درس یازدهم
نماز جماعت
وﻗﺖ اذان ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﺑﻪ ﺻﺪای اذان ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮش ﻣﯽداد .از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺛﻮاب ﺑﺰرﮔﯽ را از
دﺳﺖ ﻣﯽداد ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺑﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم
ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ رﺳﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
 ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻣﻦ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﺎﻧﻪات ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﻪای ﺑﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد. -از ﺧﺎﻧﻪات ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺑﺒﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻃﻨﺎب را ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺎ.

فعالیت کالسی
به نظر شما چرا پیامبراکرم(ص) همه مردم – حتی افراد نابینا – را به شرکت در نماز
جماعت تشویق می کرد؟ زیرا شرکت در نماز جماعت ثواب بسیار زیادی دارد و قلب ها را
بیشتر به خداوند نزدیکتر می سازد.

پیامبر اکرم ص لی ﷲ علیه وآله همواره نماز را به جماعت اقامه میکرد و مسلمانان نیز براساس دعوت
ایشان ،آن چنان به نماز جماعت پایبند بودند که گویی نماز به صورت جماعت و دسته جمعی واجب شده
است و نماز فراد ٰی حالت خاص و استثنایی داشت .کاملترین دین آسمانی ،از مﺆمنان میخواهد نه تنها
در کارهایشان همیاری و اتحاد داشته باشند ،بلکه بسیاری از عبادتهایشان را نیز به صورت گروهی انجام
دهند.

امام رضا علیه السالم درباره ارزش نماز جماعت میفرماید:
هر رکعت نماز جماعت به اندازۀ دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده
میشود ،ارزش دارد.

نماز جماعت یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونههای همدلی مسلمانان با یکدیگر است .وقتی ما همگی در
صفهای منظم و شانه به شانه یکدیگر میایستیم و به راز و نیاز با معبود خود میپردازیم ،قلبهایمان بیشتر به
خداوند توجه پیدا میکند و خداوند همه ما را مورد لطف و رحمت بیشتری قرار میدهد .به همین دلیل مستحب
است نمازهای واجب به جماعت خوانده شود و شایسته نیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند .نماز
جماعت آن قدر ارزشمند است که مستحب است برای شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر کسی نمازش را به
تنهایی (فرادی) خوانده باشد و بعد نماز جماعت شروع شود ،بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند.

فعالیت کالسی
به نظر شما برگزاری نماز به صورت جماعت ،چه فایده های دیگری می تواند داشته باشد؟
 .1وحدت مسلمانان را نشان می دهد؛  .2دوستی میان مسلمانان بیشتر می شود؛  .3با اطالع یافتن از احوال یکدیگر
می توانند مشکالت یکدیگر را حل نمایند.

احکام نماز جماعت
نماز جماعت دارای احکامی است که در اینجا با برخی از آنها آشنا میشویم:
 .1مأموم نباید تکبیرۀ االحرام را پیش از امام بگوید.
 .2در نماز جماعت مأموم باید غیر از حمد و سوره همه قسمتهای نماز را خودش بخواند ،ولی اگر
در رکعت سوم یا چهارم به نماز
جماعت برسد ،باید حمد و سوره را بخواند.
 .3اگر موقعی که امام در رکوع است ،مأموم اقتدا کند و به رکوع امام برسد ،نمازش به جماعت
صحیح است
 .4مأموم اگر در رکعت دوم اقتدا کند ،قنوت و تشهد را با امام میخواند و احتیاط آن است که موقع
خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند ،و باید بعد از تشهد با
امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است بعد از دو
سجده بنشیند و تشهد را بخواند و برخیزد.
 .5اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد ،چنانچه امام در رکوع باشد ،باید به رکوع
برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمیکند.

شیوۀ اقامه نماز جمعه
نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه میشود :پس از تکبیرۀ االحرام امام جمعه،
ما نیز ن ّیت میکنیم و هلل اکبر میگوییم .سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را میخواند ما
سکوت میکنیم .پس از حمد و سوره امام ،قنوت میخوانیم ،سپس به رکوع میرویم و بعد سجدهها را به جا
میآوریم و برمیخیزیم .در رکعت دوم نیز هنگام قرائت حمد و سوره امام سکوت میکنیم .پس از حمد و
سوره امام ،به رکوع می رویم و بعد از برخاستن ازرکوع ،به همراه امام قنوت میخوانیم و پس از قنوت به
سجده میرویم و سپس تش هد و سالم نماز را میخوانیم.

غسل جمعه
یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر روز جمعه انجام شود ،غسل جمعه است .مستحب
است قبل از شرکت در نماز جمعه غسل جمعه به جا آورد.

ﻏﺴﻞ ﮐردن ﭼهار مرﺣﻠﻪ دارد:
 .1ابﺘﺪا باﯾﺪ ﻧیﺖ ﮐنیﻢ؛ ﯾﻌنﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ باﺷیﻢ برای ﺧﺸنﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻏﺴﻞ ﮐنیﻢ.
 .2سپس باﯾﺪ سر و ﮔردن ﺧﻮد را ﮐامﻼ بﺸﻮﯾیﻢ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ مرﺣﻠﻪ ﻻزم ﻧیﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ سرمان را
مﯽﺷﻮﯾیﻢ داﺧﻞ ﮔﻮش و بینﯽ را بﺸﻮﯾیﻢ.
 .3ﭘس از ﺷﺴﺘﻦ سر و ﮔردن ،باﯾﺪ ﻃرف راسﺖ بﺪن را ﮐﻒ ﭘای راسﺖ را ﮐامل بﺸﻮﯾیﻢ .دراﯾﻦ
مرﺣﻠﻪ باﯾﺪ ﻃرف راسﺖ ﺷﮑﻢ ،سینﻪ و ﮐﻤر ،ﺗﻤام ﭘای راسﺖ و ﺗﻤام دسﺖ راسﺖ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

 .4ﭘس از اﯾﻦ مرﺣﻠﻪ ،باﯾﺪ ﻃرف ﭼﭗ بﺪن را ﻧیﺰ ماﻧنﺪ ﻃرف راسﺖ بﺪن ﮐامﻼ ﺷﺴﺖوﺷﻮ دﻫیﻢ.

نکات:
 .1فرق تمام غسل ها در نیّت آنها می باشد.
 .2در غسل باید آب به تمام اعضای بدن برسد ،بنابراین اگر چیزی به بدن چسبیده باشد که
نگذارد آب به بدن برسد ،باید قبل از شروع غسل ،آن را بر طرف کنیم.
 .3برای اینکه مطمئن شویم هر طرف کامال شسته شده ،الزم است کمی از طرف دیگر را نیز

در هر مرحله شستوشو دهیم.

خودت را امتحان کن
 .1نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟
نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه میشود :پس از تکبیرۀ االحرام
امام جمعه ،ما نیز ن ّیت میکنیم و هلل اکبر میگوییم .سپس هنگامی که امام جمعه حمد و
سوره نماز را میخواند ما سکوت میکنیم .پس از حمد و سوره امام ،قنوت میخوانیم ،سپس
به رکوع میرویم و بعد سجدهها را به جا میآوریم و برمیخیزیم .در رکعت دوم نیز هنگام
قرائت حمد و سوره امام سکوت میکنیم .پس از حمد و سوره امام ،به رکوع می رویم و بعد
از برخاستن ازرکوع ،به همراه امام قنوت میخوانیم و پس از قنوت به سجده میرویم و سپس
تش هد و سالم نماز را میخوانیم.
 .2در نماز جماعت مأموم باید غیر از حمد و سوره همه قسمت های نماز را خودش بخواند.
 .3شیوه انجام غسل را توضیح دهید؟
 .1ابتدا باید نیت کنیم؛ یعنی قصد داشته باشیم برای خشنودی خداوند ،غسل کنیم.
 .2سپس باید سر و گردن خود را کامال بشوییم البته در این مرحله الزم نیست وقتی که سرمان
را میشوییم داخل گوش و بینی را بشوییم.
 .3پس از شستن سر و گردن ،باید طرف راست بدن را کف پای راست را کامل بشوییم .دراین
مرحله باید طرف راست شکم ،سینه و کمر ،تمام پای راست و تمام دست راست شسته شود.
 .4پس از این مرحله ،باید طرف چﭗ بدن را نیز مانند طرف راست بدن کامال شستوشو
دهیم.

