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 و رپشور اسالمی از همیشه نیازمند رت است.  بشریت امروز هب نماز خالص و کامل
 ای)مد ظله(حضرت امام خامنه

 مقدمه
انتهاست. اگر چه خداوند متعال نماز را غذاي روح انسانها قرار داد كه باطن و روح آن به اندازه وسعت دورني اشخاص عميق و بي

حق نماز است. پيامبران، اولياء الهي و بشريت همه مأمور  شكل و قالب آن براي همه يكسان است. بهترين پل و راه ارتباط با حضرت

 به اقامه نماز هستند و با نماز است كه مي توان با معبود خويش خلوت نموده و به معراج رفت.

، اجتماعي و اخروي انسان است و ر و اعمال آن ناظر به زندگي فردياي از رموز معارف اسالمي است كه اذكانماز خالصه و گنجينه

 اند.گشايي اين حقيقت اهتمام نمودهمعرفت به اندازه وسع خويش بر رمزاهل 

ترين وظايف حكومت اسالمي دانسته كه به محض برپايي حكومت مي بايست توسط بر همين اساس قرآن كريم اقامه نماز را از مهم

 انع ذهني و خارجي آن بر طرف شود.هاي اقامه اين فريضه  فراهم شده و سعي و تالش نمايند تا موحاكمان جامعه زمينه

آيد، لذا همواره بزرگان هاي جامعه ديني به حساب ميترين شاخصهترين برنامه پيامبران الهي بوده، و يكي از مهماقامه نماز، از مهم

مينه م خويش در اين زبه سهبر توسعه كمي و كيفي نماز و اقامه آن در جامعه اسالمي تاكيد داشته و دارند. و مركز تخصصي نماز نيز 

 هايي را آغاز نموده است؛ كه طرح محراب  يكي از همين موارد است.فعاليت
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 طالب حوزه های علمیه سراسر کشور مخاطبان

 نفر در هر دوره 011 جمعیت تحت پوشش
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 حضوری روش اجرا

 

 

 

 منابع آموزشی

 ف: محمدابراهیم کفیلمؤل   های تکمیل نمازراه

 مؤلف: علی محمد باقی اسرار نماز

 گروه نویسندگان درسنامه مفتاح

 


