
 )حاکم جامعه اسالمی(

باید اسالم شناس باشد و جامعه را در مسیر اجرای دستورات دین هدایت کند و رهبری جامعه را بر عهده 

 گیرد.

رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط والیت فقیه می گویند.به   

(ویژگی های ولی فقیه)  

اسالم شناس ، دانا ، شجاع ، مدیرومدّبر ، درهرزمان با درنظرگرفتن مصلحت جامعه از تمام امکانات 

 برای دفاع از دین و اجرای احکام الهی استفاده کند.

«(ره»)ویژگی های امام خمینی  

عابدی شب زنده دار ، سیاستمدارآگاه ،ساده زیست ، به کسی ظلم نمی کرد و برای هیچ ستمی سکوت نمی 

 کرد و برای عمل به اسالم از هیچ کس نمی ترسید ، پاسخگوی پرسش های دینی مردم .

آیت وظیفه هدایت و رهبری مردم در زمان غیبت بر عهده امام خمینی بود و بعد از رحلت ایشان به عهده 

 اله خامنه ای 

_)وضو،غسل،تیمم(6درس  

 رسول اکرم درباره وضو میفرمایند:

شستن صورت در وضو،یعنی هرگناهی که با این صورت انجام دادم،آن را شست و شو میکنم تا با 

صورت پاک به جانب تو بایستم و عبادت کنم،شستن دست ها در وضو یعنی خدایا،ازگناه دست شستم و به 

که با دستم مرتکب شدم،دستم را تطهیر می کنم. مسح سر در وضو یعنی خدایا از هر  واسطه گناهانی

فکروخیال باطل و گناه آلود که در سر پرورانده ام سرم را تطهیر می کنم.مسح پا یعنی خدایا من از رفتن 

 به مکان های نامناسب پا می کشم. 

انیموقتی میخواهیم نماز بخو 

 وضو واجب است         وقتی قصد داریم دستمان را به آیات قرآن بزنیم.

وقتی به یکی از نام های خداوند به هر زبانی که  

دست می زنیم.()نوشته شده باشد  



 در بعضی موارد نیز وضو گرفتن مستحب است:

هنگام تالوت قرآن کریم 

همراه داشتن قرآن 

زیارت حرم های امامان 

 وضو مستحب است          رفتن به مسجد

زیارت اهل قبور 

هنگام خوابیدن 

 سخن پیامبر درباره آثار وضو داشتن در حاالت مختلف :

بسیاروضوبگیرتا خداوند برعمرت بیفزاید.اگربرایت میسراست که شب وروزباوضوباشی، این کار را »

!«انجام بده؛کسی که با وضو می خوابد،بسترش تا صبح برای او مسجد خواهد بود و خوابش برای او نماز  

 شرایط وضوی صحیح 

آبی که با آن وضومیگیریم،باید پاک باشد.اگر فراموش کنیم که آبی نجس است یا پاک بودن آب وضو: -1

 بعداً متوجه شوم که آب نجس بوده است وباهمان آب نجس وضوگرفته باشیم، وضوی ما باطل است.

توانیم با آب مضاف ، وضو  :وضوگرفتن فقط با آب مطلق صحیح است و ما نمیمطلق بودن آب وضو-2

 بگیریم.

: آب خالصی که با چیز دیگری آمیخته نشده و یا از چیزی گرفته نشده باشد.  مثال:آب باران،آب آب مطلق

 چشمه ها و چاه ها،آب رودها،دریا ها وآب لوله کشی که درخانه ها وجود دارد.

نند:گالب و آب میوه، باچیزی مخلوط :آبی که خالص نیست و آن را از چیز دیگری گرفته اند.ماآب مضاف

 شده باشد.مثل:آب نمک غلیظ،آب های خیلی گل آلود،به گونه ای که دیگر به آن آب گفته نشود.

:آبی که ما با آن وضو میگیریم باید مباح باشد،یعنی یا آب برای خودمان باشد مباح بودن آب و ظرف آن-3

 و یا اگر برای دیگری است،او از وضو گرفتن ما باآب رضایت داشته باشد. 

است و وضو نیز با این آب باطل خوهد شد. حرامبنابراین وضو گرفتن با آب غصبی   

 البته وضو گرفتن با آب هایی که در مکان های عمومی قرار دارند صحیح است.



: به آبی گفته می شود که صاحب آن راضی نباشد ما از آن استفاده کنیم.آب غصبی  

:اگر صورت،دستها،سر و یا روی پاها هنگام وضو گرفتن نجس باشد،باید ابتدا پاک بودن اعضای وضو-4

وضو نجس  نجاست را برطرف کرد،بدن را پاک نمود و سپس وضو گرفت.روشن است اگر اعضای

 باشند وضو باطل است.

: هنگام وضو،اگر چیزی مانع رسیدن اب به اعضای وضو شود )مثل : چربی نبودن مانع در اعضا -5

 ِکِرم ها که بر دست و صورت باقی می ماند،الک روی ناخن،چسب ورنگ( وضوی ما باطل خواهد شد.

:واجب است تمام مراحل وضو را به ترتیب انجام دهیم.ترتیب-6  

عنی پس از نیت:ی  

 ابتدا صورتمان را می شوییم .

 سپس دست راست را از باالی آرنج تا نوک انگشتان می شوییم.

 سپس دست چپ را به همین صورت.

بعد باهمان رطوبتی که بر کف دست مانده است سر را مسح و با همان رطوبت روی پای راست را با 

چپدست راست مسح می کنیم و روی پای چپ را با دست   

 اگر مکلف این ترتیب را برهم بزند،وضویش باطل است.

واجب است که کارهای وضو پشت سر هم انجام شود وبین آنها فاصله نندازیم.:مواالت-7  

اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله بیندازیم که حالت وضو به هم بخورد،به گونه ای که بگویند او 

 مشغول کار دیگر شده است ،وضو باطل است.

اگر هنگام وضو گرفتن،کسی با تلفن منزل تماس بگیرد و مشغول صحبت شود بدون آنکه کارهای وضو 

 را دنبال کند وضوی او باطل است.

: به هنگام واجب شدن غسل بر انسان،غسل ترتیبی را به صورت زیر انجام میدهیم:غسل  

نیت-1  

شستن تمام سروگردن-2  

شستن نیمه راست بدن-3  

دن شستن نیمه چپ ب-4  

نیز می توان انجام د اد.*ارتماسی  *غسل را به صورت



:مواردی وجود دارد که به جای وضویا غسل،تیمم باید کرد.تیمم  

 زمانهایی که مکلف:

آب در دسترس دارد ولی غسبی،نجس یا خیلی گل آلود باشد. -1  

سختی خواهد افتادآب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند ،از تشنگی به -2  

 شیوه انجام تیمم:

 پس از آنکه نیت کردیم برای خشنودی خداوند به جای وضو یا غسل تیمم کنیم:

کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک و یا هرچیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است می زنیم، -1  

کشیم.دست را باالی پیشانی میگذاریم وآن را تا روی ابروها و باالی بینی می-2  

کف دست چپ را بر پشت دست چپ می گذاریم و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم.-3  

کف دست راست را بر پشت دست چپ میگذاریم و از مچ تا نوک انگشتان میکشیم.-4  

 چیزهایی که وضو ،غسل ،تیمم را باطل می کند:

خارج شدن ادرار،مدفوع و گازهای روده از بدن. -1  

  صورتی که چشم نبیند و گوش نشنود.(به خواب رفتن)به -2

_احکام نماز7درس   

 هر یک ازما درشبانه روزپنج نوبت درپیشگاه خداوند نماز میگزاریم و یاد اورا دردل تقویت میکنیم.

 در نماز)تسبیح(می گوییم           خداوندرا از هربدی و زشتی منزه می داریم.

مه خوبی ها وزیبایی هایش را می ستاییم.در نماز)حمد(می کنیم               ه  

 نماز زیباترین شکل شکرگزاری است.  

با نماز خواندن تمام نعمت هایی راکه خداوند به ما عنایت کرده است را شکرمیکنیم و اورا سپاس میگوییم. 

 نماز یکی ازبهترین راه های تقویت ایمان است.         جایگاه ایمان قلب انسان است.

خشنودی خداوند  

 نمازی که با رعایت آداب نماز انجام شود

تأثیر بر روح و روان انسان  


