
:مواردی وجود دارد که به جای وضویا غسل،تیمم باید کرد.تیمم  

 زمانهایی که مکلف:

آب در دسترس دارد ولی غسبی،نجس یا خیلی گل آلود باشد. -1  

سختی خواهد افتادآب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند ،از تشنگی به -2  

 شیوه انجام تیمم:

 پس از آنکه نیت کردیم برای خشنودی خداوند به جای وضو یا غسل تیمم کنیم:

کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک و یا هرچیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است می زنیم، -1  

کشیم.دست را باالی پیشانی میگذاریم وآن را تا روی ابروها و باالی بینی می-2  

کف دست چپ را بر پشت دست چپ می گذاریم و از مچ تا نوک انگشتان می کشیم.-3  

کف دست راست را بر پشت دست چپ میگذاریم و از مچ تا نوک انگشتان میکشیم.-4  

 چیزهایی که وضو ،غسل ،تیمم را باطل می کند:

خارج شدن ادرار،مدفوع و گازهای روده از بدن. -1  

  صورتی که چشم نبیند و گوش نشنود.(به خواب رفتن)به -2

_احکام نماز7درس   

 هر یک ازما درشبانه روزپنج نوبت درپیشگاه خداوند نماز میگزاریم و یاد اورا دردل تقویت میکنیم.

 در نماز)تسبیح(می گوییم           خداوندرا از هربدی و زشتی منزه می داریم.

مه خوبی ها وزیبایی هایش را می ستاییم.در نماز)حمد(می کنیم               ه  

 نماز زیباترین شکل شکرگزاری است.  

با نماز خواندن تمام نعمت هایی راکه خداوند به ما عنایت کرده است را شکرمیکنیم و اورا سپاس میگوییم. 

 نماز یکی ازبهترین راه های تقویت ایمان است.         جایگاه ایمان قلب انسان است.

خشنودی خداوند  

 نمازی که با رعایت آداب نماز انجام شود

تأثیر بر روح و روان انسان  



چیز است. 12مبطالت نماز   مبطالت نماز:چیزهایی که نماز را باطل می کند.    

ازبین رفتن یکی از شرایط نماز : -1  

 برخی از شرایط نماز          پاک بودن لباس و بدن نماز گزار،وضو داشتن،غصبی نبودن لباس و مکان نماز گزار

یا مکانی که درآن  اگر نمازگزار متوجه شودکه یکی ازشرایط از بین رفته است مثال یادش بیاید که وضو نگرفته است

 نماز می خواند غصبی است نمازش باطل است.

باطل شدن وضو         اگر وضو باطل شود نماز نیز باطل می شود.-2  

روی برگرداندن از قبله:اگرنمازگزار درهنگام نماز صورت خود را ازقبله به طرف چپ یا راست برگرداند.)به اندازه -3

یاید (نمازش باطل است و فرقی نمی کند که عمدی یا سهوی باشد.ای که دیگر روبه قبله به حساب ن  

خمدیدن با صدای بلند)قهقهه(:خنده بلند در هنگام نماز در صورتی که عمدی باشد نماز را باطل می کند.بنابراین لبخند -4

 زدن یا خنده با صداکه عمدی نباشد،نماز را باطل نمی کند.

حین نمازاز قصد حرف بزند حتی اگر یک کلمه باشد )مثال آخ(نمازش باطل  حرف زدن بین نماز:اگر نمازگزار در-5

 است. و اگر از روی فراموشی بین نماز حرف بزند نمازش صحیح است. باید دو سجده سهو به جا بیاورد.

م صل علی سجده سهو:بعد از نماز بالفاصله نیت سجده سهو میکنیم و به سجده می رویم ومی گوییم)بسم هللا و باهلل الله

محمد و آل محمد( سپس سر از سجده بر می داریم و می نشینیم .دوباره به سجده می رویم و همان ذکر را می گوییم.و 

 بعد از آنکه سراز سجده برداشتیم تشهد و سالم را می دهیم.

زدن یا به هوا  به هم زدن صورت نماز:اگر در حال نماز کاری را کم یا زیاد عمدی یا سهوی انجام دهیم مثل دست-6

 پریدن نماز را باطل می کند. ولی برخی کارها که صورت نماز را برهم نزند مثل اشاره کردن نماز را باطل نمی کند.

خوردن و آشامیدن:خوردن و آشامیدن در هنگام نماز،نماز را باطل می کند ولی اگر ذره های ریزی از غذا در دهان  -7

اطل نمی کند.باشد وآن را فرو ببریم نماز را ب  

2-کم یا زیاد کردن ارکان و واجبات نماز:اگر نمازگزار عمدا یا سهوا یکی ازارکان نمازرا زیاد یا کم کند نمازش باطل 

 است.

شک کردن در رکعت های نماز های دو یا سه رکعتی:اگر نماز گزار در حالی که نماز دویا سه رکعتی می  -9

با کمی فکر شک او بر طرف نشود نمازش باطل است و همچنین اگر در دو خواند،شک کند که در رکعت چندم است و 

 رکعت اول نماز چهار رکعتی هم شک کند، نمازش باطل می شود.

 مسائل مهم درباره نماز:

اگر نمازگزار ذکرهای نمازش را آن قدرتند بگوید که تلفظ آن صحیح نباشد،نمازش باطل است.تلفظ غلط           نماز  -1

است.باطل   

اگر ذکر های واجب نماز را در حال حرکت بگوید مثال ذکر رکوع را در حالی بگوید که دارد از رکوع برمی خیزد  -2

 نمازش باطل است.



نمازگزار نباید درحال نماز به کسی سالم دهد البته اگر به او سالم دادند باید جواب بدهد. البته جواب دادن به کسانی  -3

م می دهند واجب نیست.که از روی تمسخر سال  

عطسه، سرفه، خمیازهکشدن نماز را باطل نمی کند.-4  

اگر نماز گزار بعد از نماز شک کند که هنگام نماز یکی از مبطالت نماز را انجام داده انجام داده باشد یانه نماز باطل  -5

 نیست.

بلند عمل پسندیده ای است.گریه کردن برای آمرزش گناهان در حال نماز،چه آهسته باشد چه با صدای  -6  

شکستن نماز واجب از روی اختیارحرام است. اما برای جلوگیری از ضررهای مالی و بدنی مانعی ندارد. -7  


