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 اعوذ باهللا من الشيطن الرجيم
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
  طريقه انجام نمازهاي پنجگانه

  
  

از پيامبر ابراهيم به پيامبر محمد رسيده است و محمد در اين مورد پيرو ابراهيم بوده )  حج – روزه – زآات -نماز( چهار شعار ديني
يك آيه هم پيدا نمي شود آه . پيامبر خدا فقط به  عبادت خدا دعوت ميكرداين چهار شعار قبل از ابراهيم نبوده است؛ مثال نوح .است

اين چهار منسك جزو آداب دين است و آداب دين آموختني است و ما در مورد اين چهار . نماز بخوانيد: نوح به پيروانش گفته باشد 
  .منسك تابع ملت ابراهيم هستيم

  
  .پيروي کن، يکتاپرستي؛ او هرگز مشرک نبود* که از دين ابراهيموحي کرديم ) محمد(   سپس ما به تو [16:123]

  
  

و ) تحريف(اما بعد از مدتي آنها نماز را ضايع .نماز در تمام اديان آسماني بعد از ابراهيم بوده است و همه آنها نماز به جا مي آورده اند
  .ترك آردند

  

  
  

آنها . را ضايع آردند و از شهوات خود پيروي نمودند) ارتباط با خدا( آه نمازها پس از آنها، او نسل هايي را جايگزين آنان آرد] ۵٩:١٩[
  .از نتايج آن رنج خواهند برد

  
. و از نتايج آن رنج ميبرند زيرا آه مناسك مذهبي هديه اي است از طرف خدا به جامعه  بشريت. مسيحيان نمازها را گم و ضايع آردند
افرادي مثل . هميشه عده اي بوده اند آه نماز را حفظ آرده اند. به خداي مهربان نزديكتر استهر جامعه اي آن را حفظ آند بيشتر 

بطوريكه نصرانيان فعلي در سوريه و حلب در حال حاضر دقيقا مثل ما نماز .آن را حفظ آردند) شاخه اي از مسيحيان(نصرانيان 
حفظ نماز  .مازشان را دقيقا  با همان حرآات به جا مياورندو همچنين يهوديهاي مسكو هنوز هم ن)  رآعت در روز١٧(ميخوانند

همانطور . اگر ما اينقدر  بي مسئوليت باشيم آه نمازها را گم آنيم نماز نخواندن شايسته ماست. مسئوليتي است بر دوش خودمان
در نمازشان ياد محمد و حسين مي آه مسيحي ها نمازها را گم آردند و عده اي از مسلمانان فعلي هم نمازها را ضايع آرده اند و 

مسلمانان به خاطر بيحرمتي به نماز و قائل شدن شريك براي خدا از نتايج اين بيحرمتي در حال . افتند نماز نخواندن شايسته آنهاست 
 برعهده آن نسل بلكه. طريقه نماز خواندن در هيچ آدام از اديان الهي در داخل آتابشان نيامده است.حاضر رنج ميبرند و خواهند برد

  .پدر ومادر بايد طريقه نماز خواندن را به بچه هايشان بياموزند.گذاشته شده  است
  

  
ما از تو . را به جا آورند و صبورانه در انجام آن ثابت قدم باشند) ارتباط با خدا(بايد به خانواده خود سفارش آني تا نمازها ]  ٢٠:١٣٢[

  .پيروزي نهايي متعلق به پرهيزآاران است. تو را فراهم مي آنيمروزي نمي خواهيم؛ ما هستيم آه روزي 
  

  .به طور مثال هنوز در جامعه مسيحيت بعضي آداب ديني مثل تشكر از خدا قبل از غذا خوردن به جا مانده است
  

  :نماز يعني دعاي ارتباطي 
  



 ٢

  
ن را بپرستيد و اعمال پرهيزآارانه انجام دهيد، باشد آه اي آساني آه ايمان داريد، به رآوع رويد، سجده آنيد، پروردگارتا]  ٢٢:٧٧[

  .موفق شويد
  

 تعليم مى دهد که ابراهيم بدون  بار در شبانه روز انجام ميشود قرآن۵) قيام و سجود و رآوع (نماز سيستم مشخصي است آه طي
تمام جوامع عرب قبل و بعد از . ى خواندندرا مخالفان محمد هم م) نمازى(دعاى ارتباطى.شک بنيان گذار اسالم به روش امروزى است
از اين قرار، ابو لهب، ابو جهل و مشرکين قريش نمازهاى پنج گانه را مانند ما انجام مى . زمان محمد رسول خدا  پيرو دين ابراهيم بودند

نمازهاي پنجگانه را مثل ما حتي نصرانيهاي زمان پيامبر محمد هم دقيقا . دادند، به استثناء فاتحه ابراهيمى بجاى فاتحه قرآنى
مسلماناني آه به طايف رفته بودند و آنجا نماز ميخواندند مشرآان به آنها ميگفتند آه آنها : در تاريخ ذآر شده است . ميخواندند

  .نصراني شده اند
  

  
  

يه نمي آند تا زماني آه طلب بخشش اگرچه، خدا آنها را تنبيه نمي آند تا زماني آه تو در ميان آنها هستي؛ خدا آنها را تنب]   ٨:٣٣[
  .مي آنند

  

  
  

آيا آنها سزاوار عذاب خدا نشده اند، که ديگران را از مسجدالحرام باز مي دارند، با آنكه متولي آن نيستند؟ متوليان حقيقي ]   ٨:٣۴[
  .آن پرهيزآاران هستند، اما اکثرشان نمي دانند

  

  
  

بنابراين، به خاطر آفرتان . نبود) با ازدحام(ي جز مسخره بازي و وسيله اي براي راندن مردم چيز) آعبه(نماز آنها در زيارتگاه ] ٨:٣۵[
  .طعم عذاب را بچشيد

  
يافت ) براي نمونه يك حديث (حتي يك حديث .در حقيقت محمد و همراهانش در اولين روز بعثت و حتي قبل از آن نماز ميخواندند

مد رسول خدا از او پرسيده باشد آه نماز خواندن چطوري است؟ تنها چيزي آه نسل به نميشود آه آسي از مسلمانان در  زمان مح
طريقه نماز خواندن  هم ساده تر از آني است آه فقهاي . نسل به ما ميرسد و ياد دادني است همين چهار منسك ابراهيمي است

در زمان محمد رسول خدا نماز و .اب دين را به او بياموزدابراهيم رسول خدا از خدا ميخواهد آه آد.مسلمان به آن شاخ و بال داده اند
  .روزه طبق قرآن پيراسته شد و نسل به نسل به دست ما رسيده است

  



 ٣

  
  

آداب دينمان را به . پروردگار ما، ما را از تسليم شدگان خود قرار بده و بگذار از نسل ما امتي پديد آيد آه به تو تسليم باشد]  "٢:١٢٨[
  .تويي آمرزنده، مهربانترين. توبه ما را بپذيرما بياموز و 

  
آنان فكر ميكنند آه جزئيات قرآن در حديث آمده است در حالي . خيلي از مسلمانان آتاب خدا را ول آرده و سراغ آتب حديث رفته اند 

آه چيز قابل توجهي در جالب اين است . هيچگونه جزئيات قرآن در حديث ذآر نشده است . آه اين تفكر فقط يك سراب است و بس 
اين مساله خيلي ! تمام انبارهاي حديثشان را زير و رو آنيد طريقه انجام نماز  را نمي يابيد. مورد نماز در آتابهاي حديث نيامده است

 و بايد تكه تكه از احاديث جمع ندارندآامل هم ) آتابهاي حديث(مهم است آه آنها جهت ترك قرآن چيزي را ميخواهند آه خودشان 
آن هم نمازي آه برخالف دستور قرآن است زيرا نام مقدسين در آن ذآر (آنند و بغل هم قرار دهند تا آه طريقه نماز بدست آيد 

   .قرآن براي همه قابل فهم است. ل است و تنها منبع هدايت بايد قرآن باشدآنها هنوز نميدانند آه قرآن آام.) ميشود
  خيلي مهمنكته 

  
 طريقه مناز سلمانانمخود م هباز ،  اگر طريقه مناز خواندن هم در آتب حديث موجود باشدحيت 

را از حديث ياد نگرفته اند و معلوم نيست آه چرا بايد از چيزي دفاع آرد آه فايده اي 
حرآات مهربان نسل به نسل خداي . آهنا هم نسل به نسل مناز را ياد گرفته اندخود . ندارد

 و آسي هم از به جا آورده ميشد آامل  و حيت در زمان پيامرب مناز مناز را حفظ آرده است
آتاهباي حديث پر است از مطالب گمراه . آه حرآات مناز را براي ما بنويس پيامرب سوال نكرد 

دانسنت چيزي آه مهه براي . يچكس براي يك ذره شري يك گاوداري با جنون گاوي منيخرده. آننده 
حيت . مناز را مهه ميدانندحرآات . بلدند ، آسي نبايد حديث و سنت را منبع دينش قرار دهد

پس چرا ما خود را در انبوهي از احاديث شك و گمان ، سرگردان واقعا . بچه ها هم بلدند
 .آنيم

  

  طريقه انجام نماز
  

 ٢:۴٣(ود رآوع و سج) ٣٩:٩ و ٣:٣٩(تمام حرآاتي آه يك نمازگزار بايد انجام دهد در قرآن به صراحت ذآر شده است همچون ايستادن 
  ).٣:۴٣ و ٩:١١٢و 
  

  : پنج وعده نماز صراحتا در قرآن ذآر شده است
  

  ٢۴:۵٨:  نماز صبح  -١
   ١٧:٧٨:نماز ظهر  -٢
  ٢:٢٣٨:نماز عصر  -٣
  ١١:١١۴:نماز مغرب  -۴
 ١١:١١۴ و ٢۴:۵٨:نماز عشا  -۵
 

د رآعتهاي هر نماز را بنويسيم اگر به ترتيب از نماز صبح تا نماز عشاء تعدا.تعداد رآعتهاي نماز هم از طريق رياضي اثبات ميشود

 است و اين نشان ميدهد آه تعداد رآعتهاي نماز از طريق رياضي هم حفاظت ١٩  بدست ميايد آه ضريب ٢۴۴٣۴عبارت  
 .شده است

 
٢۴۴٣۴=١٢٨*١٩۶ 

 
 د هم تعدا١٧ و  است١٧ =۶+٨+٢+١آه  عدد جاليب است زيرا١٢٨۶

 .رآعتهاي منازهاي روزانه است
 

اذان . ا ميزننداذان جزو نماز نيست ولي معموال در ميان مسلمين رسم است آه براي اداي نماز جماعت مردم را از طريق اذان صد
 و ۶٣:١(زمان پيامبر با يكتاپرستي منافاتي نداشت اما متاسفانه بعدا نام مقدسين همچون محمد و علي را وارد اذان و نماز آردند

اذان و نماز و ساير شعائر مذهبي براي ياد خداي . در واقع نماز امروزي بيشتر نشانه بت پرستي است تا يكتاپرستي). ٢:٢٨۵
 مرتبه بر رسول بودن او شهادت گفته ۵هيچ رسولي نگفته است آه در روز . ه ياد محمد و ديگرانمتعال است ن

  .شود بلكه همه رسوالن به ياد و ذآر خداي تنها دعوت آرده اند
  
  
  



 ۴

  
  .مكان هاي عبادت متعلق به خداست؛ در آنار خدا احدي را نخوانيد]  ٧٢:١٨[
  
  

  
ارتباط با (فقط مرا پرستش کن و نمازها . خداي ديگري نيستمن خدا هستم؛ در آنار من ]  "٢٠:١۴[

  .را به جا آور تا به ياد من باشي) خدا
  
  
  

 طريقه انجام اذان صحيح
  

  .اذان صحيح داراي دو جمله بيش نيست
  

  )دو بار( اهللا اآبر –اهللا اآبر  -١
  ال اله اال اهللا -٢
  

  :گفتيعني ميتوان .مسلمين براي اداي نماز خبردار شوندتا رد دو جمله باال آافي است و ميتوان آن را چندين مرتبه تكرار آ
 

   اهللا اآبر –اهللا اآبر 
  ال اله اال اهللا

   اهللا اآبر–اهللا اآبر 
  ال اله اال اهللا

  

  وضو و تيمم
  

ا آماده شد طريقه وضو صراحتا در قرآن ذآر شده است اما با آمال تاسف وضو  هم در در شروع نماز بايد براي نماز و ارتباط با خد
در حالي آه وضو در قرآن فقط چند مرحله ساده است اما در آتابهاي حديث نزديك به سي مرحله هم . اسالم تحريف شده است

را بر خود مشكل ميكنند و ادا و اطوار در رسيده است و اين واقعا باعث تاسف است آه مسلمانان مثل قوم بني اسرائيل آار 
  .جالب اين است آه اگر به آنها اعتراض بكنيد با آمال تعجب تو را به بدعت و تحريف دين متهم ميكنند. مياورند

  
را تا دست هايتان ) ٢(صورت هايتان را بشوييد، ) ١: (اي کساني که ايمان آورده ايد، هنگامي که به نماز برمي خيزيد، بايد]  ۵:۶[

اگر به دليل ارضاي جنسي تميز . پاهاي خود را تا قوزک پا با آب مسح بكشيد) ۴(سرهاي خود را مسح بکشيد و) ٣(آرنج بشوييد، 
دفع شد، يا با ) ادرار، مدفوع يا گاز از مخرج(اگر بيمار، يا در حال سفر هستيد، يا چيزي از دستگاه گوارش . نيستيد، حمام کنيد

بدين ترتيب آه دستان خود را به خاک خشک تميز بزنيد، سپس . تماس داشتيد و آب نيافتيد، تيمم کنيد) ک آميزبه طور تحري(زنان 
خدا نمي خواهد دين را بر شما سخت بگيرد؛ او مي خواهد شما را پاآيزه گرداند . با آن صورت و دست هاي خود را مسح بکشيد

  .اشيدو نعمتش را بر شما تمام کند، باشد آه سپاسگزار ب
  

گفته شده است و همينها آافي است و احتياجي به ) ۴:۴٣و (همانطور آه ميبنيد چندين چيز وضو را باطل ميكند آه در آيه بااليي 
 به طور آامل توضيح ۵:۶ و ۴:۴٣تيمم در صورت ميسر نبودن استفاده از  آب انجام ميشود و در آيات . رساله هاي مراجع نيست
  .خداي را سپاس آه ما را از خواب غفلت بيدار آرد.  صفحه اي نيست۵٠٠ي به رساله هاي طويل داده شده است و احتياج

  
و نه پس از ارضاي . اي آساني آه ايمان آورده ايد، در حالت مستي و نشئگي نماز نخوانيد تا بدانيد آه چه مي گوييد]  ۴:۴٣[

هم چنين گاز از (بيمار يا در حال سفر هستيد، يا ادرار، يا مدفوع مگر آنكه در راه سفر باشيد؛ اگر . جنسي، تا اينكه حمام آنيد
بدين ترتيب آه دست . آنيد) وضوي خشك(تماس داشتيد و آب نيافتيد، تيمم ) به طور تحريك آميز(دفع شد، يا با زنان ) مخرج

  .به پذير، عفوآنندهخداست تو. هايتان را به خاك خشك تميز بزنيد، سپس با آن صورت و دستهاي خود را مسح بكشيد
  

  . مراجعه شودpdf.ablutionf/com.googlepages.quranpen://http  به مقالهدر مورد وضو براي اطالعات بيشتر 
  

  چگونگي انجام نماز
  



 ۵

مل تر از دست نوشته هاي قرن چگونگي انجام نماز همراه با آيات مربوطه ذآر ميشود تا به همه ثابت شود طريق انجام نماز در قرآن آا
 .سوم و چهارم است

  
===========================================================  

  )٢:١٢۵( نيت نمازي را آه ميخواهيم اقامه آنيم ذآر ميكنيم و رو به قبله مي ايستيم  -١
  
  .ميیگويم" اهللا اکبر"عد دستها را به طرف گوش باال ميبريم بطوريكه دستها در آنار گوش قرار گيرد و ب -٢

 
  )١٧:١١٠. (نمازت را نه بسيار بلند بخوان، و نه بسيار آهسته؛ صدايي معتدل اختيار کن:  صداي نمازگزار   -٣
 
بطوريكه تعداد اهللا اآبرهاي . بايد اهللا اآبر گفت....)  رآوع به سجود و –قيام به رآوع (بايد توجه آرد آه در هر تغيير حرآتي  -۴

مهم اين كته  ن. رآعت دارد١٧ اهللا اآبر در ١١١ از نظر رقمي نشان از ١٧:١١١آيه . اهللا اآبر ميرسد١١١انه به نمازهاي پنج گ
  . در مورد تكبير صحبت نموده است١٧:١١١مورد اين است آه آيه 

  
سعي . فرق نميكند آه دستها را در پهلو و يا روي هم قرار دهيد. بعد دستها را پايين آورده و به حالت معمولي مي ايستيم  -۵

شما اگر . از محل يادآوري خداست ، جاي تعصبات فرقه اي نيستبايد توجه شود آه نم. (آنيد خاشعانه و خاضعانه قيام آنيد
خالصانه . تعصبات فرقه اي خويش را وارد نماز هم بكنيد ، مطمئن باشيد آه نماز تاثيري در پرورش نفس شما نخواهد داشت

 .)خدا را بخوانيد به دور از تعصبات فرقه اي
 

  .در حال ايستادن سوره فاتحه خوانده ميشود  -۶
 

  
 

  
 

 ".سبحن ربي العظيم"در حالت رآوع ميگوييم . آوع انجام ميدهيمر -٧
 

  ".سبحن ربي االعلي"و در حين سجده ميگوييم ) دوبار(بعد سجده انجام ميشود  -٨
 

به هيچ عنواني . گفته ميشود"اشهد ان ال اله اال اهللا"در رآعت دوم و رآعت آخر هر نماز در حين جلوس عبارت : جلوس -٩
  .در نماز نبايد نام آسي به جز خداي توانا ذآر شود .  گفته نميشود ی آس ديگرشهادت بر پيامبر و يا

 

  .مكان هاي عبادت متعلق به خداست؛ در آنار خدا احدي را نخوانيد]  ٧٢:١٨[
 

  
ارتباط با (فقط مرا پرستش کن و نمازها . من خدا هستم؛ در آنار من خداي ديگري نيست]  "٢٠:١۴[

  .ه ياد من باشيرا به جا آور تا ب) خدا
  

  



 ۶

بعد به سمت چپ برگردانده و باز هم " السالم عليكم"در پايان هر نماز روي خود را به سمت راست برگردانده و ميگوييم  -١٠
  "السالم عليكم"ميگوييم 

 
  

 . آه فقط در رآعت دوم و آخر گفته ميشود٨ براي هر رآعتي انجام ميشود به جز مرحله ٨ تا ٣بايد توجه آرد آه مراحل  -١١
  

خواندن   را ميگويند آه غلط است و هيچگونه مدرك قرآني ندارد و همچنين "آمين"تعدادي از مسلمانان بعد از فاتحه آلمه  -١٢
 . هم درست نيستسوره بعد از فاتحه

==================================================================== 
 .آه راهنماي ما باشد و برخالف پيروان حديث سرگردان نشويمسپاس براي خدا آه قرآن را براي ما گذاشته تا 

  
بنابراين نبايد گفت آه  . تعداد رآعتهاي نمازهاي پنجگانه مشخص است . نماز داراي سيستم مشخصي است

 نماز را هم حفاظت آرده است زيرا اين ١٩سيستم رياضي .  هر تعداد رآعت آه دلمان خواست به جا بياريم
پدري براي . با يك مثالي آن را توضيح ميدهم. خداي متعال دستور بيهوده صادر نميكند. ل استوعده خداي متعا

اما پدر همزمان به . دو آپي از اين وصيت نامه به فرزندان تحويل داده ميشود.دو فرزندش وصيتنامه مي نويسد
  .وآيلش ميگويد آه من آن وصيتنامه را طوري نوشته ام آه  داراي خواص زير است 

  
  .١٩ يعني ضريب ۵٧. است۵٧در آن " ن"تعداد حروف 

  . است١٩تعداد جمالتش 
  . است١٩در آن هم " ق"تعداد حرف 

  
زيرا بعد از مرگ من ، ممكن است فرزندانم وصيت نامه :وآيل از فرد ميپرسد چرا اين آار را آرده اي؟ پدر ميگويد 

بعد از مرگ پدر ، يكي از فرزندان در وصيت . تغيير دهدنشانه اي ميگذارم آه آسي نتواند آن را . را تغيير دهند
آارشان به وآيل و . نامه دستبرده و مقداري را به نفع خويش تغيير ميدهد ؛ دو فرزند با هم اختالف پيدا ميكنند

وآيل با همان سيستم رياضي فرزند حقه باز  را محكوم ميكند و همه فاميل هم مطمئن ميشوند . دادگاه ميرسد
زند اولي دست در وصيت نامه برده است ؛ زيرا همه ميدانند و مي بينند آه سيستم آدبندي پدر به هم آه فر

نميتوان . نميتوان آن را تغيير داد.  را از طريق رياضي مشخص آرده است سيستم نمازخداي توانا .خورده است
نميتوان گفت هرجور آه دلم خواست نماز ميخوانم و هر چي . گفت به هر تعداد رآعت آه دلم خواست ميخوانم

اين آيه ميفرمايد آه نماز فقط . است" اقم الصلوة لذآري"يكي از آليدهاي نماز آيه . در نماز دلم خواست ميگويم
  .بنابراين گفتن جمالت زير در نماز شرك است. دپس در نماز نبايد غير خدا را ذآر آر. براي ياد خداست

  
  .محمد رسول خداست
  .محمد بنده خداست
  .صلوات بر ابراهيم
  .صلوات بر محمد

  .علي ولي خداست
  .صلوات بر آل محمد
  .ذآر خاندان پيامبر

  .ذآر اصحاب پيامبر 
  

ميدانيم آه تعداد رآعات . مبراي اينكه بهتر متوجه حفاظت نماز توسط خداي يكتا شويد مثالي براي شما ميزن
  ضريب ٢۴۴٣۴جالب است آه عدد   . ٢۴۴٣۴ است؛ اين يعني ۴ و ٣ و ۴ و ۴ و ٢نماز از صبح تا عشا به ترتيب 

   ١٩  *  ١٢٨۶= ٢۴۴٣۴ است يعني  ١٩
  

  :  را نظر بگيريد ١٧:١١١همچنين آيه 
  
وآبره ملك ولم يكن له ولي من الذل وقل الحمد هللا الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ال]  ١٧:١١١[

  تكبيرا
  
ستايش خدا را آه نه هرگز پسري اختيار آرده است و نه در سلطنت خود شريكي دارد و نه از : "و اعالم آن]  ١٧:١١١[

  .و مدام او را تكبير بگو." روي ضعف به ولي اي نيازمند است
   

ي جالب است آه تعداد اهللا اآبر هاي نماز هاي پنجگانه خيل. را داراست) گفتن اهللا اآبر (اين آيه دستور تكبير 
در صورتي .  است١٧:١١١ اهللا اآبر ذآر ميشود و اين خود نشانگر آيه ١١١ رآعت ١٧اين يعني در .  است١١١

پس بنابراين خداي مهربان حتي . آه يكي از رآوعها و سجودها و يا  قيامها انجام نشود؛ مورد باال لغو ميشود



 ٧

.  باشداالبدستور اين رابطه فقط وقتي درسته آه نماز طبق .  را بوسيله رياضي حفاظت آرده استحرآات نماز
  .مراجعه آنيد html.prayerproofs/net.2161usn.www://http لينك به نمازبراي اثبات آامل رياضي 

  
  
  

  


