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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ٣٠
  

 منزلت  نماز مقام و
 

به  و شود ذات الھی محسوب می جھت  تقرب به يلايکی از بھترين وس داشته  و د اديان ابراھيمی وجوۀدر ھمنماز 

رچه گ است که از آغاز خلقت انسان وجود داشته، ایتاين عباد کھن ترۀنماز  از جمل:  توانيم صراحت تام حکم کرده می

  . متفاوت بوده است  ی ادای آن  در ھر زمان  مختلف وگونگچ

الَِة يَربِّ اْجَعْلنِی ُمقِ «: فرمايد   مین در مورد ألش اکه قرآن عظيم عتی بدون نماز نبوده است طوریين وشريچ ديھ َم الصَّ

يَّتِی َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُدَعاء  ز پروردگارا و دعاى مرا ي پروردگارا مرا برپادارنده نماز قرار ده و از فرزندان من نَوِمن ُذرِّ

َكاِة َوَكاَن ِعنَد َربِِّه َوَكاَن يَأُْمُر أَ «: ديگو ن میيل خداوند چني به حضرت اسماعتين آيا در ايو » ريبپذ اَلِة َوالزَّ ْھلَهُ بِالصَّ

  . ».بود] رفتار[دهيداد و ھمواره نزد پروردگارش پسند   خاندان خود را به نماز و زكات فرمان مىَمْرِضيًّا

ونه گ  صفوت عارفان و سلوك سالكان است، ھمان،نماز خلوت عاشقان. مان وشكوه انسان استياز بندگان، نشان اينماز ن

اٍت ِمن قَْبِل يَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم َوالَّذِ يَن آَمنُوا لِيَْستَأِْذنُكُم الَّذِ ييَا أَيُّھَا الَّذِ «: ديفرما م میيكه قرآن كر َن لَْم يَْبلُُغوا اْلُحلَُم ِمنُكْم ثاََلَث َمرَّ

َن الظَّھِ يَصاَلِة اْلفَْجِر َوحِ   بَْعِد َصاَلِة اْلِعَشاء ثاََلُث َعْوَراٍت لَُّكْم لَْيَس َعلَْيُكْم َواَل َعلَْيِھْم ُجنَاٌح بَْعَدھُنَّ َرِة َوِمنيَن تََضُعوَن ثِيَابَُكم مِّ

ُ َعلِ  ُ لَُكُم اآْليَاِت َوهللاَّ افُوَن َعلَْيُكم بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاَّ د غالم و ي باد قطعاً يا مان آوردهي  اى كسانى كه امٌ يٌم َحكِ يطَوَّ

ش از نماز ياند سه بار در شبانه روز از شما كسب اجازه كنند پ دهيبلوغ نرس] سن[زھاى شما و كسانى از شما كه به يكن

سه ھنگام برھنگى شماست نه بر ] نيا[د و پس از نماز شامگاھان يآور رون مىيھاى خود را ب مروز كه جامهيبامداد و ن

ات يخداوند آ] ديئو با ھم معاشرت نما[د يگر بچرخيكديگرد ] سه ھنگام[ن ير از ايكه غست يشما و نه بر آنان گناھى ن

  .» .كار است دهيكند و خدا داناى سنج ان مىيگونه براى شما ب نيرا ا] خود[

ات قرآن يتوان در آ اد خدا است، نماز سبب رستگاری و مواظبت بر نمازھا را میيھا، نماز   آرامش دلۀياد خدا ماي

 و كسانى كه بر َن ھُْم َعلَى َصاَلتِِھْم يَُحافِظُونَ يَوالَّذِ «: ت استيه رستگاری بشريجو كرد و دانست كه نماز ما و جست

مان يى كه اھمان كسان/ َن آَمنُوْا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُھُم بِِذْكِر ّهللاِ أاَلَ بِِذْكِر ّهللاِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ يالَّذِ «و » ورزند نمازشان مداومت مى

  .».ابدي اد خدا دلھا آرامش مىيرد آگاه باش كه با يگ اد خدا آرام مىيشان به ياند و دلھا آورده

  

  اءعليه السالم ينماز وانبــ

 : آدم عليه السالم ونماز

ن  ي اولۀاز جملحضرت آدم فرمايند که  می» فَتَلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكلَِمات«  تير آيم الشان  در تفسين  قرآن عظيمفسر

 .  نماز شد یار  مأمور به اداگ از نوع  بشر بود که  از جانب پروردھاانسان
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ات  موثوق در دست يب بود  رواياوقات آن به چه ترت عدد ركعات و ط ويشرا به چه شکل وچه  و كه چگونگى ني ولى ا

ت  وى ھمراه با حكم يمسؤول بوده و شرع جا آوردن نماز مكلّف وه براى ب ن است كه آدميت دارد ايآنچه اھم.  ستين

  . نماز بود

 :نــماز ه السالم ويس عليادر

 . آوردیجا مه شنا بوده،  ونماز را بآه السالم   با عبادت  نماز يالن نوح  علکس عليه السالم پدر يادر

  :نماز ه السالم  وينـــوح عـل

تا   اطاعت اری يکگازپرورد: مان گرفتياء پيانبــۀ ھم وبزرگ از نوح  دارد  که پروردگار ید ميک  تأیات اسالميروا

منكر  نھى از امر به معروف و ز خداى مھربان حضرت نوح را به نماز وين نند، وي گزیاز شرك دور ند  ويجو

 .حرام دعوت كرد ت حالل ويرعا و

  :نماز م عليه السالم  ويابراھ

ناى ملك يب ، موّحد و ، مخلّص ، مخلِص ، صالح ميحل ، اءيبد، پــدر انيه السالم  وقھرمان توحيم عليحضرت ابراھ

 ل را از شھر شام حركت دادياش اسماع رخوارهيفرزند ش ار، ھـــاجــــر وگفرمان پررورد شود ـ به اد مىيملكوت  و

ار گپرورمادرش را بناء به خواست  رخوار ويش پس آن طفل. ديگاه كعبه رسيمود تا به جايبه داللت پروردگار راه پ و

 سپس از ھمسر مھربان خداحافظى!!   اده كردياى از آب پ مانهيپ مختصرى طعام و علف با آب و ن بىيدر آن سرزم

به كجا  روى و چرا مى: داشت عرضه م را گرفت وي ابراھن وقت ھـــاجــــر دامنيادر . بازگشت نمودۀ اراد كرد و

 گذارى؟ علف به كه وامى  وآب بى نيزم ن دشت مخوف  ويخواھى رفت؟ ما را در ا

ن طفل گرسنه را يا كه تو و نيا:  فت گھاجر  با آرامشى  خاّص  به ده گرفت ويم عليه السالم التماس ھاجر را ناديابراھ

  .گذارم ابان مىين بيدر ا

ِم َربَّ ي َزْرع ِعنَد بَ یِر ذِ ي بَِواد غَ یتي أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ یَربَّنَا إِنِّ    « الَةَ يقِ ينَا لِ تَِك اْلُ◌مَحرَّ  )٣٧: م  يابراھ( . »  ُموا الصَّ

ن كه يبراى ا!  پروردگارا. تو قرار دادمۀ سوزان در كنار خان ابانى خشك ويفرزند خود را در ب من زن و!  پروردگارا

 . نماز به پاى دارند

خداوند  .از حضرت حق داشتار مھمى يد درخواستھاى بسيبزرگوار يکی از پيامبران الھی  به نقل از قرآن مج ميابراھ

 : ن بوديكى ايدرخواستھاى آن مرد بزرگ ۀ را اجابت فرمود، كه از جمل) ع(م يمھربان تمام دعاھاى ابراھ

الَِة َوِمْن ُذرِّ ي ُمقِ یَربِّ اْجَعْلنِ (    ) ٤٠: م  يابراھ . (  َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُدَعاءِ یتِ يَم الصَّ

  . ريتت بپذيعنا شگاه لطف ويدرخواست مرا به پ نماز قرار ده  وۀ پــا دارند رفرزندانم را ب من و!  پروردگارا

 :نمـــاز و) ع(ــل ياســـماعــــ

 : ديفرما ل مىيحضرت اسماعۀ كتاب الھى دربار

الَةِ أْمُ يَوَكاَن * اً يَرُسوالً نَّبِ  َل إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكانَ ي اْلِكتَاِب إِْسماعِ یفِ  َواْذُكرْ «  َكاِة َوَكاَن ِعنَد َربِِّه  ُر أَْھلَهُ بِالصَّ َوالزَّ

 )۵۵ ـ ۵۴: م يمر ـ  ۀسور(   » ايَمْرضِ 

امر  ، و قي از حقا بر دھندهخ،  حقۀ ، فرستاد مانيوفادار به پ:  ده بودياد آر كه داراى اوصاف پسنديرا به  لياسماع«

 . »ھا از او خشنود بود  كه خداوند در تمام برنامهاى بود بنده و ، زكات فرزند به نماز و  زن وۀكنند

 نماز م ويابراھۀ ياى از ذرّ يانب عقوب وي اسحاق و

  : ـــديفرماين مأم الشيم عظيقرآن كر

ةً  * نَ يْعقُوَب نَافِلَةً َوُكالًّ َجَعْلنَا َصالِحِ يلَهُ إِْسَحاَق وَ  َوَوھَْبنَا «  َراِت َوإِقَاَم يِھْم فِْعَل اْلخَ يإِلَ  نَاينَا َوأَْوحَ ْھُدوَن بِأَْمرِ يَوَجَعْلنَاھُْم أَئِمَّ

الَِة َوإِ  َكاِة َوَكانُوا لَنَا َعابِدِ  تَاءَ يالصَّ  »   نَ يالزَّ
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  .  ) ٧٣ ـ  ٧٢:  ايانب ( 

،  ميق مقام نبوت قرار داديال سته ويشا و ھمه را صالح م ويعقوب را عطا كرديفرزند انش   ، اسحاق و ميبه ابراھ ما«

رات يخ عبادات و كو از انواعيھر كار ن ، و ت كننديم تا مردم را به امر ما ھدايديبرگز ى خلقئشواينان را به پآ و

 ». نان براى ما بندگان سربه فرمان بودنديا و ، مياداى زكات را به آنان وحى كرد نماز وۀ مخصوصاً اقام

  :نماز ه السالم ويب عليشع

پروردگار با عظمت ما  .  خلق بودند متجاوز به حقوق حق و   وی وطاغیاغي ن مردمى آغشته په فساد،يَمد مردم

م يقرآن عظ.   ضاللت نجات دھد از گمراھى و ان آنان مبعوث به رسالت فرمود، تا آنان رايرا در م) ع(ب يحضرت شع

  : د  يفرمايالشان  م

َ يباً قَاَل يَن أََخاھُْم ُشعَ يَمدْ  َوإِلَى «  یر َوإِنِّ ي أََراُكم بِخَ یإِنِّ  َزانَ ياَل َواْلمِ يُرهُ َوالَ تَْنقُُصوا اْلِمكْ يلَُكم ِمْن إِله غَ   َماا قَْوِم اْعبُُدوا هللاَّ

  اأْلَْرضِ یثَْوا فِ اَءھُْم َوالَ تَعْ يَوالَ تَْبَخُسوا النَّاَس أَشْ  َزاَن بِاْلقِْسطِ ياَل َواْلمِ يا قَْوِم أَْوفُوا اْلِمكْ يوَ * ط يُمحِ  ْوميُكْم َعَذاَب يأََخاُف َعلَ 

ِ خَ يبَقِ * َن يُمْفِسدِ    .)       ٨۶ ـ ٨۴:  ھود (   ظيُكْم بَِحفِ يَوَما أَنَا َعلَ  نَ يٌر لَُكْم إِن ُكنتُم ُمْؤِمنِ يُت هللاَّ

ن ياز جانب حضرت حق چن نياو به مردم مد.  ميب را فرستادين برادرشان شعيى مردم مدئراھنما ت ويھدا براى« 

ترازو به  مانه ويپۀ ليآنچه را به وس ، و ستيى نئجز او خدا راي، ز دين را بپرستيخداى جھان آفر!  عهاى جام:  گفت

انت به يخ د از راه تقلب ويخواھ مى چرا.  دھم ر شما را به شما نشان مىيمن خ.  ديد از آن كم مگذاريفروش مى مردم

ى ئ، جنس ترازو ديمانه را پر بدھيپ!  ، ھاى اى ملت انمترس ر مىيروز فراگ ؟ من شما را از عذاب ديئفزايثروت خود ب

 » . ديبردار تجاوز به حق مردم دست از گناه و ، و ديبدون كم گذاشتن به مشترى ارائه كن را

من . ديمان ھستيشماست اگر اھل ا مقرراتش بر شما حالل دانسته به نفعۀ يد آنچه خداوند در سايترد بى!  نيمد مردم

  . بس ھاى خداست و غ برنامهيمن تبلۀ فيوظ ، شما را از تجاوز ندارمقدرت بازداشتن 

ھاى او موضع سختى يدلسوز و بين در برابر شعيمدۀ ، ولى جامع آخرت مردم بود ا وير دنيب ضامن خيشع ميتعال

جاست كه نيب ايعج  و اپرستى بردارنديدن شھوت و ھوس و ھوا و دست از رند ويت حق را بپذينخواستند ھدا گرفتند و

ۀ ، باز دارند علم داشتند كه نماز ن معنايدانستند وبه ا ب مىينماز شعۀ جيم آن بزرگمرد الھى را نتيتعال و ھا تمام برنامه

 : ب گفتنديآنان به شع . منكرى است  وءنمازگزار از ھر فحشا

شِ  مُ ي أَْمَوالِنَا َما نََشاُء إِنََّك ألنَت اْلَحلِ یأَو أَن نَْفَعَل فِ  ْعبُُد آبَاُؤنَايُب أََصالتَُك تَأُْمُرَك أَن نَْتُرَك َما يا ُشعَ ي قَالُوا «    »  دُ يالرَّ

 . )٨٧سوره ھود آيه (

از ھر راھى كه  ، و خود آزاد ھاى مالى در برنامه م ويما در پرستش معبودھاى پدران خود ثابت قدم!  بيشع اى

 .  ميفروش م مىياراده كن ھر صورت كهبه  م ويآور م ثروت به چنگ مىيبخواھ

فروش ما را عوض  د وير خريمس برگردانى و اكانمانين نيئك كرده كه ما را از آيبه نظر ما آنچه تو را تحر!  بيشع اى

 درستى زدارى در حالى كه ما تو را مرد بردبار وياست كه با ما سر ست آور به راستى تعجب.  كنى نماز توست

 . ميدان مى

ن يپرست مد اما مردم شھوت فساد بود، منكرات و  وءاز فحشاه بازدارند تگر ويھدا نماز رشد دھنده و ! بلی

ن ياطيحصار مستحكم از شّر ش ن دژ محكم ويات را با ايحۀ ريدا و نى داخل شوندين حصن حصيخواستند در چن نمى

 . محفوظ بدارند مصون و خطرات و

 :نماز ه السالم  ويموسى عل

که  يزمان:  د يفرما ین  مأم الشيقرآن عظ.   آيدشمار میه  عليه السالم يکی از پيامبران  اولوالعزم  بیحضرت  موس

ار پا عظمت  گ پروردی، صدا ديطور رسۀ منطق و نايمصر به وادى س ن وير مدي عليه السالم، در مسیحضرت  موس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 یإِنَّنِ * وَحى ياْختَْرتَُك فَاْستَِمْع لَِما  َوأَنَا.   »َك إِنََّك بِاْلَواِد اْلُمقَدَِّس طُوىً يْعلَ  أَنَا َربَُّك فَاْخلَْع نَ یإِنِّ * اُموَسى ي« :   شنود  یرا م

ُ الَ إِلهَ  الَةَ لِِذْكرِ یإاِلَّ أَنَا فَاْعبُْدنِ  أَنَا هللاَّ   .ی َوأَقِِم الصَّ

ز جز من قطع عالقه ياز ھمه چ (رون كنيمن پروردگار تو ھستم، بوت ھای خويش را  از پاى خود  ب!  اى موسى

 . اكنون در وادى مقدسى ، چون ھم )نما

 : شود گوش فرا ده ن به آنچه به تو وحى مىيام، بنابرا دهيمن تو را به مقام شامخ رسالت برگز

اد ينماز را به خاطر  ر وير عبادت من قرار گيدر مس ، پس مرا اطاعت كن و ستيى كه جز من نئ، خدا كتايمنم خداى 

 . من به پاى دار

ت آن يحاكم سازد و زنده مى اد حضرت محبوب را در دليباطنى اقامه شود  ط ظاھرى وينماز كه ھمراه با شرا ! آرى

ن در ياطيكند به طورى كه انسان از شّر ش جاد مىيھمه جانبه در قلب ا تىيامن گستراند و اخالق مى اد را در اعمال وي

 . شود ن مىيآخرت آدمى تضم ا وي، سعادت دن تين امناز بركت آ رود و الھى مى تيمصون

 :نـــمـــــاز لقمان و

الَةَ َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعنِ یبُنَ  اي «:فت گ یش ميم به پسر خويلقمان حک اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ ذلَِك   أَقِِم الصَّ

 . )١٧ :ت آي لقمان ۀسور(»  اأْلُُمور ِمْن َعِزمِ 

در برابر حوادث بردبار  كن و نھى از منكر در جامعه اقدام به امر به معروف و نماز را به پاى دار و!  اى پسرم

  . اى از عزم ثابت مردم بلند ھّمت است صبر در راه ارشاد مردم نشانه ، كه تحمل و صبور باش و

 :نماز ه السالم ويداود عل

 یم   داشت وی  متعددیش  محرابھايه  السالم در منزل خويد علوداو: مده است  آیمت اسالاي  وروایخ اسالميدر تار

 .ار مشغول گردد  گاد  پرورديش به ي خوۀنج از خانگخواست تا  در ھر  

 را  یساعت:   م كرده بوديش  را به  چھار مرحله تقسي خوۀه السالم اوقات روزانيد علوداو: در روايات اسالمی آمده است

ا يكنار در و مناجات د ر دل كوھھا  را  براى دعا وی، ساعت فرزندش  را  براى زن ویساعت ، ّل مشكالت مردمبراى ح

  . عبادت در كنار محراب  را  براى انس با محبوب در خلوت منزل ویھا و ساعت

  :نماز ه السالم  ويمان عليسل

  او شبھا یرد  ول کیف دست خود امرار  معاش  مک ۀلآبکه از  یه السالم  در حاليمان  عليکه سل:   استیت اسالميروا

 . ار مشغول  بود گ  پر از شک بود  ، په عبادت  پروردشيدر حالى كه  چشم ھا د ،استي ایش ميار خوگاه پروردگشيبه پ

  :نماز ونس عليه السالم  وي

 .فرمود ناه  منع میگشرک کفر و را از  يکتا پرستی  استوار بود،  ومردم  ۀنس عليه السالم ھميشه بر پايپيام ودعوت يو

ى كه آن حضرت را از ئبه مخالفت برخاستند تا جا با وى دند ويم الھى او تكبر ورزيولى بعضی از مردم در برابر تعال

 سپس آنان را رھا ن نمود وي نفرنواي ندر نھايت حضرت يونس عليه السالم جھت نابودى قوم. د ساختنديت خود نااميھدا

 . ى رفت كه مردم به او دسترسى نداشته باشندئ جابه كرده و

عذاب را با قدرت  شگاه حق برگشته ويپ نوا بهينۀ افت، معلوم شد جامعيبه منطقه بازگشت زندگى مردم را عادى  چون

 . اند قّوت توبه از خود دور كرده و

خداوند .  شكم ماھى جاى گرفت را ديان امواج دريد از ميدان چنانكه مى غضب منطقه را ترك كرد و با خشم و پس،

ْوِم ي بَْطنِِه إِلَى یلَلَبَِث فِ * َن يفَلَْوالَ أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمَسبِّحِ   «: ديفرما مى انين بيعلت نجاتش را از آن زندان مھلك چن

 . امت در شكم ماھى مانده بودينه تا قيئ، ھر آ ح نبودي   پس اگر او اھل تسب. »ْبَعثُونَ ي

 : نماز و)  ع(ا يزكر
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 : ديفرما ا مىيد در باب نماز زكريقرآن مج

عاِء  عُ يبَةً اِنََّك َسميطَ  ةيا َربَّهُ قاَل َربِّ ھَْب لى ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ يَدعا َزَكرِ  ھُنالِكَ «  َصلُى فِى يقائٌِم  ھُوَ  فَناَدْتهُ اْلَمالئَِكةُ وَ * الدُّ

قاً بَِكلَِمة ِمَن ّهللاِ وَ مُ  ىيحْ يبِ  بَشُِّركَ ياْلِ◌محراِب اَنَّ هللاَ   » . ِمنَ  اً ينَبِ  َحصُوراً وَ  داً وَ يسَ  َصدِّ

ش يمرا از لطف خو!  پروردگارا : ، عرضه داشت م مشاھده كرديات حق را نسبت به مريا عنايآن ھنگام كه زكر در

 . بندگانىۀ خواستۀ كنند ، ھمانا تو اجابت فرزندانى پاك سرشت عطا فرما

كه ھمانا خداوند ترا به والدت  ستاده بود فرشتگان به او بشارت دادنديه در محراب عبادت به نماز ادر حالى ك ايزكر

پارساست  شوا ويت مردم پيز در راه ھدايخود ن سى گواھى خواھد داد ويع امبرىي، فرزندى كه به پ دھد ى مژده مىيحي

 . شتگان استيامبرى از شايپ نزد و

 :نماز سى عليه السالم ويع

ب مسائل يطھارت بود، از عجا م كه داراى مقام عصمت ويمادرش بی بی مر سى عليه السالم ويستان حضرت عدا

 . روزگار است

امتھا به طور مكرر به  تيدر جھت ھدا گران ويبراى عبرت د ار با عظمت ما براى نشان دادن قدرت خود وگپرورد

 .ورده است آعمل ه اراتی را بن اشأمادرش در قرآن عظيم الش داستان عبرت انگيز پسر و

در آن  ات حضرت عيسی عليه السالم  سخن گفتن او در گھواره پس از ساعاتى چند از والدت است كهيب حيعجا از

 : اشاره فرمود كه من مأمور به نمازم ن معنايبه خصوص به ا ه را براى مردم بازگو كرد ويق الھيگفتار، حقا

لوِة وَ  نَما ُكْنُت وَ يُمباَركاً اَ  َجَعلَنى وَ * اً يَجَعْلنى نَبِ  َى اْلِكتاَب وَ اِنّى َعْبُدّهللاِ اتانِ  قالَ «  * اً يحَ  الَزكوِة ما ُدْمتُ  اَْوصانى بِالصَّ

 ـ ٣٠ات  يآم  يمر سوره (» اً يحَ  ْوَم اُْبَعثُ ي ْوَم اَُموُت وَ ي ْوَم ُولِْدُت وَ يالسَّالُم َعلى  وَ  * اً يْجَعلَنى َجبّاراً َشقِ يلَْم  بَّراً بِوالَِدتى وَ  وَ 

٣٣( 

ھر كجا  ام و به شرف نبّوت آراسته و ت شدهي، به من كتاب آسمانى عنا ميخداۀ ھمانا من بند: در گھواره گفت )ع(سىيع

من مأمورم . بپردازم زكات مال ام دستو دارم نماز را به پاى دارم و من تا زنده. رحمتم و بركتۀ يان مايباشم براى جھان

روزى كه در  رم ويم روزى كه مى ا آمدم ويروزی كه به دن سالم حق بر من. از شقاوت دورم كى كنم وي نبه مادر

  . شوم مى امت مبعوثيق

  :نماز و) ه وآله وسلميصلى هللا عل( محّمد

 .استچ دين آسمانی به اين عظمت  ذکر  نيافته يمسائلى كه در باب نماز در در دين مقدس اسالم بيان يافته است در  ھ

شود  آداب الھى مؤّدب مى ـّتى كامل است كه در پرتو آن انسان بهيواقع قـتى جامع ويدردين مقدس اسالم  حق نماز

  . ديمايپ را مى قتيحق عشق و قت ويطر عرفان و كمال و ق رشد ويطر و

، انسان را تا مقام رديمخصوص به خودش انجام بگ طي است كه اگر با شرای چنان عظمتیدر دين مقدس اسالم دارا نماز

 . دھد وصال محبوب ابدى پرواز مى قرب و

  :فرضيت نماز

ان الصالة  « توآي) بر پاداريد نماز را با تمام حقوق آن(» واقيموا  الصالة « : متبرکه تفرضيت نماز بر اساس حکم آي

رديده گثابت ) ، فرض  کرده شدهھمانا نماز بر مؤمنان در وقتش ) (١٠٣: النسا ء (» کانت علی المومنين کتابآ موقوتا 

  .است 

  ) خواند که نماز نمی سالم نيست در اسالم  برای کسی( » ال سھم فی اال سالم لمن ال صالة له« : حديث 

ن پنچ يالبته تعي. از آغاز بعثت  ادا می نمودند  را نماز  عبادتيست که پيامبر  صلی هللا عليه وسلم واصحاب کرام  آن

، رديدگ پنچاه نماز تشريع ءمطابق روايات اسالمی   ابتدا. رديده گاز بعد از شب معراج تثبيت وفرض وقت برای ادای نم
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خواست پيامبر بزرگوار اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم  به پنچ نماز  يوميه تبديل  شد وخداوند فرمود که در  در ولی با

  .ھمين  پنچ  نماز اجر پنچاه  نماز را قرار خواھد  داد 

ار  با عظمت ما  حضرت  محمد صلی هللا گنيم سال قبل  از ھجرت پيغمبر صلی هللا عليه وسلم  به مدينه ، پرورد و يک

 نماز پنچ وقت  را برای ۀردانيد ، که در اين وقت تحفگرفته  به مالقات خود شرفياب  گج بر اعليه وسلم  را  به معر

از آن  حضرت جبرئيل  فرود آمد برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم اوقات بعد . ء فرمود ی هللا عليه وسلم عطاپيامبر صل

  ختم . انه  را آموخت گوترتيب  ادای  اين  نماز ھای  پنچ 

  

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  جرمنی-رهل مرکز کلتوری دحـــــق الومسؤ

 

 


