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 یاری از نماز و روزهخالصه نکات درس:

 دوری از گناه -۲یاد خدا -۱فایده نماز: 

 تقوا  فایده روزه:

 

 : امام علی میفرمایندتقوا: 

 مثل انسانهای بی تقوا مثل سوار کارانی است که سوار بر اسب  

 های چموش و سرکشی شده اند که لجام را پاره کرده و اختیار  

 بت  را از دست سوار کار گرفته اند، به باال وپایین میپرند و عاق



 سوار کار را در اتش می افکنند.اما مثل های ادم های با تقوا مثل  

 سوارکارانی است که بر اسب های رام سوار شده اند و لجام  

 اسب را در اختیار دارند و راه را میپ یمایند تا اینکه وارد بهشت  

 . شوند

 حفاظت و نگاداری تقوا به معنای:

 نماز و روزه راه های کسبت تقوا:

 نماز و بازدارندگی از گناه: 

 توجه با حضورخدا در زندگی و نظارت اوبراعمال موجب  

 میشود تا انسان دست به هرکاری نزند و از گناهان دوری کند. 

 اگر نماز های روزانه ی خود را ترک نکنیم و دقت و توجه  

 خودرا در نماز افزایش دهیم از ان تاثیر خواهیم پ ذیرفت. 

 ار داشت خواندن پند رکعت نماز شتاب زده و بدون  نمیتوان انتظ

 رعایت اداب تاثیر چندانی در ما داشته باشد.

 افرادی که به نمازشان توجه بیش تری دارند درمقایسه با کسانی  

 که نماز نمیخوانند یا نماز خود را شتاب زده میخوانند و بدون  

 . رعایت ادابم خوانند از منکرات بیشتری دوری میکنند

 

 امام صادق میفرمایند: 

 هرکس میخواهد بداند ایا نمازش پذیرفته شدا یا نه باید ببیندکه  

 نماز او را از گناه و زشتی باز داشته است یا نه.به هر مقدار که  

 نمازش سبب دوری او از گناه و منکر شود این نماز قبول شده  

 است. 

 اگر درانجام به موقع نماز بگوشیم بی نظمی را از زندگی خود  ]

 [دور خوایم کرد. 

 اگر در پنج نوبت به لباس و بدن پاکیزه به نماز بایستیم الودگی  ]



 [ظاهری ما کمتر خواهد شد. 

 اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نماز گزار را رعایت کنیم  ]

 [یل خوایم شد. کمتر به کسب درامد از راه حرام متما

 اگر هنگام گفتن تکبیربه بزرگی خداوند ب ر همه چیز توجه  ]

 [داشته باشیم قدرت های دیگر در نظرمان کوچک خواهد شد. 

 اگر در رکوع و سجود عظمت خدا را در نظر داشته باشیم در  ]

 [مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد 

 تکمیل احکام: 

 الزم است هر مسلمانی نجاسات را بشناسد و راه پاک کردن  

 خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده  -۱اشیای نجس را بداند:

 ادرار و مدفوع انسان و حیوانهای حرام گوشتی که-۳و۲دارد

 مردار انسان و هرحیوانی که خون جهنده  -۴خون جهنده دارند 

 کسی  ر)کاف-۷س استسگو خوک زنده و مرده ی ان نج-۵و۶دارد

 شراب و هرماده مستی اور نجس  -۸(که به خدا اعتقاد ندارد

  است.

 :ای مردمی که ایمان اورده اید به  خداوند در قران میفرماید

 راستی شراب و قمار و بت پرستی و تیرک های بخت ازمایی  

 پلید و از کار های شیطان است. پس از انها دوری کنید تا  

 رستگار شوید شی طان میخاهید با شراب و قمار بین شما دشمنی  

 و کینه ایجاد کند و شمارا ازیاد خدا دور سازدو از نماز باز دارد 

 ناراحت کردن پدر و  -۱اعمالی که تاثیرات نماز را از بین میبرد:

 . مادر

 میفرماید:امام صادق 

 فرزندر که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند هرچند  

 والدین در حق او کوتاهی و ظلم کرده باشند نمازش از سوی  



 خدو پذیرفته نیست. 

 غیبت کردن: -۲

  پیامبر اکرم میفرماید:

 هرکس غیبت مسلمانی را کند تا چهل روز نماز و روزه اش  

 و راببخشد. قبول نمیشود مگر اینکه فرد غیبت شده ا

 روزه وتقویت تقوا: 

 خداوند انسان را به عملی راهنمایی میکند که اگر ان را به  

 درستی انجام داد چنان تسلطز بر خود پیدا میکند که میتواند  

 موانع درونی را کنار بزند وگام موفقیت به سوی برترین هدف  

 های زندگی رابا خوبی بردارد این اعمال روزه است. روزه

 مصداق کامل ترین صبر و پایداری در برابر خواهش های دل  

 .است

 

 احکام روزه  

 خوردن و اشامیدن، دروغ بستن بر  چیز روزه را باطل میکند:۹

 خدا و پیامبر و جانشینان، رساندن غبار غلیظ به حلق، فرو بردن  

 تمام سر در اب ، استمنا باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح 

 

 کسی که غسل بر او واجب است اگر تا اذان صبح غسل نکند  -۲

 یا اگر تیمم است تیمم نکند نمیتواند روزه بگیرد البته اگر سهل  

 انگاری کند تا وقت تنگ شود میتواند با تیمم روزه بگیرد و  

 روزه اش صحیح است اما درمورد غسل نکردن معصیت کرده  

 است. 

 

 واند روزه بگیرد و عمدا تا اگر کسی به علت عذری نت-۳



 رمضان اینده روزه ی غذا را نگیرد هم باید روزه را غذا کند و  

 گرم گندم و جواب و مانند  ۷۵۰تقریبا د)هم برای هرروز یک م

 (ان به فقیر بدهد

 

 اگر کسی روزه ی ماه رمضان را عمدا نگیرد باید هم غذای  -۴

 هرروز دوماه روزه  ان را بگیرد هم کفاره ی ان را یعنی برای 

 بگیرد یا شصت فقیر طعام بدهد و این کار باید تا قبل از رمضان  

 اینده انجام شود.

 

 اگر کسی به چیز حرامی روزه ی خود را باطل کند کفاره ی  -۵

 جمع بر او واجب میشود البته اگر هردو برایش ممکن نبود یکی 

 را ممکن است انجام دهد. 

 

 وظیفه ی شخص مسافر:اگر کسی شرط های زیر را داشته باشد  

 نماز شکسته و نباید روزه بگیرد. 

 رفتن او بیش از چهار فرسخ و مجموع رفت و برگشت او  -۱

 بیش از هشت فرسخ باشد 

 بخواهد کمتر از ده روز در جایی سفر کند. -۲

 نهی   برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد مثال اگر فرزند با-۳

 پدر و مادر به سفری برود که ان سفر بر او واجب نبوده باید  

 نمازش را کامل بخواند و روزه اش را بگیرد.

 

 فضلیت اراستگیخالصه ی نکات درس:

 

 آراستگی، سیره پیشوایان دین  


