وقتی من می آیم ،لبخند می زنید.
وقتی شما از راه می رسید ،من غرق در شادی می شوم.
وقتی ما با هم هستیم ،شاد و سرحال و تواناییم.
زندگی با هم زیباست.
زندگی در كنار هم دوست داشتنی است.
خداوند نیز دوست دارد ما را با هم و در كنار هم ببیند.
اكنون ما همه با هم و در كنار هم هستیم.
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در نماز جماعت همه ی ما دوستان ،در كنار هم هستیم
و از نماز و دعای دسته جمعی لذّت می بریم.

نماز جماعت چه خوبی هایی دارد؟
نماز جماعت چگونه خوانده می شود و تفاوت آن با نماز فُرادی 1چیست؟

ٰ

من می توانم آنچه را درباره ی نماز جماعت یاد گرفته ام ،به صورت عملی به دوستانم
نشان دهم.

نماز جماعت یكی از مهم ترین عبادت های اسالمی است .مسلمانان هنگام خواندن نماز جماعت ،در صف های به هم
پیوسته و منظ ّم ،برادری و هم بستگی خود را نشان می دهند.

ٰ

نماز جماعت در مسجدها ،در زیارتگاه ها ،در مدرسه ها و حتّی در خانه های مسلمانان برگزار می شود.
مؤمنان در نماز جماعت به شخص شایسته ای به عنوان «امام جماعت» اقتدا 2می كنند و اعمال نماز را بعد از او
انجام می دهند.

ٰ

پیامبر اكرم ــ صل ّی اهلل علیه و آ له ــ به مسلمانان سفارش كرده است كه برای نماز خواندن به مسجد بروند و

ٰ

نمازشان را به جماعت بخوانند؛ زیرا ثواب نماز جماعت بسیار بیشتر از نماز فُرادی است!
ایشان فرموده است:
«در نماز جماعت ،صف نمازگزاران مسلمان ،مانند صف فرشتگان خداست
… و خداوند هر ركعت از نماز جماعت یك مؤمن را از سال ها عبادتِ فردی او بیشتر دوست دارد».

ٰ

 .1نماز فرادی  :نمازی كه هر كس به تنهایی می خواند.

17

 .2اقتدا كردن  :از كسی به طور كامل پیروی كردن
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مصطفی با اشتیاق نامه ی ِ
خالد را باز می كند.
ٰ
ِ
خالد ،دانش آموزی فلسطینی است.
كشورِ خالد اكنون در اشغال دشمنان اسرائیلی است.
مصطفی و ِ
خالد از طریق نامه نگاری با هم دوست شده اند.

ٰ

آن ها از این طریق ،با آداب و رسوم مردم ،تاریخ و خصوصیات كشورهای یكدیگر آشنا می شوند.
محل زندگی اش نوشته است .اكنون ِ
خالد هم
مصطفی در اوّلین نامه ی خود ،مطالب زیادی درباره ی ّ

ٰ

در بخشی از جواب نامه ،پس از سالم و احوالپرسی برای دوست ایرانی اش نوشته است:

ی
� �كه ف� ت�ط رد م� ّله ی ش�ما مس ب�د و ب�ود دا ش��ته �با ش�د.
ت�و رد�باره ی مسا ب�د � شك� ت
ور� چ�� ی فرهای ب�ال�ب ی ف�و ش��ته ب�ودی ّاما ب�ه ف��ف ر من ا�ن طور ف� ی�س ت
ما�ان ف� ف�د �گی می ل ك ف� ف�د ،مس ب�دها هم هس ت� ف�د.
رد همه ب�ای د ف� ی�ا ،رد رو� ت�اهای ك�و�چ ك و ش�هرهای �ب فر گر�� ،بر روی ت� چ�ّه ها و ل ك ف�ار رد�یاها ،هر ب�ا �كه مسل ف
م
فر� دارد .ب�ع ف�ی فا� آ�ن ها �ب فر گر� و �با ش��كوه و ب�ع ف�ی ك�و�چ ك و �اده ا ف�د.
ش�كل ف�اهری س ب�دها �با هم � ت
م
ما�ان ل ك ت�ا ب�ی �فوا ف�ده ام .من فا� آ�ن ل ك ت� ب
ا� آ�مو ف��ته ام �كه ّاول ی�ن مس ب�د را چ� ی�ام�بر ا�الم و �یارا�ف ش�،
من ب�ه ت� فا��گی رد�باره ی س ب�دهای مسل ف
رد ف� فرد ی��كی مد ی��فه �ا ف��ته ا ف�د .ا ی�ن مس ب�د �تُ ب�ا ف�ام دارد و ه ف� فو� �چا�ب ب
اد� می ل ك ف� ف�د.
� و مسل ف
ما�ان ف��یادی رد آ�ن ع ب� ت
ر�ا� ت
رد آ�ن ل ك ت� ب
�.
ا� �فوا ف�دم �كه چ� ی�ام�بر و �یارا�ف ش� رد ش�هر مد ی��فه ب�ه �كمك ی��كد ی��گر مس ب�دی �ا ف� ت� ف�د �كه همال ك ف�ون ب�ه مس ب� ُدال ف�َّ�ب ی (مس ب�د چ� ی�ام�بر) مع ف
رو� ا� ت
ر� مح ّمد (ص) ف�� ی فر رد هم ی�ن مس ب�د �ترار دارد.
آ�رامگاه � ف� ت
رد آ�ن ل ك ت� ب
ا� ف�و ش��ته ب�ود…
مس ل
ی مه ی مس
ما�ان رد م ی�ان آ�ن �ترار دارد.
� و �كع ب�ه ،ت� ب�له ی مسل ف
�ب فر گر� ت�ر �ن و م ت�ر �ن ب�د ا�المی ،ب� ُدا حَرام ــ رد م ّلكه ــ ا� ت
ف�ام مسا ب�د مه ّم د ی��گر م ش�ل مس ب�د �كو ف�ه و مس ب� ُد ا َال ت��ی ف�� ی فر رد آ�ن ل ك ت� ب
�.
ا� آ�مده ا� ت

ٰ

مه
مس
� ا�م ت� ّدَس �ترار دارد .من
� �كه رد � شك�ور من ف�ل�ط ی�ن و رد ش�هر من ب� ی� ت ُ
ب� ُد ا َال ت�� ٰی ی��كی فا� مسا ب�د مّی ا� ت
م
م
ِ
� .آ�ن ها ب
ا� فا�ه �فمی ده ف�د
س ب� ُد ا َال ت��ی را �بارها و �بارها د�یده ام .س ب� ُد ا َال ت��ی ام ف
رو� ت�و ّسط د ش�م ف�ان ا�الم ا ش� ف�ال ش�ده ا� ت
ٰ
ٰ
مسلما�ان ب�ه را��ی رد ا ی�ن مس ب�د �فما� ب�
�
�
ف
ب
ع
�
اد� ل ك ف� ف�د.
�
و
د
وا
ف فف
ت
ف
ت
ا� ف�و ش��ته ب�ودی �كه رد مدرسه ت�ان �ف فما� ف� فا�ه دار�ید؛ ا ی�ن ف� ی��ی ب�ال ب
� ّاما � ی� ف� �كه مدرسهی ما
رد ف�امه ت
� ا� ت
ت�و ّسط د ش�م ف�ان ا�الم � ب
�!
فرا� ش�ده ا� ت
�
�
مس
� �كرده ا ی�م .مس ب�د ك�و�چ ك ما ،هم م� ّل ت �ص ی�ل ما و هم م� ّ�ی
من و دو� ت�ا فم ب�ه �كمك �ب فر گر� ت�رها ب�د �كو�چ �كی رد� ت
ب�
ال� مردم م� ّله ف�� ی فر رد هم ی�ن مس ب�د �ل می شسود .مس ب�د ك�و�چ ك ما…
�� .بس ی�اری فا� م شسك ت
�برای مع ش�دن �ب فر گر� ت�رها� ت
مصطفی در پاسخ به نامه ی دوست فلسطینی اش می نویسد:
ٰ
ِ
ی
�
�
� ع فر فرم ف�الد ،الم.
دو� ت
ام ی�دوارم…

مصطفی در نامه اش به خالد چه چیزهایی می نویسد؟

ٰ

چگونه می توانیم درباره ی مساجد شهر یا روستای خود اطّالعاتی
به دست آوریم؟

فعالیت هایی كه در آن انجام
من می توانم گزارشی از مسجد محلّه ی خود و ّ

می شود ،به كالس بدهم.
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آن مسجد قدیمی…
یك باغ پرشكوفه ،یك آسمان آبی
این شهر كوچك ماست ،با صبح آفتابی
من آمدم دوباره ،در كوچه های روشن
دستم به دست بابا ،لبخند بر لب من
اینسبزه،ایندرختان،اینكوچه،اینخیابان
حوض سبز میدان
فو اره های آبی ،در
ِ
ّ
آن مسجد قدیمی ،در شهر ما چه زیباست
با ُگنبد قشنگش ،هم رنگ آسمان هاست
شهر من است اینجا ،با خانه های كوچك
با مسجد و دبستان ،با دسته دسته كودك
سروده ی واقدی
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این ،اوّلین باری است كه همراه پدر به چنین سفر پُر هیجانی می آیم.
ساعت هاست كه در اینجا منتظریم؛

در انتظار یكی از حادثه های شگفت انگیز و زیبای طبیعی!
اما هر كس تالش می كند تا بهترین
تپّه ای كه روی آن ایستاده ایم ،بسیار پهناور است ّ

نقطه ی آن را برای مشاهده ی آسمان انتخاب كند.

همه ی خبرنگاران ،مثل پدر من ،مشغول تنظیم كردن دوربین های خود بر روی نقطه ی
خاصی از آسمان هستند .آن ها از صبح تا به حال ،بارها و بارها دوربین های خود را آزمایش
ّ
كرده اند.

من در این میان با اشتیاق ،به همه چیز نگاه می كنم؛ گاهی به پدرم كه سخت سرگرم
فعالیت است؛ گاهی به دوربین ها ،گاهی به آسمان و گاهی به خورشید.
ّ
آرام آرام ،زمان موردنظر فرا می رسد.
خورشید با همه ی درخشش و زیبایی خیره كننده اش ،مانند سكّه ای سرخ شده در آتش
به نظر می رسد.
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مدتی آرام آرام در تاریكی فرو می رود؛ گویی 1ابری تیره آن را پوشانده
… و پس از ّ

است!

نفس ها در سینه حبس شده است!
زیبایی این منظره ،چشم ها را خیره كرده است.
صدها عكس گرفته می شود؛ دوربین های زیادی این صحنه ی به یادماندنی را به تصویر
می كشند.
اما…
فعالیت و تالش است ّ
اكنون اوج ّ

 .1گویی :مثل این است كه…
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… ناگهان ،پدر و چند نفر دیگر دوربین ها را
به حال خود رها می كنند.
نمی دانم چه كار مهم تری پیش آمده است كه
آن ها از تماشای این منظره ی زیبا و باشكوه چشم
می پوشند!
من هم به طرفشان می روم.
عجیب است!… آن ها مشغول نماز شده اند!
نماز!… آن هم در این موقع روز!؟
اما این
من ،قبال ً نماز خواندن را یاد گرفته ام ّ

اولین باری است كه خواندن «نماز آیات» را تجربه
ّ
می كنم.

چقدر زیبا و لذّت بخش است…
عبادت خداوند ،هنگام گرفتن خورشید
و نماز خواندن در دل صحرا!
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نماز آیات را چگونه می خوانیم؟
چه وقت هایی خواندن نماز آیات بر مسلمانان واجب 1می شود؟

اهلل علیه و آله ـ پسری به نام ابراهیم داشت .ابراهیم در كودكی از دنیا رفت .پیامبر از
حضرت
محمد ـ صل ّی ٰ
ّ
اما صبر خود را از دست نداد .اتّفاقا ً همان روز ،خورشید گرفت .بعضی از مردم
مرگ فرزندش بسیار غمگین شد ّ
تصوّر می كردند كه خورشید در مرگ فرزند پیامبر عزادار شده است!
پیامبر اسالم كه همیشه می كوشید مردم را از گمراهی نجات دهد ،فرمود :خورشیدگرفتگی به غم یا شادی
ما ربطی ندارد بلكه نشانه ای از نشانه های قدرت خدا و نظم جهان است .سپس ،به آنان آموخت كه چگونه هنگام
خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی ،یا آمدن زلزله و مانند آن ،نماز آیات بخوانند و بزرگی و توانایی خدا را به یاد آورند.
اما با آن ،تفاوت هایی دارد .از جمله اینكه در نماز آیات،
به آنان آموخت كه نماز آیات مانند نماز صبح دو ركعت است ّ
نمازگزار در هر ركعت ،پنج بار به ركوع می رود و… .

 .1واجب  :الزم و ضروری (در دین اسالم ،به اعمالی كه الزم است یك مسلمان انجام دهد و در صورت انجام ندادن
آن ها مرتكب گناه می شود ،واجب می گویند .به اعمالی هم كه نباید انجام شوند و انجام دادن آن ها موجب گناه می شود ،حرام
می گویند).

25

25

