
 )در تبریز( اجالس سراسری نماز پنجمین پیام مقام معظم رهبری به

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 
 عطر به كشور سراسر فضای يعنی است، نماز موسم ما، كشور در روزهايی چنين كه است سالی چند اكنون

 و گويند می نماز از جا همه نشاط و شور با ايمان، با و بين روشن هايی انسان و است آغشته نماز، نام و ياد انگيز دل

 همه سوی از كه است آن شايسته مبارك، تالش اين كنند، می مجاهدت نماز، اقامه برای و خوانند می فرا نماز به

  ماندن پيوسته به و شود داشته گرامی اند، بسته دل عدالت و حقّ سايه در زندگی و اسالمی طيبه حيات به كه كسانی

 .شود كمك آن،

 يكی گرديده، مفتخر اسالم حاكميت به و برافراشته سرخويش فراز بر را اسالم پرچم كه كشوری در نماز اقامه

 يابی دست اجتماعی، عدالت تأمين: قبيل از بخت نيك جامعه يك های هدف همه زيرا. است فرايض ترين واجب از

 و بينش و دانش از برخورداری مردم، آحاد در ها خالقيت و استعدادها پرورش مادی، شكوفايی و عمومی رفاه به

 واال، های هدف ديگر و مردم آحاد ميان سالم روابط و انسانی اخالق گسترش ملی، اقتدار و استقالل و عزت تجربه،

 تأمين كشور، امور كارگزاران در ويژه به مردم آحاد در اخالقی تهذيب و فردی تربيت كه شود می تأمين صورتی در

 به كه باشند جامعه آن در كوشی سخت و صبر و اخالص و توكل و همّت از برخوردار و پاك هايی انسان و شود

 امواج ويژه به و گوناگون موانع برابر در و باشند دارا را سنگين بارهای برداشتن توانايی روحی، پشتوانه اين ياری

 افق. باشد بيشتر كشوری و جامعه در ها انسان گونه اين شمار چه هر. باشند داشته ايستادگی يارای تباهی، و فساد

 تر آسان و تر ممكن كشور آن و جامعه آن در بختی نيك سوی به حركت و تر روشن كشور، آن و جامعه آن آينده

 .بود خواهد



 زيرا دانست، توان می گفتيم، چه آن از را اسالمی معارف در آن بر فشاری پا رازهای از يكی و نماز اهميت

 معنوی و روحی تعالی و اخالقی تهذيب به را، مسلمان جامعه افراد همه تواند می كه است چيزی برترين نماز،

  .برساند

 پديد ها انسان روانی پرورش و نفس تهذيب در را آن برتر نقش كه هست نماز در عمده خصوصيت سه

 :آورد می

 طور به مخصوص، اذكار و حركات يعنی گشته معين آن برای اسالم در كه شكلی با نماز، كه آن نخست

                                                                                                «المُنكَر وَ الفَحشاءِ عَنِ تَنهي الصلوةَ اِنَّ»: خواند می فرا آلودگی و گناه از دوری به را نمازگزار طبيعی،

 .بخشد عروج و سازد رها ها،  منجالب از را كس هر كه دارد را آن توانايی پيوسته، فراخوانی اين

 انسان هر فطری و حقيقی محبوب كه را تعالی باری حضرت برابر در خضوع و پرستش روح او در كه آن دوم 

 .سترد می است، شده نهاده او فطرت ژرفای در كه را درخشنده حقيقت اين از فراموشی غبار و كند می زنده است،

 های عرصه همه در موفقيت اصلی شرط كه را اطمينانی و آرامش آن نمازگزار، دل و جان به كه آن سوم

 است، اخالقی پرورش برای مجدانه اقدام راه در بزرگی مانع كه را اضطراب و تزلزل و كند می هديه است، زندگی

 .سازد می دور او از

 اين از و شود سنجيده و ديده نگری ژرف و تدبّر با كه است آن خور در شد گفته كه خصوصيتی سه از يك هر

 .شد خواهد آشكار نماز معارف از بسياری راه،

 همه گستره اندازه به گستردگی اش، استثنايی كارسازی و ها ويژگی اين با نماز بينيم می كه هنگامی اكنون

 اين قلمرو از هرگز هيچكس، و آورند جای به را آن دارند وظيفه جا هر و حال هر در همه يعنی دارد، اسالمی جامعه

 چقدر جامعه، يك و ملت يك بختی نيك شرط تأمين در آن تأثير اندازه كه يابيم می در نيست، بيرون الهی فريضه

  .است زياد

 آنان الهی واجب يك همين باشد داشته رواج طشيشرا همه با نماز مردمی ميان در هرگاه كه است آن حقيقت

 .سازد می پا بر آنان زندگی در را دين خيمه و كشاند می بختی نيك همه به تدريجاً را

 آورده جای به قلب حضور و توجه يعنی آن روح با كه است نمازی درباره همه، اين كه نگذاريم ناگفته

 الهی های سنت تحقق برای را راه و سازد می سو هم و هماهنگ  آفرينش، همه با را نمازگزار نمازی، چنين. شود می



: است حق حضرت عبوديت و تسبيح حال در آفرينش همه اسالمی بينش در كه چرا كند، می باز تاريخ و طبيعت در

 «األَرضِ فِي ما وَ السَّمواتِ فِي ما لِلّهِ یُسَبِّحُ»

 يعنی. سازند مند بهره آن از و مأنوس نماز با را خود كه است آن جوانان، ويژه به همه، به جانب اين مؤكّد توصيه

 اين و آورند جای به «عَظَمَتُه جَلَّت» متعال پرودگار محضر در حضور احساس با و معنی به توجه با را نماز كه اين

 و كنند ادا نيز را مغرب و صبح نمازهای نافله مخصوصاً نوافل، بتوانند تا سازند آسان و هموار خود بر تمرين با را كار

 از را او باشد، كرده محروم نماز فيض از را خود كه هست كسی آنان، دوستان و نزديكان و كسان ميان در هنوز اگر

 و پدران البته دهند، انجام حكيمانه رفتار و خوش زبان با را كار اين و بازدارند عظيم خسارت و بزرگ گناه اين

 .دارند بيشتری مسئوليت نوجوانان، مخصوصاً خود فرزندان نماز به نسبت مادران

 در گوناگون های دستگاه والنئمس و اندركاران دست به هايی توصيه گذشته، های سال نماز پيام در جانب اين

 از گزارشی و پردازد فحص و وجو جست به ها آن درباره نماز، مجمع اين از هيئتی است بجا ام، كرده نماز باب

 .آورد فراهم ها  خواسته آن تحقق اندازه و چگونگی

 نظر منظور و الهی مقبول شما زحمات اميدوارم نماز، لهئمس اندركار دست عزيزان شما همه برای دعا با پايان در

 بركاته و اهلل رحمه و عليكم السالم و. باشد  -عليه اهلل سالم و فداه ارواحنا - االعظم اهلل ولی حضرت

 

 والسالم علیكم و رحمه اهلل و برکاته 

 ای خامنه علي سید
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