
  نماز چيست؟
  شهيد آيت اهللا دکتر سيد محمد حسيني بهشتي

  و پرستش نيايش
 و جـانش    دل ؛شـود   مي نآ انديشد، سراپا شيفته    مي فريدگار جهان آ نهايت  بي و شكوه  كمال به دميآ كه لحظه نآدر  
: وردآ يفـرود مـ    سـر تعظـيم    و عظمت  كمال همه در برابر ان   فطرت هنگآ با   ؛گرايد  مي و فروتني  و خشوع  خضوع به
  .»حمد و تسبيح«: گشايد مي ستايش به  و زبان؛»سجود«: سايد مي زمين  سر به؛»ركوع«

  راز و نياز
فريـدگار دانـا و توانـا و        آ سـوي  بـه  يابد، دل   نيازمند مي  برتر از ماده   نيرويي كمك خود را به   انسان كه لحظه نآو در   

  .»دعا«: خواند مي كمك به نهد و او را مي  راز و نياز خود را با او در ميان؛وردآ مي جهان مهربان

  عبادت
خواهي راز و نياز و كمك و اين و پرستش نيايش نآ  .شود مي  ناميده»عبادت« قرآن در زبان ،

 بـس  و گنـاهي  و هر چيز ديگر جـز خـدا را حـرام     هر كس  شمرد و پرستش    يكتا مي  خداي را مخصوص  عبادت قرآن
  :داند مي بزرگ

...اال اياهاال تعبدوا  ربك و قضي«  »١
  »...جز او را نپرستيد كه رفته خدا بر ان فرمان«

 .است نگذارده قيد و شرطي   و هيچ  نكرده معين خاصي يا شكل  زبان يكتا هيچ  خداي عبادت  براي ،از نظر كلي   اسالم
 ، خرافـات  و اوهـام  ورند به آ جا مي  به عبادت عنوان خدا به  بندگان نچهآ كه است اين در اسالم  عبادت تنها شرط مهم  

  .نباشد و ريا الوده  خودنمايي،شرك
 و هر جور كـه     هر شكل  و به  و هر لغت   هر زبان  و هر جا، به     در هر وقت   ،نكات اين كامل با رعايت   مسلمانان ،بنابراين

  .بپردازند خدا و راز و نياز با او نيايش توانند به بخواهند مي

  نماز
در  خاصـي  موزنـده آو  ارزنـده  هـاي  جنبـه  نآدر  كـه  ياز با اوسـت خدا و راز و ن پرستش براي مخصوصي نماز، مراسم 
  .است خود گرفته به مخصوصي شكل جهت همين  و به،شده نظرگرفته

  سرود توحيد و يكتاپرستي
  و پاكي سرود فضيلت

 زا و   شـرك  مـا را در برابـر عوامـل        بايـد فكـر و روح      كه است و پاكي  و سرود فضيلت   نماز، سرود توحيد و يكتاپرستي    
  .نگهدارد و يكتاپرست پاك نها سر و كار داريمآبا  روزمره در زندگي كه اي كننده  ودهلآ

  .انديشد مي نآديگر جز  چيزي و كمتر به است خويش كار و هدف خود سرگرم روزانه از ما در زندگي هر يك
نـشاط   و جـانش   جـسم   بـه  ؛اسـت  و ضـروري   طبيعـي  بشر امري   براي ،زندگي در راه  روزانه كار و تالش   به سرگرمي

 گونـاگون  و ايجـاد وسـايل     و هنر و صـنعت     علم گشايد و او را در راه       او مي  روي را به  جديد زندگي  هاي  بخشد، راه   مي
 بـه  رسيدن براي گاه  گه برد كه   فرو مي  رزوهايشآدر خود و     او را چنان   حال در عين   ولي ؛راند  جلو مي  به بهتر زيستن 

 ۱



 ،پيكـرش  همـه   و گـاهي   ، سـر و پـايش     ،و صورتش   دست ، لباسش ، دستش ،كار روزانه  در اثناي  كه است كمتر كسي 
 درس كـه  خوانـد، معلمـي     مـي  درس كه موز يا دانشجويي  آ دانش. ازمند نگردد ها ني  نآ روزانه تنظيف نشود و به   كثيف

 محـصول  يـا درو و برداشـت       وجـين  ،بياريآ ،نهال يا نشاندن  تخم  كاشتن ،كند و كاو زمين    به كه دهد، كشاورزي   مي
 ارد، بـانوي سـر و كـار د   بـا بيمـاران   كه كند، پرستار يا پزشكي كار مي  در كارگاه  كه  كارگر يا مهندسي   ،است مشغول

 علمـي  كـاوش  به كه و محققي  است داد و ستد مشغول    به كه ور يا بازرگاني    كند، پيشه   مي را اداره  خانه كه داري  خانه
  .بمانند شو دهند تا پاكيزه و خود را شست و تن چند بار لباس يا يك بايد روزي پردازد، همه مي
 تحريـك  هـاي   هـوس  به لودگيآ :است لودگيآ در معرض  بيشتريا   اندازه همين به روزانه زندگي ما نيز در ميدان    روح
  يـا عقـده  ،و كاميـابي  از پيروزي  غرور ناشي ،برانگيخته هاي  چشمي و هم  ها و چشم     خودخواهي ،گسيخته و لجام  شده
  .ديگر لودگيآصدها  و و انتقام حسد و كينه ان دنبال  و به،و ناكامي از شكست ناشي رواني
 راه سـازد و بـه      مـي  و تقوا منحـرف    و فضيلت  پاكي  راه ،زندگي راست كند و ما را از راه       مي يرهرا ت  ها روح   لودگيآ اين

  .افكند مي شيطاني هاي و وسوسه شيطان دام كند و به مي  از ياد خدا غافل؛كشاند فساد مي

  و جان دل شوي و شست
 شو دهيم  و شست خود را هم   و جان   دل ،كنيم  مي و پاكيزه  شوييم  خود را مي   و تن  لباس طور كه    بايد همان  ،بنابراين
او و راز و نيـاز   نيـايش  ياد او، به  را به   لحظاتي ؛سازيم  نزديك ،و كمال  پاكي خدا، سرچشمه   خود را به   ؛كنيم و پاكيزه 

چند  روزي مسلمان كه نمازي است اين .شو دهيم  و شست الهي و زالل  صاف را در چشمه   لودهآ و روح  با او بگذرانيم  
  .دخوان بار مي

  :فرمود خود چنين با ياران كوتاه گويي و در گفت كه شده  نقل)ص( از پيغمبر اكرم
 او هـيچ   تـن  يا به آ. شو كند  و بار شست  پنج نآباشد و هر روز در       روان از شما نهري   يكي كنيد در برابر خانه    ـ فرض 

  ماند؟ مي لودگيآ
  .گذارد نمي لودگيآ او هيچ تن شو به و شست  اين،ـ نه

  .٢كند مي زدايد و او را پاكيزه مي دميآها را از  نماز در روز، خدا لغزش با پنج. اثر را دارد همين هم گانه پنجـ نماز 

  روزانه نمازهاي
  ؛صبح از سپيده  پس:ـ صبح۱
  ؛نيمروز: ـ ظهر۲
  ؛٣بعد از ظهر  ساعت۳ تا ۲تقريبا : ـ عصر۳
  ؛٤آفتاب از غروب  پس:ـ مغرب۴
  .٥شود مي يكهوا تار كه  شامگاه:ـ عشاء۵

 وقـت  پنجگانه از نمازهاي  هر يك  براي ولي. شود خوانده اوقات نماز در همين   بهتر كه  نمازند و چه   اصلي اينها اوقات 
نماز بگـزارد    نامبرده در ساعات  ديگر نتوانست  كار يا موانع   علت تا اگر نمازگزار به    شده زير معين  ترتيب به تري  وسيع
  :باشد در اختيار داشته تري وسيع وقت

آفتاب تا طلوع صبح  از سپيده:نماز صبح  ؛
آفتاب از نيمروز تا غروب: نماز ظهر  ؛

آفتاب از نماز ظهر تا غروب پس: نماز عصر  ؛
شب تا نيمه  از مغرب:نماز مغرب  ؛٦
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شب تا نيمه از نماز مغرب پس: نماز عشاء  .٧
خـدا   بـه  و توجـه  نيـت  و حـسن  را با پـاكي  وزانهر گزارد تا برنامه   دارد، نماز مي    برمي سر از خواب    بامداد كه  ،مسلمان
  .كند شروع

غذا، نيرو و    خود از راه   جسم به كه گزارد، تا همچنان    كشد باز نماز مي     از كار مي   ناهار موقتا دست   صرف براي ظهر كه 
 كار روزانـه   دوم بخش از انكه  و عصر، پيش  . دهد تازه نماز نيرو و نشاط معنوي     نيز از راه   روح بخشد، به   مي نشاط تازه 

  .كار خود پردازد خواند تا با ياد خدا به خود را اغاز كند، باز نماز مي
را بـا   جـسم  به گزارد و غذا دادن  باز نماز مي،است همراه شام و صرف كار روزانه  با پايانغالباً كه آفتاب از غروب  پس

  .كند مي همراه روح به غذا دادن
با نماز و  را كه روزانه  برنامه؛گزارد ايستد و نماز مي خود مي از در برابر خداي شود ب   مي آماده خوابيدن براي كه شامگاه

  :رود مي خواب به گرفته رامآ و جاني پاك دهد و با دلي مي بود با نماز و ياد خدا نيز پايان كرده ياد خدا شروع
السيئات يذهنب احلسنات ان الليل النهار و زلفا من طريف الصلوه و اقم«  »٨للذاكرين يذكر  ذلك،

  خـود يـك  ،هـشياردالن   بـراي ،نآ. زدايد ها را مي  ها بدي   نيكي برخيز كه  نيايش به از شب  اي  روز و پاره   در دو طرف  «
  .»است ياداوري

  اذان
 لحظات و در نخستين   آفتاب  ظهر، عصر، غروب   ،صبح سپيده هنگام. شود  مي  اعالم »اذان«هر نماز با     وقت فرا رسيدن 

  :است نماز فرا رسيده وقت شود كه مي اعالم همه به نواز اذان روح با اهنگ اسالمي ر منطقههوا در ه شدن تاريك
  .»اكرب اكرب، اهللا اهللا. اكرب اكرب، اهللا اهللا«

  .تر است بزرگ خدا از همه
  .»اال اهللا ال اله  اشهد ان.اال اهللا ال اله اشهد ان«
  .نيست خدايي فريدگار جهان آجز كه دهم مي خود گواهي يافته و بر اين يابم شكارا ميآ

اهللا حممدا رسول  اشهد ان.اهللا حممدا رسول اشهد ان«  .»٩
  . پيغمبر خداست)ص( محمد كه دهم مي خود گواهي يافته و بر اين يابم شكارا ميآ
  .»الصاله  حي.الصاله علي حي«

  .نماز بياييد زود براي
  .»الفالح علي  حي.الفالح علي حي«
  .بيدبشتا رستگاري سوي به
  .»خري العمل علي  حي.خري العمل علي حي«
  .كارها بشتابيد بهترين سوي به
  .»اكرب اهللا.اكرب اهللا«

  .بزرگتر است خدا از همه
  .»اال اهللا ال اله«

  .نيست خدايي فريدگار جهانآجز 

  اقامه
اذان با اهنگ  .يدآ نماز مي محل كند و به مي آمادهنماز   نمازگزار خود را براي،

نمـاز   بـراي  كـه  ديگـري  مـسجد يـا محـل      كنند، به   شركت )جمعي  نماز دسته ( خواهند در نماز جماعت     مي ها كه  نآ
  .روند مي است آماده جمعي  دسته

 ۳



  :شود مي زير اعالم ترتيب  به)اقامه(نماز  داشتن بار ديگر برپا وقت در اين
  .»اكرب اكرب، اهللا اهللا«

  .تر است بزرگ خدا از همه
  .»اال اهللا ال اله  اشهد ان.اهللاال  ال اله اشهد ان«
  .نيست خدايي فريدگار جهانآجز  كه دهم مي خود گواهي يافته و بر اين يابم شكارا ميآ
  .»اهللا حممدا رسول  اشهد ان.اهللا حممدا رسول اشهد ان«
  . پيغمبر خداست)ص(كه محمد دهم مي خود گواهي يافته و بر اين يابم شكارا ميآ
  .»الصاله يعل  حي.الصاله علي حي«

  .نماز بياييد زود براي
  .»الفالح علي  حي.الفالح علي حي«
  .بشتابيد رستگاري سوي به
  .»خري العمل علي  حي.خري العمل علي حي«
  .كارها بشتابيد بهترين سوي به
  .»الصاله  قد قامت.الصاله قد قامت«

  .پا شد نماز به
  .»اكرب اهللا. اكرب اهللا«

  .تر است بزرگ خدا از همه
  .»اال اهللا  الهال«

  .نيست خدايي فريدگار جهانآجز 

شويم مي آمادهنماز  براي چگونه  ؟
  !بر خيز نيايش به نگهآو  كن شويي و شست

  وضو
  .كشيم مي پاها را دست سر و روي و بعد جلوي شوييم مي تا انگشتان رنجآها را از  و بعد دست صورت نخست

الكعبني ايل و ارجلكم و امسحوا برؤسكم املرافق ايل و ايديكم غسلوا وجوهكمفا الصلوه ايل امنوا اذا قمتم يا ايها الذين«  .»١٠
 مـدگي آپـا را تـا بر      از سر و همه    قسمتيبشوييد،   رنجآها را تا      و دست  نماز برخاستيد صورت   به  وقتي ،مسلمانان اي«

  »...بكشيد دست ان روي
  .خدا باشد و براي پاك شو بايد با نيتي و شست اين

پوشيم مي پاك و لباس شوييم باشد مي لودهآ از بدن گريدي اگر جاي  .١١

  قبله
 و ايـن   فرزند اوست » اسماعيل«توحيد، و    ، قهرمان »ابراهيم«ياد بود    كه اي   خانه ؛ايستيم  مي» كعبه« خانه رو به  نگاهآ

  . ساختند»مكه«يكتا در سرزمين خداي پرستش را براي ان سرشت پدر و پسر پاكيزه
 نآ سـوي  هستند بـه  جهان دستور داد تا در هر نقطه    مسلمانان كرد و به   معرفي يكتاپرستي كانونرا   خانه اين اسالم

  :گردد يكتاپرستي مركزي نماز بگزارند تا نقطه
...شطره فولوا وجوهكم ما كنتم و حيث شطر املسجد احلرام وجهك فول خرجت حيث و من«  »١٢

رفتي و از هر جا بيرون«  »...رو بگردانيد نآ سوي و در هر جا بوديد به انبگرد مسجدالحرام سوي  رو به،
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يـا   ديگـران  حقـوق  نماز از نظر رعايـت     براي از ان  استفاده كه گزاريم  نماز مي  و با لباسي   ايستيم  نماز مي  به در جايي 
  .نباشد ديگر ممنوع جهات

خوانيم نماز مي چگونه  ؟
آماده با روحي  .»اكرب اهللا «:گوييم و مي وريمآ خدا مي سوي به از هر فكر ديگر، دل  فارغ،
  .در تصور ما بگنجد برتر است چه نآتر و از  و هر چيز بزرگ خدا از هر كس

 عظمـت   تنهـا بـه  ؛ريزنـد  نمازگزار فرو مي ديگر در چشم هاي عظمت تر ـ همه  بزرگ از همه  ـ خداي اكرب اهللا هنگآبا 
  .شود فريدگار ميآ نيايش مادهآدر برابر او  خاضع و جاني انديشد و با دل خدا مي

بـا   نكـه آ  بي ،پردازيم  خدا و راز و نياز با او مي        و پرستش  نيايش به كعبه سوي رو به  نماز همواره  تا پايان  لحظه از اين 
  .دهيم پاسخ كسي يا به گوييم سخن كسي

او نخست در ستايش  :خوانيم مي امده نآدر  كه پر ارجي معاني به را با توجه» حمد«  سوره،
  »الرحيم رمحنال اهللا بسم«
  .مهرورز مهربان خداي نام به
  »العاملني رب احلمد هللا«

  .است خدا، خداوند جهانيان مخصوص ستايش
» خـدا  نـام  بـه «تنهـا    هر چيـزي   مسلمانان كند و در جامعه     مي خدا شروع  نام را فقط به   هر كار و هر سخن     مسلمان
  .شود مي افتتاح

 ستايش چيز شايسته  و هيچ  كس  غير از خدا هيچ    .است نهايت  يب كمال كه خداست مخصوص  ستايش ،از نظر اسالم  
تـشكر   توان مي و خدمتش و در حدود محبت قدرداني توان مي اش واقعي و هر چيز در حدود ارزش  از هر كس  .نيست

  .خود گيرد به و ستايشگري  مداحي،چاپلوسي و تشكر هرگز نبايد رنگ قدرداني كرد، ولي
  .است اجتماعي بزرگ فتآ و يك اخالقي رگبز فتآ يك و ستايشگري مداحي
ديگر  كند و از طرف     مي و زبون  خود پست  دست كشد و خود را به      خود را مي   شخصيت طرف از يك  و چاپلوس  مداح

 ديگـر  ؛شوند روز مغرورتر و خودپسندتر مي   روز به  سازد كه   مي اجتماعي دروغين هاي   شخصيت ،و چاپلوسي  با مداحي 
از  دهند كه   را مي  و فرصت  اجازه اين كسي به خود را بشناسند و نه     واقعي نواقص افتند كه   مي نآفكر   به خودشان نه
ورنـد  آ در مـي  و خطرناك  مغرور، خودكامه  هايي بت صورت به نها را در جامعه   آ كم  كم فرومايه مداحان. نها انتقاد كند  آ

و چرا   چون بي راء و افكارشان  آبگذارند و از     اماحتر حد پرستش  نها به آ به انتظار دارند مردم   گاهآيا ناخود  گاهآخود كه
  .كنند پيروي
 اسـالمي  يكتاپرسـتي  خواهد هرگـز در جامعـه       مي» خداست مخصوص ستايش «:كه حقيقت مكرر اين  با اعالم  اسالم
 همه روي به در هر مقام   از هر كس   غرض  و بي  انتقاد منطقي  وجود نيايند و راه    به و مغروري  خودكامه هاي  بت چنين

  .از باشدب
  »الرحيم الرمحن«

  .مهرورز مهربان خداي
  »الدين يوم مالك«

  .روز پاداش دارنده
  ولي ،خدا اميدوار است   رحمت  به .اعمال پاداش ديگر به  دارد و از طرف    ايمان الهي بخشايش به طرف از يك  مسلمان
خواهـد   را در روز پـاداش     نآ سزاياز او سرزند     و بدي  شود، زيرا هر نيك     و هرگز مغرور نمي    كيفر او نيز هست    نگران
  .ديد

  »نستعني نعبد و اياك اياك«
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  .خواهيم مي و تنها از تو كمك پرستيم تنها تو را مي
 احـدي  نياز پيش كند و دست مي تكيه گذارده او در دسترسش   كه فراواني بر خدا و نيروها و امكانات      همواره مسلمان

  .برد نمي
و  رفاقـت   يـا جنبـه    ،قـرارداد اسـت    صـورت  يا بـه   گيري  كمك  اين گيرد، ولي   مي كمك از ديگران  او در كار خود البته    

 او در برابـر     ،هر صورت  به. هستند قرارداد اجتماعي  خود نوعي  انها هم  ـ كه  است و سنن  قوانين دارد، يا طبق   دوستي
 رنـگ  يگـران د او بـه   او يـا كمـك     بـه  ديگـران  كمـك  نكهآ دهد، بي   مي هم كمكي خواهد، نقد يا نسيه     مي كه كمكي

  .باشد همراه و با منت داشته قامنشيآ
بـر خـدا و       بـا اتكـاي    ،عكـس   بـه  ؛دوزد  نمي نآو   اين دست به طمع كند و چشم    نمي قبول منشانهقاآ كمك مسلمان
و  زنـدگي  هـاي   نيازمنـدي  شرافتمندانه مينأت كار و ابتكار خود به     از نيروي  كند و با استفاده     خداداد كار مي   نيروهاي
  .پردازد مي خويش رزوهاي آا وه خواسته

  »اهدنا الصراط املستقيم«
  .ما بنما را به راست راه
  »عليهم انعمت صراط الذين«
  .ساختي خود برخوردارشان از نعمت ها كه نآ راه
  »عليهم غرياملغضوب«
  .رفته خشم بر ايشان ها كه نآ نه
  »الضالني ال و«

  .گمراهان و نه
او  را بـه   زندگي راست راه همواره خواهد كه    از او مي   .با خداست  اش   نماز روزانه  در هر مسلمان  دعاي ترين  اساسي اين

 ناشـي  نابجا كه  هاي  خداداد توانا كند، از محروميت     هاي  از نعمت  استفاده او را به   كه  راهي ؛نهد پايش بنماياند و پيش  
او  ارزنـده  نيروهـاي  نابجاي شدن لفت بخشد و مانع   نجات خداست از خشم  اي  و نشانه  انسان رفتن يا بيراهه  از تنبلي 
  .ها گردد در بيراهه

 نآ و توضـيح   را با ترجمـه   » توحيد«  سوره ،نمونه براي. خواند  مي ديگر از قران   سوره حمد، نمازگزار يك   از سوره  پس
  .نويسيم مي

  »الرحيم الرمحن اهللا بسم«
  .مهرورز مهربان خداي نام به
  »احد هو اهللا قل«

  .يكتا خداي بگو اوست
  »الصمد اهللا«

  .نياز است و بي نقص و بي خدا كامل
  »يولد يلد و مل مل«
  .شده زاييده و نه زاييده نه
  .»كفوا احد له يكن ومل«

  .است او بوده همتاي كس هيچ و نه
 بـه  كـه  بيـشتر مـسيحيان    ديگر، مـثال عقيـده     خرافي هاي  عقيده خدا، در مقابل   درباره مسلمان يك عقيده است اين

 شـده  يكي با هم خداي سه دانند و اين مي سوم خداي را هم القدس دو، روح ر معتقدند و در كنار انپدر ـ پس  خداي
ايـستند و     مـي  مذهب ديگر ان  برجسته هاي   يا شخصيت  )ع( مريم حضرت  يا در برابر مجسمه    ؛)تثليث(پرستند    را مي 

  ...كنند و مي راز و نياز و نيايش
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شـود    مـي   تا زانـو خـم     ؛اورد  فرو مي  او سر تعظيم    نياز با خدا در برابر عظمت      و راز و   و نيايش  از ستايش  نمازگزار پس 
  :گويد  مي مثالً؛گشايد مي الهي ستايش به ، و زبان)ركوع(
  »و حبمده العظيم ريب سبحان«

  : يا.شمرم مي و پيراسته ستايم خود را مي بزرگ خداي
اهللا سبحان«  »اهللا  سبحان،اهللا  سبحان،

باد خدا پيراسته  .باد خدا  پيراسته؛باد خدا راسته پي؛
  :گويد كند و مي را تكرار مي گويد بار ديگر شعار توحيد و يكتاپرستي نماز مي در ركوع كه جمله نمازگزار با اين

و  تعظيم چيز جز تو براي     در برابر هيچ   .دارد تويي   وا مي  و ركوع  شدن خم مرا در برابر خود به     كه تنها عظمتي ! بارالها
 دهـم   نمـي  و هرگـز اجـازه     گيـرم   مي سر راست  و انساني  طبيعي هاي  قدرت  در برابر همه   .كنم  نمي د خم ق بزرگداشت

  .شوند ها خم قدرت در برابر اين اي داشته ارزاني من به كه زاديآ و فكر و اراده اي داده من به كه راستي قامت
گيـرد و     مـي  سـر راسـت    و مقـام   و جاه  و ثروت  قدرت صاحبان در برابر همه   كه اسالم شده تربيت مسلمان است اين

  .كند نمي تعظيم نآو  هرگز در برابر اين
بيـشتر   و خضوع  با فروتني  الهي و عظمت  بار ديگر در برابر كمال     نگاهآ. ايستد  مي دارد و راست    بر مي  بعد، سر از ركوع   

  .افتد مي خاك روي به
 بـار ديگـر  . »سجده«: نهد  مي١٣خاك را بر روي اني و پيش،زمين ها را روي دست دو پا، زانوها و كف    بزرگ سر انگشت 

  :گويد گشايد و مي مي الهي ستايش به زبان
  »و حبمده االعلي ريب سبحان«

  .شمرم مي و پيراسته ستايم مي باالتر و برتر است از همه خداوند خود را كه
  :گويد يا مي

اهللا سبحان«  .»اهللا  سبحان،اهللا  سبحان،
 هنـگ آ بـار ديگـر      ،اسـت  و فروتنـي   و خشوع  از خضوع  تري  نمودار كامل  سجود، كه   حالت ها در   جمله نمازگزار با اين  

و  ثـروت  در برابر غير خدا، در برابر صـاحبان        ديگران: گويد  كند و مي    مي زمزمه جان را در گوش   توحيد و يكتاپرستي  
و  افـتم   مي خاك  به ،است  همه برتر از  كه خدا، خدايي  تنها در برابر   مسلمانم يك كه افتند، اما من    مي خاك به قدرت

  .افتاد نخواهم خاك چيز جز او به و هيچ كس هرگز در برابر هيچ
  .نشيند دارد و مي بر مي سر از خاك سپس

دارد و    بـر مـي    بعـد سـر از خـاك      . كنـد   خود را تكـرار مـي       نهد و ستايش    مي بر خاك  پيشاني: كند  مي بار ديگر سجده  
  .نشيند مي

  ركعت
دو،  روزانـه   نمازهـاي . هست»ركوع« يك  زيرا در ان؛شود مي  نماز ناميده »ركعت« ا اينجا يك  حمد ت  سوره از خواندن 

  .اند  يا چهار ركعتي،سه
دو  مـسافرت  و در اثناي   ظهر و عصر و عشاء معموال چهار ركعت         نمازهاي ،ركعت سه  نماز مغرب  ،دو ركعت  نماز صبح 

  .اند ركعت
 اندازه همان را به  روزانه از نمازهاي  شود، هر يك   سانآ است كم شان  شناييآ نها كه آ نماز براي  ياد گرفتن  اينكه براي
  :وريمآ  در اينجا مي،اتنظر از مستحّب  صرف،است واجب كه
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  ـ نماز صبح۱
و  ايـستيم   نماز مي  به قبله و تظاهر رو به    خودنمايي  دور از هرگونه   ،پاك ديگر، با دلي   قبلي هاي  مادگيآاز وضو و     پس
  :گوييم مي

  .»اكرب اهللا«
  :خوانيم حمد را مي و سوره
  الرحيم الرمحن اهللا بسم

 انعمـت   صراط الذين  . اهدنا الصراط املستقيم   .نستعني نعبد و اياك    اياك .الدين يوم  مالك .الرحيم  الرمحن .العاملني رب احلمدهللا
  .و ال الضالني عليهم غرياملغضوب عليهم

قرآنديگر از  سوره و يك  :توحيد  مثال سوره،
  الرحيم الرمحن اهللا بسم
  .كفوا احد له يكن يولد و مل يلد و مل مل. الصمد اهللا. احد هو اهللا قل

كنيم  مي»ركوع «:شويم مي تا زانو خم الهي عظمت در برابر از ان پس  :گوييم  ميو مثالً ستاييم او را مي  عظمت؛
  »...و حبمده العظيم ريب سبحان«
  :يا

اهللا سبحان«  .»هللا  سبحان،اهللا  سبحان،
 پـا، دو    )شـست ( بـزرگ   دو سر انگشت   .افتيم  مي خاك  به ،باالتر از همه   و بعد در برابر خداي     ايستيم  مي راست سپس

 »سـجده  «:نهـيم   مـي  نآيا حصير يا مانند      يا چوب  يا سنگ  را بر خاك    و پيشاني  ،زمين روي دست سر زانو و دو كف    
  :گوييم  ميو مثالً ستاييم را مي برتر از همه  خداي؛كنيم مي

  »...و حبمده االعلي ريب سبحان«
  :يا

اهللا سبحان«  .»اهللا  سبحان،اهللا  سبحان،
 بـر زمـين     پيـشاني  ،گفتـيم  كـه  ترتيبـي   بـه  .كنـيم   مي  بار ديگر سجده   .نشينيم  و مي  داريم  بر مي  سر از زمين   سپس

  :گوييم و مي گذاريم مي
  .»و حبمده االعلي ريب سبحان«
  :يا

اهللا سبحان«  .»اهللا سبحان ،اهللا  سبحان،
  اينـك .ايـم  داده مآنجـا را  نماز صـبح  از دو ركعت ركعت  تا اينجا يك.نشينيم و مي داريم بر مي  سر از زمين   از ان  پس
  سپس ؛خوانيم  توحيد را مي   ديگر، مثال سوره   سوره حمد و يك    سوره .ايستيم  و مي  خيزيم  از جا برمي   دوم ركعت براي
  :گوييم و مي نشينيم  مي؛داريم بر مي دوم  سر از سجده.وريمآ جا مي به گفتيم كه شرحي را به و دو سجده ركوع

  .»له ال شريك وحده اال اهللا ال اله اشهد ان«
  .نيست او شريكي و براي فريدگار خداييآجز  كه گواهم حقيقت بر اين

  .»و رسوله حممدا عبده و اشهد ان«
  .خداست پيغمبر و  بنده)ص( محمد كه گواهم حقيقت و بر اين

  .»حممد و ال حممد علي صل اللهم«
  .محمد درود فرست بر محمد و دودمان! بارالها

  .»و بر كاته اهللا و رمحه ايها النيب عليك السالم«
  .پيامبر خدا بر تو اي و بركات درود بر تو و رحمت

  .»الصاحلني عباد اهللا علينا و علي السالم«
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  .كار خدا شايسته درود بر ما و بر بندگان
  .»و بر كاته اهللا و رمحه عليكم مالسال«

خدا بر شما و بركات درود بر شما و رحمت  .١٤
  .شود مي تمام صورت اين به نماز صبح

 محمد بنده: گويد مي با صراحت نآ كند و همراه مي خدا اعتراف يگانگي خر نماز، بار ديگر نمازگزار به آ قسمت در اين 
  .فرستد نيكوكار خدا درود مي گانو بند  و بر او و دودمانش.خدا و پيغمبر خداست

 مـسيحيان  كنند تـا هرگـز چـون         تكرار مي  - خدا است  محمد بنده   كه -را   جمله بار اين  نه هر روز حداقل   مسلمانان
بـر   نـان آ.  بـاال نبرنـد  ، يا فرزند خدا بودن،خدايي  يا نيمه،حد خدايي به نشوند و محمد را از حد بندگي    دچار انحراف 

 فرستند و اعالم    گويند و درود مي     مي نيكوكار خدا سالم   او، و بر بندگان    پاك  بر دودمان  ،اسالم گبزر پيغمبر، پيشواي 
نيكوكـار خـدا     و بنـدگان   مـسلمانان  و بـا همـه     اسـالم  از امت  باشد عضوي  دنيا كه  در هر نقطه   مسلمان دارند كه   مي

نمـاز   تنهـا بـه    كـه  در مـوقعي    حتي ،نهر مسلما  كه است دار و گسترده    قدر ريشه  نآ همبستگي اين. دارد همبستگي
 همه نماز به  در پايان  جهت بدين. اند  با هم  ها هميشه  نآ همه  گويي ؛يابد  ديگر مي  مسلمانان  خود را در جمع    ،ايستاده

  :كه عبارت و با اين حضوري گوي و گفت  يعني،خطاب صورت به هم نآگويد  مي ها سالم نآ
  .»و بركاته اهللا و رمحه عليكم السالم«

  .باد» شما«او بر و بركات درود خدا و رحمت

  ـ نماز ظهر۲
  :گوييم و مي ايستيم نماز مي به قبله تظاهر و ريا، رو به دور از هر گونه ديگر، با دلي قبلي هاي مادگيآاز وضو و  پس

  »اكرب اهللا«
قرآنديگر از  سوره يك حمد و بعد از ان سوره  .خوانيم توحيد را مي  مثال سوره،

  .رويم يم ركوع به
  .ايستيم و مي داريم بر مي سر از ركوع

  .رويم مي سجده به
  .داريم بر مي سر از سجده

  .رويم مي سجده به دوباره
  .نشينيم و مي داريم بر مي سر از سجده

  .ايستيم و مي خيزيم از جا بر مي دوم ركعت براي
قرآنديگر از  سوره حمد و يك سوره دوباره  .خوانيم يتوحيد را م سوره  همان مثالً،

  .رويم مي ركوع به
  .ايستيم و مي داريم بر مي سر از ركوع

  .رويم مي سجده به
  .نشينيم و مي داريم بر مي سر از سجده

  .رويم مي سجده به دوباره
  :گوييم مي و برمي داريم دوم ركعت دوم سر از سجده

  .»له ال شريك وحده اال اهللا ال اله اشهد ان«
  .»ولهو رس حممدا عبده و اشهد ان«
  .»حممد حممد و ال علي صل اللهم«

  .خيزيم از جا بر مي سوم ركعت براي
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خوانيم حمد را مي سوره  :گوييم حمد مي سوره جاي  يا به،
  .»اكرب و اهللا اال اهللا و ال اله و احلمدهللا اهللا سبحان«

  .استتر  بزرگ و خدا از همه نيست  جز خدا افريدگاري.خداست مخصوص باد خدا، ستايش پيراسته
  .رويم مي ركوع به

  .ايستيم مي و راست داريم بر مي سر از ركوع
  .رويم مي سجده به

  .نشينيم و مي داريم بر مي سر از سجده
  .رويم مي سجده به دوباره

  .نشينيم و مي داريم بر مي سوم ركعت دوم سر از سجده
  .خيزيم از جا بر مي چهارم ركعت براي

خوانيم حمد را مي باز سوره  :گوييم مي نآ جاي  يا به،
  .»اكرب و اهللا اال اهللا و ال اله و احلمدهللا اهللا سبحان«
  .رويم مي ركوع به

  .ايستيم و مي داريم بر مي سر از ركوع
  .رويم مي سجده به

  .مينشين و مي داريم بر مي سر از سجده
  .رويم مي سجده به دوباره

  :گوييم و مي نشينيم  مي.داريم بر مي چهارم ركعت دوم سر از سجده
  »له ال شريك وحده اال اهللا ال اله اشهد ان«
  »و رسوله حممدا عبده و اشهد ان«
  .»حممد حممد و ال علي صل اللهم«
  .»و بركاته اهللا و رمحه ايها النيب عليك السالم«
  .»الصاحلني عباداهللا علينا و علي السالم«
  .»و بر كاته اهللا و رمحه عليكم السالم«

  ـ نماز عصر۳
  ز ظهرنما مثل

  ـ نماز مغرب۴
  .است ركعت سه نماز مغرب

  بلكـه  ؛خيـزيم   از جـا بـر نمـي       چهـارم  ركعت ديگر براي  سر برداشتيم  سوم ركعت دوم از سجده  از انكه   پس ،بنابراين
  :گوييم و مي نشينيم مي

  »له ال شريك وحده اال اهللا ال اله اشهد ان«
  »و رسوله حممدا عبده و اشهد ان«
  .»حممد و الحممد  علي صل اللهم«
  .»و بركاته اهللا و رمحه ايها النيب عليك السالم«
  .»الصاحلني عباداهللا علينا و علي السالم«
  .»و بركاته اهللا و رمحه عليكم السالم«
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  ـ نماز عشاء۵
نماز ظهر مثل  ١٥

  نماز در انسان تاثير عميق
 ،و فـضيلت    سـرود پـاكي    ،انسان صيت سرود حفظ شخ   ،را سرود توحيد و يكتاپرستي     بايد ان  كه نماز اسالم  است اين

بار بخوانند تا ياد خدا      پنج بايد روزي  مسلمانان همه كه سرودي. نيكوكار خدا ناميد   بندگان و صفا با همه    سرود صلح 
در برابـر     از خودبـاختگي   ،شـرك  بـه  لـودگي آخدا، از    راست بماند و از راه    زنده نانآدر   همواره انساني عالي و ملكات 
 نيكوكار خدا و از مفاسد ديگر روحـي        با بندگان   از ناسازگاري  ،خودكامه هاي  در برابر قدرت   شدن مرعوبها، يا     زيبايي
 يـا   ؛بمانـد  زنـده  نـان آدر   سلحـشوري  خواننـد تـا روح      مي و شام  صبح سربازان كه سرودي مثل درست.بمانند مصون

  .شود تقويت نانآدر  نيكوكاري خوانند تاروح مي پيشاهنگان
  :گويد مي نماز در انسان ثير عميقأت بارهكريم در  قرآن

مـا   يعلـم  اكـرب، و اهللا    الفحشاء واملنكر و لـذكر اهللا      عن تنهي الصلوه  ان ،الصلوه  و اقم  ،الكتاب من اليك ما اوحي  اتل«
  .»١٦تصنعون

 از همـه  گيـرد و      مـي  و پليد را   زشت كارهاي نماز جلوي  كه و نماز را بپا كن     برخوان شده بر تو وحي   از كتاب  چه نآ«
  .»كنيد مي داند شما چه  و خدا مي.تر ياد خداست مهم

  .كند مي جلوگيري روح و افسردگي دهد و از پژمردگي مي خاصي نشاط معنوي دميآ نماز به
 و بنـد و بـاري     در برابـر بـي     بند باشـد الاقـل      پاي روزانه نمازهاي  به كه  كسي .است شناسي  وظيفه تمرين نوع نماز يك 

  :كند مي كمك او در زندگي پيشرفت ماند و نماز به مي ديگر مصون وظايف هب نسبت انگاري سهل
راجعون اليه و اهنم مالقوا رهبم اهنم يظنون الذين.اخلاشعني اال علي و اهنا لكبريه واستعينوا بالصرب و الصلوه«  .»١٧

 عقيـده  هـا، كـه     ر فـروتن   مگر ب  ؛است خود، كار سنگيني   گيريد هر چند نماز    و نماز كمك   از شكيبايي  زندگي در راه «
  .»گردند او باز مي سوي روند و به مي خويش خداي پيش مآنجادارند سر
 دارند كه  معتقدند و ايمان   جاويد انسان  هستي به ها كه  نآبراي    ولي ،است سنگين تكليفي از مردم  اي  عده نماز براي 

و  بخـش  لذت  راز و نيازي   ،پيوست اويد الهي ج كمال  كوشيد تا به   تكامل و در راه   داشت نگاه خود را پاك   بايد همواره 
  .است و مهربان بزرگ با خداي ورآنشاط 
 جز پيغمبر و همسرش خديجـه      كه نخستين در روزهاي . كرد نماز دعوت  را به   مسلمانان ،اول روزهاي از همان  اسالم

رفتنـد    مي مكه اطراف هاي  دره به روزها را با هم    بود، پيغمبر و علي    نگرويده اسالم به علي هنوز كسي   و پسر عمويش  
  .١٨گزاردند  نماز ميآنجاو 

 خاطر نمـاز بگزارنـد بـه       رامشآبا   انكه ها براي   مسلمان. كردند  مي اذيت و گاهي  را مسخره  نمازگزاران اسالم مخالفين
 كار به  هگا  شدند و گاه    نها مي آ مزاحم  هم نجااهم مخالفين خواندند، ولي   نماز مي  رفتند و با هم     مي مكه اطراف هاي  دره

نمـاز بـاز     فريـضه  منجـا ارا از    تنهـا مـسلمانان    نهـا، نـه   آ يا تمـسخر     ،زار مخالفين آاما فشار و    . ١٩كشيد  زد و خورد مي   
  .افزود مي بخش لذت نيايش اين منجاادر  نانآ بر پافشاري  بلكه،داشت نمي

  .كنند غفلت نآايد از نب وجه هيچ به و مسلمانان است بود نماز شعار يكتاپرستي نها گفتهآ  به)ص(پيغمبر
 هجـرت  هشتم در سال  نانآ. كردند  مي زندگي نآ و اطراف » طايف«بودند و در شهر      بزرگ از قبايل   يكي »ثقيف  بني«
 نـان آ اسـالم  فرستادند تا بـا پيغمبـر دربـاره        به مدينه  نمايندگي را به  تيأهي) پيغمبر از رحلت  پيش سال تقريبا سه (

 پيغمبـر پيـشنهاد كردنـد كـه        خود به  مذاكره ضمن تأهي اين. پيشنهاد كنند  نهزمي در اين  و شرايط خاصي   مذاكره
  :ها فرمود نآ به پاسخ  ضمن)ص(پيغمبر .باشند نماز معاف از خواندن بشوند، ولي ثقيف مسلمان بني

و اما الصاله...«  »٢٠فيه ال صاله دين  ال خري يف؛
اما در مورد نماز... «  .»ندارد نباشد ارزشي همراه با نماز خواندن كه شدني  مسلمان؛
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بتوانـد بايـد نمـاز       كـه  هر صورتي  نماز بخواند، به   معمولي صورت تواند به   نمي كه قرار گرفته  در شرايطي  اگر مسلمان 
  ...و پوش و زره تانك يا قطار يا هواپيما، پشت  در ماشين، سوار اسب، خوابيده،نشسته: بگزارد

  نماز جماعت
 نمـاز بگزارنـد ـ اگـر مـسجدي      جمعي  دسته و حتي كنند زندگي جمعي دسته صورت هب مسلمانان تاكيد كرده اسالم
در  وقتي. ها  يا در خانه   و كارخانه   در كارگاه  ،مدرسه در صحرا، در سالن   : باشد هر جا مناسب   در مسجد، و گرنه    هست
ـ  آنجـا  كار خود بـه    يا محل  بكوشند تا از خانه    شود همه   مي خوانده جماعت نماز محل يك  د و در نمـاز جماعـت       برون

  .كنند شركت
ايـستد و     نفر جلو مـي    يك. ايستند  نماز مي  به منظم هاي  درصف قبله روبه  نمازگزاران ،نماز جماعت  برگزار كردن  براي

  .»جماعت امام«: كند مي را رهبري جمعي نماز دسته
ـ  در منطقه  اسالمي حكومت نماينده ترين  عالي رهبري به اول در درجه  نماز جماعت   خـود   ، وگرنـه  ؛شـود   مـي  دهخوان

  .كنند مي كار انتخاب اين را براي فرد شايسته خود يك از ميان مردم
 كننـد، ولـي     مـي  ديگـر گـوش    خوانـد و نمـازگزاران      مـي  را فقط امام   و دوم  اول ركعت  حمد و سوره   ،در نماز جماعت  

  .دهند مي منجاا با هم ديگر نماز را همه هاي قسمت

  نماز جمعه
نمـاز   شـوند و بـا هـم       جمـع   دور هم  ) كيلومتري ۶ تا شعاع ( هر منطقه  مسلمانان ظهر جمعه  كه است ان نماز جمعه 

و  قـرآن از    بـا اسـتفاده    ،الهـي  ازسـتايش  ايـستد و پـس      مي در برابر حاضران   جماعت امام نماز نخست  در اين . گزارند
با  همه اسالمي امت اجتماعي لو مسائ  اسالم تعاليم  درباره ،نآ و توضيح  قرآن از سوره يك حداقل  و خواندن  ،حديث

 از نماز بـه    قبل دو سخنراني  در حقيقت . گزارند  نماز مي  جماعت به  دو ركعت  ،نماز صبح  ايستند و مثل    نماز مي  به هم
  .شود مي نماز حساب دو ركعت جاي

او حضور   ندهبرگزار شود و هر جا نماي      او بايد نماز جمعه    باشد، در قلمرو حكومت    داشته حكومت هر جا زمامدار عادل   
 در ايـن  . بگمـارد  سمت اين خود به  جاي را به  گيرد يا كسي    برعهده را شخصاً  نماز جمعه  امامت باشد بايد وي   داشته
  :نماز حاضر شوند از كار بشكند و در محل بايد دست بلند شد همه نماز جمعه اذان صداي كه همين صورت

و ذروا البيع ذكراهللا فاسعوا ايل هاجلمع يوم من للصلوه امنوا اذا نودي يا ايها الذين«  »٢١تعلمون كنتم ان خري لكم  ذلكم،
. بگذاريد را زمين  برويد و خريد و فروش    ) نماز(ياد خدا    براي  شتابان ،برخاست نماز جمعه  بانگ  وقتي ،مسلمانان اي«

  .»شما بهتر است براي باشيد، ان اگر دانسته
  :ار خود برودك تواند پي مي شد هر كس نماز تمام كه نآاز  پس

تفلحون كثريا لعلكم و اذكروا اهللا اهللا فضل و ابتغوا من االرض فانتشروا يف الصلوه فاذا قضيت«  »٢٢
 شـايد   ؛ياد خدا باشيد   به برويد و زياده   الهي بخشش دنبال  شويد و به   پراكنده نماز برگزار شد در زمين     كه نآاز   پس«

  .»رستگار شويد كه
 امـام  حكومت نماينده كنند كه   مي زندگي ها در جايي    ازمسلمان اي  نباشد، يا عده   دلزمامدار عا  دست به اگر حكومت 

يـد  آاز نمـاز بر    پـيش  دو سـخنراني   از عهده  را كه  فرد شايسته  يك خودشان از ميان   بهتر است  ، نيست آنجادر   عادل
  .ندبخوان عادي صورت توانند نماز ظهر را به مي  و گرنه؛بگزارند كنند و نماز جمعه انتخاب
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  بعد از هجرت نماز جمعه نخستين

 محـل  كـه » قبـا « نـام  بـه  در محلـي   مدينـه  امد، در حومه    مي مدينه به از مكه  مهاجرت عنوان  به )ص(پيغمبر وقتي
او از نقـاط      و استقبال  )ص(ديدار پيغمبر  براي از مسلمانان  اي  عده. كرد بود توقف  از اعراب  كوچك طايفه يك سكونت

  .شدند ها ملحق نآ به از بيرون هم اي  عده.قبا امدند ديگر شهر به
 ايـن . »مسجد قبـا  «: بنا كرد  چند روز مسجد اسالمي    در قبا ماند و در همين      تا پنجشنبه   از روز يكشنبه   )ص(پيغمبر

  .٢٣شد ساخته مسلمانان دست به بود كه مسجد اسالمي نخستين
 رسـيدند كـه   اي دره ظهر بـه  هنگام. كردند شهر حركت سمت از قبا به   و همراهان  )ص( پيغمبر ،روز بعد، جمعه   صبح
 در برابـر صـفوف     نخـست . خوانـد  در اينجا پيغمبـر نمـاز جمعـه       . بود ديگر از اعراب   كوچك طايفه يك سكونت محل

 بـر عهـده    اسـالمي  حكومـت  بنيانگذاري اول روزهاي در ان  كه و وظايفي  اسالم ها درباره  نآ ايستاد و براي   مسلمانان
  .نماز خواندند دور كعت با هم و بعد همه) خواند خطبه(كرد  صحبت وبتبود در دو ن مسلمانان

  نماز عيد
  .)اضحي( »عيد قربان«و » عيد فطر «:هست دو عيد رسمي در اسالم

 روز را به   اين با هم  شكنند و همه    خود را مي    روزه ،رمضان ماه از روزه  پس مسلمانان كه است شوال عيد فطر روز اول   
  .گيرند مي جشن روزه مراسم پايان مناسبت

انـد   رفتـه  مكـه  به حج براي كه مسلماناني حج مراسم اصلي قسمت كه است ذيحجه ماه  روز دهم)اضحي( عيد قربان 
 نيازمنـدان  بـه  خورنـد و مقـداري      مي را خودشان  نآاز   مقداري. كنند  مي و گوسفند يا گاو يا شتر قرباني       شده گزاربر

  .دهند مي
  .گيرند مي جشن حج پر شكوه مراسم اصلي قسمت پايان مناسبت وز را بهر جا اين همه جهان مسلمانان

 خـود را در روزه     موفقيـت   در عيـد فطـر مـسلمانان       .اسـت  عيد كار و عمل    اسالمي دو عيد بزرگ   اين داريد كه  توجه
 جشن شكوهمند حج  مراسم را در برگزاري   اسالم و موفقيت  اسالمي امت موفقيت و در عيد قربان    رمضان ماه داشتن

  .گيرند مي
و صحرا، يا اگر      در دشت  ،فراخ ميدان  گرد يك  ،هر نقطه   مسلمانان ،اسالمي ساالنه دو جشن  اين مراسم برگزاري براي

گوينـد و خـدا    مي» اكرب اهللا« باهم همه  با شور و شادي؛شوند مي جمع  دور هم،بزرگ سالن هوا مساعد نباشد در يك  
 از پايـان   پـس . خواننـد   مـي  جماعت نماز به  پردازند و دور كعت     مي الهي شنياي به جمعي دسته سپس. ستايند  را مي 

 هـا صـحبت    نآدر برابـر     جماعـت  امام سپس. گويند  مي» اكرب اهللا«چند بار    با هم  بلند همه  با صداي  نماز، نمازگزاران 
  .يدآ مي عمل به اي ساده پذيرايي از حاضرين مراسم اين  همراهمعموالً. كند مي

  بـه .اسـالمي  و اجتمـاعي  سياسـي  از همبستگي نموداري و هم است جمعي دسته عبادت ماز عيد، همو ن  نماز جمعه 
سـر كـار     اسـالمي   هر جـا حكومـت     .است اسالمي حكومت از كارهاي  اول انها در درجه   و اداره   تشكيل ،جهت همين

 خـداي  و نيايش  با پرستش   كه را اسالمي و پرارزش  پاك اجتماعات كنند و اين   توانند اقدام   خود مي  نباشد، مسلمانان 
  .ورندآوجود  به است و صفا توام يكتا و پاكي
 كمـك  انـان  رشد معنوي  دارد و به   معنوي اثر عميق  در نمازگزاران  طرف و نماز عيد، از يك      نماز جمعه  ،نماز جماعت 

 است اسالمي ارزنده از شعارهاي  هم افزايد و بر روي     مي مسلمانان و يكپارچگي  ديگر بر همبستگي   كند، و از طرف     مي
  .كوشيد نآبايد در حفظ  كه
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  ياتآنماز 
 شـدن  و تاريك  گرفتن( ، كسوف )نآ يا همه  از ماه  قسمتي شدن و تاريك  گرفتن( در برابر خسوف   هستند كه  كساني
 دچـار وحـشت    قبيـل  از ايـن   و حـوادثي    سـيل  ،و رعـد و بـرق       صاعقه ، طوفان ،، زلزله )ان همه از خورشيد يا   قسمتي

  .بازند مي كلي خود را به گاهيشوند و  مي
 به الهي قدرت به كه است هستي عالم پر شكوه  از نظام  ديگر، نموداري  پديده  مانند هزاران  ،حوادث اين از نظر اسالم  

بينديشد و   درست حوادث اين  بشر بايد درباره   .است الهي و حكمت  قدرت» ياتآ«ها و     از نشانه  و بنابراين  مدهآوجود  
 معمـول  و ملـل   از اقـوام   بـسياري  در ميـان   كه موهومي كارهاي جاي و خورشيد به   ماه  در گرفتن  .نشود دچار واهمه 

  .كند فارغ نماز بگزارد و خود را از افكار موهوم دو ركعت: وردآاو  سوي به كند و دل خدا توجه به ٢٤ است
 عمـوم  و وحـشت   ترس مايه كه قبيل از اين  و حوادثي   سيل ،و رعد و برق     صاعقه ، طوفان ،زلزله بايد در وقت   مسلمان

در  امكانـاتي  طبيعـي  حـوادث  ايـن  و شـوم  تلخ بشر از نتايج   رهايي خدا براي  ورد و بداند كه   آخدا   سوي به  دل ،است
 خـود و ديگـران   نجـات  جويد و بـراي  اي كند، چاره استفاده بينديشد، از امكانات  او بايد تدبيري.است اختيار او نهاده 

خود را باز  رامشآبا او،  گويد و با راز و نياز   نماز بگزارد و خدا را سپاس      دو ركعت  فرصت ينكار شود و در اول     به دست
  .يابد

 بـار ركـوع     پـنج  ،بـار ركـوع    يـك  جـاي  به در هر ركعت   كه تفاوت  با اين  . مانند نماز صبح   ؛است دو ركعت  ياتآنماز  
شـود    مـي  از حمد خوانده   معموال پس  را كه  يا   يا سوره  ؛خوانيم  مي بار حمد و سوره    يك هر دو ركوع   و ميان  كنيم  مي
 بـار حمـد و سـوره        يـك  هـر دو ركـوع     و بعد ميان   رويم  مي ركوع و به  خوانيم  را مي  اول  قسمت .كنيم  مي قسمت پنج
 و به  خوانيم  را مي  اول و قسمت  كنيم  مي قسمت شود پنج   مي از حمد خوانده   معموال پس  را كه  اي   يا سوره  ،خوانيم  مي

 اي   بايـد سـوره    ،بنـابراين . شـود  تمـام  تا سـوره   خوانيم  ديگر را مي   قسمت يك ركوع هر دو   بعد ميان  و رويم  مي ركوع
  .»كافرون« مثال سوره. باشد يا بيشتر داشته يهآ ۵ كه كنيم انتخاب

  :شود مي زير خوانده ترتيب به كوتاهش شكل به ياتآنماز 
  »اكرب اهللا«

  :گوييم و مي خوانيم حمد را مي بعد سوره
  »يا ايها الكافرون  قل.الرحيم الرمحن اهللا بسم«
  !كافران بگو اي. مهرورز مهربان خداي نام به

  .رويم مي ركوع بعد به
  :گوييم و مي ايستيم  مي.داريم بر مي سر از ركوع

  »ال اعبد ما تعبدون«
  .پرستم پرستيد نمي شما مي را كه نآ
  .رويم مي دوم ركوع به

  :گوييم و مي ايستيم  مي.داريم بر مي دوم سر از ركوع
  »ما اعبد عابدون و ال انتم«

  .پرستيد نمي پرستم مي من را كه نآ شما هم
  .رويم مي سوم ركوع به

  :گوييم و مي ايستيم  مي.داريم برمي سوم سر از ركوع
و ال انا عابد ما عبدمت«  »ما اعبد عابدون  و ال انتم،

  .خواهيد پرستيد پرستم مي من را كه نآشما  هپرستيد و ن پرستيد خواهم شما مي ها را كه نآ من نه
  .رويم مي چهارم ركوع به

  :گوييم و مي ايستيم  مي.داريم برمي چهارم سر از ركوع
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  .»دين و يل دينكم لكم«
  .من مال من شما، دين شما مال دين
  .رويم مي پنجم ركوع به

  .ايستيم و مي داريم برمي پنجم سر از ركوع
  .كنيم مي  سجدهو دو بار افتيم مي بر خاك

دوم از سجده پس  .كنيم مي نماز را تمام و بعد با تشهد و سالم خوانيم مي ترتيب همان ديگر به ركعت  يك،

  دعا و قنوت
خود در نماز دعـا و راز و نيـاز           دلخواه خواهد به   مي دلش دميآ ،بر اين  عالوه. نماز بود  واجبات جا گفتيم  تا اين  چه نآ

  و اگـر فرامـوش     ؛از ركـوع    پيش ،دوم  در ركعت  ـ مخصوصاً  است و مستحب   نياز بسيار خوب   دعا و راز و    نوع اين. كند
 كـه  هـر زبـان    و به  هر عبارت  به  هر كس  ،دلخواه دعاهاي در اين . نامند   نماز مي  »قنوت«را   نآ  كه ،شود بعد از ركوع   

  .كند خواهد با خدا راز و نياز مي مي دلش

  قرآن زبان نماز به
 اسـت  قـرآن  زبـان  كـه  عربـي  زبـان  نماز را به   واجب هاي  و قسمت  و اقامه  اذان كه بوده نآاز بر   غآاز   مسلمانان روش

بايـد   همـه  جهـان  مسلمانان كه اين به  با توجه  ؛است اسالمي و امت  اسالم نماز شعار بزرگ   كه اين به با توجه . بگويند
 پر شكوه  مراسم به  با توجه  ؛است يضرور امت يك و يكپارچگي  همبستگي براي مشترك باشند و پيوندهاي   يكپارچه

نقاط  صدها هزار نفر از مسلمانان     با شركت  هر سال  كه در مكه  حج در مراسم  و نماز عيد قربان    و جمعه  نماز جماعت 
و  نماز و اذان اصلي قسمت كه است سانآنكته  اين شود، فهم  اند برگزار مي    گوناگون هاي  زبان داراي كه جهان مختلف

 لغـت  ايـن . را بفهمند نآ همه باشد كه اسالمي عمومي لغت يك به  بهتر است ،نماز است  براي موميع اعالم كه اقامه
  .خواهد بود عربي  يعني،قرآن  خود بخود لغت،اسالمي عمومي
 جملـه  ۲۹ اين  ياد گرفتن  .است كوتاه  جمله ۲۹ هم بر روي  ايم  وردهآ و اقامه  نماز با  براي كتاب در اين  كه هايي  جمله
  .است اي باشد، كار ساده داشته عالقه كه هر كس  براي،نآ روشن عنيبا م عربي

كشورها  اين  بيشتر مردم  .است عمومي و معلومات جز خارجي زبان يك به شناييآ ،پيشرفته كشورهاي امروز در عموم  
  .شود مي محسوب هر ملت پيشرفت رشد و عوامل هاي از نشانه خود يكي شنا هستند و اينآ خارجي زبان يك به

 معلومات سطح باال بردن  براي اي  ياد بگيرند خود انگيزه    عربي زبان نماز را به   اصل كه اين به مسلمانان  التزام ،بنابراين
  .انها خواهد بود عمومي

  .تر باشد سانآ نآ تا ياد گرفتن وريمآ مي سر هم بار ديگر پشت نآ كوتاه را با ترجمه  جمله۲۹ اين

  و اقامه اذان براي
  »اكرب اهللا«

  .تر است بزرگ خدا از همه
  »اال اهللا ال اله اشهد ان«

  .نيست خدايي فريدگار جهانآجز  كه دهم مي خود گواهي يافته و بر اين يابم شكارا ميآرا  حقيقت اين
  »اهللا حممدا رسول اشهد ان«

  .محمد پيغمبر خدا است كه دهم مي خود گواهي يافته و بر اين يابم شكارا ميآرا  حقيقت اين
  »الصاله علي حي«

  .نماز سوي بياييد به
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  »الفالح علي حي«
  .رستگاري سوي بياييد به

  »خري العمل علي حي«
  .كارها بهترين سوي بياييد به

  »الصاله قد قامت«
  .پا شد نماز به

  »اكبر اهللا«
  .تر است بزرگ خدا از همه

  »اال اهللا ال اله«
  .نيست خدايي فريدگار جهانآجز 

  نماز براي
  »اكرب اهللا«

  .تر است بزرگ خدا از همه
  »الرحيم الرمحن اهللا بسم«
  .مهرورز مهربان خداي نام به
  »العاملني رب احلمد هللا«

  . است خدا، خداوند جهان مخصوص ستايش
  »الرحيم الرمحن«

  .مهرورز مهربان
  »الدين يوم مالك«

  .روز پاداش دارنده
  »نستعني نعبد و اياك اياك«

  .خواهيم مي ز تو كمكو تنها ا پرستيم تنها تو را مي
  »اهدنا الصراط املستقيم«
  .ما بنما را به راست راه
  »عليهم انعمت صراط الذين«
  .ساختي خود برخوردارشان از نعمت كه نانآ راه
  »عليهم غري املغضوب«
  .شد گرفته خشم بر ايشان ها كه نآ نه
  .»و ال الضالني«

  .گمراهان و نه
  »الرحيم الرمحن اهللا بسم«
  .مهرورز وند مهربانخدا نام به
  »احد هو اهللا قل«

  .يكتا خدا، خداي بگو اوست
  »الصمد اهللا«

فريدگار جهانآ  .نياز است و بي نقص و بي  كامل،
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  »يولد يلد و مل مل«
  .شده زاييده و نه زاييده نه
  .»كفوا احد له يكن و مل«

  .بوده او همتايي براي و نه
  .»و حبمده العظيم ريب سبحان«

  .شمرم مي و پيراسته ستايم را ميخود  بزرگ خداي
  .»و حبمده االعلي ريب سبحان«

  .شمرم مي و پيراسته ستايم مي باالتر و برتر است از همه خداوند خود را كه
  .»اكرب و اهللا اال اهللا و الاله و احلمدهللا اهللا سبحان«

  .تر است بزرگ ه خدا از هم.نيست خدايي فريدگارجهانآ جز ،خداست مخصوص باد خدا، ستايش پيراسته
  »له ال شريك وحده اال اهللا ال اله اشهد ان«

  .نيست و او را شريكي فريدگار خداييآجز  كه دهم مي گواهي حقيقت بر اين
  »و رسوله حممدا عبده و اشهد ان«

  .و پيغمبر خدا است محمد بنده كه دهم مي گواهي حقيقت و بر اين
  .»حممد حممد و ال علي صل اهلم«

  .محمد درود فرست حمد و دودمانبارالها بر م
  .»و بركاته اهللا و رمحه ايها النيب عليك السالم«

  .پيامبر خدا بر تو اي و بركات درود بر تو و رحمت
  .»الصاحلني عباداهللا علينا و علي السالم«

  .كار خدا شايسته درود بر ما و بر بندگان
  .»و بر كاته اهللا و رمحه عليكم السالم«

  .خدا بر شما و بركات متدرود بر شما و رح
ما روزانه نماز ما و نيايش است اين  ؛

خدا سوي به  ؛پر مهر  خداي؛يكتا  خداي؛
هر فرازش كه نيايشي  ؛اسالم بيني  جهان از اصول گر اصلي  بيان،

و هر حركتش  .با خداست اسالم انسان گر پيوند عميق  نمايش،
  .كشاند او، مي رهبران سوي هاو، و ب راه سوي خدا، به سوي را به انسان كه نيايشي

زمين روي كاران شايسته همه او را به  ؛دهد  پيوند مي،و حال يندهآو   در گذشته،تاريخ  در طول،
  سازد، جدا مي و گمراهان  تبهكاران،ستمگران او را، از صف و صف

  .نيفتد بيراهه خدا، استوار بماند و به راست تا در راه
  !ا، برخيزجستجوگر عصر م انسان تو اي اينك

  ؛بپردازيم و سازنده زنده چنين نيايشي خيز تا با شور و نشاط، بهبر
  .سازيم پيراسته است و حقيقت جز حق و خود را از هر چه

  
   شهيد بهشتيهاي بنياد نشر آثار و انديشه :منبع
 http://www.beheshti.org/maghalat/namaz.asp :آدرس
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  .۲۴ يهآاسراء،  سوره 1
  ؟دونه من يبقي  ذلك؟مخسا، ما يقول يوم كل فيه يغتسل احدكم هنرا بباب لو ان ارايتم 2

  !شيئا دونه من ال يبقي: قالوا
  .)صحيح بخاري، كتاب نهم، باب ششم. (اياخلطا به ميحو اهللا اخلمس الصلوات مثل  فذلك:قال

بـا   برسـد كـه   اي انـدازه  به مشرق هر چيز در جهت سايه كه است اين شده  تعيين فقهي هاي ر كتابعصر د فضيلت وقت براي كه اي  نشانه 3
  .باشد مساوي نآخود 

 قرمز بـر پهنـه     رنگ صورت  به   كه افتاب اشعه باقيمانده  يعني ، شفق  آسمان، شرقي در نيمه  كه است اين در افق  فتابآ غروب قطعي نشانه 4
  .ندنما شود، باقي نمودار ميآسمان 

  .آسمان غربي از كرانه شفق كامل از ناپديد شدن پس يعني 5
  .آسمان غربي از كرانه شفق كامل از ناپديد شدن پس يعني 6
  .اداء يا قضا كند نيت كه  نآ را بخواند، بي نآ صبح از فرا رسيدن  بايد پيش،است يا عشا را نخوانده فرا رسيد و نماز مغرب شب اگر نيمه 7
  .۱۱۴ يهآهود،  سوره 8
هاي حديث شيعه نقل شده  ـ در كتاب امجعني عليهم اهللا سالمطاهرين ـ   هاي فقه شيعه و عموم رواياتي كه از ائمه   اذان و اقامه در همه كتاب9

ه ، اذان و اقامه را به همين صورت بيـان كـرده و بعـد در مـسال                 ۹۱۸ رساله عمليه توضيح المسائل نيز در مساله      . مده است آبه همين صورت    
  : درباره شهادت به واليت چنين گفته است۹۱۹شماره 

  .به قصد قربت گفته شود» اهللا حممدا رسول اشهد ان«جزء اذان و اقامه نيست، ولي خوب است بعد از » اهللا عليا ويل اشهد ان«
  .۶ يهآمائده،  سوره 10
 هـاي   از حيوان  دسته نآو   و ادرار انسان    مدفوع ، خوك ،سگ: باشد عبارتند از   لودهآ نمازگزار نبايد بدان   و لباس  بدن كه از نجاسات  برخي 11

 و همـه   انـسان  و خـون   جهد، مني   مي بيرون شود خون  ها پاره  نآ رگ اگر يك  كه است اي  اندازه به خونشان جريان سرعت كه گوشت حرام
شود و  داده غسل كه نآاز  پيش دار انسانباال باشد، مر اندازه به خونشان جريان سرعت  كه،گوشت حالل و خواه گوشت حرام  خواه،حيوانات

  .باال باشد اندازه انها به خون جريان سرعت كه مردار حيواناتي
  .۱۵۰ يهآ ،بقره سوره 12
يـا   خـوراك  بـراي  رويد، ولـي    مي از خاك  كه نهاد، يا بر چيزهايي    قبيل از اين  يا چيزي  يا سنگ  خاك را روي  نماز بايد پيشاني   در سجده  13

 تـا بـراي   خـود داريـم   همـراه  كه است اي پاكيزه خاك قطعه در حقيقت است ما معمول غالبا در ميان مهر نماز كه . شود نمي مصرف پوشاك
  .بگذاريم نآ روي پيشاني سجده 

ـ  اهللا و رمحـه  عليكم السالم : يعني،سوم سالم به توان نماز مي» سالم«در . شود  مي ناميده» سالم«و  » تشهد«از نماز    قسمت اين 14  ،هو بركات
  .اكتفا كرد

ظهـر و عـصر بـا        و در نمازهاي   خوانيم  بلند مي  توحيد را با صداي    حمد و سوره   و عشاء سوره   و مغرب  صبح نمازهاي و دوم  اول در ركعت  15
  .هستهآ صداي

  .۴۵ يهآعنكبوت،  سوره 16
  .۴۶ و ۴۵  ايات،بقره سوره 17
  .۲۶۳  صفحه،هشام، جلد اول ابن سيره 18
  .۲۸۲  ص،همان 19
  .۱۸۵  صفحه،هشام، جلد چهارم ناب سيره 20
  .۹ يهآجمعه،  سوره 21
  .۱۰ يهآجمعه،  سوره 22
  .۱۳۹ ، صفحه۲هشام، جلد  ابن سيره 23
هـا   نآ گمـان  بـه  را كـه  پيكري  غول   بكوبند تا اژدهاي   و دهل  طبل است معمول از اقوام  بسياري يا خورشيد در ميان    ماه گرفتن در موقع  24

 يـا مـاه    زمـين  سـايه  از همان  اي  و افسانه  عاميانه تعبيري است پيكر ممكن   غول اژدهاي اين. بترسانند مدهيا خورشيد برا   ماه درصدد بلعيدن 
  .است و خرافي موهوم كاري شك بدون نآ ترساندن براي زدن طبل هرحال به  ولي؛است و كسوف خسوف اصلي سبب باشد كه
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