
سخـــن  مرکز حرکت نهضت اسالمی
 از ابتدای شکل گیری هویت مسجد در اسالم و تاریخ هفتـــــه

اســالم، این مکان مقدس و پربرکت منشــأ تحوالت 
مهمــی بــوده اســت کــه نتایج و ثمــرات گســترده آن 
مشــهود اســت. در عصر کنونی نیز مساجد به عنوان مرکز اصلی 
مبارزه با رژیم طاغوتی، نقش ویژه ای در پیروزی انقالب اســالمی 
داشــتند. روحانیت و مردم در مســاجد عالوه بر تحکیم معارف 
اســالمی، به تقویت مبانی و شــیوه مبارزه سیاسی می پرداختند 
و شــبکه مبارزان انقالبی، حول منبر و محراب شــکل گرفته بود. 
»یکــی از علــل پیــروزی این انقالب مبارک در ایران اســالمی... این 
بــود کــه مردم به مســاجد اقبال پیدا کردند... و مســجد، مرکزی 
برای حرکت، آگاهی، نهضت و افشــای اســرار زمامداران فاســد و 
خودفروخته رژیم طاغوت شد.«     ۱۳۷۵/۱۰/۱۹ پس از پیروزی 
انقــالب اســالمی و در ادامــه نهضــت نیز »مرکِز تشــّکل الزم بود، 
هســته ی مرکزی الزم بود؛ این هســته ی مرکزی را امام بالفاصله 
همــان روز اّول، حّتــی قبــل از اینکــه اعالم پیروزی بشــود، معّین 
کردند: مســاجد... بعد هم یک ســازمان دهی عظیم مســجدی 
تشــکیل شــد.«      ۱۳۹۵/۵/۳۱ در دوران دفــاع مقــدس هــم 
محوریت با مســاجد بود واقشــار مختلف »از مساجد ]به جبهه[ 
اعزام شــدند، پیکرهای مطّهر شــهدا به مســاجد برگشــتند، در 
مســاجد غالبًا توجیه شــدند.«      ۱۳۹۸/۹/۶نقش مســاجد در 
طــول ســال های پس از پیــروزی انقالب اســالمی، در عرصه های 
گوناگــون ســازندگی، خدمت رســانی و تقویــت اموراجتماعی، 
کمک هــای مؤمنانــه، بصیرت افزایی سیاســی و کار فرهنگی و... 
تداوم چشــم گیری داشــته اســت. از این رو الزم اســت تا با نگاه به 
ظرفیت باالی مساجد که می توانند قطب فرهنگی و اجتماعی هر 
محله و منطقه در روستاها و شهرها باشند، اصول و مؤلفه های 

مسجد تراز اسالمی مورد توجه قرار گیرد.
  پایگاه همه ی کارهای نیک

در جامعــه اســالمی، مســجد چــه جایگاهی دارد و مســاجد 
چگونه می توانند در جامعه به اصالح امور اجتماعی و تقویت 
فرهنگ کمک کنند؟ برای پاســخ به این ســؤال باید بدانیم که 
»روح مسجد، کالبد زندگی را پرنشاط و پرانگیزه میسازد. در هر 
جا سامان زندگی است، مسجد، مرکز و کانون اصلی است. در 
بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز جمعیتی از 
بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های سفری 
و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در 

ادامه در صفحه 3همه و همه باید مســجد را همچون 
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همه ائمه معصومین�
مناجات شعبانیه را     می خواندند
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یاد شــهیدان و نام شــهیدان کهنه نخواهد شــد، گم نخواهد شــد ... یاد شــهدا زنده اســت و باید هم این بقای نام و یاد شــهدا را ما به صورت 
یِهم َو ال ُهم َیحَزنون.  
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یک امر مهم دنبال کنیم. چون شــهیدان حامل بشــارتند: َو َیسَتبِشــروَن ِبال

شهیدان به ما میگویند شما خوف و حزن نداشته باشید. دلسردی و نومیدی نداشته باشید. نعمت الهی را، لطف الهی را، برکات الهی را در 
مقابل چشم ما نگه میدارند و این آن چیزی است که ما امروز به آن احتیاج داریم.    ۱۳۹۵/۷/۵ 

شهیدان بشارت می دهند دلسردی و نومیدی نداشته باشید
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر سردار شهید مهدی باکری

شهید هفته  

مزار: جاویداالثر محل شهادت: عملیات بدر در شرق دجله تاریخ شهادت: ۲۵ اسفند ۱3۶3

نگاهی به مؤلفه ها و کارکردهای مسجد تراز انقالب اسالمینگاهی به مؤلفه ها و کارکردهای مسجد تراز انقالب اسالمی

مسجد، کانون تحول مسجد، کانون تحول 
جامعه انقالبیجامعه انقالبی

رابطه  خودتان را با رابطه  خودتان را با 
امام زمــــانامام زمــــان�� مستحکم تر کنید... مستحکم تر کنید...

»خط حزب اهلل« برای نخستین بار منتشر میکند: بیانات سال »خط حزب اهلل« برای نخستین بار منتشر میکند: بیانات سال ۱۳۹۳۱۳۹۳  
رهبر انقالب درباره ابعاد گوناگون موضوع »مهدویت«رهبر انقالب درباره ابعاد گوناگون موضوع »مهدویت«
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کیفّیت جنگ و نوع دفاعی که رزمندگان ما کردند در میدان جنگ... نوع دفاع ما یک دفاع فوق العاده ای بود؛ 
همراه بود با عزم و اراده ی قوی؛ در میدانهای جنِگ ما اراده و عزم و تصمیم قاطع موج میزد؛ ]همراه بود[ 
با ایمان؛ یعنی باور نسبت به حّقانّیت خود و بطالن دشمن؛ این خیلی مهم است. در یک میدان، آن کسی 
که دارد مبارزه میکند اگر دارای ایمان باشد یعنی به حّقانّیت خود معتقد باشد، به حّقانّیت این راه معتقد 

باشد، به حّقانّیت این راه معتقد باشد، این به پیشرفت او کمک خواهد کرد.   ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

اراده و تصمیم قاطع در رزمندگان دفاع مقدس موج می زد 

نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی    |     سال هفتم، شماره 383  |  هفته چهارم اسفند   ۱40۱     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقالبی

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

سؤال: امتیاز خرید ماشینی را فروختم و خریدار 
پـول آن را کامـل بـه شـرکت پرداخـت کـرد و پـس از 
مدتـی، مبلغـی از طـرف شـرکت بـه حسـاب مـن 
واریـز شـد؛ ایـن پـول متعلـق بـه مـن اسـت یـا 

خریـدار؟
جـواب: اگـر امتیـاز بـر حسـب قانـون و مقـررات 
واگـذار شـده اسـت، مبلـغ واریـز شـده بـه خریـدار 

دارد. تعلـق 

حکم امتیاز خودروی واگذار شده 

احکام  

کالم امام  

مناجــــات شــــعبانیه از بزرگتریــــن مناجات و از 
عظیمترین معارف الهــــی و از     بزرگترین اموری 
اســــت که آنهایی که اهلش هستند می توانند 
تا حدود ادراک خودشــــان     استفاده کنند... چه 
بسا مسائل عرفانی که در قرآن و این مناجاتهای 
ائمه اطهار ســــالم اهلل علیهم و     همین مناجات 
شعبانیه مســــائل عرفانی هست که اشخاص، 
فالســــفه، عرفا تا حدودی ممکن     اســــت ادراک 
کنند، بفهمند عناویــــن را، لکن آن ذوق عرفانی 
چون حاصل نشده اســــت     نمی توانند وجدان 
کنند... چی اســــت مناجات؟ چه خواســــته اند 
ائمه؟ این از دعاهایی     اســــت کــــه من غیر از این 
دعا ندیدم که روایت شــــده است همۀ ائمه این 
دعا را، این مناجات     را مــــی خواندند، این دلیل 
بر بزرگی این مناجات اســــت کــــه همۀ ائمه این 

مناجات را     می خواندند. ۱۳۶۲/۳/۷

جهت گیری تعلیم و تربیت کشور باید به  سمت برخورداری از 
عدالت باشد؛ یعنی آموزش و پرورِش ما، تعلیم و تربیِت ما، 
عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز 
تربیت کند؛ چون عدالت، آن ارزش واالیی است که از اّوِل 
تاریِخ بشر تا امروز، همواره مورد نظر آحاد بشر بوده است. 
ارزشها به مرورزمان و به    تحّول نسلها تغییر پیدا میکنند، ]اّما[ 
بعضی از ارزشها از اّول تا آخر ثابتند؛ از جمله، ارزش عدالت 
است. شما مالحظه کنید؛ ادیانی که معتقد به مهدوّیتند 
-که تقریبًا همه ی ادیان الهی معتقد به مهدوّیتند- اینها 
معتقدند که منجی بیاید، دنیا را ُپر از عدل و داد کند؛ نگفتند ُپر 
از دین کند، ]بلکه[ ُپر از عدل و داد کند؛ این اهّمّیت عدل و داد 
را نشان میدهد. البّته عدالت هم جز در سایه ی دین حاصل 
نخواهد شد؛ این به جای خود محفوظ، اّما مسئله ی عدل 
و داد خیلی مهم است. آموزش و پرورش ما باید جهت گیرِی 

این جوری داشته باشد.     ۱۳۹۷/۲/۱۹
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آموزش و پرورش، باید انسان عدالت خواه
 و عدالت پرور تربیت کند
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آمریکایی ها در بمباران حلبچه کمترین اعتراضی نکردند و حتی کمک هم کردند

اصــــل مســــأله ی ازدواج، عبارتســــت از 
نــــس و اّتحــــاِد دو موجود در 

ُ
تفاهــــم و ا

زندگــــی با یکدیگر که این البّته در اصل یک 
امر طبیعی اســــت. لکن اسالم با پیرایه ها 
و تشــــریفات و آئینهایــــی که قــــرار داده و 
بــــا احکامی که گذاشــــته بــــرای ازدواج، 
یک اســــتمرار و برکتی به آن داده اســــت.
زن و شــــوهر باید یکدیگــــر را درک کنند و 
بفهمند. این یک تعبیر اروپایی است ولی 
تعبیر خوبی اســــت ... یعنی هر کسی درد 
و خواســــتهای طرف مقابل را بفهمد و با 
او راه بیایــــد، به این می گویند درک کردن. 
یعنی به قول معــــروف در زندگی تفاهم 
و درک متقابل باشــــد. اینها محّبت را زیاد 

می کند.    ۳۱ /۱۳۷۱/۶

آنچه که برای سیاستمداران آمریکا بالشک مطرح نیست، همین جنبه های انسانی است. اینها کسانی هستند 
که در زندان گوانتانامو و قبل از آن در ابوغریب عراق، چند هزار زندانی را بی محاکمه به ِصرف اّتهام، چند سال 
نگه داشتند؟...  اینها کسانی هستند که بمباران شیمیایی وسیع صدام را در این منطقه - چه آنچه در حلبچه ی 
عراق اّتفاق افتاد، چه آنچه در شهرهای ما، سردشت و غیره، اّتفاق افتاد - دیدند و دم بر نیاوردند، بلکه حّتی 
کمک هم کردند... آمریکاییها دیدند، مّطلع شدند و کمترین اعتراضی نکردند... مسئله ی انسانّیت چیزی نیست 
که کسی در دنیا باور بکند که آمریکاییها دنبال این هستند؛ حاال لّفاظی میکنند، زبان بازی میکنند.    ۱۳۹۲/۶/۱۴ 

انتشار به مناسبت ۲۵ اسفندماه، سالروز بمباران شیمیایی حلبچه توسط ارتش بعث عراق در سال۱3۶۶

تفاهم و درک متقابل، محّبت 
بین زن و شوهر را زیاد می کند

خانواده ایرانی  

دین آحاد مردم در نظام اسالمی، اهمیت دارد 
و دینداری جوانان اهمیت پیدا می کند. این که 
شما می بینید امام بزرگوار ما تأکید می کردند و 
امروز هم مورد تأکید است که جوانان پایبندی و 
تعّبد خودشان را به دین، روزبه روز بیشتر کنند، 
برای این است که جواِن متدّین، قادر خواهد بود 
در نظام اسالمی، نقش ایفا کند. آن جوانی که 
اسیر شهوات، اسیر نفس، اسیر اعتیاد و تصّورات 
و پندارهای باطل است، نمی تواند در جامعه ی 
زنده و پرنشاطی مثل جامعه ی ما نقش ایفا 
کند. دشمنان، برنامه ریزی کرده اند که جوانان 
را از صحنه خارج کنند؛ چون چوب جوانان را 
خوردند و از حضور جوانان در صحنه های این 

انقالب، به قدر الزم صدمه دیدند.  ۱۳۷۸/۶/۸ 

جواِن متدین، قادر خواهد بود در 
نظام اسالمی، نقش ایفا کند

عکس نوشت  

حضور آیت اهلل خامنه ای در ارتفاعات شندروین حلبچه همزمان با عملیات والفجر ۱0 در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱3۶۶ 

مناسبت  

دغدغه های فرهنگی   

حزب اهلل این است  
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تقوا دارای آثار اخروی و دنیوی است

به رسم آیه ها  

پیغمبــر اکــرم به مــردم فرمودند که هیچ کــس درباره ی اصحاب 
مــن بــه مــن چیــزی نگویــد؛ مــدام پیــش مــن نیاییــد از همدیگر 
بدگویــی کنیــد؛ من مایلــم وقتی که میان مردم ظاهر میشــوم و 
بــه میــان اصحــاب خود میروم، »ســلیم الّصدر« باشــم، یعنی با 
ســینه ی صاف و پاک و بدون هیچگونه ســابقه و بدبینی به میان 
مســلمانها بــروم؛ از همدیگــر پیش من بدگویــی نکنید... ببینید 
چقــدر ایــن رفتار رســول اکــرم کمک میکنــد به اینکه مســلمانها 
احســاس کنند که در جامعه ی اســالمی و محیط اســالمی باید 
بــدون ســوِءظن و بــا خوش بینی با افراد برخــورد کرد. در روایات 
داریــم کــه وقتــی حاکمّیــت بــا شــر و فســاد اســت، به هــر چیزی 
ســوِءظن داشــته باشــید؛ اّما وقتــی در جامعه حاکمّیــت با خیر 
و صــالح اســت، ســوِءظن ها را رهــا کنید و به یکدیگر حســن ظن 
داشته باشید؛ حرفهای هم را با چشم قبول بنگرید و گوش کنید؛ 

بدی های یکدیگر را نبینید، خوبی های هم را مشــاهده کنید.
  ۱۳۶۸/۷/۲۸      

تقــوای الهــی، یعنــی... هر انســانی مالحظــه کند که چــه کاری بر او 
الزم و واجب شــده اســت، آن را انجام دهد؛ چه کاری برای او ممنوع 
شــده اســت، آن را انجام ندهد. اگر مردمی این توفیق را پیدا کنند 
که این طور زندگی کنند، زندگی آنها از همه ی آنچه که شــما از رشــد 
زندگــی ملتهــا در دوران معاصــر و در تاریخ گذشــته می بینید، بهتر 
خواهد شــد. لذا قرآن می فرماید: »ولو ان اهل القری آمنوا واتقوا 
لفتحنا علیهم برکات من السماء واالرض« )۱(؛ یعنی خاصیت ایمان 
و تقوا فقط این نیســت که دل انســانها آباد می شــود، بلکه دست و 
جیب انســانها هم پر می شــود، ســفره ی انسانها هم رنگین و بازوی 
آنها قوی می گردد. ایمان و تقوا این خصوصیت را دارد.    ۱۳۷۸/۶/۸  

۱- سوره  اعراف، آیه ۹۶

در جامعه ی اسالمی باید
 با خوش بینی با افراد برخورد کرد 

درس اخالق  

ادامه از  صفحه ۱

سخن هفته

2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت های مذهبی      

گزیده بیانات 

»خط حزب اهلل« برای نخستین بار منتشر میکند: بیانات سال ۱3۹3 رهبر انقالب درباره ابعاد گوناگون موضوع »مهدویت«

رابطه  خودتان را با امام زمان � مستحکم تر کنید...

     معنای صحیِح مهدوّیت با معنای خاّص شیعی
 علیه( 

ّ
در مورد مسئله ی مهدوّیت و امام زمان )سالم اهَّلَل

حرف گفتنی بسیار است. درست است که اصل مهدوّیت 
از واضحــات و از ضرورّیــات مذهــب تشــّیع و از ضرورّیــات 
اسالم و همه ی ادیان است - امر واضحی است؛ مهدوّیت 
با معنای خاّص شــیعی آن یعنی مشــّخص شــدن وجود 
مبــارک و مقــّدس مهــدی )علیــه الّصالة والّســالم( که در 
مذاهــب دیگــر و ادیــان دیگر این تشــّخص وجــود ندارد؛ 
مخصوص شیعه است که مهدی را می شناسد: با نام، با 
خصوصّیات، با پدر، مادر، خانواده؛ این هم جزو مســائل 
واضح و قطعی و ضروری در مذهب ما اســت؛ یعنی جای 
هیچ ریبی، تردیدی، شــبهه ای وجود ندارد؛ اینها روشــن 

م است.
ّ
و مسل

     دو نکته کلیدی در بحث مهدوّیت 
در مجموعــه ی ایــن عرصه ی وســیعی که امروز در مورد 
مســئله ی مهدوّیــت و مهدوّیــِت خاص به ایــن معنا که 
گفته شــد وجود دارد، دو نکته برای ما قابل توّجه اســت 
کــه دل انســان را بــه خود جذب میکنــد: یک نکته عبارت 
اســت از شــرح دیدارهایی که از ســوی بندگان خالص و 
مؤمن با آن بزرگوار شــده اســت؛ نه اینکه حاال هر کســی 
اّدعا کرد که من خدمت حضرت رســیدم، یا خیال کرد که 
خدمت حضرت رســیده است - بعضی دروغ نمیگویند، 

خیــال میکننــد - مــا اینهــا را تصدیــق کنیم؛ نــه، ولیکن 
مــوارد قطعــی ای وجــود دارد کــه جــای کمتریــن 
تردیــدی نیســت؛ ذکــر اینهــا، یــادآوری اینهــا، دل را 
روشن میکند... نکته ی دّوم این است که انگیزه ها 
بــرای مبــارزه ی بــا فکــر مهدوّیت در همــه ی زمانها 
وجود داشته است؛ لکن به دالیلی در دوران ما، و 
در کشور ما، این انگیزه ها بیشتر بوده است و دارد 

تالش میشود و قبًال هم تالش میشده است. 

     علت دشمنی و مقابله ی طواغیت با فکِر مهدوّیت
یکــی از ایــن دالیــل ایــن اســت کــه در کشــور مــا، در 
جامعــه ی مــا - یعنــی جامعــه ی شــیعی مذهــب 
- مــردم یــک ارتبــاط قلبــی و عاطفــی و ایمانــی با 
علمای دین دارند و علمای دین را نّواب امام زمان 

ــت ارتباط قلبی شــان این اســت. این ارتباط 
ّ
میداننــد؛ عل

بــا علمــای دین بــرای صاحبان قــدرت و صاحبان ثروت و 
ت، همیشه گران تمام شده. در طول 

ّ
غاصبان حقوق مل

تاریخ شما نگاه کنید، در صف مقّدِم مبارزه ی با زورگویی 
و ظلــم و ســلطه ی غاصبانــه از ســوی طواغیــت زمــان، 
علمای دین قرار داشته اند؛ در همه ی زمانها همین جور 
بــوده اســت - بعضــی زمانها بیشــتر، بعضــی کمتر - لذا 
گردن کلفت هــای جامعه، قدرتمندان جامعه، صاحبان 
قدرت سیاســی و قدرت ماّدی و اقتصادی، همیشــه در 
طــول تاریــخ بــا علمــا مســئله داشــته اند. گاهــی از روی 
مصلحــت، ســازش کرده انــد، اّمــا هرگــز دلشــان بــا آنها 
صــاف نبوده و اغلب اوقــات هم علنًا با آنها درافتاده اند. 
ایــن به خاطر همین اســت؛ چون مرجعّیــت علمای دین 
در جامعه، در مســائل اجتماعی، در مســائل سیاســی، 
در مســائل گوناگــون زندگــی بــرای قدرتمنــدان مایه ی 
ت توّجه مردم به علمای دین، عبارت 

ّ
دردســر اســت. و عل

اســت از اینکــه علمــای دیــن را مرتبطیــن با امــام زمان و 
نــّواب عــاّم امام زمان میدانند؛ لذا مســئله ی امام زمان 
بــرای آنهــا به عنوان یــک نقطه ی تلخ، منفــی و پرخطر به 
حســاب می آمده اســت و میخواســتند این را یک جوری 
جمع کنند. این همیشــه بوده؛ و امروز بیشــتر از همیشه 
است. امروز به خاطر مسئله ی والیت فقیه و این تز مهّم 
حکومتــی ای کــه امــام مطــرح کردنــد که والیــت فقیه را 

ادامــه ی والیــت ائّمه ی هدی و اســتمرار آن والیت، و 
نیابــت از مقــام ولّی عصر )ارواحنا فداه( دانســتند 
- کــه همیــن هــم هســت - ایــن برای کســانی که 
ط و دســت اندازی به این کشورند، 

ّ
در صدد تســل

بســیار ســنگین است، بســیار تلخ است، هرجور 
بتوانند با آن مبارزه میکنند. البّته عرض کردم، 
امــروز پیچیده تــر و شــدیدتر اســت؛ نــه اینکه 

نبــوده اســت، قبــًال هــم بــوده اســت. از اّول، 
قدرتمندان این انگیزه را داشــته اند که مقابله 

کننــد؛ امروز هم این انگیزه وجود دارد.

     ســعی کنیــد رابطــه ی خودتــان را بــا امــام زمــان �
مستحکم تر کنید...

چه کسانی که اهل تحقیق و تفّحص و پژوهشند - که یک 
رشــته کار به عهده ی اینها اســت - چه آنهایی که با صفای 
قلب خودشــان و نورانّیت دل خودشان، مرتبط و مّتصل 
به مقام سامِی امامت و والیت آن بزرگوارند و با آن حضرت 
حرف میزنند - نه روبه رو، ] بلکه [ در خالل زیارت، در خالل 
زیارت آل یاسین، در خالل دعا، در خالل سالم؛ وقتی برای 
آن بزرگــوار دعــا میکنید، در حقیقت دارید رابطه میگیرید؛ 
لُهَمّ ُکن ِلَوِلّیک« را میخوانید، در واقع دارید ارتباط 

ّ
ل
َ
وقتی »ا

میگیریــد بــا امام زمانتان، که فرموده انــد: ما را دعا کنید، 
ما هم شما را دعا میکنیم؛ وقتی دعا برای فرج آن بزرگوار 
میکنیــد، در واقــع داریــد زمینــه را بــرای دعــای آن بزرگوار 
بــه خودتــان و بــرای خودتــان فراهم میکنیــد؛ این جوری 
اســت - ایــن مجموعــه ی عظیــم مؤمنیــن و مخلصین و 
دلهــای نورانــی، بایــد ســعی کنند رابطه ی خودشــان را با 
حضرت مســتحکم تر کنند. الزمه ی اســتحکام رابطه، این 
نیســت که کســی خدمت حضرت برسد؛ نه، لزومی ندارد؛ 
بــا حضــرت حرف بزنید، ســالم کنید، زیــارت کنید، با همین 
زیــارات مأثوری که هســت یــا حّتی با همین زبان معمولی 
خودتــان با حضــرت حرف بزنید. خدای متعال پیام شــما 
را، و ســخن دل و زبــان شــما را بــه آن بزرگــوار میرســاَند، و 
آن بزرگــوار مّطلــع میشــود. امروز این وظیفه ی ما اســت 
کــه هرچه بیشــتر ]رابطــه برقرار کنیــم [ و خودمان را 

آماده کنیم.

ِق وعده ی 
ّ

     تشکیل نظام اسالمی، مقّدمه ی تحق
بزرگ الهی

تشــکیل نظــام جمهــوری اســالمی یــک مقّدمه 
و تحّقــق یــک وعــده ی کوچــک و نزدیــک اســت 
بــرای اطمینــان به تحّقق آن وعــده ی بزرگ، که از 
دســترس مــا دور اســت و نمیدانیــم زمانش ِکی 
اســت. از خــدای متعــال بخواهیــد آن وعــده را 
محّقــق کنــد؛ ارتبــاط قلبــی را هرچه بیشــتر کنید، 
از حضــرت بخواهیــد، درخواســت توّجــه بکنیــد، 
درخواســت دعا بکنید از آن بزرگوار، و بدانید که آن 

بزرگوار به این درخواست ها توّجه خواهد کرد.

قطب و محور بنا نهاد.«    ۱۳۹۰/۷/۱۹ 
ق به تمامی اقشــار یک جامعه اسالمی 

ّ
مســاجد متعل

اســت و »همچنان کــه معــروف شــده در زبانهــا واقعًا 
پایــگاه اســت. نه فقــط پایــگاه بــرای فــالن مســئله ی 
اجتماعــی، ]بلکــه [ مســجد میتوانــد پایــگاه همــه ی 
کارهــای نیــک باشــد.«    ۱۳۹۵/۵/۳۱  امــا باید توجه 
داشــت که تمامی اموری که در مسجد انجام می گیرد 
بــر مــدار الهــی باشــد »اگــر کار اجتماعی هــم در اینجا 
انجام میگیرد... باز بر محور ذکر است. «۱۳۹۵/۵/۳۱   
بنابراین در اجتماع اسالمی نقطه ی عزیمت، عبارت     
است از مسجد و ایجاد این مرکز مهم از ابتکارات اسالم 

بوده است.
  پایگاه تعلیم و نشر معارف دینی

ماهیت »مسجد با معابد مسیحی و یهودی و بودایی 
و بعضــی جاهــای دیگــر که مــا دیده ایم یا شــنیده ایم 
متفاوت اســت. در مســجد، پیغمبر اکرم نمیرفت فقط 
نمــاز بخوانــد و بیــرون بیایــد... شــما در تاریــخ اســالم 
مشــاهده میکنید که مساجد، مرکزی برای تعلیم بود؛ 
می شنویم و در روایات میخوانیم که در مسجدالحرام یا 
مسجدالّنبی حلقه ی درس زید و عمرو و بکر از نحله های 
مختلــف فکــری و مذهبــی وجــود داشــت؛ معنای این 
خیلی متفاوت اســت با کلیســیا یا با کنیســه ی یهودی 
کــه فقــط میرونــد آنجــا، یک عبادتــی میکننــد و بیرون 
می آینــد.«     ۱۳۹۵/۵/۳۱ و ایــن شــیوه نبــوی)ص( 
که مســجد تنها جای نماز نیســت بلکه پایگاهی جهت 
تعلیم و نشر معارف و علوم دینی است، وظیفه و کارکرد 
امروز مســاجد را به خوبی نشــان می دهد. »مســاجد 
بایــد َمدَرِس تفســیر و حدیث و منبــِر معارف اجتماعی 
و سیاســی و کانون موعظه و پرورش اخالق باشــد.«     
۱۳۸۹/۷/۱۸  مسجد به عنوان محل اجتماع مؤمنان، 
نمی توانــد نســبت بــه مســائل محیط پیرامــون خود 
بی تفاوت باشــد، بلکه ظرفیتی بی بدیل در دســتگیری 
از محرومــان، رســیدگی بــه احتیاجات اهالــی و مرکزی 
بــرای صلــح و رفق و مدارا اســت. »مســجد پایگاه انواع 
و اقســام فّعالّیتهــای اجتماعــی اســت... در جامعه ی 
اســالمی همه ی آحاد وظیفه دارند، مســئولّیت دارند، 
بایــد کار انجــام بدهنــد؛ کار برای پیشــرفت جامعه، کار 
 پمپاژ فکرها و پراکندن 

ّ
بــرای اّمــت. بنابراین اینجا محل

وظایف مختلف و کشــاندن مردم به کارهای گوناگون 
است.«     ۱۳۹۵/۵/۳۱ 

  هسته مقاومت فرهنگی 
 از دیگــر مؤلفه هــای مســجد تــراِز انقــالب اســالمی، 
اثرگــذاری فرهنگــی و به ویژه ارتباط گیری با قشــر جوان 
است. »یک مسئله ی دیگر در مورد مسجد عبارت است 
از هســته ی مقاومــت. مقاومــت وقتی گفته میشــود، 
فورًا ذهن میرود به مقاومت نظامی و امنّیتی و امثال 
اینها. خب بله، آن هم قطعًا مقاومت است، اّما باالتر از 
آن، مقاومت فرهنگی اســت. حصار فرهنگی، خاک ریز 
فرهنگی در کشــور اگر سســت باشد، همه چیز از دست 
خواهد رفت... بنابراین ]مســجد[ هســته ی مقاومت 
نواعــه؛ مقاومــت فرهنگی، 

َ
اســت، منتهــا مقاومــت ِبا

مقاومت سیاسی، و درجای خود هم مقاومت امنّیتی 
و نظامــی؛ کمااینکــه در مســاجد ]اینگونــه بــوده [«     
 ۱۳۹۵/۵/۳۱بــرای انــس فزاینــده جوانــان، که موتور 
حرکــت جامعــه محســوب می شــوند، بایــد »جایگاه 
خاص در مسجد ایجاد کرد؛ یعنی واقعًا باید برای جذب 
جوان برنامه ریزی کرد... اینکه جوان مسجد را خانه ی 
نس پیدا کند و 

ُ
خــود و جایــگاه خود بشناســد و بــه آن ا

رفت وآمد پیدا بکند، خیلی برکات دارد. کار را در جامعه 
جوانهــا انجام میدهند، پیشــران حرکتهــای اجتماعی 
جوانهــا هســتند، اینها هســتند کــه کار میکنند، تالش 
میکننــد.«    ۱۳۹۵/۵/۳۱  امــروز بــا وجود پایگاه های 
بســیج و همچنیــن کانون هــای فرهنگــی و هنــری 
مســاجد، جوانان حلقه های معرفت را تشــکیل داده و 
با تربیت مســجدی و بروز اســتعدادهای خویش، برای 
اثرگذاری مفید در جامعه مهیا می شوند. نقش آفرینی 
جوانــان و نوجوانــان مســجدی در قالب مؤذن، مّکبر، 
برگزارکننــدگان هیئــت و مراســم عبــادی و سیاســی 
مســجد و جمع و توزیع کمک های مردمی، بخشــی از 

هویت دینی نسل امروز را می سازد.
  برنامه ریزی برای جذب جوانان به مساجد 

تحقــق الگوی مســجد تراز، نیازمنــد نقش آفرینی امام 
جماعت و متولیان مســاجد اســت »روحانی پرهیزگار، 
خردمنــد، کارشــناس و دلســوز در مســجد، همچــون 
پزشــک و پرســتار در بیمارســتان، روح و مایــه ی حیــات 
مســجد اســت… زمزمه ی محبت متولیــان و مدیران و 
امنــای مســاجد، باید دلهای پاک جوانــان را مجذوب و 
مشتاق کند... چه نیکوست که دانش آموزان برجسته 
و ممتاز در هر محل، در مســجد و در برابر چشــم مردم 
و از ســوی امام جماعت، تشــویق شــوند. مسجد باید 
رابطه ی خود را با جوانانی که ازدواج میکنند، با کسانی 
که به موفقیتهای علمی و اجتماعی و هنری و ورزشــی 
دست می یابند... و حتی با نوزادانی که متولد میشوند، 

برقرار و مستحکم کند.«    ۱۳۸۹/۷/۱۸   
  کانون سیاست ورزی اسالمی 

در ایــن میــان از کارکــرد سیاســی مســجد نیــز نبایــد 
غافــل بود. »بعضی ها مســجد را از مســائل سیاســی 
ی برکنار بدارند. ]میگویند[ آقا شما وارد 

ّ
میخواهند بکل

سیاســت نشــوید، کار خودتــان را بکنیــد... این همان 
سکوالریســم اســت...این جفــای بزرگی اســت در حّق 
مســجد.«      ۱۳۹۵/۵/۳۱چراکــه مســجد در ابعــاد 
سیاســی »در نقــاط مختلــف عالــم و در طــول تاریــخ، 
منشــأ آثــار بــزرگ و نهضتهــا و حرکتهای اســالمی بزرگی 
شــده اســت. مثًال قیام مردم کشــورهای شمال آفریقا 
که مسلمان هستند - مثل الجزایر و دیگر کشورهایی 
که ســالها در زیر ســلطه نظامی اســتعمار فرانســویها 
بودند - از مســاجد شــروع شد، که به پیروزی هم رسید 
و کشورها استقالل پیدا کردند. انقالب در این کشورها 
تها استقالل 

ّ
هم، آن روزی رو به شکست رفت و دوباره مل

خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و 
با دین و ایماِن مساجد قطع کردند«     ۱۹/۱۰/۱۳۷۵

  مسجدمحور حرکت فرهنگی
در فرهنــگ اســالمی، بنابــر نــص قــرآن کریــم و روایات، 
مســجد حرمت و جایگاه ویژه ای دارد. قرآن کریم در آیه 
هجدهم سوره توبه، آبادی و حفظ مسجد را کار کسانی 
خوانــده کــه به خــدا و روز قیامت ایمــان دارند. امروز به 
برکــت انقــالب اســالمی، بخش مهمــی از فعالیت های 
انقالبی و فرهنگی در بستر مساجد و با محوریت جوانان 
در جریان اســت. میزان اثربخشی اینگونه فعالیت های 
فرهنگی و معنوی را هم نباید دســت کم گرفت، چرا که 
»مســجد پایگاه بزرگ بسیج فرهنگی و حرکت فرهنگی 
اســت؛ شــیوه ی کار را باید در مســجدآموخت که چه کار 
کنیــم.«     ۱۳۹۵/۵/۳۱  ســخن پایانــی اینکــه امــروز 
مساجد می توانند با تقویت ایمان دینی و ارتقاء بصیرت 
ی 

ّ
سیاسی در عرصه جهاد تبیین ایفای نقش کنند و محل

بــرای هم افزایی ظرفیت های جوانــان مؤمن و انقالبی 
در برابر هجمه های دشمنان در جنگ ترکیبی باشند.

شــعارهای انقــالب، امــروز همــان شــعارهای روز اول اســت؛ 
که این نشــان دهنده ی ســالمت انقالب اســت. شــعارها مثل 
انگشــت اشــاره ای هستند که به هدفها اشــاره میکنند، هدفها 
را ترســیم میکننــد. وقتــی شــعارها تثبیت شــده در یک نظامی، 
در یــک انقالبــی باقــی مانــد، معنایش این اســت کــه هدفها در 
این نظام به شــکل اول اســت؛ هدفها تغییر پیدا نکرده اســت؛ 
دســت اندرکاران و مــردم از صــراط مســتقیم و هدفهــای اصلی 
منحرف نشده اند. امروز شعارهای ملت ایران، همان شعارهای 
اول انقالب است... زندگی ما تحت تأثیر همین خطوط اساسی 
قرار گرفته اســت. ما پیشــرفتهائی داشتیم، ضعفها و نقصهائی 
هــم داشــتیم. پیشــرفتهامان را بایــد بشناســیم، ضعفهامــان 
را هــم بایــد بشناســیم. اگــر ضعفهــای خودمان را پنهــان کنیم، 
نشناســیم، تجاهــل کنیــم، ایــن ضعفها خواهد مانــد، نهادینه 
خواهد شــد؛ برطرف نخواهد شــد. همه ی نقاط قّوت و ضعف 

را بایــد بدانیم.     ۱۳۹۰/۱۱/۱۴

پایبندی به شعارهای اول انقالب، 
نشان دهنده سالمت انقالب است

خطبه های انقالب  
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