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 (ص)حضرت رسول اهلل نماز   

 سند به عليه اهلل رحمة طاوس بن سيد آله و عليه اهلل صلى رسول حضرت نماز  است آنها جمله از و

 نماز از كردند سؤال حضرت آن از كه است كرده روايت السالم عليه رضا امام حضرت از معتبر

 عليه اهلل صلى رسول حضرت نماز از غافلى چرا كه فرمود حضرت عليه اهلل رحمة طيار جعفر حضرت

 آن نماز جعفر شايد و باشد نكرده را جعفر نماز آله و عليه اهلل صلى رسول حضرت شايد آله و

 دو كه فرمود حضرت من به را نماز آن كن تعليم پس كرد عرض راوى باشد نكرده را حضرت

 در پس خوانى مى أنزلناه إنا سوره مرتبه پانزده و فاتحه مرتبه يك ركعت هر در كنى مى نماز ركعت

 سر از بعد و دوم سجده در و برداشتن سر از بعد و اول سجده در و برداشتن سر از بعد و ركوع

 چون و گويى مى سالم و خوانى مى تشهد پس خوانى مى را قدر سوره مرتبه پانزده يك هر در برداشتن

 روا بطلبى كه حاجت هر و است شده آمرزيده آنكه مگر ماند نمى گناهى خدا و تو ميان شوى فارغ

  خوانى مى را دعا اين آن از بعد و است

 

ها  لا  ه  ِإلا  ِإلا ا اهللا ا ُّبن بن  وا  را ا را اِئنا لِيا  آبا وا ا   اْلأ
 نيست ماست از پيش پدران و ما پروردگار كه يكتا خداى آن جز خدايى 

 
ها  لا  ه  ِإلا  ِإلا ا   اهللا اِحدا   ِإَلا حأنه  وا  وا

هه  نا ونا  لا ِلمه سأ   مه
 هستيم او فرمان ماتسليم و نيست يكتاست و يگانه كه خدا بجز خدايى 
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ها  لا  ه  ِإلا  ِإلا ده  لا  اهللا به عأ اهه  ِإلا  نا ِلِصيا  ِإيا خأ ينا  لاهه  مه وأ  وا  الدِّ ها  لا ِ
ونا  َكا ِركه هشأ   اْلأ

 چند هر اوست براى خالص ما ايمان و دين و پرستيم نمى را كسى او غير ما و نيست يكتا خداى بجز خدايى 

 نباشند مايل مشركان

 
ها  لا  ه  ِإلا  ِإلا ه  اهللا دا حأ ه  وا دا حأ ه  وا دا حأ زا  وا جا

نأ ه  أا دا عأ را  وا  وا ا ه  َنا دا بأ زا  وا  عا عا
ا
ه  أ دا نأ ما  وا  جه زا ابا  ها زا احأ ه  اْلأ دا حأ   وا

 عزيز را سپاهش و كند مى يارى را اش بنده و است قطعى او وعده و يكتاست يكتاى كه نيست خدا بجز خدايى 

 شكند مى هم در تنهايى به را( حق دشمنان ى) لشكرها و گرداند مى

 
هه  لا هلأكه  فا هه  وا  اْلأ ده  لا حامأ وا  وا  الأ ا  هه لِّ  َعا يأ  كه ِدير   ء   شا  قا

 تواناست چيز هر بر كامله قدرت به او و اوست مخصوص ستايش و حمد و اوست از وجود ملك 

 
ما  هه تا  اللا نأ
ا
ره  أ اِت  ُنه اوا ما ِض  وا  السا ارأ نأ  وا  اْلأ   ِفیِهنا  ما

 آنهاست ميان در كه كس هر بخش روشنى و زمين و آسمانها نور تويى خدايا 

 
لاكا  ده  فا حامأ ِ  وا ) الأ هلأكه  هلِلا ده  وا  اْلأ حامأ تا  وا ( الأ نأ

ا
امه  أ یا اِت  قا اوا ما ِض  وا  السا ارأ نأ  وا  اْلأ لاكا  ِفیِهنا  ما ده  فا حامأ  الأ

 خاص ستايش پس آنهاست در كه هر و زمين و آسمانها كننده پا بر تويى و توست مخصوص ستايش پس 

 توست
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تا  وا  نأ
ا
حاقن  أ كا  وا  الأ ده عأ حاقن  وا ق  ) الأ لهكا  وا ( حا وأ ق   قا ك وا  حا ازه جا

ق   ِإنأ ةه  وا  حا نا جا ق   الأ اره  وا  حا ق   النا تا  وا ) حا نأ
ا
 أ

حاقن   (الأ
 است حق دوزخ و حق بهشت و است حق تو عزم و است حق تو كالم و است حق تو وعده و حقى تو و 

 
ما  هه ته  لاكا  اللا مأ لا سأ

ا
ته  ِبكا  وا  أ نأ كا  وا  آما یأ لا لأته  عا كا ا ته  ِبكا  وا  َتا مأ اصا كا  وا  خا یأ ته  ِإلا مأ اكا   حا

 و كنم مى مبارزه دشمن با تو بواسطه و ام كرده توكل تو بر و آورده ايمان تو به و توام حكم تسليم من خدايا 

 آورم مى تو بسوى را قضاوت

 
ا بِّ  يا ا را بِّ  يا ا را بِّ  يا ِفرأ  را ا ِل  اغأ ته  ما مأ دا ته  وا  قا رأ خا

ا
ته  وا  أ رأ را سأ

ا
نأته  وا  أ لا عأ

ا
  أ

 ببخش كرمت به ام كرده چه هر پنهان و آشكار از آينده و گذشته از را گناهم خدا اى خدا اى خدا اى 

 
تا  نأ

ا
ي أ ِ

تا  ِإلا  ِإلاها  لا  ِإَلا نأ
ا
لِّ  أ ا  صا د   َعا حاما

د   آِل  وا  مه حاما
 مه

 فرست درود محمد آل و( ص) محمد بر نيست خدايى تو جز خدايا 

 
ِفرأ  وا  ِن  وا  ِل  اغأ أ َحا بأ  وا  ارأ ا  ته ا كا  َعا تا  ِإنا نأ

ا
ابه  أ وا ِحيه  التا ي  ) الرا ِ

وف   َكا ءه ِحي   را  (را
 مهربانى و پذير توبه تو البته كه بپذير ام توبه و كن ترحم حالم به و گذر در گناهم از و 
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 اللّه فرموده: اين نماز از نمازهاى مشهوره است و سنّى و شيعه آن را در كتاب عالّمه مجلسى رحمة

اند ولى از روايت اين   اين نماز را از نمازهاى روز جمعه شمرده  اند و برخى هاى خود روايت كرده 

 را بجا آورد  توان آن  آيد و ظاهرا در ديگر روزها هم مى نكته به دست نمى 

 


