
 مناز )صالت( 

www.oceanoflights.org 

 است شده هنی مّيت صالت مورد در جز مجاعت مناز
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
 ( 12بند  –)كتاب اقدس لو'ة فرادى قد رفع حكم اجلماعة إال  يف صلو'ة املي ت إن ه هلو اآلمر احلكيم "  عليكم الص   " كتب – 1
 

 
 

  بيت العدل: 
ود )به *)ملحقات کتاب مستطاب اقدس(* مراجعه شود( . " صالت مي ت تنها منازی است که بطور مجاعت برگزار می ش – 1

(. به 1٩طرز اداء اين صالت آن است که حض ار ساکت می ايستند و يکی از احب اء آن را تالوت می کند )ايدداشت مشاره 
مي ت  ( و وقت اداء صالت قبل از دفن٧٠موجب بيان مجال مبارک صالت مي ت ... خمصوص کبار است )سؤال و جواب ، فقره 

(. جزئي ات ديگر مربوط به صالت مي ت در ٨٥است و توج ه به قبله در موقع تالوت اين مناز الزم نيست )سؤال و جواب ، فقره 
  (1٠شرح  –)كتاب اقدس خالصه شده است "   1-1٤ات  1-1٣جزوه *)تلخيص و تدوين حدود و احکام(* ، قسمت د ،

 
اسالم معمول است و مردم روزهای مجعه در مسجد به امام مجاعت اقتدا می  " حکم مناز مجاعت ، مثل صالتی که در – 2

، در امر هبائی منسوخ و حترمي گرديده است . تنها مناز مجاعتی که در اين امر حکمش انزل شده صالت مي ت است دمناين
( . اين صالت را يکی از حض ار ، بدون آنکه توج ه به مست خمصوصی داشته ابشد ، تالوت می کند و 1٠دداشت مشاره )اي

( . هر ٨٥سايرين ساکت ايستاده استماع می منايند . در موقع اداء اين صالت توج ه به قبله الزم نيست )سؤال و جواب ، فقره 
مد ت شبانه روز فرض است انفرادی برگزار می شود نه به طور مجاعت. برای تالوت  يک از منازهای سه گانه که اداء آن در طول

ساير ادعيه نيز در امر هبائی هيچ طريق خاص ی وجود ندارد . احب اء خمتارند ادعيه غري مفروض را چه در اجتماعات و چه در 
گر چه ايران خمتارند که در اين مورد  ...فرمايند :  تنهائی به حنو دخلواه تالوت منايند . در اين خصوص حضرت ويل  امراّلل  می

اذ می منايند حالت تصل ب پيدا نکند و به  طبق متايالت خود عمل منايند ... ابيد بسيار مراقب ابشند که هر طريقی را که اّت 
ا از طريق واضحی که در ای است که احب اء ابيد مهيشه در نظر داشته ابشند که مبادصورت آداب مرسومه در نيايد . اين نکته

  (1٩شرح  –)كتاب اقدس ترمجه( " (تعاليم مبارکه ارائه شده منحرف گردند. 
 

 


