
امام جماعت مسجد، یک کار افتخارآمیز است
یکـی از چیزهایـی کـه انسـان جـا دارد جـزو افتخـارات کارِی خود به حسـاب بیـاورد و این حقیر هـم این کار را 

می کنـم، عبـارت اسـت از خدمـت در جایـگاه امامـت مسـاجد؛ ما هم با شـما در ایـن زمینه همکاریم.

مسجد،  ابتکار اسالم بود
ابتـکاری کـه اسـام در آغـاز والدت خـود برگزیـد و محـّل تجّمـع مـردم را بـر محـور ذکـر و دعـا و توّجـه بـه خـدای 
متعـال قـرار داد... وقتـی اجتمـاع بـر محـور نماز و ذکر به وجود آمـد، آن وقت یک معنای دیگری پیدا می کند، یک 

جهـت دیگـری پیـدا می کنـد، دل ها را به سـمت دیگری می کشـاند.

مسجد با معبد فرق می کند!
معبـد در همـه  ادیـان هسـت -کـه می نشـینند در آن جـا و عبـادت می کننـد- لکـن مسـجد بـا معابد مسـیحی 
و یهـودی و بودایـی و بعضـی جاهـای دیگـر کـه مـا دیده ایـم یا شـنیده ایم متفاوت اسـت. در مسـجد، پیغمبر اکرم 
کـه بـرای اجتمـاع پیـش می آمـد و مهـم بـود، صـدا می زدنـد:  کاری  نمی رفـت فقـط نمـاز بخوانـد و بیـرون بیایـد؛ 
َالصلـٰوُة جاِمَعـة! برویـد بـه سـمت محـل صـات؛ بـرای چـه؟ بـرای این کـه راجع به مسـئله  جنگ مشـورت کنیم یا 

خبـر بدهیـم یـا همـکاری کنیـم یا بسـیج کنیـم امکانـات را و بقّیـه  چیزها.

مسجد، پایگاه است
که فقط می روند آن جا، یک عبادتی می کنند  کنیسـه  یهودی  کلیسـا یا با  ]مسـجد[ خیلی متفاوت اسـت با 

و بیرون می آیند. مسـجد پایگاه اسـت و این پایگاه بر محور ذکر و نماز اسـت.

مسجد،  مرکز حلقه های تعلیم و تربیت
روایـات  در  و  می شـنویم  بـود؛  تعلیـم  بـرای  مرکـزی  مسـاجد،  کـه  می کنیـد  مشـاهده  اسـام  تاریـخ  در  شـما 
یـد و عمـرو و بکـر از نحله هـای مختلـف فکـری و  کـه در مسـجدالحرام یـا مسـجدالّنبی حلقـه  درس ز می خوانیـم 

مذهبـی وجـود داشـت.

گزیده بیانات رهبر معظم انقالب
در  دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران
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جذب به مسجد از طریق انس جوانان به مطالب معنوی
یها. 

َ
تی َفَطَر الّنـاَس َعل

َّ
دل جـوان حقیقت پذیـر اسـت، دل جـوان بـه فطـرت الهـی نزدیـک اسـت؛ ِفطـَرَت اهلِل ال

دل جوان با نصایح و مطالب معنوی و سلوکی و عرفانی ُانس پیدا می کند، زود ُانس پیدا می کند، زود دل باخته 
و دل بسـته می شـود؛ جاذبه جوان ها این ها اسـت. 

جذب جوانان به مسجد از طریق عرفان واقعی
شـما سـخن را، حـرف را، اقـدام را بـا معنوّیـت، بـا عرفـان واقعـی، نـه عرفان هـای تخّیلـی و توّهمـی و صـوری، 
یـک مقـداری آمیختـه بکنیـد، خواهیـد دیـد جـوان چه طـور مجـذوب می شـود و می آیـد. جاذبـه جـوان در مسـجد 

این هـا اسـت.

تاریخ شنیدنی و زیبای مسجد را حفظ کنید!
کـه امـروز خوش بختانـه در نظـام جمهـوری اسـامی هسـتند و غالبـًا سـی سـال  مسـاجد مـا یعنـی مسـاجدی 

چهـل سـال عمـر دارنـد، یـک تاریـخ شـنیدنی و زیبایـی دارنـد؛ غالبـًا این جـور هسـتند.

سرگذشت های جذاب مسجد را حفظ کنید!
 در ایـن مسـاجد علمایـی آمده انـد، ائّمـه جماعتـی آمده انـد، رفتارهایـی داشـته اند، برخوردهایی داشـته اند، 
گرفتـه،  مؤمنینـی در این جـا آمده انـد، جوان هایـی در این جـا تربیـت شـده اند، از این جـا بسـیج هایی صـورت 
شـهدایی ]داده اند[، پیکرهای شـهیدی به این مسـاجد برگشـته اند؛ این ها تاریخ اسـت، این ها سرگذشـت های 

اب یـک مسـجد اسـت؛ ایـن سرگذشـت ها را بایـد حفـظ کـرد. 
ّ

جـذ

قالب های گوناگون تبیین سرگذشت واقعی مساجد
اِب درس آمـوزی داشـته باشـد بـرای کسـانی کـه 

ّ
هرکـدام از ایـن مسـاجد می توانـد یـک سرگذشـت واقعـِی جـذ

گـون -قالب کتاب،  امـروز در مسـجدند و کسـانی کـه فـردا بـه ایـن مسـجد خواهنـد آمد؛ ایـن را در قالب هـای گونا
ـه ای، قالـب عکـس، قالـب کلیـپ- می شـود درآورد؛ این هـا را می شـود تبییـن کـرد. 

ّ
قالـب مقـاالت مجل

حفظ تاریخ شهدای مساجد
چقـدر از ایـن مسـاجد هسـتند کـه شـهدای نـام آوری در ایـن مسـاجد تربیت پیـدا کردند، بعد خارج شـدند و 

در راه خـدا بـه شـهادت رسـیدند؛ ایـن تاریـخ را ما بایسـتی حفظ کنیم.

وز انقالبی یک ر
که   و فراموش نکنیم که »روز مسـجد« اساسـًا یک روز انقابی اسـت؛ یعنی تشـکیل این روز و تعیین این روز 
به خواسـت و مطالبه جمهوری اسـامی بود و در سـازمان کنفرانس اسـامی به عنوان »روز مسـجد« تصویب شد، 
به مناسـبت آتش زدن مسـجداالقصی اسـت؛ به مناسـبت مقابله با دشـمن صهیونیسـت اسـت؛ اسـاس این روز 

یـک چنیـن اساسـی اسـت؛ بـا ایـن نگاه به روز مسـجد نگاه کنیـد و حرکت را در این مسـیر قرار بدهید.

آینده بهتر مساجد
احساس می کنم ان شاءاهلل آینده مساجد ما هم از گذشته آن به مراتب بهتر خواهد بود. 
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قدر نماز را هم نمی دانیم!
ماهـا، عمـوم مـردم، آن چنان کـه بایـد و شـاید، هم چنـان قـدر نمـاز را نمی دانیـم. نمـاز بـه معنـای واقعـی کلمـه 
گـر نبـود، سـقف فـرو می ریـزد؛ بنـا شـکل بنایـِی خـود را از دسـت  عمـود دیـن اسـت؛ معنـای عمـود ایـن اسـت کـه ا

می دهـد؛ نمـاز ایـن اسـت. بنابرایـن پیکـره  عظیـم دیـن متوّقـف اسـت بـه نماز.

یک کار مهم
که  کارهای مهّم ائّمه  محترم جماعات در مسـاجد، تبیین مسـئله  نماز برای مردم اسـت  به نظر بنده یکی از 

گر این شـد، نمازها کیفّیت پیـدا خواهد کرد.  قـدر نمـاز را بدانیـم؛ ا

نمازهای بی کیفیت!
کیفّیت الزم را ندارد. به عمق  که نمازهای ما یا در موارد بسیاری بی کیفّیت است، یا  واقع قضّیه این است 
اذکار نمـاز بایـد رسـید. خـب، نمـاز مـا ]بایـد[ از این آفات چـارواداری مصون و محفـوظ بماَند؛ یعنی آفت غفلت 

درحـال نمـاز، بی توّجهـی بـه مفاهیـم نماز و به مخاطب نماز که ذات اقدس الهی اسـت.

نماز با توجه و بی ریا،  یک نماز معمولی است!
یـم و نیـز از یـک آفـت  گـر از ایـن آفـت ]بی توجهـی بـه خـدا و مفاهیـم نمـاز[ توانسـتیم خودمـان را محفـوظ بدار ا
یـا ]اسـت [ توانسـتیم خودمـان را نجـات بدهیـم، تازه نماز ما می شـود یـک نماز عـادی و معمولی؛ عمق  دیگـر کـه ر

نمـاز باز محفوظ نیسـت.

برای نماز هم باید تمرین کنیم!
مـا هیـچ توّجهـی بـه ایـن معانـی و این مفاهیم عمیـق، عبودّیت انحصـاری خداوند، اسـتعانت انحصاری از 
خداونـد، دل را بـا ایـن معـارف آشـنا کـردن، نمـاز را بـا ایـن کیفّیـت به جـا آوردن داریم؟ خب ما یک مقـداری باید 

تمریـن کنیـم تـا به این جاها برسـیم.

کیفیتّ بخشی به نماز در جوانی آسان است
گر[ در سـنین ما بخواهیم شـروع کنیم، این کارها، کارهای  در سـنین ماها این کارها خیلی مشـکل اسـت. ]ا

سـختی اسـت. در سـنین جوانی این کارها خیلی آسان است. 

یک نماز خوب،  سرریز هم دارد!
ایـن کیفّیـت را بـه نمـاز ببخشـید، ایـن رنـگ و بـو را بـه آن بدهیـد؛ آن وقـت نمـاز در درون انسـان رونـق بـه وجود 
مـی آورد. ایـن تـراوش می کنـد و سـرریز می شـود بـه همـه  کسـانی کـه متوّجـه نمـاز ما هسـتند ]مأمومیـن[ و بـا ما نماز 

می خوانند.

سرریز؛ سهم مأمومین از کیفیت نماز امام جماعت
 بعضی از روایات در باب امام جماعت دارد که »حسنات مأمومین« و »ِوزر مأمومین« بر دوش امام جماعت 
اسـت. مـراد از ایـن، آن چیزهایـی کـه مبطل نماز اسـت نیسـت، یعنی همیـن مفاهیم عالـی، اگرچنان چه این ها 

بود، این ها آن وقت سـرریز می شـود به ]مأمومین [. 

سکوالریسم در مسجد!
ـی برکنـار 

ّ
کردیـم- از مسـائل سیاسـی می خواهنـد به کل بعضی هـا مسـجد را -برخـاف آن چـه مـا حـاال عـرض 

بدارنـد. ]می گوینـد[ آقـا شـما وارد سیاسـت نشـوید، کار خودتـان را بکنیـد. کار خودتـان یعنـی چـه؟ یعنـی بیایید 
اسـت. سکوالریسـم  ایـن همـان سکوالریسـم  فقـط پیش نمـازی محـض.  برویـد؛  و  بخوانیـد  را  نمازتـان  همـان 
به معنـای بی دینـی نیسـت، سـکوالریم به معنـای ایـن اسـت کـه دیـن در غیـر عمـل شـخصی، هیـچ ُبروزوظهـوری 

کـه دشـمنان می خواهنـد. نداشـته باشـد... ایـن همـان چیـزی اسـت 

جدا کردن سیاست از مسجد،  جفا در حق مسجد است
دل  در  را  آن  کینـه  دشـمن اند،  آن  بـا  مخالف انـد،  آن  بـا  مقابل انـد،  آن  بـا  ]دشـمنان[  کـه  اسـامی  آن   
کانون هـای اصلـی خـود یعنـی مسـاجد، از  می پروراننـد، اسـام مقتـدر اسـت. آن وقـت مـا بیاییـم اسـام را در 
کنیـم؟ ایـن جفـای  ـی منصـرف 

ّ
مسـائل جامعـه، از مسـائل سیاسـت، از مسـیر جامعـه، از مصیـر جامعـه به کل

بزرگـی اسـت در حـّق مسـجد.

برنامه ریزی برای جذب جوان ها در مسجد
جـوان  جـذب  بـرای  بایـد  واقعـًا  یعنـی  کـرد؛  ایجـاد  مسـجد  در  خـاص  جایـگاه  جوان هـا  بـرای  بایسـتی 

کـرد.  برنامه ریـزی 

جوان ها را باید جذب مسجد کنیم
نـه این کـه مـا بـا حضـور میان سـال و پیرمـرد در مسـجد مخالفیـم؛ نـه، مؤمنیـن همـه بایـد بیاینـد بـه مسـجد و 

کننـد، اّمـا جوان هـا را بایـد جـذب مسـجد بکنیـم.  اسـتفاده 

حضور جوانان در مسجد،  برکت دارد
کنـد و رفت وآمـد پیـدا بکنـد،  این کـه جـوان مسـجد را خانـه خـود و جایـگاه خـود بشناسـد و بـه آن ُانـس پیـدا 
خیلی برکات دارد. کار را در جامعه جوان ها انجام می دهند، پیشران حرکت های اجتماعی جوان ها هستند... 

مسجد،  کاباره نیست!
جاذبـه بـرای جـوان برخـاف آن چـه بعضـی تصّور می کنند، گذاشـتن میـز پینگ پنگ نیسـت. بعضی خیال 
گر بنا اسـت با رقص  می کننـد بـرای این کـه جوان هـا را جـذب کنیـم به مسـجد، وسـایل سـرگرمی فراهم بکنیـم... ا

و آواز و موسـیقی و امثـال این هـا جـوان جـذب بشـود، خـب برونـد همـان کاباره، چـرا بیاید این جا؟

راه جذب جوان ها به مسجد
 راه جذب جوان ها تصّرف دل جوان اسـت...گرایش جوان به معنوّیت یکی از آن رازهای بزرگ الهی اسـت. 
کثـر اندکـی تأّثر پیـدا می کنـم، ]اّما[  یـک حـرف معنـوی را بـرای امثـال بنـده کـه بگوینـد، خـب گـوش می کنـم، حّدا

همـان حـرف را بـه یـک جـوان بزننـد، منقلب می شـود، از این رو به آن رو می شـود. 
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بیگانه ای در میان جمع؟!
که با نماز بیگانه باشـند،  کسـانی را داشـته باشـیم  این که ما در درون جامعه  خودمان -در جامعه اسـامی- 

ایـن خیلـی چیـز بـزرگ و خیلی چیز مهمی اسـت. 

نماز؛ یک چیز جذاب!
بایـد جامعـه  مـا این جـور باشـد که مثل یک امر محبوب و مطلوب دنبـال نماز برویم؛ نه به عنوان یک تکلیِف 

اب.
ّ

از سـر بازکردنی؛ به عنوان یک چیز شـوق انگیز، یک چیز جذ

محوریت گوهر نماز در مسجد
ِگـرد یک چنیـن حقیقـت درخشـانی.  گوهـری شـکل می گیـرد؛ اجتماعـی اسـت بـر  مسـجد بـر محـور چنیـن 

بنابرایـن مسـجد اهّمّیـت دارد.

پایگاه همه کارهای نیک
مسـجد اهّمّیـت دارد؛ پایـگاه اسـت؛ ...نه فقـط پایـگاه برای فان مسـئله  اجتماعی، ]بلکه [ مسـجد می تواند 
پایـگاه همـه کارهـای نیـک باشـد؛ پایـگاه خودسـازی، انسان سـازی، تعمیـر دل و تعمیـر دنیـا و مقابلـه  با دشـمن و 
ّمَ َجّرا. ]یعنی به همین ترتیب ادامه بدهید.[

ُ
زمینه سازی برای ایجاد تمّدن اسامی و بصیرت افزایِی افراد؛ و َهل

وظایف فراوان یک پیش نماز را برشمارید!
پیش نمـازی مسـجد تنهـا وظیفـه  امـام جماعـت نیسـت؛ پیش نمـازی هـم یکـی از کارهـا اسـت. اقامـه  نمـاز، 
اقامـه  حـق و عـدل، اقامـه  دیـن، ابـاغ احکام دینی، وظیفه  ما به عنوان پیش نماز و به عنوان امام جماعت اسـت. 

مسئولیت سنگین امام جماعت
گـر این شـد، احسـاس  محـور مسـجد امـام جماعـت اسـت، مسـجد بـر محـور امـام جماعـت ]اسـت [. خـب ا
مسـئولّیت انسـان سـنگین خواهـد شـد... اقامـه  نمـاز، اقامـه  حـق و عـدل، اقامه  دین، ابـاغ احکام دینـی، وظیفه  

مـا به عنـوان پیش نمـاز و به عنـوان امـام جماعـت اسـت. 

امامت مسجد یک کار حاشیه ای نیست!

در حق مسجد کم نگذارید!
کـرد. این کـه مـا بـه  کار حاشـیه ای نبایـد بـه آن نـگاه  کار مهـم اسـت؛ به عنـوان یـک  ]امامـت مسـجد [ یـک 
گون مـان برسـیم، بعـد سـر ظهـر یـا مغـرب بـا عجلـه  تمـام در ترافیـک و ماننـد  گونا کارهـای روزانه مـان، بـه مشـاغل 
این هـا خودمـان را برسـانیم -نیم سـاعت، سـه ربع هـم از وقـت دیـر شـده باشـد- برویـم آن جا ِبایسـتیم به نمـاز، این 

کم گذاشـتن در حـّق مسـجد اسـت. ایـن را بایـد یـک شـغل مهـم و اساسـی به حسـاب آورد. 

امام جماعت باید حق مسجد را ادا کند!
یـم؛ نـه، می تواند انسـان  عـرض نمی کنیـم کـه وقتـی امـام جماعـت شـدیم، از همـه  کارهـای دیگـر دسـت بردار

به قـدر ظرفّیـت خـود بـه کارهـای دیگـر علمـی یـا غیرعلمـی بپـردازد لکـن حّق مسـجد باید ادا بشـود.

کلمـه مصونّیـت ببخشـید و می توانیـد او را در مقابـل ایـن میکروب هـا و ایـن ویروس هایـی  را بـه معنـای واقعـی 
کسـینه کنیـد. کـه به طـور دائـم دارد، سـرازیر می شـود به طـرف ایـن کشـور و طـرف ایـن نظـام وا

مسجد،  هسته همه انواع مقاومت
 بنابرایـن ]مسـجد[ هسـته مقاومـت اسـت، منتهـا مقاومـت ِبَانواعـه؛ مقاومـت فرهنگی، مقاومت سیاسـی، و 

درجـای خـود هـم مقاومـت امنّیتـی و نظامـی؛ کمااین کـه در مسـاجد ]این گونه بـوده [.

شهدا مسجدی بودند
گـر تحقیـق بشـود- ایـن خیلی حرف  این کـه ایشـان گفتنـد کـه ۹7 درصـد از شـهدای مـا مسـجدی بوده انـد -ا
دانش آمـوز  اسـت،  مسـجدی  اسـت  کاسـب  اسـت،  مسـجدی  اسـت  دانشـجو  صنفـی:  هـر  از  اسـت.  مهّمـی 

دبیرسـتانی اسـت مسـجدی اسـت. 

ع شهدا مسجد بود نقطه شرو
از مسـجد حرکـت کـردن و راه افتـادن و رفتـن بـه میدان هـای جنگ و جان خودشـان را کف دسـت گرفتن، 
کـه در مقـام عمـل مواجـه می شـود بـا مـرگ، جور دیگری اسـت، خیلی سـخت  بـه زبـان آسـان اسـت... آن وقتـی 
اسـت. ایـن جوان هـا از مسـجد رفته انـد و جـان خودشـان را در راه خـدا داده انـد؛ نقطـه عزیمـت عبـارت اسـت 

از مسجد.

مسجد و بصیرت فرهنگی سیاسی
 بنابرایـن مسـجد، ]هـم [ پایـگاه مقاومـت اسـت، هم ]پایگاه [ رشـد فّعالّیت های فرهنگـی و هدایت فرهنگی 

و بصیرت فرهنگی ]اسـت [؛ در دل فرهنگ، سیاسـت هم هسـت. 

بارها عرض کرده ام مسجد باید باز باشد!
کـه حـاال  کـه مسـجد بایسـتی برقـرار باشـد؛  کـرده ام، ایـن اسـت  کـه بنـده بارهـا ایـن را عـرض   یـک نکتـه ای 
خـب ]بـا توّجـه بـه[ آمارهایـی کـه بیـان کردنـد، بحمـداهلل تا حـدودی گویا این جور شـده، تحّقق پیـدا کرده لکن 
بایـد کامـل بشـود. وقـت نمـاز، مسـجد بایـد بـاز باشـد. هرسـه وقـت در مسـجد بایـد نمـاز جماعـت برگـزار بشـود؛ 

بنـا را بـر ایـن باید گذاشـت. 

هر سه وقت در مسجد،  اقامه نماز بشود!
فـرض کنیـد توانایـی نـدارم کـه هرسـه وقـت بـروم، خـب یـک نفـر دیگـر را حتمـًا آن جـا بگـذارم که سـه وقـت در 

ایـن مسـجد نمـاز اقامه بشـود. 

بعدازظهر ها دِر مسجد را نبندید!
دِر مسـجد از پیـش از ظهـر کـه بـاز می کننـد بـرای نمـاز ظهروعصر، تا شـب بعد از نماز عشـا باز باشـد؛ این جور 
کـه دِر مسـجد را ببندنـد. بنـده شـنیدم بعضی هـا می گفتنـد »عصـری وارد تهـران شـدیم، نمـاز ظهروعصـر  نباشـد 

می خواسـتیم بخوانیـم، دِر هـر مسـجدی رفتیـم، بسـته بود« ...مسـجد باید باز باشـد.
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امام جماعت، قبل از وقت، برود مسجد!
کیفّیت خوب   از قبل از وقت شـروع نماز انسـان برود مسـجد با طمأنینه، با سـکون نْفس آماده  نماز بشـود، نماز را با 

گـر برنامـه  حرف زدنـی دارد، برگـردد طرف مـردم و با مردم حرف بزند، بـرای مردم تبیین بکند... بخوانـد. بعـد ا

بحمدهلل این کارها رایج شد
کارهـا معمـول نبـود، بلـد  کـه بنـده مثـًا در مشـهد امامـت جماعـت می کـردم و مسـجد می رفتـم، خیلـی  آن زمانـی 
کارهـا رایـج اسـت.  کاری می کردیـم، نـو به حسـاب می آمـد. امـروز بحمـداهلل ایـن  کارهـا را. هـر  نبودنـد یـا بلـد نبودیـم ایـن 
این کـه بیـن دو نمـاز یـا بعـد از نمـاز، امـام جماعـت ِبایسـتد یـا بـرود روی منبر بـا مردم حرف بزنـد یا این که مثـًا فرض کنید 
تخته سیاه در مسجد ببرند، حدیث بنویسند، برای مردم تبیین بکنند، یا بنشینند با جوان های مسجد حلقه  معرفتی 

تشـکیل بدهنـد، تبیین کننـد، سؤاالت شـان را بشـنوند...

 حلقه های صالحین را روزبه روز باید کیفیت داد
آن زمـان ائّمـه  جماعـت عمدتـًا بـه ایـن اکتفـا می کردند که بروند نماز را بخوانند و از مسـجد بیـرون بیایند. حاال یکی 
دو مسـئله  شـرعی هـم جـواب بدهنـد، و سـؤالی بشـود یـا نشـود؛ بیش از ایـن نبود، ]اّمـا[ امروز بحمداهلل ایـن چیزها ]تبیین 

کیفّیت داد. مسـائل، شـنیدن سـؤاالت و حلقه  معرفتی[ رایج اسـت. و باید روزبه روز این را 

گردهمایی مردمی بر محور ذکر در مساجد
گر  یـک مسـئله، مسـئله  گردهمایـِی مردمـی بـر محـور نمـاز و محـور ذکر از نظر اسـام اسـت. این مهـم اسـت. بنابراین ا
کار اجتماعـی هـم در این جـا انجـام می گیـرد، مثـًا تصمیـم می گیرند که یک تعاونی ای درسـت کنند برای فقـرا یا در یک 
امـر خیـری تعـاون کننـد، ایـن بـا توّجـه بـه اقامـه  صـات اسـت، بـا توّجـه بـه ذکـر اسـت، برای خـدا اسـت، بر محـور صات 
گر بسـیج می شـوند از مسـجد برای رفتن در مقابله  دشـمن، این به معنای حرکت جهاد فی سـبیل اهلل هسـت، بر  اسـت. ا
ـه را مثـًا از لحاظ 

ّ
گـر وظیفـه پیـدا می کنند کـه امورات شـهری را، امـورات محل مبنـای خـدا اسـت، بـر مبنـای ذکـر اسـت؛ ا

امنّیـت، از لحـاظ کارهـای الزم انجـام بدهنـد، بـاز بر محور ذکر ]اسـت [.

محور قرار دادن مسجد،  از ابتکارات امام بود
 یکـی از ابتـکارات مهـّم امـام بزرگـوار مـا، از هنرهـای بـزرگ ایـن مـرد بزرگ همین بود کـه از اّول انقاب مسـاجد را محور 

قرار داد.

هسته مرکزی انقالب،  مسجد بود
کننـد، از این جـا بردارنـد، ]نکنـد[   آن روزهـای اّول انقـاب، ...همه چیـز در هـم ریختـه بـود: سـاح بیاورنـد، جمـع 
دسـت های غیـر مأمونـی بـه کارهایـی دسـت بزنند؛ مرکز تشـّکل الزم بود، هسـته  مرکزی الزم بود؛ این هسـته مرکـزی را امام 
بافاصلـه همـان روز اّول، حّتـی قبـل از این کـه اعـام پیـروزی بشـود، معّیـن کردنـد: مسـاجد. هرکـس از هرجـا مثـًا سـاح 

دسـت مـی آورد، ببـرد ]به مسـاجد[.

کمیته های انقالب،  یک سازمان دهی عظیم مردمی بود
 بعـد هـم یـک سـازمان دهی عظیـم مسـجدی تشـکیل شـد و بـه وجـود آمـد کـه همـان کمیته هـای انقـاب بودنـد، که 

کشـور را  کارهـای  کارهـای انقـاب را این هـا انجـام می دادنـد، و درواقـع همـه   تـا مّدت هـای طوالنـی همـه  
این هـا انجـام می دادنـد. 

مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت های اجتماعی است
گـرد ایـن محـور  مسـجد پایـگاه انـواع و اقسـام فّعالّیت هـای اجتماعـی اسـت؛ یعنـی وقتـی مـا مـردم را 
جمـع کردیـم، از آن هـا چـه می خواهیـم؟ یکـی از چیزهایـی کـه می خواهیم این اسـت که بـه فّعالّیت های 

اجتماعـی بپردازند. 

مسجد،  محل کشاندن همه مردم به وظایف اجتماعیَ شان است
کار بـرای  کار انجـام بدهنـد؛  در جامعـه  اسـامی همـه آحـاد وظیفـه دارنـد، مسـئولّیت دارنـد، بایـد 
پیشـرفت جامعـه، کار بـرای اّمـت. بنابرایـن این جا ]یعنی مسـجد[ محّل پمپاژ فکرهـا و پراکندن وظایف 
گـون اسـت. مسـجد بـرای انجـام فّعالّیت هـای اجتماعـی و  گونا کارهـای  کشـاندن مـردم بـه  مختلـف و 

پایـگاه فّعالّیت هـای اجتماعـی اسـت.

مسجد، هسته مقاومت
 یـک مسـئله دیگـر در مـورد مسـجد عبـارت اسـت از هسـته مقاومـت. مقاومـت وقتـی گفتـه می شـود، 
فـورًا ذهـن مـی رود بـه مقاومـت نظامـی و امنّیتی و امثال این ها. خب بله، آن هم قطعًا مقاومت اسـت، اّما 

باالتـر از آن، مقاومت فرهنگی اسـت. 

مسجد و خاک ریز فرهنگی کشور
گـر سسـت باشـد، همه چیـز از دسـت خواهـد رفت...  ک ریـز فرهنگـی در کشـور ا حصـار فرهنگـی، خا
مسـجد پایـگاه بـزرگ بسـیج فرهنگـی و حرکـت فرهنگـی اسـت؛ شـیوه کار را بایـد در مسـجد آموخـت کـه 

کنیم.  چـه کار 

ارتباطات مسجدی، کارآمدتر از نطق تلویزیونی
کـه شـما بـا مأمومیـن خودتـان و مسـجدی های خودتـان می زنیـد، از نطـق تلویزیونـی و ماننـد  حرفـی 
کـه نـگاِه چشم درچشـم و جلسـه  کرده ایـم  کارآمدتـر و مؤّثرتـر اسـت؛ بارهـا ایـن را عـرض  این هـا بمراتـب 

گوینـده بـه شـنونده می خـوَرد، یک چیـز دیگـری اسـت کـه نَفـس  نزدیـک 

ظرفیت های ارتباطات مسجدی را جدی بگیریم
گـون خیلـی چیزهـای مهّمـی  گونا ایـن مجالـس روضه خوانـی، مجالـس وعـظ و خطابـه، مجالـس 
گرفـت، هـم از فضـای مجـازی مؤّثرتـر اسـت، هـم از صداوسـیما مؤّثرتـر  اسـت؛ این هـا را دسـت کم نبایـد 

اسـت، منتهـا خـب دایـره اش محـدود اسـت ]بـه افـراد حاضـر در مسـجد[

اگر همه مساجد خوب کار کنند،  پیروزند
کنـد،  کار  کنـد و در همه جـا  کار  گرچنان چـه ایـن سلسـله عظیـم، ایـن تشـکیات عظیـم خـوب   ا
تأثیراتـش برهمـه این ]تهاجـم فرهنگی [هـا فائق خواهد آمد و می توانید شـما ایـن جوان را، این مخاطب 
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