
 "مفتاح"دوره تربیت مبلغ 

 
 مقدمه

 خستينن از هاانسان حتم به. است پراكنده قرآن سرتاسر در شگفت، آيين اين بركات به اشاره و نماز اقامة به سفارش

 اب اما اند؛كردهمي احساس خود، وجود در را او درگاه به نيايش و خداوند به لطيف گرايشي زمين، روي بر خود حضور روزهاي

 توانمي نوناك و كردند آشكارتر را خود ،نماز مجراي در هاپرستش و هاگرايش اين محمدي، وحي آغاز و الهي اديان ظهور

 .است داريدين نشانة و تقوا عصارة ايمان، پرچم نماز، گفت

اي است كه با گفتار و رفتار خود، الگوي علمي و عملي سوختهساخته و دلاستادان خود هدف اين طرح، تربيت مربيان و

هاي طيب و طاهر خود را به نسل ا ميوهباشد تجامعه اسالمي شده و وظيفه آنان كاشتن بذر معرفت در وجود زالل فراگيران مي

 آينده هديه دهند و چشم همه را به نماز روشن كنند. 

 

 اهداف

 آشنایی با معارف نماز 

 ریزی برای رشد نماز ائمه جماعاتبرنامه 

 های دعوت به نمازآشنایی فراگیران با شیوه 

  و شبهات نمازیپاسخگویی به سواالت 

 

 شناسنامه طرح

 و ائمه جماعاتطالب، روحانیون  مخاطبان

 ساعت 42 ت آموزشدّم

 حضوری روش اجرا

 کلیه استانهای سراسر کشور  گستره اجرایی



 

 



 اهعناوین دروس و سرفصل

 

 

 منابع آموزشی

 مؤلف: محمدابراهیم کفیل های تکمیل نمازراه

 مؤلف: محمد داووی خانه بهشتی

 گروه نویسندگان تفسیر آیات نماز

 گروه نویسندگان درسنامه مفتاح

 



 عناوین و موضوعات سرفصل *

 های تکمیل نمازراه 1

اهمیت 

 نماز
 هاي اهميت نمازشاخصه

 آداب نماز
 الف: آداب ظاهري

 ب: آداب باطني
 خشوع در نماز؛حضور قلب و ادب و 

 آثار نماز
 ـ رواني، دنيوي  ـ اخروي( آثار فردي )جسمي

 آثار اجتماعي )محيط كار، مدارس، دانشگاه، جامعه و...(

 بررسی آیات و روایات نماز 2

 سير نزول آيات نماز
 دسته بندي آيات نماز

 هاي نماز قرآنيويژگي
 تفسير آيات نماز

 بندي روايات نمازدسته
 يات خاصبررسي روا

 شیوه های دعوت به نماز 3

 شناسی رشدهای کودکان براساس روانفصل اول: ویژگی
 كودكي اول
 كودكي دوم
 كودكي سوم

 های دعوتفصل دوم: شیوه
 هاي خاصالف: روش

 هاي سنّي و تفكيک جنسيههاي دعوت به نماز به تفكيک دورروش

 ...(هدكودک، مدرسه وم)خانواده،  روش دعوت براساس مكان
 و...

 هاي عموميب: روش
 گزاري(دعوت براساس فطرت ) خداجويي، شكرگزاري، سپاس

 آشناكردن با فلسفه نماز

 تشويق و تنبيه

 اي خوش از نمازسازي نماز و ايجاد خاطرهجذاب
 و...

 ج: آسيب شناسي دعوت به نماز در خانواده و جامعه

 آنهاهای درمان فصل سوم: علل و درمان ترک نماز  و راه

 سبک زندگیِ نمازگزاران 4
 مانعين؛ ،ها با نماز: مقيمين، مصلين، تاركين، مسخره كنندگانالف: برخورد انسان

 ب: صفات مصلين در قرآن و شرايط نمازگزار؛
 در سيره بزرگان. ج: نماز

 اسرار نماز 5
 مقدمات.
 مقارنات.
 تعقيبات.

6 
پرسش و پاسخ و بررسی 

 شبهات نمازی

 پرسش و پاسخ؛ آموزش مهارت

 مرور بر چند شبهه و سؤال اصلي به صورت كارگاهي.


