
 همدان(در ) اجالس سراسری نماز دهمین پیام مقام معظم رهبری به

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 
 از تكبر سازند، می مواجه مانع و خطر با را زندگی راحت و جان سالمت كه نكوهيده های خصلت ميان در

 های راه چه و ناشناخته، را ها تحقيق بسيار چه آن، از برخاسته سركشی و بينی برتر خود. است ها آن ترين پرآفت

 می پديد كه ها ناهنجاری و ها زشتی چه و نابحق های خصومت و ها كينه چه و گذارد، می ناپيموده را فضيلت

. است شرارت و دشمنی انگيزه و صداقت، و صفا دشمن و فضيلت، راه خار و حقيقت حجاب تكبّر، آری. آورد

 و افراد، و اقوام خودپسندی و كبر از را شماری بی ضايعات تاكنون، خود عمر آغاز از بشری های جامعه آحاد

 .كنند می و اند كرده تحمل آن، از ناشی تعصبات و ها سركشی

 كارآمد و مؤثر های درمان جمله از آدميان، جان از آفت اين زدودن برای نماز، همه از بيش و اسالمی عبادات

 .باشند می

 و سازد، می آشنا وی ذاتی نيازمندی به را آدمی روح شود گزارده آداب، و حضور و حال با كه گاه آن نماز،

 او دل بر را بصيرت نور پروردگار، برابر در خشوع. سوزاند می او درون در را موهوم جبروت و تفاخر و كبر ريشه

 .زدايد می آن از را بينی خودبزرگ آلود وهم سايه و تاباند می

 «الكبر عن تنزيهاً الصالة و الشرك من تطهیراً االيمان اهلل فرض»

 سالی در را نماز ستايش و دهيم فرا گوش السالم عليه مؤمنان امير و پرهيزگاران پيشوای سخن به است نيكو چه

 حَرَسَ ما ذالِكَ عَن وَ»: است آمده چنين البالغه نهج در. بشنويم او ستوده بيان از اوست، واالی نام به مزيّن كه

 وَ لِأطرافِهِم تَسكیناً ، المَفروضاتِ األَيّامِ فِي الصِّیامِ مُجاهَدَةِ وَ الزَّكواةِ وَ بِالصَّلواةِ المُؤمِنینَ عِبادِه اهلل

 و نمازها با را مؤمن بندگان خداوند:  يعنی« ... عَنهُم لِلخُیالءِ اِذهاباً وَ لِنُفُوسِهِم تَذلِیالً وَ لِأَبصارِهِم تَخشیعاً

 به بخشد، می آرامش آنان پيكر به كند، می حراست و محافظت خودبينی و كبر از دشوار های روزه و ها زكات



 از را خودپسندی و آموزد، می افتادگی را آنان های دل سازد، می رام را آنان نفس دهد، می فروتنی آنان ديدگان

 .كند می دور آنان

. نيازمندند خصوصيات اين به مالی، و اجتماعی و علمی پايگان بلند ويژه به مردم آحاد همه ما اسالمی كشور در

 امروزه حق، صاحبان حق گرفتن ناديده و ديگران، تحقير و طلبی، زياده و زورگويی، و تجاوز، و طغيان، بالی

 .است السالم عليه علوی واالی بيان اين در همه، اين عالج و است جهانی جامعه و بشری جوامع آفت ترين بزرگ

 اهتمام و سازد می آشكار انصاف و بصيرت اهل چشم در را نيايش و نماز برجسته نقش ها، واقعيت اين به توجه

 .نهد می جامعه آگاهان دوش بر را، رمز و راز پر فريضه اين تعريف و ترويج به

 هايی توصيه بر ديگر بار ايد، پرداخته آن اقامه و معرفی و نماز كار به كه شما از گزاری سپاس ضمن جانباين

 كه نماز فرصت از قدردانی به را كشور نهاد نيك و جوان نسل ورزم، می تأكيد ام كرده گذشته های پيام در كه

 دينی مبلغان همه و ای  رسانه و فرهنگی مسئوالن به خوانم، می فرا است روحی پااليش و معنوی شكفتگی فرصت

 همه از و شوم، می يادآور را فسادها زدودن و ها فضيلت پرورش در آن همتای بی نقش و فريضه اين ترويج اهميت

 كمك نماز اقامه به خود، حضور و آبرو و مال و بيان و قلم با كه نماز امر دلسوزان و راه، اين گزاران خدمت

 .كنم می تشكر صميمانه كنند می

 .باشيد فداه ارواحنا اهلل بقيه حضرت دعای و الهی رحمت مشمول همگی است اميد

 

و بركاته اهلل رحمه و علیكم والسالم  
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