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نسخه تلفن همراه

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا محّمد و آله الّطاهرین سّيما بقّية اهلل 
فی االرضين.

خوشامد عرض ميکنم به همه ی شما برادران عزیز و همکاران محترم. یکی از چيزهایی که 
انسان جا دارد جزو افتخارات کارِی خود به حساب بياورد و این حقير هم این کار را ميکنم، 
عبارت است از خدمت در جایگاه امامت مساجد؛ ما هم با شما در این زمينه همکاریم. 
خيلی خوش آمدید و جلسه همان طور که آقای حاج علی اکبری بيان کردند، واقعاً جلسه ی 
مهم و متفاوتی است؛ با جلسات دیگر ما در اینجا تفاوتهای اساسی دارد. تشّکر ميکنم از 
بيانات پُرمغز آقای حاج علی اکبری که هم مفيد و جامع بود، هم زیبا و خوش ساخت و 
خوش ترکيب بود. ما خرسند ميشویم وقتی که مشاهده ميکنيم زبانهای گویای روحانّيت 
بحمداهلل از برجستگی ها و از زیورهای بيانی و فکری برخوردارند. ایشان نکات مهّمی را بيان 
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کردند و مژده هایی را که بنده به طور کامل از آنها مّطلع نبودم ذکر کردند. بنده هم چند نکته 
را در همين زمينه ها عرض ميکنم.

 انتخاب مسجد به عنوان محّل اجتماع؛ از ابتكارات اسالم
اّولين مسئله، اهّمّيت خود مسجد است و این ابتکاری که اسالم در آغاز والدت خود برگزید 
و محّل تجّمع مردم را بر محور ذکر و دعا و توّجه به خدای متعال قرار داد. اجتماعات مردم 
به طور طبيعی دارای تأثيراتی است. خب، یک عّده ای ُدور هم جمع ميشوند، ميگویند، 
می شنوند، تصميم ميگيرند، ارتباطات فکری برقرار ميکنند، داده ها و گرفته های فکری بين 
خودشان دارند؛ این در کجا اتّفاق بيفتد؟ مثالً در باشگاه های اشرافی و اعيانی برای کارهای 
مختلف اتّفاق بيفتد که در غرب معمول است، یا در قهوه خانه ها تشکيل بشود؛ ]یا مثل [ روم 
باستان که در حّمامها آن وقت یک چنين اجتماعاتی تشکيل ميشد و ُدور هم مردم جمع 
ميشدند و رفتن حّمام بهانه بود برای اینکه بگویند و بشنوند؛ یا در جایی تشکيل بشود که 
محور آن اقامه ی صالت است؛ این خيلی فرق ميکند. وقتی اجتماع بر محور نماز و ذکر به 
وجود آمد، آن وقت یک معنای دیگری پيدا ميکند، یک جهت دیگری پيدا ميکند، دلها را 

به سمت دیگری ميکشاند؛ این ابتکار اسالم بود.

)( مسجد؛ پايگاهى براى تصميم گيرى هاى مهم در زمان پيامبر اكرم 
بله، معبد در همه ی ادیان هست -که می نشينند در آنجا و عبادت ميکنند- لکن مسجد 
با معابد مسيحی و یهودی و بودایی و بعضی جاهای دیگر که ما دیده ایم یا شنيده ایم 
متفاوت است. در مسجد، پيغمبر اکرم نميرفت فقط نماز بخوانَد و بيرون بياید؛ کاری 
که برای اجتماع پيش می آمد و مهم بود، صدا ميزدند: اَلصلوُة جاِمَعة؛)۲( بروید به سمت 
محل صالت؛ برای چه؟ برای اینکه راجع به مسئله ی جنگ مشورت کنيم یا خبر بدهيم 
یا همکاری کنيم یا بسيج کنيم امکانات را و بقّيه ی چيزها؛ و شما در تاریخ اسالم مشاهده 
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ميکنيد که مساجد، مرکزی برای تعليم بود؛ می شنویم و در روایات ميخوانيم که در 
مسجدالحرام یا مسجدالّنبی حلقه ی درس زید و عمرو و بکر از نحله های مختلف فکری و 
مذهبی وجود داشت؛ معنای این خيلی متفاوت است با کليسيا یا با کنيسه ی یهودی که 
فقط ميروند آنجا، یک عبادتی ميکنند و بيرون می آیند. مسجد پایگاه است و این پایگاه بر 

محور ذکر و نماز است.

  تأثير نماز مطلوب در حفظ پيكره ى دين
 از اینجا اهّمّيت نماز هم معلوم ميشود. خود ماها بِاَشخاِصنا،)۳( احتياج داریم به اینکه به 
نماز با یک نگاه دیگری نگاه کنيم. البّته خب، بحمداهلل شماها همه از فکر برخوردارید، از 
منطق، از آشنایی با معارف الهی و دینی؛ بنده برای تذّکر به خودم عرض ميکنم؛ ماها، عموم 
مردم، آنچنان که باید و شاید، همچنان قدر نماز را نميدانيم. نماز به معنای واقعی کلمه 
عمود دین است؛ معنای عمود این است که اگر نبود، سقف فرو ميریزد؛ بنا شکل بنایِی خود 
را از دست ميدهد؛ نماز این است. بنابراین پيکره ی عظيم دین متوّقف است به نماز. کدام 
نماز ميتواند این پيکره را حفظ کند؟ آن نمازی که دارای خصوصّيات مطلوب خود باشد: 
ُقرباُن ُکلِّ تَقّی،)۴( ناهی از فحشا و منکر، نمازی که با ذکر همراه باشد؛ َولَِذکُراهللِ اَکَبر؛)۵( 

این ذکری را که در درون نماز است، هم باید عمل کنيم، هم باید ترویج کنيم.

 كيفيت بخشى به نماز با محفوظ نگه داشتن آن از آفات غفلت، 
بى توّجهى به مفاهيم و مخاطب آن، ريا و ُسمعه

به نظر بنده یکی از کارهای مهّم ائّمه ی محترم جماعات در مساجد، تبيين مسئله ی نماز 
برای مردم است که قدر نماز را بدانيم؛ اگر این شد، نمازها کيفّيت پيدا خواهد کرد. واقع 
قضّيه این است که نمازهای ما یا در موارد بسياری بی کيفّيت است، یا کيفّيت الزم را ندارد. 
به عمق اذکار نماز باید رسيد. خب، نماز ما ]باید[ از این آفات چارواداری مصون و محفوظ 
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بمانَد؛ یعنی آفت غفلت درحال نماز، بی توّجهی به مفاهيم نماز و به مخاطب نماز که ذات 
اقدس الهی است؛ این یکی از آفات است. به قول مرحوم آقای مشکينی که اینجا در همين 
حسينّيه ميگفتند اگر یک دستگاهی اختراع بشود که انسان بتواند به مغز خودش آن 
را مّتصل کند و خاطرات ذهن را در طول نماز از اّول تا آخر در آن ضبط بکند، یک چيز 
عجيب وغریبی از آب درمی آید. از اّولی که وارد نماز ميشویم تا آخر نماز، ذهن کجاها ميرود، 
کجاها را ِسير ميکند، چه مسائلی را حل ميکند، به چه مسائلی دل بستگی و فریفتگی و 
دلباختگی نشان ميدهد. این یکی از آن آفاِت به تعبير بنده چارواداری است. اگر از این آفت 
توانستيم خودمان را محفوظ بداریم و نيز از یک آفت دیگر که ریا ]است [ -»َو ابَرأ َقلبی ِمن 
کِّ فی دیِنک«)۶( که در دعا هست- توانستيم خودمان را نجات بدهيم،  مَعِة وَ الشَّ الِرّیاءِ وَ السُّ

تازه نماز ما ميشود یک نماز عادی و معمولی؛ عمق نماز باز محفوظ نيست.

  تمرين كردن و استفاده از فرصت جوانى، راه كيفّيت بخشيدن به نماز
خب، وقتی ما ميگویيم »ُسبحاَن َربَِّی الَعظيِم َو بَِحمِده«، این عظمت را چه ]ميدانيم [؟ چه 
تصّوری از این عظمت در دل ما است؟ این عظمتی که در مقابل او تعظيم ميکنيم و او را 
تسبيح ميکنيم و تقدیس ميکنيم،  چيست؟ آن معدن عظمتی که در این دعا مورد توّجه 
قرار ميگيرد که »َهب لی َکماَل االِنِقطاع اِلَيک« تا برسد به »اِلی َمعِدِن الَعَظَمة«،)۷( کجا 
است؟ چيست؟ ُسبحاَن َربَِّی الَعظيم، ُسبحاَن َربَِّی االَعلی ، اِیّاَک نَعُبُد َو اِیّاَک نَسَتعين؛)۸( 
ما هيچ توّجهی به این معانی و این مفاهيم عميق، عبودیّت انحصاری خداوند، استعانت 
انحصاری از خداوند، دل را با این معارف آشنا کردن، نماز را با این کيفّيت به جا آوردن 

داریم؟ خب ما یک مقداری باید تمرین کنيم تا به این جاها برسيم.
 البّته اکثر جمع حاضر بحمداهلل جوان هستيد و این کارها در جوانی خيلی آسان است. در 
سنين ماها این کارها خيلی مشکل است. ]اگر[ در سنين ما بخواهيم شروع کنيم، این کارها، 
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کارهای سختی است. در سنين جوانی این کارها خيلی آسان است. این کيفّيت را به نماز 
ببخشيد، این رنگ و بو را به آن بدهيد؛ آن وقت نماز در درون انسان رونق به وجود می آورد. 
این تراوش ميکند و سرریز ميشود به همه ی کسانی که متوّجه نماز ما هستند و با ما نماز 
ميخوانند. بعضی از روایات در باب امام جماعت دارد که حسنات مأمومين و وِزر مأمومين بر 
دوش امام جماعت است. مراد از این، آن چيزهایی که مبطل نماز است نيست، یعنی همين 
مفاهيم عالی. اگرچنانچه اینها بود، اینها آن وقت سرریز ميشود به ]مأمومين [. به هرحال 
نماز این است. اینکه ما در درون جامعه ی خودمان -در جامعه ی اسالمی- کسانی را داشته 
باشيم که با نماز بيگانه باشند، این خيلی چيز بزرگ و خيلی چيز مهمی است. باید جامعه ی 
ما این جور باشد که مثل یک امر محبوب و مطلوب دنبال نماز برویم؛ نه به عنوان یک تکليِف 

از سر بازکردنی؛ به عنوان یک چيز شوق انگيز، یک چيز جّذاب.

  مسجد، پايگاهى براى همه ى كارهاى نيك
خب، مسجد بر محور چنين گوهری شکل ميگيرد؛ اجتماعی است بر ِگرد یک چنين 
حقيقت درخشانی. بنابراین مسجد اهّمّيت دارد، پایگاه است؛ همچنان که معروف شده در 
زبانها واقعاً پایگاه است. نه فقط پایگاه برای فالن مسئله ی اجتماعی، ]بلکه [ مسجد ميتواند 
پایگاه همه ی کارهای نيک باشد؛ پایگاه خودسازی، انسان سازی، تعمير دل و تعمير دنيا و 
مقابله ی با دشمن و زمينه سازی برای ایجاد تمّدن اسالمی و بصيرت افزایِی افراد؛ و َهُلمَّ َجّرا.

)۹( مسجد یک چنين جایگاهی است.

  امام جماعت؛ محور مسجد
بنابراین پيش نمازی مسجد تنهاوظيفه ی امام جماعت نيست؛ پيش نمازی هم یکی از کارها 
است. اقامه ی نماز، اقامه ی حق و عدل، اقامه ی دین، ابالغ احکام دینی، وظيفه ی ما به عنوان 
پيش نماز و به عنوان امام جماعت است. یعنی محور مسجد امام جماعت است، مسجد بر 
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محور امام جماعت ]است [. خب اگر این شد، احساس مسئولّيت انسان سنگين خواهد شد.

  امامت جماعت؛ كارى مهم و اساسى و نه كارى حاشيه اى
تصّور بنده این است که یکی از کارهای اساسی عبارت است از امامت مسجد؛ ]این [ یک کار 
مهم است؛ به عنوان یک کار حاشيه ای نباید به آن نگاه کرد. اینکه ما به کارهای روزانه مان، 
به مشاغل گوناگونمان برسيم، بعد سر ظهر یا مغرب با عجله ی تمام در ترافيک و مانند اینها 
خودمان را برسانيم -نيم ساعت، سه ربع هم از وقت دیر شده باشد- برویم آنجا بِایستيم به 
نماز، این کم گذاشتن در حّق مسجد است. این را باید یک شغل مهم و اساسی به حساب 
آورد. عرض نميکنيم که وقتی امام جماعت شدیم، از همه ی کارهای دیگر دست برداریم؛ 
نه، ميتواند انسان به قدر ظرفّيت خود به کارهای دیگر علمی یا غيرعلمی بپردازد لکن حّق 
مسجد باید ادا بشود. از قبل از وقت شروع نماز انسان برود مسجد با طمأنينه، با سکون نْفس 
آماده ی نماز بشود، نماز را با کيفّيت خوب بخواند. بعد اگر برنامه ی حرف زدنی دارد، برگردد 
طرف مردم و با مردم حرف بزند، برای مردم تبيين بکند؛ برنامه های گوناگونی که در مساجد 
بحمداهلل شماها دارید. زمان ما، آن زمانی که بنده مثالً در مشهد امامت جماعت ميکردم 
و مسجد ميرفتم، خيلی کارها معمول نبود، بلد نبودند یا بلد نبودیم این کارها را. هر کاری 
ميکردیم، نو به حساب می آمد. امروز بحمداهلل این کارها رایج است. اینکه بين دو نماز یا بعد 
از نماز، امام جماعت بِایستد یا برود روی منبر با مردم حرف بزند یا اینکه مثالً فرض کنيد 
تخته سياه در مسجد ببرند، حدیث بنویسند، برای مردم تبيين بکنند، یا بنشينند با جوانهای 
مسجد حلقه ی معرفتی تشکيل بدهند، تبيين کنند، سؤاالتشان را بشنوند، این کارها حاال 
آن طور که انسان احساس ميکند از گزارشها و از حرفها رایج است، آن زمان رایج نبود. آن 
زمان ائّمه ی جماعت عمدتاً به این اکتفا ميکردند که بروند نماز را بخوانند و از مسجد بيرون 
بيایند. حاال یکی دو مسئله ی شرعی هم جواب بدهند، و سؤالی بشود یا نشود؛ بيش از این 
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نبود، ]اّما[ امروز بحمداهلل این چيزها رایج است. و باید روزبه روز این را کيفّيت داد.

  كاركردهاى مسجد: 
1.  محّل گردهمايى مردم بر محور نماز و ذكر خدا

پس بنابراین یک مسئله، مسئله ی گردهمایِی مردمی بر محور نماز و محور ذکر از نظر اسالم 
است. این مهم است. بنابراین اگر کار اجتماعی هم در اینجا انجام ميگيرد، مثاًل تصميم 
ميگيرند که یک تعاونی ای درست کنند برای فقرا یا در یک امر خيری تعاون کنند، این با 
توّجه به اقامه ی صالت است، با توّجه به ذکر است، برای خدا است، بر محور صالت است. 
اگر بسيج ميشوند از مسجد برای رفتن در مقابله ی دشمن، این به معنای حرکت جهاد 
فی سبيل اهلل هست، بر مبنای خدا است، بر مبنای ذکر است؛ اگر وظيفه پيدا ميکنند که 
امورات شهری را، امورات محلّه را مثالً از لحاظ امنّيت، از لحاظ کارهای الزم انجام بدهند، 

باز بر محور ذکر ]است [.
 یکی از ابتکارات مهّم امام بزرگوار ما، از هنرهای بزرگ این مرد بزرگ همين بود که از اّول 
انقالب مساجد را محور قرار داد. آن روزهای اّول انقالب، آنهایی که یادشان است ميدانند 
که همه چيز در هم ریخته بود: سالح بياورند، جمع کنند، از اینجا بردارند، ]نکند[ دستهای 
غير مأمونی به کارهایی دست بزنند؛ مرکز تشّکل الزم بود، هسته ی مرکزی الزم بود؛ این 
هسته ی مرکزی را امام بالفاصله همان روز اّول، حّتی قبل از اینکه اعالم پيروزی بشود، 
معّين کردند: مساجد. هرکس از هرجا مثالً سالح دست می آورد، ببرد ]به مساجد[. بعد هم 
یک سازمان دهی عظيم مسجدی تشکيل شد و به وجود آمد که همان کميته های انقالب 
بودند، که تا مّدتهای طوالنی همه ی کارهای انقالب را اینها انجام ميدادند، و درواقع همه ی 
کارهای کشور را اینها انجام ميدادند. مسجد یک چنين خصوصّيتی دارد که بر مبنای ذکر و 
نگاه الهی و توّجه الهی و مانند اینها است. خب این یک نکته است که اجتماع مردم بر محور 
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ذکر خدا و مانند اینها ]است [.

2. پايگاه انواع واقسام فّعالّيتهاى اجتماعى
 نکته ی دّوم این است که مسجد پایگاه انواع و اقسام فّعالّيتهای اجتماعی است؛ یعنی وقتی 
ما مردم را گرد این محور جمع کردیم، از آنها چه ميخواهيم. یکی از چيزهایی که ميخواهيم 
این است که به فّعالّيتهای اجتماعی بپردازند. در جامعه ی اسالمی همه ی آحاد وظيفه دارند، 
مسئولّيت دارند، باید کار انجام بدهند؛ کار برای پيشرفت جامعه، کار برای اّمت. بنابراین 
اینجا محّل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشاندن مردم به کارهای گوناگون 

است. مسجد برای انجام فّعالّيتهای اجتماعی و پایگاه فّعالّيتهای اجتماعی است.

3. هسته ى مقاومت
یک مسئله ی دیگر در مورد مسجد عبارت است از هسته ی مقاومت. مقاومت وقتی گفته 
ميشود، فوراً ذهن ميرود به مقاومت نظامی و امنّيتی و امثال اینها. خب بله، آن هم قطعاً 
مقاومت است، اّما باالتر از آن، مقاومت فرهنگی است. حصار فرهنگی، خاک ریز فرهنگی 
در کشور اگر سست باشد، همه چيز از دست خواهد رفت. من به شما عرض بکنم: امروز بعد 
از ۳۷ سال، ۳۸ سال از پيروزی انقالب، انگيزه ی دشمنان برای نفوذ در حصار فرهنگی از 
روز اّول بيشتر است؛ نه اینکه کم نشده، قطعاً زیاد شده؛ روشها را هم که شما می بينيد: این 
شيوه های فضای مجازی و تبليغات گوناگون و ماهواره و امثال اینها؛ ]یعنی [ انگيزه ها بيشتر 
شده. آماج این حرکت هم درست همان چيزی است که مایه و هسته ی اصلی ایجاد نظام 
اسالمی شد؛ یعنی ایمان دینی، آماج این است. با حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی و 
سياستهای جمهوری اسالمی مخالفند به خاطر مخالفت با ایمان دینی؛ چون ميدانند اگر 
ایمان دینی نبود، این انقالب پيروز نميشد، این نظام به وجود نمی آمد، این زلزله و تکانه ی 
شدید در ارکان نظام سلطه پدید نمی آمد. حرکت اسالمی و انقالب اسالمی یک تکانه ی 
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شدیدی در نظام سلطه ایجاد کرد؛ بله، دو قطبی بود، با هم مخالف بودند، االن هم همين جور 
است -قدرتهای بزرگ مثل گرگهای درنده ای هستند که منتظر فرصتند تا رقبا را بدرند، در 
این شّکی نيست- اّما همه بر یک اصل مّتفق بودند و امروز مّتفقند و آن، دستيابی به قدرت و 
زورگویی نسبت به مردم و ملّتهای ضعيف و حکومتهای ضعيف و اجتماعات گوناگون عالم 
و غارت منابع مالی و اقتصادی آنها و تجميع روزافزون قدرت برای خودشان است؛ این هدف 

است. این هدف که هدف نظام سلطه است، با پدید آمدن انقالب اسالمی مخدوش شد.

  اسالم انقالبى؛ مانع تحّقق مقاصد قدرتهاى ماّدى
امروز شما مالحظه کنيد در منطقه ی غرب آسيا -که اسمش را گذاشته اند خاور ميانه- 
قدرتهای درجه ی یک ماّدی دنيا زمين گير شده اند؛ آمریکا امروز در منطقه ی غرب آسيا 
زمين گير است. ]اینها[ امروز اهدافی دارند، کارهایی دارند، مقاصدی دارند در این منطقه؛ 
یک بخش از این مقاصد عبارت است از تقویت پایگاه استکباری رژیم صهيونيستی در این 
منطقه، یک بخش آن عبارت است از تصّرف همه ی منافذ و منابع قدرت در منطقه که 
دولتها و حکومتها بيایند زیر چتر آنها، از امکانات اینها استفاده کنند؛ فرمانروایی بر منطقه، 
]اّما[ امروز نتوانسته اند. چه مانع شده است از اینکه مقاصد اینها تحّقق پيدا کند؟ اسالم 
انقالبی یا انقالب اسالمی -هر دو تعبير درست است؛ اسالم انقالبی هم درست است، انقالب 
اسالمی هم درست است- که امروز در نظام جمهوری اسالمی تبلور پيدا کرده. این، مانع 
شده. اگر اسالم نبود، ایمان به خدا نبود، ایمان به معارف اسالمی نبود، تعّهد و پایبندی به 
وظایف دینی نبود، نظام جمهوری اسالمی هم مثل دیگران ميرفت زیر چتر همين نظام 
سلطه و قدرت استکباری آمریکا و غير آمریکا؛ همچنان که دیگران رفتند. بنابراین، آماج 
حمله ی آنها همين چيزی است که این بنای اسالمی را به وجود آورده؛ یعنی ایمان. اگر 
ایمان اسالمی نبود، این کشوری که ما دیده بودیم و این نظامی که ما آن را با گوشت و پوست 
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و استخوان خودمان تجربه کردیم، ممکن نبود که تغييری پيدا بکند؛ این ایمان اسالمی بود. 
یک مرجع تقليد با تأیيدالهی، با هدایت الهی، با بلدبودن شيوه ی مبارزه و کار، وارد ميدان 
شد و ایماِن مردم را کشاند به سمت این هدف بلند و مردم به ميدان آمدند؛ وقتی مردم در 
ميدان بودند، هيچ قدرت ماّدی ای کاری نميتواند انجام بدهد. عمده، حضور مردم است که 
این را امام بزرگوار ما به برکت ایمان مردم و با اتّکاء به ایمان مردم توانست انجام بدهد؛ لذا 

آماج ]دشمن [، ایمان مردم است، ایمان جوانان است.

  وجود جوانان زياد مؤمن در عرصه هاى مختلف انقالب
 اینکه بنده بارها تکرار ميکنم که جوان امروز، از جوان اّول انقالب و دوران جنگ اگر جلوتر 
نباشد، بهتر نباشد، عقب تر نيست -و من معتقدم که جلوتر است- به خاطر این است که 
امروز با این همه ابزارهای تبليغی، با این همه شگردهای گوناگوِن فروریختن پایه های ایمان، 
جوان انقالبی ایستاده است. ما در عرصه ی فرهنگ، در عرصه ی سياست، در عرصه های 
اجتماعی، در عرصه های هنری الی ماشاءاهلل جوان مؤمن داریم؛ البّته بله، یک عّده ای هم 
هستند که معتقد نيستند، پابند نيستند، آن را هم ميدانيم، نه اینکه غافل باشيم اّما این خيل 
عظيم جوانان مؤمن، جزو معجزات انقالب است. این جوان امروز ]است [؛ جوانی که نامه 
مينویسند به بنده -از این نامه ها یکی و دوتا و ده تا هم نيست، زیاد است- و التماس، گریه 
که اجازه بدهيد ما برویم در دفاع از حرم اهل بيت )عليهم الّسالم( بجنگيم؛ از زندگی راحت، 
از زن و بّچه بگذریم. نامه مينویسند -واقعاً نامه گریه آلود است- که ]ما[ پدرومادر را راضی 
کردیم، شما اجازه بدهيد ما برویم بجنگيم؛ این وضع جوان امروز است. خب ميخواهند 

ایمان این ]جوان [ را از بين ببرند. این حصار فرهنگی برای حفظ این ایمان است.
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  مسجد؛ پايگاه حركت و بسيج فرهنگى
مسجد پایگاه بزرگ بسيج فرهنگی و حرکت فرهنگی است؛ شيوه ی کار را باید در مسجد 
آموخت که چه کار کنيم. اّوالً به شما عرض بکنم حرفی که شما با مأمومين خودتان و 
مسجدی های خودتان ميزنيد، از نطق تلویزیونی و مانند اینها بمراتب کارآمدتر و مؤثّرتر 
است؛ بارها این را عرض کرده ایم که نگاهِ چشم درچشم و جلسه ی نزدیک که نَفس گوینده 
به شنونده ميخوَرد، یک چيز دیگری است؛ این فقط هم در اجتماعات ما تجلّی دارد؛ البّته 
در کّل اسالم در نمازهای جمعه و امثال اینها این هست، لکن در بين شيعه، بُروزوظهور 
بيشتری دارد. این مجالس روضه خوانی، مجالس وعظ و خطابه، مجالس گوناگون خيلی 
چيزهای مهّمی است؛ اینها را دست کم نباید گرفت، هم از فضای مجازی مؤثّرتر است، هم 
از صداوسيما مؤثّرتر است، منتها خب دایره اش محدود است؛ اگرچنانچه این سلسله ی 
عظيم، این تشکيالت عظيم خوب کار کند و در همه جا کار کند، تأثيراتش برهمه ی اینها 
فائق خواهد آمد و ميتوانيد شما این جوان را، این مخاطب را به معنای واقعی کلمه مصونّيت 
ببخشيد و ميتوانيد او را در مقابل این ميکروب ها و این ویروس هایی که به طور دائم دارد 
سرازیر ميشود به طرف این کشور و طرف این نظام واکسينه کنيد. بنابراین ]مسجد[ 
هسته ی مقاومت است، منتها مقاومت بِاَنواعه؛)1۰( مقاومت فرهنگی، مقاومت سياسی، و 

درجای خود هم مقاومت امنّيتی و نظامی؛ کمااینکه در مساجد ]اینگونه بوده [.
 این آماری که جناب آقای حاج علی اکبری گفتند، خيلی آمار مهّمی است؛ اینکه ایشان 
گفتند که ۹۷ درصد از شهدای ما مسجدی بوده اند -اگر تحقيق بشود- این خيلی حرف 
مهّمی است. از هر صنفی: دانشجو است مسجدی است، کاسب است مسجدی است، 
دانش آموز دبيرستانی است مسجدی است. از مسجد حرکت کردن و راه افتادن و رفتن 
به ميدانهای جنگ و جان خودشان را کف دست گرفتن، به زبان آسان است؛ جان در کف 
دست گرفتن، جان فدا کردن به زبان ]آسان است [؛ َو لََقد ُکنُتم تََمنَّوَن الَموَت ِمن َقبِل اَن 
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تَلَقوُه َفَقد َراَیُتموُه َو اَنُتم تَنُظرون،)11( انسان خب ميگوید که بله ما جانمان ]را ميدهيم [؛ 
آن وقتی که در مقام عمل مواجه ميشود با مرگ، جور دیگری است، خيلی سخت است. این 
جوانها از مسجد رفته اند و جان خودشان را در راه خدا داده اند؛ نقطه ی عزیمت عبارت است 

از مسجد؛ خيلی حرف بزرگی است، حرف مهّمی است.

   بصيرت فرهنگى؛ زمينه ساز بصيرت سياسى
بنابراین مسجد، ]هم [ پایگاه مقاومت است، هم ]پایگاه [ رشد فّعالّيتهای فرهنگی و هدایت 
فرهنگی و بصيرت فرهنگی ]است [؛ در دل فرهنگ، سياست هم هست. این را هم عرض 
بکنيم که معنای سياست فقط این نيست که انسان طرف دار زید و مخالف عمرو باشد یا 
بعکس؛ سياست یعنی نگاه به حرکت عمومی جامعه که کدام طرف داریم ميرویم؛ آیا به 
سمت هدفها داریم حرکت ميکنيم یا زاویه گرفته ایم و داریم از هدفها دور ميشویم؟ معنای 
واقعی سياست این است. آن وقت در خالل این نگاه، تکليف آدمها و اشخاص و گروه ها و 
احزاب و جریانها روشن ميشود که آیا داریم به سمت عدالت اجتماعی ميرویم؟ آیا داریم 
به سمت استقالل واقعی دینی ميرویم؟ آیا داریم به سمت ایجاد تمّدن اسالمی ميرویم، 
یا داریم به سمت وابستگی به غرب و وابستگی به آمریکا و تحت تأثير قرار گرفتن نسبت به 
بافته ها و یافته های بی مغز غربی ها حرکت ميکنيم؟ این خيلی مسئله ی مهّمی است که 
سبک زندگی ما، ما را به کدام طرف دارد ميکشانَد؛ این نگاه، نگاه سياسی است که می بينيد 
از فرهنگ سرچشمه ميگيرد؛ بنابراین در دل فرهنگ، سياست هم هست. با این نگاه به 
حوادث جامعه باید نگاه کرد. بعضی کوته نظری ميکنند، کوته بينی ميکنند و همه ی 
چيزها را منحصر ميکنند در دوستی یا دشمنی با یک شخص. یک شخص یا یک جریان 
چه اهّمّيتی دارد؟ باید نگاه کرد، جریان شناسی کرد؛ در اغلب کسانی که پایشان ميلغزد 

این]جور[ است.
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 در ایّام فتنه در سال ۸۸ در اّول کار، بنده یکی از این سران فتنه را خواستم و به او گفتم که 
آقاجان، این کاری که شما شروع کرده اید و دارید ميکنيد، دست بيگانه ها خواهد افتاد و 
دشمن از این استفاده خواهد کرد؛ شما حاال بظاهر درون نظام هستيد، با نظام هستيد و به 
قول خودتان دارید یک اعتراض مدنی -من باب مثال یک اعتراض به انتخابات- ميکنيد اّما 
این کاری که دارید ميکنيد مورد استفاده ی دشمناِن اصل نظام قرار خواهد گرفت؛ گوش 
نکرد؛ یعنی نفهميدند که چه داریم ميگویيم؛ حاال البّته این نگاه خوشبينانه ی بنده است 
که ميگویم نفهميدند، بعضی هم ممکن است جور دیگری فکر کنند. وارد شدند؛ بعد دیدید 
از درونش چه در آمد؛ گفتند »انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است«. خب، حاال عذر 
بياوریم که اینها که یک مشت جوان بودند، یک چرندی، یک حرف بی ربطی گفتند؛ نه، 
این جوری نيست. اگرچنانچه در زیر عبای بنده کسی حرفی بزند که من با آن مخالفم، خب 
بایستی او را از زیر عبایم بيرون کنم؛ بایستی اعالم کنم که مخالفم وَااّل به حساب من گذاشته 
خواهد شد؛ همه ی وزن و وزانتی که صاحب عبا دارد، پشتوانه ی آن حرف خواهد شد. 
حرف، اینها است؛ ببينيد! نگاه به مسائل جاری، این جوری باید باشد؛ بصيرت سياسی که ما 
ميگویيم یعنی این. بفهميم که چه کسی دارد ما را به کجا ميبرد، به کجا دعوت ميکند، به 
کجا ميکشانَد. آیا به سمت اهداف اسالمی داریم حرکت ميکنيم؟ به سمت تدیِّن روزافزون 
جامعه داریم حرکت ميکنيم؟ یا آن چنان که دشمن مایل است، به سمت بی مباالتی بيشتر 
حرکت ميکنيم، به سمت دلباختگی بيشتر به اقطاب)1۲( مخالف دین داریم حرکت 
ميکنيم. آن بصيرت سياسی، این است. اگرچنانچه این را فهميدیم، آن وقت معلوم ميشود 
که بایستی با زید باشيم یا با عمرو باشيم، یا از این حمایت کنيم یا از آن حمایت کنيم؛ در 

سایه ی این نگاه کالن باید فهميد. این هم یک مسئله است.
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 الزامات مساجد:
1.  برقرار و داير بودن مساجد در اوقات سه گانه ى نماز

یک نکته ای که بنده بارها این را عرض کرده ام، این است که مسجد بایستی برقرار باشد؛ 
که حاال خب ]با توّجه به[ آمارهایی که بيان کردند، بحمداهلل تا حدودی گویا این جور 
شده، تحّقق پيدا کرده لکن باید کامل بشود. وقت نماز، مسجد باید باز باشد. هرسه وقت 
در مسجد باید نماز جماعت برگزار بشود؛ بنا را بر این باید گذاشت. حاال ممکن است بنده 
مثالً فرض کنيد توانایی ندارم که هرسه وقت بروم، خب یک نفر دیگر را حتماً آنجا بگذارم 
که سه وقت در این مسجد نماز اقامه بشود. و درِ مسجد از پيش از ظهر که باز ميکنند برای 
نماز ظهروعصر، تا شب بعد از نماز عشا باز باشد؛ این جور نباشد که درِ مسجد را ببندند. بنده 
شنيدم بعضی ها ميگفتند »عصری وارد تهران شدیم، نماز ظهروعصر ميخواستيم بخوانيم، 
درِ هر مسجدی رفتيم بسته بود«؛ البّته مال چند سال پيش است؛ نه، مسجد باید باز باشد.

2.  ورود در مسائل سياسى
یک نکته ی دیگر این است که بعضی ها مسجد را -برخالف آنچه ما حاال عرض کردیم- از 
مسائل سياسی ميخواهند بکلّی برکنار بدارند. ]ميگویند[ آقا شما وارد سياست نشوید، کار 
خودتان را بکنيد. کار خودتان یعنی چه؟ یعنی بيایيد همان نمازتان را بخوانيد و بروید؛ فقط 
پيش نمازی محض. این همان سکوالریسم است. سکوالریسم به معنای بی دینی نيست، 
سکوالریم به معنای این است که دین در غير عمل شخصی، هيچ بُروزوظهوری نداشته 
باشد. نظام اجتماعی کاری به دین ندارد. بله، هرکسی در داخل نظام اجتماعِی متنّوِع غربی 
و شرقی و امثال اینها خودش برای خودش، در دل خودش، در عمل خودش یک ارتباطی 
با خدا داشته باشد؛ سکوالریسم یعنی این. این همان چيزی است که دشمنان ميخواهند؛ 
دشمنان همين را ميخواهند. آن دینی که با آن مخالفند، آن ایمانی که با آن ميجنگند، آن 
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ایمانی است که به ایجاد نظام اسالمی می انجامد و اسالم را قدرتمند ميکند؛ با آن مخالفند. 
از اسالم ميترسند؛ کدام اسالم؟ اسالمی که دارای قدرت است، دارای نظامات است، دارای 
سياست است، دارای حکومت است، دارای ارتش است، دارای نيروی مسلّح است، دارای 
توانایی های علمی است، دارای توانایی های بين المللی ]است [. از این جور اسالمی ميترسند 
َوااّل از اسالمی که ولو یک ميليون طرف دار هم فالن جریان یا فالن حزب یک گوشه ای در 
یک کشور یا در سراسر دنيا داشته باشد اّما قدرتی در اختيار ندارد، واهمه ای ندارند؛ کاری 
]در برابر آن [ نميکنند. آن اسالمی که با آن مقابلند، با آن مخالفند، با آن دشمنند، کينه ی 
آن را در دل ميپرورانند، اسالم مقتدر است. آن وقت ما بيایيم اسالم را در کانونهای اصلی 
خود یعنی مساجد، از مسائل جامعه، از مسائل سياست، از مسير جامعه، از مصير)1۳( 

جامعه بکلّی منصرف کنيم؟ این جفای بزرگی است در حّق مسجد.

3.  جايگاهى براى جذب و استقرار جوانان در مسجد
یک نکته ی دیگر این است که بایستی برای جوانها جایگاه خاص در مسجد ایجاد کرد؛ 
یعنی واقعاً باید برای جذب جوان برنامه ریزی کرد. نه اینکه ما با حضور ميان سال و پيرمرد 
در مسجد مخالفيم؛ نه، مؤمنين همه باید بيایند به مسجد و استفاده کنند، اّما جوانها را باید 
جذب مسجد بکنيم. اینکه جوان مسجد را خانه ی خود و جایگاه خود بشناسد و به آن اُنس 
پيدا کند و رفت وآمد پيدا بکند، خيلی برکات دارد. کار را در جامعه جوانها انجام ميدهند، 
پيشران حرکتهای اجتماعی جوانها هستند، اینها هستند که کار ميکنند، تالش ميکنند. 
جاذبه ی برای جوان برخالف آنچه بعضی تصّور ميکنند، گذاشتن ميز پينگ پنگ نيست. 
بعضی خيال ميکنند برای اینکه جوانها را جذب کنيم به مسجد، وسایل سرگرمی فراهم 
بکنيم؛ مثل همان جریانی که یک کليسایی در آمریکا ]انجام ميداد[ که آن نویسنده ی 
مصری ميگوید رفتم دیدم که پای این کليسا یک برنامه ای زده اند که مثالً فرض کنيد که 
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امشب از ساعت فالن در سالن کنار کليسا، آن طرف محراب، این برنامه ها هست: برنامه ی 
رقص است و آواز است و موسيقی است و یک شام سبکی است و اُنس هست و مانند اینها. 
ميگفت حّساس شدم، رفتم دیدم بله، همين است؛ اینجا سالن کليسا است، یک سالن 
هم بغلش هست مثل یک کاباره؛ دخترها، پسرها، مردها، ميان سال ها می آیند تماشا 
ميکنند؛ دختر و پسرها هم ميدان دارند. موسيقی هست، رقص هست، آواز هست، آخر سر 
هم کشيش آمد و چراغها را یک خرده ای کم کرد تا یک خرده کم نور بشود و فضا ]خاص 
شود[،)1۴( ميگفت رفتم بيرون؛ فردا برگشتم آمدم آن کشيش را در کليسا پيدا ]کردم [؛ 
گفتم من دیشب در این جلسه ی شما بودم، آخر معنای این چيست؟ ایشان گفت: ای آقا، 
ميخواهيم جوانها را جذب کنيم! جوانها را ميخواهيم ]جذب کنيم [! اگر بنا است با رقص و 

آواز و موسيقی و امثال اینها جوان جذب بشود، خب بروند همان کاباره، چرا بياید اینجا؟

 تصّرف دل؛ راه جذب جوانان
راه جذب جوانها تصّرف دل جوان است. دل جوان یک قيامتی است، اوضاعی است. گرایش 
جوان به معنویّت یکی از آن رازهای بزرگ الهی است. یک حرف معنوی را برای امثال بنده 
که بگویند، خب گوش ميکنم، حّداکثر اندکی تأثّر پيدا ميکنم، ]اّما[ همان حرف را به یک 
جوان بزنند، منقلب ميشود، از این رو به آن رو ميشود. دل جوان حقيقت پذیر است، دل 
جوان به فطرت الهی نزدیک است؛ فِطَرَت اهللِ الَّتی َفَطَر الّناَس َعلَيها.)1۵( دل جوان با نصایح 
و مطالب معنوی و سلوکی و عرفانی اُنس پيدا ميکند، زود اُنس پيدا ميکند، زود دلباخته 
و دلبسته ميشود؛ جاذبه ی جوانها اینها است. شما سخن را، حرف را، اقدام را با معنویّت، با 
عرفان واقعی، نه عرفانهای تخّيلی و توّهمی و صوری، یک مقداری آميخته بکنيد، خواهيد 
دید جوان چطور مجذوب ميشود و می آید. جاذبه ی جوان در مسجد اینها است. َوااّل حاال 
یک وسيله ی بازی هم آنجا فراهم کردیم، گذاشتيم، خب اگر بنا است برای بازی بياید، برود 
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در باشگاه بازی کند.

4.  حفظ سرگذشت تاريخى و درس آموز مساجد
یک نکته ی دیگر هم عرض بکنيم؛ مساجد ما یعنی مساجدی که امروز خوشبختانه در 
نظام جمهوری اسالمی هستند و غالباً سی سال چهل سال عمر دارند، یک تاریخ شنيدنی 
و زیبایی دارند؛ غالباً این جور هستند. در این مساجد علمایی آمده اند، ائّمه ی جماعتی 
آمده اند، رفتارهایی داشته اند، برخوردهایی داشته اند، مؤمنينی در اینجا آمده اند، جوانهایی 
در اینجا تربيت شده اند، از اینجا بسيجهایی صورت گرفته، شهدایی ]داده اند[، پيکرهای 
شهيدی به این مساجد برگشته اند؛ اینها تاریخ است، اینها سرگذشت های جّذاب یک 
مسجد است؛ این سرگذشت ها را باید حفظ کرد. هرکدام از این مساجد ميتواند یک 
سرگذشت واقعِی جّذاِب درس آموزی داشته باشد برای کسانی که امروز در مسجدند و 
کسانی که فردا به این مسجد خواهند آمد؛ این را در قالبهای گوناگون -قالب کتاب، قالب 
مقاالت مجلّه ای، قالب عکس، قالب کليپ- ميشود درآورد؛ اینها را ميشود تبيين کرد. چقدر 
از این مساجد هستند که شهدای نام آوری در این مساجد تربيت پيدا کردند، بعد خارج 

شدند و در راه خدا به شهادت رسيدند؛ این تاریخ را ما بایستی حفظ کنيم.

  اساس »روز مسجد«، براساس انقالبيگرى
او فراموش نکنيم که »روز مسجد« اساساً یک روز انقالبی است؛ یعنی تشکيل این روز و 
تعيين این روز که به خواست و مطالبه ی جمهوری اسالمی بود و در سازمان کنفرانس 
اسالمی به عنوان »روز مسجد« تصویب شد، به مناسبت آتش زدن مسجداالقصی است؛ 
به مناسبت مقابله ی با دشمن صهيونيست است؛ اساس این روز یک چنين اساسی است؛ 

با این نگاه به روز مسجد نگاه کنيد و حرکت را در این مسير قرار بدهيد.
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 من به شما عرض بکنم، علی رغم همه ی دشمنی هایی که امروز دارد ميشود -که ما طبعاً 
آگاهی های خيلی وسيعی داریم نسبت به آنچه امروز دارد انجام ميگيرد؛ چه در زمينه های 
سخت و چه در زمينه های نيمه سخت و چه در زمينه های نرم؛ چه در زمينه های آشکار 
و چه در زمينه های پنهان؛ خيلی کار دارد انجام ميگيرد عليه نظام جمهوری اسالمی 
َبٍة اَصُلها ثابٌِت َو َفرُعها فِی  به شکلهای مختلف- این کلمه ی طّيبه که واقعاً »َکَشَجَرةٍ َطِيّ
مآء«،)1۶( ]یعنی [ نظام جمهوری اسالمی روزبه روز در حال استحکام بيشتر است.  السَّ
بحمداهلل خدای متعال تفّضالت خودش را بر ماها تمام کرده؛ ما بایستی شاکر باشيم، قدر 
نعمت الهی را بدانيم و با اميد ان شاءاهلل در این راه پيش برویم. من نگاه که ميکنم به جمع 
شما برادران عزیزی که اینجا تشریف دارید، احساس ميکنم ان شاءاهلل آینده ی مساجد ما 
هم از گذشته ی آن بمراتب بهتر خواهد بود. اميدواریم خداوند شما را مشمول لطف خود و 

هدایت خود و رحمت قرار بدهد.

والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته

1( در ابتدای این دیدار -که به مناسبت روز جهانی مسجد برگزار شد- حّجت االسالم والمسلمين 
محّمدجواد حاج علی اکبری )رئيس مرکز رسيدگی به امور مساجد( گزارشی ارائه کرد.

۲( ازجمله، وسائل الّشيعه، ج ۲۳، کتاب االیمان، ص ۲۴۳
۳(فرد فرد ما

۴(کافی، ج ۳، ص ۲۶۵؛ »]نماز[ نزدیک کننده ی هر مّتقی ]به خدا است [«
۵(سوره ی عنکبوت، بخشی از آیه ی ۴۵؛ »... و قطعاً یاد خدا خدا باالتر است...«

۶(کافی، ج ۲، ص ۵۸۶، کتاب الّدعاء
۷(اقبال االعمال، ج ۲، ص ۶۸۷، باب نهم 

۸( سوره ی حمد، آیه ی ۵؛ »تو را ميپرستيم تنها و بس، به جز تو نجویيم یاری ز َکس«
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۹(  و به همين ترتيب 
1۰( با انواع آن 

11( سوره ی آل عمران، آیه ی 1۴۳؛ »و شما مرگ را پيش از آنکه با آن روبه رو شوید سخت آرزو ميکردید؛ 
پس آن را دیدید و ]همچنان [ نگاه ميکردید.«

1۲( قطب ها، جهت ها
1۳(جایی که کار بدان جا ختم ميشود

1۴(خنده ی حّضار
1۵( سوره ی روم، بخشی از آیه ی ۳۰؛ »... پس روی خود را با گرایش تمام به حّق، به سوی این دین کن 

»...
1۶( سوره ی ابراهيم، بخشی از آیه ی ۲۴؛ »... مانند درختی پاک است که ریشه اش استوار و شاخه اش 

در آسمان است.«
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