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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 

1359/4/20 -)( امام خمیین
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 

1359/4/20 -)( امام خمیین
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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مسجد«کودک«و«نوجوان««

مسجد«وجوان«-1««
روانشناسیرشدوراههایارتباطبانسلجواندرمسجد

مسجد«وجوان«-3««
آسیبشناسیرابطهدوسویهنسلجوانبامسجد

مسجد«وجوان«-2««
آسیبشناسیرابطهدوسویهنسلجوانبامسجد

مسجد«وجوان«-4««
بررسیعواملافزایشوکاهشارتباطنسلجوانبامسجد
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معیارهای«طراحی«مسجد««
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مسجد«در«نظم«حقوقی«کنونی««
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مسجد«تراز«اسالمی««
ازمنظرامامخمینی)ره(ومقاممعظمرهبری
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فروغ«مسجد«-1«««
برگزیدهمقاالتکتابهایفروغمسجدشماره7-1

فروغ«مسجد«-2««
برگزیدهمقاالتکتابهایفروغمسجدشماره7-1

فروغ«مسجد«-3««
برگزیدهمقاالتکتابهایفروغمسجدشماره7-1

مسجدوخانواده

فروغ«مسجد«-4««
برگزیدهمقاالتکتابهایفروغمسجدشماره7-1

مسجدکودکونوجوان
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و  مسجد 

ســه  ر مد

ی  جهت گــر

مذهیب در انقالب روز به روز 

افزایش پیدا کرد و نقش 

قدر  آن  معنیو،  ارزشهای  و  مذهب 

قیو 

شدکه کساین را 

معموال  که  کشاند  انقالب  میدان  به 

هیچ  در 

این  انقالیب، 

گونــه 

آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور 

و 

بهجت 

عبادت خالص 

با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه 

طراز  بــه  را 

نزدیک  آن  اسالیم 

 . یم کند

مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه 

ر  د

دیدگاه 

اندیشه های  و 

اسالم  مکتب 

است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب 

است، 

جد  مسا

کانون دین است، االن هم 

همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل 

ست  ا

به  آدم  کــه 

تنهایی نگاه یم کنــد، ویل همنی 

مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به 

منتقل  نسیل 

بادین  و 

آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه 

فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ 

منشأ 

آثار بزرگ و 

نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثًال قیام 

مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر 

کشورهایی 

که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از 

مساجد شروع شد که به پرویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند 

انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره 

ملّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیانِ مساجد 

قطع 

کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و 

مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از 

همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این 

وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه 

است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت 
امراملؤمننی؟ع؟ مسجد مرکز همه تصمیم گریهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از 

لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امراملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر 
زمان متفاوت است به طور کیّل مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای 

جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پرویز این انقالب 
مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پرویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان 

مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و  اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد 

و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا  ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد  حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد 

فقط چند رکعت مناز یم خوانند و برون یم آیند و این چه تأثری دارد خطاست این طور نیست، اوًاّل اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصرت نگاه شود خوِد مناز که به زبان ُمَشرِّع مقدّس مناز و اذان خرالعمل و فالح است مایه برکات 

زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خر 

ن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم  ِم

دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند 

بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگریم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف 

زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرد و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در 

مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرد و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم 

و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرد. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. 

مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد 

باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى برون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته 

در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و 

کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر 

دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و 

مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم 

- بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. 

صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب 

مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور 

مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسر و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های 

بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، 

تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد 

میشوند، برقرار و مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خر و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از 

مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ 

بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتمًا دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم 

باشد، در او حتمًا مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرکِ بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگرند برای انبوه سایز و ساختمان 

بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پراسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و  مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران 

آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد.  اهمیت مسجد در مناطق خاص  کار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل 

اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است.  مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به 

شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید 

تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت 

یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار 

شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان  داشته است. این که یمن 

ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد 

سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. ) بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان 

یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب 

است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه 

ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخر، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که 

پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نریو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در 

مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد 

هر کس که هست، مشرتکًا مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی 

مساجدکار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک 

معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای 

پیشنمایز است که آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نوٌر عیل نور« 

است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصره« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرد. و عقیده 

ام این است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ 

شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت  یمن 

جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغر. دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه 

بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و 

جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت 

مساجد، به تعمر مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، 

خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ 

مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم 

نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را 

که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک 

جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گر یم کنند  برای این که چهارتا خانه 

را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسر  مساجد را در مسر یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  

ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای 

دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و 

عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه برون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود 

پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم 

بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک 

چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به 

او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور 

از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز 

جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه 

نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، 

بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد 

شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج 

دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را گذاشتید ریو موضوع 

مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید 

برای دنبالگری و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده یم شود. اما من 

یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت 

است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را 

همنی طور به صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را 

انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج 

خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای 

سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه 

ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب 

نگاه  ایشان  کیس  به  نه  سالم. 

آرام  طور  همنی  حیت  یم کرد 

وارد یم شدند یم رفتند 

تیو سجاده، 
ز  منــا
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
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اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 
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انقالب 
از خانه مذهب- 

یعین مسجد و مدرسه دیین 
آغاز شد و جهت گریی مذهیب 

ش پیدا کرد و 
در انقالب روز به روز افزای

ش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو 
نق

شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که 
معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در 

ک و 
مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پا

ک 
خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدی

یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و 
اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، 

خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر 
یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را 

فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه 
فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای 

اسالیم بزریگ شده است مثالً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی 
که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل 

تها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را  پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره ملّ
ِ مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند،  با مساجد و با دین و امیان

موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این 
وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم 

 مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ 
 

اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی
ک پایگاه دین 

وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیل مسجد به عنوان ی
عبودّیت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا 

الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم 
یر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته 

تربیت روشنگ
رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این 

یر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال 
اعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگ مسأله به حدّ

کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اوالً اگر همان چند رکعت مناز هم 
ک ملت را به قیاِم للَّ وادار 

ع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز ی با چشم بصریت نگاه شود خوِد مناز که به زبان ُمَشرِّ
ک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از 

یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدی
جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری ِمن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« 
البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است 

هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی 
است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست 

ش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه 
باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نق

ش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید 
ک نق

س با مردم حرف زدن ی
س به نف

مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نف
ک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که 

شند که بتوانند ی و این هم مال شماست. گروههاى سیایس خودشان را مى کُ
معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و 

ش را قدر بدانیم، قدر 
ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نق

دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه 
ک اداره اى مشغول کار 

مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در ی
ى مناز 

ک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه 
مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون ی

جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت 
ش است من با این روش موافق نیستم. 

ک کیف سامسونت هم دست
منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى ی

ک فى املاء« باید باشد احساس 
ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسم

ى خود جایگاه خود و اداره 
پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه 

کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور 
ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر 

ى اول مسجد بعد هم در درجه 
است. البته در درجه 

جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از 
یر و تا آسایشگاهها و 

بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سف
بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا 

ش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد 
نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخ

که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. 
حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر 

ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش 
مسجد، کیفیت شایسته 

ی 
جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه 

جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ 
ی مناز را در شهر 

صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه 
اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ 

هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و 
آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندیس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. 

ی 
س ستاره 

ک ساختماین بسازند، آن عالمت نح
ی دنیا که خواستند ی

صهیونیستها هر نقطه 
ش تثبیت کنند. کار سیایس شان اینجویر است. ما 

داوود را سیع کردند یکجویر روی
ی کارهامیان، از جمله در باب 

مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندیس اسالیم را باید در همه 
مهندیس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، 

ی حیات مسجد است. امامان جماعت 
ک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه 

همچون پزش
ش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به 

باید آماده سایز خوی
امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و 

حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیایس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت 
ک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. 

متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پا
حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از 

امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و 
ش آموزان برجسته و ممتاز در هر 

شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دان
محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید 

ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و 
رابطه 

ک به دیگران را 
اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کم

ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین 
وجهه 

که متولد میشوند، برقرار و مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و 
ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. 

ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله 
مایه 

ش مردم، کایر ناروا و در 
ش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسای

پخ
گ 

موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بان
اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز 

پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که 
ی کارهای مهندیس 

اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه 
ک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، 

بزرگ بایسیت ی
برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، 

فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتماً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد 
ش از ییک الزم باشد، در او حتماً مالحظه شود. آیا 

در مراکز الزم که ممکن است بی
ک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیش او را فراموش کنیم؟ 

ممکن است ما ی
میشود شهرکِ بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون 

مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای 
انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر 

اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر 
برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون 

دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط 
کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد 

س و صفا از آن ساطع شود. امامان 
و نور معرفت و محبت و اُن

ک 
جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر ی

س 
باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود ح

کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد 
یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، 

ی مناز، 
غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه 

در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران 
ش آمویز 

هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دان
در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را 

مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و 
پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان 

خواهد شد. به مدیران آموزش و 
پرورش و علوم یادآویر یم کنم 

که سهم مسجدسایز و 
مسجدپردایز باید در 

اعتبارات فعالیتهای فوق 
ّل و  برنامه، در ردیف او

ش از سهم 
بی

دیگر 
این بخشهای 

سرفصل 
باشد. 

www.masjed.ir

»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 

1359/4/20 -)( امام خمیین
مظهر  مسجد، 

در جامعه  و  فرد  پیوستیگ  و  آخرت  و  دنیا   آمیختیگ 

 دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید

 در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است،

 االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که

 آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو

 فقط در زمان ما و نه فقط در بادین آشنا یم کند. )مسجد نه معارف را از نسیل به نسیل منتقل و

ما اسالیم  عزیز   کشور 
مختلف نقاط  در   بلکه 

 عامل و در طول تاریخ منشأ

و نهضتها  و  بـــزرگ   آثار 
 حرکتهای اسالیم

مثًال است  شده   بزریگ 

 قیام مردم کشورهای

که آفریقا   شمال 
مثل هستند   مسلمان 

دیگر و   الجزایـــر 

که  کشورهایی 
سلطه زیر  در   سالها 

 نظایم استعمار فرانسویها

 بودند از مساجد

به که  شد   شروع 

و رســـید  هم   پریویز 

ها ر  کشو

کردند پیدا   استقالل 

کشورها این  در   انقالب 

 هم آن رویز رو

 به شکست رفت و دوباره

 مّلتها استقالل خودشان را

دادند دست   از 

 که رابطه خود را با مساجد و با دین

ِ مساجد قطع کردند.  و امیان

ر  حضـــو

ائمه بشود،  همیشیگ  مساجد   در 

حرفها محتیو  به   جماعات 

مســـائیل  و 
یم گویند،  که 

و یم کنند  که   موعظه ای 

 حدییث که یم خوانند،

 بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به

آینده به  و  دیین   نظام 

همه وظیفه  این  دارید،  نگه  امیدوار   دیین 

 ماست.

 امیدوار نگه داشنت

 مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که

 بر دوش همه

صدر در   است. 

مکرّم نیب  زمان  در  هم   اسالم 

و  اســـالم؟ص؟ 

زمان در   همچننی 

برکت با   حکومت 

 امریاملؤمننی؟ع؟

مرکز  مسجد 

 همـــه

 تصمیم گرییهای
بزرگ کارهای  و   مهم 

از یمن خواهیم   بود 

 لحاظ وضع زمان

به را  امروز   مســـجد 

 مسجد

زمان  کوفه 

تشبیه  امریاملؤمننی 

زیرا  کنیم 

زمان هر   اقتضاهای 

 متفاوت است

 به طور کیّل مسجد به عنوان یک

 پایگاه دین عبودّیت و معرفت

اسالیم جوامع  برای   یم تواند 

و بزرگ  حرکات  سرآغاز  و   منشأ 

 برکات ماندگار باشد. ییک از

 علل پریویز این انقالب مبارک در ایران

این سهولت  الاقل  یا  و   اسالیم 

 پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال

را مساجد  جوانان  کردند   پیدا 

 پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان

 مرکزی برای تعلیم تربیت

 روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار

مرکزی مسجد  و   دادند 

افشای و  نهضت  گایه  آ حرکت   برای 

فاسد زمامداران   اسرار 
 و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت

همنی طور  هم 
 بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید

بود  در زمان انقالب هم که این مسأله به حدّاعیل رسید. ملت همنی طور 

 ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و

 روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس

 خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت

 مناز یم خوانند و بریون

از را   انسانها 
فداکایر و  خلوص  به  و  دور   فساد 

فقط مسجد  آن  بر  عالوه  یم کند.   نزدیک 

 برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از

 جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری

 ِمن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة

 اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد

 مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به

 دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم

 مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز

 اّتصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان

 خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا

 متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا

 کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش

 روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت

 روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک

 نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال

 شماست. گروههاى سیایس خودشان را مى ُکشند که

 بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما

 که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ

 وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و

و دلبستگى  است  روحانى   مى دانند 

نوع از  او  به  اعتماد  و   دلدادگى 
ى یگر  د

است.  طور 
 البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در

 درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد

 زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ

 است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و

 روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و

 کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و

 بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را

 همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش

 باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید

 خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز

 روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی

 خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته

 خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در

 شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از

 مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم -

 بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس

 کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم

 باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندیس های ما باید نشانه های اسالیم

 آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین

 بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت

 کنند. کار سیایس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و

 مهندیس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندیس بایسیت

 مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در

 مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی

آماده سایز باید  جماعت  امامان  است.  مسجد   حیات 

 خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود

 بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و

 حوزه های علمیه در همه  جا آنان را

و  است 
 ربطى به اعتماد به بقیه ى

 گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید

 این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم

 قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد

 بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در

 یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که

 پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک

 روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى

منى روند. مســـجد  به  جماعت  مناز   اقامه ى 

سرم شدم  گرفتار  مى گوید  چرا؟   مى گوییم 

 شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در

 صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از

یک گاهى  مى آید  دوان  دوان   مدتى 

 کیف سامسونت هم دستش
 است من با این روش موافق

 نیستم. پیشنماز

و دســـت هرنی   ورزیش 
صاحب با   یم یابند، 

 هّمتاین که کمک به
وجهه ی را   دیگران 
با میسازند،   همت 

ین گا ید  که غمد

خانه ى مسجد را  مسجد   باید 
 خود جایگاه خود و اداره ى

 خود بداند وقتى وارد مسجد شد
 »کالّسمک فى املاء« باید باشد

 احساس کند که اینجا جاى
 اوست و عجله اى براى بریون

 رفنت از مسجد نداشته باشد
است. درســـت   این 

 همنی جلسات مذهبى هم

و دارد یم آیند  تأثریی  چه   این 
 خطاست این طور نیست،

 اوًاّل اگر همان چند رکعت مناز
 هم با چشم بصریت نگاه شود

 خوِد مناز که به زبان ُمَشـــرِّع
 مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح

زیاید برکات  مایه   است 
 یم شود مناز یک ملت را به

ِ للَّ وادار یم کند ز قیام  منا

دهند.  یایر 
و تفسری   ِ َمدرَس باید   مساجد 

 حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیایس و

 کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه

باید مساجد،  امنای  و  مدیران  و  متولیان   محبت 

 دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور

محیط باید  بسییج  روحیه های  و   جوانان 

 مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید

 سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل،

 همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای

 برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان

 برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر

 چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق

با را  خود  رابطه ی  باید  مسجد   شوند. 

با میکنند،  ازدواج  که   جواناین 
 کساین که به موفقیتهای

و اجتمایع  و   علیم 

مساجد، 
اصیل پایگاه های 

شکل گریی و 

هدایت نهضت اسالیم در 

رژیم طاغوت، سنگر مستحکم 

مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از 

پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور 

بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در 

طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ 

ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات 

محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در 

فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، 

کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و 

اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای 

انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه 

راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل 

عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربیدامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع نه 

شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و 

بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن 

پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال 

داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط 

با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم 

به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم  از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت 

دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از 

ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه 

مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند 

برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، 

گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، 

عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه 

تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره 

مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی 

محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- 

یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب 

کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به 

طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل 

خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای 

دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع  حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن  شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام 

دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان 

  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان 
حکومت با برکت امریاملؤمننی

متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل 

سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای 

ّاعیل  حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر  نیست، اواّل

نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن 

درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان 

است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را 

جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیایس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی 

نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران 

ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز 

در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش 

موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور 

است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا 

فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید 

خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، 

ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم 

مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندیس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش 

تثبیت کنند. کار سیایس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندیس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندیس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان 

جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیایس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای 

پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم 

و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  

مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز 

است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندیس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به  ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند  پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر 

یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که 

نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض 

کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، 
فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: 

هم صبح 

بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر 

ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر 

یم رسد، این 

مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا 

یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم 

بکند و 

همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان 

ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت 

بدهند، 

شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب 

سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در 

این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، 

شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی 

خییل 

خویب 

است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای 

افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها 

در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند 

خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین 

پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد 

است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول 

وقت 

مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا  شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این 

مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و 

آن امام 

جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا 

جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به 

شما 

بگویم. 

غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است 

که آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق 

بشود 

به 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که  همکایر، این دیگر »نور

شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این 

کار را شروع 

کنید، 

ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی 

مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و 

او امام مسجد 

است، از 

او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک 

مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این 

سنت، بسیار 

سنت 

با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول 

هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه 

قرآن، مایه 

تشویق 

مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها 

یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که 

مسجد اصال 

نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در 

طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها 

بنده 

رفتم دیدم یک 

خیابان 

کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای 

قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت 

مردم 

باشد، 

یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری 

یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز 

جذب 

جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان 

خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه 

بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده 

بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول 

یم نشیند 

- آن 

هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان 

گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا 

یم گویی 

جوان 

برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول 

نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای 

اینها، 

روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.    نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اسایس این کار 

شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح 

کردید 

برای 

دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. 

اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، 

مزاج 

خودش. 

مرحوم 

پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط 

جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی 

کایر 

که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این 

آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  

درجه 

تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد  بسیار فکر نیو است.  دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

که در آن 

نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم 

یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید وپیش بروید.  علم و تقوا الزمه امامت جماع برای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد 

خییل خوب 

است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم  اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجد اگر چنانچه مسجد، در یک 

نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه 

یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه 

ً من جرات یمن کنم. احیای مسجد قائم به پیش مناز است  هر چه خدمت به مساجد و  کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

عمران 

مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«.  

البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول 

انقالب 

یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد،  کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، 

تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا.  معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش 

بربید؛ 

واقعا این 

جویر بود.  پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و 

نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت 

مناسب 

مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان 

ایجاد بکنید. من هم دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن ع مناز یم خواندم  مسجد 

کرامت 

را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز 

قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب 

شنبه، 

مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما 

دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در  بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن 

یک 

شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی 

است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه 

جانبه با خط 

نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس 

بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای 

انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و 

نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربیدامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع نه شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و 

مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز 

با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید  بوده و صرفا

خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی 

نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که 
گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در 

اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، 

ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت  نقشه 

یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد 

و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم 

یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم 

همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم  کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن  استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، 
  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای 

این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی

مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع 
اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای 

تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار  ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز 

اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیایس 

خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز 

فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند 

که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در 

همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در 

شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندیس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت 

نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیایس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندیس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندیس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر 

دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیایس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، 

تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا 

و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندیس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید  ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما میکنیم، مسجد در آن حتما

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و  با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه 

جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا 

مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، 

شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما  وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن 

خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت 

جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ 

اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این 

چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن  هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به  گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک 

مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست 

کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما 

کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است  وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم 

مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که 

مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب 

جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس 

یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او 

هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به 

زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.    نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اسایس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و 

همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و 

طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان 

را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که  مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است.  دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید وپیش بروید.  علم و تقوا الزمه امامت جماع برای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از 

ً مقدم است؛ اما اگر  این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجد اگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از 

سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان 

ً من جرات یمن کنم. احیای مسجد قائم به پیش مناز است  هر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«.  البته دوستاین  بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز  کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا.  

معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود.  پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل 

این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم 

دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن ع مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  

رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از 

آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر 

کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن 

هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم 

مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام 

است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام 

راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربیدامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع نه شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز 

و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید  آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم 

توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از 

به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در 

ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور 

مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به 

روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به 

طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر 

یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها  آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که  استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. 

  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه 
در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی

کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا 

الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت 

ّاعیل رسید. ملت ایران  آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

 ً باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل

اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و 

فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا 

»سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح 

هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست 

باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم 

حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیایس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که 

معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى 

گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار 

مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید 

گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با 

این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى 

اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات 

مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در 

مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید 

مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید 

خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت 

شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، 

ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه 

نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس 

کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در 

مهندیس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن 

عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیایس شان اینجویر است. ما مسلمانها 

نشانه های اسالیم و مهندیس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندیس بایسیت مراعات کنیم. روحاین 

پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد 

است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور 

مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و 

سیایس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای 

پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و 

پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند 

تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز 

در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد 

باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای 

علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک 

به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر 

یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. 

مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت 

باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران 

نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و 

هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید 

خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از 

مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با 

صوت خوش و دلنواز است. در مورد 

کمبود مسجد و منازخانه در 

مراکز پرجمعیت. این را 

باید دوستاین که از 

دولت اینجا 

تشریف 
دارند 

 -
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مسجد به عنوان مرکز ثقل شکل گریی متدن اسالیم

 از ابتدای رسالت پیامرب مکرم اسالم دارای نقش ها و کارکردهایی متنوع بوده است، لیکن نباید محوریت مناز و برنامه های 

عباید و نیاییش را در 

تاسیس این نهاد مقدس نادیده گرفت

. چرا که اصیل ترین و اولنی دلیل شکل گریی مسجد اقامه ی مناز است.نام مسجد نزی تدایع کننده

 هویت عباید و نیاییش این نهاد مقدس است. با این توصیف یم توان گفت ستون اصیل خیمه ی مسجد، بر پایه عبادت استوار شده است. از این رو الزم است 

که اهمیت و جایگاه برنامه های عباید و 

نیاییش مسجد مورد تحلیل قرار گرید و مزیان ارزشمنید آن در انبوه کارهای ین ک مسجید و تنوع کارکردها و 

برنامه ها، ارزش گزایر شود.در فصل نخست، مرویر خواهیم داشت بر اهمیت و جایگاه برنامه های 
عباید و نیایش مسجد که نقطه ی 

آغاز 

و 

زیربنای سایر برنامه های مسجید نزی محسوب 

یم شود. هاد مسجد، اصیل ترین 

و 

ریشه دار ترین نهاد اسالیم و برخوردار از کا

رکردهای متنویع است که در ابعاد مختلف زندیگ 

ان
سان مسلمان اثر گذار یم باشد. گویا دین مبنی اسالم 

با 

بنا نهادن این مکان مقدس، مامین برای 

تامنی نیازهای گوناگون جامعه بشیر مهیا ساخته 

و 

آن 

را مکاین برای رشد و تعایل 

فرید و اجتمایع جامعه ی اسالیم 

قرار 
داده 

است. 

اما روشن است که در میان کارکردهای 

مختلف مسجد، بُعد معنیو و کارکرد عباید آن 

از 

همه 

جوانب دیگر، مهمرت بوده و نقیش محویر 

و اسایس دارد. در واقع همه کارکرده

ای مسجد، حول محور امیان 

به 

خدا، 

معنویت و عبادت 

خودمنایی یم کند.   مقام معظم رهربی با اشاره به 

این 

نکته کلیید یم فرماید:  ولنی مساله، 

اهمیت خود مسجد است و این ابتکایر که ا

سالم در آغاز والدت خود برگزید و محل تجمع مردم را بر محور 

ذکر، 

دعا و توجه به خدای 

متعال قرار 

داد. اجتماعات مردم به طور طبییع دارای 

تاثریایت است. ... )اما( وقیت اجتماع بر محور مناز و ذکر به وجود آمد، آن وقت یک 

معنای دیگیر 

پیدا 

یم کند، یک جهت دیگیر پیدا 

یم کند، دلها را به سمت دیگیر یم کشاند؛ این ابتکار اسالم بود. 

بنابراین 

باید 

توجه داشت که اگرچه مسجد 

مکاین برای اجتماع مسلمانان است و کارکردهای گوناگوین 

برای 

آن در نظر گرفته شده، اما قوام آن به بُعد 

معنیو و عباید آن است. روشن است که هر چه این نخ 

تسبیح 

و 

این محور اسایس جید تر گرفته شود 

و بر کیفیت آن تاکید گردد، رشد و ارتقاء دیگر 

فعالیت ها 

و 

کارکردهای مسجد نزی محقق یم شود و گسرته 

نور افشاین آن متام اجتماع مسلمنی را دربرخواهد 

گرفت. 

با 

این توصیف الزم است  که مهمرتین و اسایس 

ترین دغدغه مسئوالن مسجد،  

دارک     برگزایر شایسته  رنامه های عباید و نیاییش  

د تا 
از 

این 

رهگذر توانند، دیگر فعالیت های گوناگون مسجد را بر پایه این  محور 

ارزشمند رشد وتعایل 

بخشند. 

یب 

تردید 

اصیل 

ترین  

برنامه   برنامه های 

مر

تبط 
با 

کارکرد عباید 

و نیاییش 

مسجد اقامه ی مناز با کیفیت و به صورت جماعت 

یم باشد. 
به 

واقع اقامه ی 

مناز 
با 

کیفیت 

ستون 

خیمه ی 

برنامه های مسجید 

است 

و همه ی برنامه-های دیگر باید 

در 

مسری تقویت و ارتقای کییف مناز جماعت طرایح و 

اجرا گ

ردند. اقامه ی 

مناز 

با 

کیفیت منوط به توجه به مقدمات فرید و جمیع و همچننی فراهم آوردن محیط 

مناسب 

در 

مسجد 

است. عالوه بر اقامه ی مناز  جماعت سایر برنامه های عباید و نیاییش مکمل نزی به صورت مستمر و 

منظم یا در بسرت مناسبت های 

عباید و نیاییش در مساجد اجرا یم شوند که ارتقای کییف این برنامه ها نزی یم تواند موجبات تقویت بهره منید 
اهایل مسجد از مسجد را فراهم 

آورد. آنچه در این نوشتار پیش ریو شماست، از یک سو بیان چارچوب ها و اصول حاکم بر برنامه ی  عباید و نیاییش مسجد است که 

با بهره گریی از قران و روایات و همچننی دیدگاه ها، فتاوا و نظرات رهرب حکیم و عالیقدر انقالب 

و سایر مراجع عظام استخراج و تنظیم گردیده است و از سیو دیگر در مقام بیان نکایت کار

برید در جهت تقویت کیفیت برگزایر مناز جم

اعت و سایر برنامه های عباید و نیاییش یم باشد. معاونت 

جذب و آموزش مرکز رسیدیگ به امور مساجد با 
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انقالب 
از خانه 

مذهب- یعین 

مسجد و مدرسه دیین 

آغاز شد و جهت گریی 

مذهیب در انقالب روز به روز 

افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و 

ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه 

کساین را به میدان انقالب کشاند که 

معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به 

میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و 

بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و 

خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را 

به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، 

مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و 

جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب 

اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد 

کار بکنید، خییل خوب است، مساجد 

کانون دین است، االن هم همنی است. 

هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین 

سلویل است که آدم به تنهایی نگاه 

یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را 

فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به 

نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه 

فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز 

اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در 

طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و 

 ً حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که 

مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر 

کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم 

استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع 

شد که به پریویز هم رسید و کشورها 

استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها 

هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره 

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که  مل

رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد 

قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ 

بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و 

مسائیل که یم گویند، موعظه ای که 

یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند 

ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام 

دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این 

وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت 

مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است 

که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم 

در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در 

 
زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی

مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای 

مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از 

لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد 

کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا 

اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور 

کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین 

عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع 

اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و 

برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این 

انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل 

سهولت این پریویز این بود که مردم به 

مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر 

کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان 

مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر 

افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد 

مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و 

افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته 

رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم 

همنی طور بوده است در دوره میل شدن 

صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در 

ّاعیل  زمان انقالب هم که این مسأله به حد

رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و 

پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و 

استقامت میل به حساب آورند اگر کیس 

خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت 

مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی 

ً اگر  دارد خطاست این طور نیست، اواّل

همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت 

نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع 

مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه 

برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم 

للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به 

خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر 

آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد 

انواع عبادات هست از جمله آن عبادات 

تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن 

عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که 

»من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« 

البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این 

فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و 

فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم 

مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز 

تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم 

مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به 

خداست ارتباط زمنی و آسمان است 

جایی است که انسان خود را به 

منبع الیزال فیض و قدرت وصل 

یم کند انسان در مسجد 

خود را به خدا متّصل 

یم کند بنابراین باید 

قدر مساجد را 
دانست باید 

در 

انقالب 
از خانه 

مذهب- یعین 

مسجد و مدرسه دیین 

آغاز شد و جهت گریی 

مذهیب در انقالب روز به روز 

افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و 

ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه 

کساین را به میدان انقالب کشاند که 

معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به 

میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و 

بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و 

خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را 

به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، 

مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و 

جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب 

اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد 

کار بکنید، خییل خوب است، مساجد 

کانون دین است، االن هم همنی است. 

هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین 

سلویل است که آدم به تنهایی نگاه 

یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را 

فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به 

نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه 

فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز 

اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در 

طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و 

حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال 

قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که 

مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر 

کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم 

استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع 

شد که به پریویز هم رسید و کشورها 

استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها 

هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره 

ملّتها استقالل خودشان را از دست دادند که 

ِ مساجد  رابطه خود را با مساجد و با دین و امیان

قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ 

بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و 

مسائیل که یم گویند، موعظه ای که 

یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند 

ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام 

دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این 

وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت 

مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است 

که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم 

در زمان نیب مکّرم اسالم؟ص؟ و همچننی در 

 
زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی

مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای 

مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از 

لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد 

کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا 

اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور 

ّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین  کیل

عبودّیت و معرفت یم تواند برای جوامع 

اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و 

برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این 

انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل 

سهولت این پریویز این بود که مردم به 

مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر 

کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان 

مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر 

افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد 

مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و 

افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته 

رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم 

همنی طور بوده است در دوره میل شدن 

صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در 

زمان انقالب هم که این مسأله به حّداعیل 

رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و 

پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و 

استقامت میل به حساب آورند اگر کیس 

خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت 

مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی 

دارد خطاست این طور نیست، اّوال اگر 

همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت 

َرِّع  ِ مناز که به زبان ُمش نگاه شود خود

مقّدس مناز و اذان خریالعمل و فالح است 

مایه برکات زیاید یم شود مناز یک 

ِ للَّ وادار یم کند مناز  ملت را به قیام

انسانها را از فساد دور و به خلوص 

و فداکایر نزدیک 

یم کند. عالوه بر آن 

مسجد فقط برای مناز 

نیست در مسجد 

انواع عبادات 
هست از 

آن جمله 
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مسجد و 
ســه  ر مد

جهت گریی مذهیب 

در انقالب روز به روز افزایش پیدا 

ارزشهای  و  مذهب  نقش  و  کرد 

به  را  کساین  شدکه  قیو  قدر  آن  معنیو، 

میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، 

این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور 

و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، 

درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، 

مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های 

مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، 

مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین 

سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه 

یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور 

عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ 

شده است مثًال قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در 

زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند 

انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره ملّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و 

با دین و امیانِ مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای 

که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه 

ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی 

در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی؟ع؟ مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به 

مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیّل مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای 

جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به 

مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد 

مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر  حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اوًاّل اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خوِد مناز 

که به زبان ُمَشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد 

فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری ِمن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر 

کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز 

اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. 

وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى 

این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار 

مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد 

بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ 

مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را 

خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول 

مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا 

آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز 

روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان 

باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های 

اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها 

نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات 
کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود 

بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. 

مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و 

روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از 

امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق 

شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با 

کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و 

مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و 

مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی 

بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد 

کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و 

منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای 

ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتمًا دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتمًا مالحظه شود. 

کنیم،  طرایح  را  شهرک  یک  ما  است  ممکن  آیا 

خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه 

میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید 

منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور 

ُنس و صفا از آن ساطع شود.  معرفت و محبت و ا

امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و 

همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و 

هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم 

که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در 

اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد.  اهمیت مسجد در مناطق خاص  کار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  

حومه تهران از این قبیل است. لذاست که نفس 

مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است.  مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان 

مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس 

در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید 

مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را 

بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه 

جماعت  مناز  این  یم رسد،  سر  زنان  نفس  نفس  آقا 

نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید 

قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را 

به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند 

نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، 

یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. ) بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که 

صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی 

جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای 

اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج 

بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت 

بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه 

ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی 

دلهایی که پشت آنهاست، باید ازنشانه های اسالم پر بشوند.  

مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید 

و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت 

پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکًا مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، 

زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا 

هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجدکار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که 

دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ 

دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که  کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم 

آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که 

خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نوٌر عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق 

عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد 

هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن 

رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج 

یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری. دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته 

بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، 

که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. 

بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق 

در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق 

اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال 

مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال 

زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها 

بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل 

ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود 

مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب 

جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید 

و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که 

با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود 

پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان 

گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ 

فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال 

ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته 

باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را گذاشتید ریو 

موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در 

موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده یم شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور به صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. 

مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت 

بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. 

مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف 

نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشست، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق 180 درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار 

فکر نیو است.  دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست 

یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعًا هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه 

هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و پیش بروید.  علم و تقوا 

الزمه امامت جماعت برای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و 

عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات 

را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعًا مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ وااّل اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد.  تربیت عامل مسجد 

مهم تر از ساخت مسجد اگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط 

نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد 

را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن 

مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعًا من جرات یمن کنم.  احیای مسجد قائم به پیش مناز است هر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است که 

انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر 

مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«.  البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول 

انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن 

رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعًا تاثریش ده بر یک هم نیست. 

البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز 

که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران 

کجا.  معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب 

خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود.  پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر 

پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال 

مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است.  اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، 

پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما 

همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن )ع( مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شبمسجد و مدرسه جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز 

افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر 

قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد 

و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر 

چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. 

)مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما 

بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثًال قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و 

کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم 

آن رویز رو به شکست رفت و دوباره ملّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیانِ مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم 

را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این 

وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی؟ع؟ مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد 

امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا 

تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند  اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیّل مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم 

جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان 

مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم  این مسأله به حد

بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اوًاّل اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خوِد مناز که به زبان ُمَشرِّع مقدّس مناز و اذان 

خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک 

ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری ِمن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن 

درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان 

عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر 

مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما 

چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی 

نقشى را به دســت آورند اما منى شود. شما که معمم و 

روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار 

نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار 

مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید 

گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با 

این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول 

مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، 

کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه 

جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد 

که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون 

محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد 

باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم 

آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک 

ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و 

مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش 

برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید 

محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و 

مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب 

با  میســازند،  همت  وجهه ی  را  دیگران  به  کمک  که  هّمتاین 

غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد 

در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد 

کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار 

طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتمًا دیده شود. 

شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتمًا مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرکِ بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای 

انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت،  مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این 

کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد 

دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان 

خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد.  اهمیت مسجد در مناطق خاص  کار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا 

یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست 

که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است.  مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک 

اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را 

تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، 

مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا 

وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن شود؛ 

این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت 

بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب 

به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند 

وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. ) بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، 

خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش 

انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح 

عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با 

توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع 

باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال 

نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید ازنشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی 

مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت 

مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، 

شــما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، 

مشرتکًا مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجدکار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار 

یک   - یم دانید  شما   - مساجد  منتها  است،  خویب 

رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم 

غرض،  بگویم.  شــما  به  را  این  یم دانیم؛ 

حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند 

این  همکایر،  به  بشود  وتشویق 

دیگر »نوٌر عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما 

این کار را شروع کنید، ییک از 

وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس 

مدیر  یک  دارد،  طبییع 

طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری. دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که 

بوده  عبــارت 

است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال 

یــد  نبا

باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. 

اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب 

است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، 

که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد 

اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. 

مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد 

بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، 

آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او 

نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی  رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: 

جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که 

یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که 

شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را گذاشتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده یم شود. اما من 

یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور به صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر 

ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، 

مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم 

نداشتیم. نشست، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق 180 درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش 

گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعًا هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد  داده بشود، این بسیار فکر نیو است.  دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم 

که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و پیش بروید.  علم و تقوا الزمه امامت جماعت برای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، 

علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری 

قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعًا مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل 

معلوم بشود؛ وااّل اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد.  تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجد اگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد 

هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه 

کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعًا من جرات یمن کنم.  احیای مسجد قائم به پیش مناز است هر چه خدمت به مساجد و 

عمران مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«.  البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود 

پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و 

مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعًا تاثریش ده بر یک هم نیست. البته 

تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به 

مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا.  معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود.  پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز 

بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف 

است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است.  اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم دائما 

به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن )ع( مناز 

یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، 

برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، مسجد و مدرسه جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و 

نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم 

یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین 

است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در 

زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثًال قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که 

سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره ملّتها استقالل خودشان را از دست دادند که 

رابطه خود را با مساجد و با دین و امیانِ مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام 

دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت 

امریاملؤمننی؟ع؟ مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیّل مسجد به عنوان 

یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند 

جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و  شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اوًاّل اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خوِد مناز که به زبان 

ُمَشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از 

جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری ِمن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست 

یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند 

انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى 

مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که 

معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این 

نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز 

در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک 

کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و 

عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، 

مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا 

نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت 

شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. 

باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در 

مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس 

اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه 

حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و 

مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در 

مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با 

غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب 

و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف 

دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ 

ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتمًا دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتمًا مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح 

کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در 

ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و  نقشه 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این  انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط 

رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد 

شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد.  

اهمیت مسجد در مناطق خاص  کار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. 

لذاست که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است.  مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین 

مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر 

پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون 

تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه 

ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را 

دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را 

بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که 

یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز 

رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد 

به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور 

یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از 

کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب 

سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. ) بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد 

جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در 

جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک 

شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه 

هم  مقابله  چزیی،  چننی  با  مخالفیم.  بشوند،  همسایه ها  مزاحم  و  بخوانند 

یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از 

حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ 

»یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه 

اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ 

اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در 

بلندگو  از  صبح،  اذان  برای  سحرها، 

حنجره  با  نکنند  اســتفاده 

چند  هر  ندارد.  اشکایل 

است  بیدایر  وقت 

ممکن  اما 
است 

مدرسه  و  در مســجد  مذهیب  جهت گــری 

انقالب روز به روز افزایش پیدا  کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، 

آن قدر قیو شدکه کساین را 

به میدان انقالب 

کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها 

مسجد  در  یمن آیند.  میدان  به  را 

و  شور  اسالیم، 

بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه 

درهم  ســامل،  و 

یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. 

مظهر  مسجد، 

آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوســتیگ فرد و جامعه در دیدگاه و 

اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد 

مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، 

االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل 
است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که 

را  فضا 

فضای دیین نگه یم داردو معارف را از 

نسیل به نسیل منتقل 

و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور 

یز  عز

بلکه  ما  اسالیم 

نقاط  در 

مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای 

یم  سال ا

بــزریگ 

شده است مثًال قیام مردم 

کشورهای شمال آفریقا که مســلمان هستند مثل الجزایر و دیگر 

کشورهایی که سالها در زیر 

سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پرویز 

هــم 

پیدا  استقالل  کشورها  و  رسید 

کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره ملّتها 

ل  ستقال ا

خودشان 

را از دســت دادند که رابطه خود را با 

مساجد و با دین و امیانِ مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه 

جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که 

یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از 

همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به 

آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه 

احوال، 

همه  دوش  بر  که  است  بزریگ  تکلیف 

است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و 

همچننی در زمان حکومت با برکت امراملؤمننی؟ع؟ مسجد مرکز همه تصمیم گریهای 

و  مهم 

بزرگ  کارهای 

بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را 

است  متفاوت  زمان  هر  اقتضاهای  زیرا  کنیم  تشبیه  امراملؤمننی  زمان  کوفه  مسجد  به 

به طور کیّل مسجد به عنوان یک پایگاه دین 

عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات 

انقالب  این  پرویز  علل  از  ییک  باشد.  ماندگار 

مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پرویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا 

کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم 

مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار 

و  دادند 

مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته 

رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه  هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و برون یم آیند و این چه تأثری دارد خطاست این طور نیست، اوًاّل اگر همان چند رکعت مناز 

هم با چشم بصرت نگاه شود خوِد مناز که به زبان ُمَشرِّع مقدّس مناز و اذان خرالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر 

آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خر ِمن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. 

افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی 

و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این 

نقش روحانیت اصیل را جدى بگریم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرد و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس 

خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرد و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع 

دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرد. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند 

در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف 

جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک 

فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى برون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را 

پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه 

باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر 

مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید 

همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های 

اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس 

بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر 

دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسر و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد 

و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و 

هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خر و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. 

پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که 

اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتمًا دیده شود. شهرک طرایح 

میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتمًا مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرکِ بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز 

بگرند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پراسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت،  باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که 

سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد.  اهمیت مسجد در مناطق خاص  کار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل 

است. لذاست که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است.  مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. 

تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را 

بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز 

ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین 

که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، 

شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. ) بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را 

یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد 

موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر 

جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخر، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم 

پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نریو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت 

کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکًا مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای 

محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجدکار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر 

عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که 

نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به 

همکایر، این دیگر »نوٌر عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصره« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرد. و عقیده ام این 

است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج 

یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغر. دیگر اینکه مساجد و 

حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال 

که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق 

مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمر مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، 

همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن 

است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن 

طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر 

باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گر یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید 

یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسر  مساجد را در مسر یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا 

کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، 

بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه برون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای 

خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم 

نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که 

شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که 

تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته  جوان پوستینه وارونه هم یم 

باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد 

شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را گذاشتید ریو 

موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگری و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده یم شود. اما من 

یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور به صورت خودرو 

خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام 

جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز 

یم خواندند یم آمدند برون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی 

کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه 

کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشست، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که 

خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق 180 درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا 

یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است.  دوم مسئله 

معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعًا هیچ اشکایل ندارد. اما خب 

چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص 

باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. 

بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و پیش بروید.  علم و 

تقوا الزمه امامت جماعت برای امام جماعت مســجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و 

تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، 

کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و 

تقوا شما سخت گری کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل 

باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غر قابل اغماض است. حاال بقیه 

خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. 

البته، در مقام ترجیح طبعًا مقدم است؛ اما اگر جهات 

یمن شود  دیگر  که  تقوا  و  علم  از  ندارد،  را  دیگر 

صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن 

امام برای این است که تقدم علم و 

رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ 

وااّل اگر این جور نباشد 

چرا آنها یم ایستند، 
یگیر  د

مدرسه  و  مسجد 

جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا 

کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به 

میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان 

یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و 

سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ 

دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه 

یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم 

همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه 

یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل 

منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در 

نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده 

است مثًال قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر 

کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که 

به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به 

تها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با  شکست رفت و دوباره ملّ

ِ مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو  دین و امیان

حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند 

ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه 

همــه 

ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در 

صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی؟ع؟ مسجد مرکز همه 

تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی 

برای تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیّل مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودّیت و معرفت یم تواند 

جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران 

اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و 

علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد 

گایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره  مرکزی برای حرکت آ

مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب 

هم که این مسأله به حدّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و 

روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و 

بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اوًاّل اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت 

 ِ نگاه شود خوِد مناز که به زبان ُمَشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیام

للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن 

مسجد فقط برای مناز نیست در 
مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری ِمن 

عبادة سنة« یا در بعیض از 

روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد 

مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد 

هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و 

مرکز اّتصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و 

قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد 

حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... 

مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل 

دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى ُکشند که 

بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در 

مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى 

است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر 

جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى 

مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو 

روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید 

گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال 

آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش 

موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد 

مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى 

بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در 

درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و 

پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و 

روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و 

پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید 

مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت 

محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه 

باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر 

مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و 

مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون 

محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد 

بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ 

مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که 

وارد این شهرها میشوند. نشــانه های اسالیم باید واضح و آشــکار باشد؛ کما اینکه در 

مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که 

خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش 

تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را 

باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، 

کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد 

است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز 

ِ تفسری و  رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَس

حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و 

مدیران و امنای مســاجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و 

روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز 

آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که 

دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق 

شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و 

اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت 

میسازند، با غمدیدگاین که غمگســایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و 

مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق 

اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و 

هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از 

مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد 

کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از 

دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - 

در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس 

بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. 

مرتو،  ایستگاه  برای  میکنیم،  طرایح  مرتو  وقیت 

مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار 

طرایح  فــرودگاه  میکنیم،  طرایح 

میکنیم، مسجد در آن حتمًا دیده 

طرایح  شــهرک  شود. 

در  مسجد  میکنیم، 

مراکز الزم که 
ممکن 

www.masjed.ir

»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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مساجد، 
اصیل پایگاه های 

شکل گریی و 

هدایت نهضت اسالیم در 

رژیم طاغوت، سنگر مستحکم 

مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از 

پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور 

بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در 

طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ 

ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات 

محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در 

فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، 

کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و 

اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای 

انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه 

راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل 

عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربیدامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع نه 

شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و 

بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن 

پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال 

داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط 

با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم 

به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم  از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت 

دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از 

ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه 

مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند 

برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، 

گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، 

عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه 

تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره 

مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی 

محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- 

یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب 

کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به 

طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل 

خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای 

دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع  حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن  شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام 

دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان 

  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان 
حکومت با برکت امریاملؤمننی

متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل 

سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای 

ّاعیل  حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر  نیست، اواّل

نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن 

درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان 

است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را 

جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی 

نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران 

ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز 

در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش 

موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور 

است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا 

فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید 

خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، 

ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم 

مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش 

تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان 

جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای 

پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم 

و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  

مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز 

است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به  ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند  پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر 

یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که 

نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض 

کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، 
فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: 

هم صبح 

بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر 

ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر 

یم رسد، این 

مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا 

یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم 

بکند و 

همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان 

ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت 

بدهند، 

شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب 

سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در 

این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، 

شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی 

خییل 

خویب 

است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای 

افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها 

در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند 

خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین 

پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد 

است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول 

وقت 

مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا  شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این 

مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و 

آن امام 

جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا 

جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به 

شما 

بگویم. 

غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است 

که آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق 

بشود 

به 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که  همکایر، این دیگر »نور

شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این 

کار را شروع 

کنید، 

ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی 

مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و 

او امام مسجد 

است، از 

او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک 

مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این 

سنت، بسیار 

سنت 

با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول 

هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه 

قرآن، مایه 

تشویق 

مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها 

یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که 

مسجد اصال 

نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در 

طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها 

بنده 

رفتم دیدم یک 

خیابان 

کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای 

قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت 

مردم 

باشد، 

یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری 

یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز 

جذب 

جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان 

خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه 

بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده 

بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول 

یم نشیند 

- آن 

هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان 

گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا 

یم گویی 

جوان 

برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول 

نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای 

اینها، 

روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.    نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار 

شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح 

کردید 

برای 

دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. 

اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، 

مزاج 

خودش. 

مرحوم 

پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط 

جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی 

کایر 

که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این 

آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  

درجه 

تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد  بسیار فکر نیو است.  دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

که در آن 

نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم 

یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید وپیش بروید.  علم و تقوا الزمه امامت جماع برای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد 

خییل خوب 

است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم  اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجد اگر چنانچه مسجد، در یک 

نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه 

یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه 

ً من جرات یمن کنم. احیای مسجد قائم به پیش مناز است  هر چه خدمت به مساجد و  کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

عمران 

مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«.  

البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول 

انقالب 

یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد،  کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، 

تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا.  معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش 

بربید؛ 

واقعا این 

جویر بود.  پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و 

نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت 

مناسب 

مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان 

ایجاد بکنید. من هم دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن ع مناز یم خواندم  مسجد 

کرامت 

را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز 

قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب 

شنبه، 

مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما 

دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در  بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن 

یک 

شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی 

است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه 

جانبه با خط 

نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس 

بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای 

انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و 

نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربیدامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع نه شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و 

مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز 

با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید  بوده و صرفا

خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی 

نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که 
گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در 

اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، 

ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت  نقشه 

یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد 

و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم 

یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم 

همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم  کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن  استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، 
  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای 

این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی

مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع 
اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای 

تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار  ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز 

اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس 

خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز 

فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند 

که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در 

همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در 

شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت 

نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر 

دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، 

تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا 

و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید  ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما میکنیم، مسجد در آن حتما

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و  با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه 

جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا 

مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، 

شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما  وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن 

خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت 

جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ 

اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این 

چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن  هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به  گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک 

مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست 

کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما 

کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است  وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم 

مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که 

مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب 

جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس 

یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او 

هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به 

زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.    نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و 

همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و 

طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان 

را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که  مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است.  دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید وپیش بروید.  علم و تقوا الزمه امامت جماع برای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از 

ً مقدم است؛ اما اگر  این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجد اگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از 

سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان 

ً من جرات یمن کنم. احیای مسجد قائم به پیش مناز است  هر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«.  البته دوستاین  بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز  کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا.  

معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود.  پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل 

این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم 

دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن ع مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  

رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از 

آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر 

کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن 

هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم 

مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام 

است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام 

راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربیدامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع نه شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز 

و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید  آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم 

توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از 

به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در 

ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور 

مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به 

روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به 

طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر 

یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها  آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که  استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. 

  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه 
در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی

کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا 

الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت 

ّاعیل رسید. ملت ایران  آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

 ً باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل

اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و 

فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا 

»سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح 

هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست 

باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم 

حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که 

معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى 

گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار 

مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید 

گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با 

این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى 

اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات 

مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در 

مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید 

مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید 

خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت 

شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، 

ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه 

نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس 

کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در 

مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن 

عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها 

نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین 

پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد 

است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور 

مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و 

سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای 

پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و 

پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند 

تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز 

در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد 

باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای 

علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک 

به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر 

یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. 

مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت 

باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران 

نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و 

هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید 

خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 

1359/4/20 -)( امام خمیین

مساجد، 
اصیل پایگاه های 

شکل گریی و 

هدایت نهضت اسالیم در 

رژیم طاغوت، سنگر مستحکم 

مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از 

پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور 

بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در 

طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ 

ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات 

محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در 

فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، 

کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و 

اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای 

انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه 

راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل 

عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه 

شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و 

بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن 

پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال 

داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط 

با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم 

به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم  از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت 

دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از 

ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه 

مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند 

برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، 

گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، 

عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه 

تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره 

مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی 

محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- 

یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب 

کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به 

طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل 

خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای 

دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع  حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن  شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام 

دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان 

  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان 
حکومت با برکت امریاملؤمننی

متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل 

سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای 

ّاعیل  حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر  نیست، اواّل

نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن 

درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان 

است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را 

جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی 

نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران 

ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز 

در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش 

موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور 

است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا 

فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید 

خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، 

ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم 

مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش 

تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان 

جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای 

پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم 

و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  

مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز 

است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به  ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند  پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر 

یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که 

نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا 

مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر 

باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز 

کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه 

یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد 

جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و 

مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای 

افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت 

بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای 

هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد 

بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت 

کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت 

پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد  کس که هست، مشرتکا

بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، 

منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ 

یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به 

شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که 

آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما »  بشود به همکایر، این دیگر »نور

عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این کار 

را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک 

جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک 

مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت 

جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که 

مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید 

یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید 

به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی 

متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم 

دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال 

نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که 

معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک 

از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، 

توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر 

باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که 

چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری 

یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. 

زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت 

مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده 

بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده 

نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. 

گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب 

نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم 

یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه 

نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام 

خواهد شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش 

گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم 

ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، 

امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد 

وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان 

نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز 

شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند 

که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، 

رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این  رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است. دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که 

شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و پیش بروید. )علم و تقوا الزمه امامت جماعتربای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و 

تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد 

خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام  مقام ترجیح طبعا

برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. )تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجداگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود 

نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک 

دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید 

وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این 

ً من جرات یمن کنم. )احیای مسجد قائم به پیش مناز استهر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا  شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«. البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، 

اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل 

کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت  داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر 

کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت 

پیشنمایز در ایران کجا. معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود. 

پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل 

این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. 

خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم دائما به این آقایان گفته ام که 

باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن 

چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن )ع مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران 

باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از 

شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک 

سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما 

بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک 

مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در 

مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل 

و با دین، آشنا یم کند. )مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، 

سنگر مستحکم مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  

ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، 

کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل 

عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه شعایر و تبلیغایت 

مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و 

نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با 

آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین  مساجد بوده و صرفا

از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود 

مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر 

خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، 

یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین 

ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، 

در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، 

به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای 

معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به 

میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، 

مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که 

ً قیام مردم کشورهای  آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار 

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل  فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و 

  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از 
به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی

لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت 

است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی 

برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال  نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که  اواّل

»تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر 

کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل 

را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى 

گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید 

گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز 

و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت 

و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد 

این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون 

پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از 

امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، 

برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد.  ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت،  شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و 

علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم 

باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را 

بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که 

یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت 

بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا 

قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن 

است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی 

که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت  جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است،  ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد 

است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست 

کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو 

زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، 

ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را 

اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  

مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی 

مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول 

یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ 

بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن 

وقت تبلیغ انجام خواهد شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  

ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت 

بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، 

ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  درجه تفاوت یم کرد 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر  خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است. دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و پیش بروید. )علم و تقوا الزمه امامت جماعتربای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را  دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. )تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجداگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما 

اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع 

ً من جرات یمن کنم. )احیای مسجد قائم به پیش مناز استهر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه  طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«. البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب 

فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل،  تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا. معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود. پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر 

ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، 

همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، 

پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن )ع مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در 

تهران باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر 

روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم 

این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل 

خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. )مساجد، پایگاه های 

اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ 

انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای 

انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه شعایر و تبلیغایت مساجد در 

جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و 

نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید  گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با 

وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با 

مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به 

عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای 

دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه 

محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و 

ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و 

جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین 

است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان  )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به 

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند،  شکست رفت و دوباره مل

موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف 

  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای 
بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی

بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و 

معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به 

مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای 

حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر  همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت  کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل

نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به 

خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن 

عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان 

عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز 

اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل 

یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را 

جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ 

چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست 

آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند 

روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران 

ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با 

روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون 

یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ 

مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند 

حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش 

موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد 

مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى 

براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور 

است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، 

کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، 

مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در 

مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و 

پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و 

گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و 

محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و 

آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد 

که بر دوش روحاین مسجد است باید 

خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه 

باشد. حوزه های علمیه برای 

آماده سایز روحانیاین در این طراز، 

وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. 

اگر مسجد، کیفیت 

شایسته ی خود 
را بیابد، 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 

1359/4/20 -)( امام خمیین

ــاجد،  اصــی مس هدایــت پایگاه هــای  و  ــوت، شــکل گریی  ــم طاغ ــایم در رژی ــت اس ــه نهض ــارزه ی هم ــتحکم مب ــنگر مس ــریویز انقاب س ــس از پ ــاق پ ــط نف ــا خ ــردیم و جانبه ب ــیج م ــور بس ــایم و مح ــکوهمند اس ــت ش ــی از جبهه ها در طول هش ــتیباین ماید و معن ــه، پش ــک کام؛ ریش ــد و در ی ــدس بوده ان ــال دفاع مق ــا دوره ی ثبات س ــایم ت ــاب اس ــظ انق ــتگاه وحاف ــهود خاس ــش یب بدیل و مش ــای نق ــوند.  ایف ــوب یم ش ــه در محس ــت ک ــایو این پیام اس ــال 88، ح ــه ی س ــاجد در فتن ــاجد در جهت حفظ مس ــاکان مس ــاب، کم ــارم انق ــاش گران داخی، دهه ی چه ــوذ و اغتش ــان نف ــا جری ــه ب ــی و مقابل ــت م ــوص لزوم محوریت و نادیــده گرفــن منویات امــام راحــل عظیم الشــأن؟رضو؟ و مقام به حاشــیه راندن مســاجد به عنــوان والــد، منشــاء و مبــداء انقاب بــه نریوهــای وفــادار ایــن نظــام مقدس محســوب یم شــوند. گســرده ترین و توامنندتریــن شــبکه برای انســجام بخیش امنی ــت برکاته( در خص ــویم و غری فرهنــی - اجتمــایع و دیین در اختیــار دارند، به ســی اعتبــارات و بضاعــت محــدوید کــه حوزه هــای اســایم و ادامــه ی اصــرار مســئوالن بــرای هدایــت واقــی )نــه شــعایر و تبلیغــایت( مســاجد در جامعــه ی معظم رهربی)دام ــای غری ب ــاختارها و کان پروژه ه ــان، س ــاد مخاطب ــاز و مصلحت آح ــا نی ــق ب ــات نگران کننده ای منطب و نتایج و تبع داشــته  ی به دنبــال  ه هــا بــه معطــوف منصــف نگا

ــه ی حــایو این پیام  ــه در ده ــت ک ــاجد در اس ــاب، کماکان مس ــا جریان چهارم انق ــی و مقابله ب ــت م ــرده ترین و جهت حفظ امنی ــاش گران داخی، گس ــوذ و اغتش ــه نف ــجام بخیش ب ــرای انس ــبکه ب ــن ش ــوب توامنندتری ــدس محس ــام مق ــن نظ ــادار ای ــای وف ــزوم امــام راحــل عظیم الشــأن؟رضو؟ و مقــام معظــم منشــاء و مبــداء انقــاب و نادیده گرفــن منویات یم شــوند. به حاشــیه راندن مســاجد به عنــوان والد، نریوه ــوص ل ــه( در خص ــت برکات ــایت( رهربی)دام ــعایر و تبلیغ ــه ش ــی )ن ــت واق ــه ی محوری ــایم و ادام ــه ی اس ــاجد در جامع ــارات و مس ــرای هدایت اعتب ــئوالن ب ــای اصرار مس ــه حوزه ه ــدوید ک ــت مح ــار دارند، بضاع ــایع و دیین در اختی ــاختارها و کان فرهنیگ - اجتم ــی س ــویم و به س ــری ب ــای غ ــاز و پروژه ه ــا نی ــق ب آحــاد غری منطب ــج و مصلحــت  ــان، نتای ت مخاطب ــده ای تبعــا ــته و نگران کنن ــال داش منصــف نگاه هــای به دنب
ــاب  تــا انق ثبــات اســایم  ــوند.  دوره ی  ــوب یم ش ــش یب بدیل و محس ــای نق ــاجد در فتنه ی ایف ــهود مس ــت مش ــن پیام اس ــایو ای ــال 88، ح ــارم انقاب، س ــه ی چه ــه در ده ــاجد در جهت حفظ ک ــوذ و کماکان مس ــا جریان نف ــی و مقابله ب ن امنیت م ش گرا غتشــا ، ا خــی ا و د شبکه گســرده ترین  ــجام بخیش توامنندترین  ــرای انس ــادار این ب ــای وف ــه نریوه مقــدس ب ــوند. نظــام  ــوب یم ش رانــدن محس ــوان به حاشــیه  ــاجد به عن والــد، منشــاء و مس ء  ا ــده مبد ــاب و نادی انق ــن  ــام راحل گرف ــات ام و منوی معظــم عظیم الشأن؟رضو؟  مــت مقــام  ا د ( ی ــوص رهرب ــه( در خص ــی )نه برکات ــزوم محوریت واق ــعایر و تبلیغایت( مساجد در ل ــرار ش ــه ی اص ــایم و ادام ــه ی اس ــارات و بضاعت جامع ــئوالن برای هدایت اعتب ــی محــدوید کــه حوزه هــای فرهنــی - مس ــد، به س ــار دارن ــی در اختی ــایع و دی ــویم و اجتم ــای غری ب ــاختارها و کان پروژه ه ــاد س ــت آح ــاز و مصلح ــا نی ــق ب ــری منطب تبعــات غ و  نتایــج  ــته و مخاطبــان،  ــال داش ــده ای به دنب ــه نگران کنن ــوف ب ــف معط ــای منص ــا نگاه ه ــروز ب ــجد، ام ــاختار مس ــارج از س ــای خ ــا و تحلیل ه ــاهده ی آماره ــی - مش ــیب های فرهن ــا آس ــط ب ــن بایــد بــه تقویــت اصــل و ریشــه ی خــود اهتمام اجتمــایع، اذعــان دارند کــه با اغتنــام فرصت، مرتب ــه در ای ــه آنچ ــت ک ــر اس ــه ذک ــم. الزم ب ــروض ورزی ــا مف ــه، ب ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــه م ــردم و مقدم ــی م ــجد از س ــرورت اداره ی مس ــن ض گرف از  ــت در اجتنــاب  ــا دخال ــدن ی ــی ش ــر دول ــب ب ــات مرت آف ت  نا ً ناظر بر شــئو ــا ــوده و صرف ــاجد ب ــی مس ــت داخ مدیری ــش و  ــای نق ادای دیــن و ســهم حکومــت اســایم بــرای ایف ــاید تســهیل گیر  ــی و م ــاداین معن ــران و آب ــتیباین از عم ــاجد و پش ــیایر از مس ــجد محویر، اقتضائایت دارد و بس ــت. البتهمس ــئوالن محرم بالفعــل هســتند. در عــن حــال، بــا نــگاه عمیق تــر دریم یابیــم کــه بــا نقــش کلیــی و درعــن حــال برخــوردار از ظرفیت هــای متعــدد بالقــوه و موجــود در نــگاه اول، فاقــد یــک یــا چنــد مؤلفــه ی الزم بــرای ایفــای این خانه های خداس ــی مس ــاجد و کم توج ــش ریو مس ــکات پی ــدا وجود مش ــای خ ــرویر خانه ه ــای ض ــن نیازه ــایی و تأم ــرای میدان گش ــد ب ــات توامنن ــن ائمه جماع ــاس تأم ــر حس ــه در ام ــکایت ک ــه گایه در مدل ومش ــاالیت ک ــاظ اخت ــا لح ــود دارد و ب ــاجد وج ــناخن تعامل مــردم با مســاجد محــل مشــاهده یم گــردد، هنوز هــم برای برامیدیریتمس ــمیت ش ــزی از به رس ــایم، گری ــه اس ــهم؟، اداره ی جامع ــم؟ص؟ و ائمه هی؟س ــنت پیامرب اعظ ــیت الی و س ــوان یعــی تلــی مســجد به عنوانکانــون حیــات طیبهنداریم و مش ــه عن ــاجد ب ــاید مس ــی و م ــران معن ــع، عم ــام مقدس به واق ــات و امنیت نظ ــرای ثب ــت ب ــرار بزرگرین ظرفی ــا ق ــت برنامه ه ــد در اولوی ــایم، بای ــویر اس ــود، مرویر جمه ــم یم ش ــه تقدی ــه در ادام ــه ک ــیدیگ گرید.  آنچ ــی مرکز رس ــای اص ــر مأموریت ه ــه ی راه اجمایل ب ــه، نقش ــن رابط ــاجد در ای ــور مس ــه ام ــداف ب ــه اه ــتیایب ب ــرای دس ــده ب ــرایح ش ــال راهــربید و باالخــره مســری یط شــده از ط ــا تریماه س ــال  1390 ت ــتان س ــت تابس ــل اس ــب 10 فص ــه 60 1395، در قال ــب ب ــل قری ــه ماحص ــاجد در مرکــز رســیدیگ بــه مــاه تــاش جمی پرســنل ک د امور مس ستا

 ، جد ــم مســا ــایم در رژی ــت اس ــت نهض ــکل گریی و هدای ــی ش ــای اص ــا در طاغــوت، ســنگر مســتحکم مبــارزه ی همه جانبــه با خــط نفــاق پــس از پریویز پایگاه ه ــاید و معنیو از جبهه ه ــتیباین م ــیج مردیم و پش ــایم و محور بس ــکوهمند اس ــظ انقاب ش ــتگاه وحاف ــه، خاس ــک کام؛ ریش ــد و در ی ــدس بوده ان ــاع مق ــال دف ــت س ــول هش ــاجد در ط ــهود مس ــای نقش یب بدیل و مش ــوند.  ایف ــوب یم ش ــا دوره ی ثبات محس ــایم ت ــاجد در انقاب اس ــاکان مس ــاب، کم ــارم انق ــه ی چه ــه در ده ــت ک ــام اس ــایو این پی ــال 88، ح ــه ی س ــرده ترین و فتن ــی، گس ــاش گران داخ ــوذ و اغتش ــان نف ــا جری ــه ب ــی و مقابل ــت م ــظ امنی ــت حف ــوب جه ــام مقدس محس ــن نظ ــادار ای ــای وف ــه نریوه ــجام بخیش ب ــرای انس ــبکه ب ــن ش ــات امام توامنندتری ــده گرفنت منوی ــاب و نادی ــداء انق ــاء و مب ــاجد به عنوان والد، منش ــیه راندن مس ــوند. به حاش ــارات و راحــل عظیم الشــأن؟رضو؟ و مقام معظــم رهربی)دامــت برکاتــه( در خصوص لــزوم محوریــت واقیع )نه یم ش ــرای هدایت اعتب ــئوالن ب ــه ی اصرار مس ــایم و ادام ــاجد در جامعه ی اس ــعایر و تبلیغایت( مس ــاختارها و ش ــیو س ــار دارند، به س ــی در اختی ــایع و دی ــی - اجتم ــای فرهن ــه حوزه ه ــدوید ک ــت مح ــجد، کان پروژه هــای غــری بــویم و غــری منطبــق بــا نیــاز و مصلحــت آحــاد مخاطبــان، نتایــج و تبعــات بضاع ــاختار مس ــه خارج از س ــف معطوف ب ــای منص ــته و نگاه ه ــال داش ــده ای به دنب ــت امــروز بــا مشــاهده ی آمارها و تحلیل هــای مرتبــط با آســیب های فرهنــی - اجتمــایع، اذعــان دارند نگران کنن ــم. الزم به ذکر اس ــام ورزی ــود اهتم ــه ی خ ــل و ریش ــت اص ــد به تقوی ــت، بای ــا اغتنام فرص ــایم برای ســیو مــردم و اجتنــاب از آفــات مرتــب بــر دولــی شــدن یــا دخالــت در شــئونات مدیریــت داخی کــه آنچــه در این مقدمــه مــورد اشــاره قــرار گرفته، بــا مفــروض گرفــنت ضــرورت اداره ی مســجد از که ب ــت اس ــهم حکوم ــن و س ــش و ادای دی ــای نق ــر ایف ــر ب ً ناظ ــا ــوده و صرف ــاجد ب ــجد مس ــت. البتهمس ــاید خانه های خداس ــاداین معنیو و م ــران و آب ــتیباین از عم ــهیل گیر و پش ــوه و محــویر، اقتضائــایت دارد و بســیایر از مســاجد موجــود در نــگاه اول، فاقد یــک یا چند مؤلفــه ی الزم تس ــدد بالق ــوردار از ظرفیت های متع ــال برخ ــن ح ــی و درع ــش کلی ــن نق ــای ای ــرای ایف ــکات ب ــا وجود مش ــه ب ــم ک ــر دریم یابی ــگاه عمیق ت ــا ن ــال، ب ــن ح ــتند. در ع ــل هس ــن نیازهای بالفع ــایی و تأم ــرای میدان گش ــرم ب ــئوالن مح ــاجد و کم توجیه مس ــزی از برامیدیریتمســاجد وجــود دارد و بــا لحاظ اختــاالیت کــه گایه در مــدل تعامل مردم با مســاجد ضــرویر خانه هــای خــدا ومشــکایت کــه در امر حســاس تأمــن ائمه جماعــات توامنند پیش ریو مس ــایم، گری ــه اس ــرای اداره ی جامع ــم ب ــوز ه ــردد، هن ــاهده یم گ ــل مش ــهم؟، مح ــنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هی؟س ــیت الیه و س ــناخنت مش ــمیت ش ــران معنیو و به رس ــع، عم ــم و به واق ــات طیبهنداری ــون حی ــجد به عنوانکان ــام مقدس یعی تلیق مس ــات و امنیت نظ ــرای ثب ــت ب ــوان بزرگرین ظرفی ــه عن ــاجد ب ــه در ادامه ماید مس ــه ک ــرید.  آنچ ــرار گ ــا ق ــت برنامه ه ــد در اولوی ــایم، بای ــویر اس ــیدیگ به جمه ــی مرکز رس ــای اص ــر مأموریت ه ــایل ب ــرویر اجم ــود، م ــا تریماه امــور مســاجد در ایــن رابطــه، نقشــه ی راه طــرایح شــده بــرای دســتیایب به تقدیم یم ش ــال  1390 ت ــتان س ــده از تابس ــری یط ش ــداف راهربید و باالخره مس ــه 60 ماه اه ــب ب ــه ماحصل قری ــت ک ــل اس ــب 10 فص ــال 1395، در قال ــتاد و س ــاجد در س ــور مس ــه ام ــیدیگ ب ــز رس ــنل مرک ــاش جمیع پرس ــوق ت ــا ف ــت م ــغ و حمای ــت یب دری ــه پشــتوانه ی محب ــوایح، ب ــا ن ــاجد، ب ــزاران مس ــات و کارگ ــرم جماع ــه مح ــور ائم ــتگاه های  تص ــایر دس ــدیل صمیمانه ی س ــی همرایه و هم ــب- یع ــه مذه ــد.انقاب از خان ــط یم باش ــاب روز مســجد و مدرســه دیــی آغــاز شــد و مرتب ــی در انق ــریی مذه ــرد و جهت گ ــدا ک ــش پی ــه روز افزای ب

ــات  ب ثب ــای محســو ــوند.  ایف و یم ش یب بدیــل  ــاجد در فتنه ی نقــش  ــت مشهود مس ــایو این پیام اس ــال 88، ح ــاب، س ــارم انق ــه ی چه ــه در ده ــت حفظ ک ــاجد در جه ــاکان مس ــوذ و کم ــان نف ــا جری ــه ب ــی و مقابل ــت م ــجام بخیش به اغتشــاش گران داخــی، گســرده ترین و امنی ــرای انس ــبکه ب ــن ش ــوب توامنندتری ــدس محس ــام مق ــن نظ ــادار ای ــای وف ــل یم شــوند. به حاشــیه راندن مســاجد به عنوان والد، منشــاء و نریوه ــام راح ــات ام ــن منوی ــده گرف ــاب و نادی ــداء انق ــه( در مب ــم رهربی)دامت برکات ــام معظ ــأن؟رضو؟ و مق ــاجد عظیم الش ــعایر و تبلیغایت( مس ــزوم محوریت واقیع )نه ش ــرای خصوص ل ــئوالن ب ــرار مس ــه ی اص ــایم و ادام ــه ی اس ــه حوزه های در جامع ــدوید ک ــت مح ــارات و بضاع ــت اعتب ــاز و فرهنــی - اجتمــایع و دیــی در اختیار دارند، به ســی ســاختارها و هدای ــا نی ــق ب ــری منطب ــویم و غ ــری ب ــای غ مصلحت آحــاد مخاطبان، نتایــج و تبعات کان پروژه ه

مساجد، 
اصیل پایگاه های 

شکل گریی و 

هدایت نهضت اسالیم در 

رژیم طاغوت، سنگر مستحکم 

مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از 

پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور 

بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در 

طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ 

ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات 

محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در 

فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، 

کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و 

اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای 

انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه 

راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل 

عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه 

شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و 

بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن 

پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال 

داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط 

با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم 

به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم  از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت 

دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از 

ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه 

مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند 

برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، 

گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، 

عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه 

تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره 

مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی 

محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- 

یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب 

کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به 

طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل 

خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای 

دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع  حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن  شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام 

دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان 

حکومت با برکت امریاملؤمننی  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان 

متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل 

سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای 

ّاعیل  حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر  نیست، اواّل

نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن 

درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان 

است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را 

جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی 

نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران 

ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز 

در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش 

موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور 

است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا 

فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید 

خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، 

ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم 

مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش 

تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان 

جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و 

کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید 

دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و 

شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در 

مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که 

کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و 

حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و 

هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در 

فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد 

مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته 
ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن  باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم،  است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما

خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در 

نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه 

اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید  محبت و ا
بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت 

و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را 

مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف 

اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا 

مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد 

بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد 

است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد 

مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در 

مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت 

یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام 

شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این 

که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد 

از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ 

ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت 

بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد 

جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، 

صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای 

اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل 

الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما 

ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و 

راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، 

باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این 

گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید 

و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای  شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  

کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور 

کند که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر 

یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که 

آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران  عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر 

شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ 

یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد 

است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش 

نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد 

که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم 

را 

هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت 

مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک 

جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم 
حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم 

دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند 
سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا 

مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول 
نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان 

خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز 
مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی 

وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. 
دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، 

نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز 
جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید 

سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج 

دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  

ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه 
صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. 

نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار 
ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم 

کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین 

ً هیچ  سالیق  درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است. دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما 
ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و پیش بروید. )علم و تقوا الزمه امامت جماعتربای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. 

حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که  عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

تقدم 

علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. )تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجداگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط 

نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. برای 

خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان 

ً من جرات یمن کنم. )احیای مسجد قائم به پیش مناز استهر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای  بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«. البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. 

نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن 

نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت،  چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

تاثری 

کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد 

هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا. معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود. پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی 

که 

پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور 

یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم دائما 

به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی 

حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن )ع مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این 

جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. 

اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب 

به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را 

که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم 

همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است 

که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. )مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و 

معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات 

محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس 

محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و 

مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، 

نتایج 

و 

تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و 

تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید  صرفا

خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم 

برای 

میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند 

برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین 

ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم 

ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور  یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه 

ائمه 

محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از 

خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و 

فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و 

اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در 

زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و 

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند  ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به 

محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت 

امریاملؤمننی  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد 

تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر  امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم 

کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند  قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که  خطاست این طور نیست، اواّل

»تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی 

سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا 

متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد 

حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و 

روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان 

خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در 

هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد 

منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى 

بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. 

جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و 

آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد 

بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان 

اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون 

موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین 

که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند 

ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که  بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون  ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران  دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، 

که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل 

کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت 

شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا  نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن 

کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور 

بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته 

در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد 

بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام  مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما  باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید  این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن 

درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و 

فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک 

جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن 

خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ 

االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از 

جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر 

هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم 

حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت 

تبلیغ انجام خواهد شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله 

تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس 

ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف 

نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است. دوم مسئله معمایر مساجد 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و پیش  است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

بروید. )علم و تقوا الزمه امامت جماعتربای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. )تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجداگر چنانچه مسجد، در یک  خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم 

ً من جرات یمن کنم. )احیای مسجد قائم به پیش مناز استهر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد  یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«. البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما  کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت 

پیشنمایز در ایران کجا. معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود. پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت 

بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم دائما به 

این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن )ع مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر 

تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب 

یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  

بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است 

که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. )مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج 

مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و 

اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه شعایر و تبلیغایت 

مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار 

مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی  در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ 

اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین 

ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، 

در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین 

مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک 

و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ 

چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند  منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و  انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در 

 مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک 
زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی 

تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و  پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم 

علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد  است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک  فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل

ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات 

است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز 

تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در 

مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و 

هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل 

مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر 

جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در 

هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى 

یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس 

کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح 

مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا 

فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و 

آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، 

وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  

جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و 

اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. 

نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک 

ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و 

مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و 

پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به 

امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق 

باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط 

مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار 

گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد 

باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب 

هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد 

میشوند، برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی 

زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف 

شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد 

کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم 

که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک 

پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن 

ً دیده  مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را  در او حتما

فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. 

شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز 

بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه 

میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما 

باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است 

که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و 

لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید 

کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور 

ُنس و صفا از آن ساطع  معرفت و محبت و ا

شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، 

خادمان موظف و متربّع، هر یک باید 

بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار 

را بر دوش خود حس کنند. 

در دانشگاهها و 

دیگر مراکز 

انساین انبوه، 
مسجد 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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مسجد

مساجد، 
اصیل پایگاه های 

شکل گریی و 

هدایت نهضت اسالیم در 

رژیم طاغوت، سنگر مستحکم 

مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از 

پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور 

بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در 

طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ 

ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات 

محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در 

فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، 

کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و 

اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای 

انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه 

راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل 

عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه 

شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و 

بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن 

پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال 

داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط 

با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم 

به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم  از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت 

دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از 

ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه 

مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند 

برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، 

گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، 

عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه 

تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره 

مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی 

محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- 

یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب 

کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به 

طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل 

خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای 

دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع  حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن  شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام 

دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان 

حکومت با برکت امریاملؤمننی  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان 

متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل 

سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای 

ّاعیل  حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر  نیست، اواّل

نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن 

درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان 

است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را 

جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی 

نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران 

ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز 

در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش 

موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور 

است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا 

فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید 

خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، 

ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم 

مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش 

تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان 

جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای 

پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم 

و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  

مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز 

است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به  ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند  پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر 

یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که 

نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا 

مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر 

باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز 

کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه 

یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد 

جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و 

مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه 

ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت 

چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین 

پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در 

مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت 

ً مسجد  سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد 

بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - 

یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را 

تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان 

باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال 

ٌ عیل نور« است.  ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق 

عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که 

به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. 

مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد 

هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه 

مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما 

یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا 

بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول 

سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف 

کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود 

تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع 

شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده 

رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. 

کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل 

ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت 

چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را 

در 

مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ 

مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف 

بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه 

بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی 

وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل 

خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. 

گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. 

اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. 

اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته 

باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.  نوآویر در 

مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون 

اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم 

ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت 

است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. 

مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. 

فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب 

شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. 

پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم 

هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  درجه 

تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است. دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در  یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش 

بدهید و پیش بروید. )علم و تقوا الزمه امامت جماعتربای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و 

تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل 

باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا  عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. )تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجداگر چنانچه مسجد، در یک 

نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند 

بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما 

االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، 

ً من جرات یمن کنم. )احیای مسجد قائم به پیش مناز استهر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد  واقعا

بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«. البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود 

پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر 

است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق 

نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد  پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب 

کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا. معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود. پدر من چهل، پنجاه سال  

تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره 

بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به 

جای 

خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم 

داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت 

در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن )ع مناز یم خواندم  

مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز 

خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که 

هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب 

است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، 

خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل 

است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از 

نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. )مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند 

و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل 

و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، 

منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در 

خصوص لزوم محوریت واقیع )نه شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای 

به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و 

تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از  بوده و صرفا

عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم 

توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر 

حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران 

معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در 

اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد 

در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران 

مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در 

مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و 

جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی 

مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم  یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست 

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست.  رفت و دوباره مل

امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در 

صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای 

جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز 

این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت 

هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس  ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل انقالب هم که این مسأله به حد

مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار 

یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست 

یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم 

مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، 

نشسنت 

روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش 

بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان 

و سخنوران ندارد. ما باید 

این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد 

مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید 

گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد 

را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و 

های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش  کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه 

جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما 

باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز 

خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای 

برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به 

طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای  ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود  انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، 

در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از 

انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، 

مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا 

نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و 

این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با 

اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال 

از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست  جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ 

یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف  خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید 

درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ 

این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک 

ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با 

مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت 

یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد 

بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان 

متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ 

گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول 

نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما 

ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، 

امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت 

همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار 

دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید  بشود، این بسیار فکر نیو است. دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و پیش بروید. )علم و تقوا الزمه امامت جماعتربای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که  تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. )تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجداگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک 

دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر 

ً من جرات یمن کنم. )احیای مسجد قائم به پیش مناز استهر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«. البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر  زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما  کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، 

مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا. معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود. پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز 

یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا 

مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. 

مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن )ع مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند 

و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای 

جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که 

باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر 

یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. )مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی 

همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در 

فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد 

به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که 

حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و 

تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در  دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم برای 

میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، 

گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر 

اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا 

تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل 

صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان 

انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر 

آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر 

یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه  بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که  نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از 

همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب 

مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان 

امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات 

ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به 

عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید  طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است  این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل

مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در 

مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی 

سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم 

دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان 

خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. 

وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان 

به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى 

سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا 

مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و 

ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را 

بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که 

پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز 

جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود 

مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت 

هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود 

و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا 

جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات 

مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات 

مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ 

است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و 

دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و 

جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و 

بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون 

قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و 

آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که 

بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و 

مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های 

علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این 

طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. 

اگر مسجد، کیفیت 

شایسته ی خود را بیابد، 

هزینه های ماید و 

معنیو بسیایر از 

دوش جامعه 
و مردم و 

را به عذابى گرفتار کند مى فرماید: اگر نبودند در میان 
خداوند متعال هنگامى که مى خواهد زمینیان 

شما کسانى که به من عشق و 

را بر شما فرو 
را آباد مى ساختند و در سحرگاهان به استغفار مى پرداختند، عذابم 
محبت مى ورزیدند و مساجد 

ش 
ت)جوان مردى( را ش مى فرستادم. امام رضا)به سه سند( از پدرانش نقل کرده اند که رسول خدا فرمودند: مروّ

از: تالوت قرآن 
نشانه است که سه نشانه آن متعلق به وطن است و سه تا در سفر؛ اما آن سه که متعلق به وطن است عبارتند 

ش 
از: بخش
و اختیار کردن برادران دینى و آنها که متعلق به سفر است، عبارتند 
خدا، آباد کردن مساجد خداوند 

س 
 أمیرالمؤمنین مى فرمایند: انسانى که به م
توشه، اخالق نیکو و شوخى و مزاح کردن در غیر گناهان. 

از امور هشت گانه نصیب او مى شود: برادرى ایمانى که در مسیر خداوند 
جد رفت و آمد مى کند، یکى 

از او استفاده کند، علم و دانشى نو و تازه، فهم و درک آیه اى از آیات قرآن، شنیدن سخن

را از گمراهى و 
ب خداوند مى کشد، سخنى که او 
را از جان
او را به هدایت رهنمون باشد، رحمتى که انتظار آن 
ى که 

 نبى مکرم فرمود: هر کس قرآن 
از برادران ایمانى. 
هالکت باز دارد، ترک گناه به سبب روح خشیت و خداترسى یا به خاطر حیاء 

ش خانه اى در به
او باشد، خداوند متعال برای
او و مسجد خانه 
سخن 

 امام صادق در پاسخ 
را به هنگام مسجد رفتن برگیرید« فرمود: مقصود لباس ]خوب و تمیز[ است. 
 امام رضا در تفسیر آیه »زینت خود 
شت بنا مى کند 

ب 
به سؤال از معناى آیه: »زینت خود را هنگام مسجد رفتن برگیرید« فرمودند:  مقصود شانه زدن موهاى سر و صورت پس از هر نماز واجب و مستح

س خداى تعالى را 
س مشغول تعلیم و یادگیرى بودند و ى ل
است.  رسول خدا روزى بیرون آمدند و در مسجد دو مجلس را مشاهده کردند، یک مجل

 و به دیگران مى آموزند. این گروه با فضیلت تر 
و اینان دانش فرا مى گیرند
ا را مى خوانند 
مى خواندند و عبادت مى کردند. پس فرمود: هر دو مجلس عمل خیر انجام مى دهند، آنان خد

  پیامبر فرمودند: هر کس در بامدادان به مسجد برود و هدفى جز این نداشته باشد که کار 
است. من به یاد دادن و تعلیم مبعو ث شده ام، سپس با همان گروه نشستند 

ک حج کامل را دارد.   
خوبى را یاد بگیرد یا به دیگرى یاد بدهد اجر به جاى آورنده عمره کامل را دارد و کسى که در شب به مسجد برود و هدفى جز این نداشته باشد که کار خوبى را فرا بگیرد یا به دیگرى بیاموزد پاداش ی

س
از امام صادق از دلیل تعظیم و بزرگداشت م ساجد پرسیدم؟ امام در جواب فرمودند: دستور به تعظیم م
ابوبصیر مى گوید: 

از امام صادق نقل مى کند که حضرت فرمود: در تورات نوشته شده است که خانه هاى 
ب صیداوى 
اجد براى این است که آنها خانه هاى خدا در روى زمین هستند.  کلی

س خوش به حال کسى که در خانه اش تطهیر کند)وضو بگیرد( و مرا در خانه ام زیارت ک د و حق زیارت شونده 
من)خدا( در زمین مساجد هستند پ

 امام صادق مى فرماید: طول دیوار مسجد رسول خدا به اندازه قامت یک انسان بود که پیامبر در هنگام اذان به بالل مى فرمود: اى بالل! باالى 
ا ا کرام و احترام کند. 
این است که زائر خود ر

www.masjed.ir

»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 

1359/4/20 -)( امام خمیین

مساجد، 
اصیل پایگاه های 

شکل گریی و 

هدایت نهضت اسالیم در 

رژیم طاغوت، سنگر مستحکم 

مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از 

پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور 

بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در 

طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ 

ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات 

محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در 

فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، 

کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و 

اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای 

انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه 

راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل 

عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه 

شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و 

بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن 

پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال 

داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط 

با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم 

به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم  از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت 

دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از 

ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه 

مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند 

برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، 

گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، 

عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه 

تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره 

مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی 

محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- 

یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب 

کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به 

طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل 

خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای 

دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع  حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن  شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام 

دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان 

حکومت با برکت امریاملؤمننی  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان 

متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل 

سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای 

ّاعیل  حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر  نیست، اواّل

نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن 

درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان 

است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را 

جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی 

نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران 

ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز 

در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش 

موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور 

است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا 

فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید 

خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، 

ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم 

مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش 

تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان 

جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای 

پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم 

و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  

مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز 

است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به  ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند  پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر 

یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که 

نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا 

مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر 

باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز 

کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه 

یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد 

جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و 

مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه 

ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را 

رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های  مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه  مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند 

که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک 
وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال ممکن است 

میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما 
ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد  همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد  مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود 

نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده 
کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه 

بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که 

دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه 

تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها 

یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ 

یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه 

جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال 

بیست 

مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته 

اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر 

تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند 

پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. 

زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که 

بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین 

از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم 

یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که 

شما 

مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، 

گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم 

برادرها! »املومن 

بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. 

آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که 

در 

موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو 

مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک 

جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. 

مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به 

کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، 

اولنی 

کایر که کردم 

این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از 

این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  

درجه 

تفاوت یم کرد 

خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است. دوم مسئله 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها  معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

مالحظه بشود. 

غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و 

پیش بروید. )علم و تقوا الزمه امامت جماعتربای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب 

است اما در مورد 

علم 

و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ  داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

اگر این جور 

نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. )تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجداگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر 

هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. 

برای 

خاطر این 

که 

من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما 

ً من جرات یمن کنم. )احیای مسجد قائم به پیش مناز استهر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش  خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«. البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد 

اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه 

آن رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و  خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

جاذبه 

داشت، 

همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان 

فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا. معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود. پدر من 

چهل، 

پنجاه 

سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال 

برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، 

وقت 

مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من 

هم دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن 

)ع 

مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز 

قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر روحاین 

را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش 

پیشنماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، 

شرط 

پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، 

خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. 

)مساجد، 

پایگاه های اصیل 

شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و 

محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، 

کماکان 

مساجد در جهت حفظ امنیت 

میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب 
یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار 

دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و 
نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و  بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن 

محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود 

دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور 

ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش  مساجد در این رابطه، نقشه 

پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها  است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه  بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار 

باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک  ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل مسأله به حد

یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است 

که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به 

دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو 

روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از 

مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. 

مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید 

آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش 

تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف 

اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که 

ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از 

ً دیده شود. شهرک طرایح  مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن  میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط  است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این 

شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل 

کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان 

سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش 

ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، 

خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای 

افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از 

نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید  شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

- یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال ممکن 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این  است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک 

ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود.  تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه 

تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع 

فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده 

اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده 

بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از 

جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم 

که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا 

یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام 

خواهد شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، 

مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد 

حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم 

کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است. دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و پیش بروید. )علم و تقوا الزمه امامت  یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

جماعتربای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. )تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجداگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود  بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه 

ً من جرات یمن کنم. )احیای مسجد قائم به پیش مناز استهر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«. البته  جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست کایر بکند، 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و  نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا. معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، 

تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود. پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ 

حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در 

مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن )ع مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در 

سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها 

یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در 

یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین 

نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. )مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک 

کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای 

وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که 

حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای  اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود 

مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، 

گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم 

یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به 

پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای 

معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و 

پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان  فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را  هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه 

ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع 

زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این 

انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و  آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود  پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل

خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست 

از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست 

یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان 

در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان 

به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و 

روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این 

نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در 

هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى 

دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید 

باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات 

مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا 

فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش 

باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع 

دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و 

روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - 

بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار 

باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را 

سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب 

مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان 

جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید 

َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را 

مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، 

همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از 

سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و 

ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین 

که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی 

زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. 

تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز 

پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد 

مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح 

میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، 

ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم  مسجد در آن حتما

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش  باشد، در او حتما

کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین 

ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در 

نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید 

با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون 

دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی 

ُنس  باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و 

متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود 

حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد 

یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر 

و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط 

رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. 

مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، 

جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد 

دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و 

پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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مساجد، 
اصیل پایگاه های 

شکل گریی و 

هدایت نهضت اسالیم در 

رژیم طاغوت، سنگر مستحکم 

مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از 

پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور 

بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در 

طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ 

ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات 

محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در 

فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، 

کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و 

اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای 

انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه 

راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل 

عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه 

شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و 

بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن 

پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال 

داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط 

با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم 

به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم  از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت 

دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از 

ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه 

مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند 

برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، 

گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، 

عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه 

تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره 

مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی 

محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- 

یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب 

کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به 

طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل 

خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای 

دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع  حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن  شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام 

دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان 

حکومت با برکت امریاملؤمننی  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان 

متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل 

سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای 

ّاعیل  حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر  نیست، اواّل

نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن 

درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان 

است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را 

جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی 

نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران 

ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز 

در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش 

موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور 

است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا 

فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید 

خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، 

ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم 

مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش 

تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان 

جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای 

پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم 

و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  

مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز 

است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به  ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما مالحظه شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند  پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر 

یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که 

نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا 

مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر 

باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز 

کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه 

یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد 

جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و 

مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه 

ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را 

رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم  مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که 

دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر  شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال ممکن است میانشان 

یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم  وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان 

این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر 

به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده 

کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم 

مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم 

بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر 

مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد 

سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد 

نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و 

از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه 

یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد 

سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل 

ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر 

تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با 

این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه 

میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، 

تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود 

پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف 

اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: 

هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم 

حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر 

پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، 

برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این 

کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که 

مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، 

مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق 

خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط 

جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت 

که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند 

که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم 

کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود  بشود، این بسیار فکر نیو است. دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر 

چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و پیش بروید. )علم و تقوا الزمه امامت جماعتربای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن 

است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم  اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. )تربیت عامل مسجد مهم تر از ساخت مسجداگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط نباشد 

و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه 

یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما 

ً من جرات یمن کنم. )احیای مسجد قائم به پیش مناز استهر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است  خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«. البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت 

یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده 

نداشت. نه آن رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز،  یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر 

یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا. معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود. پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود 

ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود 

که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این 

است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای 

مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن )ع مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران 

باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان 

صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل 

شما بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا 

گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. )مساجد، 

پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و 

مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه شعایر و تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو 

ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و  شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در 

اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط 

یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب 

ً قیام مردم کشورهای  اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند  شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان 

یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات  ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم 

مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و 

این هم مال شماست. گروههاى سیاىس خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى 

مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد 

»کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و 

بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  

جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا 

که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به 

امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، 

در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای 

آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز  ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند  بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را مسجد دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. 

اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ دین مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست 

دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون تعطیل  هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و 

نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت هم گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب اقامه جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم 

حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند نفر از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را 

زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه را یک صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل خویب است؛ »یح عیل 

الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا 

گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ  جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

و هرنی مساجد کار فعال کردن کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق عمران مساجد آن پیشنهاد  جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که به آن رسیدیگ یمن شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر 

طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم 

دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به  بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم 

مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید 

نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم 

باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت 

است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. 

یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با این لباس صف اول 

بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با 

اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.  نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و 

تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام 

جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله 

نشستم، جلیو مردم. مردم تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار  تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است. دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

توانید دامنه کار را گسرتش بدهید و پیش بروید. )علم و تقوا الزمه امامت جماعتربای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد  صحیح است و همنی طور هر چه هم یم 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. )تربیت عامل  مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

مسجد مهم تر از ساخت مسجداگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا را بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل 

ً من جرات یمن کنم. )احیای مسجد قائم به پیش مناز استهر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است  مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«. البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال 

ً تاثریش  دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده نداشت. نه آن رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در مقایسه با پیشنماز، واقعا

ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ 

این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا. معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود. پدر من چهل، پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال 

چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد 

بکنید. من هم دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن )ع مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته 

بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر 

روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما 

گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین 

سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. )مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و 

محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان 

نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربی)دامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع )نه شعایر و تبلیغایت 

مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار 

مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا دخالت در 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال  شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت 

که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات 

و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که 

ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و 

جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و 

فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین 

سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. )مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به  اسالیم بزریگ شده است مثال

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند ومهمرت از همه،باید  شکست رفت و دوباره مل

مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی  مسجد مرکز 

همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند برای جوامع اسالیم 

منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت 

روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور بود در زمان 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد  انقالب هم که این مسأله به حد

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و  خطاست این طور نیست، اواّل

کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر  فداکایر نزدیک یم 

کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط 

زمنی و آسمان است جایی است که انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این 

نقش روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم مال شماست. گروههاى سیاىس 

خودشان را مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار مى گرید و مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد به 

او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و مسجد مورد بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک اداره اى 

مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد منى روند. مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ 

بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش موافق نیستم. پیشنماز مسجد باید مسجد را 

خانه ى خود جایگاه خود و اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات 

مذهبى هم همنی طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در 

بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعییت از بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه 

باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت 

عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را بیابد، هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و 

مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از 

مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم 

خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های اسالیم باید واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها 

هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت کنند. کار سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها 

نشانه های اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، 

همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و مایه ی حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز 

رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون موعظه و پرورش اخالق 

باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را 

زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، همکایر و پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه نیکوست 

که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که 

ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که کمک به دیگران را وجهه ی 

همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و 

محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای آزاردهنده بویژه در شب 

و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با 

صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف 

دارند - وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت 

یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه 

ً دیده شود. شهرک طرایح  شود؛ ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن حتما

ً مالحظه شود. آیا ممکن  میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما

است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون خیابان؟ با 

این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت انبوه سازان ساختمان 

میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه 

میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه 

اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن است که مسجد را نزی همچون دلهای 

جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید 

کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء،  ا

خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و 

اثرگذار را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر 

مراکز انساین انبوه، مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا 

باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و 

همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط 

رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه 

کند. مجامع دانشجویئ و 

دانش آمویز در آن صورت، 

جذابرتین مرکز تجمع 

خود را مسجد 

دانشگاه و 
مدرسه 
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خداوند 
ل  متعـــا

مى  هنگا
کـــه 

هد  ا مى خو

زمینیـــان را 

عـــذاىب  به 

رفتـــار کند 
گ

مى فرمایـــد: 

نبودند  اگر 

میـــان  در 

شام کســـاىن که به من عشق 
محبـــت  و 

مى ورزیدنـــد و مســـاجد را آباد 
ختند  مى سا

و در ســـحرگاهان بـــه اســـتغفار 
مى پرداختند، 

عذابم را بر شـــام فرو مى فرســـتادم. 
رضا)به  امام 

سه 

ســـند( از پدرانش نقـــل کرده اند که 
رســـول خدا 

فرمودند: 

مرّوت)جوان مردى( را شـــش نشانه است که  سه نشانه آن متعلق به وطن 

است و سه تا در سفر؛ اما آن سه که متعلق به وطن 

است عبارتند از: تالوت قرآن خدا، آباد کردن مساجد خداوند و اختیار کردن برادران 

دینى و آنها که متعلق به سفر است، عبارتند از: بخشش توشه، اخالق نیکو و شوخى 

و مزاح کردن در غیر گناهان.  أمیراملؤمنین مى فرمایند: انساىن که به مسجد رفت و 

آمد مى کند، یکى از امور هشت گانه نصیب او مى شود: برادرى ایامىن که در مسیر 

خداوند از او استفاده کند، علم و دانىش نو و تازه، فهم و درک آیه اى از آیات قرآن، 

شنیدن سخنى که او را به هدایت رهنمون باشد، رحمتى که انتظار آن را از جانب 

ت باز دارد، ترک گناه به سبب 
خداوند مى کشد، سخنى که او را از گمراهى و هالک

روح خشیت و خداترىس یا به خاطر حیاء از برادران ایامىن.  نبى مکرم فرمود: هر کس 

قرآن سخن او و مســـجد خانه او باشد، خداوند متعال برایش خانه اى در بهشت بنا 

مى کند  امام رضا در تفسیر آیه »زینت خود را به هنگام مسجد رفنت برگیرید« فرمود: 

مقصود لباس ]خوب و متیز[ است.  امام صادق در پاسخ به سؤال از معناى آیه: »زینت 

خود را هنگام مسجد رفنت برگیرید« فرمودند: مقصود شانه زدن موهاى رس و صورت 

پس از هر مناز واجب و مستحب است.  رسول خدا روزى بیرون آمدند و در مسجد دو 

مجلس را مشاهده کردند، یک مجلس مشغول تعلیم و یادگیرى بودند و یک مجلس 

خداى تعاىل را مى خواندند و عبـــادت مى کردند. پس فرمود: هر دو مجلس عمل 

خیر انجام مى دهند، آنان خدا را مى خوانند و اینان دانش فرا مى گیرند و به دیگران 

مى آموزند. این گروه با فضیلت تر است. من به یاد دادن و تعلیم مبعوث شده ام، 

سپس با هامن گروه نشستند   پیامرب فرمودند: هر کس در بامدادان به مسجد برود 

و هدىف جز این نداشته باشد که کار خوىب را یاد بگیرد یا به دیگرى یاد بدهد اجر 

ل را دارد و کىس که در شب به مسجد برود و هدىف جز این 
به جاى آورنده عمره کام

نداشته باشد که کار خوىب را فرا بگیرد یا به دیگرى بیاموزد پاداش یک حج کامل را 

دارد.   ابوبصیر مى گوید: از امام صادق از دلیل تعظیم و بزرگداشت مساجد پرسیدم؟ 

امام در جواب فرمودند: دستور به تعظیم مساجد براى این است که آنها خانه هاى خدا 

در روى زمین هستند.  کلیب صیداوى از امام صادق نقل مى کند که حرضت فرمود: در 

تورات نوشته شده است که خانه هاى من)خدا( در زمین مساجد هستند پس خوش 

به حال کىس که در خانه اش تطهیر کند)وضو بگیرد( و مرا در خانه ام زیارت کند و حق 

زیارت شونده این است که زائر خود را اکرام و احرتام کند.  امام صادق مى فرماید: طول 

دیوار مسجد رسول خدا به اندازه قامت یک انسان بود که پیامرب در هنگام اذان به بالل 

مى فرمود: اى بالل! باالى دیوار برو و صدایت را به گفنت اذان بلند کن، هامنا خداوند 

بادى را مأمور کرده است تا اذان را به آسامن ها بربند و هامنا مالئکه الهى هنگامى که 

ن را از زمینیان مى شنوند، مى گویند، این صداى امت محمد به یگانگى 
صداى اذا

خداوند عزوجل اســـت و استغفار و طلب آمرزش براى امت محمد مى کنند تا 

هنگامى که از آن مناز فارغ مى شوند. سکوىن از امام صادق روایت مى کند که 

پیامرب خدا فرمود: اسرتاحت کردن در مسجد رهبانیت عرب است. هامنا 

مؤمن مجلس)عبادتش( مسجد و اسرتاحتگاه او خانه اوست.  امام صادق 

مى فرماید: رســـول خدا در دهه آخر)ماه مبارک رمضان( در مسجد 

معتکف مى شدند. براى آن حرضت خیمه اى که از مو بافته شده بود 

در مسجد برپا مى کردند. پیامرب مهّیاى اعتکاف مى شدند و بسرت 

خویش را جمع 
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همه از تو انتظار دارند، همه می خواهند بهرتین ها را از تو ببینند، اگر کوچک ترین مشکلی در نظافت و 
پاکیزگی مسجد دیده شود، تو را مسئول آن می دانند، اگر درِ مسجد به موقع گشوده نشود، اگر اتفاق بدی در 
مسجد بیفتد، اگر پذیرایی مسجد خوب نباشد، اول به سمت تو می آیند و علت ایجاد مشکل را از تو جویا 
می شوند. خالصه در همه جا انتظار دارند که مستقیم یا غیر مستقیم، تو دستی در آتش داشته باشی و کاری 
بکنی!البته تو از این وضع شاکی و ناراحت نیستی، باالخره همه کاره خانه خدا بودن نصیب هر کسی 
منی شود.اما آیا ما به وظیفه خودمان در قبال تو به خوبی عمل می کنیم؟آیا اصالً ما باور کرده ایم که در قبال تو 
وظیفه ای داریم؟آیا توجه داریم که تو منی توانی در کنار این مسئولیت مهم، کار و فعالیت مادی اثرگذار 
دیگری داشته باشی؟به نظرم ما قدر تو را به خوبی ندانسته ایم و همیشه این گونه بوده که حقت ادا نشده 
است. همواره تو بهرتین خدمت ها را ارائه کرده ای، ولی در برابر آن، قدردانی شایسته ای از تو نشده است. 
البته شاید این خود حکمتی دارد. شاید شام هم که سکوت می کنی و همیشه شاکری، از این حکمت باخربی، 
احتامالً تو با خدا معامله می کنی! کسی چه می داند، شاید بسیار بیشرت از آن چیزی که ما تصور می کنیم، وقت 
می گذاری و تالش می کنی و بخش زیادی از آن را فقط و فقط بین خود و خدایت، برای روزی ذخیره می کنی 
که همه ما دست خالی هستیم و هامن روز هم می خواهی در سایه خدا باشی و ما را هم با خود به این سایه 
بربی! تو حق داری که از بی وفایی های ما گله کنی، اما باز هم بزرگواری ات ما را رشمنده می کند. منی دانم شاید 
همسایگی خدای کریم، تا این اندازه به تو کرامت داده است! شاید هم کرامت داشته ات تو را با خدا همسایه 
کرده است. به هر حال ما را ببخش که حقت را ادا منی کنیم؛ هرچند که می توان، بلکه باید، بعد از این بیشرت و 
بهرت به یادت بود. هرنمندمی گویی خادم مسجد الزم نیست هرنمند باشد؟ می گویی هرن در جاهای دیگر به 
درد می خورد؟ من برایت اثبات می کنم که یک خادم مسجد هم می تواند، بلکه باید هرنمند باشد؛ البته جنس 
هرن او فرق می کند. هرن او به درد رادیو، تلویزیون و مانند آن منی خورد. هرن یک خادم مسجد، به درد مهامنان 
خدا می خورد. می خواهم بخش هایی از این هرن را ترشیح کنم:فرض کنید مسجدی داریم که امکانات کمی 
دارد. زینت ها و زیبایی هایی هم که بر در و دیوار بسیاری از مساجد است، در آن مشاهده منی شود. 
مسجدی در منطقه ای محروم، با مردمی که از امکانات مادی چندانی برخوردار نیستند. هرن خادم چنین 
مسجدی، می تواند جایگزین همۀ این چیزها باشد، تا جایی که جوانان و نوجوانان، این مسجد را بر هر جای 
دیگری ترجیح دهند. می پرسی: مثالً او چه کار می تواند بکند؟! جواب: الف( داخل و صحن مسجد، در و 
دیوارها، رسویس های بهداشتی، وضوخانه و خالصه همه جا همیشه، متیز و پاکیزه باشد. این اولین و 
مهم ترین نشانه ای است که می توان در سنجش موفقیت خادم در نظر گرفت. پاکیزگی مسجد، می تواند 
برای همۀ مراجعان خاطره انگیز باشد. البته ممکن است خادم، برای به دست آوردن این شاخص، از خود 
جوانان و نوجوانان هم کمک بگیرد و این خود هرن دیگری است.ب( با هامهنگی مسئولین، زیبایی ظاهری 
و تزئینات داخلی مسجد را به خود جوانان بسپارد. هر یک از آنان مثالً برای مدت دو هفته یا یک ماه، مسئول 
حفظ زیبایی و جذابیت ظاهری مسجد باشد. ممکن است این کار، گروهی انجام شود و به جای هر نفر، یک 
گروه قرار گیرد. البته شأن مسجد و مسائل رشعی، عرفی و اخالقی، از قبل به آنان گوش زد می شود.ج(چایخانه 
مسجد، همیشه فعال باشد. چایی یک نواخت نباشد و در روزهای خاص هفته از برخی دمنوش های گیاهی 
خوش مزه هم استفاده شود. در روزهای گرم تابستان، برای پذیرایی، به جای چایی از رشبت های خوش مزه 
استفاده شود. خالصه همیشه بساط پذیرایی مخترص از میهامنان خانه خدا فراهم باشد. این کار سبب 
جذب میهامنان بیشرتی خواهد شد. البته هرن مضاعف خادم عزیز، در تولید چایی و رشبت و مانند آن، بر 
جذابیت این برنامه می افزاید.د( هرن مهم دیگر، لبخند همیشگی است. خستگی ها و سختی کار خادمان 
مساجد را انکار منی کنم، ولی لبخند دامئی انسان، حتی در رفع خستگی هم یاری اش می کند. نوجوانان وقتی 
وارد مسجد می شوند، از خادم مسجد بیشرت حساب می برند تا مسئوالن دیگر. علتش این است که آنها هر 
کاری بخواهند بکنند و از هر امکاناتی بخواهند بهره بربند، باید با او هامهنگ شوند. از طرفی بسیاری از مواقع 
اعضای هیئت امنا در مسجد نیستند، ولی در اکرث اوقات، خادم در مسجد حضور دارد. از همۀ اینها که 
بگذریم، شاید خدای متعال هم نوعی ابهت در وجود خادمان خانه خودش قرار داده است. به هر حال اگر نوجوانان با 
لبخند خادم عزیز مسجدشان مواجه شوند، انگیزه بیشرت و بهرتی برای بازگشنت به آنجا خواهند داشت.فرض کنید در یک 
منطقه نسبتاً برخوردار شهر، یا حتی مناطق ثرومتند، مسجدی با امکانات عالی بنا شده است. هر کس در آن مسجد 
فعالیت خوبی داشته باشد، زمینه مادی برایش فراهم است. به طور طبیعی، مراجعان به این مسجد نیز غالباً افراد برخوردار 
جامعه خواهند بود. به نظر شام در چنین رشایطی هرن خادم مسجد به چیست؟ اگر وی بخواهد تعامل هرنمندانه ای با 
جوانان و نوجوانان داشته باشد، باید چه کار بکند؟جواب: به نظر می رسد، جنس هرن در این رشایط با جنس هرن 
در رشایط قبلی تفاوتی ندارد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت های شکل کار است. دو چیز در این 
وضعیت با هم متفاوت است:الف. جنبه مادی ب. فرهنگ معارشت. در این رشایط احتامالً همکاری در 
مسئله متیزکاری کم باشد، ولی در مقابل، حفظ نظافت محیط توسط خود مراجعان بیشرت است و همچنین 
امکانات زیادتری در اختیار خادم است. در این نوع مساجد، گذشته از بحث پاکیزگی، نظم و ترتیب اشیاء، 
وسایل، البسه و امکانات مسجد، برای مراجعان مهم است. منازگزار، وقتی فضای مسجد را از نظر نظم و 
ترتیب بررسی می کند، احتامالً آن را با فضاهای منازلی که در آن زندگی، یا به آن رفت و آمد می کند، 
مقایسه خواهد کرد. به طور طبیعی، فردی که به خاطر برخورداری از مادیات، ظاهر بسیار منظم و 
مرتبی به محل زندگی اش بخشیده است، انتظار دارد مسجدی که در آن حارض می شود نیز از همین 
وضعیت برخوردار باشد.نکته مهم دیگر نحوه برخورد با نوجوانان در این مناطق است. واقعیت این 
است که غالباً تحمل برخی رفتارها و گفتارها در نوجوانان و جوانانی که در خانواده های مرفه زندگی 
کرده اند، کمرت است؛ پس برخورد با آنان هرن مضاعفی می طلبد. بازآ هر آنکه هستی بازآ...ممکن است 
یک نوجوان لباس مطلوبی برتن نداشته باشد، شاید مدل مو و چهره خاصش، چندان مناسب مسجد و مناز 
نباشد. احتامالً نوجوانانی پا به مسجد بگذارند که خادم عزیز مسجد، قبالً آنان را در فضاهای خاص و در حال 
رفتارهای نامناسبی دیده است. ممکن است نوجوانانی میهامن خانه خدا شوند که پدران یا مادرانشان افراد 
خوشنامی نباشند و خالصه شاید برخی از آنان کسانی باشند که از نظر ما مسجد جای آنها نیست. در همۀ 
این موارد، خادم هرنمند مسجد باید هرنمنایی کند، او باید بین شخصیت این نوجوانان و رفتار، ظاهر و 
قیافه شان فرق بگذارد و هیچگاه و به هیچ روشی با آنان برخورد سلبی نکند. توچه می دانی شاید او که راه خانه 
خدا را در پیش گرفته است، می خواهد با خدا ارتباط برقرار کند و خدا می خواهد او را بپذیرد؟! پیشگامی در سالم 
کردننوجوانان در دوره ای هستند که دلشان می خواهد با آنان چون بزرگ ترها رفتار شود. ایشان دوست دارند، با 
بزرگ ترها نشست و برخاست کنند، با آنان سخن بگویند و در گفت وگوها اظهار نظر کنند. وقتی یک نوجوان 
وارد مسجد می شود، احتامالً در ورودی یا کفش کن، با خادم مسجد روبه رو می شود. خادم مسجد نباید 
اجازه دهد نوجوان در سالم کردن بر او مقّدم شود؛ درست مثل میزبان. وقتی میهامنی با میزبان مواجه 
می شود و صاحبخانه با روی گشاده بدون اینکه منتظر سالم میهامن باشد، ابتدا به سالم می کند، میهامن 
احساس مثبتی پیدا می کند و از آمدن به آن خانه خوشحال می شود. در عین حال خیالش راحت می شود که 
حضورش در آن خانه مانع و مزاحمی برای اهل خانه نیست. لباس مخصوصحتامً تصاویر زیبای غبارروبی 
رضیح مقدس امام رضاوسط مقام معظّم رهربی را دیده اید. در این مراسم، هم مقام معظّم رهربی و هم 
دیگرانی که با ایشان همراهی می کنند، از لباس سفید، پاک و متیز استفاده می کنند. استفاده از این لباس، 
ضمن زیباسازی و تلطیف فضا، نشان از تقدس آن مکان و مراسم است. خادم مسجد می تواند در مراسم 
رسمی لباسی مخصوص، زیبا و معطر به تن کند. این کار، نشان دهنده ارزش و تقدس کار او خواهد بود.

شیرینکودکانی به مسجد می آیند که کوچک ترین لذتی آنان را برای حضور دوباره در مسجد ترغیب می کند. شاید بد 
نباشد بخش بسیار کوچکی از اعتبارات مادی مسجد رصف خرید شکالت و چیزهای شیرین و لذیذ شود و خادم مسجد 
هر وقت با کودکان مواجه شد، از طرف مسجد با شکالتی، کام کودک را شیرین و حضور در مسجد را برایش لذت بخش 
بنامید. همه از تو انتظار دارند، همه می خواهند بهرتین ها را از تو ببینند، اگر کوچک ترین مشکلی در نظافت و پاکیزگی 
مسجد دیده شود، تو را مسئول آن می دانند، اگر درِ مسجد به موقع گشوده نشود، اگر اتفاق بدی در مسجد بیفتد، اگر 
پذیرایی مسجد خوب نباشد، اول به سمت تو می آیند و علت ایجاد مشکل را از تو جویا می شوند. خالصه در همه جا 
انتظار دارند که مستقیم یا غیر مستقیم، تو دستی در آتش داشته باشی و کاری بکنی!البته تو از این وضع شاکی و ناراحت 
نیستی، باالخره همه کاره خانه خدا بودن نصیب هر کسی منی شود.اما آیا ما به وظیفه خودمان در قبال تو به خوبی عمل 
می کنیم؟آیا اصالً ما باور کرده ایم که در قبال تو وظیفه ای داریم؟آیا توجه داریم که تو منی توانی در کنار این مسئولیت مهم، 
کار و فعالیت مادی اثرگذار دیگری داشته باشی؟به نظرم ما قدر تو را به خوبی ندانسته ایم و همیشه این گونه بوده که 
حقت ادا نشده است. همواره تو بهرتین خدمت ها را ارائه کرده ای، ولی در برابر آن، قدردانی شایسته ای از تو نشده است. 
البته شاید این خود حکمتی دارد. شاید شام هم که سکوت می کنی و همیشه شاکری، از این حکمت باخربی، احتامالً تو با 
خدا معامله می کنی! کسی چه می داند، شاید بسیار بیشرت از آن چیزی که ما تصور می کنیم، وقت می گذاری و تالش 
می کنی و بخش زیادی از آن را فقط و فقط بین خود و خدایت، برای روزی ذخیره می کنی که همه ما دست خالی هستیم 
و هامن روز هم می خواهی در سایه خدا باشی و ما را هم با خود به این سایه بربی! تو حق داری که از بی وفایی های ما گله 
کنی، اما باز هم بزرگواری ات ما را رشمنده می کند. منی دانم شاید همسایگی خدای کریم، تا این اندازه به تو کرامت داده 
است! شاید هم کرامت داشته ات تو را با خدا همسایه کرده است. به هر حال ما را ببخش که حقت را ادا منی کنیم؛ هرچند 
که می توان، بلکه باید، بعد از این بیشرت و بهرت به یادت بود. هرنمندمی گویی خادم مسجد الزم نیست هرنمند باشد؟ 
می گویی هرن در جاهای دیگر به درد می خورد؟ من برایت اثبات می کنم که یک خادم مسجد هم می تواند، بلکه باید 
هرنمند باشد؛ البته جنس هرن او فرق می کند. هرن او به درد رادیو، تلویزیون و مانند آن منی خورد. هرن یک خادم مسجد، به 
درد مهامنان خدا می خورد. می خواهم بخش هایی از این هرن را ترشیح کنم:فرض کنید مسجدی داریم که امکانات 
کمی دارد. زینت ها و زیبایی هایی هم که بر در و دیوار بسیاری از مساجد است، در آن مشاهده منی شود. مسجدی در 
منطقه ای محروم، با مردمی که از امکانات مادی چندانی برخوردار نیستند. هرن خادم چنین مسجدی، می تواند جایگزین 
همۀ این چیزها باشد، تا جایی که جوانان و نوجوانان، این مسجد را بر هر جای دیگری ترجیح دهند. می پرسی: مثالً او چه 
کار می تواند بکند؟! جواب: الف( داخل و صحن مسجد، در و دیوارها، رسویس های بهداشتی، وضوخانه و خالصه همه 
جا همیشه، متیز و پاکیزه باشد. این اولین و مهم ترین نشانه ای است که می توان در سنجش موفقیت خادم در نظر گرفت. 
پاکیزگی مسجد، می تواند برای همۀ مراجعان خاطره انگیز باشد. البته ممکن است خادم، برای به دست آوردن این 
شاخص، از خود جوانان و نوجوانان هم کمک بگیرد و این خود هرن دیگری است.ب( با هامهنگی مسئولین، زیبایی 
ظاهری و تزئینات داخلی مسجد را به خود جوانان بسپارد. هر یک از آنان مثالً برای مدت دو هفته یا یک ماه، مسئول حفظ 
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»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حسایس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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