
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سواالت نمازی برای برنامه ایستگاه نیایش با مخاطب نوجوان

 فلسفه و چرایی نماز

شیوه نمازخواندن  قرآن در خداوند چرا نماز باالی اهمیت وجود بااست؟  واجب نماز کجای قرآن نوشته .1

 را توضیح نداده است؟

 است؟ نشده ذکر کریم قرآن در نماز جزئیات چرا .2

 نخونیم اگر که داده اهمیت قدر آن بهش ولی خونید می خودتون برای رو نماز شما که گفته خدا چرا .3

کسی به دیگران  هپس اگ! است مردمخدمت به ترین اعمال ارزشبامگر نه اینکه  ه؟کن می مجازاتمون

چه نیازی به نماز  هبه مردم خدمت می کنند دیگ شونکه با اختراعات خود اوناییمثل  خدمت بکنه

 ! آیا این خدمات جای نماز رو پر نمی کنه؟؟دندار

 ما ذهن در زیادی سواالت که شودمی باعث کورکورانه تقلید این و بخواند نماز کورکورانه نباید انسان .4

 پیدا را شناخت این که زمان هر بعد( یمکن حس را او و) یمبشناس را خدا باید ابتدا بلکه آید، بوجود

 ؟یمبخوان نماز یم،کرد

 ی نماز ظاهری، قلب پاک داشته باشد، بهتر نیست؟!به جاکسی مسلمان باشد و نماز نخواند و اگر  .5

از مسلمانان که نماز خیلی چون !! «داشته باشهدل پاک انسان ذاتش پاک باشه و  اینکهمهم » یعنی

 و قلبشان پاک نیست. مشکل دارند ،دنوانخمی

نماز برای تشکر از خدا باید چرا حتما د، های خداوند تشکر کناز نعمت بایداز آنجایی که انسان  .6

ایم خواب خود دراز کشیدهحتی موقع خواب در حالی که در رختتوانیم ی که میحالدر  ؟بخوانیم

دهیم و کارهای صدقه می . یا حتییمناالزم نیست حتما نماز بخوصورت زبانی از خدا تشکر کنیم و هب

 نماز بخوانیم؟ هستچه نیازی  ؛دهیممیخوب انجام 

برای درک اصوالً  کنجکاوی و پرسش کنیم؟و سایر عبادات فلسفه احکام  مورددرسته که ما در آیا  .7

 اسرار و فلسفه نماز چه کار باید کرد؟

اگر احتیاج دارد که خدا نیست و اگر احتیاج ندارد من هم احتیاج و  به نماز ما دارد؟ یخداوند چه احتیاج .8

 خوانم.نیاز ندارم و نمی

 کنممی حس و برمنمی لذت نماز از کنممی کار هر ببرم؟ چرا لذت خوانممی که نمازی از کنم کار چه .9

 بردن از آن است؟و آیا اصوالً فلسفه نماز لذت وظیفه؟ سر از اونم کنممی ادا کلمات سری یه دارم فقط

 چرا باید نماز بخوانیم؟ .10



 قبول را او و داشته ایمان خدا به من»: گویدمی ؟خوانینمی نماز چرا یمگویمی بعضی از مردم به وقتی .11

 چیست؟ افراد این جواب! «هست نماز خواندن به نیازی چه پس دارم،

 احکام نماز

آیا نماز  شود؟چرا نماز به سمت کعبه خوانده میپس مگر نه اینکه خداوند در همه جا حاضر است  .1

 .توضیح دهید ؟خواندن به سوی کعبه نوعی بت پرستی نیست

هر زبان فارسی یا ؟ چه اشکالی دارد من با دوست خود به بخوانیمچرا حتما باید نماز را به زبان عربی  .2

دانیم چه چون بهتر می ؟!رگذارتر نخواهد بوداثویم؟ آیا در این صورت خواهم سخن بگزبانی که می

 گوییم؟می

 این آیا. شودمی قضا یا شودنمی خوانده وقت صبح اول نماز و کشدمی طول عزاداری مجلس گاهی .3

 است؟ قبول عزاداری

 نماز خواند؟توان بدون گرفتن وضو نمی )مستحب و واجب( هااز دیگر غسل ،چرا به جز غسل جنابت .4

 گفته نماز آخر در شود گفته نماز اول در اینکه جای به چرا و دارد ایفلسفه چه نماز در سالم وجود .5

 باشند؟مخاطب سه سالم آخر نماز چه کسانى مىشود؟ می

 ؟...« النّبی یهاأ علیک السالم»شود می گفته نماز، چرا در سالم زنیم،با خدا حرف می نماز در اگر .6

مثل هواپیما که مسافر هنگام سفر هیچ  -جهت حمل و نقل کنونی با وجود امکانات رفاهی  چرا .7

 باز هم باید نماز را شکسته خواند؟ – شودمتحمل نمی را سختی

به خاطر آیا می توان یک نماز را خوانم به قول معروف دلچسب نیست، ها که نماز میبعضی وقت .8

 دوباره خواند؟ دلچسب نبودن

 کند؟نمی قرائت را سوره و حمد مأموم جماعت نماز در چرا .9



 یا شودمی باطل نماز کنیم تلفظ فارسی به اگر ؟است واجب نماز در عربی حروف صحیح تلفظ آیا .10

 نیست؟ چرا؟خداوند  مقبول

فلسفه حجاب کامل در نماز چیست؟ خدا که با همه محرم است، پس چرا در تاریکى و تنهایى که هیچ  .11

 وجود ندارد، بانوان باید با پوشش کامل نماز بخوانند؟نامحرمى هم 

و  خواندن قرائت در نماز ظهر و عصر و بلند خواندن آن در نماز مغرب و عشا چیست؟ هستهفلسفه آ .12

 چرا در مورد بانوان بلند خواندن نماز واجب نیست، حتی اگر نامحرم هم نباشد؟

تر کنند و مردها را مهمها را تحقیر میچرا همیشه زن ها بایستند،ها جلوتر از زنچرا در نماز باید مرد .13

 دانند؟می

 چرا تعداد رکعات نماز در هر نوبت با هم تفاوت دارند؟ م؟یدر پنج نوبت را بخوان دیبا مانینمازهاچرا   .14

 از واجب شده نه کمتر و نه بیشتر؟رکعت نم 17 فقط ،چرا در پنج نوبت شبانه روز  .15

 باز هم چرا انسان بعد از استحمام و تمیز شدن بدن ؟به این شکل استوضو چرا  فلسفه وضو چیست؟  .16

 باید براى نماز وضو بگیرد؟

مگر کشیدن شستن سر و پا را مانند شستن دست و صورت واجب نکرده؟ در وضو چرا خداوند متعال  .17

 ؟مقداری اندک رطوبت دست به سر و پا چه تأثیری در طهارت دارد

 تاجلوی آرنج جایی که دست ها باید از از پشت آرنج آب بریزند ولی خانم چرا در وضو مردان باید .18

 اینکار را انجام دهند؟ شود،می

چیست؟  بخوانیم آیات نماز باید... و  گرفتگی ماه و گرفتگی خورشید زلزله، بروز هنگام در اینکه فلسفه .19

 مجدد زلزله از ترس و اضطراب باشد نیامده بار خسارتی اگر زلزله مانند موقعی در که است آن سؤال

 آسیب امداد و کمک به حساس شرایط آن در انسان که است نیاز باشد داده رخ خرابی اگر و است

 جان بتواند شودمی آیات نماز صرف که ایدقیقه 15 - 10 فاصله آن در بسا چه و بپردازد دیدگان

 است عاقالنه آیا. آیدمی پیش ندرت به که هم گرفتگی خورشید پدیده در حتی. دهد نجات را ایعده

 اما خواند توانمی هم بعدا که نمازی بپردازد، آیات نماز به و کرده رها را پدیده این تماشای انسان

 آید؟ پیش ندرت به است ممکن خورشید گرفتن زیبای پدیده

و اینکه چرا آمده؟ ...(  )قرآن، حدیث، رساله ودر کجا مسأله خرید نماز و روزه میت از طرف بازماندگان   .20

و کسی که این کار را اش را گرفته و روزهرا در اول وقت خوانده  شباید بین کسی که در این دنیا نماز

که نماز و  خرندبرایش نماز و روزه میو دهند پول می شو بعد از مرگو حتی نمازش را نخوانده نکرده 

آورند و از زیر ا با خرید نماز و روزه به دست میپولداره آیا آن دنیا را هم فرقی نباشد؟ ،شوداش ادا روزه

 آیند؟بار گناه در می

 لوازم آرایشی که مانع از وضو و خواندن نماز را چه کنیم؟ .21

 آثار نماز

 !ماست؟ از بهتر خیلی وضعشان هااروپایی چرا پس است؟ موثر بالها رفع در خواندن نماز اگر .1



 شوم.چیست؟ اگر بدانم به نماز اول وقت مصمم می وقت اول نماز اخروی و دنیوی اثرات .2

خوانم و دارد، من نماز می 19اش خوب است و معدل خواند ولی حافظهنمازه و درس هم نمیدوست من بی .3

 ای ندارد، پس چرا نماز بخوانم؟شود نماز فایدهاست، پس معلوم می 15خوانم معدلم درس هم می

شوم؟ درسم خوب نشده؟ وضع می مرتکب گناهمیشه؟ نخوب  ماخالقبینم؟ میچرا آثار نماز را در زندگی خود ن .4

 ام خوب نشده؟مالی

با یوگا  ؛ خبدهدها درست است؟ مثال آرامش میثیر نماز بر سالمتی بدن، آیا اینام درباره تامقاالتی خوانده .5

 داد؟ انجام را یوگا اعمال ،نماز جای به شهنمی توانم به آرامش برسم. چراهم می

 گیرم؟نمی را حاجتم خوانممی نماز چه هر من چرا نیستند؟!! پس گرفتن حاجت برای ،مستحبی نمازهای مگر .6

 شود،نمی مرتکب را منکر و فحشا که کسی پس ؛دارد باز منکر و فحشا از را انسان که است این نماز فلسفه .7

 .خوانیمنمی نماز هم خاطر همین به کنیمنمی گناه نیز ما ندارد؟ خواندن نماز به نیازی

 چه فرقی بین صحت نماز و قبولی نماز وجود دارد؟  .8

 د؟شونمینماز و قبولی ی سبب پذیرش هایچه چیزئمه معصومین علیهم السالم از نظر ا .9

 ؟هستندد تا نمازمان مورد پذیرش درگاه الهی واقع نشود چه چیزهایی نشوکارهایی که موجب می .10

 توانیم تشخیص دهیم که نمازمان قبول شده؟ از کجا می .11

 خودش را اذیت کند و نماز بخواند؟ اندارد؟ اگر نمازش قبول نیست پس چر نماز روز چهل تا خوارشراب چرا .12

چیست؟ اگر آیه  «الْمُنْکَر وَ الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى الصَّالةَ إِنَّ» :آیه در گناه از نماز بازدارندگی و نهی از منظور .13

 کنند؟ها گناه میدرست است چرا برخی نمازخوان

 ؟بستگی دارد نماز به اعمال همه قبولی شود؟ چرانمی قبول او از خیری عمل هیچ نخواند نماز کسی آیا .14

 نماز در زندگی روزمره من چه آثاری دارد؟ .15



 آداب نماز

ید چه عواملی یبگو شود. لطفاهرکار می کنم نمی توانم در نماز تمرکز پیدا کنم و حواسم پرت می .1

ای که نمی توانم یک نماز با خضوع و خشوع شود به گونهموجب عدم حضور قلب در نمازم می

 پرتی و با حواستمرکز، بدون  ی بانماز متوانبخوانم؟ و آیا برای رفع این عوامل راه حلی وجود دارد تا ب

 حضور قلب داشته باشم؟

 دارد؟ یادهیچه فا حضور قلبشود؟ می ز را بدون حضور قلب بخواند چهاگر کسی نما .2

 نم در نماز باید به چه چیزهایی فکر کرد؟امی خواستم بد .3

توانیم نماز را تکرار پرتی و بدون حضور قلب خواندیم آیا برای جبران آن میاگر نمازمان را با حواس .4

 کاری برای جبران حضور قلب در نماز وجود دارد؟یم؟ چه راهنمای

 قلب؟ حضور بدون مسجد در یا است بهتر قلب حضور با خانه در خواندن نماز .5

 این آیا چیست؟ در جماعت نماز دفوای و دارد؟ فلسفه وجود قرآن در جماعت نماز مورد در ایآیه آیا .6

 و یهود بر و کنید سالم نصاری و یهود بر :پیغمبر صلی اهلل علیه و آله فرمود که است صحیح حدیث

چه کسانی صلی اهلل علیه و آله نصارای امت پیامبر  و یهود از منظور نکنید؟ سالم من امت نصارای

 هستند؟

دانم چرا نمازم را اول وقت بخوانم ولی نمیهایی دارد؟ خیلی دوست دارم نماز اول وقت چه فایده .7

 .کمکم کنید و راهکار بدهید .حسش را ندارم

 نماز داشتیم یا دلتنگ خدا شدیم وقت هرگاه نیست بهتر آیا چیست؟ وقت اول نماز بر تاکید دلیل .8

 بخوانیم؟

 انسان که دارد وجود یاستثنای موارد آیا شده گفته وقت اول نماز برای که بسیاری هایفضیلت وجود با .9

 بیندازد؟ تاخیر به را نمازش بتواند آن بواسطه

ترویج دهیم تا مخاطب آیا بهتر نیست به جای پرداختن به آداب نماز و سخت کردن آن، اصل نماز را  .10

 نیز بهتر از آن استقبال کند؟

 ای دارد؟رعایت آداب نماز چه فایده  .11

 شود؟فلسفه اذان گفتن چیست؟ و چرا فرازهای آن تکرار می .12

باشد؟ اگر کسی از نمازم تعریف خوانیم از روی ریا میتوانیم تشخیص دهیم نمازی که میچگونه می .13

کنم. ی گویم ریا شده؟ برای دوری از ریا در نماز جماعت شرکت نمیخوانم چون مکند دوباره آن را می

 نیز بکنند تعریف بخواهند اگه ضمن در. آیدنمی خوشم کند نگاه بهم کسی خواندن نماز موقع اینکه از

 آنجا کسی تا شودمی قضا تا اندازم می تأخیر به را نمازم قدر آن که شده مواقع بعضی حتی. بیزارم

 .نباشد

 یم؟هباید انجام بد اخالصانه نماز بخوانیم چه کارهایی ربتوانیم ریا را از خود دور کرده و برای این که  .14



 ؟کنیددی دارد؟ بهترین تعقیبات نماز را بیان یتعقیبات بعد از نماز چیست و چه فوا  .15

 تعقیبات حضرت زهرا سالم اهلل علیها چیست؟ چرا به نام ایشان است و چه فوایدی دارد؟  .16

 شوم، بیدار شب نماز برای شب دل در کنممی تالش چه هر اما بخوانم شب نماز دارم دوست  .17

 بکنم؟ باید کار چه بیدارشدن برای. توانمنمی

 شود؟می نصیبمان چه چیزی نیمابخو شب نماز اگر .18

 ؟«نیست ما شیعیان از نخواند شب نماز کس هر» :فرماید می که است( ع)صادق امام از روایت این آیا  .19

 ندهد انجام حدیث این طبق را آن کس هر و واجب؟ است امری شب نماز یعنی دارد صحت این اگر

 نیست؟ شیعه

 سستی و ترک نماز

بریم از جوانیمان نهایت لذت را ببریم و به گویند بگذار تا در دوران جوانی به سر میها میبعضی -1

. خب به خوانیمکنیم و آن موقع نماز میمیاصطالح عشق دنیایمان را بکنیم، بعد که پیر شدیم توبه 

 نظر من هم این بهتر است. جواب شما چیست؟

 افراد بعضی سبب همین به ؛گذرممی اهلل حق از من کنید رعایت رو الناس حق که است فرموده خدا -2

 حق از خدا و کنیممی رعایت رو الناس حقخصوص به دیگر مسائل لیو خوانیمنمی نماز ما دوینگ می

 گذره. آیا چنین چیزی درست است؟می خودش

 نماز اینکه خاطر به خداوند آیا شود؟می چه خوانندنمی نماز که مسلمانانی غیر همه این تکلیف -3

 ،اندکرده خدمت بشریت به که هستند افرادی آنها بین در آنکه حال و کندمی عذاب را آنها خوانندنمی

 فرد است، نماز قبولی گرو در انسان نیک اعمال گویند قبولمی ؛پزشکان و دانشمندان و مخترعین مثل

 چه اعمال این مزد حاال - مسلمان یا باشد کافر – داده انجام زیادی خیر کارهای که را الصالتی تارک

 ندارد؟ منافات خداوند عدالت با مساله این آیا شود؟می

ما هم بعداز آن  کند حل را ما مشکالت خداونداول  اگر گویندمى اندکرده ترک را نمازشان که هابرخى -4

 خوانیم؟نماز می

برای  خواند،و نماز نمی کشدغسل جنابت خجالت می نسبت به انجامدر مورد جاهایی که انسان  -5

کشم غسل جنابت ید؟ بزرگترین عیب من این است که خجالت مییخواندن نماز لطفا راه حلی ارائه نما

 .خوانمروم و به همین خاطر نماز نمیحمام میانجام دهم و دیر به دیر 

 نماز و شده بلند دیگران جمع در کشممی خجالت هستم خوابگاه در یا رویممی مهمانی به وقتی -6

 کنم، چه کنم تا خجالت نکشم؟ترک می را نمازم لذا بخوانم

 کنم،مى فراموش گاهى اندازم،می عقب را نمازهایم نم،ابخو نماز مرتب طور به نماتونمى متأسفانه من -7

 بکنم؟ باید کار شوم، چیناراحت می .شودمی قضا عمد از نمازم نیز گاهی و کنممى تنبلى هم گاهى



 هم باز ولی بخواند را نمازش که ام کرد توصیه او به بار چند من خواندنمی نماز که دارم دوستی من -8

 از. دارم دوست خیلی را دوستم این من ضمن در خواند نمی را نمازش که دهم می زیادی احتمال

. بزنم هم به او با را ام دوستی خواهم نمی اصال من است، گناه نماز بی با دوستی که ام شنیده طرفی

 کنم؟ کار چه باید من هست اگر است؟ گناه نماز بی با دوستی واقعا آیا

 از بعد میشه داد؟ آیا وی خواستگاری به مثبت جواب و کرد ازدواج نماز بی شخص با توان می آیا -9

 هفتاد کشتن مانند الصاله تارک به دادن نان لقمه یک: خواندم حدیثی کرد؟ در نمازخون رو اون ازدواج

 طرد را الصالة تارک باید ما آیا بنابراین است، معصیت نخوان، نماز به زدن لبخند حتی و است پیغمبر

 کرد؟ باید چه کنیم؟

 می جهنم به و بخشد نمی مرا متعال خداوند آیا دارم زیاد قضای نمازنماز را باید بخوانیم؟ قضای چرا  -10

 . بیاورم جا به را خود قضای نماز همه این توانم می چگونه اندازد؟

 است؟ صحیح دو این از یک کدام -11

 نماز مثل گذشته واجبات قضای به آن، جای به و روم نمی مستحبات و نوافل سراغ بندهالف( 

 اثری و شوند نمی پذیرفته نیز مستحبات و نوافل شده، قضاِ  واجبات و اهلل حق وجود با چون پردازممی

 .ندارند

 نیز گذشته واجبات قضای جهت توفیقی که آن امید به آورممی جا به را مستحبات و نوافل بندهب( 

 گردم. واجبات قضای به موفق و شود حاصل

گاهی نماز می خوانند و گاهی ترک می  یعنی نماز بی اهمیت هستندسرنوشت کسانی که نسبت به  -12

 کنند و به اصطالح نماز را سبک می شمارند چیست؟

 آرایش و خواند نمی نماز که دختری جایگاه و خواند می نماز ولی کند می آرایش که دختری جایگاه -13

 نماز بی گناه؟بینماز گناه کار بهتر است یا است؟ با چگونه خداوند نزد کند، نمی نیز

که به مسافرت می رویم اتوبوس ها برای نماز نگه نمی دارند! در چنین مواقعی وظیفه ما هنگامی -14

 چیست؟

واجب  اوولی نمازهای قضای مادر بر است چرا نمازهای قضای مرد فوت شده بر پسر بزرگترش واجب  -15

 ؟نیست

 



 نماز پیامبران و معصومین

در ادیان  آنشکل و طرز خواندن و اگر وجود داشته بوده است؟  اسالم ادیان پیش ازآیا نماز در زمان  -1

 است؟بوده مسیحی و یهودی و سایر ادیان آسمانی چگونه 

 نماز خواندندمى نماز اگر خواندند؟مى نماز قرآن نزول و بعثت از پیش وآله علیه اهلل صلى پیامبر آیا -2

 بود؟ چگونه ایشان

 است؟ مستحب مسلمانان بقیه بر و بوده واجبوآله  علیه اهلل صلى پیامبر بر شب نماز چرا -3

( تیر در پایشان فرو رفت و در حین نماز آن را از پای مبارکشان علیه السالم) چگونه حضرت علی -4

نماز متوجه جای دیگر به هنگام متوجه نشد ولی در اما به دلیل حضور قلب در نماز بیرون کشیدند، 

 ؟و انگشتر خود را در رکوع به او داد سائل شد

؟ مگه آیه است هر شب هزار رکعت نماز می خواندند چطور ممکن)علیه السالم( موال علی  می گویند -5

 پس این کار که از آدم معمولی بر نمی...«  انا بشر مثلکم یوحی الی» صریح قرآن نیست که می گه:

 و هم از طرفی آدم معمولی بودند؟د؟ پس چطور ممکنه این کار را موال می کردند آی

 کیفیت نماز اهل بیت علیهم السالم چگونه بوده است تا ما نیز از آنها الگو بگیریم؟ -6

 در حوزه دعوت و ترغیب به نماز

 خواند چگونه او را به نماز تشویق کنم؟دوستم نماز نمی .1

نمی خواند؛ آیا از دست من کاری  خواند اما مدتی است دیگر نمازیکی از دوستانم تا چند وقت پیش نماز می .2

 برمی آید و چگونه می توانم او را به نماز برگردانم؟

 توانم لطفا مرا راهنمایی کنید.من دوست دارم برای نماز صبح بیدار شوم اما نمی .3

 چه کنم تا در امر نماز سست نشوم؟ .4

نسبت به نماز بی رغبت شده ام، چه خواندم اما حاال که وارد دبیرستان شده ام تا کودک بودم بیشتر نماز می .5

 کنم؟

 متفرقه

نوع خاصی از نمازهای مستحبی را ذکر  حضرت علی)ع(و  پیامبر)ص(در برخی کتاب ها به نقل از  -1

کرده اند و گفته اند اینگونه نمازها جبران کننده تمامی نمازهای قضای انسان می باشد و حتی موجب 

 آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟ ادا شدن نماز قضای والدین نیز می گردد.

 مثل بکند خدمت دیگران به کسى اگر پس! است مردم به خدمت اعمال ترین ارزش با که این نه مگر -2

 ؟!دارد نماز به نیازى چه دیگر کنند مى خدمت مردم به خود اختراعات با که کسانى

 بخوانند؟ نماز رسند و باید به سن تکلیف می پسران از زودتر دختران چرا -3

 غیرت دینی چیست و چه رابطه ای با نماز و ترک آن دارد؟ -4


