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 ه نام خداب

 متعلّق به "رساله آموزشی"جزوه ای که پیش روی شماست خالصه ای است از کتاب 

 . تعالیحفظه اهلل دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل العظمی خامنه ای 

سال مورد توجه ویژه تری قرار  31تا  31احکام مورد نیاز پسران در این خالصه ، سعی شده است 

نیز بصورت سوال مورد مطالب از اصل کتاب حذف و برخی  غیر ضروری لذا برخی از مطالبگیرد.

 .تاشاره قرار گرفته اس

 حث زیر است:مطالب این جزوه در پنج فصل بیان گردیده و شامل مبا

 فصل اول : تقلید و تکلیف 

 فصل دوم : نجاسات

 مطهراتفصل سوم : 

 غسل و تیمم ، فصل چهارم : وضو

 فصل پنجم : نماز

گردآوری  (عو توسط گروه امام حسن مجتبی) (عجدر مسجد امام قائم) 3131این اثر در تابستان 

 شده است.

نشانی  به (عجمربوط به این جزوه را میتوانید از پایگاه اینترنتی بسیج مسجد قائم)ضمنا فایل 

www.qaem.net  .دریافت نمایید 

 

 
 (عجبسیج مسجد قائم )

  علیه السالمگروه امام حسن مجتبی 

http://www.qaem.net/
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 تکلیف 

مانند  مکلف باید مسایلی را که انجام تکالیف شرعی روزمره وابسته به دانستن آن است فرا بگیرد،

مسایل اصلی نماز و روزه و طهارت و برخی معامالت و غیر آن، و اگر یاد نگرفتن احکام به ترک 

 .واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد گناهکار خواهد بود

 :توجه

 :شود که واجد شرایط تکلیف باشدمی مکلف به کسی گفته 

 بلوغ.3

 عقل.2

 قدرت.1

 
 سوال : نشانه های بلوغ چیست؟
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 های شناخت احکامراه 

 :مکلف برای شناخت احکام دین و عمل به آنها سه راه دارد

 اجتهاد .۱

اجتهاد یعنی استنباط و استخراج احکام شرعی و قوانین الهی از مدارک و منابع قطعی که نزد 

 .فقهای اسالم مقرر و ثابت شده است

 احتیاط .۲

ی شرعی خود را انجام داده است، مثالً به طوری که مطمئن شود وظیفه احتیاط یعنی عمل کردن

دانند به جا نیاورد و کاری دانند و بعضی دیگر حـرام نمیکاری را که بعضی از مجتهدین حرام می

 .دانند، انجام دهددانند و بعضی دیگر واجب نمیرا که بعضی واجب می

 تقلید .۳ 

الشرائط مراجعه کردن، و به عبارت دیگر بر طبق هد جامعتقلید یعنی در احکام دین به مجت

 .تشخیص و فتوای او اعمال شرعی را به جا آوردن

 جوع بیمار به پزشک کار معقولی است؟رآیا  

 بیاورید؟ دلیلی برای تقلید کردنمیتوانید آیا  

 

 

 

 شرایط مرجع تقلید  

 می توانید برخی از این شرایط را نام ببرید؟مرجع تقلید باید شرایطی داشته باشد. 

 
 

 

 

 الشرائطهای شناخت مجتهد جامعراه  

 :توان مجتهد حایز شرایط را شناختاز دو راه می

 .ه از راه دیگری شخصی و چاطمینان، چه از راه شهرت فراگیر میان مردم و چه از راه تجربه .3

 .شهادت دو نفر عادل از اهل خبره، هر چند موجب اطمینان نشود .2
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 تفاوت ولی فقیه و مرجع تقلید چیست؟ 

 
 

 

 

 

 اختالف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید  

فقیه با نظر مرجع تقلید مختلف است، اگر این اختالف، در مسایل مربوط در مواردی که نظر ولی 

ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، مثل دفاع از اسالم و مسلمین به اداره

بر ضد کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسایل فردی 

 .باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید محض باشد، هر مکلفی
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 نجاسات
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 نجاسات  

 همه چیز در عالم پاک است مگر این چند مورد:

 .بول .3

 .غایط .2

 .منی انسان .1

 .مردار .1

 .خون .1

 .سگ .6

 .خوک .7

 .مشروبات مست کننده .8

 .کفاری که به دینی آسمانی متدین نیستند .3

 

 بول و غایط. ۲و۱  

 :الف( نجس

 انسان .3

 .دارد، مانند موش و گربه به جز پرندگانکه خون جهنده گوشتیحرامحیوانهر .2 

 :ب( پاک

حیوانات حالل گوشت، خواه پرنده باشد مانند گنجشک و کبوتر یا غیر پرنده مانند گاو و  .3

 .گوسفند

 .حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده ندارند، مانند مار و ماهی بی پولک .2

 .پرندگان حرام گوشت، مانند کالغ و طوطی .1

 

 منی .۳  

 .منی انسان نجس است 
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 مردار )جسد مرده( .۴  

 الف( انسان

 :مسلمان نجس است به جز

 .اجزای بی روح او، مانند ناخن و مو و دندان

 .شهید معرکه باشد

 .او را غسل داده باشند

 ب( حیوان

 .تمام اجزای آن نجس است :سگ و خوک

 

 :غیر سگ و خوک

 :خون جهنده دارد -

مانند گوشت و پوست: نجس است، مگر حیوانی که به دستور شرع کشته شده اجزای روح دار، 

 .باشد

 .مانند مو و شاخ: پاک استاجزای بی روح،

 .خون جهنده ندارد: تمام اجزای آن پاک است -

 .مردار انسان و هر حیوان دارای خون جهنده نجس است، چه حرام گوشت و چه حالل گوشت .3

 ی انسان پس ازن در شرع مقدس، کشته شده باشد و نیز جسد مردهحیوانی که به دستور معی .2

 .غسل میت از حکم مردار، مستثنی هستند و نجس نیستند

شود های بــــدن جدا میاز دستها، لبها، پاها و سایر قسمت خود به خودپوست نازکی که   

 .محکوم به طهارت است

شود پاک است، های اسالمی فروخته میمحیطگوشت و چرم و سایر اجزای حیوانات که در   

همچنین هرگاه این چیزها در اختیار مسلمان باشد محکوم به پاک بودن است. اما در صورتی که 

ی شرعی آن نباشد پاک این چیزها از کشورهای غیر مسلمان تهیه شود، اگر یقین به عدم تزکیه

باشیم حیوان، ذبح اسالمی نشده  است. به عبارت دیگر در صورتی نجس است که یقین داشته

 .است، اما اگر بدانیم یا احتمال دهیم که ذبح اسالمی شده، پاک است
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 خون .۵  

خون انسان و هر حیوان دارای خون جهنده )خونگرم( نجس است، چه حرام گوشت باشد و  .3

 .چه حالل گوشت

 .پاک است ماندبدن او میخونی که پس از ذبح حیوان در  .2

شود محکوم به طهارت است، ولی خوردن آن ی خونی که گاهی در تخم مرغ یافت میلکه .1

 .حرام است

 

 سگ و خوک. ۷و۶  

 .سگ و خوک نجس است و در این حکم، فرقی میان اجزای روح دار و بی روح آنها نیست

 

 مشروبات مست کننده .۸  

 .مشروبات مست کننده بنابر احتیاط )واجب( نجس است

 

 کافر .۹  

کسی که توحید یا نبوت یا یکی از ضروریات دین اسالم، مانند نماز و روزه را انکار کند یا  .۱

 .معتقد به نقصی در رسالت رسول اکرم)ص( باشد کافر و نجس است مگر اهل کتاب باشد

شود که به انکار رسالت یا تکذیب انکار هر یک از ضروریات دین در صورتی باعث کفر می  

  .پیامبر اکرم)ص( یا وارد کردن نقصی به شریعت منجر شود

 .کافر اهل کتاب محکوم به طهارت است   

، کافر و نجس است، نجس هم خواهد بود، ولی صرف ترک نماز و روزه و سایر درتَمُمسلمان     

داد گردد، و تا زمانی که ارتواجبات شرعی باعث ارتداد مسلمان و کافر شدن و نجاست وی نمی

 .وی احراز نشده است حکم سایر مسلمانان را دارد

ماند، اگر عین خون نباشد و فقط رنگ آن اثر کم رنگ خون که بعد از شستن لباس باقی می  

 .باقی مانده باشد پاک است
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 (چگونگی نجس شدن چیزهای پاک)انتقال نجاست    

 .کند مالقاتچیز پاک با چیز نجس  .3

 .داشته باشد رطوبتاز آن دو هر دو یا یکی  .2

 .کند سرایت رطوبت به قدری باشد که .1

 .نباشد داخل بدنمالقات در  .1

 

 احکام نجاسات برخی  

. همچنین خورانیدن آن بر کسی که از نجاست آن حرام استخوردن و آشامیدن چیز نجس  

 خورد یا با لباسمیخبر ندارد، نیز جایز نیست، ولی اگر انسان ببیند کـسی غــذای نجسی را 

 .خواند، الزم نیست نجس بودن آن را به او بگویدنجس نماز می

های میزبانش را نجس کند اطالع دادن به میزبان در غیر از خوردنی یکی از اثاثیهن هرگاه مهما 

 .و آشامیدنی و ظرفهای غذا، الزم نیست

 

یعنی هر  بر طهارت اشیا استاصل به طور کلی در مورد طهارت و نجاست، : اصل طهارت 

چیزی که یقین به نجاست آن نباشد از نظر شرعی محکوم به طهارت است و سؤال و تحقیق الزم 

  .نیست
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 فصل سوم

 

 مطهرات
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 )چیزهایی که نجس را پاک میکند( مطهرات

 .الف( آب

 .ب( زمین

 .ج( آفتاب

 .د( استحاله

 .هـ( انتقال

 .و( اسالم

 .( بر طرف شدن عین نجاستز

 الف( آب  

 اقسام آب ها   

 مضاف. 3

 مطلق. 2

 آب باران. 2-3         

 آب جاری. 2-2         

 قلیل:  2-1-2         ،        کر: 3-1-2              : آب راکد. 2-1         

  یی(آب مضاف )آب ناخالص و عصاره .۱ 

 معنای آب مضاف  

، خواه از چیزی گرفته شود، مانند آب هندوانه،  نتوان به آن آب گفتآب مضاف آبی است که 

 .مانند شربت گالب ، یا با چیزی مخلوط شود 

 احکام آب مضاف  

 ()از مطهرات نیست کندپاک نمیآب مضاف، چیز نجس را  . 3

ی آب )هر چند نجاست کم باشد و بـــو یا رنگ یا مزه شودنجس میبا برخورد به نجاست،  . 2

 (عوض نشود و هر چند آب مضاف به اندازه کر باشد

 .باطل استوضو و غسل با آب مضاف  . 1

سوال : کلر و یا سایر موادی که به آب اضافه میشود ، موجب مضاف شدن میشود؟ آب گل آلود 

 چطور؟
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  آب مطلق )آب خالص( .۲  

 مطلقمعنای آب   

و شرطی صحیح  بدون هیچ قیدی آب بر آن به تنهایی و آب مطلق آبی است که اطالق کلمه

  .باشد، مانند آب باران و آب چشمه و مانند آن

 اقسام آب مطلق  

 بارد )باران(از آسمان می

 جوشد )جاری(از زمین می 

 .کمتر از این مقدار است )قلیل(. 2  لیتر است )کر(.  181تقریباً . 3جوشد )راکد( : بارد و نه مینه می

 احکام آب مطلق 

  )از مطهرات است( کندپاک میآب مطلق چیز نجس را  .3

 ی نجاستتا زمانی که بر اثر برخورد با نجاست، رنگ یا بو یا مزه، به جز آب قلیلآب مطلق  .2

 .پاک استنگرفته باشد 

 .استوضو و غسل با آب مطلق صحیح  .1

 .کندآب باران اگر به چیزی که نجس شده است ببارد آن را پاک می  

کند و خود نجس اگر چیزی را که نجس شده در آب کر و جاری فرو ببرند آن را پاک می 

 .شودنمی

ی آن تغییر کند، مزه آب کر و جاری با ریخته شدن چیزهای نجس در آن، اگر رنگ یا بو یا 

 .شودنجس می

شود و چیزی را که نجس شده پاک اگر چیز نجسی در آب قلیل فرو برده شود نجس می 

  .کندنمی

کند، ولی آن اگر آب قلیل را بر روی چیزهایی که نجس شده است بریزند آنها را پاک می 

 .شود، نجس استمقدار آبی که پس از ریخته شدن بر روی نجس، از آن سرازیر می

 .یا جاری متصل باشد در حکم کر و جاری است آب قلیل اگر به کر 

م دانیدانیم پاک است یا نجس شرعاً پاک است، ولی آبی که نجس بــوده و نمیآبی که نمی 

 .بعداً پاک شده یا نه، در حکم نجس است

  ست.ا که از کر کمتر شده یا نه، در حکم آب کری کر بوده اگر انسان شک کنددازهآبی که به ان 
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 :ی تطهیر ظروفطریقه .۱

 .کافی است باریکشست، ولی در کر و جاری  سه مرتبهظرف نجس را با آب قلیل باید  .3

ظرفی را که سگ در آن، آب یا چیز روان دیگر خورده یا آن را لیسیده است باید اول با  .2

مال کشود باید پس از خاخاکمال شستشو کرد و سپس با آب شست، و اگر با آب قلیل شسته می

  .دو مرتبه شسته شود

 :ی تطهیر غیر ظروفطریقه .۲

بار آن را در آب کر چیزی که نجس شده است، اگر در صورت بر طرف کردن عین نجاست، یک .3

هایی ی جایا جاری فرو ببرند یا زیر شیری که به کر متصل است بگیرند به طوری که آب به همه

لباس و امثال آن بنابر احتیاط )واجب( باید آن را  شود، و در فرش وکه نجس شده برسد پاک می

 ن در آب، فشار و یا تکان بدهند.پس از فرو برد

چیزی که بر اثر تماس با بول نجس شده است، هرگاه پس از برطرف شدن عین نجاست دو  .2

شود، و چیزی که با نجاسات دیگر تماس یافته و مرتبه آب قلیل روی آن ریخته شود، پاک می

 .شودمرتبه شسته شود پاک می شده است، پس از بر طرف شدن عین نجاست اگر یکنجس 

ریزند از آن جدا شود و اگر کشند، باید آبی که روی آن میچیزی را که با آب قلیل آب می .1

 .قابل فشردن است، مانند لباس و فرش باید آن را فشار دهند تا آب از آن جدا شود

شرط نیست، بلکه به  غسالهنند آن با آب لوله کشی، جدا شدن آب در تطهیر فرش نجس و ما  

صرف رسیدن آب به مکان نجس، بعد از زوال عین نجاست و حرکت غساله از جای خود به 

 .شودی دست کشیدن بر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل میوسیله

 

 ب( زمین

نجس شده است، هرگاه تقریباً به قدر ده کسی که بر اثر راه رفتن روی زمین، کف پا یا کفش او، 

شود مشروط به این که عین قدم روی زمین خشک و پاک راه برود، کف پا و کفش او پاک می

  .نجاست، زایل شود

 .نیستندی پا یا ته کفش پاک کنندهو یا آغشته به قیر،  آسفالتزمینهای   
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 ج( آفتاب

از قبیل ساختمان و چیزهایی که در آن به کار رفته، ی اشیای غیر منقول آفتاب، زمین و همه .3

 .کندمانند در و پنجره و دیوار ستون و امثال آن و درخت و گیاه را پاک می

 :کنندگی آفتابشرایط پاک .2

 .باشد رتَ چیز نجس .3

 ()اگر عین نجاست هست قبل از تابش آفتاب بر طرف شود نباشدعین نجاست در آن  .2

 ()چیزی مانند ابر یا پرده، مانع تابش آفتاب نباشد بتابدآن  آفتاب به .1

 ()اگر مرطوب بماند پاک نشده است خشک شودی آفتاب وسیلهبه .1

 

 د( استحاله

چیز نجس اگر به طوری تغییر یابد که جنس دیگری شود، مانند چوبی که با سوختن خاکستر 

اک ر بیفتد و تبدیل به نمک شود، پشود یا شرابی که به سرکه تبدیل شود یا سگی که در نمکزا

شود، ولی اگر جنس آن تغییر نیابد، بلکه فقط صورت آن عوض شود، مانند گندم که آرد می

 .شودشود، پاک نمیشود یا شکر که در آب حل میمی

 

 هـ( انتقال

آید اند، تا وقتی خون انسان به حساب میخونی که پشه و دیگر حشرات از بدن انسان مکیده

است، )مانند خونی که زالو از بدن انسان مکیده است(، ولی پس از آن که بر اثر گذشت  نجس

 .شودمدتی، خون آن حشره محسوب شد پاک می

 

 ( بر طرف شدن عین نجاستز

اگر بدن حیوان به چیز نجسی آلوده شد، همین که آن چیز برطرف شد، بدن آن حیوان پاک 

، مانند داخل دهان یا داخل بدن انسانشود و احتیاج به آب کشیدن نیست. همینطور است می

د اگر ایبینی، مشروط بر این که نجاست از بیرون به آن نرسیده باشد، پس خونی که از دندان می

 .آب دهان از بین برود دهان پاک استعین آن در 
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 وضو  

 وضو یعنی شستن صورت و دستها و مسح کردن جلو سر و روی پاها با شرایط و کیفیت خاص. 

ی برخی اعمال واجب طهارت معنوی شمرده شده، مقدمهی این عمل که در شرع مقدس، وسیله

 .و مستحب است، از قبیل نماز، طواف، تالوت قرآن، ورود به مسجد و غیر اینها

 

 کیفیت وضو  

 . شستن3

 . الف( صورت از باالی پیشانی تا سر چانه

  .ب( دستها از آرنج تا سر انگشتان

 مسح کردن  .2

 الف( جلوی سر

 .برآمدگی روی پاب( روی پاها از سر انگشتان تا 

  

 االی پیشانی یعنی جایی که موی سرترتیب وضو از این قرار است: شستشوی صورت از ب  

روییده است تا سر چانه، سپس شستن دست راست از آرنج تا سر انگشتان، سپس شستن دست 

قسمت جلویی سر، و در آخر چپ از آرنج تا سر انگشتان، سپس کشیدن دست مرطوب بر روی 

 .پابرآمدگی روی دو پا از سر انگشتان پا تا  کشیدن دست مرطوب بر روی هر
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  چند نکته   

 .یی که ما بین انگشت وسط و شست قرار گیرد شسته شوددر شستشوی صورت باید به اندازه  .3

کند و الزم نیست آب وضو را به میهای پوشیده از مو، شستن روی موها کفایت در صورت  .2

پوست صورت برساند، مگر در جایی که مو به قدری کم پشت است که پوست صورت کامالً دیده 

 .شودمی

صورت و دستها در وضو باید از باال به پایین شسته شود، اگر از پایین به باال بشوید وضو باطل  .1

 .است

بار سوم و بیشتر:  .مستحب است بار دوم:  است ، بار اول: واجب:  شستن صورت و دستهادر  .1

  است و موجب باطل شدن وضو است. حرام

مالک برای تعیین هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اولِ شستن چند مرتبه آب   

 .بریزد اشکال ندارد

 اشد.بست.مگر اینکه مو بسیار بلند .مسح مو کافی انیاز به فرق باز کردن نیست. در مسح سر 1

د، انگشتان مسح شواگر مسح پا، شامل سر انگشتان پا نباشد، بلکه فقط روی پا و مقداری از  .6

رده کلی اگر شک داشته باشد که آیا هنگام مسح، از سر انگشتان پا مسح میووضو باطل است. 

درست  مسح کرده باشد وضویشدر صورتیکه احتمال می دهد که از سر انگشتان ، است یا نه

 است.

مسح سر و پاها باید با رطوبتی که از آب وضو در دستها مانده، کشیده شود و اگر رطوبتی باقی  .7

، بلکه باید دست را با رطوبتی که در ریش یا ابرو هست تواند دست را با آب تر کندنمینمانده 

 .مرطوب کند و مسح نماید

آن است که مسح سر با دست راست باشد، ولی کشیدن مسح از باال به پایین  احتیاط )واجب(. 8

 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سوال: احتاط واجب یعنی ؟   .الزم نیست

اگر دست را ثابت نگهدارد و سر یا پا را بر آن  در مسح باید دست را بر سر یا پا بکشد، پس. 3

 .بکشد، مسح باطل است

 .محل مسح باید خشک باشد یا به قدری تر نباشد که رطوبت کف دست به آن اثر نکند. 31

 )چرا؟(. موقع مسح سر نباید دست به خیسی صورت برخورد کند.33

از آن قطرات خشک کرد تا اگر چند قطره آب بر روی پا باشد واجب است محل مسح را . 32

 .ح، رطوبت دست بر پا تأثیر بگذاردهنگام مس
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بین زن و مرد در افعال و کیفیت وضو فرقی نیست، جز این که برای مردها مستحب است که . 31

 .هنگام شستن آرنج از قسمت بیرونی آن شروع کنند و زنها از قسمت داخلی آن

 .روی پا نجس باشد و برای مسح نتواند آن را آب بکشد، باید تیمم کند . اگر31
 ** یعنی در مسح وضوی جبیره یی نداریم!

 

 ییوضوی جبیره 

 ییمعنای وضوی جبیره 

شود شست بشوید و روی زخم بند )جبیره( به اگر روی زخم بسته است، باید جاهایی را که می

 .گویندمی« ییوضوی جبیره» جای شستن، دست تر بکشد. به این وضو،

 ییاحکام وضوی جبیره 

اگر در اعضای وضو )صورت و دستها( زخم یا شکستگی است و روی آن باز است و آب برای آن 

ضرر ندارد، باید آن را بشوید، و اگر شستن آن مضر است باید اطراف آن را بشوید و احتیاط 

 .دارد دست تر بر آن بکشد)واجب( آن است که اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ن

تواند روی آن، دست تر بکشد، باید به جای وضو، تیمم کند، ولی اگر محل مسح، زخم است و نمی

یی روی زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد احتیاط )واجب( آن تواند پارچهدر صورتی که می

 .است که عالوه بر تیمم، وضو نیز با چنین مسحی بگیرد

آید، واجب است اعضای وضویش زخمی وجود دارد که دایمًا از آن خون می کسی که در یکی از

 .آید، مثل نایلونیی را بر روی زخم بگذارد که خون از آن بیرون نمیجبیره
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 شرایط وضو 

 نیت  .۱ 

وضو را باید با قصد قربت به جا آورد یعنی به این نیت که این عمل مخصوص را برای انجام فرمان 

ی کارهای وضو را انجام دهد، پس اگر از روی تظاهر یا برای خنک شدن، همهخداوند انجام می

 .دهد، وضو باطل است

 استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد  .۲

ترسد اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را به مصرف وضو برساند تشنه بماند، کسی که می

 .نباید وضو بگیرد

 لق باشدآب وضو مط  .۳

 .آب وضو باید مطلق باشد، بنابراین وضو با آب مضاف باطل است

 آب وضو پاک باشد  .۴

 .آب وضو باید پاک باشد، بنابراین وضو با آب نجس، باطل است
کسی که پس از جستجوی آب، آب آلوده و کثیفی را پیدا کند اگر آن آب، پاک و مطلق باشد و  

خوف ضرر هم در بین نباشد واجب است وضو بگیرد و نوبت به تیمم استعمال آن ضرری نداشته باشد و 

 .رسدنمی

 آب وضو مباح باشد .۵

 .آب وضو باید مباح باشد، بنابراین وضو با آب غصبی جایز نیست

 اعضای وضو پاک باشد .۶

اعضای وضو در هنگام شستن و مسح کردن باید پاک باشند، ولی اگر جایی را که شسته یا مسح 

پیش از اتمام وضو نجس شود وضو صحیح است. البته تطهیر آن برای پاک شدن از نجاست کرده 

 .به خاطر نماز واجب است

اگر بعد از وضو شک کند آیا موضعی را که از قبل نجس بوده تطهیر کرده یا نه، چنانچه در    

ال داند یا احتممیهنگام وضو توجه به پاکی و نجسی آنجا نداشته است وضو باطل است، ولی اگر 

 .جسی آن توجه داشته وضو درست استدهد که به پاکی و نمی
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 در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد .۷

 .در اعضای وضو باید مانعی از رسیدن آب نباشد و در غیر این صورت وضو باطل است

شود مگر آن محسوب نمیاید مانع چربیهایی که به طور طبیعی در مو و صورت به وجود می  

 .که به حدی باشد که مانع از رسیدن آب به پوست و مو گردد

شود و وضو رنگ روی ناخن در صورتی که دارای جرم باشد، مانع از رسیدن آب به ناخن می  

 .باطل است

جوهر در صورتی که دارای جرم بوده و مانع از رسیدن آب به پوست شود باعث بطالن وضو   

 .باشدی مکلف میو تشخیص این موضوع بر عهده شودمی

خالکوبی بدن اگر صرفًا رنگ باشد و یا در زیر پوست بوده و بر ظاهر پوست چیزی که مانع از   

 .رسیدن آب بر آن شود وجود نداشته باشد وضو صحیح است

 ترتیب .۸

رتیب گیرد و اگر به تگفته شد انجام « ترتیب وضو»وضو باید به همان ترتیبی که قباًل در بحث 

 .دیگری عمل کند وضو باطل است

 مواالت  .۹

الزم است کارهای وضو را به طور متعارف پی در پی انجام دهد، بدین معنی که اگر میان آنها به 

قدری فاصله بیندازد که در هنگام شستن یا مسح کردن عضوی، جاهایی که پیش از آن شسته 

 .شده خشک شده باشد، وضو باطل است

 مباشرت .۱۱

ی کارهای وضو را خودش انجام دهد، و اگر دیگری او را خواهد وضو بگیرد باید همهکسی که می

پاها به او کمک کند، وضو باطل وضو دهد یا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و 

 ت.اس

تواند خودش وضو بگیرد باید از کسی بخواهد که کسی که به خاطر بیماری و امثال آن نمی  

 به او در کارهای وضو کمک کند. 

 وقت برای وضو و نماز کافی باشد .۱۱

ی نماز را در وقت تواند همهاگر وقت نماز به قدری تنگ است که در صورت وضو گرفتن، نمی

 باید تیمم کند. بخواند

 

 



26 

 

 )چیز هایی که وضو را باطل میکند.( مبطالت وضو 

 خارج شدن ادرار -

 خارج شدن مدفوع -

 خارج شدن باد شکم -

 به خواب رفتن -

 برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشیچیزهایی که عقل را از بین می -

 مس میتشود، مانند هر چیزی که موجب غسل می -

 

 شک در وضو 

 وضو گرفته یا نه( )شک داردشک در اصل وضو  

 .قبل از نماز: باید وضو بگیرد 

 .در بین نماز: نماز او باطل است و باید دوباره وضو بگیرد و نماز را دوباره بخواند 

پس از نماز )شک دارد نماز خوانده شده با وضو بوده یا نه(: نمازی که خوانده صحیح است، ولی  

 .باید برای نمازهای دیگر وضو بگیرد

  

 (می داند وضو گرفته ولی شک دارد که باطل شده یا نه)وضو  باطل شدنشک در  

 .گذارد که وضوی او باطل نشده استبنا می
 نکته:

 

 

 ماسی یعنی چه؟تسوال : وضوی ار
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 )کارهایی که باید برای آن وضو گرفت(غایات وضو  

 الف(واجب است:

 نماز میت(ی نمازهای واجب و مستحب )به جز همه. 3

 ی نماز )سجده و تشهد(جزای فراموش شده. ا2

 بطواف واج. 1

 :شـرط جواز عمل )حرام نبودن( یعنی اگر آن عمل بدون وضو انجام گیرد حرام است. 1

 مس خط قرآن. 1

 مس اسما و صفات مخصوص خداوند. 6

 (ه احتیاط )واجبی معصومین )ع( بمس اسمای انبیا و ایمه. 7

 ب(مستحب است:

 تالوت قرآن .3

 . به مسجد رفتن2

 . قبل از خوابیدن1

 

وضو به قصد با طهارت بودن، از نظر شرعی مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با وضوی  

 .مستحب جایز است

 .همه جای بدن، مانند لب و صورت و غیره هم حکم دست را دارد 

مس اسم خدا و آیات قرآن بدون وضو جایز نیست.حتی اگر در جایی غیر از قرآن مثل روزنامه  

 یا هر جای دیگر باشد.

 دایم الوضو بودن: 
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 غسل  

 .غسل یعنی شستشوی تمام بدن از سر تا پا با شرایط و کیفیت خاص

 کیفیت غسل  

 :شود انجام دادغسل را به دو گونه می

م اترتیبی: اول این که با ترتیب مخصوص بدن را بشوید، به این که ابتدا سر و گردن، بعد بعد تم 

 .نیمه راست بدن و در آخر تمام نیمه چپ بدن را بشوید

باره در آب فرو ببرد به طوری که آب به همه جای بدن : دوم این که تمام بدن را یکارتماسی 

 .برسد

 .در غسل، بنابر احتیاط واجب شستن موهای بلند و زیر آن الزم است  

 .هر عضوی از اعضای بدن قبل از نیت غسل و شروع آن، اشکال نداردشستن  

 .یی استیی هم مانند وضوی جبیرهغسل جبیره 

شرایطی که برای وضو گفته شد، مانند پاک بودن آب و غیر آن در غسل هم شرط است، ولی  

تواند در غسل، شستشو از باال به پایین و نیز پی در پی شستن اعضای بدن الزم نیست، بلکه می

امه در وسط غسل، مدتی به کار دیگر بپردازد و سپس غسل را از همان محل که مانده است، اد

 .دهد

ه با ی نمازهایی ککسی که بعد از غسل، یقین به باطل بودن آن پیدا کند بایستی قضای همه 

 .آن غسل خوانده است را به جا آورد

 سوال : اگر کسی بعد از غسل بفهمد که قسمتی از بدن خود را نشسته است،باید چه کند؟
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 تیمم 
 موارد تیمم 

 :تیمم کرد،  که بایـد بـه جای وضو و غسل هست مواردی

که آب وجود ندارد و یا این که آب ی آب ممکن نباشد یا به این خاطر هنگامی که تهیه .3

ی کشیدن آن از مثل این که آب در چاه است و او وسیلههست، ولی مکلف به آن دسترسی ندارد، 

 .چاه را ندارد

 .هنگامی که آب برای سالمتی او مضر باشد .2

 .در تشنگی بمانندهمراهانش ترسد اگر آب را مصرف کند، خود یا هنگامی که می .1

 .که بخواهد با آبی که در اختیار دارد بدن یا لباس خود را برای نماز تطهیر کندهنگامی  .1

 .هنگامی که استعمال آب یا ظرف آن بر او حرام باشد، مثل این که غصبی باشد .1

ی نماز یا قسمتی از آن در هنگامی که وقت نماز تنگ باشد و وضو و غسل موجب شود که همه .6

 .خارج وقت واقع شود

 
فردی که وضو یا غسل برایش ضرر دارد یا تکلیف خیلی دشواری است، باید به جای آن تیمم   

 .کند و چنانچه وضو بگیرد یا غسل نماید صحیح نیست

شود( تیمم کند فردی که به اعتقاد این که وضو یا غسل برایش ضرردارد )مثالً مریض می  

از آن که با این تیمم نماز بخواند بفهمد که  اشکال ندارد و نماز با آن صحیح است، ولی اگر پیش

ضرر ندارد، تیمم او باطل است و اگر بعد از آن که با این تیمم نماز بخواند فهمید که آب ضرر 

 .نداشته است بنابر احتیاط واجب باید وضو بگیرد یا غسل کند و دوباره نماز را به جا آورد

 ه این که وضو یا غسل سختاست تیمم کرد.سختی، عذر قابل قبولی نیست و نمیشود به بهان

اگر کسی در تنگی وقت، خوف آن را داشته باشد که در صورت غسل کردن یا وضو گرفتن،   

 .همه یا قسمتی از نمازش در خارج وقت واقع شود باید تیمم کند و نماز بخواند
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 چیزهایی که تیمم بر آن صحیح است 

شود، مانند خاک، شن، ریگ، کلوخ )خاکهای به هم چسبیده(،  تیمم بر هر آنچه از زمین محسوب

سنگ )سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ سیاه و مانند آن( صحیح است و همچنین بر گچ و آهک 

 .پخته و آجر و امثال آنها

شود، مانند طال و نقره و امثال آن صحیح تیمم بر اشیای معدنی که جزو زمین محسوب نمی  

 شود، مانند مرمر وسنگهای مرغوبی که عرفاً به آن سنگ معدنی گفته مینیست، ولی تیمم بر 

 .غیره صحیح است

 مستحبتیمم بر سیمان و موزاییک اشکال ندارد، اگر چه ترک تیمم بر سیمان و موزاییک   

 .است

 

 کیفیت تیمم 

 .نیت کردن. 3

 .زدن کف دو دست بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است. 2

روید تا هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی سر میکشیدن کف . 1

 .ابروها و باالی بینی

کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست و کشیدن کف دست راست بر تمام پشت . 1

 .دست چپ

بنابر احتیاط واجب زدن بار دیگر دستها به زمین و سپس کشیدن کف دست چپ بر پشت . 1

 .کشیدن کف دست راست بر پشت دست چپدست راست و 

 
 .ترتیب فوق در تیمم بدل از وضو و بدل از غسل یکسان است  

اگر قسمتی از پیشانی یا پشت دست را حتی اندکی از آن را مسح نکند تیمم باطل است، چه   

ه اندازه کعمداً یا از روی جهل به مسأله یا فراموشی باشد، البته دقت زیاد هم الزم نیست و همین 

 .ها مسح شده کافی استی پیشانی و پشت دستبگویند همه

برای این که یقین کند که تمام پشت دست را مسح کرده باید اندکی باالتر از مچ را هم مسح   

 .کند، ولی مسح بین انگشتان الزم نیست
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 ییتیمم جبیره 

کند یا دستش که باید با آن  اش تیمم است اگر محلی که باید بر روی آن مسحکسی که وظیفه

کند یعنی محل ی زخم و امثال آن بسته باشد، به همان ترتیب تیمم میمسح کند، به واسطه

 .دهدبندی شده را به جای پوست بدن قرار میزخم

 شرایط تیمم  

 کند پاک باشدچیزی که بر آن تیمم می .۱ 

 .کند باید پاک باشدچیزی که بر آن تیمم می

 کند مباح باشدکه بر آن تیمم میچیزی  .۲ 

کند باید مباح )غیر غصبی( باشد، ولی در صورتی که نداند یا فراموش چیزی که بر آن تیمم می

 .کرده باشد که غصبی است تیمم او صحیح است

 مانعی در اعضای تیمم نباشد .۳ 

ت مانند آن را از دسدر اعضای تیمم بایستی مانعی نباشد، بنابراین برای تیمم باید انگشتر و 

بیرون آورد، و اگر به پیشانی یا دیگر اعضای تیمم چیزی چسبیده یا چیزی آن را پوشانیده است 

 .قبالً باید آن را بر طرف کند

مویی که بر روی دست یا پیشانی روییده است مانع تیمم نیست، ولی اگر موی سر روی   

 .پیشانی ریخته باشد باید آن را عقب بزند

اگر به خاطر زخم و امثال آن، اعضای تیمم را بسته است، در صورتی که باز کردن آن ضرر   

 .داشته یا دشوار باشد، باید با دست بسته یا بر روی عضو بسته، مسح کند

 پیشانی و دستها را از باال به پایین مسح کند .۴ 

 .پیشانی و پشت دستها را باید از باال به پایین مسح کند

 ترتیب .۵ 

تیمم را باید به ترتیبی که )در بحث کیفیت تیمم( گفته شد انجام دهد و اگر خالف آن عمل کند 

 .باطل است

 مواالت .۶ 

کارهای تیمم را باید پشت سر هم به جا آورد و اگر بین آنها به قدری فاصله دهد که نگویند تیمم 

 .کند، باطل استمی
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 مباشرت .۷

ل اختیار انجام دهد و از دیگری کمک نگیرد و اگر به خاطر کارهای تیمم را باید خودش در حا

تواند تیمم کند باید نایب بگیرد، و نایب باید او را با دست خود او بیماری یا فلج بودن و غیره نمی

تیمم دهد، و اگر این هم ممکن نباشد باید نایب، دست خود را بر زمین بزند و به پیشانی و پشت 

 .های او بکشددست

 نکته در ارتباط با شرایط تیممیک  

 .اعضای تیمم )پیشانی و پشت دستها( الزم نیست پاک باشند، گر چه موافق احتیاط است

 

 

 احکام تیمم  

اگر چیزهایی که تیمم بر آن صحیح است پیدا نشود باید به گرد و غباری که بر روی فرش و  .3

د تر در دسترس باشگِل لباس و امثال آن نشسته است تیمم کند، و اگر آن نیز پیدا نشود ولی 

ر مانند کسی که د-باید به آن تیمم کند، و در صورتی که به هیچیک از اینها دسترسی نباشد 

بنابر احتیاط )واجب( باید نماز را در وقت بدون وضو و تیمم بخواند و  -و امثال آن استهواپیما 

 .سپس با وضو یا تیمم قضا کند

تواند در اول وقت با تیمم نماز شود نمیداند عذر او تا آخر وقت بر طرف میکسی که می .2

 .غسل، نماز به جا آورد، با وضو یا بر طرف شدن عذر بخواند، بلکه باید صبر کند و پس از

ی نداشتن آب یا عذر دیگری تیمم کند، بعد از بر طرف شدن عذر، تیمم باطل اگر به واسطه .1

 .شودمی

کند و چیزهایی که غسل کند تیمم بدل از وضو را هم باطل میچیزهایی که وضو را باطل می .1

 .سازدکند تیمم بدل از غسل را هم باطل میرا باطل می

 

 

 
 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 پنجمفصل 

 

 نماز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزوه آموزیش احکام
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 اقسام نمازها

 نمازهای واجب و مستحب 
 :نمازهای واجب

 )روزانه(نمازهای یومیه. 3      

 .شودی کعبه گزارده میی خدا که پس از طواف خانهنماز طواف خانه. 2      

 (در هنگام پدید آمدن خورشید و ماه گرفتگی و زلزله و امثال آنها)نماز آیات . 1      

 .شودنماز میت که بر مرده خوانده می. 1      

 .که بر پسر بزرگتر واجب است نماز قضای پدر و مادر. 1      

 .ی اجاره واجب شده استی نذر و عهد و قسم یا به واسطهنمازی که به واسطه. 6      

 .های شبانه روزیمثل نافله : نمازهای مستحب

های گویند و از میان نمازهای نافله، نافله« نافله»های مستحبی بسیار است و آنها را نماز  

 .فارش شده استروزی بیشتر سشبانه

 

 )نمازهای مسنحبی روزانه( نوافل یومیه 

ز ی آن نماروزی یک نماز مستحبی هست که آن را نافلهی شبانهبا هر یک از نمازهای پنجگانه .3

ها بسیار مهم است و ثواب و اجر زیاد برای آن ذکر شده است. عالوه بر گویند. خواندن این نافله

ی شب بخواند. این نماز هم دارای خواص معنوی شب، نافله اینها مستحب است در ثلث آخر

 .بسیار است و شایسته است بر آن مواظبت شود

 روزیشبانههاینافله .2

 .ی ظهر: هشت رکعت قبل از نماز ظهرنافله .3      

 .ی عصر: هشت رکعت قبل از نماز عصرنافله .2      

 .از مغربی مغرب: چهار رکعت بعد از نمنافله .1      

 .شودی عشا: دو رکعت بعد از نماز عشا که نشسته خوانده مینافله .1      

 .نافله صبح: دو رکعت قبل از نماز صبح .1      

 .رکعت از نصف شب تا اذان صبح و بهتر در ثلث آخر شبشب: یازدهینافله .6      
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 سوال؟   کیفیت نماز شب چگونه است؟

شود نماز است. هشت رکعت آن که به صورت دو رکعتی دو رکعتی خوانده مینماز شب یازده رکعت  

شود، و یک رکعت هم نماز وتر شب نام دارد، و دو رکعت آن نماز شفع است که مانند نماز صبح خوانده می

نام دارد که در قنوت آن استغفار و دعا برای مؤمنین و طلب حاجات از خداوند منان به ترتیبی که در 

در نماز شب، سوره و استغفار و دعا به عنوان جزئیت شرط  . .های ادعیه ذکر شده، مستحب استکتاب

حمد قرائت شود و اگر خواست یاست که در هر رکعت بعد از نیت و تکبیرةاالحرام، سورهکافینیست، بلکه

ذکر آنها و تشهد و های قرآنی را هم قرائت کند و رکوع و سجود و بعد از قرائت حمد، یک سوره از سوره

 .جاآوردسالم به

روزی سی و های شبانهشود، مجموع نافلهی عشا، یک رکعت حساب میچون دو رکعت نافله  

 .چهار رکعت )دو برابر تعداد رکعتهای نمازهای واجب( خواهد بود

 .ها را باید دو رکعت دو رکعت خواند، مگر نماز وتر را که یک رکعت استنافله  

 .تواند نشسته بخواند، ولی ایستاده بهتر استها را میافلهن  

 .های ظهر و عصر و عشا ساقط است و نباید خوانده شوددر سفر، نافله  
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 مقدار پوشش در نماز 

و بهتر است از ناف  بیندهر چند کسی او را نمیمرد باید در حال نماز عورتین خود را بپوشاند،  .3

 .تا زانو را بپوشاند

 پوشاند بپوشاند،زن باید در موقع نماز تمام بدن و موی خود را با پوششی که کامالً بدن را می .2

ولی پوشاندن صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است و دستها تا مچ و پاها تا مفصل 

 .ساق الزم نیست

 .بفهمد که در نماز پوشش واجب را نداشته، نمازش درست است اگر نمازگزار بعد از نماز  

 

 شرایط لباس نمازگزار 

   .از اجزای مردار نباشد .1(    )مباح باشد.غصبی نباشد . 2)نجس نباشد(  .پاک باشد .3

 .از حیوان حرام گوشت نباشد .1 

 .از ابریشم خالص نباشد .6 .طال بافت نباشد .1

 .اختصاص به لباس مردان داردشرط پنجم و ششم  

 الف( پاک باشد
 .لباس نمازگزار باید پاک باشد .3

داند نماز با بدن و لباس نجس، باطل است اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند کسی که نمی. 2

 .باشدنمازش باطل می

و بعد از نماز بفهمد نجس بوده است، نماز او صحیح  اگر نداند که بدن یا لباسش نجس است . 1

و با آن نماز خوانده، نمازش باطل  دانسته و فراموش کردهقبالً نجاست آن را میاست، ولی اگر 

 )سوال : اگر وسط نماز بفهمد چه؟؟؟( .است

ماز ن اگر لباس نجس را آب بکشد و یقین کند که پاک شده است و با آن نماز بخواند، و بعد از. 1

 .بفهمد پاک نشده، نمازش صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی باید لباس را تطهیر کند

لباسی که نجس بودن آن مشکوک است محکوم به طهارت بوده و نماز خواندن با آن صحیح  .6

 .است
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 مواردی که الزم نیست بدن یا لباس نمازگزار پاک باشد 

 .یا دمل، لباس یا بدن به خون آلوده شده باشدی زخم یا جراحت الف( آن که به واسطه

 .ب( آن که خون موجود در لباس یا بدن کمتر از درهم )بند انگشت اشاره( باشد

 .توان عورت را پوشاند نجس باشدکه با آنها نمیکه لباسهای کوچک نمازگزار،ج( آن 

 .د( آن که ناچار است با بدن یا لباس نجس نماز بخواند

 

 ب( غصبی نباشد

 (لباس نمازگزار باید مباح باشد )غصبی نباشد .3

 .اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است .2

 .همچنین اگر نداند پوشیدن لباس غصبی حرام است

 اگر با عین مالی که خمس یا زکات آن را نداده است، لباس بخرد نماز خواندن در آن لباس .1

 .باطل است

 ج( از اجزای مردار نباشد

یی که دارای خون جهنده است نباشد، و احتیاط لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مرده . 3

 .واجب آن است که از اجزای مرداری که دارای خون جهنده نیست نیز نباشد

 .نمازش باطل استیی از مردار همراه نمازگزار باشد، بنا بر احتیاط )واجب( هرگاه قطعه. 2

 گوشت نباشدد( از حیوان حرام

گوشت نباشد، و اگر مویی از آن هم به لباس یا بدن لباس نمازگزار باید از حیوان حرام . 3

 .نمازگزار چسبیده باشد نماز او باطل است

گوشت، مانند گربه بر بدن یا لباس اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام . 2

 .گزار باشد، نماز باطل استنماز

گوشت، نماز خواندن با آن گوشت است یا حراماگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حالل . 1

 .بی اشکال است
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 هـ( طال بافت نباشد

فت برای مردان حرام و نماز با آن باطل است، ولی برای زنان در همه حال اپوشیدن لباس زرب .3

 .بی اشکال است

زنجیر طال و به دست کردن انگشتر طال و بستن ساعت مچی طال برای مردان حرام  آویختن .2

 .است و بنا بر احتیاط واجب نماز با آن باطل است

 .برای جراحی استخوان و دندانسازی اشکال نداردطال ولی استفاده از   

ی لحظه در حرمت پوشیدن طال برای مردان، فرقی نیست بین آن که مدت کم باشد، مثل  

 طالی سفید و پالتین چطور؟() .عقد یا زیاد

 ز( از ابریشم خالص نباشد

لباس مرد نمازگزار حتی چیزهایی مانند عرقچین و جوراب و آستر لباس و امثال آن باید از 

ابریشم خالص نباشد. در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است، ولی دستمال ابریشمی و 

 .کندب مرد باشد اشکال ندارد و نماز را باطل نمیمانند آن اگر در جی

 

  نمازگزار مکانشرایط  

 مباح باشد. )یعنی غصبی نباشد( . 3

 .بی حرکت باشد . 2

 .از جاهایی نباشد که توقف در آن حرام است . 1

 .جلوتر از قبر پیغمبر)ص( و امام)ع( نایستد . 1

 .ی نمازگزار پاک باشدمحل سجده . 1

 .نجاست لباس و بدن نمازگزار نشودموجب  . 6

 .و مرد در حال نماز بنا بر احتیاط واجب حداقل یک وجب فاصله باشدزنمیان . 7

 .مسطح باشد . 8
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 احکام قبله  

لبته گویند. امی« قبله»مسلمان باید نماز را رو به سمت کعبه بگزارد که به این اعتبار به آن  .3

 .خواند، کافی استقبله نماز میهمین اندازه که بگویند رو به 

توان در حال راه رفتن یا سواری خواند، و در این صورت الزم نیست نمازهای مستحبی را می  

 .نماز را رو به قبله به جا آورد

نمای صحیح و معتبر و نمازگزار باید به جهت قبله یقین و اطمینان پیدا کند، چه از راه قبله .2

های دیگر، و ستارگان )برای کسی که آشنا به استفاده از آنها است( و چه از راهچه از راه آفتاب و 

 .یابد، نماز بخوانداگر نتوانست اطمینان پیدا کند به هر طرف که گمان بیشتر می

رود بنابر کسی که هیچ راهی برای یافتن جهت قبله ندارد و گمانش هم به هیچ طرف نمی .1

طرف نماز بخواند، و اگر برای چهار نماز وقت ندارد به هر اندازه که  احتیاط )واجب( باید به چهار

 .وقت دارد، نماز بخواند

ی کارهایی که باید رو به قبله انجام شود، مانند ذبح کسی که یقین به قبله ندارد در بقیه .1

 طرف حیوانات و غیره، باید به گمان خود عمل کند و اگر به هیچ طرف گمان بیشتر ندارد، به هر

 .انجام دهد صحیح است
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 اهمیت نمازهای یومیه 

شود از واجبات بسیار مهم شریعت اسالمی بوده یی که در پنج نوبت خوانده مینمازهای روزانه .3

 .قاب استآن شرعاً حرام و موجب استحقاق عِ ترک یا سبک شمردنو بلکه ستون دین است، و 

یی که در جبهه به علت حتی در حال جنگ، بنابراین رزمنده شودنمینماز در هیچ حالی ترک  .2

شدت درگیری قادر بر قرائت فاتحه یا سجده و یا رکوع نباشد، باید به هر نحوی که برایش امکان 

دارد نماز بخواند، و اگر قادر بر انجام رکوع و سجده نیست، ایما و اشاره به جای رکوع و سجود 

 .کافی است

 

 مازهای یومیهتعداد ن 

 نمازهای واجب یومیه

 .نماز صبح: دو رکعت .3

 .نماز ظهر: چهار رکعت .2

 .نماز عصر: چهار رکعت .1

 .نماز مغرب: سه رکعت .1

 .نماز عشا: چهار رکعت .1

 :توجه

 .شوددر سفر، نمازهای چهار رکعتی )ظهر و عصر و عشا( دو رکعت خوانده می 
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 اوقات نمازهای یومیه 
 وقت نماز صبح    

 .تا طلوع آفتاب است فجر صادق استوقت نمازصبح از  .3

مالک طلوع خورشید )پایان وقت نماز صبح( دیدن آن در افق مکان نمازگزار است نه رسیدن  .2

 .نور آن بر زمین

 وقت نماز ظهر    

باال آمدن  ی هر چیزی پس از آن که بر اثروقت نماز ظهر از اول ظهر )یعنی هنگامی که سایه

آفتاب کامالً کوتاه شد مجدداً به طرف مشرق شروع به زیاد شدن کند( است تا هنگامی که فقط 

 .به قدر نماز عصر تا غروب آفتاب وقت باقی مانده است

 وقت نماز عصر    

 .وقت نماز عصر از هنگامی است که به قدر خواندن نماز ظهر، از ظهر گذشته تا غروب آفتاب

 مغرب وقت نماز    

آید وقت نماز مغرب از هنگامی است که سرخی بعد از غروب آفتاب که از طرف مشرق باال می

 .زائل شود تا هنگامی که فقط به قدر نماز عشا تا نیمه شب مانده است

 وقت نماز عشا    

وقت نماز عشا از هنگامی است که به قدر خواندن نماز مغرب از اول وقت گذشته است تا نیمه 

 .شب

 با خبر شدن از وقت نماز  

 .خود انسان یقین یا اطمینان کند که وقت داخل شده است .3

 .دو مرد عادل خبر دهند که وقت داخل شده است .2

 .مؤذن مورد وثوق و وقت شناس اذان بگوید .1

 

 ** شنیدن اذان از تلویزیون چه حکمی دارد؟
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 اذان و اقامه  

روز، اذان و اقامه بگویند، و این استحباب در مورد شبانه مستحب است پیش از نمازهای واجب .۱

نمازهای صبح و مغرب مخصوصاً نماز جماعت، مورد تأکید است، ولی در دیگر نمازهای واجب، 

 .مانند نماز آیات اذان و اقامه وارد نشده است

 

 یب:جمله است به این ترت 38اذان  .۲

 خداوند بزرگتر از آن است که به وصف آید(چهار مرتبه )یعنی  اهلَلُ اَکْبَرُ. 3

دهم غیر از خداوند یکتا معبود دیگری دو مرتبه )یعنی گواهی می  اَشْهَدُ اَنْ الَ اِلهَ اِالَّ اهللُ  .2

 نیست(

ی خدا دهم که محمد)ص( فرستادهدو مرتبه )یعنی گواهی می  اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اهللِ .1

 است(

 دو مرتبه )یعنی بشتاب به سوی نماز( عََلی الصَّالةِ حَیَّ  .1

 دو مرتبه )یعنی بشتاب به سوی رستگاری( حَیَّ عََلی الْفَالحِ  .1

 دو مرتبه )یعنی بشتاب به سوی بهترین کارها( حَیَّ عَلَی خَیْرِالْعَمَلِ  .6

 (دو مرتبه )یعنی خداوند بزرگتر از آن است که به وصف آید اهلَلُ اَکْبَرُ .7

 دو مرتبه )یعنی هیچ معبودی جز خداوند یکتا نیست( الَ اِلهَ اِالَّ اهللُ  .8

  

جمله است به این ترتیب که همه چیزش، مانند اذان است جز این که در اول آن  37اقامه  .۳

حَیَّ »، و بعد از گفتن «الَ اِلهَ اِالَّ اهللُ»گویند و در آخر آن یک مرتبه می« اهلَلُ اَکْبَرُ»فقط دو مرتبه 

 .شودضافه می)یعنی نماز بر پا شد( ا« قَْد قاَمتِ الصاَّلةِ»دو مرتبه « عَلی خَیْرِالْعَمَلِ

ی خلق است( جزو اذان دهم علی)ع( ولی خدا بر همه)یعنی گواهی می« اَشْهَدُ اَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ اهللِ»فتن گ  

 .شود گفته مطلقه قربت قصد به باید و است مهم و  و اقامه نیست، ولی به عنوان شعار تشیع خوب
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 واجبات نماز 

 رکوع .1          قرائت .1          قیام . 1         االحرامتکبیرة  . 2ت        نی . 3

                 ترتیب. 8           سالم .7         تشهد .6                       ذکر. 6      سجده . 6

 مواالت. 3

است یعنی اگر در نماز به جا آورده نشود یا بیش از مقدار  «رکن»بعضی از واجبات نماز   

، )ولی واجبات شودحتی اگر از روی سهو و فراموشی هم باشد، نماز باطل میواجب آورده شود، 

شود، اما اگر سهواً باشد نماز صحیح است، مانند غیر رکنی اگر عمدًا کم و زیاد شود نماز باطل می

 قرائت(

  

 ارکان نماز 

             قیام )در هنگام تکبیرة االحرام و هنگام رفتن به رکوع( .1           تکبیرة االحرام.2        نیت .3

 دو سجده.1        رکوع .1

 

  نیت .۱ 

و الزم نیست در دل خود یا قصد انجام نماز برای خداست نیت که در نماز واجب است همان   

 .خوانم قربة الی اهللنماز ظهر میبه زبان مثالً بگوید: چهار رکعت 

خواند، بنابراین اگر مثالً نیت چهار رکعت نماز الزم است نمازگزار بداند که چه نمازی می  

 .بکند، اما معین نکند که نماز ظهر یا عصر است، نماز او باطل است

راین اگر برای ریا انسان باید نماز را به قصد اطاعت از فرمان خداوند عالم به جا آورد، بناب  

ا ی نماز ییعنی تظاهر به دینداری و امثال آن نماز بخواند نماز باطل است، و به طور کلی اگر همه

 .بخشی از آن را به خاطر غیر خدا به جا آورد نماز او باطل است

 سوال : آیا میتوان نیّت نماز را تغییر داد؟
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 تکبیره االحرام .۲  

 .در آغاز نماز است« اهلَلُ اَکْبَرُ»منظور از آن گفتن 

  نماز است. باطل بودننگفتن تکبیرة االحرام در اول نماز چه عمداً و چه سهواً موجب  

ه ی آن این است کتکبیرة االحرام را باید طوری بخواند که تلفظ به آن محسوب شود، و نشانه .3

 ایصد و سر یا گوش سنگینی دچار اگر –کند خواند و بر زبان جاری میخودش بتواند آنچه را می

 .بشنود – نیست محیط

 ن را بگوید یا آن را بهی فارسی آتکبیرة االحرام را باید به عربی صحیح بگوید، و اگر ترجمه .2

 .نیست صحیحعربی غلط بگوید 

هنگام تکبیرة االحرام باید بدن آرام و مستقر باشد، پس اگر عمداً و از روی اختیار، تکبیرة  .1

 .االحرام را در حالی بگوید که بدنش حرکت دارد، باطل است

 :شک در تکبیرة االحرام .۴

 :االحرام گفته یا نه(اصل تکبیر )یعنی شک دارد که تکبیرة  

 .الف( به اذکار قرائت مشغول شده: به شک خود اعتنا نکند و نماز را ادامه دهد

 .ب( به اذکار قرائت مشغول نشده: باید تکبیر را بگوید

االحرام شک دارد صحیح گفته یا نه( : باید به شک صحت تکبیر )یعنی پس از گفتن تکبیرة

 .خود اعتنا نکند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 قیام )ایستاده بودن( .۳ 

 رکن:

 .الف( قیام هنگام تکبیرة االحرام

 (ب( قیام هنگام رفتن به رکوع )متصل به رکوع

 غیر رکن :

 هنگام قرائت

موقعی که انسان در نماز بخواهد کمی جلو یا عقب برود یا بدن را کمی به طرف راست و چپ   

 .در حال این حرکت، قطع کندحرکت دهد، باید ذکری را که به خواندن آن مشغول است 

 

 قرائت .۴  

 :اجزای قرائت .۱

 .ی کاملاول و دوم نمازهای واجب یومیه: حمد و بنابر احتیاط واجب یک سورهدر رکعت 

یک مرتبه تسبیحات اربعه و بنابر در رکعت سوم و چهارم نمازهای واجب یومیه: حمد تنها یا  

 .احتیاط مستحب سه مرتبه

 .بگوید« سُبْحانَ اهللِ وَ الْحَمْدُ هللِ َو ال اِلهَ اِالَّ اهلُل وَ اهلُل اَکْبَرُ»اربعه یعنی تسبیحات  

 

اند، و خواندن یکی از آن دو بعد از حمد کافی در حکم یک سوره« قریش»و « فیل» یسوره .3

 .«شرح»و « والضحی»ی نیست. همچنین سوره

اگر سوره را بخواند دزد یا درنده یا چیز دیگر به او صدمه اگر وقت نماز تنگ باشد یا بترسد که  .2

 .زند نباید سوره بخواندمی

اگر اشتباهاً سوره را پیش از حمد بخواند و قبل از رفتن به رکوع متوجه اشتباه خود شود، باید  .1

ها کند بعد از حمد دوباره سوره را بخواند، واگر در اثنای خواندن سوره متوجه شود باید سوره را ر

 .و بعد از خواندن حمد، سوره را از اول بخواند
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اگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند و بعد از رسیدن به رکوع بفهمد، نمازش صحیح  .1

 .است

یی را که مشغول خواندن آن است فراموشی کند یا به خاطر تنگی وقت یا اگر مقداری از سوره .1

 .ی دیگری بخواندآن را تمام کند باید آن سوره را رها کند و سوره جهت دیگری به ناچار نتواند

 .در نمازهای مستحبی، خواندن سوره الزم نیست .6

بار گفتن تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز کافی است، هرچند احتیاط یک .7

 .)مستحب( این است که سه مرتبه گفته شود

غفلت در رکعت سوم یا چهارم حمد و سوره بخواند و بعد از نماز اگر شخصی هنگام نماز بر اثر . 8

 .متوجه شود نمازش صحیح است و نیاز به اعاده ندارد

 . در قرائت عبارات باید به زبان بیایند.3

مالک صحت قرائت ، عبارت است از رعایت قواعد زبان عربی و ادای حرف از مخارج آن به طوری که . 31

 .البته رعایت نکات تجویدی الزم نیست.( آن را ادای آن حرف بدانند نه حرف دیگراهل لسان )عرب زبانان

یعنی چه؟ در چه مواقعی از کدامیک پیروی جهر و اخفات )بلند و آهسته خواندن( سوال : 

 میکنیم؟

 

 

هنگام قرائت حمد و سوره یا تسبیحات، بدن باید آرام و مستقر باشد، و در صورتی که بخواهد کمی  

یا عقب برود یا بدن را کمی به طرف راست و چپ حرکت دهد، باید ذکری را که به خواندن آن  جلو

 .مشغول است در حال این حرکت، قطع کند

 

 را نام ببرید. : برخی مستحبات و مکروهات قرائت سوال
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 رکوع  

یی که بتواند اندازهدر هر رکعت، بعد از قرائت یک رکوع واجب است، و رکوع یعنی خم شدن به 

 .دستها را به زانو بگذارد

اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن، سر بر دارد و بار دیگر به قصد رکوع خم   

 (کندشود، نمازش باطل است؛ )چون رکوع، رکن است و زیاد شدن آن نماز را باطل می

 :واجبات رکوع  

 دستها را به زانو بگذارد یی که بتواندخم شدن به اندازه .3

 ذکر .2

 آرامش بدن در حال گفتن ذکر رکوع  .1

 ایستادن بعد از رکوع .1

 آرامش بدن بعد از رکوع .1

یی خم شود که بتواند دست را بر زانو بگذارد، و اگر سر در هر رکعت بعد از قرائت باید به اندازه 

 .انگشتها هم به زانو برسد کافی است

یا سه بار « سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ»بار گفتن در رکوع عبارت است از یکذکر واجب  

آن را  و غیر« اهلَلُ اَکْبَرُ»و « اَلْحَمْدُ لِلّهِ»و اگر به جای آن، ذکر دیگری از قبیل « سُبْحَانَ اهللِ»گفتن 

 .به همان مقدار بگوید نیز کافی است

 :فراموش کرده استکسی که رکوع را    

 ..ی اول یادش بیاید: باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع برودپیش از رسیدن به سجده .3

ی دوم یادش بیاید: نمازش باطل است؛ )زیرا یک رکن را ترک کرده و پس از رسیدن به سجده .2

 .وارد رکن بعدی شده است(

ی اول یا بعد از آن و پیش از آن )یعنی در سجدهی دوم یادش بیاید پیش از رسیدن به سجده .1

ی دوم شود(: باید برخیزد و بایستد و رکوع کند و پس از آن، دو سجده را به جا که وارد سجده

 ی زیادیآورد و نماز را تمام کند، و بعد از نماز به احتیاط )واجب( دو سجده سهو برای سجده

 .بگزارد
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 سجده  

رکعت از نمازهای واجب و مستحب، بعد از رکوع، دو سجده کند، و سجده آن نمازگزار باید در هر 

 .است که پیشانی را از روی خضوع بر زمین بگذارد

، بدین معنی که اگر عمداً یا از روی فراموشی، است« رکن»دو سجده در یک رکعت، مجموعاً   

 .شودل میی دیگر به آن اضافه کند، نماز باطهر دو را ترک کند یا دو سجده

اگر عمداً یک سجده کم یا زیاد کند، نماز باطل است، و اگر سهواً این کار را انجام دهد نماز   

 .باطل نیست، ولی دارای احکامی است که بعداً گفته خواهد شد

 :واجبات سجده  

 .گذاشتن هفت عضو از بدن بر زمین .3

 .ذکر .2

 .آرامش بدن در حال ذکر سجده .1

 .بودن هفت عضو در هنگام ذکر بر زمین .1

 .سر برداشتن و نشستن و آرامش بین دو سجده .1

 .ی چهار انگشت بستهمساوی بودن جاهای سجده، مگر به اندازه .6

 .گذاردپاک بودن جایی که پیشانی را بر آن می .7

 .کندحایل نبودن چیزی بین پیشانی و آنچه بر آن سجده می .8

 .که سجده بر آن صحیح است گذاشتن پیشانی بر چیزی .3

 .ی دوم در رکعاتی که تشهد ندارد بنابر احتیاط واجبنشستن بعد از سجده .31

 هفت عضوی که هنگام سجده باید بر زمین باشد: 

 در سجده باید هفت موضع بر زمین قرار گیرد .3

 .پیشانی .3

 .دو کف دست. 1و  2

 .دو سر زانو. 1و  1

 .پادو سر انگشت بزرگ . 7و  6
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اگر پیشانی را عمدًا یا سهواً بر زمین نگذارد، سجده نکرده است، اگر چه شش عضو دیگر )دو   

دست، دو زانو، دو انگشت بزرگ پا( را بر زمین گذاشته باشد، ولی اگر پیشانی را بر زمین بگذارد و 

  .جاهای دیگر را سهواً به زمین نرساند یا سهواً ذکر نگوید سجده صحیح است

تواند خم شود و مهر یا تواند پیشانی را به زمین برساند باید به قدری که میکسی که نمی  

چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است، روی چیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی بر آن 

 .بگذارد که بگویند سجده کرده است

یا سه بار « یَ االَعْلی وَ بِحَمِْدهِسُبْحَانَ رَبِّ»بار گفتن کر واجب در سجده عبارت است از یکذ  

به  و غیر آن« اهلَلُ اَکْبَرُ»، «اَلْحَمْدُ لِلّهِ»، و اگر به جای آن ذکرهای دیگر، مانند «سُبْحَانَ اهللِ»گفتن 

 .همان مقدار بگوید کافی است

نماز گوید یکی از هفت عضو را عمداً از زمین بردارد، اگر در هنگامی که ذکر سجده را می  

ولی موقعی که مشغول ذکر گفتن نیست اگر غیر پیشانی جاهای دیگر را از زمین شود،باطل می

 .بردارد و دوباره بگذارد اشکال ندارد

تواند دوباره به زمین اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده، پیشانی را سهواً از زمین بردارد نمی  

اگر جاهای دیگر را سهواً از زمین بردارد باید دو بگذارد و باید آن را یک سجده حساب کند، ولی 

 .مرتبه به زمین بگذارد و ذکر را بگوید

اگر در هنگام سجده، پیشانی به محل سجده بخورد و بی اختیار از زمین بلند شود، باید   

 .آیددوباره پیشانی را بر زمین بگذارد و ذکر سجود را بگوید، و یک سجده به حساب می

 :چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است   

 رویداز زمین میآنچه. 2زمین . 3آنها صحیح است: برسجدهکهچیزهایی

 .معدنی نباشد. 1پوشیدنی نباشد . 2خوردنی نباشد . 3به سه شرط: 

روید گزارده شود، مانند سنگ و ی نماز باید بر زمین یا گیاهان غیر خوراکی که از زمین میسجده  

و چوب و برگ درختان و امثال آن، و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی، هر چند از زمین بروید،  خاک

شود، مانند فلزات و شیشه و امثال مانند پنبه و گندم، و چیزهای معدنی که از جنس زمین محسوب نمی

 .آن صحیح نیست
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رود صحیح است، و کار میسجده بر سنگ مرمر و دیگر سنگهایی که در ساخت یا زینت بنا به   

همچنین سجده بر عقیق و فیروزه و دُرّ و امثال آن، هر چند احتیاط )مستحب( آن است که بر این 

 .ی آخری سجده نکننددسته

 .سجده بر آجر و سفال و گچ و آهک و سیمان صحیح است  

 .است درست شود،می ساخته – پنبه و کتان از غیر –سجده بر کاغذی که از چوب و گیاهان   

ی دوم مهر را از پیشانی بر دارد، و اگر ی اول، مُهر به پیشانی بچسبد باید برای سجدهاگر در سجده  

 .ی دوم برود اشکال داردمهر را از پیشانی جدا نکند و به همان حال به سجده

در برابر حضرت ی خضوع و خشوع نیکوترین سجده، سجده بر خاک و روی زمین است که نشانه  

 .رسدباری تعالی است، و هیچ خاکی برای سجده در فضیلت به تربت مقدس سید الشهداء)ع( نمی

ی درِ حرم امامان)ع( سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام است، و بعضی از مردم که در آستانه  

 .اشکال ندارد و گرنه حرام است ی شکر خدای متعال باشد،گذارند، اگر به قصد سجدهپیشانی بر زمین می

 

 ذکر  

شود )مانند اهلل اکبر، الحمد هلل، محسوب می« ذکر»باشد « عز وجل»هر عبارتی که متضمن یاد خداوند 

 .ذکرهاست بهترین از( ص)محمد آل و محمد بر صلوات و( …سبحان اهلل و

ی آن این است که بتواند نشانهاذکار نماز را باید طوری بخواند که تلفظ به آن محسوب شود، و   

 بشنود. ) در شرایط عادی و نه سر و صدا( کندخواند و بر زبان جاری میخودش آنچه را می

های واجب نماز به طور عربی صحیح قرائت شود، و اگر نمازگزار کیفیت صحیح ی ذکرواجب است همه  

جب است تمام ذکرهای واجب و مستحب در وا   د.داند واجب است یاد بگیررا نمیتلفظ کلمات عربی 

حال استقرار و آرامش بدن خوانده شود، و در صورتی که بخواهد کمی جلو یا عقب برود یا بدن را کمی به 

طرف راست و چپ حرکت دهد، باید ذکری را که به خواندن آن مشغول است در حال این حرکت، قطع 

 .کت اشکال نداردکند. بلی گفتن ذکر به قصد ذکر مطلق در حال حر

اگر ذکرهای رکوع و سجده را به جای یکدیگر بگوید در صورتی که سهواً باشد اشکال ندارد، ولی اگر   

 .عمداً باشد جایز نیست 

 .اگر بعد از رکوع و سجود متوجه شود ذکر رکوع یا سجده را اشتباه گفته، چیزی بر او واجب نیست  
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 تشهد  

نمازها و نیز در رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نمازهای ظهر و عصر و عشا، ی در رکعت دوم همه

ی دوم بنشیند و پس از آرام گرفتن بدن، جمالتی را که در ذکر تشهد گفته نمازگزار باید پس از سجده

 .شودنامیده می« تشهد»خواهد شد، بر زبان جاری کند. این عمل 

هَدُ اَنْ الَ اِلهَ ااِلَّ اهللُ وَحْدَهُ الَ شَریکَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ ذکر واجب در حال تشهد این است: اَش

 .مُحَمَّدٍ  آلرَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ

  .«اَلْحَمْدُ هللِ»مستحب است پیش از جمالت فوق بگوید:  

 :ی که تشهد را فراموش کرده استکس 

اگر برای رکعت سوم بایستد، ولی پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده است: باید بنشیند و  .3

تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آنچه باید در آن رکعت خوانده شود، بخواند و نماز را تمام کند، و پس از 

 .ه جا آوردی سهو بجا، بنابر احتیاط مستحب، دو سجدهنماز به خاطر ایستادن بی

اگر هنگامی که به رکوع رکعت سوم رفته یا بعد از آن یادش بیاید: باید نماز را تمام کند و بعد از سالم،  .2

ی ی سهو به جا آورد، و احتیاط )واجب( آن است که پیش از سجدهبرای تشهد فراموش شده دو سجده

 .سهو، تشهد فراموش شده را قضا کند

 

 سالم  

است. سالم )واجب( نماز به این است که « سالم»یابد که با گفتن آن، نماز پایان میآخرین جزو نماز 

لی یا بگوید: َلساَّلَمُ عَلَیْنَا وَ عَ« وَ رَحْمَةُ اهللِ وَ بَرَکاتُهُ»و بهتر است که اضافه کند « اَلساَّلَمُ عَلَیْکُمْ»بگوید: 

 .عِبَادِ اهللِ الصَّالِحِینَ 

 .«اَلساَّلَمُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اهللِ وَ بَرَکاتُهُ»دو سالم فوق بگوید: مستحب است پیش از   

 :سی که سالم نماز را فراموش کرده استک 

گر سالم نماز را فراموش کند و هنگامی یادش بیاید که صورت نماز به هم نخورده و کاری هم که 

، مثل پشت کردن به قبله، انجام نداده، باید سالم را کندعمدی و سهویِ آن نماز را باطل می

 .بگوید و نمازش درست است
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 ترتیب  

ر باید نماز را به ترتیبی که گفته شد انجام دهد و هر یک از اجزای آن را در جای خود نمازگزا

 سجود را پیشمثاًل سوره را پیش از حمد بخواند یا بیاورد، پس اگر عمداً این ترتیب را به هم زند، 

 .شوداز رکوع به جا آورد، نماز باطل می

 

 مواالت  

یعنی پی در پی به جا آورد و « مواالت»نمازگزار باید اجزای نماز، مانند رکوع و سجود و تشهد و غیره را با 

ی طوالنی و غیر متعارف نیندازد، پس اگر میان اجزای نماز به قدری فاصله شود که در میان آنها فاصله

 .ظر بیننده از حالت نماز خواندن خارج شود، نمازش باطل استن

 :توجه

 

 قنوت    

که در رکعت دوم پس از پایان حمد و سوره و پیش از  مستحب استی نمازهای واجب و مستحب، در همه

 .نامندمی« قنوت»دستها را به دعا بردارد و دعا بخواند. این عمل را رکوع، 

 .آوردقنوت را در رکعت اول، پیش از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع به جا میدر نماز جمعه،   

 .آورددر نماز عید فطر و قربان، در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت به جا می  

 

فا اکت« صلوات»تواند به یک یی از قرآن را بخواند و حتی میتواند هر ذکر یا دعا یا آیهدر قنوت می

رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِی »ولی بهتر است دعاهایی را بخواند که در قرآن آمده است، مانند .کند،

ربّنا انّنا سمعنا منادیا ینادی لالیمان ان آمنو بربکم قآمنا ربنا فاغفرلنا . »«الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

 «ئاتنا و توفّنا مع االبرارذنوبنا و کفّر عنا سی

الَ اِلهَ ااِلَّ اهللُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ، الَ اِلهَ ااِلَّ اهللُ »یا ذکرها و دعاهایی که از ایمه)ع( نقل شده است، مانند این ذکر: 

، وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ، وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ، سُبْحَانَ اهللِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ االَرَضِینَ السَّبْعِ 

 «الهنا عاملنا بفضلک و ال تعاملنا بعدلک« »الْعَظِیمِ، وَ الْحَمْدُ هللِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

 «الهی ال تکلنی علی نفسی ترفة عیناً ابداً.« »یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا علی دینک»



11 

 

 تعقیب  

تعقیب نماز الزم نیست به عربی باشد، ولی بهتر است دعاها و ذکرهایی را بخواند که از ائمه )ع( رسیده 

ی بهترین آنها، ذکری است که به تسبیح حضرت زهرا)س( معروف است، و آن عبارت است، و از جمله

 «سُبْحَانَ اهللِ»رتبه م 11، و «اَلْحَمْدُ لِلّهِ»مرتبه  11، «اَهللُ اَکْبَرُ»مرتبه  11است: 

نزد من از هزار رکعت نماز  (ساست که میفرمودند،تسبیحات حضرت زهرا )علیه السالم نقل از امام صادق ** 

 مستحب باال تر است.

 ترجمه نماز  

شایسته است که نمازگزار، الفاظ و اذکار نماز را با توجه به معنای آن و با خشوع و حضور قلب بر زبان 

 .بیاورد تا از فرصت نماز، برای پاکیزه شدن روح و نزدیک شدن دل به خدای بزرگ و مهربان بهره ببرد

 

 را باطل میکند.()چیز هایی که نماز  مبطالت نماز 

از بین رفتن یکی از چیزهایی که باید در حال نماز رعایت شود، مثل پوشش واجب یا  .3

 .غصبی نبودن مکان

 .باطل شدن وضو .2

 .پشت به قبله نماز خواندن .1

 .حرف زدن .1

 .دهنددست بسته نماز خواندن آن گونه که بعضی از فرق اسالمی انجام می .1

 .حمد آمین گفتن بعد از .6

 .خندیدن .7

 .گریه کردن .8

 .به هم خوردن صورت نماز، مانند کف زدن و به هوا پریدن .3

 .خوردن و آشامیدن .31

 .کند، مانند شک در رکعتهای نماز دو رکعتی یا سه رکعتیهایی که نماز را باطل میشک .33

 .کم و زیاد کردن ارکان، مانند کم وزیاد کردن رکوع .32
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 .کند(، گر چه مکروه استدر نماز مانع شرعی ندارد )و نماز را باطل نمی بستن چشمها  

مالیدن دستها به صورت بعد از قنوت در حال نماز کراهت دارد، ولی نماز را باطل   

 .کندنمی

 

 نماز جماعت 

نماز جماعت از مهمترین مستحبات و از بزرگترین شعایر اسالمی است و دست کم با دو نفر  .3

 .شودامام و یک مأموم( منعقد می)یک 

رضایت امام جماعت شرط صحت اقتدا نیست، بنابراین اقتدا کردن به کسی که راضی به این  .2

 .کار نیست اشکال ندارد

توان با هر نماز اقتدا کرد، مثالً کسی که قصد خواندن نماز در نمازهای یومیه هر نمازی را می .1

 .خواند اقتدا کندنماز مغرب میتواند به کسی که عشا دارد می

اگر موقعی به جماعت رسد که امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است، چنانچه بخواهد به  .1

ثواب نماز جماعت برسد باید نیت کند و تکبیرة االحرام بگوید و بعد بنشیند و تشهد نماز را با 

نماز را بگوید، بعد بایستد و نماز را امام بخواند، ولی سالم نگوید و کمی صبر کند تا امام سالم 

خواند و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند. )این طریق ب را سوره و حمد  ادامه بدهد یعنی

توان آن را در تشهد رکعت مختص تشهد آخر نماز جماعت و برای درک ثواب جماعت است و نمی

 .(دوم نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی انجام داد

 

 شرایط نماز جماعت   

 .نبودن حایل.الف

 .تر نبودن جای ایستادن امام از مأمومبلند .ب

 .نبودن فاصله میان امام و مأموم .ج

 .جلوتر نایستادن مأموم از امام .د
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اگر یکی از صفهای نماز جماعت به طور کامل از افرادی تشکیل شده باشد که نمازشان قصر  

صف بعدی تمام باشد، اگر افراد صف جلو بعد از خواندن دو رکعت نماز ی افراد است و نماز همه

 .فوراً برای خواندن دو رکعت بعدی اقتدا کنند، مانعی برای ادامه جماعت نخواهد بود

اگر تعدادی از افراد غیر بالغ بعد از صف سوم یا چهارم نماز جماعت ایستاده باشند و بعد از  

 .ایستاده باشند، نماز مکلفین صفهای بعدی اشکال نداردآنها تعدادی از افراد مکلف 

 

 

 احکام نماز جماعت 

قرائت حمد و سوره برای مأموم در نمازهای ظهر و عصر جایز نیست، حتی اگر برای تمرکز  .3

 .ذهن باشد

اگر امام جماعت در رکعت سوم یا چهارم نماز عشا باشد و مأموم در رکعت دوم، بر ماموم  .2

 .بخواند آهستهکه حمد و سوره را واجب است 

کسی که به رکعت سوم نماز جماعت برسد و به خیال این که امام در رکعت اول است چیزی  .1

نخواند، اگر قبل از رکوع متوجه شود واجب است حمد و سوره را قرائت کند، ولی اگر بعد از این 

 .که داخل رکوع شد متوجه شود نماز او صحیح است 

اهل سنت برای رعایت وحدت اسالمی جایز است و اگر حفظ وحدت، مقتضی انجام اقتدا به  .1

دهند نماز صحیح و مجزی است، حتی اگر سجده بر فرش و مانند کارهایی باشد که آنها انجام می

آن باشد، ولی تکتف )دست بسته نماز خواندن( در نماز جایز نیست، مگر این که ضرورت آن را 

 .اقتضا کند

 مام جماعتشرایط ا 

 حالل زاده بودن .۴                عادل بودن .۳               عاقل بودن .۲    بالغ بودن .۱

                 نماز را صحیح خواندن .6 ن         ی دوازده امامی بودشیعه .۵

 (لبته در صورتی که مأموم مرد باشدمرد بودن )ا .۷ 
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 چه؟ سوال : اتصال در نماز جماعت یعنی

 

 

 

 

 ؟پیوستسوال : چگونه میشود به نماز جماعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوال : شکیات نماز چیست؟احکام آن جگونه است؟
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 نماز جمعه 

شود در عصر حاضر )زمان غیبت نماز جمعه که در روزهای جمعه به جای نماز ظهر خوانده می

 .امام)عج(( واجب تخییری است

ی واجب ظهر روز جمعه، بین است که مکلف در ادای فریضهمعنای واجب تخییری این  

 .خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر مخیّر است

 

 نماز عید فطر و قربان 

نماز عید فطر و قربان در عصر حاضر )که زمان غیبت کبری است( واجب نیست، بلکه  .3

 .مستحب است

از خواندن حمد و سوره باید پنج نماز عید فطر و قربان دو رکعت است، در رکعت اول بعد  .2

تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به 

جا آورد و برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر رکوع رود، بعد دو سجده به

و بعد از رکوع دو سجده به جا آورد و تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود 

 .تشهد بخواند و سالم گوید

 

 نماز آیات 

 :اسباب شرعی وجوب نماز آیات 

 :شودنماز آیات در چهار صورت واجب می

 .کسوف خورشید، اگرچه مقدار کمی از آن گرفته شود.3

 .خسوف ماه، اگرچه مقدار کمی از آن گرفته شود .2

 .زلزله .1

غیر عادی که باعث ترس بیشتر مردم شود، مانند بادهای سیاه و یا زرد که غیر ی هر حادثه .1

ی آسمانی و آتشی که گاهی در عادی باشند، تاریکی شدید، فرو رفتن زمین و ریختن کوه، صیحه

 .شودآسمان ظاهر می

 



13 

 

 کیفیت نماز آیات  

توان به چند صورت مینماز آیات دو رکعت است که هر رکعت آن پنج رکوع و دو سجده دارد و 

 :آن را به جا آورد

بعد از نیّت و تکبیرة االحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از  :صورت اول .۱

رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و 

رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج سوره بخواند و به رکوع رود و سپس سر از 

رکوعی که قبل از هر رکوعی حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو 

سجده نماید و بعد برای رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده را به جا 

 .آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سالم دهد

 قرائت را ییسوره از  بعد از نیّت و تکبیرة االحرام، حمد و یک آیه یا کمتر از آن :صورت دوم .۲

 رود، رکوع به و بخواند را سوره آن از دیگری یآیه و بردارد رکوع از سر سپس کند، رکوع و کرده

 رکوع تا طور همین و نماید قرائت را سوره همان از دیگری یآیه و برداشته رکوع از سر بعد و

را قرائت کرده، قبل از رکوع آخر  آن از آیه یک رکوع، هر از پیش که ییسوره تا دهد ادامه پنجم

تمام شود، سپس رکوع پنجم را به جا آورد و به سجده رود و پس از اتمام دو سجده، برای رکعت 

ین طور مانند رکعت یی از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همدوم قیام نماید و حمد و آیه

اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سالم دهد و چنانچه بخواهد برای هر رکوعی به یک آیه از 

 .ی حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواندیی اکتفا کند، نباید سورهسوره

حساب  توان یک قسمت از سوره بهرا نمی« بسم اهلل الرحمن الرحیم»بنابر احتیاط واجب   

 .آورد و با آن رکوع کرد
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