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 .آزاد ل

 ٢٠١٣ جوالی ٢٨

  !!خوانيد بخوانيد  نماز می

 خوانيد بدانيد میرا سعی نکنيد مفھوم آنچه  اما
 

تباط نماز خواندن و فھم آيات قرآنی درين پورتال  به ار»سعيدی« داکترالحاج از آقای  ديگری را البآموزنده و ج ۀنوشت

، مگر من به ھمان ارتباط ، البته ايشان احکام دينی را بيان داشته اند که الحق خوب ھم تحرير داشته اندآزادگان خواندم

ت شخصی خود را می دانند، می خواھم در زمينه نظرا» محقق«از موضع يک شھروند و کسی که برخی ھا وی را 

نبوده و نبايد بدان » سعيدی« بيان بدارم، مبرھن است که بيان نظرات شخصی به معنا مشاجره طلبی با آقای الحاج داکتر

  .معنا تعبير بگردد

!! خوانی بدانی  ين باره مشکلی نيست اما سعی مکن مفھوم آياتی را که میانماز اگر ميخوانی بخوان در!! بلی ھموطن

 شود شايد ھم بخندی  و سخت پشيمان شوی؟؟ که نمازت نمی  اينۀعالوه ورت بچون در آنص

 قرآن را به زبان مادری ات بخوان تا بفھمی آنچه را با خدايت از دل اخالص در ءکه  شروع به نماز کنی ابتدا يناقبل از

خوانی چه   آنچه را به عربی میکنی بايد بدانی عبوديت میبيان گذاری و راز دل و  طاعت و عبادت در ميان می

 ھمبستر ، شتر صالح،ھای قرآنی الزم نيست تا در نمازت از افسانه. قت تصميم به خواندن نماز بگيرآنو ؟؟دنمفاھيمی دار

و   ازدواج داوود پيامبر با زن نکاحی شخص ديگر  ، حامله شدن مريم به عيسی،شدن محمد با زنانش عصای موسی

عون و خالصه از سر بريدن انسانھای ه خانم ابراھيم و تقديم آن به فرخواھر گفتن سار،  پيامبرشاه وتولد سليمان پاد

 ا درک قرآن را بءبه نظر من ابتدا. ی ئدر مقابل خدايت از آنھا ذکر نما........ ديگر انديش و ھدايت مستقيم در قرآن و

قت شروع به نماز کن   آنویوبه عربی به خدا بگوست  ھوم آن بخوان و بعداً اگر الزم دانستی آنچيزی که در قرآن افم

ه  عبوديت و تسليمت به پروردگار باشد نه آنچه که به خدا در آيات قرآنی تھمت بسته اند و بۀچون نمازت بايد عالم!! 

 ؟؟!!اول بخوان و بعداً تصميم به نماز بگير . اند    گفته،نام خدا ھر چی در  دل تنگ شان بوده

 موفق باشيد

 

 


