


 به نام آنکه هرچه خوبی از اوست 

 اوست از هستی و آسمان و زمین

 هست او که زیرا مدد خواهم او از

 دوست بهترین بندگانش برای



 سالمبه نام خدا و عرض 
باهوش که  خوب و زرنگ و شما بچه های همه به  

و در جلسه حاضر شدید، هر  آمده اید از گذشته آماده تر 
 ! فردی که غایبه دستش باال

جمع هست چون کسی دستش حواس ها معلومه که آفرین 
 .با یک صلوات بلند شروع می کنیمبرنامه رو . نرفتباال 



 و می پرسم شما از را سؤاالتی و می کشم تابلو روی شکل تا چند من
 .می نویسم ضلعی ها پنج داخل را جواب ها

.الصَّالةُ اإلِسالمِ عَلَمُ  
1887کنزالعمال حدیث   
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پرچم »درسته بله، کامال کسی می تواند پیام شکل های ما را حدس بزند ؟ چه 

 .می آیدکه از وصل کردن حرف آخر کلمات به هم به دست « اسالم
 .برای اینکه معلوم شود پرچم اسالم چیست، شکل ها را به هم وصل می کنیم



...می دهمحدیث را توضیح مثال، یک با   

  پیروز رقابت هایشان و مسابقات درهمه دارند دوست ورزشکاران همه
 مرتفع های قله همه دارند دوست کوهنوردان مثال بشوند قهرمان و

 سختی با وقتی آنها کنند کسب بزرگی افتخار و کنند فتح را جهان
 قله باالی را کشورشان پرچم افتخار تمام با کنند می فتح را قله فراوان

  پرچم به و هستند کشور کدام اهل بدهند نشان تا کنند می نصب
 لحظات ماندنی ترین یاد به از یکی لحظه این و می کنند افتخار کشورشان

 .کنید نگاه خوب می دهم نشان شما به من که تصاویری به .آنهاست عمر



  می زنند افتخار دور کشورشان پرچم با افتخار کسب و ازپیروزی بعد ورزشکاران همه
 نیز می کنند نگاه را آنها برنامه که بینندگانی و تماشاگران .می گیرند سر باالی را آن و

  بلند و می گیرند دست به که پرچمی روی از را آنها طرفداران و ورزشکاران این
 .می شناسند می کنند
  نماز اسالم پرچم آله و علیه اهلل صلی پیامبر فرموده طبق و دارد پرچمی نیز اسالم
 نماز، هنگام برویم که جا هر مسلمان ها ما است، نماز به مسلمانی نشانه و عالمت است،
 همه به نماز اقامه با و می دهیم نشان همه به افتخار با را اسالم پرچم و نشان این

 .می کنیم افتخار خود بودن مسلمان به و مسلمانیم ما که می گوییم

مسلمانی  عالمت  



 مگر بخوانید درس می گوید آموزان دانش به معلمی وقتی مثال برای
 شاگردان اگر دارد؟ احتیاج آموزان دانش خواندن درس به معلم
  می شود؟ کم چیزی معلم سواد از نخوانند درس

 می شود؟سواد معلم چیزی افزوده بخوانندبه درس و اگر 

   خواندن درس از که هستند آموزان دانش این خیر،

 .می رسند موفقیت به خواندن درس با و می برند سود

   خدا به چیزی نه ما نخواندن یا خواندن نماز با

   این بلکه می شود کم چیزی نه و می شود افزوده

 .می بریم سود خواندن نماز از که هستیم ما



 :کنید گوش حکایت این به خوب دارد سودی چه نماز شوید متوجه اینکه برای

  دارد؟ سودی چه نماز کردند سؤال ایشان از پیامبر یاران از ای عده روزی

 :فرمودند حضرت



اإِن َّ ا  

 إِن َّ الص َّالة 

تَنْهى إِن َّ الص َّالة   

تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ إِن َّ الص َّالة   

تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر إِن َّ الص َّالة   

  بدی ها از را خودمان بار چند روز هر است بهشت کلید که نماز خواندن با ما
 .می شوییم گناهان و
 اینکه یعنی گفتیم که مطلبی به قرآن آیه کدام بگوید می تواند کسی چه اما

 دارد؟ اشاره بشود دور گناهان و ها پلیدی از نمازگزار می شود باعث نماز

 کامل را آیه کسی می دهم نشان شما به کلمه کلمه صورت به را آیه من
 .بگوید سریع زد حدس

https://yaahu.persianblog.ir/QL3BRxElbnubxJ14D990-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%8E%D9%84%D8%A7%D8%A9%D9%8E-%D8%AA%D9%8E%D9%86%D9%92%D9%87%D9%8E%D9%89-%D8%B9%D9%8E%D9%86%D9%90-%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%81%D9%8E%D8%AD%D9%92%D8%B4%D9%8E%D8%A2%D8%A1%D9%90-%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D9%86%DA%A9%D9%8E%D8%B1


  ذره زیر دیگر می شود قهرمان وقتی ورزشکار یک بچه ها
  دیگر و هست مردم توجه مورد همیشه و دارد قرار بین

  یا و بدهد انجام نیست خوب که را کارها از خیلی نمی تواند
  چون می خواند نماز که هم کسی .بزند را حرفی هر نمی تواند
  همه به و می کشد دوش به را مسلمانی و اسالم پرچم

  سعی باید است واقعی مسلمان و نمازخوان یک که می گوید
   .ندهد انجام است زشت یا گناه که کاری کند

 کارهای مراقب او شود می باعث نماز خواندن درحقیقت
 زمان در که شده نقل رابطه همین در باشد، خود

 گناه ولی می خواند نماز جوانی آله و علیه اهلل پیامبرصلی
 دادند گزارش پیامبر به را موضوع وقتی می کرد هم

  باز زشتش کار از را او نمازش روزی فرمودند حضرت
 آن و کرد توبه جوان آن و شد هم طور همین و می دارد

 حاال که نیست این معنای به این البته کرد ترک را گناه
 نماز اهمیت بلکه بکنیم هم گناه پس می خوانیم نماز که
 .می گیرد را گناهان جلو که می رساند را



  می گویند .می کنم تعریف لطیفه یک بیاد در خستگیتون اینکه برای
 نماز بین در آنها از یکی بودند نماز خواندن مشغول نفر چند

 دارم وگفت داد را تلفن جواب نماز بین او و خورد زنگ موبایلش
 جواب چرا :گفت اولی به دومی .بگیر تماس بعدا می خوانم نماز

  سومی .شد باطل نمازت .زدی حرف چون   دادی؟
  !زدی حرف خودت که تو : گفت دومی به
  که چهارمی .شد باطل هم خودت نماز

  باطل نفر سه هر نماز شد متوجه
  که خودم حال به خوش :گفت شده
   !نزدم حرف اصال



  و بخوانیم نماز ما نگذارد تا است نشسته کمین در شیطان اما
  خواندن نماز با ما ولی  ندهیم اهمیت نماز به ما می کند تالش

 .می دهیم شعار بلند همه می رویم شیطان با جنگ به

 شیطونکدور شو برو 

 شیطونکبرو گم شو   

 خداستراه راه ما، 

 راه خطاستتو، راه  



 پرچم و بگیرد مدال است قرار و شده قهرمان که ورزشکاری وقتی دیده اید حاال تا بچه ها اما
  را جایزه ام و می آیم بعدا هستم خسته ندارم، حوصله یا دارم کار من بگوید ببرد باال را کشورش
  .خیر ؟... و کنم نگاه فیلم می خواهم بگوید یا می گیرم

  سرود که وقتی می کند فراموش را خستگی و می گذارد کنار را کارها همه مدال گرفتن هنگام
 برای لحظه زیباترین و لحظه یادماندنی ترین به می برد باال را پرچم و می شود خوانده کشورش ملی
  یادش که می شود طور چه می کند شماری ثانیه لحظه ای چنین رسیدن برای و هست ورزشکار آن

 .باشد نداشته حوصله یا نکند پیدا حضور و برود



 پرچم که نماز وقت رسیدن برای و باشد همین طور باید هم مؤمن
 و کند لحظه شماری است، بودنش مسلمان بر نشانه ای و وعالمت
 وضو شد خوانده نماز سرود و شد بلند اذان صدای که وقتی
 تا شما همه .باشد که شرایطی هر در بشود، نماز آماده و بگیرد

  وقتی شیرین لیمو که می دانید یا خوردید، شیرین لیمو حال به
 می شود، تلخ کم کم بیفتد فاصله خوردنش زمان از و شود بریده
  خیلی بشود خوانده وقت اول اگر همینطوراست هم نماز

 .بیشترمی باشد ثوابش و شیرین ترهست



. 

 واجب انجام زیباست قدر چه کنید نگاه می دهم نشان که تصاویری به
 .شرایطی هر در الهی

مدرسه و ورزشگاه، مهمانی، مسافرت، که ما به عنوان یک مسلمان هر جا رفتیم تو خوب است چه قدر 
 .پرچم رو باال نگه داریم و با خواندن نماز دیگران رو هم به این واجب الهی ترغیب کنیماین ... 





اما دوستان خوب من یک ورزشکار برای قهرماانی و بااال باردن پارچم     

زحمت زیادی کشیده و مدت زیادی تمرین کرده و نزد مربی آموزش 

توانسته کار خودش را باه بهتارین شاکل انجاام بدهاد و      است تا دیده 

یک مسلمان هم باید بارای خوانادن یاک نمااز صاحی  باا       بشود، موفق 

آن آشنا بشود و واجبات نماز را انجام بدهاد و کارهاایی   آداب احکام و 

نمااز را کاه   و . ترک کند تا نمازش صحی  باشدمی کند که نماز را باطل 

آماد  اسم کلیاد  حاال که  .بدهدکلید بهشت است به بهترین شکل انجام 

بگوید کدام کلیاد اسات کاه باه     می تواند یک معما می پرسم، چه کسی 

 .کلید برقنمی کند؟  بله احسنت و هیچ قفلی را باز نمی خورد هیچ قفلی 



«  نماز»شما بعد از هر قسمت بلند جواب بدهید می خوانم حاال من یک شعر 
 .می شودبرای مسابقه انتخاب بدهد، هر شخصی که بلند جواب 

 نماز: پیام قرآن 
 نماز: راز رسالت 

 نماز :امامت راز
    نماز :رحمت بارش

 نماز :انسان نیاز
   نماز :قرآن کالم

 نماز                 : عبرت پاکان
 نماز: مومنمعراج 

 نماز: توشه محشر
 نماز: سؤال اول

 :دومسؤال 
 :سؤال سوم

  :چهارم سؤال

شما باید می خوانم من دو رکعت نماز 
بگویید از بین کارهایی که انجام 

می کند کدام کارها نماز را باطل می دهم 
 کند؟  و کدام کارها نماز را باطل نمی



 .  مسابقهسراغ می رویم اما 
  و کنند نگاه من به باید همه که هست صورت این به مسابقه
   .دهند انجام گفتم من که هرکاری

مثال اگر گفتم تکبیر، شما هم بایاد شاکل تکبیار را انجاام     
بدهید و یا اگر گفتم قنوت یا رکوع، شما هام بایاد انجاام    

خاودم اشاتباه انجاام بادهم ولای       ممکن استبدهید، البته 
بگویم قناوت، ولای   ممکن است شما نباید اشتباه کنید مثال 

خودم به رکوع بروم، یاا بگاویم تکبیار ولای خاودم قناوت       
 .  تا اشتباه نکنیدبگیرم شما باید دقت کنید 

 بچه هایی البته بدهد انجام من گفته طبق و نکند اشتباه که هست برنده کسی
 .می شوند حذف نکنند نگاه من به یعنی نکنند رعایت را قانون که



 ذکرهای که است این بدهید انجام منزل در باید که تکلیفی اما
 و سجده و رکوع ذکر و سالم و تشهد و سوره و حمد مثل نماز
 .کنید قرائت صحی  طور به و کنید تمرین خوب را ....



 !آمینالهی : بگوییددر پایان چند تا دعا می کنم همه بلند 

 !بفرماما را از ما به شایستگی قبول خدایا نمازهای 

 ! بفرماخدایا توفیق نماز اول وقت را به همه ما عنایت 

 کارخدایا چنان کن سرانجام 
 باشی و ما رستگارتو خشنود 




