک
 یا شده باطل او وضوی که کند شک اگر ولی .بگیرد وضو باید نه، یا گرفته وضو دارد شک که کسی

 (301 و 300 مساله مراجع، المسائل توضیح) .است باقی او وضوی که می گذارد بنا نه،



 چپ پای مسح هنگام و شد وضو مشغول شخصی روزی
 در .ندارد مسح برای را الزم رطوبت او دست که شد متوجه

 نظرش به راهی .بگذارد نماز چگونه حاال که رفت فرو فکر
  نماز تمام در او که دیدند دوستانش شد، نماز مشغول رسید،

 همین به و داشته نگه باال را خود چپ پای بسیار زحمتی با
  نماز گونه این چرا :اوپرسیدند از .برد پایان به را نماز حال

   نگذاشتی؟ زمین را چپ پای و خواندی
   برای بود شده خشک من دست رطوبت :داد پاسخ

   آن نداشت وضو چپم پای چون همین
 .نشود نماز وارد تا داشتم نگه باال را

:حاال برای اینکه خستگی شما در بیاد یک لطیفه تعریف می کنم  



 (ع)علی امام پسرهای
 رود لب از می شدند رد

 نزدیکشان مرد پیر یک
 بود نشسته آب کنار

                       مرد پیر که دیدند آنها
  رو و دست به می پاشه آب

 پا روی بر می ریزه آب
  وضو نبود بلد انگار

 جان بابا) گفتند تا هردو
  دو ما می گیریم وضو

 تا
 تره درست کدام ببین
 ما داور بشو شما

 :وگفت دید را وضویشان
   !شما کار بود عالی چه

  !دادید یادم قشنگ قدر چه
   بچه ها شاال ما هزار



 انجام در گرفتن وضو همچنین
 مدرسه مثل دارد ثواب هرکاری

  مطالعه خوردن، غذا خوابیدن، رفتن،
 .... و ورزش هنگام کردن،

 از بعضی برای نماز از غیر ها بچه اما

 بگیریم وضو است واجب هم کارها

 ......به زدن دست مثل



: گویدد  میمادر شهید رضا عامری 
هددر وقددت رضددا دانسددتم  مددن نمددی»

به مدرسه برود با وضدو  خواهد  می
، تدا اینکده چندد بدار تدوی      رود می

حیدداو وقتددی کدده داشددت وضددو    
: گفدتم  او گرفت دیددمش، بده   می

مگدده ا ن وقددت نمددازه کدده داری  
: گفدددت مددی ؟ گیددری  مددی وضددو  

مادر، مدرسه عبادتگاهه، دونی  می
خواهدد   مدی بهتره انسان هدر وقدت   

 .باشدوضو  با برودمدرسه 

 

 ماند سالم که پیکری

 در خاک از سالم را رضا محمد پیکر سال شانزده از بعد
 به شکل این به نباید جنازه این بود گفته صدام .بودند آورده
 آفتاب در ماه سه را رضا محمد پاک پیکر .برود ایران

 حتی .بود مانده سالم جسد ولی نشود، شناسایی تا گذاشتند
 که ریختند جسد تخریب مخصوص پودر جسد روی

 می رفت بین از هم جسد های استخوان که بود این خاصیتش
 جنازه تفحص گروه وقتی .بود مانده سالم جسد هم باز ولی

 در که عراقی سرهنگ می کردند، دریافت را رضا محمد
 را افرادی چه ما :گفته و می کرده گریه داشته حضور آنجا

 !کشتیم



  «است؟ سالم او بدن چرا می دانید شما» :گفت من به کاجی حسین حاج رضا، محمد دفن موقع می گوید شهید مادر
 :است چیز چهار در ایشان ماندن سالم راز» :گفت حسین حاج ولی «.بود خدا با و خوب ایشان بس از» :گفتم
 اینکه و بود وضو با دائما داشت؛ جمعه غسل بر مداومت نمی شد؛ ترک ایشان شب نماز وقت هیچ

  با ایشان ولی می کردیم پاک را اشکمان هایمان چفیه با ما می شد، خوانده عاشورا زیارت وقت هر
 آب ما برای وقتی جمعه اینکه جالب و می مالید بدنش به و می گرفت را اشکهایش دست

 .«می داشت نگه غسل برای را آن و نمی خورد را آب ایشان می آوردند،



 آب اینکه برای ندهیم، هدر را آب و نکنیم اسراف وضو موقع باشیم مواظب باید البته
 بعد ببندیم را آب شیر ریختیم صورت روی را آب مثال وقتی بشه، استفاده کمتر

 دست با را آب وقتی بشوییم را چپ دست خواستیم مثال وقتی یا بشوییم را صورت

 مسح و بشوییم را چپ دست بعد و ببندیم را شیرآب ریختیم چپ دست روی راست

  و شوییم می را چپ دست ما که فاصله این در بدهیم انجام را پاها و سر
  هدر آب و  است بسته هم آب شیر دهیم می انجام را پاها و سر مسح

 .رود نمی



 مسابقه آفرین، چیست؟ نوبت االن گفتید اگر

 وضوی همه که است این هم ما جلسه این تکلیف
 وضو با بعدی برنامه در و کنند تمرین را صحیح

 .شوند حاضر جلسه در

 صحیح وضوی آب لیوان یک با بتواند که کسی
 .است برنده بگیرد






