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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 دٍمَّحَا مُنَي ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…نيعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ

 
 

خداوند متعال بعد از تصحيح بينش انسان و رفع هر گونه     

شک و شبهه در خصوص مسائل اعتقادی و بعد از استقرار ایمان 

و یقين در قلب ، اوّلين تکلبف عبادی که برای او مقرر نموده ، 

نماز است همچنانکه در آیه سوم سوره بقره مي فرماید :   

               ... ی غيب کساني که به دنيا

و نادیده ) همچون فرشتگان ، رستاخيز، بهشت ، جهنِّم و ...  ( 

 را به گونه شایسته ادا مي کنند.ایمان دارند و نماز 

تَرَضَ اهللُ عَلَی مَا افْپيامبر )ص( در این باره مي فرماید :      

نزد خداوند هيچ  .  ةِ هِ مِنَ الصَّالدِ اَحَبَّ اِلَیْحِیالتَّوْ دَقِهِ بَعْخَلْ
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واجبي بعد از ایمان به وحدانيت  خداوند به اندازه نماز محبوب 

 نيست . 

عبادی است . بدین معني اگر ک سایر امور ر حَنماز موتور مُ    

      آن اصالح  ع بَه درستي فهم و ادا شود سایر امور هم به تَنماز ب

دیگر امور هم اصالح  گر به درستي فهم و ادا نشودمي شوند و ا

 نخواهند شد . 

نماز در اسالم دارای اهميت بسياری است تا جائيکه در      

 خاصي بدان اختصاص داده شده است .شبانه روز اوقات   

                  .    /301نساء 

بر مومنان فرض و دارای اوقات معلوم و معين بي گمان نماز 

 است . 

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

ابِ اَحَدِکُم یَغتَسِلُ مِنهُ کُلَّ یَومٍ خَمسَ اَنَّ نَهَراً بِبَ لَوْ تُمْاَرَاَیْ

.  یَبقَی مِن دَرَنِهِ مَراتٍ هَل یَبقَی مِن دَرَنِهِ شَیءٌ ؟ قَالُوا الَ

بِهِنَّ الخَطَایا .  قالَ : فَذَلِکَ مَثَلُ الصّلَوَاتِ الخَمسِ یَمحُوا اهللُِ
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جاری باشد و  شما چشمه ای اگر بر در  هر یک از       تفقٌ علَیهِ () م

آیا اثری از چرک  هر روز پنج بار با آن خویشتن را شستشو دهد 

از آن باقي  خير اثری : بر بدن او باقي خواهد ماند؟ یاران گفتند

گانه هم این پيامبر )ص( فرمود : نمازهای پنجماند .   نخواهد

 چنين گناهان و خطایا را مي شویند . 

اَلصّلَوَاتُ الخَمسُ کفارة گناهان صغیره است :  نماز     

لِمَا بَینَهُنَّ مَا لَم تَغشَ الکَبَائِرُ .  ةِ کَفَّارَ ْلُجُمَعةُ اِلَی ا ْلُجُمَعةُُوَا
 لم()رواه مس

گانه و نماز جمعه تا جمعه بعد ، کفِّارة گناهان نمازهای پنج  

اوقات ميان آنها است ، در صورتي که شخص مرتکب گناهان 

 ُ کبيره نشود .

 :شدن حسنات می شود ضایع گرداندن نماز موجب ضایع  

لَم یَعبَاَ اهللُ بَشَیءٍ مِن  ةِ  وَ هُوَ مُضَی ٌعٌ لِلصَّلَومَن لَقِیَ اهللَ   

 را  الي که نمازهرکس خداوند را مالقات کند در ححَسَنَاتِهِ .  
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، خداوند برای حسناتش اهميتي قایل  ضایع گردانده باشد

 نخواهد شد . 

خداوند است :   نماز موجب علُوِ درجه و نزدیکی به    

سجده ببر و ) به خداوند ( نزدیک       19علق/ .   بْتَرِوَاقْ جُدْوَاسْ

ُ شو .

ثَوبان )رض( فرمود : عَلَیکَ پیامبر )ص( خطاب به      

 بِها ً اِالّ رَفَعَکَ اهللُةاِنَّکَ ال تَسجُدُ لِلهِ سَجدَِ السُّجَودِ فَةبِکَثرَ

ئَة ُوَ حُطَّ عَنکَ بِها  َجة ُدَرَ ا خداوند ر ) رواه مسلم و ترمذی (  .   َخط 

ری برای خداوند مي ب زیاد سجده ببر ، همانا هر سجده ای که

ند و به خود نزدیک مي گرداباال مي برد ) درجه خداوند تو را یک

 ي گرداند ... ( و گناهي از گناهانت را پاک م

َ مُتَعَمِداً  ةکفر است :  مَن تَرَکَ الصَّلَو ترک نماز موجب    

هرکس نماز را عمداً ترک کند کافر   ) رواه ترمذی (فَقَد کَفَرَ . 

 شده است . 
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مي خوانيم چون خداوند آن را بر ما واجب گردانده  ما نماز      

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 . 

این رساله به منظور تفهيم بهتر احکام نماز به دانش آموزان و     

شویق آنان به ادای این فریضة مهم الهي تدوین شده است . ت

اميد است با استفاده از آن گامي در راستای ادای مسئوليت 

برداشته و توشه ای برای آخرت خود بيندوزند و ما را از دعای 

 خير خود محروم ننمایند . 

 

 موسسه فرهنگی قرآن و سنت نبوی روانسر
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 فصل اوّل 

 
 طهارت ، وضو
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 ارت در اسالمطه
طهارت به معني پاکي و پاکيزگي است و اوّلين شرط بجای     

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

 : شخص نمازگزار در سه چيز رعایت پاکيزگي واجب است

 پاکي بدن :  -3

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

 لودگي و نجاست پاک باشند.گونه آ

 : وضو داشته باشد.ب 

 ج: در حيض و نفاس نباشد

 د: جُنُب نباشد

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

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

 . بدور باشند

خواه مسجد ،  پاکي مکان : در جایي که نماز خوانده مي شود -1

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

 پاک باشد.
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 یآداب استنجا یا دستشوی
    

 است : رعایت موارد زیر الزم هنگام رفتن به دستشویي در 

سمِ اهللِ بِپيش از رفتن به دستشویي این دعا خوانده شود :   -3

به نام خدا . خَبائِثِ . خُبثِ والْالْی اَعُوذُ بِکَ مِنَ مَّ اِنِّهُاَللَّ

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

ُوارد شدن به  دستشویي با پای چپ   -2

 دستشویي. بستن در   -1

 تکيه کردن بر طرف چپ  -4

 پرهيز از صحبت کردن ، خوردن و آشاميدن  -5

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

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

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

سپاس انِی . افَهَبَ عَنِّی االَذَی وَ عَهِ الَّذِی اَذْلَّدُ لِحَمْاَلْ

 کرد و مرا عافيت بخشيد. ر دوا از من باوندی را که ناراحتي رخد

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

قضای حاجت رو به قبله و پشت به قبله در فضای باز حرام  -30

 است . امّا در دستشویي اشکالي ندارد . 

ادرار در آب راکد و قضای حاجت بر سر  راه مردم حرام  -33

 است . 

و نوشته ن خود ( با مواد خوراکي ، کاغذ استنجا ) پاک کرد -32

 ، استخوان و چيزهای ناپاک جایز نيست . 

م ) انگل ( و باد از محل دفع مدفوع ، برای خارج شدن کِر -31

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

بعد از شستن رد باید کسي که مي خواهد وضو بگي نيت : )  -3 

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

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

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

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

ه بين دو نرمه گوش و محل رویش موی ) یعني فاصل صورت

 . پيشاني تاچانه ( را با آب بشوید

شستن ظاهر ریش پُر و انبوه کافي است امّا اگر پُر نباشد بایستي 

 .  ظاهر و باطن آن شسته شود

شستن دستها همراه با آرنج ، بهتر است ابتدا دست راست و  -1

 .  شسته شودهمراه با آرنج ها سپس دست چپ 

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

به شرطي که آن موها از ) 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

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

 نباید پس و پيش شوند . کردیم و بيان

اگر در هنگام وضو گرفتن عضوی فراموش شود، چه سئوال : 

 باید کرد ؟ 

د ، وضو ناقص وفراموش ش عضوی  هنگام وضو گرفتن اگر      

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

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

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

باید وضو را از شستن دست راست همراه با آرنج شروع کرده و 

 سپس بقية اعضاء را تا پایان وضو ادامه دهيم . 

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

ضای اع آدامس بهمانند چسپ ، قير و  چيزیچسپيدن در اثر 

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

 دوباره نمازش را بخواند . 

 

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

    اری از رحمت خدا و کسب ثواب بيشتر آنها موجب برخورد

 : . که عبارتند از مي شود

 . رو به قبله نشستن -3

اگر در  . در ابتدای وضو "حيمحمن الرِّبسم اهلل الرِّ "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  -1

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

 . بينيتميز کردن   -5

انگشت در زیر موهای انبوه ریش انداختن ، تا آب به زیر آنها   -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   -30

 مسح تمام سر   -33

سه بار شستن هریک از اعضای شستني و سه بار مسح   -32

 کردن سر .

کمک نگرفتن از دیگران در هنگام وضو ، مگر در صورت   -31

 .ضرورت 

 پي در پي و پشت سر هم شستن اعضاء   -34

لِی  فِرْاغْ هُمَاَللّخواندن این دعا در هنگام وضو گرفتن :   -35

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

 . وسيع ، و روزیم را پر برکت گردانبيامرز گناهانم را و خانه ام را 

 خشک نکردن اعضای وضو   -36

 خودداری کردن از صحبت کردن در هنگام گرفتن وضو .  -37

 صرفه جویي کردن در مصرف آب   -38
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 اِالّ اهللُ وَ اِلَهَ هَدُ اَن الَاَشْ : وخواندن این دعا بعد از وض  -39

ابِینَ نِی مِنَ التَّوَعَلْهُمَّ اجْاَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اهلل . اَللّ

هُمَّ وَ بِحَمدِکَ اَشهَدُ نَ المُتَطَهِّرِینَ . سُبحَانَکَ اَللّمعَلنِی ِوَاجْ

یکَ . و صَلَّ اهللُ عَلَی نتَ اَستَغفِرُکَ وَ اَتُوبُ اِلَاِلَهَ اِالَّ اَ اَن الَ

گواهي مي دهم که هيچ    نَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ وَ سَلَمُ.نَبِیِّ

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

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

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

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

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

 .  خاندان او باد

 

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

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

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

 سپس نماز را بجا آورد.

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

 . خودداری نمود لوده به نجاست ( پاک ) و آپوشيدن کفش نا

از گذاشتن پا روی فرش ناپاک که باعث آلوده شدن پا و  -1

 . شود خودداری گرددمي ناقص شدن وضو 

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

 . شود

 چیزهایی که وضو را باطل می کنند
 .و کِرم باد ، چيزی از جلو یا عقب مانند ادرار خارج شدن   -3

 . خوابيدن -2 

 . بيهوش شدن  -1

) 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 

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

 1دختران همسر ، و همچنين در دوران شيرخوارگي اگر حداقل 

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

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

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

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

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

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

 

 مالی در حال نداشتن وضو حرام استچه اع
  اقامه نماز . -3

 لمس کردن قرآن .  -2

 حمل کردن قرآن. -1
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 طواف کعبه.  -4

 

 حب بودن وضومست
 

 در حالت های زیر داشتن وضو مستحب است : 

 هنگام ذکر و تسبيح خداوند   -3

 وقت رفتن به بستر خواب   -2

 قبل از بجای آوردن غسل واجب و مستحب   -1

 با وجود داشتن وضو ، تجدید وضو برای هر نماز واجب .  -4
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 فصل دوّم
 

 نمـــــــــــــاز
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 نماز

ُ . فَاِن ةمِن عَمَلِ العَبدِ اَلصَّلَو َمةِ اومَ القِیَا یَنظُرُ  فِیهِ یَاِنَّ اَوَّلَ مَ

ِوُجِدَت تَا ِمَلِهِ وَ اِن وُجِدَت نَاقُبِلَت مِنهُ وَ سَائِرُ عَ  مَّة  رُدَت  ق َصة 

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

مي گيرد نماز مورد برررسي قرار ن در روز قيامت اعمال موم

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

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

  اعمالش هم به او باز گردانده مي شود . 

 : نمازهای واجب در طول شبانه روز پنج نماز مي باشند   

 رکعت. 2نماز صبح  -3

 رکعت. 4ز ظهر  نما -2

 رکعت. 4نماز عصر   -1

 رکعت. 1نماز مغرب  -4

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

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

 گفتن آنها وقت نماز اعالم مي گردد و آن کلمات عبارتند از : 

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

شهادت مي دهم که هيچ    ( بار2)  اِلَهَ اِالّ اهلل  ن الَاَشهَدُ اَ

 معبود و پرستيده شده ای به حق نيست غير از اهلل 

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

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

 بيایيد برای نماز    ( بار 2)  حَیَّ عَلَی الصَّاله

 بشتابيد برای رسيدن به رستگاری   ( بار2)   حَیَّ عَلَی الفَالح

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

هيچ معبود و پرستيده شده ای به حق    ( بار 3) اهلل اِلَهَ اِالّ الَ

 . ت غير از اهللنيس
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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    

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

مي گویيم . و در جواب  َ اِالَّ بِاهلل   ةوَ ال قُوَّ ال حَولَالفَالح ، 

حَقِّ  نَطَقتَ      تَ وَ بِالْصَدَقتَ وَ بَرِرُْ خَيرٌ مِنَ النَّوم  ، ةاَلصاّل

 مي گویيم . 

 

 دعای بعد از اذان 
 ب است بگویيد : ذِن و شنونده اذان مستحبعد از اذان برمُؤ      

سپس ارِک عَلَی النَّبِیِّ الکَرِیمِ وَ آلِهِ  .  اَللهُمَّ صَلِّ وَ سَلِم وَ بَ

 این دعای مأثور خوانده شود : 

آتِ مُحَمَّداً  ، ِ القَائِمَهة ِوَالصَّال ، ِ التَّامَّهةهَذِهِ الدَّعوَ هُمَّ رَبَّاَللّ

یلََةِ)ص( اَلوَ یلََةِوَا س  الَّذِی وَعَدتَهُ اِنَّکَ  نِمَقاماً مَحمُوداًعَثهُ وَابْ ْلَفض 
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پروردگارا !  ای خداوند این دعوتِ کامل و  ال تُخلِفُ المِیعادُ . 

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

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

 ان . ده ای برسوستوده ای که او را وعده فرم

 

 قامت نماز
 ( بار    2)  اَهللُ اَکبَر

 (  3)  اَشهَدُ اَن ال اِلَهَ اِالّ اهلل 

 ( بار    3)    اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اهلل

 ( بار 3)  حَیَّ عَلَی الصَّاله 

 ( بار3)   حَیَّ عَلَی الفَالح

 ( بار2)   قَد قامَتِ الصَّاله

 ( بار 2)            اَهللُ اَکبَر 

 ( بار3)          ال اِلَهَ اِالّ اهلل

ُ
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 وط نمازشر
 نماز پنج شرط دارد:    

وقت نماز صبح از طلوع فجر ) اذان صبح (  رسيدن وقت نماز. -3

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

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

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

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

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 ازازها )تأخير انداختن نم

 . رو کردن به قبله  -2

مچ و  زن جز دستها تا الزم است پوشاندن عورت ، که  -1

 .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 ؟ 
 یط زیر باشد : نماز بر کسي واجب است که دارای شرا

اسالم ، بر کافر از زمان مسلمان شدنش نماز واجب مي شود.  -3

ان کفر را ندارد . امّا مُرتَدِ بازگشته به اسالم ، و قضای نماز  دور

 ارتداد را قضا نماید .  بایستي نمازهای فوت شده در ایام 

 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 

قضای آن وادار کنند و پس از ده سالگي اگر از نماز خودداری 

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

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

 کل واجب نيست .تا رفع مش عقل ، نماز بر دیوانه و بيهوش  -1

 

 چگونگی اقامه نماز
: در جای پاک و با لباس پاک  "ر کبَاَ هللُاَ "نيت و گفتن   -3    

 4نيت دارم  "و با وضو ، رو به قبله مي ایستي و مي گویي: 



28 

 

 هللُرکعت نماز ظهر را برای خداوند متعال بجای مي آورم، اَ

 ."رکبَاَ

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

 سوره حمد را به ترتيب زیر مي خواني: -1

    و مزاحمت و از ) شر . یمِجِالرَّ یطانِالشَّ نَمِ اهللِبِ وذُعُاَ

از ميان انسانها و  های ( شيطان ) هر موجود بدجنسوسوسه 

    جن های ( رانده شده به خداوند پناه مي برم . 

              به نام خداوند

 بخشنده مهربان 

            سپاس و

 ستایش خداوندی را سزاوار است که پروردگار جهانيان است . 

       . بخشنده و مهربان است 

         مالک و صاحب روز جزا است 
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            تنها تو را

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

 مي طلبيم 

         ما را به راه راست

 راهنمایي فرما .

                  

             (.)راه  کساني  آمين          

) همچون پيامبران ، صدیقين ، شهداء و بندگان نيکوکار ( که 

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 

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

  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( 1یا  3)  . هِمدِحَبِ وَ یمِظِالعَ یَبِّرَ بحانَسُ

 م و به ستایش او مشغولم.واال مقام پروردگار

 : از رکوع بلند شده و بگو  -6
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خداوند مي شنود  مد.الحَ کَا لَنَبَّ، رَ هُدَمِن حَمَلِ اهللُ عَمِسَ

پاس شکر و س ،ستایش کسي که او را ستایش گوید . خداوندا 

 تو را سزاست . 

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

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

 :  گذاشته و بگو

پاک و منزه است  بار( 1یا  3) .   هِمدِحَبِ ی وَلَعَاالَ یَبِّرَ انَبحَسُ

 یش او مشغولم .پروردگار  بلند مرتبه ام و من به ستا

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

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

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

ست پاک و منزه ا بار( 1یا  3)  . هِمدِحَبِ ی وَلَعَاالَ یَبِّرَ انَبحَسُ

 . پروردگار  بلند مرتبه ام و من به ستایش او مشغولم

برخيز و رکعت دوم را نيز مانند  "اهلل اکبر  "سپس با گفتن  -30

 .  رکعت اوّل بخوان
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 "اهلل اکبر  "بعد از انجام سجده دوم  رکعت دوم ، با گفتن  -33

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

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

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

 : هم مي گذاری و دست را مي بندی و بگو

 یکَلَعَ المُلسَّ. اَلهِلِ اتُبَیِالطَّ اتُوَلَالصَّ اتُکَرَبَالمُ اتُیَّحِلتَّاَ

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

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

و  انواع ستایش و بزرگواری د.مَّحَی مُلَعَ لِّصَ مَّهُاللّ اهللِ ولُسُرَ

ردگار و برای او سزاوار پرو 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 و سالم بر ما و بر بندگان نيکوکار خدا

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

 .  د بفرمامغفرت و رحمت خود را شامل محمّ ، است . خداوندا
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برخيز و رکعت سوم و چهارم را  "اهلل اکبر  "با گفتن سپس  -32

در رکعت سوم و  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  ات( را  مجدداًحيّچهارم تشهد ) التِّ

 :  وگب "دمحمّعلي  هم صل ِّاللِّ "ن بعد ازادامه آ

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

و مغفرت و رحمت   .یدٌجِمَ یدٌمِحَ کَنَّاِ ینَمِالَی العَفِ یمَبراهِاِ

د گردان همانگونه که توجه خود را شامل کسان و پيروان محمّ

ن ابراهيم فرمودی و مرحمت کردی بر ابراهيم و بر کسان و پيروا

 . تو ستوده و بزرگواری، در ميان جهانيان . خداوندا 

 

و سپس به طرف چپ  ابتدا سر را به طرف راست برگردان   -31

 :   برگردان و در هر دو حالت بگو

ِرَ م وَیکُلَعَ المُلسَّاَ  .هُاتُکَرَبَ وَ اهللِ حَمة 
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 ابعاض یا سنت های مهم نماز
 

هستند که اگر عمداً ترک شوند  ابعاض سنت های مهم نماز      

نماز را باطل نمي کنند و اگر سهواً ترک شوند با سجده سهو 

 جبران مي شوند . ابعاض نماز عبارتند از : 

 نماز صبح : در قنوتخواندن   -3

خواندن قنوت  جزو سنت های مهم نماز صبح مي باشد ، که     

 "مدُحَالْ کَا لَنَبَّرَ هُدَمِحَ نْمَلِ اهللُ عَمِسَ "بعد از گفتن  معموالً

 . این دعا و سپس قنوت خوانده مي شود

 رضَاَالْ لءَمِ وَ اتِاوَمَالسَّ ءَلْمِ یهِفِ کاًارَبَمُ باًیَّطَ یراًثِکَ مداًحَ "

حمد و  .عدُبَ یءٍن شَمِ تَئْا شِمَ لءَمِ ا وَمَهُینَا بَمَ لءَمِ وَ

ر آنچه ميان ن و پُآسمانها و زمي ر ستایش بسيار پاک و مبارک پُ

ر آنچه تو خواسته باشي از چيزهای دیگر ) تو را آن دو است و پُ

 سزاوار است(.

 :، قنوت خوانده مي شود  ذکر  فوقبعد از 
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ى نِافِعَ وَ یتَدَن هَمَی( فِ انَدِی ) در جماعت اهْنِدِاهْ مَّهُللّاَ

ک ارِبَ وَ یتَلَّوَن تَمَیا( فِنَلَّوَی ) تَنِلَّوَتَ وَ یتَافَن عَیمَا( فِنَافِ)عَ

 کَنَّاِ. فَ یتَضَا قَمَ رَّا( شَنَّى ) قِنِّقِ وَ یتَعطَا اَیمَا( فِنَی ) لَلِ

ن مَ زُّعِیَ الَوَ یتَالَن وَمَ لُذِیَ الَ هُنَّاِ وَ یکَلَی عَقضَیُ الَ ی وَقضِتَ

.  یتَضَا قَی مَلَعَ مدُحَالْ کَلَفَ یتَالَعَتَ ا وَنَبَّرَ کتَارَتبَ  یتَادَعَ

 اهللُ لَّصَ وَ یکَلَ( اِوبُتُ) نَ وبُتُاَ ( وَکَرُغفِستَ) نَکَرُغفِستَاَ

 .مِلَسَ وَ هِحبِصَ وَ هِی آلِلَعَ وَ دٍمَّحَمُ ی ٌمِاُالْ یِّبِی النَّلَعَ

خداوندا مرا هدایت فرما همراه کساني که هدایتشان داده ای. و 

     يت ارزاني مرا تندرست نما همراه کساني که آنان را عاف

   داشته ای و مرا سرپرستي کن همراه کساني که سرپرستي 

کرده ای . و آنچه را که عطا فرموده ای بر من افزایش ده و 

مبارک گردان. و مرا از بدی آنچه مقدر فرموده ای محفوظ فرما. 

زیرا تو بازخواست مي فرمایي و از تو بازخواست نمي شود و خوار 

    بزرگوار  و و دوستش بداری . و عزیزنمي گردد کسي که ت

مني کني . خداوندا تو مبارک و شگردد کسي که تو با او د نمي
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بزرگواری . پس شکر و سپاس شایستة توست به سبب داوری بر 

هر آنچه بفرمایي . از تو طلب آمرزش مي کنم و توبه کرده و به 

د سوی تو بر مي گردم . خداوندا درود و رحمت بفرست بر محمّ

  و کسان و یاران و پيروان او .

 

 .رکعتي  4رکعتي و  1در نماز  اوّل تشهد  -2

 اوّل . در تشهد )ص( بر پيامبر صلوات دادن -1

 صلوات دادن بر پيامبر )ص( در تشهد آخر   -4

)) اگر کسي نشستن برای تشهد اوّل و همچنين صلوات بر 

ه نوک پيامبر )ص( را فراموش نمود و برخاست در صورتي ک

انگشت های دستانش به باالی زانو ها برسد نمي تواند برای 

تشهد و صلوات برگردد ولي اگر کمتر از آن باشد مي تواند 

 برگردد و تشهد و صلوات را بجا آورد ((.
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 هیأت نماز
رخورداری از اجر و ثواب ببجا آوردن هيأت نماز موجب     

اطل نمي کند و نيازی به بيشتر است و ترک کردن آنها نماز را ب

 بردن سجده سهو هم نيست . 

 هيأت نماز عبارتند از : 

 رام حْاِالْ ة بلند کردن هر دو دست هنگام تکبير  -3

ناف قرار  راست دست چپ را گرفتن و در باالی با دست  -2

 دادن.

   االحرام  ة ِخواندن دعای افتتاح بعد از تکبيرَ  -1

 وَ ماًسلِمُ یفاًنِحَ رضِاَالْوَ اتِاوَمَالسَّ رَطَفَی ذِلَّلِ یَجهِوَ هتُجَوَ

ی اتِمَمَ وَ ایَحیَمَ ی وَکِسُنُ ی وَتِالَصَ نَّین . اِکِشرِمُالْ نَمِ اْنَا اَمَ

 نَمِ اْنَاَ وَ رتُمِاُ کَلِذَبِ وَ هُلَ یکَرِشَ الَ ینَمِالَعَالْ بِّرَ هِلّلِ

 ین.مِسلِمُالْ

مانها و زمين را آفریده من رو به سوی کسي مي کنم که آس

است و من ) از هر راهي جز راه او ( به کنارم و تسليم او بوده و 
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بادت و زیستن ) روش ره مشرکان نيستم . همانا نماز و عاز زم

زندگي ( و مردن من از آن خدا است  که پروردگار جهانيان 

     ادهيچ شریکي نيست و به همين دستور داست . خدا را ه

ن از مسلمانان ) تسليم شدگان محض اوامر خداوند ( شده ام و م

 هستم . 

 گفتن اعوذ باهلل من الشِّيطان الرِّجيم   قبل از سوره حمد   -4

 گاه نگاه کردن به سجد  -5

 گفتن آمين در پایان سوره فاتحه  -6

 خواندن سوره یا چند آیاتي بعد از سوره فاتحه  -7

 دست بلند کردن برای رفتن به رکوع   -8

، بلند شدن  ، سجده وقت رفتن به رکوعاکبر  در  گفتن  اهلل  -9

 از سجده اوّل ، وقت رفتن به سجده دوّم ، بلند شدن برای قيام .

  در رکوع "سبحان رب ِّي العظيم و بحمده  "ن گفت  -30

 ) سمع اهلل ... (  دست بلند کردن در وقت اعتدال  -33

 در سجده ها . ربّي االعلي و بحمدهسبحان گفتن   -32
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ى، رنِبُاجْی، وَمنِحَارْی، وَرلِفِی اغْبِّرَ "خواندن دعای  -31 

 در بين دو سجده  ."ینِدِاهْی، وَنِافِعَی، وَقنِزُارْوَ

دستها را در راستای گوشها قرار دادن و  در هنگام سجده  -34

باز گذاشتن آرنج و بازوها و بلند نگهداشتن شکم ) برای مرد ( و 

ستها را نزدیک گوشها قرار دادن و چسپاندن آرنج و برای زن د

 بازوها به پهلو و چسپاندن شکم به رانها در وقت سجده .

ندن و در با. یعني پای چپ را خوا فتراش در تشهد اولاِ  -35

بر زمين زیر نشيمن خود قرار دادن و انگشتان پای راست را 

 گه داشتن . گذاشتن و پاشنه را بلند ن

پای راست را بر زمين  کدر تشهد آخر ، یعني نوک رُّوَتَ  -36

شنه را بلند نگهداشته و بر نشيمن و ران تکيه کرده گذاشته و پا

 و نوک پای چپ را به پشت پای راست بردن . 

 گذاشتن هر دو دست روی زانوها در هنگام خواندن تشهد  -37

 نگاه کردن به دست و انگشت شهادت در  تشهد  -38

 ن صورت به راست و چپ در وقت سالم دادن برگرداند -39
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ِاضافه کردن )) و ر -20 راست و  اهلل و برکاته (( به سالم حَمة 

 چپ بعد از السّالم عليکم . 

 

 مکروهات نماز

مکروهات نماز، اعمالي هستند که انجام دادن آنها از اجر و      

 : د ازباطل نمي کند و آنها عبارتن ، اما نماز را ثواب نماز مي کاهد

 . چرخاندن سر به طرف چپ یا راست -3

 نگاه کردن به آسمان .  -2

 نگاه کردن به لباس، فرش ، تابلو و عکس  -1

 جمع کردن لباسها و دست کشيدن بر موی سر.  -4

برای جلوگيری از  بدون ضرورت ) گذاشتن دست روی دهان  -5

 .خميازه ایرادی ندارد ( 

 .ضرورت  بدون ایستادن بر روی یک پا  -6

 فوت کردن   -7

 صاف کردن جا نماز  -8
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تف کردن بدون ضرورت ) بر اثر صرفه و عطسه و باال آمدن   -9

 .خلط سينه ایرادی ندارد در صورتي که از دستمال استفاده شود

و در هم فرو کردن انگشتان  به صدا در آوردن بند انگشتان  -30

 هر دو دست .

   ز به دستشویي خواندن نماز در صورت نيا  -33 

و احساس  غذاآماده بودن  خواندن نماز در هنگام   -32

یا ميو هایي که بدان عالقمند  گرسنگي و تمایل به صرف غذا و

 باشد.

 قرار دادن دستها روی کمر . -31

 خم کردن سر در رکوع بيش از حد معمول .  -34

مرور، در جای نماز خواندن در حمام ، سر راه عبور و   -35

مکان استراحت  تئاتر و سينما ،، در داخل کليسا ،  زبالهغال و اش

خواندن نماز در روی  حيوانات و در روی قبر و کنار آن . امّا اگر

 بخاطر تعظيم صاحب قبر باشد حرام است.  قبر
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 آنچه که نماز را باطل می نماید

 از آن  که جزو نماز نباشند. ترتلفظ بيش از دو حرف و بيش  -3

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

خنده و گریه و آه و ناله و فوت کردن و سرفه ، در صورتي   -1

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

 تلفظ حرفي هم شوند نماز را باطل نمي کنند.

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

کردن صدا در نماز و یا خواندن آیه ای از قرآن در نماز در ارتباط 

  با موضوعي که هدف از آن آگاه کردن دیگران باشد .  

 مانندکات در نماز باشند، انجام حرکات اضافي که آن حر -5

  کوع و سجده اضافي به صورت  عمدی.ر

ه قدم انجام حرکات اضافي زیاد که جزو نماز نباشد مانند س  -6

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

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

 .( نمي شود
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خواه جزو نماز باشد یا جزو نماز انجام  حرکات اضافي زیاد   -7

 .(باطل نمي کندنماز را کم  حرکات مّا ا) به سهو و اشتباه نباشد 

و قورت دادن عمدی باقيمانده ی وردن و آشاميدن خ -8

 آید ز البالی دندانها به دهان فرود ميخوراکي که ا

مگر اینکه در اثر وزش باد باشد  (  عورتبدن ) آشکار شدن  -9

 آن را بپوشاند.  و فوراً

مگر اینکه  ،ت با بدن یا لباس یا مکان نماز تماس نجاس -30

 خود را از آن دور کند. فوراً

 انحراف از قبله به طوری که سينه نماز گزار از فبله بچرخد. -33

 

 ارکان نماز

ارکان اقوال و اعمالي هستند که بجای نياوردن آنها ، موجب      

 ار کان نماز عبارتند از :  باطل شدن نماز مي شود . 

 نيت                             -3

  "اهلل اکبر  "گفتن  -2

 واندن سوره حمد. ایستادن برای خ-1
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 خواندن سوره حمد. -4 

 رکوع    -5

 اعتدال یا ایستادن بعد از برخاستن از رکوع. -6

 سجده اوّل.  -7

 نشستن بعد از سجده اوّل .  -8

 سجده دوّم   -9

 خواندن تحيات اوّل  -30

 . در هنگام خواندن تحيات آخرنشستن  -33

تحيات آخرین  خواندنصلوات دادن بر پيامبر )ص( بعد از  -32

 رکعت.

 .طرف راست  سالم دادن -31

 انجام دادن ارکان به ترتيبي که در نماز آمده است. -34

 

 سجده سهو
سجده سهو ، دو سجده همچون سجده نماز بوده که بخاطر       

فراموش کردن انجام یکي از ارکان نماز یا ابعاض ) سنت های 
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ز خواندن تحيات و مهم ( نماز انجام مي شود که معموالً بعد ا

قبل از سالم دادن نماز ، این دو سجده انجام مي شوند . و نيت 

ا  باشد و نيت تلفظ نشود . در سجده یسجده سهو باید قلبي 

گفته مي شود ، یا این تسبيح  "ُسبحان ربّي االعلي و بحمده "

ی ذِالََّ انَبحَسُ "که مخصوص سجده سهو است خوانده شود :  

 بار ( 1یا  3) ُ"و سهُیَالَ  وَ وتُمُیَ الَ وَ امُنَیَ الَ

 

 جبران کردن ارکان فراموش شده

ن نماز را ترک کند ، یکي از ارکا اگر شخص نماز گزار عمداً   

مي شود ، امّا اگر به سهو و اشتباه و در اثر  نمازش باطل

 فراموشي یکي از ارکان را ترک کند ، باید آن را جبران نماید.

: اگر فردی مشغول نماز خواندن باشد  ن نیتفراموش کرد -3

و متوجه شود که نيت نياورده است ، باید به اوّل نماز برگردد و 

نيت بياورد و از همانجا نماز را شروع کند چون آنچه قبل از نيت 

و هم چنين اگر در  خوانده است باطل و نماز محسوب نمي شود.

د به محض اینکه پایان نماز بدون سالم دادن از نماز خارج شو
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الزم نيست چون  در پایان سجده سهو  دانست فوراً سالم بدهد

 این بازگشت سبب انجام دادن عملي اضافه بر نماز نشده است . 

اگر کسي قبل فراموش کردن سوره حمد در رکعت اوّل:   -2

از رکوع بياد آورد که سوره حمد را نخوانده است باید برگردد و 

و نماز را ادامه دهد. امّا اگر بعد از رفتن به سوره حمد را خوانده 

رکوع یا سجده اوّل و یا سجده دوّم بخاطر آورد که سوره حمد را 

نخوانده است ، قيام کند و سوره حمد را بخواند و بعد به رکوع و 

سجده رود ، این رکعت اوّل نماز محسوب مي شود نه آنچه که 

رکعت دوّم در هر  قبل از سوره حمد خوانده بود. حال اگر در

جای نماز که باشد ، متوجه شود که سوره حمد را در رکعت اوّل 

نخوانده است ، در آن حال سوره حمد و آنچه از رکعت دوم 

انجام داده جزو رکعت اول محسوب شده و آنچه که در رکعت 

اوّل انجام داده نماز به حساب نمي آید.و نماز را بر آن اساس 

 ن سجده سهو ببرد. ادامه داده و در پایا

اگرقبل از سجده یا بعد از آن بخاطر  فراموش کردن رکوع: -3

آورد که رکوع را ترک کرده، سریع برگردد و رکوع را انجام داده 
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و از همانجا نماز را ادامه دهد. اگر در رکعت بعدی بخاطر آورد 

که رکوع رکعت اول را ترک کرده ، رکعت دوم را بجای رکعت 

ه و نماز را از همانجا ادامه دهد . و در پایان سجده اول قرار داد

 سهو برود.

اگر کسي بعد از سجده برخاست و فراموش کردن سجده:  -4 

بر گردد وبه سجده  بخاطر آورد که سجده را فراموش کرده سریعاً

برود و پس از بجای آوردن سجده برخيزد و نماز را از همانجا 

ه رکعت دوم بياد آورد پس رکعت ادامه دهد . امّا اگر بعد از سجد

دوم را بجای رکعت اول قرار داده و رکعت اول چون یک سجده 

را از همانجا با یک  کم داشته، اضافي محسوب مي شود و نماز

رکعت خوانده شده ادامه دهد. و اگر در رکعت آخر بخاطر آورد 

های نماز یک سجده را ترک کرده ، یک  که در یکي از رکعت

 نماز بخواند و در پایان سجده سهو بجای آورد.رکعت دیگر 

اگر کسي در تعداد رکعت  فراموش کردن تعداد رکعات :  -1

های نماز شک داشته باشد تعداد رکعت کمتر را مالک قرار دهد. 

         اگر کسي نمي دانست حال که این رکعت نماز را  مثالً



48 

 

ت را آن رکعرکعت سوم است یا چهارم، الزم است  مي خواند

یک رکعت دیگر نماز بخواند و در رکعت سوم محسوب نماید و 

  ده سهو بجای آورد.پایان هم سج

اگر چنانچه ميان رکن ترک شده و ادامه نماز فاصله ای نبود ،  

: اگر کسي در حالي که سوره  سجده سهو الزم نيست . مثالً

حمد را مي خواند بياد آورد که نيت را ترک کرده ، پس نيت 

ورد و نماز را شروع و به پایان برساند . و یا بعد از تحيات آخر بيا

بدون سالم دادن بخواهد بر خيزد و برود ، اما بخاطر آورد که 

 "سالم نداده است ، پس سالم دهد. یا اینکه هنگامي که بخواهد 

بخواند بياد آورد که سوره حمد را نخوانده است ،  "قل هو اهلل 

و نماز را ادامه دهد . در این حاالت  پس سوره حمد را خوانده

 چون رکن دیگری فاصله ای ميان رکن ترک شده ایجاد نکرده

 است ، نيازی به سجده سهو نيست. 

اگر در نماز سهو شود و شخص مي خواست سجده سهو   -6

ببرد امّا فراموش کرد و سالم داد ، اگر فاصله زیاد نباشد سجده 
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م دهد ، اگر فاصله زیاد بود ، بردن سهو ببرد و مجدداً نماز را سال

 بي فایده است .  سجده سهو 

 برای ترک کردن سجده سهو ، سجده سهو الزم نيست .   -7

هر سهوی که برای امام پيش بياید حتِّي اگر پيش از اقتدای   -8

مأموم باشد برای مأموم هم حساب مي شود و اگر امام سجده 

  سهو ببرد باید مأموم هم سجده ببرد .

 قضای نماز 

تا از وقت آن هر کس نمازش را در وقت خود بجا نياورد        

خارج شود بایستي آن را حتماً قضا نماید. اگر نماز به سبب 

فراموشي یا خواب قضا شده باشد فقظ قضای نماز واجب است و 

     فوراً قضا شود چون تأخير در آن گناه محسوب الزم است 

و بدون عذر نمازش قضا شده باشد  مي شود ، امّا اگر عمداً

گناهکار است و عالوه بر قضای نماز بایستي استغفار نماید و از 

 خداوند طلب آمرزش کند . 
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مگر  نماز قضا واجب است پيش از نماز حاضر گزارده شود     

اینکه وقت نماز حاضر نزدیک به آخر باشد و یا جماعت از دست 

عذر و برخي هم بدون عذر رود ، اگر چندین نمازش بعضي با 

فوت شده باشند، بایستي ابتدا نمازهایي را قضا نماید که بدون 

 عذر فوت شده اند و سپس نمازهای با عذر را قضا نماید . 

کسي که نماز قضا دارد ، در اوقاتي که فرصت قضای نماز را دارد  

   حرام است که به عبادت های سنت ) نماز سنت ( مشغول شود . 

 ت ترک کننده نماز مجازا

اگر مسلماني عمداً نماز را ترک کند باید امام مسلمانان یا     

را نائب او به او تذکر دهد و از او بخواهد که توبه کند و نمازش 

 . ا نمایدشروع و نمازهای گذشته را هم قض

امام یا نائب او عمل نمود ، اگر چنين فردی به دستور امام   

 ت و اگر عمل ننمود دو حالت دارد :مسلماني توبه کننده اس
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اظهار مي کند که به واجب بودن نماز معتقد نيست ، چنين   -3

پس از ارشاد شخصي مرتد و از دین برگشته محسوب مي شود و 

   اگر توبه نکند و بر کفر خود باقي بماند ، کشته و راهنمایي ، 

 مي شود و در خارج از قبرستان مسلمانان دفن مي شود . 

به واجب بودن نماز اعتقاد دارد ، امّا به اخطار امام یا نائب او   -2

به اندازه وقت دو نماز ) ظهر و عصر ( به لذا اهميّت نمي دهد ، 

او مهلت داده مي شود ، اگر عمل ننمود کشته مي شود امّا در 

 گورستان مسلمانان و برابر آداب اسالمي کفن و دفن مي شود . 

و حکومت اسالمي ، مسلمانان بایستي در  در صور نبود امام ــ

صورت امکان مانع دخالت چنين افرادی در امور جامعه شده و 

در مراسم تشيع جنازه آنها شرکت ننمایند و اجازه ندهند در 

 قبرستان مسلمانان دفن شوند . 

 در صورت  نبودن امام ، فردی از روی تنبلي نماز را ترک کند  ــ

ر ننماید  مسلمانان موظف هستند او را وليکن وجوب آن را انکا  

 بر حال بي نمازی   فردی  چنين  که صورتي   در  نصيحت کنند

 و تشيع  جنازه   بميرد ، مسلمانان بایستي با حالت بي ميلي در
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شود  وند و گرچه همچون مسلمانان دفن ميمراسم او حاضر ش

ن امّا در صورت مصلحت چند قدمي دورتر از قبرستان مسلمانا

  دفن مي شود تا پند و عبرت برای امثال او شود . 

                                                                                                         نمازهای سنت

نمازهای سنت رواتب نمازهای   نماز سنت رواتب: -1 

عد از آنها ا باز نماز های پنجگانه ی قبلمستحبي هستند که 

 . و عبارتند از: رواتب مؤکده و رواتب غير مؤکدهخوانده مي شوند 

از سنت راتبه رکعت نم2نيت نماز های سنت رواتب : نيت دارم 

اهلل  "را بجا مي آورم برای خدا   ) ظهر (  قبل یا بعد از نماز

 "اکبر

نمازهای سنت موکده ، نمازهایي سنتي هستند که پيامبر    

آنها را بجای آورده است و عبارتند از : دو رکعت )ص( هميشه 

قبل از نماز صبح، دو رکعت قبل و دو رکعت بعد از نماز ظهر ، 

 دو رکعت بعد از نماز مغرب و دو رکعت بعد از نماز عشاء . 
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نمازهای سنت غير موکده، نمازهای سنتي هستند که پيامبر 

رگزار نکرده )ص( گاهي آنها را برگزار کرده و بعضي اوقات هم ب

است . و عبارتند از : دو رکعت قبل و دو رکعت بعد از نماز ظهر ، 

رکعت قبل از نماز مغرب و دو  چهار رکعت قبل از نماز عصر ، دو

 رکعت قبل از نماز عشاء . 

سنت تکميل کننده نواقصات نمازهای فرض  مانند نمازهای      

د . و اگر نقصي خشوع و خضوع ، تدبر و اندیشيدن و ...  مي باشن

 در آنها باشد بوسيله نمازهای سنت جبران مي شود . 

مستحب است در رکعت اوّل نماز سنت قبل از صبح بعد از   ـ 

سوره حمد ، سوره )) الم نشرح ( و در رکعت دوّم )) الم تر کيف 

(( یا سوره )) کافرون (( و در رکعت دوم )) قل هواهلل احد (( 

 خوانده شود . 

ی سنت رواتب اگر از وقت خود خارج شوند قضای آنها ـ نمازها

 سنت است . 

ِـ نمازهای سنت خسوف و کسوف و   مسجد اگر از وقت الْ َتحَیَة

 خود خارج شوند ، قضا ندارند . 
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ـ  اگر کسي نماز سنت قبل از ظهر را نگزارده باشد مي تواند آن 

 را با سنت بعد از ظهر به صورت چهار رکعتي ) همچون نماز

ظهر ( بجا آورد . نيت آن چنين است : نيت دارم رواتب قبليّه و 

 بعدیّه نماز ظهر را بجا مي آورم برای خدا اهلل اکبر . 

 

نماز ضحي هر   نماز سنت ضُحی ) چاشتگاه ( :  -2

روز از هنگامي که خورشيد به اندازه یک نيزه از افق باال مي آید 

ي شود . حداقل آن دو تا هنگام فرا رسيدن نماز ظهر برگزار م

رکعت و حداکثر آن دوازده رکعت است . مستحب است در 

رکعت اوّل بعد از فاتحه ، سوره )) والشِّمس (( و در رکعت دوم 

)) والضِّحي (( خوانده شود . و اگر بيش از دو رکعت گزارده شود 

(( وّل بعد از سوره فاتحه )) کافروندر دو رکعت بعدی در رکعت ا

 م )) قل هواهلل (( خوانده شود . و در رکعت دوّ
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دو رکعت است که هر روز قبل  ز اشراق انم  :ماز اشراقن -3

از نماز سنت ضُحي بعد از باال آمدن آفتاب به اندازه یک نيزه 

  برگزار مي شود . 

حداقل نماز وتر یک رکعت و حداکثر آن یازده   نماز وتر: -4

 شود دو رکعتگزارده اگر نماز وتر بيش از دو رکعت رکعت است 

بعد  معموالً دو رکعت ، و یک رکعت آخر تنها گزارده مي شود و

سنت است در . از سنت راتبه بعد از نماز عشاء گزارده مي شود 

بعد از فاتحه سوره )) االعلي (( و در رکعت  نماز وتر، رکعت اوّل

دوّم )) کافرون (( و در رکعت سوّم سوره های )) قل هواهلل ، فلق 

 ناس (( خوانده شوند .  و

ـ  کسي که نماز تهجد )شب( مي خواند سنت است نماز وتر را 

 بعد از تهجد بگزارد. 

ـ  نماز وتر در ماه رمضان بعد از تراویح ، سنت است با جماعت 

 گزارده شود . 
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که به  دو رکعت نماز است  :مسجد الْ َتحَیَةِسنت نماز   -1

ستن به عنوان هدیه به مسجد ورود به مسجد و قبل از نشهنگام 

خوانده مي شود و تا زماني که انسان در مسجد ننشسته است 

فرصت برای خواندن آن نماز باقي است امّا به محض نشستن ، 

فرصت آن از دست مي رود . اگر کسي این نماز را نخواند بهتر 

اَکبَر وَ  وَ اهللُ است بگوید )) سُبحَانَ اهلل  وَالْحَمدُ هلل  وَ الَ اِلَهَ اِالَّ اهللُ

 الْعَظِيم ((.  اِالَّ ب اهلل  الْعَلِي ِّ ةَالَ حَولَ و الَ قُوَّ

المسجد بجا مي آورم  تحیَةِ: نيت دارم دو رکعت نماز سنت نيت 

 برای خدا اهلل اکبر . 

المسجد با نماز سنت راتبه و نمازهای فرض هم گزارده  تحیَةِنماز 

ت دارم دو رکعت نماز سنت مي شود . نيت آن چنين است : ني

المسجد  تحیَةِیا فرض چهار رکعت ظهر و سنت راتبه قبل از ظهر 

   را بجا مي آورم برای خدا اهلل اکبر . 

کسي که نماز قرض دارد با وجود داشتن قرض نمي تواند سنت  

را هم بخواند .  المسجد تحیَةِ، امّا در ضمن قرض مي تواند  بخواند
 مسجد با هم ( ال تحیَةِ) نيت قرض و 
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سنت است   :نماز سنت خروج از مسجد نبوی   -6 

خارج شدن از مسجد پيامبر )ص( در مدینه دو رکعت  هنگام

زارده شود . ) همچون نماز سنت خروج از مسجد پيامبر )ص( گ

 المسجد ( .  تحیَةِدو رکعت 

قبل از نيت حج یا عمره و د اخل  :سنت احرام نماز   -1

نت است دو رکعت نماز احرام گزارده شدن در مناسک حج س

 شود. 

بعد از بجای آوردن طواف کعبه ، سنت  :طواف نماز   -1

 است در پشت مقام ابراهيم دو رکعت نماز طواف خوانده شود.

که وقت دو رکعت نماز سنت است  :نماز سنت وضو   -9

آثار وضو مي باشد گزاردن آن بعد از وضو گرفتن تا خشک شدن 

المسجد ضمن نماز قرض و سنت دیگر گزارده  َةِتحیو همچون 

 مي شود. 
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گزاردن دو رکعت نماز بعد    :نماز سنت بعد از اذان  -11

 ت است . از گفتن  یا شنيدن اذان سن

کسي که مي خواهد از گناه یا    :اوّابین ) توبه (نماز  -11 

گناهان خود توبه نماید ، سنت است بين مغرب و عشاء حداقل 

و حداکثر بيست رکعت نماز سنت اوّابين بگزارد .و توبه  دو رکعت

 برای گناهان خود آمرزش بطلبد .  کرده و از خداوند متعال

نماز تراویح ویژه شبهای ماه مبارک رمضان  نماز تراویح:  -12

بعد از نماز عشاء در خانه یا مسجد به  مي باشد که معموالً

و حداکثر  8حداقل که  ، صورت نماز دو رکعتي خوانده مي شود

رکعت مي باشد و همراه با سه رکعت وتر حداقل یازده و  20

 حداکثر بيست و سه رکعت مي شود . 

یا نماز صبح  فجر وقت نماز تراویح بعد از نماز عشاء تا طلوع  

 مي باشد. 

 گزارده مي شود . ز تراویح به صورت دو رکعت دو رکعتنما  
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جد بعد از مقداری نمااز ته : )شب( تهجدنماز   -13

خوابيدن و بيدار شدن گزارده مي شود و حداقل آن دو رکعت و 

حداکثر آن معين نشده است و وقت آن بعد از نماز عشاء تا 

 طلوع فجر صادق است. 

است گزاردن نماز تهجد در هر شب مکروه است و سنت   ـ

 فاصله داشته باشد تا بدن شخص ضعيف نشود . 

ساني که به آن عادت کرده اند مکروه ترک نماز شب برای ک  ـ

 است .

      اگر کسي برایش امکان بيدار شدن برای نماز شب نبود  ـ

شاء و راتبه بعد از آن ، نماز تهجد و سپس مي تواند بعد از نماز ع

 وتر را بخواند . 

سنت است مسافر هنگام سفر مباح دو  :سفر نماز   -14

ت اوّل سوره )) کافرون (( رکعت نماز سنت سفر بگزارد و در رکع

 و رکعت دوّم )) قل هواهلل (( را بخواند . 
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سنت است مسافر در طول سفرش در هر  :مسافر نماز   -11

کعت نماز سنت مسافر را منزلي که استراحت مي کند دو ر

 بگزارد . 

اگر شخص به سرزميني قدم  :سرزمین ندیده  نماز   -16

است دو رکعت نماز سنت  تنهاد که هرگز آنجا نرفته بود سن

 بگزارد. 

اگر شخص به  :سنت دارالکُفر یا کافرستان نماز   -11

سرزميني رفت که مردمان آن دیار کافر و مشرک بودند ، دو 

 نماز سنت دارالشُرک بجا آورد .  رکعت

سنت است شخص  :بازگشت از مسافرت نماز   -11

سجد رفته و هنگام بازگشت از سفر قبل از رفتن به خانه ، به م

 دو رکعت نماز سنت قَدُوم یا رسيدن از سفر بجا آورد . 

هنگام خروج از منزل به  :خروج از منزل نماز   -19

توکل نمودن به او ، سنت  ند ومنظور توفيق خواستن از خداو

 است دو رکعت نماز خروج از منزل گزارده شود . 
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پس از داخل شدن به منزل  :دخول به منزل نماز   -21

نماز دخول به به شکرانه به منزل رسيدن ، سنت است دو رکعت 

 منزل گزارده شود . 

در وقت نياز به چيزی مشروع و مباح به  :حاجت نماز   -21

دو رکعت نماز حاجت از خدا سنت است  منظور یاری خواستن

 گزارده شود . 

معني طلب خير و استخاره به  :استخاره نماز   -22

از خداوند است و کسي که تصميم دارد  درخواست بهترین راه

کاری مباح انجام دهد ) و یا در بين دو کار خير ( در انجام دادن 

و ندادن آن در شک و تردید باشد پس از بررسي با عقل و 

تجربيات خود و مشاوره با دیگران در صورت روشن نشدن 

. الزم است موضوع ، سنت است دو رکعت نماز استخاره بخواند 

ماز گزار پس از نماز استخاره از خداوند متعال بخواهد شخص ن

که فکر و اندیشه او را در کار مورد نظر روشن فرماید . اگر با یک 
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بار استخاره فکر او روشن نشود مي تواند تا هفت بار  نماز 

 استخاره را تکرار کند تا حقيقت امر برایش روشن شود. 

ست ، چون خير ، خير در کار خير و شر حاجت به استخاره ني  ـ

 و مصلحت است وشر ، شر و معصيت است .

استخاره با قرآن و کتاب دعا و غيره خالف شرع ، و بدعت   ـ

 است.

التِّسبيح چهار رکعت  ةَصال :التّسبیح  ةَصالنماز  -23 

است . اگر در شب گزارده شود دو رکعت دو رکعت و اگر در روز 

 ةَِرگزار مي شود. نماز صالرکعتي بگزارده شود مانند نماز چهار 

 التِّسبيح به دو روش گزارده مي شود. 

بعد از خواندن دعای افتتاح )) وجهتُ وجهيَ ..( و خواندن   -3

بار در  اعتدال )بعد از بلند  30بار در رکوع ،  35حمد و سوره ، 

بار در بين دو  30بار در سجده اوّل ،  30شدن از رکوع ( ، 

بار در نشست بعد از سجده  30دوّم و بار در سجده  30سجده ، 

صورت رکعت آخر  دوّم ) بعد برای رکعت بعدی برخاسته یا در

 75در هر رکعت   ه و .... ( جمعاً بعد از آن تحيات خواندبودن 
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اهللُ اَکبَر ((  الَ اِلَهَ اِالَِّ اهللُ  وَ مدُ هلل  وَالْحَوَ بار )) سُبحَانَ اهلل   

 خوانده مي شود . 

بار ، بعد از خواندن  35عد از نيت و قبل از شروع فاتحه ب  -2

بار ، در  30بار ، در اعتد ال  30بار ، در رکوع  30حمد و سوره 

بار ، در سجده  30بار ، در نشست بين دو سجده  30سجده اوّل 

کبَر اهللُ اَ الَ اِلَهَ اِالَِّ اهللُ  وَ مدُ هلل  وَبار )) سُبحَانَ اهلل   وَ الْحَ 30دوّم 

 (( خوانده مي شود . 

   التِّسبيح در در صورت امکان و توانایي ، شخص  ةَـ  نماز صال

مي تواند هر روز یکبار ، هر هفته یکبار ، هر ماه یکبار ، هر سال 

 یکبار و یا حداقل در طول عمر یکبار ، این نماز را بگزارد .

ه صورت ب التِّسبيح را ةَصال اگر کسي نماز قضا داشته باشد اگرـ 

دو رکعتي بخواند نيت نماز صبح و اگر به صورت چهار رکعتي 

 التِّسبيح ةَصالبگزارد نيت نماز ظهر ، عصر یا عشاء را همراه با 

 بياورد ، و به یکي از دو روش قبل نماز را بگزارد . 

و در رکعت دوّم  (( کافرون )) سنت است در رکعت اوّل سوره  

 )) قل هواهلل (( خوانده شود .
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بعد از عقد نکاح و قبل از  : زفاف یا عروسینماز   -24

رفتن به حجله ، به منظور اطاعت از خداوند متعال و زندگي 

مملو از صفا و صميميت و طلب فرزندان صالح و شایسته ، سنت 

 دو رکعت نماز زفاف گزارده شود . است 

پس از بيرون آمدن از حمام  :خروج از حمام نماز   -21

 . و رکعت نماز خروج از حمام گزارده شودسنت است د

و  هنگام آماده شدن برای جهاد،  :شروع جهاد نماز   -26

پيش از حرکت به منظور انقياد امر پروردگار و یاری خواستن از 

 خداوند سنت است دو رکعت نماز گزارده شود .

 ما مسلمانان در سال دو عيد یا جشن: ز عیدین نما  -21

) رمضان و قربان ( دو رکعت  از این اعياد داریم که در هریک

صبح خوانده مي شود با این با جماعت بصورت نماز  نماز معموالً

بار این  5بار و در رکعت دوم آن  7که در رکعت اول نماز  تفاوت

 وَ اهللِ انَبحَسُ "تسبيح قبل از سوره حمد خوانده مي شود 

بعد از هر بار خواندن این  ر .کبَاَ اهللُ وَ اهللُ الَّاِ هَلَاِ الَ وَ هِلّلِ مدُحَالْ
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نزدیک گوشها بلند  تسبيح با گفتن )) اهللُ اکبر (( دست ها را تا

 سينه قرار داده مي شود . کرده و سپس روی

) فطر یا  رکعت نماز سنت عيد 2نيت نماز عيد : نيت دارم 

 . "اهلل اکبر "را به جماعت بجا مي آورم برای خدا  (قربان

 ، امام دو خطبه مخصوص عيد را مي خواند.از نماز جماعت ـ بعد

 سنت است نماز عيدین با جماعت برگزار شوند .  

اگر هفت بار تسبيح رکعت اوّل فراموش شود در رکعت دوّم ـ  

 بار ( را بخواند .  5مي تواند تسبيح رکعت دوّم ) 

فراموش کردن تسبيح رکعت اوّل و دوّم عيد، به سجده سهو ـ 

 ز ندارد .  نيا

مراسم عيد از غروب آفتاب روز قبل ) آغاز شب عيد ( با گفتن ـ 

تکبير )) اهلَلُ اَکبَر ، اهلل اکبر ، اهلل اکبر  ال اله اال اهللُ واهللُ اکبر ، 

خيابان و بيابان حمد (( در منزل و مسجد و اهللُ اکبر و لِلِّهِ الْ

 شروع مي شود . 

ت شب عيد تا شروع نماز عيد در تمامي ساعاتکبير عيد فطر ـ 

 فطر سنت است و بعد از سالم دادن نماز عيد خاتمه مي یابد. 
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تکبير عيد قربان از صبح روز عرفه تا عصر روز سيزدهم  ـ 

 ذیحجه است . 

برای حاجيان در شب عيد قربان به جای تکبير، تلبيه : لَبَيک   ـ

روز عيد قربان  ت است و تکبير آنها از ظهر هُمَّ لَبَيک ، سناَللِّ

 شروع مي شود . 

احيا و زنده نگه داشتن شب های عيد با تالوت قرآن و خواندن ـ 

 ذکر و دعا مستحب است . 

 غسل عيد سنت است و وقت آن از نيمه شب آغاز مي شود. ـ 

سنت است نماز گزار در صورت امکان پياده و آرام به محل ـ 

 برگزاری نماز برود .

 اکيزه و زیبا و معطر مستحب است .پوشيدن لباس های پـ 

 آداب اسالمی بعد از نماز عید

 مصافحه و و بهمدیگر دست دادن .  ـ

 عيادت و دید و بازدید.  ـ

 رها کردن کينه و دشمني .  ـ
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 طلب حالليت از یکدیگر . ـ 

 تاکيد بر اخوت و برادری و محبت متقابل. ـ 

, که خسوف به معني ماه گرفتگي است :  نماز خسوف -21

 به سبب قرار گرفتن زمين در بين ماه و خورشيد پدید مي آید . 

, و توبه و  مسلمانان به منظور اعتراف به عجز و ناتواني خود      

ی ار و توجه بيش از پيش به نعمت هابازگشت به سوی پروردگ

خداوند متعال , بنا به سفارش پيامبر اسالم )ص(, در هنگام ماه 

 جای مي آورند .گرفتگي نماز خسوف ب

 کیفیت ادای نماز خسوف

 : نماز خسوف را مي توان به دو روش زیر ادا نمود      

نيت نماز خسوف آورده مي شود , سپس دو رکعت  روش اوّل : 

 مي شود.  هنماز همانند نمازهای دو رکعتي گزارد

 روش دوّم : 

 الف :  نيت نماز خسوف آورده مي شود .

 , رفتن به رکوع و بلند شدن از رکوع ب : خواندن حمد و سوره 
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 ل دیگر.سوره ی دیگر و رکوع دیگر و اعتدا ج : خواندن حمد و

د : بجای آوردن هر دو سجده و نشست بين  سجده ها به طور 

 عادی .

ه : برخاستن و بجای آوردن رکعت دوم مانند رکعت اول . و با 

 خواندن تحيات و سالم دادن  نماز پایان مي یابد . 

ماز خسوف چون در شب گزارده مي شود به صورت نماز های ن

جهری به مانند نمازهای صبح و مغرب و عشاء , با صدای بلند 

  خوانده مي شود .

کسوف به معني خورشيد گرفتگي است , ب: نماز کسوف : 

     که به سبب قرار گرفتن ماه در بين زمين و خورشيد پدید

 مي آید .

کسوف همچون نماز خسوف است با این کيفيت ادای نماز       

تفاوت که در نماز کسوف , نيت نماز کسوف آورده مي شود و 

چون در روز گزارده مي شود به صورت نمازی های ظهر و عصر 

 آهسته خوانده مي شود . 
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انند م بعد از پایان نماز خسوف و کسوف , دو خطبه هم    

خسوف ویا خطبه های جمعه خوانده مي شود که در آنها از 

کسوف یاد مي شود و خطيب مردم را به توبه و تقوی و نيکي و 

احسان دعوت مي نماید . و بعد از خطبه ها مراسم نماز پایان 

 مي یابد . 

به معني  استسقاء :) طلب باران (  ءاستسقانماز   -29

و معموالً در صورت تأخير در بارش به منظور آب خواستن است 

وند متعال سنت است دو رکعت نماز درخواست باران از خدا

استسقاء خوانده شود . در رکعت اوّل قبل از خواندن سوره فاتحه 

اهللُ  5اهللُ اکبر و و در رکعت دوّم قبل از خواندن سوره حمد   7

 اکبر گفته مي شود . 

سنت است با جماعت و در بيرون شهر و آبادی نماز استسقاء  ـ

 گزارده شود. 

     از دو خطبه همچون خطبه های جمعه خطيب بعد از نمـ 

مي خواند و در خطبه ها مردم را به توبه و طاعت و تقوی و 

 . لب آمرزش ازخداوند شفارش مي کندرعایت حقوق دیگران و ط
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سنت است کساني که بيرون رفته اند اعمال نيکو و مخلصانه  ـ

 خود را نزد خداوند شفيع قرار دهند . 

نماز استسقاء چندین بار  ، بودننر سنت است در صورت مؤث ـ

 تکرار شود تا خداوند متعال رحمتش را ارزاني بدارد. 

سنت است شخص خود را در معرض اوّلين باراني که بعد از  ـ

 نماز استسقاء مي بارد قرار دهد . 

هُمَّ صَيّباً سنت است به هنگام آمدن باران گفته شود : )) اَللِّ ـ

 پر منفعت باشد .  راني بادوام وبا ،ناَفِعاً (( خداوندا 

سنت مطلق زمان و مکان معلومي  :سنت مطلق نماز  -31

ندارد و هر اندازه شخص بخواهد مي تواند نماز سنت مطلق 

 بگزارد . 

 درست است . ،  گزاردن نماز سنت مطلق جز در اوقات مکروه  ـ

 

 بزرگ ترین نمازهای سنت به ترتیب عبارتند از : 

رواتب قبل و  -1رکعت فجر )قبل از نماز صبح (  دو -2وتر   -3

نماز متعلق به عمل  -5نماز ضحي   -4بعد از نمازهای پنجگانه 
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المسجد ، استخاره ، حاجت  َتحیَةِخاص همچون : احرام ، طواف ، 

، خروج از منزل و دخول به منزل ، دارالشِّرک ، سرزمين ، توبه 

، شروع جهاد ، جدید ، خروج از حمام ، بازگشت از مسافرت 

در سنت مطلق و خود ،  زفاف ، سنت وضو ، هر یک در وقتِ

 . پس از آنها قرار دارد رتبه 

 

 اوقات مکروه

در شبانه روز  سه وقت برای گزاردن نماز سنت ، مکروه تحریمي 

 است و نماز در آن اوقات باطل مي باشد .

از  پس از گزاردن نماز صبح تا خورشيد به اندازه  نيزه ای  -3

 افق فاصله بگيرد .

وقتي که خورشيد به وسط آسمان مي رسد تا گذشتن از آن   -2

 و داخل شدن به وقت نماز ظهر 

 بعد از گزاردن نماز عصر تا غروب کامل خورشيد   -1
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المسجد ، سجده شکر ، سجده  تحیَةِـ  نمازهای سنت وضو ، 

( رفتگي، نماز جنازه ، نماز باران و نماز کسوف)خورشيد گتالوت 

 بدون کراهت در تمام اوقات درست مي باشند . 

 قضای نماز واجب در هر وقت ) و اوقات مکروه ( ایرادی ندارد.   ـ

دو رکعت نماز استخاره و دو رکعت نماز احرام در اوقات یاد   ـ

 شده باطل مي باشد . 

 سجده تالوت

سجده تالوت ، سجده ای است که هنگام تالوت و یا شنيدن 

مورد مي باشند  34جده ، گزارده مي شود . آیات سجده آیات س

 که عبارتند از : 

                              49نحل /  -1            35رعد /  -2          206اعراف /  -3

  38حج / -6            85مریم /  -5         307اسراء /   -4

 25نمل /   -9            60فرقان / -8              77حج /  -7

 62نجم /    -32        17فصلت /  -33         35سجده /  -30

   39علق /  -34       23انشقاق /   -31
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 چگونگي بجا آوردن سجده تالوت : 

نيت ، همچون نيت نماز : نيت دارم سجده تالوت بجا مي   -3

 آورم برای خدا اهلل اکبر 

 ه سجده رود . همراه با گفتن  اهلل اکبر  ب  -2

در سجده تالوت مستحب است بگوید :  )) سَجَدَ وَجْه يَ   -1

لِلَّذِی خَلَقَهُ وَ صَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمعَهُ وَ بَصَرَهُ ب حَولِهِ وَ قُوَّتِهِ فَتَبَارَکَ 

 اهللُ اَحسَنُ الخَالِقِين (( .

اگر در سجده دعا و ذکر دیگری بخواند و یا هيچ ذکری نخواند   

 رادی ندارد .ای

سر را از سجده برداشته و همچون نماز با گفتن  اهلل اکبر    -4

 سالم دهد . 

سجده تالوت  ام نماز خواندن هم ، شخص مي توانددر هنگـ  

. امّا نيازی به آوردن نيت و دادن سالم نيست . بلکه بجا آورد 

 بعد از سجده برخاسته و تالوت یا نماز را ادامه مي دهد . 

نماز جماعت مأموم باید از امام تبعيّت کند اگر امام سجده در  ـ

تالوت بجا آورد او هم به تبعيّت از او سجده بجا بياورد ، اگر امام 
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بعد از تالوت آیه سجده به سجده نرفت مأموم هم نباید سجده 

 تالوت بجا آورد ، در غير این صورت نمازش باطل مي شود . 

، نيست بلکه سجده شکر است ده تالوتسوره ص ، سج 24آیه  ـ

سوره ص (  24و در غير نماز سجده بردن برای آن ) آیه 

سجده برده شود نماز را باطل  اًمستحب است و در نماز اگر عمد

 و ليکن سهواً ایرادی ندارد .
ُ

 سجده شکر

سجده شکر ، سجده ای است همچون سجده نماز که معموالً در 

بال و مصيبت ، و یا دیدن هنگام برخورداری از نعمت و یا رفع 

اشخاص بيمار و مبتال ، به شکرانه گرفتار نبودن و به منظور 

 سپاسگزاری از خداوند متعال بجا آورده مي شود . 

 چگونگي بجا آوردن سجده شکر : 

نيت : )) نيت دارم سجده شکر بجا مي آورم برای خدا اهلل  -3

 اکبر (( .

 جده رود .همراه با گفتن   اهلل اکبر  به س  -2
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در سجده شکر آنچه که بيانگر سپاس برای خدا است گفته   -1

لِّهِ الَّذِی رُ لِلِّهِ (( یا )) اَلحَمدُ لِلشُّکشود همچون : )) اَلحَمدُ لِلِّهِ ، اَ

یش برای اسپاس و ستنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَکُورٌ ((. زَاَذهَبَ عنَّآالْحَ

زدود همانا پروردگار ما آمرزنده خداوندی که غم و اندوه را از ما 

 و بسيار شکر پذیر است . 

با گفتن   اهلل اکبر  سر را از سجده برداشته و همچون نماز   -4

 سالم دهد . 

سجده شکر در هنگام نماز خواندن جایز نيست و سبب باطل   ـ

 شدن نماز مي شود . 

 

 نماز میّت

نجام دهد نماز ميّت فرض کفایه است و اگر فردی آن را ا   

و اگر انجام نشود همه مردم آن تکليف از سایرین ساقط مي شود 

 ر یا روستا گناهکار محسوب مي شوند . شه

کسي که نماز ميّت را مي خواند باید وضو  داشته باشد و      

ایستاده و رو به قبله بایستد و نماز ميّت رکوع و سجود ندارد و 
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مي شود و در صورت  بعد از غسل ميّت تا هنگام دفن خوانده

امکان با جماعت و در سه صف برگزار مي شود و امام نماز ميّت 

 را به صورت سریه ) و آهسته ( مي خواند . 

 چگونگی ادای نماز میّت : 

نيت : نيت دارم فرض کفایه این ميّت ) یا اموات (  را با   -3

 جماعت یا امامت بجا مي آورم برای خدا  اهلل اکبر .

 سوره حمد  خواندن -2

 م ) اهلل اکبر ( تکبير دوِّ -1

ل ِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ عَلَي ادن بر پيامبر )ص( : اَللهُمَّ صَصلوات د -4

آل  مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَيتَ عَلَي اِبرَاهِيمَ وَ عَلَي آل  اِبرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ 

 اِنَّکَ حَمِيدٌ مَج يدٌ . 

  تکبير سوّم ) اهلل اکبر (  -5

هُمَّ ميّت : برای مرد ) مذکر ( حداقل آن : اَللِّدعای خير برای  -6

اَللهُمَّ اغْفِر لَهَا وَارْحَمهَا . وکاملتر آن اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمهُ  برای مؤنث : 

للهُمَّ اغْفِر لِحَي ِّناَ وَ مَي ِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِب نَا و صَغِير نَا وَ کَب ير نَا وَ : 
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نَا وَ اُنثَانَا  اَللهُمَّ مَن اَحيَيتَهُ مِنَّا فَاَحي هِ عَلَي الْاِسالَم وَ مَن ذَکَر 

 .تَوَفَيتَهُ مِنَّا فَتَوَفَهُ عَلَي الْاِیمَان 

اگر ميّت دو نفر مذکر یا مؤنث باشند باشند : اَللهُمَّ اغْفِر لَهُمَا 

و مؤنث با  وَارْحَمهُمَا . و اگر بيش از دو نفر مذکر باشند یا مذکر

هم باشند اَللهُمَّ اغْفِر لَهُم وَارْحَمهُم و اگر بيش از دو نفر مؤنث 

 باشند اَللهُمَّ اغْفِر لَهُنَّ وَارْحَمهُنَّ ، گفته مي شود . 

برای کودک نابالغ : اَللهُمَّ اجْعَلهُ ) اجْعَلهَا  برای مؤنث ( فَرطَاً 

ِذُخراً وَ ( وَ سَلَفاً وَ لِاَبَوَیهِ ) لِاَبَوَیهَا  وَاِعتِبَاراً وَ شَفِيعاً وَثَقِل ب هِ )  ع َظة 

 َافْر غ  الصَّبرَ عَلَي قُلُوب ه ماَ  وَ ب هَا ( مَوَاز ینَهُمَا

 تکبير چهارم : اهلل اکبر  -7

برای مؤنث (  خواندن این دعا : اَللهُمَّ الَ تَحر منَا اَجرَهُ ) اَجرَها  -8

 دَها ( وَاغْفِر لَناَ وَ لَهُ ) لَهَا ( وَ الَ تَفتِنَّا بَعدَهُ ) بَع

ِاَلسَّالَمُ عَلَيکُم وَ  سالم دادن . ابتدا به طرف راست  -9   اهلل   َرحَمة 

ِو سپس به طرف چپ اَلسَّالَمُ عَلَيکُم وَ   اهلل    َرحَمة 
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هِ وَ صَلَّ اهللُ عَلَي نَب يّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِهِ و اَصحَاب هِ و اَتبَاعِ      

عِبَادِکَ الصَّالِحِين .   ة لدِِّین . وَاجْعَلنَا مِن زُمرَاَجمَعِينَ اِلَي یَوم  ا

 اَمِين ب رَحمَتِکَ یَا اَرحَمَ الرَّاحِمِين . 
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