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 پيشگفتار    
هاى اصلى و اساسى دين اسالم، نماز است يكى از پايه  . 

 .نماز، معيار سنجش ايماِن افراد و مالِك شناخت پرهيزگاران است 
 .نماز، پرچم برافراشته دين، و نمازگزاران، امان يافتگان سايه الهى آن هستند 

عليه السالم از  در روايت آمده است آه شخصى نزد امام صادق. نماز، بزرگترين عبادت و برترين تكليف است 
يعنى در انجام اين ) 1(نمازش چگونه است؟: آرد، پس از تعريفها و ستايشها، حضرت پرسيد ديگرى تعريف مى

آه او براى نماز قائل استها بسته به مقدار اهميتى است  آوشد؟ همه آن نيكى وظيفه مهم چقدر مى . 
در راه برپاداشتن اين فريضه الهى، هر چه تالش شود زياد نيست، بلكه همه تالش انديشمندان اسالم و دلسوختگان  
مكتب حق و حتى پيكار مجاهدان صحنه نبرِد با باطل، در راه برپايى اين عبادت بزرگ بوده است، بنابراين، توجه 

 و تشويق و ترغيب و راهنمايى و يارى آن عزيزان بلكه واداشتن آنان به نماز آموزى و دادن نسل نو به اهميت نماز
مندان به فرداى سعادتمندانه جامعه اسالمى است، پس برماست آه براى بيشتر بها  نمازخوانى، وظيفه همه عالقه

بها، داستانها، تابلوها، فيلمها و ها، آتا دادن به اين اصل از اصول عملى اسالم اقدام آنيم، و با تهيه و تدوين جزوه
ره ( عامل يكسويى عبادات)هاى پوچ و بى هدف را به آعبه  اى، نسل سرگردان در پيچ و خم انديشه هر شيوه شايسته

 .نماييم تا در هر زمين و هر زمان بانگ تكبير برآيد و روح نماز، هميشه زنده بماند
اند و هر يك به نوبه خود مفيد بوده و   راستا زحمتهاى فراوانى آشيدهگرچه تاآنون، دانشمندان و نويسندگان، در اين 

قابل ستايش است ولى شايد اين نوشته هم آه به سبكى نو تدوين شده است، بتواند نوجوانان عزيز را براى آموختن 
 .نماز يارى دهد

ط به فراگيرى نماز، حالت به عالوه آه در اين نوشته تالش شده است تا در ضمن دارا بودن اهّم مسائل مربو 
اختصار را از دست ندهد تا براى اين عزيزان خسته آننده نباشد، و همچنين از بكار بردن اصطالحات و لغات 

 .مشكل پرهيز گشته است، مگر در حال ناچارى، آه در آن موارد هم، در پاورقى توضيح داده شده است
حاضر را به تمام نوجوانان و جوانان عزيز آه در آغاز بلوغ و ما با ارج نهادن به تمام تالشهاى پيشين، نوشته  

اميد است آه مورد قبول حضرت حق و توجه آنان . آنيم باشند تقديم مى تكليف، به فكر سعادت دنيا و آخرت خود مى
 .قرار بگيرد

  
 ربَّنا تقبَّل ِمنَّا اّنك أنَت السَّميُع الَعليم    
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 چرا نماز بخوانيم؟    
اى زيبا آفريده و همه را از نعمتهاى مورد نيازشان  جهان را آفريدگارى است دانا و توانا آه موجودات را به گونه 

 .برخوردار آرده است
و اختيار عطا آرد تا مندش ساخت، و به او قوه انتخاب  آنگاه از ميان آنان، انسان را برگزيد و از نعمت عقل بهره 

ها رو آورد و بدينوسيله سعادت  بتواند به آمك آن، راه نيك و بد را تشخيص دهد، از زشتيها دورى آند و به خوبى
 .دنيا و روز واپسين را تأمين آند

توانيم شكر اين همه نعمت را به جا آوريم؟ ايم آه چگونه مى آيا تاآنون با خود انديشيده   
توانيم آفريدگار بزرگ را سپاس گوييم، وظيفه انسانى خود را به  ايم آه چگونه مى اين فكر بودهو آيا هيچگاه به  

 انجام رسانيم و فرمانش را اطاعت آنيم؟
پايان اوست الهى و توجه به قدرت بى هاى بيكران نماز، شكر نعمت  . 

ن در پيشگاه اواى است از بندگى انسا نماز، نزديكترين شيوه ارتباط با خالق يكتا و جلوه  . 
ترين ذآر خدا، موجب آرامش و اطمينان قلبها، مايه صفاى باطن و روشنى روح و روان است نماز، عالى  . 

دهد نماز، همچون نهر آبى است آه نمازگزار، روزى پنج مرتبه خود را در آن شستشو مى  . 
 . جمعه استنماز، بسيج همگانى انسانهاى وارسته، در هر صبح و شام و در هر جماعت و 

دارد نماز، انسان و جامعه را از آارهاى زشت و ناپسند باز مى  . 
 .نماز، در بين واجبات، اهميت بسيار دارد و نمازگزار نزد خداوند، داراى مقامى است بس واال و ارزشمند 

  
  
  
  
  
  

 چگونه نماز بخوانيم؟    
 : را بدانيمبراى آشنايى با چگونگى نماز، الزم است ابتدا اقسام آن 

واجب و ُمستحب: نماز بر دو قسم است  . 
 .نماز واجب، نمازى است آه انجام آن الزم است و ترآش عذاب دارد 

 .نماز مستحبى، نمازى است آه انجام آن نيكوست و پاداش دارد، ولى ترآش عذاب ندارد 
 :نمازهاى واجب دو دسته است 

ز صبح و ظهر نمازهاى هميشگى و هر روزه؛ مانند نما-الف   . 
شود و هميشگى نيست؛ مانند نماز آيات و طواف آعبه  نمازهايى آه در زمانهاى خاّصى واجب مى-ب   . 

  
  

 نمازهاى شبانه روزى 
روز بايد هفده رآعت نماز بخوانيم، بدين ترتيب در هر شبانه  : 

ؤ   دو رآعت نماز صبح     
 نماز ظهرؤ   چهار رآعت   

عتنماز عصرؤ   چهار رآ     
ؤ   سه رآعت نماز مغرب     
 نماز عشاؤ   چهار رآعت   

  
  



  
  
  
  

 چه آسانى بايد نماز بخوانند؟    
يابد تا به اين تكليف عمل آند  رسد لياقت مى نماز تكليفى است از سوى پروردگار و انسان، آنگاه آه به سّن بلوغ مى 

گذارند، از نظر اسالم توّلدى نوين   به سّن تكليف مىروند و پا و آودآان زمانى آه از مرحله آودآى فراتر مى
يابند و چه زيباست آن روز را، آه جشن تكليف است، گرامى بدارند مى . 

  
 سن بلوغ 

و بايد وظايف شرعى خود را ) 2(شوند پسرها، پس از تمام شدن پانزده سال و دخترها در پايان ُنه سالگى بالغ مى 
وانان نيز اگر نماز بخوانند، پاداش و ثواب خواهند داشت و چه خوب است آه گرچه آودآان و نوج. بجا آورند

 .نوجوانان از سالهاى پيش از بلوغ، براى آمادگى، نمازهاى پنج گانه شبانه روز را بخوانند
شود و چون هر سال قمرى سيصد و پنجاه و چهار روز و  بايد توّجه داشت آه سنِّ بلوغ، با سال قمرى حساب مى 

باشد اعت است، ده روز و هيجده ساعت از سال شمسى آمتر مىشش س . 
آيد، و  به دست مى( سن تكليف دختر) ساعت از نه سال شمسى، نه سال قمرى 18 روز و 96بنابراين، با آم آردن  

گردد معلوم مى( سن تكليف پسر) ساعت از پانزده سال شمسى، پانزده سال قمرى 6 روز و 161با آم آردن  . 
و و بجاست آه پدران و مادران، تاريخ توّلد فرزندان خود را، طبق سال قمرى ثبت آنند و زمان بلوغشان چه نيك 

 .را به آنان متذآر شوند و يادآورند
  
  
  
  
  

 وقت نماز    
 وقت نمازهاى پنجگانه 

هاى اسالم، متناسب با وضع زندگى بشر و نيازهاى واقعى اوست تمام برنامه  . 
روز، آن هم زمانهايى مناسب براى  يابيم آه تنها مقدار معينى از شبانه ازهاى واجب توجه آنيم، مىاگر به وقت نم 
انجام نماز در نظر گرفته شده است تا انسان بتواند عالوه برارتباط با پروردگار و صفا بخشيدن به روح و روان و 

افزون بر آن، . نيازهاى زندگى تالش آندنيرو گرفتن از خالق يكتا، به خوبى و در فرصت آافى براى برآوردن 
دهد و چنين نيست آه  ريزى در آارهاى فردى و اجتماعى عادت مى وقت منظم نماز، انسان را به نظم و برنامه

انسان هر وقت بخواهد بتواند نماز واجبش را بخواند، بلكه نماز خواندن پيش از وقت، باطل است و اگر آسى نماز 
خواند گناه آرده است و اين وظيفه همچنان برعهده اوست و بايد بجا آوردرا در زمان معين آن ن . 

شويم روزى آشنا مى اآنون با وقت نمازهاى شبانه  : 
  

 نماز صبح 
 .وقت نماز صبح، از اذان صبح است تا طلوع آفتاب و بايد در اين فرصت خوانده شود 

  
 نماز ظهر و عصر 

آه نمازگزار بايد در اين فاصله، ابتدا نماز ظهر ) 3(است تا مغرب،( ظهر)وقت نماز ظهر و عصر، از نيمروز  
 .را بخواند و پس از آن، نماز عصر را

  
 نماز مغرب و عشا 

 تا نيمه شب، وقت نماز مغرب و عشا است و بايد نماز - آه آمى بعد از غروب آفتاب است -) 4(از اذاِن مغرب 
 .مغرب، قبل از عشا خوانده شود

انسان، نماز را در اّول وقت بخواند، و هرچه به اّول وقت نزديكتر باشد ثواب بيشترى داردبهتر است   . 



بخواند« قضا»اگر آسى نمازهاى خود را در وقت تعيين شده نخواند گناه آرده و بايد بعدًا به نّيت   . 
 :وقت نمازهاى روزانه در نمودار فرضى    

  
  
  
  
  
  
  

ىوقت نمازهاى غير هميشگ      
    ) شود آه در زمانهاى مخصوص واجب مى ( 

همچنين (. آسوف يا خسوف شود)شود آه زلزله شود يا خورشيد و يا ماه بگيرد  نماز آيات؛ زمانى واجب مى .1 
 .اگر رعد و برق شديد شود يا بادهاى سياه و زرد و سرخ بوزد آه بيشتر مردم بترسند

اگر حّتى يك نفر هم بر مرده نماز بخواند آافى . لمانى از دنيا برودشود آه فرد مس نماز مّيت؛ وقتى واجب مى .2 
 .است

شود نماز طواف؛ دو رآعت است و بعد از طواف خانه خدا، در حج يا ُعمره واجب مى .3  . 
نماز نذر؛ اگر آسى نذر آند آه نمازى بخواند، بايد به آن نذر عمل آند و اگر وقت مخصوصى را براى آن  .4 

 . بايد در همان وقت بخواندمشخص آرده،
  
     
  
  
  
  

 آمادگى براى نماز    
 ُوضو 

آرده، وضوبگيريم؛ يعنى  براى عبادت و بندگى در پيشگاه خداوند مهربان و گزاردن نماز، بايد ابتدا خود را پاآيزه 
از شويماى شاداب، آماده نم  دست و صورت خود را بشوييم و با چهره-شود   به دستورى آه گفته مى- . 

 :امام رضاعليه السالم فرمود 
 » حالى دور باشد و با  ايستد، بايد خود را از آلودگيها پاك آند، از سستى و بى آن آه به عبادت خداى بزرگ مى

5(«.وضو، خود را براى سخن گفتن با خداى توانا، پاك و آماده سازد ) 
آرد آه « ُغسل»رخى موارد بايد به جاى وضو، البته در ب. وضو، سبب پاآيزگى بدن و صفاى روان آدمى است 

پردازيم بعد از درس وضو به آن مى . 
انجام دهد آه با « َتَيمُّم»هرگاه آسى به دالئلى نتواند وضو بگيرد يا ُغسل آند بايد به جاى آن، عمل ديگرى به نام  

 .چگونگى آن نيز آشنا خواهيم شد
  

 چگونه وضو بگيريم؟ 
باشد ، دستها را تا مچ بشوييم، ولى اين شستن، جزو اعمال وضو نمىبهتر است، پيش از وضو  . 

  
گيريم پس اينگونه وضو مى  : 

آنيم؛ يعنى با قصد انجام وضو و براى اطاعت از دستور خداوند عالم، وضو را آغاز  پيش از هر چيز نّيت مى 
آنيم مى . 

  
   آتاب25تصوير ص     

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شستن دستها قبل از وضو مستحب است    
شوييم  مى- از جايى آه موى سر روييده تا چانه -به نّيت وضو صورت را از باال به پايين  .1  . 

  
  
  

   آتاب26تصوير ص     
شوييم پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوك انگشتان، از باال به پايين، مى .2  . 

  
  

  آتاب27دو تصوير ص     
شوييم بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست مى .3  . 

  
  آتاب28تصوير ص     

آنيم؛ يعنى دست را بر  ها با رطوبتى آه بر دست مانده، جلوى سر را مسح مى بعد از شستن صورت و دست .4 
آشيم سر گذاشته و آمى به طرف پيشانى مى . 

  
  آتاب29تصوير ص     

آنيم مسح مى( مفصل)مسح سر، پاى راست را از نوك انگشت تا آخِر روى پا پس از  .5  . 
  

  آتاب30تصوير ص     
شود آنيم و با اين عمل وضو تمام مى و در پايان پاى چپ را مانند پاى راست مسح مى .6  . 

  
  آتاب31تصوير ص     

  
 احكام وضو 

نچه به انگيزه ديگر؛ مانند خنك شدن و يا نشان دادن به باشد و چنا« براى انجام فرمان خداوند»وضو بايد  .1 
 .ديگران وضو بگيرد، صحيح نيست

در مسح سر، الزم نيست دست بر پوست سر آشيده شود، بلكه بر موى جلوى سر هم صحيح است ولى اگر  .2 
 . يا پوست سر را مسح آند- جايى آه مو روييده -موى سر، زياد بلند باشد، بايد بيخ مو 

براى مسح پا، آشيدن يك انگشت دست بر يك انگشت پا آافى است، ولى بهتر است تمام آف دست بر تمام  .3 
 .روى پا آشيده شود



بايد خشك باشد، اگر جاى مسح تر باشد بايد آن را خشك آرد ولى اگر ( جلو سر و روى پاها)محل مسح  .4 
آن نباشد اشكالى نداردرطوبت آن بقدرى آم باشد آه مانع از تأثير رطوبت دست بر  . 

 .اگر چيزى بر صورت يا دستها باشد آه از رسيدن آب به آن جلوگيرى آند، براى وضو بايد بر طرف شود .5 
هاى رنگ و چربى و ِآِرْم در صورتى آه رنگ بدون ِجرم باشد، مانع از وضو نيست،  خط قلم خودآار و لكه .6 

د بر طرف شودولى اگر جرم دارد و روى پوست را گرفته باي . 
اى ديگر باشد؛ مثًال دست چپ را پيش از  وضو بايد به همان ترتيبى آه بيان شد، انجام شود و چنانچه به گونه .7 

 .دست راست بشويد، صحيح نيست
 .وضو گيرنده نبايد بين آارهاى وضو، زياد فاصله بيندازد يا وضو گرفتن را زياد طول بدهد .8 

 .آب وضو بايد پاك باشد .9 
 .اعضاى وضو؛ يعنى صورت، دستها، سر و پاها بايد پاك باشد .10 

 .وضو گرفتن براى قرائت قرآن، خواندن دعا و زيارت مستحب است .11 
ها برساند آسى آه وضو ندارد نبايد جايى از بدن خود را به اين نوشته .12  : 

 .خط قرآن، ولى ترجمه آن اشكال ندارد × 
ى نوشته شده باشد؛ مانند اللَّه، خدا، اسم خداوند به هر زبان ×  God. 

عليهم السالم و نام حضرت زهراعليها السالم صلى اهللا عليه وآله، اسامى امامان نام پيامبر اآرم ×  . 
  

اى وضوى َجبيره   
نام دارد« َجبيره»زنند  بندند و دوايى آه بر آن مى چيزى آه بر زخم مى .1  . 

 و آب براى آن ضرر دارد، بايد پارچه پاآى و يا چيز ديگرى؛ مثًال چسب بر اگر دست يا صورتمان زخم است .2 
 .آن گذاشته و هنگام شستِن ديگر جاها، بر آن قسمت هم دست تر بكشيم

شود آن را باز آرد، بايد هنگام وضو، دست تر بر آن بكشيم و اگر پارچه يا  اگر روى زخم بسته شده و نمى .3 
 . باشد، بايد پارچه پاآى رويش بگذاريم و دست تر بر آن بكشيمچيزى آه روى زخم است، نجس
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اى آه نشود روى آن را مسح آرد؛ چنانچه جايى از محل مسح  زخم باشد، به گونه( محل مسح)اگر سر يا پا  .4 
ا زخم و ديگر انگشتان سالم است، بايد بر قسمت سالم باقى است بايد همان قسمت را مسح آنيم؛ مثًال دو انگشت پ

دست بكشيم و وضو صحيح است، و اگر جاى مسح باقى نيست؛ مثًال تمام پا، باندپيچى شده است، بايد روى همان 
6.(را مسح آنيم ) 

ن اگر به جهتى ديگر، غير از زخم؛ مثًال شكستگى، آب براى اعضاى وضو ضرر داشته باشد، بايد به هما .5 
اى بگيريم دستورى آه گفته شد، وضوى جبيره . 

پس اگر قسمت باالى دست يا . اى نيز، صورت و دستها بايد از باال به پايين شسته شود در وضوى جبيره .6 
 .صورت را جبيره پوشانده، ابتدا بايد دست بر آن بكشيم و در ادامه، قسمت پايين را بشوييم

ى بگيرد، بايد به وظيفه خود عمل آند و تيمم تنها آافى نيستا اگر انسان بتواند وضوى جبيره .7  . 
  

  آتاب37دو تصوير ص     
  

 ُغسل 
باشد و يا به سببى ديگر، غسل بر او واجب شود، ) 7(آسى آه ُجُنب. گاهى طهارِت الزم براى نماز، با ُغسل است 

ارتماسى»و « ىترتيب»: توان انجام داد بايد تمام بدن را بشويد، آه به دو صورت مى «. 
  

 غسل ترتيبى 
شود، سپس نيمه راست بدن و بعد از آن نيمه چپ در غسل ترتيبى ابتدا سر و گردن شسته مى  . 

براى غسل آافى است در شستن هر قسمت از بدن، با ريختن يك يا چند مشت آب و آشيدن دست، تمام بدن را  
شود، بشويد همانگونه آه در وضو شسته مى . 



نند وضو بايد براى اطاعت دستور خداوند انجام شودغسل هم ما  . 
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  شستِن سر و گردن . 1    
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  شستِن طرف راست . 2    
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  شستِن طرف چپ . 3    
  

 غسل ارتماسى 
پس اگر به قصد غسل آردن و اطاعت . براى غسل ارتماسى، بايد آب به قدرى باشد آه تمام بدن زير آب برود 

 .فرمان خداوند داخل نهر آب يا استخر يا دريا رفته و آب تمام بدن را فراگيرد غسل صحيح است
  
  
  
  
  

ب آتا42تصوير ص       
  

 تيّمم 
اگر آب براى وضو يا غسل موجود نيست، يا آب براى بدن ضرر دارد، يا براى انجام وضو و غسل وقت نباشد، يا  

آنيم؛ يعنى با خضوع تمام در مقابل  نگه داشتن آب براى آشاميدن و حفظ جان الزم باشد، به جاى آن تيّمم مى
زنيم و بر پيشانى و دو طرف آن،  سنگ يا ريگ يا آلوخ مىپروردگار عالم، آف هر دو دست را باهم، بر خاك يا 

آشيم و سپس آف دست چپ را بر تمام پشت دست  از جايى آه موى سر روييده تا روى ابروها و باالى بينى مى
8.(آشيم آشيم و بعداز آن آف دست راست را بر تمام پشت دست چپ مى مى( از مچ تا نوك انگشتان)راست  ) 

عليه السالم از تيمم آردن بر  حضرت على. آنيم، بايد پاك و تميز باشد ى آه بر آن تيمم مىخاك يا چيز ديگر 
نهى آرد( آه معموًال آلوده است)ها  خاآهاى آنار آوچه . 

 .تيمم هم مانند وضو و غسل بايد براى رضاى خداوند و عمل به دستور او انجام شود 
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 زدن آف دو دست بر زمين .1    
 .براى تيّمم بايد انگشتر را از دست بيرون آوريم و اگر مانع ديگرى بر پيشانى يا دستها وجود دارد بر طرف آنيم 
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 آشيدن دستها بر پيشانى و دو طرف آن .2    
شده، بايد مقدارى باالتر از مچ را هم مسح آنيم، ولى مسح بين انگشتان براى آنكه يقين آنيم تمام پشت دست مسح  

 .الزم نيست
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 آشيدن دست چپ بر دست راست .3    
براى تيّمم بايد آف دست را بر پيشانى و روى دستها بكشيم، و اگر پيشانى يا دستها از زير آن آشيده شود، صحيح  

يستن . 
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 آشيدن دست راست بر دست چپ .4    
  

 لباس نمازگزار 
 .بهتر است براى نماز بهترين و تميزترين لباس را بپوشيم .1 

 . الزم نيست- تا مچ -ها و پاها  پوشاندن صورت و دست دخترها بايد در نماز تمام بدن را بپوشانند ولى .2 
 .لباس نماز بايد پاك باشد .3 

پوشيم از خودمان باشد، يا اگر مال ديگرى است، با اجازه و  لباس نماز بايد ُمباح باشد؛ يعنى لباسى آه مى .4 
مراعات ادب در پيشگاه پروردگار و نيز ( پاك و مباح بودن)رعايت اين دو شرط . رضايت صاحبش بپوشيم

 .رعايت حقوق ديگران است
  

زارمكان نمازگ   
 .مكان نمازگزار نيز بايد مباح باشد .1 

در سجده، جاى پيشانى، زانوها و نوك . دهد، بايد پاك باشد جايى آه پيشانى را در هنگام سجده بر آن قرار مى .2 
 .انگشتاِن پا، بيش از چهار انگشِت بسته، پست و بلند نباشد؛ يعنى بر زمين هموار نماز بخواند
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نماز در مسجد حتى اگر به تنهايى »: در روايت آمده است. است« مسجد»هترين مكانها براى نماز خواندن ب .3 
نشستن در مسجد به انتظار نماز، عبادت است»و « باشد، از نماز جماعت در خانه بهتر است .« 

  
 احكام مسجد 

 .مكروه است همسايه مسجد، در غير مسجد نماز بخواند .1 
مه به مسجد رفتن و ديرتر از همه از مسجد بيرون آمدن مستحب استزودتر از ه .2  . 

 .تميز آردن مسجد ثواب بسيار دارد و نجس آردن آن حرام و تطهير آن واجب است .3 
 به قصد َتحّيت و -خواند مستحب است دو رآعت نماز  رود اگر نماز واجب نمى وقتى آه انسان به مسجد مى .4 

 . بخواند-احترام مسجد 
مكروه است( بدون آن آه در آن نماز بخوانند)محل عبور قرار دادن مسجد  .5  . 

 .خوشبو آردن خود و پوشيدن بهترين لباسها براى رفتن به مسجد مستحب است .6 
ثواب بيشترى دارد( غريب است)نماز خواندن در مسجدى آه نماز خوان ندارد  .7  . 

خواهد نماز بخواند هر چند نمىمستحب است انسان با وضو به مسجد برود،  .8  . 
 .ساختن مسجد و تعمير آن مستحب است .9 



شود، غذا نخورد، در آارها با او مشورت نكند، همسايه  مستحب است انسان با آسى آه در مسجد حاضر نمى .10 
 .او نشود، از او زن نگيرد و به او زن ندهد
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  ُقبا، اولين مسجدى آه به دستور پيامبر خداصلى اهللا عليه وآله ساخته شدمسجد    
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 ِقبله 
. است و مسلمانان بايد رو به آن نماز بخوانند« قبله»خانه آعبه آه در شهر مّكه و در مسجدالحرام قرار دارد،  

خواند، آافى است گويند رو به قبله نماز مىآسى آه بيرون شهر مكه و دور از آن است، اگر طورى بايستد آه ب . 
اسالم آعبه را آانون يكتاپرستى معرفى آرده است و به مسلمانان دستور داده تا در هر نقطه از جهان آه باشند، به  

 .سوى آن نماز بخوانند تا عاملى شوند براى وحدت، هماهنگى، نظم عبادت آنندگان و نمازگزاران
است و ( بنيانگذاران خانه توحيد)ن، گراميداشت خاطره حضرت ابراهيم و اسماعيل رو به قبله نماز گذارد 

گيرى خدايى عبادت اى است زيبا از جهت نمونه . 
اين امر اختصاص به نماز ندارد، بلكه ذبح حيوان هم بايد به سوى اين خانه باشد تا پاآيزه و حالل گردد، و خوب  

سپارند   قبله انجام شود و در پايان زندگى، آنگاه آه بدن را به خاك مىاست آه خواب و خوراك انسان نيز به سوى
 .بايد رو به قبله بگذارند

خواندند، از آن پس براى حفظ استقالل  مسلمانان تا سال دّوم پس از هجرت به سوى مسجداألقصى نماز مى 
 .مسلمانان، از طرف خداوند دستور آمد آه به سوى آعبه نماز بخوانيد

54ير ص تصو      
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 َاذان 
 » شعار توحيدى مسلمانان است« اذان . 

 » ، شهادت بر يگانگى خداوند و رسالت پيامبر خداوند است«اذان . 
 » بانگ بيدار باش براى عبادت پروردگار جهان است« اذان . 

 » اعالم فرا رسيدن وقت نماز است« اذان .  
ين لحظات شب، هنگام تاريك شدن هوا، در هر منطقه اسالمى با آهنگ هنگام سپيده صبح، ظهر، و در نخست 

وقت نماز فرا رسيده»: شود آه نواز اذان، به همه اعالم مى روح « 
شود اذان اينگونه گفته مى  : 

  مرتبه4َاللَُّه َاْآَبر      .1 
  مرتبه2َاْشَهُد َاْن الِالَه ِاالَّ اللَّه     .2 

  مرتبه2دًا َرُسوُل اللَّه   َاْشَهُد َانَّ ُمحمَّ  .3 
  مرتبه2َاْشَهُد َانَّ َعلّيًا َوِلىُّ اللَّه     .4 



  مرتبه2َحىَّ َعلَى الصَّلوِة     .5 
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  مرتبه2َحىَّ َعلَى الَفالِح     .6 

  مرتبه2َحىَّ َعلى َخْيِراْلَعَمِل     .7 
  مرتبه2اللَّه َاْآَبُر     .8 

  مرتبه2له ِاالَّ اللَّه   ال ِا  .9 
 .مستحب است در آغاز نماز، ابتدا اذان گفته و سپس نماز را شروع آنيم 

 :بعد از اذان، بهتر است اقامه را هم بخوانيم و سپس نماز را شروع آنيم، بدين ترتيب 
  مرتبه2َاللَُّه َاْآَبر      .1 

ه مرتب2َاْشَهُد َاْن الِالَه ِاالَّ اللَّه     .2   
  مرتبه2َاْشَهُد َانَّ ُمحمَّدًا َرُسوُل اللَّه     .3 

  مرتبه2َاْشَهُد َانَّ َعلّيًا َوِلىُّ اللَّه     .4 
  مرتبه2َحىَّ َعلَى الصَّلوِة     .5 
  مرتبه2َحىَّ َعلَى الَفالِح     .6 

  مرتبه2َحىَّ َعلى َخْيِراْلَعَمِل     .7 
مرتبه 2َقْد قاَمِت الصَّلوُة     .8   

  مرتبه2اللَّه َاْآَبُر     .9 
  مرتبه1ال ِاله ِاالَّ اللَّه    .10 

شويم وار يادآور مى نماز را فهرست) 9(قبل از وارد شدن به متن نماز، بار ديگر، ُمقّدمات  : 
تواند وضو بگيرد، تيمم آند نمازگزار بايد براى نماز وضو بگيرد و اگر نمى .1  . 

 . از آلودگيها پاك آندبدن و لباس خود را .2 
 .بدن خود را با لباس پاك و مباح بپوشاند .3 

 .وقت نماز را رعايت آند، نماز را قبل از وقت شروع نكند و به بعد از وقت هم نگذارد .4 
خواند، مباح باشد مكانى آه بر آن نماز مى .5  . 

 .رو به قبله بايستد .6 
 .بهتر است، اذان و اقامه هم بگويد .7 
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 نماز    
10(َتكبيرُة اِالحرام  ) 

 » در آغاز نماز به معناى جدايى از غير خدا و پيوستن « اللَّه َاْآَبُر»شود، گفتن  آغاز مى« اللَُّه َاْآَبُر»با گفتن « نماز
 .به اوست

 .اعالم بزرگى پروردگار و دورى جستن از تمام قدرتهاى دروغين است 
شود شويم و برخى آارها بر ما حرام مى ا اين تكبير به حريم نماز وارد مىب  . 

خوانيم؛ مثًال نماز ظهر است يا عصر و  آنيم بايد متوجه باشيم آه چه نمازى را مى هنگامى آه نماز را شروع مى 
 اصلى نماز به است و از اجزاى« نّيت»آن را تنها براى اطاعت فرمان خداوند بزرگ بجا آوريم آه اين همان 

آيد شمار مى . 
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 در حال تكبيرةاالحرام    
آند بپرهيزيم از آغاز تا پايان نماز بايد از اين آارها آه نماز را باطل مى  : 

 .خوردن و آشاميدن .1 
 .روى از قبله بر گرداندن .2 

 .سخن گفتن .3 
 .خنديدن .4 
 .گريستن .5 

 .بهم زدن صورت نماز، مثل راه رفتن .6 
 .آم يا زياد آردن اجزاى اصلى نماز؛ مانند رآوع .7 

مستحب است، دستها را تا مقابل گوشها باال ببريم« اللَّه َاْآَبُر»هنگام گفتن   . 
  

 َقرائت 
خوانيم سوره َحمد را مى« اآبر اللَُّه»پس از گفتن   : 

  ا لرَّْحمِن ا لرَّحيِمِبْسِم ا للَِّه    
ِإْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتقيَم × ِإيَّاَك َنْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتعيُن × ماِلِك َيْوِم الّديِن  × َالرَّْحمِن ا لرَّحيِم ×  َاْلَحْمُدِللَِّه َرّبِ  اْلعاَلميَن   

َلْيِهْم َوَلاالضَّاّليَنَغْيِراْلَمْغُضوِب َع× َعَلْيِهْم  ِصراَط الَّذيَن َأْنَعْمَت×    × 
توان سوره توحيد را خواند خوانيم، به عنوان نمونه، مى پس از سوره حمد، يك سوره ديگر از قرآن را مى  : 

  
 سوره توحيد 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيِم    
َو َلْم َيُكْن َلُه ُآُفوًا َاَحٌد× ْد َلْم َيِلْد َوَلْم يُوَل×  َاللَُّه الصََّمُد  ×  ُقْل ُهَو اللَُّه َاَحٌد     × 

بلند بخوانند ولى ( در رآعت اّول و دّوم)پسرها و مردان بايد در نماز صبح و مغرب و عشا، حمد و سوره را  
توانند بلند بخوانند و در نماز ظهر و عصر همه بايد حمد و  دخترها و بانوان، اگر نامحرم صداى آنان را نشنود مى

هسته بخوانندسوره را آ . 
تواند صحيح آن را ياد بگيرد، بايد هر طور آه  انسان بايد نماز را ياد بگيرد آه غلط نخواند و آسى آه اصًال نمى 

تواند بخواند و بهتر آن است آه نماز را به جماعت بجا آورد مى . 
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 در حال قرائت    
  

 رآوع 
گوييم گذاريم و مى آنيم و دستها را به زانوها مى پس از تمام شدن حمد و سوره سر به رآوع خم مى  : 

 »ُسْبحاَن َربَِّى اْلَعظيِم َو ِبَحْمِدِه«    
ُسْبحاَن اللَِّه، ُسْبحاَن اللَِّه، ُسْبحاَن اللَِّه»: گوييم و يا مى  « 
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 در حال رآوع    
  

 َسجده 
رويم و هفت عضو بدن؛ يعنى پيشانى، آف دو دست،  و آنگاه به سجده مى( ايستيم مى)سپس سر از رآوع برداشته  

گوييم سر زانوها ونوك انگشتان بزرگ پا را بر زمين گذاشته ومى : 
  

    » اْلَاْعلى َو ِبَحْمِدِه ُسْبحاَن َربَِّى « 
آنيم را سه مرتبه تكرار مى« ُسْبحاَن اللَِّه»يا   . 

 .در سجده نماز، بايد پيشانى را روى خاك يا سنگ ياچيزهاى ديگرى از زمين بگذاريم 
شود نيز صحيح است رويد و براى خوراك و پوشاك انسان مصرف نمى سجده بر چيزهايى آه از زمين مى  . 

اى است آه نمازگزار همراه خود دارد تا  پاآيزهُمهر نماز آه بيشتر در بين ما معمول است، در حقيقت قطعه خاك  
 .براى سجده، پيشانى را روى آن بگذارد



  
 سجده دّوم 

آوريم نشينيم و بار ديگر به سجده رفته و سجده دّوم را مانند سجده اّول بجا مى پس از سجده اّول، مى  . 
ايم، بنابراين  رسد؛ يعنى تا بدينجا، رآعت اّول نماز را خوانده با تمام شدن سجده دّوم، يك رآعت نماز به پايان مى 

 :بطور خالصه، رآعت اّول نماز عبارت است از
در آغاز نماز« اللَّه اآبر»گفتن )تكبيرُةاِالحرام  .1  (. 

خواندن حمد و سوره)قرائت  .2  (. 
 .رآوع و ذآر آن .3 

 .دو سجده و ذآر آنها .4 
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 در حال سجده    
 رآعت دّوم 

اى ايجاد شود، از جا  پس از تمام شدن رآعت اّول نماز، بدون آن آه صورت نماز به هم بخورد و يا فاصله 
خوانيم ايستيم و حمد و سوره را به همان ترتيبى آه در رآعت اّول نماز گفته شد، مى برخاسته، بار ديگر مى . 

  
 ُقنوت 

 دّوِم نمازهاى روزانه، بعد از تمام شدن حمد و سوره و قبل از رآوع، مستحب است، دستها را روبروى در رآعت 
گويند« قنوت»صورت گرفته و دعايى بخوانيم؛ اين عمل را  . 

توان اين دعا را خواند در قنوت مى  : 
 َربَّنا اِتنا ِفى الدُّنيا َحَسَنًة    

َعذاَب النَّاِرَو ِفى اآلِخَرِة َحَسنًة و ِقنا       
تر باشد، حسابرسى او در روز قيامت  آسى آه قنوت نمازش طوالنى»: پيامبرخداصلى اهللا عليه وآله فرمود 

11(«.تر است راحت ) 
آوريم ها را مانند رآعت اّول بجا مى پس از قنوت، رآوع و سجده  . 

  
  
  
  

  آتاب73تصوير ص     
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  قنوتدر حال    
  

 َتَشهُّد 
بخوانيم؛ يعنى « تشهد»ايم  در رآعت دّوم هر نماز، پس از تمام شدن سجده دّوم بايد در حالى آه رو به قبله نشسته 

 :بگوييم
 َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ ا للَُّه َوْحَدُه ال َشريَك َلُه    

  َو َاْشَهُد َانَّ ُمحمَّدًا َعْبُدُه و َرُسوُلُه    
 َالَّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمحمٍَّد َو اِل ُمحمٍَّد    

  
 سالم 

شود و اگر نماز دو رآعتى باشد؛ مانند نماز صبح، بعد از تشهد، با گفتن سالم،  تا اينجا رآعت دّوم نماز هم تمام مى 
گوييم آنيم؛ يعنى مى نماز را تمام مى : 

  اللَِّه َو َبَرآاُتُهَالسَّالُم َعَليَك َايُّها ا لنَِّبىُّ َو َرْحَمُة    
 َالسَّالُم َعَلْينا َو على ِعباِداللَِّه الّصاِلحيَن    

 َالسَّالُم َعَلْيُكْم َو َرْحَمُة اللَِّه َو َبرآاُتُه    
خوانيم سه رآعتى يا چهار رآعتى باشد، بايد در رآعت  اآنون نماز صبح را فرا گرفتيم و چنانچه نمازى آه مى 

ندن تشهد، بدون آن آه سالم نماز را بگوييم، بايستيم و رآعت سّوم نماز را بخوانيمدّوم، بعد از خوا . 
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 در حال تشهد و سالم    
  



 رآعت سّوم 
بخوانيم، ولى در رآعت سّوم نماز هم مانند رآعت دّوم است، با اين تفاوت آه در رآعت دّوم بايد حمد و سوره  

گوييم خوانيم و يا به جاى حمد، سه مرتبه مى را مى« حمد»رآعت سّوم، سوره و قنوت ندارد و فقط  : 
    » 12(«ُسْبحاَن اللَِّه َو اْلَحمُدِللَِّه َوالِالَه ِاالَّاللَُّه َو اللَُّه َاْآَبُر ) 

تشهد بخوانيم و با سالم، نماز را پايان ( سّومدر رآعت )خوانيم، بايد بعد از سجده دّوم  پس اگر نماز مغرب مى 
 .دهيم

  
 رآعت چهارم 

( در رآعت سّوم)ها  نماز ظهر يا عصر يا عشا؛ پس از سجده: خوانيم چهار رآعتى باشد؛ يعنى اگر نمازى آه مى 
و در پايان نماز؛ دهيم  ايستيم و رآعت چهارم را مانند رآعت سّوم انجام مى بدون آن آه تشهد يا سالم را بخوانيم، مى

آنيم خوانيم و نماز را تمام مى نشينيم و تشهد و سالم را مى يعنى پس از سجده دّوم مى . 
  

 خالصه نماز 
شود و ياد  اآنون آه چگونگى نمازهاى روزانه بيان شد، يادآورى اين نكته الزم است آه؛ آنچه در نماز خوانده مى 

باشد، پس هرگز يادگيرى نماز را دشوار ندانيم، و اين دستور زندگى  گرفتن آنها الزم است، تنها بيست جمله مى
توان  ساز اسالم را آوچك نشماريم بلكه با چند ساعت صرف وقت و چند مرتبه تكرار اين جمالت، به آسانى مى

شويم هاى تكرارى، بيست جمله واجب نماز راياد آورمى براى توّجه بيشتر، با حذف جمله. نماز را فرا گرفت : 
 »َاللَُّه َاْآَبر«  .1 

 »ِبْسِم ا للَِّه ا لرَّْحمِن ا لرَّحيِم«  .2 
  »َاْلَحْمُدِللَِّه َرّبِ  ا ْلعاَلميَن«  .3 

 »َالرَّْحمِن ا لرَّحيِم«  .4 
 »ماِلِك َيْوِم ا لّديِن«  .5 

 »ِإيَّاَك َنْعُبُد َو ِإيَّاَك َنْسَتعيُن«  .6 
 7.  » ُمْسَتقيَمِإْهِدَنا ا لصِّراَط ا ْل « 

 »ِصراَط ا لَّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم«  .8 
  »َغْيِر ا ْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا ا لضَّاّليَن«  .9 

  »ُقْل ُهَو اللَُّه َاَحٌد«  .10 
  »َاللَُّه الصََّمُد«  .11 

 »َلْم َيِلْد َو َلْم يُوَلْد«  .12 
 »َو َلْم َيُكْن َلُه ُآُفوًا َاَحٌد«  .13 

 »ُسْبحاَن َربَِّى اْلَعظيِم َو ِبَحْمِدِه«  .14 
 15.  » اْلَاْعلى َو ِبَحْمِدِه ُسْبحاَن َربَِّى « 

 »َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ اللَُّه َوْحَدُه ال َشريَك َلُه«  .16 
  »َو َاْشَهُد َانَّ ُمحمَّدًا َعْبُدُه و َرُسوُلُه« .17 
 18. » ُمحمٍَّد َو اِل ُمحمٍَّدَالَّلُهمَّ َصلِّ َعلى  « 

 »ُسْبحاَن اللَِّه َواْلَحْمُدِللَِّه َوالِالَه ِاالاللَُّه َواللَُّه َاْآَبُر« .19 
 20. » 13(«َالسَّالُم َعَلْيُكْم َو َرْحَمُة اللَِّه َو َبرآاُتُه ) 

  
 احكام نماز 

عمدًا ذآر رآوع را بگويد، باطل استاگر نمازگزار پيش از آنكه به مقدار رآوع خم شود و بدن آرام گيرد  .1  . 
 .اگر پيش از تمام شدن ذآر واجب، عمدًا سر از رآوع بردارد نمازش باطل است .2 

واجب است بعد از رآوع بطور آامل بايستد و سپس به سجده برود و چنانچه عمدًا بطور آامل نايستد نماز  .3 
 .باطل است

ين برسد و آرام گيرد، عمدًا ذآر سجده را بگويد، نمازش باطل است و اش به زم اگر آسى پيش از آنكه پيشانى .4 
 .چنانچه از روى فراموشى باشد بايد دوباره در حال آرام بودن، ذآر را بگويد

 .نمازگزار بايد بعد از تمام شدن ذآر سجده اّول بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود .5 



 . شدن ذآر، عمدًا سر از سجده بردارد نمازش باطل استاگر نمازگزار پيش از تمام .6 
سجده آنيم آه يادآور جهاد و شهادت برترين ) 14(عليه السالم بهتر است در نماز بر خاك قبر امام حسين .7 

دهد انسانها، در راه مكتب اسالم است و اين عمل، هر روز به ما درس ايثار و فداآارى مى . 
ام است؛ چرا آه سجده حالت بندگى انسان است و عبادت و بندگى تنها در پيشگاه سجده براى غير خدا حر . 8 

 .پروردگار و به دستور او صحيح است
  

 برخى از مستحّبات نماز 
بگوييم« اللَّه اآبر»پس از تمام شدن قرائت و قبل از رآوع، مستحب است  - 1  . 

َسِمَع اللَُّه »: بگوييم و بهتر است اين جمله را هم بگوييم« اللَّه اآبر»بعد از برخاستن از رآوع، مستحب است  - 2 
 .»ِلَمْن َحِمَدُه

بگوييم« اللَّه اآبر»ها و بعد از آنها، مستحب است  قبل از سجده - 3  . 
 :بين دو سجده، مستحب است بگوييم - 4 

 »َاْسَتْغِفُراللََّه َرّبى َو َاتُوُب ِاَلْيِه« 
ِبَحْوِل اللَِّه َو ُقوَِّتِه َاقُوُم َو »:  بر خاستن براى رآعت بعد، مستحب است بگوييمدر پايان هر رآعت و هنگام - 5 

 .»َاْقُعُد
  

 َتعقيب نماز 
 .تعقيب نماز، ادامه دادن حالت عبادت است بعد از نماز 

ا را به مستحب است انسان، بعد از نماز، مقدارى مشغول گفتن ذآر و خواندن دعا و قرآن شود و الزم نيست دعاه 
صلى اهللا عليه وآله به  عربى بخواند و از بهترين تعقيبها، براى همه نمازها، تسبيحات معروفى است آه پيامبر اآرم

معروف است،و آن عبارت است « تسبيحات حضرت زهرا»دختر گراميش حضرت زهراعليها السالم آموخت و به 
 :از

  مرتبه34َاللَُّه َاْآَبُر     
  مرتبه33     َاْلَحمُد ِللَّه 

  مرتبه33ُسْبحاَن اللَِّه      
و صد مرتبه يا  و نيز مستحب است، سجده شكر بجا آوريم؛ يعنى به قصد شكر نعمتهاى پروردگار، به سجده رفته 

ُشْكرًا ِللَّه»: سه مرتبه و يا يك مرتبه بگوييم «. 
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عقيبدر حال ت      
  

 ترجمه نماز 
  » خداوند از هر آس و هر چيز بزرگتر است»: «َاللَُّه َاْآَبُر .« 
  » بنام خداوند بخشنده مهربان»: «ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيِم .« 

  » ستايش، مخصوص پروردگار جهانيان است»: «َاْلَحْمُدِللَِّه َرّبِ  ا ْلعاَلميَن .« 
  » داى بخشنده و مهربانخ»: «الّرحمِن الرَّحيم .« 

  » قيامت)صاحب روز پاداش »: «الّدين ماِلِك َيْوِم (.« 
  » خواهيم پرستيم و تنها از تو آمك مى تنها تو را مى»: «ايَّاَك َنْعُبُد َو ايَّاَك َنْسَتعين .« 

  » ما را به راه راست هدايت فرما»: «ِاْهدناالصِّراَط اْلُمسَتقيم .« 
  » راه آنان آه به آنها نعمت دادى»: «َعْمَت َعَلْيِهمِصراَط الَّذيَن َاْن .« 

  » نه راه آسانى آه بر آنها خشم شده است»: «َغْيِراْلَمغُضوِب َعَلْيِهم .« 
  » و نه راه گمراهان»: «َوالالضَّاّليَن .« 

  » بگو اوست خداى يكتا»: «ُقل ُهَواللَُّه َاَحٌد .« 
  » نياز خداى بى»: «اللَُّه الصََّمُد .« 

  » خدايى آه نه فرزند آسى است و نه فرزندى دارد»: «َلْم َيِلُد َو َلْم يُوَلْد .« 
  » و هيچ آسى، همتاى او نيست»: «َو َلْم َيُكْن َلُه ُآُفوًا َاَحٌد .« 

  » آنم پروردگار بزرگ من پيراسته و ُمنزَّه است و او را ستايش مى»: «اْلَعظيِم َو ِبَحْمِدِه ُسْبحاَن َرّبى .« 
  » ستايم پروردگار من از همه آس باالتر و منزه است و او را مى»: «اْلَاْعلى َو ِبَحْمِدِه ُسْبحاَن َرّبَى .« 

  » همتاست و  دهم آه جز آفريدگار، خدايى نيست و يكتا و بى گواهى مى»: «َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ اللَُّه َوْحَدُه ال َشريَك له
 ».شريك ندارد

  » دهم آه محمدصلى اهللا عليه وآله بنده و فرستاده خداوند است و گواهى مى»: « َانَّ ُمحّمدًا َعْبُدُه َو َرسُوُلهَو َاْشَهُد .« 
  » بر محمد و خاندان او درود فرست! خداوندا»: «الَّلُهمَّ َصلِّ على ُمَحمٍَّد َو اِل ُمحّمٍد .« 

  » خداوند از هر عيبى پاك و منزه است و حمد و سپاس »: «الَّ اللَُّه َواللَُّه َاْآَبرُسْبحاَن اللَِّه َو اْلَحْمُدِللَِّه َو ال ِالَه ِا
 ».مخصوص خداوند است و جز او پروردگارى نيست و خدا بزرگتر و برتر از هر چيز است

  » گار بر تو باد اى پيامبرسالم و رحمت و برآات پرورد»: «السَّالُم َعَلْيَك َايُّهاالنَّبىُّ َو َرْحَمُةاللَِّه َو َبَرآاُتُه .« 
  » و بر بندگان نيكوآار خداوند( نمازگزاران)سالم بر ما »: «َالسَّالُم َعَلْينا َو على ِعباِداللَِّه الصَّاِلحيَن .« 

  » باد( مؤمنين)سالم و رحمت و برآات خداوند بر شما »: «َالسَّالُم َعَلْيُكْم َو َرْحَمُةاللَِّه َو َبَرآاُتُه .« 
  » هم در دنيا و هم در آخرت، به ما نيكى ! پروردگارا»: «النَّاِر اْلاِخَرِة َحَسَنًة َو ِقنا َعذاَب الدُّْنيا َحَسَنًة َو ِفى نا اِتنا ِفىَربَّ

دار عنايت فرما و ما را از عذاب آتش جهنم نگه .« 
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 نماز َجماعت    
است« نماز جماعت» و باعظمت اسالمى، يكى از مراسم پرشكوه  . 

در روايات اسالمى براى شرآت در . نماز جماعت تجّلى وحدت مسلمانان و تشّكل آنان در هر صبح و شام است 
نماز جماعت، ثواب بسيارى شمرده شده است، تا جايى آه اگر تعداد نمازگزاران، بيش از ده نفر باشد، ثواب آن 



خوريم آه حكايت از اهمّيت بسيار زياد نماز  م اسالمى نيز به مسائل بسيارى برمىدر احكا. قابل شمارش نيست
آنيم جماعت دارد و در اينجا به برخى از آنها اشاره مى : 

 .شرآت در نماز جماعت براى همه آس مستحب است، به خصوص براى همسايه مسجد .1 
 .سزاوار نيست آه انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك آند .2 

اعتنايى جايز نيست شرآت نكردن در نماز جماعت، از روى بى .3  . 
 .مستحب است، انسان، صبر آند آه نماز را به جماعت بخواند .4 

شود برتر است، هرچند نماز جماعت اّول وقت  نماز جماعت، از نماز اّول وقت، آه به تنهايى خوانده مى .5 
 .خوانده نشود

شود، از نماز طوالنى آه به جماعت نيست، بهتر است نده مىنماز جماعتى آه مختصر خوا .6  . 
شود، آسى آه نمازش رابه تنهايى خوانده، مستحب است دوباره به جماعت بخواند وقتى آه جماعت برپا مى .7  . 

نان پس بكوشيم تا از اين اجتماع هر روز مسلما. بريم با توجه به مسائلى آه بيان شد، به اهمّيت نماز جماعت پى مى 
 .جدا نمانيم و از ثواب بسيار زياد آن محروم نشويم
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 احكام نماز جماعت 
خواند، به عنوان امام جماعت، پيشاپيش جمعيت  در نماز جماعت، يك نفر با تقوا آه نماز را بطور صحيح مى .1 

آنند  شروع آرده و ديگران در نماز از او پيروى مىايستاده و قبل از ديگران نماز را . 
است« مأموم»و ديگرى « امام جماعت»باشد آه يك نفر  آمترين افراد براى تشكيل نماز جماعت، دو نفر مى .2  . 
خواند، بر ديگران الزم نيست، حمد و  در رآعت اّول و دّوم نماز، وقتى آه امام جماعت حمد و سوره را مى .3 

بخوانند بلكه به قرائت امام گوش فراسوره را    
  
  
  
  

91تصوير       
  
  
  

دهند، ولى بقّيه اعمال نماز را بايد انجام دهند مى  . 
مأموم نبايد پيش از امام، نماز را شروع آند و آارهاى نماز مانند رآوع و سجده را هم نبايد جلوتر از او انجام  .4 

 .دهد
ايستد تر مى  جماعت باشد، بلكه آمى عقبمأموم نبايد جلوتر از امام .5  . 

ها نبايد زياد باشد فاصله بين امام و مأموم و صف .6  . 
 .اگر براى نماز جماعت، اذان و اقامه گفته باشند، بر مأموم، خواندن آنها مستحب نيست .7 

  
     



  
  
  
  

 نماز ُجمعه    
توان خواند، نماز بسيار باعظمت جمعه است نهايى نمىيكى از نمازهايى آه بايد به جماعت خوانده شود و به ت  . 

ترين عبادت سياسى هر هفته خداپرستان است نماز جمعه زيباترين گردهمايى هفتگى مسلمانان و عالى  . 
آند و آنها را با مسائل سياسى و اقتصادى  در اين نماز، امام جمعه نمازگزاران را به تقوا و پاآدامنى توصيه مى 

سازد  آگاه مىجهان اسالم . 
اند قدس سره درباره اهمّيت اين اجتماع باشكوه، چنين نگاشته حضرت امام خمينى  : 

 » و افسوس آه مسلمانان از وظايف . نماز جمعه و دو خطبه آن، از مراسم بزرگ مسلمانان است؛ مانند مراسم حج
ورش، دين سياست است و اين مطلب براى اسالم با تمام ام. اند  اسالمى خود در اين مراسم غفلت آرده-مهم سياسى 

هر آس آه آگاهى آمى از احكام حكومتى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى اسالم داشته باشد آشكار است و هرآس 
15.(«سياست را آه نه اسالم را شناخته ونه گمان آند آه دين از سياست جداست، فردنادانى است ) 
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هاحكام نماز جمع   

و دو قنوت مستحبى دارد؛ يكى در رآعت اّول، قبل از رآوع و ( مانند نماز صبح)نماز جمعه دو رآعت است  .1 
 .ديگرى در رآعت دّوم، پس از رآوع

شود نماز جمعه، اول ظهر روز جمعه و به جاى نماز ظهر خوانده مى .2  . 
 .خواندن دو خطبه، توسط امام جمعه، قبل از نماز، واجب است .3 

ها گوش  خواند، بر شرآت آنندگان واجب است، به خطبه هاى نماز جمعه را مى وقتى آه امام جمعه، خطبه .4 
ها گوش دهد،  ها مكروه است، بلكه اگر به سبب سخن گفتن، نتواند به خطبه دهند، و سخن گفتن به هنگام ايراد خطبه

ستحبى يا آتاب و روزنامه و به آارهايى آه مانع ها، خواندن نماز م همچنين هنگام ايراد خطبه. سكوت الزم است
ها است، خالف است گوش دادن به خطبه . 

اگر آسى به خطبه اّول يا هر دو خطبه نرسد، بازهم، شرآت در نماز جمعه فضيلت دارد و جايگزين نماز ظهر  .5 
شود مى . 
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 مسجد جمعه در مدينه منوّره، جايى آه اولين نماز جمعه برگزار شد    

  
     
  
  
  
  

 نماز مسافر    
بخواند، به شرط آنكه مسافرتش از هشت ( شكسته)انسان بايد در سفر، نمازهاى چهار رآعتى را دو رآعت  .1 

 . آيلومتر است آمتر نباشد45فرسخ آه حدود 
گردد،  رود و چهار فرسخ برمى  از جايى آه نمازش تمام است، مثل وطن حّداقل، چهار فرسخ مىاگر مسافر .2 

 .نمازش در اين سفر هم شكسته است
بخواند و چنانچه ) 16(اگر انسان به جايى سفر آند و بخواهد در آن جا ده روز يا بيشتر بماند بايد نماز را تمام .3 

نجا شكسته است ولى در بين راه هنگام رفتن يا برگشتن از سفر، نماز را بايد ماند نمازش در آ آمتر از ده روز مى
 .شكسته بخواند

در وطن بايد نماز را تمام بخواند، هر چند آمتر از ده روز در آنجا بماند، مثًال از مسافرتى برگشته و چند  .4 
رود ماند و دوباره به مسافرت مى روزى در وطن مى . 

ايى است آه انسان براى زندگى هميشگى خود اختيار آرده است، خواه در آنجا به دنيا آمده وطن، شهر يا روست .5 
 .باشد و وطن پدر و مادرش باشد، يا خودش آنجا را براى زندگى اختيار آرده است
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 نماز آيات    
نماز »ر خدا پرستان است آه به خداى خود پناه آورده، دو رآعت اى رخ دهد، ب وقتى خورشيد يا ماه بگيرد يا زلزله 

گزاردن چنين نمازى آنايه از اين است آه اينگونه حوادث نشانه هايى از قدرت الهى و نظم و . بجا آورند« آيات
 .حساب دقيق عالم طبيعى است

نمايد و همچنين  توجه آفريدگار هستى مىدارد و م هاى بيهوده باز مى خواندن اين نماز، انسان را از ُخرافات و خيال 
شود ها مى سبب فرو نشستن ترس و دلهره و آرامش دل . 

  
 چگونگى نماز آيات 

شود و يا  نماز آيات دو رآعت است و در هر رآعت پنج رآوع دارد و قبل از هر رآوع حمد و سوره خوانده مى 
رويم، سپس  خوانيم و به رآوع مى ، بعد از حمد مىاى را پنج قسمت آرده و قسمت اول را قبل از رآوع اول سوره

رويم، پس از رآوع  خوانيم و به رآوع مى از رآوع برخاسته و بدون خواندن حمد قسمت دوم آن سوره را مى
ايستيم و همچنين تا رآوع پنجم و سپس به سجده  رويم سپس مى خوانيم و باز به رآوع مى قسمت سوم آن را مى

آوريم را هم به همين ترتيب بجا مىرويم و رآعت دوم  مى . 
آنيم بيان مى« اخالص»اآنون به عنوان نمونه، نماز آيات را به شكل آوتاه آن با تقسيم سوره   : 

آنيم نماز را شروع مى« اللَّه اآبر»با گفتن    . 
ييمگو را مى« ِبسم اللَّه الّرحمن الّرحيم»خوانيم و پس از حمد  بعد از تكبير، سوره حمد را مى   . 

ها بايد ذآر رآوع گفته شود در تمام رآوع)رويم  سپس به رآوع مى   (. 



ُقْل ُهَو اللَُّه َاَحٌد»: گوييم داريم و بدون آنكه سوره حمد را بخوانيم، مى از رآوع سر بر مى   «. 
رويم بعد به رآوع دوم مى   . 

َاللَُّه الصََّمُد»: خوانيم پس ار رآوع دوم مى   «. 
رويم مىباز به رآوع    . 

َلْم َيِلْد َوَلْم يُوَلْد»: خوانيم پس از رآوع سوم مى   «. 
خوانيم باز به رآوع رفته، پس از رآوع چهارم مى   : 

 »َو َلْم َيُكْن َلُه ُآُفوًا َاَحٌد«    
رويم سپس رآوع پنجم را بجا آورده، سر از رآوع برداشته و به سجده مى   . 

آنيم آوريم و با تشهد و سالم، نماز را تمام مى  مانند رآعت اول بجا مىپس از سجده دّوم، يك رآعت ديگر،   . 
  

 قنوت نماز آيات 
در نماز آيات هم خواندن قنوت مستحب است و زمان آن، در رآعت دوم، بعد از تمام شدن سوره، قبل از رآوع  

 .پنجم، است
106تصوير       

  
  
  
  
  

 نماز بر مّيت    
نيا برود، پس از انجام غسل و آفن، بايد بر او نماز بخوانند، اين نماز ممكن است توسط يك هرگاه مسلمانى، از د 

 .نفر انجام شود و يا افرادى آن را به جماعت بخوانند
  

 چگونگى نماز مّيت 
ايستد، سر مّيت طرف راست  مّيت را بايد روبروى نمازگزار طورى قرار دهند آه وقتى براى نماز رو به قبله مى 

مازگزار باشدن . 
بدين ترتيب آه نمازگزار با . اين نماز رآوع و سجده و تشهد و سالم ندارد و تنها، پنج تكبير و چند ذآر و دعاست 

آند نماز را شروع مى« اللَّه اآبر»نّيت و گفتن  . 
گويد سپس مى  : 

 .»َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ ا للَُّه َو أنَّ ُمحمَّدًا َرُسوِل اللَّه«    
خواند گويد و بعد مى بعد از آن، تكبير دوم را مى  : 

 .»َالَّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمحمٍَّد َو اِل ُمحمٍَّد«    
 :و بعد از تكبير سوم بايد بگويد 

 .»َالَّلُهمَّ اْغِفْر لِلمُؤِمنيَن َو اْلمؤمنات«    
گويد و بعد از تكبير چهارم مى  : 

    » لمّيتَالَّّلُهمَّ اْغِفْر ِلهذا ا «. 
شود و بعد تكبير پنجم را بگويد و با گفتن تكبير پنجم، نماز هم تمام مى  . 

نماز مّيت اگر به همين مقدار خوانده شود، آافى است، گرچه بهتر است دعاها وذآرهاى مفّصل آن خوانده  
17.(شود ) 
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بايدنماز خواند فن ندارد ولى برتمام شهيدانشهيدى آه در ميدان نبرد جان دهدغسل وآ  . 
  
     
  
  
  
  

 نمازهاى مستحّبى    
گنجد، ولى از آنجا آه عاشقان مايلند در اوقات  چنانكه گذشت، نمازهاى مستحّبى بسيار است و در اين نوشته نمى 

نيز » )18(نافله»ماز مستحّبى ناگفته نماند آه به ن: آوريم فراغت، به مستحّبات بپردازند، برخى از آنها را مى
گويند مى . 

  
هاى روزانه نافله   

دو رآعت، پيش از نماز صبح: نافله نماز صبح  . 
پيش از نماز ظهر( چهار نماز دو رآعتى)هشت رآعت : نافله نماز ظهر  . 

هشت رآعت، پيش از نماز عصر: نافله نماز عصر  . 
چهار رآعت، بعد از نماز مغرب: نافله نماز مغرب  . 

شود نشسته خوانده مى. )دو رآعت، بعد از نماز عشاء: نافله نماز عشاء  .( 
در بين اين نمازها، نافله نماز صبح و نافله نماز عشاء ثواب بيشترى دارد و سفارش زيادترى نسبت به آنها شده  

 .است
  

 نماز شب 
ب بسيار دارد، بدين ترتيبشود و ثوا نماز شب يازده رآعت است آه از نيمه شب تا اذان صبح خوانده مى  : 

ر؛ به نّيت نافله شب( چهار نماز دو رآعتى)هشت رآعت   . 
 .دو رآعت ر؛ به نّيت نماز َشْفع 
 .يك رآعت ر؛ به نّيت نماز َوْتر 

  
 نماز ُغفْيَله 

شود يكى ديگر از نمازهاى مستحبى، نماز غفيله است آه بين نماز مغرب و عشاء خوانده مى  . 
  

  آتاب98تصوير ص     
  
  
  
  

 آتابنامه نماز    
شود براى آشنايى بيشتر نوجوانان و جوانان با نماز و احكام و آداب و آثار آن، برخى از آتابهاى مفيد، معرفى مى  . 

 .نماز چيست، شهيد دآتر بهشتى، دفتر فرهنگ اسالمى .1 
نتشارات بعثت، ا(رهبر معظم انقالب اسالمى)اى  از ژرفاى نماز، سيد على خامنه .2  . 

 .راز نماز، بى آزار شيرازى، انتشارات بعثت .3 
جواد محدثى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى: محسن قرائتى، تدوين: راز نماز، تهيه .4  . 

 .نماز مكتب عالى تربيت، ناصر مكارم، آانون انتشارات محمدى .5 
يغات اسالمىصد و چهارده نكته درباره نماز، محسن قرائتى، سازمان تبل .6  . 

 .چرا نماز بخوانيم، محمد ناصرى، انتشارات بعثت .7 



 .نماز ره رستگارى، سيد حميد علم الهدى، سازمان تبليغات اسالمى قم .8 
 .نماز يا نيايش پروردگار، بهزاد پور، آتابفروشى روى .9 

 .ترجمه نماز و اصول و فروع دين، محمد جواد نجفى، آتابفروشى اسالمى .10 
 .نماز سرود ايمان، سيد حميد علم الهدى، چاپخانه نمونه .11 

 .نماز نيروى مقاومت اسالمى، مصطفى زمانى، پيام اسالم .12 
  
  
     
  
  
  
  
  
  

 خود را بيازماييد    
ى توانند، با استفاده از آنها، آزمون  سؤال از مطالب آتاب نوشته شده است آه مربيان و معّلمان محترم مى17تعداد  

  .از شاگردان خود به عمل آوردند و به برندگان جايزه بدهند
هاى قرآن، حتمًا بايد در نماز خوانده شود؟ آداميك از سوره .1   

حمد»سوره ( الف  « 
قل هو اللَّه»سوره ( ب  « 

هر دو( ج   
 آداميك از نمازهاى واجب حتمًا بايد به جماعت خوانده شود؟ .2 

نماز بر مّيت( الف   
  عيد فطرنماز(  ب 

نماز جمعه(  ج   
ساخته شد، چه نام دارد؟( ص)اولين مسجدى آه به دستور پيامبر اآرم .3   

مسجد قبا( الف   
مسجد الحرام(  ب   

مسجد النبى(  ج   
بهشت است......... نماز .4  . 

آليد( الف   
شرط ورود به(  ب   
آزمون ورودى(  ج   

رسد ا آمده است، محاسبه آنيد در چه تاريخى به سن بلوغ مىبه دني. ش. ه 66/1/12اى در تاريخ  دختر بچه .5  . 
75/1/12( الف   
74/10/7(  ب   
73/11/6(  ج   

  رآعت نماز خواند؟15توان در شبانه روز  در چه صورت مى .6 
در روز جمعه با خواندن نماز جمعه( الف   

در صورتى آه نماز آيات واجب شود(  ب  . 
خوانده باشد و به مسافرت بروددر صورتى آه نماز صبح را (  ج  . 

شود؟ نماز جماعت حداقل با شرآت چند نفر برگزار مى .7   
سه نفر( الف   
دو نفر(  ب   
پنج نفر(  ج   

 قبله اّول مسلمانان چه نام دارد؟ .8 



بيت المقدس(الف   
مسجد االقصى(  ب   

مسجد قبلتين(  ج   
چيست؟« َو َلْم َيُكْن َلُه ُآُفوًا َاَحٌد»ترجمه صحيح  .9   

وهيچ آس همتاى او نيست( الف   
خداوند به هيچ آس نياز ندارد(  ب   

هيچ آس فرزند او نيست(  ج   
 10. » شود؟ در آداميك از رآعات نماز خوانده مى« تشّهد  

در رآعت آخر قبل از سالم( الف   
در رآعت دوم پس از سجده(  ب   

در رآعت دوم و آخر(  ج   
نماز تمام نيست؟در آداميك از اماآن زير  .11   

در وطن( الف   
ماند در سفر، چنانچه ده روز نمى(  ب   

در جايى آه سى روز با حال ترديد مانده است(  ج   
 تفاوت اذان و اقامه چيست؟ .12 

اشهد انَّ علّيا ولى اللَّه»جمله ( الف  « 
در آخر« ال اله اّال اللَّه»جمله (  ب   

قد قامت الصلوة»جمله (  ج  « 
چيست؟« اللَّه الّصمد» جمله ترجمه .13   

خداوند بى نياز است( الف   
خداوند بى همتاست(  ب   

خدا پاك و منّزه است(  ج   
شود آدام است؟ نمازى آه در آن حمد و سوره خوانده نمى .14   

نماز آيات( الف   
نماز مّيت(  ب   

از نمازهاى مستحبى است(  ج   
توانند در نماز نپوشانند؟ ا مىدخترها و بانوان آداميك از اعضاى بدن ر .15   

صورت و دستها تا مچ( الف   
صورت و دستها و پاها تا مچ(  ب   

تمام بدن را بايد بپوشانند(  ج   
 مجموعه رآعات نماز يك شبانه روز، براى مسافر چند تاست؟ .16 

  رآعت13( الف 
  رآعت10(  ب 
  رآعت11(  ج 

شود؟  خوانده مىنافله نماز صبح چند رآعت است و چه وقت .17   
دو رآعت و قبل از نماز صبح( الف   
دو رآعت و قبل از اذان صبح(  ب   

چهار رآعت و بين اذان صبح تا طلوع آفتاب(  ج   
         الحمدلّله اوًال و آخرًا    

  
  

 پاسخنامه    
نام خانوادگى:                   نام  :    
شهرستان:                   استان  :    

    :نشانى 
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 آموزش نماز    
  

 براى نوجوانان    
  
  
  
  
  
  
  
  

زاده محّمدحسين فالح      
 

...................( Anotates )................. 
21، ص 3وسائل الشيعه، ج  (1 . 

 . مراجعه آنيد2252بلوغ عالمتهاى ديگرى هم دارد، براى آشنايى به رساله توضيح المسائل، مسأله  (2
اى، آيةاللَّه تبريزى و آيةاللَّه مكارم، وقت  به نظر برخى از مراجع بزرگوار تقليد از جمله حضرت آيةاللَّه خامنه (3

 .نماز ظهر و عصر از ظهر تا غروب آفتاب است
رود وقت اذان مغرب است  دقيقه پس از غروب آفتاب آه سرخى افق در مشرق از بين مى25 تا 20حدود  (4 . 

275، ص 1لشيعه، ج وسائل ا (5  . 
 .اگر جبيره تمام محل مسح را پوشانده باشد، بايد عالوه بر وضوى جبيره تيّممى نيز انجام دهد (6

 . مراجعه آنيد345المسائل، مسأله  براى آشنايى بيشتر، به رساله توضيح (7
 به نّيت تيمم هر دو دست را بر :اى، دستور تيمم اينگونه است به نظر رهبر معظم انقالب اسالمى آيةاللَّه خامنه (8

رويد   از جايى آه موى سر مى-زنيم و آن را بر تمام پيشانى و دو طرف آن  چيزى آه تيمم بر آن صحيح است مى



آشيم و سپس آف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و آف دست راست را بر   مى-تا ابروها و باالى بينى 
زنيم و سپس آف دست چپ را بر پشت دست راست و  ها را بر زمين مىآشيم و بار ديگر دست تمام دست چپ مى

آشيم بلكه به نظر آيةاللَّه فاضل و آيةاللَّه تبريزى نيز اينگونه تيمم بهتر  آف دست راست را بر پشت دست چپ مى
 .است

شود آارهايى آه پيش از نماز انجام مى= مقدمات نماز  (9 . 
شود به آن تكبيرة  گردد و با شروع نماز، آارهاى غيرنماز حرام مى غاز مىچون با گفتن اين تكبير، نماز آ (10

گويند االحرام مى . 
199، ص 82بحار االنوار، ج  (11  . 

گويند اين جمله را تسبيحات اربعه مى (12 . 
بهتر است، را بگوييم ولى « السالم عليكم و رحمةاللَّه و برآاته»توانيم فقط جمله آخر؛ يعنى  در سالم نماز، مى (13

 . گذشت بگوييم67هر سه سالم را همانگونه آه در ص 
عليه السالم تهيه شده است برخى از ُمهرهاى آربال از تربت امام حسين (14 . 

9، مسأله 234، ص 1تحريرالوسيله، ج  (15  . 
شود در مقابل شكسته آه دو رآعتى شده است به نماز چهار رآعتى، نماز تمام گفته مى (16 . 

 . مراجعه آنيد608ى آشنايى، به رساله توضيح المسائل، مسأله برا (17
 .نافله از آلمه َنْفل است يعنى زيادى، اضافه بر واجب (18


