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دیباچه  
در طلیعله چهل سلالگی انقالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهار دهه تلالش و مجاهدت 
در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظامی و فرهنگی، فکر و کالم رسلا و راسلخ امام راحل 
بله گلوش می رسلد که: » مسلجد محلی اسلت کله از آن باید امور اداره شلود. این مسلاجد 
بلود کله ایلن پیروزی را برای ملت ما درسلت کرد. این مراکز حساسلی اسلت کله ملت باید 
بله آن توجله داشلته باشلند. اینطور نباشلد که خیلال کنند که حلاال دیگر ما پیروز شلدیم، 

دیگلر مسلجد می خواهیم چله کنیم. پیروزی ما برای اداره مسلجد اسلت.« 1 
در تملام ایلن سلالها، فعالیلت هلای شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادهلا و سلازمان های 
متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. املا دانلش تخصصلی مدیریلت مسلجد و 
تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفلول و فراملوش شلده 
بلود کله در آسلتانه چهلل سلالگی انقالب اسلالمی و عطلف به فرمایلش امام عزیلز  که 
پیروزی ما برای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته های خود را در مرکز رسلیدگی 
بله املور مسلاجد که بله تعبیر مقام معظلم رهبری، به عنلوان » مرکز و مرجلع مقبول، آگاه 

59/4/20 :  1
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و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1«  محسلوب ملی شلود، در حلوزه های مطالعاتلی، برنامه 
ای و عملیاتلی تجمیلع و تدویلن نملوده و بله محضلر صاحلب نظلران، دسلت انلدرکاران و 

کارگلزاران عرصله مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعله و بهلره منلدی از ایلن مجموعه، بلا ارائه نظلرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتلر و کیفلی محصلوالت در حلوزه مدیریلت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیلم » چنانچله مسلاجد کیفیلت شایسلته خلود را بیابلد، هزینه های 
ملادی و معنلوی بسلیاری از دوش جامعله، ملردم و مسلئوالن برداشلته خواهلد شلد2« . 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2  : رهبرمعظم انقالب -1390/7/19
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مقدمه  
مسلجد از مهم تریلن نهادهلاي جامعله اسلالمي بلا کارکلردي جاملع و چندمنظلوره به 
شلمار ملي آیلد و هملواره در طلول تاریلخ اسلالم نقلش بنیادیلن و محلوري در شلکل 
گیلري تمدن اسلالمي و پیشلرفت جامعله ایفا نموده اسلت. در صدر اسلالم اولین اقدام 
پیامبلر بلراي پایله گذاري بنلاي حکومت اسلالمي در مدینله، احداث مسلجد بود و 
در ادامله راه تلا دوران معصومیلن مکانلي بلراي عبادت، تجمعات سیاسلي، فرهنگي 
و بهتریلن جایلگاه عللم آملوزي و فراگیري قرآن و معارف و احکام اسلالم و گره گشلایي 
از مشلکالت ملردم بوده اسلت. لذا مسلجد علالوه بر آثار عبلادي و پلرورش معنوي اهل 
ایملان، بلا گسلتره نقش  هلا، فعالیت  هلا و برنامه  ها، در املور اجتماعي و املور تربیتي نیز 

نقش مهملي را عهده دار اسلت.
جایلگاه مسلجد در گلذر زملان فلراز و فرودهایلي داشلته اسلت کله باالتریلن میلزان 
اثربخشلي مسلجد در جامعله را مي تلوان در نهضت هاي دیني و سیاسلي تاریخ اسلالم 
مشلاهده نملود. در دوران معاصلر نیلز این روند ادامله یافت و با پیروزي انقالب اسلالمي 
جایلگاه و گسلتره تأثیلر مسلجد بله اوج خلود رسلید و بله عنوان پایلگاه اصللي انقالب 
نقلش آفرینلي کلرد. مسلجد نقطه شلروع قیام و خلروش ملردم و مرکز راهبلري و اتاق 
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فکلر مبلارزان بلود و با سلخنراني و روشلنگري و ابالغ پیلام ها و سلازماندهي مردمي در 
مسلاجد، سلرنگوني رژیلم طاغوت تحقلق یافت.

در مقابلل بله برکلت انقلالب اسلالمي، مسلاجد نیلز جایلگاه اصللي خلود را بازیافتند و 
فعالیلت و نقلش آنهلا در مسلیر صحیلح توسلعه یافلت. کله البتله ایلن مهم بلا هدایت 
رهبلران و نظریله پلردازان انقلالب اسلالمي و تبییلن ویژگي هاي مسلجدتراز اسلالمي 
بلر مبنلاي آیلات مبارك قلرآن کریلم و روایات ائمله معصومین، در طول سلالیان پر 

برکلت انقلالب اسلالمي صلورت گرفت.
پلر واضح اسلت که دسلتیابي بله تمدن نوین اسلالمي و اعتلالء معنوي و ملادي جامعه 
بلر اسلاس آملوزه هلاي اسلالم نلاب، به جلز از مسلیر مسلجد و با تکیله بلر کارکردها و 

ظرفیلت هلاي عظیم آن میسلور نخواهلد بود.
بنابرایلن الزم اسلت بلا مرور مبانلي فکري و عقیدتلي و تبیین افلق و کارکردها و ترمیم 
نلگاه متولیلان و فعلاالن حلوزه دیلن و فرهنلگ بله سلمت تحقق مسلجدتراز اسلالمي 
حرکلت کنیلم و حداکثلر تلوان  و ظرفیلت را براي تعمیق و گسلترش فرهنگ مسلجد 

محلوري در سلبک زندگي اسلالمي بله کار گیریم. 
للذا بلر آن شلدیم تا با گلردآوري و إحصاء دقیق مواضع و فرمایشلات معملار کبیر انقالب، 
 ،Kو رهبلر حکیلم و فرزانله، حضلرت آیلت اهلل العظملي خامنله اي املام خمینلي

خاسلتگاه، ابعلاد، للوازم و افلق مسلجدتراز اسلالمي را به تصویر بکشلیم. 
امیلد اسلت ایلن فرمایشلات چراغ راهي باشلد بلراي بانیلان و خادمان خانه هلاي خدا و 

منشلوري بلراي عمران و آبلادي مادي و معنلوي آنها.
الزم اسلت از تلالش هلاي خالصانله پژوهشلگر ارجمنلد، جنلاب آقلاي محمدحسلن 
جعفلرزاده و هملکاران گرانقلدر در دفتلر مطالعلات و پژوهلش هلاي مرکز رسلیدگي به 

املور مسلاجد قدردانلي نماییم.



فصل اول
اهمّیت و جایگاه مسجد
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17 فصل اول: اهمّیت و جایگاه مسجد

1. منزلت مسجد در صدر اسالم

1-1.مسجد، یکی از زیباترین ابتکارات اسالم در جامعه سازی  
پدید آوردن هویتي به نام مسجد، در شمار پرمغزترین ابتکارهاي اسالم در آغاز  «

تشکیل جامعه اسالمي است؛
پدیلد آوردن هویتلي بله نلام مسلجد، نخسلت در قبلا و سلپس در مدینله، در شلمار 
زیباتریلن و پرمغزتریلن ابتکارهلاي اسلالم در آغلاز تشلکیل جامعله اسلالمي اسلت.1
ارتش اسلالم هر جا رفته اسلت، اول مسلجد درسلت کردند و برای آباد کردن مسلاجد 

کوشلش می کردند؛
ارتلش اسلالم هلر جا رفته اسلت و سلردارهای اسلالم هر جا پا گذاشلتند، هملان جایی 
که پا گذاشلتند اول مسلجد درسلت کردند. وقتی به قاهره رسلیدند اول خط کشلیدند 
بلرای مسلجد و همله جلا این طلور بود؛ مسلجد مطرح بلود، معبلد مطرح بلود و ارتش 

اسلالم بلرای آباد کلردن مسلاجد و محراب ها کوشلش می کردند.2

1   . بیانات در دیداراعضا دفاترنمایندگي رهبري دردانشگاه ها 1389/04/20.
2   .صحیفه امام، ج 12، ص: 507.
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1-2.مساجد، مرکزی برای کارهای بزرگ  
پیغمبر همه کارهای بزرگ دنیا را در مساجد انجام می دادند؛ «

پیغمبلر اسلالم بلا آن وضعلی کله آن وقت داشلت و بنده هایی کله همه خاضع او شلده 
بودنلد، تلوی مجللس وقتلی می نشسلت نمی فهمید کسلی که کدام یلک از آنهلا پیامبر 
اسلت. علرب می گفلت کلدام پیغمبر اسلت؟ آن با اسلم پیغمبلر می گفت ایلن. وضعش 
ایلن طلور بود که مجلسلش مسلجد بود. در مسلجد بلود و همله کارهای بلزرگ دنیا را 

هلم مسلاجد انجلام می دادند.1

مسجد در صدر اسالم، مرکز همه تصمیم گیري هاي مهم و کارهاي بزرگ بود؛ «
در صلدر اسلالم...، در زملان نبي مکرم اسلالم و همچنین در زملان حکومت با برکت 
امیرالمؤمنیلنg، مسلجد مرکلز همله تصمیم گیري هلاي مهلم و کارهاي بلزرگ بود. 
نمي خواهیلم از لحلاظ وضع زمان، مسلجد امروز را به مسلجد کوفه زملان امیرالمؤمنین 
تشلبیه کنیلم؛ زیلرا اقتضاهلاي هلر زمان متفاوت اسلت. به طور کلي مسلجد بله عنوان 
یلک پایلگاه دیلن، عبودیلت و معرفلت، مي تواند براي جوامع اسلالمي منشلأ و سلرآغاز 

حرکات بلزرگ و برکات ماندگار باشلد. 2

مسجد در صدر اسالم ابزاری در دست کسانی بود که می خواستند کشور را  اداره کنند؛ «
 در صدر اسلالم، مسلجد و نماز جمعه یک ابزاری بود در دسلت کسلانی که می خواستند 
فعالیلت در املور کشلوری بکننلد. از مسلجد همله این مسلائل بیلرون می رفت، شلکل 

3 می گرفت.

1   .صحیفه امام، ج 17، ص: 233.
2   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.

3   .صحیفه امام، ج 17، ص: 37.
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2. تأثیر متقابل مسجد و انقالب اسالمي

2-1. وضعیت مساجد در قبل از انقالب  

2-1-1.تالش برای به انزوا کشیدن مساجد
غایت آمال رضاخان این بود که مسجدي ها دست از کار بردارند و میدان را برای جوالن  «

آنها خالی کنند؛
آن روز کله رضلا خلان تعلّرض بله عّمامه ها می کلرد من به یکلی از ائمله جماعت گفتم 
اگلر شلما را نظمّیله بردنلد و عّمامله را برداشلتند و موقلع مسلجد بلود با هملان لباس 
مبلدل برویلد مسلجد. آنها غایت آمالشلان این اسلت که مسلجدي ها دسلت از کار خود 

بردارنلد و متدیّنیلن میلدان را بلرای جوالن آنها خاللی کنند.1

رژیم پهلوی می خواهد مساجد را به کناره گیری، انزوا و تسلیم وادارد «
]رژیلم پهللوی ملی خواهلد[ مسلاجد... و شلئون روحانّیلت را تحلت نظلارت سلازمان 
ضداسلالمی اوقلاف قلرار داده ]تلا[ بله کناره گیری، انزوا و تسللیم سلنگرهای اسلالم به 

1  . صحیفه امام، ج 1، ص: 30.
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مخالفیلن و عّملال اجانلب وادارند.1

قبل از انقالب، روحاني جرأت نداشت در گوشه مسجد علیه امریکا یك کلمه حرف بزند؛ «
یلک روحانلي جلرأت نداشلت در گوشله فلالن مسلجد علیله امریلکا یک کلمله حرف 
بزنلد؛ اگلر حلرف ملي زد، او را به زنلدان مي بردنلد؛ البتله روحانیون جرأت ملي کردند، 
مي گفتنلد و دنباللش را هلم مي کشلیدند؛ املا اختنلاق تلا این حلد بلود آن روز، همین 
روحانّیلت، همیلن دین، همین ملّت مسللمان، همین جوانان مؤمن، توانسلتند آن بالي 
تاریخلي را بلر سلر شلما امریکایي هلا درآورنلد و ایلن کشلور با ایلن عظملت را از چنگ 

شلما بیرون بکشند.2

2-1-2.تالش برای تبدیل مساجد به ابزاری در خدمت استعمار
عّمال استعمار با تظاهر به مسلمانی، کمر به نابودی اسالم بسته اند و مي خواهند مساجد  «

را قبضه کنند؛ 
مبلارزه بلا عللم و فرهنلگ بلا شلدت هلر چله بیشلتر ادامله دارد و می خواهنلد ملّلت 
بدبخلت را بله دسلتور اسلتعمارگران عقلب مانلده نگله دارند. بلا ادعای اسلالم و تظاهر 
بله مسللمانی کملر بله نابلودی اسلالم بسلته و احلکام مقدسله قلرآن را یکلی پلس از 
دیگلری محلو و نابلود می کنند. علملای اعالم و محّصلین علوم اسلالمی در تحت فشلار 
عّملال اسلتعمار دسلت و پا می زنند. ملدارس علوم دینیه، مسلاجد و محافل اسلالمی را 

می خواهنلد قبضله کننلد و ایلن برنامله را مقلداری عمللی کرده اند.3

می خواهند مساجد را تحت نظارت سازمان ضد اسالمی اوقاف قرار دهد تا مجری  «

اغراض استعمار سازند؛
در راه اجلرای ایلن نقشله های اسلتعماری خطرناك دسلت به کار شلده اند که مسلاجد، 
تکایلا، ملدارس و دیگلر مراکلز اسلالمی و شلئون روحانّیلت را تحلت نظلارت سلازمان 

1   . صحیفه امام، ج 2، ص: 483.
2   . خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/09/26.

3   .صحیفه امام، ج 2، ص: 324.
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ضداسلالمی اوقلاف قلرار داده علملا، وعلاظ و ائمله جماعلت را مجری اغراض نامشلروع 
دسلتگاه جّبلار و عّملال کثیف اسلتعمار سلازند. 1

در مشروطیت، همان گرایش ضد کلیسائی در غرب به عنوان ضد مسجد و ضد دین  «
بروز پیدا کرد؛

شلما وقتلی کله وارد مقولله آزادی در مشلروطیت مي شلوید ل کله یلک مقولله خیللی 
پرجنجلال و شللوغی هلم هسلت ل می بینیلد همان گرایش ضلد کلیسلائی در غرب که 
شلاخصه مهلم آزادی بلود، در اینجلا هلم بله عنلوان ضد مسلجد و ضد روحانّیلت و ضد 

دیلن بلروز پیلدا مي کند.2

2-2. نقش مساجد در پیروزي انقالب  

2-2-1. شروع انقالب از مساجد
مساجد نهضت را درست کرده است ؛ «

قلدرت اسلالم اسلت کله از حلقلوم روحانّیلت بیلرون می آیلد. اینهلا را نشلکنید. خدایا، 
تلو می دانلی کله من بلرای اینکه معّملم هسلتم از روحانّیت طرفلداری نمی کنلم. برای 
اینکله می دانلم ایلن قشلرند، ایلن قشلرند کله می تواننلد ملّلت را نجلات بدهنلد؛ ایلن 
قشلرند کله ملردم آنها را می خواهند. این مسلاجد اسلت که این بسلاط را درسلت کرد. 

این مسلاجد اسلت کله نهضلت را درسلت کرد.3

انقالب از خانه مذهب یعني مسجد شروع شد؛ «

انقلالب از خانله مذهب  ل  یعني مسلجد و مدرسله دیني  ل  آغاز شلد؛4 انقلالب از اینجا 
شلروع شلد: از مسلجد و دین و تقوا.5 انقالب از مسلاجد شلروع شد. 6

1   . صحیفه امام، ج 2، ص: 483.
2   . در چهارمین نشست اندیشه های راهبردی  با موضوع آزادی 1391/08/24.

3   .صحیفه امام، ج 8، ص: 60.
4   . خطبه هاي نماز جمعه تهران 1368/11/20.

5   . بیانات در دیدار روحانیان و مبلغان اعزامي به مناسبت فرارسیدن ماه مبارك رمضان 1372/11/17.
6   . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وّعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ماه مبارك رمضان 14/ 12/ 1370.
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مساجد از جمله عواملي است که در پیروزي انقالب نقش تعیین کننده داشت؛ «
شلعائر اسلالمي و مسلاجد و نمازهاي جمعه و عزاداري ها، از جمله عواملي اسلت که در 

پیلروزي انقالب و تداوم آن، نقش تعیین کننده اي داشلته اسلت.1

2-2-2. اقبال مردم به مساجد، زمینه ساز پیروزی 
بسیج عمومی در نهضت که منجر به پیروزي شد، از سنگرهای الهِی مساجد انجام  «

مي شد؛
ملّلت مبلارز رملز پیلروزی را یافتله اسلت، و با هوشلیاری دریافتله که بسلیج عمومی از 

سلنگرهای الهلِی مسلاجد و منابلر و محافل دینلی گردید. 2

اقبال مردم به مساجد و تبدیل آن به مرکزي براي آگاهي و افشاي اسرار طاغوت، یکي  «
از علل پیروزي است؛

یکلي از عللل پیلروزي ایلن انقلالب مبارك در ایلران اسلالمي ل  و یا الاقل سلهولت این 
پیلروزي ل ایلن بلود که مردم به مسلاجد اقبال پیلدا کردند؛ جوانان مسلاجد را پر کردند 
و علملاي اعلالم، مسلاجد را بله عنلوان مرکزي بلراي تعلیلم، تربیت، روشلنگري افکار و 
اذهلان، ملورد اسلتفاده قلرار دادند و مسلجد، مرکلزي براي حرکلت، آگاهلي، نهضت و 
افشلاي اسلرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شلد. در دوره مشروطّیت هم 
همین طلور بلوده اسلت؛ در دوره ملّلي شلدن صنعلت نفلت هم تلا حلدودي همین طور 

بلود؛ در زملان انقلالب هلم که این  مسلئله، بله حّد اعلي رسلید.3

2-3. جایگاه مسجد در تداوم انقالب   

2-3-1.برکات عظیم مساجد برای حرکت انقالب
مساجد از جمله عواملي است که در تداوم انقالب نقش تعیین کننده داشته است؛

.1368/04/23 1   . پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمیني
2   .صحیفه امام، ج 9، ص: 26.

3   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.
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شلعائر اسلالمي و مسلاجد و نمازهاي جمعه و عزاداري ها، از جمله عواملي اسلت که در 
پیلروزي انقالب و تداوم آن، نقش تعیین کننده اي داشلته اسلت.1

هیچ یك نباید خود را از برکات عظیمي که مسجدتراز اسالمي به نظام و مردم هدیه  «
مي کند، محروم سازیم؛

هیچ یلک از ملا نبایلد... خلود را از بلرکات عظیملي که مسلجدتراز اسلالمي به کشلور و 
نظلام و ملردم هدیله مي کنلد، محروم سلازیم.2

مساجد را آباد کنید؛ زیرا به حرکت انقالبی و بزرگ شما برکت خواهد داد؛ «
علالوه  بلر نملاز جمعه، مردم نمازهلای دیگر را هم در مسلاجد اجتماع کننلد و بخوانند. 

مسلاجد را آبلاد کنیلد. اینهلا به حرکت انقالبی و بزرگ شلما برکلت خواهد داد.3

اگر مسجد قوی باشد، ترس از فانتوم ها نداشته باشید؛ آن روز باید ترس داشته باشید  «
که به مساجد پشت کنید؛

اگر این مسلجد و مرکز سلتاد اسلالم قوی باشلد ترس از فانتوم ها نداشلته باشلید. ترس 
از امریلکا و شلوروی و اینهلا نداشلته باشلید. آن روز بایلد ترس داشلته باشلید که شلما 

پشلت بکنید به اسلالم. پشلت کنید به مسلاجد.4

اگر مسجد، کیفّیت شایسته  بیابد، هزینه هاي بسیاري از دوش مردم و مسئوالن  «
برداشته خواهد شد؛

اگلر مسلجد، کیفیلت شایسلته خلود را بیابلد، هزینه هلاي ملادي و معنوي بسلیاري از 
دوش جامعله و ملردم و مسلئوالن برداشلته خواهد شلد.5

.1368/04/23 1   . پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمیني
2   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسري نماز 1389/07/20.

3   . خطبه هاي نماز جمعه ي تهران 1369/11/19.
4   .صحیفه امام، ج 13، ص: 21.

5   . پیام به بیستمین اجالس سراسري نماز،19/ 07/ 1390.
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2-3-2.مساجد، پایگاه حرکت مردم در جهت دین
امروز جوان های فراوانی در مساجد کشور تالش دینی می کنند و از معنویت آن الهام  «

می گیرند؛
وقتلي روزهلاي اعتلکاف ملاه رجب فرا رسلید، مسلجد دانشلگاه تهران جزو شللوغ ترین 
مراکز اعتکاف]شلد[...من خبر دارم که در رشلت هم مسلاجد و مجامعي وجود دارد که 

قبلله امیلد جوانلان اسلت؛ به آن جلا مي روند و اسلتفاده معنلوي مي برند.1
املروز جوان هلای فراوانلی در ایلن کشلور هسلتند کله بلدون اینکه ملن و شلما بدانیم 
و از آن هلا خواسلته باشلیم، بلدون اینکله یلک ریلال کملک ماللی بله آن ها بکنیلم و یا 
یلک آفریلن بله آنها بگوییم، در گوشله و کنلار، در مسلاجد، در پایگاه هلای مقاومت، در 
مجموعه دانشلگاه های کشلور، در دانشلگاه های تهلران، در بخش هلای مختلف کارگری 
و غیلره تلالش دینلی می کننلد و از هملان معنویتی کله وجلود دارد، الهلام می گیرند.2

در همه مراحل تاریخ پُرافتخار انقالب، مساجد پایگاه دین داری و حرکت مردم در جهت  «
دین بوده است؛

مسلئله مهملی کله بله نظرم می رسلد علرض بکنلم، مسلئله پایگاه های اسلالمی یعنی 
مسلاجد و مجاللس تبلیغ اسلت. در همه مراحِل ایلن تاریخ پُرافتخار ]انقالب اسلالمي[، 

مسلاجد همیشله پایلگاه دیلن داری و حرکت ملردم در جهت دین بوده اسلت.3

به خاطر لطف خداوند، در ماه رمضان دست های جوانان ما در مساجد به سوی آسمان  «
بلند می شود؛

اگلر می بینیلد در ملاه رمضلان دسلت های جوانان ما در مسلاجد به سلوی آسلمان بلند 
می شلود و صلدای »العفلو« آنهلا فضای جامعله را پُر می کنلد، بدانید که نظلر لطف خدا 
روی ایلن ملّلت اسلت؛ جذب الهی اسلت؛ کششلی اسلت که خلدای متعال ایجلاد کرده 

1   . بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصاّلي رشت 1380/02/12.
2   . بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 27/ 11/ 1379.

3   . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ماه مبارك رمضان 14/ 12/ 1370.
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اسلت؛ چون می خواهلد رحمت خود را بفرسلتد.1

2-4. نقش انقالب در ارتقا جایگاه مسجد  

2-4-1. آبادانی مساجد، هدف انقالب
ما برای خدا انقالب کردیم؛ انقالب کردیم تا مسجد درست کنیم؛ «

ملا انقلالب کردیم مسلجد درسلت کنیلم. ما بلرای خلدا انقالب کردیلم. شلما، ملّت ما 
انقلالب کلرده اسلت و از زبلان ملّت اسلت که »جمهوری اسلالمی«. جمهوری اسلالمی 

بایلد همه چیزش اسلالمی باشلد.2

هر چه قدرت اسالم و احکام الهی بیشتر باشد، مساجد آن آبادتر است ؛ «
هلر چله قدرت اسلالم پیش مردم زیادتر باشلد، مسلجدها بهتر می شلود و منبرها بهتر. 
یعنلی اجتملاع مسلجد بلرای خداسلت و هر چله قلدرت الهی،...قلدرت احلکام الهی در 

یک منطقه ای بیشلتر باشلد، مسلاجد آبادتر اسلت .3

از اّول انقالب تا امروز، مساجد بهتر و مسجدسازی بیشتر شده است؛ «
از اّول انقلالب تلا املروز، ملردم در جهلات دینی خیلی پیشلرفت کرده اند. هلر پدیده ای 
را نلگاه کنیلد، می بینیلد کله این طلور اسلت. مسلاجد بهتر شلده اسلت؛ ملاه رمضان ها 
و مجاللس روضه خوانلی بهتلر شلده اسلت؛ شلوق ملردم بله عتبلات مقّدسله و صدقات 
جاریله بیشلتر شلده اسلت؛ وجوهلات بریّله و کملک بله کارهای نیلک، مسجدسلازی، 

مدرسه سلازی و ظواهلر دینلی بهتر شلده اسلت.4

2-4-2. رشد کمی و کیفی حضور مردم در مساجد
به برکت انقالب در این سال های اخیر، حضور در مساجد زیاد شده و کیفیت پیدا کرده است؛ «

1   . بیانات در دیدار کارگزاران نظام 08/ 08/ 1384.
2   . صحیفه امام، ج 15، ص: 14.
3   .صحیفه امام، ج 9، ص: 478.

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



26

گلرد آملدن بیلش از پیلش ملردم و بله ویژه جوانلان در بسلیاري از مسلاجد، ... نشلانه ها و 
شلاخص هایي هسلت کله هرگاه و هرجلا دیده مي شلوند مي توان گفلت: حق نملاز، گزارده 
شلده اسلت.1 بحملداهلل بله برکلت انقلالب در ایلن سلال های اخیلر، این معنلا زیاد شلده و 
کیفّیلت پیلدا کرده اسلت. همه شلنیدید که امسلال در ایام اعتلکاف در ماه مبلارك رجب، 
در بسلیاری از مسلاجد سراسلر کشلور، جوانان ما، زنان و مردان از قشلرها و سنین مختلف، 
رفتنلد و در مسلجد ماندنلد؛ سله روز روزه گرفتنلد و با خدا مأنوس شلدند. بعلد از آن هم با 
گریه و اشلک و آه، مسلجد را وداع گفتند و بیرون آمدند، تا برای سلال آینده آماده شلوند.2

مساجد با حضور نسل جوان پاک نهاد و روحانیون، کانون آمیختگي دنیا و آخرتند؛ «
دل هلاي ملا بلراي مسلجد مي تپلد و از شلوق و احسلاس مسلئولیت، لبریلز مي گلردد. 
املروز در میلان مسلاجد ملا کم نیسلتند آنهایي که ملي توانند نمایي از ایلن تصویر زیبا 
و شلوق انگیلز ]یعنلي مظهلر آمیختگلي دنیلا و آخلرت[ را به نمایلش درآورنلد. حضور 
نسلل جلوان پاك نهاد ملا و حضور روحانیون و معلمان آگاه و دلسلوز، مسلجدهایي را به 
درسلتي، کانلون ذکلر و عبلادت و اندیشله و معرفت سلاخته و یادهاي عزیلز و گرانبها را 

در دل هلاي ما برانگیخته اسلت.3

قبل از انقالب مردم در مساجد اعتکاف نمی کردند؛ اما امروز مساجد سرتاسر کشور  «
مملو از معتکفین است؛

هیچ وقلت در ایلن کشلور در طلول سلال های گذشلته، از دوران جوانلی و نوجوانلی ملا، 
بله یلاد نداریلم کله در ماه رمضان، در مسلاجد کشلور یا در مسلجد گوهرشلاد مشلهد، 
ملردم بیاینلد اعتلکاف بکننلد. در ایام البیض سله روِز متعلارف ماه رجب یا ماه شلعبان، 
ملا تعلداد معلدودی در قلم دیلده بودیم کله اعتلکاف می کردند؛ آن هلم غالبلاً طلبه ها. 
در غیلر آن معملول نبود. امروز در ایام اعتکاف، دانشلگاه ها و مسلاجد و سرتاسلر کشلور 
و مسلاجد جاملع، ممللو از معتکفیلن اسلت؛ علالوه بلر آن، در دهله آخلر ملاه رمضلان، 

1   . پیام به مناسبت گردهمایي سالیانه نماز در شیراز 1373/06/10.
2   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.

3   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسري نماز 1389/07/20.
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جمعّیلت عظیملی مشلغول اعتلکاف بودنلد. چله کسلانی؟ پیرمردهلا؟ پیرزن هلا؟ نله، 
همیلن جوان هلا، جوان ترین هلا.1

چند سالي است که در ایّام اعتکاف در خیلی از شهرها مساجد عمده پُر از معتکف  «
می شود؛

سلّنت اعتلکاف در میلان ملردم ملا نبلود؛ اما چند سلال اسلت کله در ایّام اعتلکاف، در 
خیللی از شلهرها مسلاجد عمده پُر از معتکفانی می شلود که اغلب جواننلد.2 در روزهای 
آخلِر ملاه مبلارك رمضان، در برخی از مسلاجد کشلور، هزاران نفر اعتکاف کردند؛ شلب 

و روز را بله ذکلر و عبلادت گذراندنلد و هلزاران ختم قرآن انجلام گرفت.3

جوانان ما در شب های قدر از همه انواع سالیق گوناگون مردم به مساجد مي روند؛ «
در مسلاجد تهلران و شهرسلتان ها و در همله عبادتگاه هلای کشلور، جوانلان ملا در 
شلب های قلدر از همله انلواع سلالیق گوناگون ملردم، با هر هیئلت و قیافله و ریختی، با 
هر احسلاس و گرایشلی، این شلب ها دل خودشلان را برداشلتند و به مسلاجد آمدند و 
بلا خلدای خلود راز و نیلاز کردنلد. این صفای جوانلی، ایلن نورانّیت دل های جلوان، این 
میلل بله قلرب الهلی و توجله و تکلّم با خلدای متعلال در میلان جوانان ملا، یک نعمت 
بسلیار بزرگ اسلت و بحمد اهلل این نعمت هسلت و روز به روز هم بیشلتر شلده اسلت. 4

در ساعت تحویل عید، بیشتر مردم در مراکز دیني و در مساجد مشغول توجه و دعا و  «
ذکرند؛

شلما در سلاعت تحویلل اگر مالحظله کنید، مي بینید بیشلتر مردم در مراکلز دیني، در 
بارگاه هلا، در زیارتگاه هلا و مشلاهد مشلرفه و در مسلاجد مشلغول توجه و دعلا و ذکرند. 
معنلاي ایلن حرکلت عظیلم این اسلت کله ملّلت ایلران از این آئیلن و از این سلّنت هم 

بلراي دیلن بهره بلرداري مي کند.5

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.

4   . خطبه های نماز عید سعید فطر  02/ 08/ 1385.
5   . بیانات در حرم مطهر رضوي1390/01/01.
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3. جایگاه مسجد در جهان اسالم
امروز حفظ مساجد از سوي مسلمانان، جزء اموری است که حفظ اسالم به آن وابسته  «

است؛
ملن املروز بایلد بگویلم کله تکلیف اسلت بلرای مسللمان ها. حفظ مسلاجد املروز جزء 

املوری اسلت که اسلالم به او بسلته اسلت.1

در سال هاي اخیر میزان گرایش به مسجد و شعائر اسالم در کشورهای اسالمی افزایش  «
یافته است؛

نظرسلنجی های مکلرر آمریکائی هلا در مصلر و اکثر کشلورهای اسلالمی، واقعیلت را به 
آنهلا گفتله اسلت. از 2003 تلا 2008 میلزان گرایش به مسلجد و شلعائر اسلالمی ... در 

ملّت هلا از مصلر و اردن تلا ترکیله و ماللزی و ... افزایلش یافته ... اسلت.2

1   .صحیفه امام، ج 13، ص: 19.
2   . خطبه  نماز جمعه درباره بیداري اسالمي ملت هاي منطقه،1390/11/14 .
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3-1. مساجد، کانون بیداری اسالمی  
مسجد، در نقاط مختلف عالم، منشأ آثار بزرگ و نهضت ها و حرکت هاي اسالمي بزرگي  «

شده است؛
مسلجد، نله فقلط در زملان ملا و نله فقلط در کشلور عزیلز اسلالمي ملا، بلکله در نقاط 
مختللف عاللم و در طلول تاریلخ، منشلأ آثلار بلزرگ و نهضت هلا و حرکت هاي اسلالمي 

بزرگي شلده اسلت.1

امروز به برکت انقالب اسالمي، مساجد کشورهاي اسالمي، جایگاه جوانان و کانون  «
جنبش ها است؛

در جاهایلي کله املروز میلیون هلا مسللمان توانسلته اند سلهم و حّقلي در حکومت هلا 
بله دسلت بیاورنلد، تلا قبلل از انقلالب اسلالمي، کسلي جلرأت نمي کلرد دم از اسلالم 
بزنلد. در ایلن کشلورهاي اسلالمي که املروز ائمله جمعه و جماعاتشلان، تشلکیالت به 
وجلود مي آورنلد و مسلجدها رونلق پیلدا مي کننلد و کانون تحرك مي شلوند، تلا دیروز 
مسلجدها متعلّلق بله یلک مشلت پیرملرد از کار افتاده بلود. املروز آن مسلجدها، جاي 
جوانلان و کانلون جنبش هاسلت. ایلن را شلما کردید. ایلن را حرکت شلما و قائد عظیم 

الشلأنتان ل آن ملرد الهلي ل بلود که انجلام داد.2

قیام مردم کشورهاي مسلمان شمال آفریقا مثل الجزایر، از مساجد شروع شد؛ «
قیلام ملردم کشلورهاي شلمال آفریقلا کله مسللمان هسلتند ل مثلل الجزایلر و دیگلر 
کشلورهایي که سلال ها در زیر سللطه نظامي اسلتعمار فرانسلوي ها بودند ل از مسلاجد 

شلروع شلد، کله بله پیروزي هلم رسلید و کشلورها اسلتقالل پیلدا کردند.3

1   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.
2   . در دیلدار بلا خانواده هلاي شلهداي هفتلم تیلر و مکله مکرمله، اقشلار مختللف مردم هملدان، گنابلاد، رامیان و شلرق تهران، مسلئوالن و 

کارکنلان قلوه قضاییله و سلازمان تبلیغات اسلالمي 1369/04/06.
3   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.
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انقالب الجزایر، انقالب مساجد و علماي دین بود؛ «
انقلالب الجزایلر، انقالب اسلالمي، انقالب مسلاجد و انقلالب علماي دین بلود؛ انقالب، از 

مسلاجد، از ملدارس دیني و از حوزه هاي علمیه شلروع شلد.1

نهضت فلسطین و بسي نهضت هاي دیگر، امروزه از مساجد نیرو و توان مي گیرد؛ «

ملّت هلاي مسللمان اکنلون در همله جلاي عاللم، بلا بهره گیلري از تجربله ملّلت ایران، 
بله مسلاجد و شلعائر دینلي اهتملام خاصلي نشلان مي دهند. نهضت فلسلطین و بسلي 
نهضت هلاي دیگلر، املروزه از مسلاجد و نمازهلاي جمعله و جماعلت، نیلرو و تلوان 

مي گیلرد.2
در داخل سلرزمین های غصب شلده فلسلطین مبارزات مردم، با شلعارهای اسلالمی و با 

مرکزیّلت  مسلاجد، عرصه را بر صهیونیسلت ها تنگ کرده اسلت.3

بلر  ائمله جماعلت مسلاجد در همله مماللک اسلالمی فلرض اسلت کله ملردم را بیدار 
؛ کنند

همله ملا و همله شلما و همله نسلل های آتیله، آنها باید چشلم و گوششلان را بلاز کنند 
کله دوبلاره هلی شلیطان ها نیایند تزریق کننلد که آقا، علملا را چه به سیاسلت، علما را 
چله بله دخاللت در املور مملکتی، این یک نقشله شلیطانی اسلت که اآلن هم مشلغول 
پیلاده کردن آن هسلتند و مشلغول تبلیغاتش هسلتند و بنلاًء علیه، بر شلما ائمه جمعه 
و جماعلت و بلر همله ائمله جمعه ها و جماعت هلا در همله ُقطرهای4 اسلالمی، در همه 
مماللک اسلالمی ایلن مطلب الزم اسلت بلکه فرض اسلت که ملردم را بیلدار کنید و به 
ملردم بفهمانیلد ایلن معنلا را که ایلن نغمه ای کله در همه ممالک اسلالمی بلند اسلت 
کله علملا نبایلد دخاللت در سیاسلت بکننلد، این یک نقشله ای اسلت ملاِل ابرقدرت ها. 
مجلری اش اینهلا هسلتند که در داخل کشلورها هسلتند. به حلرف اینها گلوش ندهید. 

1   . بیانات مقام معظم رهبري در دیدار شرکت کنندگان در همایش آسیب شناسي انقالب 1377/12/15.
.1368/04/23 2   . پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمیني

3  .پیام به حجاج بیت اهلّل الحرام 28/ 02/ 1372.
4   . نواحی، سرزمین ها.
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و بخوانیلد بله گلوش ملّلت که ملّت بفهملد این معنا را کله این نغمه، نغمه ای اسلت که 
می خواهنلد علملا را از سیاسلت کنلار بزننلد، و آن بکننلد کله در زمان های سلابق بر ما 
گذشلته اسلت. بیدار باشلیم و همه توجه به این معنا داشلته باشلیم، و نسلل های آینده 
هلم توجله بله ایلن معنا داشلته باشلند کله راهشلان را یلک وقت، ایلن راهی کله اآلن 

مسللمین خودشلان ایلن راه را پیلدا کرده اند، ایلن راه را گم نکننلد آنها.1

انقالب در کشورهاي مسلمان شمال آفریقا، روزي رو به شکست رفت که رابطه خود را  «
با مساجد قطع کردند؛

انقالب در این کشلورها ]ي مسللمان شلمال آفریقا[...، آن روزي رو به شکسلت رفت و 
دوبلاره ملّت هلا اسلتقالل خودشلان را از دسلت دادنلد کله رابطه خلود را با مسلاجد و با 

دیلن و ایمان مسلاجد قطلع کردند.2

3-2. مساجد، محور اقدامات و مباحث سیاسی امت اسالمی  
با محوریت مساجد، فضا و محیط امن و آرام در کشورهاي بحراني ایجاد خواهد شد؛

الزم اسلت بلا دخاللت افراد دلسلوز و متدیّن و هملکاري و همفکري علملاء و روحانیون 
و سلایر نخبلگان و بلا محوریّلت مسلاجد جللوي هرگونله هرج و ملرج و قتلل و تجاوز و 
غلارت املوال عموملي و خصوصلي گرفته شلود و فضلاي املن و محیط آرام بلراي کلیه 
شلهروندان به وجلود آیلد تا ملّلت عراق بتواند در سلایه وحلدت و یکپارچگلي، توانائي و 
آگاهلي خلود را به نمایش بگذارد و تمّدن اصیل اسلالمي و فرهنلگ ملي و جایگاه واالي 
آن ملّلت قدرتمنلد و شلجاع را بازیابلد و موجبلات رضای خداوند سلبحان فراهم گردد.3

حجاج با حضور در نمازهای جماعت مسجد الحرام، مسجد الّنبی و مساجد دیگر وحدت  «
را نشان دهند؛

1    صحیفه امام، ج 13، ص: 434.
2   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.

3   . پیام به مردم رنج کشیده ي عراق 1382/01/24.
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این طلور نباشلد کله در اعملال حلج، بر اثلر یک اختلالف فتلوای کوچلک و کم اهمّیت، 
بلرادران از هلم جلدا شلوند و هرکلس بله گونله ای عملل کنلد. اینجلا بایلد همله چیلز 
حاکلی از وحلدت و اتّحلاد باشلد. املام رضلوان اهلل علیه توصیله کردند، املر کردند، که 
در نمازهلای جماعلت شلرکت کنیلد. بنده هم عرض می کنلم: در نمازهلای جماعت در 
مسلجدالحرام، در مسلجدالّنبی و نیز در مسلاجد دیگری که مقتضی اسلت و متعلّق به 

بلرادران اهلل آن مناطق اسلت، شلرکت کنید. وحلدت را نشلان دهید.1

مسلمان ها روز قدس در محافل و مساجد فریاد بزنند؛ «
امیلدوارم کله مسللمان ها روز قلدس را بلزرگ بشلمارند و در همله ممالک اسلالمی، در 
روز قلدس، در روز جمعله آخلر ماه مبارك، تظاهر کنند، مجالس داشلته باشلند، محافل 
داشلته باشلند، مسلجد داشلته باشلند، در مسلاجد فریلاد بزننلد. وقتلی یلک میلیلارد 

جمعّیلت فریلاد کلرد، اسلرائیل نمی توانلد، از هملان فریادش می ترسلد.2

مسلمان ها مساجد را پر کنند و در آنجا مسائل روز را بگویند و فریاد کنند؛ «
اآلن ماه مبارك رمضان جلو اسلت، ماه بسلیار شلریف شلعبان هم درش واقع هسلتیم، 
ایلن مسلاجد را بایلد مسللمان ها پلر کننلد از جمعیلت، ایلن سلنگرهای اسلالمی را پر 
کننلد از جمعیت هلا و در آنجلا مسلائل روز را بگوینلد و فریلاد کنند. اآلن ملا احتیاج به 

»اهلل اکبلر« داریم .3

1  . پیام به مناسبت پیروزی ملّت مبارز و مسلمان افغانستان 12/ 02/ 1371.
2  .صحیفه امام، ج 13، ص: 80.
3   .صحیفه امام، ج 8، ص: 508.
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4. دشمنان و مسجدتراز اسالمي

4-1. ترس و کینه دشمنان از مساجد  
دشمنان اسالم در نقاط مختلف جهان، به مساجد با بغض و کینه اي عمیق مي نگرند؛ «

در نقلاط مختللف جهلان، دشلمنان اسلالم بله مسلاجد...با بغلض و کینله اي عمیلق 
مي نگرنلد و تلا آن جلا کله بتواننلد، بلا وجلود و حضلور و فعالیلت آنها سلتیزه مي کنند. 
هلم اکنلون مسلجداالقصي، قبله دوم مسللمین ل که بحملداهلل پایگاه بیلداري و مبارزه 
نیز شلده اسلت ل مورد جسلارت صهیونیسلت هاي پلید قرار گرفته، و در فرانسله و هند 

نیلز مسلجد در معلرض اهانلت و تخریب واقع شلده اسلت.1

مخالفان و ایادي دشمنان از مسجد مي ترسند؛ «
اینهلا از مسلاجد می ترسلند. اینهلا بیلخ گلوش شلما مي گوینلد کله ایلن آخونلد، کله 
از او کاری نمی آیلد، مسلجد می رویلد چله کنیلد؟ خودملان می رویلم فالن جلا نملاز 

1   . پیام به گردهمایي سراسلري فرماندهان بسلیج، به مناسلبت سلالروز انتشلار پیام رهبر فقید انقالب براي تشلکیل بسلیج مسلتضعفان 
و گرامیداشلت هفته بسیج 1368/09/02.
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می خوانیلم. نملاز نمی خواهنلد بخواننلد، می خواهند نماز را بشلکنند. نملاز می خوانند؛ 
بلا ایلن نمازهایلی کله در مسلجدها می رونلد و نمی گذارند که مسللمان ها نماز درسلت 

خودشلان را بخواننلد؟ بلا ایلن نمازهلا می خواهنلد نماز را بشلکنند.1

دشمن از مساجد پر از معتکفان مي لرزد، زیرا یکي از ابعاد عظمت انقالب اسالمي است؛ «
قشلرهاي مختللف ملردم، چگونه مظاهر مذهلب را، دین را و تعبد را بزرگ مي شلمارند! 
اینهلا را دشلمن هلم دید. دشلمن هم اعتکاف دانشلجویان در مسلجد دانشلگاه را دید؛ 
مسلاجد پلر از معتکفلان را کله اکثلر آنها جوانلان بودند، دید. دشلمن از اینهلا مي لرزد. 
همله اینهلا ابعلاد مختلف عظمت این انقلالب، عظمت آن پیام و عظمت آن امام اسلت.2

4-2.تالش برای نابودی مساجد جهان اسالم  
صهیونیست ها میخواهند قضّیه  فلسطین و قدس شریف و مسئله  مسجداالقصی به  «

دست فراموشی سپرده شود؛
  نگذاریلد قضّیله ی فلسلطین و قلدس شلریف و مسلئله ی مسلجداالقصی بله دسلت 
فراموشلی سلپرده بشلود؛ آنها این را میخواهند. آنها میخواهند دنیای اسلالم از قضّیه ی 
فلسلطین غفللت کنلد... در غفللت دنیلای اسلالم، در غفللت آحلاد ملردم و ملّتهلای 
مسللمان، رژیلم صهیونیسلتی بله دنبلال تصّرف قدس شلریف اسلت، به دنبلال تصّرف 

است.3 مسلجداالقصی 
تکفیری ها به عنوان عامل دشمنان اسالم، مساجد اهل سنت را هم به نفع رژیم  «

صهیونیستی منفجر می کنند؛ 
   املروز شلما می بینیلد »تکفیلر«، یلک عامللی برای دشلمنان اسلالم و دشلمنان اّمت 
اسلالمی اسلت؛ نله فقط شلیعه، ]بلکه[ اهل سلّنت را هم تکفیلر میکنند؛ اهل سلّنت را 
هلم، مسجدشلان را، نمازشلان را منفجر میکننلد به نفع رژیم صهیونیسلتی، برای اینکه 

1  . صحیفه امام، ج 11، ص: 502.
2   . بیانات در دیدار کارگران و معلمان در آستانه روز کارگر و روز معلم 1377/02/09.

3  . بیانات در دیدار شرکت کنندگان در »کنگره ی جهانی  جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم«1393/09/04.
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مردم را و مسللمانها را به هم مشلغول کنند تا غافل بشلوند از مسلئله ی مهّم فلسلطین 
و از حضلور دشلمن در دل دنیلای اسلالم غفلت کنند؛ هدف، اینها اسلت.1 جریان تکفیر 
توانسلت حرکلت بیداری اسلالمی را منحلرف کند...خّط مقلّدم مبلارزات در این منطقه 
مرزهلای فلسلطین اشلغالی بلود. جریلان تکفیلر آمد ایلن خّط مقلّدم را تبدیلل کرد به 
خیابانهلای بغلداد و مسلجد جامع سلوریّه و دمشلق و خیابانهای پاکسلتان و شلهرهای 
مختللف سلوریّه، و اینهلا شلد خّط مقلّدم مبلارزه!... جریان تکفیلر جهت این مبلارزه را 
تغییلر داد و آورد داخلل خانله، داخلل شلهرهای ملا، داخلل ممالک اسلالمی. در داخل 
مسلجد جاملع دمشلق انفجلار به وجلود می آورند... در مسلجد دمشلق یک عاللم بزرگ 

مسللمان را به قتل میرسلانَد.2

دست هایي در کار است که شیعیان را به تعرض به مساجد اهل سنت وادار کند؛  «
از هرگونله عمللي کله بله تعلارض و دشلمني بلرادران مسللمان مي انجامد جلداً پرهیز 
کننلد. یقینلاً دسلت هایي در کار اسلت که شلیعیان را به تعرض به مسلاجد و مکان هاي 
ملورد احتلرام اهلل سلنت وادار کنلد. هرگونله اقداملي در ایلن جهت کمک بله مقاصد 

دشلمنان اسلالم و دشلمنان ملّت هاي مسللمان و شلرعاً حرام اسلت.3

دشمنان اسالم یك عده را علیه مساجد تحریك مي کنند تا زندگي را بر مسلمانان تلخ  «
نمایند؛

ماجلراي مسلجد بابلري، یکي از آن مسلایلي اسلت کله اگرچه موضوع آن، یک مسلجد 
اسلت و شلاید بله نظر بعضلي کوچلک بیاید؛ املا کوچک نیسلت. این، نشلان دهنده آن 
اسلت که دشلمنان اسلالم، تا این جا ایسلتاده اند که یک عده را علیه مقّدسلات اسلالم 
تحریلک کننلد و زندگلي را بلر مسللمانان تللخ نماینلد ... بي شلک، حرکلت هندوهاي 
متعصلب، ناشلي از تحریلکات دشلمنان اسلت. همه دیده اند که این مسلجد، سلال هاي 
متملادي در آنجلا بلود و بتخانله اي هلم در کنلارش وجلود داشلت. آنهلا مشلغول کار 

1  . بیانات در دیدار مسئوالن و دست اندرکاران حج،1393/06/16.
2  . بیانات در دیدار شرکت کنندگان در »کنگره ی جهانی  جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم«1393/09/04. 

.1384/12/03  3   . پیام رهبر معظم انقالب اسالمي به مناسبت هتک حرمت حرم مطهر حضرات عسکریین
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خودشلان بودنلد؛ اینهلا هلم مشلغول کار خودشلان. دشلمنان اسلالم هسلتند کله این 
تحریلکات را درسلت مي کننلد و ماجرایلي مثلل ماجلراي مسلجد بابري را مسلئله روز 
مسللمانان مي کننلد. البتله مسللمین هنلد در ایلن مسلئله محق هسلتند و همله باید 
بدانند که مسللمین دنیا در این مسلئله، پشلت سلر مسللمانان هند هسلتند، حق را به 

آنهلا مي دهنلد و از آنهلا دفلاع و حمایلت مي کنند.1

زماني که کمونیست ها برآذربایجان مسّلط شدند، هیچ نشانه ای از مساجد و دیگر آثار  «
اسالمی باقی نگذاشتند  ؛

آن زملان کله کمونیسلت ها بلر منطقله آذربایجان شلوروی سلابق مسللّط شلدند، همه 
آثلار اسلالمی را از آنجلا محلو کردند. مثاًل مسلاجد را به انبلار تبدیل کردند، سلالن های 
دینلی و حسلینیه ها را بله چیزهلای دیگلری تبدیلل کردند و هیچ نشلانه ای از اسلالم و 

دین و تشلّیع باقی نگذاشلتند.2

1   . سخنراني در دیدار با شرکت کنندگان در اولین کنفرانس اسالمي فلسطین 1369/09/13.
2   . بیانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینی مشهد مقّدس رضوی 01/ 01/ 1376.
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1. ماهّیت 

1-1. مسجد، مظهر آمیختگي دنیا و آخرت  
مسجد، مظهر آمیختگي دنیا و آخرت است؛ «

 مسجد، مظهر آمیختگي دنیا و آخرت... در دیدگاه و اندیشه مکتب اسالم است.1

مسجد، ارتباط زمین و آسمان و جایي که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت  «
الهي وصل مي کند؛

مسلجد ... ارتباط زمین و آسلمان اسلت. جایي اسلت که انسلان خود را به منبع الیزال 
فیلض و قلدرت وصل مي کند. انسلان در مسلجد، خلود را به خدا متصلل مي کند.2

1-2.مسجد، جایگاه عبادت و پایگاه سیاست  
مسجد، مظهر پیوستگي فرد و جامعه است؛ «

1   . بیانات در دیداراعضا دفاتر نمایندگي رهبري در دانشگاه ها 1389/04/20.
2   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقّدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.
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 مسجد، مظهر ... پیوستگي فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه مکتب اسالم است.1

مسجد، مظهري از درهم  آمیختگي ِذکر و نماز و نیایش با سامان زندگي اجتماعي است؛ «
ِذکلر و نملاز و نیایلش آنلگاه کله بلا سلامان زندگلي اجتماعي درهلم مي آمیلزد معجزه 
اسلالم را در آرایش منظومه احکام عبادي آن آشلکار مي سلازد. مسلجد، مظهري از این 

درهم  آمیختگي اسلت.2

جایگاه عبادت و پایگاه سیاست، تصویر مسجد اسالمي و نماد فاصله آن با عبادتگاه  «
هاي ادیان دیگر است

 جایلگاه عبلادت و پایلگاه سیاسلت، دوگانه هلاي بله هلم پیوسلته اي اسلت کله تصویر 
مسلجد اسلالمي و فاصلله آن بلا عبادتگاه هلاي رایلج ادیلان دیگلر را نمایان مي سلازد.3

خلوت انس با خدا و جلوت حشر با مردم، دوگانه هاي بهم پیوسته مسجد اسالمي است؛ «
خانله خلدا و خانله ملردم؛ خللوت انلس بلا خلدا و جلوت حشلر با ملردم، کانلون ذکر و 

معلراج معنلوي و عرصله عللم و جهلاد و تدبیلر دنیوي. 4

1-3. مسجد،پایگاه نشاط، معنویت و اخالق  
روح مسجد، کالبد زندگي را پرنشاط و پرانگیزه مي سازد؛ «

مسلجد را بلا این نگاه باید نگریسلت. روح مسلجد، کالبلد زندگي را پرنشلاط و پرانگیزه 
مي سلازد.5

1   . بیانات در دیداراعضا دفاتر نمایندگي رهبري در دانشگاه ها 1389/04/20.
2   . پیام به بیستمین اجالس سراسري نماز،19/ 07/ 1390.

3   . بیانات در دیداراعضا دفاتر نمایندگي رهبري در دانشگاه ها 1389/04/20.
4   . پیام به بیستمین اجالس سراسري نماز،19/ 07/ 1390.
5   . پیام به بیستمین اجالس سراسري نماز،19/ 07/ 1390.
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در مسجد شور عبادت خالص با نشاط زندگي پاک و خردمندانه، در هم مي آمیزد؛ «
در مسلجد اسلالمي، شلور و بهجت عبادت خالص با نشلاط زندگي پاك و خردمندانه و 

سلالم، در هلم مي آمیلزد و فرد و جامعله را بهتراز اسلالمي آن نزدیک مي کند.1

مساجد مراکزي هستند که به مردم معنویت مي بخشند؛ «
مساجد ... مراکزی هستند که به مردم معنویت مي بخشد.2

مساجد پایگاههاي معنویت، تزکیه و هدایت است؛ «
مساجد...پایگاه هاي معنویت و تزکیه و هدایت...است.3

مساجد اصلي ترین پایگاه دین، معنویت و اخالق است؛ «
مساجد ... اصلي ترین پایگاه دین و معنویت و اخالق است.4

مسجد مهبط رحمت و هدایت الهي است؛ «
مسجد ... مهبط رحمت و هدایت الهي ... است.5

1-4. مسجد، سنگر اسالم و انقالب  
مساجد سنگرهای اسالم و محراب و محل حرب است؛ «

این مساجد سنگرهای اسالم است. محراب محل حرب است. اینها سنگرند برای اسالم.6
»محلراب« بله آن می گوینلد؛ یعنلی، آنجایلی کله حلرب از آن شلروع می شلود؛ محلل 

7 حرب.

1   . بیانات در دیداراعضا دفاتر نمایندگي رهبري در دانشگاه ها 1389/04/20.
2   . بیانات در دیدار مسئولین اجرائی استان کرمانشاه ،1390/07/28.

.1369/03/10 3   . پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمیني
4   . حکم انتصاب آیت اهلل مهدوي کني به سمت مسئول مرکز رسیدگي به امور مساجد  /1368/07.

5   . پیام به اجالس سراسري نماز 1381/06/16.
6   . صحیفه امام، ج 15، ص: 14.

7   .صحیفه امام، ج 12، ص: 393.
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مسجد مرکز ستاد اسالم است؛ «
مسجد... مرکز ستاد اسالم است.1

مساجد، دژهای محکم اسالم است؛ «
مساجد... دژهای محکم اسالم است.2

مساجد، پایگاه های انقالب و اسالم هستند؛ «
مساجد...پایگاه های انقالب و اسالم ]هستند[.3

مساجد سنگرهای اسالم در مقابل شیاطین است؛ «
مساجد و محافل دینیه ... سنگرهای اسالم در مقابل شیاطین است.4

1-5. مسجد،پایگاه معرفت و روشنگری  
مساجد، مراکز بسط حقیقت و فقه اسالم است؛ «

 مراکزی که مراکز بسلط حقیقت اسلالم اسلت، بسلط فقه اسلالم اسلت و آن مسلاجد 
است.5

مسجد، کانون ذکر و عبادت و اندیشه و معرفت است؛ «
مسجد ...کانون ذکر و عبادت و اندیشه و معرفت ... است.6

مساجد پایگاه معرفت و روشن بیني و روشنگري و استقامت ملي است؛ «
مساجد ... پایگاه معرفت و روشن بیني و روشنگري و استقامت ملي به حساب ]مي آید[. 7

1   .صحیفه امام، ج 13، ص: 19.

2   .صحیفه امام، ج 9، ص: 238.
3   . حکم انتصاب آیت اهلل مهدوی کنی به سمت مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد17/ 07/ 1368.

4   .صحیفه امام، ج 2، ص: 451.

5   .صحیفه امام، ج 13، ص: 15.
6   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسري نماز 1389/07/20.

7   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.
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مساجد پایگاه حریّت، جایگاه رابطه با خدا و مرکز آگاهي از شیطنت هاي شیاطین زر و  «
زور است؛

مسلاجد ... پایلگاه حریّلت انسلان و جایگاه رابطله او با خدا و مرکزي براي کسلب آگاهي 
از شلیطنت هاي شلیاطین زر و زور است. 1

1   .پیلام بله گردهمایلي سراسلري فرماندهان بسلیج، به مناسلبت سلالروز انتشلار پیام رهبر فقید انقالب براي تشلکیل بسلیج مسلتضعفان 
و گرامیداشلت هفته بسیج 1368/09/02.
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2. شاخص ها

2-1. آباد و پررونق  

2-1-1. مالک،آبادی مساجد
مساجد باید آباد باشد و همه نشانه هاي توجه به اقامه نماز در شهر اسالمي دیده شود؛ «

ملا بارها، مکلرر به آقایان ائمه جمعه، ائمه جماعت و روحانیون محترم در شهرسلتان ها، 
در تهلران توصیله کردیلم که مسلاجد باید آباد باشلد؛ صلداي اذان باید از مسلاجد بلند 
شلود. بایلد همله نشلانه هاي توجه به نملاز و اقامه نماز را در شلهر اسلالمي ل به خصوص 
در شلهرهایي مثلل تهلران و شلهرهاي بزرگ کشلور ل ببیننلد، باید احسلاس کنند؛ هم 

ملردم خودمان، هم کسلاني که وارد این شلهرها مي شلوند.1
آبلادي مسلاجد و افزایلش نمازهلاي جماعلت ... بله معنلاي بروز بلرکات نماز در سلطح 

هملکاري و همدللي اجتماعي اسلت.2
آباد کردن مسجد مالک است چون تأثیر بسزایي دارد؛ «

1   . بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هفدهمین اجالس سراسري نماز 1387/08/29.
2   . پیام به مناسبت گردهمایي سالیانه نماز در شیراز 1373/06/10.
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طبلق بینلش ملا، یادگارهاي اسلالمي عزیزند. مي شلد اسلالم به ملردم بگویلد بروید در 
زمیلن صافلي بایسلتید و نماز بخوانید و عبلادت کنید؛ در صورتي که به عمارت مسلجد 
دسلتور داده اسلت؛ »انما یعمر مسلاجد اهلل«1. آباد کردن مسلجد مالك اسلت و تجّسلم 

و تجّسلد خارجلي ایلن کار مورد نظر اسلالم مي باشلد؛ چون تأثیر بسلزایي دارد.2

بنای مسجد و حضور روحانی شایسته در آن امر مهمي است؛ «
نخسلتین مطللب مهلم، بنای مسلجد و حضور روحانی شایسلته در آن اسلت. هم اکنون 
با وجود ده ها هزار مسلجد در کشلور، جای هزاران مسلجد دیگر در روسلتاها، شلهرها، 

شلهرك ها و مجتمع های مسلکونی خالی اسلت.3

2-1-2.مساجد، روزبه روز گرمتر و سرشار از نمازگزار

مساجد روز به روز گرمتر و پررونق تر شود؛ «
مسلاجد بله عنوان پایگاه هلاي معنویت و تزکیه و هدایلت، روزبه روز گرم تلر و پررونق تر 

شود.4

مساجد در وقت نماز، سرشار از انسان هاي ذاکر و ساجد و راکع باشد؛ «
مسجدها در وقت نماز، سرشار و ماالمال از انسان هاي ذاکر و ساجد و راکع باشد.5

اگر اینجا قبه اإلسالم است، وقت اذان حّتی در سحرها باید در مساجد از طریق بلندگو  «
اذان گفته شود؛

1   . سوره توبه، آیه 18.
2   . سلخنراني در مراسلم بیعلت گلروه کثیلري از جانبلازان و نیروهلاي جهلادي احلداث سلاختمان مرقلد مطهلر رهبلر کبیلر انقلالب 
اسلالمي، بله هملراه وزیلر راه و ترابلري، مسلئوالن بنیلاد مسلتضعفان و جانبلازان انقلالب اسلالمي، و مسلئول حلرم مطهلر حضلرت املام 

.)1368/04/2(خمینلي
3   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.

.1369/03/10 4   . پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمیني
5   . سلخنراني در دیلدار بلا خانواده هلاي معظلم شلهدا و جانبلازان شلهرهاي خلوي، بندرگنلاوه و اسلتان هاي مازنلدران و آذربایجلان 
غربلي، گروه هایلي از دانشلجویان، جمعلي از مهاجلران جنلگ تحمیللي، کشلاورزان و مسلئوالن هیأت هلاي هفلت نفلره واگلذاري زمیلن 

.1369/03/02
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چلرا بایلد در ایلن شلهر بلا این عظملت، با ایلن همه هیاهوهلای گوناگلون از اطلراف و 
اکنلاف، نغمله اذان در همله جای شلهر شلنیده نشلود؟! اذان، عالمت مسللمانی اسلت. 
چله کسلی گفتله بایلد در پشلت بلام مسلاجد یلا در مسلاجد بلزرگ و عملده، حّتی در 
سلحرها ظهلر و شلب کله جای خلود را دارد از طریلق بلندگلو اذان نگوینلد؟ وقت اذان 
کله می شلود، بایلد تهلران یکسلره صلدای اذان باشلد. مگر اینجا قبه اإلسلالم نیسلت؟ 

مگلر ملا ایلن حلرف 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 زندگي است، باید مسجد مرکز و کانون اصلي باشد؛ «

در هر جا سامان زندگي است، مسجد، مرکز و کانون اصلي است.3

در شهرها و شهرک هاي در حال ساخت، مسجد جامع به عنوان نخستین بنا و مرکز  «
حقیقي شهر ساخته شود؛

در شلهرها و شلهرك هایي کله تلازه سلاخته مي شلود، مسلجد جاملع، نخسلتین بنا و 
مرکلز حقیقي شلهر قرارگرفته و سلاخته شلود.4

در بناي شهر و روستا باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد؛ «
در بنلاي شلهر و روسلتا، در مدرسله و دانشلگاه، در مراکلز جمعّیتلي از بازارهلاي کسلب 
و کار تلا فرودگاه هلا و جاّده هلا و پایانه هلاي سلفري و تلا آسایشلگاه ها و بیمارسلتان ها و 

1   . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ماه مبارك رمضان 14/ 12/ 1370.
2   . پیام به مناسبت گردهمایی ساالنه ی نماز در شهر زنجان 31/ 06/ 1375.

3   . پیام به بیستمین اجالس سراسري نماز،19/ 07/ 1390.
4   . پیام به مناسبت گردهمایي ساالنه ي نماز در شهر زنجان 1375/06/31.
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بوسلتان ها و گردشلگاه ها، در همه و همه باید مسلجد را همچون قطب و محور بنا نهاد.1

2-3. داراي آرایه هاي ظاهري و معنوي  

2-3-1. نمایش پاکیزگی و زیبایی در مساجد
عمران مساجد و پرداختن به آرایه های معنوی و ظاهری آن، وظیفه ی همگان است؛

عملران مسلاجد و پرداختلن بله آرایه های معنلوی و ظاهلری آن، وظیفه همگان اسلت 
و هلر کسلی بله انلدازه تلوان و هّملت بایلد در آن سلهیم گلردد. ملردم، شلهرداري ها 
و دسلتگاه های دولتلی هلر یلک در آن بایلد سلهمی ایفلاء کننلد و روحانلی دانلا و 
مسلئولیت پذیر و پرهیلزگار مي توانلد و مي بایلد محلور ایلن منظومله تلالش مقلدس 

2 باشد.

تنظیف و تطهیر و پاک سازی و غبارروبی و عطرافشان مساجد، جزو کارهای خوب  «
است؛

سلنت احیاي مسلاجد، عطر افشلاني و تنظیف مسلاجد،3 مسلئله ی تنظیف و تطهیر و 
پاك سلازی و غبارروبلی و عطرافشلان مسلاجد ل  کارهایی که این روزهلا انجام می گیرد  
ل  همله جلزو کارهلای خوبی اسلت که بحملد اهلل انجام هلم می گیرد و خوب اسلت که 

دهید.4 انجام 

مسجد باید پاکیزه، زیبا و آرام بخش باشد؛ «
مسجد در همه جا باید پاکیزه، زیبا و آرام بخش باشد.5 

مسلاجد، بله شلکل شایسلته غبلار روبلي شلود و خدملت بله مسلجد، کاري مردملي و 
همگانلي شلمرده شلود. 6

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

3   . بیانات در دیدار روحانیون و مبلغان در آستانه ماه مبارك رمضان 1377/09/23.
4   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.

5   . پیام به بیستمین اجالس سراسري نماز،19/ 07/ 1390.
6   . پیام به مناسبت گردهمایي ساالنه ي نماز در شهر زنجان 1375/06/31.
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مساجد پاکیزه و مرتب و رغبت انگیز باشد؛ «
مسلاجد و نمازخانه هلا، پاکیلزه و مرتلب و رغبت انگیلز باشلد. نماز در وقلت فضیلت و به 

جماعت گزارده شلود.1 

ساختمان مساجد به اقتضای نیاز و تناسِب با محیط و استفاده عملی، شکل های  «
مهندسی مناسب پیدا کند؛

سلاختمان های قدیملی ملا در هلر نقطه یلی به تناسلب نیلاز آن نقطه سلاخته شلده، با 
توجله به جهات اسلالمی سلاخته شلده. سلاختمانی که در شلمال کشلور یلا در جنوب 
می بینید، با سلاختمانی که در منطقه ی شلرق کشلورل مثاًل خراسلان ل می بینید، باهم 
متفاوت اسلت؛ هرکدام یک شلکل و حالتی دارد. حتی مسلاجد و سلاختمانهای قدیمِی 
بزرگشلان هلم همیلن تفاوت هلا را باهلم دارنلد. بله اقتضلای نیلاز و تناسلِب بلا محیط 
و اسلتفاده عمللی و کاربلرد، شلکل های مهندسلی تغییلر پیلدا می کلرده. خلوب فکلر 

می کردنلد، خلوب عملل می کردند. 2

3-2-2. مساجد، لبریز از نشاط و معنویت
مسجد را همچون دل هاي جوان، پاکیزه و پیراسته، و لبریز  از شور و انگیزه و نشاط  «

کنید؛
سلفارش اینجانب آن اسلت که مسلجد را نیز همچون دل هاي جوان، پاکیزه و پیراسلته، 

و لبریز از شلور و انگیزه و نشلاط کنید. 3

مسجد کانوني باشد که مشکات نماز در آن بدرخشد و نور معرفت و محّبت و انس و صفا  «
از آن ساطع شود؛

 مسلجد نیز باید کانوني باشلد که مشلکات نماز در آن بدرخشلد و نور معرفت و محبت 
و انلس و صفلا از آن سلاطع شلود. اماملان جماعت، هیئت هلاي امناء، خادملان موّظف و 

1  . پیام به اولین اجالس سالیانه ی اقامه ی نماز در مشهد مقدس 15/ 07/ 1370.
2   . بیانات در دیدار جمعی از مهندسان و محققان فنی و صنعتی کشور05/ 12/ 1383.

3   . پیام رهبر انقالب به هجدهمین اجالس سراسري نماز 1388/08/12.
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متبلرع، هلر یک باید بخشلي از ایلن کار بزرگ و اثرگلذار را بر دوش خلود حس کنند.1

به برکت نماز، فضاي مسجد نوراني و عطرآگین مي گردد و  آموزش دین و سیاست  «
بیشتر بر  دل مي نشیند؛

بله برکلت نملاز، فضلاي مسلجد نورانلي و عطرآگیلن مي گردد و سلخن حلق و  آموزش 
دیلن و اخلالق و سیاسلت در آن بیلش از هلر جلاي دیگر بلر دل و جان مي نشلیند و به 

زندگلي فلرد و جامعه، سلمت و سلوي خدایلي مي دهد.2

2-4. مایه برکت و به دور از زحمت   
مسجد در هر محل، مأمن و مایه  خیر و برکت باشد و وسیله  زحمت و آزار مجاوران  «

نگردد؛
 مسلجد بایلد در هلر منطقله و محلل؛ مأمن و مایه خیر و برکت باشلد و بله طریق اولی، 

وسلیله زحمت و آزار مجاوران نگردد.3

در سحرها، براي اذان صبح، از بلندگو استفاده نشود؛البته با حنجره اشکالي ندارد؛ «
اذان، چیلز خیللي خوبلي اسلت؛ »حي علي الصللوه«، »حي عللي الفلالح«، »اهلل اکبر«. 
چلرا در جامعله اذان نیسلت؟ اذان با توجه، بله دل ها امید مي دهد. بانلگ اذان، دل هاي 
افسلرده را روشلن ملي کنلد. البتله در سلحرها، بلراي اذان صبلح، از بلندگلو اسلتفاده 
نکننلد؛ بلا حنجره اشلکالي نلدارد. هرچند وقلت بیداري اسلت، اما بلندگو ممکن اسلت 

اسلباب زحمت بشود.4 

1   . پیام رهبر انقالب به هجدهمین اجالس سراسري نماز 1388/08/12.
2   . پیام به بیستمین اجالس سراسري نماز،19/ 07/ 1390.
3   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.

4   . سلخنراني در دیلدار بلا خانلواده هلاي معظلم شلهدا و جانبلازان شلهرهاي خلوي، بندرگنلاوه و اسلتانهاي مازنلدران و آذربایجلان 
غربلي، گروههایلي از دانشلجویان، جمعلي از مهاجلران جنلگ تحمیللي، کشلاورزان و مسلئوالن هیئت هلاي هفلت نفلره واگلذاري زمیلن 
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در هنگام سحر، همه مساجد با بلندگو اذان نگویند؛ «
چنلدي پیلش، ملن راجلع بله اذان سلفارش کلردم و البته گفتم کله صبح ها بلا بلندگو 
در همله جلا اذان نگوینلد، تلا ملردم از خلواب بیلدار نشلوند. مثلل ایلن کله بعضلي از 
مؤمنیلن، ایلن قسلمت دومش را بیشلتر از قسلمت اول گلوش کردند! آنچله که مقصود 
ملا بلود، ایلن بلود که در سلحرها، هلر جایي یلک بلندگو صدا نکنلد؛ وللي معنایش این 
نبلود کله بله هنگام سلحر، صلداي اذان در شلهري مثلل تهران بله گوش نرسلد! نه، در 
جایلي مثلل تهران، اقاًل در چند مسلجد از مسلاجد مهم، خوب اسلت که بلا بلندگو اذان 
پخلش بشلود؛ حّتلي اذان صبلح. در شلهرهاي کوچک هم به فراخور وسلعت آن شلهر، 
مي بایسلت اذان صبلح در چندجلا پخلش بشلود. املا در ظهلر و شلب اذان بگویند؛ هم 
اذان بلندگلو، هلم جللوي مسلاجد، هلم داخل مسلاجد و هلم در خیابان ها، تلا مردم به 

اذان گفتلن علادت کنند.1

تنها بانگ اذان، با صوت خوش و دلنواز طنین افکن شود؛ «
تنهلا صدایلی کله بایلد از مسلجد در فضلا طنیلن بیافکند بانلگ اذان با صلوت خوش و 

دلنواز اسلت.2

2-5. داراي روابط مستحکم با مردم  

2-5-1. برقراری ارتباط با همه اقشار
مسجد رابطه  خود را با نخبگان علمی، اجتماعی، هنری و ورزشی و با غمدیدگان برقرار  «

و مستحکم کند؛
مسلجد بایلد رابطله خود را...با کسلانی کله به موفقیت هلای علمی و اجتماعلی و هنری 
و ورزشلی دسلت می یابنلد، بلا صاحلب هّمتانلی که کملک به دیگلران را وجهله هّمت 

مي سلازند، بلا غمدیدگانلی که غمگسلاری می جویند، برقلرار و مسلتحکم کند.3

1   . خطبه هاي نماز جمعه ي تهران 1369/11/19.
2   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
3   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
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دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم تشویق  «
شوند؛

چله نیکوسلت کله دانلش آموزان برجسلته و ممتلاز در هر محلل، در مسلجد و در برابر 
چشلم مردم و از سلوی امام جماعت، تشلویق شلوند.1

مسجد رابطه  خود را با جوانانی که ازدواج مي کنند و نوزادانی که متولد مي شوند، برقرار  «
و مستحکم کند؛

مسلجد بایلد رابطله خلود را بلا جوانانلی کله ازدواج مي کننلد ... و حتلی بلا نوزادانی که 
متولّلد مي شلوند، برقلرار و مسلتحکم کند.2

2-5-2. افطاری در ماه رمضان، بستری برای ارتباط
مساجد در ماه رمضان، افطاری بدهند تا ارتباطات معنوي با مردم زنده شود؛ «

اآلن در بعضلی از کشلورهای اسلالمی سلّنت خوبی وجلود دارد که در تملام ماه رمضان، 
اغللب مسلاجد افطلاری می دهنلد؛ یعنلی هرکس بلرود و وارد مسلجد بشلود، پذیرایی 
می شلود ... در زملان رژیلم گذشلته، ایلن ارتباطلات معنوی، کلم و یا منجمد شلده بود؛ 
کله البتله متأسلفانه بقایایش همچنلان باقی اسلت. ما بایسلتی در دوران اسلالمی، این 

ارتباطلات را زنلده کنیم.3

افطاری دادن های ساده و بی پیرایه در مساجد، سّنتي بسیار خوب براي نزدیکي با فقرا  «
و مستمندان است؛

یلک سلّنت خلوب هلم امسلال بیلش از سلال های دیگلر دیلده شلد، کله خوب اسلت 
ملورد توجله قلرار بگیلرد و آن، افطلاری دادن هلای سلاده و بی پیرایله در مسلاجد و در 
خیابان ها بود در بیشلتر شلهرهای کشلور -که بسلیار کار شایسلته ای اسلت - در مقابل 

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

2   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
3   . بیانلات در دیلدار بلا اعضلای شلورای مرکلزی و مسلئوالن کمیتله ی امداد امام خمینی، به مناسلبت سلالگرد تأسلیس ایلن نهاد12/ 
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افطاری هلای مسلرفانه ای کله شلنیده شلد، دانسلته شلد کله بعضی ها بله بهانله افطار، 
حلرکات و عملل مسلرفانه انجلام مي دهنلد و بله جلای اینکه در ملاه رمضان وسلیله ای 
بشلوند بلرای نزدیکلی روحلی به فقلرا و مسلتمندان، با این عملل، با ایلن حرکت، خود 

را در للّذات جسلمانی غلرق مي کننلد.1 

2-6. مکاني جذاب براي جوانان  
نباید فقط پیرمردها و از کار افتاده ها به مساجد بروند؛ مساجد باید از جوان ها مجتمع  «

شود؛
آقایلان هلم بایلد تبلیغ کننلد که این مجاللس بهتر بشلود و مجالس جماعت اسلت که 
ملردم در هلر روز مجتملع بشلوند در مسلاجد، نله هملان مجتملع بشلوند، بگذارند این 

پیرمردهلا و از کار افتاده هلا برونلد. نله، مسلاجد بایلد مجتمع بشلود از جوان ها.2

زمزمه  محّبت متولّیان، مدیران و امنای مساجد، دل های پاک جوانان را مجذوب و  «
مشتاق کند؛

زمزمله محّبلت متولّیلان و مدیلران و امنلای مسلاجد، بایلد دل هلای پلاك جوانلان را 
مجلذوب و مشلتاق کنلد.3

براي مسجد، جاذبه درست کنید تا بچه ها، جوانان و زن و مرد، مجذوب مسجد شوند؛ «
بلراي مسلجد، جاذبله درسلت کنیلد تلا بچه هلا، جوانلان و زن و ملرد محلله، مجذوب 

مسلجد ... شوند.4

1   . خطبه هاي نماز عید فطردانشگاه تهران، 1382/8/15.
2   . صحیفه امام، ج 13، ص: 325.

3   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
4   . بیانات در دیدار فرماندهان »بسیج« سراسر کشور 1371/08/27.
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3. آثار و کارکردهای مسجد

3-1. کارکرد عبادي  
براي کیفیت یافتن نماز، آن را در مسجد و به جماعت برگزار کنید؛ «

کیفیلت یافتلن نملاز بدین معني اسلت که نملاز، با حال و حضلور ادا شلود؛ نمازگزار به 
نملاز بلا چشلِم »میعلاد مالقلات بلا خلدا« بنگلرد و در آن، با خلداي خود سلخن بگوید 
و خلود را در حضلور او ببینلد؛ نملاز را تلا مي توانلد در مسلجد و تا مي توانلد به جماعت 

بگزارد.1

نماِز در مسجد و با جماعت مؤمنان، باِرِش رحمت الهي را انبوه تر و دل نشین تر مي سازد؛ «
نملاز در مسلجد و بلا جماعلت مؤمنلان، همگانلي نشسلتن بلر ِگلرِد سلفره ي میهماني 
خداونلد اسلت، و ایلن خلود، بلاِرِش رحملت الهلي را انبوه تلر و دل نشلین تر مي سلازد.2

1   . پیام به بیست و دومین اجالس سراسري نماز، 1392/6/13.
2   . پیام به بیستمین اجالس سراسري نماز،19/ 07/ 1390.
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مسجد فقط براي نماز نیست؛ در مسجد انواع عبادات از جمله تفکر وجود دارد ؛ «
مسلجد فقلط براي نماز نیسلت؛ در مسلجد انلواع عبادات هسلت. از جملله آن عبادات، 
تفکلر اسلت کله »تفکر سلاعه خیلر من عباده سلنه«. یلا در بعضلي از روایات اسلت که 
»من عباده اربعین سلنه«، یا »سلبعین سلنه« - البته فکر کردن درسلت- افراد مسلجد 

بلرو، ایلن فکر را به وسلیله شلنیدن سلخنان عاللم دین و فقیله به دسلت مي آورند.1

در مساجد، تالوت و انس با قرآن و انس با ادعیه  وارده  از اهل بیت را مغتنم بشمرید؛ «
در مسلاجد، تلالوت قلرآن، انلس بلا قلرآن، انلس بلا ادعیله وارده  از اهلل بیلت -که 

گنجینله معلارف اسلالمی اسلت- را مغتنم بشلمرید.2

3-2. کارکرد سیاسي اجتماعي  

3-2-1. مسجد، مرکز و کانون سیاست
مسجد مرکز اجتماع سیاسی و تبلیغ احکام سیاسی اسالم است؛ «

مسلجد مرکلز تبلیغ اسلت. در صلدر اسلالم از همین مسلجدها جْیش ها، ارتش هلا، راه 
می افتلاده، مرکز تبلیغ احکام سیاسلی اسلالم بوده مسلجد. هر وقت یلک گرفتاری پیدا 
لالُه بالَجماَعله«، اجتماع می کردنلد؛ آن گرفتلاری را  می شلد، صلدا می کردنلد کله »الصَّ

طلرح می کردنلد، ایلن صحبت هلا را می کردند. مسلجد، مرکز اجتماع سیاسلی اسلت.3

در مسجد پیغمبر، مسائل سیاسی اجتماعي  بیشتر از مسائل عبادِی نماز و روزه بود؛ «
مسلجد الّنبلي، مرکلز سیاسلت اسلالمی بلوده اسلت و ثقلل قلدرت اسلالمی.4 مسلجد 
الحلرام و مسلاجد در زملان رسلول اکلرم مرکز جنگ هلا و مرکز سیاسلت ها و مرکز امور 
اجتماعی و سیاسلی بوده. این طور نبوده اسلت که در مسلجد پیغمبرهمان مسلائل 
عبلادی نملاز و روزه باشلد؛ مسائل سیاسلی اش بیشلتر بلوده. هلر وقت می خواسلتند به 

1   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.
2   . خطبه های نماز عید سعید فطر29/ 06/ 1388.

3   . صحیفه امام، ج 10، ص: 17.
4   .صحیفه امام، ج 16، ص: 388.
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جنلگ بفرسلتند اشلخاص را و بسلیج کننلد ملردم را بلرای جنگ ها، از مسلجد شلروع 
می کردننلد این املور را.1

مسجد در صدر اسالم مرکز سیاست بود و از آنجا مسائل سیاسی طرح ریزی می شد؛ «
مسلجد مسللمین در زملان رسلول خلداو در زملان خلفایلی کله بودنلد ل  هلر جور 

بودنلد ل  مسلجد مرکلز سیاسلت اسلالم بوده اسلت .2
چیزهایلی کله مسللمین، اجتملاع مسللمین بلر آن احتیاج دارنلد، خبری نیسلت. نماز 
جمعه هلا را هملان طلوری که در صدر اسلالم، مسلاجد، محافل و نمازها جنبه سیاسلی 
داشلته اسلت، از مسلجد راه می انداختند لشلکر را به جنگی که باید بکنند و به آنجایی 
که باید بفرسلتند. از مسلجد مسلائل سیاسلی طرح ریزی می شلد ل  از مسلجد ل  مسجد 

محلل این بود که مسلائل سیاسلی در آن طرح بشلود.3

امیدواریم این محتوا دوباره برگردد که مسجد ابزار طرح کارهاي مهم و اجراي مسائل  «
سیاسي بود؛

 همان طوری که در صدر اسلالم، امام جمعه و مسلجد، این دو ابزار در دسلت مسلمان ها 
بلوده اسلت و هلر وقت می خواسلتند جنگ بروند از مسلجد تجهیز می کردنلد، هر وقت 
می خواسلتند یلک کار مهملی بکنند در مسلجد طلرح می کردند و اعلالم می کردند که 
نملاز جمعله اسلت، نملاز جماعت اسلت، بیاییلد، بلرای کاری می رفتند آنجا، نمازشلان 
را هلم می خواندنلد و مسلائل سیاسیشلان را ]هلم [ می گفتنلد و اجرا می کردنلد، ارتش 
می فرسلتادند و همله ایلن کارهلا را آنجلا می کردنلد و ملا امیدواریلم کله ایلن محتلوا 
برگلردد، و ایلن فکلر ناشلی از اشلتباه یا خطا یلا احیاناً عملد، این فکر خطلا برگردد که 

»آخونلد را بله سیاسلت چه! آخونلد را به امور مسللمین چه!«.4
تدبیر شود تا مساجد مرکز سیاست باشد؛ «

1   .صحیفه امام، ج 18، ص: 52.
2   . صحیفه امام، ج 2، ص: 32.

3   .صحیفه امام، ج 18، ص: 425.
4   .صحیفه امام، ج 17، ص: 40.
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مسلاجد، بایلد مرکلز ]سیاسلت باشلد[ همان طلوری ]که [ صدر اسلالم مرکز سیاسلت 
بلوده مسلاجد. مسلاجد مثلل اینهلا نبوده اسلت که فقلط مرکز چه باشلد. خطبله نماز 
جمعه خطبه سیاسلی بوده همیشله. مسلاجد مرکز بسلیج قشلون بوده؛ مرکز تبلیغات 

اسلالم بلوده اسلت. اینها ان شلاء اهلل تدبیر می شلود.1

این از برکات مساجد است که هرگاه حرکت و بسیج سیاسي مردم مطرح می شود،  «
مساجد کانونند؛

املروز ... در هنگاملی کله حرکلت و بسلیج ملردم مطلرح می شلود چله سیاسلی و چله 
نظاملی بلاز مسلاجد کانوننلد؛ این برکت مسلاجد اسلت.2

3-2-2. مسجد، محل رتق و فتق امور مردم
اینکه اهل یك بلد در مساجد مجتمع شوند و مشکالت خود را حل کنند، یك امر  «

اجتماعی-سیاسی است؛
ایلن جماعلات در تملام کشلورهای مسللمین، و در هلر شلهر و ده و روسلتا، این ها یک 
امور اجتماعی - سیاسلی اسلت که اهل یک بلد در مسلاجد مجتمع بشلوند و مشلکالت 

خودشلان را نسلبت به آن بلد حلل بکنند.3

امیدواریم حاال هم مساجد ما برگردد به آن وقتی که، محّل حل و عقد امور بود؛ «
امیدواریلم حلاال هم مسلاجد ما برگلردد به آن وقتی که مسلجد، محّل حلل و عقد امور 
باشلد، و مسلجد محل نقشله های جنگ باشلد، همه چیز باشلد. و مسلجدي ها باشلند 

کله بتواننلد کارها را بخوبی انجلام بدهند.4

1   .صحیفه امام، ج 8، ص: 200.
2   . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ماه مبارك رمضان 14/ 12/ 1370.

3   . صحیفه امام، ج 13، ص: 275.
4   .صحیفه امام، ج 17، ص: 233.
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مسجد پایگاهي براي رتق و فتق امور مسلمین است؛ «
مسلجد ... بله عنلوان پایگاهلي بلراي رتق و فتق املور مسللمین ... در صدر اسلالم بوده 

است.1

در مسجد، مردم مجتمع مي شوند و همه اموری که اسالم را به پیش می برد مطرح  «
مي شود؛

سلّید مظلوملان یلک وسلیله ای فراهلم کرد بلرای ملّت کله بلدون اینکه زحمت باشلد 
بلرای مللت، ملردم مجتمعنلد. اسلالم مسلاجد را سلنگر قلرار داد و وسلیله شلد از باب 
اینکله از همیلن مسلاجد، از همیلن جمعّیت ها، از همیلن جمعات، از همیلن جمعه ها و 

جماعلات، همله املوری که اسلالم را بله پیلش می برد.2

مساجد، توجه مردم و هماهنگی بین آنها را ایجاد می کند؛ «
همیلن مسلاجد و همیلن روضه هلا و همیلن روضه های هفتگلی، همین ها توجله مردم 
را و هملان هماهنگلی را ایجلاد می کنلد. اگلر دولت هلای دیگر بخواهنلد هماهنگی بین 
تملام قشلرها پیدا کنند میسلور نیسلت برایشلان. با صدها میلیلارد تومان هم برایشلان 

میسلور نیست.3

مسلمین روزي چند مرتبه در مساجد اجتماع مي کنند تا از احوال خود و مستضعفین  «
مطلع شوند؛

اسلالم دیلن سیاسلت اسلت، دینلی اسلت کله در احلکام او، در مواقلف او، سیاسلت به 
وضلوح دیلده می شلود. در هلر روز اجتماعلات در تمام مسلاجد کشلورهای اسلالمی، از 
شهرسلتان ها گرفتله اسلت تلا دهات و ُقلرا و قصبلات، روزی چنلد مرتبه اجتملاع برای 
جماعلت، و بلرای اینکله مسللمین در هلر بللدی، در هلر قصبله ای، از احوال خودشلان 

1   . پیام به حجاج بیت اهلل الحرام 1368/04/14.
2   .صحیفه امام، ج 17، ص: 55.

3   .صحیفه امام، ج 11، ص: 100.
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مطللع بشلوند؛ از حلال مسلتضعفین اطالع پیلدا بکنند.1

مساجد بهترین سنگرها و مناسب ترین میدان تشکل و بیان مصالح مسلمین می باشند؛ «
مسلاجد بهتریلن سلنگرها و جمعله و جماعلات مناسلب ترین میلدان تشلکل و بیلان 

مصاللح مسللمین می باشلند.2

3-3. کارکرد تبلیغي  
پایگاه عظیم تبلیغ مسجد را مغتنم بشمارید؛ «

شلما ایلن رسلانه تبلیغلي خودتلان را مغتنلم بشلمارید ... این منبلر تبلیغ و ایلن پایگاه 
عظیلم تبلیغ مسلجد و حسلینیه و زیلر خیمه امام حسلینg را قدر بدانیلد. این چیز 

بسلیار نافلذ و مؤثر و مبارکي اسلت.3

مساجد را محلي برای تبلیغ اسالم و حرکت اسالمیه قرار دهید؛ «
شلما کله از اهالی مسلجد و از علمای مسلاجد هسلتید، بایلد پیروی از پیغمبر اسلالم و 
اصحاب آن سلرور کنید و مسلاجد را برای تبلیغ اسلالم و حرکت اسلالمیه و برای قطع 

ایلادی شلرك و کفر و تأیید مسلتضعفین در مقابل مسلتکبرین قلرار بدهید.4

در سخنراني هاي مساجد بارها معارف نماز همچون مسائل آن بازگو شود؛ «
در سلخنراني هاي دینلي در مسلاجد و غیلره بارهلا و بارهلا معلارف نملاز نیلز همچلون 
مسلائل آن بازگلو شلود. نشلانه دیگلر آن اسلت کله در همله جاي هلا و سلاختمان هاي 
عموملي و دولتلي، نمازخانله اي در خلور دیلده شلود و نملاز گلزاردن در همه جلا براي 

همله، کاري در دسلترس بله شلمار آید.5

1   .صحیفه امام، ج 9، ص: 333.
2   . صحیفه امام، ج 20، ص: 338.

3   . بیانات در دیدار علما و روحانیون و مبلغان در آستانه ماه محرم الحرام 1378/01/23.
4   .صحیفه امام، ج 7، ص: 65 نقش اسالم در پیروزی مسلمان ها- رهنمودهایی به هیئت نمایندگی عربستان .

5   . پیام به مناسبت گردهمایي سالیانه نماز در شیراز 1373/06/10.
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تبلیغ سّنتي ما در مسجد بدیل ندارد؛ «
تبلیلغ سلّنتي ملا  ل که مسلجد و منبلر و سلخنراني روبه روسلت ل  بدیل نلدارد؛ این را 
بایلد حفلظ کنیلم. این که شلما بنشلینید با یلک نفر رو بله رو صحبت کنید؛ نگاه شلما 
بله او بیفتلد، نلگاه او بله شلما بیفتلد و نفلس گلرم شلما بله او برسلد، این چیلز خیلي 

خوبلي اسلت؛ ایلن را باید حفلظ کنیم.1

3-4. کارکرد آموزشي تربیتي  
مساجد باید مرکز تربیت هاي صحیح اسالمي باشد؛ «

ایلن مسلاجد بایلد مرکلز تربیلت صحیح باشلد، و مسلاجد بحملد اهلل اکثراً ایلن طوری 
اسلت. اشلخاصی کله در مسلجد می رونلد بایلد تربیت بشلوند بله تربیت های اسلالمی. 

مسلاجد را خاللی نگذارید.2

مسجد، مدرسه و دانشگاه است؛ مرکز تفکر و تأمل و تصفیه روح است؛ «
مسلجد، هلم مدرسله اسلت، هلم دانشلگاه، هلم مرکز تفکلر و تأملل، هم مرکلز تصفیه 

روح، هلم مرکلز خللوص و مرکلز اتصلال بنده به خداسلت.3

مساجد، َمدَرِس تفسیر و حدیث و منبِر معارف اجتماعی و سیاسی و کانون موعظه و  «
پرورش اخالق باشد؛

مسلاجد بایلد َملدَرِس تفسلیر و حدیلث و منبلِر معلارف اجتماعلی و سیاسلی و کانلون 
موعظله و پلرورش اخالق باشلد.4

در ماه مبارک، تربیت و تعلیم به تمام معنا و در همه بُعدهایش در مساجد باشد؛ «
بایلد در ملاه مبلارك تربیت و تعلیم بله تمام معنا در همه بُعدهایش در مسلاجد باشلد؛ 

1   . بیانات در دیدار علما و روحانیون کرمان 1384/02/11.
2   .صحیفه امام، ج 12، ص: 500.

3   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.
4   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
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در محافل دیگر باشلد. مسلاجد را خاللی نگذارید.1

تشکیل کالس سوادآموزي در مساجد و بدون چشم داشت، علم و سواد را به مردم یاد  «
دادن، یك جهاد است؛

بلرادران و خواهلران نهضلت سلوادآموزی بداننلد کله در حلال جهادنلد. بله شلهرها و 
روسلتاهای دورافتلاده رفتلن و درِ خانه هلا را زدن و در مسلاجد کالس تشلکیل دادن و 
بدون چشم داشلِت احسلنت و تشلکری، علم و سلواد را کله ارزنده ترین هدیه هاسلت به 

ملردم دادن، یلک جهاد اسلت.2

در مساجد باید مردم را انذار کنیم؛ باید آگاهي بخشي به مردم داد و روح معنویت را در  «
میان آنها بیدار کرد؛

ملا در مسلاجد و منابلر، در مجاللس قلرآن و در همله اجتماعلات دیني که ملردم دارند، 
بایلد ملردم را انلذار کنیلم. بحملداهلل حرکت آگاهي بخشلي سیاسلي و اجتماعلي و دید 
وسلیع سیاسلي به مردم دادن، از پیش از انقالب شلروع شلد؛ امروز هم هسلت و ادامه 
دارد و ادامله خواهلد داشلت. در کنلار این آگاهي بخشلي، باید روح معنویلت را در مردم 

بیلدار کلرد. براي ایلن کار، ماه رمضلان بهترین فرصت اسلت.3

3-5. کارکرد مبارزاتي و نظامي  
مسجدها در صدر اسالم محلی بود که در آن روحیه مبارزه ایجاد مي شد و ارتش برای  «

جنگ راه می افتاد؛
از مسلجد می رفتنلد بله میدان، به میدان جنگ هلا. در جمعه ها که خطابله می خواندند، 
یلا غیلر جمعله که می رفلت آن سردارشلان منبلر و صحبلت می کلرد، از آنجا راهشلان 

1   .صحیفه امام، ج 12، ص: 501.
2   . سلخنرانی در دیلدار بلا مسلئوالن دفاتلر نهضت سلوادآموزی، رئیلس و جمعی از مسلئوالن ادارات شلهربانی، جمعی از ناظلران و اعضای 
هیئلت نظلارت شلورای نگهبلان و هیئلت اجرایلی در انتخابات مجلس خبرگان و مسلئوالن وزارت کشلور، بله همراه گروهی از مردم اسلتان 

لرسلتان و شلهرهای آبادان، الهیجان و شوشلتر04/ 07/ 1369.
3   . سخنراني در دیدار با جمعي از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور، در آستانه ماه مبارك رمضان 1369/12/22.



61 فصل دوم: چیستی مسجدتراز اسالمی

می انداخلت بلرای اینکله برونلد مبلارزه کننلد. و یلک همچنیلن روحیه، که از مسلجد 
تحقلق پیلدا می کند.1

مسلجدها محللی بلوده اسلت کله از هملان مسلجد ارتلش راه می افتلاد بلرای جنگ با 
کفلار و بلا قلدرهلا؛ از هملان توی مسلجد. آنجا خطبه خوانده می شلد، دعوت می شلدند 
ملردم بله اینکله فلالن ل  مثلاًل ل  آدم متعلدی در فلالن جا قیلام کرده بر ضد مسللمین 
یلا ملال ملردم را چپاول می کنلد، قلدری می کند، انحرافلات دارد، و از همان مسلجد راه 

می افتادنلد و می رفتنلد طرف دشلمن.2

مسجد در صدر اسالم همیشه مرکز جنبش و حرکت های اسالمی بوده است؛ «
از مسلجد نهضت می شلد.3 مسلجد در اسلالم و در صدر اسلالم همیشله مرکز جنبش 
و حرکت هلای اسلالمی بلوده؛ از مسلجد تبلیغلات اسلالمی شلروع می شلده اسلت و از 
مسلجد حرکلت قوای اسلالمی بلرای سلرکوبی کفلار و وارد کلردن آنها در ]زیلر[ بیرق 
اسلالم بلوده اسلت. همیشله در صدر اسلالم مسلجد مرکلز حلرکات و مرکلز جنبش ها 

بوده اسلت.4

هرگاه حرکت و بسیج نظامي مردم مطرح می شود، مساجد کانونند؛ «
املروز ... در هنگاملی کله حرکلت و بسلیج ملردم مطلرح می شلود چله سیاسلی و چله 

نظاملی بلاز مسلاجد کانوننلد؛ این برکت مسلاجد اسلت.5

1   .صحیفه امام، ج 9، ص: 89.
2   .صحیفه امام، ج 4، ص: 447.

3   .صحیفه امام، ج 7، ص: 65 نقش اسالم در پیروزی مسلمانها- رهنمودهایی به هیئت نمایندگی عربستان .
4   .همان .

5   . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ماه مبارك رمضان 14/ 12/ 1370.
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1. آسیب  شناسي

1-1. آفات  

1-1-1.کمبود و نارسایی مساجد
کمبود مسجد در شهر و روستا، نپرداختن به پاکیزگي و نپرداختن به رابطه با مأمومین،  «

نقاط ضعف است؛
کمبلود مسلجد در شلهر و شلهرك و روسلتا؛ نبلود جایلگاه نملاز در مراکلز اجتماعلات 
همچون ورزشلگاه و بوسلتان و ایسلتگاه و مانند آن؛ مراعات نشلدن وقت نماز در وسایل 
مسلافرتهاي دور دسلت؛ نپرداختلن شایسلته بله نملاز در کتاب هاي درسلي؛ نپرداختن 
بله پاکیزگلي و بهداشلت در مسلاجد؛ نپرداختلن املام جماعلت بله تملاس و رابطله بلا 
مأمومیلن؛ و هلر کمبلود دیگري از ایلن قبیل ها، نقاط ضعفي اسلت که بایلد همتّ هاي 
بلنلد بر زدودن آن برانگیخته شلود و نشلانه ایملان صاحبان تمّکن یعنلي اقامه نماز، در 

جامعه اسلالمي ملا روز بلروز نمایان تلر گردد.1

1   . پیام به بیست و دومین اجالس سراسري نماز،1392/6/13.
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نباید از خطري که از کمبود مسجد یا ضعف و نارسایي مساجد، جامعه را تهدید مي کند،  «
غافل بمانیم؛

هیچ یلک از ملا نبایلد و نمي توانیلم خطلري را که از کمبود مسلجد یا ضعف و نارسلایي 
مسلاجد، جامعله و جوانلان و خانواده هلا و نسلل هاي آینلده را تهدیلد مي کنلد، غافلل 

بمانیم.1

1-1-2.کم توجهی در اداره مساجد
عّده اي خیال نکنند حاال که پیروز شدیم، دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم؛ قیام ما  «

برای اداره مسجد بود؛
اینهایلی کله هلی صحبلت ایلن را می کننلد کله حلاال ملا انقلالب کردیلم برویم سلراغ 
کارهلای دیگلر، خیلر؛ انقالب از مسلاجد پیدا می شلود. از مسلاجد این طلور امور تحّقق 

می کند.2 پیلدا 
ایلن مسلاجد بلود که ایلن پیلروزی را بلرای ملّت ما درسلت کلرد. این مراکز حّساسلی 
اسلت کله ملّلت بایلد بله آن توجه داشلته باشلند. این طلور نباشلد که خیلال کنند که 
حلاال دیگلر ملا پیروز شلدیم دیگر مسلجد می خواهیم چه کنیلم. پیروزی ما بلرای اداره 
مسلجد اسلت. ملا اگلر نماز نباشلد و آداب اسلالمی نباشلد، چه داعلی داریم کله بیاییم 
خودملان را بله مهلکله بیندازیلم و وارد ایلن املور بشلویم؟ ما برای اسلالم ایلن کارها را 
می کنیلم و شلما، شلما ملّلت برای اسلالم قیلام کردید، و برای اسلالم ایلن همه زحمت 

کشلیدید و دارید می کشلید.3

قدر مساجد را بدانیم و مورد بي اعتنایي قرار ندهیم؛ «
قلدر مسلاجد را بدانیلم؛ قدر جلسلات مذهبي را بدانیم. و مسلجد ملورد بي اعتنایي قرار 

نگیرد.4

1   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسري نماز 1389/07/20.
2   .صحیفه امام، ج 12، ص: 501.
3   .صحیفه امام، ج 13، ص: 15.

4   . دیدار با روحانیون 1385/08/17.



67 فصل سوم: چگونگی مسجدتراز اسالمی

اداره مساجد با افت کیفي و کّمي نسبت به قبل از انقالب مقتضاي حق و مصلحت  «
نیست؛

در دوره هلای پیلش از انقلالب، عالمی به مسلجد می رفت، نمازی می خواند و مسلئله ای 
می گفلت؛ در ایلام مخصلوص هلم یک منبری دعوت می شلد و سلخنرانی می کلرد. اگر 
املروز کله روز حاکمیلت اسلالم و ارزش های اسلالمی اسلت. مسلاجد به همان شلکل، 
بلکله در ملواردی بلا افلت کیفلی و کمی اداره بشلود، آیا ایلن مقتضای حلق و مصلحت 

اسلت؟ آیلا این پیشلرفت اسلت؟ پلس »من اسلتوی یوماه فهلو مغبون«1 یعنلی چه؟2

1-1-3. کم رونق بودن حضور در مساجد
چرا وقت ظهر بازار را رها نمی کنید و به مسجد نمي روید؛ «

مسلجدها را آبلاد کنیلد. ملن در مّکله کله مشلرف بلودم یلک روز می خواسلتم یلک 
کتابلی بخلرم که بلرای آن کتاب فلروش هم فایده داشلت، ایسلتاده بلودم، اذان گفتند، 
یک دفعله رهلا کلرد و گفلت کله: »سلّنه حنفّیله« دیگلر با ملن حرف نلزد، رفت سلراغ 
نملاز. در مدینله بلازار را کله ملن دیلدم بسلته بود. یعنلی باز بلود لکن هیچ کلس نبود. 
می رفتنلد سلراغ نملاز. چلرا شلما نمی رویلد سلراغ نملاز؟ چلرا ظهر کله می شلود بازار 
را رهلا نمی کنیلد و برویلد سلراغ نملاز؟ اگلر برویلد سلراغ نماز، احیلاء کنید این سلّنت 
سیاسلی اسلالم را، هملان طلوری کله در روز جمعله حاال بحملد اهلل می رویلد، روز غیر 

جمعله هلم بروید مسلاجد را پلر کنید.3

چرا برای نماز صبح، چندان مسجدی باز نیست و نماز جماعتی برقرار نمی شود؟!  «
چلرا بنلده بایلد بشلنوم کله در تهلران بلا ایلن عظملت، بلرای نملاز صبلح در اول اذان، 
چنلدان مسلجدی باز نیسلت و چنلدان نماز جماعتلی برقرار نمی شلود؟!... چلرا باید در 
ایلن شلهر بلا این عظمت، بلا این همه هیاهوهلاي گوناگلون از اطراف و اکنلاف، نغمه ي 

1   . بحار، ج 72، ص 173.
2   . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ماه مبارك رمضان 14/ 12/ 1370.

3   .صحیفه امام، ج 13، ص: 19.
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اذان در همه جاي شلهر شلنیده نشلود؟! اذان، عالمت مسللماني اسلت. 1

1-1-4. زرق و برق و اشرافی گری در ظاهر مساجد
پیامبر اسالم نیازی به مساجد اشرافی و مناره های تزئیناتی ندارد؛  «

پیامبلر اسلالم نیلازی بله مسلاجد اشلرافی و مناره هلای تزئیناتلی نلدارد. پیامبلر 
اسلالم دنبلال مجلد و عظمت پیروان خود بوده اسلت که متأسلفانه با سیاسلت های 

غللط حاکمان دسلت نشلانده بله خلاك مذلّت نشسلته اند.2
شدیداً از زرق و برق ساختمان های مساجد اسالم امریکایی جلوگیری شود؛ «

 سلادگی مصاّل باید یادآور سلادگی محل عبادت مسللمانان صدر اسلالم باشلد و شدیداً 
از زرق و برق سلاختمان های مسلاجد اسلالم امریکایی جلوگیری شلود. خداوند تمامی 

دسلت اندرکاران برپلا کننده مسلاجد اهلل را تأیید فرماید.3

1-1-5. افراط و تفریط در استفاده از کارکردهای مساجد
حفظ قداست مساجد و تقویت هماهنگ جنبه هاي مختلف آن، نیازمند دور ماندن از  «

مناقشات داخلي است؛
 شلک نیسلت کله حفلظ قداسلت مسلاجد و تقویلت هماهنلگ جنبه هلاي معنلوي و 
انقالبلي و تعلیملي و تبلیغلي آن، نیازمنلد سلالمت و امنّیلت محیلط آن و دور ماندن از 

منازعلات و مناقشلات داخللي در آن اسلت.4

خطاست کسي خیال کند در مسجد فقط چند رکعت نماز مي خوانند و بیرون مي آیند؛ «
 اگلر کسلي خیلال کنلد کله در مسلجد، فقلط چنلد رکعلت نملاز مي خواننلد و بیرون 

مي آینلد و ایلن چله تأثیلري دارد، خطاسلت. این طلور نیسلت. 5

1   . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ماه مبارك رمضان 14/ 12/ 1370.
2   . صحیفه امام، ج 21، ص: 80.

3   . صحیفه امام، ج 21، ص: 189.
4   . حکم انتصاب آیت اهلل مهدوي کني به سمت مسئول مرکز رسیدگي به امور مساجد 1368/07/17.

5   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.
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این طور نباشد که اگر امام جماعتی بخواهد در مورد اجتماع مسلمین صحبت کند مورد  «
طعن واقع شود؛

ان شلاءاهلل، امیلدوارم کله موفلق بله ایلن املر بشلوید و مسلاجدمان برگلردد بله حلال 
مسلاجد صلدر اول، کله ایلن طلور نباشلد کله تلوی مسلجد اگلر یلک املام جماعتلی، 
جمعله ای بخواهلد یلک کلمله ای بگویلد کله مربوط بله اجتماع مسللمین اسلت، مورد 
طعلن واقلع بشلود: »ایلن چلرا این طلور کلرده اسلت؟« بیاینلد و او را طعنلش بدهند. 
ایلن جلور نباشلد دیگلر. طعن به آن ]کسلی [ وارد بشلود کله در امور مسللمین دخالت 
نمی کنلد، کناره گیلری می کنلد، عزللت می کنلد. شلما ببینیلد قضیله عزلت در اسلالم 
اصلاًل نبوده، اسلاس نداشلته ایلن عزلت - و نمی دانلم - امور کناره گیلری و رفتن کنار، و 
اصلاًل کار بله هیلچ کار نداشلتن، ایلن در یک طوایفی بوده اسلت غیر مسللمین، اما آمده 
اسلت در مسللمین؛ یلک وقلت رسلیده بله آن جایلی کله »آقا خیللی آدم خوبی اسلت، 
اصلاًل توجله نلدارد بله اینکه فالن چیلز چه جور می شلود!« توجه نداشلتن خودش جزء 

مدیحله بود!1

اگر مسجدي مسجد ِضرار شد و نتوانستیم آن را اصالح کنیم، خرابش مي کنیم؛ «
اگلر مسلجدی شلد که این مسلجد دعوتش دعوت فاسلد شلد، پیغمبر اکلرم خراب 
کلرد »مسلجد ِضلرار« را، مسلجدی کله درسلت کلرده بودنلد در مقابل پیغمبلر، و 
تبلیغلات می کردنلد بلر ضلد اخالق و بلر ضد امثلال ذلک؛ پیغمبلر داد خرابلش کردند. 
اگر مسلجدی باشلد که مسلجد ِضرار باشلد، مسلجدی باشلد که نتوانیم آن مسلجد را 
اصالحلش کنیلم، مسلجدش ]را[ هلم خلراب می کنیم .2حاکلم می توانلد مسلاجد را در 
موقلع للزوم تعطیلل کند؛ و مسلجدی که ِضرار باشلد، در صورتی که رفلع بدون تخریب 

نشلود، خراب کند.3

1   .صحیفه امام، ج 17، ص: 41.
2   . صحیفه امام، ج 4، ص: 34.

3   . صحیفه امام، ج 20، ص: 452.
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این خسارت است که برخي در مساجد فلسفه تدریس می کنند ؛ مرکز فلسفه باید  «
حوزه  علمّیه باشد؛

مرکلز فلسلفه هلم بایلد حلوزه علمّیله باشلد. یکلی از بزرگتریلن خسلارت هایی کله ما 
کردیلم، ایلن بلوده که مرکز فلسلفه اسلالمی از حلوزه علمیه به مناطلق مختلف منتقل 
شلده اسلت. بعضلی از آقایاِن اسلاتید فلسلفه، ملاه رمضان پیلش من بودنلد؛ می گفتند 
برخلی از آقایانلی کله اصاًل اهلّیت ندارند، در مسلاجد فلسلفه تدریلس می کنند و ناقص 
و سلطحی و بله عملق نرسلیده و جویده جویده مطالبی را دسلت افلراد می دهند. این ها 

خسلارت اسلت؛ ما نبایلد بگذاریم ایلن کار ادامه پیلدا کند.1
پول گرفتن مسجد از مردم عیب ندارد، منتها مراقبت شود که به یك دستگاه  «

پول  سازي تبدیل نشود؛
ملن شلنیده  ام؛ بعضلي از ایلن مسلاجد کأنّله از این شلوق و ذوق ملردم ]بلراي اعتکاف[ 
ایلن کسلاني  که مي رونلد مي گیرنلد؛  از  زیلادي  پول هلاي  یلک  اسلتفاده مي کننلد، 
این  جلور هلم نبایلد باشلد. پلول گرفتلن از آنها عیب نلدارد، بهتلر همین اسلت ل کاري 
کله ملردم کملک ماللي بکنند و اشلتراك ماللي پیدا کننلد، اصلاًل برکت پیلدا مي کند. 
از خصوصّیلات پلول ملردم و کملک مردم، برکت داشلتن اسلت  ل  منتهلا مراقبت کنند 

کله ایلن بله یلک دسلتگاه پول  سلازي و مانند اینهلا تبدیل نشلود.2

پخش صداهای آزاردهنده به ویژه در شب، کاری ناروا است؛ «
 پخلش صداهلای آزاردهنلده به ویلژه در شلب و هنلگام  آسلایش ملردم ]از مناره هلاي 

مسلجد[، کاری نلاروا و در ملواردی خلالف شلرع اسلت.3

1   . بیانات در دیدار گروهی از فضالی حوزه علمیه قم 29/ 10/ 1382.
2   . 15/02/1393 بیانات در دیدار اعضاي ستاد مرکزي اعتکاف و اعضاي سّومین جشنواره سراسري علمي فرهنگي اعتکاف.

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



71 فصل سوم: چگونگی مسجدتراز اسالمی

1-2. موانع  

1-2-1. توطئه ی مسجد خالی
این یك توطئه است که می خواهند مسجدها را کم کم  خالی کنند؛ «

این یک توطئه است که می خواهند مسجدها را کم کم  خالی کنند.1

دشمنان تالش مي کنند مسجدها را خالي کنند و بعد از خالی کردن این سنگرها، حمله  «
کنند؛

اینهلا از مسلجد می ترسلند ... امروز از همله روزها برای ما - یعنی، »املروز« مقصود این 
وقلت اسلت، ایلن عصر اسلت- از همله وقت برای ما حّسلاس تر اسلت؛ بلرای اینکه همه 
چیز درسلت شلده اسلت و شلیطان ها از اطلراف می خواهنلد حاال که همه چیز درسلت 
شلده و مأیلوس شلدند، نگذارنلد اجرا بشلود کارها؛ باز تهیله ببینند، ولو ده سلال دیگر، 
و للو بلرای ده سلال دیگلر تهیه ببیننلد؛ برای اینکه، مسلجدها را هی کم کلم هی خالی 

کننلد ... خاللی کننلد این سلنگرها را و بعد از خاللی کردن این سلنگرها، حمله کنند.2

دشمنان مي خواهند روحاني مسجد را کنار بزنند تا مساجد خالي شود؛ «
شلیطان ها از اطلراف می خواهنلد ... آخونلد ]هلا[ مسلجد را کنلار بگذارند و یک کسلی 
]را[ کله وضلو نلدارد و بله هیچ چیز هم معلوم نیسلت اعتقاد داشلته باشلد، بیاورند آنجا 

پهللوی آخونلد و نگذارنلد ایلن نمازش را بخوانلد و خالی کنند این سلنگرها را.3

آنهایي که می خواهند نقشه بکشند و شما را دور کنند از مساجد، دشمن های شما  «
هستند؛

 آنهایي که می خواهند نقشله بکشلند و شلما را دور کنند از مسلاجد، دور کنند از مراکز 
تعلیم و تربیت، آنها دشلمن های شلما هستند.4

1   .صحیفه امام، ج 13، ص: 15.
2   .صحیفه امام، ج 12، ص: 393.
3   .صحیفه امام، ج 12، ص: 393.
4   .صحیفه امام، ج 12، ص: 500.
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1-2-2.توطئه مسجد ضرار
در صدر اسالم دشمنان از طریق مسجد سازي قصد ضربه به حکومت اسالمي را داشتند؛ «

در زملان آن بزرگلواران، ایلادي دشلمنان خارجلي در داخلل بودنلد و حّتلي بله صورت 
مسلجد سلازي )مسجد ضرار(، قصد ضربه به حکومت اسلالمي را داشتند: »و ارصادالمن 
حلارب اهلل و رسلوله«.1 آنهلا منتظلر بودنلد کله دشلمن خارجلي بیایلد و بله او کملک 

برسلانند و حکوملت پیامبلر را از بیلن ببرند.2 

می خواهند مساجد، این سنگرهاي اسالمی و محل تهییِج قیام بر ضد ظلم را از دست  «
شما بگیرند؛

مسلجد یلک سلنگر اسلالمی اسلت و محلراب محلل جنگ اسلت، حلرب اسلت. این را 
می خواهنلد از دسلت شلما بگیرنلد ... مسلجد یلک محلی بود کله مردم را بله نهضت و 

بله قیلام بلر ضد ظللم تهییج می کلرد. اینهلا می خواهنلد ایلن سلنگر را بگیرند.3

دشمنان به منظور ضربه زدن به وحدت اسالمي، براي ساختن مسجد ضرار پول خرج  «
مي کنند؛

املروز در دنیلا، بلراي سلاختن مسلجد ضلرار، پلول خلرج ملي شلود. بلراي سلاختن 
دسلتگاه ها و ایجلاد پایگاه هایلي بله مقصلود و منظلور ضربله زدن بله وحلدت اسلالمي 
و ایجلاد درگیلري و اختلالف بیلن فلرق اسلالمي، پلول خرج مي شلود. اشلخاصی مثل 
شلیطان هسلتند کله همان گونله کله او بله پلروردگار عاللم علرض کلرد: »الغویّنهلم 
اجمعیلن«4 و وجلود خلود را وقلف اغلوا و اضلالل بنلدگان خلدا کلرد، این ها هلم وجود 
خلود را بلرای ایجلاد اختلالف، وقلف کرده اند. متأسلفانه در همله و یا اغلب کشلورهای 

اسلالمی، کسلانی بلا تکیله بله سیاسلت های امریلکا، همیلن کار را می کننلد.5

1   . سوره توبه، آیه 107.
2   . بیانلات مقلام معظلم رهبلري در دیلدار فرماندهلان نواحلي، پایگاه هلا و گردان هلاي بسلیج سراسلر کشلور بله مناسلبت هفتله بسلیج 

.1374/09/08
3   . صحیفه امام، ج 13، ص: 362.

4   . سوره ص، آیه 82 .
.1369/03/16 5   . سخنراني در دیدار با میهمانان خارجي مراسم اولین سالگرد ارتحال امام خمیني
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2. تکلیف شناسي 

2-1. مردم و جوانان  

2-1-1.رونق بخشی به مساجد با نمازجماعت های باشکوه
مّلت، مساجد را حفظ نمایند؛ «

ملّت مبارز ... مساجد ... این سنگرهای اسالمی را حفظ نمایند.1

مردم، مساجد را با حضور در نمازهاي جماعت رونق بخشند؛ «
ملردم، مسلاجد را با حضلور در نمازهلاي جماعت که بهترین شلیوه نمازگزاردن اسلت، 
رونلق بخشلند. 2 سلزاوار اسلت که ملّلت عزیز ایلران، نقش این شلعائر را هملواره به یاد 

داشلته باشد. 3

حضور در مساجد و نماز جماعت را به جوانان توصیه مي کنم؛ «
1   .صحیفه امام، ج 9، ص: 26.

2   . پیام به اجالس نماز 1371/06/16.
.1368/04/23 3   . پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمیني
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من به جوانان توصیه مي کنم نماز جماعت را، حضور در مساجد...را... جدي بگیرید.1
  جوان هلا ایلن دل هلاي نلرم را، ایلن دل هلاي نورانلي را مغتنم بشلمرند. در سلنین باال 
کمتلر پیلش مي آیلد، بلراي جوان ها بیشلتر پیلش مي آیلد. این دل هلا را حفلظ کنید. 
نملاز اول وقلت، حضلور در مسلاجد، تلالوت قلرآن، انس با قلرآن، انس با ادعیله وارده از 

اهلل بیلت -کله گنجینه معارف اسلالمي اسلت- را مغتنم بشلمرید.2

2-1-2. حضور پررنگ در ایام مذهبی و انقالبی
مّلت شریف در ماه مبارک رمضان اجتماعات خود را در مساجد هر چه بیشتر و  «

باشکوه تر برپا کنند؛
مسلاجد را پلر بکننلد از جمعّیت هلا.3 در ایلن موقلع حسلاس سرنوشت سلاز، کله با ماه 
مبلارك رمضلان نیلز مصلادف اسلت، باید اجتماعلات در مسلاجد و محافلل مذهبی هر 
چله بیشلتر و باشلکوه تر برپلا شلود، و اهلل منبلر و خطبلای محتلرم بله روشلنگری و 
سلازندگی هلر چله بیشلتر قیام و اقلدام نماینلد، و توطئله خیانتلکاران و وابسلتگان به 
اجانلب را خنثلی نماینلد، و نهضلت اسلالمی عظیلم را حفظ نملوده و به پیلش ببرند؛ و 

ملّلت شلریف بلا اجتماعلات خود قطلع طملع اجانلب و مفتخلوار را بنمایند.4

جوان هایي که شب های قدر در مساجد گرد هم آمدند، این رابطه را حفظ کنند؛ «
آن جوان هایلي کله شلب های قلدر در مسلاجد، حسلینیه ها و حرم های مطهلر گرد هم 
آمدنلد، گریله کردنلد، دعا خواندند، قرآن سلر گرفتنلد، احیاء گرفتند و دل هایشلان را با 
نلور محبلت الهلی نورانلی کردند، این رابطله را حفظ کننلد، کله از آن بهره مند خواهند 
شلد. إن شلاء اهلل در طلول زمان، در سلال های دیگلر، روز به روز این رابطه بیشلتر خواهد 
شلد؛ انسلان از ایلن راه هسلت که به کملال مطلوب و غایلت خلقت خود دسلت خواهد 

یافلت. موفقیلت در همله میدان هلای زندگی هم به همین وابسلته اسلت.5
1   . بیانات در اولین روز ورود به ساري 1374/07/22.

2   خطبه هاي نماز عید سعید فطر 1388/06/29.
3   .صحیفه امام، ج 8، ص: 361.
4   .صحیفه امام، ج 9، ص: 26.

5   . خطبه های نماز عید سعید فطر  02/ 08/ 1385.
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انسان چقدر لذت می برد که می بیند به ابتکار مردم، افطارهای بی نام و نشان در مساجد  «
داده مي شود؛

ایلن افطاری هایلی که در شلهرهای مختلف انسلان می شلنود که افراد خّیر در مسلاجد، 
در معابلر عموملی جملع می شلوند، افطلاری فراهلم می کننلد، ملردم افطلار می کننلد، 
کارهلای بسلیار خوبلی اسلت؛ مایله صفلا و صمیمیلت و نزدیکلی و در واقلع حلّق ملاه 
رمضلان را ادا کلردن اسلت، کله یکلی از حقلوق ماه رمضلان، همیلن نیکی به بلرادران، 

همراهلی بلا نزدیلکان، با بلرادران مسللمان و کملک به یکدیگر اسلت.1
انسلان چقلدر للذت می برد کله می بیند در شلب والدت املام مجتبلیg در نیمه ماه 
رمضلان، بلاالی سلر یلک نانوائی تابللو زده اند که امشلب به عشلق امام حسلنg، نان 
از ایلن نانوائلی صلواتلی اسلت؛ هرکله می خواهلد بیایلد نلان ببلرد. ایلن انفاق هایی که 
در افطارهلا - افطارهلای بی نلام و نشلان، افطارهلای در مسلاجد - به وسلیله همین گونه 
کارهلای ابتلکاری ملردم ما دادنلد، این یک درس ... اسلت، یک تمرین ... اسلت. بر خود 

سلخت بگیریم، بله دیگران انفلاق کنیم.2

مساجد را در دهه فجر فعال کنید؛ «
رابعلاً، مسلاجد را در ایلن دهله ]فجلر[ فعلال کنیلد. آقایانلی از روحانّیلت مبلارز هم در 
اینجلا هسلتند، کله می توانیلد از آن هلا کمک بگیرید. البته هر سلال مراسلمی هسلت؛ 
املا تأمین کننلده آن مقصلودی کله در ذهن خود آقایلان بوده و ما هم بله همان مقصود 
نظلر داریلم، نبلوده و یلا کمتلر بوده اسلت. بعضی از مسلاجد، خلوب بلوده و بعضی هم 
خوب نبوده اسلت. مسلاجد عمده شلهرها تهران و بقیه شهرسلتان ها باید فعال بشلوند. 
سلخنرانی و دعلوت از مسلئوالن را کنلار بگذاریلد. سلخنرانی کوتاه باشلد. یلک نفر که 

بیایلد، ده دقیقله یا بیسلت دقیقله صحبت بکند، بس اسلت.3

1   . خطبه های نماز جمعه تهران در روز هجدهم رمضان 1429، 30/ 06/ 1387.
2   . خطبه های نماز عید سعید فطر21/ 07/ 1386.

3   . بیانات در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و مسئوالن ستاد برگزاری دهه فجر11/ 10/ 1369.
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2-1-3. اقامه مجالس دعا و عزاداری در مساجد
جوانان حضور در مساجد و اقامه مجالس دعا و تضرع را جدي بگیرند؛ «

ملن بله جوانلان توصیله مي کنلم ... حضلور در مسلاجد، اقامله مجاللس دعلا و تضرع و 
فهمیلدن مفاهیلم ایلن دعاهلا را ل کله بفهمیلد بلا خلدا چله مي گوییلد و چله صحبت 

مي کنیلد ل جلدي بگیریلد.1

قدر مساجد را بدانید و آنها را هر چه بیشتر گرم  و مجهز نگه دارید؛ «
بایلد قلدر مسلاجد را دانسلت. بایلد در مسلاجد حضلور پیلدا کلرد.2 مسلاجد و محافل 

دینیله را ... هلر چله بیشلتر گلرم و مجهلز نگله دارید.3

همه مردم، به خصوص جوانان را به پر کردن مساجد و گرم نگهداشتن مراسم عزاداري  «
توصیه مي کنم؛

ایلن جانلب همله ملردم ل به خصلوص جوانلان ل را بله پلر کلردن مسلاجد و حضلور در 
نمازهلاي جمعله و جماعت و گرم نگه داشلتن مراسلم عزاداري سلاالر شلهیدان حسلین 

بلن علليg توصیله مي کنم.4

2-2. مسئولین و نهادهاي نظام  

2-2-1. لزوم اهتمام مسئولین به مساجد
از چیزهایی که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد و مسئولین به آن توجه کنند، پرداختن  «

به مساجد است؛
یکلی از چیزهایلی که حتماً بایسلتی ملورد توجه قرار بگیرد و مسلئولین محتلرم به آن 
توجله کننلد، پرداختلن بله مسلاجد اسلت ... مسلاجد ... مراکزی هسلتند که بله مردم 

1   . بیانات در اولین روز ورود به ساري 1374/07/22.
2   . بیانات در دیدار علما، طالب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دي ماه 1375/10/19.

3   .صحیفه امام، ج 2، ص: 451.
.1368/04/23 4   . پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمیني
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مي بخشلد.1 معنویت 

باید به مساجد خیلي اهتمام شود؛ «
به مساجد باید خیلي اهتمام بشود.2

حمایت از فیلمهایی که صفوف جماعت و آنها که از کار دست کشیده و به مسجد  «
مي روند را نشان می دهند ؛

نمایلش نملاز جماعلت مهجلوري بلا جملع معلدودي آن هلم از فرسلودگان بي نشلاط، 
ترویلج نملاز جماعلت نیسلت، همچنان کله پخلش صلداي اذان از رسلانه هاي صلوت و 
تصویلر، کافلي نیسلت. جوان هلاي ما هلزاران صلف جماعت پر شلور و حال در سراسلر 
کشلور تشلکیل مي دهنلد، ملردم زیلادي از آنلان کله فیلم هلاي سلینمایي در گلزارش 
واقعیت هلاي زندگلي آنلان سلاخته مي شلود، اهل نملاز و نیلاز و تهّجدنلد، حنجره هاي 
بسلیاري از روي ایملان و تعّبلد در هنلگام اذان، صلدا بله ایلن سلرود معنلوي بلنلد 
مي کننلد، گروه هلاي انبوهلي در هنلگام نملاز از کار روزانله دسلت کشلیده بله مسلجد 
رو مي آورنلد، اینهلا مي توانلد در سلاخت هاي هنلري، چهلره زیبلا و ترغیب کننلده این 

فریضله نجات بخلش را بله همله نشلان دهد.3

2-2-2. سهولت دسترسی به مسجد در محل اجتماع مردم
مسجدسازی و مسجدپردازی،در ردیف اّول اعتبارات فوق برنامه مدیران آموزش و  «

پرورش و علوم قرارگیرد؛
بله مدیلران آملوزش و پلرورش و عللوم یلادآوری می کنلم کله سلهم مسجدسلازی و 
مسلجدپردازی  بایلد در اعتبارات فعالیت هلای فوق برنامه، در ردیف اّول و بیش از سلهم 

دیگلر بخش هلای این سلرفصل باشلد.4

1   . بیانات در دیدار مسئولین اجرائی استان کرمانشاه ،28/07/1390.
2   . بیانات در دیدار با اعضاي شوراي مرکزي نمایندگان ولي فقیه در دانشگاه هاي کشور و مسئوالن دفاتر نمایندگي 1369/07/08.

3   . پیام به اجالس سراسري نماز 1380/06/15.
4   . پیام به اجالس سراسری نماز15/ 06/ 1380.
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دسترسی آسان به مسجد، نیاز ضروری مؤمنان و جوانان و نوجوانان ما است؛ «
دسترسی آسان به مسجد، نیاز ضروری مؤمنان و جوانان و نوجوانان ما است.1

در همه بناهاي عمومي و جاي  هایي که مردم در آن گرد مي آیند مسجد بنا شود؛ «
در همله بناهلاي عموملي و جلاي هایلي که هملواره به طبع حلال، مردملي در آن گرد مي 
آینلد ماننلد فرودگاه ها و ایسلتگاه هاي قطار و بندرها و عزیمت گاه هلاي خودروهاي همگاني 

و ادارات دولتلي و بوسلتان هاي شلهري و ماننلد اینها نمازخانه ها یا مسلاجدي بنا کنند.2

در جاده هاي بیاباني مسجد به قدر کافي ساخته شود؛ «
در میان جاده هاي بیاباني، مسجد به قدر کافي ساخته شود.3

در شهرهاي سر راه، در بیست و چهار ساعت، مسجد باز و آماده وجود داشته باشد؛ «
در شلهرهاي سلر راه در همه بیسلت و چهار سلاعت، مسلجد باز و آماده وجود داشلته 

باشد.4

2-3. متولیان و امام مسجد  

2-3-1.حفظ و فعال کردن مساجد
علما و ائمه جماعات با آن سنگرهایی که دارند، مردم را در سنگر حفظ کنند؛ «

علملا و ائمله جمعه و جماعات با آن سلنگرهایی کله دارند، مردم را در سلنگر حفظ کنند 
... خداونلد، همله شلما را حفظ کنلد و در این سلنگرها محکم پابرجا نگله دارد و مجالس 

را، مجاللس علزا را، دسلته جات را بله طور کامل و شایسلته ان شلاء اهلل، حفظ کنیم.5
ائمه جماعات، مساجد را محکم نگه دارند و فّعال تر کنند؛ «

1   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
2   . پیام به اجالس نماز 1371/06/16.

3   . پیام به مناسبت گردهمایي ساالنه نماز در شهر زنجان 1375/06/31.

4   . پیام به مناسبت گردهمایي ساالنه نماز در شهر زنجان 1375/06/31.
5   . صحیفه امام، ج 17، ص: 61.
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ائمله جماعلت بایلد ایلن مسلاجد را محکم نگله دارند.1 ائمله محترم جماعات، مسلاجد 
را از همیشله فّعال تلر کنند.2

3-2-2. برنامه ریزی برای اداره بهتر و پیشرفت مساجد
باید از سوي علما و مسئوالن روحاني، نظمي براي مساجد به وجود آید؛ تا خوب اداره  «

شوند؛

مسلاجد و حسلینیه ها و مجاللس علزاداري را بایسلتي خلوب اداره کلرد. بایلد از سلوي 
خلود علملا و مسلئوالن روحانلي، نظملي بلراي ایلن مراکلز به وجلود آید.3

روحانیون و ائمه جماعات برای مساجد برنامه ریزی کنند؛ «
ملا بایلد برای مسلاجد برنامه ریزی کنیم. غیلر از خود علما و روحانیلون و ائمه جماعات، 

چه کسلی بایلد برنامه ریزی کند؟4

براي تحّول بخشیدن و پیشرفت دادن به مساجد باید برنامه ریزی کرد  «
ملا بلا مسلاجد و مجاللس تبلیلغ چله کرده ایلم و چله می خواهیم بکنیلم؟ این سلؤالی 
اسلت کله ملا بایلد از خودمان بکنیلم ... مسلاجد که فقط در و دیوار نیسلت. این سلؤال 
واجبلی اسلت کله ما باید از خودملان بکنیم، و اگر نکنیلم، دیگران از ما سلؤال می کنند 
کله شلما بلرای تحّول بخشلیدن و پیشلرفت دادن به مسلاجد چه کارهایلی می خواهید 

بکنیلد و چله برنامه هایی در پیلش دارید.5

مسئولین مساجد مراقب باشند برنامه های جنبی جوری نباشد که با خلوت معتکفین  «

منافات پیدا کند؛

1   .صحیفه امام، ج 13، ص: 12.
2   . پیام به اجالس نماز 1376/07/07.

3   . سلخنراني در دیلدار بلا اعضلاي جامعله روحانیلت مبلارز و مجملع روحانیون مبلارز تهران، علملا و ائمه جماعلت و جامعه وعلاظ تهران و 
اعضلاي شلوراي هماهنگي سلازمان تبلیغات اسلالمي، در آسلتانه ماه محلرم 1368/05/11.

4   . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ماه مبارك رمضان 14/ 12/ 1370.

5   . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ماه مبارك رمضان 14/ 12/ 1370.
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اگرچله کله اجتماع هزاران نفر در جاهای مختلف یک فرصت خوبی اسلت و شلنیده ایم 
بعضلی از مسلئولین مسلاجد، در ایلن فرصت هلا برنامه هلای جمعی  می گذارنلد که مثاًل 
افلراد، بیشلتر اسلتفاده بکننلد؛ لکن ملن می خواهم عرض بکنلم ایلن برنامه های جنبی 

مراکلز اعتلکاف، جوری نباشلد که با خلوت هرکلدام از معتکفین منافلات پیدا کند.1

3-2-3.اهتمام به ابعاد تبلیغی،آموزشی و فرهنگی - هنری
اگر امام جماعت مصلحت دانست مي تواند از وسایل تبلیغاتي جدید استفاده کند؛ «

 ملن نمی گویم حتماً بیاییم در مسلاجد از وسلایل و دسلتگاه های تبلیغاتلِی جدید مثل 
فیللم و این طلور چیزهلا اسلتفاده کنیلم حلاال اگلر در موردی املام جماعتلی مصلحت 
دانسلت، بحلث دیگلری اسلت املا ملن علرض می کنم کله همان شلیوه گذشلته را هم 

می تلوان بلا محتلوای بهتر ادامله داد؛ ایلن کار را بایلد بکنیم.2

در هر محل، میان مسجد و مراکز آموزشی همکاری و پیوند تعریف شده و شایسته ای  «
برقرار گردد؛

 میلان مسلجد و مراکلز آموزشلی در هلر محلل، هملکاری و پیونلد تعریلف شلده و 
شایسلته ای برقلرار گلردد. 3

روحانی مسجد با همکاری بسیج، کانون های فرهنگی-هنری مساجد را مؤثر کنند؛ «
ملن سلفارش مي کنلم که کانون های فرهنگی ل هنری مسلاجد را فراملوش نکنید؛ البته 
بلا هملکاری بسلیج ... روحانلی مسلجد ...بلا همکاری بسلیج، ایلن کانون هلای فرهنگی 
ل هنلری مسلاجد را مؤثلر کنیلد، برایلش کار کنید. بنشلینید فکر کنیلد، مطالعه کنید 
و سلخنی کله متناسلب بلا نیلاز آن جوانی اسلت که آنجلا حضور پیلدا مي کنلد، فراهم 
کنیلد. مطالعله کنیلد. کتاب هایلی وجلود دارد کله مي شلود از ایلن کتاب هلا اسلتفاده 
کلرد. کتاب هایلی هسلت؛ برویلد بپرسلید، تحقیلق کنید از کسلانی که اهلش هسلتند. 

.1387 /04 /26 g1   . دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میالد حضرت علی
2   . همان.

3   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
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خودتلان را مجهلز کنیلد، مسللّح بله سلالح معرفلت و اسلتدالل کنیلد، بعلد بله ایلن 
کانون هلای فرهنگلی ل هنلری برویلد و پذیلرای جوان ها باشلید. 1

2-4. نیروي مقاومت بسیج  
مساجد را رها نکنید و مساجد را مسجد نگه دارید؛  «

مسلاجد را رهلا نکنیلد. نیلروي مقاومت بسلیج، بهترین جایلي که دارد، همین مسلاجد 
اسلت. منتها مسلاجد را مسلجد نگه دارید.2

نماز را به جماعت در مسجد بخوانید و در مراسم دیني مسجد و تبلیغات آن شرکت  «
کنید؛

 اول وقلت، نملاز را بله جماعلت، پشلت سلر پیش نماز هر مسلجدي که در آن هسلتید، 
بخوانیلد. در مراسلم دینلي مسلجد و تبلیغات آن شلرکت کنید. در مراسلم دعلا و قرآن 

و مراسلم مذهبي شلرکت کنید. 3

با امام جماعت و عبادت کنندگان مسجد، صمیمي باشید و این صمیمیت را بیشتر  «
کنید؛

بلا املام جماعت مسلجد، بلا عبلادت کنندگان مسلجد و بلا مؤمنیني که در مسلجدند، 
برادرانه صمیمي باشلید  ل که بحمداهلل هسلتید ل  و آن را حفظ کنید و بیشلتر کنید.4

شما و امام جماعت مشترکاً مسجد را حفظ کنید؛ «
 شما و امام جماعت آن مسجد  ل هر کس که هست ل  مشترکاً مسجد را حفظ کنید.5

حضور روحیه های بسیجی باید محیط مسجد را زنده، پرنشاط،آینده پو و لبریز از امید  «

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.
4   . بیانات در دیدار فرماندهان »بسیج« سراسر کشور 1371/08/27.
5   . بیانات در دیدار فرماندهان »بسیج« سراسر کشور 1371/08/27.
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سازد؛
 حضلور جوانلان و روحیه های بسلیجی باید محیط مسلجد را زنده و پرنشلاط و آینده پو 

و لبریز از امید سلازد.1

2-5. حوزه هاي علمیه و روحانیون  
حوزه هاي علمیه، روحانیان را براي مدیریت خردمندانه و مسئوالنه و عاشقانه در  «

مسجد آماده نمایند؛
مدیریت محتوایي و معنوي مسلجد که بر دوش روحاني مسلجد اسلت باید خردمندانه 
و مسلئوالنه، و حتلي عاشلقانه باشلد. حوزه هاي علمیه بلراي آماده سلازي روحانیاني در 

اینتلراز، وظیفه اي ذاتلي و طبیعي دارند.2

حوزه های علمیه و مراکز رسیدگی به امور مساجد در همه جا باید امامان جماعت را  «
یاری دهند؛

 اماملان جماعلت بایلد آماده سلازی خویش برای طبابلت معنوی را وظیفله حتمی خود 
بداننلد و مراکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد و حوزه هلای علمیله در همه جلا ... ]امامان 

جماعت[ را یلاری دهند.3

علماي دیني و فضال، امامت مسجد را وظیفه اي بزرگ بشمرند؛ «
علماي دیني و فضال ... امامت در مسجد را نیز وظیفه اي بزرگ بشمرند.4

علماي دیني و فضال به عمران معنوي مساجدي که در آنها نماز جماعت اقامه نمي شود،  «
بپردازند؛

علملاي دینلي و فضالیلي کله در بخش هلاي گوناگلون دولتلي بله خدماتلي اشلتغال 

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

4   . پیام به اجالس نماز 1377/06/18.
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دارنلد، شایسلته اسلت که به عملران معنوي مسلاجدي کله در آنها نماز جماعلت اقامه 
نمي شلود، بپردازنلد.1

فضالیی که در بخش های گوناگوِن دولتی مشغولند، امامت در مسجد را وظیفه ای بزرگ  «
بشمرند؛

علملای دینلی و فضالیی کله در بخش های گوناگلوِن دولتی به خدماتی اشلتغال دارند، 
... امامت در مسلجد را نیز وظیفه ای بزرگ بشلمرند.2

فضالیي که براي فراگیري علم به قم رفته اند به شهرهاي خود بروند و مساجد را آباد  «
کنند؛

]فضالیلي کله بلراي فراگیلري عللم به قلم رفته انلد[ بیاینلد هجلرت کنند، یلا اگر هم 
به کلّلی نمی آینلد، در ایلام خاص بیایند. سلالی دو ماه، سله ملاه، چهار ملاه اینجا بیایند. 
بیلن ملردم برونلد، به روسلتاها برونلد، به شلهرها بروند، مسلاجد را آباد کننلد. بنابراین 

مسلئله علم، مسلئله مهمی است.3

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

آقایلان سلعی کنیلد در دانشلگاه پرچلم اسلالم را بلاال ببریلد؛ تبلیغات مذهبلی بکنید؛ 
مسلجد بسلازید؛ اجتماعاً نملاز بخوانید؛ تظاهر به نملاز خواندن بکنیلد. وحدت مذهبی 

است.4 الزم 

من تکلیفم را باید ادا کنم و به شما دانشگاهي ها بگویم بروید مساجد را پر کنید؛ «
ملن تکلیفلم را بایلد ادا کنلم، بله شلما بگویلم. شلما دانشلگاهي ها، شلما دانشلجوها، 

1   . پیام به اجالس نماز 1377/06/18.
2   . پیام به اجالس نماز18/ 06/ 1377.

3   . بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سّنت کرمانشاه، 20/07/1390.
4   . صحیفه امام، ج 1، ص: 267.
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همه تلان مسلاجد را برویلد پلر کنیلد. سلنگر اسلت اینجلا. سلنگرها را بایلد پلر کلرد.1

منافات ندارد که دانشگاهی باشید و مسجد هم بروید ؛ «
هلم دانشلگاه ها را حفلظ کنیلد، هلم مسلاجد را حفلظ کنیلد، منافلات بلا هلم نلدارد. 

دانشلگاهی باشلید، مسلجد هلم برویلد. مسلاجد را هلم تعمیلر کنیلد.2

مسجِد دانشگاه ها و مدارس، جایگاه امن و صفا باشد؛ «
در دانشلگاه ها و دیگلر مراکلز انسلاني انبلوه، مسلجد مي توانلد جایگاه امن و صفا باشلد، 
و املام جماعلت، غمگسلاري و راهنمایلي و همدللي را در کنار اقامه نملاز، در آن مهبط 

رحملت و هدایلت الهي بله نمازگلزاران هدیه کند. 
مجاملع دانشلجویي و دانش آملوزي در آن صلورت، جّذاب تریلن مرکلز تجملع خلود را 
مسلجد دانشلگاه و مدرسله خواهنلد یافت و پایلگاه تقوا، پایلگاه فّعالیت جوانلان خواهد 

3 شد.

1   .صحیفه امام، ج 12، ص: 393.

2   .صحیفه امام، ج 12، ص: 501.
3   . پیام به اجالس سراسري نماز 1381/06/16.
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1. منزلت و جایگاه 

1-1.اهمیت پیش نماز و پیش نمازی  
به سّنت پیش نمازي، خیلي معتقدم؛ کار خوب، مؤثر، پرفعالیت و پرتالشي است؛ «

ملن به این سلّنت پیش نملازي، خیلي معتقدم. شلاید بعضي هلا هم واقعاً قبول نداشلته 
باشلند؛ املا خلود من چلون مّدت هلا پیش نماز بلوده ام و پیش نملازي کلرده ام، مي دانم 
کله پیش نملازي، چقلدر کار خلوب و مؤثر و پرفعالیت و پرتالشلي اسلت. غالباً کسلاني 
کله پیش نملازي نکلرده انلد، نملي داننلد پیش نملازي یعنلي چله! بعضي ها هلم که در 
مسلجد نملازي خواندنلد و فلوري بیلرون دویدنلد و دنبلال کار دیگري رفتنلد، آنها هم 

طعلم پیش نملازي را نمي فهمند.1

اگر خللی در موقعیت ائمه جماعت وارد شود، اجانب چپاولگر به آمال خود خواهند  «
رسید؛

کلراراً سلفارش علملای اعلالم و ائمله جماعلت محتلرم و خطبلای ارجمنلد و سلایر 
1   . بیانات در دیدار با اعضاي شوراي مرکزي نمایندگان ولي فقیه در دانشگاه هاي کشور و مسئوالن دفاتر نمایندگي 1369/07/08.
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خدمتگلزاران بله شلریعت مطهلره را نملوده ام. الزم اسلت ملّلت معظلم بدانلد کله اگلر 
خدای نخواسلته خللی در موقعیت این جماعت  ل که پاسلداران اسلالم و قرآن هسلتند  
ل وارد شلود، اجانب چپاولگر به آمال خود خواهند رسلید و رشلته امور از دسلت خواهد 
رفلت. روشلنگری ایلن قشلر محترم بلود که ملّلت را با روحیه اسلالمی به هیجلان آورد. 
خدملت ایلن طبقله را نبایلد فراموش کلرد و اکنون نیز بلا کمک این طبقه اسلت که در 

تملام کشلور، اوضلاع رو به آرامش اسلت.  1

امروز اسالم به شما ائمه جماعات که شاخص و اولی  هستید، سپرده شده است؛ «
روحانیلون در هلر جلا کله هسلتند، چه ائمله جمعله و چه ائمله جماعات و چه کسلان 
دیگلری کله مشلغول شلغل روحانلی هسلتند، اسلالم املروز بله ملّت ملا و به شلما که 
شلاخص هسلتید و اوللی  هسلتید سلپرده شلده اسلت. ملا املروز همله پاسلدار اسلالم 

2 هستیم.

امروز اسالم در دست ائمه جماعت و دیگر روحانیون امانت است؛ «
روحانیلون در سرتاسلر کشلور، چه جوان ها کله در میدان ها می روند و فلداکاری می کنند 
و چله آن هایلي کله در ملدارس مشلغول تحصیل علوم هسلتند و چه آنهایي که مشلغول 
بله تدریلس هسلتند و چله آنهایي کله ائمه جمعله و جماعات هسلتند و چله آنهایي که 
در دادگاه هلا و مقاملات قضایی هسلتند و چله آنهایي که در کمیسلیون ها و جاهای دیگر 

هسلتند، توجه کنند که اسلالم در دسلت شلما طایفه بالخصوص امانت اسلت. 3

1-2.نقش تاثیرگذار ائمه جماعت  
روحانی پرهیزگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، روح و مایه  حیات مسجد  «

است؛

1   . صحیفه امام، ج 6، ص: 264.
2   . صحیفه امام، ج 13، ص: 435.
3   . صحیفه امام، ج 14، ص: 188.
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روحانی پرهیزگار، خردمند، کارشلناس و دلسلوز در مسلجد، همچون پزشلک و پرستار 
در بیمارسلتان، روح و مایه حیات مسلجد است.1

ائمه جمعه و جماعت پدر مّلت هستند؛ «
ائمله جمعله، ائمله جماعلت، روحانیلون محتلرم، اینهلا بایلد توجه بله این معنا داشلته 

باشلند کله اینها پلدر هسلتند از بلرای ملّت. 2

آنچه مردم را مجتمع می کند همین ائمه جماعت و جمعه هاست؛ «
آنچله ملردم را مجتملع می کنلد همیلن ائمه جماعلت و جمعه هاسلت. شلما در کرمان 
و دیگلران در سلایر شلهرها سلعی کنیلد مسلائل خودتلان را مطلرح کنید و بلا یکدیگر 
تفاهلم داشلته باشلید، ملردم هلم کله در صحنله حاضلر و ناظرنلد، دیگلر هیچ ترسلی 

3 نیست.

مدیریت محتوایي و معنوي مسجد بر دوش روحاني مسجد است؛  «
مدیریت محتوایي و معنوي مسجد... بر دوش روحاني مسجد است.4

1-3. لزوم توجه مردم به ائمه جماعت  
ائمه جماعت در مساجد را محترم و مهم بشمارید؛ «

 امامت جماعت در مسلاجد را محترم بشلمارید، مهم بشلمارید. کسلانی که شایسلتگی 
دارنلد، امامت مسلاجد خیلی مهم اسلت.5

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

1   . پیام به نوزدهمین اجالس سراسری نماز20/ 07/ 1389.
2   . صحیفه امام، ج 19، ص: 250.
3   . صحیفه امام، ج 16، ص: 260.

4   . پیام به بیستمین اجالس سراسري نماز،19/ 07/ 1390.
5   . در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی،1391/07/19.
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ملن در جوانلی در یکلی از شلهرهای اینجا وقتی کله رفتم دیدم کله  ل محالت، محالت 
معلروف رفتلم دیلدم کله ل  ملردم اینجا صالحنلد. فلرق دارند بلا جاهای دیگلر. خوبند 
مردمشلان. کلم در آنهلا پیدا می شلود که منحرف باشلد. بعد که توجه پیلدا کردم دیدم 
کله عاللم آنجلا  ل آن وقتلی که من بلودم ل  عالم آنجلا عالم خوب، علملای آنجا علمایی 
بودنلد کله خیللی خلوب بودنلد. ملردم چشمشلان و گوششلان و همه هوششلان توجه 

دارد بله اینکله ایلن آقا! ایلن امام جماعلت، این چه جور اسلت. 1

1   .. صحیفه امام، ج 11، ص: 250.
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2. آسیب ها و چالش ها

2-1. آفات  

1-2-1. کوتاهی و ضعف در وظایف اصلی
متأسفانه حضور روحاني در مسجد و انجام وظیفه پیش نمازي مسجد ضعیف شده است؛ «

ملا بایلد صبح هلا و ظهرهلا و شلب ها برویلم و با ملردم نملاز بخوانیلم؛ ایلن اّولی ترین و 
ضروری تریلن کار ملا در مسلاجد اسلت ...اینکله ظهلر بشلود، از ظهلر یلک سلاعت هم 
بگلذرد، کسلی در خیابلان راه بلرود، املا احسلاس نکنلد کله ظهر شلده اسلت، آیلا این 
قضیله بلا آن ادعلا می سلازد؟! اگلر ملا مسلاجد را گرم نگله نداریلم، در مسلاجد حضور 
نداشلته باشلیم و در حلّد تلوان و املکاِن یلک روحانلی و پیش نملاز به مسلجد نرسلیم، 
چطلور می توانیلم توقلع کنیلم که به هنلگام اذان ظهلر ملردم دّکان هاشلان را ببندند و 
بیاینلد پشلت سلِر ملا نملاز بخوانند؟! ملا بایلد آنجا باشلیم تا زمینله برای آملدن مردم 
فراهلم بشلود. البتله آملدن مردم هلم تبلیغات و گفتلن می خواهد؛ اما زمینله و مقتضی 
آن، عبلارت از حضلور ما در آنجاسلت، که متأسلفانه ضعیف شلده اسلت؛ ملا باید این ها 
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را علالج کنیم.1

با روحانیوني که در یك اداره اي مشغول کار مي شوند، در حالي که پیش نماز مسجد هم  «
هستند، مخالفم؛

ملن بلا روحانیونلي کله در یلک اداره اي مشلغول کار مي شلوند، در حالي کله پیش نماز 
فلالن مسلجد هلم هسلتند، مخالفلم؛ چلون یلک روز در هفتله، دو روز در هفتله، سله 
روز در هفتله بلراي اقامله نملاز جماعلت بله مسلجد نملي رونلد. ملي گوییم چلرا؟ مي 
گویلد گرفتار شلدم؛ سلرم شللوغ بود. یلا مي رود نملاز، ولي دیلر مي رود؛ ملردم در صف 
جماعلت منتظلر نشسلته انلد؛ حلاال آقلا بعلد از مدتلي دوان دوان ملي آیلد؛ گاهي یک 

کیلف سامسلونت هم دسلتش اسلت! من بلا ایلن روش موافق نیسلتم.2

اگر ائمه جماعت وظایفی که محول به آنهاست را فراموش کنند، کم کم مّلت از آنها جدا  «
می شوند؛

چنانچله بیلن روحانیلون، تمام طبقاتی که روحانّیت شلامل آنهاسلت، از علملا و فقها، از 
محصلیلن، از خطبلا، ائمله جماعلت، همه اینها، اگلر آن وظایفی که محّول به خودشلان 
اسلت، آن وظایلف را فراملوش کننلد، و یک راه دیگلری که محّول به آنها نیسلت بروند، 
ایلن هلم یلک خالف نظمی اسلت، و این خلالف نظم موجب این می شلود که اوالً شلما 
را در بیلن ملّلت یک جلور دیگلری، غیر از آنکه واقعیت هسلت معرفی کننلد و ملّت را از 
شلماها کلم کلم جدا کننلد. همین مسلئله ای کله در اوایلی که رضلا خان آملد و کودتا 

کرد و بعد مسلتقر شلد، هملان برنامه ها دارد حاال شلروع می شلود.3

اگر ائمه جماعات در عمل شخصي کوتاهي کنند، ایمان مردم به روحانیت و اسالم  «
سست خواهد شد؛

آقایانلی کله در شلهرها بله تدریلس، یلا اماملت جمعله، یلا اماملت جماعلات ، یلا منبر 

1   . سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور در آستانه ماه مبارك رمضان 14/ 12/ 1370.
2   . دیدار با روحانیون 1385/08/17.

3   . صحیفه امام، ج 13، ص: 9.
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مشلغولند ... ]بداننلد[ اگلر خلدای نکلرده ملا در تکلیلف ]شلخصي درعمل[ ... سسلتی 
کنیلم و کوتاهلی بخلرج بدهیلم، ایملان ملردم بله معنویلت روحانّیلت سسلت خواهلد 
شلد.1 اگلر خدای نخواسلته در منبر شلما چیلزی بگویید کله خودتان عاملش نیسلتید 
و مسلجد چیلزی بگوییلد کله خودتلان بلر خالف او عملل می کنیلد، مردم دلهاشلان از 
شلما منصلرف می شلود و ایلن کم کم موجب شکسلت اسلالم می شلود و این بله عهده 

همه ماسلت .2

منش روحاني مسجد نباید فرماندهي باشد و با امر و نهي و پسرو و پیشرو رفتار کند؛ «
منلش روحاني نباید فرماندهي باشلد؛ هرچند تشلریفات فرماندهلي اصاًل مردمي محض 
اسلت. شلما فلرض کنیلد در فلالن محلله تهلران یلا هلر شلهر دیگلري پیش نملاز یک 
مسلجد هسلتید. پیش نملاز یک مسلجد چگونله رفتار ملي کند؟ بلا امر و نهي و پسلرو 

و پیشلرو رفتلار ملي کنلد؟ اگر بکنلد، مردم بله نملازش نمي آیند. 3

نباید بین روحانی و بسیج مسجد، اختالف به وجود آید؛ «
بد است که بین روحانی مسجد و بسیج مسجد، اختالف به وجود بیاید.4

ائمه جماعات بر سر یك چیزهایی که مربوط به نفسانیت است نزاع نکنند؛ «
بله ملردم، به دسلتجات مختلف، بله همه ائمه جمعله، ائمه جماعات، روحانیون سراسلر 
کشلور و سلایر قشلرها ایلن معنا توصیه بشلود که در سلر یلک چیزهایی کله مربوط به 
نفسلانیت اسلت نلزاع نکنند. آن طور نیسلت کله بعضی نزاع ها مربوط به اسلالم باشلد، 
بله خلدا باشلد. بلرای خلدا انسلان نمی شلود اهانلت کنلد به مؤملن، بلرای خدا انسلان 
نمی شلود که کشلف سلتر مؤمن بکند، این ها همه برای این اسلت که نفسلیت انسلان 

این جوری اسلت.5

1   . سخنرانی در جمع علما و روحانیون استان لرستان 30/ 05/ 1370.
2   .صحیفه امام، ج 17، ص: 494.

3   . بیانات در دیدار مسئوالن عقیدتي، سیاسي نیروي انتظامي 1383/10/23.
4   . در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی،1391/07/19.

5   . صحیفه امام، ج 20، ص: 300.
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1-2-2. تضعیف انقالب و نظام اسالمی
ائمه جماعات توجه کنند که در رفتار،کردار و گفتارشان چیزهایی که مضر به جمهوری  «

اسالمی است  نزنند؛ 
ائمله جمعله و جماعلات و روحانیلون دیگلری کله بلا ملردم سلرو کار دارنلد ... توجله 
بکننلد بله اینکله این جمهلوری اسلالمی ربطش به آنهلا بیشلتر از دیگران اسلت و این 
جمهلوری اسلالمی اگلر از  ل خلدای نخواسلته ل  یک نفلر روحانی صدمه ببیند، بیشلتر 
از دیگلران مؤاخلذه دارد. بایلد آقایلان توجله بکننلد، در رفتارشلان، در کردارشلان، در 

گفتارشلان؛ چیزهایلی کله مضلر بله حال جمهلوری اسلالمی ]اسلت [ نزنند.1

از ائمه جماعات قابل پذیرش نیست که بگویند، انقالب به اینجا رسیده و دیگر ما  «
بي طرف باشیم وکنار برویم؛

املروز آن چیلزی کله وظیفله همله ملّت ما هسلت و ایلن وظیفله بلر دوش روحانییون 
بیشلتر اسلت و بر دوش خطبای اسلالم  ل گویندگان ل  هم بیشلتر اسلت، این اسلت که 
کوشلش کننلد کله باقلی بماند ایلن جنبلش و جلو بلرود. توده هلای ملردم آن طور که 
مالحظله می کنیلد، حاضرنلد بلرای پذیرایی حرف هایی کله گفته می شلود از روحانیون 
یلا از خطبلا. و لهلذا، حّجلت بلر روحانیون و بلر خطبا و بر گوینلدگان، بلر ائمه جماعت 
و همله قشلرهای روحانلی از طرف خلدا، تملام اسلت. شلما در زملان محّمدرضلا و رضا 
علذر داشلتید کله ما چله بکنیم؟ ما کله با دسلت خاللی نمی توانیم به جنگ مسللّحانه 
اینهلا برویلم. ملردم هلم کله به ما گلوش نمی دهند کله ما حلرف بزنیم. حرف هلا را هم 
نمی گذارنلد گفتله بشلود. اینهلا عذرهایی بود کله در آن وقلت بود، لکن املروز این عذر 
هسلت؟ پیلش خدا پذیرفته اسلت؟ املروز گویندگان، نویسلندگان، علملا، در هر جا که 
هسلتند، پذیرفتله اسلت از آنهلا که ایلن انقالب اسلالمی به اینجلا که رسلیده، دیگر ما 

بي طرف باشلیم، کنلار برویم؟2

1   . صحیفه امام، ج 16، ص: 415.

2   . صحیفه امام، ج 15، ص: 327.
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ائمه جماعات توجه داشته باشند که اگر دخالت های بیجا انجام دهند، جمهوری اسالمی  «
لکه دار می شود؛

همله آقایانلی کله در هلر جلای از ایلن کشلور هسلتند و صدای ملن را می شلنوند، چه 
از طبقله علملا و ائمله جماعلات و جمعله و چله از طبقله خطبلا  ل کله آنها هلم از علما 
هسلتند ل  و کسلانی کله در بلالد  ل از روحانیلون ل  متصلّدی ایلن املور هسلتند، توجه 
بله ایلن معنلا داشلته باشلند کله امروز آبروی جمهوری اسلالمی به دسلت شلما بسلته 
اسلت. اگلر  ل خلدای نخواسلته ل  یلک دخالت هلای بیخود و بیجلا، یک کارهایلی که از 

روحانیلون صحیلح نیسلت، انجلام بدهیلد، این جمهلوری اسلالمی لکه دار می شلود.1

اگر ائمه جماعت، قدم و کالمی بر خالف مصالح اسالم بردارد، معاقب است؛ «
اگلر ائمله جمعله و ائمله جماعت و کسلانی کله در این جمهلوری اسلالمی از روحانیین 
مشلغول یلک کاری هسلت، اگلر  ل خدای نخواسلته ل  یک قدمی، یلک کالمی بر خالف 
مصاللح اسلالم بلردارد، معاقلب اسلت....متصدیان همله املور کله مشلغول بله خدملت 
هسلتند، اگر ل خدای نخواسلته ل  یک خالفی در کار باشلد و لو اشلتباهاً باشلد، باید با 
کملال دّقلت مالحظله کننلد و مداقه کنند کله مبادا یلک مطلبی واقع بشلود بر خالف 

آنچله کله باید واقع بشلود.2

ائمه جمعه و جماعات کوشش فرمایند از هر سخنی که موجب نگرانی و تفرقه شود  «
خودداری نمایند ؛

ائمله جمعله و جماعلات  ل ایّدهلم اهلل تعاللی ل  در خطبه هلا و منابلر و سلایر گویندگان 
کوشلش فرماینلد کله آرامش در کشلور برقرار باشلد و از هر سلخنی کله موجب نگرانی 

ملردم و تفرقه شلود خلودداری نمایند.3

1   . صحیفه امام، ج 16، ص: 348.

2   . صحیفه امام، ج 16، ص: 279.

3   . صحیفه امام، ج 14، ص: 202.
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اگر از مسئول دولتي مطلبی که بر خالف ذائقه شما یا اسالم است صادر شود، تضعیف  «
نکنید، نصیحت کنید؛

ائمله جماعلات ... توجه به این معنا داشلته باشلند که ... مأمورینی کله از دولت می آیند، 
در همله جلا، مأموریلن دولت اسلالمی هسلتند. اگر  ل خلدای نخواسلته ل  از یک مأمور 
کله ملن حیلث اینکه درسلت اطالع بلر مسلائل ندارد یلا اشلتباه می کند، یلک مطلبی 
کله بلر خلالف ذائقله شماسلت یلا بر خلالف مسلائل اسلالمی اسلت، از او صادر بشلود، 

مقابلله نکنید، تضعیلف نکنیلد، او را نصیحت کنید.1

2-2. توطئه ها  
سلطه گران در بالد اسالمي با جدا کردن مردم از امام جماعت مي خواهند مّلت ها را  «

تحت سلطه در بیاورند؛
اینهلا بلا مطالعه هلای طوالنلی کله از ملردم شلرق و مسللمانان و بلالد اسلالمی دارند و 
داشلته اند، و کارشلناس های آنهلا در ایلن بالد اسلالمی با شلکل های مختللف آمده اند و 
مطالعله کرده انلد و بررسلی کرده انلد، این را یافتند که توده های مسللمین بلا روحانیین 
نزدیکنلد، و روحانییلن در آنهلا نفلوذ دارند. در هر شلهری ماّلی آن شلهر، امام جماعت 
آن شلهر بلا ملردم روابلط دارد و ملردم از او حرف شلنوی دارنلد، پس اگلر بخواهند این 
ملّلت را بشلکافند و تحلت سللطه بیاورنلد باید ملردم را از ایلن روحانیین جلدا و آنها را 

از آنها جلدا کنند.2

انحراف ائمه جماعات موجب می شود مخالفان دائماً انحرافات را بگویند و مردم را نسبت  «
به علما اغفال کنند؛

امانلت ]اسلالم[ بله دسلت ماهاسلت چنانچه بله ایلن امانت خیانلت بکنیلم؛ خیانت به 
اسلالم اسلت خیانلت به احلکام نورانی خداسلت؛ و خیانت بله ملّت های ضعیف اسلت... 
روحانیلون در سرتاسلر کشلور...و چله آنهایلي که ائمه جمعله و جماعات هسلتند و چه 

1   . صحیفه امام، ج 16، ص:  348.
2   . صحیفه امام، ج 12، ص: 330.
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آنهایلي کله در دادگاه هلا و مقاملات قضایلی هسلتند و چله آنهایي که در کمیسلیون ها 
و جاهلای دیگلر هسلتند، توجله کننلد کله... انحلراف شلما ولو بعضلی از شلما موجب 
می شلود کله اشلخاصی که با شلما و با اسلالم دشلمن هسلتند بلا قلم های خودشلان و 
گفتلار خودشلان به شلما حملله کنند و یک مطللب را بزرگ کنند: مجاهدات شلما یک 
کلمله  از آن گفتله نشلود، لکلن انحراف شلما دائماً گفته بشلود و به گوش ملردم خوانده 

بشلود؛ ملردم را از مجاهدات شلما اغفلال کنند.1

1   . صحیفه امام، ج 14، ص: 188.
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3.شاخص ها و ویژگي ها

3-1. الگو و سرمشق  
ائمه جماعت در کیفیت و کمّیت نمازهای فریضه و نافله سرمشق دیگران باشند؛ «

ائمله جماعلت ... ماننلد اصحاب معلروف ائمه در کیفیلت و کمّیلت نمازهای فریضه 
و نافله سرمشلق دیگران باشلند. 1

اگر امام جماعت،آقای وارسته ای باشد و توجه به دنیا نداشته باشد، مردم از او تبعّیت  «
می کنند؛

 اگلر ایلن املام جماعت و آقا، آقای وارسلته ای باشلد، توجه به دنیا نداشلته باشلد، توجه 
بله خلدا داشلته باشلد، ملردم تبعیلت از او می کننلد. از این جهلت یک تکلیلف زاید بر 

همله تکالیف به عهلده طبقه روحانیین اسلت. 2

1   . پیام به نهمین سمینار نماز18/ 06/ 1378.
2   . صحیفه امام، ج 11، ص: 250.
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ائمه جماعت خیلي توجه داشته باشند که ترک اولي نکنند؛ «
آنهایي کله مخالفنلد بلا روحانّیلت، می خواهنلد که یلک نقطه ضعفلی پیدا بکننلد، این 
نقطله ضعلف را بلزرگ بکننلد. اگر فلرض کنید که از یک کسلی که متکّفل قضا هسلت 
یلا از کسلی کله متکّفلل یکلی از املور اجرایی  ل مثلاًل ل  اگر هسلت، بخواهد یلا حّتی از 
ائمله جمعله و جماعلت اگلر یلک وقلت یلک چیلزی که بله خیال آنهلا خالف اسلت یا 
تلرك اوللی  هسلت، بدانند، ایلن را بزرگش می کنند، داملن به آن می زننلد، روی همین 
مقصلدی کله دارنلد که ایلن طایفه وجه  خودشلان را از دسلت بدهنلد. آقایلان باید این 
معنلا را هلم خیللی توجله بکنند کله  ل خدای نخواسلته ل  از بعلض  ل مثلاًل ل  جوان ها، 
از بعلض طلبه هلای جلوان، از بعلض علمای جلوان، یک وقلت یک چیزی کله بر خالف 
ملذاق اسلت و  ل خلدای نخواسلته ل  بلر خالف شلرع اسلت این، پیدا نشلود که اسلباب 

دسلت بشلود برای آنهایلي که می خواهنلد نگذارند این کشلور آرام باشلد.1

3-2. مربي دلسوز  
یك واجب عینی بر ائمه جماعت است و آن اینکه باید هم خود و هم شعاعی که دارند را  «

تربیت کنند؛
یلک تکلیلف الهلی بلزرگ معّینلاً بلر هلر یلک از ماسلت. نه ملِن تنهلا؛ نله آقلاِی تنها؛ 
نله شلما تنهلا؛ یلک تکلیلف الهلی بله طلور وجلوب عینی بلر همله افلراد ملا طلبه ها و 
روحانییلن اسلت و آن حفلظ خودملان؛ کله یلک وقلت قلدم خلالف نگذاریلم؛ و حفظ 
کسلانی کله با ملا رابطه دارنلد. هر کس بله اندازه خلودش؛ یکی امام جماعت اسلت آن 
جمعیلت را، یعنلی آقای یک شلهر اسلت به همان مقداری که هسلت. یکی طلبه اسلت 
و تلوی مدرسله اسلت، بلا آنهایي کله تملاس دارد. همه ملا اآلن موظفیم در ایلن  زمانی 
کله ملا مّدعی هسلتیم کله می خواهیم آن رژیم نباشلد و یلک رژیم روحانلی، یک رژیم 
انسلانی، یلک رژیم اسلالمی باشلد. اگلر در این وقت کله ما این اّدعلا را داریم کله ما آن 
رژیلم را کنلار گذاشلته ایم و می خواهیلم اسلالم را بیاوریلم روی کار، اسلالم را هلم ماها 

1   . صحیفه امام، ج 15، ص: 379.
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بایلد معرفلی اش بکنیلم، اگلر در یک همچو مقطلع از زمانی، خدای نخواسلته ملّت از ما 
یلک چیلزی دیلد کله نباید ببینلد، یک مسلائلی دید کله نباید باشلد، این اسلباب این 
می شلود کله روحانّیلت شکسلت بخلورد. با شکسلت روحانّیت، اسلالم شکسلت خورده 
اسلت. ایلن تکلیفلی اسلت که بر همه ماسلت، و هلر کدام بایلد هم شلخص خودمان را 

و هلم شلعاعی کله داریم تربیلت بکنیم.1

ائمه جماعات با دیده رحمت به نظام و متصدیان امور نظاره و با موعظه حسنه،  «
خطاکاران را تربیت کنند؛

از عملوم علملای عظیلم الشلأن و ائمه جمعه و جماعلات تقاضا دارم که بلا دیده رحمت 
و عطوفلت بله جمهلوری اسلالمی و متصدیلان املور نظلاره کننلد و بلا ارشلاد و موعظه 
حسلنه، خطلاکاران را تربیلت کننلد و کجي هلا را راسلت فرماینلد که این شلیوه انبیای 
عظلام و اولیلای خداونلد اسلت. و تأثیلر موعظه حسلنه در نفوس بسلیار زیادتر اسلت از 
عیبجویلی و بدگویلی، و ممکلن اسلت قلم هلا و زبان هلای عیبجلو در بعضلی از نفلوس 
عصیلان بیلاورد و بله جلای اثلر مثبلت و نیکلو اثلر منفی و بلد به جا گلذارد و بله جای 
اصلالح، موجلب افسلاد شلود. بایلد حضرات اعلالم بدانند که بلا وجود اشلتباه و خطا در 
متصّدیلان املور آثلار نیلک و مثبتی که در کشلور به دسلت متصّدیان و بله کمک ملّت 
عزیلز انجام گرفته بسلیار بیشلتر اسلت از اشلتباهات و خطاهلا، و چنانچه تملام قلم ها و 
زبان هلا بله ارشلاد آنلان بله کار افتلد و با دیلده رحمت و سلّنت انبیلاء با آنلان رفتار 

شلود، بلزودی بلا تأییلد خداوند رحملان، املور اصلالح و نقیصه ها مرتفع می شلود.2

3-3. پرتالش و پرکار  
پیش نمازي یعني روحاني، مسجد را واقعاً محل کار خود بداند؛ «

پیش نملازي، یعنلي آدم مسلجد را واقعلاً محلل کار خلودش بدانلد؛ قبلل از وقت، حتي 
قبلل از دیگلران، بله آن جا برود؛ اوضاع مسلجد را ببیند؛ اگر اشلکاالتي در وضع ظاهري 

1   . صحیفه امام، ج 10، ص: 24.
2   . صحیفه امام، ج 14، ص: 217.
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مسلجد هسلت، برطرف کند. 1

پیش نماز باید مسجد را خانه،جایگاه و اداره خود بداند و وقتي وارد مسجد شد،  «
»کالسمك في الماء  باشد؛

 پیش نملاز مسلجد، بایلد مسلجد را خانله خود، جایلگاه خلود و اداره خود بدانلد؛ وقتي 
وارد مسلجد شلد، »کالسلمک فلي الملاء« بایلد باشلد؛ احسلاس کنلد کله اینجلا جاي 
اوسلت و عجلله اي بلراي بیلرون رفتلن از مسلجد نداشلته باشلد؛ ایلن درسلت اسلت. 
جلسلات مذهبلي هلم همین طور اسلت. البتله در درجه اول مسلجد، بعد هلم در درجه 
بعلد، جلسلات مذهبلي و عرفیلات فراوانلي کله ملا در ایلن زمینه بحملداهلل داریلم. این 

اولیلن وظیفله ماسلت و ایلن را بایلد قلدر بدانیم.2

ائمه جماعت در تحصیل شرایط نماِز مقبول مجاهدت بلیغ کنند؛ «
ائمله جماعلت  و کسلانی که در عملل، خود مقتلدای دیگرانند، در تحصیل شلرایط نماِز 
مقبلول مجاهلدت بلیلغ کننلد.3 ائمله جماعلت ... نماز را که ده ها سلال پیلش از انقالب 
در کشلور ملا ملورد بی مهلری و تهاجم تبلیغلات گوناگون قلرار گرفته بلود، در کیفیتی 

شایسلته همگانی کنند.4

3-4. مردمي و جوان گرا  
پیش نماز باید مردمي باشد؛ یعني با مردم گرم بگیرد، جواب مسئله شان را بدهد و  «

مشکل مردم را تسکین دهد؛
 همیشله گرم تریلن نملاز جماعلت هلا متعلق بله پیش نمازهاي مردمي اسلت: بلا مردم 
گلرم مي گیرنلد؛ بلا ملردم خلوش اخالقلي مي کننلد؛ بي حوصلگلي نشلان نمي دهنلد؛ 
بدخلقلي نشلان نمي دهنلد، جلواب مسئله شلان را مي دهنلد؛ یلک وقلت اگلر کسلي 

1   . بیانات در دیدار با اعضاي شوراي مرکزي نمایندگان ولي فقیه در دانشگاه هاي کشور و مسئوالن دفاتر نمایندگي. 1369/07/08.
2   . دیدار با روحانیون 1385/08/17.

3   . پیام به نهمین سمینار نماز18/ 06/ 1378.

4   . پیام به نهمین سمینار نماز18/ 06/ 1378.
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بیملاري و مشلکلي داشلته باشلد، اگلر با پلول نتواننلد، با اخالق آن مشلکل را تسلکین 
ملي دهند.1

پیش نماز باید خود را بر مردم عرضه کند و در معرض مراجعات مردم قرار دهد؛ «
پش نملاز ... ]بایلد[ سلجاده اش را پهلن نماید؛ منتظلر مردم بماند که بیاینلد؛ با یک یک 
افلرادي کله مي آینلد، تلا آن جایلي کله مي توانلد، تملاس بگیرد؛ بله آنها محبلت بکند؛ 
از آنهلا احوال پرسلي نمایلد؛ اگلر مشلکلي دارنلد، در آن حّدي که برایش میّسلر اسلت، 
برطلرف کنلد، نله این که پلادوي کارهاي خدماتي مردم بشلود  ل در بعضي از مسلاجد، 
چنیلن چیزهایلي وجلود دارد کله قطعلاً غللط اسلت ل  در آن جلا بنشلیند، ملردم به او 
مراجعله بکننلد، درد دل بکننلد، خلودش را بلر مردم عرضله کند، در معلرض مراجعات 
ملردم قلرار بدهلد؛ نملاز را که تملام کرد، براي مردم مسلئله و تفسلیري بگویلد، حرفي 
بزنلد و بلنلد شلود، بیلرون بلرود؛ یعنلي این طور، سلاعتي از وقلت خلودش را در این جا 

صلرف بکند.
بله نظلر ملن، ایلن طلور پیش نملازي، یک فلرد خیلي مفیلد و مؤثلر و با برکلت و جلب 
کننلده عواطلف اسلت. در سلایه چنین پیش نمازي اي اسلت کله وقتي او به آن کسلاني 
کله بلا مسلجدش سلروکار و رفلت وآملد دارنلد؛ حتي کسلاني کله وقت هلم نمي کنند 
بله مسلجد برونلد، املا دورادور مي داننلد و از دیگلران شلنیده اند کله این آقلا، چه آقاي 
خوبلي اسلت، اشلاره کنلد کله فلالن کار بایلد انجلام بگیلرد، نه بودجله مي خواهلد، نه 
قلدرت قانونلي مي خواهلد و نله بخش نامله الزم دارد؛ آن کار طبلق نظر و گفتله او انجام 

خواهلد گرفت.2

رفتار ائمه جماعت با مردم باید رفتار پدرانه و برادرانه باشد؛ «
ائمله جمعله، ائمه جماعت ... با مردم باید سلمت پدری داشلته باشلند، اینها بلا مردم باید 

رفتارشلان رفتار پدرانه باشلد. بین خودشلان برادر باشلند، رفتار، رفتار برادری باشد.3

1   . بیانات در دیدار مسئوالن عقیدتي، سیاسي نیروي انتظامي 1383/10/23.
2   . بیانات در دیدار با اعضاي شوراي مرکزي نمایندگان ولي فقیه در دانشگاه هاي کشور و مسئوالن دفاتر نمایندگي 1369/07/08.

3   . صحیفه امام، ج 19، ص: 250.
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پیش نماز باید ابرویش گشاده و با مردم و جوانان مرتبط باشد؛ «
بله عنلوان آخوندی، دسلت ما گشلاده نیسلت؛ املا ابرویمان که می تواند گشلاده باشلد. 
بنلده خلودم سلال ها پیش نملازی کلرده ام؛ می دانلم انسلان چگونه بایلد با ملردم رفتار 
کنلد. وقتلی نملاز تملام می شلد، برمی گشلتم رو بله ملردم می نشسلتم. تسلبیحات 
حضلرت زهلرا را هلم کله می گفتلم، افلراد می آمدنلد و می دیدنلد راه بلاز اسلت. جوان 
می آملد، مزلّلف می آملد، بلازاری می آملد، ریلش دار می آملد، بی ریلش می آملد. آن 
زملان، پوشلیدن پوسلتین های وارونله در میلان جوان های بیتل مد شلده بلود. یک روز 
رفتلم نملاز، دیلدم یکلی از همیلن جوان های آالمد کله موهایلش را روغلن زده، آمده و 
صلف اول کنلار متدیّنین و بازاری های خوب و افراد محاسلن سلفید نشسلته. احسلاس 
کلردم ایلن جلوان با من حرفی دارد. نشسلتم و به او پاسلِخ نگاه دادم؛ یعنلی اجازه دادم 
بیایلد حرفلش را بزنلد. جلو آملد و گفت آقا! من صف اول بنشلینم، اشلکال دارد؟ گفتم 
نله، چله اشلکالی دارد؟ شلما هم مثل بقیله. گفت: ایلن آقایلان می گویند اشلکال دارد. 
گفتلم: ایلن آقایلان بیخلود می گویند! این جلوان، دیگر از این مسلجد پا نمی ِکشلد. این 
جلوان، دیگلر از ایلن پیش نملاز دل نمی کنلد. همین طور هم بلود؛ از ملا دل نمی کندند. 
بنلده وقتلی مسلجد می رفتلم، در میلان صد نفلر، اقاًل نلود نفلرش جوان ها بودنلد. بنده 
هیچ چیلز خاصلی نداشلتم؛ نله یلک  مایله آنچنانلِی معنوی، نله یک مایله دنیلوی؛ اما با 

ملردم بودم.1

با روی خوش و مدارا، پذیرای جوان ها باشید؛ حتي اگر ظاهر زننده ای داشته باشند؛ «
]شلما ائمه جماعت[ پذیرای جوان ها باشلید. با روی خوش هم پذیرا باشلید؛ با سلماحت، 
بلا ملدارا. فرملود: »و سلّنه من نبّیله«، که ظاهلراً عبارت اسلت از »ملداراه الّنلاس«؛ مدارا 
کنید. ممکن اسلت ظاهر زننده ای داشلته باشلد؛ داشلته باشلد. بعضی از همین هایی که 
در اسلتقباِل املروز بودنلد و شلما  ل هلم جناب آقلای مهمان نلواز، هم بقیه آقایلان ل  االن 
در ایلن تریبلون از آنهلا تعریلف کردیلد، خانم هایلی بودنلد که در علرف معمولی بله آنها 
مي گوینلد »خانلم بدحجاب«؛ اشلک هلم از چشلمش دارد مي ریزد. حاال چله کار کنیم؟ 

1   . بیانات در دیدار مسئوالن عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی 23/ 10/ 1383.
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ردش کنیلد؟ مصلحلت اسلت؟ حلق اسلت؟ نله، دل، متعللق به ایلن جبهه اسلت؛ جان، 
دلباختله بله ایلن اهداف و آرمان هاسلت. او یک نقصی دارد. مگر من نقص نلدارم؟ نقص او 
ظاهلر اسلت، نقص های ایلن حقیر باطن اسلت؛ نمی بینند. »گفتا شلیخا هلر آنچه گویی 
هسلتم / آیلا تلو چنان کله مي نمایی هسلتی؟« ما هم یک نقلص داریلم، او هم یک نقص 
دارد. بلا ایلن نلگاه و بلا ایلن روحیه برخورد کنیلد. البته انسلان نهی از منکلر هم مي کند؛ 

نهلی از منکلر بلا زبان خوش، نله با ایجلاد نفرت.1

امامان جماعت در صورت کهولت سن، براي ارتباط با جوانان، در کنار خود فضالی جوان  «
را به کار گیرند؛

اماملان محتلرم جماعلت  اگلر خلود بلر اثلر کهوللت و غیلره نمی تواننلد وظیفله رابطله 
و انلس و راهنمایلی را بلرای نمازگلزاران به ویلژه جوانلان فراهلم کننلد، در کنلار خلود 
فضلالی جلوان و پرنشلاط را بله کار گیرنلد و آنلان را در کار بلا خلود شلریک سلازند.2

3-5. بصیر و انقالبي  
پیش نماز باید سیاسي باشد؛ یعني آگاهی سیاسی، قدرت تحلیل سیاسی، قطب نمای  «

سالم سیاسی داشته باشد؛
اینکله ملا می گوییلم روحانیون  ل حلاال روحانیونی که درگیر کار سیاسلی هم نیسلتند؛ 
روحانلی اسلت، ملدّرس اسلت، پیش نماز اسلت، مشلغول یک شلأنی از شلئون روحانی 
اسلت ل  سیاسلی باشلند، یعنلی چه؟ این، آن نکته اساسلی اسلت؛ یعنی قلدرت تحلیل 
سیاسلی داشلته باشلد. ملن همیشله بله دانشلجوها و طلبه هلا می گویلم، بله شلما هم 
علرض می کنلم، و ایلن بله همله روحانّیلت مربلوط می شلود: بایلد سیاسلی باشلید؛ 
منتهلا نله بله معنلای ورود در باندهلا و جناح هلای سیاسلی؛ نه بله معنای ملعبله و آلت 
دسلت شلدن ایلن یلا آن حزب یا گروه سیاسلی، یلا سیاسلت بازان حرفه ای؛ ایلن مطلقاً 
ملورد نظلر نیسلت؛ بلکله به معنلای آگاهی سیاسلی، قلدرت تحلیل سیاسلی، داشلتن 

1   . در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی،1391/07/19.
2   . پیام به اجالس سراسری نماز15/ 06/ 1380.
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قطب نملای سلالم سیاسلی کله جهت را درسلت نشلان بدهد. گاهلی ما طلبه ها اشلتباه 
می کنیلم؛ قطب نملای ملا درسلت کار نمی کنلد و جهت یابی سیاسلی را درسلت نشلان 
نمی دهلد. ایلن، چیلزی نیسلت کله به خودی خلود و یک شلبه به وجلود بیاید؛ نله، این 
ُمزاولت در کار سیاسلت الزم دارد؛ باید با مسلائل سیاسلی آشلنا شلوید، حوادث سیاسی 
کشلور را بدانیلد و حلوادث سیاسلی دنیلا را بدانیلد. طلبه ها امروز بله این ها نیلاز دارند. 
یک گوشله ای نشسلتن، سلر خلود را پایین انداختن، بله هیچ کار کشلور و جامعه کاری 
نداشلتن و از هیلچ حادثله ای، پیشلامدی، اتفاق خوب یا بدی خبر نداشلتن، انسلان را از 
جریلان دور می کنلد. ملا مرجلع ملردم هم هسلتیم؛ یعنی ملورد مراجعه مردمیلم و اگر 
خلدای نکلرده یلک عالمت غلط نشلان بدهیم، یا یک چیزی که مطلوب دشلمن اسلت 
بلر زبلان ملا جاری بشلود، ببینیلد چقلدر خسلارت وارد می کنلد. بنابراین، یلک وظیفه 
مهملی کله املروز ماها داریم، ارتباط با سیاسلت اسلت. کناره گیری از سیاسلت درسلت 

نیسلت و کار روحانی شلیعه نیست.1

ائمه جماعت باید مستقیم باشند تا بتوانند دیگران را مستقیم کنند؛ «
 ائمله جماعلت باید مسلتقیم باشلند تلا بتوانند مسلتقیم کننلد دیگلران را. بنابراین، ما 
بایلد وظیفله خودملان را کله بزرگترین وظیفه اسلت، بدانیلم، و بعد از اینکله مطلبمان 
حلق اسلت، مسلتقیم باشلیم در ایلن مطلب حق. اشلکالی در کار نیسلت کله مطلب ما 
حلق اسلت؛ ملا به حلق هسلتیم؛ ملا در مقابلل باطل هسلتیم؛ رژیلم شاهنشلاهی باطل 
بلود و شلما در مقابلل رژیم شاهنشلاهی ایسلتادید، پس شلما حلق هسلتید؛ در مقابل 
باطلل ایسلتاده اید؛ اسلتقامت می خواهلد. تلا اسلتقامت در کار نباشلد، نمی توانیلد بله 
پیلروزی نهایلی  برسلید. ملا بیلن راه هسلتیم اآلن. ایلن طلور نیسلت که ملا صددرصد 
پیلروز شلدیم. ملا یلک سلّدی را شکسلتیم؛ شلماها شکسلتید؛ قلدرت ملّت شکسلت؛ 
اسلالم شکسلت؛ قرآن شکسلت؛ ماها چیزی نیسلتیم؛ ایمان مردم شکسلت این سلد را؛ 
این سلد شکسلته شلد، پشلت سلد وقتی که وارد شلدید، دیدید که همه چیز آشلفته 
اسلت. نله فقط دانشلگاه آشلفته اسلت، دانشلگاه شلما هلم آشلفته اسلت؛ منبرهایمان 

1   . دیدار با روحانیون 17/ 08/ 1385.
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هلم آشلفته اسلت؛ محراب هایملان هلم آشلفته اسلت.  ل عرض کلردم چلون خودمانی 
هسلتیم بایلد بگویلم ل  مجاملع علمیملان هم آشلفته اسلت. پشلت این سلد همه چیز 
را ملا آشلفته دیدیلم و باید همه در سلازندگی این آشلفتگي ها شلرکت کنیلم. به عهده 
یکلی گذاشلتن یلا یلک جمعی گذاشلتن یلک امری اسلت کله نخواهد شلد. اگر شلما 
بخواهیلد کله ایلن آشلفتگي ها را بله عهده دوللت بگذارید، بله عهده مثلاًل مراجع عظام 

نمی شلود.1 بگذارید، 

  روحاني اهل مسجد به گونه اي رفتار کند که همه بدانند این روحانی، خود را خادم  «
انقالب می داند؛

بایلد مثلل عّملار هوشلیار بلود و فهمیلد کله وظیفله چیسلت. نمی شلود گفلت به من 
ربطلی نلدارد. املروز هلر روحانی و هلر عّمامه  به سلر، به مقتضلای تلّبس به ایلن لباس، 
موظلف اسلت از حکوملت اسلالم و حاکمیت قرآن دفلاع کند؛ هرکس هرطلور می تواند. 
یکلی شمشلیر بله دسلت می گیلرد و بله جبهله ملی رود؛ یکلی زبلان گویایلی دارد، بله 
منبلر ملی رود؛ یکی پسلت قضاوتی یلا غیر قضاوتلی از عهلده اش برمی آیلد، آن را انجام 
می دهلد؛ یکلی ایلن کارهلا را نمی توانلد بکنلد، املا اهلل مسلجد و اهلل محراب اسلت 
اشلکالی نلدارد همله بداننلد کله این روحانلی، خود را خلادم ایلن انقالب می دانلد. این، 

افتخلار اسلت. خدمت بله این انقلالب، افتخار اسلت.2

تکلیف ائمه جماعات همگامی با انقالب و خدمت در جهت پیشبرد انقالب است؛ «
آقایانلی کله در شلهرها بله تدریلس، یلا اماملت جمعله، یلا اماملت جماعلات ، یلا منبر 
مشلغولند ... ]بداننلد تکلیلف آنهلا[ همگاملی بلا انقلالب و خدملت در جهلت پیشلبرد 

اسلت.3  انقالب 

آقایان در مساجدشان کارهایی که این انقالب کرده به مردم گوشزد کنند؛ «

1   . صحیفه امام، ج 9، ص: 479.
2   . سخنرانی در جمع علما و روحانیون استان لرستان 30/ 05/ 1370.
3   . سخنرانی در جمع علما و روحانیون استان لرستان 30/ 05/ 1370.
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آقایان باید در منابرشلان، در مساجدشلان، در خطبه هایشلان به این مسلائل رسلیدگی 
بکننلد و کارهایلی کله این انقالب کرده گوشلزد کنند بله مردم. در هلر  ل فرض کنید ل  
جمعله ای یلک بحثلش را اطلالع پیدا کنند و گوشلزد کنند که تا حاال چه شلده اسلت؛ 
در طلول ملدت پنجاه سلالی کله اینها سللطنت می کردند و غلارت می کردند کشلور را. 
شلما در ایلن روسلتاها ببینید؛ هیلچ چیز نبود، یک چیلز کمی. بله، بعضلی جاهایی که 

اعلي حضلرت! می خواسلتند از آنجلا عبور کننلد، آنجا را یلک کارش می کردند.1

در مساجد مسائلی که الزمه انقالب است به مردم گوشزد شود و مسائل واقعي به مردم  «
گفته شود؛

تبلیغاتلی کله در داخلل هسلت، ایلن تبلیغلات داخللی که می شلود، شلما در مسلاجد 
بگوییلد مسلائلی که شلده اسلت، ملردم ببینند، و مسلائلی کله الزمه یک انقالب اسلت 
بله ملردم گوشلزد بشلود کله ملردم را نریزنلد ل هی علرض بکنلم ل  که چله بکنند، چه 

2 بشود.

ائمه جماعت ارشادات مّلت را محکم حفظ کنند و در عین حال مراقب اوضاع مملکت  «
باشند؛

ائمله جماعت محکم مسلاجد خودشلان را و ارشلاد ملّت را حفظ کننلد. و خطبای ملّت 
هم باید منابر خودشلان را و موعظه های خودشلان را و ارشلاد خودشلان را حفظ کنند. 

و در عیلن حال مراقب اوضاع مملکت خودشلان باشلند.3

امام جماعت از جماعت خود دلسرد نشود و براي امور سیاسي حاضر باشد؛ «
هلر مؤمنلی حفلظ ِعلرض خلودش برایش واجب اسلت، لکلن علملا بیشلتر مأمورند به 
ایلن املور. حجلت بلر علما تمام تر اسلت. این وظیفه ماهاسلت که باید هر کسلی شلغل 
خلودش را محتلرم بشلمارد. دلسلرد نشلود املام جماعلت از جماعتلش، اهلل منبلر از 

1   . صحیفه امام، ج 17، ص: 46.
2   .صحیفه امام، ج 17، ص: 44.
3   .صحیفه امام، ج 13، ص: 13.
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منبلرش، و  ل علرض می کنلم کله ل  مراجلع از مرجعیتشلان، علمای بالد از مسلائلی که 
خودشلان دارنلد. اینهلا بایلد حفظ کننلد آن چیزهایی که مال خودشلان اسلت و حاضر 

باشلند برای امور سیاسلی.1

ائمه جماعت با تفاهم با مردم و مسئولین امور، محیط خود را اصالح کنند ؛ «
اآلن یلک مسلئولیت بزرگلی بله دوش همله ماهلا هسلت؛ همه ائمله جمعه، همله ائمه 
جماعلت و همله علملای بلالد؛ یعنلی، خدا دیگر عذر را برداشلته اسلت. اگر ملا در چند 
سلال پیلش از ایلن علذر داشلتیم که خوب با سلرنیزه کله ملا نمی توانیم مقابلله کنیم، 
یلک کلمله بگوییلم حبلس اسلت، اینها خلوب، یک عذر بلود. املروز دیگر تملام عذرها 
منقطع شلده اسلت؛ یعنلی، خدا حّجلت را بر ماها تمام کلرده اسلت. نمی توانیم بگوییم 
کله ملا نکردیلم چلون نمی توانسلتیم. اآلن همله شلما توانایلی داریلد کله هرکلدام در 
محیلط خودتلان، آن محیلط را اصلالح کنیلد. بله اصالح خودتلان، و با تفاهم بلا مردم و 

تفاهلم با مسلئولین املور می توانید اصلالح کنید مسلائل را.2

ائمه جماعت همانند دیگر اقشار مسئولیت دارند که مصالح و استقالل کشور را حفظ  «
کنند و مسامحه نکنند؛

املروز قلدرت داریلد بلرای اینکله حفظ کنیلد حیثیلت اسلالم را و حفظ کنیلد مصالح 
کشلور را و حفلظ کنیلد اسلتقالل خودتلان را و حفلظ کنیلد آزادی خودتلان را. اگلر 
مسلامحه کنید، مسلئول هسلتید پیش خدای تبلارك و تعالی. اگر نرویلد و رأی ندهید 
و آنهلا کله جدیّلت  دارنلد بله اینکله وارد بشلوند در مجلس و به هلم بزنند اوضلاع ایران 
را، آنهلا خلدای نخواسلته برونلد، مسلئولیتش به عهده شماسلت مسلتقیماً. مسلئولیت 
همله طبقلات دارنلد. مراجع مسلئولند. علما مسلئولند. ائمله جماعت مسلئولند، خطبا 
مسلئولند. تّجلار مسلئولند. بازرگانلان مسلئولند. دانشلگاهي ها مسلئولند. طلاّلب علوم 
دینیله مسلئولند. کارگرهلا مسلئولند. همله مسلئولند. تملام قشلرهای مملکلت امروز 

1   . صحیفه امام، ج 13، ص: 14.
2   . صحیفه امام، ج 15، ص: 484.
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مسلئولند. املروز روزی اسلت کله آنهایي کله از اول تا حاال مخالف با جمهوری اسلالمی 
بودنلد، مخاللف بلا اسلالم بودند، اسلالم را مخاللف مقاصد خودشلان می دیدنلد، آنها به 
دسلت و پلا افتاده انلد و دارنلد تبلیغلات می کننلد. اگلر مؤمنین کنلار برونلد، آنهایي که 
متعّهلد به اسلالم هسلتند کنار برونلد و اینها بیاینلد و قبضه کنند، مثل صدر مشلروطه 
کله رفتنلد کنلار اشلخاصی که متعّهلد بودنلد، و قبضله کردنلد مشلروطه را آنهایي که 

متعّهلد بله اسلالم نبودنلد. اسلالم را بله آنجا کشلاندند که همله دیدید.1

ائمه جماعت محترم گویندگانی را دعوت نمایند که معتقد و عالقه مند به نهضت اسالمی  «
باشند؛

حضلرات ائمله جماعلت محتلرم  ل داملت برکاتهلم ل  گویندگانلی را دعلوت نمایند که 
معتقلد و عالقه منلد بله نهضت اسلالمی و با هدفلی اصیل روشلنگری ملردم را بر عهده 
گیرند ... و فداکاری در راه اسلالم و مصالح مسللمین را در رأس برنامه خود قرار دهند.2

3-6. معرفت بخش و بصیرت دهنده  
امام جماعت، با ذکر حقایق دین افکار را باز کند و با ذکر مناقب ائمه دلها را روشن  «

نماید؛
اماملت جماعلت ... در هلر وعلده نملاز، یلا الاقلل در هلر شلبانه روزی یک وعده نملاز، با 
ملردم حلرف بزنیلد و افلکار را بلاز کنید. بلا ذکر حقایق دیلن و مناقب ائمله دل ها را 

روشلن کنید؛ دل ها روشلن مي شلود.3

ائمه جماعات، ترجمه و مفهوم و روح نماز را به شکل نوین و جّذاب آموزش دهند؛ «
ائمله محتلرم جماعلات، ... آملوزش ترجمله و مفهلوم و روح نملاز را بله شلکل نویلن و 

جلذاب، در برنامله هلاي خلود بگنجاننلد.4

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

3   . در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی،1391/07/19.
4   . پیام به اجالس نماز 1376/07/07.
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تکلیف ائمه جماعت این است که قیام حضرت سید الشهدا را به مردم درست بفهمانند؛ «
تکلیلف همله روحانیلون، چله خطبایلی کله منبلر تشلریف می برنلد، یلا ائمله جمعه و 
جماعلت و هلر کلس کله بلا ملردم سلر و کار دارد و بلا آنها صحبلت می کند، این اسلت 
کله وضعیلت قیام حضرت سلید الشلهداg را به مردم درسلت بفهمانند کله قیام برای 
چلی بلود، چله بلود و با چله عّده ای قیام شلد و بلا تحّمل چله مصایبی آن قیلام به آخر 

رسلید که به آخلر نخواهد رسلید.1

ائمه محترم جماعات تا سرحد امکان برای محتوا بخشیدن به مراسم عزاداری ساالر  «
شهیدان تالش کنند؛

اینجانلب همله ملردم  ل به خصلوص جوانلان ل  را بله پُلر کلردن مسلاجد و حضلور در 
نمازهای جمعه و جماعت و گرم نگهداشلتن مراسلم عزاداری سلاالر شلهیدان حسلین 
بلن عللیg توصیله می کنلم. البتله روح و مضملون حقیقی این شلعایر و مراسلم باید 
بله طور شایسلته حفظ شلود و معنویت و توجله و فراگیری بر آن حاکم باشلد. حضرات 
ائمله محتلرم جمعله و جماعلات  و گوینلدگان مذهبلی نیلز تا سلرحد امکان بایلد برای 
پُربلار کلردن و محتلوا بخشلیدن به این مراسلم تالش کننلد و این کانون هلای معنویت 

و صفلا را گلرم نگهدارند.2

ائمه جماعات مسائل را به مّلت بگویند و مردم را به مسائل سیاسی و اجتماعی توجه  «
دهند؛

بایلد ائمله جماعلات و ائمه ُجمعات همه شلان توجه کنند به اینکه تکلیفشلان این اسلت 
کله مسلائل را بله ملّلت بگوینلد. توجله بدهنلد ملردم را به مسلائل سیاسلی، به مسلائل 
اجتماعلی، خصوصلاً، ائمله جمعله که بحمد اهلل امروز در سرتاسلر کشلور جمعه ها بسلیار 
خلوب اسلت و ملردم هم باید بیشلتر باز توجه کنند. مردم خودشلان را غنلی ندانند راجع 

بله مسلائل. این مسلائل، مسلائلی اسلت که بایلد بروند و گلوش کنند و عملل کنند.3 

1   . صحیفه امام، ج 17، ص: 55.
.1368 /04 /23 2   . پیام به ملّت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی

3   . صحیفه امام، ج 15، ص: 415.
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ائمه جماعات، مردم را به حضور در صحنه دعوت کنند؛ «
علملای بلالد، ائمله جمعله و جماعلات، مبلغیلن، ملردم را دعلوت کننلد به حضلور در 

1 صحنه.

مردم را به صالح و اینکه دنبال مسائل نظام باشند و استقامت کنند دعوت کنید؛ «

ملردم را مجهلز نگه دارند، و اسلالم را با دسلت مردم نگه دارید و خودتان هم در مسلاجد، 
در منابلر ملردم را دعلوت بله صلالح بکنیلد، و دعلوت بله اینکه دنبال مسلائل باشلند، و 
بگوییلد بله آنهلا که َفاْسلَتِقْم َکملا اِملْرَت َو َمْن تلاَب َمَعَک، آنلی که پیغمبلر را نگران 
کلرده اسلت. اآلن بدانیلد که اولیای خلدا توجه دارنلد و نگرانند از اینکه خدای نخواسلته، 

ایلن ملّلت ملا از ایلن راهی که رفته اسلت یلک وقت خدای نخواسلته سسلتی کند.2

مردم را به استقامت دعوت کنید؛ استقامت اهل هر مسجدی به عهده امام مسجد  «
است؛

اآلن اسلتقامت ملّلت بلا شلما روحانیون اسلت؛ یعنی خطلاِب َفاْسلَتِقْم َکَما أُِملْرَت. یک 
نهضلت حاصلل شلده، اسلتقامت الزم دارد. یلک جمهلوری اسلالمی تحقق پیلدا کرده، 
اسلتقامت در مقابلل او الزم اسلت، بایلد نگهلش داریلد؛ و همله اشلخاصی کله با شلما 
هسلتند هلم بله عهده شماسلت کله استقامتشلان را حفظ کنیلد. اهل مسلجدید، اهل 
مسلجد را. املام جماعتیلد، اهلل مسلجد را بایلد استقامتشلان را حفلظ کنیلد. خطیب 
هسلتید، مسلتمعین را باید حفظ بکنید. هر چه هسلتید و در هر جا هسلتید، زمام امور 
ملردم بله دسلت شماهاسلت. و پیغمبلر اکرم می فرماید که َشلیََّبْتنی  سلوره هلود. پیرم 
کلرد سلوره هلود؛ بلرای اینکه اسلتقامت اّمت را هلم به عهده ملن گذاشلته اند. این یک 
چیلز بزرگلی اسلت. اسلتقامت هر مسلجدی و اهلل هر مسلجدی به عهده امام مسلجد 
اسلت. اسلتقامت هر شلنونده ای به عهده گوینده اسلت. گوینده ها باید مسلتقیم باشلند 

تلا بتوانند مسلتقیم کنند.3

1   . صحیفه امام، ج 17، ص: 119.
2   .صحیفه امام، ج 17، ص: 497.
3   . صحیفه امام، ج 9، ص: 479.
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برای مردم این قضیه ساده را روشن کنید که در اسالم مصلحت نظام مقدم بر هر چیز  «
است؛

طلاّلب عزیلز، ائمله محترم جمعله و جماعات، روزنامه هلا، و رادیو ل تلویزیلون، باید برای 
ملردم ایلن قضیله سلاده را روشلن کننلد که در اسلالم مصلحت نظام از مسلائلی اسلت 

کله مقلدم بر هلر چیز اسلت، و همه بایلد تابع آن باشلیم.1

باید از طرف ائمه جماعات همه چیزها در دنیا منتشر شود؛ «
بایلد ملا وضلع را در نملاز جمعه هلا، در مسلاجد، در ائمه جمعله و جماعلت، در همه جا 
]روشلن کنیلم [ کله از اینجلا از طلرف ائمه جمعله و جماعلات باید همه چیزهلا در دنیا 

منتشلر بشود. 2

3-7. وحدت آفرین  
علما در مساجد مردم را به وحدت دعوت کنند؛ «

علملا در مسلاجد ملردم را دعلوت به وحلدت کنند، این جمهلوری باقی می مانلد و امور 
به تدریلج درسلت می شلود. ملا هلم میلل داریلم کله احلکام اسلالم صلد در صلد اجلرا 
شلود.3 شلما هلم بایلد در مسلاجدتان، در منابرتلان  ل علرض می کنم ل  ملردم را دعوت 
بله اجتملاع بکنید. این اجتماعات اسلت که اسلالم را حفلظ کرده، ایلن اجتماعات، این 

فریادهلا، ایلن زنلده بادهلا، ایلن مرده بادها، اینهاسلت کله ما را پیلش برد.4

آقایان ائمه جماعت مسائل مردم را حل کنند و آنها را به اتّحاد و همبستگي دعوت  «
کنید؛

در هلر صلورت ملن راجلع بله آقایلان، هلم خیللی ملتمس دعلا هسلتم و هم ملردم را 
دعلوت کنیلد بله اتحلاد، دعلوت کنید به بسلتگی به هلم، همبسلتگی به هلم. اگر یک 

1   . صحیفه امام، ج 21، ص: 335.
2   .صحیفه امام، ج 17، ص: 40.

3   . صحیفه امام، ج 19، ص: 304.
4   صحیفه امام، ج 8، ص: 536.            
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اختالفلی دارنلد حلل کنیلد شلما آقایلان. ممکلن اسلت حلاال در هلر جایلی اختالفات 
کوچکلی هسلت، آقایلان ائمله جماعلت و جمعه بایلد حل بکنند مسلائل ملردم را، باید 

برونلد بلا ملردم تفاهم کننلد، با هلم  صحبلت کنند.1

زبان و عمل کساني که پشت تریبون مساجد قرار مي گیرند باید در خدمت وحدت و  «
یکپارچگي باشد؛

کسلاني که پشلت تریبون ها قرار مي گیرند ... مثل مسلاجد و حسلینیه ها ...، باید زبان و 
عملشلان در خدملت وحدت و یکپارچگي باشلد. هیچ کس به هیلچ عنواني نباید حرکتي 

بکنلد کله مردم یا علّده اي از مردم را در مقابله بلا یکدیگر برانگیخته کند.2

ائمه جماعات مردم را به پشتیبانی از مّلت و تمام ارگان ها و نهادهای انقالبی و قوای  «
مسلح تشویق فرمایند؛

ائمله جمعله و جماعلات ...ملردم را در پشلتیبانی از ملّلت و تملام ارگان هلای جمهوری 
اسلالمی و نهادهلای انقالبلی و قلوای مسللّح و مردملی تشلویق فرمایند.3

لزوم تشریك مساعی در تمام امور کشوری، لشکری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را  «
به مردم گوشزد نمایید؛

علملای اعلالم و ائمله جماعلت و خطبلای محترم بلر حجم ارشلاد و رهنمودهلای خود 
بیافزاینلد و قشلرهای میلیونلی مردم را متوجه طرق نگهبانی از اسلالم و احکام مقدسله 
و حراسلت از جمهلوری اسلالمی نماینلد، و بله توده هلای متعهد میلیونی اسلالمی لزوم 
تشلریک مسلاعی در تمام امور کشلوری و لشلکری و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را 
گوشلزد نماینلد و بله آنلان توصیله کننلد که برای کملک به اقتصاد کشلور  ل کله امروز 
از اهّم مسلائل اسلت ل  از اسلراف، تبذیر و اسلتعمال امور تشلریفاتی و تجّملی اجتناب 
نماینلد، و از سلپردن پول هلای خلود اگلر چله انلدك باشلد به بانک هلای دولتلی برای 

1   . صحیفه امام، ج 15، ص: 45.
.1369/03/14 2   . سخنراني در مراسم اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمیني

3   . صحیفه امام، ج 14، ص: 202.
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بله راه افتلادن چرخ هلای اقتصلاد و کملک بله دولت اسلالمی دریغ ننماینلد، و از کمک 
کلردن بله جنلگ و جنلگ زدگان غفللت ننمایند، و از شلرکت در بسلیج مسلتضعفان و 

تعلیلم و تربیلت دیدن برای حراسلت از اسلالم عزیز کوشلا باشلند.1
ائمه جماعت شهر بروند نزد دیگر روحانیون و از آنها خواهش کنند که اختالف نداشته  «

باشند و رفیق باشند؛
اختالفاتلی کله در بلالد مختلفله من می شلنوم کله گاهی بیلن بعضی از مثاًل اشلخاص 
هسلت، اشلخاص روحانلی هسلت، بسلیار ناراحت کننده اسلت ... اگر شلما فلرض کنید 
کله در یلک جایلی کله تشلریف دارید دیدیلد که بعضلی از اشلخاص مخالف بلا بعضی 
هسلتند، خلوب، ممکن اسلت یلک سلوء تفاهمی باشلد؛ ممکن اسلت یک اشلتباهاتی 
باشلد. خلود آقایلان شلهر و خود ائمله جماعت شلهر و خود اهلل منبر و خطبای شلهر 
برونلد پیلش آقایان، از آقایان خواهش بکنند که اختالف نداشلته باشلند؛ رفیق باشلند؛ 

بلرادر باشلند؛ با هم باشلند. 2

ائمه جماعت نگذارند عّده اي بین روحاني و مردم اختالف بیندازند و این اختالف  «
ریشه دار شود؛

خلود آقایلان توجله بکننلد در هلر جا که تشلریف دارند کله اگر یک همچو دسلت هایی 
پیلدا شلد که به واسلطه یلک فضولي هایی که می کننلد، بخواهند اختلالف بین روحانی 
و روحانلی بیندازنلد، یلا روحانی و ملردم بیندازنلد و اینها توجه بکنند بله اینکه نگذارند 
این کار بشلود، از اّول جلویش را بگیرند؛ نگذارند ریشله دار بشلود. این از مسلائل بسلیار 
مهملی اسلت کله بایلد بله آن توجله بشلود؛ هلم از طلرف ائمله جمعله کله هلر جمعه 
خطبله می خواننلد بلرای ملردم تنّبله داده بشلود و هلم بلر ائمله جماعلت ]اسلت [ که 
بلا ملردم تملاس دارنلد، و توجله ]کننلد[ بله اینکله مبلادا یک وقتی ملا بیدار بشلویم و 
اختلالف حاصل شلده باشلد. بایلد از حاال جلویلش را، اّوللی که می خواهند یلک کاری، 

یلک فضوللی می خواهند بکننلد، جلویلش را بگیرند.3

1   . صحیفه امام، ج 15، ص: 388.
2   . صحیفه امام، ج 9، ص: 477.

3   . صحیفه امام، ج 15، ص: 379.


