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 :مقدمه 
کتـاب راز نمـاز     .  همانطور که لذت بردن از غذا به فهمیـدن مـزه غذاسـت             ،شیرینی نماز به فهمیدن معنی آن است      

می باشد که موفق بـه کسـب عنـوان          کودکانه  برگردان معانی و تفاسیر نماز و مقدمات آن به صورت شعر و سرود              
 . گردیده است1395تی کشور در سال بهترین تجربه برتر تربیتی در جشنواره تجارب برتر تربی

شعر .  استدر این کتاب براي آشنایی شما عزیزان با معانی نماز و مقدمات آن این معانی به صورت شعر آورده شده
وقتی به آخر کتاب رسیدید احساس خواهیـد  .  آن را رنگ آمیزي کنیدمربوط بههر قسمت را که حفظ شدید نقاشی        

در انتها شیرینترین احساس خود را از گفتگو با خداي مهربان در چند جمله . لذت می برید  نمود که از نمازتان بیشتر      
 .برایمان بنویسید تا ما را نیز در این شیرینی شریک کنید

به صورت رایگان با مراجعه به آدرسهاي ذیل از سایر تولیدات جلسه قرآن آستانه حضرت سید عالء الدین حسین 
کاملترین لغتنامه (لغتنامه قرآنی سالم با ترجمه و توضیح بیش از دوازده هزار کلمه قرآن کریم : مانند . بهره مند شوید

 کتابچه رنگ آمیزي 16در قالب  داستان مصور از معصومین علیهم السالم 80 ،) قرآن کریم از لحاظ تعداد کلمات
 در این  کریم به صورت شعر و سرود سوره از قرآن29معنی ( قرآن و ترجمه هايکارت ، براي کودکان و نو جوانان

افزار و کتاب آموزش روخوانی قرآن نرم  ،) کتاب هر سوره به صورت یک کارت قابل رنگ آمیزي در آمده است
دراین مجموعه قواعد روخوانی به صورت شعر در آمده و با استفاده از گرافیک و (کریم با استفاده از شعر و نقاشی 

در ( سوره از قرآن کریم حین نقاشی 28 حفظ "نغمه آسمانی"نرم افزار  ،)  می شودنقاشی این قواعد آموزش داه
این نرم افزار حین تکمیل یک نقاشی آیات به صورت صوتی تکرار می شود و مخاطب حین نقاشی کردن آیات را 

 ... . و ) داستان از معصومین علیهم السالم می باشند28حفظ می کند نقاشیها نیز بر اساس 
 1396 بهمن
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 ٣

 :وضو
 

 ز                                  رسیده وقت نماز                         مژده شده دري با
                                   منتظرِ ما خداست                         او بهترین دوست ماست

                                   باید بگیرم وضو                          تا که روم سوي او
     تا بشویم دست و رو                                  نور بگیرد صورتم                    
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     صورتمو که شستم                         آب بریزم دستِ راست                              
         ناظرِ اعمالِ ماست     نم                 خداي مهربا                                  

 ي اعمال من    نامه                 دن به دستم                                   یه روز می
     چه خوش کُنه حال من                                                   نماز من در آن روز   

 
        براي شستنِ دست دستِ چپ، هست         وبتِن                                  

         روز جزا، خوار و پستشَم من                      خدا کُنه نَ                             
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        باشه مسحِ سر و پا                                                  بعدِ شستن دستا        
 اهِ خدا           قدم، تو ر                                                زنَم به لطفِ ایزد     
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 :اذان واقامه 
 )اهللا اکبر(                                

 خدا باشه بزرگتر                                  از هرچه وصف، بهتر  
 خوبی او این همه                                 هرچه بگیم، باز کمه

 
 )اً رسول اهللاشهد ان ال اله اال اهللا، اشهد انّ محمد(        

 خدایی نیست جز اهللا                                    باشه گواهیِ ما
 رسول او محمد                                        به سوي ماها آمد

 
اً ولی اهللا(                            اشهد ان علی( 

        بود ولیِّ خدا                       علی، جانشینش              
            شفیعِ روزِ جزا                   هاديِ دنیاي ما             

 
  )ةحی علی الصلو(                   

       همه رویم با شتاب                   باید به سوي نماز         
 ریم ما، ثواب        تا که ب                   باید کنیم زرنگی       

 
 )حی علی الفالح، حی علی خیر العمل(               

           تا که بِشیم رستگار                   بِشتاب سوي ایزد     
          نماز، بهترین، کار                  میونِ کاراي خوب       

 
 )ةقد قامت الصلو(                           

       نماز دیگه به پا شد                  دیگه نیست   دل تو دلم 
         با مهربون، خدا شد                  موقعِ گفتگویم           

 
 )اهللا اکبر، ال اله اال اهللا(                        

      بازم باشه بزرگتر                      بیهاش       هرچه بگم خو
  بهترهست   از همه                    ن               خداي یکتاي م

 

www.takbook.com



 ٧

 
 : االحرامةتکبیر

 
 )اهللا اکبر(                                                               

                                   خدا باشه بزرگتر                       از هرچه وصف، بهتر
                  خوبی او، این همه                     هرچه بگیم باز کمه                 
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 :سوره حمد
 )بسم اهللا الرّحمن الرّحیم(                             

  آن همیشه مهربان                                          شروع کنم به اسمِ
  فرا تمام جهان                                             که رحمتش گرفته

 
 )الحمدهللا رب العالمین(                             

 خوبیها در هرجهان                                      از سوي اوست تنها 
   عالَمِ پیدا ، نهان                                                پروردگارِ عالَم

  
 )الرّحمن الرّحیم                       (         

  با جمله خلقِ عالَم                                    همو که مهربان است
  دوري اوست ماتَم                                        همیشه مهربان که

 
 )مالک یوم الدین(                                

 همان روزِ قیامت                                    صاحب ِ روزِ جزاست
  رود راهِ سعادت                                      آن کس که با او بود

 
 )ایاك نعبد و ایاك نستعین(                         

  اي مهربان یارِ ما                                         فقط تو را پرستیم
 گشایشِ کارِ ما                                           اهیم یاري ز توخو
 

 )اهدنا الصراط المستقیم(                          
  پروردگارِ یکتا                                          خواهیم اینک ز تو

 را شَوي رهنما ما                                    به سوي آن راهِ راست
 

 )صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و ال الضّالّین(     
  گرفته اي بر آنان                                      نه راهِ آنان که خشم
  نه راهِ گمراهان                                           دشمنانِ اهل بیت
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 :توحیدسوره 

 
 )بسم اهللا الرّحمن الرّحیم(                             

  آن همیشه مهربان                                          شروع کنم به اسمِ
  فرا تمام جهان                                             که رحمتش گرفته

 
 )قل هو اهللا احد (                                

  اوست خداي یکتا                                      و جان بگو تو از دل
   ندارد هیچ همتا                                                 عالمتوي تمامِ

 
 )اهللا الصمد(                                  

  بنده ها به هیچ یک از                                         ندارد او نیازي
  براي اوست یکجا                                هرچه که در جهان هست

   
 )لم یلد و لم یولد                             (

  نه زاده کسی هست                                          فرزند او ندارد
 ه باال چه پستهمه چ                                        محتاج عطایش

 
 )و لم یکن له کفواً احد(                        

 ندارد هیچ همتا                                                 خداي مهربانم
 دهم به دنیا نمی                                           مهر و محبتش را 
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 :رکوع 

 ) سبحان ربی العظیم  و بحمده(
  هیچ عیبید                               مربیِ بزرگم                                       ندار    

                                    از اوست در یاد من                             تمام، خیر و خوبی
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 :سجده 

 
 )   و بحمدهعلیسبحان ربی اال(

                   مربیِ برترم                                        ندارد هیچ عیبی                 
  من                             تمام، خیر و خوبی                                   از اوست در یادِ
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 :قنوت 
 

 ربنا ءاتنا فی الدنیا حسنه و (              
ارفی            )  االخره حسنه و قنا عذاب النّ

          خوبی هر دو دنیا    به من بده خدایا         
م       نَ    آدم بدا                  میونِ    ذار بِرَم جهنّ
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 :تشهد 

 )اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له(
  ما گواهیِهست                                                      خدایی نیست جز اهللا              

                           شریک او ندارد                                            اوست، خدايِ یکتا
 

 )و اشهد انّ محمداً عبده و رسوله (
          شده فرستاده اشي او محمد                                                                بنده

                           او عاشق خدا و                                             من نیز، دلداده اش
 

 )اللهم صلّ علی محمد و آل محمد (
 هت کنم رو                          خداي مهربانم                                                به درگَ

                           عطا کنی تو رحمت                                              محمد و آلِ او
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 :تسبیحات اربعه 
 
 

 )سبحان اهللا والحمد هللا(                             
  هیچ عیبید         ندار                           خداي مهربانم             

       تمامِ خیر وخوبی                          از او بود هرچه هست      
 

ا اهللا و اهللا اکبر (                              ) و ال اله الّ
      مرا امیر و سرور                          خدایی نیست جز اهللا          

   بزرگترد        باز، باش                           از هرچه وصفش کنند    
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 :سالم 
 )الّسالم علیک ایھا النبی و رحمـة اهللا و برکاتھ (

 دیده نمازِ من را                   کُنون رسول خدا
 خداي من بِرِسان                  به او سالمِ من را

 
 ) السالم علینا و علی عباد اهللا الّصالحین(

 ي ربِّ رحیم                   گفتهسالمی که باشد
 به بندگان خوبش              به ما که خَلقِ اوییم

 
 ) السالم علیکم و رحمـة اهللا و برکاتھ (

 فرشتگانِ رحمت                   سالم من بر شما
 اید                نمازِ من، تماشاشما که می کرده
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