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مقدمه
مسـجد از مهم تریـن نهادهـاي جامعـه اسـالمي بـا کارکـردي 
جامـع و چندمنظـوره بـه شـمار مـي آیـد و همـواره در طـول تاریخ 
اسـالم نقـش بنیادیـن و محـوری در شـکل گیری تمدن اسـالمی 
و پیشـرفت جامعـه ایفـا نمـوده اسـت. در صدر اسـالم اولیـن اقدام 
پیامبـرs بـرای پایـه گـذاری بنـای حکومـت اسـالمی در مدینه، 
احـداث مسـجد بـود و در ادامـه راه تـا دوران معصومیـنb مکانـي 
بـراي عبـادت، تجمعـات سیاسـي، فرهنگـي و بهتریـن جایـگاه علم 
آمـوزي و فراگیـري قـرآن و معـارف و احـکام اسـالم و گره گشـایی از 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازاسالمی
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مشـکالت مردم بوده اسـت. لذا مسـجد عالوه بر آثار عبادي و پرورش 
معنـوي اهل ایمان، با گسـترة نقش  هـا، فعالیت  ها و برنامه  هـا، در امور 

اجتماعـي و امـور تربیتـي نیز نقش مهمـي را عهده دار اسـت.
جایـگاه مسـجد در گـذر زمـان فـراز و فرودهایی داشـته اسـت 
کـه باالتریـن میـزان اثربخشـی مسـجد در جامعـه را می تـوان در 
نهضـت هـای دینـی و سیاسـی تاریـخ اسـالم مشـاهده نمـود. در 
دوران معاصـر نیـز ایـن رونـد ادامـه یافـت و بـا پیـروزی انقـالب 
اسـالمی جایـگاه و گسـترة تأثیـر مسـجد بـه اوج خـود رسـید و به 
عنـوان پایـگاه اصلـي انقـالب نقـش آفرینـي کـرد. مسـجد نقطه 
شـروع قیـام و خـروش مـردم و مرکز راهبـری و اتاق فکـر مبارزان 
بـود و بـا سـخنرانی و روشـنگری و ابـالغ پیـام هـا و سـازماندهی 

مردمـی در مسـاجد، سـرنگونی رژیـم طاغـوت تحقـق یافـت.
در مقابـل به برکت انقالب اسـالمي، مسـاجد نیـز جایگاه اصلي 
خـود را بازیافتنـد و فعالیـت و نقـش آنهـا در مسـیر صحیح توسـعه 
یافـت. کـه البتـه ایـن مهـم بـا هدایـت رهبـران و نظریه پـردازان 
انقـالب اسـالمی و تبییـن ویژگـی هـای مسـجد طراز اسـالمی بر 
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مبنـای آیـات مبـارک قـرآن کریم و روایـات ائمـه معصومینb، در 
طـول سـالیان پـر برکـت انقالب اسـالمی صـورت گرفت.

پـر واضـح اسـت که دسـتیابی به تمـدن نوین اسـالمی و اعتالء 
معنـوی و مـادی جامعـه بـر اسـاس آموزه های اسـالم نـاب، به جز 
از مسـیر مسـجد و بـا تکیـه بر کارکردهـا و ظرفیت هـای عظیم آن 

میسـور نخواهد بود.
بنابرایـن الزم اسـت بـا مـرور مبانی فکـری و عقیدتـی و تبیین 
افـق و کارکردهـا و ترمیـم نـگاه متولیـان و فعـاالن حـوزة دیـن و 
فرهنـگ بـه سـمت تحقـق مسـجد طـراز اسـالمی حرکـت کنیم 
و حداکثـر تـوان  و ظرفیـت را بـرای تعمیـق و گسـترش فرهنـگ 

مسـجد محـوری در سـبک زندگـی اسـالمی بـه کار گیریـم. 
لـذا بـر آن شـدیم تـا بـا گـردآوری و إحصـاء دقیـق مواضـع و 
فرمایشـات معمـار کبیـر انقـالب، امام خمینـیw و رهبـر حکیم و 
فرزانـه، حضـرت آیـت اهلل العظمی خامنـه ایK، خاسـتگاه، ابعاد، 

لـوازم و افـق مسـجد طـراز اسـالمی را بـه تصویر بکشـیم. 
امیـد اسـت ایـن فرمایشـات چـراغ راهـی باشـد بـرای بانیان و 
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خادمـان خانـه هـای خـدا و منشـوری برای عمـران و آبـادی مادی و 
آنها. معنـوی 

الزم اسـت از تـالش هـای خالصانـة پژوهشـگر ارجمنـد، جنـاب 
آقـای محمدحسـن جعفـرزاده و همـکاران گرانقدر در دفتـر مطالعات 
و پژوهـش هـای مرکـز رسـیدگی به امـور مسـاجد قدردانـی نماییم.
جعلنا اهلل من عامری مساجداهلل
مرکز رسیدگی به امور مساجد
معاونت فرهنگیـ  اجتماعی
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فصل اول: اهمّیت و جایگاه مسجد

1. منزلت مسجد در صدر اسالم

پدید آوردن هویتی به نام مسـجد، در شـمار زیباترین و پرمغزترین ابتكارهای 
اسـالم در آغاز تشـكیل جامعه اسـالمی است؛

پدیـد آوردن هویتـی بـه نـام مسـجد، نخسـت در قبـا و سـپس در 
مدینـه، در شـمار زیباتریـن و پرمغزتریـن ابتکارهـای اسـالم در آغاز 

تشـکیل جامعة اسـالمی اسـت.1

ارتـش اسـالم هـر جـا رفتـه اسـت، اول مسـجد درسـت كردنـد و بـراى آبـاد كردن 
مسـاجد كوشـش می كردنـد؛

ارتـش اسـالم هـر جـا رفتـه اسـت و سـردارهای اسـالم هـر جا پا 

1  . بیانات در دیداراعضا دفاترنمایندگی رهبری دردانشگاه ها 1389/04/20.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازاسالمی
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گذاشـتند، همـان جایـی کـه پا گذاشـتند اول مسـجد درسـت کردند. 
وقتـی بـه قاهـره رسـیدند اول خط کشـیدند بـرای مسـجد و همه جا 
ایـن طـور بـود؛ مسـجد مطـرح بود، معبـد مطرح بـود و ارتش اسـالم 

بـرای آبـاد کـردن مسـاجد و محراب هـا کوشـش می کردند.1

پیغمبر همه كارهاى بزرگ دنیا را در مساجد انجام می دادند؛

پیغمبـر اسـالم بـا آن وضعـی کـه آن وقـت داشـت و بنده هایـی 
کـه همـه خاضـع او شـده بودنـد، تـوی مجلـس وقتـی می نشسـت 
نمی فهمیـد کسـی کـه کدام یـک از آنها پیامبر اسـت. عـرب می گفت 
کـدام پیغمبـر اسـت؟ آن بـا اسـم پیغمبر می گفـت ایـن. وضعش این 
طـور بـود که مجلسـش مسـجد بود. در مسـجد بـود و همـه کارهای 

بـزرگ دنیـا را هـم مسـاجد انجـام می دادند.2

مسجد در صدر اسالم، مركز همه تصمیم گیری های مهم و كارهای بزرگ بود؛

در صـدر اسـالم...، در زمـان نبـی مکـرم اسـالمs و همچنیـن 
در زمـان حکومـت بـا برکـت امیرالمؤمنیـن، مسـجد مرکـز همـة 
تصمیم گیری هـای مهـم و کارهـای بزرگ بـود. نمی خواهیم از لحاظ 

1  .صحیفة امام، ج 12، ص: 507.

2  .صحیفة امام، ج 17، ص: 233.
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وضـع زمـان، مسـجد امـروز را به مسـجد کوفـة زمـان امیرالمؤمنین 
تشـبیه کنیـم؛ زیـرا اقتضاهـای هـر زمـان متفـاوت اسـت. بـه طـور 
کلـی مسـجد بـه عنـوان یک پایـگاه دیـن، عبودیـت و معرفـت، می 
توانـد برای جوامع اسـالمی منشـأ و سـرآغاز حرکات بـزرگ و برکات 

ماندگار باشـد. 1

مسـجد در صـدر اسـالم ابـزارى در دسـت كسـانی بـود كـه می خواسـتند كشـور 
را  اداره كننـد؛

 در صـدر اسـالم، مسـجد و نمـاز جمعه یـک ابزاری بود در دسـت 
کسـانی کـه می خواسـتند فعالیـت در امور کشـوری بکنند. از مسـجد 

همـه این مسـائل بیـرون می رفـت، شـکل می گرفت.2

2. تأثیر متقابل مسجد و انقالب اسالمی

2-1. وضعیت مساجد در قبل از انقالب

كمـر بـه نابـودى اسـالم بسـته اند و  عّمـال اسـتعمار بـا تظاهـر بـه مسـلمانی، 
كننـد؛  قبضـه  را  مسـاجد  می خواهنـد 

مبـارزه بـا علـم و فرهنـگ بـا شـدت هـر چـه بیشـتر ادامـه دارد و 
1  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 

.1375/10/19
2  .صحیفة امام، ج 17، ص: 37.
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می خواهنـد ملّـت بدبخـت را به دسـتور اسـتعمارگران عقب مانـده نگه 
دارند. با ادعای اسـالم و تظاهر به مسـلمانی کمر به نابودی اسـالم بسـته 
و احـکام مقدسـه قـرآن را یکـی پـس از دیگری محـو و نابـود می کنند. 
علمای اعالم و محّصلین علوم اسـالمی در تحت فشـار عّمال اسـتعمار 
دسـت و پـا می زننـد. مدارس علـوم دینیه، مسـاجد و محافل اسـالمی را 

می خواهنـد قبضـه کننـد و این برنامـه را مقـداری عملـی کرده اند.1
كـه مسـاجد را تحـت نظـارت سـازمان ضـد  كار شـده  رژیـم پهلـوی دسـت بـه 
اسـالمی اوقـاف قـرار دهـد و یـا سـنگرهاى اسـالم را بـه انـزوا و تسـلیم وادارد؛

در راه اجـرای ایـن نقشـه های اسـتعماری خطرنـاک دسـت به کار 
شـده اند کـه مسـاجد، تکایـا، مدارس و دیگر مراکز اسـالمی و شـئون 
روحانّیـت را تحـت نظـارت سـازمان ضداسـالمی اوقـاف قـرار داده 
علمـا، وعـاظ و ائمـة جماعـت را مجـری اغراض نامشـروع دسـتگاه 
جّبـار و عّمـال کثیـف اسـتعمار سـازند و یـا بـه کناره گیـری، انـزوا و 

تسـلیم سـنگرهای اسـالم بـه مخالفیـن و عّمـال اجانـب وادارند.2
كار خـود بردارنـد و  كـه مسـجدی ها دسـت از  غایـت آمـال رضاخـان ایـن بـود 

كننـد؛ متدّینیـن میـدان را بـراى جـوالن آنهـا خالـی 

آن روز کـه رضـا خـان تعـّرض بـه عّمامه هـا می کرد مـن به یکی 

1  .صحیفة امام، ج 2، ص: 324.
2  . صحیفة امام، ج 2، ص: 483.
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از ائمـة جماعـت گفتـم اگر شـما را نظمّیـه بردند و عّمامه را برداشـتند 
و موقـع مسـجد بود بـا همان لبـاس مبدل برویـد مسـجد. آنها غایت 
آمالشـان ایـن اسـت کـه مسـجدی ها دسـت از کار خـود بردارنـد و 

متدّینیـن میـدان را بـرای جـوالن آنها خالـی کنند.1
گوشـه مسـجد علیـه امریـكا یـك  قبـل از انقـالب، روحانـی جـرأت نداشـت در 

كلمـه حـرف بزنـد؛

یـک روحانی جرأت نداشـت در گوشـة فالن مسـجد علیـه امریکا 
یـک کلمـه حـرف بزند؛ اگر حـرف مـی زد، او را بـه زندان مـی بردند؛ 
البتـه روحانیـون جـرأت مـی کردنـد، می گفتنـد و دنبالـش را هـم 
می کشـیدند؛ امـا اختنـاق تـا ایـن حـد بـود آن روز، همیـن روحانّیت، 
همیـن دیـن، همیـن ملّت مسـلمان، همیـن جوانان مؤمن، توانسـتند 
آن بـالی تاریخـی را بـر سـر شـما امریکایی هـا درآورند و این کشـور 

بـا ایـن عظمـت را از چنگ شـما بیرون بکشـند.2
2-2. نقش مساجد در پیروزی انقالب

مساجد نهضت را درست كرده است ؛

قدرت اسـالم اسـت کـه از حلقـوم روحانّیت بیـرون می آیـد. اینها 
را نشـکنید. خدایـا، تـو می دانـی که مـن بـرای اینکه معّمم هسـتم از 

1 . صحیفة امام، ج 1، ص: 30.
2  . خطبه های نماز جمعة تهران 1378/09/26.
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روحانّیـت طرفـداری نمی کنـم. بـرای اینکـه می دانـم ایـن قشـرند، 
ایـن قشـرند کـه می تواننـد ملّـت را نجـات بدهنـد؛ ایـن قشـرند کـه 
مـردم آنهـا را می خواهند. این مسـاجد اسـت که این بسـاط را درسـت 

کـرد. ایـن مسـاجد اسـت که نهضـت را درسـت کرد.1
انقالب از خانۀ مذهب یعنی مسجد شروع شد؛

انقـالب از خانـة مذهـب ـ   یعنـی مسـجد و مدرسـة دینـی ـ   آغاز 
شـد؛2 انقـالب از اینجـا شـروع شـد: از مسـجد و دین و تقـوا.3 انقالب 

از مساجد شروع شد. 4

مساجد از جمله عواملی است كه در پیروزی انقالب نقش تعیین كننده داشت؛

شـعائر اسـالمی و مسـاجد و نمازهـای جمعـه و عزاداری هـا، از 
جملـه عواملـی اسـت کـه در پیـروزی انقـالب و تـداوم آن، نقـش 

اسـت.5 داشـته  تعیین کننـده ای 
اقبال مردم به مسـاجد و تبدیل آن به مرکزی برای آگاهی، نهضت 

1  .صحیفة امام، ج 8، ص: 60.
2  . خطبه های نماز جمعة تهران 1368/11/20.

3  . بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان اعزامی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان 
.1372/11/17

4  . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمة جماعات و وّعاظ نقاط مختلف کشور در آستانة ماه مبارک 
رمضان 14/ 12/ 1370.

.1368/04/23 u5  . پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی
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 و افشـای اسرار زمامداران طاغوت، یکی از علل پیروزی انقالب است؛
یکـی از علـل پیـروزی ایـن انقـالب مبارک در ایـران اسـالمیـ   و یا 
الاقـل سـهولت ایـن پیـروزیـ  ایـن بود کـه مردم بـه مسـاجد اقبال 
پیـدا کردنـد؛ جوانـان مسـاجد را پر کردنـد و علمای اعالم، مسـاجد را 
بـه عنـوان مرکزی بـرای تعلیـم، تربیت، روشـنگری افـکار و اذهان، 
مـورد اسـتفاده قـرار دادند و مسـجد، مرکزی بـرای حرکـت، آگاهی، 
نهضت و افشـای اسـرار زمامداران فاسـد و خودفروختة رژیم طاغوت 
شـد. در دورة مشـروطّیت هـم همین طـور بـوده اسـت؛ در دورة ملّـی 
شـدن صنعـت نفـت هم تا حـدودی همین طـور بود؛ در زمـان انقالب 

هـم کـه این  مسـئله، به حـّد اعلی رسـید.1
بسـیج عمومی در نهضت كه منجر به پیروزی شـد، از سـنگرهاى الهِی مسـاجد 

انجـام می شـد؛

ملّـت مبـارز رمـز پیـروزی را یافته اسـت، و بـا هوشـیاری دریافته 
کـه بسـیج عمومـی از سـنگرهای الهـِی مسـاجد و منابـر و محافـل 

دینـی گردید. 2
ما براى خدا انقالب كردیم؛ انقالب كردیم تا مسجد درست كنیم؛

مـا انقـالب کردیـم مسـجد درسـت کنیـم. ما بـرای خـدا انقالب 
1  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 

.1375/10/19
2  .صحیفة امام، ج 9، ص: 26.
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کردیـم. شـما، ملّـت مـا انقـالب کـرده اسـت و از زبـان ملّـت اسـت 
کـه »جمهـوری اسـالمی«. جمهـوری اسـالمی بایـد همـه چیزش 

باشد.1 اسـالمی 
2-3. جایگاه مسجد در تداوم انقالب 

مساجد از جمله عواملی است كه در تداوم انقالب نقش تعیین كننده داشته است؛

شـعائر اسـالمی و مسـاجد و نمازهـای جمعـه و عزاداری هـا، از 
جملـه عواملـی اسـت کـه در پیـروزی انقـالب و تـداوم آن، نقـش 

اسـت.2 داشـته  تعیین کننـده ای 
هیچ یـک از مـا نبایـد خـود را از بـركات عظیمی كه مسـجد طراز اسـالمی به كشـور 

و نظـام و مـردم هدیـه می كند، محروم سـازیم؛

هیچ یـک از مـا نبایـد... خود را از بـرکات عظیمی که مسـجد طراز 
اسـالمی بـه کشـور و نظام و مـردم هدیـه می کند، محروم سـازیم.3

در همـۀ مراحـل تاریـخ ُپرافتخـار انقـالب اسـالمی، مسـاجد همیشـه پایـگاه 
دیـن دارى و حركـت مـردم در جهـت دیـن بـوده اسـت؛

مسـئلة مهمی که به نظرم می رسـد عرض بکنم، مسـئلة پایگاه های 
اسـالمی یعنی مسـاجد و مجالس تبلیغ اسـت. در همة مراحِل این تاریخ 

1  . صحیفة امام، ج 15، ص: 14.
.1368/04/23 u2  . پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی

3  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/07/20.
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ُپرافتخار ]انقالب اسـالمی[، مسـاجد همیشـه پایگاه دین داری و حرکت 
مـردم در جهت دین بوده اسـت.1

مساجد را آباد كنید؛ زیرا به حركت انقالبى و بزرگ شما بركت خواهد داد؛

عـالوه  بر نمـاز جمعه، مردم نمازهـای دیگر را هم در مسـاجد اجتماع 
کننـد و بخواننـد. مسـاجد را آبـاد کنید. اینها بـه حرکت انقالبـی و بزرگ 

شـما برکت خواهد داد.2
گـر مسـجد قـوى باشـد، تـرس از فانتوم هـا نداشـته باشـید؛ آن روز بایـد تـرس  ا

داشـته باشـید كـه بـه مسـاجد پشـت كنیـد؛

اگـر ایـن مسـجد و مرکـز سـتاد اسـالم قـوی باشـد تـرس از فانتوم هـا 
نداشـته باشـید. ترس از امریکا و شـوروی و اینها نداشـته باشـید. آن روز باید 
ترس داشـته باشـید که شـما پشـت بکنید به اسالم. پشـت کنید به مساجد.3

گـر مسـجد، كیفّیـت شایسـته  بیابـد، هزینه هـای مـادی و معنـوی بسـیاری از  ا
دوش مـردم و مسـئوالن برداشـته خواهـد شـد؛

اگر مسـجد، کیفیت شایسـتة خود را بیابد، هزینه های مادی و معنوی 
بسـیاری از دوش جامعه و مردم و مسـئوالن برداشته خواهد شد.4

1  . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمة جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانة ماه 
مبارک رمضان 14/ 12/ 1370.

2  . خطبه های نماز جمعه ی تهران 1369/11/19.
3  .صحیفة امام، ج 13، ص: 21.

4  . پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز،19/ 07/ 1390.
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امـروز جوان هـاى فراوانـی در مسـاجد كشـور تـالش دینـی می كننـد و از معنویـت آن 
الهـام می گیرنـد؛

وقتـی روزهـای اعتـکاف مـاه رجـب فرا رسـید، مسـجد دانشـگاه 
تهـران جـزو شـلوغ ترین مراکـز اعتکاف]شـد[...من خبـر دارم که در 
رشـت هـم مسـاجد و مجامعی وجـود دارد که قبلة امید جوانان اسـت؛ 

بـه آن جـا می رونـد و اسـتفادة معنـوی می برند.1
امـروز جوان هـای فراوانـی در این کشـور هسـتند که بـدون اینکه 
مـن و شـما بدانیـم و از آن ها خواسـته باشـیم، بدون اینکـه یک ریال 
کمـک مالـی بـه آن هـا بکنیـم و یـا یـک آفریـن به آنهـا بگوییـم، در 
گوشـه و کنـار، در مسـاجد، در پایگاه هـای مقاومـت، در مجموعـة 
بخش هـای  در  تهـران،  دانشـگاه های  در  کشـور،  دانشـگاه های 
مختلـف کارگـری و غیـره تالش دینـی می کنند و از همـان معنویتی 

کـه وجـود دارد، الهـام می گیرند.2
بـه خاطـر لطـف خداونـد بـه ایـن ملـت، در مـاه رمضـان دسـت هاى جوانـان ما در 

مسـاجد بـه سـوى آسـمان بلند می شـود؛

اگـر می بینیـد در مـاه رمضـان دسـت های جوانان ما در مسـاجد به 
سـوی آسـمان بلند می شـود و صـدای »العفـو« آنها فضـای جامعه را 

1  . بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاّلی رشت 1380/02/12.
2  . بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 27/ 11/ 1379.
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ُپـر می کنـد، بدانیـد کـه نظـر لطف خـدا روی ایـن ملّت اسـت؛ جذب 
الهـی اسـت؛ کششـی اسـت کـه خـدای متعـال ایجـاد کرده اسـت؛ 

چـون می خواهـد رحمـت خود را بفرسـتد.1

2-4. نقش انقالب در ارتقا جایگاه مسجد
هر چه قدرت اسالم و احكام الهی بیشتر باشد، مساجد آن آبادتر است ؛

هـر چـه قـدرت اسـالم پیش مـردم زیادتـر باشـد، مسـجدها بهتر 
می شـود و منبرهـا بهتـر. یعنـی اجتماع مسـجد بـرای خداسـت و هر 
چـه قـدرت الهی،...قـدرت احـکام الهـی در یـک منطقـه ای بیشـتر 

باشـد، مسـاجد آبادتر اسـت .2
ک  امـروز دل هـای مـا بـرای مسـجد می تپـد و مسـاجد مـا با حضور نسـل جـوان پا

نهـاد و روحانیـون، مظهـر آمیختگـی دنیـا و آخرتند؛

دل های ما برای مسـجد می تپد و از شـوق و احسـاس مسـئولیت، 
لبریـز می گـردد. امـروز در میـان مسـاجد مـا کـم نیسـتند آنهایی که 
مـی تواننـد نمایـی از ایـن تصویـر زیبـا و شـوق انگیـز ]یعنـی مظهر 
آمیختگـی دنیـا و آخـرت[ را بـه نمایـش درآورند. حضور نسـل جوان 
پاک نهـاد مـا و حضور روحانیون و معلمان آگاه و دلسـوز، مسـجدهایی 

1  . بیانات در دیدار کارگزاران نظام 08/ 08/ 1384.
2  .صحیفة امام، ج 9، ص: 478.
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را بـه درسـتی، کانـون ذکـر و عبـادت و اندیشـه و معرفت سـاخته و 
یادهـای عزیـز و گرانبهـا را در دل هـای ما برانگیخته اسـت.1

از اّول انقالب تا امروز، مساجد بهتر و مسجدسازى بیشتر شده است؛

از اّول انقـالب تـا امـروز، مـردم در جهـات دینـی خیلی پیشـرفت 
کرده انـد. هـر پدیـده ای را نـگاه کنیـد، می بینیـد کـه این طور اسـت. 
مسـاجد بهتـر شـده اسـت؛ مـاه رمضان هـا و مجالـس روضه خوانـی 
بهتـر شـده اسـت؛ شـوق مردم بـه عتبـات مقّدسـه و صدقـات جاریه 
بیشـتر شـده اسـت؛ وجوهـات برّیـه و کمـک بـه کارهـای نیـک، 

مسجدسـازی، مدرسه سـازی و ظواهـر دینـی بهتـر شـده اسـت.2

بـه بركـت انقـالب در ایـن سـال هاى اخیـر، حضـور در مسـاجد زیـاد شـده و كیفیـت 
پیـدا كـرده اسـت؛

گـرد آمـدن بیـش از پیـش مردم و بـه ویـژه جوانان در بسـیاری از 
مسـاجد، ... نشـانه ها و شـاخص هایی هسـت که هرگاه و هرجا دیده 
می شـوند می تـوان گفـت: حـق نماز، گـزارده شـده اسـت.3 بحمداهلل 
بـه برکـت انقـالب در ایـن سـال های اخیـر، ایـن معنـا زیـاد شـده و 

1  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/07/20.
2  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 

.1375/10/19
3  . پیام به مناسبت گردهمایی سالیانة نماز در شیراز 1373/06/10.
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کیفّیـت پیـدا کـرده اسـت. همه شـنیدید که امسـال در ایـام اعتکاف 
در مـاه مبـارک رجب، در بسـیاری از مسـاجد سراسـر کشـور، جوانان 
مـا، زنـان و مـردان از قشـرها و سـنین مختلـف، رفتنـد و در مسـجد 
ماندنـد؛ سـه روز روزه گرفتنـد و بـا خـدا مأنوس شـدند. بعـد از آن هم 
بـا گریـه و اشـک و آه، مسـجد را وداع گفتنـد و بیرون آمدنـد، تا برای 

سـال آینـده آماده شـوند.1
بـه یـاد نداریـم كـه در سـال هـای قبـل از انقالب مردم در مسـاجد كشـور اعتكاف 

كنند؛ اما امروز مسـاجد سرتاسـر كشـور مملو از معتكفین اسـت؛

هیچ وقـت در ایـن کشـور در طـول سـال های گذشـته، از دوران 
جوانـی و نوجوانـی مـا، بـه یاد نداریـم که در مـاه رمضان، در مسـاجد 
کشـور یا در مسـجد گوهرشـاد مشـهد، مـردم بیایند اعتـکاف بکنند. 
در ایـام البیـض سـه روِز متعـارف مـاه رجـب یا ماه شـعبان، مـا تعداد 
معـدودی در قـم دیـده بودیـم کـه اعتـکاف می کردنـد؛ آن هـم غالبًا 
طلبه هـا. در غیـر آن معمـول نبود. امـروز در ایام اعتکاف، دانشـگاه ها 
و مسـاجد و سرتاسـر کشـور و مسـاجد جامع، مملو از معتکفین اسـت؛ 
عـالوة بـر آن، در دهـة آخـر مـاه رمضـان، جمعّیت عظیمی مشـغول 
اعتـکاف بودنـد. چـه کسـانی؟ پیرمردهـا؟ پیرزن هـا؟ نـه، همیـن 

1  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 
.1375/10/19
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جوان ترین هـا.1 جوان هـا، 
چنـد سـالی اسـت كـه در اّیـام اعتـكاف در خیلـی از شـهرها مسـاجد عمـده ُپـر از 

می شـود؛ معتكـف 

سـّنت اعتـکاف در میـان مـردم مـا نبـود؛ امـا چنـد سـال اسـت که 
در اّیـام اعتـکاف، در خیلـی از شـهرها مسـاجد عمـده ُپـر از معتکفانـی 
می شـود کـه اغلـب جواننـد.2 در روزهـای آخِر مـاه مبارک رمضـان، در 
برخـی از مسـاجد کشـور، هـزاران نفر اعتـکاف کردند؛ شـب و روز را به 

ذکـر و عبـادت گذراندنـد و هـزاران ختم قـرآن انجـام گرفت.3
گـون مـردم بـه مسـاجد  جوانـان مـا در شـب هاى قـدر از همـۀ انـواع سـالیق گونا

می رونـد؛

در مسـاجد تهـران و شهرسـتان ها و در همـة عبادتگاه هـای کشـور، 
جوانـان مـا در شـب های قـدر از همـة انـواع سـالیق گوناگـون مـردم، با 
هـر هیئـت و قیافـه و ریختـی، بـا هـر احسـاس و گرایشـی، این شـب ها 
دل خودشـان را برداشـتند و بـه مسـاجد آمدنـد و با خـدای خـود راز و نیاز 
کردنـد. ایـن صفـای جوانـی، ایـن نورانّیـت دل های جـوان، ایـن میل به 
قـرب الهـی و توجـه و تکلّـم بـا خـدای متعـال در میـان جوانان مـا، یک 

1  . بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مردم گرمسار21/ 08/ 1385.
2  - بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 11/ 12/ 1378.

3  . خطبه های نماز عید سعید فطر  02/ 08/ 1385.
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نعمـت بسـیار بزرگ اسـت و بحمـد اهلل این نعمت هسـت و روز به روز هم 
بیشـتر شـده است. 1

كز دینی و در مسـاجد مشـغول توجه  در سـاعت تحویل عید، بیشـتر مردم در مرا
كرند؛ و دعـا و ذ

شـما در سـاعت تحویـل اگـر مالحظـه کنیـد، می بینیـد بیشـتر 
مـردم در مراکـز دینـی، در بارگاه هـا، در زیارتگاه ها و مشـاهد مشـرفه 
و در مسـاجد مشـغول توجه و دعـا و ذکرند. معنای ایـن حرکت عظیم 
ایـن اسـت کـه ملّت ایـران از ایـن آئین و از این سـّنت هم بـرای دین 

بهره بـرداری می کنـد.2

3. جایگاه مسجد در بیداری اسالمی
مسـجد، در نقـاط مختلـف عالـم، منشـأ آثـار بـزرگ و نهضت هـا و حركت هـای 

اسـالمی بزرگـی شـده اسـت؛

مسـجد، نـه فقـط در زمـان مـا و نـه فقط در کشـور عزیز اسـالمی 
مـا، بلکـه در نقـاط مختلـف عالم و در طول تاریخ، منشـأ آثـار بزرگ و 

نهضت هـا و حرکت های اسـالمی بزرگی شـده اسـت.3
1  . خطبه های نماز عید سعید فطر  02/ 08/ 1385.

2  . بیانات در حرم مطهر رضوی1390/01/01.
3  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 

.1375/10/19
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امروز به بركت انقالب اسـالمی، مسـاجد كشـورهای اسـالمی، جایگاه جوانان 

و كانـون جنبش ها اسـت؛

در جاهایی که امروز میلیون ها مسـلمان توانسـته اند سـهم و حّقی در 
حکومت هـا بـه دسـت بیاورند، تـا قبل از انقالب اسـالمی، کسـی جرأت 
نمی کـرد دم از اسـالم بزنـد. در این کشـورهای اسـالمی که امـروز ائمة 
جمعـه و جماعاتشـان، تشـکیالت بـه وجـود می آورند و مسـجدها رونق 
پیـدا می کننـد و کانـون تحرک می شـوند، تا دیـروز مسـجدها متعلّق به 
یـک مشـت پیرمـرد از کار افتـاده بود. امروز آن مسـجدها، جـای جوانان 
و کانـون جنبش هاسـت. ایـن را شـما کردیـد. ایـن را حرکت شـما و قائد 

عظیـم الشـأنتانـ  آن مرد الهـیـ  بود که انجـام داد.1
نهضـت فلسـطین و بسـی نهضت هـای دیگـر، امـروزه از مسـاجد نیـرو و تـوان 

می گیـرد؛

ملّت هـای مسـلمان اکنـون در همـه جای عالـم، بـا بهره گیری از 
تجربـة ملّـت ایـران، به مسـاجد و شـعائر دینـی اهتمام خاصی نشـان 
می دهنـد. نهضـت فلسـطین و بسـی نهضت هـای دیگـر، امـروزه از 

مسـاجد و نمازهـای جمعـه و جماعـت، نیـرو و تـوان می گیرد. 2

1  . در دیدار با خانواده های شهدای هفتم تیر و مکة مکرمه، اقشار مختلف مردم همدان، گناباد، رامیان 
و شرق تهران، مسئوالن و کارکنان قوة قضاییه و سازمان تبلیغات اسالمی 1369/04/06.

.1368/04/23 u2  . پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی
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در داخـل سـرزمین های غصب شـدة فلسـطین مبـارزات مـردم، با 
شـعارهای اسـالمی و با مرکزّیت  مسـاجد، عرصه را بر صهیونیست ها 

تنگ کرده اسـت.1
قیـام مـردم كشـورهای مسـلمان شـمال آفریقـا مثـل الجزایـر، از مسـاجد شـروع 

شـد؛

قیـام مـردم کشـورهای شـمال آفریقـا کـه مسـلمان هسـتندـ  
مثـل الجزایـر و دیگـر کشـورهایی کـه سـال ها در زیر سـلطة نظامی 
اسـتعمار فرانسـوی ها بودنـدـ  از مسـاجد شـروع شـد، که بـه پیروزی 

هـم رسـید و کشـورها اسـتقالل پیـدا کردند.2
انقالب الجزایر، انقالب مساجد و علمای دین بود؛

انقـالب الجزایـر، انقـالب اسـالمی، انقـالب مسـاجد و انقـالب 
علمـای دیـن بود؛ انقالب، از مسـاجد، از مدارس دینـی و از حوزه های 

علمیه شـروع شـد.3
انقالب در كشـورهای مسـلمان شـمال آفریقا آن روزی رو به شكسـت رفت كه 

1 .پیام به حجاج بیت اهلّل الحرام 28/ 02/ 1372.
2  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 

.1375/10/19
3  . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شرکت کنندگان در همایش آسیب شناسی انقالب 

.1377/12/15
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رابطـه خـود را با مسـاجد قطـع كردند؛

انقالب در این کشـورها ]ی مسـلمان شـمال آفریقا[...، آن روزی رو 
به شکسـت رفت و دوباره ملّت ها اسـتقالل خودشـان را از دسـت دادند 

کـه رابطـة خـود را با مسـاجد و با دین و ایمان مسـاجد قطـع کردند.1
بـا محوریـت مسـاجد و همـكاری و همفكـری روحانیـون و نخبـگان، فضـا و 

كشـورهای بحرانـی ایجـاد خواهـد شـد؛ محیـط امـن و آرام در 

الزم اسـت بـا دخالـت افـراد دلسـوز و متدّیـن و همـکاری و 
همفکـری علمـاء و روحانیـون و سـایر نخبگان و با محورّیت مسـاجد 
جلـوی هرگونـه هـرج و مرج و قتـل و تجـاوز و غارت امـوال عمومی 
و خصوصـی گرفتـه شـود و فضـای امـن و محیـط آرام بـرای کلیـة 
شـهروندان به وجـود آیـد تـا ملّـت عـراق بتوانـد در سـایة وحـدت و 
یکپارچگـی، توانائـی و آگاهـی خـود را بـه نمایـش بگـذارد و تمـّدن 
اصیـل اسـالمی و فرهنـگ ملی و جایـگاه واالی آن ملّـت قدرتمند و 
شـجاع را بازیابـد و موجبـات رضـای خداوند سـبحان فراهـم گردد.2
كـه مـردم را  بـر  ائمـۀ جماعـت مسـاجد در همـه ممالـك اسـالمی فـرض اسـت 

كننـد؛ بیـدار 

همـة مـا و همـة شـما و همـة نسـل های آتیـه، آنهـا باید چشـم و 
1  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 

.1375/10/19
2  . پیام به مردم رنج کشیده ی عراق 1382/01/24.
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گوششـان را بـاز کننـد کـه دوباره هـی شـیطان ها نیاینـد تزریق کنند 
کـه آقـا، علمـا را چـه بـه سیاسـت، علمـا را چـه بـه دخالـت در امـور 
مملکتی، این یک نقشـة شـیطانی اسـت کـه اآلن هم مشـغول پیاده 
کـردن آن هسـتند و مشـغول تبلیغاتـش هسـتند و بنـاًء علیه، بر شـما 
ائمـة جمعـه و جماعـت و بـر همة ائمـة جمعه ها و جماعت هـا در همة 
ُقطرهـای1 اسـالمی، در همه ممالک اسـالمی این مطلب الزم اسـت 
بلکـه فـرض اسـت کـه مـردم را بیدار کنیـد و بـه مـردم بفهمانید این 
معنـا را کـه ایـن نغمـه ای کـه در همة ممالک اسـالمی بلند اسـت که 
علمـا نبایـد دخالـت در سیاسـت بکنند، این یک نقشـه ای اسـت ماِل 
ابرقدرت هـا. مجـری اش اینها هسـتند که در داخل کشـورها هسـتند. 
بـه حـرف اینهـا گـوش ندهیـد. و بخوانیـد بـه گـوش ملّت کـه ملّت 
بفهمـد ایـن معنا را که ایـن نغمه، نغمه ای اسـت کـه می خواهند علما 
را از سیاسـت کنـار بزننـد، و آن بکننـد کـه در زمان هـای سـابق بر ما 
گذشـته اسـت. بیـدار باشـیم و همه توجـه به این معنا داشـته باشـیم، 
و نسـل های آینـده هـم توجـه به این معنا داشـته باشـند که راهشـان 
را یـک وقـت، ایـن راهی که اآلن مسـلمین خودشـان ایـن راه را پیدا 

کرده انـد، ایـن راه را گـم نکننـد آنها.2

1  . نواحی، سرزمین ها.
2   صحیفة امام، ج 13، ص: 434.
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و  الّنبـی  الحـرام، مسـجد  بـا حضـور در نمازهـاى جماعـت مسـجد  حجـاج 

دهنـد؛ نشـان  را  وحـدت  دیگـر  مسـاجد 

این طـور نباشـد کـه در اعمـال حـج، بـر اثـر یـک اختـالف 
فتـوای کوچـک و کم اهمّیـت، بـرادران از هـم جـدا شـوند و هرکس 
بـه گونـه ای عمـل کنـد. اینجـا بایـد همـه چیـز حاکـی از وحـدت و 
اتّحـاد باشـد. امـام رضـوان اهلل علیـه توصیـه کردنـد، امـر کردند، که 
در نمازهـای جماعـت شـرکت کنیـد. بنـده هـم عـرض می کنـم: در 
نمازهای جماعت در مسـجدالحرام، در مسـجدالّنبی و نیز در مسـاجد 
دیگـری کـه مقتضـی اسـت و متعلّـق بـه بـرادران اهـل آن مناطـق 

اسـت، شـرکت کنیـد. وحـدت را نشـان دهیـد.1
مسلمان ها روز قدس در محافل و مساجد فریاد بزنند؛

امیـدوارم کـه مسـلمان ها روز قـدس را بزرگ بشـمارند و در همة 
ممالـک اسـالمی، در روز قـدس، در روز جمعـه آخـر مـاه مبـارک، 
تظاهر کنند، مجالس داشـته باشـند، محافل داشـته باشـند، مسـجد 
داشـته باشـند، در مسـاجد فریـاد بزنند. وقتی یـک میلیـارد جمعّیت 

فریـاد کـرد، اسـرائیل نمی توانـد، از همـان فریادش می ترسـد.2

1 .پیام به مناسبت پیروزی ملّت مبارز و مسلمان افغانستان 12/ 02/ 1371.
2 .صحیفة امام، ج 13، ص: 80.
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مسلمان ها مساجد را پر كنند و در آنجا مسائل روز را بگویند و فریاد كنند؛

اآلن مـاه مبـارک رمضـان جلو اسـت، ماه بسـیار شـریف شـعبان 
هـم درش واقـع هسـتیم، ایـن مسـاجد را باید مسـلمان ها پـر کنند از 
جمعیـت، این سـنگرهای اسـالمی را پر کننـد از جمعیت هـا و در آنجا 
كبـر«  مسـائل روز را بگوینـد و فریـاد کننـد. اآلن مـا احتیـاج بـه »اهَّلل ا

داریم .1
امـروز حفـظ مسـاجد از سـوی مسـلمانان، جـزء امـورى اسـت كـه حفـظ اسـالم بـه 

آن وابسـته اسـت؛

مـن امـروز بایـد بگویم که تکلیف اسـت بـرای مسـلمان ها. حفظ 
مسـاجد امروز جزء اموری اسـت که اسـالم به او بسـته اسـت.2

در سـال هـای اخیـر میـزان گرایش به مسـجد و شـعائر اسـالم در 
ملّت هـا از مصـر و اردن تـا ترکیـه و مالـزی و . . . افزایش یافته اسـت؛

نظرسـنجی های مکـرر آمریکائی هـا در مصـر و اکثر کشـورهای 
اسـالمی، واقعیـت را بـه آنهـا گفته اسـت. از 2003 تـا 2008 میزان 
گرایـش بـه مسـجد و شـعائر اسـالمی ... در ملّت هـا از مصـر و اردن 

تـا ترکیـه و مالـزی و ... افزایش یافته ... اسـت.3

1  .صحیفة امام، ج 8، ص: 508.

2  .صحیفة امام، ج 13، ص: 19.
3  . خطبه  نماز جمعه درباره بیداری اسالمی ملت های منطقه،1390/11/14 .
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4. ترس و کینه دشمنان از مسجد طراز اسالمی
كینـه ای  دشـمنان اسـالم در نقـاط مختلـف جهـان، بـه مسـاجد بـا بغـض و 

نگرنـد؛ مـی  عمیـق 

در نقـاط مختلـف جهان، دشـمنان اسـالم بـه مسـاجد...با بغض و 
کینـه ای عمیـق می نگرنـد و تـا آن جا کـه بتواننـد، با وجـود و حضور 
و فعالیـت آنهـا سـتیزه می کنند. هـم اکنون مسـجداالقصی، قبلة دوم 
مسـلمینـ  کـه بحمـداهلل پایـگاه بیـداری و مبـارزه نیز شـده اسـتـ  
مورد جسـارت صهیونیسـت های پلیـد قرار گرفته، و در فرانسـه و هند 

نیـز مسـجد در معـرض اهانت و تخریب واقع شـده اسـت.1
دشـمنان اسـالم یـك عـده را علیـه مسـاجد تحریـك می كننـد تـا زندگـی را بـر 

نماینـد؛ تلـخ  مسـلمانان 

ماجـرای مسـجد بابـری، یکـی از آن مسـایلی اسـت کـه اگرچـه 
موضـوع آن، یـک مسـجد اسـت و شـاید بـه نظـر بعضـی کوچـک 
بیایـد؛ امـا کوچـک نیسـت. این، نشـان دهندة آن اسـت که دشـمنان 
اسـالم، تـا ایـن جا ایسـتاده اند کـه یک عده را علیه مقّدسـات اسـالم 
تحریـک کننـد و زندگـی را بـر مسـلمانان تلـخ نماینـد ... بی شـک، 
حرکـت هندوهـای متعصـب، ناشـی از تحریـکات دشـمنان اسـت. 

1  . پیام به گردهمایی سراسری فرماندهان بسیج، به مناسبت سالروز انتشار پیام رهبر فقید انقالب 
برای تشکیل بسیج مستضعفان و گرامیداشت هفتة بسیج 1368/09/02.
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همـه دیده انـد کـه ایـن مسـجد، سـال های متمـادی در آنجـا بـود و 
بتخانـه ای هـم در کنـارش وجود داشـت. آنها مشـغول کار خودشـان 
بودنـد؛ اینها هم مشـغول کار خودشـان. دشـمنان اسـالم هسـتند که 
ایـن تحریـکات را درسـت می کننـد و ماجرایـی مثل ماجرای مسـجد 
بابـری را مسـئلة روز مسـلمانان می کننـد. البته مسـلمین هنـد در این 
مسـئله محـق هسـتند و همـه بایـد بدانند کـه مسـلمین دنیـا در این 
مسـئله، پشـت سـر مسـلمانان هند هسـتند، حـق را به آنهـا می دهند 

و از آنهـا دفـاع و حمایـت می کننـد.1
ط شـدند، هیچ نشـانه اى 

ّ
زمانـی كـه كمونیسـت ها برآذربایجـان شـوروى مسـل

از مسـاجد و دیگـر آثـار اسـالمی باقـی نگذاشـتند  ؛

آن زمـان کـه کمونیسـت ها بـر منطقة آذربایجان شـوروی سـابق 
مسـلّط شـدند، همة آثار اسـالمی را از آنجا محو کردند. مثاًل مسـاجد 
را بـه انبـار تبدیـل کردنـد، سـالن های دینـی و حسـینیه ها را بـه 
چیزهـای دیگـری تبدیـل کردنـد و هیـچ نشـانه ای از اسـالم و دیـن 

و تشـّیع باقی نگذاشـتند.2
مخالفان و ایادی دشمنان از مسجد می ترسند؛

اینهـا از مسـاجد می ترسـند. اینها بیخ گوش شـما می گوینـد که این 
1  . سخنرانی در دیدار با شرکت کنندگان در اولین کنفرانس اسالمی فلسطین 1369/09/13.

2  . بیانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینیu مشهد مقّدس رضوی 01/ 01/ 1376.
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آخونـد، کـه از او کاری نمی آیـد، مسـجد می رویـد چـه کنیـد؟ خودمان 
می رویـم فالن جـا نمـاز می خوانیـم. نمـاز نمی خواهنـد بخواننـد، 
می خواهنـد نمـاز را بشـکنند. نمـاز می خواننـد؛ بـا ایـن نمازهایـی که 
در مسـجدها می رونـد و نمی گذارنـد کـه مسـلمان ها نمـاز درسـت 

خودشـان را بخواننـد؟ بـا ایـن نمازهـا می خواهنـد نماز را بشـکنند.1
دشـمن از مسـاجد پـر از معتكفـان می لـرزد، زیـرا یكـی از ابعـاد عظمـت انقـالب 

اسـالمی اسـت؛

قشـرهای مختلـف مردم، چگونـه مظاهر مذهب را، دیـن را و تعبد 
را بـزرگ مـی شـمارند! اینها را دشـمن هم دید. دشـمن هـم اعتکاف 
دانشـجویان در مسـجد دانشـگاه را دید؛ مسـاجد پر از معتکفان را که 
اکثـر آنهـا جوانـان بودنـد، دیـد. دشـمن از اینها مـی لرزد. همـة اینها 
ابعـاد مختلـف عظمـت ایـن انقـالب، عظمـت آن پیـام و عظمت آن 

امام اسـت.2

1 . صحیفة امام، ج 11، ص: 502.
2  . بیانات در دیدار کارگران و معلمان در آستانة روز کارگر و روز معلم 1377/02/09.
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فصل دوم: چیستی مسجد طراز اسالمی
1. ماهّیت 

مسجد، فرد و جامعه را به طراز اسالم نزدیك می كند؛

در مسـجد اسـالمی، شـور و بهجـت عبـادت خالص با نشـاط زندگی 
پـاک و خردمندانـه و سـالم، در هـم می آمیـزد و فـرد و جامعـه را به طراز 

اسـالمی آن نزدیـک می کند.1
مسجد، مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه است؛

 مسـجد، مظهـر آمیختگـی دنیا و آخرت و پیوسـتگی فـرد و جامعه 
در دیدگاه و اندیشـة مکتب اسـالم اسـت.2

كـه انسـان خـود را بـه منبـع  مسـجد، ارتبـاط زمیـن و آسـمان و جایـى اسـت 
الیـزال فیـض و قـدرت الهـی وصـل می كنـد؛

مسـجد ... ارتباط زمین و آسـمان اسـت. جایی اسـت که انسـان خود را 
بـه منبـع الیزال فیض و قـدرت وصل می کند. انسـان در مسـجد، خود را 

1  . بیانات در دیداراعضا دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 1389/04/20.

2  . بیانات در دیداراعضا دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 1389/04/20.
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بـه خدا متصـل می کند.1
كـر و نمـاز و نیایـش بـا سـامان زندگـی  مسـجد، مظهـری از درهـم  آمیختگـی ِذ

اسـت؛ اجتماعـی 

ِذکـر و نمـاز و نیایـش آنـگاه که با سـامان زندگـی اجتماعی درهم 
می آمیـزد معجـزة اسـالم را در آرایـش منظومـة احـکام عبـادی آن 
آشـکار می سـازد. مسـجد، مظهـری از این درهـم  آمیختگی اسـت.2
خلوت انس با خدا و جلوت حشـر با مردم و جایگاه عبادت و پایگاه سیاسـت، 

دوگانه های بهم پیوسـتۀ مسجد اسالمی است؛

خانـة خـدا و خانـة مردم؛ خلـوت انس با خدا و جلوت حشـر با مردم، 
کانـون ذکـر و معـراج معنـوی و عرصـة علم و جهـاد و تدبیـر دنیوی؛ 
جایـگاه عبـادت و پایـگاه سیاسـت، دوگانه هـای بـه هـم پیوسـته ای 
اسـت که تصویر مسـجد اسـالمی و فاصلـة آن بـا عبادتگاه های رایج 

ادیـان دیگـر را نمایان می سـازد.3
ح مسجد، كالبد زندگی را پرنشاط و پرانگیزه می سازد؛ رو

مسـجد را بـا ایـن نگاه باید نگریسـت. روح مسـجد، کالبـد زندگی 
را پرنشـاط و پرانگیزه می سـازد.4

1  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقّدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 
.1375/10/19

2  . پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز،19/ 07/ 1390.
3  . بیانات در دیداراعضا دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 1389/04/20.

4  . پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز،19/ 07/ 1390.
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كزی هستند كه به مردم معنویت می بخشند؛ مساجد مرا
مساجد ... مراکزی هستند که به مردم معنویت می بخشد.1

مساجد پایگاههای معنویت، تزكیه و هدایت است؛
مساجد...پایگاه های معنویت و تزکیه و هدایت...است.2

مساجد اصلی ترین پایگاه دین، معنویت و اخالق است؛
مساجد ... اصلی ترین پایگاه دین و معنویت و اخالق است.3

مسجد مهبط رحمت و هدایت الهی است؛
مسجد ... مهبط رحمت و هدایت الهی ... است.4

كز بسط حقیقت و فقه اسالم است؛ مساجد، مرا

 مراکزی که مراکز بسـط حقیقت اسـالم اسـت، بسـط فقه اسـالم 
اسـت و آن مساجد است.5

مسجد مركز ستاد اسالم است؛
مسجد... مرکز ستاد اسالم است.6

1  . بیانات در دیدار مسئولین اجرائی استان کرمانشاه ،1390/07/28.
.1369/03/10 u2  . پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی

3  . حکم انتصاب آیت اهلل مهدوی کنی به سمت مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد  /1368/07.
4  . پیام به اجالس سراسری نماز 1381/06/16.

5  .صحیفة امام، ج 13، ص: 15.

6  .صحیفة امام، ج 13، ص: 19.
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مساجد، پایگاه هاى انقالب و اسالم هستند؛
مساجد...پایگاه های انقالب و اسالم ]هستند[.1
كر و عبادت و اندیشه و معرفت است؛ مسجد، كانون ذ

مسجد ...کانون ذکر و عبادت و اندیشه و معرفت ... است.2
مساجد پایگاه معرفت و روشن بینی و روشنگری و استقامت ملی است؛

مسـاجد ... پایگاه معرفت و روشـن بینی و روشـنگری و اسـتقامت 
ملـی بـه حسـاب ]می آید[. 3

گاهـی از شـیطنت های  مسـاجد پایـگاه حرّیـت، جایـگاه رابطـه بـا خـدا و مركـز آ
شـیاطین زر و زور اسـت؛

مسـاجد ... پایگاه حرّیت انسـان و جایگاه رابطـة او با خدا و مرکزی 
برای کسـب آگاهی از شیطنت های شـیاطین زر و زور است. 4

مساجد سنگرهاى اسالم در مقابل شیاطین است؛
مساجد و محافل دینیه ... سنگرهای اسالم در مقابل شیاطین است.5

1  . حکم انتصاب آیت اهلل مهدوی کنی به سمت مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد17/ 07/ 
.1368

2  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/07/20.
3  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 

.1375/10/19
4  .پیام به گردهمایی سراسری فرماندهان بسیج، به مناسبت سالروز انتشار پیام رهبر فقید انقالب 

برای تشکیل بسیج مستضعفان و گرامیداشت هفتة بسیج 1368/09/02.
5  .صحیفة امام، ج 2، ص: 451.
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مساجد، دژهاى محكم اسالم است؛
مساجد... دژهای محکم اسالم است.1

مساجد سنگرهای اسالم و محراب و محل حرب است؛
این مسـاجد سـنگرهای اسـالم اسـت. محراب محل حرب اسـت. 

اینها سـنگرند برای اسـالم.2
كـه حـرب از آن شـروع می شـود؛  »محـراب« بـه آن می گوینـد؛ یعنـی، آنجایـى 

محل حـرب.3

2. شاخص ها

2-1. آباد و پررونق
آباد كردن مسجد مالك است چون تأثیر بسزایى دارد؛

طبق بینش ما، یادگارهای اسـالمی عزیزند. می شـد اسـالم به مردم 
بگویـد برویـد در زمیـن صافی بایسـتید و نماز بخوانید و عبـادت کنید؛ در 
صورتـی کـه به عمـارت مسـجد دسـتور داده اسـت؛ »امنـا یعمـر مسـاجد 
اهَّلل«4. آبـاد کـردن مسـجد مالک اسـت و تجّسـم و تجّسـد خارجی این 

کار مـورد نظر اسـالم می باشـد؛ چـون تأثیر بسـزایی دارد.5
1  .صحیفة امام، ج 9، ص: 238.
2  . صحیفة امام، ج 15، ص: 14.

3  .صحیفة امام، ج 12، ص: 393.
4  . سوره توبه، آیه 18.

5  . سخنرانی در مراسم بیعت گروه کثیری از جانبازان و نیروهای جهادی احداث ساختمان مرقد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازاسالمی
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مسـاجد باید آباد باشـد و همۀ نشـانه های توجه به اقامه نماز در شـهر اسـالمی 
دیده شـود؛

مـا بارهـا، مکـرر به آقایـان ائمة جمعـه، ائمـة جماعـت و روحانیون 
محتـرم در شهرسـتان ها، در تهـران توصیه کردیم که مسـاجد باید آباد 
باشـد؛ صدای اذان باید از مسـاجد بلند شـود. باید همة نشـانه های توجه 
بـه نمـاز و اقامـة نمـاز را در شـهر اسـالمیـ  به خصوص در شـهرهایی 
مثل تهران و شـهرهای بزرگ کشـورـ  ببینند، باید احسـاس کنند؛ هم 

مـردم خودمـان، هم کسـانی که وارد این شـهرها می شـوند.1
آبـادی مسـاجد و افزایـش نمازهـای جماعـت ... بـه معنـای بروز 

بـرکات نمـاز در سـطح همـکاری و همدلـی اجتماعـی اسـت.2
بناى مسجد و حضور روحانی شایسته در آن امر مهمی است؛

نخسـتین مطلـب مهـم، بنای مسـجد و حضـور روحانی شایسـته 
در آن اسـت. هم اکنـون بـا وجـود ده هـا هزار مسـجد در کشـور، جای 
هزاران مسـجد دیگر در روسـتاها، شـهرها، شـهرک ها و مجتمع های 

مطهر رهبر کبیر انقالب اسالمی، به همراه وزیر راه و ترابری، مسئوالن بنیاد مستضعفان و جانبازان 
.)1368/04/2(w انقالب اسالمی، و مسئول حرم مطهر حضرت امام خمینی

1  . بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفدهمین اجالس سراسری نماز 1387/08/29.
2  . پیام به مناسبت گردهمایی سالیانة نماز در شیراز 1373/06/10.
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مسـکونی خالی است.1
مساجد روز به روز گرمتر و پررونق تر شود؛

مسـاجد به عنـوان پایگاه هـای معنویـت و تزکیه و هدایـت، روزبه 
روز گرم تـر و پررونق تـر شـود.2

كع باشد؛ كر و ساجد و را مساجد در وقت نماز، سرشار از انسان های ذا

مسـجدها در وقـت نمـاز، سرشـار و ماالمـال از انسـان های ذاکر و 
سـاجد و راکع باشـد.3

گـر اینجـا قبـة اإلسـالم اسـت، وقـت اذان حّتـی در سـحرها بایـد در پشـت بام  ا
مسـاجد یـا مسـاجد بـزرگ از طریـق بلندگـو اذان گفتـه شـود؛

چـرا بایـد در ایـن شـهر بـا ایـن عظمـت، با ایـن همـه هیاهوهای 
گوناگـون از اطـراف و اکنـاف، نغمـة اذان در همـه جای شـهر شـنیده 
نشـود؟! اذان، عالمت مسـلمانی اسـت. چه کسـی گفته باید در پشـت 
بـام مسـاجد یـا در مسـاجد بـزرگ و عمـده، حّتـی در سـحرها ظهر و 
شـب کـه جای خـود را دارد از طریق بلندگـو اذان نگوینـد؟ وقت اذان 
کـه می شـود، باید تهران یکسـره صـدای اذان باشـد. مگـر اینجا قبة 

1  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
.1369/03/10 u2  . پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی

3  . سخنرانی در دیدار با خانواده های معظم شهدا و جانبازان شهرهای خوی، بندرگناوه و استان های 
مازندران و آذربایجان غربی، گروه هایی از دانشجویان، جمعی از مهاجران جنگ تحمیلی، کشاورزان 

و مسئوالن هیأت های هفت نفرة واگذاری زمین 1369/03/02.
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اإلسـالم نیسـت؟ مگر مـا ایـن حـرف را نمی گوییم؟1
نماز صبح در مساجد اقامه شود؛

نماز صبح در مساجد اقامه شود.2
2-2. مرکز و کانون شهر و روستا

هر جا سامان زندگی است، باید مسجد مركز و كانون اصلی باشد؛

در هـر جـا سـامان زندگـی اسـت، مسـجد، مرکـز و کانـون اصلی 
3 است.

در شـهرها و شـهرک های در حـال سـاخت، مسـجد جامـع بـه عنوان نخسـتین 
بنـا و مركـز حقیقی شـهر سـاخته شـود؛

در شـهرها و شـهرک هایی کـه تـازه سـاخته مـی شـود، مسـجد 
جامـع، نخسـتین بنا و مرکز حقیقی شـهر قرارگرفته و سـاخته شـود.4

در بنای شهر و روستا باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد؛

در بنای شـهر و روسـتا، در مدرسـه و دانشـگاه، در مراکز جمعّیتی از 
بازارهـای کسـب و کار تـا فرودگاه هـا و جاّده ها و پایانه های سـفری و 
تـا آسایشـگاه ها و بیمارسـتان ها و بوسـتان ها و گردشـگاه ها، در همه 

1  . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمة جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانة ماه 
مبارک رمضان 14/ 12/ 1370.

2  . پیام به مناسبت گردهمایی ساالنه ی نماز در شهر زنجان 31/ 06/ 1375.
3  . پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز،19/ 07/ 1390.

4  . پیام به مناسبت گردهمایی ساالنه ی نماز در شهر زنجان 1375/06/31.

مسجـــــــــدطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازاسالمی

44



و همـه باید مسـجد را همچـون قطب و محـور بنا نهاد.1
2-3. دارای آرایه های ظاهری و معنوی

آرایه هـاى معنـوى و ظاهـرى آن، وظیفـه ى  بـه  عمـران مسـاجد و پرداختـن 
اسـت؛ همـگان 

عمـران مسـاجد و پرداختـن بـه آرایه هـای معنوی و ظاهـری آن، 
وظیفـة همـگان اسـت و هر کسـی به انـدازة تـوان و هّمت بایـد در آن 
سـهیم گـردد. مـردم، شـهرداری ها و دسـتگاه های دولتـی هـر یک در 
آن بایـد سـهمی ایفاء کننـد و روحانی دانـا و مسـئولیت پذیر و پرهیزگار 

می توانـد و می بایـد محـور ایـن منظومة تـالش مقدس باشـد.2
كیزه، زیبا و آرام بخش باشد؛ مسجد باید پا

مسجد در همه جا باید پاکیزه، زیبا و آرام بخش باشد.3
تنظیـف و تطهیـر و پاك سـازى و غبارروبـى و عطرافشـان مسـاجد، جـزو كارهـاى 

خـوب اسـت؛

سـنت احیای مسـاجد، عطر افشـانی و تنظیف مسـاجد،4 مسئله ی 
تنظیـف و تطهیـر و پاک سـازی و غبارروبـی و عطرافشـان مسـاجد 
ـ  کارهایـی کـه ایـن روزهـا انجـام می گیـرد ـ   همـه جـزو کارهـای 

1  . پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز،19/ 07/ 1390.
2  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
3  . پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز،19/ 07/ 1390.

4  . بیانات در دیدار روحانیون و مبلغان در آستانة ماه مبارک رمضان 1377/09/23.
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خوبـی اسـت کـه بحمـد اهلل انجـام هـم می گیـرد و خـوب اسـت که 
انجـام دهید.1

كیـزه و پیراسـته، و لبریـز  از شـور و انگیـزه  مسـجد را همچـون دل هـای جـوان، پا
و نشـاط كنیـد؛

سـفارش اینجانـب آن اسـت کـه مسـجد را نیز همچـون دل های 
جـوان، پاکیـزه و پیراسـته، و لبریـز از شـور و انگیـزه و نشـاط کنید. 2

كیزه و مرتب و رغبت انگیز باشد؛ مساجد پا

مسـاجد و نمازخانه هـا، پاکیـزه و مرتـب و رغبت انگیـز باشـد. نماز 
در وقـت فضیلـت و بـه جماعت گزارده شـود.3 

سـاختمان مسـاجد بایـد بـه اقتضـاى نیـاز و تناسـِب بـا محیـط و اسـتفاده عملـی 
و كاربـرد، شـكل هاى مهندسـی مناسـب پیـدا كنـد؛

سـاختمان های قدیمـی مـا در هـر نقطه یـی بـه تناسـب نیـاز 
آن نقطـه سـاخته شـده، بـا توجـه بـه جهات اسـالمی سـاخته شـده. 
سـاختمانی کـه در شـمال کشـور یا در جنـوب می بینید، با سـاختمانی 
کـه در منطقـه ی شـرق کشـورـ مثـاًل خراسـانـ  می بینیـد، باهـم 
متفـاوت اسـت؛ هرکـدام یـک شـکل و حالتـی دارد. حتـی مسـاجد و 

1  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 
.1375/10/19

2  . پیام رهبر انقالب به هجدهمین اجالس سراسری نماز 1388/08/12.
3 . پیام به اولین اجالس سالیانه ی اقامه ی نماز در مشهد مقدس 15/ 07/ 1370.
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سـاختمانهای قدیمـِی بزرگشـان هم همیـن تفاوت ها را باهـم دارند. 
بـه اقتضـای نیـاز و تناسـِب بـا محیـط و اسـتفادة عملـی و کاربـرد، 
شـکل های مهندسـی تغییـر پیـدا می کـرده. خـوب فکـر می کردنـد، 

خـوب عمـل می کردنـد. 1
مسـجد بایـد كانونـی باشـد كـه مشـكات نمـاز در آن بدرخشـد و نـور معرفـت و 

محّبـت و انـس و صفـا از آن سـاطع شـود؛

 مسـجد نیـز بایـد کانونی باشـد کـه مشـکات نماز در آن بدرخشـد 
و نـور معرفـت و محبـت و انـس و صفـا از آن سـاطع شـود. امامـان 
جماعـت، هیئت هـای امنـاء، خادمـان موّظـف و متبرع، هر یـک باید 

بخشـی از ایـن کار بـزرگ و اثرگـذار را بـر دوش خـود حـس کنند.2
گیـن می گـردد و  آمـوزش دیـن و  بـه بركـت نمـاز، فضـای مسـجد نورانـی و عطرآ

اخـالق و سیاسـت بیـش از هـر جـای دیگـر  بـر  دل می نشـیند؛

بـه برکـت نمـاز، فضـای مسـجد نورانـی و عطرآگین می گـردد و 
سـخن حـق و  آمـوزش دیـن و اخـالق و سیاسـت در آن بیـش از هـر 
جـای دیگـر بر دل و جان می نشـیند و بـه زندگی فرد و جامعه، سـمت 

و سـوی خدایـی می دهد.3

1  . بیانات در دیدار جمعی از مهندسان و محققان فنی و صنعتی کشور05/ 12/ 1383.
2  . پیام رهبر انقالب به هجدهمین اجالس سراسری نماز 1388/08/12.

3  . پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز،19/ 07/ 1390.
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2-4. مایه برکت و به دور از زحمت 
مسـجد در هـر محـل، مأمـن و مایـه  خیـر و بركـت باشـد و وسـیله  زحمـت و آزار 

نگـردد؛ مجـاوران 

 مسـجد بایـد در هـر منطقـه و محـل؛ مأمـن و مایـة خیـر و برکت 
باشـد و بـه طریـق اولـی، وسـیلة زحمـت و آزار مجـاوران نگردد.1

حنجـره  بـا  نشـود؛البته  اسـتفاده  بلندگـو  از  صبـح،  اذان  بـرای  سـحرها،  در 
نـدارد؛ اشـكالی 

اذان، چیـز خیلـی خوبـی اسـت؛ »حـی عـی الصلـوة«، »حـی عـی 
كبـر«. چـرا در جامعـه اذان نیسـت؟ اذان بـا توجـه، بـه  الفـاح«، »اهَّلل ا
دل هـا امیـد مـی دهـد. بانـگ اذان، دل هـای افسـرده را روشـن مـی 
کنـد. البتـه در سـحرها، بـرای اذان صبـح، از بلندگـو اسـتفاده نکنند؛ 
بـا حنجـره اشـکالی نـدارد. هرچنـد وقـت بیـداری اسـت، امـا بلندگو 

ممکـن اسـت اسـباب زحمت بشـود.2 
در هنگام سحر، همه مساجد با بلندگو اذان نگویند؛

چنـدی پیـش، مـن راجع به اذان سـفارش کـردم و البتـه گفتم که 

1  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
2  . سخنرانی در دیدار با خانواده های معظم شهدا و جانبازان شهرهای خوی، بندرگناوه و استانهای 

مازندران و آذربایجان غربی، گروههایی از دانشجویان، جمعی از مهاجران جنگ تحمیلی، کشاورزان 
و مسئوالن هیئت های هفت نفرة واگذاری زمین 1369/03/02.
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صبح هـا بـا بلندگـو در همـه جـا اذان نگویند، تا مـردم از خـواب بیدار 
نشـوند. مثـل ایـن که بعضی از مؤمنین، این قسـمت دومش را بیشـتر 
از قسـمت اول گـوش کردنـد! آنچـه کـه مقصود مـا بود، ایـن بود که 
در سـحرها، هـر جایـی یک بلندگو صـدا نکند؛ ولی معنایـش این نبود 
کـه بـه هنگام سـحر، صـدای اذان در شـهری مثـل تهـران به گوش 
نرسـد! نـه، در جایـی مثـل تهـران، اقـاًل در چنـد مسـجد از مسـاجد 
مهـم، خـوب اسـت که با بلندگـو اذان پخش بشـود؛ حّتـی اذان صبح. 
در شـهرهای کوچـک هـم بـه فراخور وسـعت آن شـهر، می بایسـت 
اذان صبـح در چندجـا پخـش بشـود. امـا در ظهر و شـب اذان بگویند؛ 
هـم اذان بلندگـو، هـم جلـوی مسـاجد، هـم داخـل مسـاجد و هم در 

خیابان هـا، تـا مـردم بـه اذان گفتن عـادت کنند.1
تنها بانگ اذان، با صوت خوش و دلنواز طنین افكن شود؛

تنهـا صدایـی که باید از مسـجد در فضـا طنین بیافکنـد بانگ اذان 
با صـوت خوش و دلنواز اسـت.2

2-5. دارای روابط مستحکم با مردم

مسـجد رابطـه  خـود را بـا كسـانی كـه بـه موفقیت هاى علمـی، اجتماعـی، هنرى 

1  . خطبه های نماز جمعه ی تهران 1369/11/19.
2  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
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و ورزشـی دسـت می یابنـد و بـا غمدیـدگان برقـرار و مسـتحكم كنـد؛

مسـجد بایـد رابطة خـود را...با کسـانی که بـه موفقیت های علمی 
و اجتماعـی و هنـری و ورزشـی دسـت می یابنـد، بـا صاحـب هّمتانی 
کـه کمـک به دیگـران را وجهـة هّمت می سـازند، بـا غمدیدگانی که 

غمگسـاری می جوینـد، برقرار و مسـتحکم کند.1
دانـش آمـوزان برجسـته و ممتـاز در هـر محل، در مسـجد و در برابر چشـم مردم 

تشـویق شوند؛

چـه نیکوسـت کـه دانش آمـوزان برجسـته و ممتاز در هـر محل، در 
مسـجد و در برابر چشـم مردم و از سـوی امام جماعت، تشـویق شوند.2
مسـجد رابطـه  خـود را بـا جوانانـی كـه ازدواج می كننـد و حتـی نوزادانـی كـه متولد 

مـی شـوند، برقـرار و مسـتحكم كند؛

مسـجد بایـد رابطـة خـود را بـا جوانانـی کـه ازدواج می کننـد ... و 
حتـی بـا نوزادانـی کـه متولّـد می شـوند، برقـرار و مسـتحکم کنـد.3

مسـاجد در مـاه رمضـان، افطـارى بدهنـد تـا ارتباطـات معنـوی بـا مـردم زنـده 
شـود؛

اآلن در بعضـی از کشـورهای اسـالمی سـّنت خوبـی وجـود دارد 
کـه در تمـام مـاه رمضـان، اغلـب مسـاجد افطـاری می دهنـد؛ یعنی 

1  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.

2  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.

3  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
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هرکـس بـرود و وارد مسـجد بشـود، پذیرایـی می شـود ... در زمـان 
رژیـم گذشـته، ایـن ارتباطـات معنوی، کم و یـا منجمد شـده بود؛ که 
البتـه متأسـفانه بقایایـش همچنـان باقی اسـت. ما بایسـتی در دوران 

اسـالمی، ایـن ارتباطـات را زنـده کنیم.1
افطـارى دادن هـاى سـاده و بى پیرایـه در مسـاجد، سـّنتی بسـیار خـوب بـرای 

نزدیكـی بـا فقـرا و مسـتمندان اسـت؛

یـک سـّنت خوب هم امسـال بیـش از سـال های دیگر دیده شـد، 
کـه خـوب اسـت مـورد توجـه قـرار بگیـرد و آن، افطـاری دادن های 
سـاده و بی پیرایـه در مسـاجد و در خیابان هـا بـود در بیشـتر شـهرهای 
کشـور _کـه بسـیار کار شایسـته ای اسـت _ در مقابـل افطاری هـای 
مسـرفانه ای کـه شـنیده شـد، دانسـته شـد کـه بعضی هـا بـه بهانـة 
افطـار، حـرکات و عمـل مسـرفانه انجـام می دهنـد و بـه جـای اینکه 
در مـاه رمضـان وسـیله ای بشـوند بـرای نزدیکـی روحـی بـه فقـرا و 
مسـتمندان، بـا ایـن عمـل، با ایـن حرکت، خـود را در لّذات جسـمانی 

غـرق می کننـد.2 
2-6. مکانی جذاب برای جوانان

كار افتاده هـا بـه مسـاجد برونـد؛ مسـاجد بایـد از  نبایـد فقـط پیرمردهـا و از 

1  . بیانات در دیدار با اعضای شورای مرکزی و مسئوالن کمیته ی امداد امام خمینیw، به مناسبت 
سالگرد تأسیس این نهاد12/ 12/ 1370.

2  . خطبه های نماز عید فطردانشگاه تهران، 1382/8/15.
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شـود؛ مجتمـع  جوان هـا 

آقایـان هـم باید تبلیـغ کنند که ایـن مجالس بهتر بشـود و مجالس 
جماعـت اسـت کـه مـردم در هـر روز مجتمـع بشـوند در مسـاجد، نـه 
همـان مجتمع بشـوند، بگذارنـد ایـن پیرمردهـا و از کار افتاده ها بروند. 

نه، مسـاجد بایـد مجتمـع بشـود از جوان ها.1
یـان، مدیـران و امنـاى مسـاجد، دل هـاى پـاك جوانـان را 

ّ
زمزمـه  محّبـت متول

كنـد؛ مجـذوب و مشـتاق 

زمزمـة محّبـت متولّیـان و مدیـران و امنای مسـاجد، باید دل های 
پـاک جوانـان را مجذوب و مشـتاق کند.2

بـرای مسـجد، جاذبـه درسـت كنیـد تـا بچـه هـا، جوانـان و زن و مـرد، مجـذوب 
مسـجد شـوند؛

بـرای مسـجد، جاذبه درسـت کنید تا بچـه ها، جوانـان و زن و مرد 
محله، مجذوب مسـجد ... شـوند.3

ثار و برکات  3. آ

3-1. کارکرد عبادی
برای كیفیت یافتن نماز، آن را در مسجد و به جماعت برگزار كنید؛

کیفیـت یافتـن نمـاز بدیـن معنی اسـت که نمـاز، با حـال و حضور 
1  . صحیفة امام، ج 13، ص: 325.

2  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
3  . بیانات در دیدار فرماندهان »بسیج« سراسر کشور 1371/08/27.
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ادا شـود؛ نمازگـزار بـه نماز با چشـِم »میعـاد مالقات با خـدا« بنگرد و 
در آن، بـا خـدای خـود سـخن بگوید و خـود را در حضـور او ببیند؛ نماز 

را تـا می توانـد در مسـجد و تـا می توانـد به جماعـت بگزارد.1
و  انبوه تـر  را  الهـی  رحمـت  بـاِرِش  مؤمنـان،  جماعـت  بـا  و  مسـجد  در  نمـاِز 

می سـازد؛ دل نشـین تر 

نمـاز در مسـجد و بـا جماعـت مؤمنـان، همگانـی نشسـتن بـر ِگرِد 
سـفره ی میهمانـی خداونـد اسـت، و ایـن خود، بـاِرِش رحمـت الهی را 

انبوه تـر و دل نشـین تر می سـازد.2
مسـجد فقـط بـرای نمـاز نیسـت؛ در مسـجد انـواع عبـادات از جملـه تفكـر وجود 

دارد ؛

مسـجد فقـط بـرای نماز نیسـت؛ در مسـجد انواع عبادات هسـت. 
از جملـة آن عبادات، تفکر اسـت که »تفكر سـاعة خیر مـن عبادة سـنة«. 
یـا در بعضـی از روایات اسـت که »مـن عبـادة اربعـین سـنة«، یا »سـبعین 
سـنة« _ البتـه فکـر کـردن درسـت_ افـراد مسـجد بـرو، ایـن فکر را 

بـه وسـیلة شـنیدن سـخنان عالم دیـن و فقیه بـه دسـت می آورند.3
در مسـاجد، تـالوت و انـس بـا قـرآن و انـس بـا ادعیـه  وارده  از اهـل بیـتb را 

1  . پیام به بیست و دومین اجالس سراسری نماز، 1392/6/13.
2  . پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز،19/ 07/ 1390.

3  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 
.1375/10/19
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بشـمرید؛ مغتنـم 

در مسـاجد، تـالوت قـرآن، انس با قـرآن، انس با ادعیـة وارده  از اهل 
بیـتb _که گنجینة معارف اسـالمی اسـت_ را مغتنم بشـمرید.1

3-2. کارکرد سیاسی اجتماعی
اینكه اهل یك بلد در مسـاجد مجتمع شـوند و مشـكالت خود را حل كنند، یك 

امر اجتماعی-سیاسـی است؛

ایـن جماعـات در تمام کشـورهای مسـلمین، و در هر شـهر و ده و 
روسـتا، این هـا یـک امـور اجتماعـی _ سیاسـی اسـت کـه اهل یک 
بلد در مسـاجد مجتمع بشـوند و مشـکالت خودشـان را نسـبت به آن 

بلد حـل بکنند.2
در مسـجد پیغمبـر، مسائل سیاسـی اجتماعـی  بیشـتر از مسـائل عبـادِى نمـاز 

و روزه بـود؛

مسـجد الّنبـی، مرکـز سیاسـت اسـالمی بوده اسـت و ثقـل قدرت 
اسـالمی.3 مسـجد الحـرام و مسـاجد در زمـان رسـول اکـرم مرکـز 
جنگ هـا و مرکـز سیاسـت ها و مرکـز امـور اجتماعـی و سیاسـی 
بـوده. ایـن طـور نبـوده اسـت کـه در مسـجد پیغمبرsهمان مسـائل 

1  . خطبه های نماز عید سعید فطر29/ 06/ 1388.
2  . صحیفة امام، ج 13، ص: 275.
3  .صحیفة امام، ج 16، ص: 388.
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عبـادی نمـاز و روزه باشـد؛ مسائل سیاسـی اش بیشـتر بـوده. هر وقت 
می خواسـتند بـه جنـگ بفرسـتند اشـخاص را و بسـیج کنند مـردم را 

بـرای جنگ هـا، از مسـجد شـروع می کردننـد ایـن امـور را.1
مسجد مركز اجتماع سیاسی و تبلیغ احكام سیاسی اسالم است؛

مسـجد مرکـز تبلیـغ اسـت. در صـدر اسـالم از همیـن مسـجدها 
جْیش هـا، ارتش هـا، راه می افتـاده، مرکـز تبلیـغ احکام سیاسـی اسـالم 
بـوده مسـجد. هر وقـت یک گرفتـاری پیدا می شـد، صـدا می کردند که 
ماَعـة«، اجتمـاع می کردند؛ آن گرفتـاری را طرح می کردند،  َ ـاُة بالج »الّصَ

ایـن صحبت هـا را می کردنـد. مسـجد، مرکـز اجتماع سیاسـی اسـت.2
ح ریزى  مسـجد در صدر اسـالم مركز سیاسـت بود و از آنجا مسـائل سیاسی طر

می شـد؛

مسـجد مسـلمین در زمـان رسـول خـداsو در زمـان خلفایـی که 
بودنـدـ   هـر جور بودندـ   مسـجد مرکز سیاسـت اسـالم بوده اسـت .3

چیزهایـی کـه مسـلمین، اجتمـاع مسـلمین بـر آن احتیـاج دارند، 
خبـری نیسـت. نمـاز جمعه هـا را همـان طوری کـه در صدر اسـالم، 

1  .صحیفة امام، ج 18، ص: 52.
2  . صحیفة امام، ج 10، ص: 17.
3  . صحیفة امام، ج 2، ص: 32.
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مسـاجد، محافـل و نمازها جنبه سیاسـی داشـته اسـت، از مسـجد راه 
می انداختنـد لشـکر را بـه جنگی کـه باید بکننـد و به آنجایـی که باید 
بفرسـتند. از مسـجد مسـائل سیاسـی طرح ریزی می شـدـ   از مسـجد 

ـ  مسـجد محـل ایـن بـود که مسـائل سیاسـی در آن طرح بشـود.1
كارهـای مهـم و  ح  كـه مسـجد ابـزار طـر امیدواریـم ایـن محتـوا دوبـاره برگـردد 

اجـرای مسـائل سیاسـی بـود؛

 همـان طـوری کـه در صدر اسـالم، امـام جمعه و مسـجد، این دو 
ابـزار در دسـت مسـلمان ها بوده اسـت و هر وقت می خواسـتند جنگ 
برونـد از مسـجد تجهیـز می کردنـد، هـر وقـت می خواسـتند یک کار 
مهمـی بکننـد در مسـجد طـرح می کردنـد و اعـالم می کردنـد کـه 
نمـاز جمعه اسـت، نماز جماعت اسـت، بیاییـد، بـرای کاری می رفتند 
آنجـا، نمازشـان را هـم می خواندنـد و مسـائل سیاسیشـان را ]هـم [ 
می گفتنـد و اجـرا می کردنـد، ارتـش می فرسـتادند و همه ایـن کارها 
را آنجـا می کردنـد و مـا امیدواریـم که ایـن محتوا برگـردد، و این فکر 
ناشـی از اشـتباه یـا خطـا یـا احیانـًا عمـد، ایـن فکـر خطا برگـردد که 

»آخونـد را بـه سیاسـت چه! آخونـد را به امـور مسـلمین چه!«.2

1  .صحیفة امام، ج 18، ص: 425.
2  .صحیفة امام، ج 17، ص: 40.
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در مسـجد، مـردم مجتمـع می شـوند و همـه امورى كه اسـالم را بـه پیش می برد 
ح می شـود؛ مطر

سـّید مظلومـان یـک وسـیله ای فراهم کرد بـرای ملّت کـه بدون 
اینکـه زحمـت باشـد بـرای ملت، مـردم مجتمعند. اسـالم مسـاجد را 
سـنگر قرار داد و وسـیله شـد از باب اینکه از همین مسـاجد، از همین 
جمعّیت هـا، از همیـن جمعـات، از همیـن جمعه هـا و جماعـات، همـه 

امـوری که اسـالم را بـه پیـش می برد.1
تدبیر شود تا مساجد مركز سیاست باشد؛

مسـاجد، بایـد مرکـز ]سیاسـت باشـد[ همـان طـوری ]کـه [ صدر 
اسـالم مرکـز سیاسـت بوده مسـاجد. مسـاجد مثـل اینها نبوده اسـت 
کـه فقـط مرکـز چـه باشـد. خطبه نمـاز جمعـه خطبـه سیاسـی بوده 
همیشـه. مسـاجد مرکـز بسـیج قشـون بـوده؛ مرکـز تبلیغات اسـالم 

بـوده اسـت. اینهـا ان شـاء اهلل تدبیـر می شـود.2
مساجد، توجه مردم و هماهنگی بین آنها را ایجاد می كند؛

همیـن مسـاجد و همیـن روضه هـا و همیـن روضه هـای هفتگی، 
همین هـا توجـه مـردم را و همـان هماهنگـی را ایجـاد می کنـد. اگـر 
دولت هـای دیگـر بخواهنـد هماهنگـی بیـن تمام قشـرها پیـدا کنند 

1  .صحیفة امام، ج 17، ص: 55.

2  .صحیفة امام، ج 8، ص: 200.
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میسـور نیسـت برایشـان. بـا صدهـا میلیـارد تومـان هـم برایشـان 
نیست.1 میسـور 

مسـلمین روزی چنـد مرتبـه در مسـاجد اجتمـاع می كننـد تـا بـه برپایـى نمـاز 
جماعـت بپردازنـد و از احـوال خـود و مسـتضعفین مطلـع شـوند؛

اسـالم دین سیاسـت اسـت، دینی اسـت که در احکام او، در مواقف 
او، سیاسـت بـه وضـوح دیده می شـود. در هـر روز اجتماعـات در تمام 
مسـاجد کشـورهای اسـالمی، از شهرسـتان ها گرفته اسـت تا دهات 
و ُقـرا و قصبـات، روزی چنـد مرتبـه اجتمـاع بـرای جماعـت، و برای 
اینکـه مسـلمین در هـر بلـدی، در هـر قصبـه ای، از احوال خودشـان 

مطلـع بشـوند؛ از حـال مسـتضعفین اطالع پیـدا بکنند.2
ح  ایـن از بـركات مسـاجد اسـت كـه هـرگاه حركـت و بسـیج سیاسـی مـردم مطـر

كانوننـد؛ می شـود، مسـاجد 

امـروز ... در هنگامـی کـه حرکـت و بسـیج مـردم مطرح می شـود 
چـه سیاسـی و چـه نظامـی بـاز مسـاجد کانوننـد؛ این برکت مسـاجد 

3 است.
 حـل و 

ّ
امیدواریـم حـاال هـم مسـاجد مـا برگـردد بـه آن وقتـی كـه مسـجد، محـل

1  .صحیفة امام، ج 11، ص: 100.
2  .صحیفة امام، ج 9، ص: 333.

3  . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمة جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانة ماه 
مبارک رمضان 14/ 12/ 1370.
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عقـد امـور بـود؛

امیدواریـم حـاال هـم مسـاجد مـا برگردد بـه آن وقتی که مسـجد، 
محـّل حـل و عقـد امـور باشـد، و مسـجد محـل نقشـه های جنـگ 
باشـد، همـه چیـز باشـد. و مسـجدی ها باشـند کـه بتواننـد کارهـا را 

بخوبـی انجـام بدهند.1
مسجد پایگاهی برای رتق و فتق امور مسلمین است؛

مسـجد ... بـه عنـوان پایگاهی برای رتـق و فتق امور مسـلمین ... 
در صدر اسـالم بوده اسـت.2

مصالـح  بیـان  و  تشـكل  میـدان  مناسـب ترین  و  سـنگرها  بهتریـن  مسـاجد 
می باشـند؛ مسـلمین 

مسـاجد بهترین سـنگرها و جمعـه و جماعات مناسـب ترین میدان 
تشـکل و بیان مصالح مسـلمین می باشـند.3

3-3. کارکرد تبلیغی

پایگاه عظیم تبلیغ مسجد را مغتنم بشمارید؛

شـما ایـن رسـانة تبلیغـی خودتـان را مغتنم بشـمارید ... ایـن منبر 
تبلیـغ و ایـن پایـگاه عظیـم تبلیغ مسـجد و حسـینیه و زیـر خیمة امام 

1  .صحیفة امام، ج 17، ص: 233.
2  . پیام به حجاج بیت اهلل الحرام 1368/04/14.

3  . صحیفة امام، ج 20، ص: 338.
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حسـین را قـدر بدانیـد. این چیز بسـیار نافـذ و مؤثر و مبارکی اسـت.1
مساجد را محلی براى تبلیغ اسالم و حركت اسالمیه قرار دهید؛

شـما که از اهالی مسـجد و از علمای مسـاجد هسـتید، باید پیروی 
از پیغمبـر اسـالم و اصحـاب آن سـرور کنیـد و مسـاجد را بـرای تبلیغ 
اسـالم و حرکـت اسـالمیه و بـرای قطـع ایادی شـرک و کفـر و تأیید 

مسـتضعفین در مقابل مسـتکبرین قـرار بدهید.2
تبلیغ سّنتی ما در مسجد بدیل ندارد؛

تبلیـغ سـّنتی مـا ـ  کـه مسـجد و منبر و سـخنرانی روبه روسـتـ   
بدیـل نـدارد؛ ایـن را بایـد حفـظ کنیـم. ایـن که شـما بنشـینید با یک 
نفـر رو بـه رو صحبـت کنیـد؛ نـگاه شـما بـه او بیفتـد، نگاه او به شـما 
بیفتـد و نفـس گـرم شـما بـه او برسـد، ایـن چیـز خیلی خوبی اسـت؛ 

ایـن را بایـد حفـظ کنیم.3
3-4. کارکرد آموزشی تربیتی

مساجد باید مركز تربیت های صحیح اسالمی باشد؛

ایـن مسـاجد بایـد مرکـز تربیـت صحیـح باشـد، و مسـاجد بحمد 
1  . بیانات در دیدار علما و روحانیون و مبلغان در آستانة ماه محرم الحرام 1378/01/23.

2  .صحیفة امام، ج 7، ص: 65 نقش اسالم در پیروزی مسلمان ها- رهنمودهایی به هیئت نمایندگی 
عربستان .

3  . بیانات در دیدار علما و روحانیون کرمان 1384/02/11.
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اهلل اکثـراً ایـن طـوری اسـت. اشـخاصی که در مسـجد می رونـد باید 
تربیـت بشـوند بـه تربیت هـای اسـالمی. مسـاجد را خالـی نگذارید.1

ح است؛ مسجد، مدرسه و دانشگاه است؛ مركز تفكر و تأمل و تصفیه رو

مسـجد، هم مدرسـه اسـت، هم دانشـگاه، هم مرکز تفکر و تأمل، 
هـم مرکـز تصفیـة روح، هـم مرکـز خلـوص و مرکـز اتصال بنـده به 

خداست.2
مسـاجد، َمـدَرِس تفسـیر و حدیـث و منبـِر معـارف اجتماعـی و سیاسـی و كانـون 

موعظـه و پـرورش اخـالق باشـد؛

مسـاجد بایـد َمـدَرِس تفسـیر و حدیث و منبـِر معـارف اجتماعی و 
سیاسـی و کانـون موعظـه و پـرورش اخالق باشـد.3

در مـاه مبـارك، تربیـت و تعلیـم بـه تمـام معنـا و در همـه ُبعدهایـش در مسـاجد 
باشـد؛

بایـد در مـاه مبارک تربیـت و تعلیم به تمام معنـا در همه بُعدهایش 
در مسـاجد باشـد؛ در محافل دیگر باشد. مسـاجد را خالی نگذارید.4

تشـكیل كالس سـوادآموزی در مسـاجد و بدون چشم داشـت، علم و سـواد را 

1  .صحیفة امام، ج 12، ص: 500.
2  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 

.1375/10/19
3  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.

4  .صحیفة امام، ج 12، ص: 501.
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بـه مـردم یـاد دادن، یـك جهاد اسـت؛

بـرادران و خواهـران نهضـت سـوادآموزی بداننـد کـه در حـال 
جهادنـد. بـه شـهرها و روسـتاهای دورافتـاده رفتـن و دِر خانه هـا را 
زدن و در مسـاجد کالس تشـکیل دادن و بدون چشم داشـِت احسـنت 
و تشـکری، علـم و سـواد را کـه ارزنده تریـن هدیه هاسـت بـه مـردم 

دادن، یـک جهـاد اسـت.1
گاهی بخشـی بـه مردم داد و  در مسـاجد و منابـر، بایـد مـردم را انـذار كنیـم؛ باید آ

ح معنویـت را در میـان آنهـا بیـدار كرد؛ رو

مـا در مسـاجد و منابـر، در مجالـس قـرآن و در همـة اجتماعـات 
دینـی کـه مـردم دارنـد، باید مـردم را انـذار کنیـم. بحمـداهلل حرکت 
آگاهی بخشـی سیاسـی و اجتماعـی و دیـد وسـیع سیاسـی بـه مـردم 
دادن، از پیـش از انقالب شـروع شـد؛ امـروز هم هسـت و ادامه دارد و 
ادامـه خواهـد داشـت. در کنـار این آگاهی بخشـی، بایـد روح معنویت 
را در مـردم بیـدار کـرد. بـرای ایـن کار، مـاه رمضان بهتریـن فرصت 

2 است.
1  . سخنرانی در دیدار با مسئوالن دفاتر نهضت سوادآموزی، رئیس و جمعی از مسئوالن ادارات 
شهربانی، جمعی از ناظران و اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان و هیئت اجرایی در انتخابات 

مجلس خبرگان و مسئوالن وزارت کشور، به همراه گروهی از مردم استان لرستان و شهرهای آبادان، 
الهیجان و شوشتر04/ 07/ 1369.

2  . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمة جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور، در آستانة ماه 
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در سخنرانی های مساجد بارها معارف نماز همچون مسائل آن بازگو شود؛

در سـخنرانی های دینـی در مسـاجد و غیـره بارهـا و بارهـا معارف 
نمـاز نیـز همچـون مسـائل آن بازگو شـود. نشـانة دیگر آن اسـت که 
در همـة جای هـا و سـاختمان های عمومـی و دولتـی، نمازخانـه ای 
در خـور دیـده شـود و نمـاز گـزاردن در همه جـا برای همـه، کاری در 

دسـترس به شـمار آید.1
3-5. کارکرد مبارزاتی و نظامی

مسـجدها در صـدر اسـالم محلـی بـود كـه در آن روحیـه مبـارزه ایجـاد می شـد و 
ارتـش بـراى جنـگ بـا كفـار و قلدرهـا راه می افتـاد؛

از مسـجد می رفتنـد بـه میـدان، بـه میـدان جنگ هـا. در جمعه ها 
کـه خطابـه می خواندنـد، یـا غیـر جمعـه که می رفـت آن سردارشـان 
منبـر و صحبـت می کـرد، از آنجـا راهشـان می انداخـت بـرای اینکه 
برونـد مبـارزه کننـد. و یـک همچنیـن روحیـه، کـه از مسـجد تحقق 

می کند.2 پیـدا 
مسـجدها محلـی بـوده اسـت کـه از همـان مسـجد ارتـش راه 
می افتـاد بـرای جنـگ بـا کفـار و بـا قلدرهـا؛ از همـان توی مسـجد. 

مبارک رمضان 1369/12/22.
1  . پیام به مناسبت گردهمایی سالیانة نماز در شیراز 1373/06/10.

2  .صحیفة امام، ج 9، ص: 89.
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آنجـا خطبـه خوانـده می شـد، دعوت می شـدند مـردم بـه اینکه فالن 
ـ  مثـاًلـ   آدم متعـدی در فـالن جا قیـام کرده بر ضد مسـلمین یا مال 
مـردم را چپـاول می کنـد، قلدری می کنـد، انحرافـات دارد، و از همان 

مسـجد راه می افتادنـد و می رفتنـد طـرف دشـمن.1
مسـجد در صـدر اسـالم همیشـه مركـز جنبـش و حركت هـاى اسـالمی بـوده 

اسـت؛

از مسـجد نهضـت می شـد.2 مسـجد در اسـالم و در صـدر اسـالم 
همیشـه مرکـز جنبـش و حرکت هـای اسـالمی بـوده؛ از مسـجد 
تبلیغـات اسـالمی شـروع می شـده اسـت و از مسـجد حرکـت قـوای 
اسـالمی برای سـرکوبی کفار و وارد کردن آنها در ]زیر[ بیرق اسـالم 
بـوده اسـت. همیشـه در صدر اسـالم مسـجد مرکـز حـرکات و مرکز 

جنبش هـا بـوده اسـت.3
ح می شود، مساجد كانونند؛ هرگاه حركت و بسیج نظامی مردم مطر

امـروز ... در هنگامـی کـه حرکت و بسـیج مردم مطرح می شـود چه 
سیاسـی و چه نظامی باز مسـاجد کانونند؛ این برکت مسـاجد اسـت.4

1  .صحیفة امام، ج 4، ص: 447.
2  .صحیفة امام، ج 7، ص: 65 نقش اسالم در پیروزی مسلمانها- رهنمودهایی به هیئت نمایندگی عربستان .

3  .همان .
4  . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمة جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانة ماه 

مبارک رمضان 14/ 12/ 1370.
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فصل سوم: چگونگی مسجد طراز اسالمی

1. آسیب  شناسی

1-1. آفات
ایـن طـور نباشـد كـه عـّده ای خیـال كننـد حـاال كـه پیـروز شـدیم، دیگـر مسـجد 

می خواهیـم چـه كنیـم؛ قیـام مـا بـراى اداره مسـجد بـود؛

اینهایـی کـه هـی صحبـت ایـن را می کننـد کـه حـاال مـا انقالب 
کردیـم برویـم سـراغ کارهـای دیگـر، خیـر؛ انقـالب از مسـاجد پیدا 

می شـود. از مسـاجد ایـن طـور امـور تحّقـق پیـدا می کنـد.1
ایـن مسـاجد بـود کـه ایـن پیـروزی را برای ملّـت ما درسـت کرد. 
ایـن مراکز حّساسـی اسـت کـه ملّت بایـد به آن توجه داشـته باشـند. 
ایـن طور نباشـد کـه خیال کننـد که حاال دیگـر ما پیروز شـدیم دیگر 
مسـجد می خواهیـم چـه کنیم. پیـروزی ما برای اداره مسـجد اسـت. 

1  .صحیفة امام، ج 12، ص: 501.
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مـا اگر نماز نباشـد و آداب اسـالمی نباشـد، چه داعی داریـم که بیاییم 
خودمـان را بـه مهلکـه بیندازیـم و وارد ایـن امـور بشـویم؟ مـا بـرای 
اسـالم ایـن کارهـا را می کنیـم و شـما، شـما ملّت بـرای اسـالم قیام 
کردیـد، و بـرای اسـالم این همه زحمت کشـیدید و دارید می کشـید.1

قدر مساجد را بدانیم و مورد بى اعتنایى قرار ندهیم؛

قـدر مسـاجد را بدانیـم؛ قـدر جلسـات مذهبـی را بدانیم. و مسـجد 
مـورد بی اعتنایـی قـرار نگیرد.2

اداره مسـاجد بـا افـت كیفـی و كّمـی نسـبت بـه قبـل از انقـالب مقتضـای حـق و 
نیسـت؛ مصلحـت 

در دوره هـای پیـش از انقـالب، عالمی به مسـجد می رفت، نمازی 
می خوانـد و مسـئله ای می گفـت؛ در ایـام مخصوص هـم یک منبری 
دعـوت می شـد و سـخنرانی می کـرد. اگـر امـروز کـه روز حاکمیـت 
اسـالم و ارزش های اسـالمی اسـت. مسـاجد بـه همان شـکل، بلکه 

1  .صحیفة امام، ج 13، ص: 15.
2  . دیدار با روحانیون 1385/08/17.
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در مـواردی بـا افـت کیفی و کمـی اداره بشـود، آیا ایـن مقتضای حق 
و مصلحـت اسـت؟ آیـا این پیشـرفت اسـت؟ پـس »مـن اسـتوى یوماه 

فهـو مغبـون«1 یعنـی چه؟2
کمبـود مسـجد در شـهر و روسـتا، نپرداختـن به پاکیزگی مسـاجد 
و نپرداختـن امـام جماعـت بـه رابطه بـا مأمومین، نقاط ضعف اسـت.

کمبود مسـجد در شـهر و شـهرک و روسـتا؛ نبـود جایـگاه نماز در 
مراکـز اجتماعـات همچـون ورزشـگاه و بوسـتان و ایسـتگاه و ماننـد 
آن؛ مراعـات نشـدن وقـت نمـاز در وسـایل مسـافرتهای دور دسـت؛ 
نپرداختـن شایسـته بـه نمـاز در کتاب هـای درسـی؛ نپرداختـن بـه 
پاکیزگـی و بهداشـت در مسـاجد؛ نپرداختـن امـام جماعـت به تماس 
و رابطـه بـا مأمومیـن؛ و هـر کمبـود دیگـری از ایـن قبیل هـا، نقـاط 

1  . بحار، ج 72، ص 173.
2  . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمة جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانة ماه 

مبارک رمضان 14/ 12/ 1370.
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ضعفـی اسـت که باید همّت هـای بلند بـر زدودن آن برانگیخته شـود 
و نشـانة ایمـان صاحبـان تمّکـن یعنی اقامـة نماز، در جامعة اسـالمی 

مـا روز بـروز نمایان تر گـردد.1
هیچ یـک از مـا نبایـد از خطـری کـه از کمبـود مسـجد یـا ضعف و 

نارسـایی مسـاجد، جامعـه را تهدیـد می کنـد، غافـل بمانیم.
هیچ یـک از مـا نبایـد و نمی توانیـم خطـری را کـه از کمبـود 
مسـجد یـا ضعف و نارسـایی مسـاجد، جامعـه و جوانـان و خانواده ها و 

نسـل های آینـده را تهدیـد می کنـد، غافـل بمانیـم.2
چـرا وقـت ظهـر بـازار را رهـا نمی كنید و به مسـجد نمی روید؛

مسـجدها را آبـاد کنیـد. مـن در مّکـه کـه مشـرف بودم یـک روز 
می خواسـتم یـک کتابـی بخرم کـه بـرای آن کتاب فروش هـم فایده 
داشـت، ایسـتاده بـودم، اذان گفتنـد، یک دفعـه رهـا کـرد و گفت که: 
»سـّنه حنفّیـه« دیگـر بـا مـن حرف نـزد، رفت سـراغ نمـاز. در مدینه 
بـازار را کـه مـن دیدم بسـته بود. یعنـی باز بـود لکن هیچ کـس نبود. 
می رفتنـد سـراغ نمـاز. چـرا شـما نمی روید سـراغ نماز؟ چـرا ظهر که 
می شـود بـازار را رهـا نمی کنیـد و بروید سـراغ نماز؟ اگر بروید سـراغ 
نمـاز، احیـاء کنیـد ایـن سـّنت سیاسـی اسـالم را، همـان طـوری که 

1  . پیام به بیست و دومین اجالس سراسری نماز،1392/6/13.
2  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز 1389/07/20.
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در روز جمعـه حـاال بحمـد اهلل می رویـد، روز غیـر جمعـه هـم برویـد 
مسـاجد را پـر کنید.1

چـرا بـرای نمـاز صبـح، چنـدان مسـجدی باز نیسـت و نمـاز جماعتی 
برقـرار نمی شـود؟! 

چـرا بنـده بایـد بشـنوم کـه در تهـران بـا ایـن عظمـت، بـرای نماز 
صبـح در اول اذان، چندان مسـجدی باز نیسـت و چنـدان نماز جماعتی 
برقـرار نمی شـود؟!... چـرا باید در این شـهر بـا این عظمت، بـا این همه 
هیاهوهـای گوناگـون از اطـراف و اکنـاف، نغمـه ی اذان در همـه جای 

شـهر شـنیده نشـود؟! اذان، عالمت مسـلمانی است. 2
پیامبر اسالمs نیازى به مساجد اشرافی و مناره هاى تزئیناتی ندارد؛ 

پیامبـر اسـالمs نیازی به مسـاجد اشـرافی و مناره هـای تزئیناتی 
نـدارد. پیامبـر اسـالمs دنبـال مجـد و عظمـت پیـروان خـود بـوده 
اسـت که متأسـفانه بـا سیاسـت های غلط حاکمان دسـت نشـانده به 

خـاک مذلّت نشسـته اند.3
 از زرق و برق ساختمان هاى مساجد اسالم امریكایى جلوگیرى شود؛

ً
شدیدا

 سـادگی مصـاّل بایـد یـادآور سـادگی محـل عبـادت مسـلمانان 
1  .صحیفة امام، ج 13، ص: 19.

2  . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمة جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانة ماه 
مبارک رمضان 14/ 12/ 1370.
3  . صحیفة امام، ج 21، ص: 80.
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صـدر اسـالم باشـد و شـدیداً از زرق و بـرق سـاختمان های مسـاجد 
اسـالم امریکایـی جلوگیـری شـود. خداونـد تمامی دسـت اندرکاران 

برپـا کننـده مسـاجد اهلل را تأییـد فرمایـد.1
كـه بـه یـک  گرفتـن مسـجد از مـردم عیـب نـدارد، منتهـا مراقبـت شـود  پـول 

نشـود؛ تبدیـل  پول  سـازی  دسـتگاه 

مـن شـنیده  ام؛ بعضـی از ایـن مسـاجد کأنّـه از ایـن شـوق و ذوق 
مـردم ]بـرای اعتـکاف[ اسـتفاده می کننـد، یـک پول های زیـادی از 
ایـن کسـانی  که می رونـد می گیرنـد؛ این  جـور هـم نبایـد باشـد. پول 
گرفتـن از آنهـا عیـب نـدارد، بهتـر همیـن اسـتـ  کاری کـه مـردم 
کمـک مالـی بکننـد و اشـتراک مالـی پیـدا کننـد، اصـاًل برکـت پیدا 
می کنـد. از خصوصّیـات پـول مـردم و کمـک مـردم، برکـت داشـتن 
اسـت ـ   منتهـا مراقبـت کننـد کـه این به یک دسـتگاه پول  سـازی و 

ماننـد اینهـا تبدیل نشـود.2
پخش صداهاى آزاردهنده به ویژه در شب، كارى ناروا است؛

 پخـش صداهـای آزاردهنده به ویژه در شـب و هنگام  آسـایش مردم 
]از مناره های مسـجد[، کاری ناروا و در مواردی خالف شـرع اسـت.3

1  . صحیفة امام، ج 21، ص: 189.
2  . 15/02/1393 بیانات در دیدار اعضای ستاد مرکزی اعتکاف و اعضای سّومین جشنوارة سراسری 

علمی فرهنگی اعتکاف.
3  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
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حفـظ قداسـت مسـاجد و تقویـت هماهنـگ جنبه هـای معنـوی، 
انقالبـی، تعلیمـی و تبلیغـی آن، نیازمنـد دور مانـدن از منازعـات و 

مناقشـات داخلـی اسـت.
 شـک نیسـت کـه حفـظ قداسـت مسـاجد و تقویـت هماهنـگ 
جنبه هـای معنـوی و انقالبـی و تعلیمی و تبلیغی آن، نیازمند سـالمت 
و امنّیـت محیـط آن و دور مانـدن از منازعـات و مناقشـات داخلـی در 

است.1 آن 
كنـد در مسـجد فقـط چنـد ركعـت نمـاز می خواننـد و  كسـی خیـال  خطاسـت 

می آینـد؛ بیـرون 

 اگـر کسـی خیـال کنـد کـه در مسـجد، فقـط چنـد رکعـت نمـاز 
می خواننـد و بیـرون می آینـد و ایـن چـه تأثیـری دارد، خطاسـت. 

این طـور نیسـت. 2
گـر امـام جماعتـی بخواهـد در مـورد اجتمـاع مسـلمین  كـه ا ایـن طـور نباشـد 

كنـد مـورد طعـن واقـع شـود؛ صحبـت 

ان شـاءاهلل، امیـدوارم کـه موفق بـه این امر بشـوید و مسـاجدمان 
برگـردد بـه حـال مسـاجد صـدر اول، کـه ایـن طور نباشـد کـه توی 

1  . حکم انتصاب آیت اهلل مهدوی کنی به سمت مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد 
.1368/07/17

2  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 
.1375/10/19
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مسـجد اگـر یـک امـام جماعتـی، جمعـه ای بخواهـد یـک کلمـه ای 
بگویـد کـه مربوط به اجتماع مسـلمین اسـت، مورد طعن واقع بشـود: 
»ایـن چـرا ایـن طـور کـرده اسـت؟« بیاینـد و او را طعنـش بدهنـد. 
ایـن جـور نباشـد دیگـر. طعن بـه آن ]کسـی [ وارد بشـود کـه در امور 
مسـلمین دخالـت نمی کنـد، کناره گیـری می کند، عزلت می کند. شـما 
ببینیـد قضیـه عزلـت در اسـالم اصاًل نبوده، اسـاس نداشـته این عزلت 
_ و نمی دانـم _ امـور کناره گیـری و رفتـن کنـار، و اصـاًل کار بـه 
هیـچ کار نداشـتن، ایـن در یـک طوایفـی بـوده اسـت غیر مسـلمین، 
امـا آمـده اسـت در مسـلمین؛ یک وقت رسـیده بـه آن جایی کـه »آقا 
خیلـی آدم خوبـی اسـت، اصـاًل توجـه نـدارد بـه اینکه فـالن چیز چه 

جـور می شـود!« توجـه نداشـتن خودش جـزء مدیحـه بود!1
كنیـم، خرابـش  گـر مسـجدی مسـجد ِضـرار شـد و نتوانسـتیم آن را اصـالح  ا

؛ می كنیـم

اگـر مسـجدی شـد کـه ایـن مسـجد دعوتش دعوت فاسـد شـد، 
پیغمبـر اکـرمs خـراب کرد »مسـجد ِضرار« را، مسـجدی که درسـت 
کـرده بودنـد در مقابـل پیغمبـرs، و تبلیغـات می کردند بـر ضد اخالق 
و بـر ضـد امثـال ذلـک؛ پیغمبـر داد خرابـش کردنـد. اگـر مسـجدی 
باشـد که مسـجد ِضرار باشـد، مسـجدی باشـد که نتوانیم آن مسـجد 

1  .صحیفة امام، ج 17، ص: 41.
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را اصالحـش کنیـم، مسـجدش ]را[ هـم خـراب می کنیم .1حاکـم 
می توانـد مسـاجد را در موقـع لـزوم تعطیل کند؛ و مسـجدی که ِضرار 

باشـد، در صورتـی کـه رفـع بـدون تخریب نشـود، خـراب کند.2
كـه برخـی در مسـاجد فلسـفه تدریـس می كننـد ؛ مركـز  ایـن خسـارت اسـت 

فلسـفه بایـد حـوزه  علمّیـه باشـد؛

مرکـز فلسـفه هـم بایـد حـوزة علمّیـه باشـد. یکـی از بزرگتریـن 
خسـارت هایی کـه ما کردیـم، این بوده که مرکز فلسـفة اسـالمی از حوزة 
علمیـه بـه مناطـق مختلـف منتقل شـده اسـت. بعضـی از آقایاِن اسـاتید 
فلسـفه، مـاه رمضان پیش من بودنـد؛ می گفتند برخـی از آقایانی که اصاًل 
اهلّیـت ندارند، در مسـاجد فلسـفه تدریـس می کنند و ناقص و سـطحی و 
بـه عمق نرسـیده و جویـده جویده مطالبی را دسـت افـراد می دهند. این ها 

خسـارت اسـت؛ مـا نباید بگذاریـم ایـن کار ادامه پیـدا کند.3
تعـّرض شـیعیان بـه مسـاجد اهـل سـّنت كمـك بـه مقاصـد دشـمنان اسـالم و 

اسـت؛ مسـلمان  ت هـای 
ّ
مل

از هرگونـه عملـی کـه بـه تعـارض و دشـمنی بـرادران مسـلمان 
می انجامـد جـداً پرهیـز کننـد. یقینـًا دسـت هایی در کار اسـت کـه 

1  . صحیفة امام، ج 4، ص: 34.
2  . صحیفة امام، ج 20، ص: 452.

3  . بیانات در دیدار گروهی از فضالی حوزة علمیة قم 29/ 10/ 1382.
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شـیعیان را بـه تعـرض بـه مسـاجد و مکان هـای مـورد احتـرام اهـل 
سـنت وادار کنـد. هرگونـه اقدامـی در ایـن جهـت کمـک بـه مقاصد 
دشـمنان اسـالم و دشـمنان ملّت های مسـلمان و شـرعًا حرام است.1
در مشـروطیت، همـان گرایـش ضـد كلیسـائی در غـرب بـه عنـوان ضـد مسـجد 

و ضـد روحانّیـت و دیـن بـروز پیـدا كـرد؛

شـما وقتـی کـه وارد مقولة آزادی در مشـروطیت می شـویدـ  که یک 
مقولـة خیلـی پرجنجال و شـلوغی هم هسـتـ  می بینید همـان گرایش 
ضـد کلیسـائی در غـرب که شـاخصة مهـم آزادی بـود، در اینجـا هم به 

عنـوان ضـد مسـجد و ضـد روحانّیـت و ضد دین بـروز پیـدا می کند.2
1-2. موانع

این یك توطئه است كه می خواهند مسجدها را كم كم  خالی كنند؛
این یک توطئه است که می خواهند مسجدها را کم کم  خالی کنند.3

كـردن ایـن  كننـد و بعـد از خالـی  دشـمنان تـالش می كننـد مسـجدها را خالـی 
كننـد؛ حملـه  سـنگرها، 

اینهـا از مسـجد می ترسـند ... امـروز از همـة روزهـا بـرای مـا _ 

 b 1  . پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت هتک حرمت حرم مطهر حضرات عسکریین
.1384/12/03

2  . در چهارمین نشست اندیشه های راهبردی  با موضوع آزادی 1391/08/24.
3  .صحیفة امام، ج 13، ص: 15.
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یعنـی، »امـروز« مقصـود این وقت اسـت، ایـن عصر اسـت_ از همه 
وقـت بـرای ما حّسـاس تر اسـت؛ بـرای اینکه همه چیز درسـت شـده 
اسـت و شـیطان ها از اطـراف می خواهنـد حـاال که همه چیز درسـت 
شـده و مأیـوس شـدند، نگذارنـد اجـرا بشـود کارها؛ بـاز تهیـه ببینند، 
ولـو ده سـال دیگـر، و لـو بـرای ده سـال دیگـر تهیـه ببیننـد؛ بـرای 
اینکـه، مسـجدها را هـی کـم کم هـی خالی کننـد ... خالـی کنند این 

سـنگرها را و بعـد از خالـی کـردن این سـنگرها، حملـه کنند.1
دشمنان می خواهند روحانی مسجد را كنار بزنند تا مساجد خالی شود؛

شـیطان ها از اطـراف می خواهنـد ... آخونـد ]هـا[ مسـجد را کنـار 
بگذارنـد و یـک کسـی ]را[ کـه وضو نـدارد و بـه هیچ چیز هـم معلوم 
نیسـت اعتقـاد داشـته باشـد، بیاورنـد آنجـا پهلـوی آخونـد و نگذارند 

ایـن نمـازش را بخوانـد و خالـی کننـد این سـنگرها را.2
آنهایى كه می خواهند نقشـه بكشـند و شـما را دور كنند از مسـاجد، دشـمن هاى 

شـما هستند؛

 آنهایی که می خواهند نقشـه بکشـند و شـما را دور کنند از مساجد، 
دور کنند از مراکز تعلیم و تربیت، آنها دشـمن های شـما هسـتند.3

1  .صحیفة امام، ج 12، ص: 393.

2  .صحیفة امام، ج 12، ص: 393.

3  .صحیفة امام، ج 12، ص: 500.
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می خواهنـد مسـاجد، ایـن سـنگرهای اسـالمی و محـل تهییِج قیـام بر ضد ظلم 
را از دسـت شـما بگیرند؛

مسـجد یک سـنگر اسـالمی اسـت و محراب محل جنگ اسـت، 
حـرب اسـت. ایـن را می خواهند از دسـت شـما بگیرند ... مسـجد یک 
محلـی بـود کـه مـردم را بـه نهضـت و بـه قیـام بر ضـد ظلـم تهییج 

می کـرد. اینهـا می خواهنـد ایـن سـنگر را بگیرند.1
در صـدر اسـالم دشـمنان از طریـق مسـجد سـازی قصـد ضربـه بـه حكومـت 

داشـتند؛ را  اسـالمی 

در زمـان آن بزرگـواران، ایـادی دشـمنان خارجـی در داخـل بودند 
و حّتـی بـه صـورت مسـجد سـازی )مسـجد ضـرار(، قصـد ضربه به 
حکومـت اسـالمی را داشـتند: »و ارصاداملـن حـارب اهَّلل و رسـوله«.2 آنها 
منتظـر بودنـد کـه دشـمن خارجـی بیایـد و بـه او کمـک برسـانند و 

حکومـت پیامبـر را از بیـن ببرند.3 
دشـمنان بـه منظـور ضربـه زدن بـه وحـدت اسـالمی، بـرای سـاختن مسـجد 

ج می كننـد؛ ضـرار پـول خـر

امـروز در دنیـا، بـرای سـاختن مسـجد ضـرار، پول خرج می شـود. 
1  . صحیفة امام، ج 13، ص: 362.

2  . سوره توبه، آیه 107.
3  . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نواحی، پایگاه ها و گردان های بسیج سراسر کشور 

به مناسبت هفته بسیج 1374/09/08.
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بـرای سـاختن دسـتگاه ها و ایجـاد پایگاه هایـی بـه مقصـود و منظور 
ضربـه زدن بـه وحـدت اسـالمی و ایجـاد درگیـری و اختـالف بیـن 
فـرق اسـالمی، پول خرج می شـود. اشـخاصی مثل شـیطان هسـتند 
کـه همان گونـه کـه او بـه پـروردگار عالـم عـرض کـرد: »الغویّنهم 
اجمعیـن«1 و وجـود خـود را وقـف اغـوا و اضـالل بنـدگان خـدا کرد، 
این هـا هـم وجـود خـود را بـرای ایجـاد اختـالف، وقـف کرده انـد. 
متأسـفانه در همه و یا اغلب کشـورهای اسـالمی، کسـانی با تکیه به 

سیاسـت های امریـکا، همیـن کار را می کننـد.2
2. تکلیف شناسی 

2-1. مردم و جوانان
ت، مساجد را حفظ نمایند؛

ّ
مل

ملّت مبارز ... مساجد ... این سنگرهای اسالمی را حفظ نمایند.3
مردم، مساجد را با حضور در نمازهای جماعت رونق بخشند؛

مـردم، مسـاجد را با حضـور در نمازهای جماعت که بهترین شـیوة 

1  . سوره ص، آیه 82 .
 u2  . سخنرانی در دیدار با میهمانان خارجی مراسم اولین سالگرد ارتحال امام خمینی

.1369/03/16
3  .صحیفة امام، ج 9، ص: 26.
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نمازگـزاردن اسـت، رونـق بخشـند. 1 سـزاوار اسـت کـه ملّـت عزیـز 
ایـران، نقـش این شـعائر را همـواره به یاد داشـته باشـد. 2

قـدر مسـاجد را بدانیـد و آنهـا را هـر چه بیشـتر گـرم و مجهز  نگه دارید؛

بایـد قـدر مسـاجد را دانسـت. بایـد در مسـاجد حضـور پیـدا کرد.3 
مسـاجد و محافـل دینیـه را ... هر چه بیشـتر گرم و مجهـز نگه دارید.4
ـت شـریف اجتماعـات خـود را در مسـاجد هـر چـه بیشـتر  و باشـكوه تر 

ّ
مل

كننـد؛ برپـا 

مسـاجد را پر بکنند از جمعّیت ها.5 در این موقع حسـاس سرنوشت ساز، 
کـه بـا ماه مبـارک رمضان نیز مصادف اسـت، باید اجتماعات در مسـاجد 
و محافـل مذهبـی هـر چـه بیشـتر و باشـکوه تر برپا شـود، و اهـل منبر و 
خطبـای محتـرم به روشـنگری و سـازندگی هر چه بیشـتر قیـام و اقدام 
نماینـد، و توطئـة خیانتـکاران و وابسـتگان بـه اجانب را خنثـی نمایند، و 
نهضـت اسـالمی عظیم را حفـظ نموده و بـه پیش ببرند؛ و ملّت شـریف 

بـا اجتماعات خـود قطع طمع اجانـب و مفتخـوار را بنمایند.6
1  . پیام به اجالس نماز 1371/06/16.

.1368/04/23 u2  . پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی
3  . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دی ماه 

.1375/10/19
4  .صحیفة امام، ج 2، ص: 451.
5  .صحیفة امام، ج 8، ص: 361.
6  .صحیفة امام، ج 9، ص: 26.
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ایـن جانـب همـۀ مـردم، به خصـوص جوانـان را بـه پـر كـردن مسـاجد توصیـه 
؛ می كنـم

ایـن جانـب همـة مـردمـ  به خصـوص جوانـانـ  را بـه پـر کـردن 
مسـاجد و حضـور در نمازهـای جمعـه و جماعـت و گرم نگه داشـتن 
مراسـم عزاداری سـاالر شـهیدان حسـین بن علی توصیه می کنم.1

حضور در مساجد و نماز جماعت را به جوانان توصیه می كنم؛

مـن بـه جوانـان توصیـه می کنـم نمـاز جماعـت را، حضـور در 
مسـاجد، اقامـة مجالـس دعـا و تضرع و فهمیـدن مفاهیم ایـن دعاها 
راـ  کـه بفهمیـد بـا خـدا چه می گوییـد و چه صحبـت می کنیدـ  جدی 

2 بگیرید.
جوانان حضور در مساجد و نماز اول وقت را مغتنم بشمارند؛

جوان هـا ایـن دل های نـرم را، این دل هـای نورانی را مغتنم بشـمرند. 
در سـنین بـاال کمتـر پیش می آید، بـرای جوان ها بیشـتر پیش مـی آید. 
ایـن دل هـا را حفـظ کنیـد. نمـاز اول وقـت، حضـور در مسـاجد، تالوت 
قـرآن، انـس بـا قـرآن، انس بـا ادعیـة وارده از اهل بیتb _کـه گنجینة 

معارف اسـالمی اسـت_ را مغتنم بشـمرید.3

.1368/04/23 u1  . پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی
2  . بیانات در اولین روز ورود به ساری 1374/07/22.

3  خطبه های نماز عید سعید فطر 1388/06/29.
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گـرد هـم آمدنـد و دلهایشـان را بـا  كـه شـب هاى قـدر در مسـاجد  جوان هایـى 
كننـد؛ كردنـد، ایـن رابطـه را حفـظ  محبـت الهـی نورانـی 

آن جوان هایـی که شـب های قدر در مسـاجد، حسـینیه ها و حرم های 
مطهـر گـرد هـم آمدنـد، گریـه کردند، دعـا خواندنـد، قرآن سـر گرفتند، 
احیـاء گرفتنـد و دل هایشـان را بـا نـور محبت الهـی نورانی کردنـد، این 
رابطـه را حفـظ کنند، کـه از آن بهره مند خواهند شـد. إن شـاء اهلل در طول 
زمـان، در سـال های دیگـر، روز بـه روز ایـن رابطـه بیشـتر خواهـد شـد؛ 
انسـان از ایـن راه هسـت کـه بـه کمـال مطلـوب و غایـت خلقـت خـود 
دسـت خواهـد یافت. موفقیت در همـة میدان های زندگـی هم به همین 

وابسـته است.1
ائمۀ جماعت در مساجد را محترم و مهم بشمارید؛

 امامـت جماعـت در مسـاجد را محتـرم بشـمارید، مهم بشـمارید. 
کسـانی کـه شایسـتگی دارنـد، امامـت مسـاجد خیلی مهم اسـت.2

خدمت به مسجد، كاری مردمی و همگانی شمرده شود؛

مسـاجد، به شـکل شایسـته غبار روبی شـود و خدمت به مسـجد، 

1  . خطبه های نماز عید سعید فطر  02/ 08/ 1385.
2  . در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی،1391/07/19.
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کاری مردمی و همگانی شـمرده شـود. 1
كـه می بینـد بـه ابتـكار مـردم، افطارهـاى بى نـام و  انسـان چقـدر لـذت می بـرد 

نشـان در مسـاجد داده می شـود؛

ایـن افطاری هایـی کـه در شـهرهای مختلـف انسـان می شـنود 
کـه افـراد خّیـر در مسـاجد، در معابر عمومـی جمع می شـوند، افطاری 
فراهـم می کننـد، مردم افطـار می کنند، کارهای بسـیار خوبی اسـت؛ 
مایـة صفـا و صمیمیـت و نزدیکـی و در واقـع حـّق مـاه رمضـان را 
ادا کـردن اسـت، کـه یکـی از حقـوق مـاه رمضـان، همیـن نیکـی به 
بـرادران، همراهـی بـا نزدیـکان، بـا بـرادران مسـلمان و کمـک بـه 

یکدیگر اسـت.2
انسـان چقـدر لـذت می بـرد کـه می بینـد در شـب والدت امـام 
مجتبـی در نیمـة مـاه رمضـان، بـاالی سـر یـک نانوائـی تابلـو 
زده انـد کـه امشـب بـه عشـق امـام حسـن، نـان از ایـن نانوائـی 
صلواتـی اسـت؛ هرکـه می خواهـد بیایـد نـان ببـرد. ایـن انفاق هایی 
کـه در افطارهـا _ افطارهـای بی نـام و نشـان، افطارهای در مسـاجد 
_ به وسـیلة همین گونـه کارهـای ابتـکاری مـردم ما دادنـد، این یک 

1  . پیام به مناسبت گردهمایی ساالنه ی نماز در شهر زنجان 1375/06/31.
2  . خطبه های نماز جمعه تهران در روز هجدهم رمضان 1429، 30/ 06/ 1387.
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درس ... اسـت، یـک تمریـن ... اسـت. بـر خـود سـخت بگیریـم، بـه 
دیگـران انفـاق کنیم.1

2-2. مسئولین و نهادهای نظام
از چیزهایـى كـه حتمـًا بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد و مسـئولین بـه آن توجه كنند، 

پرداختـن به مسـاجد اسـت؛

یکـی از چیزهایـی کـه حتمـًا بایسـتی مـورد توجـه قـرار بگیـرد و 
مسـئولین محتـرم بـه آن توجـه کننـد، پرداختن به مسـاجد اسـت ... 

مسـاجد ... مراکـزی هسـتند کـه بـه مـردم معنویـت می بخشـد.2
باید به مساجد خیلی اهتمام شود؛

به مساجد باید خیلی اهتمام بشود.3
كز رسیدگی به امور مساجد در همه جا باید امامان جماعت را یارى دهند؛ مرا

 امامـان جماعـت بایـد آماده سـازی خویش بـرای طبابـت معنوی 
را وظیفـة حتمـی خـود بداننـد و مراکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد و 
حوزه هـای علمیـه در همـه جـا ... ]امامـان جماعـت[ را یـاری دهند.4

1  . خطبه های نماز عید سعید فطر21/ 07/ 1386.
2  . بیانات در دیدار مسئولین اجرائی استان کرمانشاه ،28/07/1390.

3  . بیانات در دیدار با اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه های کشور و مسئوالن 
دفاتر نمایندگی 1369/07/08.

4  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
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سـهم مسجدسـازى و مسـجدپردازى، در ردیـف اّول اعتبـارات فعالیت هـاى 
فـوق برنامـه مدیـران آمـوزش و پـرورش و علـوم قرارگیـرد؛

بـه مدیـران آمـوزش و پـرورش و علـوم یـادآوری می کنـم کـه 
سـهم مسجدسـازی و مسـجدپردازی  بایـد در اعتبـارات فعالیت های 
فـوق برنامـه، در ردیـف اّول و بیـش از سـهم دیگـر بخش هـای ایـن 

باشد.1 سـرفصل 
دسترسـی آسـان بـه مسـجد، نیـاز ضـرورى مؤمنـان و جوانـان و نوجوانـان مـا 

اسـت؛

دسترسـی آسـان بـه مسـجد، نیـاز ضـروری مؤمنـان و جوانـان و 
نوجوانـان مـا اسـت.2

در همـۀ بناهـای عمومـی و جای  هایـى كـه مـردم در آن گـرد مـی آینـد مسـجد بنـا 
شـود؛

در همـة بناهـای عمومـی و جـای هایـی که همـواره به طبـع حال، 
مردمـی در آن گـرد مـی آینـد ماننـد فرودگاه هـا و ایسـتگاه های قطـار 
و بندرهـا و عزیمت گاه هـای خودروهـای همگانـی و ادارات دولتـی و 
بوسـتان های شـهری و ماننـد اینهـا نمازخانه ها یا مسـاجدی بنا کنند.3

1  . پیام به اجالس سراسری نماز15/ 06/ 1380.
2  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.

3  . پیام به اجالس نماز 1371/06/16.
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در جاده های بیابانی مسجد به قدر كافی ساخته شود؛
در میان جاده های بیابانی، مسجد به قدر کافی ساخته شود.1

در شـهرهای سـر راه، در بیسـت و چهـار سـاعت، مسـجد بـاز و آمـاده وجـود 
باشـد؛ داشـته 

در شـهرهای سـر راه در همة بیسـت و چهار سـاعت، مسـجد باز و 
آماده وجود داشـته باشـد.2

سـاخت های هنـری، هـزاران صـف جماعـت پـر شـور و حال و گروه هـای انبوهی 
كه از كار روزانه دسـت كشـیده و به مسـجد می روند را نشـان دهند؛

نمایـش نمـاز جماعـت مهجـوری بـا جمـع معـدودی آن هـم از 
فرسـودگان بی نشـاط، ترویـج نمـاز جماعـت نیسـت، همچنان کـه 
پخـش صـدای اذان از رسـانه های صـوت و تصویـر، کافـی نیسـت. 
جوان هـای مـا هزاران صف جماعت پر شـور و حال در سراسـر کشـور 
تشـکیل می دهنـد، مـردم زیـادی از آنـان کـه فیلم های سـینمایی در 
گـزارش واقعیت هـای زندگـی آنـان سـاخته مـی شـود، اهـل نمـاز و 
نیـاز و تهّجدنـد، حنجره های بسـیاری از روی ایمـان و تعّبد در هنگام 
اذان، صـدا بـه ایـن سـرود معنوی بلنـد می کننـد، گروه هـای انبوهی 
در هنـگام نمـاز از کار روزانه دسـت کشـیده به مسـجد رو مـی آورند، 

1  . پیام به مناسبت گردهمایی ساالنة نماز در شهر زنجان 1375/06/31.

2  . پیام به مناسبت گردهمایی ساالنة نماز در شهر زنجان 1375/06/31.
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اینهـا می توانـد در سـاخت های هنـری، چهـرة زیبـا و ترغیـب کنندة 
ایـن فریضـة نجات بخـش را بـه همـه نشـان دهد.1

مساجد را در دهه فجر فعال كنید؛

رابعـاً، مسـاجد را در ایـن دهـه ]فجـر[ فعال کنیـد. آقایانـی از روحانّیت 
مبـارز هـم در اینجا هسـتند، کـه می توانیـد از آن هـا کمک بگیریـد. البته 
هـر سـال مراسـمی هسـت؛ امـا تأمین کننـدة آن مقصـودی کـه در ذهن 
خـود آقایـان بـوده و ما هـم به همان مقصـود نظـر داریم، نبـوده و یا کمتر 
بـوده اسـت. بعضی از مسـاجد، خوب بـوده و بعضی هم خوب نبوده اسـت. 
مسـاجد عمـدة شـهرها تهـران و بقیـة شهرسـتان ها بایـد فعـال بشـوند. 
سـخنرانی و دعـوت از مسـئوالن را کنـار بگذارید. سـخنرانی کوتاه باشـد. 
یـک نفـر که بیایـد، ده دقیقه یا بیسـت دقیقـه صحبت بکند، بس اسـت.2

2-3. متولیان و امام مسجد

ایـن سـؤالی اسـت کـه بایـد از خودمـان بکنیـم کـه بـرای تحّول 
بخشـیدن و پیشـرفت دادن بـه مسـاجد و مجالـس تبلیـغ چـه 

بکنیـم؟  می خواهیـم 

1  . پیام به اجالس سراسری نماز 1380/06/15.
2  . بیانات در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و مسئوالن ستاد برگزاری دهة 

فجر11/ 10/ 1369.
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مـا بـا مسـاجد و مجالـس تبلیـغ چـه کرده ایـم و چـه می خواهیـم 
بکنیـم؟ ایـن سـؤالی اسـت که مـا بایـد از خودمـان بکنیم ... مسـاجد 
کـه فقـط در و دیـوار نیسـت. ایـن سـؤال واجبـی اسـت که مـا باید از 
خودمـان بکنیـم، و اگـر نکنیـم، دیگران از ما سـؤال می کنند که شـما 
بـرای تحـّول بخشـیدن و پیشـرفت دادن بـه مسـاجد چـه کارهایـی 

می خواهیـد بکنیـد و چـه برنامه هایـی در پیـش داریـد.1
بایـد از سـوی علمـا و مسـئوالن روحانـی، نظمـی بـرای مسـاجد بـه وجـود آیـد؛ تـا 

خـوب اداره شـوند؛

مسـاجد و حسـینیه ها و مجالـس عـزاداری را بایسـتی خـوب اداره 
کـرد. بایـد از سـوی خـود علما و مسـئوالن روحانی، نظمـی برای این 

مراکـز به وجـود آید.2
روحانیون و ائمۀ جماعات براى مساجد برنامه ریزى كنند؛

مـا بایـد بـرای مسـاجد برنامه ریـزی کنیـم. غیـر از خـود علمـا و 
روحانیـون و ائمـة جماعـات، چـه کسـی بایـد برنامه ریـزی کنـد؟3

1  . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمة جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانة ماه مبارک 
رمضان 14/ 12/ 1370.

2  . سخنرانی در دیدار با اعضای جامعة روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران، علما و ائمة 
جماعت و جامعة وعاظ تهران و اعضای شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی، در آستانة ماه 

محرم 1368/05/11.
3  . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمة جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانة ماه 
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گـر امـام جماعـت  می تـوان شـیوه  گذشـته را بـا محتـواى بهتـر ادامـه داد؛ البتـه ا
مصلحـت دانسـت می توانـد از وسـایل تبلیغاتـی جدیـد هـم اسـتفاده كنـد؛

 مـن نمی گویـم حتمـًا بیاییم در مسـاجد از وسـایل و دسـتگاه های 
تبلیغاتـِی جدیـد مثـل فیلم و این طـور چیزها اسـتفاده کنیـم حاال اگر 
در مـوردی امـام جماعتـی مصلحـت دانسـت، بحـث دیگـری اسـت 
امـا مـن عـرض می کنـم که همـان شـیوة گذشـته را هم می تـوان با 

محتـوای بهتـر ادامـه داد؛ ایـن کار را بایـد بکنیم.1
بـا  كـه  نباشـد  برنامه هـاى جنبـی جـورى  باشـند  مسـئولین مسـاجد مراقـب 

كنـد؛ پیـدا  منافـات  معتكفیـن  خلـوت 

اگرچـه کـه اجتمـاع هزاران نفـر در جاهـای مختلف یـک فرصت 
خوبـی اسـت و شـنیده ایم بعضـی از مسـئولین مسـاجد، در ایـن 
فرصت هـا برنامه هـای جمعـی  می گذارنـد کـه مثـاًل افـراد، بیشـتر 
اسـتفاده بکننـد؛ لکـن مـن می خواهـم عرض بکنـم ایـن برنامه های 
جنبـی مراکـز اعتـکاف، جـوری نباشـد کـه بـا خلـوت هرکـدام از 

معتکفیـن منافـات پیـدا کنـد.2
علما و ائمۀ جماعات با آن سنگرهایى كه دارند، مردم را در سنگر حفظ كنند؛

علمـا و ائمـة جمعـه و جماعـات با آن سـنگرهایی که دارنـد، مردم 
مبارک رمضان 14/ 12/ 1370.

1  . همان.
.1387 /04 /26 2  . دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میالد حضرت علی
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را در سـنگر حفـظ کننـد ... خداونـد، همـه شـما را حفـظ کنـد و در 
ایـن سـنگرها محکـم پابرجـا نگـه دارد و مجالـس را، مجالـس عـزا 
را، دسـته جات را بـه طـور کامل و شایسـته ان شـاء اهلل، حفـظ کنیم.1

ائمۀ جماعات، مساجد را محكم نگه دارند و فّعال تر كنند؛

ائمـة جماعـت بایـد این مسـاجد را محکم نگه دارنـد.2 ائمة محترم 
جماعات، مسـاجد را از همیشـه فّعال تر کنند.3

كـز آموزشـی همـكارى و پیونـد تعریـف شـده و  در هـر محـل، میـان مسـجد و مرا
گـردد؛ شایسـته اى برقـرار 

 میـان مسـجد و مراکـز آموزشـی در هـر محـل، همـکاری و پیوند 
تعریـف شـده و شایسـته ای برقـرار گردد. 4

كانون هـاى فرهنگی-هنـرى مسـاجد را  روحانـی مسـجد بـا همـكارى بسـیج، 
كننـد؛ مؤثـر 

مـن سـفارش می کنـم کـه کانون هـای فرهنگیـ  هنری مسـاجد 
را فرامـوش نکنیـد؛ البتـه بـا همـکاری بسـیج ... روحانی مسـجد ...با 
همـکاری بسـیج، ایـن کانون های فرهنگـیـ  هنری مسـاجد را مؤثر 
کنیـد، برایـش کار کنیـد. بنشـینید فکر کنیـد، مطالعه کنید و سـخنی 

1  . صحیفة امام، ج 17، ص: 61.
2  .صحیفة امام، ج 13، ص: 12.

3  . پیام به اجالس نماز 1376/07/07.
4  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
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کـه متناسـب بـا نیـاز آن جوانی اسـت کـه آنجا حضـور پیـدا می کند، 
فراهـم کنیـد. مطالعـه کنیـد. کتاب هایـی وجـود دارد کـه می شـود 
از ایـن کتاب هـا اسـتفاده کـرد. کتاب هایـی هسـت؛ برویـد بپرسـید، 
تحقیـق کنیـد از کسـانی کـه اهلش هسـتند. خودتان را مجهـز کنید، 
مسـلّح بـه سـالح معرفـت و اسـتدالل کنید، بعد بـه ایـن کانون های 

فرهنگـیـ  هنـری برویـد و پذیـرای جوان ها باشـید. 1
2-4� نیروی مقاومت بسیج

مساجد را رها نكنید و مساجد را مسجد نگه دارید؛ 

مسـاجد را رهـا نکنیـد. نیـروی مقاومت بسـیج، بهتریـن جایی که 
دارد، همین مسـاجد اسـت. منتها مسـاجد را مسـجد نگـه دارید.2

نمـاز را بـه جماعـت در مسـجد بخوانیـد و در مراسـم دینـی مسـجد و تبلیغـات 
كنیـد؛ آن شـركت 

 اول وقـت، نمـاز را بـه جماعت، پشـت سـر پیش نماز هر مسـجدی 
کـه در آن هسـتید، بخوانیـد. در مراسـم دینـی مسـجد و تبلیغـات آن 
شـرکت کنید. در مراسـم دعا و قرآن و مراسـم مذهبی شـرکت کنید. 3

بـا امـام جماعـت و عبـادت كننـدگان مسـجد، صمیمـی باشـید و ایـن صمیمیت 

1  . در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی،1391/07/19.
2  . بیانات در دیدار فرماندهان »بسیج« سراسر کشور 1371/08/27.
3  . بیانات در دیدار فرماندهان »بسیج« سراسر کشور 1371/08/27.
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را بیشـتر كنیـد؛

بـا امـام جماعت مسـجد، با عبادت کنندگان مسـجد و بـا مؤمنینی 
کـه در مسـجدند، برادرانـه صمیمی باشـید ـ  که بحمداهلل هسـتیدـ   و 

آن را حفـظ کنید و بیشـتر کنید.1
شما و امام جماعت مشتركًا مسجد را حفظ كنید؛

 شـما و امام جماعت آن مسـجد ـ  هر کس که هسـتـ   مشـترکًا 
مسـجد را حفظ کنید.2

حضـور روحیه هـاى بسـیجی بایـد محیـط مسـجد را زنده، پرنشـاط،آینده پو 
و لبریـز از امیـد سـازد؛

 حضـور جوانـان و روحیه های بسـیجی باید محیط مسـجد را زنده 
و پرنشـاط و آینده پـو و لبریز از امید سـازد.3

2-5. حوزه های علمیه و روحانیون

و  مسـئوالنه  و  خردمندانـه  مدیریـت  بـرای  را  روحانیـان  علمیـه،  حوزه هـای 
نماینـد؛ آمـاده  مسـجد  در  عاشـقانه 

مدیریـت محتوایـی و معنوی مسـجد که بر دوش روحانی مسـجد 
اسـت باید خردمندانه و مسـئوالنه، و حتی عاشـقانه باشـد. حوزه های 

1  . بیانات در دیدار فرماندهان »بسیج« سراسر کشور 1371/08/27.

2  . بیانات در دیدار فرماندهان »بسیج« سراسر کشور 1371/08/27.
3  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
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علمیـه بـرای آماده سـازی روحانیانـی در ایـن طـراز، وظیفـه ای ذاتی 
و طبیعـی دارند.1

حوزه هاى علمیه در همه جا باید امامان جماعت را یارى دهند؛

 امامـان جماعـت بایـد آماده سـازی خویش بـرای طبابـت معنوی 
را وظیفـة حتمـی خـود بداننـد و مراکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد و 
حوزه هـای علمیـه در همـه جـا ... ]امامـان جماعـت[ را یـاری دهند.2

علمای دینی و فضال، امامت مسجد را وظیفه ای بزرگ بشمرند؛

علمـای دینـی و فضال ... امامت در مسـجد را نیـز وظیفه ای بزرگ 
بشمرند.3

شایسـته اسـت علمـای دینـی و فضـال بـه عمـران معنـوی مسـاجدی كـه در آنهـا 
نمـاز جماعـت اقامـه نمـی شـود، بپردازنـد؛

علمـای دینـی و فضالیـی کـه در بخش هـای گوناگـون دولتـی 
بـه خدماتـی اشـتغال دارنـد، شایسـته اسـت کـه بـه عمـران معنوی 

مسـاجدی کـه در آنهـا نمـاز جماعـت اقامـه نمـی شـود، بپردازنـد.4
گـوِن دولتـی مشـغولند، امامـت در مسـجد را  فضالیـى كـه در بخش هـاى گونا

1  . پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز،19/ 07/ 1390.
2  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.

3  . پیام به اجالس نماز 1377/06/18.

4  . پیام به اجالس نماز 1377/06/18.
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وظیفـه اى بـزرگ بشـمرند؛

علمـای دینـی و فضالیی کـه در بخش های گوناگـوِن دولتی به خدماتی 
اشـتغال دارند، ... امامت در مسـجد را نیز وظیفه ای بزرگ بشـمرند.1

گیـری علـم بـه قـم رفته انـد بـه شـهرهای خـود برونـد و  كـه بـرای فرا فضالیـى 
كننـد؛ مسـاجد را آبـاد 

]فضالیـی کـه بـرای فراگیری علم بـه قم رفته انـد[ بیایند هجرت 
کننـد، یـا اگـر هـم به کلّـی نمی آیند، در ایـام خـاص بیایند. سـالی دو 
مـاه، سـه مـاه، چهـار ماه اینجـا بیاینـد. بین مـردم بروند، به روسـتاها 
برونـد، به شـهرها برونـد، مسـاجد را آباد کننـد. بنابراین مسـئلة علم، 

مسـئلة مهمی است.2

2-6. دانشگاه و دانشگاهیان
در دانشگاه پرچم اسالم را باال ببرید و مسجد بسازید؛

آقایان سـعی کنید در دانشـگاه پرچم اسـالم را باال ببریـد؛ تبلیغات 
مذهبـی بکنیـد؛ مسـجد بسـازید؛ اجتماعـًا نمـاز بخوانیـد؛ تظاهـر به 

نمـاز خوانـدن بکنید. وحـدت مذهبی الزم اسـت.3
مـن تكلیفـم را بایـد ادا كنـم و بـه شـما دانشـگاهی ها بگویـم برویـد مسـاجد را پـر 

1  . پیام به اجالس نماز18/ 06/ 1377.
2  . بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سّنت کرمانشاه، 20/07/1390.

3  . صحیفة امام، ج 1، ص: 267.
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كنیـد؛

مـن تکلیفـم را بایـد ادا کنـم، به شـما بگویم. شـما دانشـگاهی ها، 
شـما دانشـجوها، همه تـان مسـاجد را برویـد پـر کنیـد. سـنگر اسـت 

اینجـا. سـنگرها را بایـد پـر کرد.1
منافات ندارد كه دانشگاهی باشید و مسجد هم بروید ؛

هـم دانشـگاه ها را حفـظ کنید، هم مسـاجد را حفظ کنیـد، منافات 
بـا هـم نـدارد. دانشـگاهی باشـید، مسـجد هم برویـد. مسـاجد را هم 

تعمیـر کنید.2
مسجِد دانشگاه ها و مدارس، جایگاه امن و صفا باشد؛

در دانشـگاه ها و دیگـر مراکـز انسـانی انبـوه، مسـجد می توانـد 
جایـگاه امـن و صفا باشـد، و امام جماعـت، غمگسـاری و راهنمایی و 
همدلـی را در کنـار اقامـة نمـاز، در آن مهبـط رحمـت و هدایـت الهی 

بـه نمازگـزاران هدیـه کند. 
مجامـع دانشـجویی و دانش آمـوزی در آن صـورت، جّذاب تریـن 
مرکـز تجمـع خـود را مسـجد دانشـگاه و مدرسـه خواهنـد یافـت و 

پایـگاه تقـوا، پایـگاه فّعالیـت جوانـان خواهد شـد.3

1  .صحیفة امام، ج 12، ص: 393.

2  .صحیفة امام، ج 12، ص: 501.
3  . پیام به اجالس سراسری نماز 1381/06/16.
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فصل چهارم: امام جماعت طراز اسالمی

1. منزلت و جایگاه 

به سـّنت پیش نمازی، خیلی معتقدم؛ كار خوب، مؤثر، پرفعالیت و پرتالشـی 
است؛

مـن بـه ایـن سـّنت پیش نمـازی، خیلـی معتقـدم. شـاید بعضی ها 
هـم واقعـًا قبول نداشـته باشـند؛ اما خود مـن چون مّدت هـا پیش نماز 
بـوده ام و پیش نمـازی کـرده ام، مـی دانـم کـه پیش نمـازی، چقـدر 
کار خـوب و مؤثـر و پرفعالیـت و پرتالشـی اسـت. غالبـًا کسـانی کـه 
پیش نمـازی نکـرده اند، نمـی دانند پیش نمـازی یعنی چـه! بعضی ها 
هـم که در مسـجد نمـازی خواندند و فوری بیرون دویدنـد و دنبال کار 

دیگـری رفتنـد، آنها هـم طعـم پیش نمـازی را نمی فهمند.1
1  . بیانات در دیدار با اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه های کشور و مسئوالن 

دفاتر نمایندگی 1369/07/08.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازاسالمی
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در  گـر خللـی  ا نمـوده ام؛  را  ائمـۀ جماعـت  و  اعـالم   سـفارش علمـاى 
ً
كـرارا

موقعیـت آنهـا وارد شـود، اجانـب چپاولگـر  بـه آمـال خـود خواهنـد رسـید؛

کـراراً سـفارش علمـای اعـالم و ائمة جماعـت محتـرم و خطبای 
ارجمنـد و سـایر خدمتگـزاران بـه شـریعت مطهـره را نمـوده ام. الزم 
اسـت ملّـت معظـم بدانـد که اگر خـدای نخواسـته خللـی در موقعیت 
ایـن جماعـت ـ  کـه پاسـداران اسـالم و قـرآن هسـتند ـ  وارد شـود، 
اجانـب چپاولگـر بـه آمال خـود خواهند رسـید و رشـتة امور از دسـت 
خواهـد رفـت. روشـنگری این قشـر محترم بود کـه ملّت را بـا روحیة 
اسـالمی بـه هیجـان آورد. خدمـت ایـن طبقـه را نباید فرامـوش کرد 
و اکنـون نیـز بـا کمـک ایـن طبقه اسـت کـه در تمـام کشـور، اوضاع 

رو بـه آرامش اسـت.  1
ح و مایـۀ   كارشـناس و دلسـوز در مسـجد، رو روحانـی پرهیـزگار، خردمنـد، 

اسـت؛ مسـجد  حیـات 

روحانی پرهیزگار، خردمند، کارشـناس و دلسـوز در مسجد، همچون 
پزشـک و پرستار در بیمارسـتان، روح و مایة حیات مسجد است.2

چشم و گوش و همه هوش مردم به امام جماعت توجه دارد؛

مـن در جوانـی در یکـی از شـهرهای اینجـا وقتـی که رفتـم دیدم 

1  . صحیفة امام، ج 6، ص: 264.
2  . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
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کـه ـ  محـالت، محـالت معـروف رفتـم دیـدم کـهـ   مـردم اینجـا 
صالحنـد. فـرق دارنـد با جاهـای دیگر. خوبند مردمشـان. کـم در آنها 
پیـدا می شـود کـه منحـرف باشـد. بعـد کـه توجـه پیـدا کـردم دیدم 
کـه عالـم آنجـا ـ  آن وقتـی کـه مـن بـودمـ   عالـم آنجا عالـم خوب، 
علمـای آنجـا علمایی بودنـد که خیلی خـوب بودند. مردم چشمشـان 
و گوششـان و همـه هوششـان توجـه دارد به اینکـه این آقـا! این امام 

جماعـت، ایـن چه جور اسـت. 1
امروز اسـالم به شـما ائمۀ جماعات كه شـاخص و اولی  هسـتید، سـپرده شـده 

اسـت؛

روحانیـون در هـر جـا کـه هسـتند، چـه ائمـة جمعـه و چـه ائمـة 
جماعـات و چـه کسـان دیگـری که مشـغول شـغل روحانی هسـتند، 
اسـالم امـروز بـه ملّـت مـا و بـه شـما کـه شـاخص هسـتید و اولـی  
هسـتید سـپرده شـده اسـت. ما امروز همه پاسـدار اسـالم هسـتیم.2

امروز اسالم در دست ائمۀ جماعت و دیگر روحانیون امانت است؛

روحانیـون در سرتاسـر کشـور، چـه جوان هـا کـه در میدان هـا 
می رونـد و فـداکاری می کننـد و چـه آن هایی که در مدارس مشـغول 
تحصیـل علـوم هسـتند و چـه آنهایی که مشـغول به تدریس هسـتند 

1  .. صحیفة امام، ج 11، ص: 250.
2  . صحیفة امام، ج 13، ص: 435.
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و چـه آنهایـی کـه ائمة جمعـه و جماعات هسـتند و چه آنهایـی که در 
دادگاه هـا و مقامـات قضایی هسـتند و چه آنهایی که در کمیسـیون ها 
و جاهـای دیگـر هسـتند، توجه کنند که اسـالم در دسـت شـما طایفة 

بالخصـوص امانت اسـت. 1
ت هستند؛

ّ
ائمۀ جمعه و جماعت پدر مل

ائمـة جمعـه، ائمة جماعـت، روحانیـون محترم، اینها بایـد توجه به 
ایـن معنا داشـته باشـند که اینها پدر هسـتند از بـرای ملّت. 2
آنچه مردم را مجتمع می كند همین ائمۀ جماعت و جمعه هاست؛

و  جماعـت  ائمـة  همیـن  می کنـد  مجتمـع  را  مـردم  آنچـه 
جمعه هاسـت. شـما در کرمان و دیگران در سـایر شـهرها سـعی کنید 
مسـائل خودتـان را مطـرح کنیـد و بـا یکدیگـر تفاهم داشـته باشـید، 
مـردم هـم که در صحنـه حاضر و ناظرند، دیگر هیچ ترسـی نیسـت.3

مدیریت محتوایى و معنوی مسجد بر دوش روحانی مسجد است؛ 

مدیریـت محتوایـی و معنوی مسـجد... بـر دوش روحانی مسـجد 
4 است.

1  . صحیفة امام، ج 14، ص: 188.

2  . صحیفة امام، ج 19، ص: 250.

3  . صحیفة امام، ج 16، ص: 260.
4  . پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز،19/ 07/ 1390.
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2. آسیب ها و چالش ها

2-1. آفات
از ائمـۀ جماعـات قابـل پذیـرش نیسـت كـه بگوینـد، انقـالب اسـالمی بـه اینجـا 

رسـیده و دیگـر مـا بى طـرف باشـیم وكنـار برویـم؛

امـروز آن چیـزی کـه وظیفـة همة ملّت ما هسـت و ایـن وظیفه بر 
دوش روحانییون بیشـتر اسـت و بر دوش خطبای اسـالم ـ  گویندگان 
ـ  هـم بیشـتر اسـت، ایـن اسـت کـه کوشـش کننـد کـه باقـی بماند 
ایـن جنبـش و جلـو بـرود. توده هـای مـردم آن طـور کـه مالحظـه 
می کنیـد، حاضرنـد بـرای پذیرایـی حرف هایـی کـه گفته می شـود از 
روحانیـون یـا از خطبـا. و لهـذا، حّجـت بـر روحانیـون و بر خطبـا و بر 
گوینـدگان، بـر ائمة جماعـت و همه قشـرهای روحانـی از طرف خدا، 
تمـام اسـت. شـما در زمـان محّمدرضـا و رضا عذر داشـتید کـه ما چه 
بکنیـم؟ مـا کـه با دسـت خالـی نمی توانیـم به جنـگ مسـلّحانه اینها 
برویـم. مـردم هـم کـه به مـا گـوش نمی دهنـد که مـا حـرف بزنیم. 
حرف هـا را هـم نمی گذارنـد گفتـه بشـود. اینهـا عذرهایـی بـود کـه 
در آن وقـت بـود، لکـن امـروز ایـن عذر هسـت؟ پیـش خـدا پذیرفته 
اسـت؟ امـروز گوینـدگان، نویسـندگان، علمـا، در هـر جا که هسـتند، 
پذیرفتـه اسـت از آنهـا کـه این انقالب اسـالمی بـه اینجا که رسـیده، 
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دیگـر ما بی طـرف باشـیم، کنـار برویم؟1
كننـد، و راه  كـه محـول بـه آنهاسـت را فرامـوش  گـر ائمـۀ جماعـت وظایفـی  ا

دیگـرى برونـد، ایـن خـالف نظـم اسـت؛

چنانچـه بیـن روحانیون، تمام طبقاتی که روحانّیت شـامل آنهاسـت، 
از علمـا و فقهـا، از محصلیـن، از خطبا، ائمـة جماعت، همه اینهـا، اگر آن 
وظایفـی کـه محـّول به خودشـان اسـت، آن وظایف را فرامـوش کنند، و 
یـک راه دیگـری کـه محّول بـه آنها نیسـت بروند، این هـم یک خالف 
نظمـی اسـت، و ایـن خالف نظـم موجب این می شـود که اواًل شـما را در 
بیـن ملّـت یک جور دیگـری، غیر از آنکـه واقعیت هسـت معرفی کنند و 
ملّـت را از شـماها کـم کم جـدا کنند. همین مسـئله ای کـه در اوایلی که 
رضـا خـان آمـد و کودتا کرد و بعد مسـتقر شـد، همان برنامه هـا دارد حاال 

شـروع می شود.2
اگـر ائمـة جماعـات در عمل شـخصی خـود کوتاهی کننـد، ایمان 

مـردم بـه روحانیت و اسـالم سسـت خواهد شـد؛
آقایانـی کـه در شـهرها بـه تدریـس، یـا امامـت جمعه، یـا امامت 
جماعـات ، یـا منبـر مشـغولند ... ]بداننـد[ اگـر خـدای نکـرده مـا در 
تکلیـف ]شـخصی درعمل[ ... سسـتی کنیم و کوتاهـی بخرج بدهیم، 

1  . صحیفة امام، ج 15، ص: 327.
2  . صحیفة امام، ج 13، ص: 9.
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ایمـان مـردم بـه معنویـت روحانّیت سسـت خواهد شـد.1 اگـر خدای 
نخواسـته در منبـر شـما چیـزی بگویید کـه خودتان عاملش نیسـتید 
و مسـجد چیـزی بگوییـد کـه خودتـان بـر خـالف او عمـل می کنید، 
مـردم دلهاشـان از شـما منصـرف می شـود و ایـن کـم کـم موجـب 

شکسـت اسـالم می شـود و ایـن بـه عهـده همة ماسـت .2
متأسـفانه حضـور روحانـی در مسـجد و انجـام وظیفـۀ پیش نمـازی مسـجد 

اسـت؛ شـده  ضعیـف 

مـا بایـد صبح هـا و ظهرهـا و شـب ها برویـم و بـا مـردم نمـاز 
بخوانیـم؛ ایـن اّولی تریـن و ضروری تریـن کار مـا در مسـاجد اسـت 
...اینکـه ظهـر بشـود، از ظهـر یـک سـاعت هـم بگـذرد، کسـی در 
خیابـان راه بـرود، امـا احسـاس نکنـد کـه ظهر شـده اسـت، آیـا این 
قضیـه بـا آن ادعـا می سـازد؟! اگـر ما مسـاجد را گـرم نگـه نداریم، در 
مسـاجد حضـور نداشـته باشـیم و در حـّد تـوان و امکاِن یـک روحانی 
و پیش نمـاز بـه مسـجد نرسـیم، چطـور می توانیـم توقع کنیـم که به 
هنـگام اذان ظهـر مـردم دّکان هاشـان را ببندنـد و بیاینـد پشـت سـِر 
مـا نمـاز بخواننـد؟! مـا بایـد آنجا باشـیم تـا زمینه بـرای آمـدن مردم 
فراهـم بشـود. البتـه آمدن مـردم هم تبلیغـات و گفتـن می خواهد؛ اما 

1  . سخنرانی در جمع علما و روحانیون استان لرستان 30/ 05/ 1370.
2  .صحیفة امام، ج 17، ص: 494.
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زمینـه و مقتضـی آن، عبـارت از حضور ما در آنجاسـت، که متأسـفانه 
ضعیـف شـده اسـت؛ مـا بایـد این هـا را عـالج کنیم.1

كالمـی بـر خـالف مصالـح اسـالم بـردارد، معاقـب  گـر ائمـۀ جماعـت، قـدم و  ا
؛ سـت ا

اگـر ائمـة جمعـه و ائمـة جماعت و کسـانی کـه در ایـن جمهوری 
اسـالمی از روحانییـن مشـغول یـک کاری هسـت، اگـر ـ  خـدای 
نخواسـتهـ   یـک قدمـی، یـک کالمـی بـر خـالف مصالـح اسـالم 
بـردارد، معاقـب اسـت....متصدیان همـة امـور که مشـغول به خدمت 
هسـتند، اگـرـ  خـدای نخواسـتهـ   یـک خالفـی در کار باشـد و لـو 
اشـتباهًا باشـد، بایـد با کمـال دّقـت مالحظه کننـد و مداقـه کنند که 
مبـادا یـک مطلبـی واقع بشـود بر خـالف آنچه کـه باید واقع بشـود.2
ائمـۀ جماعـات توجـه كننـد كـه در رفتـار، در كـردار و در گفتارشـان چیزهایـى كـه 

مضـر  بـه حـال جمهـورى اسـالمی اسـت  نزننـد؛ 

ائمـة جمعـه و جماعـات و روحانیـون دیگـری کـه بـا مـردم سـرو 
کار دارنـد ... توجـه بکننـد بـه اینکـه ایـن جمهوری اسـالمی ربطش 
بـه آنهـا بیشـتر از دیگـران اسـت و ایـن جمهوری اسـالمی اگـر از ـ  

1  . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمة جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانة ماه 
مبارک رمضان 14/ 12/ 1370.

2  . صحیفة امام، ج 16، ص: 279.
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خـدای نخواسـتهـ   یـک نفـر روحانی صدمـه ببیند، بیشـتر از دیگران 
مؤاخـذه دارد. بایـد آقایـان توجه بکنند، در رفتارشـان، در کردارشـان، 
در گفتارشـان؛ چیزهایـی کـه مضـر بـه حـال جمهـوری اسـالمی 

]اسـت [ نزنند.1
گـر دخالت هـاى بیخود و بیجـا انجام  ائمـۀ جماعـات توجـه داشـته باشـند كـه ا

دهیـد، جمهـورى اسـالمی لكه دار می شـود؛

همـه آقایانـی کـه در هر جـای از این کشـور هسـتند و صدای من 
را می شـنوند، چـه از طبقـة علمـا و ائمـة جماعـات و جمعـه و چـه از 
طبقـة خطبـا ـ  کـه آنهـا هم از علما هسـتندـ   و کسـانی کـه در بالد ـ  
از روحانیـونـ   متصـّدی ایـن امور هسـتند، توجـه به این معنا داشـته 
باشـند کـه امـروز آبـروی جمهـوری اسـالمی به دسـت شـما بسـته 
اسـت. اگـر ـ  خـدای نخواسـتهـ   یـک دخالت هـای بیخـود و بیجـا، 
یـک کارهایـی کـه از روحانیـون صحیـح نیسـت، انجام بدهیـد، این 

جمهـوری اسـالمی لکه دار می شـود.2
كـه موجـب نگرانـی و  ائمـۀ جمعـه و جماعـات كوشـش فرماینـد از هـر سـخنی 

تفرقـه شـود خـوددارى نماینـد ؛

ائمـة جمعـه و جماعـات ـ  اّیدهـم اهلل تعالـیـ   در خطبه ها و منابر و 

1  . صحیفة امام، ج 16، ص: 415.

2  . صحیفة امام، ج 16، ص: 348.
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سـایر گوینـدگان کوشـش فرماینـد که آرامش در کشـور برقرار باشـد 
و از هـر سـخنی کـه موجـب نگرانـی مـردم و تفرقه شـود خـودداری 

1 نمایند.
گر مطلبی كه بر خالف ذائقۀ شـما یا مسـائل اسـالمی اسـت، از سـوی مسـئول  ا

دولتـی صـادر شـود، او را تضعیـف نكنیـد؛ بلكـه نصیحت كنید؛

ائمـة جماعـات ... توجه به این معنا داشـته باشـند کـه ... مأمورینی 
کـه از دولـت می آینـد، در همـه جا، مأمورین دولت اسـالمی هسـتند. 
اگـر ـ  خـدای نخواسـتهـ   از یـک مأمـور کـه من حیث اینکه درسـت 
اطـالع بـر مسـائل نـدارد یـا اشـتباه می کنـد، یـک مطلبـی کـه بـر 
خـالف ذائقـه شماسـت یـا بـر خـالف مسـائل اسـالمی اسـت، از او 

صـادر بشـود، مقابلـه نکنیـد، تضعیـف نکنیـد، او را نصیحـت کنید.2
نباید بین روحانی و بسیج مسجد، اختالف به وجود آید؛

بـد اسـت کـه بیـن روحانی مسـجد و بسـیج مسـجد، اختـالف به 
وجـود بیاید.3

ائمۀ جماعات بر سر یك چیزهایى كه مربوط به نفسانیت است نزاع نكنند؛

بـه مـردم، بـه دسـتجات مختلـف، بـه همـة ائمـة جمعـه، ائمـة 

1  . صحیفة امام، ج 14، ص: 202.
2  . صحیفة امام، ج 16، ص:  348.

3  . در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی،1391/07/19.
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جماعـات، روحانیون سراسـر کشـور و سـایر قشـرها این معنـا توصیه 
بشـود کـه در سـر یـک چیزهایی کـه مربوط به نفسـانیت اسـت نزاع 
نکننـد. آن طـور نیسـت که بعضـی نزاع ها مربوط به اسـالم باشـد، به 
خـدا باشـد. بـرای خـدا انسـان نمی شـود اهانت کنـد به مؤمـن، برای 
خـدا انسـان نمی شـود کـه کشـف سـتر مؤمـن بکنـد، این هـا همـه 

بـرای ایـن اسـت که نفسـیت انسـان ایـن جوری اسـت.1
منـش روحانـی مسـجد نبایـد فرماندهـی باشـد و بـا امـر و نهـی و پسـرو و پیشـرو 

رفتـار كنـد؛

منـش روحانـی نباید فرماندهی باشـد؛ هرچند تشـریفات فرماندهی 
اصـاًل مردمـی محض اسـت. شـما فرض کنیـد در فالن محلـة تهران 
یـا هـر شـهر دیگـری پیش نمـاز یک مسـجد هسـتید. پیش نمـاز یک 
مسـجد چگونـه رفتـار مـی کند؟ بـا امر و نهـی و پسـرو و پیشـرو رفتار 

مـی کنـد؟ اگـر بکند، مـردم بـه نمـازش نمی آیند. 2
بـا روحانیونـی که در یک اداره ای مشـغول کار می شـوند، در حالی 

کـه پیش نماز مسـجد هم هسـتند، مخالفم؛
مـن بـا روحانیونـی کـه در یـک اداره ای مشـغول کار می شـوند، در 
حالـی کـه پیش نمـاز فـالن مسـجد هـم هسـتند، مخالفم؛ چـون یک 

1  . صحیفة امام، ج 20، ص: 300.
2  . بیانات در دیدار مسئوالن عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی 1383/10/23.
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روز در هفتـه، دو روز در هفتـه، سـه روز در هفته برای اقامة نماز جماعت 
بـه مسـجد نمـی روند. مـی گوییم چـرا؟ می گوید گرفتار شـدم؛ سـرم 
شـلوغ بـود. یـا می رود نمـاز، ولـی دیر مـی رود؛ مردم در صـف جماعت 
منتظـر نشسـته انـد؛ حاال آقـا بعـد از مدتـی دوان دوان می آیـد؛ گاهی 
یـک کیـف سامسـونت هـم دسـتش اسـت! مـن بـا ایـن روش موافق 

1 نیستم.
2-2. توطئه ها

كـردن مـردم از امـام جماعـت آن شـهر  سـلطه گران در بـالد اسـالمی بـا جـدا 
ـت هـا را تحـت سـلطه در بیاورنـد؛

ّ
می خواهنـد مل

اینهـا بـا مطالعه هـای طوالنـی کـه از مـردم شـرق و مسـلمانان و 
بـالد اسـالمی دارنـد و داشـته اند، و کارشـناس های آنهـا در این بالد 
اسـالمی با شـکل های مختلـف آمده انـد و مطالعه کرده اند و بررسـی 
کرده انـد، ایـن را یافتنـد که توده های مسـلمین با روحانییـن نزدیکند، 
و روحانییـن در آنهـا نفـوذ دارنـد. در هر شـهری ماّلی آن شـهر، امام 
جماعـت آن شـهر با مردم روابـط دارد و مردم از او حرف شـنوی دارند، 
پـس اگـر بخواهنـد این ملّت را بشـکافند و تحـت سـلطه بیاورند باید 

مـردم را از ایـن روحانییـن جـدا و آنها را از آنها جـدا کنند.2

1  . دیدار با روحانیون 1385/08/17.
2  . صحیفة امام، ج 12، ص: 330.
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دائمـًا  مخالفـان  می شـود  موجـب  روحانیـون  دیگـر  و  جمعـه  ائمـۀ  انحـراف 
كننـد؛ اغفـال  از مجاهـدات علمـا  را  را بگوینـد و مـردم  انحرافـات 

امانـت ]اسـالم[ بـه دسـت ماهاسـت چنانچـه بـه ایـن امانـت خیانت 
بکنیم؛ خیانت به اسـالم اسـت خیانت بـه احکام نورانی خداسـت؛ و خیانت 
بـه ملّت های ضعیف اسـت... روحانیون در سرتاسـر کشـور...و چـه آنهایی 
کـه ائمـة جمعه و جماعات هسـتند و چه آنهایـی که در دادگاه هـا و مقامات 
قضایـی هسـتند و چـه آنهایی که در کمیسـیون ها و جاهای دیگر هسـتند، 
توجـه کننـد کـه... انحـراف شـما ولـو بعضـی از شـما موجب می شـود که 
اشـخاصی کـه با شـما و با اسـالم دشـمن هسـتند بـا قلم های خودشـان و 
گفتار خودشـان به شـما حمله کنند و یک مطلب را بـزرگ کنند: مجاهدات 
شـما یک کلمه  از آن گفته نشـود، لکن انحراف شـما دائماً گفته بشـود و به 

گـوش مردم خوانده بشـود؛ مـردم را از مجاهدات شـما اغفـال کنند.1

3.شاخص ها و ویژگی ها

3-1. الگو و سرمشق
ائمـۀ جماعـت در كیفیـت و كمّیـت نمازهـاى فریضـه و نافلـه سرمشـق دیگـران 

باشـند؛

ائمـة جماعـت ... ماننـد اصحـاب معـروف ائمـهb در کیفیـت و 

1  . صحیفة امام، ج 14، ص: 188.
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کمّیـت نمازهـای فریضـه و نافلـه سرمشـق دیگـران باشـند. 1
قـاى وارسـته اى باشـد و توجـه به دنیا نداشـته باشـد، مردم  گـر امـام جماعت،آ ا

از او تبعّیـت می كننـد؛

 اگـر ایـن امـام جماعـت و آقـا، آقـای وارسـته ای باشـد، توجـه به 
دنیـا نداشـته باشـد، توجـه بـه خـدا داشـته باشـد، مـردم تبعیـت از او 
می کننـد. از ایـن جهـت یـک تکلیـف زاید بر همـه تکالیف بـه عهدة 

طبقـه روحانیین اسـت. 2
ائمۀ جماعت خیلی توجه داشته باشند كه ترک اولی نكنند؛

آنهایی کـه مخالفنـد بـا روحانّیـت، می خواهنـد کـه یـک نقطـه 
ضعفـی پیـدا بکننـد، ایـن نقطـه ضعـف را بـزرگ بکننـد. اگـر فرض 
کنیـد کـه از یـک کسـی کـه متکّفـل قضـا هسـت یـا از کسـی کـه 
متکّفـل یکـی از امـور اجرایی ـ  مثاًلـ   اگر هسـت، بخواهـد یا حّتی از 
ائمـة جمعـه و جماعـت اگـر یک وقت یـک چیزی کـه به خیـال آنها 
خـالف اسـت یا تـرک اولی  هسـت، بدانند، ایـن را بزرگـش می کنند، 
دامـن بـه آن می زننـد، روی همیـن مقصدی کـه دارند کـه این طایفه 
وجـة  خودشـان را از دسـت بدهنـد. آقایان بایـد این معنـا را هم خیلی 

1  . پیام به نهمین سمینار نماز18/ 06/ 1378.
2  . صحیفة امام، ج 11، ص: 250.
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توجـه بکننـد کـه ـ  خـدای نخواسـتهـ   از بعـض ـ  مثـاًلـ   جوان هـا، 
از بعـض طلبه هـای جـوان، از بعـض علمـای جـوان، یـک وقت یک 
چیـزی کـه بـر خالف مـذاق اسـت و ـ  خـدای نخواسـتهـ   بر خالف 
شـرع اسـت ایـن، پیـدا نشـود که اسـباب دسـت بشـود بـرای آنهایی 

کـه می خواهنـد نگذارنـد این کشـور آرام باشـد.1
3-2. مربى دلسوز

یـك واجـب عینـی بـر همـه ائمـۀ جماعـت اسـت و آن اینكـه بایـد هـم خودمـان را و 
هـم شـعاعی كـه داریـم تربیـت كنیم؛

یـک تکلیـف الهـی بـزرگ معّینـًا بـر هـر یک از ماسـت. نـه مِن 
تنهـا؛ نـه آقـاِی تنهـا؛ نـه شـما تنهـا؛ یـک تکلیـف الهـی بـه طـور 
وجـوب عینـی بر همـه افراد ما طلبه هـا و روحانیین اسـت و آن حفظ 
خودمـان؛ کـه یک وقـت قدم خـالف نگذاریـم؛ و حفظ کسـانی که 
بـا مـا رابطـه دارند. هـر کس به انـدازه خـودش؛ یکی امـام جماعت 
اسـت آن جمعیـت را، یعنی آقای یک شـهر اسـت به همـان مقداری 
کـه هسـت. یکـی طلبه اسـت و تـوی مدرسـه اسـت، بـا آنهایی که 
تمـاس دارد. همـه مـا اآلن موظفیـم در ایـن  زمانـی کـه مـا مّدعی 

1  . صحیفة امام، ج 15، ص: 379.
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هسـتیم کـه می خواهیـم آن رژیـم نباشـد و یک رژیـم روحانی، یک 
رژیـم انسـانی، یـک رژیـم اسـالمی باشـد. اگـر در این وقـت که ما 
ایـن اّدعـا را داریم که مـا آن رژیم را کنـار گذاشـته ایم و می خواهیم 
اسـالم را بیاوریـم روی کار، اسـالم را هـم ماهـا بایـد معرفـی اش 
بکنیـم، اگـر در یـک همچو مقطـع از زمانـی، خدای نخواسـته ملّت 
از مـا یـک چیـزی دید کـه نبایـد ببیند، یـک مسـائلی دید کـه نباید 
باشـد، ایـن اسـباب ایـن می شـود کـه روحانّیـت شکسـت بخـورد. 
بـا شکسـت روحانّیـت، اسـالم شکسـت خورده اسـت. ایـن تکلیفی 
اسـت کـه بـر همه ماسـت، و هر کـدام باید هـم شـخص خودمان را 

و هـم شـعاعی که داریـم تربیـت بکنیم.1
از ائمـۀ جماعـات تقاضـا دارم بـا دیـدۀ رحمـت به جمهورى اسـالمی و متصدیان 

كاران را تربیت كنند؛ امـور نظـاره كننـد و بـا موعظۀ حسـنه، خطـا

از عمـوم علمای عظیم الشـأن و ائمة جمعـه و جماعات تقاضا دارم 
کـه بـا دیـده رحمـت و عطوفـت بـه جمهـوری اسـالمی و متصدیان 
امـور نظـاره کننـد و بـا ارشـاد و موعظـه حسـنه، خطـاکاران را تربیت 
کننـد و کجی هـا را راسـت فرماینـد کـه ایـن شـیوه انبیـای عظـام و 
اولیـای خداونـد اسـت. و تأثیـر موعظه حسـنه در نفوس بسـیار زیادتر 

1  . صحیفة امام، ج 10، ص: 24.
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اسـت از عیبجویـی و بدگویـی، و ممکـن اسـت قلم هـا و زبان هـای 
عیبجـو در بعضـی از نفـوس عصیان بیاورد و به جای اثـر مثبت و نیکو 
اثـر منفـی و بـد بـه جا گـذارد و به جـای اصالح، موجب افسـاد شـود. 
بایـد حضـرات اعـالم بداننـد که با وجـود اشـتباه و خطـا در متصّدیان 
امـور آثـار نیک و مثبتی که در کشـور به دسـت متصّدیـان و به کمک 
ملّـت عزیز انجام گرفته بسـیار بیشـتر اسـت از اشـتباهات و خطاها، و 
چنانچـه تمـام قلم هـا و زبان هـا بـه ارشـاد آنان بـه کار افتد و بـا دیده 
رحمـت و سـّنت انبیـاءb بـا آنان رفتار شـود، بـزودی با تأییـد خداوند 

رحمـان، امـور اصـالح و نقیصه هـا مرتفع می شـود.1
3-3. پرتالش و پرکار

پیش نمازی یعنی روحانی، مسجد را واقعًا محل كار خود بداند؛

پیش نمـازی، یعنـی آدم مسـجد را واقعـاً محـل کار خـودش بدانـد؛ 
قبـل از وقـت، حتـی قبـل از دیگـران، به آن جا بـرود؛ اوضاع مسـجد را 
ببینـد؛ اگر اشـکاالتی در وضع ظاهری مسـجد هسـت، برطـرف کند. 2

پیش نمـاز بایـد مسـجد را خانه،جایـگاه و اداره خـود بداند و وقتی وارد مسـجد 

1  . صحیفة امام، ج 14، ص: 217.
2  . بیانات در دیدار با اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه های کشور و مسئوالن 

دفاتر نمایندگی. 1369/07/08.
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شـد، »كالسـمك فی الماء« باشـد؛

 پیش نمـاز مسـجد، بایـد مسـجد را خانة خـود، جایگاه خـود و ادارة 
خـود بدانـد؛ وقتـی وارد مسـجد شـد، »كالسـمك یف املـاء« بایـد باشـد؛ 
احسـاس کنـد کـه اینجـا جای اوسـت و عجلـه ای برای بیـرون رفتن 
از مسـجد نداشـته باشـد؛ ایـن درسـت اسـت. جلسـات مذهبـی هـم 
همین طـور اسـت. البتـه در درجـة اول مسـجد، بعد هـم در درجة بعد، 
جلسـات مذهبـی و عرفیـات فراوانـی کـه مـا در این زمینـه بحمداهلل 

داریـم. ایـن اولیـن وظیفـة ماسـت و ایـن را باید قـدر بدانیم.1
ائمۀ جماعت در تحصیل شرایط نماِز مقبول مجاهدت بلیغ كنند؛

ائمـة جماعـت  و کسـانی کـه در عمل، خـود مقتـدای دیگرانند، در 
تحصیـل شـرایط نمـاِز مقبول مجاهدت بلیـغ کنند.2 ائمـة جماعت ... 
نمـاز را کـه ده هـا سـال پیش از انقـالب در کشـور ما مـورد بی مهری 
و تهاجـم تبلیغـات گوناگـون قـرار گرفتـه بـود، در کیفیتـی شایسـته 

همگانـی کنند.3
3-4. مردمی و جوان گرا

گـرم بگیـرد و خـوش اخالقـی  پیش نمـاز بایـد مردمـی باشـد؛ یعنـی بـا مـردم 

1  . دیدار با روحانیون 1385/08/17.
2  . پیام به نهمین سمینار نماز18/ 06/ 1378.
3  . پیام به نهمین سمینار نماز18/ 06/ 1378.
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كند،جـواب مسئله شـان را بدهـد و مشـكل مـردم را تسـكین دهـد؛

 همیشـه گرم تریـن نمـاز جماعـت هـا متعلـق بـه پیش نمازهـای 
مردمـی اسـت: بـا مـردم گـرم می گیرنـد؛ بـا مـردم خـوش اخالقـی 
می کننـد؛ بی حوصلگـی نشـان نمی دهنـد؛ بدخلقی نشـان نمی دهند، 
جـواب مسئله شـان را می دهنـد؛ یـک وقـت اگـر کسـی بیمـاری و 
مشـکلی داشـته باشـد، اگـر با پـول نتواننـد، با اخـالق آن مشـکل را 

تسـکین مـی دهند.1
پیش نمـاز بایـد خـود را بـر مـردم عرضـه كنـد و در معـرض مراجعـات مـردم قـرار 

دهـد؛

پش نمـاز ... ]بایـد[ سـجاده اش را پهـن نمایـد؛ منتظر مـردم بماند 
کـه بیاینـد؛ بـا یـک یـک افـرادی کـه می آینـد، تـا آن جایی کـه می 
توانـد، تمـاس بگیـرد؛ بـه آنهـا محبـت بکنـد؛ از آنهـا احوال پرسـی 
نمایـد؛ اگـر مشـکلی دارنـد، در آن حـّدی کـه برایـش میّسـر اسـت، 
برطـرف کنـد، نـه این که پـادوی کارهـای خدماتی مردم بشـود ـ  در 
بعضـی از مسـاجد، چنیـن چیزهایی وجـود دارد که قطعًا غلط اسـتـ   
در آن جـا بنشـیند، مـردم به او مراجعـه بکننـد، درد دل بکنند، خودش 
را بـر مـردم عرضـه کند، در معـرض مراجعات مـردم قرار بدهـد؛ نماز 
را کـه تمـام کـرد، بـرای مردم مسـئله و تفسـیری بگویـد، حرفی بزند 

1  . بیانات در دیدار مسئوالن عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی 1383/10/23.
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و بلنـد شـود، بیـرون بـرود؛ یعنی ایـن طور، سـاعتی از وقـت خودش 
را در این جـا صـرف بکنـد.

بـه نظـر من، این طـور پیش نمازی، یـک فرد خیلی مفیـد و مؤثر و 
بـا برکت و جلب کنندة عواطف اسـت. در سـایة چنیـن پیش نمازی ای 
اسـت کـه وقتـی او بـه آن کسـانی که بـا مسـجدش سـروکار و رفت 
وآمـد دارنـد؛ حتـی کسـانی که وقـت هم نمی کننـد به مسـجد بروند، 
امـا دورادور می داننـد و از دیگـران شـنیده اند کـه ایـن آقـا، چـه آقای 
خوبـی اسـت، اشـاره کند کـه فـالن کار باید انجـام بگیرد، نـه بودجه 
مـی خواهـد، نـه قدرت قانونـی می خواهد و نـه بخش نامـه الزم دارد؛ 

آن کار طبـق نظـر و گفتـة او انجـام خواهد گرفت.1
رفتار ائمۀ جماعت با مردم باید رفتار پدرانه و برادرانه باشد؛

ائمـة جمعـه، ائمـة جماعـت ... بـا مـردم باید سـمت پدری داشـته 
باشـند، اینها با مردم باید رفتارشـان رفتار پدرانه باشـد. بین خودشـان 

برادر باشـند، رفتـار، رفتار برادری باشـد.2
پیش نماز باید ابرویش گشاده و با مردم و جوانان مرتبط باشد؛

بـه عنـوان آخونـدی، دسـت ما گشـاده نیسـت؛ امـا ابرویمـان که 

1  . بیانات در دیدار با اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه های کشور و مسئوالن 
دفاتر نمایندگی 1369/07/08.

2  . صحیفة امام، ج 19، ص: 250.

مسجـــــــــدطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازاسالمی

114



می توانـد گشـاده باشـد. بنـده خـودم سـال ها پیش نمـازی کـرده ام؛ 
می دانـم انسـان چگونـه بایـد بـا مـردم رفتـار کنـد. وقتی نمـاز تمام 
می شـد، برمی گشـتم رو بـه مـردم می نشسـتم. تسـبیحات حضـرت 
زهـرا را هـم کـه می گفتـم، افـراد می آمدنـد و می دیدند راه باز اسـت. 
جـوان می آمـد، مزلّـف می آمـد، بـازاری می آمـد، ریـش دار می آمـد، 
بی ریـش می آمـد. آن زمـان، پوشـیدن پوسـتین های وارونـه در میان 
جوان هـای بیتـل مـد شـده بـود. یـک روز رفتـم نمـاز، دیـدم یکی از 
همیـن جوان هـای آالمد کـه موهایش را روغـن زده، آمده و صف اول 
کنـار متدّینیـن و بازاری هـای خـوب و افراد محاسـن سـفید نشسـته. 
احسـاس کـردم ایـن جـوان با من حرفـی دارد. نشسـتم و به او پاسـِخ 
نـگاه دادم؛ یعنـی اجـازه دادم بیایـد حرفـش را بزنـد. جلو آمـد و گفت 
آقـا! مـن صـف اول بنشـینم، اشـکال دارد؟ گفتـم نـه، چـه اشـکالی 
دارد؟ شـما هـم مثـل بقیـه. گفـت: ایـن آقایـان می گوینـد اشـکال 
دارد. گفتـم: ایـن آقایـان بیخـود می گوینـد! ایـن جـوان، دیگـر از 
ایـن مسـجد پـا نمی ِکشـد. ایـن جـوان، دیگـر از ایـن پیش نمـاز دل 
نمی کنـد. همین طـور هـم بـود؛ از مـا دل نمی کندنـد. بنـده وقتـی 
مسـجد می رفتـم، در میـان صد نفـر، اقاًل نـود نفرش جوان هـا بودند. 
بنـده هیچ چیـز خاصـی نداشـتم؛ نـه یک  مایـة آنچنانـِی معنـوی، نه 
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یک مایـة دنیـوی؛ امـا بـا مردم بـودم.1
گـر ظاهـر زننـده اى  بـا روى خـوش و مـدارا، پذیـراى جوان هـا باشـید؛ حتـی ا

باشـند؛ داشـته 

]شـما ائمـة جماعـت[ پذیـرای جوان ها باشـید. بـا روی خوش هم 
پذیـرا باشـید؛ بـا سـماحت، بـا مـدارا. فرمـود: »و سـّنه مـن نبّیـه«، کـه 
ظاهـراً عبـارت اسـت از »مـداراه الّنـاس«؛ مـدارا کنیـد. ممکـن اسـت 
ظاهـر زننده ای داشـته باشـد؛ داشـته باشـد. بعضـی از همین هایی که 
در اسـتقباِل امـروز بودنـد و شـما ـ  هـم جنـاب آقای مهمان نـواز، هم 
بقیـة آقایـانـ   االن در ایـن تریبـون از آنها تعریف کردیـد، خانم هایی 
بودنـد کـه در عـرف معمولـی به آنهـا می گوینـد »خانـم بدحجاب«؛ 
اشـک هـم از چشـمش دارد می ریـزد. حـاال چـه کار کنیـم؟ ردش 
کنیـد؟ مصلحـت اسـت؟ حـق اسـت؟ نـه، دل، متعلـق به ایـن جبهه 
اسـت؛ جـان، دلباختـة به این اهـداف و آرمان هاسـت. او یـک نقصی 
دارد. مگـر مـن نقـص نـدارم؟ نقـص او ظاهر اسـت، نقص هـای این 
حقیـر باطـن اسـت؛ نمی بیننـد. »گفتا شـیخا هـر آنچه گویی هسـتم 
/ آیـا تـو چنـان کـه می نمایـی هسـتی؟« ما هم یـک نقـص داریم، او 
هـم یـک نقـص دارد. با این نـگاه و با این روحیـه برخورد کنیـد. البته 

1  . بیانات در دیدار مسئوالن عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی 23/ 10/ 1383.
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انسـان نهـی از منکـر هـم می کنـد؛ نهـی از منکر بـا زبان خـوش، نه 
بـا ایجـاد نفرت.1

امامـان جماعـت در صـورت كهولـت سـن، برای ارتبـاط با جوانـان، در كنار خود 
فضـالى جـوان و پرنشـاط را بـه كار گیرند؛

امامـان محتـرم جماعت  اگـر خود بر اثـر کهولت و غیـره نمی توانند 
وظیفـة رابطـه و انـس و راهنمایـی را بـرای نمازگزاران به ویـژه جوانان 
فراهـم کننـد، در کنـار خـود فضالی جوان و پرنشـاط را بـه کار گیرند و 

آنـان را در کار با خود شـریک سـازند.2
3-5. بصیر و انقالبى

تحلیـل  قـدرت  سیاسـی،  گاهـی  آ یعنـی  باشـد؛  سیاسـی  بایـد  پیش نمـاز 
باشـد؛ داشـته  سیاسـی  سـالم  قطب نمـاى  سیاسـی، 

اینکـه مـا می گوییـم روحانیـون ـ  حـاال روحانیونی کـه درگیر کار 
سیاسـی هم نیسـتند؛ روحانی اسـت، مدّرس اسـت، پیش نماز اسـت، 
مشـغول یک شـأنی از شـئون روحانی اسـتـ   سیاسـی باشـند، یعنی 
چـه؟ ایـن، آن نکتـة اساسـی اسـت؛ یعنـی قـدرت تحلیـل سیاسـی 
داشـته باشـد. مـن همیشـه بـه دانشـجوها و طلبه هـا می گویـم، بـه 
شـما هم عـرض می کنـم، و این بـه همـة روحانّیت مربوط می شـود: 

1  . در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی،1391/07/19.
2  . پیام به اجالس سراسری نماز15/ 06/ 1380.
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بایـد سیاسـی باشـید؛ منتها نـه به معنـای ورود در باندهـا و جناح های 
سیاسـی؛ نـه بـه معنـای ملعبـه و آلـت دسـت شـدن این یـا آن حزب 
یـا گروه سیاسـی، یـا سیاسـت بازان حرفـه ای؛ ایـن مطلقًا مـورد نظر 
نیسـت؛ بلکـه بـه معنـای آگاهـی سیاسـی، قـدرت تحلیل سیاسـی، 
داشـتن قطب نمـای سـالم سیاسـی که جهت را درسـت نشـان بدهد. 
گاهـی مـا طلبه هـا اشـتباه می کنیـم؛ قطب نمـای مـا درسـت کار 
نمی کنـد و جهت یابـی سیاسـی را درسـت نشـان نمی دهـد. ایـن، 
چیـزی نیسـت کـه به خودی خـود و یـک شـبه بـه وجـود بیایـد؛ نـه، 
ایـن ُمزاولـت در کار سیاسـت الزم دارد؛ باید با مسـائل سیاسـی آشـنا 
شـوید، حـوادث سیاسـی کشـور را بدانیـد و حـوادث سیاسـی دنیـا را 
بدانیـد. طلبه هـا امـروز بـه این ها نیـاز دارند. یک گوشـه ای نشسـتن، 
سـر خود را پایین انداختن، به هیچ کار کشـور و جامعه کاری نداشـتن 
و از هیـچ حادثـه ای، پیشـامدی، اتفـاق خـوب یا بـدی خبر نداشـتن، 
انسـان را از جریـان دور می کنـد. مـا مرجـع مـردم هم هسـتیم؛ یعنی 
مـورد مراجعـة مردمیـم و اگـر خدای نکـرده یک عالمت غلط نشـان 
بدهیـم، یـا یـک چیـزی که مطلوب دشـمن اسـت بـر زبان مـا جاری 
بشـود، ببینیـد چقـدر خسـارت وارد می کنـد. بنابرایـن، یـک وظیفـة 
مهمـی که امـروز ماهـا داریم، ارتبـاط با سیاسـت اسـت. کناره گیری 
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از سیاسـت درسـت نیسـت و کار روحانی شـیعه نیسـت.1
ائمۀ جماعت باید مستقیم باشند تا بتوانند دیگران را مستقیم كنند؛

 ائمـة جماعـت بایـد مسـتقیم باشـند تـا بتواننـد مسـتقیم کننـد 
دیگـران را. بنابرایـن، مـا باید وظیفـه خودمان را کـه بزرگترین وظیفه 
اسـت، بدانیـم، و بعـد از اینکـه مطلبمان حق اسـت، مسـتقیم باشـیم 
در ایـن مطلـب حـق. اشـکالی در کار نیسـت که مطلب ما حق اسـت؛ 
مـا به حـق هسـتیم؛ مـا در مقابـل باطـل هسـتیم؛ رژیم شاهنشـاهی 
باطـل بـود و شـما در مقابـل رژیـم شاهنشـاهی ایسـتادید، پس شـما 
حـق هسـتید؛ در مقابـل باطـل ایسـتاده اید؛ اسـتقامت می خواهـد. تا 
اسـتقامت در کار نباشـد، نمی توانیـد بـه پیروزی نهایی  برسـید. ما بین 
راه هسـتیم اآلن. ایـن طـور نیسـت کـه مـا صددرصـد پیروز شـدیم. 
ما یک سـّدی را شکسـتیم؛ شـماها شکسـتید؛ قدرت ملّت شکسـت؛ 
اسـالم شکسـت؛ قرآن شکسـت؛ ماهـا چیزی نیسـتیم؛ ایمـان مردم 
شکسـت این سـد را؛ این سـد شکسـته شد، پشـت سـد وقتی که وارد 
شـدید، دیدیـد کـه همـه چیز آشـفته اسـت. نه فقط دانشـگاه آشـفته 
اسـت، دانشـگاه شـما هم آشـفته اسـت؛ منبرهایمان هم آشفته است؛ 
محراب هایمـان هـم آشـفته اسـت. ـ  عـرض کـردم چـون خودمانی 

1  . دیدار با روحانیون 17/ 08/ 1385.
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هسـتیم بایـد بگویـمـ   مجامـع علمیمـان هـم آشـفته اسـت. پشـت 
ایـن سـد همـه چیز را مـا آشـفته دیدیـم و باید همـه در سـازندگی این 
آشـفتگی ها شـرکت کنیـم. بـه عهـده یکـی گذاشـتن یا یـک جمعی 
گذاشـتن یـک امری اسـت که نخواهد شـد. اگر شـما بخواهیـد که این 
آشـفتگی ها را بـه عهـده دولـت بگذاریـد، به عهـده مثاًل مراجـع عظام 

نمی شـود.1 بگذارید، 
  روحانـی اهـل مسـجد و اهـل محـراب بـه گونـه ای رفتـار كنـد كه همـه بدانند این 

روحانـی، خـود را خـادم انقـالب می داند؛

بایـد مثـل عّمار هوشـیار بود و فهمید که وظیفه چیسـت. نمی شـود 
گفـت بـه مـن ربطی نـدارد. امـروز هـر روحانی و هـر عّمامه  به سـر، به 
مقتضـای تلّبـس بـه ایـن لبـاس، موظـف اسـت از حکومـت اسـالم و 
حاکمیـت قـرآن دفـاع کنـد؛ هرکـس هرطـور می تواند. یکی شمشـیر 
بـه دسـت می گیـرد و بـه جبهـه مـی رود؛ یکـی زبـان گویایـی دارد، به 
منبـر مـی رود؛ یکـی پسـت قضاوتـی یـا غیـر قضاوتـی از عهـده اش 
برمی آیـد، آن را انجـام می دهـد؛ یکـی ایـن کارهـا را نمی توانـد بکنـد، 
امـا اهـل مسـجد و اهل محراب اسـت اشـکالی نـدارد همـه بدانند که 
ایـن روحانـی، خـود را خـادم ایـن انقـالب می دانـد. این، افتخار اسـت. 

1  . صحیفة امام، ج 9، ص: 479.
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خدمـت به ایـن انقـالب، افتخار اسـت.1
تكلیـف ائمـۀ جماعـات همگامـی بـا انقـالب و خدمـت در جهـت پیشـبرد انقالب 

اسـت؛

آقایانـی کـه در شـهرها بـه تدریـس، یـا امامـت جمعه، یـا امامت 
جماعـات ، یـا منبـر مشـغولند ... ]بداننـد تکلیـف آنهـا[ همگامـی بـا 

انقـالب و خدمـت در جهـت پیشـبرد انقـالب اسـت.2 
قایان در مساجدشان كارهایى كه این انقالب كرده به مردم گوشزد كنند؛ آ

آقایـان بایـد در منابرشـان، در مساجدشـان، در خطبه هایشـان 
بـه ایـن مسـائل رسـیدگی بکننـد و کارهایـی کـه این انقـالب کرده 
گوشـزد کننـد بـه مردم. در هر ـ  فـرض کنیدـ   جمعـه ای یک بحثش 
را اطـالع پیـدا کننـد و گوشـزد کننـد کـه تـا حـاال چـه شـده اسـت؛ 
در طـول مـدت پنجـاه سـالی کـه اینهـا سـلطنت می کردنـد و غارت 
می کردنـد کشـور را. شـما در ایـن روسـتاها ببینیـد؛ هیـچ چیـز نبود، 
یـک چیز کمـی. بله، بعضـی جاهایی کـه اعلی حضرت! می خواسـتند 

از آنجـا عبـور کننـد، آنجـا را یـک کارش می کردنـد.3

1  . سخنرانی در جمع علما و روحانیون استان لرستان 30/ 05/ 1370.

2  . سخنرانی در جمع علما و روحانیون استان لرستان 30/ 05/ 1370.
3  . صحیفة امام، ج 17، ص: 46.
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در مسـاجد مسـائلی كـه الزمـه انقـالب اسـت بـه مـردم گوشـزد شـود و مسـائل 
واقعـی بـه مـردم گفتـه شـود؛

تبلیغاتـی کـه در داخل هسـت، ایـن تبلیغـات داخلی که می شـود، 
شـما در مسـاجد بگوییـد مسـائلی کـه شـده اسـت، مـردم ببیننـد، و 
مسـائلی کـه الزمـه یـک انقـالب اسـت به مـردم گوشـزد بشـود که 

مـردم را نریزنـدـ  هـی عـرض بکنـمـ   کـه چـه بکننـد، چه بشـود.1
كننـد و در عیـن حـال مراقـب  ـت را محكـم حفـظ 

ّ
ائمـۀ جماعـت ارشـادات مل

باشـند؛ مملكـت  اوضـاع 

ائمـة جماعـت محکم مسـاجد خودشـان را و ارشـاد ملّـت را حفظ 
کننـد. و خطبـای ملّـت هـم بایـد منابـر خودشـان را و موعظه هـای 
خودشـان را و ارشـاد خودشـان را حفـظ کننـد. و در عین حـال مراقب 

اوضـاع مملکت خودشـان باشـند.2
امـام جماعـت از جماعـت خـود دلسـرد نشـود و بـرای امـور سیاسـی حاضـر 

؛ شـد با

هـر مؤمنـی حفظ ِعرض خـودش برایـش واجب اسـت، لکن علما 
بیشـتر مأمورنـد بـه ایـن امـور. حجـت بـر علمـا تمام تـر اسـت. ایـن 
وظیفه ماهاسـت که باید هر کسـی شـغل خودش را محترم بشـمارد. 

1  .صحیفة امام، ج 17، ص: 44.

2  .صحیفة امام، ج 13، ص: 13.
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دلسـرد نشـود امـام جماعـت از جماعتـش، اهـل منبر از منبـرش، و ـ  
عـرض می کنـم کـهـ   مراجع از مرجعیتشـان، علمای بالد از مسـائلی 
کـه خودشـان دارنـد. اینهـا بایـد حفـظ کننـد آن چیزهایـی کـه مال 

خودشـان اسـت و حاضر باشـند بـرای امور سیاسـی.1
ائمۀ جماعت با تفاهم با مردم و مسئولین امور، محیط خود را اصالح كنند ؛

اآلن یـک مسـئولیت بزرگـی بـه دوش همة ماها هسـت؛ همة ائمة 
جمعـه، همـة ائمـة جماعـت و همة علمای بـالد؛ یعنی، خـدا دیگر عذر 
را برداشـته اسـت. اگـر مـا در چند سـال پیـش از ایـن عذر داشـتیم که 
خـوب بـا سـرنیزه کـه مـا نمی توانیـم مقابله کنیـم، یک کلمـه بگوییم 
حبـس اسـت، اینهـا خـوب، یـک عذر بـود. امـروز دیگـر تمـام عذرها 
منقطـع شـده اسـت؛ یعنـی، خـدا حّجـت را بـر ماها تمـام کرده اسـت. 
نمی توانیـم بگوییـم کـه مـا نکردیـم چـون نمی توانسـتیم. اآلن همه 
شـما توانایـی داریـد کـه هرکـدام در محیـط خودتـان، آن محیـط را 
اصـالح کنیـد. بـه اصـالح خودتـان، و بـا تفاهـم بـا مـردم و تفاهـم با 

مسـئولین امـور می توانیـد اصـالح کنید مسـائل را.2
كـه مصالـح و اسـتقالل  ائمـۀ جماعـت هماننـد دیگـر اقشـار مسـئولیت دارنـد 

1  . صحیفة امام، ج 13، ص: 14.
2  . صحیفة امام، ج 15، ص: 484.
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كننـد و مسـامحه نكننـد؛ كشـور را حفـظ 

امـروز قـدرت داریـد بـرای اینکـه حفـظ کنیـد حیثیت اسـالم را و 
حفـظ کنیـد مصالـح کشـور را و حفـظ کنیـد اسـتقالل خودتـان را و 
حفـظ کنیـد آزادی خودتـان را. اگـر مسـامحه کنید، مسـئول هسـتید 
پیـش خـدای تبـارک و تعالـی. اگـر نرویـد و رأی ندهیـد و آنهـا کـه 
جدّیـت  دارنـد بـه اینکه وارد بشـوند در مجلـس و به هـم بزنند اوضاع 
ایـران را، آنهـا خدای نخواسـته بروند، مسـئولیتش به عهده شماسـت 
مسـتقیمًا. مسـئولیت همـة طبقـات دارنـد. مراجـع مسـئولند. علمـا 
مسـئولند. ائمـة جماعـت مسـئولند، خطبـا مسـئولند. تّجار مسـئولند. 
بازرگانـان مسـئولند. دانشـگاهی ها مسـئولند. طـاّلب علـوم دینیـه 
مسـئولند. کارگرها مسـئولند. همه مسـئولند. تمام قشـرهای مملکت 
امـروز مسـئولند. امـروز روزی اسـت کـه آنهایـی کـه از اول تـا حـاال 
مخالـف بـا جمهوری اسـالمی بودند، مخالف با اسـالم بودند، اسـالم 
را مخالـف مقاصـد خودشـان می دیدنـد، آنها به دسـت و پـا افتاده اند و 
دارنـد تبلیغـات می کننـد. اگـر مؤمنین کنار برونـد، آنهایی کـه متعّهد 
بـه اسـالم هسـتند کنار برونـد و اینها بیاینـد و قبضه کننـد، مثل صدر 
مشـروطه کـه رفتند کنار اشـخاصی کـه متعّهد بودنـد، و قبضه کردند 
مشـروطه را آنهایـی کـه متعّهـد بـه اسـالم نبودند. اسـالم را بـه آنجا 
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کشـاندند که همـه دیدید.1
ائمـۀ جماعـت محتـرم گویندگانـی را دعوت نمایند كه معتقد و عالقه مند به نهضت 

اسالمی باشند؛

حضـرات ائمـة جماعـت محترم ـ  دامـت برکاتهـمـ   گویندگانی را 
دعـوت نماینـد که معتقـد و عالقه مند بـه نهضت اسـالمی و با هدفی 
اصیـل روشـنگری مردم را بـر عهده گیرند ... و فداکاری در راه اسـالم 

و مصالـح مسـلمین را در رأس برنامه خـود قرار دهند.2

3-6. معرفت بخش و بصیرت دهنده
كـر حقایـق  امـام جماعـت در هـر وعـده  نمـاز، یـا در یـك وعـده  از شـبانه روز، بـا ذ

كـر مناقـب ائمـۀ دلهـا را روشـن نمایـد؛ دیـن افـكار را بـاز كنـد و بـا ذ

امامـت جماعـت ... در هر وعـدة نماز، یا الاقل در هر شـبانه روزی یک 
وعـدة نمـاز، با مـردم حرف بزنید و افـکار را باز کنید. با ذکـر حقایق دین و 

مناقب ائمهb دل ها را روشـن کنید؛ دل ها روشـن می شـود.3
اب آموزش 

ّ
ح نماز را به شـكل نویـن و جذ ائمـۀ جماعـات، ترجمـه و مفهـوم و رو

دهند؛

ائمـة محتـرم جماعـات، ... آموزش ترجمـه و مفهـوم و روح نماز را 

1  . صحیفة امام، ج 12، ص: 182.
2  .صحیفة امام، ج 3، ص: 434.

3  . در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی،1391/07/19.
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بـه شـکل نوین و جـذاب، در برنامـه های خـود بگنجانند.1
كـه قیـام حضـرت سـید الشـهدا را بـه مـردم  تكلیـف ائمـۀ جماعـت ایـن اسـت 

بفهماننـد؛ درسـت 

تکلیـف همـه روحانیون، چـه خطبایی کـه منبر تشـریف می برند، 
یـا ائمـة جمعـه و جماعـت و هـر کـس کـه بـا مـردم سـر و کار دارد و 
بـا آنهـا صحبـت می کند، این اسـت کـه وضعیـت قیام حضرت سـید 
الشـهدا را بـه مـردم درسـت بفهماننـد که قیـام برای چی بـود، چه 
بـود و بـا چـه عـّده ای قیـام شـد و با تحّمـل چـه مصایبی آن قیـام به 

آخر رسـید کـه به آخـر نخواهد رسـید.2
ائمـۀ محتـرم جماعـات تـا سـرحد امـكان بـراى ُپربـار كـردن و محتـوا بخشـیدن 

بـه مراسـم عـزادارى سـاالر شـهیدان تـالش كننـد؛

اینجانـب همـة مـردم ـ  به خصـوص جوانـانـ   را بـه ُپـر کـردن 
مسـاجد و حضـور در نمازهـای جمعـه و جماعـت و گـرم نگهداشـتن 
مراسـم عزاداری سـاالر شـهیدان حسـین بن علی توصیـه می کنم. 
البتـه روح و مضمـون حقیقی این شـعایر و مراسـم باید به طور شایسـته 
حفـظ شـود و معنویـت و توجـه و فراگیری بـر آن حاکم باشـد. حضرات 
ائمـة محتـرم جمعـه و جماعـات  و گوینـدگان مذهبـی نیـز تـا سـرحد 

1  . پیام به اجالس نماز 1376/07/07.
2  . صحیفة امام، ج 17، ص: 55.

مسجـــــــــدطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازاسالمی

126



امـکان باید بـرای ُپربار کردن و محتوا بخشـیدن به این مراسـم تالش 
کننـد و ایـن کانون هـای معنویـت و صفـا را گـرم نگهدارند.1

ـت بگوینـد و مـردم را بـه مسـائل سیاسـی و 
ّ
ائمـۀ جماعـات مسـائل را بـه مل

دهنـد؛ توجـه  اجتماعـی 

بایـد ائمـة جماعـات و ائمة ُجمعات همه شـان توجه کننـد به اینکه 
تکلیفشـان ایـن اسـت کـه مسـائل را بـه ملّت بگوینـد. توجـه بدهند 
مـردم را بـه مسـائل سیاسـی، بـه مسـائل اجتماعـی، خصوصـًا، ائمة 
جمعـه کـه بحمـد اهلل امروز در سرتاسـر کشـور جمعه ها بسـیار خوب 
اسـت و مـردم هـم باید بیشـتر باز توجه کننـد. مردم خودشـان را غنی 
نداننـد راجع به مسـائل. این مسـائل، مسـائلی اسـت که بایـد بروند و 

گـوش کنند و عمـل کنند.2 
ائمۀ جماعات، مردم را به حضور در صحنه دعوت كنند؛

علمـای بـالد، ائمـة جمعـه و جماعـات، مبلغیـن، مـردم را دعـوت 
کننـد بـه حضـور در صحنه.3

مردم را به صالح و اینكه دنبال مسـائل نظام باشـند و اسـتقامت كنند، دعوت 
كنیـد؛

مـردم را مجهـز نگـه دارند، و اسـالم را با دسـت مردم نگـه دارید و 
.1368 /04 /23 u1  . پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی

2  . صحیفة امام، ج 15، ص: 415.

3  . صحیفة امام، ج 17، ص: 119.
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خودتـان هـم در مسـاجد، در منابر مـردم را دعوت به صـالح بکنید، و 
دعـوت بـه اینکه دنبال مسـائل باشـند، و بگوییـد به آنها کـه َفاْسـَتِقْم 
َكمـا اِمـْرَت َو َمـْن تـاَب َمَعـَك، آنـی کـه پیغمبـرs را نگران کرده اسـت. 
اآلن بدانیـد کـه اولیـای خـدا توجـه دارنـد و نگراننـد از اینکـه خدای 
نخواسـته، ایـن ملّـت مـا از این راهی که رفته اسـت یـک وقت خدای 

نخواسته سسـتی کند.1
مردم را به اسـتقامت دعوت كنید؛ اسـتقامت اهل هر مسـجدى به عهده امام 

مسـجد است؛

اآلن اسـتقامت ملّـت بـا شـما روحانیـون اسـت؛ یعنـی خطـاِب 
ِمـْرَت. یـک نهضـت حاصـل شـده، اسـتقامت الزم دارد. 

ُ
َفاْسـَتِقْم َكَمـا أ

یـک جمهوری اسـالمی تحقق پیدا کرده، اسـتقامت در مقابل او الزم 
اسـت، بایـد نگهـش داریـد؛ و همه اشـخاصی که با شـما هسـتند هم 
بـه عهـدة شماسـت کـه استقامتشـان را حفظ کنیـد. اهل مسـجدید، 
اهـل مسـجد را. امـام جماعتیـد، اهـل مسـجد را باید استقامتشـان را 
حفـظ کنیـد. خطیب هسـتید، مسـتمعین را بایـد حفظ بکنیـد. هر چه 
هسـتید و در هـر جـا هسـتید، زمـام امور مردم به دسـت شماهاسـت. 
و پیغمبـر اکـرم می فرمایـد که َشـیََّبْتنی  سـورة هـود. پیرم کرد سـوره 

1  .صحیفة امام، ج 17، ص: 497.
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هـود؛ بـرای اینکـه اسـتقامت اّمـت را هـم به عهـده من گذاشـته اند. 
ایـن یـک چیـز بزرگـی اسـت. اسـتقامت هـر مسـجدی و اهـل هـر 
مسـجدی بـه عهـده امـام مسـجد اسـت. اسـتقامت هـر شـنونده ای 
بـه عهـده گوینـده اسـت. گوینده هـا بایـد مسـتقیم باشـند تـا بتوانند 

مسـتقیم کنند.1
ائمـة محتـرم جماعـات باید برای مردم این قضیه سـاده را روشـن 
کننـد کـه در اسـالم مصلحـت نظـام از مسـائلی اسـت کـه مقـدم بر 

هـر چیز اسـت؛
طـاّلب عزیـز، ائمة محتـرم جمعه و جماعـات، روزنامه هـا، و رادیو 
ـ تلویزیـون، بایـد بـرای مـردم این قضیه سـاده را روشـن کنند که در 
اسـالم مصلحـت نظـام از مسـائلی اسـت که مقـدم بر هر چیز اسـت، 

و همـه باید تابع آن باشـیم.2
باید از طرف ائمۀ جماعات همه چیزها در دنیا منتشر شود؛

بایـد مـا وضـع را در نمـاز جمعه هـا، در مسـاجد، در ائمـة جمعـه و 
جماعـت، در همـه جا ]روشـن کنیم [ کـه از اینجا از طـرف ائمة جمعه 

و جماعـات بایـد همـه چیزهـا در دنیا منتشـر بشـود. 3

1  . صحیفة امام، ج 9، ص: 479.
2  . صحیفة امام، ج 21، ص: 335.

3  .صحیفة امام، ج 17، ص: 40.
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3-7. وحدت آفرین
علما در مساجد مردم را به وحدت دعوت كنند؛

علمــا در مســاجد مــردم را دعــوت بــه وحــدت كننــد، ایــن جمهــورى 
میــل  هــم  مــا  مى شــود.  درســت  به تدریــج  امــور  و  مى مانــد  باقــى 
داریــم كــه احــكام اســام صــد در صــد اجــرا شــود.1 شــما هــم بایــد در 
مســاجدتان، در منابرتــان  ـ عــرض مى كنــم ـ  مــردم را دعــوت بــه اجتمــاع 
بكنیــد. ایــن اجتماعــات اســت كــه اســام را حفــظ كــرده، ایــن اجتماعات، 
ایــن فریادهــا، ایــن زنــده بادهــا، ایــن مــرده بادهــا، اینهاســت كــه مــا را پیــش 

بــرد.2
قایـان ائمـۀ جماعـت مسـائل مـردم را حـل كننـد و آنهـا را به اّتحاد و همبسـتگی  آ

كنید؛ دعـوت 

در هـر صـورت مـن راجع به آقایـان، هم خیلی ملتمس دعا هسـتم 
و هـم مـردم را دعـوت کنید به اتحـاد، دعوت کنید به بسـتگی به هم، 
همبسـتگی بـه هـم. اگـر یک اختالفـی دارند حـل کنید شـما آقایان. 
ممکـن اسـت حـاال در هـر جایـی اختالفـات کوچکی هسـت، آقایان 
ائمـة جماعـت و جمعـه باید حل بکنند مسـائل مـردم را، بایـد بروند با 

مـردم تفاهم کننـد، با هم  صحبـت کنند.3
1  . صحیفة امام، ج 19، ص: 304.

2  صحیفة امام، ج 8، ص: 536.            
3  . صحیفة امام، ج 15، ص: 45.
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زبـان و عمـل كسـانی كـه پشـت تریبـون مسـاجد قـرار می گیرنـد بایـد در خدمـت 
وحـدت و یكپارچگـی باشـد؛

کسـانی کـه پشـت تریبون هـا قـرار مـی گیرنـد ... مثل مسـاجد و 
حسـینیه هـا ...، بایـد زبان و عملشـان در خدمت وحـدت و یکپارچگی 
باشـد. هیـچ کـس به هیـچ عنوانـی نبایـد حرکتی بکنـد که مـردم یا 

عـّده ای از مـردم را در مقابلـة بـا یکدیگـر برانگیخته کند.1
ـت و تمـام ارگان هـاى جمهـورى 

ّ
ائمـۀ جماعـات مـردم را بـه پشـتیبانی از مل

انقالبـى و قـواى مسـلح تشـویق فرماینـد؛ اسـالمی و نهادهـاى 

ائمـة جمعـه و جماعـات ...مـردم را در پشـتیبانی از ملّـت و تمـام 
ارگان هـای جمهـوری اسـالمی و نهادهـای انقالبی و قوای مسـلّح و 

مردمـی تشـویق فرمایند.2
و  كشـورى و لشـكرى  امـور  تمـام  لـزوم تشـریك مسـاعی در  ائمـۀ جماعـت 

نماینـد؛ گوشـزد  مـردم  بـه  را  و فرهنگـی  اجتماعـی  و  اقتصـادى 

علمـای اعـالم و ائمـة جماعـت و خطبـای محترم بر حجم ارشـاد 
و رهنمودهـای خـود بیافزاینـد و قشـرهای میلیونـی مـردم را متوجه 
طـرق نگهبانـی از اسـالم و احـکام مقدسـه و حراسـت از جمهـوری 
اسـالمی نماینـد، و بـه توده هـای متعهـد میلیونـی اسـالمی لـزوم 

.1369/03/14 u1  . سخنرانی در مراسم اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی
2  . صحیفة امام، ج 14، ص: 202.
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تشـریک مسـاعی در تمـام امـور کشـوری و لشـکری و اقتصـادی و 
اجتماعـی و فرهنگـی را گوشـزد نماینـد و بـه آنـان توصیـه کننـد که 
بـرای کمـک بـه اقتصاد کشـور ـ  کـه امروز از اهّم مسـائل اسـتـ   از 
اسـراف، تبذیر و اسـتعمال امور تشـریفاتی و تجّملی اجتناب نمایند، و 
از سـپردن پول هـای خـود اگـر چه اندک باشـد بـه بانک هـای دولتی 
بـرای بـه راه افتـادن چرخ هـای اقتصـاد و کمـک بـه دولت اسـالمی 
دریـغ ننماینـد، و از کمـک کـردن بـه جنـگ و جنـگ زدگان غفلـت 
ننماینـد، و از شـرکت در بسـیج مسـتضعفان و تعلیـم و تربیـت دیـدن 

بـرای حراسـت از اسـالم عزیز کوشـا باشـند.1
كـه  كننـد  ائمـۀ جماعـت شـهر برونـد نـزد دیگـر روحانیـون و از آنهـا خواهـش 

باشـند؛ رفیـق  و  باشـند  اختـالف نداشـته 

اختالفاتـی کـه در بـالد مختلفـه مـن می شـنوم کـه گاهـی بیـن 
بعضـی از مثـاًل اشـخاص هسـت، اشـخاص روحانی هسـت، بسـیار 
ناراحت کننـده اسـت ... اگـر شـما فـرض کنیـد کـه در یـک جایـی 
کـه تشـریف داریـد دیدید کـه بعضـی از اشـخاص مخالف بـا بعضی 
هسـتند، خوب، ممکن اسـت یک سـوء تفاهمی باشـد؛ ممکن اسـت 
یـک اشـتباهاتی باشـد. خـود آقایان شـهر و خـود ائمة جماعت شـهر 

1  . صحیفة امام، ج 15، ص: 388.
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و خـود اهـل منبـر و خطبـای شـهر برونـد پیـش آقایـان، از آقایـان 
خواهـش بکننـد کـه اختـالف نداشـته باشـند؛ رفیـق باشـند؛ بـرادر 

باشـند؛ بـا هم باشـند. 1
ائمـۀ جماعـت نگذارنـد عـّده ای بیـن روحانـی و مـردم اختـالف بیندازنـد؛ از اّول 

جلویـش را بگیرنـد و نگذارنـد ریشـه دار شـود؛

خـود آقایـان توجـه بکننـد در هـر جـا کـه تشـریف دارنـد کـه اگر 
یـک همچـو دسـت هایی پیدا شـد کـه به واسـطه یـک فضولی هایی 
کـه می کننـد، بخواهنـد اختالف بیـن روحانـی و روحانـی بیندازند، یا 
روحانـی و مـردم بیندازنـد و اینهـا توجه بکنند بـه اینکـه نگذارند این 
کار بشـود، از اّول جلویـش را بگیرنـد؛ نگذارند ریشـه دار بشـود. این از 
مسـائل بسـیار مهمی اسـت کـه باید به آن توجه بشـود؛ هـم از طرف 
ائمـة جمعـه کـه هر جمعـه خطبـه می خواننـد برای مـردم تنّبـه داده 
بشـود و هـم بـر ائمـة جماعـت ]اسـت [ که بـا مـردم تمـاس دارند، و 
توجـه ]کننـد[ بـه اینکـه مبـادا یک وقتـی ما بیـدار بشـویم و اختالف 
حاصـل شـده باشـد. بایـد از حـاال جلویـش را، اّولـی کـه می خواهنـد 

یـک کاری، یـک فضولـی می خواهنـد بکننـد، جلویـش را بگیرند.2

1  . صحیفة امام، ج 9، ص: 477.
2  . صحیفة امام، ج 15، ص: 379.
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فهرست تفصیلی
فصل اول: اهمّیت و جایگاه مسجد

1. منزلت مسجد در صدر اسالم
پدیـد آوردن هویتـى بـه نام مسـجد، در شـمار زیباتریـن و پرمغزترین 

ابتكارهـاى اسـام در آغاز تشـكیل جامعه اسـامى اسـت. 
ــد و  ــت كردن ــجد درس ــت اول مس ــه اس ــا رفت ــر ج ــام ه ــش اس ارت

ــد. ــش مى كردن ــاجد كوش ــردن مس ــاد ك ــراى آب ب
پیغمبرs همه كارهاى بزرگ دنیا رادر مساجد انجام مى دادند.

و  مهـم  تصمیم گیرى هـاى  همـة  مركـز  اسـام،  صـدر  در  مسـجد 
بـود.  بـزرگ  كارهـاى 

در صدر اسـام مسـجد ابزارى بود در دسـت كسـانى كه مى خواستند 
در امور كشـورى فعالیّت كنند.

2. تأثیر متقابل مسجد و انقالب اسالمی

2-1. وضعیت مساجد در قبل از انقالب
عّمـال اسـتعمار بـا تظاهـر به مسـلمانى، كمر بـه نابودى اسـام بسـته اند و 

مى خواهنـد مسـاجد را قبضـه كنند.
رژیم پهلوى دسـت به كار شـده كه مسـاجد را تحت نظارت سـازمان 
ضـد اسـامى اوقـاف قرار دهد و یا سـنگرهاى اسـام را به انزوا و تسـلیم 

وادارد.
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غایـت آمـال رضاخـان ایـن بـود كـه مسـجدى ها دسـت از كار خـود 
بردارنـد و متدیّنیـن میـدان را بـراى جـوالن آنهـا خالـى كننـد .

قبـل از انقـاب، روحانـى جـرأت نداشـت در گوشـة مسـجد علیـه 
امریـكا یـك كلمـه حـرف بزنـد.

2-2. نقش مساجد در پیروزی انقالب
مساجد نهضت را درست كرده است. 

انقاب از خانة مذهب یعنى مسجد شروع شد. 
مسـاجد از جملـه عواملـى اسـت كـه در پیـروزى انقاب نقـش تعیین 

كننده داشـت.
اقبـال مـردم بـه مسـاجد و تبدیل آن بـه مركزى بـراى آگاهى، نهضت 
و افشـاى اسـرار زمامداران طاغوت، یكى از علل پیروزى انقاب اسـت.

بسـیج عمومـى در نهضـت كـه منجـر بـه پیـروزى شـد، از سـنگرهاى 
الهـِى مسـاجد انجـام مى شـد.

ما براى خدا انقاب كردیم؛ انقاب كردیم تا مسجد درست كنیم.

2-3. جایگاه مسجد در تداوم انقالب 
مسـاجد از جملـه عواملـى اسـت كه در تـداوم انقاب نقـش تعیین كننده 

داشـته است.
هیچیـك از مـا نبایـد خـود را از بـركات عظیمـى كـه مسـجد طـراز 

اسـامى بـه كشـور و نظـام و مـردم هدیـه مى كنـد، محـروم سـازیم.
در همـة مراحـل تاریـخ پُرافتخـار انقـاب اسـامى، مسـاجد همیشـه 

پایـگاه دیـن دارى و حركـت مـردم در جهـت دیـن بـوده اسـت.
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مسـاجد را آبـاد كنیـد؛ زیرا بـه حركـت انقابى و بزرگ شـما بركت 
داد. خواهد 

اگـر مسـجد قوى باشـد، تـرس از فانتوم ها نداشـته باشـید؛آن روز باید 
ترس داشـته باشـید كه به مسـاجد پشـت كنید. 

معنـوى  و  مـادى  هزینه هـاى  بیابـد،  شایسـته   كیفیـت  مسـجد،  اگـر 
شـد.  خواهـد  برداشـته  مسـئوالن  و  مـردم  دوش  از  بسـیارى 

امـروز جوان هـاى فراوانـى در مسـاجد كشـور تاش دینـى مى كنند و 
از معنویّـت آن الهـام مى گیرند.

به خاطـر لطـف خداونـد بـه ایـن ملّـت، در مـاه رمضـان دسـت هاى 
جوانـان مـا در مسـاجد بـه سـوى آسـمان بلنـد مى شـود .

2-4. نقش انقالب در ارتقاء جایگاه مسجد

هر چه قدرت اسام و احكام الهى بیشتر باشد، مساجد آن آبادتر است. 
امـروز دل هـاى مـا براى مسـجد مـى تپد و مسـاجد مـا با حضور نسـل 

جـوان پـاک نهـاد و روحانیـون، مظهـر آمیختگى دنیـا و آخرتند.
از اّول انقاب تا امروز، مساجد بهتر و مسجدسازى بیشتر شده است.

بـه بركـت انقـاب در ایـن سـال هاى اخیـر، حضـور در مسـاجد زیـاد 
شـده و كیفیـت پیـدا كرده اسـت. 

بـه یـاد نداریـم كـه در سـال هـاى قبـل از انقـاب مـردم در مسـاجد 
از  مملـو  كشـور  سرتاسـر  مسـاجد  امـروز  امـا  كننـد؛  اعتـكاف  كشـور 

اسـت. معتكفیـن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازاسالمی
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چنـد سـالى اسـت كـه در ایّـام اعتـكاف در خیلـى از شـهرها مسـاجد 
عمـده پُـر از معتكـف مى شـود.

جوانـان مـا در شـب هاى قـدر از همة انواع سـایق گوناگـون مردم به 
مسـاجد مى روند.

در سـاعت تحویـل عیـد، بیشـتر مـردم در مراكـز دینـى و در مسـاجد 
مشـغول توجـه و دعـا و ذكرنـد. 

3. جایگاه مسجد در بیداری اسالمی
مسـجد، در نقـاط مختلـف عالـم، منشـأ آثـار بـزرگ و نهضت هـا و 

حركت هـاى اسـامى بزرگـى شـده اسـت.
اسـامى،  كشـورهاى  مسـاجد  اسـامى،  انقـاب  بركـت  بـه  امـروز 

جنبش هاسـت.  كانـون  و  جوانـان  جایـگاه 
نهضـت فلسـطین و بسـى نهضت هـاى دیگـر، امـروزه از مسـاجد نیـرو 

و تـوان مى گیـرد.
قیـام مـردم كشـورهاى مسـلمان شـمال آفریقا مثـل الجزایر، از مسـاجد 

شـروع شد.
انقاب الجزایر، انقاب مساجد و علماى دین بود. 

انقاب در كشـورهاى مسلمان شـمال آفریقا آن روزى رو به شكست 
رفـت كه رابطه خـود را با مسـاجد قطع كردند.

با محوریت مسـاجد و همكارى و همفكرى روحانیون و نخبگان، فضا و 
محیط امن و آرام در كشـورهاى بحرانى ایجاد خواهد شـد.بر ائمة جماعت 

مسـاجد در همة ممالك اسـامى فرض اسـت كه مردم را بیدار كنند. 
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 sحّجـاج بـا حضور در نمازهاى جماعت مسـجد الحرام، مسـجد النّبى
و مسـاجد دیگـر وحدت را نشـان دهند.

مسلمان ها روز قدس در محافل و مساجد فریاد بزنند.
مسـلمان ها مسـاجد را پـر كننـد و در آنجـا مسـائل روز را بگوینـد و 

كنند.  فریـاد 
امروز حفظ مسـاجد از سـوى مسـلمانان، جزء امورى اسـت كه حفظ 

اسـام به آن وابسـته است.
در سـال هـاى اخیـر میـزان گرایـش بـه مسـجد و شـعائر اسـام در 
ملّت هـا از مصـر و اردن تـا تركیـه و مالـزى و ... افزایـش یافتـه اسـت .

4. ترس و کینه دشمنان از مسجد طراز اسالمی
دشـمنان اسـام در نقاط مختلف جهان، به مسـاجد با بغـض و كینه اى 

عمیـق مى نگرند. 
تـا  مى كننـد  تحریـك  مسـاجد  علیـه  را  عـّده  یـك  اسـام  دشـمنان 

نماینـد. تلـخ  مسـلمانان  بـر  را  زندگـى 
زمانى كه كمونیسـت ها برآذربایجان شـوروى مسـلّط شـدند، مسـاجد 

را بـه انبار تبدیـل كردند.
مخالفان و ایادى دشمنان از مسجد مى ترسند.

دشـمن از مسـاجد پـر از معتكفان مى لـرزد؛ زیرا یكـى از ابعاد عظمت 
انقاب اسـامى است.

***
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فصل دوم: چیستی مسجد طراز اسالمی
1. ماهیت 

مسجد، فرد و جامعه را به طراز اسامى نزدیك مى كند.
مسجد، مظهر آمیختگى دنیا و آخرت و پیوستگى فرد و جامعه است.

مسـجد، ارتبـاط زمیـن و آسـمان و جایـى اسـت كه انسـان خـود را به 
منبـع الیـزال فیـض و قـدرت الهـى وصـل مى كند. 

مسـجد، مظهـرى از درهـم  آمیختگـى ِذكـر و نمـاز و نیایش با سـامان 
زندگـى اجتماعى اسـت. 

خلـوت انـس بـا خـدا و جلـوت حشـر بـا مـردم و جایـگاه عبـادت و 
پایـگاه سیاسـت، دوگانه هـاى بهـم پیوسـته مسـجد اسـامى  اسـت.

روح مسجد، كالبد زندگى را پرنشاط و پرانگیزه مى سازد. 
مساجد مراكزى هستند كه به مردم معنویت مى بخشند. 

مساجد پایگاه هاى معنویت، تزكیه و هدایت است. 
مساجد اصلى ترین پایگاه دین، معنویت و اخاق است.

مسجد مهبط رحمت و هدایت الهى است. 
مساجد، مراكز بسط حقیقت و فقه اسام است.

مسجد مركز ستاد اسام است.
مساجد، پایگاه هاى انقاب و اسام هستند.
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مسجد، كانون ذكر و عبادت و اندیشه و معرفت است.
مساجد پایگاه معرفت و روشن بینى و روشنگرى و استقامت ملى است.

مسـاجد پایـگاه حّریت،جایـگاه رابطـه بـا خـدا و مركـز آگاهـى از 
اسـت.  زور  و  زر  شـیاطین  شـیطنت هاى 

مساجد سنگرهاى اسام در مقابل شیاطین است.
مساجد، دژهاى محكم اسام است. 

مساجد سنگرهاى اسام و محراب و محل حرب است. 
2. شاخص ها

2-1. آباد و پر رونق

آباد كردن مسجد ماک است چون تأثیر بسزایى دارد.
مسـاجد بایـد آباد باشـد و همه نشـانه هاى توجـه به اقامه نماز در شـهر 

اسـامى دیده شود.
بناى مسجد و حضور روحانى شایسته در آن امر مهمى است. 

مساجد روزبه روز گرم تر و پررونق تر شود. 
مساجد در وقت نماز، سرشار از انسان هاى ذاكر و ساجد و راكع باشد. 

اگـر اینجـا قبـه اإلسـام اسـت، وقـت اذان حتّـى در سـحرها بایـد در 
پشـت بـام مسـاجد یـا مسـاجد بـزرگ از طریـق بلندگـو اذان گفته شـود.
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نماز صبح در مساجد اقامه شود. 

2-2. مرکز و کانون شهر و روستا
هر جا سامان زندگى است، باید مسجد مركز و كانون اصلى باشد.

در شـهرها و شـهرک هاى در حـال سـاخت، مسـجد جامـع بـه عنـوان 
نخسـتین بنـا و مركـز حقیقى شـهر سـاخته شـود.

در بناى شهر و روستا باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد.

2-3. دارای آرایه های ظاهری و معنوی
عمـران مسـاجد و پرداختـن بـه آرایه هـاى معنـوى و ظاهـرى آن، وظیفـة 

اسـت. همگان 
مسجد باید پاكیزه، زیبا و آرام بخش باشد. 

تنظیـف و تطهیـر و پاک سـازى و غبارروبـى و عطرافشـان مسـاجد، 
جـزو كارهـاى خـوب اسـت .

مسـجد را همچـون دل هاى جـوان، پاكیزه و پیراسـته، و لبریز از شـور 
و انگیـزه و نشـاط كنید. 

مساجد پاكیزه و مرتب و رغبت انگیز باشد.
سـاختمان مسـاجد بایـد بـه اقتضاى نیـاز و تناسـِب با محیط و اسـتفادة 

عملـى و كاربرد، شـكل هاى مهندسـى مناسـب پیـدا كند.
مسـجد بایـد كانونـى باشـد كـه مشـكات نمـاز در آن بدرخشـد و نور 

معرفـت و محبّـت و انـس و صفـا از آن سـاطع شـود.
و  مى گـردد  عطرآگیـن  و  نورانـى  مسـجد  فضـاى  نمـاز،  بركـت  بـه 
 آمـوزش دیـن و اخـاق و سیاسـت بیش از هر جاى دیگر بر دل مى نشـیند. 
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2-4. مایه برکت و به دور از زحمت 
مسـجد در هـر محـل، مأمن و مایه  خیر و بركت باشـد و وسـیله  زحمت 

و آزار مجـاوران نگردد.
در سـحرها، بـراى اذان صبـح، از بلندگـو اسـتفاده نشـود؛البته بـا حنجـره 

ندارد.  اشـكالى 
در هنگام سحر، همه مساجد با بلندگو اذان نگویند. 

تنها بانگ اذان، با صوت خوش و دلنواز طنین افكن شود.

2-5. دارای روابط مستحکم با مردم
مسـجد رابطـه  خود را با كسـانى كه بـه موفقیّت هاى علمـى، اجتماعى، 
هنـرى و ورزشـى دسـت مى یابند و بـا غمدیدگان برقرار و مسـتحكم كند.

دانش آمـوزان برجسـته و ممتـاز در هـر محـل، در مسـجد و در برابـر 
چشـم مردم تشـویق شـوند.

مسـجد رابطـه  خود را بـا جوانانـى كـه ازدواج مى كنند و حتـى نوزادانى 
كـه متولـد مى شـوند، برقرار و مسـتحكم كند.

مسـاجد در مـاه رمضـان، افطـارى بدهنـد تـا ارتباطات معنـوى با مردم 
زنده شـود.

افطـارى دادن هـاى سـاده و بى پیرایـه در مسـاجد، سـنتى بسـیار خوب 
بـراى نزدیكـى بـا فقرا و مسـتمندان اسـت.

2-6. مکانی جذاب برای جوانان
نبایـد فقـط پیرمردهـا و از كار افتاده هـا به مسـاجد بروند؛ مسـاجد باید 

از جوان هـا مجتمع شـود.
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پـاک  مسـاجد، دل هـاى  امنـاى  و  مدیـران  متولیـان،  محبـت  زمزمـه  
كنـد. مشـتاق  و  مجـذوب  را  جوانـان 

بـراى مسـجد، جاذبـه درسـت كنیـد تا بچـه هـا، جوانـان و زن و مرد، 
مجذوب مسـجد شـوند.

ثار و برکات  3. آ

3-1. کارکرد عبادی
براى كیفیت یافتن نماز،آن را در مسجد و به جماعت برگزار كنید.

نمـاِز در مسـجد و بـا جماعـت مؤمنان، بـاِرِش رحمت الهـى را انبوه تر 
و دل نشین ترمى سـازد. 

مسـجد فقـط براى نماز نیسـت؛ در مسـجد انواع عبـادات از جمله تفكر 
وجود دارد. 

در مسـاجد، تـاوت و انـس بـا قرآن و انـس با ادعیـه  وارده  از اهـل بیتb را 
بشمرید. مغتنم 

3-2. کارکرد سیاسی اجتماعی
اینكـه اهـل یك بلد در مسـاجد مجتمع شـوند و مشـكات خود را حل 

كنند، یك امر اجتماعى ـ سیاسـى اسـت.
در مسـجد پیغمبرs، مسائل سیاسـى اجتماعى  بیشـتر از مسـائل عبادِى 

نمـاز و روزه بود.
مسجد مركز اجتماع سیاسى و تبلیغ احكام سیاسى اسام است. 

مسـجد در صـدر اسـام مركـز سیاسـت بـود و از آنجـا مسـائل سیاسـى 
طرح ریزى مى شـد. 
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امیدواریـم ایـن محتـوا دوباره برگردد كه مسـجد ابزار طـرح كارهاى 
مهم و اجراى مسـائل سیاسـى بود.

در مسـجد، مـردم مجتمـع مى شـوند و همـه امـورى كـه اسـام را بـه 
پیـش مى بـرد مطـرح مى شـود.

تدبیر شود تا مساجد مركز سیاست باشد. 
مساجد، توجه مردم و هماهنگى بین آنها را ایجاد مى كند. 

مسـلمین روزى چنـد مرتبـه در مسـاجد اجتمـاع مى كننـد تا بـه برپایى 
نمـاز جماعـت بپردازنـد و از احـوال خود و مسـتضعفین مطلع شـوند.

ایـن از بـركات مسـاجد اسـت كـه هـرگاه حركـت و بسـیج سیاسـى 
مـردم مطـرح مى شـود، مسـاجد كانوننـد.

امیدواریـم حـاال هـم مسـاجد مـا برگـردد بـه آن وقتـى كـه مسـجد، 
محـّل حـل و عقـد امـور بـود.

مسجد پایگاهى براى رتق و فتق امور مسلمین است.
مسـاجد بهتریـن سـنگرها و مناسـبترین میـدان تشـكل و بیـان مصالـح 

مسـلمین مى باشـند .

3-3. کارکرد تبلیغی
پایگاه عظیم تبلیغ مسجد را مغتنم بشمارید.

مساجد را محلى براى تبلیغ اسام و حركت اسامیه قرار دهید.
تبلیغ سنّتى ما در مسجد بدیل ندارد.
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3-4. کارکرد آموزشی تربیتی
مساجد باید مركز تربیت هاى صحیح اسامى باشد. 

مسـجد، مدرسـه و دانشـگاه اسـت؛ مركز تفكر و تأمـل و تصفیه روح 
است.

مسـاجد، َمـدَرِس تفسـیر و حدیث و منبـِر معارف اجتماعى و سیاسـى 
و كانـون موعظـه و پرورش اخاق باشـد.

در مـاه مبـارک، تربیـت و تعلیـم بـه تمـام معنـا و در همـه بُعدهایش در 
باشد.  مسـاجد 

تشـكیل كاس سـواد آمـوزى در مسـاجد و بـدون چشم داشـت، علم 
و سـواد را بـه مـردم یـاد دادن، یك جهاد اسـت. 

در مسـاجد و منابـر، بایـد مـردم را انذار كنیـم؛ باید آگاهى بخشـى به 
مـردم داد و روح معنویـت را در میـام آنهـا بیدار كرد. 

در سـخنرانى هاى مسـاجد بارهـا معـارف نمـاز همچـون مسـائل آن 
بازگـو شـود.

3ـ  5. کارکرد مبارزاتی و نظامی
مسـجدها در صـدر اسـام محلـى بود كـه در آن روحیه مبـارزه ایجاد 

مـى شـد و ارتـش بـراى جنگ بـا كفـار و قلدرهـا راه مى افتاد .
مسـجد در صـدر اسـام همیشـه مركز جنبـش و حركت هاى اسـامى 
بوده اسـت.هرگاه حركت و بسـیج نظامى مردم مطرح مى شـود، مسـاجد 

كانونند.
***
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فصل سوم: چگونگی مسجد طراز اسالمی
1.آسیب شناسی

1-1. آفات
ایـن طـور نباشـد كـه عـّده اى خیـال كننـد حـاال كـه پیـروز شـدیم، 
دیگـر مسـجد مى خواهیـم چـه كنیـم؛ قیـام مـا بـراى اداره مسـجد بـود.

قدر مساجد را بدانیم و مورد بى اعتنایى قرار ندهیم.
اداره مسـاجد بـا افـت كیفى و كّمى نسـبت به قبـل از انقاب مقتضاى 

حق و مصلحت نیسـت.
كمبـود مسـجد در شـهر و روسـتا، نپرداختـن بـه پاكیزگـى مسـاجد و 

نپرداختـن امـام جماعـت بـه رابطـه بـا مأمومیـن، نقـاط ضعف اسـت .
هیچیـك از مـا نبایـد از خطـرى كـه از كمبـود مسـجد یـا ضعـف و 

نارسـائى مسـاجد، جامعـه را تهدیـد مـى كنـد، غافـل بمانیـم.
چرا وقت ظهر بازار را رها نمى كنید و به مسجد نمى روید.

چـرا بنده باید بشـنوم بـراى نماز صبح در اول اذان، چندان مسـجدى باز 
نیسـت و نماز جماعتى برقرار نمى شـود؟! 

پیامبر اسام نیازى به مساجد اشرافى و مناره هاى تزئیناتى ندارد. 
امریكایـى  اسـام  مسـاجد  سـاختمان هاى  بـرق  و  زرق  از  شـدیداً 

شـود. جلوگیـرى 
پـول گرفتـن مسـجد از مـردم عیـب نـدارد، منتهـا مراقبت شـود كه به 

یـك دسـتگاه پول  سـازى تبدیل نشـود.
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پخش صداهاى آزاردهنده به ویژه در شب، كارى ناروا است.
حفـظ قداسـت مسـاجد و تقویـت هماهنـگ جنبه هـاى معنوى،انقابـى، 
تعلیمى و تبلیغى آن، نیازمند دور ماندن از منازعات و مناقشـات داخلى اسـت.

نمـاز  ركعـت  چنـد  فقـط  مسـجد  در  كنـد  خیـال  كسـى  خطاسـت 
مى آینـد. بیـرون  و  مى خواننـد 

ایـن طـور نباشـد كـه اگـر امـام جماعتـى بخواهـد در مـورد اجتمـاع 
مسـلمین صحبـت كنـد مـورد طعـن واقـع شـود.

اگـر مسـجدى مسـجد ِضـرار شـد و نتوانسـتیم آن را اصـاح كنیـم، 
مى كنیـم. خرابـش 

ایـن خسـارت اسـت كـه برخـى در مسـاجد فلسـفه تدریـس مى كنند؛ 
مركـز فلسـفه باید حـوزه  علمیه باشـد.

تعـّرض شـیعیان بـه مسـاجد اهـل سـنّت كمـك بـه مقاصـد دشـمنان 
اسـت. ملّت هـاى مسـلمان  اسـام و 

در مشـروطیت، همـان گرایـش ضـد كلیسـائى در غـرب به عنـوان ضد 
مسـجد و ضـد روحانیّـت و دیـن بروز پیـدا كرد.

1-2. موانع
این یك توطئه است كه مى خواهند مسجدها را كم كم  خالى كنند.

دشـمنان تـاش مى كننـد مسـجدها را خالـى كننـد و بعـد از خالـى 
كـردن ایـن سـنگرها، حملـه كننـد.

دشـمنان مى خواهنـد روحانـى مسـجد را كنـار بزننـد تا مسـاجد خالى 
شود.
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آنهایـى كـه مى خواهند نقشـه بكشـند و شـما را دور كنند از مسـاجد، 
دشـمن هاى شـما هستند. 

مى خواهنـد مسـاجد، ایـن سـنگرهاى اسـامى و محـل تهییـِج قیـام بر 
ضـد ظلـم را از دسـت شـما بگیرند. 

در صـدر اسـام دشـمنان از طریـق مسـجد سـازى قصـد ضربـه بـه 
داشـتند. را  اسـامى  حكومـت 

دشـمنان بـه منظـور ضربـه زدن بـه وحـدت اسـامى، بـراى سـاختن 
مسـجد ضـرار پـول خـرج مى كننـد.

2.تکلیف شناسی 

2-1. مردم و جوانان  
ملّت، مساجد را حفظ نمایند. 

مردم، مساجد را با حضور در نمازهاى جماعت رونق بخشند. 
قـدر مسـاجد را بدانیـد و آنهـا را هـر چـه بیشـتر گـرم و مجّهـز نگـه 

داریـد.
و  بیشـتر  چـه  هـر  مسـاجد  در  را  خـود  اجتماعـات  شـریف  ملّـت 

كننـد.  برپـا  باشـكوه تر 
حضور در مساجد و نماز جماعت را به جوانان توصیه مى كنم.

جوانان حضور در مساجد و نماز اول وقت را مغتنم بشمارند.
و  آمدنـد  هـم  گـرد  مسـاجد  در  قـدر  شـب هاى  كـه  جوان هایـى 
دل هایشـان را بـا محبـت الهـى نورانـى كردند، ایـن رابطه را حفـظ كنند.

ائمة جماعت در مساجد را محترم و مهم بشمارید.
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خدمت به مسجد، كارى مردمى و همگانى شمرده شود. 
انسـان چقـدر لـّذت مى بـرد كـه مى بینـد بـه ابتـكار مـردم، افطارهـاى 

بى نـام و نشـان در مسـاجد داده مى شـود.

2-2. مسئولین و نهادهای نظام
از چیزهایـى كـه حتمـاً بایـد مـورد توجه قرار گیـرد و مسـئولین به آن 

توّجـه كننـد، پرداختن به مسـاجد اسـت. 
باید به مساجد خیلى اهتمام شود. 

مراكـز رسـیدگى بـه امـور مسـاجد در همـه جا بایـد امامـان جماعت را 
یـارى دهند.

اعتبـارات  اّول  ردیـف  در  مسـجدپردازى،  و  مسجدسـازى  سـهم 
فعالیّت هـاى فـوق برنامـه مدیـران آمـوزش و پـرورش و علـوم قرارگیرد. 
دسترسـى آسـان به مسـجد، نیاز ضـرورى مؤمنان و جوانـان و نوجوانان 

ما اسـت.
در همـة بناهـاى عمومـى و جاهایـى كـه مـردم در آن گـرد مـى آینـد 

مسـجد بنا شـود.
در جاده هاى بیابانى مسجد به قدر كافى ساخته شود.

در شـهرهاى سـر راه، در بیسـت و چهـار سـاعت، مسـجد بـاز و آمـاده 
وجـود داشـته باشـد

و  حـال  و  شـور  پـر  جماعـت  صـف  هـزاران  هنـرى،  سـاخت هاى 
گروه هـاى انبوهـى كه از كار روزانه دسـت كشـیده و به مسـجد مى روند 

را نشـان دهنـد.
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مساجد را در دهه فجر فعال كنید. 

2-3. متولّیان و امام مسجد
این سـؤالى اسـت كه باید از خودمان بكنیم كه براى تحول بخشـیدن 

و پیشـرفت دادن به مسـاجد و مجالس تبلیغ چـه مى خواهیم بكنیم؟ 
بایـد از سـوى علمـا و مسـئوالن روحانـى، نظمـى بـراى مسـاجد بـه 

وجـود آیـد؛ تـا خـوب اداره شـوند.
روحانیون و ائمة جماعات براى مساجد برنامه ریزى كنند.

مى تـوان شـیوه  گذشـته را بـا محتـواى بهتـر ادامـه داد؛ البتـه اگـر امـام 
هـم  جدیـد  تبلیغاتـى  وسـایل  از  مى توانـد  دانسـت  مصلحـت  جماعـت 

اسـتفاده كنـد. 
مسـئولین مسـاجد مراقب باشـند برنامه هـاى جنبى جورى نباشـد كه با 

خلـوت معتكفین منافـات پیدا كند.
علمـا و ائمـة جماعـات با آن سـنگرهایى كه دارند، مردم را در سـنگر 

كنند.  حفظ 
ائمة جماعات، مساجد را محكم نگه دارند و فّعال تر كنند.

در هـر محـل، میـان مسـجد و مراكـز آموزشـى همـكارى و پیونـد 
برقـرار گـردد تعریـف شـده و شایسـته اى 

روحانـى مسـجد بـا همـكارى بسـیج، كانـون هـاى فرهنگـى ـ هنـرى 
مسـاجد را مؤثـر كننـد.

2-4. نیروی مقاومت بسیج
مساجد را رها نكنید و مساجد را مسجد نگه دارید. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرازاسالمی
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نمـاز را بـه جماعـت در مسـجد بخوانیـد و در مراسـم دینـى مسـجد و 
تبلیغـات آن شـركت كنید.

بـا امـام جماعـت و عبـادت كننـدگان مسـجد، صمیمـى باشـید و ایـن 
صمیمیـت را بیشـتر كنیـد.

شما و امام جماعت مشتركاً مسجد را حفظ كنید.
حضـور روحیه هـاى بسـیجى بایـد محیـط مسـجد را زنـده، پرنشـاط، 

آینده پـو و لبریـز از امیـد سـازد.

2-5. حوزه های علمیه و روحانیون 
حوزه هـاى علمیـه، روحانیان را بـراى مدیریت خردمندانه و مسـئوالنه 

و عاشـقانه در مسـجد آماده نمایند.
حوزه هاى علمیه در همه جا باید امامان جماعت را یارى دهند.

علماى دینى و فضا، امامت مسجد را وظیفه اى بزرگ بشمرند. 
شایسـته اسـت علمـاى دینـى و فضا بـه عمـران معنوى مسـاجدى كه 

در آنهـا نمـاز جماعـت اقامه نمـى شـود، بپردازند. 
امامـت در  فضایـى كـه در بخشـهاى گوناگـوِن دولتـى مشـغولند، 

بشـمرند. بـزرگ  را وظیفـه اى  مسـجد 
فضایـى كـه بـراى فراگیـرى علـم بـه قـم رفتـه اند بـه شـهرهاى خود 

برونـد و مسـاجد را آبـاد كنند.

2-6. دانشگاه و دانشگاهیان
در دانشگاه پرچم اسام را باال ببرید و مسجد بسازید. 

من تكلیفم را باید ادا كنم و به شـما دانشـگاهى ها بگویم بروید مسـاجد 
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را پر كنید.
منافات ندارد كه دانشگاهى باشید و مسجد هم بروید. 
مسجِد دانشگاه ها و مدارس، جایگاه امن و صفا باشد. 

***

فصل چهارم: امام جماعت طراز اسالمی
1.منزلت و جایگاه 

بـه سـنّت پیش نمـازى، خیلـى معتقـدم ؛ كار خـوب، مؤثـر، پرفعالیـت و 
پرتاشـى اسـت.

كـراراً سـفارش علمـاى اعـام و ائمة جماعـت را نمـوده ام؛ اگر خللى 
در موقعیـت آنهـا وارد شـود، اجانـب چپاولگـر بـه آمـال خـود خواهنـد 

رسید.
روحانى پرهیزگار، خردمند، كارشـناس و دلسـوز در مسـجد، روح و 

مایه  حیات مسـجد اسـت.
چشم و گوش و همه هوش مردم به امام جماعت توجه دارد.

امـروز اسـام بـه شـما ائمة جماعات كه شـاخص و اولى  هسـتید، سـپرده 
شـده است.

امروز اسام در دست ائمة جماعت و دیگر روحانیون امانت است. 
ائمة جمعه و جماعت پدر ملّت هستند.

آنچه مردم را مجتمع مى كند همین ائمة جماعت و جمعه هاست.
مدیریت محتوایى و معنوى مسجد بر دوش روحانى مسجد است. 
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2. آسیب ها و چالش ها

2-1. آفات
از ائمـة جماعـات قابـل پذیـرش نیسـت كه بگوینـد، انقاب اسـامى 

بـه اینجـا رسـیده و دیگـر مـا بى طـرف باشـیم وكنـار برویم.
اگـر ائمـة جماعت وظایفـى كه محول به آنهاسـت را فرامـوش كنند، 

و راه دیگـرى برونـد، این خاف نظم اسـت.
اگـر ائمـة جماعات در عمل شـخصى خود كوتاهى كننـد، ایمان مردم 

به روحانیت و اسـام سسـت خواهد شد.
پیش نمـازى  انجـام وظیفـه  و  متأسـفانه حضـور روحانـى در مسـجد 

مسـجد ضعیـف شـده اسـت.
اگـر ائمـة جماعـت، قـدم و كامـى بـر خـاف مصالح اسـام بـردارد، 

اسـت.  معاقب 
ائمـة جماعـات توجـه كننـد كـه در رفتار، در كـردار و در گفتارشـان 

چیزهایـى كـه مضـر بـه حـال جمهورى اسـامى اسـت  نزنند. 
ائمـة جماعـات توجـه داشـته باشـند كـه اگـر دخالت هـاى بیخـود و 

انجـام دهیـد، جمهـورى اسـامى لكـه دار مى شـود. بى جـا 
ائمـة جمعـه و جماعـات كوشـش فرماینـد از هـر سـخنى كـه موجب 

نگرانـى و تفرقـه شـود خـوددارى نمایند. 
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اگر مطلبى كه بر خاف ذائقه شـما یا مسـائل اسـامى اسـت، از سـوى 
مسـئول دولتـى صادر شـود، او را تضعیف نكنیـد؛ بلكه نصیحت كنید.

نباید بین روحانى و بسیج مسجد، اختاف به وجود آید. 
ائمـة جماعـات بـر سـر یـك چیزهایـى كـه مربوط به نفسـانیت اسـت 

نكنند. نـزاع 
منـش روحانـى مسـجد نبایـد فرماندهـى باشـد و بـا امر و نهى و پسـرو 

و پیشـرو رفتـار كند.
بـا روحانیونـى كـه در یـك اداره اى مشـغول كار مى شـوند، در حالى 

كـه پیش نماز مسـجد هـم هسـتند، مخالفم. 

2-2. توطئه ها
سـلطه گـران در باد اسـامى با جـدا كردن مردم از امـام جماعت آن 

شـهر مى خواهنـد ملّت هـا را تحت سـلطه در بیاورند. 
انحـراف ائمـة جمعـه و دیگـر روحانیـون موجـب مى شـود مخالفـان 
دائمـاً انحرافـات را بگوینـد و مـردم را از مجاهـدات علمـا اغفـال كننـد.

3.شاخص ها و ویژگی ها

3-1. الگو و سرمشق

ائمـة جماعـت در کیفیت و کمّیـت نمازهای فریضه و نافله سرمشـق 
دیگران باشـند.

اگـر امـام جماعت،آقـای وارسـته ای باشـد و توجـه به دنیا نداشـته 
باشـد، مـردم از او تبعیـت می کننـد.
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ائمة جماعت خیلی توجه داشته باشند که ترک اولی نکنند.
3-2. مربى دلسوز

یـك واجـب عینـى بـر همه ائمـة جماعـت اسـت و آن اینكـه باید هم 
خودمـان را و هـم شـعاعى كـه داریم تربیـت كنیم.

از ائمـة جماعـات تقاضـا دارم بـا دیده رحمـت به جمهورى اسـامى و 
متصدیـان امـور نظـاره كنند و با موعظه حسـنه، خطـاكاران را تربیت كنند.

3-3. پرتالش و پرکار
پیش نمازى یعنى روحانى، مسجد را واقعاً محل كار خود بداند.

پیش نمـاز بایـد مسـجد را خانـه، جایـگاه و اداره خـود بدانـد و وقتـى 
وارد مسـجد شـد، »كالسـمك یف املاء« باشـد.

ائمة جماعت در تحصیل شرایط نماِز مقبول مجاهدت بلیغ كنند.

3-4. مردمی و جوان گرا
پیش نمـاز بایـد مردمـى باشـد؛ یعنـى بـا مـردم گـرم بگیـرد و خـوش 
اخاقـى كند،جـواب مسئله شـان را بدهد و مشـكل مردم را تسـكین دهد.

پیش نمـاز بایـد خـود را بـر مـردم عرضـه كنـد و در معـرض مراجعـات 
مـردم قـرار دهد.

رفتار ائمة جماعت با مردم باید رفتار پدرانه و برادرانه باشد.
پیش نماز باید ابرویش گشاده و با مردم و جوانان مرتبط باشد.

بـا روى خـوش و مـدارا، پذیـراى جوان هـا باشـید؛ حتـى اگـر ظاهـر 
زننـده اى داشـته باشـند.
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امامـان جماعـت در صـورت كهولـت سـن، بـراى ارتبـاط بـا جوانان، 
در كنـار خـود فضـاى جـوان و پرنشـاط را بـه كار گیرنـد. 

3-5. بصیر و انقالبى
پیش نمـاز بایـد سیاسـى باشـد؛ یعنـى آگاهـى سیاسـى، قـدرت تحلیل 

سیاسـى، قطب نماى سـالم سیاسـى داشـته باشـد.
ائمة جماعت باید مستقیم باشند تا بتوانند دیگران را مستقیم كنند.

  روحانـى اهـل مسـجد و اهل محـراب به گونـه اى رفتار كنـد كه همه 
بداننـد ایـن روحانى، خـود را خادم انقـاب مى داند. 

تكلیـف ائمـة جماعـات همگامـى بـا انقـاب و خدمت در جهت پیشـبرد 
انقاب اسـت.

آقایـان در مساجدشـان كارهایـى كـه ایـن انقـاب كـرده بـه مـردم 
گوشـزد كننـد.

در مسـاجد مسـائلى كـه الزمـه انقاب اسـت به مردم گوشـزد شـود و 
مسـائل واقعى بـه مردم گفته شـود.

ائمـة جماعـت ارشـادات ملّـت را محكـم حفـظ كننـد و در عین حال 
مراقـب اوضـاع مملكت باشـند.

امـام جماعـت از جماعـت خـود دلسـرد نشـود و بـراى امـور سیاسـى 
باشـد. حاضر 

ائمـة جماعـت بـا تفاهـم بـا مـردم و مسـئولین امـور، محیـط خـود را 
اصـاح كننـد. 

ائمـة جماعـت هماننـد دیگـر اقشـار مسـئولیت دارنـد كـه مصالـح و 
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اسـتقال كشـور را حفـظ كننـد و مسـامحه نكننـد.
ائمـة جماعـت محتـرم گویندگانـى را دعـوت نماینـد كـه معتقـد و 

باشـند. اسـامى  نهضـت  بـه  عاقه منـد 

3-6. معرفت بخش و بصیرت دهنده
امـام جماعـت در هـر وعـده  نمـاز، یـا در یـك وعـده  از شـبانه روز، 
بـا ذكـر حقایـق دیـن افـكار را بـاز كنـد و بـا ذكـر مناقـب ائمـة: دل ها را 

نماید. روشـن 
ائمـة جماعـات، ترجمـه و مفهـوم و روح نماز را به شـكل نوین و جذاب 

دهند. آموزش 
تكلیـف ائمـة جماعت این اسـت كـه قیام حضرت سـید الشـهدا را 

بـه مردم درسـت بفهمانند.
ائمـة محتـرم جماعـات تـا سـرحد امـكان بـراى پُربـار كـردن و محتوا 

بخشـیدن بـه مراسـم عـزادارى سـاالر شـهیدان تـاش كننـد.
ائمـة جماعـات مسـائل را به ملّت بگویند و مردم را به مسـائل سیاسـى 

و اجتماعـى توجه دهند.
ائمة جماعات، مردم را به حضور در صحنه دعوت كنند.

مـردم را بـه صـاح و اینكـه دنبـال مسـائل نظـام باشـند و اسـتقامت كنند، 
كنید. دعـوت 

مـردم را بـه اسـتقامت دعـوت كنیـد؛ اسـتقامت اهـل هـر مسـجدى به 
عهـده امام مسـجد اسـت.

ائمـة محتـرم جماعـات بایـد بـراى مـردم ایـن قضیـه سـاده را روشـن 
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كننـد كـه در اسـام مصلحـت نظـام از مسـائلى اسـت كـه مقـدم بـر هـر 
اسـت. چیز 

باید از طرف ائمة جماعات همه چیزها در دنیا منتشر شود. 

3-7. وحدت آفرین
علما در مساجد مردم را به وحدت دعوت كنند. 

آقایـان ائمـة جماعـت مسـائل مـردم را حل كننـد و آنها را بـه اتحاد و 
همبسـتگى دعوت كنید.

زبـان و عمـل كسـانى كـه پشـت تریبون مسـاجد قـرار مى گیرنـد باید 
در خدمـت وحـدت و یكپارچگى باشـد. 

ارگان هـاى  تمـام  و  ملّـت  از  پشـتیبانى  بـه  را  مـردم  ائمـة جماعـات 
جمهـورى اسـامى و نهادهـاى انقابـى و قـواى مسـلّح تشـویق فرماینـد.

و  كشـورى  امـور  تمـام  در  مسـاعى  تشـریك  لـزوم  جماعـت  ائمـة 
لشـكرى و اقتصـادى و اجتماعـى و فرهنگـى را بـه مـردم گوشـزد نمایند.

ائمـة جماعـت شـهر برونـد نـزد دیگـر روحانیـون و از آنهـا خواهـش 
كننـد كـه اختـاف نداشـته باشـند و رفیـق باشـند.

اختـاف  مـردم  و  روحانـى  بیـن  اى  عـده  نگذارنـد  جماعـت  ائمـة 
شـود. ریشـه دار  ونگذارنـد  بگیرنـد  را  جلویـش  اول  از  بیندازنـد؛ 
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