
آدم ها با هم فرق می ݣݣݣکنند
پوشش بدن 

جهر )بلند خواندن نماز( و اخفات )آهسته خواندن نماز( در قرائت

معاف بودن در ایام خاص

برخی مستحبات و مکروهات

کــه نشــان می دهــد هرچنــد ماهیــت نمــاز یکــی اســت، اّمــا کیفیــت اقامــه آن بــا توجــه بــه  اینهــا مــواردی از تفــاوت نمــاز زن و مــرد اســت 
جنســیت نمازگــزار فــرق می کنــد.

کــه پســران و دختــران چــه فرق هایــی باهــم دارنــد. بــه خاطــر همیــن  کــرده اســت، خــوب می دانــد  کــه مــا و فرزنــدان مــا را خلــق  خــدا 
کــرده اســت. بــه نظــر می رســد بــا توجــه  تفاوت هــا ســن تکلیــف آنــان را مثــل هــم قــرار نــداده و دختــر را چنــد ســال زودتــر از پســر مکلــف 

بــه تفاوت هــای دختــران بــا پســران، بایــد در آمــوزش معــارف دینــی بــه دخترانمــان مخصوصــًا نمــاز، شــیوه مناســبی برگزینیــم.

گــر شــرایط تعــادل روحــی و عقلــی آنهــا  بــرای اینکــه دخترانمــان نمازخــوان تربیــت شــوند، الزم نیســت خــود را بــه زحمــت بیندازیــم. ا
فراهــم باشــد، مــا فقــط بــه ســه چیــز نیازمندیــم: دلــی مهربــان، زبانــی نــرم و لطیــف و دســتی نوازشــگر.

کننــد. در ســنین  کارهــای آنــان تقلیــد   آنــان بــه خاطــر روحیــه لطیــف و دخترانه شــان، مطیــع والدیــن خــود هســتند و دوســت دارنــد از 
لــی اش را ســر می کنــد و رو بــه قبلــه بــه نمــاز می ایســتد، دختــرک ابتــدا مبهــوت زیبایــی ایــن 

ُ
ل گ

ُ
گ بســیار پاییــن، وقتــی مــادر چادرنمــاز 

کنــار مــادر رو بــه قبلــه می ایســتد و رکــوع و ســجده بــه جــا مــی آورد. بایــد بــا آنــان  چــادر می شــود و ســپس چــادری بــر ســر می کنــد و در 
بــه گونــه ای رفتــار کنیــم کــه ایــن روحیــه در آنهــا لطمــه نخــورد. در ایــن صــورت مشــکل مهمــی در مــورد نمــاز خوانــدن آنــان نخواهیــم 
کارمــان بســیار راحــت اســت و  کــه دوره ابتدائــی اســت،  کــرده باشــیم، االن  گــر از خردســالی ایــن ویژگــی را در ایشــان حفــظ  داشــت. ا

فقــط بــا همــان ســه ابــزار پیش گفتــه راه بندگــی را برایــش هموارتــر می کنیــم.

جشن تکلیف
من یه دختر خوبم                               با حجاب و با ایمان

می خونم نمازم را                                با دعا و با قرآن

روزه هامو می گیرم                               خیلی راحت و آسان

من خدا رو دوس دارم                          مثل بابا و مامان

در دوره ابتدائــی دختــران ده، یــازده و دوازده ســاله مــا بــه ســن تکلیــف رســیده اند و بایــد نمــاز را خــوب بلــد باشــند و به خوبــی آن را 
کننــد. کوتاهــی  کــه نبایــد در آن  بخواننــد. والدیــن در ایــن مســیر وظایفــی دارنــد 

کــه ایــن باهــم بــودن بــا نظــم، پوشــش و  دختــران از طرفــی بــه باهــم بــودن بســیار اهمیــت می دهنــد و از طــرف دیگــر دوســت دارنــد 
کــه طــی آن می تــوان بــا یــک جشــن تکلیــف زیبــا و ارزشــمند، اصــل  زیبایــی خاصــی همــراه باشــد. ایــن ویژگــی دختــران فرصتــی اســت 

کــرد. تکلیــف و نمــاز خوانــدن را برایشــان خاطره انگیــز 

موارد ذیل از جمله مواردی است که می تواند در اجرای بهتر و مفیدتر این جشن ارزشمند مؤثر باشد:

ـ حضور دوستان و همساالن در جشن تکلیف 

ـ تزیین زیبا و دخترانه محل جشن

ـ پوشش زیبا و مناسب دختر مکلف شده

ـ اجرای سرود، دکلمه، نمایش یا هنرنمایی های مشابه

ـ نوشــتن نامــه ای بــرای خــدا و قرائــت آن توســط خــود دختــر مکلــف شــده )ایــن نامــه می توانــد حــاوی مناجــات و شــکر خــدا باشــد، 
کــه مهم تریــن آنهــا نمــاز  کنیــم تــا عهد هــای مربــوط بــه دوره تکلیــف خــود را در آن بیــاورد  کــودک را راهنمایــی  ولــی بهتــر اســت 

خوانــدن اســت(.

در ایــن جشــن می تــوان از یــک فــرد مطلــع و مــورد پســند دختــران اســتفاده کــرد تــا ارزش و اهمیــت نمــاز را بــرای جمــع حاضــر تبییــن 
کند.

ــد و مهمــان هــم دعــوت نکننــد. هیــچ  کوچــک ترتیــب دهن ــی، یــک جشــن  ــه هــر دلیل البتــه برخــی خانواده هــا ممکــن اســت ب
کــه ایــن جشــن بــرای دخترمــان بــه یــک خاطــره  اشــکالی نــدارد؛ فقــط بایــد ضمــن حفــظ جایــگاه جلســه، در حــد تــوان کاری کنیــم 

مانــدگار تبدیــل شــود. 

نماز و بازی
اینجا یه مسجد داریم با گنبد و مناره: 

این می گه بیایین بریم تو

 این می گه چیکار بکنیم؟

 این می گه قرآن بخونیم

 این می گه نماز بخونیم

 این کوچولو جامونده تنهای تنها مونده، این کوچولو جامونده تنهای تنها مونده

از خاطــره انگیزتریــن ســاعات عمــر فرزنــدان، همــان ســاعاتی اســت کــه بــه همــراه والدیــن خــود در خانه مشــغول یک بــازی جمعی 
گونــه ای بــا نمــاز  هســتند. نبایــد ایــن فرصــت بــزرگ را از دســت داد. می تــوان در برخــی از ایــن مشــارکت ها، محتــوای بــازی را بــه 

کننــد، پیشــنهاد می شــود. کــه والدیــن می تواننــد بــا دختــران خــود در آن مشــارکت  گــره زد. بــرای مثــال یــک بــازی نمایشــی 

بازی نمایشی »شیطون برو«

کــودک را از انجــام نمــاز بــاز دارد. در ایــن بــازی  کــه می خواهــد  در ایــن بــازی یکــی از والدیــن نقــش شــیطان را بــازی می کنــد 
کنــد و پیــروز شــود.  کــودک ســعی می کنــد بــا او مبــارزه  شــیطان بســیار ضعیــف، ترســو و در عیــن حــال تالشــگر نشــان داده می شــود. 
هــر مرحلــه ای کــه او بــه نمــاز نزدیک تــر می شــود، شــیطان ضعیف تــر می شــود. وقتــی وی تکبیــره االحــرام را گفــت: شــیطان آخریــن 
کــه نقــش شــیطان را بــازی  کســی  نفــس خــود را می کشــد و بیهــوش بــر زمیــن می افتــد. بهتــر اســت حالــت نمایــش رعایــت شــود و 

می کنــد، لبــاس و چهــره خــود را بــا نقــش خــود تنظیــم نمایــد. 

کیفیت بازی:

کودک می خواهد وضو بگیرد

شیطان از دور نگاه می کند )نباید به کودک نزدیک شود(

شیطان فریاد می کشد: آهای کوچولو وضو نگیریا؟

کودک وضویش را ادامه می دهد و به وی می خندد.

گــه وضــو نگیــری  کــه شــکالتی را در دســتش نشــان می دهــد، می گویــد: ا شــیطان دســت بــر چشــمش می گــذارد و در حالــی 
بهــت شــکالت می دمــا!

کودک می گوید: شیطون برو خودم شکالت دارم.

کــه نقــش او  کــه یــک ســیلی می خــورد و فــردی  ــد، شــیطان احســاس می کنــد  کــودک آب را بــه صورتــش می زن کــه  هــرگاه 
ــو   ــل وض ــرفت مراح ــا پیش ــورد. ب ــیلی می خ ــی س ــرد نامرئ ــک ف ــط ی ــه توس ک ــاورد  ــی را در بی کس ــد ادای  ــد، بای ــازی می کن را ب
کــودک نمایــش داده شــود. او در موقــع شســتن  کوتاه تــر و بدنــش آب می شــود و ایــن وضعیــت بایــد بــرای  شــیطان قــدش 
کــودک از همــان اعضــای خــود احســاس ضربــه می کنــد و عکــس العمــل نشــان می دهــد. دســت ها و مســح ســر و پاهــا توســط 

گــوش  کامــل می کنــد، شــیطان فریــاد می کشــد: وای چــه بچــه بــدی؟ چــرا حــرف بزرگ ترهــا رو  کــودک وضویــش را  وقتــی 
کلــی ضعیــف شــدم.  گرفتــی مــن  نمی کنــی؟ ببیــن تــو وضــو 

کودک می خندد و می گوید: چه شیطون ضعیفی! چه شیطون ضعیفی! 

نکته ها

ک باشــد؛ بلکــه بایــد خنــده دار باشــد. ایــن بــازی کــودک را بــرای نمــاز و مبــارزه بــا  1-چهــره شــیطان نبایــد بــرای کــودک  ترســنا
کرد. شــیطان تشــجیع خواهــد 

2-سیلی خوردن شیطان در موقع وضو باید به حالت طنز و خنده باشد تا موجب ترحم کودک نشود.

کنــد تــا همــراه بــا تنــوع و جذابیــت  3-کــودک می توانــد بــرای وضــو، بــه جــای روشــویی و ماننــد آن از یــک ظــرف اســتفاده 
باشــد. 

ل مشکالت
ّ

نماز حال
- سالم مامان جون! مژده بده، مژده بده!

- سالم دخترم! خسته نباشی مگه چی شده عزیزم؟

- تو المپیاد نفر اول شدم.

- آفرین! آفرین! من می گفتم که وقتی خوب درس می خونی موفق می شی.    

- البته مامان خانم دعا های شما سر نمازتون خیلی اثر داشته ها.

کســی یــا  کنــد و خیلــی اســتقالل طلب نیســت. عالقــه دارد  کمکــش  کــه در مشــکالت  کســی اســت  یــک دختــر همیشــه دنبــال 
چیــزی مســئولیت حــل مشــکالتش را بــر عهــده بگیــرد. 

کــه نمــاز خوانــدن، برکت هــای فراوانــی دارد و تــرک نمــاز مشــکالت بســیاری بــرای انســان پدیــد  ایــن یــک حقیقــت اســت 
ل 

ّ
کــه نمــاز حــال کــه اوایــل تکلیــف دخترانمــان اســت، بــه ایشــان بباورانیــم  مــی آورد. می تــوان از همــان دوران ابتدائــی 

کمتــری روبــه رو خواهــد شــد.  گــر اهــل نمــاز باشــد، بــا مشــکالت  کــه ا مشــکالت اســت. می توانیــم او را بــه ایــن بــاور برســانیم 
کــه می توانیــم از ایــن روایــات  برخــی آثــار خوانــدن نمــاز و تــرک آن در روایــات اهل بیــت )علیهــم الســالم( بیــان شــده اســت 

هــم بــرای ایــن منظــور بهــره ببریــم.
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ــه موفقیت هایــی دســت  ــر نمــاز ب ــر اث کنیــم و وقتــی ب کارهــای مختلفمــان از نمــاز اســتمداد  ــد در  خــود مــا والدیــن هــم بای
کــه: »مــن فکــر می کنــم ایــن موفقیــت بــر اثــر  یافتیــم، آن را بــه دختــر خــود اطــالع دهیــم و بــه صــورت مؤثــری بــه او بگوییــم 
فــالن نمــاز یــا فــالن دعــای بعــد از نمــاز بــوده اســت«. البتــه دقــت کنیــم کــه همیشــه به صــورت احتمالــی بگوییــم و در ضمن 
گاهــی مســتجاب شــدن یــک دعــا بــه نفــع مــا نیســت و مــا از ایــن مســئله اطــالع نداریــم؛ امــا  کــه  کنیــم  بــه دخترمــان تفهیــم 
کنــد. ایــن مســائل بایــد در قالــب مثــال  چــون خــدا می دانــد، دعــای مــا را مســتجاب نمی کنــد تــا از ضــرر دیــدن مــا جلوگیــری 

تبییــن شــود.  

نماز دوستی با خدا
دختــر عاطفــی اســت، دوســتی را دوســت دارد و نســبت بــه دوســتانش تعصــب خاصــی نشــان می دهــد. البتــه دوســتی های 
دوره ابتدائــی مبتنــی بــر محسوســات و ملموســات اســت. هدیــه دادن، نامــه نوشــتن، بــا هــم بــودن، آرزوهــا و خیــاالت 

مشــترک داشــتن در ایــن ســن در دوســتی های دختــران شــایع اســت.

کــه بتواننــد در درون خــود نســبت  گونــه ای  کنیــم؛ بــه  بایــد بتوانیــم دوســتی بــا خــدا را در ایــن ســن بــرای آنــان محســوس 
کننــد. الزم نیســت ایــن احســاس خیلــی شــدید باشــد؛ امــا بایــد از حالــت بی تفاوتــی، بــه ســمت  بــه خــدا احســاس محبــت 

کنــد. عالقــه ســوق پیــدا 

گونی برای ایجاد این حالت استفاده کنیم: می توانیم از عوامل گونا

- ذکر صفات جمالی خدا مثل مهربانی بی نهایت، رازقیت و جمال؛

- نسبت دادن هر نعمت و برکتی به خدا و قدردانی زبانی از خدا نزد فرزندان؛

کــه خــدا هــم  کنیــم  ــان، تصریــح  کــه در اوج خوشــحالی آن ــه ایــن معنــی  ــدان؛ ب کــردن خــدا در خوشــحالی فرزن - شــریک 
کــودکان خوشــحال می شــود. ازخوشــحال شــدن 

کــه خــدا هــم  کنیــم  کــه در حــاالت غمگینــی آنــان، تصریــح  کــردن خــدا در حــزن و انــدوه فرزنــدان؛ بــه ایــن معنــی  - شــریک 
کــودکان ناراحــت می شــود. از ناراحتــی 

ذکــر ایــن مطالــب نبایــد بــه صــورت انتزاعــی و مفهومــی باشــد؛ بلکــه بایــد همــراه بــا احســاس و فضاســازی الزم انجــام شــود. 
کــه در آن، دو طــرف و دو قطــب وجــود دارد:  کنیــم محتواهــای مذکــور را بــه صــورت عبــارات و جمالتــی دربیاوریــم  ســعی 
ــا خــدا تنهــای تنهــا بگذاریــم؛ بلکــه جمــع دوســتان صمیمــی او را هــم در  گفتارمــان او را ب خــدا و تــو )دختــر(؛ امــا نبایــد در 
کنیــم؛ چــون در ایــن ســن بــه طــور معمــول حتــی خــدا هــم جــای دوســتان صمیمــی را بــرای دختــران پــر  ایــن ارتبــاط وارد 
ــا هــر روش دیگــری بــه صــورت غیرمســتقیم بــه دخترمــان  ــا اســتفاده از تمثیــل ی گفتارمــان ب نمی کنــد. پــس بــه ناچــار در 
تفهیــم کنیــم کــه می توانــد در عیــن دوســتی بــا دوســتان صمیمــی خــودش بــا خــدا هــم دوســت باشــد. اســتمرار ایــن شــیوه در 

درازمــدت موجــب تثبیــت ایــن محبــت خواهــد شــد.     

کــه خــدا دوســت دارد  کنیــم، بایــد آرام آرام بــه او بفهمانیــم  وقتــی توانســتیم چنیــن محبتــی در دل دختــر خــود ایجــاد 
کننــد.  دوســتانش از طریــق نمــاز بــا او ارتبــاط برقــرار 
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