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 اینترنتی خرید+  زیبا و باکیفیت  سجاده مدل ۲۵

 

 سجاده

اغلب افراد به محیطی که در آن نماز می خوانند بسیار حساس هستند. برای اینکه شما 

همیشه نسبت به فرش و فضایی که در آن نماز به جای می گذارید، مطمئن باشید، می توانید  

 .از سجاده ها بهره ببرید

سجاده ها دارای اندازه ها و جنس ها متفاوتی هستند که بر اساس نیاز خود قادر خواهید بود  

 .گزینه مناسب را انتخاب کنید

یکی از اقالم مهم و کاربردی حین نماز خواندن می باشد که امروزه شاهده ارائه  سجاده

 .انواع مدل ها و طرح های مختلف آن به بازار هستیم

زگی و مرتب بودن در حین نماز خواندن دارای اهمیت باالیی است از در دین اسالم پاکی 

خوب موجب می شود تا افراد آراسته تر در آستان معبود خود   سجاده همین رو استفاده از

 .حاضر شوند و به بندگی و عبادت او بپردازند

 سجاده چیست 

بیاورید، نیاز است تا  برای اینکه شما بتوانید در هر محل به راحتی فریضه نماز را به جای 

 .یک فرش مناسبی برای خود داشته باشید تا نسبت به تمیز بودن آن اطمینان حاصل کنید

در همین راستا اغلب نمازگزاران از سجاده استفاده می نمایند. سجاده ها فرش های کوچک  

 .و قابل حملی هستند که تنها برای خواندن نماز استفاده می گردند

نگونه که می دانید برای اینکه فریضه نماز را به جا بیاوریم الزم است  ، هما چیست سجاده

 .تا یک سری مقدمات را فراهم آوریم و سپس در اوج بندگی نزد معبود یکتا حاضر شویم

عالی و خوب موجب می شود تا بی نقص اقدام به  جانمازی در همین راستا داشتن یک

بر روی هر سطحی پهن نموده و فضایی تمیز و  عبادت نمایید. شما می توانید این مورد را 

 .خوب برای اقامه نماز فراهم آورید
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  خرید و نکات مهم حین سجاده قیمت از همین رو در این مقاله قصد داریم تا در خصوص

 .صحبت نماییم سجاده

 نماز   صندلی خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 انواع سجاده

سجاده یکی از ملزومات مهمی می باشد که افراد برای به جای آوردن فریضه نماز باید تهیه  

 .ی می باشندسجاده ها دارای انواع متفاوت   نمایند.

جنس، سایز و طرح از جمله فاکتورهایی می باشند که بر روی قیمت سجاده ها بسیار تاثیر  

دارند. از همین رو اگر که مایل هستید تا یک سجاده خوب و کاربردی تهیه نمایید الزم است 

 .تا این موارد را در نظر داشته باشید

 زیباترین سجاده نماز

های بسیاری در بازار وجود دارند که بر اساس نیاز خود می  خوشبختانه امروزه جا نماز 

 .توانید اقدام به تهیه نمونه مناسب کنید

جانمازهای مخمل یکی از موارد پرکاربرد می باشند که عالقه مندان زیادی را به سمت خود  

جلب می نمایند. این موارد سطح بسیار نرمی دارند و رنگ بندی های آنان نیز بسیار جذاب  

 .زیبا می باشد و 

 سجاده زیبا

در زمان خرید سجاده نماز الزم است تا به هوا و فصل سال نیز دقت نمایید. مواردی که از  

 .پارچه های کلفت تهیه شده اند، گرمای زیادی را نیز به بدن شما منتقل می نمایند

از همین رو گزینه خوبی در روزهای گرم نیستند. اما باید این مهم را نیز در نظر داشته  

 .فت تر دوام و ماندگاری بیشتری دارندباشید که موارد کل

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2/
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 اینترنتی خرید+  زیبا و باکیفیت  سجاده مدل ۲۵

 

 سجاده نماز زیبا 

خوشبختانه امروزه انواع متفاوتی از سجاده ها در بازار وجود دارند که در جنس ها و طرح  

 .های مختلفی ارائه می شوند. افراد می توانند بر اساس سلیقه خود اقدام به خرید نمایند

، اندازه و طرح آن وابسته می باشد. در قیمت یک سجاده نیز به نوع پارچه، نوع دوخت

 .زمان خرید می توانید سجاده ها را به صورت پک های بسته بندی شده نیز تهیه نمایید

 جا نمازی 

جانمازی یا سجاده یکی از وسایل مهم و اساسی برای نمازگزاران محسوب می شود. برای  

ت تا نسبت به جنس و اندازه آن  اینکه شما یک نمونه خوب را از بازار خرید نمایید، الزم اس

 .مطمئن شوید

اگر نمونه ای نیاز دارید که ماندگاری خوبی داشته باشد، بهتر است تا از موارد مخملی  

 .استفاده کنید. در غیر این صورت نمونه های ابریشمی و نخی نیز گزینه های خوبی هستند

 قیمت سجاده نماز 

وابسته می باشد. از جمله ویژگی هایی که در  در بازار متفاوت است و به موارد متفاوتی 

 .زمان خرید می توانند در قیمت تفاوت ایجاد نمایند اندازه، جنس و طرح می باشند

امروزه می توان جنس های مختلفی اعم از مخمل، ترمه، نخ و .. را در بازار مشاهده نمود  

ادامه در خصوص  در  که این بین ترمه نسبت به سایرین دارای قیمت باالتری است. 

 .بیشتر صحبت خواهد شد سجاده  یا جانماز خرید

 قیمت جانماز ساده 

جانماز ها با توجه به ویژگی هایی که دارند، قیمت های گوناگونی نیز دارا می باشند. برخی  

از مواردی که به نمازگزاران ارائه می شوند، ضد آب هستند، ماندگاری این گزینه ها بسیار  

 .زیاد است
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نمونه های ساده نیز وجود دارند که اغلب از نخ تهیه می شوند. این موارد را با قیمتی  البته 

 .هزار تومان نیز می توانید خریداری نمایید 150در حدود 

 قیمت سجاده 

سجاده ها دارای قیمت های متفاوتی می باشند. ویژگی های گوناگون موجب می شوند تا  

 .قیمت سجاده ها نیز متفاوت باشد

ر مثال اگر جنس سجاده از نوعی باشد که به راحتی شستشو شود، قیمت آن به مراتب  به طو 

بیشتر از نمونه های ساده خواهد بود. اندازه و نوع دوخت و طرح بندی نیز بر روی قیمت  

 .تاثیر مستقیم دارند

 شمار رکعت مهر خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 اندازه سجاده و جانماز

برخی از سجاده ها به صورت پکی می باشند. این موارد اغلب بزرگتر از نمونه های  

معمولی هستند. نمونه های دیگری نیز در بازار وجود دارند که به صورت تکی به فروش  

 .می رسند

هزینه این موارد اغلب کمتر و مقرون به صرفه تر انواع قبلی است. توصیه می شود نمونه  

د که جنس لطیف و نرمی دارند. این موارد باعث حساسیت های پوستی  هایی را خرید کنی 

 .نیز نمی شوند

، سجاده ها دارای ابعاد و سایزهای متفاوتی هستند که افراد بر اساس  جانماز و سجاده ابعاد

 .سایز بدن خود اقدام به خرید آنها می کنند

به صورت کلی باید در نظر داشته باشید که سجاده ها باید به اندازه ای باشند که در حین  

 .نماز خواندن هیچ بخشی از بدن شما بر روی زمین قرار نگیرد

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%b1%da%a9%d8%b9%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1/
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 اینترنتی خرید+  زیبا و باکیفیت  سجاده مدل ۲۵

 

 خرید سجاده 

زمان خرید سجاده موارد زیادی وجود دارند که باید به آنها دقت داشته باشید. به طور   در

 .مثال اندازه سجاده یکی از فاکتورهایی است که قیمت آن را تحت تاثیر قرار می دهد

 .هر اندازه سجاده شما بزرگتر باشد به همان اندازه قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود

 سجاده و جانماز مخمل 

های مخملی هستند. پرز مخمل باعث می   سجاده وزه یکی از موارد پر فروش در بازارامر

شود تا شما یک سطح نرم و لطیف را در اختیار داشته باشید که هیچگونه آزاد و اذیتی به  

 .پوست نمی رساند

البته باید به این مورد نیز دقت نمایید که انواع مخمل در رنگ های متفاوتی وجود دارند و  

 .ه همین دلیل هر نوع سلیقه ای را می توانند به سمت خود جلب نمایندب 

باید این مورد را نیز حتما در ذهن داشته باشید که این   مخمل سجاده خرید در زمان

 .جانمازی ها برای فصل گرم سال ممکن است خوب به نظر نرسند

، باعث می شود تا  زیرا مخمل گرم است و گاها نماز خواندن بر روی آن در فصل تابستان 

 .گرمای بیشتری نیز به بدن منتقل شود

 جانماز مخملی 

اگر قصد تهیه یک جانماز مخملی را دارید، حتما به سایز و اندازه آن دقت داشته باشید. 

 .مواردی که سایز بزرگ تری دارند، به همان اندازه نیز سنگین تر می باشند

ی رنگ بندی های متفاوتی دارند. لذا می  هزینه این موارد نیز بیشتر است. موارد مخمل

 .توانند نظر مثبت هرگونه سلیقه ای را به راحتی جلب نمایند
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 سجاده مخمل 

سجاده ها یکی از لوازم مهم و کاربردی برای افرادی هستند که دائما و در هر مکانی  

 .ندفریضه نماز را به جای می آورند. سجاده ها می توانند از جنس های مختلفی تهیه شو

یکی از نمونه سجاده هایی که طول عمر باالیی دارد، سجاده مخملی می باشد که مقاومت و  

استحکام خوبی دارد. از این مورد می توانید هم در خانه و هم در محیط های باز )طبیعت و  

 .…( استفاده نمایید

 خرید سجاده مخمل

دازه آن می باشد. سجاده یکی از فاکتور های مهم در زمان خرید سجاده مخمل، وزن و ان 

باید به نحوی باشد که تحمل وزن شما را داشته باشد و به راحتی بدن بر روی آن قرار  

 .گیرد

نمونه های بزرگتر، سخت تر نیز جابجا می شوند. از همین رو بیان می گردد موردی را  

 .تهیه کنید که تناسب با وزن و سایز شما داشته باشد

 قیمت جانماز مخمل 

های مخمل، نسبت به سایر مواردی که در بازار وجود دارند؛ قیمت بیشتری دارند.  جانماز

 .زیرا این موارد کلفت تر بوده و رنگ های بسیاری را نیز دارا هستند

ممکن است برخی از رنگ های این نوع جانماز ها سریع تر کثیف شوند اما باید دقت داشته 

 .باشید که شستن آنها ساده است

 سجاده ترمه جانماز یا 

های ترمه   سجاده یکی دیگر از مواردی که امروزه اغلب خریداران به دنبال آن می باشند،

ها کار  سجاده به نسبت سایر موارد بیشتر است زیرا عموما این ترمه سجاده قیمت. است

 .دست بوده و با نخ طبیعی تهیه می شوند
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 اینترنتی خرید+  زیبا و باکیفیت  سجاده مدل ۲۵

 

ها ثابت بوده و دارای طرح بندی سنتی می باشند به همین دلیل اغلب افراد  سجاده رنگ این

 .تمایل به خرید آن دارند

تاثیر   نماز سجاده قیمت همواره در نظر داشته باشید که یکی دیگر از مواردی که بر روی

 .می گذارد، تعداد تکه های آن است

می توان مشاهده نمود که جای  امروزه اغلب جانمازی های سه تکه و دو تکه را در بازار 

مخصوص برای مهر یا تسبیح بر روی آنها در نظر گرفته شده است. در حال حاضر برخی  

 .ها دارای کاور و کیف مخصوص هستند که حمل و نقل را آسان تر می نمایند سجاده از

 سجاده نفیس

ی شود. این سجاده برخی از سجاده ها نفیس هستند و اغلب برای هدیه دادن از آنها استفاده م

 .ها بسیار مقاوم می باشند و طرح بندی و رنگ بندی عالی دارند

البته باید بیان نمود که هزینه این سجاده ها بسیار بیشتر از نمونه های معمولی می باشد. 

سجاده های نفیس اغلب به صورت پک های کامل شامل تسبیح، قرآن، مهر و … ارائه می  

 .شوند

 فروش سجاده 

اینکه شما بتوانید یک سجاده خوب و عالی خرید کنید، نیاز است تا با ویژگی های یک  برای 

 .سجاده کاربردی آشنا باشید

بهترین سجاده، موردی می باشد که سطح نرمی داشته باشد و بتوان آن را به هر مکانی  

 .منتقل نمود. لذا سنگین نبودن و قابل حمل بودن آن دارای اهمیت زیادی است

 مازی چوبی جا جان

د از چوب می باشد. هر چند که این نوع جانماز ها کاربردی و عالی هستند اما باید دقت  

 .نمایید که به همان اندازه حمل و نقل نمودن آنها دشوار تر است

 نما قبله خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7/
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 نکات مهم هنگام خرید سجاده

اگر قصد خرید جانمازی دارید الزم است تا موارد متفاوتی را در نظر بگیرید که برخی از  

 :مهمترین موارد در زیر لیست شده اند

 وزن و اندازه  •

طبیعتا اندازه   می باشد. جانمازی اولین نکته در زمان خرید جانمازی، وزن و اندازه

 .بر روی آن جای گیردجانمازی شما باید به قدری باشد که بدن شما به خوبی  

لذا هنگام رکوع و سجده نباید بدن بر روی زمین قرار گیرد. طبیعتا هر اندازه ابعاد 

 .بزگ تر باشد، به همان اندازه حمل نمودن آن نیز دشوار تر خواهد بود سجاده یک

های بزرگ تر دارای وزن بیشتر نیز می   سجاده از سوی دیگر باید در نظر داشت که

مین رو الزم است تا شما جانمازی را انتخاب نمایید که اوال اندازه آن متناسب با  باشند. از ه

 .بدن شما باشد و ثانیا وزن زیادی نداشته باشد

 جنس •

می بایست مد نظر قرار داده شود، جنس آن می باشد. هر   سجاده خرید  مورد بعدی که در

 .شما لطیف تر و نرم تر باشد، نماز خواندن بر روی آن بهتر خواهد بود جانمازی اندازه

از همین رو توصیه می شود تا مواردی را انتخاب نمایید که جنس آن لطیف است. از سوی  

ست بدن دچار حساسیت یا  دیگر جنس های لطیف همانند مخمل موجب می شوند تا پو 

 .قرمزی نشود

این موارد نماز خواندن راحت تر را برای فرد فراهم می آورند. البته برای خرید توصیه  

می شود تا مواردی را انتخاب نمایید که ضد آب می باشند زیرا این جانمازی ها را می توان  

 .بر روی هر سطحی پهن نمود بدون آنکه نگران خیس شدن لباس بود

 رح و رنگط •

کامال سلیقه ای می باشد. اما باید بدانید که در حال حاضر   سجاده خرید این مورد در زمان

 .انواع طرح ها و رنگ ها در بازار وجود دارند 
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عموما توصیه می گردد تا در زمان خرید مواردی را انتخاب نمایید که رنگ های آنان  

 .توانید سریعا آن را بشوییدروشن است زیرا در این صورت به محض کثیف شدن می  

در حال حاضر بیشترین فروش در بازار مربوط به جانمازی هایی است که دارای طرح  

 .ساده هستند

 امکان شستشو جانماز •

شما همواره باید تمیز باشد از همین رو الزم است تا مدل و   سجاده در نظر داشته باشید که

 .جنسی را انتخاب نمایید که به راحتی شسته شود 

در نظر داشته باشید که برخی از جانمازی ها را می توانید تنها با دست و برخی دیگر را  

 .مجاز می باشید تا با ماشین لباسشویی بشویید

از همین رو حین شستشو باید دقت کنید که میزان حرارت آب چقدر باشد و از چه مواد  

 .شوینده ای برای تمیز نمودن بهره ببرید

 جمع بندی 

خرید جانمازی توصیه می گردد تا از مواردی استفاده نمایید که از یک سو نرم و   در زمان

 .لطیف باشند و از سوی دیگر، جنس خوبی داشته باشند تا مدت ها عمر نمایند

از طرف دیگر بهتر است که جانمازی هایی را انتخاب نمایید که در بخش پایینی دارای یک  

 .می شود سجاده سر خوردنالیه آستر است. این آستر موجب عدم 

  فرهنگ سجاده نماز در بخش آنالین خرید راهنمای از همراهی شما سپاسگزاریم. امیدواریم

 .در زمان خرید به شما کمک کرده باشد هنر و
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