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پیام رھبر انقالب به بیست و ھشتمین اجالس سراسری نماز

حضرت آیت هللا خامنه ای در پیامی به بیست و ھشتمین اجالس سراسری نماز با اشاره به اینکه نماز از جمله ی بزرگترین و جذاب ترین
نعمتھای شگفتی ساز است که انسان را در برابر این پدیده ی الھی خیره و مبھوت می کند، خاطرنشان کردند: خداوند این نعمت را به ما
ھدیه فرمود که با آن جان خود را پاالیش کنیم و ارتباطات بشری را برخوردار از معنویت کرده و امن و سالمت روانی و رھایی از چالش ھای

ستیزگرانه و بھجت و نشاط را نصیب جامعه  سازیم.

متن پیام رھبر انقالب اسالمی به این اجالس که صبح امروز (پنجشنبه) در شھر گرگان برگزار شد و نماینده ولی فقیه در استان گلستان، آن
را قرائت کرد به این شرح است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
وصلّی هللا علی محّمد و آله الطیبین

در میان نعمتھای بزرگ الھی که ھیچ کس قادر بر شمارش آنھا نیست، برخی برجستگیھای نمایانی دارند که اھل تأمل را به شگفتی
میرساند، و از جمله ی جذابترین این نعِم شگفتی ساز، نماز است. ترکیب اذکار نماز، ترکیب حرکات نماز، ترتیب اوقات نمازھای واجب و
مستحب، تأکید بر تمرکز و حضور قلب در آن، تأکید بر مسجدی کردن آن، تأکید بر جمعی کردن آن، الزام پاکیزگی در آن، ھم در تن و پوشش
با دور کردن نجاست، و ھم در دل و روح با غسل و وضو، الزام به روی آوردن آن از ھر نقطه ی جھان به یک کانون مرکزی -کعبه ی شریف- و
بسی نکات و نقاط ظریف و دقیق و پرمضمون در این فریضه ی ممتاز و یکتا، آدمی را در برابر این پدیده ی الھی خیره و مبھوت میکند. خداوند
این نعمت بزرگ را به ما ھدیه فرموده است. با آن میتوانیم جان خود را پاالیش کنیم، میتوانیم خود را از گناھان دور کنیم، میتوانیم ارتباطات
بشری را در جامعه ی خود، برخوردار از معنویت کنیم و بدین وسیله، امن و سالمت روانی و رھائی از چالش ھای ستیزگرانه، و بھجت و نشاط
را نصیب آن سازیم. این ھدیه به صورت فریضه و تکلیف درآمده است تا دست کم، جامعه از حداقل ھای آن محروم نماند، ھدیه ئی با این وزن

عظیم و متقابالً با کمترین ھزینه ی مالی و وقت حقیقتاً درخور سپاس پایان ناپذیر ما است.

حضار محترم! ما ھم در ادای این شکر واجب، قاصر یا مقصریم. کارھای زیادی باید بشود که امیدوارم عالم مجاھد جناب حجة االسالم قرائتی
ما ھمه را به آن متذکر گردند.

والسالم علیکم و رحمة هللا
سیّدعلی خامنه ای 
٢٠ آذر ماه ١٣٩٨
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