نماز جماعت
دعوتنامه به دانشگاهیان محترم
دعوت شوندگان هر چه با ارزش تر و عزیزتر باشند دعوت نامه از مقامی باالتر و توسط شخص مهمی برایشاان
ارسال می گردد.
این دعوت نامه از طرف خدا و توسط پیامبر اکرم(ص) برای شما مومنین ارسال شده است.

متن دعوت نامه:
قُلْ لِعِبَادِيَ الََّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصََّلَاةَ
وَارْکَعُوا مَعَ الرََّاکِعِينَ

به بندگان من که ايمان آوردهاند بگو نماز را برپا دارند؛
وهمراه رکوع کنندگان رکوع کنيد (و نماز را با جماعت بگزاريد)؛ (بقره )43 /
(ابراهيم )31 /

مرا بپرست ،و نماز را براي ياد من بپادار؛ (طه )14 /

فَاعْ ُبدْنِي وَأَقِ ِم الصََّلَا َة لِذِکْرِي
وَلَا َيأْتُونَ الصََّلَاةَ إِلََّا وَ ُهمْ کُسَالَى

در نماز کوتاهي نکرده و بي حال نباشند( .توبه )54 /
از صبر و نماز ياري جوئيد؛ (بفره )45 /

وَاسْتَعِينُوا بِالصََّبْرِ وَالصََّلَاةِ
إِنََّ الصََّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ؛

نماز (انسان را) از زشتي ها و گناه بازميدارد( ،عنکبوت )45 /

از شما دانشگاهیان مومن دعوت می شود هر روز ظهر در نماز جماعت که در مسجد امام رضای دانشگاه برگزار
می گردد شرکت فرمایید.
س  :1969آیا برپایی نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمی کار جایز است؟
ج :با توجه به اهميَّت خاص نمازهاي يوميه و تأکيد زيادي که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز
جماعت ،مناسب است کارمندان روشي را اتخاذ کنند که بتوانند در خالل ساعات کار اداري نماز واجب را بهطور جماعت در
اول وقت و در کمترين زمان بخوانند ،ولي بايد بهگونهاي مقدمات اين کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و
وسيلهاي براي به تأخيرانداختن کارهاي مراجعهکنندگان نشود.

(استفتائات مقام معظم رهبري)

به نماز نگوییم کار دارم به کار بگوییم وقت نماز است.
در روايات اسالمي آمده است اگر تعداد نمازگزاران ،بيش از ده نفر باشد ،ثواب آن قابل شمارش نيست.
مي توانيم با حضور گسترده خود در نماز جماعت ،ضمن بهره مندي از برکات فراوان آن ،دانشگاهمان را الگويي براي ديگران
نماييم .

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

