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وقتى من مى آيم، لبخند مى زنيد.
وقتى شما از راه مى رسيد، من غرق در شادى مى شوم.

وقتى ما با هم هستيم، شاد و سرحال و تواناييم.
زندگى با هم زيباست.

زندگى در كنار هم دوست داشتنى است.
خداوند نيز دوست دارد ما را با هم و در كنار هم ببيند.

اكنون ما همه با هم و در كنار هم هستيم.



٧

هم  كنار  در  دوستان،  ما  همه ى  جماعت،  نماز  در 
هستيم و از نماز و دعاى دسته جمعى لذّت مى بريم.

 نماز جماعت چه خوبى هايى دارد؟
 نماز جماعت چگونه خوانده مى شود و تفاوت آن با نماز فُرادٰى١ چيست؟

 من مى توانم آن چه را درباره ى نماز جماعت ياد گرفته ام، به صورت عملى نشان 
دهم.

نماز جماعت يكى از مهم ترين عبادت هاى اسالمى است. مسلمانان هنگام خواندن نماز جماعت، در صف هاى 
به هم پيوسته و منظّم، برادرى و هم بستگى خود را نشان مى دهند. 

نماز جماعت در مسجد ها و مدرسه ها و حتّى در خانه هاى مسلمانان برگزار مى شود.
مؤمنان در نماز جماعت به شخص شايسته اى كه «امام جماعت» ناميده مى شود، اقتدا٢ مى كنند و اعمال 

نماز را بعد از او انجام مى دهند.
پيامبر اكرم ــ صلّى اهللا عليه و آله ــ به مسلمانان سفارش كرده است كه براى نماز خواندن به مسجد بروند و 

نمازشان را به جماعت بخوانند؛ زيرا ثواب نماز جماعت بسيار بيشتر از نماز فُرادٰى است!
ايشان فرموده است:

«در نماز جماعت، صف نمازگزاران مسلمان، مانند صف فرشتگان خداست
 … و خداوند هر ركعت از نماز جماعت يك مؤمن را از سال ها عبادِت فردى او بيشتر دوست دارد.»

١. نماز فرادٰى: نمازى كه هر كس به تنهايى مى خواند.                ٢. اقتدا كردن: از كسى به طور كامل پيروى كردن
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اين، اوّلين بارى است كه همراه پدر به چنين سفر پُرهيجانى مى آيم.
ساعت هاست كه در اين جا منتظريم؛

در انتظار يكى از حادثه هاى شگفت انگيز و زيباى طبيعى!
 

تپّه اى كه روى آن ايستاده ايم، بسيار پهناور است اّما هر كس تالش مى كند تا بهترين 
نقطه ى آن را براى مشاهده ى آسمان انتخاب كند.

همه ى خبرنگاران، مثل پدر من، مشغول تنظيم كردن دوربين هاى خود بر روى نقطه ى 
خاّصى از آسمان هستند. آن ها از صبح تا به حال، بارها و بارها دوربين هاى خود را آزمايش 

كرده اند.
من در اين ميان، با اشتياق به همه چيز نگاه مى كنم؛ گاهى به پدرم كه سخت سرگرم 

فعّاليّت است؛ گاهى به دوربين ها، گاهى به آسمان و گاهى به خورشيد.
 

آرام آرام، زمان موردنظر فرا مى رسد.
در  شده  سرخ  سكّه اى  مانند  خيره كننده اش،  زيبايى  و  درخشش  همه ى  با  خورشيد 

آتش به نظر مى رسد. 
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… و پس از مّدتى آرام آرام در تاريكى فرو مى رود؛ گويى١ ابرى تيره آن را پوشانده است!
نفس ها در سينه حبس شده است!

زيبايى اين منظره، چشم ها را خيره كرده است.
صدها عكس گرفته مى شود؛ دوربين هاى زيادى اين صحنه ى به ياد ماندنى را به تصوير 

مى كشند.
اكنون اوج فعّاليّت و تالش است اّما …

١. گويى: مثل اين است كه …
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… ناگهان، پدر و چند نفر ديگر دوربين ها را به 
حال خود رها مى كنند.

نمى دانم چه كار مهم ترى پيش آمده است كه 
زيبا و باشكوه چشم  تماشاى اين منظره ى  آن ها از 

مى پوشند!
من هم به طرفشان مى روم.

عجيب است! … آن ها مشغول نماز شده اند!
 نماز! … آن  هم در اين موقع روز!

 
اين  اّما  گرفته ام  ياد  را  خواندن  نماز  قبالً  من 
اوّلين بارى است كه خواندن «نماز آيات» را تجربه 

مى كنم.
چه قدر زيبا و لذّت بخش است …

عبادت خداوند، هنگام گرفتن خورشيد 
و نماز خواندن در دل صحرا!

١٠



١١

 چه وقت هايی نماز آيات مى خوانيم؟
 نماز آيات را چگونه مى خوانيم؟

در زمان پيامبر اسالم، بعضی از مردم تصور می كردند كه خورشيدگرفتگی نشانه غم و اندوه آن است. اّما ايشان 
كه همواره می كوشيد مردم را از گمراهی نجات دهد فرمود: خورشيدگرفتگی به غم يا شادی ما ربطی ندارد بلكه 
نشانه ای از نشانه های قدرت خدا و نظم جهان است. سپس به آنان آموخت كه چگونه به هنگام خورشيدگرفتگی يا 

ماه گرفتگی يا آمدن زلزله و مانند آن نماز آيات بخوانند و بزرگی و توانايی خدا را به ياد آورند.
نماز آيات مستحب١ است و مانند نماز صبح دو ركعت است و مطابق فقه حنفی هر ركعت يك قيام و يك ركوع 

دارد ولی مطابق مذهب شافعی هر ركعت دو قيام و دو ركوع دارد.

١. مستحب: عملى است كه مسلمان بهتر است انجام دهد و در صورت انجام دادن آن، از خدا پاداش مى گيرد ولى اگر 
آن را انجام ندهد، مرتكب گناه نشده است.  
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شاگرد رو به استاد خود كرد و گفت:
استاد! شما با اين همه استعداد و توانايى علمى و شهرتى كه در جهان داريد و بسيارى 

از مردم از دانش شما بهره مى برند، چرا ادعاى پيامبرى نمى كنيد؟
استاد به او جوابى نداد.

شاگرد چند بار در فرصت هاى گوناگون پيشنهاد خود را تكرار كرد…
شايد عالقه مند باشيد بدانيد آن استاد چه كسى بوده است.

آرى؛ او بوعلى سينا بود كه حدود هزار سال پيش زندگى مى كرد. او مّدتى در شهر 
همدان زندگى مى كرد و اكنون آرامگاهش در آن جاست. در يكى از شب  هاى بسيار سرد، 
بوعلى سينا كه بيمار بود و تب شديدى داشت، از شاگرد خود خواست مقدارى آب برايش 
بياورد. شاگرد بوعلى كه مى ديد هوا به شدت سرد است و براى آوردن آب هم بايد از خانه 
خارج شود، بهانه هاى گوناگون آورد و نرفت. سرانجام، سپيده سر زد و مؤذن شروع به اذان 

گفتن كرد.
با شنيدن صداى اذان، شاگرد بوعلى گفت: چه قدر اين مؤذن شجاع است كه در اين 

سرما به مسجد رفته است و اذان مى گويد.
بوعلى سينا گفت: اين عشق آن پيامبر بزرگ اسالم است كه او و امثال او را از خواب 
شيرين بيدار مى كُند و باعث مى شود كه او بدون توجه به سختى و هواى سرد، پس از قرن ها، 

نام محّمد رسول الله (ص) را با صداى بلند به گوش مردم برساند.
آيا مى دانى من چرا نمى توانم پيامبرى كنم؟ چون ممكن است علم من و افرادى مانند 

من از مردم ديگر بيشتر باشد ولى ما لياقت پيامبرى نداريم.
تو در طول شب گذشته در كنار من بودى و من از تو خواستم برايم آب بياورى ولى به 
حرف من گوش ندادى. پس، حضرت محّمد (ص) لياقت پيامبرى دارد كه اين چنين مردم 

را عاشق و شيفته ى خود كرده است. 
پس، همگى بر محّمد (ص) و خاندان و اصحاب بزرگوارش كه پيروان واقعى او بودند، 
صلوات و سالم مى فرستيم و همه با هم مى گوييم: اشهد ان ال اله اال الله و اشهد انَّ محمداً 

رسول اهللا   (ص)
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پيشنهاد  به  استاد  چرا   
شاگرد اهميت نداد؟

را  پيامبر  بايد  كسى  چه   
تعيين كند؟

 من مى توانم تحقيق كنم 
براى  را  پيامبران  ويژگى هاى  و 

هم كالسى هايم بگويم.
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