
 )در تهران( اجالس سراسری نماز هشتمین پیام مقام معظم رهبری به

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 
 دو هر از را جامعه و فرد سازندگی است، فضيلت با و واال های انسان پرورش هدفش، برترين كه اسالمی نظام

 و پرواز بال دو هر و برد، می پيش به معنوی ساحت در هم و مادی عرصه در هم جان، از هم و جسم از هم يعنی سو،

 .آرايد می و گشايد می را آدمی تعالی

 نماز. شود می ناميده دين ستون نماز و يابد  می اهميتی چنين كه است جهت بدين «نماز» آنان رأس در و عبادات

 و نورانی و لطيف نيز را او پيرامون فضای كه نمازگزار، جان و دل تنها نه است، همراه حضور و توجه با كه گاه آن

 پرتو زندگی فضاهای همه و شهروندان مجامع و دوستان محفل و كار محيط و خانواده و خانه به و سازد می معطر

 .كند می افشانی

 و ها دلی بد و ها خودكامگی و ها خودخواهی ظلمات شوند، ذاكر و خاشع و متوجّه بيشتر نمازگزاران چه هر

 بيشتر زندگی، پيشانی بر رستگاری نور و شود می كمتر ها بدخواهی و ها حسادت و ها تجاوزگری و ها آزمندی

 .درخشد می

 اين از را آدمی نماز،. است شخصی منافع به شدن محدود و خدا از غفلت در بشر های كامی تلخ همه ريشه

 .كند   می هدايت همگانی خير و متعالی حقيقت سوی به را او غضب و شهوت و رهاند می ظلمانی حصارهای

 محيط در تدريج به و نمازگزار جان و دل در نخست واقعی، بهشتی  حضور، و حال از سرشار و خاشعانه نماز

 اصلی نمازگزاردن، الهی، اديان همه در رو، اين از. كند می هديه انسان به را فالح و صالح و آفريند، می زندگی

 .نمازهاست زيباترين و ترين كامل است، ايمان نشانه ترين عمومی و آشكارترين و دينداری ادب ترين



 وااليی و اهميت به را شوقی و پرشور های دل كه است آن اخير هایسال در اسالمی انقالب بركات از يكی

 .است ساخته آن تالش و همت مركز را، دين اساسی پايه اين روزافزون ترويج و داده توجه نماز فريضه

 نماز روشن راه كه شود می آن صرف آنان، صادقانه كوشش و اهتمام با بها، گران تالش هزاران سال، در اكنون

 و فرهنگی های فعاليت انواع. بيابند تذكر و توجه با نماز توفيق بيشتری نمازگزاران و شود گشوده همگان روی به

 اين از كه دانم می خود وظيفه جانب اين. دارند قرار ها تالش اين طوالنی فهرست در اجرايی و تحقيقی و هنری

 و علمی و فرهنگی برجستگان و دينی، معزّز علمای و دولتی، رتبه عالی مسئوالن بر مشتمل كه مؤمن گران تالش

 و كنم گزاری سپاس صميمانه است، اجتماع گوناگون های بخش از مؤمن مردان و زنان و پرشور جوانان و هنری،

 اند، كرده بسيج راه اين در را عظيمی نيروی كه قرائتی االسالم  حجت جناب دلسوز و آگاه روحانی از ويژه طور به

 .نمايم تشكر

 :كنم عرض عزيزمان مردم همه و شما به را تذكراتی دانم می الزم اكنون

 خدای با نماز در يعنی بخوانند، كلمات معانی به توجه با را نماز كه كنند سعی بايد نمازگزار آحاد همه 

 اين البته. كند می سيراب را نمازگزار جان كه فيضی سرچشمه آن است اين بگويند، سخن رحيم و عزيز

 را نماز نيافت، حضوری و توجه چنين توفيق اگر كه باشد گير بهانه نفس برای دستاويزی نبايد حقيقت

 خداوند با ارتباط فرصت ترين بزرگ نماز تارك و است فريضه و واجب صورت، هر در نماز. كنند ترك

 .دهد می دست از را سبحان

 در را آن از نسخه ها ميليون و فراهم سطوح، همه در نماز ترجمه شامل اوراقی اندركاران، دست است الزم 

 .بفهمد را نماز كلمات معانی كه بدهيد را امكان اين بايد كسی هر به. كنند منتشر جا همه

 گرفته صورت ای  گسترده حدود تا كشور ديگر شهرهای سطح در بحمداهلل كه نماز اقامه از ای تازه فصل 

 وسيع، ريزی برنامه با را روستاها در نماز معنای و صورت ترويج. شود آغاز كشور روستاهای سطح در بايد

 .كنيد آغاز

 شب همه در دارند، حضور دينی علوم طالب و علميه حوزه آن در كه شهرهايی همه از كه است نيكو چه 

 نماز اقامه بايد معنويت، و دين رسانان پيام اين اوّل شعار. شوند اعزام روستاها به هايی گروه جمعه های

 .باشد

 به كه است شايسته دارند، اشتغال خدماتی به دولتی گوناگون های بخش در كه فضاليی و دينی علمای 

 وظيفه نيز را مسجد در امامت بپردازند، شود، نمی اقامه جماعت نماز ها آن در كه مساجدی معنوی عمران

 .بشمرند بزرگ ای



 دنبال جدّی طور به را نماز درباره محترم وزرای دستورهای و ها توصيه دولتی، گوناگون های بخش مأموران 

 .كنند خود نصيب را آن اجر از سهمی و شوند سهيم مقدس تالش اين در ها بخش و سطوح همه. كنند

 به نماز همانند نيز زكات عظيم فريضه. است آمده زكات شأن هم و همراه كريم قرآن در موارد اغلب در نماز

 اين در عزيزان شما كه است آن اميد و انتظار. است نيازمند دلسوز و صادق گرانی تالش و ناپذير خستگی مجاهدتی

 ارائه خدمتی زكات، مهم مسئله تحقق و تبيين و ترويج در توانند  می كه كسانی همه و نهيد گام نيز جديد ميدان

 .نهند جای بر ای جاريه صدقه خود از و زنند كمر به همت دامن درنگ بی. كنند

 ولی حضرت دعای و فرمايد قبول شايسته نحو به را شما خدمات كه كنم می مسئلت رحيم و شكور خداوند از

 .نمايد شما حال شامل را - فداه ارواحنا - االعظم اهلل

 اهلل رحمه و عليكم والسالم

 

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

 سیدعلی خامنه ای
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