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دعوت به خیر و معروف در جامعه انجام اگر 

نشود، این جامعه ساکت و مرده خواهد بود

اشرار بر اهل براي خوبی ها، تبلیغ، توصیه و سفارش نباشد، زمینه تسلطاگر 

ایمان فراهم می گردد
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وه و من رذیتی رب اجعلنی مقِیم الصل 
دعاءربنا و تقبل 

روردگ ارا مار  ق رار ده، و ار  ق  : پ  ده ن  ن  ا كن  رپ  م مرا پ 
دان  ن  رر 

ن  ق رما) ی  ن  ر چ  ي  روردگ ارا(ن  پ  : ، پ  د  ن  !ردعاي  مرا ن 

م  راهی  40/اپ 



شيوه های دعوت به نماز
نمازاهمیت دعوت به •

نمازاصول و قواعد کلی در دعوت به •

نمازویژگی هاي دعوت کنندگان به •

دعوتگام هاي مهمِ پیش از •

نمازشیوه ها و روش هاي دعوت به •

مسئولینوظایف نهادها و •

آسیب ها و موانع دعوت•
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«آشنایی با نماز » نوجوانان؛ براي 

«  راز نماز » براي جوانان؛ 

«  پرتوي از اسرار نماز » دانشجویان؛ براي 

اساتیدمعلمین و براي تفسیر نماز 

نمازنکته درباره 114

پیوندهاي نماز
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نماز مطلوب از نگاه قرآن
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اهمیت نماز

نوشتنبایحتنشدحاضروگذاشتزمینبهراقلمشد،بلنداذانصدايکههمینبود؛نوشتنمشغولرضاامام:اول

!کندتمامرانامهکلمه،چند

دلاالن::نییع«قَلِْبیرَقَّفَقَدْ»گفت؛اوکهرسیداینجابهبحث.داشتصابئینرهبربامهمیجلسهرضاامام:دوم

.تگوگفبعدنماز،اول:فرمودامام.شدبلنداذانصدايهنگامایندرامامشدنرمامامحرفپذیرفتنبرايمن

(ره)خمینیامامازخاطره

او.شددبلناذانصدايبدهمفروشکتاببهراپولخواستمکههمینخریدم؛کتابیحجسفردر:فرمایدمیامام

!کنحسابتسویهبیابعداًشماگیرم؛نمیراپولوقتاولنمازاحترامبه:گفتونگرفتراپول
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نمازبهدعوتاهمیت:اولفصل

انی که کس: فرمود! سؤال شد آنان کیانند؟. خداوند جانشینان مرا رحمت کند: فرمود( ص)پیامبر•

:بیاموزندمردم بهسنت و راه مرا احیاء کنند و 

«اللَّهِ بَادَاللَّهُ خُلَفَائِی فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِینَ یُحْیُونَ سُنَّتِی وَ یُعَلِّمُونَهَا عِرَحِمَ » 
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نشانهدارد،قرارخیرکارهايمرکزدرکهنمازجملهازوخیرکارهربهدعوتومعروفبهامر

وفهدبهایمانومردمومکتببهایمانبیدار،وجدان،خیرخواهی،دینیغیرتتعهد،دلسوزي،

.باشدمیراه



کریمقرآنسفارش

ناراًأَهْلیکُمْوَأَنْفُسَکُمْقُواآمَنُواالَّذینَأَیُّهَایا•
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ندپیامبران نگران افکار و عقاید فرزندان خود بودند و از آنان می پرسید

ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدي
حضرت ابراهیم

دُعاءِبَّلْتَقَوَرَبَّناذُرِّیَّتیمِنْوَالصَّالهِمُقیمَاجْعَلْنیرَبِّ

الهَلِیُقیمُوا الصَّ... رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی



تاریخجدان،ودرکهبدانندبایدهستند،تفاوتبیدیگرانعبادتوعقایدبهنسبتکهافراديواقعدر

وبروندحقکشفِوعلمسراغبهکهگرفتهپیمانجاهلافرادازهمخداوند،.شوندمیتوبیخقیامتو

.بروندمنحرفوجاهلافرادسراغبهکهگرفتهپیماندانشمندانازهم
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و دعوتکارصبر، مقاومت، منطق، اصرار، توکل، 

قالَ رَبِّ إِنِّی دَعَوْتُ قَوْمی لَیْلًا وَ نَهاراً

:شودمیمسائلیچهشاملخیربهدعوتاین

ازحمایت،تحصیلمردم،خطاهايازگذشتدیگران،بهکمکاخالق،البالغه،نهجوقرآنتفسیربهدعوت

بخشیدامیستیزي،یأسخودباوري،توکل،استقالل،خواهی،عزت،جوییصرفه،ظالمبامبازرهمظلوم،

.استانسانیکمالبهمربوطآنچههمهو



بهترین سرمایه گذاري

وَ غَرَبَتالشَّمْسُ عَلَی یَدَیْکَ رَجُلًا خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ اللَّهُ لَأَنْ یَهْدِيَ 
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هتر استاگر خداوند متعال توسط تو یک نفر را هدایت کند، از آنچه خورشید بر آن می تابد براي تو ب

یَهدِي اهللهدایت، کار خداست

بِکَ رَجُلًاانسان ها واسطه اي بیش نیستند

و تَواصَوْا بِالْحَق

مام دعوت به نماز، دعوت به بزرگترین معروفهاست و ت

برکات امر به معروف در آن نهفته شده است

همچنین دعوت به نماز، دعوت به حق است که مشمول آیه



تفاوتبیافرادهايبهانه

است و توصیه، خالف آزادي دعوت -1
فیزیک اگر آزادي به صورت مطلق باشد، باید بتوان با لباس شنا، در کالس 

.  آزادي باید در چارچوب عقل، علم، قانون، فطرت و حفظ حقوق دیگران تعریف شود و قرار بگیردپس 

ه کما هستند را دوست بداریم و اگر چنین نکنیم، قرآن ما را مؤاخذه خواهد کرد خیرخوا ه از طرف دیگر، ما باید کسانی که 

النَّاصِحین ال تُحِبُّونَ 

عُیُوبِیإِلَیَأَهْدَيمَنْإِلَیَّإِخْوَانِیأَحَبُّ:صادقامام

بِالْإِثْمالْعِزَّهُأَخَذَتْهُاللَّهَاتَّقِلَهُقیلَإِذاوَ:کریمقرآن

یرندگنمیقرارتأثیرتحتگناهوغروردلیلبهشود،میتقويسفارشآنهابههرگاه
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دهندنمیبراي کسانی که دعوت به خیر را پاسخ عواملی 

 جهل
کرد اگر مردم زیباییهاي کالم ما را بدانند، از ما پیروي خواهند : رضا امام 

 تعصب

 تکبر

 حرام لقمه

 گوینده سوء ظن به

 خارجی تبلیغات
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کشتی خودم
جاي خودم 

سوراخش می کنم 
!به تو چه
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(گناه دیگران، به ما ربطی ندارد)بهانه-2
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:نگرانندبرخی

شودمیکمدرآمدرفتدستازمشتري

روندمیدستازدوستان

شوداعتناییبیماهايحرفوسخنانبه

ترسیدنوتهدید

:شدنمحیطرنگ
نیستمناسبیجاي

کارکالس

نمازجادهکنار

نماز جماعت سه نفره اقامه

یا خوب نماییخودنمایی و ریا

پاداشپاداش اقامه نماز و 
به معروفدعوت عملی 

سراً و عالنیهً

و ترس نابجاخجالت -3
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با یک گل بهار نمیشود: بهانه-4

ردهمان یک خبر آنها را مؤمن کو هدهد با آوردن یک خبر، سرنوشت یک قوم و ملت را تغییر داد 

(جبر)بهانه -5

أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ یَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَههمه کارها به خواست خدا انجام می گیرد

حضرت مهدي(انتظار)بهانه-6

بعضی توقع دارند با اولین تذکر، به سخنانشان عمل شودتوقع نابجا      -7

(پژوهشو!تقوا)بهانه-9

همه مسئولند (هستنددیگران)بهانه-8

!خیالیهايشخصیت-10

ندداننمیخودوظیفهرامنکرازنهیومعروفبهامر

.تذکر، دعوت و موعظه را با شأن خود سازگار نمیدانند



گام به گام در سقوط خود و جامعه شریک می شوند

؛بی تفاوتنددر برابر خوبیها و بدیها : گام اول•

؛می شودگناه برایشان عادي : گام دوم•

به انجام گناه راضی هستند؛: گام سوم•

؛می کنندبه انجام گناه کمک : گام چهارم•

؛می شوندخود نیز مرتکب گناه : گام پنجم•

؛می برندبه انجام گناه اعتیاد پیدا کرده و از آن لذت : گام ششم•

؛می کننددیگران را هم به گناه دعوت : گام هفتم•

؛می کنندبراي گناه سرمایهگذاري : گام هشتم•

؛می کننددر برابر حق موضع گیري : گام نهم•

می کنند؛پیدا سنگدل شده و قساوت قلب : گام دهم•
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علیبه قول حضرت 

استنفوذ شیطان، تدریجی 
کندمیتخمگذاريروحدرشیطان

کنندمیبازسرهاجوجههایشانسینهدر

دآینمیدرحرکتبهپاودستچهارشیطان،هايجوجه

افتندمیراهبههاانساندامندر

نگردمیآنهاچشمِباشیطان،سپس

گویدمیسخنآنانزبانباشیطان

یمدیگرانلغزشسببافراد،همینواسطهبهشیطان

شود



نمازبهدعوتدرکلیقواعدواصول:دومفصل

استمداد از خدا -1

تداوم و تکرار دعوت -2

آسان گیري -3

تقویت جرئت و شهامت -4

ساده کردن امور -5

موضوع شناسی-6

تکریم و هویت بخشی -7

به نشاط و آمادگی مخاطبتوجه -8
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خداازاستمداد-1

23

وابزارزااستفادهروانشناسی،تجربه،علم،باتنها(دیگريخیرکارهرونماز)خیربهدعوت

.شودنمیانجامفرمولها

حضرت ابراهیم

رَسُولًاوَ ابْعَثْ فیهِمْ ربَّنا 

 دُعا رَبِّ اجْعَلْنی مُقیمَ الصَّالهِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ

کرددرخواسترامهمنعمتدوخودنسلبرايمتعالخداونداز

نمازاقامه 
رهبري مردم

دادمقرارمردمرهبروامامراتومن!ابراهیماي:فرمودمتعالخداوندکههمین

بدههممننسلبهرامقاماین!خدایاکهکرددرخواست

از خداوند متعال می خواهد که پس از خودش افرادي مبعوث شوند و مردم 
را به علم و تزکیه دعوت کنند



این دو درخواست را کنار هم بگذاریم

ست رسید که وزن اقامه نماز برابر وزن رهبري امت است؛ چون پیامبر خدا، دو درخواخواهیم 

.غیرمتناسب از خدا نمی کند
(ع)سجاد امام 

شود خدا می خواهد که زبان و نطقش به هدایت باز از دعایی در 

ه از خدا می خواهد که در کار دعوت به خدا، شرح سینه، آسانی امور و بیان روانی ک: موسی حضرت 

.فرماید طور عمیق بفهمند، عنایت به کالمش را مردم 

نمی تو: در برخی آیات قرآن کریم می خوانیم که خداوند متعال به پیامبرش می فرماید

می بلکه این خداوند است که هر که را بخواهد هدایت، توانی هر که را بخواهی هدایت کنی

فرماید

24
مُهْتَدینأَعْلَمُ بِالْهُوَ إِنَّکَ ال تَهْدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَهْدي مَنْ یَشاءُ وَ 



:  فرماید دعاي مکارم االخالق می در (  ع)سجاد امام •
الرَّشَاد وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ، وَ مِنْ أَدِلَّهِ 

بده  دیگران قرار رشد راهنماي مرا ! خدایا

د کنبر هر مسلمانی واجب است که در هر نمازي، از خداوند متعال هدایت خود را درخواست 

اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقیمِ
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عَلیَ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیم* إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ 

کارمسئولهککسانیکهکرداستفادهطوراینبتوانشایدتعبیرایناز

بیشتربایدنبنابرایوانحرافندخطردردیگرانازبیشترهستند،فرهنگی

.بمانندمستقیمراهدرکهبخواهندخدااز



دعوتتکراروتداوم.2

ابش هاي برخی افراد پس از چندین بار تذکر تأثیر می پذیرند؛ همانگونه که خرما، پس از ت

کانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّالهِوَ :  در قرآن هم می خوانیم . پی در پی و مکرر خورشید می رسد

داردداللت بر استمرار یأمر کان 

عَلَیْهَا وَأْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلَاهِ وَاصْطَبِرْ 

نشو اگر چند بار گفتی و گوش نکردند، خسته 

دادمقرارموضوعچنددروبیانچندباراحقیقتیکمن:مایدفرمینیزمتعالخداوند

الْقُرْآنهذَافیصَرَّفْنالَقَدْوَ

تالوتوشبنمازباسحرها،داري،پیشدرسختیکارروزدرچون:فرمایدمیدیگريجايدرمتعالخداوند

الطَویسَبْحاًالنَّهارِفِیلَکَإِنَّ*قیلًاأَقْوَمُوَوَطْئاًأَشَدُّهِیَاللَّیْلِناشِئَهَإِنَّکنتقویتراخودقرآن
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مثلراخودرصبآنانیادبابایدوباشیداشتهالعزماولواپیامبرانهمچونصبريبایدتو!پیامبراي

رهارادممرنبایدکهکردیممتوجهروشیبهرااوماوبریدمردمازوشدخستهاو.نباشیونسحضرت

کرد

مَکْظُومفَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ ال تَکُنْ کَصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادي وَ هُوَ 
استراه دیگر کسب استقامت، توجه به پاداش الهی 

بیندمیراآنهاخداوخداستنظرزیرماکارهايکهاستآنیکی

وصابرانبهحساببیاجروکنندگان،دعوتبهمادركوذهنازدورپاداشاینکههمدیگري

کندمیمعرفیجایگاهباالترینرادعوتکنندگانجایگاهدهدمیمقاومان
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گیريآسان.3

سان ما وحی را آ: قرآن می فرماید. یکی از اصول اساسی در دعوت به نماز، آسان گیري است

شوند متذکر مردم قرار دادیم تا به راحتی 

لِلذِّکْروَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ 

ارد، بلکه خداوند متعال نسبت به شما اراده سختگیري ند: همچنین در قرآن کریم می خوانیم

الْعُسْر اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ ال یُریدُ بِکُمُ یُریدُ دارد  اراده آسانگیري 

درنگ پذیرفتنداز او عذر خواهی کردند، ایشان بدون ( ع)برادران یوسف 
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شهامتوجرئتتقویت.4

د بگذاریاگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم که پاسخ پیامبر این بود 

فَزادَهُمْ إِیماناً الَّذِینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُم فََْاخْشَوْهُمْ 

لقماناز!دبزنحرفنبایدبچهکهکنیمالقاخودنوجوانبهاینکهجايبهبایدماهمفرزندتربیتدر

:گفتمیفرزندشبهکهبگیریمیادحکیم

ورِالْأُمُعَزْمِمِنْذلِکإِنَّأَصابَکَماعَلیاصْبِرْوَالْمُنْکَرِعَنِانْهوَبِالْمَعْرُوفِأْمُرْوَالصَّالهَأَقِمِبُنَیَّیا

میوتبههاسختیازآنچهبروکنمنکرازنهیومعروفبهامروبرپاداررانماز!فرزندم

استمهموواجباموراز(صبر)اینکهکن؛مقاومترسد
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حدودهکابراهیمحضرت:خوانیممیقرآندرکهگونههمانبدهند؛نظراظهاراجازهنونسلبهبایدمربیانووالدین

تَرياذامفَانْظُرْأَذْبَحُکأََِنِّیالْمَنامفِیأَريإِنِّی:پرسیدوخواستنظراشسالهسیزدهفرزندازداشت،سالصد

استکردهبیانکنند،میمؤمنیننثارمجرمینکهراتحقیروسرزنشنوعچهارمطففینسورهدرقرآن

ونیَضْحَکُآمَنُواالَّذینَمِنَکانُواأَجْرَمُواالَّذینَإِنَّبخندندمؤمنانبهکهاستآنمجرمانبرنامه

نیَتَغامَزُوبِهِمْمَرُّواإِذاوَآیندمیغمزهابرووچشمباکنند،میعبورآنانکنارازکههنگامی

ملکردعبهنسبتشوند،میجمعهمدوروگردندمیبرخودهمفکرانسويبهمجرماناینکههمین

فَکِهینانْقَلَبُواأَهْلِهِمُإِلیانْقَلَبُواإِذَاوَگویندمیفکاهیمؤمنان

 آنها را از راه دور مشاهده کنند، با اشاره آنان را منحرف، مرتجع، اُمُّل، عقب مانده، سنتی واگر

متحجر می خوانند و به آنان نسبت گمراهی می دهند إِنَّ هؤُالءِ لَضالُّون 

پندارندولی خودشان را در دنیاي خیال روشنفکر می 

عَلَی الْأَرائِکِ یَنْظُرُون* فَالْیَوْمَ الَّذینَ آمَنُوا مِنَ الْکُفَّارِ یَضْحَکُون 



روز،فنصطولدردید؛راهاضربهترینسختکهدختري؛(س)زینبنامبهکردتربیتدختري(ع)علیحضرت

خودوجادرراحقارتواسارتدید؛چشمبهوضعترینفجیعباراخودیارانوبستگانفرزندان،،برادرانشهادت

زینبسخنان.لرزاندراامیهبنیرژیمودادتغییرراعمومیافکارکهکردسخنرانیگونهآنشاموکوفهدرامادید،

.علويتربیتنمونهاستاینوبودامیهبنیرژیمپیکربرویرانگرموشکیگویا(س)کبري

شعارشمادیدنبرايواندشدهجمعجمارانحسینیهدرشمامندانعالقه:گفتبهشتیدکتر

منردمن،ضدبریادهندشعارمننفعبهدیواراینپشتدنیامردم:فرمودامام.دهندمی

!ندارداثري
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ت،اسعقلازبرخاستهکهخجالتیوحیاگاهی:استنوعدوخجالتوحیااحادیث،بنابر

استاحمقیازخاستهبرخجالتوحیاگاهی

ءُ حَیَاوَالْعِلْمُهُوَالْعَقْلِ فَحَیَاءُ حُمْقٍحَیَاءُوَعَقْلٍحَیَاءُحَیَاءَانِالْحَیَاءُ:(ص)اللَّهِ رَسُولُقَالَ

الْجَهْلُهُوَالْحُمْقِ

را گناه چرا باید افرادي آشکا. مقایسه جرئت خود با جرئت دیگران استیکی از راه هاي ایجاد جرئت، 

؟!کنند، ولی ما از اقامه نماز خجالت بکشیم

ی روند، اما اگر ، اگر نیاز به دستشویی پیدا کردند، برمیخیزند و منشسته اندچرا افرادي که در جلسه اي 

؟!یادشان افتاد نماز نخوانده اند، خجالت می کشند
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؟ چرا دیگران در باطل محکم هستند و شما در راه حق ضعیف هستید: می فرماید( ع)حضرت علی

رخت سبزي مثال کسی که در میان مردم به نماز بایستد، مثال د: اینها نمیدانند که در حدیث آمده است

!  خشک استدر کویر 

حرکتعهجامبهکهداندمیاینراخدابندگانخوبهاينشانهازیکیکریمقرآنکهنمیداننداینها

اجْعَلْناوَدکنناقتباساوازدیگرانتابایستندنمازبهخودوکندطرحرانمازمسألهاویعنیبدهد؛

إِمامالِلْمُتَّقینَ
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:قرآن مردم را از لحاظ تأثیرپذیري از محیط به سه دسته تقسیم می کند

مجلس،ايفضدیدنداگر:یعنیالْخائِضینَمعَنَخُوضُ ُکنَّاوَمیشوندهضمفاسدجامعهدرکهگروهی1)

.دهندتغییرراجلسهفضايکهدارندتواننهودارندخروججرئتنهاست،نامناسبیفضاي

هف که دیگر، جرئت دارند که خود قیام کنند و منطقه و محل گناه را رها کنند؛ مانند اصحاب کگروه 2)

اسد، آنان گروهی جوانمرد بودند که در فضاي انحرافی و محیط ف: میفرمایدستایش آنان قرآن در 

ندگی بسیار کنند و از لذتها و رفاه شهري بگذرند و با ز) قیام آنها تصمیم گرفتند . زندگی می کردند

کننساده در غار، از فکر و دین خود حفاظت 

دن از سوم افرادي هستند که نه تنها در جامعه فاسد هضم نمی شوند، بلکه عالوه بر خارج شگروه 3)

بدیل کنند؛ تا جامعه را تغییر دهند و فضاي فاسد را به فضاي سالمی تمی کنند منطقه و جلسه، سعی 

.اگرچه تنها و یک نفر باشند

34

امتیکجایگاهدربودفردياو.دادتغییرراجامعهکهبودجوانیامابود؛نفریک(ع)ابراهیم:میفرمایدکریمقرآن•
بود؛(ص)اسالمپیامبرپشتیبانملتیکمانندنیزالسالمعلیهابوطالبحضرتاحادیث،بنابر•
اد؛ایستمنحرفخواستگارهايوحقنابهخواستههايهمهبرابردرولیبود؛نفریکنیزعلیهااهللسالمخدیجهحضرت•



هايخجالتازرافرزندانمانوخودبایدکهاستایننمازبهدعوتبراياساسینکتهحالهربه•

باورودببامرويکهکسی.استگفتناذانجرئت،ایجادبرايهمراهبهترین.کنیمدورجانابه

کر،تذموعظه،معروف،بهامراذان،پاداشدریافتضمنبگوید،اذانوبزندفریادبلندصداي

دوردشخوازجاست،نابهخجالتکهراخودمهمعیبیک،تهلیلوتکبیروجامعهاززداییغفلت

.کندمی

اللَّهوَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْالً مِمَّنْ دَعا إِلَی 

!کند؟خدا دعوت حرف چه کسی بهتر از آن است که مردم را به سوي 
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ساده کردن امور. 5

ادهسهاافطارياگرمثال،براي.استخیرکارهايکردنسادهخیر،کاربهدعوتدردیگراصل•

نانباهمدینومکهدرکهگونههمانخرما،ايدانهباحتیفرمود(ص)پیامبرکهگونههمانباشد،

؟!داریدسراغايخانهکعبهازترساده؛راستیوخرماو

هربهواشدبداشتهخیرکارانجامبهنسبتخالصیوصادقنیتکسیاگرکههستروایاتدرحتی•

دهدمیاوبهراخیرکارآنانجامپاداشخداوندباشد،نداشتهراآنانجامتواناییدلیل
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موضوع شناسی. 6

ه صورت در امر به معروف و نهی از منکر باید موضوعشناسی و مخاطبشناسی بصیران

.  الزم استگاهی نرمی، و گاهی تندي . گیرد
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تکریم و هویت بخشی. 8

فرماید  قرآن می 
رَحِیماً هُوَ الَّذِي يُ َ ص لِّی عَلَیْکُمْ وَ مَالئِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ کانَ بِالْمُؤْمِِنینَ 

ازراماشتا[فرستندمیدرودشمابرنیز]اوفرشتگانوفرستدمیدرودشمابرکهاستکسیاو•

اوونددرآور(وحدتوعلمتقوا،ایمان،)نورسويبه(خرافاتوتفرقهجهل،شرك،کفر،)هاتاریکی

.استمهربانمؤمنانبه

شیهویتبخوتکریمبرايشد،فرزندشذبحبهمأموربهکههمیننیزابراهیمحضرت•
ذامافَانْظُرْ فرمودوخواستنظراوازوکردمطرحخودنوجوانبارامسألهاینفرزندش،

تَري

بهد،کراحساسشریفوعزیزجامعهدرراخود-نونسلویژهبه-انساناگرکلیطوربه

پردازندنمیسبککارهاي
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توجه به نشاط و آمادگی مخاطب. 9

فاوتمتانسانهايحالتزیراکرد؛توجهمخاطبنشاطوآمادگیبهبایدنمازبهدعوتدر

کردفراهمرامناسبزمینهبایدبنابراین.است

فامیلسرانودادترتیبمهمانییکدعوت،آغازدرويکهخوانیممی(ص)پیامبرسیرهدر

نبوت-کندمیایجادنشاطوآمادگیطبیعیطوربهکهمهمانیازپستا-کرددعوترا

همین،برايودادتغییرراجلسهفضايحرکاتیوکلماتباابولهبولیکند؛مطرحراخود

.کردموکولبعدجلسهبهراخوددعوتپیامبر
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زویژگی هاي دعوت کنندگان به نما: فصل سوم

ایص و افرادي که وظیفه دعوت دیگران به دین و خصوصاً نماز را به عهده می گیرند، باید به خص

:که مهمترین آنها عبارتند از موارد زیرآراسته کنند ویژگی هایی خود را 

:  تواضع 1.

داشته که به کار خیر و نماز دعوت می کنند، باید در برابر مخاطب خود تواضع کاملکسانی •

باشند 

باشد باید زندگی آنها عادي •

هدفشان نباید برتري طلبی نباشد•
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نیک شرح صدر و اخالق . 2
باشند دعوت کننده به کار خیر باید داراي سعه صدر و اخالق عالی 

عَظیم وَ إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ 

دانداصوالً قرآن علت گرد آمدن مردم در اطراف پیامبر را اخالق نیک و مهربانی حضرت می 

نامی خوش . 3
: دعوت کننده باید در جامعه خوش سابقه و بدون حاشیه باشد

در دعوت به نماز و هر کار خیر دیگر، محبوبیت فرد نقش مهمی دارد.

امینمحمد 

از مردم زکات بگیر و به آنان درود فرست، : قرآن می فرماید

درود شخص تو براي آنان آرامش بخش استزیرا 
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کافی معلومات و دانش . 1

استگونهایننیزحقبهدعوتوداردمخصوصعلمبهنیازکاريهر

باشداحسنجدالوحسنهموعظهحکمت،باهمراهبایددعوت

باشدبصیرتاساسبربایددیگرالهیکارهرونمازبهدعوت

بگویندسخنمتانتباوبیانبهترینبهبایددعوتدر

ونوآوريوابتکاراسمبهوکردپیروياند،رفتهخدااولیايکهحقیهايراهازباید...

هايسنتنیزوخودمتانتووقار

نبریم؛بینازرادیگرانخوب
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باشددر نهایت، دعوت باید طبق اخالق و ادبیات و فرهنگ مخاطب 

روان بیان . 2
ن دو فرمود که براي دعوت به سراغ فرعون برود، ایشا( ع)همین که خداوند متعال به حضرت موسی

بود خواستند که یکی باز شدن لکنت زبانش خداوند مطلب را از 

قولی وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسانی یفقهوا 

.و دیگري اینکه برادرش که از او خوش زبان تر بود نیز همراهش گردد

وهمدبفعوامهمکهبگویدگونهآنبایدروحانیومعلمواستاد

بلقاوروانهموباشداستداللباهمیعنیبپسندد؛خواصهم

شودگفتههمهبرايفهم
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اخالص. 4

:  اخالص در دعوت یعنی•

 بِه تَّعْنا وَ ال تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَباشداو بدون چشمداشت و امکانات و تجمالت دیگران دعوت

 کُورا شُال نُریدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ ال باشند  هیچ گونه توقع پاداش و تشکري از مخاطب نداشته

 نترسد  دعوت کننده باید دقت کند که دعوت او فقط براي خدا باشد و از هیچ کس

اللَّه  ال یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا وَ الَّذینَ یُبَلِّغُونَ رِساالتِ اللَّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ 

 ال یَخافُونَ لَوْمَهَ الئِمنکند و سرزنش این و آن در او اثر
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دل سوزي. 5

 عَلَیْکُم حَریصٌ باشددعوت کننده به نماز باید مانند پیامبر اسالم سوز و شور ویژه اي داشته

عَنِتُّم لَیْهِ ما عَزیزٌ عَاست  سختی و رنج شما بر پیامبر بسیار گران : خداوند متعال میفرماید

شروع از خود و اطرافیان . 6

باشد الزم است که دعوت کننده، خود به آنچه دعوت میکند، عامل 

أَنْ أُخالِفَکُمْ إِلی ما أَنْهاکُمْ عَنْهأُریدُ 

کندشروعاطرافیانوخویشانازهمچنین

قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراًالْأَقْرَبین     وَ أَنْذِرْ عَشیرَتَکَ 
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صبر و استقامت. 7

کند  دعوت کننده باید بداند که کار او نیاز به صبر و تحمل دارد و او باید صبر 
الرُّسُلِفَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ 

مام دعوت او باید پیش بینی آن را بکند که در جامعه افراد لجوجی هم هستند که در مقابل ت

زِدْهُمْ فَلَممْ یَمدهند  لجبازي عکس العملی از خود نشان نمی جز  ها و تبلیغات و استدالل ها، 

دُعائی إِلَّا فِراراً
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ایمان به کار. 8

باشندداشتهایمانکنند،میدعوتبدانرامردمآنچهبهکنندگاندعوتباید
رَبِّه  آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ 

گفتاردرصالبتومناسبزبان.9

هايسهوازنبایدوباشدداشتهقاطعیتوصالبتاخالقی،خوشضمنبایدکنندهدعوت

اگرچراکه؛بکشددادنباجوکشیدننازمرزبهراماتبلیغ،ودعوتنبایدکندپیرويمردم

ندارداثريالهیمقدسذاتدرايذرهشوند،کافرزمینمردمهمه
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.ارندبردراخودراهسرموانعقدرت،بابایدمیکنند،دعوتحقبهرامردمکهافراديگاهی

اهرموانعقاطعیتوقدرتباخدامردانکهخوردمیچشمبههایینمونهکریم،قرآندر

:شکستندمیهمدرراخدا

داد بود که اول، با سوگند وعده شکستن بتها را ( ع)این ابراهیم1.

ریزم می دریابه و خاکسترش را ( لنحرقنه)قطعاً گوساله سامري را آتش میزنم : گفت( ع)موسی2.

نان خارجی بود، دشمکمینگاه مسجد ضرار را که با نقشه منافقین براي ایجاد تفرقه بین مسلمین و 3.

. تخریب کرد
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خودجايدرنیزخشونتوخودجايدرنرمیکهکرددقتبایداینبنابر

ت،اسعفوجايکهجاییدر!خدایا:میخوانیمافتتاحدعايدر.استالزم

تواست،مؤاخذهوعقوبتجايکهجاییوهستی،الراحمینارحمتو

ايکنندهعقوبتترینسخت



گام هاي مهمِ پیش از دعوت: فصل چهارم

بنايرزیاینهاکهچرابرداریم؛مخاطبنسبتاساسیگامچندکهاستالزمدعوتبهشروعازقبل

:کنیممیاشارهمختصرصورتبهمهم،گامسهبهاینجادر.استخیريکارهربهدعوت

اعتقاديمبانیتحکیم:اولگام
درکهتراودبرونهمانکوزهاز».عنوانبه.داندمیرفتارواخالقریشهرااعتقاديمبانینیزقرآن
:«اوست
مییانبطوراینراحرفاینریشهنروید،خداغیرسراغعزت،برايکهبگویدخواهدمیوقتیقرآن

کند
ِللَّهِ وَّهَالْقُ أَنَّاستآیهاینبهعقیدهفکر،اینریشهبدانید؛الهیقدرتراپایدارقدرت:فرمایدمی

جَمیعا
جَمیعاالْمَکْرُزیرا،بدانیدخداقدرتراتدبیرریشه:فرمایدمی

کنیدمیکوتاهیمردممالدرچرا:فرمایدمیفروشانکمبه
عَظیم لِیَوْمٍ * أَ ال یَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُون 
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وهستیتمامو(داردمعاديومبدأ)داردحسابیوصاحبخانهاینکهبدانیماگرآري؛

راارمانگفتورفتارهستند،گرنظارهماکاربرهمهخدااولیايوفرشتگانوبدناعضاي

ایمانلهمسأبهخداوند،نمازمسألهازقبلقرآن،ازبسیاريآیاتدرلذا.کردخواهیماصالح

وتوحیدمسألهبه،فرزندشبهنمازتوصیهازقبلهملقمان.استکردهاشارهمعادومبدأبه

شویممیآشنااوصفاتوخدابااولحمد،سورهدرونمازخوددرکندمیاشاره)معاد

ایستهشخداییچنیناین:گوییممیبعدو(الدینیوممالکالعالمین،ربرحیم،رحمن،)

نَسْتَعینإِیَّاكَوَنَعْبُدُإِیَّاكَاستجویییاريوپرستش
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درماًحتهستند،پلیسهايدوربیننظرزیرکهبداننداگرراهمسیردررانندگانکهگونههمان

عواقبچهمازنتركکهکندباوروبداندکسیاگرگونههمینکرد،خواهندرعایتبیشترخودرانندگی

.شدخواهدنمازاهلداشت،خواهداوقیامتوبرزخومرگهنگامبهخطرناکی

الْأَرْضوَالسَّماواتِفِیمَنْیَسْجُدُلِلَّهِوَسجدهحالدرهستیکلکهکنیمباوراگر
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و معاد مبدأقرآن به ما می آموزد که قبل از دعوت دیگران به نماز، به تقویت اعتقاد به •

شند، آنها را خواهید مردم نسبت به نماز سر سنگین نبامی قرآن می فرماید اگر . بپردازیم

کنید با قیامت آشنا 

أَنهَّمْ وَ رَبهِّمْ واْ مُّلَاقُأَنهَّم الَّذِینَ یَظُنُّونَ * عَلیَ الخَاشِعِینَ وَ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبرَِْ وَ الصَّلَوهِ وَ إِنهَََّا لَکَبِیرَهٌ إِلَّا 

رَاجِعُونَ إِلَیْهِ 
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ه نمازشناخت علل سستی و کاهلی نسبت ب: گام دوم
خودمان را براي اینکه دعوت مؤثر و مفیدي داشته باشیم، الزم است علت نمازگریزي و سستی مخاطب

.همان دریچه به درمان این مشکل و دعوت به نماز بپردازیمتا از نسبت به نماز بدانیم 
علل سستی و کاهلی در نماز

عدم شناخت. 1
یم که او ما اگر شخصی را نشناسیم، نسبت به او برخورد و ادب و تواضع نخواهیم داشت؛ ولی اگر بدان

.د می شویممخترعی است که افتخارات زیادي دارد، حتماً نسبت به او عالقمنمبتکر و دانشمندي عزیز و 
:حال اگر بدانیم

؛نماز یعنی خدایی شدن-
نماز یعنی اتصال بی نهایت کوچک با بی نهایت بزرگ؛

نماز کلید نجات از قهر خداست؛-
تمام کماالت در نماز نهفته شده و یک کارخانه آدم سازي است؛-

.آنگاه ممکن نیست که نسبت به نماز کوتاهی کنیم

بهترین چیزي که خدا وضع کرده نماز است: گرامی اسالم می فرمایدپیامبر 

«  خَیْرُ مَوْضُوعٍ ... الصَّلَاهُ»  53



نابجاتوقعاتومسائلنکردنتفکیک.2
وحوزهردواکسیاگریاشوند؛میعادلمردمهمهشد،برقراراسالمیحکومتاگرکهکنندمیفکربعضی

خیال،نایبراساس.باشدبرترچیزهمهدربایدشدنمازاهلکسیاگریاوشود؛میمعصوم،شددانشگاه

:جملهاز.استمطرحسؤاالتیآنهابراي

عقبند؟تکنولوژيوصنعتدرنمازگزارانچرا-

دانند؟میدیگرانازبرترراخودچرا-

نکرد؟وفاخودقولبهنمازگزارفالنچرا-

دارند؟هاییلغزشسیاستواقتصادوهمسرداريدرچرا-

بهرهکهآنازغافل!بچشندراهامزههمهبایدمیوه،یکخوردنباکنندمیتصورکهاستآنخاطربهاینو
.داردگوناگونهايمیوهازگیريبهرهبهنیازمختلفهاییمزهازگیري
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جهل و نادانی. 3
ونمازاهمیتنماز،آثارنماز،احکامنماز،قرائتبهجهلخاطربهنمازسنگینیدلیلگاهی

ها،کتابن،معلمامربیان،والدین،طریقازبایدنقصاینکه،استنمازتركوسستیعواقب

.شودبرطرفهنرمندانهمساجد،وسیماوصداوهاکالسها،حوزهنوارها،
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تنبلی و تن پروري. 4
تنیناکهکنندمیرهارانمازپروريتنوتنبلیدلیلبهولیدارند،ایمانافراديگاهی

عیباولینپروريتندعاهاازبعضیدر.استسقوطرکوردعاملکاريهردرپروري
استشدهشمرده

«  اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکَسَل 

میراصغیرهانگناهکنید،دوريکبیرهگناهانازاگرفرمودهو(صغیرهوکبیره)کردهتقسیمدستهدوبهراگناهانقرآن

ازبعضیاطرخبهکههستندافرادي.باشدمی«خدارحمتازیاسکبیرهگناهاولینروایات،گفتهبههمطرفیازبخشیم

میفرقیهچنخوانییابخوانی-چیهنمازتکرديراگناهفالنکهتو:گویندمیخودباوکنندمییأساحساسگناهان

کند؟

اینبایدالبتهدکنبرطرفراگناهشومآثارنمازتابخوانیدنمازسریعشدید،گناهیگرفتارهرگاه:فرمایدمیقرآنولی

.استشدهمعرفینمازتركگناهان،بدترینازیکیروایات،درکهبدانیمنیزرا

ناامیدياحساس.5



تنبی انگیزگی و طفره رف. 6

د که قرآن می فرمای. گاهی افراد در کار خیر عزم و تصمیم ندارند و از انجان طفره می روند

گیریمببه ما نظري کنید تا از نور شما بهره : گویندمی در قیامت دوزخیان به بهشتیان 

رُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِکُم 

مگر:ندگویمیدوزخیان.بیاوریدنورآنجاازوبرگردیددنیابهباید:دهندمیجوابآنان

؟!نبودیمشغلومنطقهیکدروهمباما

بهارآنبود،واجبشمابرحجاینکهبارفتیدمیطفرهشماولیچرا،:گویندمیآنان

...اختیداندمیتأخیربهرازکاتوخمسانداختید؛میتأخیربهرانمازانداختید؛میتأخیر
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عقده و لجاجت. 7

او!تاسخداوندازحتیومسئولینووالدینازگرفتنانتقامخاطربهنمازبهاعتناییبیگاهی

کهیمکنباوربایدآنکهازغافل.کندمیرهارانمازانتقام،سرازونرسیدهآنبهکهداردآرزویی

ره.هاستخیالوهاهوسازبرخاستهماآرزوهايازبسیاريوماستمهربانوحکیممواليخداوند،

شودمیپیشمانبارهزارانوصدهاانسانی

!خوانمنمینمازپسندارم،خواستگارونیستمزیبامنچون:گفتمیدختريکهشنیدم

عمت را پاسخ این گونه سؤال ها و اشکاالت را چنین می فرماید که گاهی خداوند یک ن( ع)حضرت امیر

:  می دهد، ولی در کنارش نعمتی را می گیرد؛ مثلًا

قد انسان بلند است و همت او کوتاه 

فردي بیان روانی دارد، ولی سنگ دل است  

خداوند در کنار گشایش، تنگنا را قرار داده 

اگرولی؛شودمیتلخثانیهچندازبعدآفرید،شیرینرالیموییاگرهاست؛درههاقلهکناردرآري

!استماندگارهاسالترشیاینآفرید،ترشرالیمویی
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خجالت نابجا. 8

اینکهجرئتداخلی،هايمهمانیبعضییاوخارجیسفردرمثلًاشوند؛میزدهمحیطافرادازبعضی

.ودشمیملحقآنهابهشوند،پیدانمازگزارجمعیاگرولیندارند؛رابخوانندنمازتنهاییبه

براينهاییتبهمثلًاو)کندیادراخداغافلینمیاندرکهکسیمثال:خوانیممیحدیثدرکهحالیدر

.است(ارزشبا)خشککویردرسبزيدرختمانند(کندقیامنماز

نابابدوستان.9
لِذِکْريالهَالصَّأَقِمِخدایادرانمازفلسفهقرآن.هستندنابابدوستاننماز،ازغفلتبسترهايازیکی

خداادیازمرااو:فرمایدمیگنهکارانسانقولازنابابدوستمورددردیگرجايدروکندمیبیان

کردگمراه

58



نیتحریفات و تبلیغات ضددی. 10

ازمابرايراآنهاازیکیباشد،داشتهوجودغربوآمریکادرعلمیفرمولهزاراناگرامروز

انواعو،ننسلانحرافبراياستحاضرغربفاسددنیايولی؛کنندنمیارسالهاماهوارهطریق

مؤمننسلواسالمبارادنیادشمنی،کندتوجهلحظهیککسیاگر.کندارسالرامخربهايفیلم

نسبتلیوکنندمیبخلاست،علمیرشدبهمربوطآنچهبهنسبتآنها.کندمیدركروشنیبه

.کنندمیگزاريسرمایهاست،مردمغفلتمایهآنچهبه
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تشبهاوسؤاالتبهپاسخ:سومگام

میهاتشبوسؤاالتبهپاسخبرداریم،نمازبهمخاطبدعوتازقبلاستالزمکهدیگريهايگاماز

باههاماهواروسایتهاانواعکهزمانهایندرویژهبهدارد؛وجودشبهاتانواعانسانیهربراي.باشد

مردمارافکوعقایدتضعیفبرايدارند،اسالمازکهايکینهبا،آورسرسامهايبودجهوهنريابزار

هرمؤمندانشمندانوشودخارججماعتنمازبهکردناکتفاازبایدمسجدعصرایندر.اندشدهمتحد

شرکتباآمد،کسیذهنبهکهايشبهههرتادهندقرارنونسلافکارحفاظتیقلعهرامسجدمنطقه،

دهنده،نجاتفرهنگی،مرکزیکمسجد،صورتایندر.کنندبرطرفراخودشبههبتوانندمسجددر

.بودخواهدشبهاتبرابردرسپريوبخشآرام
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نمازبهدعوتهايروشوهاشیوه:پنجمفصل

دمقصبهزودهمتاشویمآشناآنبهورودهايروشوهاشیوهبااستالزمکاري،هربهورودبراي

روشوهاهشیوازکهاستکارينیزنمازبهدعوت.بیابیمدستمطلوبنتیجهبهدرستهموبرسیم

:ازعبارتندآنهامهمترینِکهاستبرخوردارخاصیهاي

هانعمتشمارشبااحساساتبرانگیختن.1

بیدارراگکهداردوجوداحساساتیانساندر.استفطرتواحساساتازاستفادهنماز،بهدعوتبرايمایهاولین

غبارجارهوداریمنگهزندهراوجدانواحساسسرمایهاینبایدنیزما.رودمیخداازتشکرسمتبهانسانشوند،

.کنیمبرطرفراآنموعظهوتذکربا،گرفتراآنرويغفلت
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درآیند،میحساببهعذابظاهردرکههاناگواريوهاتلخیازبسیاريکهدانستبایدهستندنعمتخودهمهاتلخی

ازمقدارياگرمثلًاچشانند؛میاوبهراهانعمتقدروکنندمیبیدارغفلتخوابازراانسانزیراهستند؛نعمتباطن

.شناسیممیبهترراآنقدربرسیم،آسفالتجادهبهکههمینباشد،خرابجاده

هاتلخیوهاسختیفلسفه
:ازعبارتندآنهاازبرخیکهداردفوایديودالیلهاتلخیوهاسختیوجود

کند؛میزیادخداباراانسانرابطه-

کند؛میشکوفاآنهادرراتعاونحسوبیداررامردموجدان-

آید؛میدستبهجوییچارههمیندرابتکارواختراعهزارانواندازدمیجوییچارهفکربهراانسان-

برد؛میباالراانسانتجربهوعقل-

برد؛میبینازراآمدهوجودبهرفاهاثربرکهغفلتیوغرور-

شود؛میانسانگناهانوهالغزشکفاره-

بهترارهانعمتقدربخواهیماگر.شودمیبیدارشکرگزاريحسّوشودمیشناختهبهتروبیشترهانعمتقدر-

:کنیدتوجههامثالاینبه.کنیمتجسمراآنهانبودخودذهندرباید،بشناسیم
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نجا قدر حافظه زمانی معلوم می شود که انسان حافظه خود را از دست بدهد؛ تا آ

!که حتی اسم خودش را فراموش کند



رهدرکهچرا؛(نعمتدونهو)استنعمتهزاراننفسیهردر:فرمایدمیآنازفراترصادقاماماما

یاییدرحیوانهامیلیونروزهرزیرادارند؛سهمهمدریاهاوهااقیانوسهاينهنگوهاکوسهنفسی

دبوبرادریاآبمردهحیواناتنبود،کارایناگر.خورندمیراآنهاهانهنگوهاکوسهومیرندمی

.بودمشکلانسانبرايتنفسشد،میبوبددریاآباگروکردندمی

سان استخالصه اینکه بهترین راه براي دعوت به نماز استفاده از احساسات ان
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احساس نیاز. 2

اشتیم،دنیازاحساسنوربهچونما.رودمیسراغشبهکند،احساسچیزيبهراخودنیازاگرانسان

آب،بهنچورویم؛میدارووپزشکسراغبهداریم،نیازسالمتیبهچون؛رفتیمبرقتولیدسراغبه

؟!نداریمنیازاحساسخدابهنسبتماآیااما.رویممیآنهاسراغبهداریم،نیازاتومبیلوهمسرنان،

درقرآن:«بهکشتیکههمینولیخوانید؛میراخداخالصانهشدید،موجگرفتارکشتیدرکهآنگاه

میشودفراموشخالصانههاينالهآنشد،تمامشمانیازاحساسونشستساحلفرمایدمیبارهاین

ردغرقهمجوانیوقدرتاوجدرتولد،هنگامضعفهايبرعالوهانسانانسانهايضعفازبرخی

...وباران،ماهخورشید،اکسیژن،بهنیازاست؛نیازوضعف

دانید؟میایمناست،آسماندرکهکسی(قهر)ازراخودآیا
،استانآسمدرکهکسی(قهر)ازیا؛افتدلرزهبهزمینناگاهپسبرد؛فروزمیندرراشمااینکهاز

؟ایدشدهایمن
چگونهمنندادبیمکهدانستخواهیدزوديبهپسفرستد؛فروشمابرسنگریزهازتندبادياینکهاز

!است
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آثار یاد خدا

:جملهازدارد،بسیاريهايبرکتخداوندیاد

اوست؛شکرعاملاو،هاينعمتیاد

اوست؛برتوکّلسبباو،قدرتیاد

اوست؛محبّتمایههاو،الطافیاد

اوست؛ازخوفعاملاو،خشموقهریاد

اوست؛مقابلدرخشیتسبباو،بزرگیوعظمتیاد

ماست؛پاکدامنیوحیامایهآشکار،وپنهانبهاوعلمیاد

؛استتوبهوامیدمایهاو،کرموعفویاد

؛استپرهیزکاريوتقواعاملاو،عدلیاد

بریدن ندارداراده خداوند متعال حتی چاقو قدرت بدون 
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تشکر از صاحب نعمت. 3

.داندمیادبیبیرامنعمبهاعتناییبیوالزموواجبرانعمتولیّازتشکرسالمیوجدانوعقلهر

دستوراتازاطاعتتشکر،نوعبهترینوکندتشکرخداوندازبایدفطريوعقلیدلیلهمینبهانسان

چون:دگویمیخودپیامبربهقرآن.دهدمیدستورنمازبهاقامهصراحتبابارهادهنیزخداوند.اوست

استنمازاقامهتشکر،آنوکنیتشکرمنازبایدفوراًپسدادم،کوثرتوبه

دآفریرانیاکانتانوشماچونکنید،عبادتراپروردگارتان:خوانیممیقرآنآغازدر

مسألهنعمتصاحبتشکرکهگفتیموخداستازتشکربهتریننماز،کهدارداشارهمتعدديآیاتدرقرآن

ایدشوداندمیخداازتشکررانمازانگیزهودلیلآیات،اینامثال.استوحیانیوفطريعقلی،اي

چونند،خوبمادروپدرکهگوییممیکودكبهآنچهمانند.استنمازآموزياولکالساینگفتبتوان

راريدیگچیزلذتوپوشاكوخوراكجزکودكچون.میخرنددیگرچیزهايوشیرینی،لباس،برایت

شاکرانانسکهاستاینآثاراینمهمترینِ.داردپیدرراآثاريخداازتشکردیگر،سوياز.فهمدنمی

گیرد؛نمیقرارشیطاندامدر
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آفرینشنظامعبادتبهتوجه.4

خالیتدساووداشتخواهنددستدرهدایاییکنندگانشرکتهمهعروسیمراسمیکدرکهکندباورانساناگر

حرکتیوتهنشسکهکسیبرخیزند،اواحترامبههمهوشودمجلسواردکسیاگر؛کندمیشرمندگیاحساس،است

؛کندمیپیداخوددربدياحساسنمیکند،

تادهافعقبراخودنمیرود،مسجدبهکهکسیبروند،مسجدسمتبهبازاروخیابانمردمهمهنمازهنگاماگر

اندبودهخداتسبیححالدرهستیکلّهمواره:فرمایدمیبسیاريآیاتدرقرآنکند؛میاحساس

قانِتُونلَهُکُلٌّکندمیتعظیموکرنشخدابرايهستینظامکل

حالدرهستیهمهاگرکهدهدمیتذکرانسانبهوکشدمیانسانرخبهراموجوداتسجدهنیزآیاتیدرو

؟!باشدناهماهنگوصلهانسانیکچرااست،قنوتوسجدهتسبیح،
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:شاعر معروف، سعدي شیرازي به گوشه اي از این معارف این چنین اشاره کرده است

دوش مرغی به صبح می نالید عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش

یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش

گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش

گفتم این شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح گوي و ما خاموش



نمازبرکاتوآثاربیان.5

مییانبرازیاديبرکاتوآثارنمازبرايروایاتوقرآن.استنمازبهدعوتعواملازدیگریکینمازآثارباآشنایی

:ازعبارتندآنهاازبرخیکهکنند

انساننماز عامل رشد ( الف

الْمُنْکَرأَقِمِ الصَّالهَ إِنَّ الصَّالهَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ 
.به همین نماز باشدآیه اشاره شاید . رشد دهنده، یعنی نمازي که کارخانه آدم سازي استنماز 

اگر انسان -مانند دریا که حیوانات درون آن بدون معلم و مربی همه شنا بلدند -چون فضاي نماز فضاي تربیتی است 

.نماز شد، خودبه خود همه عیبها و نواقصش برطرف میشودواقعاً اهل 

ت، براي که اهل نماز اسبلند کسی ، کسی که دهها بار آهسته و « اهلل اکبر » میگوید، هیچ قدرتی نزد او جلوه ندارد؛ 

پاداش بیشتر و درك کماالت نماز، حتماً از عطر و مسواك و شانه، از مسجد و جماعت بهره
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متعالخداوندباانسوسیلهنماز(ب

لِذِکْريالصَّالهَأَقِمِفرمایدمیموسیبهمتعالخداوند

راتواینکهایدادمغذاتوبهاینکهبرايباشدمنبااُنسومنیادبراينمازتبایدهستیموسیکهتو

.داردمیبازمنکروفحشاءازراتونمازاینکهبراينهودادم،امان

مقامریافتدسببتوشبنماز:فرمایدمیایشانبهگاهیکهشودمیسفارشاسالمپیامبربهنمازي

استمحمود

نماز تو سبب پیدایش یقین است
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میشود،عشروتشکردلیلبهعبادتازکهداردوجودعبادتنوعچهارقرآندربنابراین،

وکندیمایجادرااُنسکهعبادتیباالترمرحلهدرواسترشدسببکهعبادتیسپس

.استقربسببکهعبادتیمرتبهباالترین

وتقصیربهوبسنجیماست،شکرنمازکههاعبادتسادهترینومرحلهاولینباراخودبایدمیانایندر

خداستبهنزدیکیوقربوسیلهنمازکهداریمنیزروایتدر.کنیماعترافخودقصور
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نزدمحبوبیتانبیاست؛راهازپیروياست؛نمازدرخداوندرضایتاست؛دینبهرسیدنراهنماز

دن،براحتی،رزقدربرکتشناخت،معرفت،نورنمازدراست؛ایمانوهدایتمایهاست؛فرشتگان

شفیع،آخرتتوشهاعمال،پذیرشودعااستجابتسببوکافرانبرابردراياسلحهشیطان،تنفر

بدنشبرستالباسی؛نمازگزارسربرقیامتدراستتاجیواستنکیرومنکرجوابقبر،مونسانسان،

مهریهوبهشتکلیدوصراطازعبوروسیله؛اوستوخدامیانحجتیواستآتشواومیانحجابیو

مجموعهايزیرااست؛معنويبلندمقاماتبهرسیدنبراينردبانینماز.استبهشتبهايوحورالعین

دعاستوکالمتقدیس،تمجید،،تکبیر،حمدتهلیل،تسبیح،از
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قرآنو دیگري تالوت 

توجّه،بانمازِ.بگیریدکمکمشکالتهمهبرابردرنمازوصبراز:خوانیممیکریمقرآندرهمچنین

جلوهکوچکاوجزبهباشد،چههرراهاقدرتهمهواندازدمیخداپایانبیقدرتیادبهراانسان

هايوابستگیازراانسانونمایدمیتقویتراتوکّلروحیّهوکندمیزیاددلدررااومِهرِ.دهدمی

.کندمیمقاوممشکالتبرابردرراانسانآثار،اینهمه.رهاندمیمادّي

راآیهاینوایستادمینمازبهداد،میرخبرایشمهمیمسألههرگاه(ص)رسولحضرتروایاتبنابر

الصلوهوبالصبرواستعینواکردمیتالوت
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توجه به خطرهاي ناشی از سهل انگاري و ترك نماز. 6

برايفراوانیهايپاداشروایاتوآیاتدر.دارندمهمینقشدوهرهشدار،وتشویقدعوتیهردر

نمازکنندگانضایعوکاهلینکنندگان،تركبرايسختیکیفرهايوعقوبتهاهمچنینوشدهبیاننماز

رهدایازواستورزیدهکفرکند،رهاعمداًرانمازکهکسیخوانیممیروایاتدر.استشدهبیان

.شودمیمحرومخدارسولوالهیهايحمایت

قرآنهایی از مذمت هاي نمونه 

برخی نماز و اذان را مسخره میکنند  
برخی دیگران را از نماز نهی میکنند

برخی نماز را ضایع میکنند
برخی به نماز بی توجه هستند؛ گاهی می خوانند و گاهی

برخی با کسالت نماز می خوانند
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نمازتاریخیسابقهبهتوجه.7
موزهدرراآنوقائلندخاصیارزشقدماآثارحفظوتاریخیسوابقوفرهنگیمیراثبرايدنیاجايهمهدروهمیشه

.باشدرادازیاديتاریخیسابقهکهباشدشکستهسفالیظرفیکاگرحتیدهند؛میقرارخاصهايجایگاهدروها

میندادهاهمیتیاست،بشرتاریخباهمراهآنتاریخکه(خداباارتباط)معنويارزشیکبهکهاستچطورحال

؟!شود

74



75



76



دیگرکماالتبانمازهمراهیبهتوجه.8

ذیذترلراغذاشود،اضافهآنبهزعفرانیاشیرینیترشی،مخلّفات،ادویه،اگرجسمیغذايدر

آب:رمایدفمیبهشتیانبهخطابکههايوعدهمانندمیکند؛تحریکبیشتررااشتهاوکندمی

.استآمیختهزنجبیلعطرباآنجا

ه با زبان در اسالم به ما سفارش شده اگر می خواهید دیگران را دعوت کنید، با عمل دعوت کنید، ن

:  نماز در اسالم با بسیاري مسائل دیگر همراه است

ید فطر در در عدر کنار سفارش به نماز، به زکات سفارش شده است در قرآن بیش از بیست مرتبه 

. کنار نماز عید، راهپیمایی به سوي صحرا همراه با شعار، غسل و زکات فطره است

چه راستی. عید قربان نیز در کنار نماز عید، غسل و نظافت و ذبح قربانی مطرح می شوددر 

ن خود نشانه زیباست که در یک عید به نان فقیران توجه می شود و در عید دیگر به گوشت آنان و ای

.  جامعیت دین است

77



دیگرادیانهايعبادتبانمازمقایسه.9

هايعبادتواسالمنمازبینکهاستهاییتفاوتبهتوجهنمازبهدعوتهايراهازیکی

ازامهیچکدبامقایسهقابلکهاستنهفتهرمزورازصدهانمازدر.داردوجوددیگرادیان

.نیستادیاندیگرهاينیایش
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نمازبهبزرگانعالقهاظهار.10

یزیدلشکربهحسینامام.استنمازبهبزرگانعالقهاظهارنماز،بهدعوتعواملاز

ودارمدوسترانمازمنزیرااندازید؛تعویقبهعاشورابهتاسوعاازراجنگ:دادپیام

بخوانمنمازدیگرشبیکمیخواهم
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نمازگزاردوستان.11

أله اعتیاد، فقط از گفت که مسبتوان شاید . نقش دوست در تربیت انسان بر کسی پوشیده نیست

:به قول شاعر. راه دوست ناباب ایجاد می شود

تو اول بگو با کیان زیستی که تا من بگویم که تو کیستی؟

:به قول شاعري دیگر

منشین با بدان که صحبت بد گرچه پاکی، تو را پلید کند

ار چه روشن است، او را پاره اي ابر ناپدید کندآفتابی 
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میبیانینچناینراجهنمیانبابهشتیانگفتگويهايصحنهازیکیکریم،قرآنزمینهایندر

شدیدجهنمیشماکهشدباعثچه:پرسندمیدوزخیانازبهشتیان:کند
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هافرصتازاستفادهوسازيجریان.12

کهاستآنمیکند،زیادرامسجدجاذبهکهعواملیاز.کردتقویترامساجدبایدنمازبهدعوتبراي

رایخاطراتوکندتبدیلجریانبهراهاجرقهبتوانداخالقیات،وحوادثافکار،اليالبهازانسان

.نمایدتولید

تیح.استدادهرخمسجددرآورعبرتخاطراتوشیرینوتلخجریانهايازبسیارياسالم،صدردر

باتاستهکسیآیا:پرسیدمردمازحضرتکرد؛شوهرتقاضايويازپیامبرسخنرانیهنگامدرزنی

چ،هی:گفتداري؟چهمهریه:پرسیدويازحضرت.کردآمادگیاعالمکسیکند؟ازدواجخانماین

آموزشاتمهریهحاضريآیا:پرسیدزنآنازپیامبر.بله:گفتداري؟یادقرآنآیا:پرسیدحضرت

.بله:گفتزنباشد؟قرآن
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فرهیختهافرادمشارکت.13

الحاصطبهودارندبیشترينمودورزشیوفنیهنري،علمی،اخالقی،دالیلبهافراديجامعهدر

.داردبیشترياثرآنانحلقومازنمازبهدعوت،هستندچهرهطبیعی

سبب جذب جذب آنها روایات ما آمده که بزرگان هر قومی را احترام بگذارید، زیرا در 

.  دیگران می شود

اهجایگدلیلیهربهکهکسیهرومعلمانومدیراناستادان،مسئوالن،سويازنمازدرشرکت

دنماییخووریاکارينگراناینکهاسمبهبرخیالبته.استعملیمعروفبهامریکدارد،اجتماعی

بهامرهبلکنیست،ریااینبدانندبایدکهحالیدرخوانند؛میخلوتیجايدررانمازشانهستند،

.ینمایخوبنهاست،خودنماییاست،ناپسندآنچهواستعملیمعروف
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نمازبهدعوتدرهنرازگیريبهره.14

راه.دشومیمخاطبذهندرماندگاريسببوبیشتربخشیاثروآموزشنفوذسببهنر

ودارریتماتکلمباگاهیکلمات،تغییرباگاهیصوت،تغییرباگاهیاست؛بسیارهنريهاي

باگاهیوفحه،صرويترسیم،تشبیهوتمثیلداستان،نمایش،شعر،باگاهیدار،قافیهوسجع

.استمستقیمغیرگاهیومستقیمصورتبهاشاره

گوسالههمجسمهنرمندي،باکهسامريمثلباشد،منحرفافراددستدرتواندمیهنرالبته

استگوسالههمینشماخدايگفتوکردمنحرفرامردموساخترااي

هذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ مُوسی
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غیرمستقیمهايدعوت.15

نمازارهدربمفیدکتابهايمطالعهبهراافرادکهاستآننمازبهدعوتراههايازیکی

اروادآنمانندومسابقاتقالبدرنماز،دربارهخاطرهايومقالهوانشانوشتنیا

.کنیم
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صحیحمقایسه.16

بافراوانیآیاتدراست،دعوتکتابکهکریمقرآن.استمنفیبامثبتنقاطبینمقایسهدعوت،راههايازیکی

:دفرمایمیمثالبراي.کندمیبرجستهراهابديبديوهاخوبیارزشمنفی،ومثبتنقاطبینمقایسه

سانند؟آیا بینا و نابینا یکسانند؟ آیا مؤمن و فاسق مساوي هستند؟ آیا جاهل و عالم یک

بهآمدورفتدر.ندارندتنهاییاحساسمسجددرحضوردلیلبهباشند،غریبايمحلهدراگرحتیمسجديافراد

هرگزمسجداهلفردوداردوجودخداباارتباطسایهدرامیدنوعیوجسمیسالمتیوحرکتنشاط،نوعیمسجد

هی،الرنگرنگشخدا،رضايهدفشمیداند،متصلدریابهراخودمسجديفرد.بیندنمیبستبندرراخود

واینیترضاهدفشان،هاوسوسهوطاغوتهاباشانرابطهدیگرانولی.خداستراهمسیرشوخدااولیايمعشوقش

.ستا...ونژادولهجهوسیاسیرنگوقبیلهبهمربوطحساسیتشانوتعصبومنحرفانبارفاقتشانوآن
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خصوصیمعلم.17

راديافازمدارس،ومساجددرعمومیرسمیگفتگوهايبرافزوننمازبهدعوتبراياستالزمگاهی

دارند،فضعنمازبهنسبتکهافراديباآنهامیانوآیدعملبهخصوصیدعوت(طلبهمربی،معلم،)

قرارآنهاازنمخصوصیمعلمعنوانبهرااووبسپاریمنفریکبهرانفرچندهرکنیم؛برقرارارتباط

دهیم
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نمازآموزش.18

.تاسآسانبرایشآنانجامبگیرد،یادراآنانجامروشوباشدآگاهکاريبهنسبتانساناگر

علمان،موالدین،اینجادر.نمیدانندراآناسراریاوآنالفاظیا،نمازاحکامیاکهافراديبسیارند

عاعشدرکدامهرسیماوصداوفرهنگیهايسازمانومسئوالنعلمیه،هايحوزهاساتید،مربیان،

.کنندایفانقشبایدخوداختیاراتوامکانات

اگردنکنخیالوبپردازدنمازاسراروآدابازايگوشهبهکالسوپایههردربایدپرورشوآموزش

رانآبعديهايکتابوهاکالسدرکهنیستالزمگفت،نمازدربارهايچندجملهکالسفالندر

.باشدتکراربابایدهمآنتبلیغوآموزشواستتکراريهمنمازخودزیراکند؛تکرار
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ترویج سنت وقف براي نماز. 19

شهرستانوفارساستاندر.شدواردنیزموقوفاتراهازتوانمینمازبهدعوتبراي

بچههايبهمساجددرآنمحصولتاشدهوقفگردووباداماززیاديدرختاناستهبان،

.شوددادهمسجد

کل کنند، زیرا که خداوند مشخدا مردم باید بندگی : قرآن در دعوت به عبادت می فرماید

کردگرسنگی و امنیت آنان را حل 

90

ولمقرسید،میآببهکههمینوکردمیحفرراچاههاییخودمباركدستبامکهراهمسیردر(ع)امیرحضرت

(جرهشمسجداطراف)مکهبهمدینهراهمسیردرامروزحتی.مینمودوقفخداخانهمسافرانبرايراآنومیآوردکاغذي

ناموبستهآنهادروشدهریختهمصرفیکبارهايظرفدرهاآبآنامروزهدارد؛گواراییآبکههستفراوانیچاههاي

،سال1400ازبعدیعنی؛(است(ع)المومنینامیرعلی،وچاهمعنايبهبئرجمعآبار)استعلیآباربطریهااین

میکننداستفادهمکهراهدر(ع)ابیطالبابنعلیدسترنجازهنوزمردم



خداازگردانرويافرادحقارتوکوچکی.20

همینمااکنیم،دعوتحقونمازبهرادیگرانزیباونرمورساقولباکهاستآنقرآنسفارشگرچه

.بشکنیدراآنانتکبرکردید،برخوردمتکبرافرادبهدعوت،مسیردراگرکهکندمیسفارشقرآن

کردندریزشوبرگشتندخدادینازگروهیاگر:فرمایدمیکریمقرآن

دینِه یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ مَنْ 

داشتخواهندرویشوشدخواهندملحقدینبهدیگرانیمقابل،در

فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْم
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مسئولینونهادهاوظایف:ششمفصل

نمازبهوالدینتوجهضرورتواهمیت:اول
مسجد:دوم
مدرسه:سوم

حاکمیت:چهارم
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دعوتموانعوهاآسیب:هفتمفصل

هنگامنابهاقدام1.

نمازگزارانووالدینرفتار2.

(مقطعیهايدعوت)دعوتشدنرها3.

شیطان4.

سیماوصداهايبرنامه5.
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