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رسول خدا )ص (: فرزندان خود را گرامی بدارید و تربیت ایشان را بهتر کنید تا 

 د.آمرزیده شون

عبادتی است که بر انبیای مناز ستون دین و یکی از بهرتین عبادتهاست. و همین طور 

پیشین خود نیز واجب بوده است در روایات مناز به نور،برهان،چراغ،منهاج انبیا،عمود 

دین،قیم دین،راس االمر،اصل اسالم،پرچم ایامن،سیامی دین و همین طور اولین واجب دین 

ت یاماولین چیزی که در قبرای انسان ، اولین چیزی که باید به تازه مسلامن آموزش داد،

 مورد حساب قرار می گیرد و ... توصیف شده است.

ز جمله؛محبوبیت نزد و در روایاتی دیگر می خوانیم که برای مناز گذار آثاری است ا

سالحی علیه کافر،مستجاب شدن  ، بدن طرد شیطان،راحتی،زق،وسیلهر ،فرشتگان،برکت

 دعا،توشه ی آخرت و جواب نکیر و منکر است.

دیگر در مورد ترک عمداً مناز می خوانیم. پیامرب اکرم ) ص (: کسی  و همچنین در روایاتی

که مناز ترک کند )یعنی انسان بدون بیامری و اشتغال مناز را رها کند ( خداوند عملش را 

حبط می کند. و همین طور در روایات بسیاری دیگر از منابع شیعه و اهل سنت می 

 اسالم خارج است. خوانیم: کسی که مناز را عمداٌ ترک کند از

پس تا اینجا به اهمییت مناز پی بردیم و همین طور ترک مناز عمداٌ یک گناه کبیره محسوب 

می شود به طوری آیت الله دستغیب در کتاب گناهان کبیره در این مورد می فرمایند: 

چون وجوب مناز،از احکام رضوری و بدیهی اسالم است.پس کسی که از روی انکارمناز 

و از دین خارج است. زیرا انکار مناز انکار رسالت و قبول نداشنت قرآن مجید  کافرنخواند 

منکر وجوب مناز نباشد و حق بودن قرآن و است، و البته چنین کسی کافر است، و اگر 
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رسالت پیامرب اکرم ) ص ( را قبول دارد ، و معتقد است که مناز از طرف خدا واجب شده 

 ساحمه کاری مناز را ترک کند، چنین شخصی فاسق است.است لیکن از روی تنبلی و م

چشمه ی پاک و پر آبی است که نماز چون  و همین طور از پیامرب اکرم ) ص ( نیز روایت شده است:

 زداید.هر شبانه روز پنج بار خود را در آن شستشو می دهد و چرک و آلودگی از جان و روحش می  نماز گذار در

 وزش مناز به صورت اصولیمبه این روایات و روایات دیگر، اهمییت آ با توجه به این روایات 

 و صحیح برای نسل کودک و نوجوان بیش ازبیش مشخص می شود.

شیوه ی آموزش در این کتاب بسیار آسان و قابل فهم برای کودکان و نوجوانان می باشد و 

 آنان را با زبانی ساده و شیوه ی نو با این فریضه آشنا می کند.

 شد که ذخیره ی برای آخرمتان باشد. انشاءاللهبا

 (تقلید)

شناخت احکام دین در حد نیاز و رضورت الزم است کسی که مجتهد نیست و منی تواند 

 احکام و دستور های الهی را به دست آورد باید از مجتهد تقلید کند.

زاده مرد باشد، عاقل باشد، شیعه ی دوازه امامی باشد،حالل  شرایط مرجع تقلید:

و بنابر اظهر از مجتهدان دیگر اعلم باشد و مجتهد  اشد،آزادباشد،زنده باشد،عادل باشدب

اعلم کسی است که در استخراج احکام ) از منابع آن ( از مجتهدان دیگر استاد تر باشد ، 

 ه دنیا نباشد، آگاه به زمان باشد.حریص ب

 .رددر اصول دین منی توان تقلید ک تذکر: تقلید فقط در فروغ دین می تواند انجام بگیرد و
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 مسائل مربوط به مناز به سه دسته تقسیم می شوند:

مسائلی که مناز گذار قبل از مناز باید رعایت کند و شامل ) احکام  قدمات نماز :الف. مُ

قبله،آداب و احکام مسجد، اذان و اقامه و مواردی که اذان گفنت ساقط می شود}برای 
 ارد به رساله مراجع تقلید یا کتب دینی مراجع شود{و...(توضیح بیشرت این مو 

ا سالم ت مسائلی که مربوط به منت مناز،یعنی از گفنت تکبیرة االحرام ب.مُقارِنات نماز :

 .مناز می شود

له ) برای توضیح بیشرت به رسا .ئلی است که مناز را باطل می کندمسا ج.مُبطِالت نماز :

 مراجعه شود(

 مقدمات مناز

 .مناز گذار باید لباس خود را از نجاسات پاک کند: طهارت الف.

وجه بر آن الزم است مسائل پوشش از مسائلی که قبل از رشوع مناز تیکی  ب. پوشش:

 قدار پوشش و رشایط آن می پردازیم.بیان م هاست و اکنون ب

 . پرسان و مردان یک

عنی کرد که مناز گزار مذکر ) بهرت است عورت را این طوری م باید عورت خود را یپوشانند
 بهرت است از ناف تا زانو را پوشانیده باشد (

 . دخرتان و زناندو

باید متام بدن را بپوشانند بجز دستها تا مچ و پاها تا مچ و صورت به مقداری که در وضو 
 باید شسته شود.

چه در حال بر دخرتان و زنان الزم است که پای خود را از نگاه نامحرمان بپوشانند و چنان
 از است و نامحرمی او را می بیند، باید پاها را بپوشاند.من
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 ج. وضو

وضو آراستگی و پاکیزگی به بدن و روح می دهد و انسان را برای مالقات با پروردگارش 
 آماده می سازد.

 انجام می دهیم. قربة اِلَی اهللوضو را به قصد 

 در وضو باید به موارد زیر توجه کنیم:

 .با آن وضو می گیریم باید پاک، مباح، مطلق باشد آبی که .1
 ظرفی که در آن آب وضو هست باید مباح و از جنس طال و نقره نباشد. .2
 باید وضو را به ترتیب گرفته شود و کارهای آن پشت رس هم انجام شود. .3
 در اعضای وضو مانعی برای رسیدن آب نباشد و اعضای وضو پاک باشد. .4

 :وضو بگیریمدر مواردی که واجب است 

 :برای شش مورد واجب است که وضو بگیریم

 .مناز های واجب ) غیر از مناز میت ( .1
 برای طواف واجب خانه ی خدا .2
 برای سجده ی سهو و تشهد فراموش شده )البته بر حسب احتیاط واجب ( .3
 اگر نذر کرده باشد یا عهد کرده و یا قسم خورده که وضو بگیرد .4
 از بدن خود را به خط قرآن برسانداگر نذر کرده باشد که جایی  .5
 برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده است .6
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 احادیثی در مورد وضو گرفنت:
 پیامرب اکرم ) ص ( : وضو موجب پاکی بدن و آرامش روح و روان می گردد.

 
ای کسانی که ایامن آوردید، چون به مناز بر می خیزید صورت و دستهایتان را تا آرنج 

 (6خود را تا برآمدگی مسح کنید. )قرآن کریم / سوره ی مائده / آیه پاهای بشویید و رس و
 

 قبله

 

خانه ی کعبه در شهر مکه و در مسجد الحرام قرار دارد قبله است و مناز گذار باید طوری 
 بایستد که بگویند رو به قبله مناز می خواند کافی است

انجام می دهد و در سجده سهو  تذکر: برای سجده و یا تشهد فراموش شده که سجده سهو
 احتیاط واجب بر این است که رو به قبله باشد

باالت بی مرخانه و مانند آن در صورتی که فرد به گفنت صاحب منزل و یا مسئول یک مساف
 نباشد می توان اعتامد کرد. ) رساله آیت ا... مکارم شیرازی (

و قبله در میان چهار سمت مختلف هر گاه راهی برای پیدا کردن قبله وجود نداشته باشد 
آن است که چهار ک طرف کافی است ولی احتیاط مستحب بر یک مناز به ی، مردد شود 

و هرگاه در سه طرف یا دو طرف احتامل وجود قبله دهد فقط به مناز به چهار طرف باشد 
 سمت آن ها مناز بخواند.) رساله آیت ا... مکارم شیرازی (

 آداب وضو:

  شستن دو دست .1

شسنت دست ها از واجبات وضو نیست ولی باید دستها از هرگونه نجاست و چرکی که 
 مانع رسیدن آب به دست می شود پاک کنیم.
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 و مستحب است در این هنگام این دعا را بخوانیم:

 

 اَللّهُمَّ اجعَلنی مِنَ التّوّابینَ وَاجعَلنی مِنَ المُتَطَه ّرینَ.

 نندگان و پاکان قرار ده ()یعنی خداوندا مرا از توبه ک

تذکر: شسنت دو دست از واجبات وضو محسوب منی شود و کسی که دوست خود را هنگام 
چ موضو می شوید منی تواند هنگام شسنت دستهای راست و چپ فقط از باال به پایین و تا 

 ها را بشوید. دستید تا نوک انگشتان دست را بشوید و بلکه با

 مضمضه کردن .2

مستحبات است یعنی سه مرتبه آب را در دهان ریخته و می گردانیم و از این عمل از 
 دهان خارج می کنیم و مستحب است که این دعا را بخوانیم:

 

  اَللّهُمَّ لَقِّنی حُجَّتی یَومَ اَلقاکَ وَ اَطلِق لِسانی ب ذِکر کَ 

تلقین فرما و )یعنی خدایا در آن روزی که با تو دیدار می کنم به خود دالیلم را بر من 
 زبانم را برای یاد کردنت آزاد گردان.(

 استنشاق.3

سه مرتبه آب را با دست راست به بینی این عمل از مستحبات وضو است در این عمل 
 برده و برمی گردانیم و مستحب است که این دعا را بخوانیم:

 

 مُّ ریحَهَا وَ رَوحَها وَ طِیبَهااجعَلنی مِمَّن یَشَاَللّهُمَّ ال تُحَرَّم عَلَیَّ ریحَ الجَنَّة  وَ
)یعنی خدایا بوییدن بوی بهشت را بر من حرام مگردان و مرا ازجمله کسانی قرار ده که 

 بوی بهشت و پاکیهای آن را احساس می کنند.(
 
 شستن صورت.4
 

صورت را از جایی که موی رس می روید تا آخر چانه از باال به پایین می شوییم و مستحب 
 این دعا را بخوانییم:است که 
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 دُّ فیهِ الوُجُوهُ وَ ال تُسَوَّد وَجهی یَومَ تَبیَضُّ فیهِ الوُجُوهُاَللّهُمَّ بَیَّض وَجهی یَومَ تَسوَ
)یعنی خدایا در روزی که همه صورتها در آن سیاه است صورت مرا سفید گردان و در روزی 

 که صورتها سفید می گردد صورتم را سیاه نکن.(
 

یم وضویامن یباید صورت و دستها را از باال به پایین شست و اگر از پایین به باال بشوتذکر: 
 باطل است.

 

 .شستن دستها5
ابتدا دست راست و سپس دست چپ را از آرنج تا نوک انگشتان )از باال به پایین( می 

توان به رشط اینکه ب؛ شوئیم . برای شسنت هر قسمت ریخنت یک مشت آب کفایت می کند 
 متامی آن قسمت را شستشو داد و مستحب است که این دعا را بخوانیم:

 

 اَللّهُمَّ اعطِنی کِتابی ب یَمینی وَالخُلدَ فِی الج نان ب یَساری وَ حاسِبنِی حِساباً یسیراً
)یعنی خدایا نامه اعاممل را به دست راستم بده و زندگی ابدی را از جانب چپ به من عطا 

 ز حساب به نرمی محاسبه فرما.(کن و اعاممل را در رو 
 

 و هنگام شسنت دست چپ می خوانیم:
 

اِلی ه ً جعَلها مَغلُولَاَللّهُمَّ ال تُعطِنی کِتاب ی بشمالی وَ ال مِن وَراءِ ظَهری وَ ال تَ

 وذُب کَ مِن مُقًطَّعاتِ النّیران عُنُقی وَ اَعُ
رسم و آن را مانند زنجیر بر  ) یعنی خدایا نامه اعاممل را به دست چپم نده و نه از پشت

 گردنم نیفکن و از پاره های آتش به تو پناه می برم.(
 

البته یک تفاوت بین وضوی پرسان و دخرتان هست و آن هم این هست که پرسان تذکر: 
از پشت آرنج بریزند و دخرتان و زنان باید آب را از جلوی آرنج بریزند و مردان باید آب را 
 ان و زنان می باشد.ردین وضوی مو این تنها تفاوت ب
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 .مسح سر6
دست راست را با تری خودش از فرق رس به طرف پیشانی می کشیم و مستحب است که 

 این دعا را بخوانیم:
 
 

 اَللّهُمَّ غَشَّنی ب رَحمَتِکَ وَ بَرَ کا تِکَ و عَفو کَ
 )یعنی خدایا بگسرتان بر من رحمت و برکات و عفوت را.(

 
مسح رس تری در دست راست منانده باشد منی تواند دست را با آب خارج  تذکر:اگر هنگام

تر کند، بلکه باید از اعضای دیگر وضو، رطوبت بگیرد و با آن مسح کند و بنابر احتیاط 
موی ریش و ابرو کمک بگیرد و اگر در آنها تری نبود، از دست ها رطوبت  یباید اّول از تر 

 اال به پایین مسح کند.بگیرد.و بنابر احتیاط واجب از ب
 

یک قسمت از چهار قسمت رس که مقابل پیشانی جای مسح است و هر جایی این قسمت 
 را به هر اندازه مسح کند، کافی است

 
الزم نیست مسح رس بر پوست آن باشد بلکه بر موی جلوی رس هم صحیح است، ولی 

د، به صورتش می ریزد، کسی که موی جلوی رس او به اندازه ی بلند است که اگر شانه کن
یا به جاهای دیگر رس می رسد، بیخ موها را مسح کند،یا فرق رس را باز کرده، پوست رس را 

 مسح کند.
 

 نباید آب شسنت صورت و مسح رس باهم قاطی شوند که در این صورت وضو باطل است.
 

 .مسح پا ها7
مدگی پا می کشیم و دست راست را با تری خودش بر روی پای راست از رس انگشت تا برآ 

برآمدگی پا می کشیم  انگشت تاسپس دست چپ را با تری خودش بر روی پای چپ از رس 
 و مستحب است این دعا را بخوانیم:

 الَقدامُ وَ اجعَل سَعیی فی ما یُرضیکَ عَنّیااَللَّهُم ثَبَّتنی عَلَی اُلصَّراطِ یَومَ تَز لُّ فِیهِ 

 الِکرام الجَالل  وَ ایا ذَ
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 لخدایا در روزی که قدمهای مردم بدکار در آن می لرزد قدم هایم را بر روی پ )یعنی
رصاط محکم گردان و سعیم را در آنچه که تو از آن راضی می شوی قرار بده، ای صاحب 

 جالل و کرامت.(
تذکر: در موقع مسح رس و پاها جای مسح باید خشک باشد و اگر جای مسح ، خیس تر از 

 و باطل است.رطوبت دست باشد وض
 

در مسح رس وپا باید دست را روی آن بکشیم و اگر دست را نگه داریم و رس یا پا را به آن 
 بکشیم وضو باطل است.

 

 تصاویر مربوط به وضو گرفتن:
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 ند.و شامره گذاری کرده ای موارد را به دوقسمت تقسیم البته در تصاویر باال بعض

نشان بدهد که باید وضو را از باال به پایین بگیریم و  می خواهد 6و  5مثالً در قسمت )
هد انتقال رطوبت از صورت به پا برای مسح را نشان وامی خ 8همین طور در تصویر 

 (دهد.
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م  تیمُّ

 .تیمم بدل از غسل و تیمم بدل از وضوتیمم بر دو نوع است 

 در مواردی که باید به جای وضو و غسل تیم َّم کنیم:

 .پیدا منی شود یقین کنیم که آب .1
 .وقت برای وضو نداشته باشیم و آب در دسرتس نباشد .2
 .آب بر بدن رضر یا بیامری ایجادکند .3
 .وقتی که به آب یا ظرف پاک و مباح دسرتسی نداشته باشیم .4
 .اگر از درنده یا دزد برتسیم در این موقع نباید بدنبال آب برویم .5

 طریقه تیمَّم:
 .نیت1

 م را به جای غسل یا وضو انجام می دهیم.()ابتدا نیت می کنیم که تیم
تذکر: تیمم بدل از غسل و بدل از وضو در عمل تفاوتی با هم ندارند و فقط نیت آن ها 

 .فرق می کند

 .مسح پیشانی2
 یک مرتبه کف دستها را با هم روی خاک یا سنگ یا ریگ می زنیم.

 کشیم.کف دستها را از باالی پیشانی تا باالی بینی زیر ابروها می 
 تذکر: در تیمم باید پیشانی و کف دستها و پشت دستها پاک باشند

برای تیمم از خاک یا سنگ یا ریگ یا کلوخ ویا سنگ گچ و سنگ آهک و سنگ مرمر سیاه 
 و سایر اقسام سنگهای پاک می توان استفاده کرد.

 .مسح دستها3
نگشتان می کف دست چپ را بر پشت دست راست می گذاریم و از مچ دست تا رس ا

عد کف دست راست را بر پشت دست چپ می گذاریم و از مچ دست تا رسارس بکشیم 
 انگشتان می کشیم.

تذکر:اگر چیز هایی که با آن تیمم می کنند پیدا نشد بر گرد و غبار روی فرش و لباس نیز 
 می توان تیمم کرد ، نه گرد و غباری که الی آنهاست.
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دیگری تیمم کنیم بعد از بر طرف شدن عذر تیمم ما  اگر به واسطه نداشنت آب یا عذر
  باطل است.

 
 تصاویر تیمم:

 
 

به صورت عکس روش آن نشان داده  باال توضیحات الزم درباره تیمم داده شد و حاال در
 .شده است

.بادی که از مخرج غائط 3.غائط 2.خارج شدن بول 1رشایطی که وضو را باطل می کند:
به واسطه ی آن چشم نبیند و گوش نشنود  که بر عقل غلبه کند و. خوابی 4خارج می شود 
 .کلیه اموری که عقل را از 5ولی گوش بشنود وضو باطل منی شود(  نبیند)ولی اگر چشم 
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. 7. استحاضه زن 6بین می برد مانند مستی ، بیهوشی و دیوانگی ) بنابر احتیاط واجب ( 
 . مّس انسان .8ت که برای آن باید غسل کرد مانند جنایکاری 

 وضو جبیره ای

 دوائی که بر زخم می زنند و چیزی که با آن زخم را می بنددند ، جبیره نام دارد.

تذکر: شخصی که بر اعضای وضویش ) دست ، پا ، صورت و رس ( زخم یا شکستگی دارد 
 اگر بتواند بطور معمول وضو بگیرد ، باید به طور معمول وضو بگیرد.

 

از ّحد معمول اطراف زخم را بپوشاند و برداشنت آن هم ممکن نباشد وضوی اگر جبیره بیش 
 جبیره ای گرفته و بنا بر احتیاط واجب تیمم هم انجام شود.

 

 اگر جبیره متام صورت یا یکی از قسمتهای وضو را گرفته باشد وضوی جبیره ای کافی است.

 

ست تر روی آن کشیده کسی که در کف دست و انگشتان جبیره دارد و در موقع وضو د
ت بیا از سایر اعضا وضو رطوو پاها را با هامن رطوبت مسح کند  واست می تواند رس 

 بگیرد.

 

 روش انجام وضو جبیره ای:

آن قسمت از بدن که باز هست را طبق معمول با آب بشویید و آب را به متامی آن قسمت 
ای پوشش هست مثالً دست ها برسانید، وقتی به قسمت جبیره رسیدید ) قسمتی که دار 

چپ در گچ هست( روی همه ی قسمتهای جبیره را با دست مرطوب مسح منایید، همین 
کفایت می کند }البته در بعضی موارد مثالً در دست راست ما یک بریدگی به علت زمین 
خوردن وسائیدگی پوست در اثر برخورد به آسفالت یا سنگ هست و یا هر مورد مشابه 

بر روی زخم نیست یعنی آن زخم پانسامن نشده است می توان یک دستامل آن که پوششی 
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با دست تر بر روی آن عضو مسح  وبر روی آن زخم بعد از خشک شدن خون آن انداخت 
 {.منود

 رشایط مکان مناز گزار

 ( .مباح باشد ) غصبی و به زور گرفته نشده باشد .1
لیه در حال حرکت مثل قطار بی حرکت باشد ) البته در صورت ناچاری در وسایل نق .2

 (.و هواپیام می توان مناز خواند
 .جای آن تنگ و سقف آن کوتاه نباشد .3
سجده گاه پاک باشد ) مستحب است مهر مناز گذار از تربت مقدس امام حسین  .4

 ( .)ع( باشد

 اذان
 

  مستحب است مناز گذار قبل از مناز های یومّیه ابتدا اذان و بعد اقامه را بگوید.

 را رو به قبله و این گونه بگوییم:و اقامه است اذان  مستحب
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جزو اذان و اقامه نیست ولی خوبست به قصد قربت گفته  اَشهَدُ اَنَّ عَلِیّاً وَلیُّ اللّهتذکر: 

 شود.

 مناز

 نیت:

برای رشوع مناز نیت می کنیم یعنی رو به قبله می ایستیم وبا آگاهی و توجه قصد می 

 قُربَةً اِلَی اللّهعت مناز صبح می خوانم : کنیم که مثالً دو رک

 تَکبیرَُة االِحرام:

 می گوییم و دستها را تا نزدیک گوش باال می بریم. اللّه اَکبَربعد از نیت ، 

 تذکر: نیتی که می کنیم باید به قصد قربت باشد و از اول تا آخر مناز بر آن باقی باشیم.

 رکعت اول و دوم:

 دا سوره ی حمد :در رکعت اول و دوم ابت
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 وسپس یکی از سوره های کامل قرآن کریم مانند توحید را می خوانیم:

 
تذکر: سوره حمد حتامً باید در مناز خوانده شود و اگر درست لفظ نشود اشکاالت معنایی 
را به وجود می آورد که در صفحه ی بعدی به آن اشاره شده است که اگر این گونه باشند 

 ) در صفحه ی بعد توضیح داده شده است (شودی من صحیح ادامناز 

ا ی در جایی تنگی وقت برای یک کار مهم است مانند سوار شدن به هواپیام در رس وقت و
از ترس دزد یا حیوان درنده می توان سوره بعد از حمد را ترک کرد و نخواند ) فقط در 

 رازی{}رساله ی آیت ا... مکارم شی زمان های اضطراری که بیان شد(

 زن ها و مردها باید حمد و سوره ی مناز ظهر و عرص را آهسته بخوانند

ا باید حمد و سوره ی مناز صبح و مغرب و عشاء را بلند بخوانند )زمانی که زن ها و مرده
زنها حمد و سوره ی مناز های صبح و مغرب و عشاء را بلند می خوانند اگر نامحرم صدای 

 آنها را بشنود می توانند آهسته بخوانند.(

داً هسته بخوانیم عممداً آهسته ، و منازی را که باید آ عاگر منازی را که باید بلند بخوانیم 
اشد ئله بمساین بلند بخوانیم منازمان باطل است ولی اگر از روی فراموشی یا ندانسنت 

 صحیح است.

  در صفحه ی زیر اشکالت تلفظ غلط سوره ی حمد آمده است. 
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 رکوع:

بعد از خواندن حمد و سوره کمی مکث می کنیم )قیام متصل به رکوع( و بعد از گفنت     

به رکوع می رویم در این حالت  به قدری خم می شویم که کف دستهایامن  کبَراللّه اَ

 به زانو برسد و آنگاه می گوییم:

 سُبحانَ اللّه سُبحانَ اللّه سُبحانَ اللّه )پاک و منزه است خدا ( 

 سُبحانَ رَبَّیَ العَظیم  وَ ب حَمدِهِیا می گوییم: 

 حمد و ستایش از آن اوست()پروردگار بزرگم را پاک و منزه می دانم و 

 ر محمد ) ص ( می فرستیم و رس از رکوع بر می داریم.بیا می توانیم صلوات  و

 قیام بعد از رکوع:

 رس از رکوع بر می داریم و می ایستیم و هنگامی که بدمنان بی حرکت شد می گوییم:

 د.(سَمِعَ اَللّهُ لِمَن حَمِدَه )خدا ستایش کسی که او را می ستاید می شنو

تذکر: قیام بعد از رکوع از واجبات مناز است و در صورتی که عمداً انجام نشود مناز باطل 
 است ولی اگر سهواً انجام نشود اشکالی ندارد.

 آرام و بی حرکت باشد وگرنه مناز باطل است. بدن در حال گفنت ذکر رکوع باید

ود( داده می ش )بعداً توضیح قیام متصل به رکوع )قیام پیش از رکوع ( از ارکان مناز است
یا بدن هنگام انجام قیام تکان بخورد ) فقط  و اگر عمداً و حتی سهواً هم انجام نشود و
 یک لحضه بی حرکت مباند( مناز باطل است.

  .برای توضیحات بیشرت نسبت به این موارد به رساله ی مراجع تقلید مراجعه فرمایید 
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 سجود:

ب و به سجده می رویم یعنی پیشانی را به خاک یا سنگ یا چ بعد از قیام متصل به رکوع
می گذاریم و کف دو دست و رس زانوها و رس دو انگشت بزرگ پاها را روی زمین می 

 گذازیم و می گوییم:

ب حَمدِه )یعنی پاک و منزه است پروردگار بزرگ من و حمد  سُبحانَ رَبَّیَ االَعلی وَ

 و ستایش مخصوص اوست(

 بگوییم. هِحانَ اللّبسُانیم سه مرتبه یا می تو  و

تذکر: مراتب سجده دو مرتبه است و اگر عمداً و سهواً یکی از آنها فراموش یا انجام نشود 
 مناز باطل هست.

رسد و بدن آرام گیرد عمداً ذکر بگوییم منازمان باطل باگر پیشانی پیش از آنکه به زمین 
 در حال آرام بودن ذکر می گوییم. است و چنانچه از روی فراموشی باشد دوباره

باید بر زمین و چیز های غیر خوراکی که از زمین می رویند مانند چوب ، برگ درخت 
 سجده کرد و بر چیزهای خوراکی و پوشاکی سجده کردن صحیح نیست . 

 نشسنت بین سجده ها:

سجده ی رس از سجده بر می داریم و دوباره به سجده می رویم و سجده ی دوم را مانند 
 :اول به جای می آوریم سپس برای رکعت دوم بر می خیزیم و هنگام بر خواسنت می گوییم

 وَ قُوَّتِهِ اَقّومُ وَ اَقعُدُ ب حَول  اللّهِ

 )به نیرو و خواست خدا برمی خیزم و می نشینم(

 قنوت:

 مستحب است در رکعت دوم بعد از حمد و سوره قنوت بگیریم یعنی دستها را تا مقابل
 :مثالً می گوییم بگوییم و صورت باال برده و هر دعایی که خواستیم )فارسی یا عربی(
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 ا عَذابَ النّار نخِرَة  حَسَنَةً وَ قِرَبَّنا آتِنا فِی الدُّنیا حَسَنَةً وَ فِی اال

)یعنی پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیکی عنایت فرما و ما را از عذاب آتش 

 دور نگهدار.(

 محمد و آل محمد ) ص ( صلوات می فرستیم.و بر 

 تشهد:

 .بعد از دو سجده رکعت دوم می نشینیم و تشهد می خوانیم

 

 
 

)ستایش برای خداست گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست ، یگانه 

است او و شریکی ندارد ، گواهی می دهم که محمد ) ص ( بنده و فرستاده ی 

 درود بفرست.( اوست . خدایا بر محمد و آل او
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 سالم:

بعد از هر رکعت یک رکوع و دو سجده به جا می آوریم و پس از تشهد ، در رکعت آخر 
مناز صبح سالم می دهیم و با خواندن سالم ، مناز به پایان می رسد؛ بعد از تشهد سالم را 

 اینگونه می خوانیم:

 
 

پیامرب عظیم الشن اسالم و رحمت  )منظور از سالم های باال به ترتیب             سالم بر
خداوند بر او ، سالم بر بندگان صالح خداوند ، و سالم بر فرشتگان و پیامربان الهی که در 

 حال نظاره ی من در حال مناز خواندن هستند.(

 می گوییم و در هر مرتبه دستها تا مقابل گوش باال اَللَّهُ اَکبَرو بعد از امتام مناز سه مرتبه 

 م.می آوری

 رکعت سوم و چهارم:

در مناز های سه و یا چهار رکعتی بعد از تشهد بر می خیزیم و به جای حمد و سوره سه 
 ه را می خوانیم:عمرتبه تسبیحات ارب

 



آموزش نماز 

ن این مرز و بوم و ..  تالیف و گرد آوری: ارسطو جعفرخانی.                                                                                  تقدیم هب شهیدا

 

 
 

) یعنی خدا پاک و منزه است و ستایش برای اوست و جز او معبودی نیست و خدا بزرگرت 
 (.از آنست که وصف گردد

 را یک یا سه بار بخواند.اربعه تسبیحات  هرکس می تواند تذکر:

 را آهسته بخوانند.اربعه بر مرد و زن واجب هست که تسبیحات 

از حرضت رسول است که می فرمایند:)در شب معراج اربعه حدیثی در مورد تسبیحات 
مت خود برسان و به حرضت ابراهیم را مالقات کرده ، پس فرمود: ای محمد سالم مرا به اُ 

ده که بهشت ، خاک پاکی است که تشنه آب می باشد و صحرای بی کشت و آنها خرب 
 (.است اربعه سبیحاتتزرعی است که درختان آن هامن قراعت 

بگوید خداوند درختی در سبحان اهلل و همین طور در حدیثی دیگر می فرمایند: هرکس 

 اال اهللال اله بگوید درختی و هرکس  الحمد هللبهشت برای او می نشاند، و هرکس 

 بگوید نیز درختی برای او غرس کنند. اهلل اکبربگوید درختی و هرکس 
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 تسبیحات حرضت زهرا ) س (:

 مستحب است بعد از مناز تسبیحات حرضت زهرا ) س ( را ذکر کنیم:

 
 

عد به بعد از امتام مناز به ذکر و قرآن خواندن مشغول باشید به همین جهت کمی گویند 
 سبیحات حرضت زهرا ) س ( و همین طور آیت الکرسی را می خوانیم و همیناز امتام مناز ت

 طور احادیثی در مورد آیت الکرسی را در بخش پایین می خوانیم:

منقول است که هرکه : آیت الکرسی را بعد  موس بن جعفر ) ع (بسند معترب از حرضت 

عترب فرمود: که یا علی بر از هر مناز فریضه بخواند او را گزنده رضر نرساند و در حدیث م
تو باد بر تالوت کردن آیت الکرسی بعد از هر مناز فریضه بدرستیکه محافظت نکند بر آن 

منقول است : که هرکه  حضرت محمد ) ص (مگر پیغمربی یا صّدیقی یا شهیدی و از 

آیت الکرسی بعد از مناز بخواند مانعی نباشد او را از داخل شدن بهشت بغیر از مرگ و 
 به روایت دیگر هر که آیت الکرسی را بعد از هر مناز فریضه بخواند منازش مقبول گردد و

 خدا باشد و خدا او را از بالها و گناهان نگاه دارد. ندر اما

 سوره مبارکه بقره قرآن کریم می باشد و اینگونه است: 257تا آیه  255آیة الکرسی آیه ی 
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 خالصه ی آموزش مناز های یومیه

 از صبح:من

دو رکعت است ، اول نیت می کنیم سپس سوره ی حمد و بعد سوره ی توحید را می 
خوانیم . قیام کرده )قیام متصل به رکوع(سپس به رکوع رفته و ذکر رکوع را می خوانیم ، 
قیام کرده وبه سجده می روییم ذکر سجده را می گوییم و از سجده بلند می شوییم و 

 شدن از سجده دم سپس بلند می شویم ) مستحب است ذکر بلندوباره به سجده می روی
و دوباره حمد و سوره را می خوانیم و بعد قنوت گرفته ذکر آن را گفته به ییم( ورا هم بگ

رکوع و سجده رفته ) با رعایت واجبات آنها که توضیح داده شده( بعد از انجام دو سجده 
 و سه مرتبه اللّهس سالم ها را می دهیم هامن طور نشسته و ذکر تشهد را می گوییم و سپ

 ریا د و اَکرب می گوییم و بعد تسبیحات حرضت زهرا ) س ( و بعد خواندن آیة الکرسی
 نهایت خواندن سوره از سوره های قرآن کریم.

 مناز ظهر:

چهار رکعت است ، اول نیت می کنیم سپس سوره ی حمد و بعد سوره ی توحید را می 
)قیام متصل به رکوع(سپس به رکوع رفته و ذکر رکوع را می خوانیم ،  خوانیم . قیام کرده

یم و ا می گوییم و از سجده بلند می شوبه سجده می رویم ذکر سجده ر  قیام کرده و
یم ) مستحب است ذکر بلند شدن از سجده دوباره به سجده می رویم سپس بلند می شو

یم و بعد قنوت گرفته ذکر آن را گفته به یم( و دوباره حمد و سوره را می خوانیورا هم بگ
رکوع و سجده رفته ) با رعایت واجبات آنها که توضیح داده شده( بعد از انجام دو سجده 
هامن طور نشسته و ذکر تشهد را می گوییم و سپس بلند می شویم ) دوباره ذکر بلند 

تبه یک یا سه مر  یم( سپس تسبیحات اربعه را با صدای آهسته و به تعدادیشدن را می گو
سجده رفته و بعد از سجده ی دوم دوباره بلند می شویم و  بعد به رکوع و می خوانییم و

یم بعد رکوع و بعد دو بار سجده و سپس هامن طور دوباره تسبیحات اربعه را می خوان
ویا در  یم و سپس سالم های آخر مناز را می دهیممی نشینیم و ذکر تشهد را می خوان

 .ندن سوره از سوره های قرآن کریمنهایت خوا
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 مناز عرص:

 دقیقاً هامنند مناز ظهر است البته فقط نیتش فرق می کند

 مناز مغرب:

اول نیت می کنیم سپس سوره ی حمد و بعد سوره ی توحید را می  سه رکعت است،
 ،خوانیم . قیام کرده )قیام متصل به رکوع(سپس به رکوع رفته و ذکر رکوع را می خوانیم 

یم ذکر سجده را می گوییم و از سجده بلند می شوییم و قیام کرده وبه سجده می رو
یم ) مستحب است ذکر بلند شدن از سجده دوباره به سجده می رویم سپس بلند می شو

م و بعد قنوت گرفته ذکر آن را گفته به یم( و دوباره حمد و سوره را می خوانییورا هم بگ
عایت واجبات آنها که توضیح داده شده( بعد از انجام دو سجده رکوع و سجده رفته ) با ر 

هامن طور نشسته و ذکر تشهد را می گوییم و سپس بلند می شویم ) دوباره ذکر بلند 
یم( سپس تسبیحات اربعه را با صدای آهسته و به تعداد یک یا سه مرتبه یشدن را می گو

 ده ی دوم هامن طور می نشینیم و   م وبعد به رکوع وسجده رفته و بعد از سجمی خوانی

ویا در نهایت خواندن  یم و سپس سالم های آخر مناز را می دهیمو ذکر تشهد را می خوان
 سوره از سوره های قرآن کریم.

 مناز عشا:

 دقیقاً هامنند مناز ظهر و عرص است البته فقط نیتش فرق می کند.

 رکعت است که : 17مناز های واجب یومیه در کل 

 کعت مناز صبحر 2

 رکعت مناز ظهر4

 رکعت مناز عرص4

 رکعت مناز مغرب3

 رکعت مناز عشاء4
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تذکر: در خواندن مناز های یومیه آنها را در سه نوبت می خوانند یعنی صبح مناز صبح را 
و در ظهر مناز ظهر و عرص را باهم می خوانند و در مغرب ، مناز مغرب و عشاء را باهم 

 می خوانند.

مناز جامعت مثل مناز های یومیه است ولی با این تفاوت که در رکعت اول و  در خواندن
 .دوم حمد و سوره را فقط امام جامعت می خواند و بقیه گوش می دهند

در وضو گرفنت دقت شود زیرا حدیثی داریم که می فرماید: روزی مرد عرب وارد مجلس 
زیرا  ممناز قوت قلب داشته باششد و از حرضت رسول پرسید: یا رسول چه کار کنیم تا در 

 ود:حرضت فرم؛یمکه نقل است تنها به قدری از مناز قبول می شود که در آن قوت قلب دار

 در وضو گرفنت دقت کن.
 

 وقت مناز ها
 

 .وقت مناز صبح از اول سپیده صبح است تا طلوع خورشید
 .عرص از اول ظهر است تا غروب آفتاب وقت مناز ظهر و
 .و عشاء از اول شب تا نیمه ی شب استوقت مناز مغرب 

 

 شکیات مناز
 

از شکیات مناز شاید در وحله ی اول نتوان جلوگیری کرد در صفحه ی بعد ی کتاب جدولی 
را باطل می کند مناز  کجادر شک از شکیات مناز آمده است که در آن نشان می دهد که 

 و در کجا باطل منی کند.
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 ر در موارد ذکر شده نباید به شک خود اعتنا کنیم:و همین طو 
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 واجبات مناز

 چیز است: 11واجبات نماز 

. سجود 6. رکوع 5. قرائت 4.تکبیرة الحرام )یعنی گفنت الله اکرب در اول مناز(3.قیام 2.نیت 1
. ترتیب ) ترتیب مناز را رعایت کنیم یعنی قبل از 11. سالم 9. تشهد 8.تسبیحات اربعه 7

 . مواالت )یعنی پشت رس هم انجام دادن مناز(11گفنت تشهد سالم ندهیم( 

 رکن و غیر رکنواجبات مناز دو دسته اند : 

 رکنهای نماز:

ات مناز را رکن گویند که اگر آن را به جا نیاوریم یا اضافه کنیم و کم کنیم قسمتی از واجب
  .، خواه عمدی باشد خواه سهوی و اشتباهمناز باطل است 

 چیز است: 5رکان نماز ا

قیام در موقع گفنت تکبیرة الحرام و قیام متصل به  سومتکبیرة الحرام ،  دومنیت ،  اول

 دو سجده پنجمرکوع ،  چهارمرکوع یعنی ایستادن قبل از رکوع ، 

 غیر رکنهای نماز:

گر  اکم یا زیاد شود مناز باطل می شود ولی عمداً قسمتی از واجبات مناز را گویند که اگر 

 و از روی اشتباه کم یا زیاد خوانده شوند مناز باطل منی شود.سهواً 

 رکن اصلی باال بقیه جزو غیر رکن محسوب می شوند( 5) به غیر از 
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 سجده َسهو

 برای سه چیز بعد از سالم مناز ، انسان باید دو سجده سهو به جا آورد:

 .اول: انکه در بین مناز ، سهواً حرف بزند

یا یکی را نه  )اگر شک کند که یکی را انجام داده و.یک سجده را فراموش کند دوم: آنکه
 به نا به نظر آیت ا... مکارم شیرازی سجده سهو واجب نیست(

آنکه در مناز چهار رکعتی بعد از سجده دوم شک کند که چهار رکهت خوانده یا پنج  :سوم
 .رکعت

 بیاوریم : در دو مورد نیز احتیاط واجب است که سجده ی سهو بجا

 سالم بدهد ، مثالً در رکعت اول سهواً سالم بدهد.اول : در جایی که نباید مناز را سالم دهد 

 .دوم : آنکه یک تشهد را فراموش کند

 نحوی انجام:

بعد از این که سالم مناز را دادیم فوراً در دل نیت سجده سهو می کنیم و دو بار سجده 
و بعد تشهد گفته وسالم می دهیم. ذکر ی گوییم انجام می هیم و ذکر مخصوص  آن را م

 های سجده سهو:
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 مناز شب

امام صادق ) ع ( می فرمایند: مناز شب صورت را زیبا می کند و خلق را نیکو و انسان را 
خوشبو می کند رزق را زیاد و قرض را ادا می کند اندوه را برطرف می سازد و چشم را جال 

 می دهد.

 ن مناز شب:روش خواند
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 توضیح اجاملی تر در مورد مناز شب:

 رکعت است و کیفیت آن اینگونه است: 11مناز شب 

 رکعت آن هامنند مناز صبح دو رکعتی می باشد فقط به نیت مناز شب می باشد. 8

می باشد که بهرت است در رکعت اول بعد از حمد سوره ی     َشفعرکعت آن به نیت مناز 2
 را می خوانند. فلقت دوم بعد از حمد سوره ی و در رکع  ناس

است که می توان بعد از حمد یک سوره ی دلخواه خواند ولی  َوتررکعت به نیت مناز 1
بهرت است که سه مرتبه سوره ی توحید و یک بار سوره ی فلق و یک بار سوره ناس را 

 :    کنیم یا ذکر ل مومن طلب مغفرتم.وسپس دست ها را به باال بربیم و برای چهبخوانی

  اَللهمَّ اِغفِر لِلمومِنات و المسُلِمیَن و المُسلمِات

 .را بگوییم

 و هفتاد بار استغفار می کنیم و ذکر زیر را می گوییم:

 اَستَغفِرُ اللّه ربیّ و اتُوبُ اِلَیه

 ( و یا بهرت است هفت مر تبه بگوییم:اَلعَفو بار می گوییم )  311و سپس 

 نَ النّار هذا مَقامُ العائِذِ ب کَ مِ

 وسپس یک بار می گوییم:

 رَّب اغفِرلی وَ ارحَمنی وَ تُب عَلَیَّ اِنَّکَ اَنتَ التَّوّابُ الغَفُورُ الرَّحیم

 در نهایت تسبیحات حرضت زهرا ) س ( و پایان منازوسپس رکوع و سجود و تشهد وسالم و 
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 مسائل دین اسالم ) فروغ دین (

 اصول دین:

ی هستند که مسلامنان به آن اعتقاد دارند و قطعی و ثابت است و اعتقادات قلبی و اصول
 از کسی نباید تقلید کرد.

 امامی ( پنج چیز است که عبارتند: 12اصول دین در فقه شیعه اثنی عرشی ) 

 .توحید: ایامن به خدای یگانه .1
 .نبوت: ایامن به نبّوت از اولین پیامرب تا آخرین آن .2
 .شدن در روز قیامت معاد: ایامن به روز جزا و زنده .3
 .عدل: ایامن داشنت به عدالت و دادگسرتی خداوند یکتا .4
امامت: ایامن و اعتقاد قلبی به امامان معصوم ) ع ( که بعد از پیامرب ) ص ( برای  .5

 هدایت مردم آمده اند.

چیز است یعنی توحید ، نبوت و معاد و این در  3تّفکر: اصول دین برادران اهل سنت 
ل دین شیعه دو چیز دیگر یعنی عدل و امامت را بیشرت دارد علت را حالی است که اصو 

: شیطان لعین زمانی که از درگاه خداوند به علت سجده کهمی توان گفت هم در این 
نکردن بر آدم طرد شد بر خدا گفت که تو عادل نیستی و منی که چندین هزار سال عبادت 

ن لعنت اللّه اعتقاد دارد که خدا عادل آ س کرده ام باید به این مرتبه می رسیدم نه آدم پ
نیست ) نعوذ به اللّه ( البته این به این معنی نیست که برادران اهل سنت چنین اعتقادی 
دارند آنان می گویند که خدا هر کاری کند درست هست در حالی که ما می گوییم خدا 

 .به هیچ موقع امر بر کار نا متعارف و غلط منی کند چون عادل هست

 

 فروغ دین:

 احکام عملی اسالم هستند و باید از فقیه عادل جامع الرشایط تقلید کرد و عبارتند از:
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 مناز .1
 روزه .2
 زکات .3
 خمس .4
 حج .5
 جهاد .6
 امر به معروف و نهی از منکر .7
 تََوال ) دوستی با دوستان خدا( .8
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 تذکر:

 چیز واجب است: 9زکات برای 

 رما ، کشمش ، طال ، نقره ، شرت ، گاو ، گوسفندگندم ، جو ، خ

 در هفت چیز خمس واجب است:

جواهری -غنایم جنگی-گنج-معدن-منفعت کسب ) آنچه از خرج آخر سال زیاد بیاید(
ر زمینی که کاف-مخلوط به حرام حاللمال -که بواسطه فرو رفنت در دریا به دست آید

 .ی از مسلامن بخردّذم

د مناز و روزه از واجبات است و اختصاص به مردان ندارد بلکه پرداخت خمس نیز مانن
 نند.د باید به آن عمل کنمتام افراد بالغ و عاقل که یکی از موارد هفتگانه را داشته باش

 قسم استوار است 5احکام بر 

 )مثل مناز(. واجب: حکمی است که باید حتامً آنرا انجام داد و ترک آن گناه است .1
آن پسندیده و بهرت است و موجب رضای خداوند مستحب:کاری است که انجام دادن  .2

 ) مثل مناز شب ( .می شود
 .حرام: کاری است که نباید آنرا انجام داد و انجام آن موجب عذاب آخرت می شود .3
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مکروه: کاری است که ترک آن بهرت است و انجام دادن آن عذاب آخرتی ندارد ) مثل  .4
 مناز خواندن در مکانی که عکس باشد(

) مثل خوردن و  .ست که انجام و ترک آن از نظر دین مساوی باشدمباح: کاری ا .5
 آشامیدن چیز های حالل(

 معصوم 14آشنایی با 
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 سخن آخر

 

 این کتاب رصفاً جهت آموزش بوده و فروش آن از هر نظر حرام می باشد. 

 شام می توانیید این کتاب را برای دانلود رایگان در سایتها قرار دهید. 

 تالیف کننده ی آن از مطالب ان فقط با ذکر اسم کتاب و اسم  شام می توانید
 .استفاده فرمایید

  اگر اشکاالتی در کتاب بوده می توانید توسط جیمیل
 )arastou.jafarkhani@gmail.com) .مطلع سازید 

 یمیل باال استفاده کنید.همین طور برای برقراری ارتباط می توانید از ج 

 

 منابع و معآخذ

   نوشته ی هادی عبداللّهی انتشارات نشاط آموزش منازکتاب 

  نوشته ی محمدرضا کوهی انتشارات  تجسم اعامل در دنیا و قرب و قیامتکتاب
 بوستان فدک

  نوشته ی محست قرائتی  پیوند های منازکتاب 

  نوشته آیت اللّه دستغیب گناهان کبیرهکتاب 

جهت نوشنت  (21) رساله مرجع در بقیه مواردی هم از سایر منابع مانند برنامه اندرویدی 
 ت.استفاده شده اسنظر مراجع نسبت به موضوع مورد نظر 
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 انشاءاللّه فرماید. در ظهور آن حرضت تعجیلخداوند و در نهایت با خواندن این دعا 

 دعای فرج امام زمان ) ع (
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 مکارم شیرازی و رهربی برای پرسش و پاسخ در مورد سواالت للّهایت آسایت 

 

 سایت آیت اللّه مکارم شیرازی:

 http://makarem.ir 

 
 :سایت رهربی

 http://www.leader.ir 
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