
 دوره اساتید حوزه علمیه )سراج(

 

 مقدمه

نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. 

دیت واقع شود دیگر عبادات نیز قبول خواهند شد و اگر ترین  عبادات است که طبق روایات اگر مقبول درگاه احنماز از مهم

 قبول نگردد دیگر اعمال نیز قبول نخواهند شد.

ُ ن ََ َوالَِّذيَن ي  ...»برای پی بردن به جایگاه حفاظت و اهتمام به امر نماز کافی است به این آیه از قران که می فرماید:  ِِ ْؤم

ُ ن ََ بِِه َوه مم َعلَى  ِِ ِخَرِة ي ْؤم توجه کنیم. چرا که نشان می دهد یکی از شاخه های بارز مؤمنین  1«َصََلتِِهمم ي َحافِظ ن ََ بِاْلم

در نزد خداوند متعال حفاظت و اهتمام آنها به امر نماز است. از آنجایی که حوزه های علمیه نقش ویژه و قابل توجه ی در 

جه ه با برنامه ریزی بیشتری نسبت به برانگیختن توتبلیغ و بیان احکام الهی دارند؛ ضرورت این مطلب احساس می شود ک

طالب علوم دینی به جایگاه نماز در دین پرداخته شود تا بتوانیم با تبلیغات صحیح تر و اصولی تر عموم مردم را به اهتمام و 

 حفاظت نسبت به این واجب الهی دعوت کنیم.

علمیه و با به بحث گذاشتن  هایاساتید حوزهبا حضور  هادر طرح سراج سعی شده است که بوسیله سلسه نشست

رویکرد با ا ت تقویت گردد های علمیهتر راهکارهای ترویج فرهنگ نماز، بنیه علمی و تبلیغی اساتید و طالب حوزهتخصصی

رداشته ب رجه(ف )عجل هللا تعالیبهتری به تبلیغ نماز پرداخته شود. امید است با این اقدام بتوانیم قدمی در راه خشنودی امام زمان

 باشیم.

 اهداف طرح

 های علمیه و تبدیل آن به یک دغدغه اصلی.فرعی در تحقیقات و مطالعات حوزه خارج کردن نماز از بحثی -1

 ی بیشتر اساتید حوزه علمیه با منابع نماز و ایجاد توانمندی در استفاده از آنها.یآشنا -2

 ماز توسط اساتید.ایجاد شور و اشتیاق در طالب  برای تحقیق با موضوع ن -3

 کنندگان برای تدریس معارف نماز.سازی  شرکتتوانمند -4

 پرورش کارشناسان واجد صالحیت در حوزه مطالعات نماز برای ارائه مشاوره به جامعه. -5

 نیازی استان از اعزام استاد از قم.ها برای بیسازی اساتید و کارشناسان در استانبومی -6
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 شناسنامه طرح

 حوزه های علمیه اساتید مخاطبان

 نفر  02در هر دوره   تعداد فراگیران
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 حضوری و به صورت کارگاهی روش اجرا
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 مراکز استان مجری طرحوظایف 
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 دروس و عناوین فصل سر

 عناوین و موضوعات سرفصل *
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 اقسام و انواع نماز .3
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 عواقب ترک نماز در قران .7
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 بررسی روایات نماز 9
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