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 پنجم: مبطالت نمازبیست و درس 

انجام  شود ویما حرام م ارها برکاز  یان آن برخیشروع نماز تا پا م وییگویره االحرام میبکه تک یزمان از

ادامه  ،است یم غصبیخوانیه در آن نماز مک یانکه مکم ین نماز بفهمیاگر در ب .ندکیها نماز را باطل مدادن آن

ا یه وضو کنیا ای م هنوز وقت نماز نشده است وین نماز بفهمیدر ب و اگر .ستیح نیان صحکدادن نماز در آن م

از اً مدن اگر صورت را عیهمچن .شودینماز باطل م ،ن نماز خوابش ببردیدر ب یسکه کنیمثل ا ،غسلمان باطل شود

 .شودینمازمان باطل م ،میند رو به قبله هستیه نگوک یبه طور ،میقبله برگردان

نماز به هم بخورد مثل  یل ظاهرکه شکم ینک یارکن نماز یاگر در ب :نماز یل ظاهرکبه هم خوردن ش

 هکچشم  ردن با دست وکاشاره  یول .شودینماز باطل م (یباشد چه عمد یچه سهو) دنیا به هوا پریدست زدن 

د یبا ،خواندیند نماز میه نگوکم یت بمانکسا ین نماز به قدریاگر در ب .ندارد یالکاش ،زندیل نماز را به هم نمکش

 .مینمازمان را دوباره بخوان

 ،یا مالی یاز ضرر بدن یریگمثل جلو یدر حال ناچار یول .ستن آن حرام استکش ردن نماز واجب وکتمام 

ه طلب ک یارکه طلبک یمثل وقت .ستن نماز واجب استکش ،از حاالت یدر بعضالبته  .ندارد یالکبه هم زدن نماز اش

ن صورت اگر وقت یدر ا؛ ستین نکمم ان پرداخت آن بدون برهم زدن حالت نمازکام ند وکیخود را درخواست م

 م.ینکپرداخت  را او یبده م وینکد نماز را بشینماز وسعت دارد با

فرو  یول .به هم نزند ه حالت نماز راکباشد  یااگر به گونه یحت .ندکیباطل م را دن نمازیآشام خوردن و

 ،لمه باشدک یکاگر  یحت ،مییبگو یسخن نماز عمداً در اگر ندارد. یالکاش ،دندان مانده یه الکغذا  یهابردن ذره

ر از خداوند یم با غیتوانیدرهنگام نماز نم ندارد. یالکدن اشیشکآه  عارق و سرفه، یول .شودینمازمان باطل م

ر آن مخاطب یغ م در قنوت ویتوانیز نمیرا ن السالم مهیعلائمه  و صلی اهلل علیه و آلهرم کامبر ایپ ین حتیا بنابر .مینکصحبت 

م یبده را د جواب سالم اویند باکبه ما سالم  یسکاگر  یم ولینکسالم  یسکد به یهنگام نماز نبا .میخودمان قرار ده

 ."السالمم یکعل"نه  "میکالسالم عل"ا ی "میکسالم عل" یعنی .مییسالم را بگوه لمکدر جواب اول  و

اطر ا به خی اگر بدون صدا یند ولکیباشد نماز را باطل م یویامور دن یبا صدا اگر برا یستن عمدیگر

اما لبخند  .ندکیرا باطل م ز نمازیباصدا ن یدن عمدیخند .شودینماز باطل نم اشد،ب یترس از عذاب اله خشوع و

 .ندارد یالکاش ،ندکالت نماز خارج نح ه انسان را ازک یبه شرط یر عمدیغه خند زدن و
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-ینمازمان باطل م ،مییبگو "نیآم"حمد  ها بعد از سوریم یهم بگذار یمان را رویام دست هایاگر در حال ق

مثل خاراندن دست  یارک یا برای ،ن اعمال انجام شودیا یا ناچاری و یفراموش یرو از ایه یشود البته اگر به خاطر تق

ا حفظ وحدت یا ناموس از خطر یمال  ،حفظ جان یعنیه یندارد. تق یالکاش ،میهم بگذار یها را رومانند آن دست و

 .یامت اسالم


