
1

دي
جها

ي 
وها

ارد
ش 

ژوه
ز پ

مرک
بسم اهللا الرحمن الرحیم 

فهرست مطالب

2..........................................................................................................................................سخنی با مربی

کارگاه اول
5..............................................................................................................................................بلوغ و تقلید

کارگاه دوم
9....................................................................................................................................................نجس ها

کارگاه سوم
12..........................................................................................................................................پاك کننده ها

کارگاه چهارم
16......................................................................................................................................................تخلی

کارگاه پنجم
19......................................................................................................................................................وضو

کارگاه ششم
23.......................................................................................................................................................غسل

کارگاه هفتم
25........................................................................................................................................................تیمم

کارگاه هشتم
28...................................................................................................................................................)1(نماز

کارگاه نهم
25...................................................................................................................................................)2(نماز

کارگاه دهم
37.....................................................................................................................................................قرائت

کارگاه یازدهم
42.........................................................................................................................................نماز جماعت 

کارگاه دوازدهم
46.....................................................................................................................................................مسجد



2

کام
اح

اه 
رگ

کا

جهادگرسخنی با مربی

:مربی محترم
.

ص(قَالَ النَّبِی(:»منَّۀٌ قَائس لَۀٌ أَوادفَرِیضَۀٌ ع ۀٌ أَوکَمحۀٌ مثَلَاثَۀٌ آی لْما الْعا إِنَّمم ۀٌ و
؛خَلَاهنَّ فَهو فَضْلٌ

آیه : در حقیقت، علم سه دسته است: فرمودند) ص(پیامبر گرامی اسالم
علم (و یا سنت قائمه ) علم اخالق(، فریضه عادله )علم عقاید(محکمه 

1» و غیر از این سه علم بقیه علوم فضل و زیاده اند) احکام

جهـت  ) عـج (و حضرت مهدي با قلبی آکنده از عشق خداوندجهادگران 
وارد مناطق محروم می فرهنگی در نبرد جنگ نرم ،وپیام رسانیتاثیر گذاري

شوند تا با رفاقت با اهالی،بازوان اجرایی امامشان و ادامـه دهنـده ي راه انبیـا    
باشند، در ایـن راسـتا آمـوزش احکـام مقـدماتی، جهـت کودکـان ونوجـوان         

.ضروري است
:تذکر 

بـه ایـن ترتیـب چنـد     . برد این متن به صورت کارگاهی اسـت شیوه کار -1
:ویژگی همیشه باید در نظر گرفته شود

این کارگاه مربی محور است و نه استاد محور به این معنا که مربـی  )الف
این کارگاه استاد نیست که مطالبی را آموزش بدهد و بعد از آنهـا امتحـان بـه    

در طول یـک دوره کارگـاهی بایـد    عمل آورد؛ بلکه هدف این است که مربی 
.ها را به صورت کاربردي به مخاطب خویش منتقل کندیان مهارت

).33ص،جکلینی، ابو جعفر، اصول کافی،(1
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این متن تنها به عنوان محور کار در کارگاه تنظیم شده است و مربـی  )ب

هـاي خـویش و بـا    ها و تواناییباید در چارچوب آن اما با استفاده از خالقیت
.در نظر گرفتن سطح مخاطبانش عمل کند

یکی از لوازم اجراي یک دوره آموزشی بـه صـورت کارگـاهی گـروه     )ج
هاي چنـد نفـره اسـت؛ چـرا کـه در طـول ایـن دوره        بندي مخاطبان به گروه

شـود  توصـیه مـی  . هایی است که به کـارگروهی نیـاز دارد  ها و فعالیتتکلیف
.سه نفر تقسیم شوندهاي مخاطبان به گروه

بـر مـتن اصـلی کـه محتـواي کـار       هر کارگاه در این مجموعه عـالوه . 2
دهد، پنج بخش دیگر نیز دارد که همه آنها بایـد دقیقـاً   آموزشی را تشکیل می

.در کارگاه اجرا شوند
در ایـن بخـش موضـوعی بـراي بحـث و گفتگـوي       :کار در گروه) الف

گـاه از  ها با هم صحبت کننـد و آن گروهی پیشنهاد شده است تا اعضاي گروه
در پایان نیز جمع بندي نهایی بـه  . با مربی تبادل نظر کنندطریق نماینده گروه

.شودعنوان نظر کل کارگاه نوشته می
توانسـت در  قسمتی از مطالبی کـه مـی  شدر این بخ:با کمک مربی) ب

اند که مخاطبان براي فهـم  متن گنجانده شوند به نحوي مورد سؤال قرار گرفته
.باشندآنها نیاز به کمک گرفتن از مربی داشته 

این کار با هدف پر رنگ کـردن نقـش مربـی و همچنـین واگـذار کـردن       
سطوح بیان مطالب این بخش با توجه به تـوان مخاطبـان بـه مربـی صـورت      

.گرفته است
در ایـن بخـش سـعی شـده موضـوعی مـرتبط بـا        :ایستگاه اندیشـه ) ج

هرکارگاه که البته از سطح عمومی مخاطبان فراتـر اسـت بـراي دقـت نظـر و      
.دیشه ارائه شودان
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این بوده است که بخشی از مطالـب  در این بخش هدف :تحقیق کنید) د
مرتبط با متن که البته طرح آنها در کارگـاه ضـروري نبـوده اسـت بـه عنـوان       

.تکلیف تحقیقی به مخاطب واگذار شود
هـایی از مـتن کارگـاه طـرح شـده کـه       در این بخش پرسـش :پرسش) ه

هاي صحیح را با مربـی  پاسخ دهند و سپس پاسخنها خصاً به آشمخاطبان باید 
.ها خواهد بودهماهنگ کننده منبع آزمون کتبی این کارگاه فقط همین پرسش

هـا جـزء   هاي طراحی شده بـراي کارگـاه  الزم به ذکر است که همه بخش
.برنامه هستند و باید به صورت دقیق و جدي اجرا شوند

گاه با استفاده از  رساله توضـیح  مطالب مطرح شده در قسمت متن کار. 3
.تنظیم شده استواستفتائات مقام معظم رهبري)ره(المسائل امام خمینی

موارد سعی بر این بوده که به واجبات و محرمات هـر موضـوع  غالبدر 
. پرداخته شود و کمتر پاي مکروهات و مستحبات به میـان آورده شـده اسـت   

ته است سعی شده نظري ختالف داشخی موارد که نظر مراجع اهمچنین در بر
تکلیف را ادا کند البته تا جائی که خیلی با فتـواي عمـومی   ارائه شود که قطعاً

.مغایرت نداشته باشد
شایسته است مربی محترم پیش از ورود به هر کارگاه، قسمت مربوطـه را  
با توجه به مطالب موجود در رساله و همچنـین متناسـب بـا سـطح مخاطبـان      

و احیاناً اختالف در تقلید آنها مورد دقت نظر قرار دهد تـا در کارگـاه   کارگاه 
.تر عمل نمایدمسلط

با تشکر
معاونت سازندگی و  کارآمد سازي بسیج دانشجویی

مرکز پژوهش  اردوهاي جهادي 
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مرک بلوغ و تقلید:اولگاهرکا
د وارد مرحله جدیدي از زندگی خوبلوغپسر با رسیدن به سنودختر 

. بلوغ شروع دوران تکلیف پذیري و انجام وظایف است.ندوی شم

د این سوال به ذهنتان رسیده باشد، که منظور از تکلیف پذیري چیست؟شای

از نماینده گروه . درباره معناي این کلمه با اعضاي گروهتان مشورت کنید
پس از شنیدن نتایج سایر . بخواهید تا جواب صحیح را به مربی اعالم کند

.ها، با کمک مربی جمله زیر را کامل نماییدگروه

بنابراین، . گرددالزامی میبلوغز وراولینبیشترین وظایف دینی با فرارسیدن 
ر ور به کشود از مرز یک کشوروان همانند وتد به این مرحله را میورولحظه 

،رونه که شخص با قدم گذاشتن به مرزهاي یک کشوگهمان. دیگر دانست
پسر نیز با رسیدن به سن واهد شد، دختر ورات آن خودستوررات تابع مق

را بر » مکلف«ان وباید این احساس را داشته باشند که از این به بعد عنبلوغ،
.ش می کشندود

:هاي بلوغ عبارتند ازنشانه

).باالي عورت(زیر شکم) درشت(روئیدن موي خشن-1
.بیرون آمدن مایع منی: احتالم-2
.قمري در دخترانسال 9کامل شدن -3

بی
مر

ک 
کم

با 

توضیح کامل تر در باره نشانه ،مربی براي پسران
یکی از این نشانه هر کسی که : د داشته باشد وبیان کندوم

شود و روئیدن موي ها را دارا باشد، مکلف محسوب می
خشن در صورت، پشت لب، زیر بغل و سینه، و درشت شدن 
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آن چیست که پنج حرف دارد و قبل از نماز و روزه و حجاب واجب 
است ؟اگر نباشد همه اعمال باطل است؟

اولین قدم در راستاي تکلیف پذیري، شناخت مفاهیم و احکام دینی 
متخصصین دین براي فهم دین و فراگرفتن احکام دینی باید .است

لید هستند مراجعه کنیم و از آنان تقلید و پیروي شناس که مراجع تق
در مسائل احکام نماییم

چه لزومی دارد که ما در مسائل دینی از مجتهد تقلید کنیم؟

کسی که درباه موضوعی آگاهی ندارد، باید به سراغ متخصص آن فن 
نماید؛ مثال بیمار باید به پزشک مراجعه کند و طبق یروي و از آن  پبرود

و یا کسی که می خواهد ساختمان سخه او، دارو مصرف نماید ظر و نن
بسازد و تخصص ساخت و ساز ندارد، باید به مهندس ساختمان مراجعه 

ما هم باید در مسائل ... ودهدکند و طبق نظر او کار ساختمان را انجام 
وانیم احکام دینی خود را از منابع آن یا خود متخصص باشیم و بتشرعی،

م و یا متخصص نیستیم، که در این صورت باید به استخراج کنی
.متخصصان دین رجوع کرده و مسائل شرعی خود را از او بخواهیم
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:هاي شناخت مرجع تقلید عبارتند ازراه

خود انسان یقین کند؛ مثال خودش از عالمان دینی باشدو بتواند مرجع -1
.تقلید را شناسایی کند

وم دینی که قدرت تشخیص مجتهد و اعلم را دو نفر عادل از عالمان عل-2
دارند، مرجع تقلید را معرفی کنند، به شرطی که دو عالم عادل دیگر، با 

.گفته آنان مخالفت نکنند
گروهی از عالمان علوم دینی که قدرت تشخیص مجتهد و اعلم را دارند -3

شود، مرجع تقلید را معرفی نمایندو از گفته آنان اطمینان پیدا می

راه یادگیري احکام
پرسش از استفاده از رساله احکام مرجعمان،رساله دانشجویی و

که09640مراکز پاسخگویی مثل شماره 
می باشدن هم متخصصند و هم تماس تلفنی با آن رایگا

عالمان دین شناس چھ کسانی ھستند؟ .
چگونھ شروع می شود نیت خاصی تقلید 
؟دارد 

رای پاسخ بھ این دو پرسش، با ب
صحبت کنید و سایر افراد گروه خود

سپس نماینده گروه، جواب صحیح و 
. کامل را بھ مربی اعالم نماید

پنج مرجع قابل تقلید را نام ببرید 
؟

تقلید یعنی
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از بین مراجع بزرگی همچون، حضرت آیت اهللا خامنه 
شیرازي ،نوري همدانی کدام براي تقلید اي،سیستانی ،مکارم
. اعلم و باالتر هستند

.ویژگی هاي سن بلوغ را نام ببرید .1
اي که موهاي خشن زیر شکم او روئیده است، مکلف ساله11نوجوان .2

شود؟چرا؟محسوب می
دختران کی بالغ می شوند؟.3
آیا کلفت شدن صدا و روئیدن موي خشن زیر بغل از نشانه هاي بلوغ .4

ست؟ا
چرا باید تقلید کنیم؟.5
هاي مرجع تقلید را نام ببرید؟شرایط و ویژگی.6
چگونه می توانیم مرجع تقلید انتخاب کنیم؟.7

هانجس:دومکارگاه
بایـد  خوانـد  در آنجا نماز مینمازگزار نمازگزار و مکانی که لباس بدن و

.باشدپاك

پرسش
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خـوانیم، ممکـن اسـت ایـن     هنگامی که جمله باال را مـی 
نی چه؟ یعپاك بودنسؤال به ذهنمان برسد که 

تـان صـحبت   درباره معناي این کلمه با اعضـاي گـروه  
از نماینده گروه بخواهید تا نتیجه را به مربـی اعـالم   . کنید
هـا بـا   هـاي سـایر گـروه   پس از شنیدن نتیجه صحبت. کند

.کمک مربی جمله زیر را کامل کنید
...یک چیز یعنیپاك بودن

.استنباشد، آن چیز نجس پاكاگر چیزي 
:هستندها دو گروهنجس
.ها را پاك کردتوان آننمیاصالًهایی که نجس.1
.چون در اصل پاك هستندها را پاك کرد؛توان آنایی که میهنجس.2

وه
گر

در 
ار 

ک

. م ویژه دارندها یک ناهر یک از دو گروه نجس
با راهنمایی مربی خود، نام ویژه هر گروه را بنویسید و 

.به ذهن بسپارید
:ها را پاك کردتوان آنهایی که مینام نجس
:ها را پاك کردتوان آنهایی که نمینام نجس بی

مر
ک 

کم
با 
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اندیشھهایستگا

شوند؟که در اصل پاك هستند چگونه نجس می:ییهابه نظر شما نجس

:کردها را پاكتوان آننمیاصالًهایی که نجس
.ها مثل گربه و موشانسان و برخی از حیوانمدفوعو ادرار.1
.ها مثل گوسفندانسان و برخی از حیوانخونو مردار.2
.سگ.3
.و یا هر مایع مست کننده دیگرشراب.4
.جوآب.5

:دو نکته
هایی هستند که و مدفوع آنها نجس است حیوانهایی که ادرار حیوان. 1

.ارنددخون جهندهواندحرام گوشت
هایی هستند که هایی که مردار و خون آنها نجس است حیوانحیوان. 2

.دارندندههخون ج
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اخن مرداري که خون جهنده دارد نجس است؟آیا اجزایی مانند دندان، مو و ن

حرام گوشـت یعنی چه؟ حیوان مرداردانید آیا می
یک حیـوان  خون جهنده داشتنچه حیوانی است؟
به چه معناست؟ 

هاي زیـر را کامـل کنیـد و    با کمک مربی خود جمله
.ها را به ذهن بسپاریدآن

...یعنیمردار
...حیوان حرام گوشت حیوانی است که

گوییم حیوانی خون جهنده دارد یعنی ایـن  وقتی می
...که

بی
مر

ک 
کم

با 
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پرسش
هایی مانند گاو و گوسفند نجس است؟آیا ادرار و مدفوع حیوان.1
هاي حـرام گوشـتی ماننـد مـار و مـاهی نجـس       آیا ادرار و مدفوع حیوان.2

است؟
خون پشه و مگس نجس است؟آیا.3
آیا ناخن، مو و دندان سگ در هنگامی که زنده اسـت نجـس اسـت؟ در    .4

حالتی که مردار است چطور؟
هایی مثل ماهی و مار نجس است؟آیا مردار حیوان.5
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مرک هاپاك کننده:ومسکارگاه
توان اند میها هستند که چون در اصل پاك بودهگروهی از نجسدانستیم

. ره پاك کردها را دوباآن
و به این سؤال پاسخ دهید که چگونه چیزهایی کـه در  فکر کنید قرار بود 
شوند؟میاند، نجساصل پاك بوده
.شوندهاي گروه اول، نجس میپاك از راه برخورد با نجسچیزهاي

. تـوان آن هـا را پـاك کـرد    که میهاي گروه دوم یاد گرفتیمباره نجسدر
توان این کار را کرد؟خواهیم بدانیم چگونه میاکنون می

کـه هـم پـاك    (توان به کمـک برخـی چیزهـا    هاي گروه دوم را مینجس
بـا دو پـاك کننـده مهـم آشـنا      خـواهیم  می. ، پاك کرد)ك کنندهستند و هم پا

.آب و زمین: شویم

آیا هر وقت یک چیز پاك با یک نجـس گـروه اول   
شود؟ آیا هیچ شرطی براي برخورد کند، نجس می

نجس شدن آن وجود ندارد؟ 
.با کمک مربی خود به این سؤال پاسخ دهید بی

مر
ک 

کم
با 
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آب
آبِکنـد بـه شـرطی کـه     بسیاري از چیزهاي نجس را پاك تواند میآب 

.اشدنبمضاف

نجس را چیز ها توان با آنمیهستند ودر دسترس ما ی که معموالًهایآب
.آب قلیلو آب کر: پاك کرد به دو گروه تقسیم می شوند

آب قلیل با توجـه بـه مقـدار آب    آب کر وتقسیم بندي آب به دو گروه
گوییم و اگر یعنی اگر آب به یک مقدار مشخص برسد به آن آب کر می؛است

.گوییمکمتر از آن باشد به آن آب قلیل می

تنها آبی پـاك کننـده اسـت کـه     مهمان طور که دانستی
بدانیم چه آبی مضاف است تا باید پس .نباشدمضاف

هـا را  بتوانیم با استفاده از آبی که مضاف نیست نجس
. پاك کنیم
با کمک مربـی خـود بـا آن    . هستآب مضافدو گونه 

.دو آشنا شوید و براي هر کدام یک مثال بنویسید
1.
2.

بی
مر

ک 
کم

با 
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مرک آب قلیلو آب کراز مربی خود بخواهید شما را با 
د و براي هر کدام چند مثال به شما معرفـی  آشنا کن

.کند
:آب کر.1

:آب قلیل.2

با کمک مربی خود شـیوه پـاك کـردن هـر یـک از      
موارد زیـر را در کـالس تمـرین کنیـد و جلـوي آن      

.بنویسید
:پاك کردن ظرف نجس با آب کر. 1

:پاك کردن ظرف نجس با آب قلیل. 2

:آب کرباادراروسیلهبهشدهنجسلباسکردنپاك. 3

:قلیلآبباادراروسیلهبهشدهنجسبدنکردنپاك. 4

:کرآبباخونوسیلهبهشدهنجسبدنکردنپاك. 5

پاك کردن لباس نجس شده به وسـیله خـون بـا    . 6
:آب قلیل

بی
مر

ک 
کم

با 
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توان کف پا یا کفش را پاك کرد یـا  آیا با راه رفتن روي هر زمینی می.1
شرط خاصی داشته باشد؟اینکه زمین باید

چـه  . شـود هاي گروه اول نجس میآب هم با برخورد با یکی از نجس.2
شود؟ راه پاك کردن آب نجس چیست؟هنگام آب نجس می

زمین
توان با راه رفـتن  اگر کف پا یا کف کفش هنگام راه رفتن نجس شود می

.که پاك و خشک است آن را پاك کردیروي زمین

پرسش
در دسترس ما اسـت،  هاهاي موجود در ساختمانآبی که از راه لوله کشی.1

کُر است یا قلیل؟
آیا راهی براي پاك کردن لباس نجس با زمین هست؟.2
خواهیم با آن چیز نجس را پاك کنیم بایـد حتمـاً   اي که میآیا پاك کننده.3

پاك باشد؟
توان آن را پاك کرد؟اگر بدن با ادرار نجس شده باشد چگونه می.4
انجام داد چیست؟شرطی که پیش از پاك کردن هر چیز نجس باید .5
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مکروه با اعضاي گروهتان صحبت درباره معناي واژه 
. از نماینده گروه بخواهید نتیجه را به مربی اعالم کند. کنید

هاي دیگر با کمک مربی روهگصحبت پس از شنیدن نتیجه 
.جمله زیر را کامل کنید

...کاري است که مکروهکار 

ایستگاه اندیشھ

تخلّی:مچهارکارگاه
خواهیم نماز بخـوانیم اگـر نیـاز بـه اسـتفاده از سـرویس       که میهنگامی 

بهتر است ابتدا ایـن کـار را انجـام بـدهیم؛ چـون نمـاز       داشته باشیم بهداشتی 
.آن حالت مکروه استدر خواندن 

ده از سرویس بهداشتی دارد به نظر شما چرا نماز خواندن کسی که نیاز به استفا
مکروه است؟

بندیم و دیگـر  شویم درب آن را میهاي بهداتشی میوقتی وارد سرویس
مثـل ایـن کـه در    (طراري پیش آمده ضولی اگر وضعیتی ا. بیندکسی ما را نمی

ویس بهداشتی پیدا کردیم و اتوبـوس اردو و در میانه راه نیاز به استفاده از سر
بایـد  . )کنار جاده نیاز خود را برطـرف کنـیم  تا در بیابان کنار جاده توقف کرد

. دور شویم که کسی بدن ما را نبیندنمراقب باشیم آن قدر از دید دیگرا

وه
گر

در 
ار 

ک
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این نکته در بیشـتر  . هنگام نشستن نباید رو به قبله یا پشت به قبله باشیم

یت شده است اما در شـرایط  رعاهاموجود در ساختمانهاي بهداشتی سرویس
.باید خودمان مراقب باشیم)همان مثال اردو(ضطراري ا

پس از پایان استفاده از سرویس بهداشتی باید قسمت هایی از بدن را کـه  
.توسط ادرار یا مدفوع نجس شده است با آب پاك کنیم

:ویس بهداشتی بهتر است انجام دهیمدر هنگام استفاده از سر
.جایی بنشینیم که کسی ما را نبیند)مثال اردو(در شرایط اضطراري .1
هنگام وارد شدن به سـرویس بهداشـتی ابتـداي پـاي چـپ را داخـل       .2

.بگذاریم
هنگام بیرون آمدن از سرویس بهداشتی ابتداي پـاي راسـت را بیـرون    .3

.بگذاریم
.در هنگام نشستن سنگینی بدن را روي پاي چپ بیندازیم.4

:ت انجام ندهیدبهتر اسدر هنگام استفاده از سرویس بهداشتی
.ماندن زیاد و بیش از اندازه در سرویس بهداشتی-1
.روبروي خورشید یا ماه نشستن-2
.رو بروي باد نشستن-3
.حرف زدن-4

شیوه پاك کردن بدنی کـه بـا ادرار یـا    ،پیش از این
یـک بـار   . ایدمدفوع نجس شده است را تمرین کرده

ــراي شــما   ــد آن را ب دیگــر از مربــی خــود بخواهی
.توضیح دهد مرب

ک 
کم

با 
ی
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.پاك کردن بدن با دست راست-5
.خوردن و آشامیدن-6
.ایستاده ادرار کردن-7
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مـثالً  (انجـام دهـیم  دانید به کاري که بهتر اسـت  آیا می

کارهاي باال که بهتر است در هنگام اسـتفاده از سـرویس   
گویند؟ چه می)مبهداشتی انجام دهی

پـس از  . باره با اعضاي گروهتان صـحبت کنیـد  در این
هـاي دیگـر   اعالم نتیجه صحبتتان به مربی و شنیدن پاسخ

سخ این سـؤال را بـراي خودتـان    ها، با کمک مربی پاگروه
.یادداشت کنید

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

اگـر در شـرایطی قـرار گیریـد کـه بـراي پـاك کـردن بـدن آب در          ) الف
دسترس شما نباشد، آیا راهی براي پاك کردن بدن هست؟ آیـا بـا آن حالـت    

توان نماز خواند؟می
آیا هرگونه حرف زدن در حال استفاده از سـرویس بهداشـتی مکـروه    ) ب

است؟ آیا موردي هست که مکروه نباشد؟

8-

1.

ه یـاز بـه سـرویس بهداشـتی داشـت     اگر هنگامی که وقت نماز شده است ن.1
، باشیم

ـ  تـر مشـغول نمـاز شـویم    سریع: هتر استکدامیک ب.2 دا از سـرویس  یـا ابت
؟ چرا؟بهداشتی استفاده کنیم و بعد مشغول نماز شویم

وه
گر

در 
ار 

ک

پرسش
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.دو کار مکروه در هنگام استفاده از سرویس بهداشتی را بنویسید.3

.دو کار مستحب در هنگام استفاده از سرویس بهداشتی را بنویسید.4

در هنگام استفاده از سرویس بهداشتی مانند روبـه  آیا روبروي باد نشستن.5
قبله نشستن است؟ 

؟ا کدام دست این کار را انجام دهیمهنگام پاك کردن بدن بهتر است ب.6

وضو: مپنجارگاه ک
براي عبادت و بندگی در پیشگاه خداوند مهربان و به جا آوردن نماز، ابتدا 

.باید وضو بگیریم

با کمک مربی

.بخواهید، مراحل وضوي ترتیبی را براي شما توضیح دهداز مربی خود

نکته2
چیزينیستالزمحتّیوبیاوریمزبانبهچیزينیستالزمکردننیتبراي-1
کنـیم میچکاربدانیمکههمینبلکهکنیم،مرورراآنوبیاوریمخودذهندررا

بی
مر

ک 
کم

هستند؟کداموضواعضايدانیدمیآیابا 
ذهـن بهوکنیدیادداشتراآنهاخودمربیکمکبا

.بسپارید
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ایستگاه اندیشھ

هر یک از . مراحل وضوي ترتیبی را در گروه تمرین کنید
جلوي دیگران وضـو بگیـرد و   یک بار اعضاي گروه باید 

.دیگران وضوي او را تایید کنند
هـا بایـد جلـوي همـه     گـروه اعضـاي ،با همـاهنگی مربـی  

.اعضاي کالس مراحل وضو را اجرا کنند

بتـوانیم ،»کنـی؟ میچه«:پرسیدماازکسیکار،میانۀدراگرکهصورتاینبه(
باشدجمعحواسمانباید.استکافی)»گیرممیوضودارم«:بگوییمبشجوادر
.باشیمنیتباوضوآخرتااولازکه

دیگرچپ،دستشستنشدنتمامازپسبالفاصلهکهباشیممراقبباید-2
هایماندستکفدرکهآبییعنی.شوداضافههایماندستکفبهآبینباید
آنازتاباشدباقیصورتهمانبهبایدماند،میباقیچپدستشستنازپس
.شوداستفادهمسحبراي

بگیردتصمیمیدباگیرندهوضوکهاستمعنااینبهوضودرداشتننیت
؟هستدیگريکارهايدرچهویژگیاین.دشونزدیکخدابهخودکاربا

وه
گر

در 
ار 

ک
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راهآیابگیردترتیبیوضوينخواستیانتوانستدلیلیهربهکسیاگر
.بگیردارتماسیوضويتواندمیآري،کهاستاینپاسخهست؟اوبرايحلی

رااعضامیانترتیببایدترتیبی،وضويمانندنیزارتماسیوضويدر:نکته
.بشوئیمپائینبهباالازبایدراهادستوصورتچنینهموکنیمرعایت

اي اگر کسی یکی از اعضاي وضویش زخم شود، یا شکسته باشد به گونه
.ستفاده کنداايوضوي جبیرهکه نباید به آن آب برسد، باید از 

با راهنمایی مربی خود شیوه انجام وضوي

.اي را یادداشت کنید و به ذهن بسپاریدجبیره

:برند، عبارتند ازچیزهایی که وضوي ما را از بین می

خارج شدن ادرار یا مدفوع از بدن؛.1

بی
مر

ک 
کم

با 

از مربی بخواھید، شیوه 
وضوی ارتماسی را برایتان 

.توضیح دھد

بی
مر

ک 
کم

با 
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خارج شدن باد معده از بدن؛.2

زي بشنویم؛خوابیدن به شکلی که نه چیزي ببینیم و نه چی.3

برد؛ مثل دیوانگی و بی هوشی؛هر چیزي که عقل را از بین می.4

.هر چیزي که باید براي آن غسل کنیم؛ مثل لمس کردن مرده.5

کارهایی که بهتر است براي انجام آنها وضو داشته باشیم:

همراه .4خواندن قرآن؛.3؛:رفتن به مسجد و حرم معصومین. 2خواندن نماز میت؛.1
ه قبرستانرفتن ب.7؛ لمس کردن جلد یا حاشیۀ قرآن6؛خوابیدن5؛داشتن قرآن

مراحل وضوي ترتیبی را نام ببرید.1
هیچنیستالزمکهمعناستاینبهوضویکبودنارتماسیآیا.2

شود؟رعایتوضواعضايشستندرترتیبی
وضويازوانیمتمیبگیریمترتیبیوضويتوانیممیکههنگامیتاآیا.3

کنیم؟استفادهارتماسی
اي گرفت؟توان وضوي جبیرهچه هنگام می.4
هاي وضو کدامند؟باطل کننده.5
کند؟آیا چرت زدن وضو را باطل می.6
بگیریمبراي انجام چه کارهایی بهتر است وضو .7

لسغ:مششرگاهکا

پرسش
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موارد باید پیش از مشغول شدن به نماز به جـاي وضـو غسـل    بعضی در 
.کنیم

را ) از باالي سـر تـا نـوك انگشـتان    (در هنگام انجام غسل، باید تمام بدن
غسل نیز مانند وضو ممکـن اسـت بـه یکـی از سـه حالـت ترتیبـی،        . بشوئیم

.اي انجام شودارتماس و جبیره
غسل ترتیبی

:مراحل انجام غسل ترتیبی، به ترتیب عبارتند از
ت   غُسلی انجـام دهـیم؟ آن  خواهیم چه نوعاول باید بدانیم می. 1 گـاه نیـ

.داریممیکنیم و این نیت را از اول تا پایان غسل نگه غسل می
مرب

ک 
کم

با 
ی

از مربی خود بخواهید با توجـه بـه سـطح کـالس     
درباره مواردي که باید غسل انجام داد براي شما 

.توضیح دهد

ایـد بگوییـد نیـت داشـتن در     با توجه به آن چه درباره نیت وضـو آموختـه  
هنگام غسل به چه معنا است؟
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بـراي ایـن کـار هـم     . ابتدا باید سرو گردن را به صورت کامل بشوئیم. 2
بگیریم و هم می تـوانیم  ) مثل دوش حمام(توانیم سرو گردنمان را زیر آبمی

. ببریمسرو گردنمان را درون آب فرو 
سمت راست بدنمان را از زیر گردن تا نوك انگشتان پاي راست، مـی  . 3
دوش (تـوانیم سـمت راسـت بـدنمان را زیـر آب     کار هم میبراي این. شوئیم
. بگیریم و هم این که آن را درون آب فرو ببریم) حمام

سمت چپ بدنمان را نیز از زیر گردن تا نـوك انگشـتان پـاي چـپ،     . 4
.شوئیمسمت راست را شستیم، میطوري که همان

غسل ارتماسی
ابتـدا نیـت   :شکل اول.توانیم، غسل ارتماسی انجام دهیمبه چند شکل می

و بعد ) خواهیم انجام دهیمدانیم که چه نوع غسلی مییعنی می( کنیمغُسل می
به طوري که درهمـان لحظـۀ اول،   ؛رویمیک مرتبه زیر آب و یا درون آب می

.نمان برسدآب به همه بد
کـم زیـر آب یـا درون آب    کنـیم و بعـد کـم   ابتدا نیت غسـل مـی  :شکل دوم

.رویم، به طوري که باألخره آب به همه بدنمان برسدمی
کنـیم و  رویم و بعد نیت غسل میابتدا زیر آب و یا درون آب می:شکل سوم

.دهیمگاه بدنمان را تکان میآن

تـوان اعضـاي بـدن را    آیا در هنگام غسل ارتماسی هم مانند غسل ترتیبی می
باید بدن به صورت کامل پاك باشد؟مرحله به مرحله پاك کرد یا
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آیا در غسل ترتیبی الزم است روي اعضا دست کشیده شود؟) الف
ن داشته باشیم آیا الزم است لباس را در هنگام غسل کردن اگر لباس به ت) ب

طوري از تنمان دور کنیم که آب به پوستمان برسد؟

مـثالً هنگـامی کـه همـه     -از فرصـت هـاي مناسـب   در یکی
هر یک از اعضا یک بار -انداعضاي کالس به استخر رفته

غسل ترتیبی و یک بار غسل ارتماسی را در حضور مربی 
.تمرین کنند

ايغسل جبیره
اي هـم  ایم، در غسل جبیرهاي گفتهی که دربارة وضوي جبیرهتمام چیزهای

.دهیمباید انجام 
.دهیم نه ارتماسیاي را به صورت ترتیبی انجام میغسل جبیره: نکته

.ها را نام ببریدچند نوع غسل داریم؟ آن.1
آیا در غسل هم نیت الزم است؟ .2
جام داد؟توان انغسل ارتماسی را به چند شکل می.3
آیا در شستن اعضاي غسل حتماً باید از باال به پایین بشوییم؟.4
در کدام غسل الزم است قبل از شروع به غسل بدنمان پاك باشد؟.5

وه
گر

در 
ار 

ک

پرسش
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مرک تیمم:مهفتکارگاه
.توانیم وضو بگیریم یا غسـل کنـیم  یآید که نمها حالتی پیش میبعضی وقت

.کنیمدر این هنگام باید به جاي وضو یا غسل، تیمم 

:مراحل انجام تیمم به ترتیب عبارتند از
هـا از مـچ تـا نـوك     پیشـانی و پشـت دسـت   (ابتدا باید در اعضـاي تـیمم  .1

هم چنین بایـد دقـت   . جست و جو کنیم تا در آنها مانعی نباشد) انگشتان
.کنیم که این اعضا، پاك باشند

خواهیم بـه جـاي وضـو    کنیم، به این معنا که باید بدانیم مینیت تیمم می.2
خواهیم به جاي غسل تـیمم کنـیم   تیمم کنیم و یا به جاي غسل و اگر می

تا آخر تیمم هـم  . خواهیم تیمم کنیمباید بدانیم که به جاي چه غسلی می
.کنیمباید بدانیم که داریم به جاي چه چیزي تیمم می

اقسـام  ازیکـی یـا ریـگ یـا خاكرويهمباباریکرادستدوهرکف.3
بایـد  . آوریـم مـی باالرادستمانبعدوزنیممیپختهگلرويیاوهاسنگ

هایمان را بـه آرامـی   دقت کنیم که حتماً باید ضربه بزنیم و اگر کف دست
.روي خاك بگذاریم و بعد برداریم، درست نیست

گذاریم و بعد آنها را از قسـمت مـچ روي   کف دو دست را کنار هم می.4
کم تـا  هایمان را کمآن وقت کف دست. گذاریمموي سر میمحل روئیدن

بی
مر

ک 
کم

با 

کـه  با راهنمایی مربی خود چند نمونه از مـواردي  
کنیم را یادداشت کنید و به ذهن تیمم ها باید در آن

.بسپارید
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هایمـان روي  کـه نـوك انگشـت   کشـیم تـا ایـن   روي ابروهایمان پایین می
بایـد  . داریمابروهایمان برسد و آن وقت دستمان را از روي پیشانی بر می

دقت کنیم که تمام کف دو دستمان باید روي تمـام پیشـانی و روي تمـام    
.ي ابروهایمان کشیده شوددو طرف آن تا رو

کف دست چپمان را از طرف انگشت کوچکش روي ابتداي مـچ دسـت   .4
نگـه گذاریم و بعـد در حـالی کـه دسـت راسـتمان را ثابـت      راستمان می

نـوك انگشـتان دسـت راسـت     طـرف بهکمکمراچپماندستداریم،می
که کف دست چـپ از طـرف انگشـت شسـت بـه نـوك       کشیم تا اینمی

باید دقت کنیم که تمام کف دست چپمـان  . راستمان برسدانگشت دست 
. را روي تمام دست راستمان بکشیم

کف دست راستمان را از طرف انگشت کوچکش روي ابتداي مچ دسـت  .5
داریـم،  گذاریم و بعد در حالی که دست چپمان را ثابت نگه میچپمان می

یم تـا  کشمان میدست چپمان را کم کم به طرف نوك انگشتان دست چپ
این که کف دست راستمان از طرف انگشـت شسـت بـه نـوك انگشـتان      

باید دقت کنیم که تمام کف دست راسـتمان را روي  . دست چپمان برسد
.تمام دست چپمان بکشیم

در چه مواردي باید به جاي وضو یا غسل تیمم کرد؟.1
.مراحل تیمم را به ترتیب نام ببرید.2
.آنها درست است را بنویسیدهایی که تیمم روي چند مورد از سنگ.3
چند مثال براي گل پخته شده کـه تـیمم بـر روي آن درسـت اسـت      .4

.بنویسید
هایمان را به آرامی روي خاك بگـذاریم  آیا اگر در هنگام تیمم دست.5

و برداریم درست است؟

پرسش
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ایستگاه اندیشھ

)1(نماز:مهشتارگاهک
:دهیمبراي انجام نماز، مراحل زیر را به ترتیب انجام می

1 .بـه ایـن معنـا کـه     ؛داریـم کنیم و آن را تا پایان نماز نگـه مـی  ت مینی
خوانیم و این که این نمـاز را بـراي اطاعـت از فرمـان     دانیم چه نمازي میمی

. آوریمخداوند، به جا می

باید دقّت کنیم که تمام نمازمان فقط براي انجام فرمان خداونـد و بـدون   
حتّی قسمت کوچکی از نماز را براي نشـان دادن  قصد خودنمایی باشد و اگر 

.به دیگران انجام دهیم، نمازمان درست نیست

کنیم و کف هر دو پایمـان  ها باز میپاهایمان را به اندازة فاصلۀ بین شانه-2
که به چیزي تکیه بدهیم و یـا بـه   گذاریم و بدون اینرا کامالً روي زمین می

بـه  . گـوییم اهللاُ اَکْبر را دقیقاً به همین شکل مییک طرف خم شویم، عبارت 
باید دقت کنیم که در حال گفـتن تکبیـره   . گوییماین کار تکبیره االحرام می

کـامالً  «به جز شـرط  : نکته.ثابت و بدون حرکت باشداالحرام، بدنمان کامالً

بودن تمام نماز ایـن قـدر اهمیـت دارد کـه اگـر      ،به نظر شما چرا براي خدا
کمی از نماز هم به قصد خودنمایی باشد نماز درست نیست؟

بی
مر

ک 
کم

با 

بیـاوریم یـا   آیا الزم است نیت نماز را بـه زبـان   
نیم فقط آن را در ذهنمان مرور کنیم؟اتواینکه می

.در این باره از مربی خود راهنمایی بخواهید
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هـاي نمـاز کـه در حالـت     ، در همۀ قسمت»ثابت و بدون حرکت بودن بدن
، باید شکل هنگام تکبیرة االحرام را کـه در  )حال قیام(دهیمانجام میایستاده
.ایم حفظ کنیمگفته2شمارة 

گـوییم و  مـی بسم اهللا الرحمن الـرحیم االحـرام،  پس از گفتن تکبیره. 3
پس از سورة حمد، باید یک سـورة دیگـر از قـرآن    . خوانیمرا میحمدسورة 

یـک سـوره را   خوانـدن سـورة حمـد    براي همین بعد از تمام شـدن .بخوانیم
گـوییم و آن سـوره را   مـی بسم اهللا الـرحمن الـرحیم  کنیم و بعد انتخاب می

.خوانیممی

:دو نکته
ما پسرها در نمازهاي صبح و عصر باید حمد و سوره را بلند و در ) الف

نیم، در نمازهایی که باید آهسـته بخـوا  . بقیه نمازها باید آنها را آهسته بخوانیم
هایمان تکان بخورد؛ بلکه اگـر اطرافمـان صـدایی نباشـد، بایـد      نباید فقط لب

.خودمان بتوانیم صدایمان را بشنویم
در هنگام خواندن حمد و سوره، حروف را به شـیوة صـحیح عربـی    ) ب

.کشیمکنیم و حروف مدي را نیز به مقدار نیاز میتلفظ می

بی
مر

ک 
کم

. وره عنوان خاصی داردمجموع خواندن حمد و سبا 
با راهنمایی مربی خود آن را یادداشت کنیـد و بـه   

.ذهن بسپارید

بی
مر

ک 
کم

بـا همـاهنگی   . رکعت اول نماز را در گروه خود تمرین کنیـد با 
مربی خود هر یک از اعضا باید یک بار رکعـت اول نمـاز را   

.در کالس اجرا کند
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ورة پس از حمد و پس از گفتن آخرین پس از تمام شدن آخرین آیۀ س-4

بگوییم و در حالتی که بدنمان کامالً ثابت دیگريکه چیز حرف آن، بدون این
قیام متّصل به رکوعبه این کار . کنیمو بدون حرکت است کمی صبر می

.گوییممی
شویم که بتوانیم کف پس از قیام متّصل به رکوع، آن قدر خم می-5

.گوییممیرکوعبه این حالت، . انوهایمان بگذاریمهایمان را روي زدست

الزم خم شدیم و بدنمان کامالً آرام شد، یک مرتبه ة وقتی به انداز-6
پاك و منزّه است پروردگار من و (» سبحانَ ربی الْعظیمِ و بِحمده«: گوییممی

هایش هتوانیم به جاي این ذکر، هر ذکري که کلممی). کنماو را ستایش می
.بگوییم) سبحان اهللامثالً سه بار (روي هم به اندازة این ذکر باشد

که آخرین حرف ذکر رکوع را در حالت آرامش بدنمان گفتیم، پس از این-7
.گردیمآییم و دوباره به حالت ایستاده باز میاز حالت خمیدگی در می

و بدون پس از بلند شدن از رکوع و ایستادن، کمی در حالت ایستاده-8
قیام پس از به این کار . کنیمحرکت، بدون آن که چیزي بگوییم صبر می

.گوییممیرکوع

بعد از قیام پس از رکوع براي حالت دو زانو نشستن به سمت زمین -9
هایمان را کامالً باز همین که زانوهایمان به زمین رسید، کف دست. رویممی
مان را به آرامی و بعد پیشانی. ذاریمگها را دو طرف مهرمان میکنیم و آنمی

طوري که ضربه نداشته باشد و دوبار یا بیشتر به مهر نخورد، روي مهر 
تا این لحظه پنج عضو از اعضاي هفت گانۀ سجده را روي زمین . گذاریممی

شود پنج ایم؛ یعنی پیشانی، دو کف دست و دو زانو که روي هم میگذاشته
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. ن شست پاهایمان را نیز روي زمین بگذاریمعضو و حاال باید سرانگشتا
وقتی همۀ هفت عضو سجده روي زمین قرار گرفتند و بدنمان نیز آرام شد، 

.گوییممیسجدهبه این حالت 

که حالت سجده پیدا کردیم و بدنمان آرام شد، یک مرتبه پس از این-10
است پروردگار بلند پاك و منزه(» سبحانَ ربی الْأَعلی و بِحمده«: گوییممی

توانیم به جاي این ذکر، هر ذکري که می). کنممرتبۀ من و او را ستایش می
.هایش روي هم به اندازة این ذکر باشد را بگوییمکلمه

پس از گفتن آخرین حرف ذکر سجده و آرام شدن بدن، سرمان را از -11
گاه دوباره آن. کنیمنشینیم و چند لحظه صبر میداریم و میروي مهر بر می

کنیم و یک بار دیگر در آن حال، ذکر سجده همان حالت سجده را اجرا می
.شود سجدة دوماین می. گوییممی

پس از گفتن آخرین حرف ذکر سجدة دوم، سرمان را از روي مهر بر -12
مانیم و همین ظه در حالت نشستن باقی مینشینیم و چند لحمی داریم و می

جلسۀ به این کار . که از حالت سجدة دوم خارج شدیم از جایمان بلند شویم
.یمگوییمیاستراحت

تکبیره االحرام چیست؟.1
آیا الزم است که ذکر رکوع حتماً سبحان ربی العظیم و بحمده باشد؟.2
.اعضاي سجده را نام ببرید.3
شود؟ماز اجرا میجلسه استراحت در کجاي ن.4

شپرس

ش
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آیا اگر در هنگام خواندن حمد و سوره بدنمان تکـان بخـورد نمـاز درسـت     .5

است؟



36

کام
اح

اه 
رگ

کا

)2(نماز:همنکارگاه
اکنون، نماز را از پایان رکعت . رکعت اول نماز را تمرین کردیمجاتا این

:دهیماول ادامه می

رکعت اول، براي اجراي رکعت دوم نمازجلسۀ استراحتپس از اجراي .13
.شویمبلند می

ایم براي اجراي هنگامی که دوباره به همان حالت قیام ایستادیم، آماده. 14
.رکعت دوم نماز

پس از این که حالت قیاممان درست شد، مشغول قرائت رکعت دوم . 15
خوانیم و پس از شویم؛ یعنی مثل رکعت اول، یک بار سورة حمد را میمی

گوییم و آن سوره میبسم اهللاکنیم و بعد تمام شدن آن، یک سوره انتخاب می
.خوانیمرا می

هایمان را تا جلوي صورتمان باال پس از پایان قرائت رکعت دوم، دست. 16
هایمان را کنار هم کنیم و دستهایمان را باز میگاه کف دستآوریم و آنمی
ایی هایمان رو به باال است، یکی از دعاهگیریم و در حالی که کف دستمی

توانیم در این حالت ترین دعایی که میساده. خوانیمکه حفظ هستیم را می
.گوییممیقنوتبه این حالت، . بخوانیم، صلوات است

.
الت قیام چه حالتی اسـت؟ بـا   آیا به خاطر دارید ح

کمک مربی خود بنویسید کـه در حالـت قیـام بـدن     
شما باید چطور باشد؟
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آوریم و در هایمان را پایین میپس از تمام شدن دعاي قنوت، دست. 17
ی داشته باشد، همان حال ایستادن، بدون این که چیزي بگوییم یا بدنمان حرکت

.استقیام متّصل به رکوعاین همان حالت . کنیمکمی صبر می

.کنیمپس از اجراي قیام متّصل به رکوع، حالت رکوع را اجرا می. 18

ایستیم و شویم و میپس از گفتن آخرین حرف ذکر رکوع، بلند می. 19
.کنیمرا اجرا میقیام پس از رکوعحالت 

.کنیماز رکوع، حالت سجده را اجرا میپس از اجراي قیام پس . 20

داریم و پس از گفتن ذکر سجدة دوم، سرمان را از روي مهر بر می. 21
: گوییمگاه میآن. نشینیممی

اَلْحمد للّه، اَشْهد اَنْ ال اله االّ اهللاُ وحده ال شَرِیک لَه، و اَشْهد اَنَّ محمداً «
» ، اَللّهم صلِّ علی محمد و آل محمدعبده و رسولُه

بی
مر

ک 
کم

با 

با راهنمایی مربی چند نمونه از دعاهـاي زیبـایی را   
.توان در قنوت خواند، در کالس تمرین کنیدکه می
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دهم که خدایی جز اهللا گواهی می. سپاس مخصوص خداوند است(
دهم که و گواهی می. یگانه است و هیچ شریک و همتایی ندارد. نیست
پروردگارا بر محمد و خاندان پاکش درود . بنده و فرستادة اوست9محمد

.) بفرست

.گوییممیدتشهبه این حالت، 

خوانیم، مشغول پس از اجراي تشهد رکعت دوم، اگر نماز صبح می. 22
: گوییمشویم؛ یعنی به ترتیب میمیسالم نمازاجراي 

سالم ! اي نبی مکرّم اسالم (اَلسالم علَیک اَیها النَّبی و رحمۀُ اهللاِ و برَکاتُه
.)هاي خداوند بر تو بادو رحمت و برکت

سالم بر ما و بر بندگان (السالم علَینا و علی عباد اهللاِ الصالحینَ
.) کار خداونددرست

هاي سالم و رحمت و برکت(اَلسالم علَیکُم و رحمۀُ اهللاِ و برَکاتُه
.)خداوند بر شما باد

تمام گوییم و نمازمیاهللا اکبرپس از گفتن این سه سالم، سه مرتبه . 23
کنیم کنیم که تا قبل از اهللا اکبر سوم، از جایمان حرکت نمیدقّت می. شودمی

.زنیمو حالت نماز را به هم نمی

اگر نمازمان، نماز صبح نباشد پس از اجراي تشهد رکعت دوم، براي . 24
.شویماجراي رکعت سوم بلند می
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بار آهسته پس از ایستادن و هنگامی که حالت قیام درست شد، سه . 25

: گوییمو بدون صدا می

»و لّهل دمالْح حانَ اهللاِ وبرساهللاُ اکّب الّ اهللاُ وا لهپاك و منزّه است (» ال ا
خداوند و سپاس مخصوص خداوند است و هیچ خدایی جز اهللا نیست و اهللا 

).تر از آن است که توصیف شودبزرگ

.گوییممیت اربعهتسبیحابه این ذکرها، روي هم رفته 

باید دقت کنیم که تسبیحات اربعه را آهسته و بدون صدا بخوانیم :نکته
هایمان تکان بخورد، بلکه باید طوري باشد که اگر ولی نباید فقط لب

.اطرافمان سر و صدایی نباشد، خودمان بتوانیم صدایمان را بشنویم

کنیم و را اجرا میقیام متّصل به رکوعپس از گفتن سومین مرتبه، . 26
.رویمگاه به رکوع میآن

را قیام پس از رکوعشویم و پس از تمام شدن ذکر رکوع، بلند می. 27
.آوریمگاه حالت سجده را به جا میکنیم و آناجرا می

اگر نمازمان، نماز مغرب . نشینیمبعد از گفتن ذکر سجدة دوم، می. 28
هاي تشهد و سالم شستن، حالتبود پس از سر برداشتن از سجدة دوم و ن

اما اگر . کنیم، نماز را تمام میاهللا اکبرکنیم و بعد از گفتن سه نماز را اجرا می
پس از سر برداشتن از سجدة ) ظهر، عصر و عشاء( نمازمان چهار رکعتی بود

.شویمبراي اجراي رکعت چهارم بلند میجلسۀ استراحتدوم و اجراي 
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هـا یکـی از   با هماهنگی مربـی هـر یـک از اعضـاي گـروه     
نمازهاي صـبح، مغـرب و یـا یـک نمـاز چهـار رکعتـی را        

.انتخاب کند و در کالس اجرا کند

گفتن هر سه سالم پایانی الزم است؟،آیا براي تمام کردن نماز

دیم و حالت قیام درست شد، رکعت چهارم را که ایستاپس از این. 29
.کنیمدرست مانند رکعت سوم اجرا می

پس از سربرداشتن از سجدة رکعت چهارم، حالت تشهد و سالم .30
کنیم و بعد از گفتن سه اهللا اکبر، نماز را به پایان مینماز را اجرا می

سید هر یک چند رکعت دارند؟نمازهاي روزانه را نام ببرید و بنوی.1
آیا جلسه استراحت رکعت دوم قبل از تشهد است یا پس از آن؟.2
تسبیحات اربعه چیست؟.3
آیا تسبیحات اربعه نماز مغرب و نماز عصر با هم تفاوت دارند؟.4
نماز تمام می،ر سالمکآیا پس از گفتن ذ.5

ک
وه

گر
در 

ار 
پرسش
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نماز جماعت:دهمکارگاه
:ب عبارتند ازمراحل خواندن نماز جماعت، به ترتی

شویم و گفت، بلند میقَدقامت الصالةوقتی امام جماعت . 
.شویمایستیم و آمادة تکبیرة االحرام میمی

داریم؛ کنیم و این نیت را تا پایان نماز نگاه مینیت نماز جماعت می. 2
. دهیم نماز جماعت استدانیم کاري که ما داریم انجام میبه این معنا که می

دهیم ین که برخی از کارهاي نماز جماعت را متفاوت با نماز فرادا انجام میا
.به دلیل جماعت بودن آن است) کنیممثالً حمد و سوره را قرائت نمی(

که امام جماعت تکبیرة االحرام را به صورت کامل پس از این. 3
تکبیره االحرام ) آخر اهللا اکبر را گفت و تمام شد» ر«یعنی حرف(گفت

.گوییمیم

:سه نکته
در نماز جماعت، هر نمازگزار باید به یکی از دو راه زیر به امام ) الف

یا فاصلۀ خودش تا امام جماعت بیشتر از یک : جماعت متصل باشد
اش با امام اش از نمازگزاري که فاصلهکه فاصلهگام نباشد و یا این
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براي همین اگر . جماعت درست است، بیش از یک گام نباشد
خواهیم توسط نفر جلویی به جماعت متّصل شویم، باید فاصلۀ محل می

خواهیم مان تا محل ایستادن او از یک گام بیشتر نباشد و اگر میسجدة
توسط نفر سمت راست یا چپمان به جماعت متصل شویم باید 

.فاصلۀمان از همدیگر بیشتر از یک گام نباشد

راه او به نماز جماعت متصل خواهیم از همین که نمازگزاري که می) ب
توانیم تکبیرة االحرام شویم، آمادة نماز و تکبیرة االحرام گفتن شد، ما می

.بگوییم و الزم نیست صبر کنیم تا او تکبیرة االحرام بگوید

در هنگام قرائت حمد و سوره، الزم نیست که ما هم قرائت کنیم و ) ج
جز حمد و سوره، . ش کنیمتوانیم فقط به حمد و سورة امام جماعت گومی

خوانیم، باید در نماز تمام آن چیزهایی را که در صورت فرادا خواندن نماز می
.جماعت هم بخوانیم

که امام جماعت حمد و سوره را خواند و براي رکوع خم پس از این. 4
باید دقّت کنیم که به هیچ وجه . شویم تا به رکوع برویمشد، ما هم خم می

.ز امام جماعت، براي رکوع خم شویمنباید زودتر ا

پس از خواندن ذکر رکوع و وقتی که مطمـئن شـدیم امـام جماعـت     . 5
سمع اهللا لمن حمـده مثالً با (شروع به برخاستن از حالت رکوع کرده است

کنـیم کـه   باز هم دقّت می. خیزیمما هم از حالت رکوع بر می،)گفتن مکبر
اعت از حالت رکوع برخیزیمبه هیچ وجه نباید زودتر از امام جم
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ایستگاه اندیشھ

کنیم و منتظر پس از برخاستن از رکوع، قیام پس از رکوع را اجرا می. 6
وقتی امام . شویم تا امام جماعت شروع به رفتن به حالت سجده کندمی

گاه کرد، ما هم شروع به نشستن براي حالت شروع به حرکت به سمت سجده
کنیم که به هیچ وجه زودتر از امام جماعت به دقّت میباز هم. کنیمسجده می

.گاه نرویمسمت سجده

پس از گفتن ذکر سجدة اول و وقتی مطمئن شدیم که امام جماعت . 7
داریم و شروع به سر برداشتن از سجده کرده است، ما هم سر از سجده بر می

ي سجدة کنیم تا اول امام جماعت برابراي رفتن به سجدة دوم هم صبر می
براي سر برداشتن از . رویمدوم حرکت کند و بعد ما به دنبالش به سجده می

سجدة دوم هم باید صبر کنیم تا مطمئن شویم که امام جماعت شروع به سر 
.برداشتن از سجده کرده است

بی
مر

ک 
کم

با 

اگـر از امـام   -1با راهنمایی مربـی خـود بنویسـید   
در هر رکعـت تـا چـه    -2عقب افتادیم چه می شود 

یوست؟توان به نماز جماعت پزمانی می
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پس از سر برداشتن از سجدة دوم و اجراي جلسۀ استراحت، صبر . 8
خاستن براي رکعت دوم کند و بعد ما به کنیم تا امام جماعت شروع به برمی

.کنیمدنبالش حرکت می

کنیم تا اول امام در رکعت دوم، هنگام اجراي حالت قنوت، صبر می. 9
جماعت شروع به اجراي حالت قنوت کند و بعد ما شروع به اجراي این 

.کنیمحالت می

و کنیم پس از پایان حالت قنوت، قیام متصل به رکوع را اجرا می. 10
.رویممیپس از امام جماعت به رکوع

پس از سربرداشتن از سجدة دوم رکعت دوم، حالت تشهد را اجرا . 11
کنیم تا حاال اگر مشغول خواندن نماز جماعت صبح بودیم، صبر می. کنیممی

دهیم؛ اول امام جماعت مشغول گفتن سالم نماز شود آن گاه ما هم سالم می
را بگوید تا ما » السالم علیک«هاي ماعت اولین حرفیعنی حتماً باید امام ج

گوییم و پس از گفتن سالم، سه بار اهللا اکبر می. بتوانیم سالم نماز را بگوییم
اما اگر نماز جماعت، دو رکعتی نباشد، بعد از تشهد باید . شودنماز تمام می

ا به دنبال گاه مصبر کنیم تا امام جماعت براي اجراي رکعت سوم برخیزد و آن
.او برخیزیم

در رکعت سوم نیز پس از خواندن تسبیحات اربعه، قیام متصل به . 12
شویم تا امام براي رکوع خم شود؛ آن وقت کنیم و منتظر میرکوع را اجرا می

.کنیمما به دنبال او حرکت می

هاي قبل گفتیم، به رکعت سوم و چهارم را به همان ترتیب که در قسمت
.ریمبپایان می
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با هماهنگی مربی یک نفر را به عنوان امام جماعت فرضی 
انتخاب کنید و شیوه خوانـدن نمـاز جماعـت را در کـالس     

.تمرین کنید

جماعـت در ذکرهـاي نمـاز هـم ماننـد پیـروي در       آیا پیروي کردن از امام
کارهاي نماز الزم است؟

آیا پیروي کردن از امام جماعت در ذکرهاي نماز هم مانند پیروي در 
کارهاي نماز الزم است؟

توان به جماعت خواند؟چه نمازهایی را می.1
هاي نماز جماعت و نماز فرادا را بنویسید؟ها و شباهتتفاوت.2
در چه مواردي پیروي کردن از امام جماعت الزم است؟.3
تواند به امام جماعت متصل باشد؟ر از چند راه مینمازگزا.4
توان به نماز جماعت پیوست؟در هر رکعت تا چه زمانی می.5

وه
گر

در 
ار 

ک
پرسش
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قرائت نماز:دهمیازکارگاه 
اگر یکی از کلمات را اشتباه بگوییم، نمازمان باطل است؛ به عنوان مثال 

، یا !حیمرحمن ربسم اهللا : گونه بگوییمرا این» بسم اهللا الرحمن الرحیم«
را، » الحمد هللا«، و یا نرا، اهدنا الصراط المستقی» اهدنا الصراط المستقیم«

 وم الدین«اهللا و یا رِالحمدرا، مالک » مالک یوم الدین بگوییمی.

با کمک مربی

از مربی خود بخواهید یک مرتبه جمالت نماز را به گونه اي کـه تعـدادي   
اند و شما به دقت گوش دهید و اشکاالت آن باشد، براي شما بخوغلط در آن می

را بگیرید

همچنین اگر یکی از کلمات نماز را درست تلفظ نکنیم و یا فارسی 
شود و چه بسا معناي بسیار بدي را هم بدهد؛ مثال میباطلبگوییم، نماز 

را  به عربی ادا نکنیم، به جاي معنی صحیح » ع«اگر در کلمه انعمت، 
و یا اگر در کلمه الحمدهللا، ! دهداز تو متنفرم را می، معناي»نعمت دادي«

شود، در حالی خاموش باش میرا از مخرج آن ادا نکنیم، معنی» ح«کلمه 
!است» سپاس مخصوص خداوند«که معنی آن 

فرقی بین جمالت و اذکار واجب و مستحب نیست؛ به عبارت دیگر : نکته
.عربی صحیح باشدکنیم باید بهاي که در نماز ادا میهر کلمه

:شود، عبارتند ازتلفظ صحیح حروفی که در نماز خوانده می
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اي که در گلو گیر شود، مثل پوست تخمهاز وسط حلق ادا می: »ح«تلفظ

یم، حمن الرحالر: کرده و یا بخواهیم آن را به بیرون پرتاب کنیم؛ مانند
.مدحمدهللا، محال

د وقتی که می خواهیم آب در شود، مانناز ابتداي حلق ادا می: »غ«تلفظ
.ضوبغیر المغ: دهان قرقره کنیم؛ مثل

شود، مثل وقتی که دهان به صورت درشت و پر حجم ادا می: »ص«تلفظ
.لصراط، اللهم ص: شود؛ مانندپر از هوا می

همان (هاي آسیازبان با دندانهاياز برخورد یکی از کناره: »ض«تلفظ
. الینضوب، و ال الضمغ: شود؛ مثلفک باال تلفظ می) طرف

.ینذال: آید؛ مانندهاي جلو کمی بیرون میزبان بین دندان: »ذ«تلفظ

.یمظع: خورد؛ مثلهاي جلو میزبان به پشت دندان:  »ظ«تلفظ

کنده و درشت ادا ) یکجا(خورد و یک مرتبه زبان به کام باال می: »ط«تلفظ
.طصرا: شود؛ مانندمی

: کند؛ مثلاي که اُوو اُوو میشود، مانند بچهها غنچه میلب: »و«تلفظ
بحمدهوالحمدهللا، سبحان ربی االعلی وسبحان اهللا 

بده، علی، عظیم، اع: شود؛ ماننداز وسط حلق به نرمی ادا می: »ع«تلفظ
.لیکع
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از باید چه مقدار باشند که نماز منکنید هر یک از موارد باطل کننده بررسی 
کند؟یدن اگر به چه میزان برسد نماز را باطل میرا باطل کنند؟ مثالً خند

اي که آید، مثل بچههاي جلو، کمی بیرون میزبان بین دندان: »ث«تلفظ
.رثانا اعطیناك الکو: دزند؛ مانننوك زبانی حرف می

:بهتر است در هنگام نماز کارهاي زیر را انجام ندهیم
.هایمان را نبندیمچشم.1
.هایمان بازي نکنیمبا انگشتان دست.2
.گردانیمصورتمان را حتی به مقدار کم به سمت چپ و راست ن.3
کنندکارهایی که نماز را باطل می:
.بردرا از بین میپیش آمدن چیزي که وضو یا غسل.1
.خوردن و آشامیدن.2
.خندیدن.3
.گریستن.4
.روي از قبله برگرداندن.5
.به هم زدن شکل نماز.6

وه
گر

در 
ار 

ک

صحیح جمالت نماز را در قرائت 
با.گروه خود تمرین کنید

گروهھمھاعضايمربي،ھماھنگي
مقابلدرنوبتبھبایدھا

نمازجمالتتمامیکالس،اعضاي
صحتمربیوکنندقرائترا

.آنان را تایید کندقرائت

.دکن

اعضايمربي،ھماھنگيبا.کنید
درنوبتبھبایدھاگروهھمھ

جمالتتمامیکالس،اعضايمقابل
صحتمربیوکنندقرائترانماز

.آنان را تایید کندقرائت
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دهد؟ تلفظ کنیم، چه معنایی می» ه«در الحمدهللا را، » ح«اگر حرف.1
معناي صحیح آن چیست؟

که در آخرین سجده » یا لطیف ارحم عبدك الضعیف«اگر جمله.2
شود را، به فارسی بخوانیم، نمازمان صحیح است؟ نماز خوانده می

چگونه است؟) ح(تلفظ صحیح حرف.3

پرسش
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مسجد:هموازددکارگاه
هایی که معموالً نماز جماعت در آن برگزار مـی شـود و هـم چنـین بهتـر      یکی از مکان

براي همین خوب است . جا برگزار نمود، مسجد استاست دیگر نمازهاي فرادا را هم در آن
.باره آداب مسجد بیاموزیمکمی در

کارهایی که نباید در مسجد انجام دهیم:
اگر جایی از مسجد را نجس کردیم و یا این که دیگري آن را نجس . نجس کردن مسجد.1

تواند این کـار  توانیم، به کسی که میکنیم و اگر خودمان نمیکرد، فوراً آن جا را پاك می
.دهیمرا انجام دهد خبر می

.هاي مسجد را از آن بیرون ببریمها و خاكنباید ریگ.2
بهتر است در مسجد، کارهاي زیر را انجام دهیم:
.کنیمهایمان را بپوشیم و خودمان را خوشبو هنگام رفتن به مسجد بهترین لباس.1
.پیش از رفتن به مسجد وضو بگیریم تا با وضو وارد مسجد شویم.2
.شویمد در هنگام وارد شدن به مسجد با پاي راست، وار.3
.رویم و دیرتر از همه، از مسجد خارج شویمدر هنگام نماز، زودتر از همه به مسجد می.4
.اگر چراغ مسجد خاموش بود، آن را روشن کنیم.5
.کنیمجا را تمیز اگر جایی از مسجد کثیف بود، آن.6
تحیـت نمـاز  خوانیم که به آن هنگام واردن شدن به مسجد، به احترام مسجد دو رکعت نماز می.7

.گوییممی

.شویمهنگام خارج شدن از مسجد، با پاي چپ خارج .8

بی
مر

ک 
کم

از مربی خود بخواهید درباره نمـاز تحیـت مسـجد    با 
.برایتان صحبت کند
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ــیوه و راه ــاره ش کارھــاي انجــام درب
تـان صـحبت مستحبات مسجد با اعضـاي گروه

.کنید
تر 

.

ایستگاه اندیشھ

بهتر است در مسجد، کارهاي زیر را انجام ندهیم:
که در مسجد نماز بخوانیم و فقط براي عبور کردن وارد مسجد نشویم؛ یعنـی اگـر مـثالً    بدون این.1

.از درب دیگر خارج شویممسجدي دو درب داشت از یک درب وارد نشویم و 
.در مسجد آب دهان و بینی نیاندازیم.2
.هاي ناچاري که مجبور هستیم، در مسجد نخوابیمبه غیر از حالت.3
.صدایمان را باال نبریم و فریاد نزنیم.4
.در مسجد، خرید و فروش نکنیم.5
.از موارد مربوط به دنیا و مال و ثروت صحبت نکنیم.6
دهـد، بـه مسـجد    ایم که بوي دهانمان، مردم را آزار مـی یگري خوردهاگر سیر یا پیاز یا هر چیز د.7

.نرویم
.اگر همسایۀ مسجد و یا نزدیک به مسجد هستیم، نمازمان را در غیر مسجد نخوانیم.8

9.



جاهایی که بهتر است در آنها نماز نخوانیم:

حمام؛.1

زار؛زمین نمک.2

روبروي دري که باز است؛.3

وه
گر

در 
ار 

ک

به نظر شما ویژگی مشترك کارهایی که بهتر است آنها را در مسجد انجـام  
ندهیم چیست؟
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بررسی کنید که آیا همه مسجدها در جایگاه احترام یکسـان هسـتند یـا اینکـه     
بعضی مسجدها هستند که آداب بیشتري دارند؟

چـون اگـر مزاحمـت    (گران، البته به شرطی که براي دیگران مزاحمت ایجاد نشـود  در مسیر عبور و مرور دی.4
؛)ایجاد شود، نباید در آن جا نماز بخوانیم

روبروي آتش و چراغ؛.5

در آشپزخانه و هر جایی که کورة آتش باشد؛.6

روبروي سرویس بهداشتی؛.7

روبروي عکس و مجسمۀ انسان و حیوان؛.8

روبروي ما نباشد؛در اتاقی که عکس باشد، حتی اگر .9

روبروي قبر، بین دو قبر و روي قبر؛.10

.در قبرستان.11

را از آن -مثل یک موزائیک-توان یکی از اجزاي ساختمان مسجدآیا می.1
خارج کرد؟

اگر در مسجد وضو بگیریم بهتر است یا بیرون مسجد؟.2
آیا اگر روي دیوار مسجد عکس نصب شده باشد باز هـم نمـاز خوانـدن    .3

قابل آن مکروه است؟در م
.دو مورد از مستحبات مسجد را بنویسید.4

پرسش
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هایی که بهتر است در آن نماز نخوانیم را بندو مکان از مکان.5


