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»معرفتهاتــان را بــاال ببریــد. عزیــزان مــن! ســقف معرفــت خودتــان را، ســایتهای 
ــد؛  ــرار ندهی ــون ق ــایتهای گوناگ ــه زدن در س ــا و پرس ــی و اوراق روزنامه ه سیاس
ســقف معرفــت شــما اینهــا نیســت... ســطح معرفــت دینــی بــاال بــرود؛ ایــن یکــی 
از کارهاســت کــه حتمــًا الزم اســت. بــه نظــر مــن آن کاری کــه مهــم اســت انجــام 

بگیــرد، مطالعــات اســالمی اســت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(
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اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمره و داشـتن برنامه و سـیر مطالعات دینی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظم انقاب اسـامی در طول 

سـالیان متمادی بوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعات اسـامی افـراد گوناگـون به خصوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مورد توجه و اسـتفاده قرار گیرد اندیشـه های مقام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُروز ایـن افکار نیـز بیانات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهت نیل به این مهم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون با ابعـاد مختلف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایه و اصلـی رهبری 
در یـک موضـوع بـود کـه هر یـک از بیانات مربوط بـه موضوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعی 
خـاِص خـود بـود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن 

پایگاه قابل دسترسـی اسـت.
اینـک در جهـت تکمیـل این حرکـت مطالعاتی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهت دریافت 
 PDF و مطالعـه ی مخاطبـان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالب
آمـاده شـده و شـامل بیانـاِت مختـص بـه هر موضوع بـه صورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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اهمیت نمازجمعه در حراست از انقالب اسالمی 

 نماز جمعه، مرکز هدایت عمومی کشور
در ایــن نظــام، مجموعــه و صحنــه ی عظیمــی پـُـر از مــردم را تصــور کنیــد. اگــر در وســط ایــن تشــکیات، 
ــه  ــم، آن پایگاههــا و مراکــز نزدیــک ب ــت عمومــی - یعنــی دســتگاه رهبــری - را فــرض کنی مرکــز هدای
ــردم در سرتاســر کشــور، نمازهــای جمعــه اســت. یعنــی نمازهــای جمعــه در  ذهــن و گــوش و جســم م
هرجایــی از نقــاط کشــور، بَهــر و بخشــی از کار دســتگاه رهبــری ایــن کشــور را انجــام میدهنــد، مــردم را 
توجیــه میکننــد، بــه اســتقامت در راه وادار مینماینــد، از اشــتباهات دور نگــه میدارنــد، ذهــن مــردم را بــا 
ــه نفــوذ در اذهــان مــردم مأیــوس میکننــد، از این کــه  معــارِف الزم آشــنا میکننــد، دشــمنان را نســبت ب
دشــمن بتوانــد روی مــردم اثــر ســوء بگــذارد، مانــع میشــوند و مــردم را بــه حرکــت و تــاش در مجموعــه ی 
کلــی نظــام وادار میکننــد. وقتــی نظــام مردمــی اســت، همــه ی مــردم بایــد حرکــت کننــد، تــا نظــام راه 

بیفتــد؛ وااّل اگــر عده یــی از مــردم حرکــت نکردنــد، حرکــت نظــام، ُکنــد خواهــد شــد.

ائمه جمعه پایگاههای هدایت و رهبری مردم در سرتاسر کشور
چــه کســانی در همــه ی کشــور، مــردم را بــه حرکــت دایمــی وامیدارنــد؟ ائمــه ی جمعــه. مســؤوالن انقــاب 
ــد. پایگاههــای هدایــت و رهبــری مــردم در سرتاســر کشــور، ائمــه ی  در سرتاســر کشــور، ائمــه ی جمعه ان
ــن،  ــد. ای ــه ی جمعه ان ــه، ائم ــطح جامع ــمنان در س ــل دش ــوی در مقاب ــاع معن ــنگرهای دف ــد. س جمعه ان
اهمیــت ائمــه ی جمعــه اســت. اگــر امامــت جمعــه و ایــن دســتگاه و نمازهــای جمعــه، از انقــاب گرفتــه 

ــه انقــاب خواهــد خــورد. ــاً لطمه یــی ســخت ب بشــود، یقین

*. بیانات در دیدار با ائمه  ی جمعه  ی سراسر کشور1369/03/07
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تأسیس نمازهای جمعه، از بزرگترین کارهای امام)ره(
یکـی از بزرگتریـن کارهـای امـام بزرگوارمان)رضوان اللَّ تعالیعلیـه(، همیـن ایجـاد و تأسـیس نمازهای جمعه 
بـود. نمـاز جمعـه را ایشـان بـه ایـن ملـت دادند. سـالهای متمـادی بود که مـا از نمـاز جمعه محـروم بودیم، 
یـا آن را نداشـتیم. در جاهایـی هـم کـه خیلی بنـدرت پیدا میشـد، آن تأثیـری را که نماز جمعه میتوانسـت 
در حکومـت اسـامی داشـته باشـد، قهـراً نداشـت. در جاهایی هم اصـًا افراد ناجـوری بودند کـه محل بحث 

نیسـت. این، مسـأله ی نماز جمعه اسـت.

وابستگی معنویت انقالب به دستگاه نمازهای جمعه
آیـا امـام جمعـه در قبـال ایـن امر عظیـم و مهم، مسـؤولیتی دارد یا نـدارد؟ اگر فـرض کنیم ایـن پایگاهها و 
سـنگرهایی کـه در سرتاسـر کشـور، بـرای حفـظ و هدایت درسـت انقـاب، به آنها چشـم امید دوخته شـده 
اسـت، درسـت کار نکـرد و لنگـی و اشـکاالت سیاسـی و - خـدای نکـرده - اشـکاالت اخاقـی داشـت، چـه 
چیـزی حاصـل خواهـد شـد؟ چه کار بایـد کرد؟ همـه ی معنویت انقـاب را تقریبـاً به دسـتگاه امامت جمعه 
و نمازهـای جمعـه وصـل بدانیـد؛ آن وقـت ببینیـد کـه چه قـدر مسـؤولیت ائمـه ی جمعه زیـاد میشـود و باال 

میرود.

کارهایی که باید امامت جمعه انجام دهد
پـس، امامـت جمعـه فقط این نیسـت کـه ما نمـازی میخوانیم و منبـری هم میرویـم. منصب امامـت جمعه، 
مثـل پیشـنمازی در مسـجدها و منبـر رفتـن - کـه امـری رایج و بسـیار مستحسـن و خوب اسـت و این قدر 
هـم مسـؤولیت نـدارد - نیسـت. کسـی کـه در شـهری بـه امامـت جمعه منصـوب میشـود، باید بدانـد که به 
چـه سـمتی منصـوب شـده اسـت. بـه اداره ی پایگاهی منصوب شـده اسـت که بایـد در آن جا، مجمـع دلها و 

ذهنهـا و عواطـف و ارواح مـردم باشـد. بایـد ایـن کار را انجام بدهـد و از عهده ی ایـن کار برآید.

امام جمعه عهده دار جمع کردن حداکثری مردم
اگـر امـام جمعـه طـوری عمل بکند، یـا طوری حـرف بزند، یا نرسـیدن بـه کار را به گونه یی از خودش نشـان 
بدهـد کـه در این جایـی کـه بایـد محـور و مرکـز باشـد، مـردِم کمـی اجتمـاع بکننـد، او مورد سـؤال اسـت 
کـه چـرا مـردم، این جـا نیسـتند؟ امام جمعـه نبایـد بیاید شـکایت کند که مـردم نمیآینـد. امام جمعـه باید 

جـواب بدهـد که اگـر مـردم نمیآیند، چـرا نمیآیند؟
البتـه خیلـی راحـت اسـت کـه مـا تقصیـر را بـه گـردن امـری خـارج از محـدوده ی کار خودمـان بیندازیم و 
بگوییـم: چـون مـردم کمبـود دارنـد، گوشـت نیسـت، تخم مـرغ نیسـت، بـه نمـاز جمعـه نمیآیند. ایـن، کار 
خیلـی راحـت و جـواب آسـانی اسـت؛ اما جـواب غیرصحیحی اسـت و هیچ مسـتدل نیسـت. مـردم در موارد 
خاصـی کـه همیـن تخم مرغ هم کم اسـت، سـبزی خـوردن هم گـران اسـت، میبینید که بـا انگیـزه میآیند. 
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در همان جـا، اگـر شـما یـک منبـرِی معـروِف جذابـی را دعـوت کردیـد، میبینید همـان مردمی کـه به خاطر 
کمبـود تخم مـرغ و سـایر کاالهـا، بـه نمـاز ما نمیآمدنـد، حاال بـرای این منبـری آمده اند. چه شـد؟ ایـن آقا، 

بـا خـودش تخم مـرغ یـا سـبزی ارزان آورده بـود!؟ پس مسـأله، جای دیگر اسـت.
وظیفـه ی جمـع کـردن مـردم، به عهـده ی مِن امـام جمعه اسـت. بایـد ببینم چه طوری میشـود مـردم را در 
این جـا جمـع کـرد. البتـه نـه جمع کـردن بـا تهدیـد و تطمیـع - کـه در کار ائمـه ی جمعـه بحمـداللَّ وجود 
نـدارد - بلکـه جمـع کـردن از روی جـذب، انجـذاب، بـا مطلـب خوب، بـا عمل خـوب و با نفس گرمـی که از 

معنویـت و تقـوا برمیخیزد.

امر به تقوا سخت ترین کار ائمه جمعه
بـه نظـر مـن، یکـی از مشـکلترین کارهایی کـه به عهده ی مـا ائمه ی جمعه گذاشـته شـده، امر به تقواسـت. 
ایـن کار، بـرای کسـی کـه خـودش در آن حـد از تقوا نباشـد کـه بخواهد مـردم را به تقـوا امر کنـد، و آدمی 
کـه وقتـی میخواهـد امـر بـه تقوا کنـد، ناگهان احسـاس کند کـه مصداق آیـه ی شـریفه ی: »أتأمـرون الّناس 

بالبـّر و تنسـون انفسـکم« 1 قرار گرفته، خیلی سـخت اسـت.

جمهوری اسالمی مبلغ اسالم در حوزه عمل
« و نظـام اسـامی، در دنیا مایـه ی غبطه ی انسـانها  آیـا مـا میخواهیـم کـه ایـن دین، کلمـه ی »ال الـه اال اللَّ
باشـد یـا نـه؟ اگـر نمیخواهیم، پـس چرا مبلّغیم؟ برویم مشـغول بقالی و کاسـبی بشـویم! ما که لبـاس تبلیغ 
را بـه تنمـان کرده ایـم، هدفمـان »کلمـة اللَّ هـی العلیا« 2 اسـت؛ یعنـی میخواهیـم کلمه ی خـدا را برترین و 
باالتریـن قـرار بدهیـم. در طـول زندگیمـان، ایـن کار را از راه منبـر و گفتـن بلـد بودیـم و انجـام دادیم. حاال 
هـم امـام جمعـه هسـتیم و در نظـام و حکومت اسـامی و جمهوری اسـامی زندگی میکنیم کـه خود این به 
تنهایـی، به قـدر میلیونهـا بـار گفتن و صدها سـال تبلیغ در سـطح باال قیمـت دارد؛ چون جمهوری اسـامی، 

عمـل و تحقـق خارجـی اسـت و تأثیرش قابل مقایسـه بـا گفتن نیسـت. این، میتواند مبلّغ اسـام باشـد.

عوامل محقق کننده مسئولیت ائمه جمعه
اگـر میخواهیـم کـه حکومـت و نظـام و جامعـه ی اسـامی، بـرای ملتهای مسـتضعف عالـم، مایـه ی غبطه و 
»لتکونوا شـهداء« 3 و وسـیله ی رغبت و تشـویق و جذب باشـد، باید مشـکل را عاج کنیم و آن مقداری که 
در سـطح مـا و بـه عهـده ی ماسـت، آن را انجـام بدهیم. حاال بـه مسـؤولیتهای دیگر و آن کس که دو یا سـه 

مسـؤولیت دارد، کاری نـدارم؛ فعـًا امـام جمعـه - مـن حیث هو امـام جمعه - را عـرض میکنم.
در مـورد امـام جمعـه، ایـن کار در صورتـی تحقق پیدا میکنـد که او خود را بـرای آن، علماً و عمـًا با کفایت 
کنـد و آگاهیهـای الزم را بـرای ایجـاد و انتقـال معرفـت به مردم کسـب کند و تقـوا و ورع را رعایـت نماید و 
بـه آنچـه کـه میگویـد، عمل کنـد. به همین خاطر اسـت کـه کار آقایان، کار بسـیار مهمی اسـت. بـا برادران 
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دبیرخانـه هـم ایـن موضوع صحبت شـده اسـت کـه آقایان ائمـه ی جمعه در همـان محل امامت جمعه شـان، 
واقعـاً بـرای همـان کار مصـروف بشـوند؛ چـون ایـن کار، کار خیلی مهمـی اسـت.ائمه ی جمعه، خودشـان را 
قـدری بـرای نمـاز و بـرای آن خطبه هـا و بـرای تعلیـم مـردم آمـاده کننـد؛ در شـهر حضـور روحانی داشـته 
باشـند؛ در اجتماعـات دینـی مـردم شـرکت کننـد و هدایت مـردم را بـه عهده بگیرنـد. خاصه، بـه این نماز 

جمعـه برسـند، تـا این کـه نمـاز جمعـه بتوانـد - آن چنان کـه از آن انتظار هسـت - مفید واقع بشـود.

شرط مفیدبودن سیاسی ائمه جمعه 
مـا قـدری بیـش از آن مقـداری که میخواسـتیم صحبت بکنیـم، صحبت کردیـم. البته جلسـه ی آقایان، برای 
مـن خیلـی شـیرین و پُرجاذبـه اسـت. خیلـی حرفها هم هسـت کـه گفتنـش الزم اسـت و ان شـاءاللَّ آقایان 
گوینـدگان خواهنـد فرمـود. خود شـما هم کـه بحمداللَّ واقفیـد. من دیگر عرایضـم را تمام میکنـم. فقط این 
جملـه را هـم اضافـه بکنـم که از لحاظ سیاسـی، آن وقتـی میتوانید مفید باشـید که مجتمع باشـید و متفرق 
نگردیـد. یعنـی مجموعـه ی ائمـه ی جمعـه، یک جهـت و یک حرکت داشـته باشـند. آن جهت هـم باید فارغ 
از ایـن خـط و خطبـازی و گروه بنـدی و جناح بندیهـای موجـود جامعه باشـد.اینها اصًا باید فـوق این حرفها 
باشـد. اصـًا نبایـد اسـیر ایـن چیزها بشـوید. آن وقـت مـا میتوانیم مجموعـه ی ائمـه ی جمعه را یـک جریان 
سیاسـِی بـدون اختـاف بدانیـم کـه وقتـی چنیـن جمعـی تشـکیل شـد، نگوییـم ببینیم فـان کسـان مثًا 
جریانشـان آن طـوری اسـت؛ فـان کسـان جریانشـان این طـوری اسـت. نـه، همه یـک جریان و یـک حرکت 
داشـته باشـند. نبایـد گفـت کـه آن آقـا متعلـق بـه فـان جریان اسـت، این آقـا هم متعلـق به جریـان دیگر 
اسـت. بـه نظـر من، این طور درسـت نیسـت. اصـًا مافـوق جریانها، اصولی هسـت کـه باید مورد نظر باشـد و 
رعایـت گـردد. در بقیـه ی امـور هـم هرچه اختاف نظر باشـد، اشـکال ندارد. اصـل انقاب و اسـام و حمایت 
از دولـت و جهت گیریهـای اصولی، بایسـتی مشـترک باشـد. همـه باید روی ایـن، نظر بدهنـد. در بقیه ی امور 

هـم هـر کـس کـه سـلیقه و نظـری دارد، نظر خودش را داشـته باشـد؛ ولی نبایـد موجب اختاف بشـود.

روش برخورد در اختالف نظرهای سیاسی 
همان طـور کـه امـام)ره( مکـرر میفرمودنـد، مثـل اختافـات طلبگـی بایـد عمـل کرد. یعنـی دو نفـر طلبه و 
هم مباحثـه، سـر مسـأله یی جنجـال و بحـث دارنـد؛ ولـی درحقیقـت بـا هـم دوسـتند و مشـکلی بـا یکدیگر 
ندارنـد. دو نفـر رفیـق، از دوران طلبگـی تـا دوران اجتهادشـان، سـر مسـأله یی بحـث میکنند. ایـن، در فان 
مسـأله ی اصولـی، عقیده یـی پیـدا میکنـد؛ او هـم عقیده ی دیگـری پیدا میکند. فـرض کنیـد در بحث ترتب، 
بـا هـم مباحثـه میکننـد. ایـن آقا، نظر »آخونـد« را قبول کـرده؛ آن یکی، نظر فان شـخص را قبـول میکند. 
بـزرگ هـم کـه میشـوند، هردونفـر نظراتشـان را دارنـد و بـا یکدیگـر رفیـق هـم هسـتند. اختـاف نظرهای 

سیاسـی، بایـد همین طور باشـد.
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لزوم حمایت و پشتیبانی از دولت
آن چیزهایـی کـه مشـترک اسـت، مسـایل اصلـی و حیاتـی روز اسـت کـه بخصـوص بـه مسـأله ی حمایت و 
پشـتیبانی از دولـت اشـاره کـردم. اصـًا به سـرانجام رسـیدن انقاب، بـه این متوقف اسـت. در مـورد همه ی 
دولتهـا، ایـن نکتـه صـادق اسـت و در مـورد ایـن دولـت - کـه در رأسـش، شـخصیتی مثـل آقـای هاشـمی 
رفسـنجانی قـرار گرفتـه اسـت - نیـز صـادق اسـت. انصافـاً وضـع ایشـان، اظهرمن الّشـمس اسـت و فایـده ی 
ایشـان بـرای انقـاب و اسـام، بـرای همـه واضح و روشـن میباشـد. حمایـت از این دولـت، مضاعفـاً واجب و 
الزم اسـت.مبادا خـدای نکـرده ائمـه ی جمعـه تحـت تأثیـر حرف ایـن و آنی قـرار بگیرند که گاهـی چرندی، 
اتهـام بیربطـی و یـا مطلـب واهی و بیاساسـی را مطـرح میکنند. حاال اگـر یک نفر در یک جلسـه ی خصوصی 
حرفـی را میزنـد، بحـث دیگـری اسـت؛ اما امام جمعـه نباید ایـن حرفها را قبـول بکند، تا در حرفهـا و اعمال 
و منـش او واضـح بشـود. این طـور چیزهـا را رعایـت بکنیـد. ایـن، همـان وحدت طریـق و راه و جهت اسـت. 
بقیـه ی امـور هـم اختـاف بـود، باشـد؛ »اختـاف اّمتـی رحمة« ۴. مـا از این که سـر بعضـی از جزییـات، بین 

آقایـان اختـاف هم باشـد، هیـچ نگرانـی نداریم.
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نمــــاز

زیاد کردن زمینه ی تقوا در میان مردم با نماز جمعه *  

تقوا ضروری ترین نیاز جامعه و فرد
همــه ی بــرادران و خواهــران عزیــز نمازگــزار را بــه رعایــت تقــوا توصیــه و دعــوت میکنــم. امــروز فکــر کــردم 
کــه در خطبــه ی اول، کــدام مطلــب از مطالــب اســامی و دینــی مــا از همــه مهمتــر و فوریتــر اســت کــه 
آن را مطــرح بکنــم؛ دیــدم کــه مســأله ی تقــوا از همــه چیــز مهمتــر اســت. در تمــام مراحــل زندگــی یــک 
جامعــه و یــک فــرد، تقــوا از ضروریتریــن نیازهاســت و در تمــام دوران - دوران مبــارزه و پیــروزی، هنــگام 
جهــاد، هنــگام ســازندگی و در مراحــل مختلــف - بــرای جامعــه ی دینــی و ملــت مســلمان، تقــوا ضــروری 
ــا  ــم، راه را ت ــار داری ــا بعــد از دوازده ســال از پیــروزی، تجربه هــای باارزشــی در اختی اســت. امــروز کــه م
ــمت آن  ــه س ــم و ب ــر کرده ای ــی تصوی ــخص و معین ــب مش ــا را در قال ــناخته ایم، هدفه ــادی ش ــدود زی ح

حرکــت میکنیــم، شــاید بشــود گفــت کــه بیشــتر از همیشــه، بــه تقــوا احتیــاج داریــم.

تقوا شرط توفیق در هر راه
تقــوا چیســت و چگونــه میشــود در ابعــاد مختلــف زندگــی، باتقــوا بــود؟ تقــوا، عبــارت از اجتنــاب و پرهیــز 
از خطــا و گنــاه و اشــتباه و آلودگــی و ناپاکــی و انحــراف از راه و پیــروی از هوســها، و دل ســپردن بــه خــط 

مســتقیم تکلیــف و وظیفــه.
در میدانهــای مختلــف، همــه بایــد باتقــوا باشــند، تــا موفــق بشــوند. تقــوا، شــرط توفیــق در هــر راهی اســت؛ 

مخصــوص دیــن هــم نیســت؛ منتهــا تقــوای دینــی، روشــن و واضــح و شــیرین و خوش عاقبــت اســت.
از یــک کــودک و نوجــوان کــه مشــغول تحصیــل و درس خوانــدن اســت، تــا یــک خانــم کدبانــوی خانــه، 

*. خطبه های نماز جمعه ی تهران )خطبه اول( 1369/11/19
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تــا هــر انســانی کــه در محیطــی بــه شــغل و بــه کاری اشــتغال دارد، هــر کــدام از اینهــا بایــد تقــوا داشــته 
باشــند، تــا بتواننــد راه را درســت برونــد و بــه مقصــود برســند.یک نوجــوان، بــدون تقــوای خــاص محیــط 
ــد از اشــتباه و هــوس و  ــدن برســد. بای ــه هــدف درس خوان ــد ب ــت شــغلی و کاری خــود، نمیتوان و وضعی
بازیگوشــی و ســرگرمی بــه کارهایــی کــه او را از فعالیــت خــودش بــاز میــدارد، اجتنــاب بکنــد. ایــن، تقــوای 

ــد. ــه و یــک مــرد در محیــط کار نیــز همین طورن اوســت. یــک زن در داخــل خان
ــوا  ــد باتق ــد، بای ــد و در صــراط مســتقیم حــق حرکــت بکن یــک مؤمــن کــه میخواهــد راه خــدا را بپیمای
ــی  ــل عال ــه مراح ــد، ب ــتفاده نمای ــی اس ــت اله ــد، از نورانی ــب کن ــی را کس ــای اله ــد رض ــا بتوان ــد، ت باش
معنویــت برســد و بــه حاکمیــت دیــن خــدا دســت پیــدا بکنــد. تقــوا، بــرای فــردی کــه در راه دیــن و ایمــان 
حرکــت میکنــد، یعنــی رعایــت کــردن تکلیــف دینــی و دل نــدادن بــه هوســها و شــهوات و منحــرف نشــدن 
از راه خدا.شــما در هــر جــا کــه هســتید، هــر شــغلی کــه داریــد، هــر مســؤولیتی کــه برعهــده گرفته ایــد، 
هــر شــأنی از شــؤون اجتماعــی را کــه دارا هســتید، در درجــه ی اول بایــد همتتــان ایــن باشــد کــه رضــای 
خــدا را تحصیــل کنیــد و وظیفــه ی الهــی را انجــام بدهیــد. ایــن، تقواســت. این کــه درصــدد انجــام تکلیــف 
باشــید و از انحــراف و بیــراه رفتــن پرهیــز بکنیــد، همــان تقواســت. اگــر ایــن احســاس در شــما پیــدا شــد 
و ایــن همــت و تــاش را کردیــد، اولیــن قــدم را کــه برداشــتید، خــدای متعــال بــرای قــدم دوم بــه شــما 

کمــک خواهــد کــرد.

تقوای بیشتر برای ایفای مسئولیت بزرگتر
ــه  ــم تقواســت ک ــاد ه ــدان جه ــم. در می ــوای بیشــتری الزم داری ــر باشــد، تق ــا باالت هرچــه مســؤولیت م
انســان را پیــروز میکنــد. در میــدان مبــارزه ی بــا اســتکبار هــم کــه شــما ملــت ســالها بودیــد و مثــل ایــن 
روزهــا در ســال 57 بــه پیــروزی رســیدید، تقــوا شــما را پیــروز کــرد؛ تقــوای آن رهبــر کــه جــز بــه امــر 
الهــی و تکلیــف شــرعی، بــه هیــچ چیــز دیگــری نیندیشــید، و تقــوای شــما آحــاد ملــت کــه بــرای خاطــر 
خــدا، از هوســها و منافــع شــخصی خــود گذشــتید. یادتــان اســت کــه آن روزهــا چه طــور همــه دل در گــرو 
هدفــی مقــدس داشــتند؛ کســی از خــود یــادش نبــود، کســی بــه فکــر مال انــدوزی نبــود، کســی بــه فکــر 
زیــاد کــردن ثــروت نبــود، کســی بــه فکــر شــغل و مقــام نبــود، کســی بــه فکــر جلــو افتــادن از دیگــران 
نبــود؛ هــر کســی احســاس میکــرد تکلیــف شــرعی و اســامی و انقابیــش چیســت، آن را انجــام میــداد. 

امــروز هــم همیــن کار را بایــد بکنیــم.

مصادیق بی تقوایی در جمهوری اسالمی
اگــر امــروز در جامعــه ی مــا، کســانی بــه فکــر سوءاســتفاده باشــند؛ بــه جــای رفــاه ملــت، رفــاه خودشــان 
را در نظــر بگیرنــد و بی اعتنــا بــه منافــع ملــت باشــند، بی تقوایــی کرده انــد. کســانی کــه در میــان مــردم 
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ــاب و مســؤولیت  ــر راه انق ــت و عمــر خودشــان را در غی ــر وق ــد، اگ ــر دوش دارن ــی ب مســؤولیتهای بزرگ
ــد. ــی کرده ان ــد، بی تقوای ــرف بکنن ــت، مص ــان اس ــه برعهده ش ــی ک انقابی ای

دل ســپردن بــه هوســها و لذتهــای آنــی زندگــی و پیــروی از آنهــا، در وقتــی کــه بــا پیمــودن هدفهــای واال 
و بلنــد منافــات دارد، بی تقوایــی اســت؛ همــان چیــزی اســت کــه یــک ملــت را بــه زانــو درمــی آورد، و تقــوا 

آن چیــزی اســت کــه یــک ملــت را ســربلند میکنــد. مــا بــه تقــوا احتیــاج داریــم.

تقوا عامل جذب برکات الهی
بــرادران و خواهــران! تقواســت کــه لطــف و رحمــت خــدا را بــه شــما متوجــه میکنــد. تقــوا و پرهیــزگاری 
و جدیــت در راه خداســت کــه بــرکات الهــی را جلــب میکنــد؛ »ولــو اّن اهــل القــری امنــوا و اتّقــوا لفتحنــا 
علیهــم بــرکات مــن الّســماء و االرض«1. تقــوا، شــما را در مقابــل اســتکبار و قدرتهــای ظالــم پیــروز میکنــد. 
تقــوا، پیــام شــما را در ذایقــه ی ملتهــای مظلــوم شــیرین میکنــد. تــا حــاال هــم هرچــه پیــروزی و پیشــرفت 

بــوده اســت، ناشــی از تقــوای باتقواهــا و پرهیــزگاران بــوده اســت.
هرچــه میــزان تقــوای ملــت مــا از لحــاظ کیفیــت و کمیــت افــراد باتقــوا باالتــر بــرود، پیــروزی و موفقیــت 
مــا ســریعتر و زودتــر خواهــد بــود. لــذا در نمازهــای جمعــه، خطبــای جمعــه موظفنــد کــه هــر هفتــه مــردم 

را بــه تقــوا دعــوت کننــد؛ چــون ایــن حــرف، کهنه شــدنی نیســت.

نقش ویژه نمازهای جمعه در موفقیت های ملت ایران
امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّســام( در خطبــه ی اول نمــاز، غالبــاً دربــاره ی تقــوا و توصیــه ی بــه تقــوا حــرف 

میزدنــد. بــه همیــن مناســبت، مــن چنــد جمله یــی راجــع بــه نمــاز جمعه هــا بگویــم.
ملــت ایــران، نمــاز جمعــه نداشــت و از ایــن نعمــت محــروم بــود؛ انقــاب بــه او نمــاز جمعــه داد. در طــول 
ایــن دوازده ســال، نمازهــای جمعــه نقــش بســیار بزرگــی در پیشــرفتها و موفقیتهــای ایــن ملــت و ایــن 
ــد و ســهم بســزایی در بســیج نیروهــا و ســازندگی و هدایــت سیاســی و دینــی مــردم  کشــور ایفــا کرده ان

داشــته اند.

اهمیت اسالم به نماز جمعه در روایات
اســام بــرای نمــاز جمعــه، خیلــی اهمیــت قایــل اســت و مــن امــروز فکــر کــردم بعضــی از روایاتــی را کــه 

در بــاب نمــاز جمعــه هســت، بخوانــم، تــا ببینیــد چه قــدر ایــن مراســم هفتگــی مهــم اســت.
ــر  ــوم االخ ــاللَّ و الی ــن ب ــن کان یؤم ــود: »م ــه فرم ــده ک ــل ش ــه( نق ــر خدا)صلّی اللَّ علیه وال ــول پیامب از ق
فعلیــه بالجمعــه یــوم الجمعــه«2. یعنــی هــر کــس کــه ایمــان دارد، در روز جمعــه نبایــد نمــاز جمعــه را 
فرامــوش کنــد. از امــام باقر)علیه الّســام( روایــت شــده اســت کــه فرمــود: »واللَّ لقــد بلغنــی اّن اصحــاب 
الّنبی)صلّیاللَّ علیه والــه( کانــوا یتجّهــزون للجمعــه یــوم الخمیــس«3. یعنــی اصحــاب پیامبــر، در روز 
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پنجشــنبه خودشــان را بــرای فــردا آمــاده میکردنــد، تــا بــه نمــاز جمعــه برونــد. در یــک روایــت دیگــر دارد 
کــه امیرالمؤمنیــن)ع( فرمودنــد: روز پنجشــنبه دارویــی نخوریــد کــه شــما را در بســتر بینــدازد، تــا مبــادا 

نمــاز جمعــه ی فــردا از دســتتان بــرود.
ــم  ــن احدک ــت اســت: »لیتزیّ ــام( روای ــام صادق)علیه الّصاةوالّس ــه، از ام ــاز جمع ــه نم ــرام ب ــاره ی احت درب
یــوم الجمعــه«۴؛ روز جمعــه، خــود را زینــت کنیــد. »یغتســل و یتطّیــب و یســّرح لحیتــه«5؛ غســل کنیــد، 
ــه«6؛ تمیزتریــن لباســهایتان را  عطــر بزنیــد و ســر و صــورت خــود را مرتــب نماییــد. »یلبــس انظــف ثیاب

بپوشــید و بــه نمــاز جمعــه برویــد.
در روایــت دیگــر دارد کــه مائکــه ی الهــی میایســتند و میبیننــد کــه چــه کســی زودتــر وارد مصــا شــد و 
همین طــور مینویســند: نفــر اول، نفــر دوم، نفــر ســوم، نفــر پنجــم، نفــر صــدم؛ تــا وقتــی کــه امــام جمعــه 

بلنــد میشــود خطبــه را بخوانــد. یعنــی هرچــه میتوانیــد، زودتــر در نمــاز جمعــه حاضــر شــوید.
ــد، روز  ــدان افتاده ان ــه زن ــرض ب ــه خاطــر ق ــه ب ــی را ک ــام مســلمین، زندانیان ــه ام ــت دارد ک ــک روای در ی
جمعــه یــا روز عیــد، بــه نمــاز جمعــه یــا بــه نمــاز عیــد بیــاورد و محافــظ هــم برایشــان بگــذارد و وقتــی کــه 
نمــاز را تمــام کردنــد، آنهــا را بــه زندانشــان برگردانــد؛ یعنــی حّتــی زندانــی هــم از نمــاز جمعــه محــروم 

نمانــد.
در یــک روایــت دارد کــه »لــو یعلــم اّمتــی مــا لهــم فیهــا«7؛ اگــر مــردم منافــع این ســه چیــز را میدانســتند، 
ــد. آن ســه چیــز، عبــارت از اذان و زود  ــا هــم منازعــه میکردن ــر ســر آن ب ــوا علیهــا بالّســهام«8، ب »لیضرب
رفتــن بــه نمــاز جمعــه و قــرار گرفتــن در صــف اول اســت، کــه ممکــن اســت صــف اول جهــاد یــا صــف 

اول نمــاز جمعــه باشــد.

لزوم پخش اذان ظهر و شب در همه مساجد
ــا بلندگــو در همه جــا  ــه اذان ســفارش کــردم و البتــه گفتــم کــه صبحهــا ب چنــدی پیــش، مــن راجــع ب
اذان نگوینــد، تــا مــردم از خــواب بیــدار نشــوند. مثــل این کــه بعضــی از مؤمنیــن، ایــن قســمت دومــش را 
بیشــتر از قســمت اول گــوش کردنــد! آنچــه کــه مقصــود مــا بــود، ایــن بــود کــه در ســحرها، هــر جایــی یک 
بلندگــو صــدا نکنــد؛ ولــی معنایــش ایــن نبــود کــه بــه هنــگام ســحر، صــدای اذان در شــهری مثــل تهــران 
بــه گــوش نرســد! نــه، در جایــی مثــل تهــران، اقــًا در چنــد مســجد از مســاجد مهــم، خــوب اســت کــه بــا 
ــه فراخــور وســعت آن شــهر،  ــی اذان صبــح. در شــهرهای کوچــک هــم ب بلندگــو اذان پخــش بشــود؛ حّت
میبایســت اذان صبــح در چندجــا پخــش بشــود. امــا در ظهــر و شــب اذان بگوینــد؛ هــم اذان بلندگــو، هــم 

جلــوی مســاجد، هــم داخــل مســاجد و هــم در خیابانهــا، تــا مــردم بــه اذان گفتــن عــادت کننــد.
در یــک روایــت فرمــود: »مــن تــرک الجمعــه ثاثــا تهاونــا طبــع اللَّ علــی قلبــه«9. هــر کــس ســه جمعــه 
پشــت ســر هــم، از روی بیاعتنایــی نمــاز جمعــه را تــرک کنــد - اگــر کســی کاری داشــته باشــد، آن مــورد 

۴. بحاراالنوار، ج 86، ص 352
5. همان
6. همان

7. بحاراالنوار، ج 86، ص 197
8. همان

9. وسائل الشیعه، ج 5 ، ص 6
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بحــث نیســت - خداونــد بــر قلــب او مهــر میزنــد.

لزوم قدردانی نماز جمعه توسط مردم و ائمه جمعه
مــردم و خــود ائمــه ی محتــرم جمعــه، نمــاز جمعــه را در همــه جــای کشــور قــدر بداننــد؛ نمــاز را بــا 
توجــه، بــا خضــوع، بــا ذکــر و بــا دعــا بجــا بیاورنــد؛ و آنچــه را کــه بــرای مــردم الزم اســت، در خطبــه ی 
اول و دوم بگوینــد. خطبــه ی اول و دوم را هرچــه هــم بتواننــد مختصرتــر بکننــد، بهتــر اســت. البتــه 
ســنگ بنــای خطبه هــای طوالنــی را خــود مــا در همیــن نمــاز جمعــه ی تهــران گذاشــتیم و تقصیــر 
آن بــه گــردن کــس دیگــری نیســت! امــا حــاال عــرض میکنــم کــه خطبه هــا را کوتــاه کننــد، تــا مــردم 
بــه کارهایشــان برســند. عــاوه ی بــر نمــاز جمعــه، مــردم نمازهــای دیگــر را هــم در مســاجد اجتمــاع 
کننــد و بخواننــد. مســاجد را آبــاد کنیــد. اینهــا بــه حرکــت انقابــی و بــزرگ شــما برکــت خواهــد داد 

و نمــاز جمعــه، زمینــه ی تقــوا را در میــان مــردم زیــاد خواهــد کــرد.
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نمــــاز

حصول ذکر و حضور دایمی  با خداوند، فقط به  برکت  نماز *

تشکیل مجمع اقامه نماز ضروری ترین کار
تشــکیل  مجمعــی  از صاحب نظــران  بــرای  »اقامه ی نمــاز«، یکــی  از شایســته ترین  و ضــروری تریــن  کارهایــی  
اســت  کــه  بایــد در جمهوری اســامی  صــورت  می گرفــت . زیــرا برپــا داشــتن  نمــاز، نخســتین  ثمــره  و نشــانه ی  
حکومــت  صالحــان  اســت . و در رتبــه ی  بعــد از آن  اســت  کــه  نوبــت  بــه  »زکات « بــه  مثابــه ی  تنظیــم  مالــی  
جامعــه  و ریشــه کن  کــردن  فقــر، و نیــز امــر بــه  معــروف  و نهــی  از منکــر یعنــی  ســوق  دادن  بــه  نیکــی هــا و 
بــاز داشــتن  از بدیهــا می رســد. »الذیــن  ان مکناهــم  فــی  االرض  اقامــوا الصلــوه  و اتــوا الزکــوه  وامــروا بالمعــروف  
و نهواعن المنکــر...« اقامــه ی  نمــاز فقــط ایــن  نیســت  کــه  صالحــان ، خــود نمــاز بگزارنــد. ایــن  چیــزی  نیســت  
کــه  بــر تشــکیل  حکومــت  الهــی  متوقــف  باشــد، بلکــه  بایــد ایــن  ســتون  دیــن  در جامعــه،  بــه  پــا داشــته  شــود 
و همــه  کــس  بــا رازهــا و اشــاره های  آن  آشــنا واز بــرکات  آن  برخــوردار گردنــد، درخشــش  معنویــت  و صفــای  
ذکــر الهــی، همــه ی  آفــاق  جامعــه  را روشــن  و مصفــا کنــد و تن هــا و جانهــا بــا هــم  بــه  نمــاز بشــتابند و در 

پنــاه  آن  طمأنینــه  و اســتحکام  یابنــد.

نماز رکن اصلی دین 
ــات   ــد. حی ــته  باش ــردم  داش ــی  م ــگاه  را در زندگ ــی ترین جای ــد اصل ــت  و بای ــن  اس ــی  دی ــن  اصل ــاز، رک نم
طیبــه ی  انســان  در ســایه ی  حاکمیــت  دیــن  خــدا، وقتــی  حاصــل  خواهــد شــد کــه  انســانها دل  خــود را بــا 
یــاد خــدا زنده نگهدارنــد و بــه  کمــک  آن  بتواننــد بــا همــه ی  جاذبه هــای  شــر و فســاد مبــارزه  کننــد وهمــه ی  
بتهــا را بشــکنند و دســت  تطــاول  همــه ی  شــیطانهای  درونــی  و برونــی  را از وجــود خــود قطــع  کننــد. ایــن  

*. پیام به اولین اجاس سالیانه ی اقامه ی نماز در مشهد مقدس  1370/07/16
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ذکــر و حضــور دایمــی  فقــط بــه  برکــت  نمــاز حاصــل  می شــود; ونمــاز درحقیقــت ، پشــتوانه ی  مســتحکم  و 
ــه  پســتی  و  ــه  او را ب ــا شــیطان  نفــس  خــود ک ــی  ب ــه  آدم ــی  اســت  ک ــی  تمــام  نشــدنی  در مبارزه ی ذخیره ی
ــا زر و زور، او را وادار بــه  ذلــت  و تســلیم  می کننــد، همیشــه  و  زبونــی  می کشــد، و شــیطانهای  قــدرت  کــه  ب

درهمــه  حــال  دارد.

نماز وسیله مستحکم ارتباط با خدا
ــا خــدا نیســت . مبتــدی  ــان  انســان  ب ــرای  ارتبــاط می ــر از نمــاز ب ــر و دایمی ت هیــچ  وســیله یی  مســتحکم ت
ــای  خــدا  ــد. برجســته ترین  اولی ــاز می کنن ــه  وســیله ی  نمــاز آغ ــا خــدا را ب ــن  انســانها رابطــه ی  خــود ب تری
ــز  ــر و راز را هرگ ــه ی  ذک ــن  گنجین ــد. ای ــوب  را در نمــاز می جوین ــا محب ــس  خــود ب ــوت  ان ــز بهشــت  خل نی
ــا آن  بیشــتر آشــنا شــود، جلــوه  و درخشــش  بیشــتری  در آن  می یابد.کلمــات  و  پایانــی  نیســت  و هــر کــه  ب
اذکار نمــاز، هریــک  خاصه یــی  اســت  کــه  بــه  بخشــی  از معــارف  دیــن  اشــاره  می کنــد و بــه  طــور مکــرر و 
ــدون  ســهو و غفلــت  گــزارده   ــی  و ب ــر در معان ــا تدب ــاد نمازگــزار می آورد.نمــازی  کــه  ب ــه  ی ــی  آن  را ب پی درپ
ــه  آن  دلبســته تر می ســازد.نورانیت  نمــاز، و رازهــا و  ــا معــارف  الهــی  آشــناتر و ب ــه روز ب شــود، انســان  را روزب
رمزهــای  آن ، و درســهایی  کــه  در آن  گنجانیــده  شــده ، و اثــر آن  در ســاختن  فــرد و جامعــه ، چنــدان  نیســت  
ــد از  ــن  بتوان ــری  چــون  م ــه  بی خب ــان  نیســت  ک ــاه  از آن  ســخن  گفت ،بلکــه  چن ــی  کوت ــه  بشــود در مقال ک
اعمــاق  آن  خبــری  آورد.آنچــه  مــن  بــا قلــم  قاصــر و معرفــت  ناچیــز خــود می گویــم  آن  اســت  کــه  مــردم  مــا 
و جامعــه ی  مــا، و بخصــوص  جوانــان  مــا کــه  اکنــون  بــار امانــت  ســنگینی  را بــر دوش  گرفته انــد بایــد نمــاز 
ــروز بشــریت  را  ــه  ام ــی  و کجــروی  ک ــر جبهــه ی  فســاد وبی عدالت ــد و در براب ــزال  بدانن ــی  الی ــع  قدرت را منب
تهدیــد می کنــد، از نمــاز و یــاد خــدا نیروبگیرنــد. میــدان  مبارزه یــی  کــه  امــروز پیــش  روی  ماســت ، مــا را بــه  
تکیــه گاه  مســتحکم  ذکــر خــدا و امیــد و اعتمــاد بــه  او، بیــش  از همیشــه  و بیــش  از همــه،  محتــاج  می ســازد، 

و نمــاز آن  سرچشــمه ی  جوشــانی  اســت  کــه  ایــن  امیــد و اعتمــاد و قــدرت  معنــوی  را بــه  مــا می بخشــد.

حفظ اولویت نماز در هر حال و شرایطی
نمــاز بــا حضــور و باتوجــه ، نمــازی  کــه  از یــاد و ذکــر سرشــار اســت ، نمــازی  کــه  آدمــی  در آن  بــا خــدای  
ــه  انســان   ــه  او دل  می ســپارد. نمــازی  کــه  واالتریــن  معــارف  اســام  را پیوســته  ب خــود ســخن  می گویــد و ب
می آموزد،چنیــن  نمــازی  انســان  را از پوچــی  و بی هدفــی  و ضعــف  می رهانــد و افــق  زندگــی  را در چشــمش  
ــاه  و  ــروی  و گن ــه  کج ــل  ب ــد و دل  او را از می ــدف  می بخش ــت  و اراده  و ه ــه  او هم ــازد و ب ــن  می س روش
پســتی  نجــات  می دهــد. از ایــن  روســت  کــه  نمــاز در همه ی حــاالت ، حتــی  در میــدان  نبــرد و ســخت ترین  
ــاج  اســت ، و در  ــه  نمــاز، محت ــت  خــود را از دســت  نمی دهــد. انســان  همیشــه  ب آزمایشــهای  زندگــی ، اولوی

ــر. ــاج ت ــای  خطر،محت عرصه ه
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لزوم رفع کوتاهی ها در معرفی نماز در کشور
حقیقــت  آن  اســت  کــه  در کار معرفــی  نمــاز کوتاهیهــای  زیــادی  شــده  اســت .و نتیجــه  آن  کــه  نمــاز هنــوز 
جایــگاه  شایســته ی  خــود را، حتــی  در نظــام  اســامی  ما،بــه  دســت  نیــاورده  اســت . ایــن  مســؤولیت  ســنگین ، 
بــر دوش  دانشــوران  و آشــنایان به  معــارف  اســامی  اســت  کــه  نمــاز را بــه  همــه  بخصــوص  بــه  نســل  جــوان  
بهتــر بشناســانند از کــودک  دبســتانی  تــا پژوهشــگر دوره هــای  عالــی ، هریــک  فراخــور ذهــن  ومعرفــت  خــود، 
ــا ناشــناخته هایی  آشــنا شــوند،حتی   ــد و ب ــی  بردارن ــای  آن ، قدمهای ــاز و رازه ــد در راه  شــناختن  نم می توانن
ــد، یعنــی  اعمــاق  ایــن   ــرای  ســالکان  وادی  معرفــت ، "اســرارالصلوه " نوشــته  و آموخته ان ــزرگ  نیــز ب عرفــای  ب
ــاز  ــی  نم ــد در معرف ــی  بای ــل  مهم ــا فص ــه ی  م ــت .در جامع ــی  اس ــناخته  و پیمودن ــان  ناش ــوس  همچن اقیان
ــاز را  ــون  نم ــیوه های  گوناگ ــا ش ــیما ب ــدا و س ــوص  ص ــانه ها و بخص ــود. رس ــوده  ش ــطوح  گش ــه ی  س درهم
معرفــی  و یــادآوری  کننــد. همــه  جــا و همیشــه  در رادیــو و تلویزیــون ، نمــاز در اولویــت  گذاشــته  شــود و شــوق  
ایمــان  و عطــش  یــاد خــدا در دلهــا پدیــد آیــد. درکاســهای  دروس  دینــی  مــدارس  و دانشــگاهها درس  نمــاز 
جایــگاه  خــود را بازیابــد وســخنان  ســنجیده  و افــکار بلنــد در بازشناســی  نمــاز، فراهــم  و در معــرض  ذهــن  و 

ــود. ــته  ش ــوزان  گذاش ــجویان  و دانش آم دل  دانش

استفاده از هنر برای معرفی نماز به همگان
فلســفه ی  نمــاز و تحلیــل  رازهــا و رمزهــای  آن  بــا زبــان  هنــر در معــرض  دیــد همــگان  قــرار گیــرد، تــا هــر 
کــس  بــه  قــدر ظرفیــت  خــود از آن  متمتــع  گــردد، کتابهــا و جزوه هــا در ســطوح  مختلــف  و از دیدگاههــای  
گوناگــون  بــه  وســیله ی  محققــان  و عالمــان  بــه  ســلک  تحریــر درآیــد و مایــه ی  کارهــای  هنــری  و ادبــی  گــردد. 

پیش بینی جایگاه های مناسب نماز در مراکز عمومی
فصلی  نیز باید برای  آسان  کردن  انجام  نماز گشوده  شود:

در همــه ی  مراکــز عمومــی  :مــدارس ، دانشــگاهها، کارخانه ها،ســربازخانه ها، فرودگاههــا، ایســتگاههای  قطــار، 
ــا  ــاجد و نمازخانه ه ــود. مس ــی  ش ــاز پیش بین ــرای  نم ــبی  ب ــای  مناس ــال  آن، جایگاهه ــی  و امث ادارات  دولت
پاکیــزه  و مرتــب  و رغبت انگیــز باشــد. نمــاز در وقــت  فضیلــت  و بــه  جماعــت  گــزارده  شــود. در هــر محیطــی  
برجســتگان  و بــزرگان  آن  بــر دیگــران  پیشــقدم  شــوند و عمــًا اعتنــاء بــه  نمــاز را بــه  دیگــران  بیاموزانــد. و 

خاصــه  در همــه  جــا حرکــت  بــه  ســمت  نمــاز و شــتافتن  بــه  نمــاز محســوس  باشــد.
بــا ایــن  مقدمــات ، بــه  خواســت  خداونــد متعــال  و بــا توجهــات  و ادعیــه ی  زاکیــه ی  حضــرت  ولی الل االعظــم  
روحی فــداه ، کشــور و جامعــه ی  مــا بــه  هدفهــای  واالی  نمــاز نزدیــک  می شــود و از بــرکات  آن  بهــره  می گیــرد.
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وظایف افراد نسبت به نماز 

پیگیری و استمرار شرط دسترسی به هدف های بزرگ
تأمل  و ژرف نگری  در فهم عظمت نماز

نماز بی حضور، کالبدی  بی روح  
قدر دانستن حقیقت نماز

سهم افراد در وظایف مربوط به نماز 



نمــــاز

وظایف افراد نسبت به نماز *

پیگیری و استمرار شرط دسترسی به هدف های بزرگ
خــدا را ســپاس ، کــه  تــاش  مبــارک  شــما دســت اندرکاران  ترویــج  فریضــه ی  نمــاز، بــه  ســومین  ســالگرد 
ــت  در  ــت . راز موفقی ــتگی ناپذیر پیوس ــر و خس ــی  پیگی ــه  اهتمام ــت ، ب ــن  اهمی ــا چنی ــید و کاری  ب رس
ــزرگ   ــن  درس  ب ــب  اســت ، ای ــری  و اســتمرار در طل ــن  پیگی ــزرگ  و واال، همی ــای  ب ــه  هدف ه دسترســی  ب
را نیــز در یکــی  از آثــار مناجاتــی  مــوالی  پرهیــزکاران  می آموزیــم  کــه : وهــب  لــی  الجــد فــی  خشــیتک  و 

ــدوام  فــی  االتصــال  بخدمتــک ... ال

تأمل  و ژرف نگری  در فهم عظمت نماز
ــت ،  ــده  اس ــوع  گردی ــه  مطب ــور بلک ــدان  مأم ــر ب ــه  بش ــری  ک ــزال  و ناگزی ــوی  الی ــه ی  تکاپ ــاز در عرص  نم
بزرگ تریــن  فریضــه  و مؤثرتریــن  ابــزار اســت . شــاید برخــی  ایــن  خصوصیــت  را بــرای  نمــاز فقــط در میــدان  
تکاپــوی  فــردی  بســوی  کمــال ، شــناخته  و از نقــش  آن  در صحنــه ی  جهــاد جمعــی  و اجتماعــی  و در برابــر 

معارضــان  پرقــدرت  دنیائــی  ســخنی  نشــینده  باشــند.
از ایــن  رو بایــد دانســت  کــه  پایمــردی  در همــه  گونــه  رویارویــی ، وابســته  بــه  آن  اســت  کــه  دل هــا و اراده هــا 
از صفــا و تــوکل  و اعتمــاد بــه  نفــس  و امیــد بــه  فرجــام ، لبریــز باشــد، و نمــاز سرچشــمه ی  جوشــانی  اســت  
کــه  ایــن  همــه  و بســی  فیوضــات  دیگــر را بــر دل  و جــان  نمازگــزار ســرازیر می کنــد و از او انســانی  روشــن  

ــازد. ــدوار می س ــه  و امی ــدم  و بی دغدغ ــر و ثابت ق ضمی
اینکــه  در قــرآن  و ســخن  واالی  پیامبــر خاتــم  )صلــی  الل  علیــه  و آلــه  و ســلم ( نمــاز، بازدارنــده  از فحشــاء و 

*. پیام به سومین سمینار نماز 16/06/1372



ضوع "نماز"
شتر درباره مو

مطالعه بی

24

نمــــاز

منکــر و معــراج  مؤمــن  و تقــرب  دهنــده ی  پرهیــزگار و در یــک  ســخن ، بهتریــن  نهــاد دیــن  معرفــی  شــده  
و پیامبــر مکــرم ، آنــرا روشــنی  چشــم  خویــش  خوانــده  اســت ، بایــد مــا را در فهــم  عظمــت  نمــاز بــه  تأمــل  

و ژرف نگــری  بیشــتر بکشــاند.

نماز بی حضور، کالبدی  بی روح  
ــدن  کلمــات  و گــزاردن  حرکاتــی   ــان  ران البتــه  ایــن  نکتــه  نیــز شــایان  ذکــر اســت  کــه  نمــاز همیــن  برزب
معیــن  نیســت . آنهمــه  فیــض  و برکــت ، پــر پدیــد آوردن  امــواج  صوتــی  و اعمــال  بدنــی  بی آنکــه  روح  ذکــر 
و توجــه  در سراســر ایــن  کالبــد دمیــده  باشــد، مترتــب  نمی گــردد، اگــر چــه  حداقــل  تکلیــف  بــا آن  ســاقط 
می گــردد. روح  نمــاز، یــاد خــدا و خشــوع  و حضــور در برابــر اوســت  و ایــن  کلمــات  و اعمالــی  کــه  بــا تعلیــم  
ــه  آن  ســرمنزل   ــن  راه  ب ــرای  آن  روح  و نزدیکتری ــب  ب ــن  قال ــف ، واجــب  گشــته  اســت  بهتری ــر مکل الهــی  ب

مقصــود اســت .
نمــاز بی ذکــر و حضــور، کالبــدی  بــی روح  اســت  کــه  اگــر چــه  نــام  نمــاز بــر آن ، مجــاز نیســت ، لیکــن  اثــر 
و خاصیــت  نمــاز نیــز از آن  مترتــب  نیســت . از ایــن  حقیقــت ، در آثــار دینــی  بــا عنــوان  قبولــی  نمــاز ســخن  
رفتــه  اســت ، و چنیــن  آمــده  اســت  کــه  یــک  نمــاز کــه  تــو می گــزاری  تنهــا هــر آنچــه  بــا حضــور و توجــه  

آورده  شــده  قبــول  اســت  و بــس .

قدر دانستن حقیقت نماز
اینــک  نمــاز، موهبتــی  بی بدیــل  و سرچشــمه ی  فیضــی  الیــزال ، در اختیــار مــا اســت  کــه  بــا آن ، نخســت  از 
خویــش  و ســپس  از هــر آنکــه  بــدو مهــر می ورزیــم ، انســان  صالــح  بســازیم . ایــن  دروازه ئــی  اســت  گشــاده  
بــه  عرصه ئــی  پهنــاور و مصفــا. دریــغ  اســت  کــه  آدمــی  عمومــی  را در جــوار بهشــت  مصفائــی  بگذارنــد و 
ســری  بــدان  نکشــد و عزیــزان  خــود را، بــدان  ســوق  ندهــد. وحــی  الهــی  بــه  پیامبــر عظیــم  الشــأن ) صلــی  
الل  علیــه  و آلــه  و ســلم ( چنیــن  فرمــان  داد: و أمراهلــک  بالصلــوه  واضطبــر علیهــا. امــروز همــه ی  شــما خــود 
را طــرف  ایــن  خطــاب  بشــمرید و نمــاز را، حقیقــت  مقــدس  و گوهــر درخشــان  را کــه  عطیــه ی  الهــی  بــه  

امــت  محمــد مصطفــی  )صلــی  الل  علیــه  و آلــه ( اســت ، قــدر بشناســید. 

سهم افراد در وظایف مربوط به نماز 
ــدان   ــود، فرزن ــردار خ ــار و ک ــا گفت ــادران  ب ــدران  و م ــی  دارد: پ ــهم  ویژه ئ ــی  س ــر کس ــه  ه ــن  وظیف در ای
ــی  کننــد. معلمــان ، شــاگردان  مــدارس  و دانشــگاهها را در ســمت  و ســوی   ــه  نمــاز تشــویق  و راهنمائ را ب
ــه  حرکــت  وادار نماینــد. فضــاء و علمــاء و روحانیــون  محتــرم ، امــام  جماعــت   ایــن  حقیقــت  درخشــان  ب
در مراکــز آموزشــی  و اقامتگاههــای  دانشــجویان ، بــرای  نســل  نــو را فرصتــی  مغتنــم  بشــمرند. نویســندگان  
ــاد و  ــد. وزارت  ارش ــی  بگنجانن ــای  درس ــاز را در کتابه ــای  نم ــا و درس ه ــا و رمزه ــی ، رازه ــای  درس کتابه
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ــد گوهــر نمــاز و چهــره ی   ــرای  نشــان  دادن ــژه  هنــر ســینما ب ســازمان  تبلیغــات  و صداوســیما از هنــر بوی
نمازگــزار بهــره  بگیرنــد. هنرمنــدان  عزیــز بــا زبــان  شــعر و قصــه  و نقاشــی  و جــز اینهــا، و بــا آفرینــش  آثــار 
هنــری  بــا کیفیــت ، بلکــه  برجســته ، دســت  چیــره ی  هنــر را بــه  کاری  چنیــن  شایســته  مشــغول  ســازند. در 
مــدارس ، معلمــان  و مدیــران ، و در همــه ی  مراکــز، مســئوالن ، بــا حضــور خــود در صفــوف  نمــاز، نمازگــزاران  
ــود  ــت  خ ــاز را در وق ــی ، نم ــی  و تبلیغ ــی  و آموزش ــی  و فرهنگ ــای  علم ــد. در گردهمائی ه ــویق  کنن را تش
همچــون  الهــام  بخــش  صداقــت  و هدایــت  بــه  جــای  آورنــد. نویســندگان  و گوینــدگان  دینــی  دربــاره ی  نمــاز 
و مفهــوم  و فلســفه  و هــدف  و آثــار و بــرکات  و احــکام  آن  بگوینــد و بنویســند. مــردم ، مســاجد را بــا حضــور 
در نمازهــای  جماعــت  کــه  بهتریــن  شــیوه ی  نمازگــزاردن  اســت ، رونــق  بخشــند. در همــه ی  بناهــای  عمومــی  
و جایهائــی  کــه  همــواره  بــه  طبــع  حــال ، مردمــی  در آن  گــرد می آینــد ماننــد فرودگاههــا و وایســتگاههای  
ــد  ــهری  و مانن ــتانهای  ش ــی  و بوس ــی  و ادارات  دولت ــای  همگان ــای  خودروه ــا و عزیمتگاه ه ــار و بندره قط
اینهــا نمــاز خانه هــا یــا مســاجدی  بنــا کننــد و افــزون  بــر ایــن ، مــردم ، هــر زمیــن  پاکیــزه  و مناســبی  را 

بــه  هنــگام  در آمــدن  وقــت  نمــاز، مســجد بشــمار آورنــد و در آن  بــه  نمــاز بایســتند.
از اینگونــه  کاربــری  هــر کســی  و قشــری  از مــردم ، هســت  کــه  هــر کــس  بایــد کنــکاش  کنــد و ســهم  خــود 

از ایــن  فریضــه ی  همگانــی  را بیابــد و بــدان  دســت  زنــد.
در چنیــن  وضعــی  اســت  کــه  جامعــه ی  اســامی  مــا، توانســته  اســت  نمــاز را اقامــه  کنــد و مصــداق  ایــن  
آیــه ی  کریمــه  گــردد کــه : الذیــن  ان  مکناهــم  فــی  االرض  اقامــو الصلــوه  و اتــوو الزکــوه  وامــروا بالمعــروف  و 

نهــوا عــن  المنکــر و لل  عاقبــه  االمــور. صــدق  الل  العلــی  العظیــم .
توفیق  همه ی  آحاد مسلمانان  را در درست  انجام  دادن  این  وظیفه ی  الهی  مسئلت  می کنم . 
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مهمترین نشانه های حقگزاری نماز 

نماز مایه آرامش دلها
امید به حقگزاری واقعی نماز در کشور
شاخصه های حقگزاری نماز در جامعه:
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نمــــاز

مهمترین نشانه های حقگزاری نماز *

نماز مایه آرامش دلها
ــام و  ــا ن ــر فضــای فرهنگــی کشــور ب ــار دیگ ــاز، ب ــالیانه ی نم ــای س ــرا رســیدن موســم گردهمایی ه ــا ف ب
یــاد همگانــی ایــن فریضــه ی عظمــی ، معّطــر و منــّور گردیــده اســت. همان طــور کــه مــژده ی قیــام نمــاز، 
ــه  ــه وجــد مــی آورد و ب ــث آمــده اســت - ب ــه( را - چنانکــه در حدی ــر عظیم الشــأن )صلّی اللَّ علیه وال پیامب
بــال، مــژده رســان همیشــگی نمــاز، می فرمــود: »ارحنــا یــا بــال!« یعنــی ای بــال! دلــم را بــا اذان کــه 
مــژده ی نمــاز اســت، راحــت بخــش! همان طــور هــم بزرگداشــت نمــاز و گســتردن و بلنــد کــردن نــام آن، 
دل بنــدگان خــدا را وجــد و نشــاط می بخشــد و ابرهــای تیــره ی مــال و اضطــراب را از آفــاق آن، پراکنــده 
ــه ی آرامــش دلهــا و برطــرف کننــده ی  ــن برخاســته از ویژگــی خــود نمــاز اســت کــه مای می ســازد، و ای

ــت. ــزار اس ــی در نمازگ ــای روح ــا و دغدغه ه نگرانی ه

امید به حقگزاری واقعی نماز در کشور
ــه ســوی  ــران اســامی ب ــی، ای ــردان صاحــب هّمت ــت م ــه هّم ــاری، اینــک دو ســه ســالی اســت کــه ب  ب
ــه نمــاز پشــت نکــرده و ایــن نعمــت  حقگــزاری نمــاز پیــش مــی رود. اگــر چــه ایرانیــان مؤمــن، هرگــز ب
ــزارده نشــده اســت.  ــد گ ــاً چنانکــه بای ــز غالب ــاز نی ــد، لیکــن حــق نم ــزرگ خــدا را ناسپاســی ننموده ان ب
ــک - نمــاز  ــی - بخواســت خــدا نزدی ــد کــه در آینده ی ــد می آی ــد کــم کــم در دل پدی ــن امی ــون ای و اکن
ــه درســتی حقگــزاری شــود. پدیده هــای زیبایــی چــون: اقامــه ی نمازهــای جماعــت در ســطح شــهرها،  ب
در میدانهــا و بوســتانها و ورزشــگاهها، ســاختن تاالرهــای بــزرگ و مناســب نمــاز در برخــی و ســاختن یــا 

*. پیام به مناسبت گردهمایی سالیانه ی نماز در شیراز 1373/06/10
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آمــاده کــردن نمازخانــه در برخــی دیگــر از جاهــا، گــرد آمــدن بیــش از پیــش مــردم و بــه ویــژه جوانــان در 
بســیاری از مســاجد، بــر پــا داشــتن نمــاز جماعــت در ظهــر عاشــورا، در میــان مراســم عــزاداری، نوشــتن 

ــزرگ اســت. ــاب نمــاز و جــز اینهــا، همــه و همــه برانگیزاننده هــای آن امیــد ب کتابهــای بســیار در ب

شاخصه های حقگزاری نماز در جامعه:
1-همگانی شدن نماز در جامعه مهمترین نشانه حقگزاری نماز

 نشــانه ها و شــاخصهایی هســت کــه هــرگاه و هرجــا دیــده می شــوند می تــوان گفــت: حــق نمــاز، گــزارده 
ــده است.  ش

ــه ســر  ــط اســامی ب ــی شــدن نمــاز اســت. ناسپاســی بزرگــی اســت کــه کســی در محی نخســت همگان
بــرد و نمــاز را کــه برتریــن وظیفــه ی هــر مســلمان اســت، بــه جــا نیــاورد. چنیــن کســی نــزد خــدا و نــزد 
بنــدگان خــدا روســیاه و در حــّق خــود، مقصــر اســت، چــرا کــه خویــش را از بــرکات نمــاز محــروم ســاخته 
و دربــاره ی نمــاز کوتاهــی کــرده اســت. آن گاه کــه در جامعــه ی اســامی همــگان از پیــر و جــوان و نوجــوان 
و در هــر موقعیــت اجتماعــی یــا خانوادگــی، و در همــه ی شــرائط زمانــی و مکانــی و جــّوی، و در آســایش 
و در رنــج و شــادی و غــم، نمــاز را چــون پایــه ی دیــن و بخشــی از زندگــی یــک مســلمان، بجــای آوردنــد 

و بــه هیــچ بهانــه، عمــداً آن را تــرک نکردنــد، مهمتریــن نشــانه ی حقگــزاری نمــاز آشــکار شــده اســت.

2-نیکو به جای آوردن نماز
نشــانه ی دیگــر، نیکــو بــه جــای آوردن نمــاز اســت، یعنــی بــا توجــه بــه معنــی و مفهــوم کلمــات نمــاز و 
همــراه بــا خشــوع و حضــور. و ایــن روح نمــاز اســت کــه بــدون آن، نمــاز کالبــدی اســت بی جــان، و اگــر 
ــن یــک،  ــده ی همــه ی هدفهــا و مقاصــد تشــریع، ای ــه برآورن ــی ن ــل تکلیــف، ول چــه ســاقط کننــده ی اّق
البتــه نیازمنــد آمــوزش و نیــز تمریــن اســت و اگــر بــه کمــک الهــی، تأمیــن شــود، عمــق روحیــه ی دینــی 

و بــرکات فــراوان ایمــان و عمــل را بــا خــود تأمیــن خواهــد کــرد.

3-آبادی مساجد و افزایش نمازهای جماعت
 نشــانه ی دیگــر، آبــادی مســاجد و افزایــش نمازهــای جماعــت اســت، و ایــن بــه معنــای بــروز بــرکات نمــاز 
در ســطح همــکاری و همدلــی اجتماعــی اســت. بی شــک ایــن فریضــه نیــز بــا همــه ی اتکالــش بــه عامــل 
درونــی یعنــی توجــه و ذکــر و حضــور، همچــون دیگــر واجبــات دینــی، ناظــر بــه همــه ی عرصــه ی زندگــی 
انســان اســت و نــه بــه بخشــی از آن یعنــی زندگــی فــردی و شــخصی هــر کــس. و آن جــا کــه پــای فعالّیــت 
ــادت  ــن و پرشــورترین عب ــاز همچــون گرم تری ــد، نم ــان می آی ــه می ــه ب ــراد جامع و نشــاط دســتجمعی اف
ــت  ــای جماع ــن نمازه ــت، همی ــن خصوصی ــر ای ــرد. مظه ــده می گی ــر عه ــی را ب دســتجمعی، نقــش بزرگ

پنجگانــه و نمــاز جمعــه و نمازهــای عیــد اســت.
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4-مطرح شدن نماز در عرصه تحقیقات علمی کشور
ــه  ــور ک ــت، همان ط ــی اس ــات علم ــات و تحقیق ــه ی مطالع ــاز در عرص ــدن نم ــرح ش ــر، مط ــانه ی دیگ نش
ــه را  ــای علمی ــی در حوزه ه ــث فقه ــن مباح ــات آن، طوالنی تری ــاز و مقدم ــاره ی نم ــی درب ــث فقه بح
تشــکیل می دهــد، بحــث کامــی، عرفانــی و اجتماعــی نمــاز نیــز بایــد سلســله ی مهّمــی از مباحــث دینــی 
مطــرح در ســطح جامعــه را پدیــد آورد. آگاهــان دینــی و محققــان و نویســندگان در ایــن بــاره مقــاالت و 
تحقیقــات و کتابهایــی فراهــم کننــد و بحــث نمــاز بطــور مکــرر در همــه ی جایگاههــای تبلیــغ دیــن، بــا 
ــه  ــف، ب ــای مختل ــی دوره ه ــای درس ــردد. در کتابه ــرح گ ــون مط ــای گوناگ ــیوه ها و از زاویه ه ــا و ش زبانه
تناســب، فصــل فشــرده یــا گســترده ولــی به هرحــال، عمیــق و متینــی دربــاره ی نمــاز گنجانیــده شــود. در 
صــدا و ســیما نمــاز همچــون موضوعــی کــه بایــد بــه همــه آموخــت، تلقــی گــردد و در برنامه یــی جداگانــه 
ــرای همــه ی مــردم  ــا در دل برنامه هــای گوناگــون، از آن ســخن رود و اعمــاق و رازهــا و درســهای آن ب ی
بیــان گــردد. در ســخنرانیهای دینــی در مســاجد و غیــره بارهــا و بارهــا معــارف نمــاز نیــز همچــون مســائل 
آن بازگــو شــود. نشــانه ی دیگــر آن اســت کــه در همــه ی جایهــا و ســاختمانهای عمومــی و دولتــی، نمــاز 
خانه یــی در خــور دیــده شــود و نمــاز گــزاردن در همــه جــا بــرای همــه، کاری در دســترس بــه شــمار آیــد. 
نشــانه ی دیگــر آن اســت کــه بــزرگان جامعــه و کســانی کــه چشــم ها بــه آنهــا دوختــه شــده و انگشــتها 
ــی،  ــز عموم ــای مراک ــاز خانه ه ــوند و نم ــده ش ــاز دی ــی نم ــز همگان ــرده اســت، در مراک ــانه ک ــا را نش آنه

ویــژه ی آدمهــای بیــکار یــا فرودســت شــمرده نشــود.
و نشــانه های دیگــری کــه بــا تدبـّـر می تــوان بدانهــا دســت یافــت. هــر گاه ایــن نشــانه ها همــه در جامعه یــی 
پدیــد آیــد، بحــق بایــد گفــت کــه حــّق نمــاز در آن جامعــه ادا شــده اســت، و هــر چــه ایــن نشــانه ها بیشــتر 
باشــد گرایــش بــه حقگــزاری نمــاز بیشــتر اســت. این جانــب بــا دعــا بــرای دســت اندرکاران ایــن حرکــت 
الهــی و بــه ویــژه بــرای جنــاب حجةاالســام آقــای قرائتــی کــه تــاش عظیمــی را وقــف ایــن کار کرده انــد، 
ــه ویــژه از عــزاداران عاشــورای  ــد و ب ــه ایــن دعــوت حــق پاســخ مثبــت گفته ان و تشــکر از کســانی کــه ب
حســینِی امســال کــه در روز عاشــورا جلــوه ی باشــکوهی از نمازگــزاری را نشــان دادنــد، از خداونــد متعــال 
خواهانــم کــه کشــور مــا و مــردم مــا را در ایــن فریضــه ی بــزرگ نیــز ماننــد بســی کارهــای مهــم دیگــر، 
ــه ی حضــرت بقیةاللَّ االعظــم )ارواحنافداه وعجل اللَّ فرجــه( را  ــه ی زاکی ــر ســازد و ادعی ــه ی برت الگــو و نمون

شــامل حــال ملــت و کشــور فرمایــد.
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سه  خصوصیت  عمده  نماز، در تهذیب  نفس

لزوم گرامی دانستن تالش برای نماز 
نقش نماز در تحقق اهداف جامعه اسالمی
سه خصوصیت عمده نماز در تهذیب نفس

1- شکل و قالب نماز دور کننده از فحشا ومنکر
2- نماز زنده کننده روح پرستش در برابر خداوند
3- اهداء آرامش و اطمینان به جان و دل نمازگزار

خود را با نماز مأنوس  و بهره مند سازید
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سه  خصوصیت  عمده  نماز، در تهذیب  نفس  *

لزوم گرامی دانستن تالش برای نماز 
اکنــون  چنــد ســالی  اســت  کــه  چنیــن  روزهایــی  در کشــور مــا، موســم  نمــاز اســت ، یعنــی  فضــای  سراســر 
کشــور بــه  عطــر دل انگیــز یــاد و نــام  نمــاز، آغشــته  اســت  و انســانهایی  روشــن  بیــن  و بــا ایمــان ، باشــور و 
نشــاط، همــه  جــا از نمــاز می گوینــد و بــه  نمــاز فرامی خواننــد و بــرای  اقامــه ی  نمــاز، مجاهــدت  می کننــد، 
ایــن  تــاش  مبــارک ، شایســته ی  آن  اســت  کــه  از ســوی  همــه ی  کســانی  کــه  بــه  حیــات  طیبــه ی  اســامی  
و زندگــی  در ســایه ی  حــق  و عدالــت ، دل  بســته اند گرامــی  داشــته  شــود و بــه  پیوســته  مانــدن  آن ، کمــک  

. د شو

نقش نماز در تحقق اهداف جامعه اسالمی
اقامــه ی  نمــاز در کشــوری  کــه  پرچــم  اســام  را بــر فــراز ســر خویــش  برافراشــته  و بــه  حاکمیــت  اســام  
ــه ی  نیکبخــت ،  ــک  جامع ــای  ی ــرا همــه ی  هدفه ــض  اســت . زی ــن  فرائ ــده ، یکــی  از واجب تری مفتخــر گردی
از قبیــل : تأمیــن  عدالــت  اجتماعــی ، دســتیابی  بــه  رفــاه  عمومــی  و شــکوفایی  مــادی ، پــرورش  اســتعدادها 
ــه ، عــزت  و اســتقال  و اقتــدار ملــی ،  و خاقیتهــا در آحــاد مــردم ، برخــورداری  از دانــش  و بینــش  و تجرب
ــی  تأمیــن   ــان  آحــاد مــردم  و دیگــر هدفهــای  واال، در صورت ــط ســالم  می گســترش  اخــاق  انســانی  و رواب
می شــود کــه  تربیــت  فــردی  و تهذیــب  اخاقــی  در آحــاد مــردم  بویــژه  در کارگــزاران  امــور کشــور، تأمیــن  
ــه   ــر و سختکوشــی  در آن  جامع ــوکل  و اخــاص  و صب ــاک  و برخــوردار از همــت  و ت شــود و انســانهایی  پ
باشــند کــه  بــه  یــاری  ایــن  پشــتوانه ی  روحــی ، توانایــی  برداشــتن  بارهــای  ســنگین  را دارا باشــند و در برابــر 
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موانــع  گوناگــون  و بویــژه  امــواج  فســاد و تباهــی ، یــارای  ایســتادگی  داشــته  باشــند. هــر چــه  شــمار اینگونــه  
انســانها در جامعــه  و کشــوری  بیشــتر باشــد، افــق  آینــده ی  آن  جامعــه  و آن  کشــور، روشــنتر و حرکــت  بــه  

ــود. ــر و آســانتر خواهــد ب ســوی  نیکبختــی  در آن  جامعــه  و آن  کشــور، ممکن ت

سه خصوصیت عمده نماز در تهذیب نفس
اهمیــت  نمــاز و یکــی  از رازهــای  پافشــاری  بــر آن  در معــارف  اســامی  را از آنچــه  گفتیــم  می تــوان  دانســت ، 
زیــرا نمــاز برتریــن  چیــزی  اســت  کــه  می توانــد همــه ی  افــراد جامعــه ی  مســلمان  را بــه  تهذیــب  اخاقــی  

و تعالــی  روحــی  و معنــوی  برســاند.
ســه  خصوصیــت  عمــده  در نمــاز هســت  کــه  نقــش  برتــر آن  را در تهذیــب  نفــس  و پــرورش  روانــی  انســانها 

پدیــد مــی آورد.

1-شکل و قالب نماز دور کننده از فحشا ومنکر
نخســت  آن  کــه  نمــاز، بــا شــکلی  کــه  در اســام  بــرای  آن  معیــن  گشــته  یعنــی  حــرکات  و اذکار مخصــوص ، 
بــه  طــور طبیعــی  نمازگــزار را بــه  دوری  از گنــاه  و آلودگــی  فرامی خوانــد: ان  الصلــوه  تنهــی  عــن  الفحشــاء 
و المنکــر. ایــن  فراخوانــی  پیوســته ، توانایــی  آنــان  را دارد کــه  هــر کــس  را از منجابهــا رهــا ســازد و عــروج  

. بخشد

2-نماز زنده کننده روح پرستش در برابر خداوند
دو آن  کــه  در او روح  پرســتش  و خضــوع  در برابــر حضــرت  بــاری  تعالــی  را کــه  محبــوب  حقیقــی  و فطــری  
هــر انســان  اســت ، زنــده  می کنــد و غبــار فراموشــی  از ایــن  حقیقــت  درخشــنده  را کــه  در ژرفــای  فطــرت  

او نهــاده  شــده  اســت  می ســترد.

3-اهداء آرامش و اطمینان به جان و دل نمازگزار
ســوم  آن  کــه  بــه  جــان  و دل  نمازگــزار، آن  آرامــش  و اطمینانــی  را کــه  شــرط اصلــی  موفقیــت  در همــه ی  
عرصه هــای  زندگــی  اســت ، هدیــه  می کنــد و تزلــزل  و اضطــراب  را کــه  مانــع  بزرگــی  در راه  اقــدام  مجدانــه  
ــه  شــد در خــور  ــه  گفت ــی  ک ــک  از ســه  خصوصیت ــی  اســت ، از او دور می ســازد.هر ی ــرورش  اخاق ــرای  پ ب
ــاز  ــارف  نم ــیاری  از مع ــن  راه  بس ــود و از ای ــنجیده  ش ــده  و س ــری  دی ــر و ژرف  نگ ــا تدب ــه  ب ــت  ک آن  اس
ــتثنایی اش ،  ــازی  اس ــا و کارس ــن  ویژگیه ــا ای ــاز ب ــم  نم ــه  می بینی ــی  ک ــد.اکنون  هنگام ــد ش ــکار خواه آش
ــدازه ی  گســتره ی  همــه ی  جامعــه ی  اســامی ، دارد، یعنــی  همــه  در هــر حــال  و هــر  ــه  ان گســتردگی یی  ب
جــا وظیفــه  دارنــد آن  را بــه  جــای  آورنــد و هیچکــس ، هرگــز از قلمــرو ایــن  فریضــه ی  الهــی  بیــرون  نیســت ، 
در می یابیــم  کــه  انــدازه ی  تأثیــر آن  در تأمیــن  شــرط نیکبختــی  یــک  ملــت  و یــک  جامعــه ، چقــدر زیــاد 
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اســت .حقیقت  آن  اســت  کــه  هــرگاه  در میــان  مردمــی ، نمــاز ـ بــا همــه ی  شــرایطش  ـ رواج  داشــته  باشــد 
ــن  را در  ــه ی  دی ــاند و خیم ــا می کش ــه ی  نیکبختیه ــه  هم ــا ب ــان  را تدریج ــی  آن ــب  اله ــک  واج ــن  ی همی

ــازد. ــا می س ــان  برپ ــی  آن زندگ

خود را با نماز مأنوس  و بهره مند سازید
ناگفتــه  نگذاریــم  کــه  ایــن  همــه ، دربــاره ی  نمــازی  اســت  کــه  بــا روح  آن  یعنــی  توجــه  و حضــور قلــب  بــه  
ــازد  ــو می س ــگ  و همس ــش ، هماهن ــه ی  آفرین ــا هم ــزار را ب ــازی ، نمازگ ــن  نم ــود. چنی ــای  آورده  می ش ج
ــامی   ــش  اس ــه  در بین ــرا ک ــد، چ ــخ ، بازمی کن ــت  و تاری ــی  در طبیع ــنتهای  اله ــق  س ــرای  تحق و راه  را ب
همــه ی  آفرینــش  در حــال  تســبیح  و عبودیــت  حضــرت  حــق  اســت : یســبح  لــه  مــا فــی  الســموات  و مــا فــی  
االرض ... توصیــه ی  مؤکــد اینجانــب  بــه  همــه  بویــژه  جوانــان  آن  اســت  کــه  خــود را بــا نمــاز مأنــوس  و از آن  
بهره منــد ســازند. یعنــی  ایــن  کــه  نمــاز را بــا توجــه  بــه  معنــی  و بــا احســاس  حضــور در محضــر پــروردگار 
متعــال  جلــت  عظمتــه ، بــه  جــای  آورنــد و ایــن  کار را بــا تمریــن ، بــر خــود همــوار و آســان  ســازند و تــا 
بتواننــد نوافــل ، مخصوصــا نافلــه ی  نمازهــای  صبــح  و مغــرب  را نیــز ادا کننــد. و اگــر هنــوز در میــان  کســان  
و نزدیــکان  و دوســتان  آنــان ، کســی  هســت  کــه  خــود را از فیــض  نمــاز محــروم  کــرده  باشــد، او را از ایــن  
ــه  انجــام  دهنــد،  ــان  خــوش  و رفتــار حکیمان ــا زب ــد و ایــن  کار را ب گنــاه  بــزرگ  و خســارت  عظیــم  بازدارن
البتــه  پــدران  و مــادران  نســبت  بــه  نمــاز فرزنــدان  خــود مخصوصــا نوجوانــان ، مســؤولیت  بیشــتری  دارنــد.

ــتگاههای   ــؤوالن  دس ــت اندرکاران  و مس ــه  دس ــی  ب ــته ، توصیه های ــالهای  گذش ــاز س ــام  نم ــب  در پی اینجان
گوناگــون  در بــاب  نمــاز کــرده ام . بجــا اســت  اگــر هیأتــی  از ایــن  مجمــع  نمــاز، دربــاره ی  آنهــا بــه  جســتجو 

ــم  آورد. ــق  آن  خواســته ها فراه ــدازه ی  تحق ــردازد و گزارشــی  از چگونگــی  و ان و فحــص  پ
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نماز صبح در مساجد اقامه شود 

اثرات ترویج و برپاداری نماز در جامعه 
درک خوشبختی حقیقی با همراهی ذکر و مجاهدت

12توصیه به مسئوالن اقامه ی نماز
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نماز صبح در مساجد اقامه شود *

اثرات ترویج و برپاداری نماز در جامعه 
خداونــد متعــال را ســپاس می گویــم کــه دلهــای نورانــی و پاکیزه یــی را بــه کار نمــاز و ترویــج و برپــاداری 
ــه آنهــا بخشــیده اســت. ثمــره ی  ــه در ایــن راه را ب ــر انگیختــه و شــوق مجاهــدت و تــاش مخلصان آن، ب
کوششــهای هوشــمندانه ی جمــع شــما در ایــن چنــد ســال آن شــده اســت کــه نمــاز کــه مظهــر کامــل 
پرســتش و نیایــش و رازگویــی و نیــاز جویــی و عشــق و ایمــان بــه محبــوب فطــرِی عالــم وجــود اســت، 
پرتــوی درخشــانتر و حضــوری برجســته تر در ذهــن و عمــل جامعــه ی اســامی مــا یافتــه اســت. اکنــون 
ــه ویــژه مراکــز گردآیــِی  بحمــداللَّ در بســیاری از جاهایــی کــه جماعــت مــردم در آن گــرد می آینــد، و ب
ــا و  ــی و راهه ــز دانشــگاههای دولت ــتانها و نی ــربازخانه ها و بوس ــدارس و دانشــگاهها و س ــد م ــان مانن جوان
ــانه ها و  ــیار در رس ــای بس ــته ها و گفته ه ــت. نوش ــواز اس ــم و دل ن ــارز و چش ــر و ب ــاز، حاض ــره، نم غی
ــان  ــای کس ــا و دله ــردازد و ذهنه ــاز می پ ــه نم ــی، ب ــری و تبلیغ ــای هن ــها و برنامه ه ــا و درس در کتابه
بی شــماری را بــه ایــن تکلیــف شــیرین و دلنشــین، متمایــل می ســازد و بــه گــزاردن آن وا می دارد.شــک 
نبایــد کــرد کــه ایــن، راهــی اســت بــه ســوی کامیابــی و توفیــق در همــه ی مهــاّم شــخصی و اجتماعــی، 

راهــی اســت بــه ســوی ســعادت و فــاح. قــد افلــح المؤمنــون، الذیــن هــم فــی صلوتهــم خاشــعون.

درک خوشبختی حقیقی با همراهی ذکر و مجاهدت
چــه افــراد و جماعاتــی کــه بــا شــناختن قــدر و جایــگاه ذکــر و خشــوع و انابــه - کــه نمــاز مظهــر کامــل 
ــال رســیدند، و چــه  ــی و کم ــای تعال ــه قله ه ــا آن، ب ــی ب ــکار دنیای ــردن کار و ابت ــراه ک آن اســت - و هم

*. پیام به مناسبت گردهمایی ساالنه  ی نماز در شهر زنجان 1375/06/31
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ــل محــروم  ــزرگ هســتی، خــود را از ســعادت کام ــن راز ب ــت از ای ــا غفل ــه ب ــی ک ــران و کوته نظران بی خب
ســاختند و چــه در صــورت تــاش و کار مــادی و چــه در صــورت بیکارگــی و تنبلــی، هــر جــا بــه گونه یــی 
ــدت در  ــاش و مجاه ــه ت ــانهایی ک ــاختند. انس ــه س ــی غرق ــت و ناکام ــای محرومی ــود را در منجابه خ
ــه او همــراه می ســازند، خوشــبختی در  ــا او و عشــق ب ــاد خــدا و انــس ب ــا ی عرصــه ی زندگــی بشــری را ب

ــد. ــم می کنن ــود فراه ــان خ ــم و ج ــرای جس ــد و آن را ب ــی آن را در می یابن ــای حقیق معن

12توصیه به مسئوالن اقامه ی نماز
ــه امــر نمــاز همــت گماشــته اید از ایــن دیــدگاه، در تــدارک بزرگتریــن  ــرادران و خواهرانــی کــه ب شــما ب
ــه آن  ــل ب ــاز و عم ــه نم ــت ب ــا از معرف ــت م ــان، مل ــردم و کشــور خــود هســتید، و بی گم ــه م ــت ب خدم

ــرد. ــد ب ــود خواه ــی خ ــای زندگ ــه ی عرصه ه ــزرگ در هم ــای ب بهره ه
مســؤوالن محتــرم اقامــه ی نمــاز گــزارش امیــد بخشــی از بــه کار بســتن سفارشــهای قلبــی دربــاره ی نمــاز 
داده انــد. این جانــب پــس از ســپاس از آنــان و از همــه ی بخشــهایی کــه بــه آن سفارشــها جامــه ی تحقــق 
پوشــانده اند، بــه همــه ی دســت اندرکاران ایــن مهــم و دیگــر مدیــران و مســؤوالن کشــور توصیــه می کنــم 

: که
ــه  ــر و هم ــاش پیگی ــه ت ــت ب ــای آن، دس ــا و زیبایی ه ــی رازه ــاز و معرف ــای نم ــن ژرف ــرای تبیی 1 - ب
ــگاه و  ــش از دانش ــای پی ــی دوره ه ــب درس ــگاهها و کت ــارف دانش ــای مع ــود. در کتابه ــی زده ش جانبه ی
ــن  ــراوان در ای ــازه ی ف ــای ت ــز و مضمونه ــر مغ ــز و پ ــل فهــم همــه، ســخنان نغ ــای کوچــک و قاب جزوه ه

ــاره وارد شــود. ب
2 - احــکام فقهــی نمــاز بــه صــورت آســان و روان منتشــر شــود، و جزوه هــا و نوارهــای صوتــی و تصویــری 

مناســب بــرای فرســتادن بــه میــان ملتهــای دیگــر، آمــاده گــردد.
3 - اذان از حنجــره ی اشــخاص خوش صــدا در همــه جــا پخــش شــود و هیــچ شــهر و محله یــی محــروم 

از آهنــگ اذان نمانــد.
ــی  ــی و همگان ــجد، کاری مردم ــه مس ــت ب ــود و خدم ــی ش ــار روب ــته غب ــکل شایس ــه ش ــاجد، ب ۴ - مس

ــود. ــمرده ش ش
5 - نماز صبح در مساجد اقامه شود.

ــر  ــتادهای آن، پربارت ــت در س ــگان و اصحــاب معرف ــا شــرکت فرزان ــهر ب ــر ش ــه در ه ــای جمع 6 - نمازه
گــردد.

7 - مدیران دستگاههای اداری و دولتی، خود متصدی اقامه ی نماز در آن دستگاهها شوند.
8 - در سربازخانه ها آموزش نماز و عمل به آن، از آنچه هست، جدی تر گرفته شود.

9 - در میــان جاده هــای بیابانــی، مســجد بــه قــدر کافــی ســاخته شــود و در شــهرهای ســر راه در همــه ی 
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بیســت و چهــار ســاعت، مســجد بــاز و آمــاده وجــود داشــته باشــد.
10 - در شــهرها و شــهرکهایی کــه تــازه ســاخته می شــود، مســجد جامــع، نخســتین بنــا و مرکــز حقیقــی 

شــهر قــرار گرفتــه و ســاخته شــود.
11 - در همــه ی اجتماعــات بــا فــرا رســیدن وقــت نمــاز، نمــاز بــه پــا داشــته شــود و اجتماعاتــی کــه بــه 
خاطــر انبوهــی آن یــا بــه هــر جهــت دیگــر قــادر بــه ایــن کار نیســتند، برنامــه ی زمانبنــدی آنهــا جــوری 

تنظیــم شــود کــه بــا وقــت نمــاز تصــادف پیــدا نکنــد.
12 - و بــه طــور خاصــه وضــع شــهرها و روســتاهای کشــور را جــوری کنیــد کــه هــر کــس کــه تــازه وارد 

آن می شــود، آن را محیــط اهتمــام بــه نمــاز و جایــگاه اقامــه ی آن بدانــد.
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نماز برترین و کارآمدترین وسیله برای تأمین نیاز به رابطه ی معنوی *

وظیفه خطیر مؤمنان در زمان استقرارحاکمیت الهی
ــر  ــن، ب ــی از زمی ــی در نقطه ی ــت اله ــا اســتقرار حاکمی ــه ب ــری ک ــف خطی ــه ی وظائ ــان مجموع در می
ــد قــرار می گیــرد، قــرآن اقامــه ی نمــاز را شــأنی ویــژه بخشــیده  ــده ی خداون دوش مؤمنــان و بنــدگان زب
و آن را در صــدر فهرســت جــای داده اســت: »الذیــن ان مکناهــم فــی االرض اقامــوا الّصــاة«. اگــر بــر پــا 
ــرای پیشــبرد  ــتواری ب ــه ی اس ــی نمی داشــت و همچــون پای ــردم، نقشــی بنیان ــان م ــاز در می داشــتن نم
ــر اهمیــت نمــاز نمی شــد. ــد بلیغــی ب ــه شــمار نمی آمــد، چنیــن تأکی ــزرگ نظــام اســامی ب هدفهــای ب

نقش کلیدی نماز در اداره فرد و جامعه
ــا تأثیــر شــگرف در ایجــاد آرامــش و ســکینه ی  ــا نقــش عظیــم تربیتــی، ب حقیقــت آن اســت کــه نمــاز ب
ــدس و  ــای تق ــاد فض ــا ایج ــزار، ب ــاز گ ــاص در نم ــوا و اخ ــوکل و تق ــدن روح ت ــا دمی ــان، ب ــی مؤمن قلب
ــا درســهای معرفتــی  ــاه اســت، و ب ــت در پیرامــون نمازگــزار کــه موجــب دوری او و دیگــران از گن معنوی
گوناگــون کــه در الفــاظ و اذکار آن نهفتــه اســت، بســی بیــش از صرفــاً یــک وظیفــه ی شــخصی، و در واقــع 
دارای نقــش کلیــدی در اداره ی فــرد و جامعــه اســت. تأکیدهــای بلیغــی کــه بــر گــزاردن ایــن واجــب شــده، 
و حتــی پــدر و مــادر موظــف شــده اند کــه فرزنــد خــود را از دوران کودکــی بــا آن مأنــوس ســازند، در میــان 
ــه خاطــر نقــش اســتثنایی نمــاز در تنظیــم انگیزه هــای  همــه ی واجبــات دینــی بی نظیــر اســت؛ و ایــن ب
روانــی فــرد و تأمیــن فضــای مســاعد بــرای تحمــل بارهــای ســنگین وظیفــه در جامعــه اســت. بــا توجــه 
بــه همــه ی ایــن جهــات، بحــق بایــد نمــاز را برتریــن اعمــال دانســت و صــای »حــی علــی خیرالعمــل« را 

*.پیام به هفتمین اجاس سراسری نماز 1376/07/07
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در بانــگ نمــاز، ســخنی حکمــت آمیــز بــه حســاب آورد. نمــاز اســت کــه مایه هــای الزم ایثــار و گذشــت 
و تــوکل و تعبــد را کــه پشــتوانه ی حتمــی واجبــات پــر خطــر و دشــوار همچــون جهــاد و نهــی از منکــر و 
زکات اســت، در روح آدمــی پدیــد مــی آورد و او را شــجاعانه بــدان میدانهــا گســیل مــی دارد. هنگامــی کــه 
بــه خاطــر هجــوم دشــمن، فریضــه ی جهــاد اهمیــت می یابــد، یــا بــر اثــر دشــواری زندگــی قشــرهایی از 
مــردم، فریضــه ی زکات و انفــاق، همــه را مخاطــب می ســازد، یــا بــه اقتضــای تــاش دشــمن در عرصــه ی 
فرهنــگ و اخــاق، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر واجــب همگانــی می شــود، در همــه ی ایــن شــرائط، 
ــه ی پشــتوانه ی روحــی و معنــوی  ــه مثاب ــد، بلکــه ب ــرو نمی افت ــی« ف ــه فقــط از شــأن »خیرالعمل نمــاز، ن

ــزوده می شــود. ــت آن اف ــر اهمی ــا، ب ــا و خطرپذیری ه ــا و ایثاره همــه ی مجاهدته

خطر نابودی خانواده و اخالق در جامعه صنعتی
امــروزه بــا ســیطره ی نظــم ماشــینی بــر همــه ی جامعه هــای بشــری، انســان و انســانیتها ســخت در فشــارند. 
آحــاد بشــر در چنیــن نظمــی ناگزیرنــد آهنــگ زندگــی فــردی و اجتماعــی را، بــا نواخــت ســنگین و روح 
گــداز ماشــین، همســان و یــک آهنــگ کننــد. رحــم و مــروت و گذشــت و ایثــار و بســی ارزشــهای اخاقــی 
ــواده و اخــاق همزیســتِی  ــود، و خان ــگ می ش ــر و بی رن ــم تأثی ــه ک ــی اســت ک ــن همنواخت ــر، در ای دیگ
ــش،  ــال پی ــا س ــردد. از دهه ــدم می گ ــال و منه ــه پایم ــی اســت ک ــن وضع ــی، در چنی ــز خانوادگ مهرآمی
دلســوزان و تیزبینــان، حتــی در قلــب محیــط تمــدن صنعتــی و ماشــینی، ایــن خطــر را احســاس کــرده 
ــر و  ــان کــه احساســات لطیف ت ــژه جوان ــه وی ــا انســان - ب ــوز میلیونه ــا تأســف، هن ــد، و ب و هشــدار داده ان

ــد. ــاع و بی عاج ان ــان بی دف ــزرگ همچن ــای ب ــن ب ــد - در ای ــر دارن ــیب پذیرت ــه ی آس روحی

نماز برترین وسیله تأمین نیاز به رابطه معنوی با خداوند
نیــاز بــه رابطــه ی معنــوی بــا خداونــد رحیــم و کریــم، بدیــن جهــت امــروز بــرای مــردم دنیــا از همیشــه 
ــرای تأمیــن ایــن نیــاز اســت. بشــریت  حادتــر و جدی تــر اســت؛ و نمــاز برتریــن و کارآمدتریــن وســیله ب
ــر اســت و شــما مســؤوالن امــر  ــه نمــاز خالــص و کامــل و پرشــور اســامی، از همیشــه نیازمندت امــروز ب
ترویــج نمــاز، بایــد بــه کمــک الهــی بتوانیــد، نــه فقــط نســل رو بــه رشــد و بالنــده ی جــوان کشــورمان، 
بلکــه همــه ی جانهــای نیازمنــد و کامهــای تشــنه ی بشــر متحیــر در سراســر جهــان را اشــباع کنیــد و از 

ــازید. ــد س ــاز بهره من ــاض نم سرچشــمه ی فی
این جانــب ضمــن تقدیــر از زحمــات شــما عزیــزان کــه ســال بــه ســال، گســترده تر و بــار آورتــر می شــود، 

شــما و دیگــر مســؤوالن و همــه ی ملــت عزیــز را بــه نــکات زیــر توصیــه می کنــم:

تبیین شأن نماز با شیوه های رسا و هنری
ــرد و  ــان ف ــر آن در ج ــتره ی تأثی ــوا و گس ــاز و روح و محت ــأن نم ــامی، ش ــارف اس ــا مع ــنایان ب 1 - آش
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مجتمــع را بــا شــیوه های رســا تبییــن کننــد، و بــه ویــژه هنرمنــدان بــرای ایــن مقصــود از ابــزار کارآمــِد 
ــد. هنــر بهــره بگیرن

آشناسازی کودکان با نماز توسط والدین
2 - پــدر و مادرهــا، کــودکان و نوجوانــان را بــا صــورت و معنــای ایــن فریضــه آشــنا ســازند و اگــر بایــد از 

دیگــران کمــک گرفــت، کتابهــای شــیرین و آســان فهــم را بــرای کــودکان خــود بخواننــد.

تشویق دانش آموزان جهت حضور در نمازخانه مدارس 
ــه حضــور در نمازخانه هــای مــدارس  ــان پســر و دختــر را ب 3 - معلمــان مــدارس در هنــگام نمــاز، نوجوان

تشــویق کننــد و خــود پیــش از همــه بــه نمــاز بشــتابند.

قراردادن نماز در راس برنامه های پرورشی مدارس
۴ - مسؤوالن پرورشی مدارس، نماز را در رأس برنامه های پرورشی به شمار آورند.

روح بخشی محیط های ورزشی با اقامه نماز
5 - مســؤوالن ورزش کشــور، محیــط ورزش را بــا یــادآوری و اقامــه ی نمــاز روح بخشــند و در تعییــن وقــت 

مســابقات ورزشــی، ســاعت نمــاز را فــارغ و زمیــن و زمــان را آمــاده ی برگــزاری نمــاز کننــد.

حفظ وقت نماز در حرکت رسانه های سفری
6 - برنامــه ریــزان حرکــت رســانه های ســفری ماننــد قطــار و هواپیمــا و غیــر آن، حفــظ وقــت و امــکان 

ــد. ــا در نظــر بگیرن ــاز مســافران را در برنامه ریزیه نم

فعال سازی مساجد و توجه به آموزش نماز با شیوه جذاب
ــر کننــد و آمــوزش ترجمــه و مفهــوم و روح  7 - ائمــه ی محتــرم جماعــات، مســاجد را از همیشــه فعال ت

ــن و جــذاب، در برنامه هــای خــود بگنجاننــد. ــه شــکل نوی نمــاز را ب

توجه مؤلفین کتب به موضوع نماز
8 - نویســندگان کتــب معــارف دبیرســتانها و دانشــگاهها، نمــاز را از موضوعــات مــورد بحــث آن کتابهــا قــرار 

دهنــد و در آن، بحث هــای عالمانــه و عمیــق را در ایــن بــاره مطــرح ســازند.

تمرکز و حضور قلب در نماز
ــه  ــا آن جــا ک ــد و در طــول نمــاز، ت ــرای نمــاز بگذارن ــدود نمــاز را فقــط ب ــق مع ــز، دقائ ــان عزی 9 - جوان
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ــان و دل  ــرای ج ــرع را ب ــر و تض ــش ذک ــی بخ ــه ی زندگ ــب، مای ــور قل ــز و حض ــا تمرک ــد، ب می توانن
ــد. ــن کنن ــش تأمی ــد خوی نیازمن

مقدم سازی نماز بر سایر کارها
ــر  ــت، ب ــت اس ــش و نورانی ــا و آرام ــه ی صف ــفابخش روح و مای ــه داروی ش ــاز را ک ــگان، نم 10 - هم
همــه ی کارهــای دیگــر مقــدم دارنــد و در هیــچ شــرائطی خــود را از آن محــروم نســازند و هرگــز بــه 
بهانــه ی مشــغله و گرفتــاری، ایــن حضــور رهایــی بخــش در محضــر آفریــدگار رحیــم و کریــم و عزیــز 

را از دســت ندهنــد.
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نمازگزاردن، اصلی ترین ادِب دینداری و آشکارترین نشانه ی ایمان* 

نماز رفع کننده ظلمات و تابنده نور رستگاری 
نظــام اســامی کــه برتریــن هدفــش، پــرورش انســانهای واال و بافضیلــت اســت، ســازندگی فــرد و جامعــه را 
از هــر دو ســو، یعنــی هــم از جســم و هــم از جــان، هــم در عرصــه ی مــادی و هــم در ســاحت معنــوی بــه 

ــد. ــی آدمــی را می گشــاید و می آرای ــرواز و تعال ــال پ ــرد و هــر دو ب پیــش می ب
عبــادات و در رأس آنــان »نمــاز« بدیــن جهــت اســت کــه چنیــن اهمیتــی می یابــد و نمــاز ســتون دیــن 
نامیــده می شــود. نمــاز آن گاه کــه بــا توجــه و حضــور همــراه اســت، نــه تنهــا دل و جــان نمازگــزار، کــه 
فضــای پیرامــون او را نیــز لطیــف و نورانــی و معطــر می ســازد و بــه خانــه و خانــواده و محیــط کار و محفــل 

دوســتان و مجامــع شــهروندان و همــه ی فضاهــای زندگــی پرتوافشــانی می کنــد.
هرچــه نمازگــزاراِن متوجــه و خاشــع و ذاکــر بیشــتر شــوند، ظلمــات خودخواهیهــا و خودکامگیهــا و بددلیهــا 
و آزمندیهــا و تجاوزگریهــا و حســادتها و بدخواهیهــا کمتــر می شــود و نــور رســتگاری بــر پیشــانی زندگــی، 

بیشــتر می درخشــد.

غفلت از خدا ریشه حصارهای ظلمانی بشر
ریشــه ی همــه ی تلخکامیهــای بشــر در غفلــت از خــدا و محــدود شــدن بــه منافــع شــخصی اســت. نمــاز، 
آدمــی را از ایــن حصارهــای ظلمانــی می رهانــد و شــهوت و غضــب او را بــه ســوی حقیقــت متعالــی و خیــر 

ــد. ــت می کن ــی هدای همگان
نمــاِز خاشــعانه و سرشــار از حــال و حضــور، بهشــتی واقعــی، نخســت در دل و جــان نمازگــزار و بتدریــج 

*. پیام به هشتمین اجاس سراسری نماز 1377/06/18
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در محیــط زندگــی می آفرینــد و صــاح و فــاح را بــه انســان هدیــه می کنــد. از ایــن رو در همــه ی ادیــان 
الهــی، نمازگــزاردن، اصلی تریــن ادِب دینــداری و آشــکارترین و عمومیتریــن نشــانه ی ایمــان اســت، و نمــاز 

اســام، کاملتریــن و زیباتریــن نمازهــا اســت.

توجه و اهمیت مردم به نماز یکی از برکات انقالب اسالمی
یکــی از بــرکات انقــاب اســامی در ســالهای اخیــر آن اســت کــه دلهــای پُرشــور و شــوقی را بــه اهمیــت 
ــز همــت و  ــن را، مرک ــه ی اساســی دی ــن پای ــزون ای ــج روزاف ــاز توجــه داده و تروی ــِی فریضــه ی نم و واالی
ــا اهتمــام و کوشــش صادقانــه ی  تــاش آنــان ســاخته اســت. اکنــون در ســال، هــزاران تــاش گرانبهــا، ب
ــزاران بیشــتری  ــه روی همــگان گشــوده شــود و نمازگ ــه راه روشــن نمــاز ب ــان، صــرف آن می شــود ک آن
توفیــق نمــاِز باتوجــه و تذکــر بیابنــد. انــواع فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری و تحقیقــی و اجرایــی در فهرســت 

طوالنــی ایــن تاشــها قــرار دارنــد. 

تشکر از مسئوالن و افراد تالشگر مروج نماز در کشور
این جانــب وظیفــه ی خــود می دانــم کــه از ایــن تاشــگران مؤمــن کــه مشــتمل بــر مســؤوالن عالی رتبــه ی 
ــان و  ــان پُرشــور و زن ــری، و جوان ــی، و برجســتگان فرهنگــی و علمــی و هن ــزز دین ــی، و علمــای مع دولت
ــژه از  ــه طــور وی ــم و ب ــه سپاســگزاری کن ــاع اســت، صمیمان ــون اجتم ــن از بخشــهای گوناگ ــردان مؤم م
روحانــی آگاه و دلســوز جنــاب حجةاالســام قرائتــی کــه نیــروی عظیمــی را در ایــن راه بســیج کرده انــد، 

تشــکر نمایــم. اکنــون الزم می دانــم تذکراتــی را بــه شــما و همــه ی مــردم عزیزمــان عــرض کنــم:

تذکرات پیرامون اقامه نماز ، ترویج و آموزش آن در کشور

1-توجه به معانی کلمات در نماز
همــه ی آحــاد نمازگــزار بایــد ســعی کننــد کــه نمــاز را بــا توجــه بــه معانــی کلمــات بخواننــد، یعنــی در 
نمــاز بــا خــدای عزیــز و رحیــم ســخن بگوینــد. ایــن اســت آن سرچشــمه ی فیضــی کــه جــان نمازگــزار را 
ــر باشــد کــه اگــر توفیــق  ــرای نفــس بهانه گی ــد دســتاویزی ب ــن حقیقــت نبای ــه ای ــد. البت ســیراب می کن
ــد. نمــاز در هــر صــورت واجــب و فریضــه اســت و  ــرک کنن چنیــن توجــه و حضــوری نیافــت، نمــاز را ت

ــد ســبحان را از دســت می دهــد. ــا خداون ــارِک نمــاز بزرگتریــن فرصــت ارتبــاط ب ت

2-انتشار ترجمه نماز در همه سطوح
الزم اســت دســت اندرکاران، اوراقــی شــامل ترجمــه ی نمــاز در همــه ی ســطوح، فراهــم و میلیونهــا نســخه 
از آن را در همــه جــا منتشــر کننــد. بــه هــر کســی بایــد ایــن امــکان را بدهیــد کــه معانــی کلمــات نمــاز 

را بفهمــد.
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3-گسترش اقامه نماز در روستاهای کشور
فصــل تازه یــی از اقامــه ی نمــاز - کــه بحمــداللَّ در ســطح شــهرهای کشــور تــا حــدود گســترده یی صــورت 
گرفتــه - بایــد در ســطح روســتاهای کشــور آغــاز شــود. ترویــج صــورت و معنــای نمــاز در روســتاها را بــا 

برنامه ریــزی وســیع، آغــاز کنیــد.

4-اعزام مبلغین ترویج نماز به روستاهااز حوزه های علمیه
چــه نیکــو اســت کــه از همــه ی شــهرهایی کــه در آن حــوزه ی علمیــه و طــاب علــوم دینــی حضــور دارنــد، 
ــن و  ــاناِن دی ــن پیام رس ــعار اوِل ای ــوند. ش ــزام ش ــتاها اع ــه روس ــی ب ــه گروههای ــبهای جمع ــه ی ش در هم

معنویــت، بایــد اقامــه ی نمــاز باشــد.

5-توجه به عمران معنوی مساجدبدون نماز جماعت
علمــای دینــی و فضایــی کــه در بخشــهای گوناگــوِن دولتــی بــه خدماتــی اشــتغال دارنــد، شایســته اســت 
ــت در  ــد، امام ــود، بپردازن ــه نمی ش ــت اقام ــاز جماع ــا نم ــه در آنه ــوِی مســاجدی ک ــران معن ــه عم ــه ب ک

ــزرگ بشــمرند. ــی ب ــز وظیفه ی مســجد را نی

6-پیگیری توصیه های وزرا درباره نماز توسط مدیران میانی
ــاره ی نمــاز را بــه طــور  مأمــوران بخشــهای گوناگــون دولتــی، توصیه هــا و دســتورهای وزرای محتــرم درب
جــدی دنبــال کننــد. همــه ی ســطوح و بخشــها در ایــن تــاش مقــدس ســهیم شــوند و ســهمی از اجــر آن 

را نصیــب خــود کننــد.

7-اهتمام به ترویج و تبیین و تحقیق مساله زکات
نمــاز در اغلــب مــوارد در قــرآن کریــم همــراه و هم شــأن زکات آمــده اســت. فریضــه ی عظیــم زکات نیــز 
هماننــد نمــاز بــه مجاهدتــی خســتگی ناپذیر و تاشــگرانی صــادق و دلســوز نیازمنــد اســت. انتظــار و امیــد 
ــد نیــز گام نهیــد و همــه ی کســانی کــه می تواننــد در  ــزان در ایــن میــدان جدی آن اســت کــه شــما عزی
ترویــج و تبییــن و تحقیــق مســأله ی مهــم زکات، خدمتــی ارائــه کننــد. بی درنــگ دامــن همــت بــه کمــر 

زننــد و از خــود صدقــه ی جاریه یــی بــر جــای نهنــد.
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نماز جمعه را مأمن و ملجأ دل و جان خود بدانید 

نماز جمعه مایه خیر و برکت جامعه اسالمی
تشکر از مردم و مسئوالن برگزارکننده نماز جمعه

توصیه امیرالمؤمنین به تقوا و پرهیزگاری 
توصیه به عمل صالح برای مقابله با دشواریها

محور نبودن تالش و کار مادی در زندگی امیرالمؤمنین
تکرارشدن توصیه به تقوا، دلیل اهمیت نماز جمعه

نماز جمعه ایران، صدر نماز جمعه های جهان اسالم 
احیای نماز جمعه از برکات انقالب اسالمی

نمونه های دشمنی ها نسبت به نماز جمعه از ابتدای انقالب
1- گسترش تبلیغات منفی نسبت به نماز جمعه

2- به شهادت رساندن پنج امام جمعه معتبر و معروف 
کشور

3- به شهادت رساندن نماز گزاران جمعه در جنگ 
تحمیلی

نماز جمعه تهران محور نمازهای جمعه کشور
نماز جمعه تجدیدکننده تقوا در جامعه

توصیه به جوانان برای قدردانی نماز جمعه
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نماز جمعه را مأمن و ملجأ دل و جان خود بدانید *

نماز جمعه مایه خیر و برکت جامعه اسالمی
ــن و بااخــاص  ــردم خداجــوی، مؤم ــما م ــت و شــرکت ش ــا هّم ــران، ب ــه ته ــاز جمع ــن نم ــروز هزارمی ام
تشــکیل شــده اســت. ایــن اثــر پُربرکــت و مانــدگار از امــام بزرگوارمــان هــم ماننــد همــه ســّنتهایی کــه 
ایشــان بنــا نهادنــد، مایــه خیــر و برکــِت جامعــه اســامی اســت. در خطبــه اّول، قــدری دربــاره نمــاز جمعــه 
ــه روز والدت  ــت و ب ــل اس ــه و توّس ــاه توّج ــت، م ــاه دعاس ــت، م ــب اس ــاه رج ــون م ــم و چ ــرض میکن ع
حضــرت امیــر مؤمنــان و ســید مّتقیــن و ســرور اولیــا و مــراد عارفــان، علیبن ابیطالــب علیه الّســام مزیّــن 
ــی از  ــود، بخــش کوتاه ــه ش ــن خطب ــم زینت بخــش ای ــوار ه ــارک آن بزرگ ــام مب ــه ن ــرای این ک اســت، ب

یکــی از خطــب جمعــه آن بزرگــوار را انتخــاب کــرده ام کــه عــرض خواهــم کــرد.

تشکر از مردم و مسئوالن برگزارکننده نماز جمعه
قبــل از شــروِع صحبــت، الزم میدانــم از همــه کســانی کــه در طــول ایــن ســالهای متمــادی، بــه هــر نحــوی 
در برگــزاری ایــن نمــاز پُرشــکوه ســهیم بوده انــد - شــما مــردم عزیــز و خداجــوی، ائّمــه محتــرم جمعــه 
ــات و چــه در فرســتادن و رســاندن  ــد مقّدم ــان و خدمتگــزاران نمــاز جمعــه چــه در تمهی تهــران، کارکن
صــدای نمــاز جمعــه بــه دیگــران - صمیمانــه تشــّکر کنــم؛ بخصــوص از مرحــوم آیــةاللَّ طالقانــی یــاد کنــم 
کــه اّولیــن نمــاز جمعــه را بــه امــر امــام در تهــران امامــت کردنــد و ایــن بنــای مبــارک بــا دســت و حضــور 
ــان  ــی املشــی کــه در عــداد آقای ــةاللَّ ربّان ایشــان بنیــان نهــاده شــد. همچنیــن الزم اســت از مرحــوم آی
محترمــی بودنــد کــه گاهــی نمــاز جمعــه را اقامــه میکردنــد و بــه رحمــت خــدا رفتنــد، یــاد کنــم و فتــوح 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه )خطبه اول( 1377/08/08
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روح آن بزرگــواران را از خــدای متعــال مســألت نمایــم. البتــه داســتان نمــاز جمعــه، فقــط داســتان نمــاز 
جمعــه تهــران نیســت؛ کــه در ایــن بــاره هــم عرایضــی عــرض خواهــم کــرد.

 امیرالمؤمنیــن علیه الّســام طبــق روایتــی کــه مرحــوم مجلســی از »مصباح المتهّجــد1« نقــل میکنــد، در 
یکــی از روزهــای جمعــه خطبــه ای ایــراد فرمــود کــه بــا حمــد و ثنــای حضــرت باریتعالــی بــا بلیغتریــن 
 ، ــول اللَّ ــد رس ــر محّم ــام ب ــوات و س ــا صل ــپس ب ــود و س ــروع میش ــات ش ــن کلم ــن و زیباتری و عمیقتری
ــد و  ــدا میکن ــه پی ــان ادام ــری ایش ــت و پیامب ــر عبودیّ ــهادت ب ــلّم و ش ــا صلّیاللَّ علیه وآله وس ــم انبی خات
بعــد جماتــی را خطــاب بــه مــردم بیــان فرمایــد کــه مــن چنــد عبــارت از ایــن جمــات را میخوانــم و بــه 

ترجمــه آن قناعــت میکنــم.

توصیه امیرالمؤمنین به تقوا و پرهیزگاری 
«؛ بنــدگان خــدا! شــما را بــه پرهیــزکاری  امیرالمؤمنیــن علیه الّســام فرمــود: »اوصیکــم عبــاداللَّ بتقــوی اللَّ
و رعایــت تقــوا ســفارش میکنــم. »و اغتنــام طاعتــه«؛ و ســفارش میکنــم کــه اطاعــت پــروردگار را مغتنــم 
ــام الخالیــه  بشــمارید. »مــا اســتطعتم«؛ تــا آن مقــداری کــه در تــوان و قــدرت شماســت. »فــی هــذه االیّ
الفانیــة«؛ هــر چــه میتوانیــد، در ایــن روزهــای گــذرا و رو بــه فنــای عمرتــان، اطاعــت از خــدا و پیــروی از 

فرمــان پــروردگار را مغتنــم بشــمارید. 

توصیه به عمل صالح برای مقابله با دشواریها
»واعــداد العمــل الصالــح، لجلیــل مــا یشــفی بــه علیکــم المــوت«؛ ســفارش میکنــم، تــا آن جــا کــه میتوانید، 
بــرای مقابلــه بــا آن مشــکات و مصائــب عظیمــی کــه مــرگ، آنهــا را ُمشــرف بــر شــما قــرار خواهــد داد 
- یعنــی بــرای مقابلــه بــا دشــواریهای شــناخته نشــده بــرای بشــر از لحــاظ عظمــت - عمــل صالــح فراهــم 
ــه خــود  ــا آن ب ــه ب ــزرگان از مقابل ــا و ب ــزرگ دانســت کــه اولی ــد ب ــان بای ــد. مــرگ را آن چن ــاده کنی و آم
میلرزیدنــد. حوادثــی کــه پــس از مــرگ در آغــاز حیــات نشــئه بــرزخ بــرای مــا پیــش میآیــد، بــه قــدری بــا 
عظمــت و مهیــب و دشــوار و غیــر قابــل تحّمــل اســت کــه مــردان خــدا را - کــه فیالجملــه از آن خبــری 
داشــتند - بــه خــود میلرزانــد. بــرای مقابلــه بــا آن مشــکات و مصائــب، یــک راه وجــود دارد و آن، عمــل 
صالــح و کار در راه خداســت. تنهــا چیــزی کــه آن جــا بــه داد انســان میرســد، عمــل صالــح اســت. »فــی 
امرکــم بالرفــض لهــذه الدنیــا التارکــة لکــم«؛ فرمــود: مــن بــه شــما امــر میکنــم - امیــر مؤمنــان اســت؛ 
امیــر معنــوی و مــاّدی، امیــر ظاهــری و باطنــی، امیــر جســم و جــان - ایــن زخــارف دنیــا را کــه ترککننــده 
شــمایند، رهــا کنیــد و این قــدر بــه فکــر ماّدیــات بــرای خودتــان نباشــید؛ چــون اینهــا »الزائلــة عنکــم«؛ 
همــه زوال پیــدا میکنــد. »و ان لــم تکونــوا تحّبــون ترکهــا«؛ اگرچــه شــما دوســت نداریــد کــه ایــن مــال 
ــم  ــة الجســادکم و ان احببت ــد. »والمبلی ــا میکن ــا ره ــد، ام ــا کن ــما را ره ــام، ش ــن مق ــش و ای ــن عی و ای

*. مصباح المتهّجد: ص 381
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تجدیدهــا«؛ ایــن دنیــا جســمهای شــما را میپوســاند و خــاک میکنــد؛ اگرچــه شــما میخواهیــد کــه آنهــا 
زنــده شــوند. ایــن دنیــا شــما را پیــر و ضعیــف میکنــد و قــوا را نابــود میســازد؛ اگرچــه شــما میخواهیــد ایــن 
قــوا همیشــه بــرای شــما بمانــد و روزبــه روز تجدیــد شــود. »و انّمــا مثلکــم و مثلهــا کرکــب ســلکوا ســبیًا 
و کانّهــم قــد قطعــوه و افضــوا الــی علــم فکانهــم قدبلغــوه«؛ در جــاده ای بــا ســرعت میرویــد، نشــانه ای در 
ــد رســید.  ــه آن خواهی ــق ب ــا طــّی طری ــی ب ــی نخواه ــا خواه ــد؛ ام دوردســت اســت، آن را از دور میبینی
ایــن جــاده، همــان دنیاســت. آن ســنِگ نشــانه و آن َعلـَـم، همــان اجــل و همــان ســرآمد و همــان منتهــای 
ــرای عّزتهــا و  ــه آن میرســیم... م. »فــا تنافســوا فــی عــّز الدنیــا و فخرهــا«؛ ب ــر ب مــّدت اســت کــه ناگزی
جــاه و جــال ظاهــری و نــام و نشــاِن گــذرا، بــا یکدیگــر تنافــس نکنیــد، حســادت نورزیــد، رقابــت نکنیــد. 
»وال تعجبــوا بزینتهــا و نعیمهــا«؛ بــه زینــت و نعمــت دنیــا شــگفت زده نشــوید. »وال تجزعــوا مــن ضرائهــا 
ــا  ــا و فخره ــان عّزالدنی ــد. »ف ــزع نیایی ــه ج ــا، ب ــاه دنی ــِی کوت ــواریهای زندگ ــها«؛ از ســختیها و دش و بؤس
الــی انقطــاع«؛ ایــن زینــت و عــّزت، رو بــه انقطــاع و نابــودی اســت. »وان زینتهــا و نعیمهــا الــی ارتجــاع«؛ 
زیباییهــا و نعمتهــا، رو بــه برگشــت دارد. جوانــی و نشــاط و زیبایــی، جــای خــود را بــه پیــری و افســردگی 
و خمودگــی میدهــد. »وان ضراعهــا و بؤســها الــی نفــاد«؛ ســختیها هــم تمــام میشــود و از بیــن میــرود. »و 
کّل مــّدة فیهــا الــی منتهــی«؛ همــه زمانهــای ایــن عالــم و ایــن زندگــی، بــه ســوی پایــان حرکــت میکنــد. 

»و کّل حــّی فیهــا الــی بلــی«؛ همــه زنده هــا بــه ســوی پوســیدگی و کهنگــی راه میرونــد.

 محور نبودن تالش و کار مادی در زندگی امیرالمؤمنین
ــاد میکــرد و چــاه حفــر  ــا دســت خــودش مزرعــه آب ایــن همــان امیرالمؤمنیــن علیه الّســام اســت کــه ب
مینمــود. ایــن حرفهــا را زمانــی بــر زبــان آورده اســت کــه حکومــت میکــرد. در رأس قدرتــی قــرار داشــت 
کــه از مناطــق مــاوراء الّنهــر تــا دریــای مدیترانــه، در زیــر نگیــن ایــن قــدرت بــود و آنهــا را اداره میکــرد. 
او جنــگ داشــت، صلــح داشــت، سیاســت داشــت، بیت المــال داشــت، فّعالیــت داشــت، ســازندگی داشــت. 
ایــن حرفهــا بــه معنــای آن نیســت کــه دنیــا را آبــاد نکنیــد. ایــن حرفهــا بــه معنــای آن اســت کــه خودتــان 
ــرای ســهم  ــوا را صــرف نکنیــد؛ ب ــرای خــود، همــه ق را محــور همــه تاشــها و کارهــای مــاّدی ندانیــد؛ ب
خــود از زندگــی، دنیــا را جهّنــم نکنیــد؛ بــرای مــال، بــرای منــال، بــرای راحتــی و بــرای پــول، زندگــی را 

بــر انســانهای دیگــر تلــخ نکنیــد.

 تکرارشدن توصیه به تقوا، دلیل اهمیت نماز جمعه
تقــوا پیشــه کنیــد. تقــوا، یعنــی ماحظــه همــه کارهــای صــادر از خــود. هــر کاری کــه میکنیــد، مراقــب 
ــه  ــی ک ــر تصمیم ــد، ه ــه میکنی ــی ک ــر اقدام ــد، ه ــه میگویی ــخنی ک ــر س ــد. ه ــه میکنی ــه چ ــید ک باش
میگیریــد، توّجــه کنیــد کــه ایــن ســخن و ایــن اقــدام و ایــن تصمیــم، بــه زیــان انســانیت، بــه زیــان جامعــه، 
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بــه زیــان آخــرِت خودتــان و بــه زیــان دیــن خودتــان نباشــد؛ ایــن تقواســت. هــر جمعــه، خطیــب جمعــه 
«؛  ایــن ســخن را خطــاب بــه مــردم و خطــاب بــه خــودش تکــرار میکنــد: »اوصیکــم و نفســی بتقــوی اللَّ
شــما و خــودم را بــه تقــوا توصیــه میکنــم. همــه مــا محتــاج شــنیدن ایــن توصیه هــا هســتیم و اهمیــت 

نمــاز جمعــه، از جملــه در همیــن اســت. مــن از همیــن جــا وارد صحبــت دربــاره نمــاز جمعــه شــوم:

نماز جمعه ایران، صدر نماز جمعه های جهان اسالم 
ــم از لحــاظ  ــا ه ــه کشــور م ــاز جمع ــل از انقــاب، نم ــم. قب ــام داری ــه را از انقــاب و از ام ــاز جمع ــا نم م
تعــداد نمــاز جمعه هــا، هــم از لحــاظ کمّیــت مردمــی کــه در آن شــرکت میکردنــد و هــم از لحــاظ کیفّیــت 
ســخنانی کــه گفتــه میشــد - مگــر اســتثناهای محــدودی - نزدیــک بــه صفــر بــود. بعــد از انقــاب، نمــاز 
جمعــه ایــران در صــدر فهرســت نمــاز جمعه هــای دنیــای اســام قــرار گرفــت و ایــن مبالغــه نیســت. هــزار 
جمعــه اســت کــه در تهــران و در شهرســتانهای دیگــر، بــا اندکــی تقدیــم و تأخیــر، نمــاز جمعــه ای تشــکیل 
میشــود کــه از لحــاظ کمّیــِت شــرکت کننــدگان، در مواقعــی حتمــاً بینظیــر و یــا در مواقعــی هــم کم نظیــر 
اســت. از لحــاظ نــوع مطالبــی کــه گفتــه میشــود، در دنیــای اســام بینظیــر اســت. از لحــاظ تأثیراتــی کــه 
ایــن نمــاز جمعــه بــر دل مــردم، بــر جــان مــردم، بــر خــّط سیاســی مــردم و بــر تصمیم گیریهــای بــزرگ 

مــردم میگــذارد، در دنیــا بینظیــر اســت.

احیای نماز جمعه از برکات انقالب اسالمی
هشــت ســال دفــاع مقــّدس مــا از نمــاز جمعه هــا نیــرو گرفــت و در نمــاز جمعه هــا تبییــن شــد. ســخت ترین 
ــام و  ــه ام ــی علی ــم سیاس ــه عظی ــه توطئ ــه و شــصت - ک ــالهای پنجاه ون ــی س ــاب - یعن ــن انق دوران ای
انقــاب و کشــور طّراحــی و اجــرا میشــد، ایــن توطئــه در نمــاز جمعه هــا شکســت خــورد. مــردم در طــول 
ــان یــک امــام عــادل و یــک نََفــس امیــن - کــه همیــن ائّمــه جمعــه  ایــن مــّدت، در نمــاز جمعــه، از زب
محترمــی هســتند کــه در تهــران و شهرســتانها بــا مــردم حــرف میزننــد - نســبت بــه مســائل کشورشــان 
و مســائل جهــان آگاه شــدند و اّطاعاتشــان بــه روز شــد. در هیــچ جــای دنیــا چنیــن چیــزی وجــود نــدارد. 

ایــن از بــرکات انقــاب بــود.

نمونه های دشمنی ها نسبت به نماز جمعه از ابتدای انقالب

1-گسترش تبلیغات منفی نسبت به نماز جمعه
ــه از اّول انقــاب  ــه، دشــمنیهایی اســت ک ــک نکت ــه اســت: ی ــل توّج ــه بســیار قاب ــن زمین ــه در ای دو نکت
تــا امــروز بــا نمــاز جمعــه شــده اســت. هــر هفتــه تبلیغــات ســنگین حجیمــی از طــرف دشــمنان نســبت 
ــد کــه تقصیــر هــم نداشــتند؛ چــون ملــت ایــران را  ــه نمــاز جمعــه صــورت میگرفــت. حرفهایــی میزدن ب
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نمیشــناختند. بــه ضــرر خودشــان حــرف میزدنــد؛ مثــل بســیاری از جاهــای دیگــر کــه رادیوهــای بیگانــه 
و صداهــای دشــمن، نســبت بــه مــردم ایــران حــرف میزننــد و اظهارنظــر میکننــد. اینهــا در واقــع خــود را 
پیــش ملــت ایــران رســوا میکننــد و بیخبــرِی خودشــان را نشــان میدهنــد. حرفهــا میزدنــد کــه مایــه خنــده 
ــده در نمــاز  ــراد شــرکت کنن ــه هــر کــدام از اف ــد ب ــود. میگفتن ــده در نمــاز جمعــه ب مــردم شــرکت کنن
جمعــه تهــران، فــان قــدر پــول میدهنــد، فــان قــدر جنــس میدهنــد! اینهــا همــان مردمــی بودنــد کــه 
بــا پشــتیبانیهای مالــی خودشــان، آن جنــگ عظیــم را پشــتیبانی کردنــد. در همیــن نمــاز جمعــه تهــران، 
انبــوه پــول و جنــس و هدایــای مردمــی بــه ســمت جبهه هــا روانــه میشــد. این قــدر ایــن ایرانیناشناســها، 

دربــاره ایــن مــردم اشــتباه میکردنــد، جفــا مینمودنــد و ســخن بــه یــاوه میگفتنــد!

2-به شهادت رساندن پنج امام جمعه معتبر و معروف کشور
ــام  ــج ام ــد. پن ــرار دادن ــن ق ــورد تهاجــم خونی ــه را م ــد و نمــاز جمع ــا نکردن ــات هــم اکتف ــه تبلیغ ــا ب آنه
جمعــه معتبــر معــروف را بــه شــهادت رســاندند: مرحــوم آیــةاللَّ قاضــی، مرحــوم آیــةاللَّ مدنــی، مرحــوم 
آیــةاللَّ صدوقــی، مرحــوم آیــةاللَّ دســتغیب، مرحــوم آیــةاللَّ اشــرفی. پنــج عالــِم مجتهــِد پیرمــرِد بــا تقــوای 
پرهیــزکاِر پارســا و پاکدامــن را کــه هــر هفتــه مــردم بــا دل و جــان پشــت ســر آنهــا میایســتادند و بــه آنهــا 
اقتــدا میکردنــد، جلــِو چشــم همیــن مــردم در نمــاز جمعــه بــه شــهادت رســاندند. بــه بســیاری دیگــر هــم 
ســوء قصــد کردنــد کــه بحمــداللَّ بــه جایــی نرســید. همیــن نمــاز جمعــه تهــران و همیــن محوطــه ای کــه 

در آن نشســته اید، بســیاری از شــما بــه یــاد داریــد کــه شــاهد چــه حوادثــی بــوده اســت. 

3-به شهادت رساندن نماز گزاران جمعه در جنگ تحمیلی
در موشــکباران طوالنــی مــّدت تهــران کــه در چنــد نوبــت بــود، مــردم در نمــاز جمعــه شــرکت میکردنــد. 
یــک نوبــت کــه در حــدود پنجــاه روز یــا دو مــاه بــود و هــر روز و شــبی موشــکهای دشــمن بــه ایــن شــهر 
فــرود میآمــد، ایــن نمــاز جمعــه بــا اجتماعــی عظیــم - شــاید بشــود گفــت بیــش از ســایر اوقــات - مملــو 
از جمعیــت میشــد. چــون خطــر بــود و مــردم احســاس میکردنــد کــه حضورشــان در این جــا خطرپذیــری 
اســت و بــرای خداســت، لــذا بــرای ثــواِب مضاعــف شــرکت میکردنــد! بنــده نمــاز جمعه هایــی را بــه یــاد 
دارم کــه در اثنــای آن، صــدای انفجــار موشــکها از اطــراِف همیــن محــّل نمــاز جمعــه میآمــد. در همیــن 
نمــاز جمعــه، دشــمن انفجــار خونینــی را بــه راه انداخــت و جلــِو چشــم مــردم در همیــن نقطــه عــّده ای 
ــد. بنــده آن روز در  ــکان نخوردن ــن مــردم مثــل کــوه اســتوار ایســتادند و ت ــا ای ــه شــهادت رســیدند؛ ام ب
همیــن جــا ایســتاده بــودم کــه آن انفجــار اتّفــاق افتــاد. اّول خیــال کردیــم موشــک یــا بمبــاران هوایــی 
اســت؛ نگــران شــدم کــه نمــاز جمعــه بــه هــم خواهــد خــورد. معلــوم میشــود کــه مــا هــم مردممــان را 
درســت نشــناخته بودیــم. خــدا میدانــد کــه ایــن صفهــا تــکان نخــورد. یــک ُگلــه جــا ایــن انفجــار واقــع 
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شــد و چنــد لحظــه همــان جــا یــک هیاهویــی شــد، بعــد شــهدا و مجروحــان را بردنــد؛ امــا مــردم همــان 
جــا نشســتند و نمــاز جمعــه و خطبه هــا ادامــه پیــدا کــرد! ایــن نمــاز جمعــه، چنیــن مناظــری را شــاهد 
بــوده اســت. نمــاز جمعــه تهــران، بــه خاطــر همــان آثــار و برکاتــی کــه عــرض شــد، در ایــن بیســت ســال 

مرکــز و آمــاج ســخت ترین حمــات دشــمن قــرار گرفــت.

نماز جمعه تهران محور نمازهای جمعه کشور
ــگاه  ــا همــه آن دشــمنیها گــرم ن ــه را ب ــن بیســت ســال، نمــاز جمع ــردم در تمــام ای ــه دوم. م ــا نکت و ام
ــات  ــران، در اوق ــاه ته ــاه و مردادم ــوزاِن تیرم ــاب داِغ س ــر آفت ــتان، زی ــخت زمس ــرمای س ــتند. در س داش
گوناگــون، زن و مــرد، گاهــی بــر روی زمینهــای یــخ، بــر روی بــرف، در زیــر بارندگــی تنــد، گاهــی بــر روی 
زمیــن تفتــه و آســفالتهای داغ - کــه همیــن محوطــه هــم مســّقف نبــود و تمــام محوطــه را هــم آفتــاب 
و بــاران و بــرف میپوشــاند - ایــن نمــاز جمعــه را طــّی ســالهای متمــادی حفــظ کردنــد و پــاس داشــتند 
و نمــاز جمعــه تهــران بــرای نمازهــای جمعــه در سراســر کشــور محــور شــد. بحمــداللَّ امــروز در سرتاســر 
کشــور نمازهــای جمعــه فراوانــی تشــکیل میشــود؛ مــردم اجتمــاع میکننــد و امنــای مــردم بــرای مــردم 

حــرف میزننــد و مســائل دینــی و اعتقــادی و سیاســی را بــرای آنهــا بیــان میکننــد.

نماز جمعه تجدیدکننده تقوا در جامعه
مــردم در روز جمعــه، اجتمــاِع علــی الّتقــوی دارنــد. نمازهــای یومّیــه بــرای فــرد انســان نقشــی دارد کــه 
مانــع از نســیان و غفلــت میشــود - صبــح دِر خانــه خــدا؛ نیــم روزی میگــذرد، ظهــر دِر خانــه خــدا؛ ســاعاتی 
میگــذرد، بــاز دِر خانــه خــدا؛ دائــم نمازهــای یومّیــه انســان را بــا طــراوِت یــاد خــدا نگــه میــدارد - همــان 
نقــش را نمــاز جمعــه نســبت بــه اجتمــاع دارد. در روز جمعــه، اجتمــاع مــردم بــر ذکــر خــدا و تقواســت. 
چنــد روز میگــذرد، جمعــه بعــد، بــاز اجتمــاع مــردم بــر ذکــر خــدا و تقواســت و همیــن سلســله ادامــه پیــدا 
میکنــد. جوانــان، پیــران، زنــان، مــردان و کًاّ طبقــات مختلــف در آن شــرکت میکننــد و طــراوت مییابنــد؛ 

جامعــه جــان میگیــرد، روح میگیــرد، ایمــان تجدیــد میکنــد و تقــوا در خــود ذخیــره مینمایــد.
ــن ســّنت حســنه،  ــه خاطــر ای ــوار را ب ــام بزرگ ــم، روح ام ــت ســوگند میدهی ــه اولیای ــو را ب ــروردگارا! ت  پ
تــا قیــام قیامــت شــاد بفرمــا و بــا اولیایــت محشــور بــدار. پــروردگارا! کســانی را کــه در ایــن راه زحمــت 
کشــیدند و مردمــی را کــه در ایــن اجتمــاع عظیــم شــرکت کردنــد و نمازجمعــه را اقامــه نمودنــد، مشــمول 

لطــف و فضــل و بــرکات و قبــول و تفّضــل خــودت قــرار بــده.

توصیه به جوانان برای قدردانی نماز جمعه
بــه جوانــان عــرض میکنــم کــه نمــاز جمعــه را قــدر بدانیــد؛ نمــاز جمعــه متعلّــق بــه شماســت. بــه آحــاد 
مــردم عــرض میکنــم کــه نمــاز جمعــه را مأمــن و ملجــای دل و جــان خودتــان بدانیــد. فکــر و روح، از نمــاز 
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جمعــه طــراوت پیــدا میکنــد. نمازهــای جمعــه را اقامــه کنیــد. امیــدوارم کــه همــه دســت اندرکاران نمازهــای 
جمعــه - از جملــه ائّمــه محتــرم جمعــه - در هرجــا کــه هســتند، زاد و توشــه معنــوی را کــه مــردم بــدان 
احتیــاج دارنــد، در هــر جمعــه حاضــر و آمــاده کننــد و بــا بهتریــن بیــان آن را تقدیــم ذهنهــا و دلهــای ایــن 

مــردم خداجــوی و مؤمــن نماینــد.
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همگانی نمودن نماز در کیفیتی شایسته در کشور



نمــــاز

همگانی شدن نماز در کیفیتی شایسته *

وظیفه سنگین علمای جوامع اسالمی در روشنگری برای ادای حق نماز
اگــر چــه دربــاره ی نمــاز ســخنان گزیــده و پرمغــز از ائمــه معصومیــن علیهــم الســام و نیــز از متفکــران 
و صاحب نظــران دینــی، دلهــای هدایــت پــژوه را روشــن ســاخته و بــه حقیقــت و حکمــِت ایــن فریضــه ی 
بــزرگ الهــی آشــنا کــرده اســت، بــا ایــن همــه بایــد گفــت جایــگاه بلنــد پایــه نمــاز هنــوز بــرای بســیاری 
از مــردم حتــی آنــان کــه نمــاز را فریضــه می داننــد و بــه جــای می آورنــد، بــه درســتی شــناخته نیســت.

بی شــک آگاهــان جوامــع اســامی در ایــن بــاب وظیفــه ای ســنگین بــر عهــده دارنــد و جــای آن اســت کــه 
همــه ی روشــهای تبییــن و روشــنگری بــرای ادای حــق معرفــت نمــاز بــه کار گرفتــه شــود.

نماز معبر اصلی سلوک انسان
بایــد گفــت کــه نمــاز معبــر اصلــی بــرای ســلوک انســان در راهــی اســت کــه ادیــان الهــی در برابــر آدمــی 
نهاده انــد تــا بتوانــد از آن بــه هــدف و غایــت اصلــی حیــات یعنــی رســتگاری و خوشــبختی دنیــا و آخــرت 
دســت یابــد. نمــاز اولیــن قــدم ســلوک الــی الل اســت؛ ولــی ظرفیــت ایــن عامــل الهــی بــه انــدازه ایســت 
ــا آنجــا کــه برتریــن انســان  ــرواز انســان عرشــی شــود، ت ــال پ ــد ب کــه در اوج کمــال بشــری نیــز می توان
تاریــخ یعنــی پیامبــر گرامــی اســامی می فرمایــد: "نمــاز نــور چشــم مــن اســت" و در هنــگام فرارســیدن 
وقــت نمــاز از مــؤذن خــود می خواهــد کــه بــا ســردادن بانــگ اذان، جــان او را کامیــاب و سرشــار از راحــت 
و امنیــت ســازد. شــاید بتــوان گفــت کــه هیــچ عامــل عبــادی دیگــری اینگونــه در همــه ی مراحــل تکامــل 

معنــوی انســان بــرای او کارگشــا و نیــرو بخــش و پیشــبرنده نیســت.

*. پیام به اجاس نماز 18/06/1378



ضوع "نماز"
شتر درباره مو

مطالعه بی

58

نمــــاز

نماز عامل مهم انضباط و انتظام اجتماعی
ــه افــراد جامعــه می بخشــد و ثانیــا از آن رو  نمــاز از آنجــا کــه اوال ســامت و تعالــی اخاقــی و معنــوی ب
کــه باشــکل و محتــوای ویــژه خــود نمازگــزار را بــه انضبــاط می کشــاند و از بیهودگــی و ولنــگاری نجــات 
می دهــد، بــه حــق بایــد یکــی از عوامــل مهــم انضبــاط و انتظــام اجتماعــی شــناخته شــود. اگــر نمــاز بــا 
حضــور و از ســِر شــوق و در هنــگام فضیلــت در میــان مردمــی رواج پیــدا کنــد، اینهــا دســتاوردهای قطعــی 
آن مــردم خواهــد بــود، بدیهــی اســت کــه نمــاز از ســر کســالت و بی حضــور و یــا خودنمایانــه، هیــچ یــک 

از ایــن فوائــد را نخواهــد داشــت.

همگانی نمودن نماز در کیفیتی شایسته در کشور
اکنــون کــه بحمــدالل بــه همــت شــما کمربســتگان امــر نمــاز حرکــت تــازه ای در جهــت کشــانده شــدن 
دلهــا بــه نمــاز بــه راه افتــاده اســت، الزم اســت کــه از ظرفیــت عظیــم ایــن عطیــه ی الهــی بیشــترین بهــره 
بــرده شــود. جوانــان بــا مضامیــن و معــارف گنجانیــده در نمــاز بــه درســتی آشــنا شــوند. جــا و فضــا بــرای 
نمازگــزاران در همــه ی مکانهایــی کــه مردمــی در آن گــرد می آینــد، بــه شــکل شایســته و جــذاب آمــاده 
ــر ماننــد مراکــز رســانه و  ــا نمــاز در اول وقــت از ســوی دســتگاههای مؤث گــردد. هــر برنامــه ی مزاحــم ب
فرهنگــی و مرکــز جابجایــی مســافران و مراکــز کســب و کار برطــرف گــردد. آهنــگ اذان و لزومــا بــا صــدای 
خــوش در همــه ی اوقــات نمــاز در همــه جــای کشــور بــه گــوش رســد. ائمــه ی جماعــت و کســانی کــه در 
عمــل، خــود مقتــدای دیگراننــد، در تحصیــل شــرایط نمــاِز مقبــول مجاهــدت بلیــغ کننــد. و ماننــد اصحــاب 
ــه سرمشــق دیگــران باشــند  معــروف ائمــه علیهــم الســام در کیفیــت و کمیــت نمازهــای فریضــه و نافل
ــات  ــورد بی مهــری و تهاجــم تبلیغ ــا م ــا ســال پیــش از انقــاب در کشــور م و خاصــه نمــاز را کــه دهه

گوناگــون قــرار گرفتــه بــود، در کیفیتــی شایســته همگانــی کننــد.
فضــل و توفیــق و هدایــت الهــی و دعــای حضــرت ولــی الل االعظــم ارواحنــا فــداه را بــرای شــما و همــه ی 

ــم. ــزاران مســألت می کن نمازگ



59

نمــــاز



نماز سوزاننده ی ریشه  کبر و تفاخر و جبروت  موهوم  

تکبر پر آفت ترین خصلت نکوهیده
نماز مؤثرترین عبادت در رفع تکبر

ستایش نماز از بیان امیرالمؤمنین
نقش برجسته نماز و اهتمام به ترویج آن

قدردانی از نماز فرصت پاالیش معنوی نسل جوان



نمــــاز

نماز سوزاننده ی ریشه  کبر و تفاخر و جبروت  موهوم  *

تکبر پر آفت ترین خصلت نکوهیده
در میــان  خصلتهــای  نکوهیــده  کــه  ســامت  جــان  و راحــت  زندگــی  را بــا خطــر و مانــع  مواجــه  می ســازند، 
تکبــر از پرآفت تریــن  آنهاســت . خودبرتربینــی  و سرکشــی  برخاســته  از آن ، چــه  بســیار حقیقتهــا را 
ناشــناخته ، و چــه  راههــای  فضیلــت  را ناپیمــوده  می گــذارد. و چــه  کینه هــا و خصومتهــای  نابحــق  و چــه  
ــت ، و دشــمن   ــر، حجــاب  حقیقــت ، و خــار راه  فضیل ــد مــی آورد. آری  تکب ــه  پدی ــا ک زشــتیها و ناهنجاریه
صفــا و صداقــت ، و انگیــزه ی  دشــمنی  و شــرارت  اســت . آحــاد و جامعه هــای  بشــری  از آغــاز عمــر خــود تــا 
کنــون ، ضایعــات  بی شــماری  را از کبــر و خــود پســندی  اقــوام  و افــراد، و سرکشــیها و تعصبــات  ناشــی  از 

آن ، تحمــل  کرده انــد و می کننــد.

نماز مؤثرترین عبادت در رفع تکبر
عبــادات  اســامی  و بیــش  از همــه  نمــاز، بــرای  زدودن  ایــن  آفــت  از جــان  آدمیــان ، از جملــه  درمانهــای  مؤثــر 
و کارامــد می باشــند.نماز، آنــگاه  کــه  بــا حــال  و حضــور و آداب ، گــزارده  شــود روح  آدمــی  را بــه  نیازمنــدی  
ــوم  را در درون  او می ســوزاند. خشــوع   ــروت  موه ــر و تفاخــر و جب ــی  وی  آشــنا می ســازد، و ریشــه  کب ذات
ــی  را از آن   ــود بزرگ بین ــود خ ــایه ی  وهم آل ــد و س ــر دل  او می تابان ــرت  را ب ــور بصی ــروردگار، ن ــر پ در براب

می زدایــد: فــرض  الل  االیمــان  تطهیــرا مــن  الشــرک  و الصــاه  تنزیهــا مــن  الکبــر...

*. پیام به  مناسبت  برگزاری  دهمین  اجاس  سراسری  نماز 19/06/1379
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ستایش نماز از بیان امیرالمؤمنین
ــم  و  ــوش  فرادهی ــه  الســام ( گ ــان  )علی ــر مؤمن ــزکاران  و امی ــه  ســخن  پیشــوای  پرهی ــو اســت  ب ــه  نیک چ
ســتایش  نمــاز را در ســالی  کــه  مزیــن  بــه  نــام  واالی  اوســت ، از بیــان  ســتوده ی  او بشــنویم . در نهــج  الباغــه  
چنیــن  آمــده  اســت . و عــن  ذلــک  مــا حــرس  الل  عبــاده  المؤمنیــن  بالصلــوات  و الزکــوات  و مجاهــده  الصیــام  
فــی  االیــام  المفروضــات ، تســکینا الطرافهــم  و تخشــیعا البصارهــم  و تذلیــا لنفوســهم  و تخفیضــا لقلوبهــم  
و اذهــا بــا للخیــاء عنهــم .. یعنــی : خداونــد بنــدگان  مؤمــن  را بــا نمازهــا و زکاتهــا و روزه هــای  دشــوار از 
ــان   ــدگان  آن ــه  دی ــان  آرامــش  می بخشــد، ب ــه  پیکــر آن کبــر و خودبینــی  محافظــت  و حراســت  می کنــد: ب
ــان  را افتادگــی  می آمــوزد، و خودپســندی  را از  ــان  را رام  می ســازد، دلهــای  آن فروتنــی  می دهــد، نفــس  آن

ــد. ــان  دور می کن آن

نقش برجسته نماز و اهتمام به ترویج آن
ــن   ــه  ای ــی ، ب ــی  و مال ــی  و اجتماع ــگان  علم ــژه  بلندپای ــردم ، بوی ــاد م ــه ی  آح ــا هم ــامی  م ــور اس در کش
خصوصیــات  نیازمندنــد. بــای  طغیــان ، و تجــاوز، و زورگویــی ، و زیاده طلبــی ، و تحقیــر دیگــران ، و نادیــده  
گرفتــن  حــق  صاحبــان  حــق ، امــروزه  بزرگتریــن  آفــت  جوامــع  بشــری  و جامعــه ی  جهانــی  اســت  و عــاج  

ایــن  همــه ، در ایــن  بیــان  واالی  علــوی  علیــه  الســام  اســت .
ــه  ایــن  واقعیتهــا، نقــش  برجســته ی  نمــاز و نیایــش  را در چشــم  اهــل  بصیــرت  و انصــاف  آشــکار  توجــه  ب
ــه   ــان  جامع ــر دوش  آگاه ــز را، ب ــر راز و رم ــه ی  پ ــن  فریض ــف  ای ــج  و تعری ــه  تروی ــام  ب ــازد و اهتم می س

می نهــد.
اینجانــب  ضمــن  سپاســگزاری  از شــما کــه  بــه  کار نمــاز و معرفــی  و اقامــه ی  آن  پرداختهایــد، بــار دیگــر بــر 

توصیه هایــی  کــه  در پیامهــای  گذشــته  کــرده ام  تأکیــد مــی ورزم .

قدردانی از نماز فرصت پاالیش معنوی نسل جوان
نســل  جــوان  و نیــک  نهــاد کشــور را بــه  قدردانــی  از فرصــت  نمــاز کــه  فرصــت  شــکفتگی  معنــوی  و پاالیــش  
ــج   ــی  اهمیــت  تروی ــان  دین ــه  مســؤوالن  فرهنگــی  و رســانه یی  و همــه  مبلغ ــم ، ب روحــی  اســت  فرامی خوان
ایــن  فریضــه  و نقــش  بی همتــای  آن  در پــرورش  فضیلتهــا و زدودن  فســادها را یــادآور می شــوم . و از همــه ی  
خدمتگــزاران  ایــن  راه ، و دلســوزان  امــر نمــاز کــه  بــا قلــم  و بیــان  و مــال  و آبــرو و حضــور خــود، بــه  اقامــه ی  
ــه  تشــکر می کنــم . امیــد اســت  همگــی  مشــمول  رحمــت  الهــی  و دعــای   نمــاز کمــک  می کننــد صمیمان

حضــرت  بقیــه  الل  ارواحنــا فــداه  باشــید.
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انسان مظهر بدترین و زیباترین حقایق هستی

فسادپذیری انسان، بزرگترین تهدید 
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لزوم ادای نماز در هر حال و شرایط
لزوم مشارکت مسئوالن، علما، روشنفکران و 

هنرمندان در احیای نماز
احتساب مسجدسازی در اعتبارات فوق برنامه 

آموزش و پرورش 
لزوم هجرت روحانیون به روستاها

فراهم ساختن رابطه انس با نمازگزاران توسط ائمه 
جماعات و جمعه
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نماز، نابترین و کاملترین نمونه و وسیله ی ذکر*

گردهمایی نماز یکی از مهمترین گردهمایی های کشور
ــا حضــور بلندپایــگان علمــی و سیاســی کشــور تشــکیل می گــردد،  ایــن گردهمایــی را کــه همــه ســاله ب
بایــد یکــی از مهمتریــن گردهمایی هــا شــمرد، زیــرا موضــوع آن نمــاز اســت کــه برتریــن فریضــه دینــی 
اســت و مخاطــب آن همــه ی آحــاد ملت انــد و از ایــن رو الزم اســت کــه دســت اندرکاران اجرایــی ذیربــط 
ــه ی  ــک توصی ــاً ی ــود صرف ــر داده می ش ــان تذک ــه آن ــاب ب ــی خط ــن گردهمای ــاز ای ــه در آغ ــی را ک نکات
تشــریفاتی نینگارنــد. در پیــام ســال گذشــته ی اینجانــب بــه حاضــران ایــن گردهمایــی و دیگــران چنیــن 

آمــده اســت:

انسان مظهر بدترین و زیباترین حقایق هستی
»انســان کــه از ســوئی گاه مظهــر برتریــن و زیباتریــن حقایــق هســتی اســت، از ســوئی دیگــر، گاه محــّل 
بـُـروز زشــتیها و پســتیهای بی هماننــد نیــز می گــردد. اگــر در جائــی و زمانــی او را مظهــر آگاهــی و محبــت 
و فــداکاری یــا خردمنــدی وآفرینندگــی و پیشــرفت در عرصه هــای تعالــی، یــا آیــت شــوق و شــور و امیــد 
می بینیــم، در جائــی و زمانــی دیگــر او را دچــار غفلــت و کینــه و خودخواهــی، یــا جهــل و عــادت و رکــود، 
ــن موجــود  ــد برتری ــا اســتعداد، می توان ــا سســتی و نومیــدی و بدبینــی مشــاهده می کنیم.ایــن عنصــر ب ی
گیتــی تــا پســت ترین پدیــده ی هســتی گــردد. او مجّهــز بــه همــه ی ابزارهــا و زمینه هــای تعالــی و تکامــل 
معنــوی و مــادی، آفریــده شــده اســت. سرشــت او، نیــک و راِه نیکــی بــه روی اوبــاز اســت. خــرد و قــدرت 
بــر تصمیم گیــری و انتخــاب، دو بــال توانــای اوینــد. و رســوالن الهــی راهنمایــان و امیددهنــدگان و کمــک 

*. پیام  به  دوازدهمین  اجاس  سراسری  نماز 16/06/1381



ضوع "نماز"
شتر درباره مو

مطالعه بی

66

نمــــاز

کننــدگان بــه او.

فسادپذیری انسان، بزرگترین تهدید 
امــا او بــا ایــن حــال می توانــد تســلیم ضعفهــا و هوســها و خودخواهیهــا یــا جهلهــا و غفلتهــا و عادتهــای 
خــود شــود و خــود را از همــه ی آن بشــارتها و امیدهــا و معراجهــا محــروم ســازد. ایــن همــان اســت کــه آن 
را بایــد »فســادپذیری انســان« نامیــد و همــان اســت کــه در عمــر دراز بشــریت و نیــز در عمــر هــر یــک از 

آحــاد بشــر، بزرگتریــن مصیبــت او و خطرناکتریــن تهدیــد او بــه شــمار رفتــه اســت و مــی رود.
بــرای پیشــگیری و نیــز درمــان ایــن آفــت بــزرگ، دیــن خــدا »ِذکــر« را بــه انســان آموختــه اســت. ِذکــر 
یعنــی حقیقــت را بــه یــاد آوردن، خــود را در برابــر خــدا یافتــن، بــه او گــوش ســپردن و بــه او دل دادن.

ــی و  ــه برتری جوی ــل ب ــا می ــد، ی ــها می کن ــه ی هوس ــیر وسوس ــی را اس ــه آدم ــغولیهائی ک ــی از دلمش یعن
کیــن ورزی و آزمنــدی او را ارضــا می ســازد، خــود را رهــا ســاختن، یعنــی او را از جهنمــی کــه بــرای خــود 

فراهــم کــرده اســت، بــه بهشــت صفــا و اُنــس و بَهَجــت و اَمــن بــردن.

نماز کاملترین نمونه و وسیله ذکر
و نمــاز بــا ترکیــب هماهنــگ دل و زبــان و حرکــت، نابتریــن و کاملتریــن نمونــه و وســیله ی ذکــر اســت.

انســان در زندگــی شــخصی اش، گاه بــر اثــر محنتهــا و شــّدت ها و مصیبتهــا، و در زندگــی جمعــی اش، گاه 
بــا حــوادث تحــّول آفریــن ماننــد حرکــت عمومــی بــه ســوی جهــاد یــا انفــاق یــا کمــک بــه نیازمنــدان، 
ــی و  ــدن در َسرخوش ــرق ش ــود و غ ــرگرمیهای هوس آل ــا س ــود، و گاه ب ــک می ش ــر نزدی ــل ذک ــه عام ب
ــه  ــوال او را ب ــن اح ــه ی ای ــد در هم ــه می توان ــد. عنصــری ک ــی، از آن دور می افت ــرافیگری و عیش بارگ اش

ــد، نمــاز اســت. ــر کن ــا نزدیک ت بهشــت »ِذکــر« نزدیــک ی
ــاالت  ــد و در ح ــتر می بخش ــور بیش ــال و حض ــروج و ح ــی ع ــه آدم ــی، ب ــی روح ــاالت آمادگ ــاز در ح نم
غفلــت و ناآمادگــی، در گــوش او زنــگ آمــاده بــاش می نــوازد و او را بــه آن وادی نورانــی نزدیــک می ســازد.

لزوم ادای نماز در هر حال و شرایط
ــاد،  ــدان جه ــرک شــود. در عیــن شــدت و ِمحنــت، در بُحبوحــه ی می ــد ت ــی نبای ــچ حال ــذا نمــاز در هی ل
ــا و  ــها و کینه ه ــا هوس ــان ب ــه انس ــودی ک ــط لجن آل ــان محی ــی در می ــایش، و حت ــراغ و آس ــگام ف در هن
ــّوی و شــفا بخــش  ــک شــربت مق ــاز ی ــد آورده اســت. نم ــون خــود پدی ــا، پیرام شــهوت ها و خودخواهیه
اســت، بایــد آن را بــا دل و جــان خــود نوشــید و از هــر نقطــه کــه در آن واقــع شــده ایم، یــک گام یــا یــک 
میــدان بــه بهشــت رضــوان نزدیــک شــد.از ایــن روســت کــه نــه َحــیَّ علی الجهــاد و نــه َحــیَّ علــی الصــوم 
و نــه َحــیَّ علــی االنفــاق، نگفته انــد، ولــی در هــرروز بارهــا ســروده اند: حــّی علی الصــاة.در دوران انقــاب 
و جنــگ تحمیلــی، نمــاز، مــا را در حرکتمــان مصّممتــر و نیرومندتــر می کــرد، و امــروز کــه خطــر غفلــت 
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ــه  ــد، نمــاز ب ــد می کن ــا را تهدی ــا م ــا و روزمّرگیه ــه و عادته ــر و تنگ نظران و عیش بارگــی و آرزوهــای حقی
ــق را درخشــان  ــا را روشــن و اف ــا را می شــکند و راه م ــداری م ــت می بخشــد و بن بســتهای پن ــا مصونّی م

می ســازد.
ــر از  ــی جّدی ت ــن حرکت ــه راه انداخت ــرای ب ــن ب ــت، و همی ــاز اس ــب نم ــاب مناق ــی از کت ــا برگ ــن تنه ای

گذشــته، می توانــد انگیزه ئــی ژرف و کارآمــد پدیــد آورد.

لزوم مشارکت مسئوالن، علما، روشنفکران و هنرمندان در احیای نماز
ــزم و متعهــد  ــده شــود، خــود را ُملت ــاد نامی ــزرگ کــه شایســته اســت جه ــن حرکــت ب ــد در ای همــه بای
بداننــد. علمــای دیــن، روشــنفکران، هنرمنــدان، جوانــان، پــدران و مــادران و همســران، دارنــدگان منبرهــا 
ــوزش  ــای آم ــد: وزارته ــی مانن ــهای حکومت ــئوالن بخش ــه مس ــش از هم ــندگان، و بی ــانه ها، نویس و رس
ــینمایی،  ــد س ــز تولی ــی، مراک ــازمانهای تبلیغات ــیما، س ــدا و س ــاد، ص ــن آوری، ارش ــوم و ف ــرورش، عل و پ
ــد: نیروهــای  ــد، مانن ــر و نهــی آنهاین ــی در قبضــه ی ام ــروی انســانی کان ــه نی ــی ک پژوهشــگاهها، مدیران
مســلّح، وزارتخانه هــا، کارگاههــا، دانشــگاهها و مــدارس، وســایل حمــل و نقــل و غیــره و غیره..اینــان هــر 
ــژه ی خــود  ــد و نقــش وی ــی ســهیم گردن ــن حرکــت همگان ــد در ای ــد و می بای ــه ای می توانن ــه گون ــک ب ی
ــیوه ها و  ــن ش ــد. از برتری ــود نمی رس ــرانجام خ ــه س ــی ب ــم هّمت ــهل انگاری و ک ــا س ــن کار ب را بگزارند.ای
ــع  ــا جم ــوری، ب ــت مهج ــاز جماع ــود.نمایش نم ــه ش ــره گرفت ــد به ــا بای ــن ابزاره ــن و هنری تری فنی تری
معــدودی، آنهــم از فرســودگان بی نشــاط، ترویــج نمــاز جماعــت نیســت. همچنانکــه پخــش صــدای اذان 
ــت پرشــور و حــال در  ــزاران صــف جماع ــا ه ــای م ــی نیســت. جوانه ــر، کاف ــانه های صــوت و تصوی از رس
سراســر کشــور تشــکیل می دهنــد، مــردم زیــادی از آنــان کــه فیلمهــای ســینمائی در گــزارش واقعیتهــای 
ــان و  ــیاری از روی ایم ــای بس ــد، حنجره ه ــاز و تهجدن ــاز و نی ــل نم ــود، اه ــاخته می ش ــان س ــی آن زندگ
تعّبــد در هنــگام اذان، صــدا بــه ایــن ســرود معنــوی بلنــد می کننــد، گروههــای انبوهــی در هنــگام نمــاز از 
کار روزانــه دســت کشــیده بــه مســجد رو می آورنــد، اینهــا می توانــد در ســاختهای هنــری، چهــره ی زیبــا 
ــه همــه نشــان دهــد. در دانشــگاهها و دیگــر مراکــز  و ترغیــب کننــده ی ایــن فریضــه ی نجات بخــش را ب
انســانی انبــوه، مســجد می توانــد جایــگاه امــن و صفــا باشــد، و امــام جماعــت، غمگســاری و راهنمائــی و 
همدلــی را در کنــار اقامــه ی نمــاز، در آن مهبــط رحمــت و هدایــت الهــی بــه نمازگــزاران هدیــه کند.مجامــع 
دانشــجوئی و دانش آمــوزی در آن صــورت، جذابتریــن مرکــز تجمــع خــود را مســجد دانشــگاه و مدرســه 

خواهنــد یافــت و پایــگاه تقــوا، پایــگاه فعالیــت جوانــان خواهــد شــد.

احتساب مسجدسازی در اعتبارات فوق برنامه آموزش و پرورش 
بــه مدیــران آمــوزش و پــرورش و علــوم یــادآوری می کنــم کــه ســهم مسجدســازی و مســجدپردازی بایــد 
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در اعتبــارات فعالیتهــای فــوق برنامــه، در ردیــف اّول و بیــش از ســهم دیگــر بخشــهای ایــن ســرفصل باشــد.

لزوم هجرت روحانیون به روستاها
هجــرت هفتگــی روحانیــون مســتقر در مراکــز نظامــی و غیــره، بــه روســتاهای همســایه ی ایــن مراکــز از 
ــرآن تأکیــد مــی ورزم. همچنیــن فراهــم ســاختن فضــای مــادی و  توصیه هــای پیشــین مــن اســت کــه ب

ــرای اقامــه ی نمــاز در بوســتانها و گردشــگاهها و نمایشــگاهها و امثــال آن. معنــوی ب

فراهم ساختن رابطه انس با نمازگزاران توسط ائمه جماعات و جمعه
ــس و  ــه و اُن ــه ی رابط ــد وظیف ــره نمی توانن ــت و غی ــر کهول ــر اث ــود ب ــر خ ــت، اگ ــرم جماع ــان محت امام
راهنمایــی را بــرای نمازگــزاران، بویــژه جوانــان فراهــم کننــد، در کنــار خــود فضــای جــوان و پرنشــاط را 

ــا خــود شــریک ســازند. ــان را در کار ب ــد و آن ــه کار گیرن ب
نمازهــای جمعــه بایــد پایــگاه جــذب و نصحیــت وتعلیــم باشــد. امامــان محتــرم جمعــه بــا کمــک برگــزار 

کننــدگان مراســم نمــاز، همــه ی ســعی خــود را در ایــن جهــت مبــذول دارنــد.

تالش عالمانه و مدبرانه برای تقویت فضای ذکر در کشور
خــدا را ســپاس کــه محیــط عمومــی کشــور، محیــط ذکــر و نمــاز و معنویــت اســت، و خــدا را ســپاس کــه 
خیــل عظیمــی از مــردم مــا بــه ویــژه جوانــان بــا نمــاز و نیــاز، پیونــدی روحــی و عاطفــی و عقانــی دارنــد. 
لیکــن ایــن همــه بایــد گامهــای نهائــی شــمرده نشــود و بیــش از گذشــته تــاش عالمانــه و مدبرانــه و نــازک 

اندیشــانه در ایــن رویکــرد بــه کار رود.«

مطالبه از مسئولین در جهت انجام وظایفشان در موضوع نماز 
اکنــون ایــن ســؤال بســیار جــدی و مهــّم بــرای اینجانــب مطــرح اســت، کــه مســئوالن اجرائــی مخاطــب 
ــرورش،  ــوزش و پ ــیما، آم ــدا و س ــد. ص ــل کرده ان ــود عم ــه ی خ ــه وظیف ــّد ب ــه ح ــا چ ــات ت ــن مطالب ای
وزارت علــوم و ســایر مراکــز دانشــگاهی، وزارت ارشــاد اســامی، ســازمان تبلیغــات اســامی، مراکــز تولیــد 
ــدازه  ــه ان ــران، چ ــهری و دیگ ــای ش ــل و مدیریت ه ــل و نق ــت حم ــلح، مدیری ــای مس ــینمائی، نیروه س
ــرم  ــه انجــام رســانده اند. از ریاســت محت ــان خواســته شــده اســت ب ــام از آن ــن پی ــه در ای ــه ای را ک وظیف
ــن ســؤال  ــا ای ــه دســت اندرکاران را ب ــی رود ک ــّد انتظــار م ــه ج ــه ب ــر مســئوالن عالیرتب ــوری و دیگ جمه

ــان را مطالبــه کننــد. اساســی مواجــه ســازند و پاســخ فعــال آن
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برپایی خیمه دین با نماز 

تالش برای ترویج نماز 
اهمیت به نماز، ویژگی جامعه موحد

انگیزه و جهت گیری عناصر حرکت ساز موجود در نماز 
اهمیت نماز در مدد رسانی به ایفای مسئولیت های اجتماعی

اهمیت حضور قلب در نماز
مقدمه همگانی شدن ایجاد حضور قلب در نماز 

لزوم استفاده از ابزارهای مفید تبلیغ برای ترویج و تبیین نماز
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برپایی خیمه دین با نماز 

تالش برای ترویج نماز 
ــادی و  ــروی م ــد و از نی ــاش کنی ــد و ت ــت بگذاری ــه وق ــن زمین ــه آنچــه در ای ــم ک ــرض بکن ــم ع می خواه
ــه  ــان در امــر ترویــج نمــاز اســتفاده کنیــد، زیــادی انجــام نگرفتــه اســت؛ جــا دارد. اینکــه ب معنــوی خودت
مــا گفتنــد »الّصلــوة عمــود الّدیــن«، بایــد ایــن را جــدی بگیریــم. خیمــه ی دیــن بــا نمــاز برپاســت؛ هــم در 
دینــداری و تدیــن یــک فــرد، هــم در اقامــه ی یــک جامعــه ی دینــی و هــم در دینــداری یــک کشــور و یــک 
مجتمــع. اگــر مــا نتوانیــم کیفیــت تأثیــر نمــاز را در ایــن عــرض عریــض و وســیع درســت تشــخیص بدهیــم، 
از کوتاهــی دیــد ماســت. و ااّل آن کســی کــه فرمــوده اســت: »الّصلــوة عمــود الّدیــن« و آیــات کریمــه ی قــرآن 
کــه ناطــِق بــه اهمیــت نمــاز هســتند، خــوب می داننــد کــه ایــن ســاز و کار چگونــه و ایــن نقــش چگونــه 

اســت.

اهمیت به نماز، ویژگی جامعه موحد
یــک وقتــی در دوران طاغــوت و در بعضــی از ســلولهای زندانهــای دشــوار و هولنــاِک آن رژیــم کــه زندانیهــای 
گوناگونــی در آن جــا زندانــی بودنــد؛ از زندانیهــای مســلمان و بــا تفکــر اســامی، تــا بعضــی کــه با گرایشــهای 
حزبــی و ایدئولوژیهــای گوناگونــی کــه بهرحــال اســمش اســامی بــود، مــا شــنیده بودیــم - شــاید خــود مــن 
بــه غیــر واســط هــم شــنیده بــودم، اگــر دیگــران هــم شــنیده بودنــد کــه نقــل می کردنــد - کــه بعضــی از 
اینهــا می گفتنــد: چقــدر می گوییــد »حــّی علــی الّصلــوة«، بگوییــد »حــّی علــی الجهــاد«. فضــای مبــارزه، 
ایــن تفکــر و ایــن نــگاه را بــه مســائل بــه وجــود آورده کــه دائــم چســبیده اید بــه صلــوة و مرتــب می گوییــد 
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»حــّی علــی الّصلــوة، حــّی علــی الّصلــوة«، خــوب بگوییــد »حــّی علــی الجهــاد« و مــردم را بــه جهــاد فــرا 
بخوانیــد. امــا تجربه هــای روزگار نشــان داد کــه بی اعتنایــی بــه نمــاز، چــه بــر ســر یــک انســانی و چــه بــر 
ســر جهــاد انســانها مــی آورد؛ هــم جهــاد را تعطیــل می کنــد، هــم جهــت مبــارزه را از جهــاد بــودن خــارج 
می کنــد و بــه مبــارزه ی بــرای قــدرت و بــرای هــوای نفــس تبدیــل می کنــد. آن چیــزی کــه مبــارزه ی یــک 
ــه خداســت، کــه  ــگ جهــاد و معنــای جهــاد می بخشــد، همــان توجــه ب ــش یــک امــت را رن انســان و چال
قوامــش بــه نمــاز اســت. لــذا اولیــن واجبــی کــه بــر پیغمبــر واجــب می شــود، نمــاز اســت؛ اول تبلیغــی کــه 
بــرای پیغمبــر خــدای متعــال معیــن می کنــد، »و أمــر اهلــک بالّصلــوة« اســت؛ توصیفــی کــه خــدای متعــال 
ــوة«  ــوا الّصل ــی االرض اقام ــم ف ــن ان مّکّناه ــد، »الّذی ــان می کن ــد بی ــه ی موح ــرای جامع ــه ی اول ب در درج

اســت. ایــن، اهمیــت نمــاز اســت.

انگیزه و جهت گیری عناصر حرکت ساز موجود در نماز 
بــرای حرکــت در ایــن میــدان آنچــه کــه بیــش از همــه الزم اســت، دو چیــز اســت: یکــی انگیــزه، آن نیــروی 
درونــی کــه انســان را حرکــت بدهــد و راه ببــرد؛ دیگــر، آن قطب نمایــی کــه انســان، آن ســتاره ی راهنمــا را 
فرامــوش نکنــد و جهتــش کــج نشــود. اگــر انگیــزه نبــود، انســان وســط راه می مانــد؛ مشــکات زیــاد اســت. 
اقامــه ی جامعــه ی توحیــدی، اقامــه ی عــدل در میــان بشــر، برپــا کــردن خیمــه ی حــق در بیــن ایــن همــه 
طوفانهــای اهــوای باطــل، کار آســانی نیســت؛ انگیــزه الزم اســت. ایــن انگیــزه عبــارت اســت از توجــه بــه خدا؛ 
«؛ مــدد گرفتــن از پــروردگار، کار را بــا حســاب خــدا انجــام دادن؛ و آن قبله نمــا هــم عبــارت اســت  »ذکــر اللَّ
از توجــه بــه هــدف کار و اینکــه مــا مقصودمــان قــدرت نیســت، ثــروت نیســت، هوی پرســتی نیســت، تمنیــات 
شــخصی نیســت، ماحظــات گوناگــون سیاســی نیســت؛ بلکــه هدفمــان خداســت. ایــن دوتــا خصوصیــت، این 

دو عامــل مهــم، یعنــی انگیــزه و جهتگیــری، در نمــاز خاصــه شــده.

اهمیت نماز در مدد رسانی به ایفای مسئولیت های اجتماعی
و ایــن هــم بــرای کســانی کــه بخــش قابــل توجهــی از ایــن مســؤولیت را بــر دوش دارنــد، هــم بــرای مردمــان 
متوســط، هــم بــرای عمــوم افــراد جامعــه، الزم اســت. البته کســانی مسؤولیتهایشــان ســنگینتر اســت، بیشــتر 
ــی و دقــت در  ــه جهت یاب ــه انگیــزه، هــم ب ــه هــر دو بیشــتر اســت؛ هــم ب ــد؛ آنهــا نیازشــان ب احتیــاج دارن
جهتگیــری. لــذا این کــه خداونــد بــه پیغمبــر می فرمایــد: »قــم اللّیــل ااّل قلیــا نصفــه او نقــص منــه قلیــا 
او زد علیــه و رتـّـل القــرآن ترتیــا«؛ شــب را بــه ذکــر خــدا بگــذران، بخــش مهمــی از شــب را نمــاز بخــوان، 
بــا خــدا متصــل شــو. چــرا؟ زیــرا: »انـّـا ســنلقی علیــک قــوال ثقیــا«؛ خطــاب ســنگینی متوجــه بــه توســت، 
خــودت را آمــاده کــن، بــرای ایــن اســت. بنابرایــن، ماهــا بیشــتر احتیــاج داریــم، دیگــِر مــردم هــم بــه نســبت 

در درجــات مختلــف بــه نمــاز احتیــاج دارنــد. نمــاز اهمیتــش ایــن اســت.
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اهمیت حضور قلب در نماز
ــه را  ــه هم ــاز - ک ــج اصــل نم ــد از تروی ــرد بع ــه ک ــد روی آن تکی ــم اســت و بای ــه مه ــه ک ــاز آنچ و در نم
نمازخــوان بایــد کــرد و همــه نمازخــوان بشــوند - عبــارت اســت از توجــِه در نمــاز. همــان چیــزی کــه »حضور 
قلــب« بــه آن گفتــه می شــود.حضور قلــب و توجــه، کاری اســت کــه بــه تمریــن احتیــاج دارد. کســانی کــه 
ایــن کارهــا را کرده انــد و بلدنــد، بــه مــا یــاد می دهنــد کــه انســان بایــد در حــال نمــاز، خــود را در حضــور 
ــت،  ــان اس ــود انس ــه ی وج ــک هم ــت و مال ــتی اس ــق هس ــه خال ــام ک ــأن و عالی مق ــب عالی ش ــک مخاط ی
احســاس کنــد. هــر مقــدار از نمــاز کــه توانســت ایــن حالــت را داشــته باشــد، بــه تعبیــر روایــات ایــن نمــاز، 
نمــاِز مقبــول اســت و آن خاصیــت و اثــر را خواهــد بخشــید. و دیگــر آثــار نمــاز - کــه نمی شــود آثــار نمــاز را 

در چنــد جملــه یــا در چنــد فقــره ی کوتــاه خاصــه کــرد - بــر ایــن مترتــب می شــود.

مقدمه همگانی شدن ایجاد حضور قلب در نماز 
البتــه مقدمــه ی اول و الزم ایــن اســت کــه مــا همــه ی جوانهــا و همــه ی مردممــان را بــا نمــاز آشــنا کنیــم 
ــه  ــن را ب ــن کار متصــدی الزم دارد و بحمــداللَّ شــماها ای ــم. ای ــا شــرح بدهی ــرای اینه و اهمیــت نمــاز را ب
عهــده گرفته ایــد و متصــدی ایــن کار شــده اید. حقیقتــاً دســتگاههای مختلــف بایســتی در ایــن زمینــه کار 
و تــاش کننــد. ایــن، مهــم اســت؛ ایــن فقــط ایــن نیســت کــه مــا یــک آدم غافــل یــا بی نمــاز را بــه نمــاز 
می کشــانیم؛ ایــن معنایــش ایــن اســت کــه مــا داریــم پایه هــای یــک حرکــت عظیــم جهانــی را کــه نظــام 
جمهــوری اســامی ســتون مســتحکم آن اســت، در میــان انســانها اســتوار می کنیــم. انســانها وقتــی دلشــان 
بــا نمــاز انــس گرفــت و از طریــق نمــاز بــا خــدای متعــال مأنــوس و آشــنا شــدند، بــه طور طبیعــی گناهــان از 
اینهــا دور می شــود؛ دلهایشــان نســبت بــه گنــاه حســاس می شــود و آن حالــت تقوایــی کــه در شــرع مقــدس 
قــواِم دینــداری اســت، بتدریــج در انســان حاصــل می شــود. مســأله ی نمــاز ایــن اســت. لــذا مــا اوالً از همــه ی 
دوســتان بــه خصــوص از شــخص آقــای قرائتــی کــه واقعــاً تــاش مجدانــه ای و مخلصانــه ای در ایــن راه انجــام 

دادنــد و کســانی کــه بــا ایشــان همــکاری کردنــد، صمیمانــه تشــکر می کنیــم.

لزوم استفاده از ابزارهای مفید تبلیغ برای ترویج و تبیین نماز
 ثانیــاً تأکیــد می کنیــم ایــن کار را نیمــه کاره نگذاریــد؛ میــان راه خســته نشــوید. ایــن، بــرای همیشــه اســت؛ 
ایــن کاری اســت کــه بــه طــور مســتمر بایــد ادامــه داشــته باشــد؛ ایــن مثــل خــود نمــاز کــه تعطیل بــردار 
ــی دارد و خیلــی چیزهــا انســان را غافــل  ــرد؛ چــون غفلــت انســان موجبــات فراوان نیســت، توقــف نمی پذی
می کنــد. بــرای اینکــه بــا ایــن غفلــت مبــارزه بشــود، نمــاز الزم اســت؛ صبــح، نمــاز؛ ظهــر، نمــاز؛ شــب، نمــاز؛ 
نافلــه، فریضــه. بــه اهمیــت نمــاز، بــه تأثیــر نمــاز، بــه شــرائط معنــوی نمــاز بایــد مــردم را آشــنا کــرد و از 

همــه ی ابزارهــای مفیــد تبلیــغ بایســتی در ایــن راه اســتفاده کــرد.
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مواظب باشیم جسم نماز از روح نماز خالی نماند 

نماز، کلیدی ترین عنصر اصالح فرد و جامعه 
نفسانیات عامل ایجاد مفاسد در عالم

ذکر خدا مهار کننده نفسانیات در انسان
ایجاد امنیت در جامعه و فرد با ترویج اهمیت اقامه نماز 

توجه در نماز
توجه به روح نماز در ترویج و تعلیم نماز در جامعه

توجه به قالب نماز الزمه حضور و توجه در نماز
اهمیت مالحظه و دقت در ادای نماز

ضرورت اهمیت دادن جامعه جوان به نماز
ویژگی های نمازخوب و ترویج آن

توجه به ایجاد مساجد درکنار کارهای عمرانی بزرگ
لحاظ نمودن زمان اقامه نماز در حرکت قطارها و پروازها

آبادی مساجد نشانه توجه به اقامه نماز در کشور



نمــــاز

مواظب باشیم جسم نماز از روح نماز خالی نماند * 

نماز، کلیدی ترین عنصر اصالح فرد و جامعه 
ــم در  ــا می بینی ــی م ــج نمــاز، ناشــی اســت از اهمیــت خــود نمــاز. وقت ــه ی نمــاز و تروی ــت کار اقام اهمی
شــرع مقــدس اســام ایــن همــه راجــع بــه نمــاز - چــه در قــرآن، چــه در کلمــات نبــی مکــرم، چــه در 
فرمایشــات معصومیــن - ترغیــب و تشــویق و اهتمــام نشــان داده شــده، کشــف میکنیــم کــه ایــن نمــاز 
ــان،  ــی انس ــردی و اجتماع ــی و ف ــمی و روح ــای جس ــِر بیماری ه ــای درمانگ ــه ی داروه ــن مجموع در بی
ــه ی  ــاب از هم ــرعی، اجتن ــات ش ــه ی واجب ــت. هم ــر اس ــن عناص ــی از اصلی تری ــا یک ــی ی ــر اصل آن عنص
محرمــات، تشــکیل دهنــده ی مجموعــه ای اســت از داروی تجویــز شــده ی از ســوی پــروردگار بــرای تقویــت 
ــن  ــا در ای ــرد - منته ــه، اصــاح ف ــا و آخــرت انســان - اصــاح جامع ــور دنی ــه ی روحــی و اصــاح ام بنی
ــر  ــن عناص ــِن ای ــاز کلیدی تری ــت نم ــود گف ــاید بش ــه ش ــتند ک ــدی هس ــر کلی ــی از عناص ــه بعض مجموع
اســت. »الّذیــن ان مّکّناهــم فــی االرض اقامــوا الّصلــوة«.1 مؤمنــان، مجاهــدان راه خــدا، ایثارگــران طریــق 
تحکیــم معــارف الهــی ایــن جوری انــد کــه وقتــی »ان مّکّناهــم فــی االرض«؛ وقتــی مــا اینهــا را در زمیــن 
متمکــن کردیــم، قــدرت را بــه اینهــا ســپردیم، خیلــی کارهــا بایــد انجــام بدهنــد: اســتقرار عدالــت، ایجــاد 
چــه، چــه، امــا اولْ چیــزی کــه وجــود دارد: »اقامــوا الّصلــوة«؛ نمــاز را اقامــه میکننــد. چــه رازی اســت در 

ایــن نمــاز کــه اقامــه ی آن اینقــدر مهــم اســت؟

نفسانیات عامل ایجاد مفاسد در عالم
دربــاره ی نمــاز خیلــی بحــث شــده اســت. هــر انســانی در درون خــود یــک نفــس ســرکش دارد، یــک پیــل 

*. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفدهمین اجاس نماز 1387/08/29
1. حج: ۴1
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مســت کــه اگــر مراقبــش بودیــد، بــا چکــش مرتــب بــر ســر او کوبیدیــد، او شــما را بــه هاکــت نخواهــد 
ــد.  ــد ش ــما خواه ــه ی پیشــرفت ش ــس انســانی مای ــن نف ــد شــد و همی ــرل خواه ــار او کنت انداخــت؛ رفت
نفــس، مجموعــه ی غرائــز انســانی اســت کــه اگــر ایــن غرائــز درســت کنتــرل شــوند، در راه صحیــح بــه کار 
گرفتــه شــوند، درســت اعمــال شــوند، انســان را بــه اوج کمــال خواهنــد رســاند. اشــکال ایــن اســت کــه 
مســتی میکننــد. بایســتی یــک کنتــرل کننــده ای وجــود داشــته باشــد. اگــر ظلــم در دنیــا هســت، ناشــی 
از بدمســتی غرائــز و نفســانیات یــک یــا چنــد نفــر یــا یــک مجموعــه اســت؛ اگــر فحشــاء در دنیــا هســت، 
همیــن جــور؛ اگــر اهانــت بــه انســان و پامــال کــردن کرامــت انســان در دنیــا وجــود دارد، همیــن جــور؛ 
ــر روی  اگــر فقــر در دنیــا هســت، بخــش عظیمــی از جامعــه ی بشــری دچــار محرومیــت از نعــم الهــی ب
زمیننــد، بــه خاطــر همیــن اســت. نفســانیاِت مجموعــه ی ســتمگر، ظلــم را بــه وجــود مــی آورد. مجموعــه ی 
مســتکبر، اســتضعاف را بــه وجــود مــی آورد. مجموعــه ی تمامت خــواه و فزونی طلــب و بی رحــم، فقــر را بــه 
وجــود مــی آورد، گرســنگی را بــه وجــود مــی آورد. ایــن نفســانیات اســت کــه ایــن همــه مفاســد در عالــم از 
اوِل تاریــخ تــا امــروز وجــود داشــته و هرچــه انســان در بــه کارگیــرِی توانائی هــای گوناگونــی کــه خــدا در او 
بــه ودیعــت گذاشــته، جلوتــر رفتــه، ایــن کمتــر نشــده، بیشــتر شــده؛ »چــو دزدی بــا چــراغ آیــد گزیده تــر 
بــرد کاال«.2 آن ظالمــی کــه بمــب اتــم دارد، فــرق میکنــد بــا آن ظالمــی کــه فقــط بــا شمشــیر میجنگــد. 

ــر شــده اند. ــرای انســانها خطرناک ت ــن نفســانیات ب ای

ذکر خدا مهار کننده نفسانیات در انسان
یــک چنیــن چیــزی در وجــود انســانها هســت. همــه ی انســانها مبتــا بــه ایــن پیــل مســت در درون وجــود 
خودشــان هســتند کــه بایــد ایــن را مهــار کننــد. ایــن مهــار بــا ذکــر خداســت؛ بــا یــاد خداســت؛ بــا پنــاه 
بــردن بــه خداســت؛ بــا احســاس نیــاز بــه پــروردگار اســت؛ بــا احســاس حقــارت خــود در مقابــل عظمــت 
الهــی اســت؛ بــا احســاس زشــتی های خــود در مقابــل جمــال مطلــق حــق متعــال اســت. اینهــا همــه اش 
ناشــی از ذکــر اســت. انســانی کــه باتقواســت، یعنــی مراقــب خــودش هســت و متذکــر هســت، منشــأ شــر 
و ظلــم و فســاد و طغیــان و بــدی بــه ایــن و آن نمیشــود. آن ذکــر الهــی  مرتــب دارد او را نهــی میکنــد؛ 
ــه اینکــه دســت و پــای  ــاز میــدارد: »الّصلــوة تنهــی«. »تنهــی« یعنــی نهــی میکنــد، ن مرتــب دارد او را ب
ــاء و  ــن الفحش ــی ع ــوة تنه ــد »الّصل ــال میکنن ــی خی ــدازد. بعض ــز را از کار می ان ــدد؛ غرائ ــان را میبن انس
المنکــر«،3 معنایــش ایــن اســت کــه اگــر نمــاز خوانــدی، دیگــر فحشــا و منکــر از بیــن خواهــد رفــت؛ نــه، 
معنایــش ایــن اســت کــه وقتــی نمــاز میخوانــی، آن واعــظ درونــِی تــو کــه بــا نمــاز جــان گرفتــه، او مرتــب 
بــه تــو از بــدِی فحشــاء و منکــر میگویــد. و گفتــن و تکــرار کــردن و بــر دل فــرو خوانــدن، طبعــاً اثــر دارد 
و دل را خاضــع و خاشــع میکنــد. لذاســت می بینیــد نمــاز تکــرار بایــد شــود. روزه، ســالی یــک بــار؛ حــج، 

عمــری یــک بــار؛ نمــاز، هــر روز چنــد بــار بایــد تکــرار شــود. اهمیــت نمــاز اینجاســت.

2. سنائی غزنوی
3. عنکبوت: ۴5
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ایجاد امنیت در جامعه و فرد با ترویج اهمیت اقامه نماز 
ــر  ــا ســطح حاکمیــت ب ــا ســطح جامعــه و ت اگــر نمــاز خواندیــم، از درون انســان، از دل انســان بگیریــد ت
جامعــه - هرچــه ایــن جامعــه بــزرگ باشــد - بــه برکــت نمــاز امــان پیــدا میکنــد، امنیــت پیــدا میکنــد. دل 
انســان امنیــت پیــدا میکنــد، جســم انســان امنیــت پیــدا میکنــد، جامعــه ی انســان امنیــت پیــدا میکنــد. 
نمــاز خاصیتــش ایــن اســت؛ اقامــه ی صــاة در جامعــه ایــن اســت. اینــی کــه ایــن همــه تأکیــد شــده، 
کار شــما ایــن اســت؛ شــما ســتادهای اقامــه ی نمــاز و ســتادهای ترویــج نمــاز در هــر نقطــه ای از نقــاط 
کشــور، در هــر قشــری از اقشــار و مهمتــر از همــه در مجموعــه ی جوانــان نخبــه و دانشــجو. ایــن معنایــش 
کشــاندن جامعــه بــه ایــن حالــت ذکــر همگانــی اســت. همــگان متذکــر باشــند؛ کوچــک، بــزرگ، زن، مــرد، 
مســئول دولتــی، غیــر مســئول دولتــی، شــخصی کــه بــرای خــودش کار میکنــد، شــخصی کــه بــرای یــک 
جماعتــی کار میکنــد، اینهــا وقتــی متذکــر پــروردگار بودنــد، کارهــا ســامان پیــدا میکنــد. بیشــتِر گناهــان 

مــا از غفلــت ســر میزنــد. ایــن نمــاز بــه طــور دائــم تکــرار میشــود.

توجه در نماز
 در ایــن زمینه هــا حــرف زیــاد زده انــد، مــا هــم بارهــا عــرض کرده ایــم؛ نمــاز جســمی دارد و روحــی. بــه 
ایــن بایــد توجــه بشــود. یعنــی تــک تــک مــا، خــود مــن و دیگــران بایــد بــه ایــن توجــه کنیــم. نمــاز قالبــی 
دارد و مضمونــی؛ جســمی دارد و روحــی. مواظــب باشــیم جســم نمــاز از روح نمــاز خالــی نمانــد. نمیگوئیــم 
جســم بــی روح نمــاز هیــچ اثــری نــدارد؛ چــرا، باالخــره یــک اثرکــی دارد؛ امــا آن نمــازی کــه اســام و قــرآن 
و شــرع و پیغمبــر و ائمــه )علیهم الّســام( ایــن همــه روی آن تأکیــد کردنــد، نمــازی اســت کــه جســم و 
روحــش هــر دو کامــل باشــد. ایــن جســم هــم متناســب بــا همــان روح فراهــم شــده؛ قرائــت دارد، رکــوع 
دارد، ســجود دارد، بــه خــاک افتــادن دارد، دســت بلنــد کــردن دارد، بلنــد حــرف زدن دارد، آهســته حــرف 
زدن دارد. ایــن تنــوع بــرای پوشــش دادن بــه همــه ی آن نیازهائــی اســت کــه بــه وســیله ی نمــاز بایســتی 
ــه  ــرآورده شــود کــه هــر کــدام رازی در جــای خــود دارد و مجموعــه ی اینهــا، قالــب و شــکل نمــاز را ب ب
وجــود مــی آورد. ایــن شــکل خیلــی مهــم اســت، لیکــن روح ایــن نمــاز توجــه اســت؛ توجــه. بدانیــم چــه کار 

داریــم میکنیــم. نمــاز بی توجــه - همــان طــور کــه عــرض کــردم - اثــرش کــم اســت.
شــما از یــک تکــه المــاس چنــد قیراطــِی خیلــی ارزشــمند دو جــور میتوانیــد اســتفاده کنیــد. یــک جــور 
ایــن اســت کــه مثــل یــک المــاس، مثــل یــک ســنگ قیمتــی از آن اســتفاده کنیــد، یکــی هــم ایــن اســت 
ــد  ــرازو بگذاری ــو ت ــی ت ــد گرم ــه جــای ســنگ چن ــد و ب ــه کار ببری ــرازو ب ــوان ســنگ ت ــه عن ــه آن را ب ک
ــا چــه جــور  ــن هــم اســتفاده ی از المــاس اســت؛ ام ــه بکشــید! ای ــا زردچوب ــل ی ــًا فلف ــش مث و در مقابل
اســتفاده ای؟! ایــن مثــل تضییــع المــاس اســت. البتــه بــاز هــم بــا شکســتن المــاس فــرق دارد؛ بــاز هــم 
ــر اســت؛ امــا اســتفاده ی از المــاس هــم ایــن نیســت کــه آدم او را ســنگ  همین قــدر، شکســتن از او بدت
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تــرازو قــرار بدهــد و بــا او فلفــل و زردچوبــه وزن کنــد. بــا نمــاز مثــل الماســی کــه ســنگ تــرازو کرده ایــم، 
نبایــد رفتــار کنیــم. نمــاز خیلــی ذی قیمــت اســت.

توجه به روح نماز در ترویج و تعلیم نماز در جامعه
ــد -  ــرض بفرمائی ــم - ف ــه؛ مســواک میزنی ــادات روزان ــه ی ع ــد، مثــل بقی ــت انســان نمــاز میخوان ــک وق ی
ورزش میکنیــم، همیــن جــور نمــاز هــم میخوانیــم در وقــت. یــک وقــت نــه، انســان نمــاز میخوانــد، بــا ایــن 
احســاس کــه میخواهــد حضــور در محضــر پــروردگار پیــدا کنــد. ایــن یــک جــور دیگــر اســت. مــا همیشــه 
در محضــر پروردگاریــم؛ خــواب باشــیم، بیــدار باشــیم، غافــل باشــیم، ذاکــر باشــیم. لیکــن یــک وقت هســت 
ــا طهــارت  ــا طهــارت جســم، ب کــه شــما وضــو میگیریــد، تطهیــر میکنیــد، خودتــان را آمــاده میکنیــد، ب
ــم. مــا در نمــاز بایــد  ــا طهــارت معنــوِی ناشــی از وضــو و غســل میرویــد خدمــت پــروردگار عال لبــاس، ب
یــک چنیــن احساســی داشــته باشــیم. رفتیــم خدمــت پــروردگار، عــرض کردیــم؛ بــا ایــن حــال وارد نمــاز 
بایــد شــد؛ خــود را در مقابــل خــدا بایــد احســاس کــرد؛ مخاطــب بایــد داشــت در نمــاز. وااّل صــرف اینکــه 
یــک امواجــی را کــه ناشــی از کلمــات و حــروف هســت، در فضــا منتشــر کنیــم، ایــن آن چیــزی نیســت کــه 
از مــا خواســته شــده. میشــود همینطــور گفــت: »الحمــد للَّ رّب العالمیــن. الّرحمــن الّرحیــم. مالــک یــوم 
الدیــن ...« و امواجــش را منتشــر کنیــم. همیــن را میشــود بــا قرائــت خــوب هــم خوانــد، امــا بی توجــه، کــه 
بــاز هــم همــان منتشــر کــردن امــواج صوتــی اســت در هــوا. ایــن، آن چیــزی نیســت کــه از مــا خواســته 
شــده. از مــا خواســته شــده کــه در حــال نمــاز دلمــان را ببریــم بــه پیشــگاه پــروردگار؛ از دلمــان حــرف 
بزنیــم، بــا دلمــان حــرف بزنیــم؛ اینهــا مهــم اســت. ایــن را در وضــع ترویــج نمــاز، در نمــازی کــه خــود مــا 

میخوانیــم، نمــازی کــه بــه دیگــران تعلیــم میدهیــم، ایــن نکتــه ی روح نمــاز را بایــد توجــه کنیــم.

توجه به قالب نماز الزمه حضور و توجه در نماز
ــت،  ــن اس ــر ای ــد اگ ــال کن ــان خی ــه انس ــد. اینک ــت نمی آی ــه دس ــم ب ــم ه ــدون جس ــن روح ب ــه ای البت
می نشــینم صــد بــار ذکــر میگویــم و مثــًا نمــاز دیگــر نمیخوانــم، نــه. همیــن جــور کــه عــرض کردیــم، 
آن جســم، آن کالبــد، بــا توجــه بــه نیازهــای تأمین شــونده ی بــه وســیله ی ایــن روح تنظیــم شــده اســت. 
ــت،  ــب نیس ــتند؛ واج ــی را گذاش ــک خصوصیات ــاز ی ــف نم ــاالت مختل ــرای ح ــات ب ــد در روای ــذا ببینی ل
مســتحب اســت. در وقــت ایســتادن بــه کجــا نــگاه کنیــد؛ در وقــت ســجده کــردن بــه کجــا نــگاه کنیــد؛ در 
وقــت رکــوع، بعضــی از روایــات دارد، چشــمتان را ببندیــد؛ بعضــی روایــات دارد بــه جلــو نــگاه کنیــد؛ ایــن 

خصوصیــات همــه کمــک میکنــد بــه آن حالــت حضــور و توجهــی کــه بــرای انســان الزم اســت.

اهمیت مالحظه و دقت در ادای نماز
حــاال اهمیــت نمــاز کــه واقعــاً بــرای مــا توصیفــش هــم شــاید ممکــن نباشــد. امــام صــادق )علیه الّســام( در 
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بیمــارِی رحلــت بــه وصیّ شــان میفرماینــد کــه: »لیــس مّنــی مــن اســتخّف بالّصلــوة«؛۴ از مــا نیســت کســی 
کــه نمــاز را ســبک بشــمارد. اســتخفاف یعنــی ســبک شــمردن، کم اهمیــت شــمردن. حــاال ایــن نمــاِز بــا 
همــه ی ایــن خصوصیــات، بــا همــه ی ایــن فضائــل، چقــدر از انســان وقــت میگیــرد؟ نمــاز واجــب مــا - ایــن 
هفــده رکعــت - اگــر انســان بخواهــد بــا دقــت  و بــا قــدری ماحظــه بخوانــد، فــرض کنیــد ســی و چهــار 
دقیقــه وقــت میگیــرد،  وااّل کمتــر وقــت خواهــد گرفــت. مــا گاهــی اوقــات میشــود کــه پــای تلویزیــون 
ــات،  ــات، تبلیغ ــم تبلیغ ــل از آن، دائ ــته ایم و قب ــت نشس ــه ی ماس ــورد عاق ــه م ــه ای ک ــار برنام در انتظ
تبلیغــات - بیســت دقیقــه، پانــزده دقیقــه - کــه هیــچ کــدام هــم بــه درد مــا نمیخــورد، می نشــینیم گــوش 
میکنیــم و بیســت دقیقــه وقتمــان را از دســت میدهیــم، بــرای خاطــر آن برنامــه ای کــه میخواهیــم. بیســت 
ــوس میشــویم، منتظــر  ــا اینجــوری اســت. منتظــر تاکســی میشــویم، منتظــر اتوب ــی م ــای زندگ دقیقه ه
رفیقمــان میشــویم کــه بیایــد جائــی برویــم، منتظــر اســتاد میشــویم کــه ســر کاس دیــر کــرده، منتظــر 
منبــری میشــویم کــه دیــر بــه مجلــس رســیده؛ همــه ی اینهــا - ده دقیقــه، پانــزده دقیقــه، بیســت دقیقــه 
- بــه هــدر میــرود. خــوب، ایــن بیســت دقیقــه و بیســت و پنــج دقیقــه و ســی دقیقــه را بــرای نمــاز - ایــن 

عمــل راقــی، ایــن عمــل بــزرگ - مصــرف کــردن مگــر چقــدر اهمیــت دارد.

ضرورت اهمیت دادن جامعه جوان به نماز
ــا نمــاز دلــش روشــن  ــه نمــاز اهمیــت داد. جــوان ب ــد ب در جامعــه ی جــوان کشــور بیــش از دیگــران بای
میشــود، امیــد پیــدا میکنــد، شــادابی روحــی پیــدا میکنــد، بهجــت پیــدا میکنــد. ایــن حــاالت بیشــتر مــال 
جوانهاســت، بیشــتر مــال موســم جوانــی اســت؛ میتوانــد لــذت ببــرد. و اگــر خــدا بــه مــن و شــما توفیــق 
بدهــد، نمــازی بخوانیــم کــه بــا توجــه باشــد، خواهیــم دیــد کــه انســان در هنــگام توجــه بــه نمــاز از نمــاز 
ســیر نمیشــود. انســان وقتــی بــه نمــاز توجــه پیــدا کنــد، آن چنــان لذتــی پیــدا میکنــد کــه در هیــچ یــک 
ــالت در  ــاز، کس ــه نم ــی ب ــه اســت. بی توجه ــر توج ــن در اث ــدارد. ای ــود ن ــذت وج ــن ل ــادی ای ــذ م از لذائ
حــال نمــاز، از خصوصیــات منافقیــن اســت - نــه اینکــه حــاال هــر کســی در حــال نمــاز کســالت داشــت، 
ــن بشــناس. در  ــا را از ای ــد اینه ــد و میگوی ــی میکن ــرآن معرف ــه - خــدا منافقیــن را در ق ــق اســت؛ ن مناف
زمــان پیغمبــر منافقینــی بودنــد کــه بــرای خاطــر ایــن و آن نمــاز میخواندنــد و در دل بــه نمــاز اعتقــادی 
ــی کســی طــرف خطــاب  ــه، وقت ــاس«.5 بل ــون الّن ــوا کســالی یرائ ــوة قام ــی الّصل ــوا ال نداشــتند. »و اذا قام
نــدارد، بــا خــدا حــرف نمیزنــد، خســته میشــود و برایــش یــک کار طوالنــی بــه نظــر می آیــد. چهــار رکعــت 
نمــاز کــه چهــار دقیقــه، پنــج دقیقــه طــول میکشــد، بــرای او یــک زمــان طوالنــی بــه نظــر می آیــد؛ در 
حالــی کــه چهــار دقیقــه مگــر چقــدر اســت؟ انســان اگــر در ایــن حالــت بــا خــدا طــرف خطــاب بشــود، 
ــد  ــش میخواه ــغ میخــورد، افســوس میخــورد و دل ــرق گذشــت؛ دری ــل ب ــه مث ــد ک ــد دی ــت خواه آن وق

ــود. ــر بش طوالنی ت

د 
مان

ی ن
خال

از 
 نم

وح
ز ر

ز ا
ما

م ن
س

 ج
یم

اش
ب ب

واظ
م

۴. علل الشرایع، ج 2، ص 356
5. نساء: 1۴2



ضوع "نماز"
شتر درباره مو

مطالعه بی

80

نمــــاز

ویژگی های نمازخوب و ترویج آن
ایــن معنــا را در جوانهــا، ترویــج کنیــد. جوانهــا اگــر از حــاال عــادت کننــد بــه نمــاز خــوب، وقتــی بــه ســن 
ــا آدمــی کــه عــادت  ــدن برایشــان دیگــر مشــکل نیســت. در ســنین م ماهــا رســیدند، نمــاز خــوب خوان
ــه از  ــرای آنک ــا مشــکل اســت. ب ــدن ممکــن اســت، ام ــاز خــوب خوان ــاز خــوب، نم ــه نم ــرده باشــد ب نک
جوانــی عــادت کــرده بــه اینکــه خــوب نمــاز بخوانــد؛ یعنــی نمــاز بــا توجــه - نمــاز خــوب معنایــش نمــاز 
ــب؛ قلبــش در محضــر  ــا حضــور قل ــا توجــه، ب ــت خــوب نیســت؛ یعنــی نمــاِز ب ــا صــدای خــوش و قرائ ب
پــروردگار حاضــر باشــد؛ از دل و بــا دل حــرف بزنــد - آن وقــت ایــن ســجیه ی او میشــود و دیگــر برایــش 

زحمــت نــدارد؛ تــا آخــر عمــر همینجــور خــوب نمــاز میخوانــد.

توجه به ایجاد مساجد درکنار کارهای عمرانی بزرگ
یــک نکتــه ای را آقــای قرائتــی االن اشــاره کردنــد، قبــًا هــم مکــرر گفته انــد، مــا هــم گفته ایــم؛ در مــورد 
ــت اینجــا تشــریف  ــد دوســتانی کــه از دول ــن را بای ــه در مراکــز پرجمعیــت. ای ــود مســجد و نمازخان کمب
ــه ی  ــد. هم ــرح کنی ــد مط ــور ج ــه ط ــت ب ــد - در دول ــریف داری ــا تش ــه اینج ــرم ک ــد - وزرای محت دارن
کارهــای مهندســی بــزرگ بایســتی یــک پیوســت مســجد و نمازخانــه داشــته باشــد. وقتــی متــرو طراحــی 
میکنیــم، بــرای ایســتگاه متــرو، مســجد در آن ماحظــه شــود؛ ایســتگاه قطــار طراحــی میکنیــم، فــرودگاه 
طراحــی میکنیــم، مســجد در آن حتمــاً دیــده شــود. شــهرک طراحــی میکنیــم، مســجد در مراکــز الزم کــه 
ممکــن اســت بیــش از یکــی الزم باشــد، در او حتمــاً ماحظــه شــود. آیــا ممکــن اســت مــا یــک شــهرک را 
طراحــی کنیــم، خیابان کشــِی او را فرامــوش کنیــم؟ میشــود شــهرِک بــدون خیابــان؟ بــا ایــن چشــم بایــد 
ــد  ــدارد. وقتــی انبوه ســازان ســاختمان میخواهن ــدون مســجد معنــی ن ــگاه کــرد. شــهرک ب ــه مســجد ن ب
ــر  ــه مجــوز ب ــد ک ــه میدهن ــه ارائ ــرای انبوه ســازی و ســاختمان بســازند، در نقشــه ای ک ــد ب مجــوز بگیرن

اســاس او صــادر میشــود، بایــد نمازخانــه دیــده شــود. مــا بایــد بــا نمازخانــه اینجــوری برخــورد کنیــم.

لحاظ نمودن زمان اقامه نماز در حرکت قطارها و پروازها
اشــاره کردنــد بــه پروازهــا؛ نــه فقــط پروازهــای حــج، در پروازهــای گوناگــون - داخلــی، خارجــی، دوردســت 
ــل از  ــکان دارد قب ــر ام ــود. اگ ــاز بش ــئله ی نم ــت مس ــاً رعای ــد، حتم ــش میده ــاز را پوش ــت نم ــه وق - ک
پــرواز و بعــد از پــرواز، وقــت نمــاز وجــود داشــته باشــد؛ اینجــور نباشــد کــه مثــًا فــرض بفرمائیــد از قبــل 
ــه، برنامــه را جــوری تنظیــم کننــد کــه  ــه مقصــد برســند؛ ن از اذان صبــح راه بیفتنــد و بعــد از آفتــاب ب
مــردم بتواننــد نمازشــان را بخواننــد؛ یــا قبــل، یــا بعــد. اگــر امــکان نــدارد - گاهــی ضرورتهائــی از لحــاظ 
پروازهــای داخلــی، خارجــی، خطــوط هوائــی، پیــدا میشــود کــه امــکان نــدارد - در داخــل هواپیمــا امکانــات 
نمــاز خوانــدن را فراهــم کننــد کــه البتــه کامــًا میشــود قبلــه را تشــخیص داد؛ یعنــی خلبانهــا واردنــد، 



81

نمــــاز

میفهمنــد، میداننــد؛ تــا افــرادی کــه مایلنــد در داخــل هواپیمــا نمــاز بخواننــد، بتواننــد. البتــه مســئله ی 
حرکــت قطارهــا هــم بــه طریــق اولــی اینجــور اســت.

امــروز در کشــور مــا ایــن جهــات قابــل مقایســه ی بــا قبــل از انقــاب نیســت. شــماها اغلــب قبــل از انقــاب 
را یادتــان نیســت. عجیــب بــود! هــم اینجــا، هــم بعضــی جاهــای دیگــر. مــا عــراق رفتــه بودیــم، یــک ســفر 
ــرای نمــاز صبــح، توقــف نکــرد؛ یعنــی اصــًا نمیشــد؛ جــوری  عتبــات مشــرف شــدیم، هــر کار کردیــم ب
تنظیــم کــرده بودنــد کــه نمیشــد. و بنــده مجبــور شــدم از اواخــر قطــار - کــه نزدیــک ایســتگاه یــا اوائــل 
ایســتگاه بــود - خــودم را از پنجــره بینــدازم بیــرون، کــه بتوانــم نمــاز بخوانــم؛ چــون در داخــل قطــار کثیف 
بــود و نمیشــد نمــاز خوانــد. بــه هــر حــال، ایــن چیزهــا هیــچ رعایــت نمیشــد. حــاال خیلــی تفــاوت کــرده؛ 

منتهــا بیــش از اینهــا انتظــار هســت. اهمیــت نمــاز بایــد معلــوم باشــد.

آبادی مساجد نشانه توجه به اقامه نماز در کشور
ــتانها، در  ــرم در شهرس ــون محت ــت و روحانی ــه ی جماع ــه، ائم ــه ی جمع ــان ائم ــه آقای ــرر ب ــا، مک ــا باره م
تهــران توصیــه کردیــم کــه مســاجد بایــد آبــاد باشــد؛ صــدای اذان بایــد از مســاجد بلنــد شــود. بایــد همــه 
نشــانه های توجــه بــه نمــاز و اقامــه ی نمــاز را در شــهر اســامی - بخصــوص در شــهرهائی مثــل تهــران و 
شــهرهای بــزرگ کشــور - ببیننــد، بایــد احســاس کننــد؛ هــم مــردم خودمــان، هــم کســانی کــه وارد ایــن 
شــهرها میشــوند. نشــانه های اســامی بایــد واضــح و آشــکار باشــد؛ کمــا اینکــه در مهندســی های مــا بایــد 
نشــانه های اســامی آشــکار باشــد. صهیونیســتها هــر نقطــه ی دنیــا کــه خواســتند یــک ســاختمانی بســازند، 
ــان  ــد. کار سیاسی ش ــت کنن ــش تثبی ــوری روی ــد یکج ــعی کردن ــتاره ی داوود را س ــس س ــت نح آن عام
اینجــوری اســت. مــا مســلمانها نشــانه های اســامی و مهندســی اســامی را بایــد در همــه ی کارهایمــان، 

از جملــه در بــاب مهندســی بایســتی مراعــات کنیــم.
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دسترسی آسان به مسجد، نیاز ضروری مؤمنان، جوانان 
و نوجوانان 

مسجد زیباترین و پرمغزترین ابتکارهای اسالم
محروم نکردن خود از برکات عظیم مسجِد طراز اسالمی 

بنای مسجد و حضور روحانی شایسته در آن
وظیفه ی همگانی نسبت به مساجد
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دسترسی آسان به مسجد، نیاز ضروری مؤمنان... *

مسجد زیباترین و پرمغزترین ابتکارهای اسالم
پدیــد آوردن هویتــی بــه نــام مســجد، نخســت در قبــا و ســپس در مدینــه، در شــمار زیباتریــن و پرمغزترین 
ابتکارهــای اســام در آغــاز تشــکیل جامعــه ی اســامی اســت: خانــه ی خــدا و خانــه ی مــردم؛ خلــوت اُنــس 
بــا خــدا و جلــوت حشــر بــا مــردم، کانــون ذکــر و معــراج معنــوی و عرصــه ی علــم و جهــاد و تدبیــر دنیــوی؛ 
ــه هم پیوســته ئی اســت کــه تصویــر مســجد اســامی و  جایــگاه عبــادت و پایــگاه سیاســت، دوگانه هــای ب
فاصلــه ی آن بــا عبادتگاه هــای رائــج ادیــان دیگــر را نمایــان میســازد. در مســجد اســامی، شــور و بهجــت 
عبــادت خالــص بــا نشــاط زندگــی پــاک و خردمندانــه و ســالم، در هــم می آمیــزد و فــرد و جامعــه را بــه 
طــراز اســامی آن نزدیــک می کنــد. مســجد، مظهــر آمیختگــی دنیــا و آخــرت و پیوســتگی فــرد و جامعــه 

در دیــدگاه و اندیشــه ی مکتــب اســام اســت.

محروم نکردن خود از برکات عظیم مسجِد طراز اسالمی 
ــردد.  ــز می گ ــئولیت، لبری ــاس مس ــوق و احس ــد و از ش ــجد می تپ ــرای مس ــا ب ــای م ــگاه، دل ه ــن ن ــا ای ب
امــروز در میــان مســاجد مــا کــم نیســتند آنهائــی کــه می تواننــد نمائــی از ایــن تصویــر زیبــا و شــوق انگیز 
را بــه نمایــش درآورنــد. حضــور نســل جــوان پاک نهــاد مــا و حضــور روحانیــون و معلمــان آگاه و دلســوز، 
مســجدهائی را بــه درســتی، کانــون ذکــر و عبــادت و اندیشــه و معرفــت ســاخته و یادهــای عزیــز و گرانبهــا 
را در دلهــای مــا برانگیختــه اســت. لیکــن تــا ایــن وظیفــه بــه تمــام و کمــال گــزارده نشــود، هیچیــک از 
مــا نبایــد و نمی توانیــم خطــری را کــه از کمبــود مســجد یــا ضعــف و نارســائی مســاجد، جامعــه و جوانــان 

*. پیام به نوزدهمین اجاس سراسری نماز 1389/07/18
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ــه  ــی ک ــرکات عظیم ــود را از ب ــم و خ ــل بمانی ــد، غاف ــد می کن ــده را تهدی ــل های آین ــا و نس و خانواده ه
مســجِد طــراز اســامی بــه کشــور و نظــام و مــردم هدیــه میکنــد، محــروم ســازیم.

بنای مسجد و حضور روحانی شایسته در آن
ــا وجــود  ــی شایســته در آن اســت. هــم اکنــون ب نخســتین مطلــب مهــم، بنــای مســجد و حضــور روحان
دههــا هــزار مســجد در کشــور، جــای هــزاران مســجد دیگــر در روســتاها، شــهرها، شــهرکها و مجتمع هــای 
ــان مــا  ــان و نوجوان ــه مســجد، نیــاز ضــروری مؤمنــان و جوان ــی اســت. دسترســی آســان ب مســکونی خال
ــتار در  ــک و پرس ــون پزش ــجد، همچ ــوز در مس ــناس و دلس ــد، کارش ــزگار، خردمن ــی پرهی ــت. روحان اس
ــرای  ــش ب ــازی خوی ــد آماده س ــت بای ــان جماع ــت. امام ــجد اس ــات مس ــه ی حی ــتان، روح و مای بیمارس
طبابــت معنــوی را وظیفــه حتمــی خــود بداننــد و مراکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد و حوزه هــای علمیــه 
در همــه  جــا آنــان را یــاری دهنــد. مســاجد بایــد َمــدَرِس تفســیر و حدیــث و منبــِر معــارف اجتماعــی و 
سیاســی و کانــون موعظــه و پــرورش اخــاق باشــد. زمزمــه ی محبــت متولیــان و مدیــران و امنــای مســاجد، 
ــد  ــیجی بای ــای بس ــان و روحیه ه ــور جوان ــد. حض ــتاق کن ــذوب و مش ــان را مج ــاک جوان ــای پ ــد دله بای
محیــط مســجد را زنــده و پرنشــاط و آینده پــو و لبریــز از امیــد ســازد. میــان مســجد و مراکــز آموزشــی در 
هــر محــل، همــکاری و پیونــد تعریــف شــده و شایســته  ای برقــرار گــردد. چــه نیکوســت کــه دانــش آمــوزان 
برجســته و ممتــاز در هــر محــل، در مســجد و در برابــر چشــم مــردم و از ســوی امــام جماعــت، تشــویق 
ــه موفقیتهــای  ــا کســانی کــه ب ــا جوانانــی کــه ازدواج میکننــد، ب شــوند. مســجد بایــد رابطــه ی خــود را ب
علمــی و اجتماعــی و هنــری و ورزشــی دســت می یابنــد، بــا صاحــب هّمتانــی کــه کمــک بــه دیگــران را 
ــد  ــا نوزادانــی کــه متول ــا غمدیدگانــی کــه غمگســاری می جوینــد، و حتــی ب وجهــه ی همــت میســازند، ب
میشــوند، برقــرار و مســتحکم کنــد. مســجد بایــد در هــر منطقــه و محــل؛ مأمــن و مایــه ی خیــر و برکــت 
باشــد و بــه طریــق اولــی، وســیله ی زحمــت و آزار مجــاوران نگــردد. پخــش صداهــای آزاردهنــده بویــژه در 
شــب و هنــگام آســایش مــردم، کاری نــاروا و در مــواردی خــاف شــرع اســت. تنهــا صدائــی کــه بایــد از 

مســجد در فضــا طنیــن بیفکنــد بانــگ اذان بــا صــوت خــوش و دلنــواز اســت.

وظیفه ی همگانی نسبت به مساجد
عمــران مســاجد و پرداختــن بــه آرایه هــای معنــوی و ظاهــری آن، وظیفــه ی همــگان اســت و هــر کســی 
بــه انــدازه ی تــوان و همــت بایــد  در آن ســهیم گــردد. مــردم، شــهرداریها و دســتگاههای دولتــی هــر یــک 
ــد محــور  ــد و میبای ــا و مســئولیت پذیر و پرهیــزگار میتوان ــی دان در آن بایــد ســهمی ایفــاء کننــد و روحان

ایــن منظومــه ی تــاش مقــدس باشــد.
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نمــــاز

تکرار نماز، فرصت و نعمتی که آدمی را از غفلت میرهاند *

انســان، بــه سرشــت و طبیعــت خــود، مشــتاق و نیازمنــِد نیایــش و خشــوع در برابــر خداونــد اســت کــه 
آفریننــده ی همــه ی نیکیهــا و زیبائیهــا اســت؛ و نمــاز، برآورنــده ی ایــن نیــاز اســت. ادیــان الهــی بــا تشــریع 
نمــاز، کام تشــنه ی فطــرت انســان را ســیراب میکننــد و او را از سرگشــتگی و گمراهــی در فــرو نشــاندن 
ــه  ــی اســت ک ــن عطــش طبیعــی نجــات می بخشــند. تکــرار نمــاز در هــر روز و شــب، فرصــت و نعمت ای
آدمــی را از غرقــه شــدن در غفلــت میرهانــد؛ بــه او مجــال حضــور دْل  آگاهانــه در برابــر خــدا می بخشــد؛ 

جــان او را صیقــل میدهــد و گوهــر باطــن او را درخشــان می ســازد.

نماز در مسجد مظهر آمیختگی ذکر با زندگی اجتماعی
ــا ســامان زندگــی اجتماعــی درهــم می آمیــزد معجــزه ی اســام را در  ِذکــر و نمــاز و نیایــش آنــگاه کــه ب
آرایــش منظومــه ی احــکام عبــادِی آن آشــکار میســازد. مســجد، مظهــری از ایــن درهــم  آمیختگــی اســت. 
نمــاز در مســجد و بــا جماعــت مؤمنــان، همگانــی نشســتن بــر ِگــرِد ســفره ی میهمانــی خداونــد اســت، و 

ــازد. ــین تر می س ــر و دل نش ــی را انبوه ت ــت اله ــاِرِش رحم ــود، ب ــن خ ای

مسجد قطب و محور در مکان های اجتماعی
بــه برکــت نمــاز، فضــای مســجد نورانــی و عطرآگیــن میگــردد و ســخن حــق و  آمــوزش دیــن و اخــاق و 
سیاســت در آن بیــش از هــر جــای دیگــر بــر دل و جــان می نشــیند و بــه زندگــی فــرد و جامعــه، ســمت 

و ســوی خدائــی میدهــد.

*. پیام به بیستمین اجاس سراسری نماز 19/07/1390
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مســجد را بــا ایــن نــگاه بایــد نگریســت. روح مســجد، کالبــد زندگــی را پرنشــاط و پرانگیــزه میســازد. در 
هــر جــا ســامان زندگــی اســت، مســجد، مرکــز و کانــون اصلــی اســت. در بنــای شــهر و روســتا، در مدرســه 
و دانشــگاه، در مراکــز جمعیتــی از بازارهــای کســب و کار تــا فرودگاههــا و جاده هــا و پایانه هــای ســفری و 
تــا آسایشــگاهها و بیمارســتانها و بوســتانها و گردشــگاهها، در همــه و همــه بایــد مســجد را همچــون قطــب 

و محــور بنــا نهــاد.

روحانی مسجد عهده دار مدیریت محتوایی و معنوی مسجد
مســجد در همــه جــا بایــد پاکیــزه، زیبــا و آرامبخــش باشــد. مدیریــت محتوایــی و معنــوِی مســجد کــه بــر 
ــه و مســئوالنه، و حتــی عاشــقانه باشــد. حوزه هــای علمیــه  ــد خردمندان ــی مســجد اســت بای دوش روحان

ــد. ــی و طبیعــی دارن ــی ذات ــن طــراز، وظیفه ئ ــی در ای ــرای آماده ســازی روحانیان ب
اگــر مســجد، کیفیــت شایســته ی خــود را بیابــد، هزینه هــای مــادی و معنــوی بســیاری از دوش جامعــه و 

مــردم و مســئوالن برداشــته خواهــد شــد.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


