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  .آزاد ل

 ٢٠١١ نومبر ١۵

 

 چھار  قل
 

  اين مراسم يعنی رواج نماز .دھد يکی از رکن ھای اساسی دين اسالم نماز است که اساسات اين دين را شکل می

مغرب  ، عصر، ظھر، از دين يھود و عبادت يھودی ھا اقتباس شده و محمد پايه ھای آنرا در پنج وقت صبحخواندن

  .اسری و چندين آيت ديگر قرآن گنجانيدۀ  سور٧٩ و ٧٨ء در اسالم گذاشت و در آيات و عشا

تاريخ ملت  «ر کتابد) بروکلمن(شکل واضح بيان نشده است و نظر به نوشته ه ن تعداد نماز ھای روزانه بآدر قر

که به مدينه آمد به تقليد از يھوديھا  زانه دو مرتبه و زمانیکه در مکه اقامت داشت رو  محمد ھنگامی»ھای اسالم

 اعراب ۀحمانران و کشتار بيرگکه دين اسالم بر اثر ھجوم  غارت گذارد و بعدا ھنگامی روزانه سه مرتبه نماز می

 ت سوره ھود و آي١١۴ھمچنان در آيات . راتبه در شبانه روز افزايش دادندنج مبدوی وسعت پيدا نمود نماز را به پ

 طه که اولی به پا داشتن نماز را دو طرف روز و دومی نماز را پيش از طلوع خورشيد و بعد از غروب ۀ سور١٣٠

و ديگر کتب ) مشکات المصباح(ين يھود است  به روايت کتاب مذھبی ئ تقليد آۀ نشان دھند،کيد نموده استأآن ت

  :توان گفت احاديث  می

 او ، موسی به محمدۀن نمود اما نظر به تو صيي رکعت نماز در شبانه روز تعي۵٠ برای مسلمانان ء خداوند در ابتدا

فت سر انجام خداوند موافقت نمود که مسلمانان فقط پنج بار ندين بار که مدتی زمانی را ھم گر نمودن با خدا چابا دعو

آن و اقتباس ھای که از اديان ديگر نموده است در  اساسات اسالم و تھداب قرۀھر صورت در باره ند بنماز بگذار

در کتاب .......دازيم به ھمين نماز پر فعال می. صحبت خواھيم داشت) کتاب ھای آسمانی (بخش جداگانه زير عنوان 

 نماز عملی است که مسلمان پنج بار در خوانيم که نماز ستون دين اسالم است و ھای دينی و روايات مذھبی می

 از گناھانش اظھار ؛نمايد و راز و نياز بندگی بنمايدايستاده و عبادتش را  شبانه روز با طھارت در مقابل خداوند

شود  که در نماز ايستاده می ی اين ملحوظ مسلمان وقتیرو..... پشيمانی نموده و لطف و کرم خداوند را طالب باشد 

  .خواند آن را میز قری ائسوره ھا

خواند نمی فھمند برای شان چگونگی خواندن سوره ھا مھم نبوده و  ی را که میئاغلبا مسلمانھا چون مفھوم سوره ھا

ی را ئخواند آيات و سوره ھا کنم وقتی مسلمان نماز می من فکر می. جا می آورنده م خود شان عبادت را ببه زع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ۀن را که به کلمرآاظھار بندگی و عجز نمايد اما در ذيل من چھار سوره ای از قبايد بخواند که شکل نيايش داشته و 

نيايش   مسلمان در وقت نماز  به خداوندۀنويسم تا فھميده شود بند  فارسی آن میۀجمشروع شده با تر) بگو( يعنی قل

دھد که  مسلمان  در وقت  شروع شده است چنين معنی می) بگو(دارد يا امر ؟؟ چون  اين چھار سوره با قل می

يد به اين چھار قل ئتوجه فرما........ کند بگو که  دھد و امر می خواندن اين آيات  در وقت نمازبه خداوند دستور می

 ):بگو(يا 

آنچه را شما  (٢آيت .ال اعبد ما تعبدون ) ای کافران  بگو (١ - آيت- يايھاالکفرون  قل: آن الکافرونقر ١٠٩ ۀسور  

و ال انا ) ستيدمی پرستم می پرن  مو نه شما آنچه را (٣آيت  .و ال انتم عبدون ما اعبد) ستمنمی پر من ستيدمی پر

و  (۵آيت . و ال انتم عبدون ما اعبد)  می پر ستم آنچه را شما پر ستش کرده ايدو نه من ھرگز (۴آيت . تم عابد ماعبد

 آئين شما برای )حال که چنين است (۶آيت . نکم ولی دين لکم دي) کنيد ستم پر ستش مینه شما آنچه را که من می پر

  ) برای خودم خود تان و آئين من

خداوندی  (٢هللا الصمد آيت) ت خداوند يکتا و يگانه اس: بگو (١آيت. ھو هللا احد:قل – االخالص  - قرآن ١١٢سوره 

ولم يکن له کفوا احد )  نزاد و زاده نشد "زگرھ " (٣آيت –لم يلد و لم يو لد ) کنند که ھمه نياز مندان قصد او می است

  )ه شبيه و  مانندی نبوده استگا و برای او ھيچ ( ۴ آيت–

. من شرما خلق ) برم به پروردگار سپيده صبح پناه می: بگو  (١ اعوذ برب الفلق آيتقل آن الفلققر ١١٣ۀ سور

ر ھر موجود شرور ھنگامی که شبانه وارد و از ش( ٣و من شر غاسق اذا وقب ) از شر تمام آنچه آفريده است(٢آيت

  )ورزد  و از شر ھر حسودی ھنکاميکه  حسد می (۴و من شرالنفثت فی العقد ) شود می

به مالک و  (٢ملک الناس ) برم به پروردگار مردم پناه می: بگو (: ١اعوذ برب الناس   :قل  قر ان الناس١١۴ ۀسور

الذی ) از شر وسوسه گر پنھانگار (۴من شرالوسواس الخناس ) مردممعبود  "خداو"به  (-٣اله الناس )حاکم مردم

 )خواه از جن باشد يا انسان (۵من الجنه والناس ) کند ه درون سينه انسانھا وسوسه میک (۵يوسوس فی صدور الناس

 عوام خواند يعنی طرف مخاطب او خدا است نه مردم تو جه بايد نمود که مسلمان اين سوره ھا را در وقت نماز می

 .و دستور ګيرنده

  اينۀ عالوهشود که بنده در وقت ادای نماز ب  فارسی آن فکر میۀجم متن عربی  سوره ھای ذکر شده وترباخواندن

که چندان شايستکی از ديد ) بکو (کند دھد و امر می وند میدارد يک نوع ھدايت ھم به خدا که نيايش و زاری نمی

خداوند روزانه پنج وقت رجوع و با ابراز اخالص خود اظھار اطاعت و ه بايد بنام آدم که ه اسالم برای موجودی ب

. در فھم اين سوره ھا کمکم نمايند)  عالمان دين مبين اسالم(رانمايه و گ ندارد؟؟؟؟ اميد است نويسندکان ،بندګی نمايد

 يات ھموطنان؟؟؟؟؟؟؟؟منتظر نظر

 

 اپ لندن چ١٩۵٠تاريخ ملت ھای اسالم نوشته بروکلمن: خذ آم
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