
 )در بابلسر( اجالس سراسری نماز ومینس پیام مقام معظم رهبری به

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 
 با كاری و رسيد سالگرد سومين به  نماز فريضه ترويج اندركاران  دست شما مبارك تالش كه سپاس را خدا

 .پيوست ناپذير خستگی و پيگير اهتمامی به اهميت، چنين

 درس اين است، طلب در استمرار و گيری پی همين واال، و بزرگ های هدف به دسترسی در موفقيت راز

 وَ خَشیَتِكَ فِي الجِدَّ لِيَ وَهَب» :كه آموزيم می پرهيزگاران موالی مناجاتی آثار از يكی در نيز را بزرگ

 «...بِخِدمَتِكَ األتِّصالِ فِي الدَّوَامَ

 و فريضه ترين بزرگ است، گرديده مطبوع بلكه مأمور بدان بشر كه ناگزيری و اليزال تكاپوی عرصه در نماز

 و شناخته كمال، سوی به فردی تكاپوی ميدان در فقط نماز برای را خصوصيت اين برخی شايد. است ابزار مؤثرترين

 رو اين از. باشند نشنيده سخنی دنيايی پرقدرت معارضان برابر در و اجتماعی و جمعی جهاد صحنه در آن نقش از

 اعتماد و توكل و صفا از ها اراده و ها دل كه است آن به وابسته رويارويی، گونه همه در مردی پای كه دانست بايد

 و دل بر را ديگر فيوضات بسی و همه اين كه است جوشانی سرچشمه نماز و باشد، لبريز فرجام، به اميد و نفس به

 .سازد می اميدوار و دغدغه بی و قدم ثابت و ضمير روشن انسانی او از و كند می سرازير نمازگزار جان

 تقرب و مؤمن معراج و منكر و فحشاء از بازدارنده  نماز،( )ص خاتم پيامبر واالی سخن و قرآن در كه اين

 خويش چشم روشنی را آن ،)ص( مكرم پيامبر و شده معرفی دين نهاد بهترين سخن، يك در و پرهيزگار دهنده

 .بكشاند بيشتر نگری ژرف و تأمل به نماز عظمت فهم در را ما بايد است، خوانده

 همه آن. نيست معين حركاتی گزاردن و كلمات راندن زبان بر همين نماز كه است ذكر شايان نيز نكته اين البته

 دميده كالبد اين سراسر در توجه و ذكر روح كه آن بی بدنی اعمال و صوتی امواج آوردن پديد بر بركت، و فيض



 در حضور و خشوع و خدا ياد نماز، روح. گردد می ساقط آن با تكليف لحداق اگرچه گردد، نمی مترتب باشد،

 و روح آن برای قالب بهترين است، گشته واجب مكلف، بر الهی تعليم با كه اعمالی و كلمات اين و اوست برابر

 .است مقصود منزل سر آن به راه ترين نزديك

 نماز خاصيت و اثر ليكن نيست، مجاز آن، بر نماز نام چه اگر كه است روح بی كالبدی ، حضور و ذكر بی نماز

 كه است آمده چنين و است، رفته سخن «نماز قبولی» عنوان با دينی آثار در حقيقت، اين از. نيست مترقب آن از نيز

 .بس و است قبول شده، آورده توجه و حضور با چهآن هر تنها گزاری، می تو كه نماز يك از

 سپس و خويش از نخست آن، با كه است ما اختيار در ، اليزال فيضی سرچشمه و بديل بی موهبتی نماز، اينك

 دريغ. مصفا و پهناور ای عرصه به گشاده است ای دروازه اين بسازيم، صالح انسان ورزيم، می مهر بدو كه آن هر از

. ندهد سوق بدان را خود عزيزان و نكشد بدان سری و بگذارند یيمصفا بهشت جوار در را عمری آدمی كه است

 «عَلَیْهَا وَاصْطَبِرْ بِالصََّلَاةِ أَهْلَكَ وَأْمُرْ » :داد فرمان چنين( ص) الشأن عظيم پيامبر به الهی وحی

 الهی عطيه كه ، را درخشان گوهر و مقدس حقيقت ، را نماز و بشمريد خطاب اين طرف را خود شما همه امروز

  .بشناسيد قدر است( ص) مصطفی محمد امت به

  ؛دارد ای ويژه سهم كسی هر وظيفه، اين در

 كنند راهنمايی و تشويق نماز به را فرزندان خود، كردار و گفتار با مادران و پدران . 

 ،نمايند وادار حركت به درخشان حقيقت اين سوی و سمت در را ها دانشگاه و مدارس شاگردان معلمان . 

 نسل برای دانشجويان، های اقامتگاه و آموزشی مراكز در جماعت امامت محترم، روحانيون و علما و فضال 

 .بشمرند مغتنم فرصتی را نو

  بگنجانند درسی های كتاب در را نماز های درس و رمزها و رازها درسی، های كتاب نويسندگان . 

 چهره و نماز گوهر دادن نشان برای سينما هنر ويژه به هنر از سيما و صدا و تبليغات سازمان و ارشاد وزارت 

 با هنری آثار آفرينش با و ها، اين جز و نقاشی و قصه و شعر زبان با عزيز هنرمندان. بگيرند بهره گزارنماز

 .سازند مشغول شايسته چنين كاری به را هنر چيره دست برجسته، بلكه كيفيت،

 را نماز، نمازگزاران صفوف در خود حضور با مسؤوالن، مراكز، همه در و ، مديران و معلمان مدارس، در 

 . كنند تشويق

 بخش الهام همچون خود وقت در را نماز تبليغی، و آموزشی و فرهنگی و علمی های گردهمايی در 

 . آورند جای به هدايت و صداقت



 و بگويند آن احكام و بركات و آثار و هدف و فلسفه و مفهوم و نماز درباره دينی و گويندگان نويسندگان 

 .بنويسند

 ،بخشند رونق است، نمازگزاردن شيوه بهترين كه جماعت نمازهای در حضور با را مساجد مردم . 

 و ها فرودگاه مانند آيند؛ می گرد آن در مردمی  حال، طبع به همواره كه جاهايی و عمومی بناهای همه در 

 و شهری های بوستان و دولتی ادارات و همگانی خودروهای های عزيمت گاه و بندرها و قطار های ايستگاه

 هنگام به را مناسبی و پاكيزه زمين هر ، مردم اين، بر افزون و كنند بنا مساجدی يا ها نمازخانه ها، اين مانند

 از قشری و كسی هر برای كار گونه اين از .بايستند نماز به آن در و آورند بشمار مسجد نماز، وقت درآمدن

 .زند دست بدان و بيابد را همگانی فريضه اين از را خود سهم و كند كنكاش بايد كس هر كه هست مردم

 : كه گردد كريمه آيه اين مصداق و كند اقامه را نماز است توانسته ما اسالمی جامعه كه است وضعی چنين در

 عَنِ نَهَوا وَ بِالمَعرُوفِ اَمَرُوا وَ الـزَّكاة آتـَـوا وَ اَلـصَّلوةَ أَقآمــُوا االَرضِ فِي مَكَّناهُم اِن  َ الَّذين»

 اين دادن انجام درست در را مسلمان آحاد همه توفيق .العظيم العلی اهلل صدق «االُمُور عاقِبَةُ لِلَّهِ وَ المُنكَر

 .كنم می مسئلت الهی وظيفه

 

و بركاته اهلل رحمه و علیكم والسالم  

ای خامنه علي سید  

2731 شانزدهم شهريور ماه  


