
نيد.وقتى من مىآيم، لبخند مىز
ق در شادى مىشوم.سيد، من غراه مىروقتى شما از ر

حال و تواناييم.وقتى ما با هم هستيم، شاد و سر
گى با هم زيباست.ندز
گى در كنار هم دوستداشتنى است.ندز

ا با هم و در كنار هم ببيند.د ما رخداوند نيز دوست دار
اكنون ما همه با هم و در كنار هم هستيم.
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د؟مناز جماعت چه خوبىهايى دار 
ىادرُمناز جماعت چگونه خوانده مىشود و تفاوت آن با مناز ف 

ß

چيست؟١

مناز جماعت يكى از مهمترين عبادتهاى اسالمى است. مسلمانان هنگام خواندن مناز جماعت، در ص>هاى
ا نشان مىدهند.ى و همبستگى خود رادرم، برّبه هم پيوسته و منظ

ار مىشود.گزى در خانههاى مسلمانان برّسهها و حتتگاهها، در مدرمناز جماعت در مسجدها، در زيار
ا بعد از او مىكنند و اعمال مناز ر٢مؤمنان در مناز جماعت به شخص شايستهاى بهعنوان «امام جماعت» اقتدا

اجنام مىدهند.
اى مناز خواندن به مسجد بروند وده است كه برش كرعليه و آله ــ به مسلمانان سفار'ّهىاللّم ــ صلپيامبر اكر

ىادرُا ثواب مناز جماعت بسيار بيشتر از مناز فا به جماعت بخوانند؛ زيرشان رمناز
ß

است! 
موده است:ايشان فر

شتگان خداستان مسلمان، مانند ص> فرارگز«در مناز جماعت، ص> مناز
د.»دى او بيشتر دوست دار فرِا از سالها عبادتكعت از مناز جماعت يك مؤمن ر… و خداوند هر ر

ت عملى به دوستامنفتهام، بهصورهى مناز جماعت ياد گرا دربار من مىتوامن آنچه ر 
نشان دهم.

در مناز جماعت همهى ما دوستان، در كنار هم هستيم
ت مىبريم.ّو از مناز و دعاى دستهجمعى لذ

ا    ١ ا  ى. مناز فراد  . 
ß

دن    ٢٢ى كه هر كس به تنهايى مىخواند. مناز: دن از كسى بهطور كامل پيروى كر. اقتدا كردن:   اقت 

±∑



ا باز مىكند.د رِبا اشتياق نامهى خال 'ىمصطف
ى فلسطينى است.د، دانشآموزِخال

ائيلى است. خالد اكنون در اشغال دشمنان اسرِكشور
ى با هم دوست شدهاند.و خالد از طريق نامهنگار 'ىمصطف

هاى يكديگر آشنا مىشوند.دم، تاريخ و خصوصيات كشورسوم مرآداب و ر آنها از اين طريق، با
گىاش نوشته است. اكنون خالد هم درند زّلهى محلين نامهى خود، مطالب زيادى دربارّدر او 'ىمصطف

انىاش نوشته است:اى دوست ايرسى بربخشى از جواب نامه، پس از سالم و احوالپر
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هايى مىنويسد؟در نامهاش به خالد چه چيز 'ىمصطف 
العاتىّهى مساجد شهر يا روستاى خود اطچگونه مىتوانيم دربار  

بهدست آوريم؟

تهايـى كـه در آنّالـيّهى خـود و فـعّشى از مسجـد مـحـلارمن مىتـوامن گـز 
اجنام مىشود، به كالس بدهم.

±π



≤∞

… د يم   ج   … ديم ج  آن مسجد قديمى…آن مسجد قديمى… م
شكوفه،   يك   آسمان     آبىيك    باغ     پر

اين   شهر   كوچك  ماست،    با    صبح   آفتابى

ه،    در    كوچههاى   روشنمن    آمدم    دوبار
دستم   به   دست   بابا،    لبخند   بر   لب   من

ختان، اين كوچه، اين خيابانه، اين دراين سبز
      سبز     ميدانِههاى     آبى،   در   حوضارّفو

آن  مسجد  قديمى، در  شهر  ما چه زيباست
نگ  آسمانهاستنبد   قشنگش،   همرُبا   گ

شهر  من  است   اينجا، با  خانههاى   كوچك
كبا   مسجد  و   دبستان،  با   دستهدسته  كود

ى ى ود وا سرودهى واقدىسرودهى واقدىود وا

≤∞
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هيجانى مىآيم.ُراه پدر به چنين سفر پى است كه همرلين بارّاين، او
ساعتهاست كه در اينجا منتظريم؛

در انتظار يكى از حادثههاى شگفتانگيز و زيباى طبيعى!

ا هر كس تالش مىكند تا بهترينّهاى كه روى آن ايستادهايم، بسيار پهناور است امّتپ
اى مشاهدهى آسمان انتخاب كند.ا برنقطهى آن ر

دن دوربينهاى خود بر روى نقطهىان، مثل پدر من، مشغول تنظيم كرنگارهمهى خبر
مايشا آزها دوربينهاى خود رها و بارآسمان هستند. آنها از صبح تا به حال، بار ى ازّخاص

دهاند.كر
مگرم كه سخت سرمن در اين ميان با اشتياق، به همه چيز نگاه مىكنم؛ گاهى به پدر

شيد.ت است؛ گاهى به دوربينها، گاهى به آسمان و گاهى به خورّاليّفع

سد.ا مىردنظر فرمان مورام، زامآرآر
هاى سرخ شده در آتشّهكنندهاش، مانند سكخشش و زيبايى خيرشيد با همهى درخور

سد.بهنظر مىر
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ا پوشاندهه آن رى تير ابر١ىام در تاريكى فرو مىرود؛ گويامآرتى آرّ… و پس از مد
است!

نفسها در سينه حبس شده است!
ده است.ه كرا خيره، چشمها رزيبايى اين منظر
ا به تصويرفته مىشود؛ دوربينهاى زيادى اين صحنهى بهيادماندنى رصدها عكس گر

مىكشند.
ا…ّت و تالش است امّاليّاكنون اوج فع

و   ١  مثل اين است كه…. گويى:. 

≤≥
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ا… ناگهان، پدر و چند نفر ديگر دوربينها ر
ها مىكنند.به حال خود ر

ى پيش آمده است كهمنىدامن چه كار مهمتر
هى زيبا و باشكوه چشمآنها از متاشاى اين منظر

مىپوشند!
فشان مىروم.من هم به طر

عجيب است!… آنها مشغول مناز شدهاند!
مناز!… آن هم در اين موقع روز!؟

ا اينّفتهام اما ياد گر مناز خواندن رًمن، قبال
ا جتربهى است كه خواندن «مناز آيات» رلين بارّاو

مىكنم.

تبخش است…ّچهقدر زيبا و لذ
شيدفنت خورعبادت خداوند، هنگام گر

ا!و مناز خواندن در دل صحر



ا چگونه مىخوانيم؟مناز آيات ر 
 مىشود؟١ چه وقتهايى خواندن مناز آيات بر مسلمانان واجب

فت. پيامبر ازكى از دنيا راهيم در كوداهيم داشت. ابرى بهنام ابرعليهوآله ــ پسر'هّىاللّد ــ صلّت محمحضر
رّدم تصوفت. بعضى از مرشيد گر همان روز، خورًفاقاّا از دست نداد. اتا صبر خود رّندش بسيار غمگين شد امگ فرزمر

ادار شده است!ند پيامبر عزگ فرزشيد در مردند كه خورمىكر
فتگى به غم يا شادى ماگرشيدمود: خوراهى جنات دهد، فرا از گمردم رپيامبر اسالم كه هميشه مىكوشيد مر

ت خدا و نظم جهان است. سپس، به آنان آموخت كه چگونه هنگامد بلكه نشانهاى از نشانههاى قدرربطى ندار
ند.ا به ياد آورگى و توانايى خدا رله و مانند آن، مناز آيات بخوانند و بزرلزفتگى، يا آمدن زفتگى يا ماهگرشيدگرخور

د. از جمله اين كه در منازا با آن، تفاوتهايى دارّكعت است امبه آنان آموخت كه مناز آيات مانند مناز صبح دو ر
.كعت، پنج بار به رار در هر رگزآيات، مناز كوع مىرود و… 

ج     ١   :  . : ت اجنام ندادنم است يك مسلمان اجنام دهد و در صورى (در دين اسالم، به اعمالى كه الزم و ضرورالز. واجب
تكب گناه مىشود، واجب مىگويند. به اعمالى هم كه نبايد اجنام شوند و اجنام دادن آنها موجب گناه مىشـود،آنها مر

ام مىگويند.)حر
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