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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
الحمد هلل رب العالمين و الصاّله و السّالم علي نبينا محمد        

 .…و علي آله و اصحابه و اتباعه اجمعين

ملي کد خداوند متعال بر بندگان اوّلين تکليف عبادی و ع      

نماز موتور محرک سایر امور خود واجب کرده است نماز است 

ه درستي فهم و ادا شود عبادی است . بدین معني اگر نماز ب

آن اصالح مي شوند و اگر به درستي فهم و  عِبَسایر امور هم به تَ

  ادا نشود دیگر امور هم اصالح نخواهند شد .

 اهميت و فضيلت نماز مي فرماید : ص( درباره پيامبر )        

جاری باشد و هر روز پنج بار  شما چشمه ای اگر بر درِ هر یک از

آیا اثری از چرک بر بدن او باقي  با آن خویشتن را شستشو دهد 

ماند .   خير اثری از آن باقي نخواهد : خواهد ماند؟ یاران گفتند

م این چنين گناهان و گانه هپيامبر )ص( فرمود : نمازهای پنج

 خطایا را مي شویند . 
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ا داوند رفرمود : خ باری پيامبر )ص( خطاب به یکي از اصحابش

برای خداوند مي بری  زیاد سجده ببر ، همانا هر سجده ای که

( ندو به خود نزدیک مي گردا)باال مي برد درجه خداوند تو را یک

  ي گرداند ..و گناهي از گناهانت را پاک م

ما نماز  مي خوانيم چون خداوند آن را بر ما واجب گردانده      

است و نماز مي خوانيم تا خداوند را یاد  کنيم و خداوند متعال 

هم در عرش اعلي نزد فرشتگانش ما را یاد کند . به وجود ما 

 بندگان نمازگزار افتخار نماید . 

وزان این رساله به منظور تفهيم بهتر احکام نماز به دانش آم    

و تشویق آنان به ادای این فریضة مهم الهي تدوین مقطع ابتدایي 

و ما را از دعای  است مورد استفاده واقع شده شده است . اميد

 خير خود محروم ننمایند . 

 

 موسسه فرهنگی قرآن و سنت نبوی روانسر
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 فصل اوّل
 

 طهارت ، وضو
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 طهارت در اسالم
     

کيزگي است و اوّلين شرط بجای طهارت به معني پاکي و پا    

برخورداری از طهارت و پاکيزگي مي باشد . و برای  ، آوردن نماز

 : شخص نمازگزار در سه چيز رعایت پاکيزگي واجب است

 پاکي بدن :  -1

 الف: تمامي بدن نماز گزار از فرق سر تا انتهای انگشتان پا از هر

 گونه آلودگي و نجاست پاک باشند.

 د.د: وضو داشته باش
 

، تمامي لباسهایي که پوشيده ایم تپاکي لباس: منظور آن اس -2

و حتّي دستمالي که در جيب داریم از هرگونه آلودگي و نجاست 

 بدور باشند.
 

، خواه مسجد  پاکي مکان : در جایي که نماز خوانده مي شود -3

یا خانه یا باغ و صحرا ، بایستي از هر گونه آلودگي و نجاست ، 

 پاک باشد.
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 یآداب استنجا یا دستشوی
    

 1است : رعایت موارد زیر الزم هنگام رفتن به دستشویي در 

سمِ اهللِ بِپيش از رفتن به دستشویي این دعا خوانده شود :   -1

به نام خدا . ی اَعُوذُ بِکَ مِنَ الخُبثِ والخَبائِثِ . هَمَّ اِنِِّاَللَّ

 نر و ماده .  به تو پناه مي برم از شرّ شياطين  ،پروردگارا

 وارد شدن به  دستشویي با پای چپ   -2

 دستشویي. بستن درِ  -3

 تکيه کردن بر طرف چپ  -4

 پرهيز از صحبت کردن ، خوردن و آشاميدن  -5

برداشتن آب با دست راست و شستن و پاک کردن محل دفع  -6

 ادرار و مدفوع با دست چپ ، و در صورت نبودن آب ، با سنگ . 

 مدن از دستشویي با پای راست.بيرون آ -7
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پس از بيرون آمدن از دستشویي این دعا خوانده شود :  -8

سپاس انِی . افَاَذَی وَ عَهَبَ عَنِِّی الْهِ الَّذِی اَذْلَّدُ لِاَلحَمْ

 کرد و مرا عافيت بخشيد. ر دواوندی را که ناراحتي را از من بخد

 بعد از خروج ، شستن دستها با آب و صابون. -9

قضای حاجت رو به قبله و پشت به قبله در فضای باز حرام  -11

 است . امّا در دستشویي اشکالي ندارد . 

ادرار در آب راکد و قضای حاجت بر سرِ راه مردم حرام  -11

 است . 

و نوشته استنجا ) پاک کردن خود ( با مواد خوراکي ، کاغذ  -12

 ، استخوان و چيزهای ناپاک جایز نيست . 

م ) انگل ( و باد از محل دفع مدفوع ، ی خارج شدن کِربرا -13

 هر چند محل خروج آن تَر باشد طهارت الزم نيست . 
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 وضو
 : از  است عبارت وضو فرائض     

بعد از شستن کسي که مي خواهد وضو بگيرد باید  نيت : )  -1 

نيت دارم فرض وضو  "شستن صورت بگوید:   همراه با(  دستها

نيت عبارت است از قصد قلبي ، اگر چه با  ."آورمرا بجای مي 

 زبان هم گفته نشود . امّا تلفظ نيت با زبان بهتر و سنت است. 

شستن صورت : با دستهای پاک آب را برداشته و تمام  -2

) یعني فاصله بين دو نرمه گوش و محل رویش موی  صورت

 پيشاني تاچانه ( را با آب بشوید.

نبوه کافي است امّا اگر پُر نباشد بایستي شستن ظاهر ریش پُر و ا

 ظاهر و باطن آن شسته شود. 

شستن دستها همراه با آرنج ، بهتر است ابتدا دست راست و  -3

 . شسته شودهمراه با آرنج ها سپس دست چپ 

مسح سر : بعد از شستن دستها ، بار دیگر دست را خيس  -4

موها از به شرطي که آن ) کرده و بر موهای سرش بکشد ، 

 .( حدود سر تجاوز نکرده باشند
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: بهتر است ابتدا پای راست و سپس  شستن پاها با قوزک -5

 شسته شود. همراه با قوزک پاها پای چپ

، وضو باید با ترتيبي باشد که رعایت ترتيب : منظور آن است  -6

 کردیم ونباید پس و پيش شوند . بيان

راموش شود، چه اگر در هنگام وضو گرفتن عضوی فسئوال : 

 باید کرد ؟ 

د ، وضو ناقص است وفراموش ش عضوی  هنگام وضو گرفتن اگر 

و الزم است عضو فراموش شده شسته شود و سپس اعضای بعد 

مثالً اگر بعد از پایان وضو به یاد آوریم  از آن هم شسته شوند.

که شستن دست راست را همراه با آرنج فراموش کرده ایم باید 

ستن دست راست همراه با آرنج شروع کرده و سپس وضو را از ش

 بقية اعضاء را تا پایان وضو ادامه دهيم . 

 یاد آور مي شود در صورت نرسيدن آب به یکي از اعضای وضو    

ضای اع آدامس بهچيزی مانند چسپ ، قير و چسپيدن در اثر 

، بایستي پس از برداشتن مانع و شستن آن ، وضو را از  وضو
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امه داد و اگر در چنين حالتي نماز خوانده باشد باید همانجا اد

 دوباره نمازش را بخواند . 

 

 سنت های وضو
واجب نيست ، اما بجای آوردن  وضوبجای آوردن سنت های     

    آنها موجب برخورداری از رحمت خدا و کسب ثواب بيشتر 

 : مي شود. که عبارتند از

 . رو به قبله نشستن -1

اگر در  . در ابتدای وضو " الرحمن الرحيمبسم اهلل "گفتن   -2

 اوّل وضو فراموش شود در وسط و آخر وضو هم ایرادی ندارد .

 شستن کامل دستها و فاصله بين انگشتان با آب و صابون.  -3

 تميز کردن دهان و دندان در صورت امکان با مسواک زدن    -4

 . بينيتميز کردن   -5

ریش انداختن ، تا آب به زیر آنها  انگشت در زیر موهای انبوه  -6

 برسد. 

 شستن دست و پای راست قبل از دست و پای چپ .   -7
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 شستن اعضاء بيش از حد معمول   -8

 مسح کردن ظاهر و باطن گوش ها   -9

 تميز کردن کنارة چشم ها   -11

 مسح تمام سر   -11

سه بار شستن هریک از اعضای شستني و سه بار مسح   -12

 . کردن سر

کمک نگرفتن از دیگران در هنگام وضو ، مگر در صورت   -13

 ضرورت 

 پي در پي و پشت سر هم شستن اعضاء   -14

لِی  فِرْاغْ هُمَاَللَّخواندن این دعا در هنگام وضو گرفتن :   -15

پروردگارا ! لِی فِی دَارِی وَ بَارِک لِی فِی رِزقِی .  سِعْذَنبِی وَ وَ

 . وسيع ، و روزیم را پر برکت گردانخانه ام را بيامرز گناهانم را و 

 خشک نکردن اعضای وضو   -16

 خودداری کردن از صحبت کردن در هنگام گرفتن وضو .  -17

 صرفه جویي کردن در مصرف آب   -18
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 اِالِّ اهللُ وَ اِلَهَ اَشهَدُ اَن الَّ : وخواندن این دعا بعد از وض  -19

ابِینَ عَلنِی مِنَ التَّوَهُمَّ اجْولُ اهلل . اَللَّاَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُ

هُمَّ وَ بِحَمدِکَ اَشهَدُ نَ المُتَطَهِِّرِینَ . سُبحَانَکَ اَللَّمعَلنِی ِوَاجْ

اِلَهَ اِالَّ اَنتَ اَستَغفِرُکَ وَ اَتُوبُ اِلَیکَ . و صَلَّ اهللُ عَلَی  اَن الَ

گواهي مي دهم که هيچ    مُ.نَبِیّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ وَ سَلَ

معبود به حقي جز اهلل نيست و گواهي مي دهم که محمّد )ص( 

مرا از توبه کنندگان و  ،بنده و فرستاده او است . پروردگارا 

پاکيزگان بشمار آور ، تو پاک و منزهي . و گواهي مي دهم 

معبود به حقي جز تو نيست و از تو آمرزش مي خواهم و به 

گردم و درود خدا بر پيغمبر ما محمد )ص( و سوی تو بر مي 

 خاندان او باد. 

 

 و گرفتنرعایت نکاتی بعد از وض
که هنوز پاها و سایر اعضا  بعد از گرفتن وضو در حالي  -1

به خشک نشده اند و مرطوب مي باشند اگر با اشياء آلوده 
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تماس برقرار نمایند ، پا یا آن عضو آلوده شده و نماز با نجاست 

آلوده باطل است. بلکه الزم ابتدا عضو آلوده را شست و عضو 

 سپس نماز را بجا آورد.

ه اند بایستي از که پاها هنوز خشک نشد بعد از وضو در حالي -2

 خودداری نمود. پاک ) و آلوده به نجاست ( پوشيدن کفش نا

از گذاشتن پا روی فرش ناپاک که باعث آلوده شدن پا و  -3

 . خودداری گردد شودمي ناقص شدن وضو 

  از خشک کردن دست و صورت با پارچه ناپاک خودداری شود-4

 چیزهایی که وضو را باطل می کنند
 .و کِرم باد ، چيزی از جلو یا عقب مانند ادرار خارج شدن   -1

 . خوابيدن -2 

 . بيهوش شدن  -3

) با کف دست نه با  . دست زدن به عورت خود یا دیگری  -4

 نوک انگشتان ( 
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 ، برای پسر افراد زیر محرم هستند : مادر . لمس نامحرم -5
خواهر ، خاله ، عمه ، مادر بزرگ ، دختران خواهر و دختران 

، زن پدر بزرگ ،  برادر ، مادرِ زنش ، مادرِ مادر زنش ، زن پدر

 3دختران همسر ، و همچنين در دوران شيرخوارگي اگر حداقل 

ن زن محسوب مي شود و آن بار شير زني را خورده باشد پسر آ

زن مادر و شوهرش پدر و فرزندانش خواهر و برادرش و سایر 

 محارم برادران و خواهران شيری او ، برای او هم محرم هستند.  

برای دختر هم افراد زیر محرم هستند :  پدر ، برادر ، عمو، دایي 

، پدر بزرگ ، پسران خواهر و پسران برادر ، پدر شوهر و پدر 

 شوهر ، پسران شوهر و سایر محارم از جهت شيری .  بزرگ

 

 مالی در حال نداشتن وضو حرام استچه اع
 حمل کردن قرآن. -3   لمس کردن قرآن  -2     اقامه نماز . -1

 طواف کعبه. -4
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 مستحب بودن وضو
 در حالت های زیر داشتن وضو مستحب است : 

 هنگام ذکر و تسبيح خداوند   -1

 ه بستر خواب وقت رفتن ب  -2

 با وجود داشتن وضو ، تجدید وضو برای هر نماز واجب . -3
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 فصل دوّم
 

 نمـــــــــــــاز
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 نماز

ُ . فَاِن ةمِن عَمَلِ العَبدِ اَلصَّلَو َمِة اومَ القِیَاِنَّ اَوَّلَ مَا یَنظُرُ  فِیهِ یَ

 ِقَصة  وُجِدَت نَامَلِهِ وَ اِن قُبِلَت مِنهُ وَ سَائِرُ عَ  َمة  وُجِدَت تَا

همانا اوّلين چيزی   ) رواه امام مالک (رُدَت عَلَیهِ  وَ سَائِرُ عَمَلِهِ . 

مي گيرد ن در روز قيامت مورد برررسي قرار که از اعمال موم

پس اگر کامل ادا شده باشد نماز و سایر اعمالش از او  نماز است

نماز و سایر پذیرفته مي شود و اگر نماز را ناقص ادا کرده باشد 

  اعمالش هم به او باز گردانده مي شود . 

 : نمازهای واجب در طول شبانه روز پنج نماز مي باشند   

 رکعت. 2نماز صبح  -1

 ، رکعت. 4نماز ظهر   -2

 رکعت. 4نماز عصر   -3

 رکعت. 3نماز مغرب  -4

 رکعت. 4نماز عشاء   -5
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 اذان
ت و ار زدن و به گوش رسانيدن اساذان به معني اعالم و ج      

اصطالح شرع ، کلمات مخصوصي است که در وقت نماز با  در

 : م مي گردد و آن کلمات عبارتند ازبلند گفتن آنها وقت نماز اعال

 ( بار    خدا بزرگتر از هر بزرگي است 4)  اَکبَر اَهللُ

شهادت مي دهم که هيچ    ( بار2)  اِلَهَ اِالِّ اهلل  الَ نْاَشهَدُ اَ

 معبود و پرستيده شده ای به حق نيست غير از اهلل 

شهادت مي دهم که   ( بار  2)    حَمَّداً رَسُولُ اهللاَشهَدُ اَنَّ مُ

 محمّد)ص( فرستاده به حق از جانب خدا است . 

 بيایيد برای نماز    ( بار 2)  حَیَّ عَلَی الصَّاله

 بشتابيد برای رسيدن به رستگاری   بار (2)   حَیَّ عَلَی الفَالح

 خدا بزرگتر از هر بزرگي است             ( بار 2) اَهللُ اَکبَر 

هيچ معبود و پرستيده شده ای به حق    ( بار 1) اهلل اِلَهَ اِالِّ الَ

 . نيست غير از اهلل
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( بار گفته مي شود : 2در نماز صبح بعد از حَيَّ عَلَي الفَالح ، )

بيدار شدن و برخاستن برای نماز بهتر از ُ خَیرٌ مِنَ النَّوم  ةاَلصَّال

 خوابيدن است .

، یعني کلمات اذان را بعد از  جواب دادن به اذان سنت است

حَيَّ عَلَي الصّاله و حَيَّ عَلَي  ذِن تکرار کنيم فقط در پاسخ مُؤ

و در جواب   مي گویيم .َ اِالَّ بِاهلل   ةقُوَّ وَ الَ لَحَوْ الَالفَالح ، 

تَ      حَقِِّ  نَطَقْتَ وَ بِالْصَدَقتَ وَ بَرِرُْ خَيرٌ مِنَ النَّوم  ، ةاَلصاّل

 مي گویيم . 

 

 دعای بعد از اذان 
 ذِن و شنونده اذان مستحب است بگویيد : بعد از اذان برمُؤ 

سپس هُمَّ صَلِِّ وَ سَلِم وَ بارِک عَلَی النَّبِیِِّ الکَرِیمِ وَ آلِهِ  .  اَللَّ

 این دعای مأثور خوانده شود : 

آتِ مُحَمَّداً )ص(  ئَِمِة ِ القَاة ِوَالصَّالَ َمةِ ِ التَّاةهَذِهِ الدَّعوَ هُمَّ رَبَّاَللَّ

الَّذِی وَعَدتَهُ اِنَّکَ ال  نِاماً مَحمُوداًعَثهُ مَقَوَابْ ْلَفِضیلََة وَا ِسیلََة اَلوَ
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ند این دعوتِ کامل و پروردگارا !  ای خداو تُخلِفُ المِیعادُ . 

جامع، و این نماز اقامه شده ، به محمد )ص( همان مقام و 

منزلت واالیي را که شایسته اوست عطا کن و او را به مرتبه 

 ده ای برسان . وستوده ای که او را وعده فرم

 

 قامت نماز
 ( بار    2)  اَهللُ اَکبَر

 (  1)  اِلَهَ اِالِّ اهلل  اَشهَدُ اَن الَ

 ( بار    1)    اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اهلل اَشهَدُ

 ( بار 1)  ه حَیَّ عَلَی الصَّالَ

 ( بار1)   ححَیَّ عَلَی الفَالَ

 ( بار2)   هقَد قامَتِ الصَّالَ

 ( بار 2)            اَهللُ اَکبَر 

 ( بار1)          اِلَهَ اِالِّ اهلل الَ
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 وط نمازشر
 نماز پنج شرط دارد:    

وقت نماز صبح از طلوع فجر ) اذان صبح (  دن وقت نماز.رسي -1

تا قبل از طلوع آفتاب ، وقت نماز ظهر ، گذشتن خورشيد از 

اذان ظهر ( تا عصر ، وقت نماز عصر از پایان وقت  وسط آسمان )

نماز ظهر ) اذان عصر ( تا غروب آفتاب ، وقت نماز مغرب بعد از 

اپدید شدن شفق قرمز در غروب کامل آفتاب ) اذان مغرب ( تا ن

بعد از غروب آفتاب ( و وقت قسمت غرب ) حدود پنجاه دقيقه 

نماز عشاء از هنگام ناپدید شدن شفق قرمز در قسمت غرب تا 

  طلوع فجر صبحدم است . 

  ( بدون عذر مکروه استنماز عشاء غير ازتأخير انداختن نمازها )

 . رو کردن به قبله  -2

مچ و  زن جز دستها تا الزم است پوشاندن عورت ، که  -3

 .را بپوشاند  صورت همه بدنش

 . داشتن وضو  -4

 .  پاکي لباس و مکان نماز خواندن  -5
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 نماز بر چه کسی واجب است ؟ 
 نماز بر کسي واجب است که دارای شرایط زیر باشد : 

اسالم ، بر کافر از زمان مسلمان شدنش نماز واجب مي شود.  -1

ان کفر را ندارد . امّا مُرتَدِ بازگشته به اسالم ، رو قضای نمازِ دو

 ارتداد را قضا نماید .  بایستي نمازهای فوت شده در ایامِ

بلوغ ، نماز بر کودک نابالغ واجب نيست . امّا بر پدر و مادر و   -2

سرپرست کودک الزم است او را از سن هفت سالگي به نماز و 

گي اگر از نماز خودداری قضای آن وادار کنند و پس از ده سال

کند به آرامي او را تنبيه کنند . وادار کردن کودکان به نماز 

 واجب و موجب ثواب است و ترک آن گناه مي باشد . 

 تا رفع مشکل واجب نيست . عقل ، نماز بر دیوانه و بيهوش  -3

 

 چگونگی اقامه نماز
ا لباس پاک : در جای پاک و ب "ر کبَاَ هللُاَ "نيت و گفتن   -1    

 4نيت دارم  "و با وضو ، رو به قبله مي ایستي و مي گویي: 
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 هللُرکعت نماز ظهر را برای خداوند متعال بجای مي آورم، اَ

 ."رکبَاَ

 دست راست را روی دست چپ در باالی ناف مي گذاری. -2

 سوره حمد را به ترتيب زیر مي خواني: -3

و مزاحمت و وسوسه    از ) شر  . یمِجِالرَّ انِطَیْالشَّ نَمِ اهللِبِ وذُعُاَ

از ميان انسانها و جن های (  های ( شيطان ) هر موجود بدجنس

    رانده شده به خداوند پناه مي برم . 

              به نام خداوند

 بخشنده مهربان 

            سپاس و

 اوندی را سزاوار است که پروردگار جهانيان است . ستایش خد

       . بخشنده و مهربان است 

         مالک و صاحب روز جزا است 
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            تنها تو را

یاری عبادت )پرستش، بندگي و اطاعت ( مي کنيم و تنها از تو 

 مي طلبيم 

         ما را به راه راست

 راهنمایي فرما .

                  

             (.)راه  کساني )   آمين

کار ( که همچون پيامبران ، صدیقين ، شهداء و بندگان نيکو

بدانان نعمت داده ای ، نه راه آنان که بر ایشان ) به سبب آگاهي 

از حق و عدم پيروی از آن ( خشم گرفته ای ، و نه راه گمراهان 

 ) که بدون آگاهي و کورکورانه از دیگران تبعيّت مي کنند ( . 
 

  اهلل( یا سوره دیگری را بخوان: بعد از آن سوره اخالص) قل هو  
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          بگو خدا ، یگانه ی یکتا

  است 
       خداوند برآورنده ی اميدها و

  برطرف کننده ی نيازمندیها است .
          کسي از او زایيده نشده است

 و از کسي زاده نشده است .
                و کسي همتا و

 شبيه او نمي باشد 

  
به رکوع برو و  "اهلل اکبر "بعد از خواندن سوره ، با گفتن  -5

 : دستها را روی زانو ها قرار داده و بگو

پا ک و منزه است  بار( 3یا  1)  . هِمدِحَبِ وَ یمِظِعَالْ یَبِِّرَ انَحَبْسُ

 ستایش او مشغولم. م و بهواال مقام پروردگار

 : از رکوع بلند شده و بگو -1
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خداوند مي شنود  مد.حَالْ کَا لَنَبَّ، رَ هُدَمِن حَمَلِ اهللُ عَمِسَ

ستایش کسي که او را ستایش گوید . خداوندا  شکر و سپاس تو 

 را سزاست . 

به سجده برو و پيشاني و بيني و  "اهلل اکبر  "سپس با گفتن  -7

ها و کف انگشتان پاهایت را روی زمين  کف هر دو دست و زانو

 :  گذاشته و بگو

پاک و منزه است  بار( 3یا  1) .   هِمدِحَبِ ی وَلَعَاَالْ یَبِِّرَ انَبحَسُ

 پروردگار  بلند مرتبه ام و من به ستایش او مشغولم .

سر را از سجده اوّل بلند کن و برای  "اهلل اکبر  "با گفتن  -8

 وری که بدنت کامال ً از حرکت بایستد.لحظه ای آرام بگير ، بط

 به سجده دوّم برو و بگو: "اهلل اکبر  "دوباره با گفتن  -9

پاک و منزه است  بار( 3یا  1)  . هِمدِحَبِ ی وَلَعَاَالْ یَبِِّرَ انَبحَسُ

 پروردگار  بلند مرتبه ام و من به ستایش او مشغولم.

دوم را نيز مانند برخيز و رکعت  "اهلل اکبر  "سپس با گفتن  -11

 رکعت اوّل بخوان. 
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 "اهلل اکبر  "بعد از انجام سجده دومِ رکعت دوم ، با گفتن  -11

سر را بلند کن و بنشين ، بطوری که پای چپ در زیر خود و کف 

انگشتان پای راست روی زمين باشد و کف دستها را روی زانوها 

بر روی قرار داده و همه انگشتان دست غير از انگشت سبابه ، 

 : هم مي گذاری و دست را مي بندی و بگو

 یکَلَعَ المُلسَّ. اَلهِلِ اتُبَیِالطَّ اتُوَلَالصَّ اتُکَرَبَالمُ اتُیَّحِلتَّاَ

 ادِبَی عِلَعَ ا وَلینَعَ المُلسَّ. اَهُاتُکَرَبَ وَ اهللِ حَمة  رَ وَ یُبِاالنَّهَیُّاَ

 داًمَّحَمُ نَّاَ دُشهَاَ وَ اهللُ اِالَّ هَلَاِ ن الَاَ دُشهَ. اَ ینَحِالِالصَّ اهللِ

و  انواع ستایش و بزرگواری د.مَّحَی مُلَعَ لِِّصَ مَهُاللَّ اهللِ ولُسُرَ

سزاوار پروردگار و برای او  زنده بادها و نمازها و دعاهای پاکيزه 

است . سالم و درود و رحمت و برکات خدا، بر تو باد ای پيغمبر . 

وند باد . گواهي مي دهم دگان نيکوکار خداو سالم بر ما و بر بن

خدایي نيست و گواهي مي دهم که محمد فرستادة او  اهللکه جز 

 .  است . خداوندا مغفرت و رحمت خود را شامل محمد بفرما
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برخيز و رکعت سوم و چهارم را  "اهلل اکبر  "سپس با گفتن  -12

کعت سوم و در ر مانند رکعت اوّل و دوّم بخوان با این تفاوت که

حمد خواندن سوره الزم نيست. و در رکعت  ةچهارم بعد از سور

از اول کامل خوانده و در  چهارم تشهد ) التحيات( را  مجدداً

 :  وگب "اللهم صلي علي محمد "ن بعد ازادامه آ

 ی آلِلَعَ وَ یمَاهِبرَی اِلَعَ یتَلَّا صَمَکَ دٍمَّحَمُ ی آلِلَعَ وَ …

و مغفرت و رحمت   .یدٌجِمَ یدٌمِحَ کَنَّاِ ینَمِالَعَی الْفِ یمَبراهِاِ

خود را شامل کسان و پيروان محمد گردان همانگونه که توجه 

فرمودی و مرحمت کردی بر ابراهيم و بر کسان و پيروان ابراهيم 

 در ميان جهانيان . خداوندا تو ستوده و بزرگواری.

 

ه طرف چپ و سپس ب ابتدا سر را به طرف راست برگردان   -13

 :   برگردان و در هر دو حالت بگو

 .هُاتُکَرَبَ وَ اهللِ حَمة  رَ م وَیکُلَعَ المُلسَّاَ
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  آنچه که نماز را باطل می نماید
 از آن  که جزو نماز نباشند. ترتلفظ بيش از دو حرف و بيش  -1

 هو.. شا..( …تلفظ یک حرف همراه با مد مانند: ) ها  -2

ناله و فوت کردن و سرفه ، در صورتي  خنده و گریه و آه و  -3

که در اثر آنها حرفي تلفظ شود. امّا اگر ناخواسته باشند و سبب 

 تلفظ حرفي هم شوند نماز را باطل نمي کنند.

 تالوت قرآن به منظور آگاه کردن کسي از چيزی.  -4

 . "یرحمک اهلل "در جواب عطسه دیگری گفتن   -5

کات در نماز باشند، از قبيل انجام حرکات اضافي که آن حر -6

 رکوع و سجده اضافي به صورت  عمدی.

انجام حرکات اضافي زیاد که جزو نماز نباشد مانند سه قدم   -7

پشت سر هم بر داشتن . امّا یک قدم و یا دو قدم پشت سر هم و 

سه قدم با فاصله ، و خاراندن کم بدن،  سبب باطل شدن نماز 

 نمي شود.

ي زیاد به سهو و اشتباه . امّا کم باطل انجام  حرکات اضاف -8

 نمي کند.
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 خوردن و آشاميدن . -9

 آشکار شدن عورت . مگر اینکه در اثر وزش باد باشد و فوراً -11

 آن را بپوشاند. 

تماس نجاست با بدن یا لباس یا مکان نماز . مگر اینکه  -11 

 خود را از آن دور کند. فوراً

 نماز جماعت

ه مسلمانان سفارش مي کرد که رسول اکرم )ص( هميشه ب

نمازهایشان را در مسجد و با جماعت بخوانند، زیرا ثواب نماز 

برابر ثواب نمازی است که به تنهایي و بدون  27جماعت 

جماعت خوانده مي شود. و ثواب هر قدم برداشتن بسوی مسجد 

، سبب پاک شدن یک گناه و ثبت یک حسنه و اجر در نامه 

 اعمال مي شود. 

رکعت  …: نيت دارم  در نماز جماعت بگونماز جماعت: نیت 

 "اهلل اکبر "را به جماعت  بجا مي آورم برای خدا  …نماز فرض 

. 
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   نماز ظهر و عصر مانند نمازی است که به تنهایي خوانده    

مي شود . اما جلو افتادن از امام در حرکات نماز بصورت عمدی  

ز صبح و مغرب و عشاء موجب باطل شدن نماز مي شود. در نما

هنگامي که امام سوره حمد را با صدای بلند مي خواند . باید به 

قرائت امام گوش فرا داده و پس از تمام شدن سوره حمد توسط 

سوره حمد را بخوان. و بعد از سوره  "آ مين "امام ، با گفتن 

دیگری خوانده نمي شود بلکه به قرائت امام  ةحمد هيچ سور

از  پيرویمي شود. و سایر اوراد و حرکات نماز با  گوش فرا داده

 امام انجام مي شوند. 
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