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   كاتتا ظعبادةتتذر–ناماز 

  مذهةممةد يذسذف

بذ ظادةت .  دةص ظاتالغان بعر ظادةت ظةؤج ظالماقتا ظعكةن»سذآذتتا تذرذص، ظويغا حأآىش«هازعر ظامئرعكعدا 
. زانغان ظعناؤةت قا-هعندعستاندعن تارقعلعص آةلضةن بولذص، يئقعندعن بذيان ظامئرعكا جةمظعيعتعدة ظاالهعدة ظابروي

ر عبذ ظادةت بعر يئثع مةزهةب شةآلعدة آئثةيضةن بولذص، ظذنعث توغرعسعدا نذرغذن ماقالعالر هةتتا آعتابالر نةش
بذ مةزهةبنعث صئشعؤالعرع هةر قايسع جايالردا ظأز . قعلعنغان، بذ مةزهةبكة ظةضةشكةنلةرنعث سانع معليونالص ظاشقان

 قايغذ ؤة هةممة - هةرآىنع بعر قانحة معنذت ؤاقعت حعقعرعص، آاللعدعن غةمبذ مةزهةب . دةؤةتلعرعنع يايماقتا ظعكةن
 بولذص، بعر ي صعكعرلةرنع حعقعرعص تاشالص، ظعككع آأزنع يذمغان هالدا دذنيا تةشؤعشلعرعدعن صىتىنلةي خالع-ظوي 
ةر آىنع مةشغذالت ؤاقتعدا شعؤالعرع ظأزلعرعنعث مذرعتلعرعغا هعبذ مةزهةبنعث ص. ح ظولتذرذشقا دةؤةت قعلعدذعنهازا ت

ظذالرنعث ظئتعقادعدا بذ خعل . بعر خعل حىشعنعكسعز سانسعكعرتحة سأزلةرنع تةآرارالشنع تةؤسعية قعلعدعكةن
ظذالر تةآرارالص ظئيتعشعدعغان . رؤعنع ؤة ظةقعلنع ؤاقعتلعق ظعشتعن توختعتعص ظارام ظالدذرعدعكةنعصاظالعيةت ن

  . بولذشقا زئمعن هازعراليدعكةني ظةندعشعدعن بعر ظاز ؤاقعت بولسعمذ خالع- ةمسانسكرتحة سأزلةر ظذالر ظىحىن غ
بذ مةزهةبكة حاقعرعدعغان ظعلمعي ماقالعالرنعث تةآعتلعشعحة، بذ خعل مةشق صاظالعيعتع بعر قانحة ظاي داؤام 

شذنعث ظىحىن .  تاصقانقعلدذرذلعشع جةريانعدا آعشعلةرنعث قان بئسعمع، باش ظاغرعقع قاتارلعق آئسةللعكلعرع شعصا
  . يايماقتا ظعكةنقاناتبذ ظادةت هازعر دذنيا بويعحة آةث 

ظعسالم دعنعدا مذسذلمانالرغا صةرز قعلعص . ظةمما مذسذلمانالر ظىحىن بذ خعل صاظالعيةتلةر ظانحعال يئثعلعق ظةمةس
يةت جةهةتتة ظذ خعل مةزهةب ؤة بذيرذلغان بةش ؤاقعت ناماز بذ خعل صاظالعيةتلةرضة شةآلةن ظوخشاص آةتسعمذ، ماهع

حىنكع يذقعرعقع مةزهةب يئثعدعن صةيدا بولغان بولسا، . ظادةتلةردعن نةححة هةسسة ظةهمعيةتلعك ؤة صايدعلعقتذر
 ظةسعر بذرذنقع حاغالردعال بةش ؤاقعت ناماز ظوقذشنعث ظادةمنع تةن ساالمةتلعككة، 14بعزنعث ظعسالم دعنعمعز 

ص بارعدعغان صايدعلعق بعر صاظالعيةت ظعكةنلعكعنع ظئالن قعلغان ؤة مذسذلمانالرنع ظذنع مةنعؤعي يىكسةآلعككة ظئلع
آىندة ظوقذلعدعغان بةش ؤاقعت ناماز يذقعرعقع مةزهةبتعكعلةرنعث صاظالعيعتعدعن جعسمانعي ؤة . ظادا قعلعشقا بذيرعغان

رؤعنع دةم ع ؤة باشقا بارلعق ظعشالردعن ن ظةندعشة ـنامازدعكع خالعيلعق غةم. مةنعؤع جةهةتتعن آأص صايدعلعقتذر
ظالدذرذص ظذنع راهةتلةندىرىش ظىحىنال ظةمةس، بةلكع شذنعث بعلةن بعللة ظالاله تاظاالنعث هوزذرعغا يىكسعلعش ؤة 

ناماز ظةسناسعدا ظوقذلعدعغان زعكعر ؤة تةسبعهلةرمذ سانسكعرتحة حىشعنعكسعز . بةندعحعلعكنع ظادا قعلعش ظىحىندذر
 الش، ظذنعثغا هةمدذرة ظوخشعمايدذ، بةلكع نامازدعكع تةسبعهلةر ظالاله تاظاالنعث آامالعي سىصةتلعرعنع تةآراسأزلةرض

  .سانا ظئيتعش ؤة ظذنع ياد ظئتعشتعن ظعبارةتتذر
مذبادا ناماز ؤاقتعدا يىز بئرعدعغان ظأزضعرعشلةر هةققعدة ظعنحعضة تةتقعق ظئلعص بئرعلعدعغان بولسا، ظةلؤةتتة، 

تالرنعث ناماز ا آأصلعضةن ياخشع آةيصعيارؤعنعث راهةتلعنعشع ؤة مذندعن باشقعئسعمعنعث نورماللعشعشع، نبقان 
ظةمما ظامئرعكا بعلةن ياؤروصادا ظعسالم . دععظوقذش بعلةن آئلعص حعقعدعغانلعقع تئخعمذ روشةن ظعسصاتالنغان بوالر ظ

شذثا ظذالر ظعسالم دعنعنعث هةقعقعي .  ظانحعال خالعمايدذدعنع هةققعدة آةث تةتقعقات ؤة ظعزدعنعش ظئلعص بئرعشنع
 ظعبادةتلعرعمعز بةزع ظةللةر ظىحىن ظئحعلمعغان اشذ سةؤةبتعن بعزنعث نامعزعمعز ؤة باشق. ماهعيعتعنع حىشةنمةيدذ
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ظالاله . دذناماز ظوقذشنعث صايدعلعرعنع ناماز ظوقذش بعلةن شذغذلالنغانالر ياخشع بعلع. سعرلعق آان بولذص قالماقتا
 قةلب، ظةقعل ― ناماز صىتىن ظةزاالر.  دةص ظةمر قعلعدذ»نامازنع قاظعدعلعرعضة رعظاية قعلعص ظادا قعلعثالر«تاظاال بعزضة 

  .ؤة روه بعلةن بعرلعكتة ظالاله تاظاالنعث هوزذرعغا يىزلعنعشتعن ظعبارةتتذر
عق ؤة تعاله ظعكةنلعكعنع بعلعص، دعل بعلةن تةسمةلذمكع، ظالاله تاظاالنع تونذص، ظذنعث تةثداشسعز تةنها بعر ظ

تةؤهعدتعن آئيعن .  دةص ظاتعلعدذ»تةؤهعد«مانا بذ . تعل بعلةن ظعقرار قعلعش مذسذلمانلعقنعث ظاؤؤالقع شةرتعدذر
عتع، ناماز ظعماننعث ظاالم. مذسذلمان آعشعضة ظالاله تاظاال تةرعصعدعن بذيرذلغان صةرزلةرنعث ظةث ظةهمعيةتلعكع نامازدذر

  . قةلبنعث نذرع ؤة مذسذلماننعث معراجعدذر
آأتىرىلضةن ) يوقعرع ظاسمانغا( صةيغةمبعرعمعز هةزرعتع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ظالاله تاظاال تةرعصعدعن معراجغا

دة ؤة »قذرظان آةرعم«. ممةتلعرعضة آىندة بةش ؤاقعت ناماز ظوقذش صةرز قعلعندعىآئحعسع ظذنعثغا ؤة ظذنعث صىتىن ظ
مانا بذ ظعسالم دعنعنعث . هةدعسلةردة نامازنعث ظةهمعيعتع توغرذلذق آةلضةن تةؤسعيةلةر ؤة ظةمرلةر ناهايعتع آأص

  .نامازغا نةقةدةر ظةهمعيةت بئرعدعغانلعقعنع آأرسعتعدذ
ساثا ؤةهعي قعلعنغان ! هةممةدذظع م« :ظالاله تاظاال مذهةممةد ظةلةيهعسساالمغا خعتاص قعلعص مذنداق دئضةن

 يامان -ناماز هةقعقةتةن قةبعه . نامازنع تةظدعل ظةرآان بعلةن ظوقذغعن. نع تعالؤةت قعلغعن) »قذرظان«(آعتاب 
صةيغةمبعرعمعز هةزرعتع مذهةممةد ظةلةيهعسساالم ناماز ].  ظايةت- 45ظةنكةبذت سىرعسع [ »ظعشالردعن توسعدذ

  . »ع تةرك ظةتكةن آعشع دعننع يئقعتقان بولعدذنامازن. ناماز دعننعث ظاساسعدذر« :توغرذلذق مذنداق دةيدذ
ناماز باالغةتكة يةتكةن، ظةقلع جايعدا بولغان . خذالسة قعلعص ظئيتقاندا، ناماز ظةث آاتتا، ظةث مذقةددةس ظعبادةتتذر

ه تاظاالغا ظادةم ناماز ظارقعلعق ظالال. رذلغان صةرزدذريهةر قانداق مذسذلماننعث بةلضعلةنضةن ؤاقتعدا ظادا قعلعشعغا بذ
ظعنسان ناماز سايعسعدا تىرلىك ضذناهالردعن . قةلبعدعكع ظعمانعنع نامايان قعلعدذ ؤة ياراتقانغا شىكىر ظعزهار قعلعدذ

ناماز مةنعؤعي هاياتنع يىكسةلدىرضةندعن تاشقعرع ماددعي . ساقلعنااليدذ ؤة ظالاله تاظاالنعث مةرهعمعتعضة ظئرعشةلةيدذ
نع آاصالةتلةندىرعدعغان ناماز ظعنساننعث صاآعز، مةدةنعيةتلعك، ساغالم ؤة ظعنتعزامحان بولذشع. هاياتنعمذ جانالندذرعدذ

 .  آاتتا خاسعيةتلعك ظعبادةتتذر


