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 ردیف سواالت پاسخ

و به آن اهمیّت دهیم. انیمومی آموزیم که نمازمان را در اوّل وقت بخ حسین)ع( و یارانش چه می آموزیم؟ز نماز ظهر عاشورای امام ا   9 

آنقدر که خداوند آن را به پیامبران آموخت و از آنان خواست که 

 مردم را به برپاداشتن آن سفارش کنند.

رپاداشتن نماز چقدر ارزشمند است ؟ب  7 

ستد تا پایان نمازش خداوند به یآنگاه که انسان با ایمان ، به نماز می ا

او توجّه می کند و رحمتش را بر سر او می گستراند . فرشتگان 

: ای نمازگزار ، اگر اطراف او را می گیرند و به او می گویند   

می دانستی مورد توجّه چه کسی قرار گرفته ایی و با چه کسی 

 مناجات می کنی ، هرگز نماز را رها نمی کردی .

یامبر اکرم در مورد برپاداشتن نماز چه می فرماید ؟پ  3 

نمازی که در اوّل وقت خوانده شود ، به صورتی درخشان به سوی 

صاحبش بر می گردد و می گوید:تو مرا خوب حفظ کردی ، خداوند 

 هم تورا حفظ کند .

مام باقر )ع( در مورد ارزش نماز اول وقت چه می فرماید ؟ا  4 

اوند به برپایی نماز را سبک شمرده است  و به آن بی دعوت خد

 احترامی کرده است .

سی که بدون دلیل نمازش را به تأخیر می اندازد ، در واقع چه ک

است ؟کرده   

5 

 و نماز را به پادار  که بدون شک ّ نماز از گناهان و زشتی ها

باز می دارد .   

وَ أَقِمِ الصَّالةَ إنَّ الصَّالةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَ » رجمه ی آیه ی ت

«المُنکَرِ   
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ل داده است که وقت مالقات در جهان دیگر ، او را به پیامبر قو

 بهشت ببرد .

کسی که به نمازهای پنجگانه اش نا به فرمو ده ی پیامبر اکرم ، ب

 اهمیّت دهد و آنهارا اوّل وقت بخواند چه پاداشی خواهد داشت ؟

2 

سان از گناهان و زشتی ها رها شده و به بهشت نزدیکتر شود .ان رپاداشتن درست و به موقع نماز موجب چه می شود ؟ب   8 

 1 اثرات نماز اوّل وقت چیست ؟ موجب نزدیکی انسان به خداوند و دوری از شیطان می شود .

کسانی می توانند نماز را نشسته بخوانند ؟ه چ افراد ناتوان و بیمار که نمی توانند بایستند .  91 

یا قنوت جزو واجبات نماز است ؟آ خیر . قنوت در نماز واجب نیست .  99 

قرائت  -6 سجده – 5رکوع  -4تکبیرة االحرام  -3قیام   -7نیّت  -9

مواالت -99ترتیب  -91سالم    -1تشهّد   -8ذکر   -2  

اجبات نماز را که یازده مورد است نام ببرید .و  97 

سجده– 5رکوع  -4تکبیرة االحرام  -3قیام   -7نیّت  -9 رکان نماز را که پنج مورد است نام ببرید.ا   93 

اشتباه به قسمتهایی از نماز است که اگر فراموش شود یا  

، نماز باطل است نجام شوداضافه ا   

رکان نماز چیست توضیح دهید.ا  94 

اشتباه به قسمتهایی از نماز است که اگر فراموش شود یاارکان نماز  

ولی اگر واجبات دیگر فراموش یا  ، نماز باطل است نجام شوداضافه ا 

 به اشتباه ، اضافه انجام شود ، نماز باطل نیست .

چیست ؟فاوت ارکان نماز با دیگر واجبات نماز ت  95 

ای نمازگزار ، اگر می دانستی مورد توجّه چه کسی قرار گرفته ایی و 

 با چه کسی مناجات می کنی ، هرگز نماز را رها نمی کردی .

رشتگان به نمازگزار با ایمان چه می گویند ؟ف  96 


