پیام مقام معظم رهبری به ششمین اجالس سراسری نماز (در زنجان)

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

خداوند متعال را سپاس ميگويم كه دل های نوراني و پاكيزهای را به كار نماز و ترويج و برپاداری آن،
برانگيخته و شوق مجاهدت و تالش مخلصانه در اين راه را به آنها بخشيده است .ثمره كوششهای هوشمندانه جمع
شما در اين چند سال ،آن شده است كه نماز كه مظهر كامل پرستش و نيايش و رازگويي و نياز جويي و عشق و
ايمان به محبوب فطری عالم وجود است ،پرتوی درخشان تر و حضوری برجستهتر در ذهن و عمل جامعه اسالمي ما
يافته است.
اكنون بحمداهلل در بسياری از جاهايي كه جماعت مردم در آن گرد ميآيند و به ويژه مراكز گردآيي جوانان
مانند مدارس و دانشگاهها و سربازخانهها و بوستانها و نيز دانشگاه های دولتي و راهها و غيره ،نماز ،حاضر و بارز و
چشم و دل نواز است .نوشتهها و گفتههای بسيار در رسانهها و در كتاب ها و درسها و برنامههای هنری و تبليغي ،به
نماز مي پردازد و ذهنها و دل های كسان بي شماری را به اين تكليف شيرين و دل نشين ،متمايل مي سازد و به
گزاردن آن وا ميدارد.
شك نبايد كرد كه اين ،راهي است به سوی كاميابي و توفيق در همه مهام شخصي و اجتماعي ،راهي است به
سوی سعادت و فالح «قَد اَفلَحَ المُؤمِنونَ ،الَذيِنَ هُم فِي صلوتِهِم خاشِعونَ» (مومنون )12 .چه افراد و
جماعاتي كه با شناختن قدر و جايگاه ذكر و خشوع و انابه كه نماز مظهر كامل آن است و همراه كردن كار و ابتكار
دنيائي با آن ،به قلههای تعالي و كمال رسيدند ،و چه بي خبران و كوته نظراني كه با غفلت از اين راز بزرگ هستي،
خود را از سعادت كامل محروم ساختند و چه در صورت تالش و كار مادی و چه در صورت بي كارگي و تنبلي،
هر جا به گونهای خود را در منجالبهای محروميت و ناكامي غرقه ساختند.
انسان هايي كه تالش و مجاهدت در عرصه زندگي بشری را با ياد خدا و انس با او و عشق به او همراه ميسازند،
خوشبختي در معنای حقيقي آن را درمييابند و آن را برای جسم و جان خود فراهم مي كنند.

شما برادران و خواهراني كه به امر نماز همّت گماشتهايد از اين ديدگاه ،در تدارك بزرگ ترين خدمت به
مردم و كشور خود هستيد و بي گمان ،ملت ما از معرفت به نماز و عمل به آن بهرههای بزرگ در همه عرصههای
زندگي خود خواهد برد.
مسئوالن محترم اقامه نماز گزارش اميد بخشي از به كار بستن سفارشهای قبلي درباره نماز دادهاند .اين جانب
پس از سپاس از آنان و از همه بخشهايي كه به آن سفارشها جامه تحقق پوشاندهاند ،به همه دستاندركاران اين
مهم و ديگر مديران و مسئوالن كشور توصيه مي كنم كه:
 برای تبيين ژرفای نماز و معرفي رازها و زيباييهای آن ،دست به تالش پيگير و همه جانبهای زده شود .در
كتاب های معارف دانشگاه ها و كتب درسي دورههای پيش از دانشگاه و جزوههای كوچك و قابل فهم
همه ،سخنان نغز و پرمغز و مضمون های تازه فراوان در اين باره وارد شود.
 احكام فقهي نماز به صورت آسان و روان منتشر شود و جزوهها و نوارهای صوتي و تصويری مناسب برای
فرستادن به ميان ملتهای ديگر ،آماده گردد.
 اذان از حنجره اشخاص خوش صدا در همه جا پخش شود و هيچ شهر و محلهای محروم از آهنگ اذان
نماند.
 مساجد ،به شكل شايسته غبار روبي شود و خدمت به مسجد ،كاری مردمي و همگاني شمرده شود.
 نماز صبح در مساجد اقامه شود.
 نمازهای جمعه در هر شهر با شركت فرزانگان و اصحاب معرفت در ستادهای آن ،پربارتر گردد.
 مديران دستگاه های اداری و دولتي ،خود متصدی اقامه نماز در آن دستگاه ها شوند.
 در سربازخانهها ،آموزش نماز و عمل به آن از آنچه هست ،جدی تر گرفته شود.
 در ميان جاده های بياباني ،مسجد به قدر كافي ساخته شود و در شهرهای سر راه در همه بيست و چهار
ساعت ،مسجد باز و آماده وجود داشته باشد
 در شهرها و شهرك هايي كه تازه ساخته ميشود ،مسجد جامع ،نخستين بنا و مركز حقيقي شهر قرار گرفته
و ساخته شود.
 در همه اجتماعات با فرا رسيدن وقت نماز ،نماز به پاداشته شود و اجتماعاتي كه به خاطر انبوهي آن يا به هر
جهت ديگر قادر به اين كار نيستند برنامه زمان بندی آن ها جوری تنظيم شود كه با وقت نماز تصادف پيدا
نكند.

و به طور خالصه ،وضع شهرها و روستاهای كشور را جوری كنيد كه هر كس كه تازه وارد آن ميشود ،آن را
محيط اهتمام به نماز و جايگاه اقامه آن بداند.
توفيقات همه شما را از خداوند خواستارم.
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