
 اجالس سراسری نماز نهمین پیام مقام معظم رهبری به

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 
 نظران صاحب و متفكران از نيز و السالم عليهم معصومين ائمه از مغز پر و گزيده سخنان نماز درباره چه اگر

 اين با است، كرده آشنا الهی بزرگ فريضه اين حكمت و حقيقت به و ساخته روشن را پژوه هدايت های دل دينی،

 می جای به و دانند می فريضه را نماز كه آنان حتی مردم از بسياری برای هنوز نماز پايه بلند جايگاه گفت بايد همه،

 جای و دارند عهده بر سنگين ای وظيفه باب اين در اسالمی جوامع آگاهان شك بی. نيست شناخته درستی به آورند

 .شود گرفته كار به نماز معرفت حق ادای برای روشنگری و تبيين های روش همه كه آنست

 بتواند تا اند نهاده آدمی برابر در الهی اديان كه است راهی در انسان سلوك برای اصلی معبر نماز كه گفت بايد

 سلوك قدم اولين نماز. يابد دست آخرت و دنيا خوشبختی و رستگاری يعنی حيات اصلی غايت و هدف به آن از

 عرشی انسان پرواز بال تواند می نيز بشری كمال اوج در كه ايست اندازه به الهی عامل اين ظرفيت ولی است اهلل الی

 در و "است من چشم نور نماز " : فرمايد می اسالم گرامی پيامبر يعنی تاريخ، انسان برترين كه جا آن تا شود،

 از سرشار و كامياب را او جان اذان بانگ دادن سر با كه خواهد می خود مؤذن از نماز، وقت رسيدن فرا هنگام

 انسان معنوی تكامل مراحل همه در گونه اين ديگری عبادی عامل هيچ كه گفت بتوان شايد. سازد امنيت و راحت

 .نيست برنده پيش و نيروبخش و كارگشا او برای

 و شكل با كه رو آن از ثانياً و بخشد می جامعه افراد به معنوی و اخالقی تعالی و سالمت اوالً كه جا آن از نماز

 از يكی بايد حق به دهد، می نجات ولنگاری و بيهودگی از و كشاند می انضباط به را نمازگزار خود ويژه محتوای

 ميان در فضيلت هنگام در و شوق سر از و حضور با نماز اگر. شود شناخته اجتماعی انتظام و انضباط مهم عوامل

 بی و سركسالت از نماز كه است بديهی. بود خواهد مردم آن قطعی دستاوردهای ها اين كند، پيدا رواج مردمی

 .داشت نخواهد را فوائد اين از يك هيچ نمايانه خود يا و حضور



 راه به نماز به ها دل شدن كشانده جهت در ای تازه حركت نماز امر كمربستگان شما همّت به بحمداهلل كه اكنون

 .شود برده بهره بيشترين الهی عطيه اين عظيم ظرفيت از كه است الزم است، افتاده

 مكان همه در گزاردن نماز برای فضا و جا. شوند آشنا درستی به نماز از گنجانيده معارف و مضامين با جوانان

 از وقت اول در نماز با مزاحم برنامه هر گردد؛ آماده جذاب و شايسته شكل به آيند می گرد آن در مردمی كه هايی

 برطرف كار و كسب مراكز و مسافران جايی جابه مراكز و فرهنگی و رسانه مراكز مانند موثر های دستگاه سوی

 .رسد گوش به كشور جای همه در نماز اوقات همه در خوش صدای با لزوماً و اذان آهنگ. گردد

 و كنند بليغ مجاهدت مقبول نماز شرايط تحصيل در ديگرانند، مقتدای خود عمل، در كه كسانی و جماعت ائمه

 و باشند؛ ديگران سرمشق نافله و فريضه نمازهای كميت و كيفيت در السالم عليهم ائمه معروف اصحاب مانند

 بود گرفته قرار گوناگون تبليغات تهاجم و مهری بی مورد ما كشور در انقالب از پيش سال ها ده كه را نماز خالصه

 .كنند همگانی شايسته كيفيتی در

 نمازگزاران همه و شما برای را فداه ارواحنا االعظم اهلل ولی حضرت دعای و الهی هدايت و توفيق و فضل

 .كنم می مسئلت
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