
حجت االسالم بایرامی:

دعوت از 
نمازگزاران برای 
 مشارکت بیشتر 
در امور خیریه

میان  که  نظرسنجی  در 
بخش  شد،  انجام  نمازگزاران 
از  نمازگزاران  از  زیادی 
مسجد  خیریه  فعالیت های 
در  لطفا  نداشتند.  کافی  اطالع 
مورد فعالیت های خیریه مسجد 

توضیحاتی بفرمایید.
در  مسجد  فعالیت های  جمله  از 
مقوله امور خیریه، خانواده های تحت 
توسط  که  است  مسجد  پوشش 
توجه  با  و  مسجد  تحقیقاتی  گروه 
به مراجعات خانواده های کم بضاعت 
معین می گردد. ما االن حدود 150 
به  خانواده تحت پوشش داریم که 
حدود 60 خانواده از آنها مستمری 
ماهانه می دهیم و به تمام آن ها در 
طول سال چند نوبت سبد کاال تعلق 
در  مردمی  که کمک های  می گیرد 
این امر نقش تعیین کننده ای دارد. 
از نمازگزاران بزرگواری که صندوق 
تقاضا  دارند  اختیار  در  صدقات 
جمع آوری  که  مبالغی  تا  می شود 
می شود، به صورت منظم در اختیار 
مسجد قرار دهند و کسانی هم که 
ندارند،  اختیار  در  صندوق صدقات 
می توانند با مراجعه به دفتر مسجد 

آن را تهیه فرمایند.
سازوکار دیگری که اندیشیده شده 
است، صندوق قرض الحسنه مسجد 
دعوت  عزیزان  از  بنده  که  است 
در  بیشتری  مشارکت  که  می کنم 
آن داشته باشند. عموم مبلغی که در 
این صندوق است، متعلق به کسانی 
است که یا مبلغ مورد نظر را وقف 
صندوق می کنند یا مبلغی دارند که 
فعال مورد نیاز یا استفاده آنها نیست، 
لذا مثال به مدت یک سال یا یشتر 
مسجد  صندوق  اختیار  در  را  آن 
قرار می دهند. سرمایه این صندوق 
قرض الحسنه صرف وام ضروری به 
افرادی می شود که به مبالغ اندکی 
ان  دارند.  نیاز  کوتاه  دوره ای  برای 

معامله با خدا
شهادت یک مفهوم عجیبی است، یک 
مقوله ی عجیبی است، یک مقوله ی 
عمیقی است. شهادت یعنی معامله ی 
دوجانبه ی  معامله ی  یک  خدا،  با 
بی دغدغه ی با خدای متعال؛ جنس 
هم معلوم، بهای جنس هم معلوم. 
جان  جان.  از  است  عبارت  جنس 
یعنی سرمایه ی اصلی هر انسانی در 
این دنیای ماّدی؛ این جنس است؛ 
این را شما تقدیم میکنید؛ در مقابل، 
چه میگیرید؟ در مقابل، سعادت ابدی 
و حیات جاودان در برترین نعمتهای 
الهی را میگیرید. خب، این جنسی 
یک  میدهید،  شهادت  در  شما  که 
جنس  این  نیست.  ماندگار  جنس 
مثل همان یخی است که فروشنده ی 
یخ، روز تابستان آمده بود یخ را عرضه 
جنس  این  مردم!  میگفت  میکرد، 
را از من بخرید که اگر نخرید، اصل 
مایه از دست خواهد رفت؛ این جوری 
است دیگر. حاالها که داخل خانه ها 
یخ هست، قدیمها که یخ را از بازار 
یخ  این  یخ  فروشنده ی  میخریدیم، 
را الی کیسه گونی و مانند اینها نگه 
میداشت که بماند تا بیایند بخرند. اگر 
نمیخریدند چه میشد؟ اگر مشتری 
نمیخرید چه  را  یخ  و  نمیشد  پیدا 
میشد؟ یخ آب میشد، از بین میرفت. 
این مشتری ای که می آید این جنس 
نابودشدنی را از شما میخرد، خیلی 
مشتری باارزشی است. این جانی که 
من و شما داریم، همان یخ است، این 
دارد ذرّه ذرّه ]از بین[ میرود دیگر؛ مگر 
تمام  دارد  ذرّه ذرّه  نیست؟  این جور 
میشود. هر یک روزی که میگذرد، ما 
به آن سرآمد داریم نزدیک تر میشویم؛ 
یعنی به قبر داریم نزدیک تر میشویم؛ 
میرود.  بین[  ]از  روزبه روز  دارد  این 
بعضی ها  بکشد؟  طول  چقدر  حاال 
است،  چهل سالگی  سرآمدشان  این 
بعضی  است،  پنجاه سالگی  بعضی 
تمام  باالخره  است؛  هشتادسالگی 
میشود؛ دیر و زود دارد، سوخت و سوز 
ندارد؛ دارد تمام میشود. حاال ]برای[ 
این جنسی که چه شما بفروشی و چه 
نفروشی باالخره تمام خواهد شد، یک 
مشتری پیدا شده و میگوید من این را 
از تو میخرم، آن هم به باالترین قیمت 
میخرم. آن باالترین قیمت چیست؟ 

بهشت.
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شاهلل با کمک های مردمی بتوان این 
مبلغ را افزایش داد تا گره از کار افراد 

بیشتری باز شود.
این  در  دیگر  فعالیت های  جمله  از 
که  است  جهیزیه  بحث  مقوله، 
تعلق  کم بضاعت  خانواده های  به 
ما  نیز  مطلب  این  در  می گیرد: 
متکی به کمک های نمازگزاران عزیز 
هستیم و کمک های نقدی یا کاالیی 
خانواده های  تقدیم  را  نمازگزاران 

کم بضاعت می کنیم.
ضعف دیگری که در نظرسنجی 
فقدان  شد،  مشخص  مسجد 
اطالع کافی نمازگزاران از اعضای 
مسئولیت های  یا  امنای  هیئت 
نیز  باره  این  در  لطفا  بود.  آنان 

توضیحاتی بفرمایید.
معتمدین  از  امنا،  هیئت  اعضای 
محله و مسجد هستند که افراد زیر 

هستند:
شبستان  مسئول  بهرامی،  آقا  حاج 

مسجد
حاج آقا مشهدی: مسئول امور خیریه

مسئول  یارمحمدی:  رضا  آقا  حاج 
ساختمان و تأسیسات مسجد

مسئول  کوهستانی:  علی  آقا  حاج 
امور فرهنگی

آقای حسن صفایی نژاد: مسئول امور 
مالی

ضمن اینکه جا دارد برای شادی روح 
آقای قریشی که سال ها جزو  حاج 
هیئت امنای مسجد بودند و امسال 
اولین عید فطری است که در جمع 

ما نیستند نیز دعا کنیم.
با توجه به اهمیت فرهنگ، لطفا 

فعالیت های فرهنگی مسجد 
هم تشریح بفرمایید.

در طول هفته ما یک سری برنامه 
فرهنگی در مسجد پس از نماز و 
مغرب و عشاء داریم که عبارتند از:

شنبه ها: سخنرانی
یکشنبه ها: زیارت عاشورا

دوشنبه ها کرسی تالوت و تفسیر 
قرآن

سه شنبه ها: دعای توسل
خانواده  هیئت  چهارشنبه ها: 

شهدا
پتجشنبه ها: دعای کمیل

نماز  از  بعد  جمعه ها  همچنین 
صبح دعای ندبه برگزار می شود و 
معموال روزهای زوج و جمعه پس 
از نماز مغرب و عشاء سخنرانی 
و تفسیر قرآن در مسجد برقرار 

است.
مسئله بعدی برنامه های مناسبتی 
مسجد در طول ایام سال است که 
ما در مسجد برای تقریبا تمامی 
و  سخنرانی  برنامه  مناسبت ها 
سرایی  مرثیه  و  مدیحه سرایی 

داریم.
که  سال ها  این  طول  در 
مسئولیت امامت مسجد را به 
عهده گرفتید، مشکل و چالش 

خاصی وجود داشته است؟
از  خارج  که  دوستانی  از  بعضی 
برخی  هستند  مسجد  محتوای 
ایجاد  مسجد  برای  مزاحمت ها 
می کنند که با توجه به رضایت 
عموم نمازگزاران محترم، خیلی 

محل اعتنا نیستند

نتیجه نظرسنجی از نمازگزاران مسجد در مورد امورات مسجد

عدم پاسخنمره نهاییجمعضعیفمتوسطخوبپرسشعنوان

وضعیت 
عمومی 
مسجد

1. نظافت مسجد در قسمت های مختلف از جمله شبستان، حیاط، سرویس 
بهداشتی و ... چگونه است؟

11351416867/7221

213228216270/1127. روشنایی عمومی مسجد را چگونه ارزیابی می کنید؟

314436918985/710. وضعیت گرمایشی و سرمایشی مسجد چطور است؟

497351014248/1547. صدای بلندگو در هنگام اذان یا سخنرانی ها چگونه است؟

513014915362/9636. باز بودن درب مسجد در طی ساعات روز چطور است؟

6116421116967/2020. نظرتان راجع به نحوه تعقیبات نماز چیست؟

7140321118380/956. نظرتان در مورد نمای مسجد، آراستگی و فضای بیرونی مسجد چگونه است؟

امام 
جماعت

815815617984/9210. آیا امام جماعت محترم به اندازه کافی در مسجد حضور دارد؟

91696618188/898. رفتار امام جماعت با نمازگزاران چگونه است؟

1015614617682/8013. رفتار امام جماعت با نوجوانان و جوانان چگونه است؟

1116217318288/367. امام جماعت محترم مسجد را از نظر علمی چگونه ارزیابی می کنید؟

1215410316778/3122. چقدر از سخنرانی های امام جماعت راضی هستید؟

13. نظرتان راجع به افرادی که به عنوان جایگزین امام جماعت در روزهایی که 
ایشان حضور ندارند، تشریف می آورند چیست؟

102452617361/6416

1413327916972/2220. آیا از میزان زمان سخنرانی های بین دو نماز امام جماعت محترم راضی هستید؟

1514126717477/5115. آیا به اعضای محترم هیئت امنای مسجد اعتماد الزم را دارید؟هیئت امنا

1680551414946/3040. آیا هیئت امنای مسجد به اندازه کافی در دسترس مردم هستند؟

1792441415050/0039. آیا رفتار هیئت امنا با نمازگزاران مناسب است؟

خادم 
مسجد

1812232315764/5532. رفتار خادم محترم مسجد با مردم را چگونه ارزیابی می کنید؟

1912027415160/5838. میزان مسئولیت پذیری خادم برای انجام کارها را چگونه می بینید؟

2013726817174/6018. خادم محترم مسجد در زمینه های مختلف، چقدر از عهده امور برمی آید؟ 

برنامه ها و 
مراسمات

21. کیفیت برنامه های هفتگی را چگونه ارزیابی می کنید؟ )زیارت عاشورا، دعای 
توسل، دعای کمیل، دعای ندبه، کرسی تالوت قرآن، تفسیر قرآن(

15327918988/100

22140231217576/4514. نظرتان راجع به برنامه های عزاداری ماه های محرم و صفر چیست؟

2314621617378/5716. نظرتان راجع به برنامه های ماه مبارک رمضان، به ویژه شب های احیا چیست؟
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برنامه های مستمر هفتگی
- دوشنبه ها )یک هفته در میان(: 

کرسی تالوت قرآن
- سه شنبه ها: گروه شهید همت

- چهارشنبه ها: گروه شهید فهمیده
- پنجشنبه ها: گروه شهید شاطری

برگزاری مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دختر در مسجد امام حسن مجتبی )ع(

اردوی کوهنوردی دارآباد در تاریخ  1 اردیبهشت مخصوص نوجوانان عزیز برگزار شد

گروه های هفتگی بسیج همراه با نشاط برگزار می شود. تصویر زیر از گروه شهید 
شاطری گرفته شده است

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن نوروزی، 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و 

رییس فراکسیون ایثارگران و جانبازان مجلس 
شورای اسالمی در روز دوشنبه 25 اردیبهشت در 

تبیین شاخص ها و معیارهای انتخاب اصلح قبل 
از انتخابات ریاست جمهوری در مسجد به ایراد 

سخنرانی پرداخت

در ماه مبارک رمضان، هر روز بعد از نماز ظهر و عصر مراسم سخنرانی برگزار 
شد. همچنین هر روز نماز اول وقت مغرب و عشاء در مسجد برگزار شد و پس 

از نماز، سفره افطار پهن گردید
مراسم احیای شب قدر با شکوه مثال زدنی در مسجد برگزار شد. در شب 

نوزدهم ماه رمضان، یکی از شهدای گمنام میهمان این مراسم بود

مسجد و بسیج دست به دست هم داده اند تا پایگاه نشاط و 
تعالی را در تابستان برگزار کنند و زمینه مساعدی برای پر کردن 
اوقات فراغت نوجوانان محله فراهم آورند. دهه آخر ماه مبارک 

رمضان به ثبت نام برای این دوره اختصاص داشت

برنامه های تدارک دیده شده برای تابستان امسال را می توانید مطالعه کنید


