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نماز 
مودبانه

نماز 
متفکرانه

نماز

با معنا

نماز

با معرفت

نماز  با 

محبت

ترتیب مراحل رسیدن به اقامه یک نماز کامل



اگر بخواهیم 
درست نماز  

بخوانیم

باید درست 
زندگی کنیم 

اگر بخواهیم 
درست زندگی 

کنیم

باید نماز 
بخوانیم

رابطه متقابل بین نماز و زندگی





اولین 
مرحله 

نماز 
مودبانه



*

در نماز هم به دنبال لذت 
هستی؟

!عجب آدمی هستی تو 

!همه زندگی باید لذت باشه؟



ابتداییآدمهایبرایرانمازخواست،میاگرخداوند
.دادمیقرارجذابوشیرین

دادهقرارنحویبهرانمازخداوند

ونبریلذتراهابتدایدرتوکه

کنیرشدمکرر،امراینسختیدر

!برویباالو

اپیدرشدکهببریلذتخواندننمازازراهابتدایازاگر
.کنینمی

راروحنماز،لبهکهدهدمیرشدراانسانوقتی
!!!بساید



در خواب شیرین صبحگاهی هستی

در نمیروز غرق کار هستی

مشغول خوشی و سرگرم بازی هستی

موذن 
اذان می گوید

حالت گرفته می شود



حالت گرفته شد؟ 

اصال هدف از نماز در ابتدای راه حال گیری است

خدا می دانست که ما عاشق و عارف او نیستیم

خدا می دانست که تازه بعد از چهل سال عبادت کم کم شیرینی نماز بدست می آید

!  آنوقت تو می خواهی صبر کنی هر وقت که از نماز لذت بردی نماز بخوانی؟



ماز،نکهایکردهمعرفیفرزندتبهاینگونهرانمازاگر
خداستبابازیعشقونیازوراز

اشتباه کرده ای

هیچبیندمیایستد،مینمازبهکهبارهرفرزندت
پسنیستلذتیونیستکاردرنیازیورازوعشق

کندمیرهارانمازوبیندمیخوردهشکستراخود



نه عشق بازی با خداوند

نه لذت و خوشی معنوی

مرحله اولنماز در 

سختی به خود دادن است رعایت ادب است



چرا خواب نوشین صبح را باید رها کنی؟

چرا کار را وقتی که غرق آن هستی باید رها کنی؟

چرا بازی و خوشی را هنگام اذان باید رها کنی؟

چون باید با نماز خود را تربیت کنی 

!اگر از اول از نماز لذت می بردی که رشد نمی کردی



و

از شرایط ادب این است که

اگر هم کسی را دوست نداشتی مجبوری ادب را رعایت کنی

در پادگان مقابل فرمانده پابکوب



رعایت احکام واجب و مستحب در نماز رعایت ادب 

احکام مستحب در رعایت زاویه 
نگاه در حین نماز

تا زاویه چشم باز نگردد و ادب  رعایت گردد



غلط خواندن نماز را باطل می کند  
یا اشک نریختن؟

پس صحیح خواندن 
.نماز، اصل نماز است



قرار نیست تو از نماز 
.لذت ببری

قرار است تو درست نماز 
بخوانی 

.خدا از نمازت لذت ببرد 

توجه قدرتی است که باید از 
.باال به تو عنایت شود

مدتی ادب رعایت کن 
خداوند معرفتی به تو عنایت 

.خواهد کرد که نپرس

می خواهی در نماز 
به خدا توجه کنی؟
آیا می دانی توجه 

یعنی چه؟



عظمت خدا 
رو برای 

خودت تولید 
کن

سر که به سجده گذاشتی

زیر مهر فنر نگذار 

که نرفته بلند بشی



یادت باشد 

.وقتی صدای اذان می آید، برای همه نیست

.بدان هر لحظه که اذان گفتند، مخصوص توست

!فرصت طالیی را از دست نده

هر اذانی یک صدا زدن خصوصی است برای کندن تو از یک 
صفت و حالت بد

مربی اخالقی تو خداست، لحظات قبل از اذان تو را خودش 
.برایت طراحی می کند

اذان برای هر فرد یک پیغام خصوصی است


