
 بسمه تعالی

 سؤاالت درس یازده )نماز جماعت( پیام های آسمانی پایه هفتم

 خودت را امتحان کن

 می اقامه زیر ترتیب به و است رکعت دو صبح نماز مانند جمعه شود؟ نماز می خوانده چگونه جمعه نماز - .1

جمعه  امام که هنگامی سپس. گوییم می اکبر اللّه و می کنیم نیّت نیز ما جمعه، امام االحرام تکبیرة از پس :شود

رکوع  به سپس خوانیم، می قنوت امام، سوره و حمد از پس. می کنیم سکوت ما خواند می را نماز سوره و حمد

امام  سوره و حمد قرائت هنگام نیز دوم رکعت در. خیزیم برمی و آوریم می جا به را ها سجده بعد و رویم می

قنوت می  امام همراه به رکوع، از برخاستن از بعد و رویم می رکوع به امام، سوره و حمد از پس. کنیم می سکوت

 .خوانیم می را نماز سالم و تشهّد سپس و می رویم سجده به قنوت از پس و خوانیم

 .بخواند خودش را نماز چیز همه  سوره  و   حمد  از غیر باید مأموم جماعت نماز در -

 خداوند، خشنودی برای باشیم داشته قصد یعنی. کنیم نیت باید ابتدا دهید.  توضیح را غسل انجام شیوه. 2

 می را سرمان که وقتی نیست الزم مرحله این در البته) بشوییم کامالً را خود گردن و سر باید سپس .کنیم غسل

 شود، می دیده که صورت و سر از مقداری همان شستن بلکه بشوییم؛ را دهانمان و بینی و گوش داخل شوییم

 باالی از یعنی دهیم؛ شو و شست را بدن راست طرف باید گردن، و سر شستن از سپ .)است کافی غسل برای

 پای تمام کمر، و سینه شکم، راست طرف باید مرحله این در. بشوییم کامالً را راست پای کف تا راست شانه

 بدن راست طرف مانند نیز را بدن چپ طرف باید مرحله، این از پس .شود شسته راست دست تمام و راست

 .دهیم شو و شست کامالً

 فعّالیت کالسی

 کرد؟ می تشویق نمازجماعت در شرکت به را  -نابینا افراد حتی -  مردم همه اکرم پیامبر چرا شما نظر بهالف( 

زیرا پیامبر می خواست همه مرد از ثوابنماز جماعت بهره ببرند و در اجتماع حضور پیدا کنند و از حال هم      

 با خبر شوند.

 

 



ایمان و اتحاد  باشد؟ داشته تواند می دیگری های فایده چه جماعت، صورت به نماز برگزاری شما نظر بهب( 

گر با خبر می شوند، به مشکالت یک دیگر رسیدگی می کنند و مردم را زیاد می کند، مسلمانان از حال یک دی

 باعث خوشنودی خداوند می شود.

 مطالب متن

 هزار دو اندازة به جماعت نماز رکعت فرماید؟ هر می جماعت چه نماز ارزش درباره السّالم علیه رضا * امام

 .دارد ارزش شود، می خوانده تنهایی به که نماز رکعت

 .بگوید امام از پیش را االحرام تکبیرة نباید مأموم* 

 یا سوم رکعت در اگر ولی بخواند، خودش را نماز چیز همه سوره و حمد از غیر باید مأموم جماعت نماز در* 

 .بخواند را سوره و حمد باید برسد، جماعت نماز به چهارم

 .است صحیح جماعت به نمازش برسد، امام رکوع به و کند اقتدا مأموم است، رکوع در امام که موقعی اگر* 

 خواندن موقع که است آن احتیاط و خواند می امام با را تشهد و قنوت کند، اقتدا دوم رکعت در اگر مأموم* 

 حمد و برخیزد امام با تشهد از بعد باید و کند، بلند را زانوها و بگذارد زمین به را پا سینه و دست انگشتان تشهد

 و بخواند را تشهد و بنشیند سجده دو از بعد است امام سوم رکعت که نمازش دوم رکعت در و بخواند را سوره و

 .برخیزد

 امام با و برگردد رکوع به باید باشد، رکوع در امام چنانچه بردارد، رکوع از سر امام از پیش اشتباه به مأموم اگر* 

 .کند نمی باطل را نماز است رکن که رکوع شدن زیاد صورت این در و بردارد سر

 بر صلوات و خداوند ستایش از پس او* در خطبه اول نماز جمعه در باره ی چه چیز هایی صحبت می شود؟ 

 اجتماعی و اخالقی مسائل درباره سپس و کند می دعوت تقوا به را مردم السّالم، علیهم او بیت اهل و اکرم پیامبر

 .نشیند می صندلی روی و خواند می را قرآن از کوچکی سوره نگاه آ. کند می صحبت

 ستایش به هم دوم خطبه در جمعه امام* در خطبه دوم نماز جماعت در باره یچه چیز هایی صحبت می شود؟ 

 جهان و ایران مختلف مسائل درباره سپس و پردازد می پرهیزکاری به مردم دعوت و پیامبر بر صلوات و خداوند

 .کند می تمام را خطبه کوتاه، ای سوره خواندن با هم آخر در و کند می صحبت

 



 ماه جمعه آخرین در بار، یک سالی قدس روزروز قدس در چه ماهی و چه روزی هرسال برگزار می شود؟  *

 .شود می برگزار هفته هر جمعه نماز ولی شود، می برگزار رمضان مبارک

 بدن به آب نگذارد که باشد چسبیده بدن به چیزی اگر بنابراین برسد، بدن اعضای تمام به آب باید غسل در* 

 .کنیم طرف بر را آن غسل، شروع از قبل باید برسد،


