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ثمین )خالصه آراء هیات امنا ء در مورد مسائل مختلف مسجد(

حجةاألسالم و المسلمین برادران

معنای سنگر بودن مساجد
جمله امام که »مساجد سنگر است«)))، جمله تاّمی است لکن استفاده ناقصی از آن شد. تلّقی دیگران این شد که از جهت حماسه سنگر است. 
و همان زمان که امام این جمله را فرمودند و زمان هم اقتضاء می کرد، جلوی مساجد را یک سنگر ساختند که در برخی مساجد هنوز هم هست. با 

بتن می ساختند و سوراخ هایی برای لوله تفنگ داشت. 
اما حضرت امام این را ناظر به بُعد حماسی مسجد نفرمودند. بلکه به نظر من معنایش این است که هرکس می خواهد از هر نوع آسیب خانوادگی، 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در امان باشد باید در مسجد باشد. و این جمله هم از معصومین است لکن به شکل های دیگر. متن جمله معصوم این 

د«))) اهل مسجد در امان هستند و این بال بر آنها نازل نمی شود. هُل الَمسا�جِ
أ
َ ا ِ�ي

ا�تُ عو�ف �ف ال�آ دَ هُل الَمسا�جِ
أ
َ ا ِ�ي

ا�تُ عو�ف �ف ِ العاها�تُ َوال�آ �ت
َ
ل �فَ ا �فَ �ف ِ العاها�تُ واإ �ت
َ
ل �فَ ا �فَ �ف است که »اإ

البته مومنین مانند موهای سر هستند که تا وقتی زیبا هستند که به ریشه وصل باشند و کنار هم باشند. به قول شاعر:

جداست  هم  از  سگان  و  گرگان  خداستجان  مردان  جان های  متحد   

مؤمنین بهترین جایی که در آن به هم وصل اند و در کنار هم قرار می گیرند و به ریشه وصل اند، مسجد است. االن خیلی می نالیم که چرا 
در جامعه نظارت نمی شود؟ چرا کسی به مشکالت این جامعه رسیدگی نمی کند؟ چرا با اختالسگر و دزد و بزهکار برخورد نمی شود؟ جوابش این 

1. آدرس 
2. ترجمه: مستدرک الوسائل، ج1، ص226
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است که سیستم نظارتی اسالم امر به معروف و نهی از منکر است. تواصی به حق و تواصی به صبر که شاخه ای از امر به معروف و نهی از منکر 
است، برگرفته از ایمان مردم و والیت بین آنهاست. وقتی کسی دیگری را دوست دارد. بستر اتفاق افتادن آن مهربانی در جامعه کجاست؟ مسجد.

این را از کجا می گویید در حالی که برخی مسجدی ها از نظر خانوادگی، سیاسی یا اجتماعی متزلزل اند و لغزش های متعددی دارند. جوابش این 
است که این آسیب ندیدن نسبی است. واقعاً تمام کسانی که با مسجد ارتباط داشته اند کم تر آسیب دیده اند. االن هم می شود تحقیق باز و راحتی 
انجام داد بر روی کسانی که زندان رفته اند. خود بنده هم با همین نیت و قصد رفته ام به زندان که ببینم مثاًل در بند دزدها، قاتل ها، قاچاقچی ها و 

امثال آنها چند نفرمسجدی پیدا می شود؟ ما کم ترین آمار را از مسجدی ها و هیاتی ها در جرم و جنایت داریم. 
البته این یک مصونیت نسبی است نه مصونیت تام. بر همین اساس ممکن است ایراد بگیرند که کسی که مسجد می رود هم حقه بازی و 
گران فروشی می کند. اما وقتی مقایسه می کنیم می بینیم کم تر است. از آن طرف خدماتی که مسجدی ها به انقالب کردند هم قابل انکار نیست. 
هشتاد درصد اوقات فراغت سرداران شاهد در مسجد بوده است. طبق آماری که بنیاد شهید گرفته است، از بین 110 هزار وصیت نامه شهید، 70 
هزار تایش چهار اسم در آنها تکرار شده است: فاطمه، حسین، مهدی و حضرت امام. دشمن این پیام را خوب گرفته است زیرا می دانند مردم ما در 

ْم« و روحیه سلحشوری را در مساجد یاد می گیرند. 
ُ
ک ْم�اَر�جَ
ُ
ک ْم َو َحْ��جٌ ِلَم�فْ �اَر�جَ

ُ
ْم َو َحْ��جٌ ِلَم�فْ َمک
ُ
َمک

َ
ٌم ِلَم�فْ سال

ْ
ِسل

َ
ٌم ِلَم�فْ سال

ْ
مساجد تقویت می شوند. »ِسل
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ثمین )خالصه آراء هیات امنا ء در مورد مسائل مختلف مسجد(

حجةاألسالم و المسلمین پناهیان)))

امامت؛ روشی برای مدیریت جامعه
امامت یک روش برای مدیریت جامعه است. اگر شما از این زاویه امامت را نگاه بکنید این فراتر از آن چه که ما حتی به عنوان امامت عاّمه 
می دانیم باید تلّقی کنیم. وقتی که امام رضا علیه السالم می فرماید امام مانند یک مادر است، امام مانند یک پدر است، یک پدر دلسوز، یک مادر 
نیکوکار نسبت به طفل شیرخوار، امام مانند یک برادر دلسوزی است نسبت به دیگر مثاًل برادر خواهرهای خودش))). ... پدری کردن و مادری کردن 
به صورت بسیار صحیح یعنی یک روش هایی را اتخاذ باید کرد که این روش ها ضمن حمایت، ضمن هدایت موجب شکوفایی خود کودک می شود.

امامت میانی نمود عملی امامت جامعه در مقیاس کوچک تر

کم«))) باشد و امامت  �ت � الس�ف �ي عف اس �ج وا �عا�ت ال�ف کمكو�ف �ت � الس�ف �ي عف اس �ج وا �عا�ت ال�ف این همان قدر واجب است که نماز واجب است. چون او با رفتار صحیح خودش می تواند عماًل »كو�ف
که اصل دین است را آموزش بدهد. من به عنوان یک جوان یا یک فردی که وارد مسجد می شوم، تا کی می خواهم با مفاهیم نظری با اسالم و 
با حقیقت مرکزی اسالم یعنی والیت آشنا بشوم؟ ... پس اگر آمدم در مسجد یک امام جماعت را گذاشتم جلو، آن امام جماعت یک دانه از صدتا 

کارش این است که نماز را یاد بدهد به دیگران، نود و نه تای دیگرش این است که امامت را یاد بدهد.

1. مشروح این بیانات به ضمیمه برخی فرمایشات دیگر استاد در کتابی با نام »امامت، راهبرد تربیتی اسالم« تنظیم شده است.
غیِر . ]الكافي : ج1، ص200[ ِد الّصَ

َ
ُة ِبالَول ّمُ الَبّرَ

ُ
قیُق، َواال

َ
ُخ الّش

َ
فیُق، َواأل

َ
فیُق، َوالواِلُد الّش نیُس الّرَ

َ
2. عن اإلمام الرضا علیه السالم: اإِلماُم األ

3. بحار األنوار، عالمه مجلسی، ج  ۶۷، ص ۳۰۹
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�«))) است و بزرگترین منکر 
َ
ک �ُم�فْ
َ
ک ُم�فْ

ْ
اِء َو ال ْحسش �فَ

ْ
 َع�فِ ال

ْ
اِء َو ال ْحسش �فَ

ْ
هى  َع�فِ ال �فْ هى �تَ �فْ حال چه کسی می خواهد به ما یاد بدهد دین را؟ همین امام جماعت، در همین نمازی که »�تَ

والیت گریزی است. ... اصاًل واضح است که امام جماعت باید آموزش عملی به ما بدهد که امامت چیست و زیارت جامعه را باید برای ما توصیف 
«))) تا بسیاری از  ً

ِمَل صاِلحا
ً
ِه َو َعِمَل صاِلحا

َ
� الّل

َ
ل ِه َو َعَ�عا اإِ

َ
� الّل

َ
ل �فْ َ�عا اإِ ْولً� ِمّمَ �فْ َس�فُ �تَ ْولً� ِمّمَ ْحَس�فُ �تَ

أَ
ْحَو َم�فْ ا
أَ
کند. او موظف است این کار را بکند چون اصاًل دعوت به دین امر واجب و الزم است. »َو َم�فْ ا

موارد دیگری که آمده علماء ورثه انبیاء هستند. ... به همین دلیل امام نسبت به زندگی مأمومین مسجد احساس مسئولیت کرده و پیگیری می کند. 
و به همین دلیل شروع می کند استعدادها را شناسایی و سازماندهی کرده و نسبت های مؤمنین را با همدیگر برقرار می کند و آن عقد اخوت یک 
وى «))) یک جمله ای است که امام یک  �تْ

وىال�تَّ �تْ
ّ�ِ َو ال�تَّ �جِ

ْ
� ال

َ
وا َعل ّ�ِ َو �فُ �جِ

ْ
� ال

َ
وا َعل عاَو�فُ عاَو�تَ جلوه اش هست. این که آقای فالنی؛ تو با فالنی برو کار کن یا فالنی را کمک کن »�تَ

جامعه می گوید و می رود یا می ایستد پای آن این تعاون را شکل می دهد؟
اسالم برای انتقالش به این همه سخنرانی نیاز دارد؟! حتی به این همه موعظه هم نیاز ندارد. به این همه تبیین هم نیاز ندارد، به این همه کتاب 
 (((» �ت َم�تَ

ْ
ِحک

ْ
ا�جَ َو ال ِک�ت

ْ
مُم ال

ْ
ِحک

ْ
ا�جَ َو ال ِک�ت

ْ
ُم ال

ُ
ُمک ِ

ّ
َعل ُ ْم َو �ي

ُ
ک �ي ّكِ

ُ
ُمک ِ

ّ
َعل ُ ْم َو �ي

ُ
ک �ي ّكِ �فَ ُ �فَ�ي ُ هم نیاز ندارد. رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله اکثر دوران تعلیم و تربیتی که مأموریت داشتند به »�ي

اکثر این عملیات را ضمن اردوکشی ها که برای جنگ ها بود انجام می دادند. چرا؟ برای این که او باید در صحنه عمل یک مسائلی را منتقل کند. 
این جور نیست که بگوییم از بد حادثه تصادفاً حاال جنگ هایی شده، اتفاقاً وقت رسول خدا را هم گرفت. ... به همین دلیل امام جماعت اگر بخواهد 
صرفاً کار تبیینی و تبلیغی بکند باید مسئولیت محل را بپذیرد و این کاری که می گوییم امام مردم است، امام جماعت است نه امام نماز، اَماَم الصلوة 

نیست که بگوییم فقط پیش نماز است.

مأموریت بی بدیل مسجد و امام محله

فکر می کنم که ما باید به سمت به رسمیت شناختن این پست و این جایگاه و این شغل امامت جماعت حرکت بکنیم و فوائد بسیار زیاد آن 
را در حل مشکالت مردم باید ببینیم. دوباره این جا یک بحث مفصل دیگر پیش می آید که آیا ما نمی توانیم از طریق یک نظام و سیستم اداری، 
از طریق بروکراسی این قدر دقیق و درست عمل بکنیم که نیازی به این پرکننده خألها، جبران کننده ضعف ها، نظارت کننده بر عملکردها نباشد؟ 
یا می شود که نیازی به نقش مسجد نباشد؟ نه، به هیچ وجه امکان ندارد. هیچ وقت شما نمی توانید یک نظام حقوقی، یک نظام اقتصادی طراحی 

بکنید که نیاز به همدلی، نیاز به نظارت عمومی نداشته باشد، نیاز به انفاق و صدقه نداشته باشد؟ ابدا این طور نیست.
با هیچ بروکراسی نمی توانیم جای این توصیه های دینی را پر بکنیم. لذا جای نظارت عمومی، جای امر به معروف و نهی از منکر، جای تعاون 

1. عنكبوت/45
2. فصلت/33

3. مائده/2
4. بقره/151
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مردم همیشه خالی است. هیچ سیستم اداری و هیچ ساختار حقوقی اجتماعی نمی تواند جای این ها را بگیرد. به همین دلیل رکن رکین مردم ساالری 
دینی را باید مسجد تلّقی کرد که متأسفانه ما فکر می کنیم در موقع بحران ها مساجد آمدند یک نقشی ایفا کردند که فقط برای همان دوران بوده 

است. ...

مسجد؛ پایگاه همگرایی مردم

در مسجد، مردم در عملکردشان نیاز به فداکاری، نیاز به اعتماد مؤمنانه، نیازه به خیلی انگیزه های دینی دارند و این در مسجد جمع است. پس از 
این زاویه ی اجتماعی، از زاویه ی تمدنی، از زاویه ی دولت اسالمی، از زاویه ی جامعه ی اسالمی باید به مسجد آمد و نیاز آن امامت را درک کرد، آن 
امامت با آن روش اگر مردم را ساماندهی نکند مردم را قدرتمند نمی کند و به مردم امکان مشارکت فعال برای اداره ی امور خودشان را نخواهد داد.

نحوه اعمال اختیارات امام در جامعه

اگر ما نوع مدیریت والیت و امامت را بشناسیم مشکل پذیرش امام در جامعه پیش نمی آید. اصاًل در نوع مدیریتی که یک امام دارد، یک پیامبر 
دارد، یک آیین نامه ای دارد، یک روش هایی تعبیه شده که این مشکل که یااهلل از من اطاعت بکنید، من می خواهم اداره بکنم و بر این اساس در 
جامعه شکننده رفتار بکند را ندارد. آن که پیامبر بود این قدر انعطاف پذیری داشت که به او گفتند اُُذن؛ آن که امیرالمؤمنین بود این قدر با انعطاف پذیری 

و سماحت و سعه ی صدر برخورد کرد و منتظر نصرت مردم و بصیرت مردم و صبر مردم شد که گفتند اصالً  یا علی! تو مدیریت بلد نیستی!
... حضرت زهرای اطهر سالم اهلل علیها در همین خطبه درباره ی شیوه ی امامت امیرالمؤمنین توصیف قشنگی دارند، می فرمایند که ایشان 
�«))) یک چنین چیزی،  اسش سش کلم حف �ل� �ي اسش سش کلم حف شتر جامعه را یک جوری می برد لب آب سیراب می کند که این دهنه ی شتر که حلقه ای به بینی اش افتاد »ل� �ي
تعبیری دارد))). این حلقه زخم نمی کند بینی دهنه ی شتر را. ببین شتر را اگر به زور بکشی ببری لب آبشخور، تو دلسوز او هستی می خواهی آب به 
او بدهی ولی االن نمی خواهد بیاد، مثاًل میل ندارد االن. به زور بکشی ببری زخم می شود صورت او. حضرت زهرای اطهر سالم اهلل علیها چقدر 
دقیق می فرماید که اگر کار را دست علی می دادید علی شما را این جوری می برد سیراب بکند که هیچ صدمه ای نخورد جامعه، همدلی می کرد، 

همراهی می کرد، این جوری راه می آمد.
در آن روش مدیریت همه چیز تعبیه شده است. فرقی نمی کند شما جایگاه حقوقی به این امام جماعت بدهید یا ندهید، او این جور عمل می کند. 
شما االن اختیارات مطلق دادید به ولی فقیه، درست است؟ ولی فقیه مصلحت بداند می تواند حتی اعالم بکند خیلی چیزها را که حاال من اصاًل 

1. همان
ِکُبُه  َرا

ُّ
 َساِئُرُه َو ال ُیَمل

ُّ
ُم ِخَشاُشُه َو ال َیِكل

ُ
 ال َیْكل

ً
 ُسُجحا

ً
َساَر ِبِهْم َسْیرا

َ
ْیَها َو ل

َ
ُهْم َعل

َ
ْیَها َو َحَمل

َ
ُهْم ِإل َرَدّ

َ
َواِضَحِة ل

ْ
ِة ال ُحَجّ

ْ
وا َعْن َقُبوِل ال

ُ
ِة الالِئَحِة َو َزال َمَحَجّ

ْ
وا َعِن ال

ُ
ْو َمال

َ
ِ ل

2. َو َتالَلّ
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اسم نبرم آن را، ولی نمی کند این کار را. چرا؟ چون با منش امامت جور درنمی آید. اتفاقاً ما به همین دلیل گشتیم دنبال یک فرد صالح که بتواند این 
اختیارات کامل را داشته باشد ولی چه جوری از آن استفاده کند؟ قطره چکانی. ...

؛ هم الگوی امام و هم ماموم پیامبر

این که ما در بُعد کالن، جامعه ی خودمان را با امامت و والیت داریم اداره می کنیم اصاًل ما را مستغنی نمی کند که در کوچک ترین هسته های 
جامعه نیاز نداشته باشیم به امامت. ما حتی در هسته ی خانواده به امامت نیاز داریم، آن تفوقی که مرد بر زن دارد در آن محدوده و آن تفوقی که 
مادر بر پدر دارد در آن محدوده ی خودش، این هردو نفر دو نوع امامت و والیت را دارد در خانه نشان می دهد. آن والیت مادر بر فرزندان را پدر باید 

تثبیت کند و آن والیت پدر بر فرزندان را مادر باید تثبیت و تقویت بکند. 
«))) ما رسول خدا را اسوه می دانیم، خب رسول خدا اسوه هستند، بیشتر برای امام جماعت ها اسوه هستند یا  �تٌ �تٌ َحَس�فَ �تٌَ سَو�تٌ َحَس�فَ

أُ
ِه ا

ّ
م �ف�ي َرسوِل الَل

ُ
ک

َ
سو

أُ
ِه ا

ّ
م �ف�ي َرسوِل الَل

ُ
ک

َ
»لل

ِه«)))  او در مقام امامت و هدایت جامعه رفتارهایش بیشتر برای هر امام جماعت و برای هر 
ّ
�فِ الَل

�فْ اإِ ِه�جِ
ّ
ِ الَل �ف

�فْ اإِ طاَع �جِ � ِل�يُ
َّ
ل طاَع َرُسوٍل اإِ � ِل�يُ
َّ
ل ا ِم�فْ َرُسوٍل اإِ �ف

ْ
ْرَسل

أَ
ا ِم�فْ ما ا �ف

ْ
ْرَسل

أَ
برای ما مأمومین؟ »ما ا
سرپرستی الگو است. ...

وم تسری امامت به الیه های میانی جامعه لز

... اگر مدیر یک مدرسه مثل ولی فقیه عمل کرد در خیلی از رفتارها، منش ها، شیوه ی مدیریتش، آن وقت آن جامعه والیی است. اما اگر جامعه 
فقط در صدر والیی بود ولی اهلل االعظم علی بن ابی طالب علیه السالم هم در رأس باشد غریب می ماند، چون ادامه ندارد. لذا این هسته  های کوچک 

را هرچه سریع تر باید شکل داد، قدرت داد و مردم ببینند این را. 

وم شغل دانستن امامت جماعت در سند ملی مسجد لز

یک نکته محوری که به نظرم در سند ضعیف تا حدی دیده شده، مسأله شغل دانستن پست امام جماعت با حقوق مکفی البته با شرایط سخت 
است. بقیه امام جماعت ها هم سر کارشان باشند ولی این شغل امام جماعت ساماندهی شود. 

ما االن کشورمان رفته است به سمت نظام سازی. هنوز مسجد در نظام جایش را پیدا نکرده است. من نمی گویم برای مسجد بروکراسی درست 
کنیم. بروکراسی به شیوه های رایج در جاهای دیگر هم غلط است. ... من بدانم اگر امام جماعت شدم شغل دارم، دنبال شغل دیگری نمی روم، عضو 

هیئت علمی نباشم چون که اینجا خودم ده برابر هیئت علمی دارم کار می کنم، مشاوره خوانده باشم روزی دو سه ساعت مشاوره بدهم.

1. احزاب/21
2. نساء/64
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... پدر خود من امام جماعت بود. من می دیدم که صبح تا شب چقدر کار می کرد. ایشان که از شاگردان آیه اهلل رشاد زنجانی بود امام جماعتی 
را یک شغل برجسته می دانست.

... اگر اینطور شد مثل اول انقالب طرف کوپن می خواست می رفت از مسجد محل مجوز می گرفت. االن قوه قضائیه یک سری از امورش 
را می تواند بیاندازد گردن مسجد. امور خانواده یک نخ اش را از روزنه مسجد عبور بدهید. ... یا مثاًل دولت االن می خواهد کادرسازی کند، نظارت 
عمومی بگذارد برای ادارات. مسجد محل رسیدگی به شکایات مردم از ادارات باشد که اگر امام جماعت محل امضاء کند این شکایت می رود 
رسیدگی می شود. اگر اینطوری شرح شغل بدهید امام جماعت صبح تا ظهر باید برود کار کند در مسجد. آن وقت مردم ارتباطشان حقیقی می شود.
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آیة اهلل جزائری

اهمیت امامت میانی در جامعه
امامت فروع، مصادیق و جزئیات فراوانی دارد. این بحث مانند دریاست، یک اقیانوس وسیعي است. ویژگي امام کل این است که شاخصه هاي 
اصلي و ضوابط کلي را باید ترسیم بکند که در سایه این ها، رهبرهاي میاني مصادیق را معّین مي کنند و در آن مصادیق و فروع و شاخه هاي مختلف 
باز هم امامت هست اما با سلسله مراتب و تحت امر امام کل که در همان چهارچوب هایي که او ریل گذاري کرده حرکت مي کنند. مثاًل در عالم 
پزشکي، یک پزشک چه در جامعه ي ما و چه در جوامع دیگر، در حقیقت وقتي بیمار خودش را هدایت مي کند، این یک نوع رهبري هست. در آن 
چارچوب او آن کار را انجام مي دهد اما باید مجاز به انجام این کار باشد. یعني باید صالحیت او از طرف نظام پزشکي محرز بشود. آن نظام پزشکي 

هم نهایتاً از طرف امام مسلمین منصوب مي شوند.
در بین پزشکان هم مراتبی هست. پزشکاني هستند که در رشته خودشان مجتهد هستند. بعضي ها اجتهادشان ضعیف و بعضي اجتهادشان قوي 
هست و خیلي حاذق هستند و بعضي متوسط هستند. بعضي ها را مي بینید که همه در شهري  مي گویند که ما مي خواهیم پیش فالن دکتر برویم. 
�فَّ  ا َو اإِ �ف

َ
ل �فَّ ُهْم ُس�جُ ا َو اإِ �ف
َ
ل ُهْم ُس�جُ �فَّ َ ْهِد�ي �فَ

َ
ا ل �ف �ي اَهُدوا �ف �ج

�فَّ َ ْهِد�ي �فَ
َ
ا ل �ف �ي اَهُدوا �ف �فَ �ج �ي �ف

َّ
�فَ َو ال �ي �ف
َّ
خب چرا؟ براي این که برکات و کرامات از او دیده اند. این ها از کجا ناشي مي شود؟ منشأ آن این است که »َو ال

�ف «.))) �ي ُمْحِس�ف
ْ
َمَع ال

َ
�فَه ل �ي ُمْحِس�ف

ْ
َمَع ال

َ
َه ل

َ
الّل
َ
الّل

یا مثاًل یک چیزی که ما در ایام جنگ با آن مواجه بودیم، یک فرمانده ي گردان، یک فرمانده ي گروهان، یک فرمانده ي دسته، موقعي که شب 

1. عنکبوت/ 69
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عملیات جمعیت خودش را برمي دارد مي رود براي عملیات، دقیقاً باید نسبت به آن جمعیتي که همراه او هستند در همان محدوده امامت کند. شب 
تاریک است، سر دو راهي مي رسند آیا از این راه برویم یا از آن راه؟ او باید بگوید و معّین کند. 

یا مثاًل فرض کنید به یک میداني رسیدند که احتمااًل میدان مین هست. چه طوري عبور بکنیم برویم؟ او باید معّین بکند. ...یعني در حقیقت 
مي بینید که آخرش این فرمانده شد یک امام اما در محدوده ي خودش، براي همین دسته، براي همین گروهان و در موضوع خاص. در موضوع 

خاص باید نظر بدهد و رهبري بکند. ...
همه ي این ها نهایتاً مشروعیت آن ها و مقبولیت آن ها و صالحیت  آن ها باید وصل بشود به امام مسلمین که در زمان غیبت، ولي فقیه و در زمان 

حضور، امام معصوم است. این بحث مثال هاي مختلفي دارد. پس اداره ي امور کشور همه بر اساس امامت است.
وقتي هم که به تاریخ صدر اسالم مراجعه مي کنیم مي بینیم که باز هم همین جور بوده است. مثاًل نبي اکرم صلي اهلل علیه و آله و سلم حاکماني 
تحت عنوان والي براي استان ها معّین مي کردند. امیرالمؤمنین صلوات اهلل علیه مالک اشتر را براي مملکت مصر معّین کرد که آن وقت یک استان 
بود از کل کشور اسالمي و براي او دستورالعمل نوشت که او هم با استفاده از این چارچوب  برود جمعیت را امامت و هدایت کند. ایشان را منصوب 

کرد و حکم به ایشان داد، و آن هم شد نامه ي 53 نهج البالغه که به آن مي گویند عهدنامه ي مالک اشتر.
تا این که مي رسیم به امامان محله. امام محله در این مجموعه چه جایگاهي دارد؟ یک جایگاه بسیار بسیار مهم و آن عبارت است از تربیت 
مردم و هدایت معنوي جامعه. این جا دیگر نه بحث نظامي هست نه بحث سیاسي هست نه بحث اقتصادي بلکه از این ها هم باالتر است و آن 
عبارت است از انسانیت یک انسان. این کار چه کسی هست؟ این نقش امامان جماعت است، ]این[ نقش، نقش علماي رباني هست. این امامان 

هم با یک سلسله مراتبي به امام مسلمین وصل هستند. 

تعیین و تعین امام

در مورد حضرت امام ]خمینی قدس[ چه کسی ایشان را به عنوان امام تعیین کرد؟ هیچ کس. بلکه توده هاي مردم حضرت امام را شناختند و با 
ایشان بیعت کردند و هیچ کس معّین نکرد امام را. امامت ایشان خدایي بود و با شناخت مستقیم خود مردم. نسبت به رهبر معظم انقالب چه؟ ایشان 
هم همین طور، یک برجستگي هایي داشت و یک فضائل خاصي داشت که زمینه ي آن کاماًل مساعد بود و مردم هم ارادت داشتند لکن تعیین 

خبرگان به آن اضافه شد. پس هم تعییني مي شود و هم تعّیني و روش هاي مختلفي امکان دارد.
تجربه این را ثابت کرده که اگر مي خواهیم به آن اهدافي که داریم برسیم بایستي خود این آقا مورد ارادت و اعتقاد مردم باشد و مردم باید 
بشناسند. ...هر چه زمینه ي مردمي آن بیش تر باشد و مردم خودشان ارادت و اعتقاد داشته باشند آن آقا نقش امامتش را بهتر مي تواند ایفاء بکند، تا 
این که سازمان تبلیغات دست یک آقایي را بگیرد ببرد بگوید آقا این امام شما هست. براي این که او را خیرخواه خودشان مي دانند، او را مربي و هادي 
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خودشان مي دانند و خود به خود عملي مي شود. روال امامت محله از گذشته هاي دور به همین صورت بوده که یک روحاني سال هاي متمادي در 
محله اي زندگي کرده و مردم از نزدیک تقوا و اخالص او را لمس کردند. نمي خواهد که او چیزي بگوید. مردم مرید او هستند دست او را مي  بوسند، 

هرچه او گفت اطاعت مي کنند.

نمونه های موفق؛ شیخ عباس مشکوری

خدا رحمت کند شیخ عباس مشکوري را که ایشان در منطقه قلهک بود.  این را براي من یکي از آقایان نقل کردند که رفتیم دیدیم که یک 
عده اي از تجاّر بزرگ یک عبایي به دوش خودشان گذاشتند و جلوی در ایستادند. یک گالب پاش در دست شان هست و مردم که مي خواهند بیایند 
مأموریت آن ها این است که گالب بریزند توي دست شان، موقع رفتن هم گالب بریزند. بعد به ایشان گفتیم که چه کسي این را به شما گفته است؟ 
گفتند آقا دستور داده. گفتیم آقا کي هست؟ گفتند آشیخ عباس دستور داده. براي چه؟ براي این که کار عمومي بشود و از این انحصار بیرون بیاید. 
یک سیاست مدار عجیبي بود. به هر کسي مأموریتي مي داد. مثاًل فرض کنید کسی مأموریتش که حاج شیخ عباس به ایشان داده بود اعالم 
صلوات بود. آن یکي باید برود دِم در کفش ها را جلوي پاي مردم جفت بکند. آن یکي اقتضاء مي کند که گالب پاش به دست بگیرد به مردم گالب 
بدهد. یعني در این مجلس روضه یک آدم بیکار نگذاشته بود. کارها را تقسیم کرده بود نه این که همه را خودش انجام دهد. آن وقت این ها که 
کارها را به عهده مي گرفتند چقدر خوشحال مي شدند که آقا آن ها را تحویل گرفته است. خیلي خوشحال مي شدند و چقدر جذب مي شدند. آن موقع 
اگر در یک روضه اي چند قدم آن طرف تر پنجاه نفر آدم بود در روضه ایشان مثاًل دو هزار نفر آدم بود. چرا؟ براي این که همه ي این ها طرفداراني 
داشتند دوستاني داشتند مي آمدند. وقتي مي دیدند حاج فالني که رئیس بازار است حاال آمده این جا دِم در ایستاده باید به مردم سالم کند و گالب 
تعارف کند. خب این ها خیلي تأثیر دارد. مي خواهم بگویم ببینید عالم رباني خودش رهبر است اما از تمام انرژي و توان مردم هم استفاده مي کند.  

یک روحاني محترم که براي خدا مي خواهد اثرگذار بشود، اول از خانواده ي خودش باید شروع بکند. خانواده  بایستي مظهر تقوا باشند وقتي هم 
رفتند آن جا در خانه به روي مردم باز باشد و مردم مرتب بیایند پیش آن ها و کالس بگذارند براي آن ها. درس بدهند به آن ها، تفسیر قرآن بگویند 
و همسر امام مسائل شرعیه ي زن ها را جواب بدهند. و آقا هم همین طور، آقا هم آن طرف در خانه را باز بگذارد و مردها بیایند پیش آقا و بروند 

سرکشي بکنند به مستضعفین. 
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حجةاألسالم و المسلمین حسینی اراکی

نکاتی در مورد سند ملی مسجد
در کنار بررسی سند ملی مسجد باید اقدام عملی برای عملیاتی کردن این سند داشته باشیم. بنده فکر می کنم که این جمع از فرهیختگان باید 

سه مطلب را اولویت کاری شان قرار بدهند و پیرامون این سه مطلب چکش کاری کنیم. 
یکی فرهنگ سازی و ارتقاء سطح امام جماعت در حوزه و در نگاه مردم. این به نظر بنده زیربنای قضیه است. 

دوم تربیت امام جماعت تراز است که بحمداهلل دو سال این گروه نشسته اند و دوره تربیت مربی و ارتقاء ائمه جماعت را طراحی کرده اند. 
سوم این سند نُه اقدام کالن و پنجاه و یک اقدام ُخرد دارد ولی این اقدامات کی می تواند عملیاتی و اجرایی شود؟ من فکر می کنم یکی از 

سخت ترین کارها که یک گروه علمی باید انجام دهد، شیوه های عملیاتی کردن این اقدام است.
برای درآوردن روش ها هم باید به واقعیت میدانی توجه کرد. مثل تنوع مساجد از نظر قومیتی، مذهبی، جنسیتی، انواع مسجد، و ظرفیت ها و 

موانع پیش رو. واال خود این اقدامات روی کاغذ باقی خواهد ماند.

ارتباط دهی حوزه و مسجد

خواستگاه انقالب، حوزه و مسجد بوده است. اولین کاری که بنیاد باید بکند این است که بتواند این دو را به هم ربط بدهد، اینها از هم جدا 
هستند. ...
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ایجاد متن انگیزشی آموزشی مسجد در متون حوزه 

نکته بعدی اینکه در بحث توانمند سازی، در متون درسی حوزه حتی یک کلمه درباره مسجد ندارد؛ نه مدیر، نه استاد، و نه متون آموزشی. 
واقعاً نیاز است که ما یک متن انگیزشی و آموزشی از سال اول تا سال ششم در ارتباط با مسجد داشته باشیم. مدیران مدارس، اساتید مدارس، باید 

نگاهشان نسبت به مسجد متحول شود و این کاری هم که باید انجام شود همین جا است و این بنیاد می تواند انجام بدهد. 

سه اجتماع مهم

تا ان شاء اهلل این انگیزه و انگیزش در این عزیزان ایجاد شود تا بتوانند مراجع عظام، بزرگان، مسجد را قبول کنند تا بتوانیم این سه تا اجتماع 
را انجام بدهیم، و تا این سه تا اجتماع هم انجام نگیرد، یقیناً زمینه سازی ظهور محقق نخواهد شد، تمدن سازی که حضرت آقا عرض می کنند. 

- یکی »شبکه امامت«، که اجتماع امت با امام است. 
- یکی خود »مردم« است. بزرگترین کاری که دشمن دارد انجام می دهد، به هم پاشیدن قدرت نرم انقالب اسالمی و اتحاد و اجتماع مردم 

می باشد. این کجا باید شکل بگیرد؟ در مسجد. 
- یکی هم »اجتماع و ارتباطی که بین ائمه جمعه و جماعت و مردم« ایجاد می شود. 

تا مسجد درست نشود، این سه محقق نمی شود؛ لذا تمدن سازی و دولت اسالمی و زمینه سازی ظهور محقق نخواهد شد؛ و اینها هم الزمه 
اش این است که بین حوزه و مسجد یک ارتباط تنگاتنگ برقرار باشد. 



22

ثمین )خالصه آراء هیات امنا ء در مورد مسائل مختلف مسجد(

حجةاألسالم و المسلمین رحیمیان

ریشه یابی امامت میانی
من فکر می کنم که نه فقط در مقیاس میانی، بلکه در نازل ترین حدش هم این مسأله امامت را در اسالم داریم. ... حاال از امام معصوم و خود 
پیامبر معصوم که در مرحله کمالش به امامت می رسد از آن جا مسأله امامت شروع می شود تا نازل ترین حد که امام جماعت برای یک نفر مأموم 

است. همین مراحل وجود دارد، تا امام جماعتی که برای یک روستا باشد، برای یک شهر باشد، امام جمعه یک شهر یا مرکز استان باشد. 
ماِمِهْم«))) که  اإِ ماِمِهْمٍ �جِ اإِ اٍس �جِ �ف

أُ
ْدُعوا ُكَلّ ا ْوَم �فَ اسَ �ف
أُ
ْدُعوا ُكَلّ ا ْوَم �فَ َ بنابراین مسأله امامت یک مفهوم فراگیری هست. امام یعنی پیشوا، یعنی آن کسی که به تعبیر قرآن »�ي�ي

اصاًل حتی برای غیر مسلمان هم هر جماعتی حتی غیرمؤمن و غیر مسلمان هم باالخره امامی دارد که آن بر اثر خط مشی  آن امام شان، سرنوشت 
آن ها رقم می خورد. 

اخالق خوش

وا ِم�فْ َحْوِلكِم�فْ َحْوِلك «))) بخاطر اخالق خوبت هست که مردم دور تو جمع شدند. این 
�فُّ �فَ �جِ لَ��فْ

ْ
ل �تَ

ْ
�فَ ال وا ل�ي

�فُّ �فَ �جِ لَ��فْ
ْ
ل �تَ

ْ
�فَ ال ل�ي ا عفَ

طفًّ �تَ �فَ ْو ُك�فْ
َ
ا عفََو ل

طفًّ �تَ �فَ ْو ُك�فْ
َ
ُهْم َو ل

َ
�تَ ل ِه ِل�فْ

َ
ُهْم ِم�فَ الّل

َ
�تَ ل ِه ِل�فْ

َ
ما َرْحَم�تٍ ِم�فَ الّل �جِ

ما َرْحَم�تٍ �فَ �جِ
»�فَ

ویژگی ای هست که در قرآن برای امام جامعه اسالمی در هر رده ای پیش بینی شده است. 

1. اسراء/ 71
2. آل عمران/159
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ُ��� «))) این ائمة الحق شامل تمام  �تْ ِ� �فَ �ي �تِ
�فَ
ْ
ال  �جِ

عفَ ُ��يَّ �تْ ِ� �فَ �ي �تِ
�فَ
ْ
ال  �جِ

عفَ �يَّ �جَ
�تَ َ ا �ي

َ
ل اِس َك�يْ

�جَ�تِ ال�فَّ
�تَ َ ا �ي

َ
ل اِس َك�يْ

�تِ ال�فَّ َع�فَ �فَ َسُهْم �جِ �فُ �فْ
أَ
َع�فَا �فَ َسُهْم �جِ �فُ �فْ
أَ
ُروا ا ّدِ �تَ ُ �فْ �ي

أَ
ِ ا

َح�تّ
ْ

ُروا  ّدِ �تَ ُ �فْ �ي
أَ
ِ ا

َح�تّ
ْ
�تِ ال ّمَ �أِ

أَ
� ا

َ
َ��فَ َعل �تِ الَ ّمَ �أِ

أَ
� ا

َ
َ��فَ َعل � �فَ

َ
َعال َه �تَ

َ
�فَّ الّل اإِ

� �ف
َ
َعال َه �تَ

َ
�فَّ الّل در روایتی می فرماید که »اإِ

�فْ 
أَ
�فْ ا
أَ
مراتب می شود، نگویید فقط برای حضرت امیر علیه السالم باشد. امام جماعت یک روستا هم اگر بخواهد در مردم نفوذ پیدا کند باید مصداق »ا

اِس« باشد. اگر آن جامعه نسبت به وضعیت خودش دچار فقر و گرفتاری های مختلف شد ولی این امام در رفاه و آسایش 
اِسَّ
�تِ ال�فَّ َع�فَ �فَ َسُهْم �جِ �فُ �تِ ال�فْ َع�فَ �فَ َسُهْم �جِ �فُ �فْ

أَ
ُروا ا ّدِ �تَ ُ �ف�ي
أَ
ُروا ا ّدِ �تَ ُ �ي

بود و دچار تجمل شد هرگز این آدم نمی تواند آن جا در دل مردم جا پیدا بکند.

دل نبستن به دنیا

به نظر من مهم ترین عاملی که باعث محبوبیت شخص در جامعه می شود، ساده زیستی او هست. یکی هم همان بُعد اخالقی که البته خود 
ا«))) این یک چیز طبیعی است. 

ً
ْحم�فُ ُوّ� ُهُم الّ�َ

َ
اُل ل

ً
ْحم�فُ ُوّ� ُهُم الّ�َ

َ
َعُل ل ْ حج اِلحا�تِ َس�يَ وا الّ�َ

ُ
َعِمل ْ حج اِلحا�تِ َس�يَ وا الّ�َ
ُ
وا َو َعِمل َم�فُ

آ
�فَ ا �ي �ف

َّ
�فَّ ال وا َو َعاإِ َم�فُ

آ
�فَ ا �ي �ف

َّ
�فَّ ال ساده زیستی هم بخشی از اخالق است. اصواًل »اإِ

این محبوبیت را امام خمینی رحمه اهلل از کجا به دست آورد؟ اصاًل گاهی امام یک کارهایی می کرد که حسب ظاهر ضد محبوبیت او بود. محله 
ما خوب بود با هدایت حاج آقای ما مقلد امام شده بودند، هنوز رساله امام هم چاپ نشده بود. آمد خدمت امام که آقا مردم مقلد شما هستند نیاز به 
رساله دارند. امر بفرمایید رساله چاپ بشود، امام سرش را بلند کرد فرمودند این حرف ها را بایستی با یک کتابفروش بزنید. اصاًل فرو ریخت! آمد 
بیرون ارادتش صد برابر شد. امام صددرصد از مرجع شدن فرار کرد، خدا هم باالترین مقام مرجعیت را به ایشان داد. از شهرت فرار کرد، باالترین 
مقام و شهرت را پیدا کرد، از دنیا فرار کرد باالترین امکانات دنیا را اختیار ایشان گذاشت. از مرجعیت فرار کرد گسترده ترین مرجعیت را خداوند به 

امام عنایت کرد. 
از دنیا فرار می کنید خب دنیا به شما رو می کند، آن کسی که طمعش به دست مردم باشد و دنبال جذب منافع مادی از مردم باشد منفور می شود. 
َعُل  ْ حج َعُل حا�تِ َس�يَ ْ حج اِلحا�تِ َس�يَ وا الّ�َ

ُ
وا َو َعِمل َم�فُ

آ
اِلا وا الّ�َ

ُ
وا َو َعِمل َم�فُ

آ
�فَ ا �ي �ف

َّ
�فَّ ال �فَ اإِ �ي �ف
َّ
�فَّ ال آن نرم افزاری که باعث محبوبیت و تأثیرگذاری و نقش آفرینی انسان می شود همان است که در قرآن آمده »اإِ

ا« اواًل فاعل »یجعل« خود خدا است. آن هم رحمانیت خدا نه رحیمیت خدا، خیلی شمول دارد. بعد هم اطالق دارد؛ حتی بدها، یعنی 
ً

اْحم�فُ ُوّ�
ً

ْحم�فُ ُوّ� ُهُم الّ�َ
َ
ُهُم الّ�َل
َ
ل

نمی گوید فقط مؤمنین مودت او را پیدا می کنند، حتی مودت او را در دل فرعون می اندازد. کما این که بعدها معلوم شد خیلی از کسانی که دشمن های 
خونی نسبت به امام و نسبت به آقا هستند، در دل شان محبت دارند و ابراز نمی کنند. 

وحانیت رمز محبوبیت مردمی ر

یکی از دالیل محبوبیت روحانیت همراهی آنان با مردم و فداکاری آنان در جبهه و پشتیبانی از جبهه بوده است. طبق آمار نود و هفت درصد 

1. یعنی: خداوند بر پیشوایان عادل واجب فرموده که خود را با مردم تهیدست برابر قرار دهند تا تهیدستی بر فقیر سنگینی نکند و او را از پای در نیاورد )نهج البالغه، خطبه 209(
2. مریم/96
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رزمندگان جبهه ارتباط با مسجد داشتند که به خاطر ارتباط با روحانی محل بوده است. همچنین از هر دویست و چهل و چهار نفر جمعیت ایران، 
یک نفر شهید شده است. ... اقشار هم فرق می کنند، اما هیچ قشری مثل روحانیت شهید نداده است. 

فرق بین شهید شدن و شهید دادن چیست؟ شهید شدن یعنی خودش شهید شده، شهید دادن یعنی فرزند شهید شده است. دوازده برابر میانگین 
کشور روحانیت شهید شده است و شش برابر میانگین کشور شهید داده است. این است که روحانیت در آن زمان حرفش قابل شنیدن بوده است. 

این است که عمده کسانی که رفتند به جبهه و عمده شهدای ما کسانی هستند که تحت تأثیر و تعلیم روحانیت و مسجد بودند. 
پس آن قدرتی که روحانیت برای نفوذ کلمه پیدا می کند، ناشی از این است که خودش پیشگام است. در لبنان نقطه اوج حزب اهلل کجا بود؟ 
یک دفعه جهش کرد رفت باال یا علت داشت؟ وقتی سید عباس موسوی با همسرش یا فرزندش شهید شدند این محبوبیت خیلی بیشتر شد. یعنی 
اینکه خود نفر اول حزب اهلل مستقیم برود وسط میدان خیلی نقش داشت. وقتی ایشان همراه همسرش و مخصوصاً همراه فرزند کوچکش شهید 

شدند، به صورت جهشی محبوبیت حزب اهلل باال رفت. 
اما نقطه ای که فوق العاده حزب اهلل را خیلی بیشتر از آن باال برد، آن جایی بود که پسر سید حسن نصراهلل نه توسط ترور، بلکه به وسیله حضور 
در خط مقدم، تا آخرین نفس با سربازهای اسرائیلی جنگید و به شهادت رسید. آن وقت در دنیای عرب مقایسه کردند که این  رهبر است یا آن 

کسانی که بچه های آن ها همه در اروپای غربی دنبال عیش و نوش هستند؟ ... 

تبعیت مردم، نشانه تعین امام محله

نمود تعین و نفوذ کلمه امام این است که مردم تبعیت می کنند و وقتی که امام می گوید من سینه خودم را برای سرنیزه های شما آماده کردم 
و زیر بار زورگویی شما نمی روم خودش در فداکاری برای اسالم پیشگام هست، آن وقت مردم پشت سرش راه می افتند. اما اگر رهبری باشد که 
خودش بنشیند در خانه و هیچ خطری را برای خودش نپذیرد، به مردم بگوید بروید، مردم حرکت نمی کنند. رهبر باید بگوید بیایید، آن هم با عمل 

خودش نه فقط با زبانش. ...

الگوی معیشت امام محله

ما در یکی از روستاهای اطراف اصفهان روحانی ای داشتیم که خودش کشاورز بود. عرق می ریخت و صبح تا شب بخش زیادی از وقتش را 
مثل بقیه کشاورزها کار می کرد و محصول جمع آوری می کرد و طبعاً زندگی خودش و بچه ها و خانواده   اش کاماًل از کشاورزی تأمین می شد و هیچ 
نیاز هم به مردم نداشت. برای همین جهت هم اصاًل یک محبوبیت و نفوذ ویژه ای داشت. ولی آیا در همه جا می شود این روش را به کار گرفت؟ 
آن روحانی که دیگه هر نوع دکان را بگذارد کنار، کالس را بگذارد کنار که بخواهد دانشگاه هم برود، یا دبیرستان هم برود درس بگیرد، قضاوت 
را هم بگذارد کنار، فقط کار او امام جماعت باشد به عنوان یک کار اشتراکی و اساسی و سرنوشت ساز برای جامعه و نظام، و این آدم شب و روز 
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او صرف بشود برای مردم، روز عاشورا در خدمت مردم باشد، روز نوروز در خدمت مردم باشد، جمعه اش در خدمت مردم باشد، در همه عرصه ها و 
صحنه های زندگی مردم با مردم زندگی بکند، این آدم به صورت طبیعی توسط مردم طال گرفته می شود.

بنابراین می خواهم عرض کنم که من اعتقاد راسخم این هست که منابعی که در متن اسالم تعبیه شده اگر جایی خوب فعال بشود، یک روحانی 
نقش خودش را خوب ایفا بکند هیچ نیازی به هیچ منبع دیگری نیست. سرپا، مستقل و عزت مند مشغول خدمتش هست و مردم هم طبعاً حاضر 

هستند گاهی جان شان را برای یک روحانی آن جوری که چشم طمع به مال مردم ندارد و با ساده زیستی زندگی می کند بدهند. 

نسبت شبکه امامت با خمس به عنوان منبع مهم مالی شیعه

نهضت های شیعی معمواًل از این جهت به نتیجه می رسد که وابسته به این طرف و آن طرف نیستند و خودش خودش را تأمین می کند. در حالی 
که آن ها چون منبع خمس را ندارند، معمواًل از نظر تأمین منابع وصل می شوند به یک جاهایی که بعد آن دستگاه عامل نفوذ می شود و آن ها را 
منحرف می کند. در حالی که ما در مکتب اهل بیت علیهم السالم مسأله خمس را داریم و عالوه بر تبرعات دیگر و انواع انفاقات دیگری که هست، 
همین خمس واجب را می توان جذب کرد. وقتی ما هشتاد هزار امام جماعت فعال واجد شرایط داشته باشیم که هر کدام وکالت داشته باشند و در 

آن محدوده جمعیتی که دارند کار می کنند این ها مردم را جذب بکنند، هدایت کنند برای پرداخت خمس. 
تا آن وقتی که هشتاد هزار مسجد، هشتاد هزار امام جماعت که فعال هم هستند، شب و روز هم با مردم هستند، مردم را هدایت می کنند و 
محل را و منطقه را جذب می کنند، همه مردم عالقه مند به آن ها هستند، با همه وجود ملتزم به احکام شرعی هستند، و خمس بده هستند، آن وقت 
نه این که فقط مسجد و امام جماعت و مسجد را می شود اداره کرد، بلکه بخش قابل توجهی از نظام اسالمی هم توسط خمس قابل تأمین است 

اگر کامل پرداخت بشود.
بنابراین حتی از نظر تأمین منابع مالی هم وقتی که ما یک چنین سازوکاری را هدف گیری کنیم که چنین مجموعه ای در سطح کشور، در 
سطح جامعه اسالمی شکل بگیرد آن وقت من معتقدم اصاًل دادگستری نیاز نخواهیم داشت. همان جوری که در همین زمان هایی که خیلی از 
ما دور نیست، االن هم شاید در بعضی از آن روستاهایی که یک روحانی جا افتاده  متدین مورد عالقه مردم باشد ارث شان را تقسیم بکنند، مسأله 

ازدواج شان را، اصالح ذات البین شان را، دعواهای شان را، همه را او دارد اصالح می کند. 
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حجةاألسالم و المسلمین رفیعی

امامت میانی در اسالم
ُ�ُهمُهم«))).  ِم�ي

أ
ُهو ا ُهم �ف ّمَ

أ
ا ا �ف اإ ا �ف ُ��فّ ِم�ي

أ
ُهو ا ُهم �ف ّمَ

أ
ا ا �ف اإ ا �ف َ�ُهم ِس�فّ صعفَ

أ
�ف كا�فَ ا ُهم و اإ َ�ُهم ِسوأ صعفَ
أ
�ف كا�فَ ا ُهم و اإ َ�وأ �ت

أ
ُهم ا ّمَ وأ �يَ

ْ
ل ٍ� �فَ َ�َس�فَ �ت

أ
ُهم ا ّمَ وأ �يَ

ْ
ل ٍ� �فَ ٍ� �ف�ي َس�فَ �فَ �تُ �فَ لا�ش ا كا�فَ �ش �ف ٍ� �ف�ي اإ �فَ �تُ �فَ لا�ش ا كا�فَ �ش �ف در بعضی از روایات از رسول خدا نقل شده است که: »اإ

همچنین در روایت داریم درباره ی امیرالمومنین از امام معصوم سوال میکنن که چرا در جمل بنایشان بر این بود که از سپاه جمل کم تر کسی کشته 
شود و کم تر تلفات باشد. اما در صفین حضرت منع نکردند از اینکه سپاهیان معاویه به هر حال توی درگیری ها از بین بروند؟ امام معصوم میگویند 
برای اینکه در جمل آن حاکم و امیر جنگ افتاده بود. وقتی که شتر پی شد و فرماندهی دیگر نبود طبیعتا دیگر کسی نبود که دوباره دورش جمع 

شوند اما در صفین اینطور نبود. فرماندهی هنوز زنده بود و اگر افراد می ماندند ممکن بود ساماندهی شوند. 
خب از این استفاده میکنیم که هم در جبهه کفر هم در جبهه دینی و اسالمی و حق هر دو نقش امام و پیشوا خیلی واجب است. حاال یک وقت 
کالن قصه است که امام معصوم آنجا هست. خب ما دوران غیبت را داریم و والیت فقیه هم که در40 سال بعد از انقالب بیشتر ملموس بوده واال 
مثاًل پنجاه سال یا صد سال پیش زمان فقهای گذشته که به این شکل نبوده که ممکن بود دو فقیه در دو شهر دوجور اعمال نظر داشتند. مثاًل 

شیخ مفید در بغداد برای خودش آن فعالیت خودش را داشت و کسی دیگر در جای دیگر فعالیت خودش را داشت.
یا خود زمان طاغوت نجف برای خودش، قم برای خودش و دیگر شهرها برای خودش ممکن بود هر فقیهی یک اعمال نظر داشته باشد، البته 

غیر از آن زمان که مرجعیت عامه مطرح شد.

1. ترجمه روایت: #کنز العّمال، ح17548
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این امام می تواند تجلی ای باشد از امامت فراگیر. البته نه با آن لوازم طبیعی. ما در والیت فقیه هم که قید خیلی از آن لوازم را میزنیم، عصمت 
را شرط نمی دانیم، علم غیب و والیت تکوینی را همچنین، ولی یک امام در واقع می تواند در مجموعه ی خودش محور باشد و آنجا را می تواند 

مدیریت و اداره کند.

التزام به کار تشکیالتی در محالت

کارهای نهادی طبیعتا موفق تر هستند. نه که کارهای فردی موفق نیست اما وقتی که تبدیل به نهاد می شود تاتیر گذارتر می شود. لذا به نظر 
من باید زیر مجموعه ی تشکیالت باشد. حتما باید تشکیالت باشد.

باید به روز شوند و مسائلی که مربوط به موضوعات روز است، فعالیت های فردی نمی تواند جواب بدهد. ممکن است در کوتاه مدت در یک 
منطقه ای جوابگو باشد، اما اگر تبدیل به یک نهاد شود به مراتب تأثیر گذارتر هست .

تعیین یا تعینی بودن امام

در مورد پذیرش امام در محله هم تعیینی ممکن است هم تعینی اما نسبت به حضرت امام تعینی بود، تعیینی نبود. خود بخود مردم به سمت 
امام رفتند.اما نسبت به رهبر معظم انقالب تعیین بود. خبرگان مردم که برخاسته از مردم اند انتخاب کردند و مردم هم پذیرفتند و به بهترین نحوه 

هم کشور اداره شد بحمدهلل. 
در مورد امام جماعت مثاًل رفتند خدمت آیت اهلل بروجردی برای بازار تهران و اعالم کردند که امام جماعت میخواهند. خب ایشان مرحوم آقای 
خوانساری را تعیین کردند. بعدا مرحوم آقای رضوانی توسط امام تعیین شدند و خوب هم اداره کردند. اتفاقا آن تعیینی که با پشتوانه ی عالمانه باشد 

بهتر پاسخگو هست.
مثال مقام معظم رهبری آقای راشد را تعیین می کنند برای مسجد باالسر حضرت امام رضا که نماز بخوانند. این تعیینی هست که معیِّن رهبر 
انقالب هست و شخصیتی هست که خالقیت الزم را هم دارد و موفق هم هست در کار خودش اما آنجاهایی هم که تعینی هست، به نظرم اگر 

تعینی حساب شده باشد منعی ندارد.
یک وقت یک آقایی در محله ای خودش جای خودش را پیدا کند که این خیلی اوقات هم این امر اتفاق افتاده است. مثاًل مرحوم آقای نهاوندی 

در مسجد گوهرشاد خودبخود جای خودش را پیدا کرد یا مانند خیلی از ائمه ی جماعاتی که در جاهای مختلفی هستند.

مالحظه اقتضائات مکان در تعین امام

محیطی که برایش یک امام جماعتی میخواهند بفرستند باید شناسایی شود که آن محیط چه  اقتضائاتی دارد و چه تفکری را میپذیرد. یک وقت 
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بازار تهران هست یک مرجع باید برود. یک وقت حرم امام رضا علیه السالم هست کسی را میخواد که سن و سالی از  او گذشته باشد. اما یک وقت 
برای دانشگاه یا دبیرستان یا محله ای هست که همه جوان اند. خب باید امام جماعت جوانتر و در واقع به پسند جوانها باشد. فکر می کنم نمی شود 
یک نسخه واحد برایش پیچید، ولی یک حداقلی برای همه ی اینها الزم است؛ مانند علمّیت، فهم قرآن، فهم حدیث، ادبیات، احکام، اخالق برخورد 

با مردم و فرصت گذاشتن برای آنان.

تأثیر شریکة االمام بر فعالیت های امام

در تمام تاریخ همیشه موفقیت مردان بزرگ در کنار یک زن یا دختر یا خواهر یا همسر موفق هست. حضرت مریم را در کنار حضرت عیسی به 
عنوان یکی از عوامل موفقیت اصلی می بینید. حضرت خدیجه کبری کنار پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله به عنوان یکی از عوامل اصلی می بینید، 
همچنین حضرت زهرا سالم اهلل علیها و زینب سالم اهلل علیها. ولی گاهی ممکن است توانمندی در آن افراد نباشد. بنظر من یک وقتی امام جماعتی 
و طلبه ای بخواهد ازدواج کند، این هم خوب است یکی از مالک هایش باشد که همسرش بتواند همراه او باشد. طبعا اگر در کنار امام جماعت یک 

تحصیل کرده ی علوم دینی باشد یا حتی جرأت حضور در بین مردم را داشته باشد، به مراتب موفق تر هست.
من دیدم آقایانی که طرح هجرت میروند، گاهی خانواده هایشان از خودشان بیشتر موفق اند و بخش عمده جمعیت و افرادی که پای منبر 

می آیند توسط خانواده آن روحانی جذب شده اند.

معیشة اإلمام

بیینید حرم های اهل بیت علیهم السالم از چه منبعی اداره می شود؟ خیلی ها موقوفات و خیرین و کمک های مردمی هست و اینطور نیست که 
امام جماعت شب در مسجد بنشیند و مثاًل بگوید: ای مردم مسجد نیاز به کمک دارد. بلکه می گردد می بیند در محله یک پیرمرد یا پیرزنی هست 
که پولدارند و خانه ای دارند که میخواهند وقف کنند. یک شب منزلشان میرود، احوالشان را می پرسد و باالخره به این وسیله کمک آنها را برای 

مسجد جذب می کند.
بارها گفتم امام جماعت به سه تا بازو احتیاج دارد: بازوی هیئت علمی یعنی افرادی که پشتوانه فکری باشند، امور اجرایی و امور مالی. باید بتواند 

این سه تا را در محله خودش پیدا کند.
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حجةاألسالم و المسلمین عابدینی

مسجد محله؛ مرتبه نازله مسجدالحرام
اساس نگاه الهی این است که کثرات باید به وحدت برگردند. این یک نکته اساسی در دین ماست. این بابی را به روی انسان باز می کند. مثاًل 
��ت�« در عین این که کتاب و عترت دو چیز هستند اما  ا�ج اهلل و ع�ت �ف ك�ت ل�ي �ت کم ال�ش �ي ارک �ف ��ت�ا�ف� �ت ا�ج اهلل و ع�ت �ف ك�ت ل�ي �ت کم ال�ش �ي ارک �ف پیامبر صلی اهلل علیه وآله و سلم که می فرمایند: »ا�ف� �ت

برگشت شان به یک حقیقت است. ...
در مورد اینکه در بحث امامت و مساجد چطور کثرات به وحدت برمی گردند، روایات شریفی داریم در مورد نظام امامت که عالی ترین مرتبه 
کمال در امام محقق شده و همه از او نشأت می گیرند. آنچه در رابطه با تشریع در نظام امامت وارد شده است به مراتب نظام امامت نیز سرایت 
دارد. لذا هرچه مراتب پایین ترمی آید، وظایف هم به همان نسبت نازل تر می شوند. این به صورت اِخباری نیست بلکه انشائی هم هست یعنی باید 

ایجاد کنیم.
اس«))) است کعبه است که به دست ابراهیم خلیل و اسماعیل نبی در اوج اوج  ع لل�ف اسُوصف ع لل�ف در مورد کعبه آیات خیلی عظیمی داریم. اولین بیتی که »ُوصف
اس« است یعنی منافعش برای مردم است. این للناس بودن و هرچیزی که برای بیت اهلل  ع لل�ف اسوصف ع لل�ف اوج وجودی ابراهیم خلیل بنا شد. ...اما این بیت »وصف

آمده است، نازله اش برای مسجد هم هست. 
اگر بیت اهلل آزاد از ملکیت است، جایی بخواهد مسجد بشود هم حتما باید آزاد از ملکیت بشود. باید فک ملک شود و مالکی نداشته باشد. لذا در 
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َ
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ْ
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1. آل عمران/ 96: ِإَنّ أ
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مسجد متولی نداریم بلکه خادم داریم، همچنان که مسجدالحرام هم متولی ندارد. هیأت امنا هم خادم مسجدند. یا اینکه اگر بیت اهلل الحرام محل 
امن است، مسجد هم باید بیت امن باشد. ...یا حتی در رابطه با امام مسجد در روایتی می فرماید: کسی که پشت سر عالمی در مسجد نماز بخواند 

مثل این است که پشت سر پیامبر نماز خوانده است))). این تعارف نیست، تعبیر تشریفاتی نیست بلکه بیان یک حقیقت است. 
با این دیدگاه خیلی مسائل راحت تر حل می شود. چون در مورد بیت اهلل کم نداریم آیات و روایتی که احکام آنجا را بیان کرده است. با این دید 

باید به دنبال حل مسائل امامت مساجد باشیم. 
آیاتی که بحث اقامه صالة را بحث کرده است هم همینطور است. که همیشه اقامه صالة را با ایتاء زکاة همراه آورده است که مسجد، هم رابطه 
با خداست هم رابطه با مردم. پس هم کعبه وضع للناس است هم مسجد وضع للناس است. این للناس غیر از علی الناس است. علی الناس نیست 

که محیط بر مردم باشد بلکه للناس است که برای مردم است. 

امامت مسجد؛ مرتبه نازله امامت کالن

امام هم همینطور است که اگر امام در خدمت مردم قرار می گیرد برای مردم است واال شأن امام اجّل از این است که بر مردم باشد. امام به امر 
الهی می خواهد مردم را همراه خود ببرد. ابراهیم خلیل پس از این که عبد بود، نبی شد و بعد رسول شد و بعد به مقام خلّت رسید و بعد به امامت 
رسید. ))) امامت آخرین مرتبه ای است که در اوج ابتالی ابراهیم وقتی مبتال شد به ذبح فرزندش مقام ابراهیم قرار گرفت. امامت آخرین مرتبه 
«))). که اینجا بحث است که ظالمین در رابطه  �ف الم�ي �فالطف الم�ي ال عهدی الطف �ف ال ل��ي �تی؟ �ت ر�ي ال و م�ف �ف ال عهدی �ت �ف ال ل��ي �تی؟ �ت ر�ي ال و م�ف �ف کمالی ابراهیم خلیل است. وقتی اعطاء شد ایشان فرمود: »�ت

با مسجد چگونه باید معنا شود. 
پس بحث در مورد امامت مسجد یک بحث دم دستی نیست بلکه بسیار عظیم است. مرحوم عالمه طباطبایی می فرماید امام کارش ایصال 
الی المطلوب است. کار امام دعوت و اینکه بگوید »بیاید« نیست. دعوت کار رسول است و کار امام دست گرفتن و بردن است. پس این مالطفت 
و مالیمت و ترحمی که امام باید با مردم داشته باشد را نشان می دهد که مطابق قدم او، مطابق حال او و مطابق توان او امام حرکت کند. و حتی 

اینکه می گویند امام رعایت حال اضعف مامومین را کند یکی از این مسائل است.

ْیِه َو آِلِه. بحاراالنوار، ج85، ص119
َ
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حجةاألسالم و المسلمین عالی

مسجد در محله مانند قلب در بدن
با توجه به معارف دینی ما ... می بینید که مسجد به عنوان محور جامعه دینی است. اگر بخواهیم تشبیه نزدیکی داشته باشیم شبیه قلب در بدن 
است که خون و حیات را پمپاژ می کند. مسجد هم حیات دینی و فرهنگ را به جامعه تزریق می کند. هر مسجدی در هر محله وقتی نبض دینی 
محله را به دست می گیرد، طبیعی است که این جامعه یک جامعه زنده ای می شود که می تواند گام های بلندی را به سمت آن معارف باالتر که 

تمدن سازی است بردارد.
در توقیع امام زمان به جناب مفید آمده و در احتجاج طبرسی هم نقل شده این است که شیعیان باید همدل باشند و با هم پیوند داشته باشند و 
بر آن عهد الهی شان باشند.))) آن وقت طبیعتاً در جامعه شیعی به عنوان اولین حلقه یاران حضرت آن پیوند و همدلی بر آن عهد الهی که باید اتفاق 
بیفتد صورت می گیرد. بهترین و مهم ترین جایگاهی که این همدلی را ایجاد می کند مسجد است که مانند نخ تسبیح همه مومنین را بر محوریت 

مسئله والیت و معنویت دور هم جمع می کند. پس مسجد هم جامعه ساز هست و هم تمدن ساز.

همسایگی مسجد؛ حق و وظیفه متقابل

اگر مسجد بخواهد تراز و ایده آل و مطلوب باشد، با همسایگان و کسانی که در یک محله و تحت پوشش مسجد هستند یک حق و وظیفه 

َعاَدُة ِبُمَشاَهَدِتَنا )مكاتیب األئّمة، ج7، ص88( ُهُم الّسَ
َ
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طرفینی دارد. در روایات ما هم تاکید شده است که تا چهل منزل همسایه مسجد حساب می شوند))). ... ما این را بپذیریم که محدوده ای که به 
عنوان همسایگی تعیین شده است محدوده حقوق طرفینی است و هر حقی یک وظیفه ای را نیز به دنبال دارد. درست است که مسجد حق دارد که 
دیگران بیایند و آنجا را آباد کنند و حضور در آن را پررنگ کنند ولی مسجد و مدیر آن که امام باشد نیز وظیفه دارد فقط چارچوب مسجد را حوزه 

فعالیت خودش نبیند. ...
طبیعتاً امامان باید ورود کنند و ظرفیت های محله، ضعف ها و آسیب های آن را بشناسند و مشکالت محل را بدانند چیست. باید ورود فعالی داشته 
باشند، منفعل نباشند که صبر کنند تا کسی با آنها مشورت کنند تا بفهمد که او مشکلی دارد. خودش اگر برود این پیوند برقرار می شود و نقش یک 

پدر را بازی می کند. آن وقت می تواند اعضای این جامعه محله را جوری کند که نسبت به همدیگر همکاری کنند. 
ظرفیت ها هم فقط توانمندی مالی نیست. برخی توانمندی علمی دارند، برخی کارآفرین هستند، برخی قابلیت های بهداشتی و درمانی دارند. همه 
اینها می توانند در خدمت آسیب ها و تهدیدهای محل قرار بگیرند. اگر اینطور بشود از حالت ناآشنایی با هم در می آیند درد همدیگر را پیدا می کنند 

و امام هم هست که می تواند این کار را بکند.
باید مجموع محله را مانند یک خانواده دید و همسایگی را حق حساب کرد. آن وقت آن صله رحم در این خانواده بزرگ اتفاق می افتد، نه فقط 
«))) لکن این را نباید مثل یک  د ال�حسا�ف د ال�حسا�فال��فسا�ف ع�ج در حد سالم و علیک خشک و لبخندی بر لب باشد ولی ته دل رضایتی که باید باشد نیست. »ال��فسا�ف ع�ج
منت دید بلکه واقعاً وظیفه همسایگی مسجد اقتضا می کند که امام بی تفاوت نباشد. مثل پیامبر اکرم که وقتی یکی از مامومین مسجد ایشان یکی 

دو جلسه نمی آمد، ایشان می پرسید که چرا نیامده است؟ نکند مشکل یا گرفتاری دارد. دنبال می کرد و طبیعتاً مشکل او را مرتفع می کرد. 

راه تنفذ و مقبولیت امام در محله

خود امام باید طمعی نداشته باشد و برای خود کیسه ای ندوخته باشد و واقعاً امامت کند. همانطور که امام معصوم را می گوییم که سرپرست دین 
و دنیای مردم است، نه به معنای وابستگی به دنیا بلکه به معنای اینکه مردم نیازهای مادی هم دارند. خداوند دو دسته نیاز نیافریده است که برای 
یک دسته دنبال خدا برویم و برای یک دست به دنبال غیر خدا برویم. نیازهای مادی و معنوی همه اینها به خاطر این است که انسان به درگاه 

خداوند برود و جای دیگری نرود. ما این نیاز ها را جوری هدایت کنیم که مردم در خانه دیگری نروند ...
اگر این را در نظر بگیریم که امام باید امامت داشته باشد و سرپرست و هدایتگر دین و دنیای مردم و دلسوز باشد و تمامی نداشته باشد و خودش 
هم در مورد خودش عامل باشد، مردم هم این را می فهمند که او دارد کار می کند و زحمت می کشد و طمعی ندارد و خودش نمی خواهد نفعی ببرد 

1. در روایاتــی بــه طــور عــام حــد همســایگی –ولــو در غیــر مســاجد- چهــل خانــه ذکــر شــده اســت. ماننــد ایــن روایــت از امام صادق علیه الســالم: حد الجــوار اربعــون دارا )نهج الفصاحــة، ص 284( 
ْرَبَعِة َجَواِنِبَها. )الخصال، ج 3، ص 544(
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2. غررالحكم، ح ۲۶۳



33

بنیاد جامعه پردازی هدایت

بلکه می خواهد کار دین را در جامعه پیش ببرد. اینطور مردم به او اقبال می کنند. هم در گذشته و همین االن می بینیم که محله هایی که امام آن 
فعال هست، خدمت رسانی دارد و مشکل گشای مردم است، مردم مانند پروانه دور شمع، دور او می چرخند و همه گونه در خدمت او و مسجد هستند.

شبکه سازی حلقه های میانی
شکی نداریم که امام جامعه چه امام معصوم چه نوع به امام اگر بخواهد اراده و منویاتش نافذ باشد و به تمام کف جامعه برود، جامعه باید یک 
جامعه والیی باشد. یعنی والیت حق و دین باید در همه ارکان جامعه نفوذ پیدا کند و محور شود. مساجد می توانند مانند رگها و مویرگها باشند که 
منویات ولی جامعه را بتوانند در جامعه تسری بدهند. برای این هدف مساجد باید از حالت جزیره ای در بیایند و بتوانند با همدیگر هم افزایی داشته 
باشند و شبکه ای مرتبط شوند و ظرفیت های همدیگر را بتوانند تکمیل کنند. امامان محالت نیز مرتبط شوند با حلقه باالتر که مثاًل امام جمعه یا 
نماینده ولی فقیه که خودش مرتبط است با ولی فقیه. اگر این شکل هرمی درست شود و ارتباط با کف جامعه اتفاق بیفتد، طبیعتاً هم خدمت رسانی 
بهتری خواهند داشت و هم هم افزایی خواهند داشت تا بتوانند گفتمان و جریان والیت را در جامعه پیش ببرند. و طبیعتاً این کمک می کند به 

ریل گذاری که ولی جامعه می خواهد جامعه را به سمت ظهور ببرد.

ورت آموزش دیدن امام محله ضر
اگر قدیم امام جماعت ها فکر می کردند وظیفه ساده ای به عهده شان بود، نیاز به آموزش ندارد یا احیانا ذاتی کسانی خودشان مدیریت را بلد 
بودند، لکن باید قبول کنیم که امروزه مدیریت مسجد واقعاً پیچیده  است، با توجه به وضعیتی که االن هست و دشمن ما را رصد کرده است که 
مساجد مهمترین پایگاه های دینی هستند و طبیعتاً دشمن از مساجد غافل نیست و می خواهد آن را خنثی کرده و مساجد را از کارایی هایش بیاندازد. 
لذا اگر بخواهیم مدیر طرازی داشته باشیم، مدیرش هم باید شرایطی داشته باشد که بتواند پاسخگوی نیازها باشد و بتواند پاسخگوی نیازهای دینی 

مردم هم باشد و این نیاز دارد به آموزش. 

نکته ای در مورد اصطالح امام

در مورد کلمه امام من به دست نیاوردم که واژه مقدسی است. چون هم امام نار داریم هم امام نور. در کلمه ولی نیز هم ولی اهلل داریم هم ولی 
الشیطان. یعنی ِصرف امام به معنی پیشوا بودن این الزاما معنایش این که یک کلمه تقدسی داشته باشد نیست. هرچند که بین ما به هر حال از 
آنجا که غلبه ی استعمال پیدا کرده و در عرف ما برای امامان معصوم بکار بردند، طبیعتا یک حالت تقدسی پیدا کرده است. یا مثاًل به تعبیر قرآن 
ْم«))) روز قیامت هر گروهی رو با امامش محشور میکنیم. این امام که امام معصوم نیست و هیچ مفسری نگفته است  َماِمِهْمِ اإِ اٍس �جِ �فَ

أُ
َماِمه ُكَلّ ا اإِ اٍس �جِ �فَ
أُ
ْدُعو ُكَلّ ا ْوَم �فَ َ ْدُعو�ي ْوَم �فَ َ »�ي

که منظور از امام اینجا امام معصوم هست.

1. اسراء/ 71
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حجةاألسالم و المسلمین قمی

ریاست محترم سازمان تبلیغات اسالمی
ما سعی کردیم از همه مسیرهایی که می شود این امر مهم بلکه اهم را اهتمام ورزید وارد شویم. یکی نابسامانی مسئله مسجد در حاکمیت و 

تشتت و تعدد مراکز است که سعی کردیم با کمک اعزه گرامی، حضرت آقا مسأله مدیریت مسجد را به وضوح برسانند.
اولین گامش ابالغیه اسفندماه شرح وظایف نمایندگان حضرت آقا در استان ها است که در سطور نخستین، آنها را مکلف به گردن گرفتن 

مسوولیت مساجد کرد. 
گام دیگر سند ملی مسجد است که در شورای عالی انقالب فرهنگی ذیل سند مهندسی فرهنگی بود و مدت ها خاک می خورد. االن الحمدهلل 

در شورا تصویب شده است که قرار شد سازمان تبلیغات آن را آماده کند. آخرین حذف و اضافات این جلسه در آن لحاظ می شود. 
این برای اجرا شدن نوشته شده است و ان شاءاهلل به سرنوشت اسناد بسیاری که سال ها طول کشید تا تصویب شوند و بعد از مدت زیادی ابالغ 
شدند دچار نشود. علت امیدواری مان هم بعد لطف خدا و حمایت این جمع محترم، یک عده کمربسته است که عمر و زندگی شان را برای این 

ماجرا گذاشته اند و ما به عنوان نماینده شان با کمک حاج آقای میرمحمدیان هستیم.
یک مسیر دیگر هم افزایی با دیگر دستگاه هاست. ما با اوقاف مفصل نشستیم، با بسیج و دستگاه هایی که دخیل هستند مباحثات مان را جلو 

بردیم. 
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به طور طبیعی امامان جماعِت آن میزان مساجدی که مستقیم تحت اشراف و اختیار مدیریت خودمان بوده را در همان محدوده بیش از پنج 
هزار مسجد سعی کردیم ارتقاء و توانمندی انجام دهیم.

آقای میرمحمدیان در سال نود و نه 150 سفر به استان ها رفته است. دوستان شان هم همینطور در حال دویدن بوده اند. روستاهایی که هیچگاه 
تاحاال کسی نگاهی به آنجا نکرده است، چه از سازمان تبلیغات چه غیره را رفته اند سرزده اند. منزل آن طلبه رفته اند، به همراه خانواده هایشان 

رفته اند و به کارشان رسیدگی کرده اند. 
یک زحمت هم بر دوش برخی علمای حاضر در همین مجلس افتاد برای آموزش کسانی که فعلیت و صالحیت خوبی دارند. 

هم در ساختار سازمانی سازمان تبلیغات سعی کرده ایم اهتمام به این کار داشته باشیم، هم در نظام بودجه ریزی مان علیرغم همه محدودیت ها 
و مضیقه هایی که وجود داشته است. از همه ابواب مختلف سعی کردیم این موضوع را جدی بگیریم، خیلی صریح هم می گوییم که این کار در 

صدر اولویت های ماست. 
ما چهل و هفت محور مأموریتی از حضرت آقا داریم، یکی اش مسأله کتاب است، مسأله سینما، مسأله مسجد، هیأت ها، مجموعه های قرآنی 

و بقیه.
ولی ما علیرغم اختالف نظری که با برخی اعضای هیأت امنایمان داشتیم اصرار داشتیم که این کار یک ماست. برخی دوستان مان که سابقا 
اینجا مسوولیت داشتند احساس می کردند ما اشتباه کردیم و مسجد ربطی به ما ندارد. ما از آقا استمزاج کردیم و هم از آقای محمدیان و امثال ایشان 

خواستیم بررسی کنند نظر آقا را. گفتند اشتباه است، حتما در سبد کاری شماست و باید در اولویت بگذارید. 
این اهمیت را می خواهیم بیش از پیش در مقام عمل جدی بگیریم و این اشراف و هدایت و نظارت واقعی را داشته باشیم.

حاج آقای رئیسی بزرگوار سابقا محبتی داشتند و دارند که فرمودند باید بروم کمک ایشان در دولت. من هم محکم خواهش کردم که صرف 
نظر کنند از این ماجرا و نپذیرفتم. ما یک کارهایی به عهده گرفتیم که فکر می کنیم عمق استراتژیک انقالب و نظام است. اگر هر کمکی از اینجا از 
دست مان بربیاید به انقالب می کنیم، هر کمکی هم نیاز باشد، از شما توقع داریم داشته باشیم. غیر از آن یک ورق کاغذی که آقا داده و می خواهم 

بگذارم درون کفنم، این کار وقتی منطقش را دنبال می کنیم کار مهمی است. 
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حجةاألسالم و المسلمین ماندگاری

»مسجد« بی نظیرترین، جامع ترین، و پرکاربردترین پایگاه اسالم
مسجد بزرگترین، بی نظیرترین و جامع ترین، پرفایده ترین و پرکاربردترین پایگاه از نگاه اسالم است. کارکرد عبادی، فرهنگی، امنیتی، آموزشی، 

بهداشتی، ورزشی، نظامی و اقتصادی دارد. چند عامل هم در مورد آن مسوولیت دارند:

حوزه علمیه و ائمه جماعات

امامان جماعت محصول حوزه علمیه اند. حوزه های علمیه ما باید امام جماعتی تربیت کنند که بتواند عالوه بر اینکه امام جماعت است، امام 
محله هم باشد. و عالوه بر اینکه نماز که اصلی ترین کارکرد مسجد است را اقامه کند، مسائل محله را خوب رصد و حل کند و حالل مشکالت 
باشد. آیا این نمونه و سابقه هم دارد؟ بله در دفاع مقدس، دوران انقالب، دوران کرونا، سیل و زلزله. اگر این را در طول تاریخ نمی دیدیم نمی گفتیم. 
اگر جوان بداند که نشاط واقعی اش در مسجد تأمین می شود چرا نیاید مسجد؟ اگر بتواند مسائل علمی اش، ازدواجش، اشتغالش، بحران های 
زندگی و بحران های دوران جوانی اش، انتخاب هایش، درگیریهایش با خانواده در مسجد حل شود، چرا نیاید؟ پس امام جماعت باید مسجد را محل 

رفع مشکالت تمام صنف ها، جنس ها و سن ها کند. 
مراجع و امام جماعت های قدیم، از مسجد تا منزل که می رفتند کلی مسأله حل می کردند. ... ما معتقدیم امام جماعت می تواند مسجد را بیاورد 

در پازل زندگی مردم. 

فضای عمومی جامعه
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عامل موثر دیگر فضای عمومی جامعه است. االن رسانه ما آنقدر که از محافل گریه مسجد برنامه پخش می کند، از گره گشایی های مسجد 
برنامه پخش می کند؟ ... نباید جوری فضاسازی شود که وقتی جوان می آید مسجد همه غم های دنیا و مجلس ترحیم یادش بیاید. چطور یک 

شخصی که از روستای دورافتاده آمده و خواننده، نوازنده یا ورزشکار خوبی شده را نشان می دهید، خب یک مسجد موفق را هم نشان بدهید. ...

نمازگزاران

وى«))) هم هست. در مسجد مردم حس برادری  �ت
وىِ�ّ َوال�تَّ �ت
ِ�ّ َوال�تَّ � ال�جِ

َ
وا َعل عاَو�ف � ال�جِ�تَ
َ
وا َعل عاَو�ف «))). مسجد کانون برادری و اخّوت دینی است. کانون »�تَ َو�تٌ َو�تٌْ حفْ  اإِ

و�فَ ِم�فُ ُموأْ
ْ
َما ال

حفَّ  اإِ
و�فَ ِم�فُ ُموأْ

ْ
َما ال

�فَّ �فاإِ »اإِ
و حس خواهری پیدا می کنند. مسائل و مشکالت شان را با هم حل می کنند، دارایی هایشان را با هم تقسیم می کنند، خوشحالی و غم هایشان را 

هم با هم تقسیم می کنند. 
وقتی من ببینم در مسجد این ویژگی قشنگ هست چرا آنجا نمانم؟ در خاطرات حضرت آقا هست که قبل انقالب در مسجد کرامت مشهد 
وارد شدم، دیدم دو جوان که آن موقع به آنها می گفتند هیپی، می خواستند صف جلو بنشینند. بعضی محاسن سفیدها اجازه نمی دادند. آقا می فرماید 
وقتی وارد شدم این دو تا جوان را بغل کردم و گفتم اتفاقا صف اول جای شماست. آن پیرمردها را هم توجیه کردم. این دو جوان از مشتری های 

پایه ثابت مسجد شدند.
وقتی مسجدی ها خبردار شدند که مثاًل کسی مصیبتی دیده می بایست به عیادتش بروند، یا مثاًل اگر همسایه مسجد فرزندش در المپیاد قبول 

شده پیام تبریکی به او بدهند. ...

خانواده

من همیشه به خانواده ها می گویم که یک کشاورز باید سه مرحله را پشت سر بگذارد. کاشت، داشت و برداشت. تربیت اوالد که کم تر از یک 
«))). نطفه و لقمه و دامنه باید پاک باشد. برای همین  ً

وا صاِلحا
ُ
ل

ً
وا صاِلحا

ُ
ا�تِ َو اْعَمل �ج ّ

�يِ
وا ِم�فَ الَطّ

ُ
ا�تِ َو اْعَمل �ج ّ

�يِ
وا ِم�فَ الَطّ

ُ
نهال نیست. دین ما می گوید کاشت بچه هایتان باید پاک باشد: »كُُكل

امام خمینی فرمودند: از دامن زن مرد به معراج رود. 
داشت پرورش این نهال است. پرورش سه چیز می خواهد: مربی، پایگاه، متن. پایگاهش مسجد و هیئت، مربی اش روحانیت و والیت، متنش 

هم قرآن و روایت. 

1. حجرات/ 10
2. مائده/ 2

3. مومنون/ 51
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دوستان ما آمار گرفتند که نود و هفت درصد شهدا بچه مسجدی بودند. به کسی گفتم: چطور اهل نماز جمعه شدی؟ گفت با یک سیخ کباب! 
کوچک که بودیم بابایم می گفت اگر بیایی نماز جمعه یک سیخ کباب برایت می گیرم. 

پس پدر و مادرها هم مقصرند که خودشان می آیند اما دست بچه شان را نمی گیرند بیاورند مسجد. می گویند شلوغ می کند. گاهی خود بچه 
دوست دارد ولی پدر و مادرها نمی گذارند. 
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حجةاألسالم و المسلمین مشهدی آقایی

عوامل کمرنگ شدن حضور مردم در مسجد
عوامل کمرنگ شدن حضور مردم در مساجد را به دو دسته می توان تقسیم کرد. 

1. رسانه

تأثیر این دسته تا حدی طبیعی است. سابقا چیزی به عنوان رسانه که امروز هست نداشتیم. فقط تلویزیون بود برای درصدی از مردم که فقط 
دو کانال داشت. این تعدد مراجع تأثیرگذار است. قبل از انقالب این مراجع تأثیرگذار متعدد نبودند. مثاًل من به عنوان بچه مذهبی، وقتی می خواستم 
چیزی به اسم قرآن را ببینم، به مسجد محل می رفتم و معلم قرآن آنجا بود. جاهای دیگر هم بود که کار فرهنگی می کردند اما ضد قرآن عمل 

می کردند.
االن اینطور نیست و مراجع تأثیرگذار زیاد شده اند. صدا و سیما ...، شهرداری، اوقاف، سازمان تبلیغات و بسیاری نهادهای دیگر. حتی موسسات 
زیادی هم تشکیل شده است ... حتی در مراجعه به مسجد، قبال برای احیاء مردم فقط به مسجد می رفتند. اما االن بهترین منبرها را صدا و سیما 

در شب های قدر پخش می کند. حتی پخش مستقیم عتبات عالیات هم می گذارند. 

2. سبک زندگی

نکته دوم تغییر سبک زندگی است که به نوعی تفرد و گوشه گیری را آورده است. نه تنها به مسجد بلکه به خانواده هم آسیب زده، به درس 
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و جمع های خانوادگی هم آسیب زده است. گاهی ما ناخواسته به مسجد ظلم می کنیم می گوییم چرا مسجد اینطور شده است؟ نمی گوییم خب 
نهادهای دیگر چرا اینطور شده اند؟ پس تأثیر سبک زندگی بر همه جا بوده است. ... مدارس را هم اگر داوطلبانه کنید می بینید جمعیت مساجد 

خیلی بیشتر است!

سرعت و پیچیدگی تحوالت

نکته سوم سرعت، پیچیدگی و غیرقابل کنترل بودن تحوالت است. این باعث شده که نرم افزار و سخت افزاری که مساجد دارند در مواجهه 
با آن عقب بمانند. خیلی جاهای دیگر هم همین است. ... اگر سابقا سرعت تغییر نسل هر سی سال بود، االن تقریبا به ده سال رسیده است. یعنی 

در سی سال سه نسل عوض می شدند اما االن هر ده سال.

کم کاری ها

برخی عوامل هم حاصل کم کاری هاست. اول اینکه ما امامان جماعت را برای این عصر آماده نکرده ایم. در بین این سی چهل هزار نفر هم 
امامان جماعت بسیار خوبی داریم اما این تبدیل به روند نشده است. حدودا نود درصد دچار ضعف هستیم. بقیه باید توانمندسازی شوند.

دوم نداشتن الگوست. همان سه هزار نفری که گفتیم خوب هستند همه در یک سطح نیستند و درجه بندی دارند. این درجات شناسایی نشده اند 
تا از بین آنها الگوهای متناسب دربیاوریم. نمی توان الگوی امام جماعتی که در تهران هست را با الگوی امام جماعت در روستا یکی کرد. 
سوم اینکه حتی این سه هزار نفر کار شبکه ای نمی کنند، مثل جزایر پراکنده اند. ... امامان جماعت سالی یکبار هم با هم دیدار ندارند. 

عامل چهارم نهادهای متعدد، متکثر، متداخل و بعضا متزاحم است. موازی کاری بد نیست یعنی هرکسی کار قرآنی کند خوب است. اما این 
غیر از تزاحم است.

عامل پنجم فرهنگ سازی است. یعنی االن مردم از مسجد مطالبه ای ندارند. امام جماعت نباید جرات کند یک ماه در مسجد نباشد. یا مثاًل 
نماز صبح در خیلی مساجد برگزار نمی شود. فرهنگ سازی یعنی شرایطی را به وجود بیاوریم که مردم از بیرون جوری مطالبه کنند که امام جماعت 

جرات نکند غیبت کند، جرات نکند نماز نازیبا بخواند. جرات نکند کارکردهای مسجد را منحصر در چند مورد کند. 

معنای سنگر بودن مساجد

در مورد کارکرد مسجد، مرحوم امام گفتند مساجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید. ما از فانتوم ها نمی ترسیم، ما از مساجد خالی می ترسیم. 
این از چند جهت است. سنگر اوال جان پناه رزمنده است، و ثانیا محیط را حفظ می کند. مثاًل فرض کنید در خط مقدم یک سنگر داشته باشیم که 
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خیلی خوب تیراندازی کند و خط جلویش را ببیند. ... خب اگر سنگر کناری خالی شده باشد دور می خورد. اگر مساجد را خالی کنیم دور می خوریم. 
مسجد به این حساب که نماز در آن خوانده می شود، سنگر صیانت از شیطان و هوای نفس است. 

سنگرها وقتی خوب کار می کنند که قرارگاه خوبی داشته باشند. هر چند ده سنگر یک مسوول محور تاکتیکی می خواهند. هر چند مسوول محور 
تاکتیکی یک مسوول محور راهبردی می خواهد. ...  این که هم امام و هم آقا می گویند مساجد هسته های مقاومت هستند، تعبیر روزآمدی از همان 

سنگر است که کارش صیانت از خود آنجا و اطراف آن است.

امام جماعت به مثابه معلم کالس اول

من قبال مقاله ای نوشتم با این عنوان: »امام جماعت به مثابه معلم کالس اول« یعنی هرکسی هیچ چیز نمی شود، دبیرستان راهش نمی دهند، 
راهنمایی راهش نمی دهد، می گویند: برو معلم ابتدایی شو. در حالی که معلم ابتدایی از هرچیزی مهم تر است. 

مشکل از آنجا شروع می شود که االن اگر در قم بگردید، چند تا از مراجع ما نمازشان را در مساجد شهر می خوانند؟ همه رفتند در دفتر خودشان. 
... صدا و سیما دارد نماز فالن آیه اهلل را در دفترش نشان می دهد. ما چطور می خواهیم بگوییم بروید مسجد؟ ... تفاوت مساجد تهران با همه کشور 
این است که اصال درس اخالق در تهران در حوزه ها شکل نگرفته بلکه در مساجد شکل گرفته است. در قم اگر درس اخالق بخواهید باید بروید 
مثاًل در فیضیه. اما در تهران باید می رفتید مسجد آیه اهلل حق شناس یا مسجد آیه اهلل ضیاءآبادی، یا مسجد آیه اهلل مجتهدی تهرانی، یا مسجد آیه 

اهلل خوشوقت و حاج آقا مجتبی تهرانی. ...
یک وقت ما در تهران زنگ زدیم به آقایان، تنها کسی که لبیک گفت آقای محسنی اژه ای بود. البته ظهر و صبح نمی رسند ولی گفتند مرا 
مأمورم کنید هر ماه یک مسجد را می روم نماز بخوانم. آقای رئیسی هم مسجد داشت االن هم دارد. همان موقع که رئیس قوه قضائیه بود اگر 
نمی رسید هرشب بیاید، حداقل سه شب به مسجدشان می رفت و هر سه شب صفی طوالنی کشیده می شد و ایشان به درد دل مردم رسیدگی 

می کرد. 
بنیاد باید نهضتی راه بیندازد خدمت تک تک آقایان بزرگوار برسد و آنها صاحب مسجد شوند. وعاظ تهران هم می توانند به همراه یک امام 

جماعت دستیار در مساجد امام جماعت باشند..



42

ثمین )خالصه آراء هیات امنا ء در مورد مسائل مختلف مسجد(

آیة اهلل مهدوی

عوامل تعین امام
نسبت تعیین با تعّین گاهي هست که منصوب من ِقبل االمام علیه السالم منصوب است به یک کار ویژه. مثاًل به کسی گفتند برو و وجوهات 
مردم را بگیر. به یکي گفتند برو و امامت جمعه را در فالن محله داشته باش. بعضي ها را هم داریم که همه چیز را به او واگذار مي کردند. این را در 
طول تاریخ داریم. حتي بخصوص اوایل غیبت صغري و حتي اوایل غیبت کبري. در دوران غیبت صغري خیلي این را داشتیم، چون چهار نماینده ي 

امام نمایندگان خاص بودند و فقط در بغداد یا سامرا حضور داشتند. ولی این ها خودشان در اطراف ممالک اسالمي وکالیي را داشتند. ...
امروزه هم ولي فقیه همین طور است. االن امامت جمعه را منصوب مي کند و غالباً مي گوید نماینده ي اینجانب در آن جا و امام جمعه. 

ِه«))) هست. این حق امام معصوم علیه السالم یا پیامبر هست که در ابتداء این کار را از جانب پروردگار 
ّ
ِهَِل
ّ
� لَِل

َّ
ل ُم اإِ

ْ
ُحک

ْ
�فِ ال � لاإِ

َّ
ل ُم اإِ

ْ
ُحک

ْ
�فِ ال این حق در واقع همان »اإِ

انجام مي دهند. در زمان ظهور حضرت ولي عصر علیه السالم حرکت شان از مکه به مدینه و بیت المقدس است و بعد مي آیند کوفه. اصاًل کل جهان 
را نمي روند بلکه نمایندگان شان را ارسال مي کنند. ...

حاال امامت محله هم قطعاً از شئونات ولي فقیه است. در گذشته قبل از پیروزي انقالب چندین بار اتفاق افتاده که اشخاصي بودند از محله هاي 
گوناگون مي آمدند خدمت آیت اهلل العظمي بروجردي و تقاضا مي کردند و مي گفتند که ما شهرمان به عالم دینی احتیاج دارد. ...آن زمان که زمان 
طاغوت بود خود مردم مي آمدند گاهي پیش مراجع مي خواستند که خب خود این زمینه هم ایجاد مي شد. گاهي هم ابتدا به ساکن ارسال مي کردند 

و مصلحت مي دانستند که بفرستند. 

1. انعام/ 57
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این یک نکته اي است که اگر مصلحت مردم با آن تعّین است و امام محله تأمین شد، دیگر چه نیازي هست که از بیرون هم اقدام بشود؟ لذا 
ما هر تعییني را هم بعد از تعّین مي دانیم که روال طبیعي آن اصاًل همین است و تعّین برمي گردد به آن ویژگي هایي که خود شخص دارد و مردم 
ْم َرُسوٌل 

ُ
اَءك ْد �ج �تَ

َ
ْم َرُسوٌل ل

ُ
اَءك ْد �ج �تَ

َ
آن را مي شناسند. اما بعد از تعّین آیا نیاز به تعیین هست یا نه؟ اکثر مواقع این طور نبوده است. آیه ي 128 سوره ي توبه مي گوید »ل

ْم« بسیاري از روحانیون ما چون من انفسکم هستند یعني از همان محله هستند یعني از بچگي مي شناسند آن ها را، با زبان محلي آن ها 
ُ
ِسک �فُ �فْ

أَ
ْمِم�فْ ا

ُ
ِسک �فُ �فْ

أَ
ِم�فْ ا

آشنا هستند تأثیر بیشتری می گذارند.

ایمان و عمل صالح

مهم ترین چیزي که نفوذ یک عالم را تقویت مي کند سرمایه ي اوست که ایمان و عمل صالح است و خیلي از چیزهاي دیگر هم به 
همین دو تا برمي گردد. مثال مي زنم براي جسم. اگر یک پزشکي رفت در یک منطقه اي که نفوذ او خیلي باالست، وقتي تخصص او باال 
باشد، کارایي او آن هست. از یک پزشک که چیز دیگري انتظار ندارند. از او انتظار دارند که خوب معالجه بکند و حرف اول را بزند. از عالم 
دین انتظار پزشکي ندارند. انتظار ندارند که مدرک دکترا داشته باشد. ولي از عالم دین انتظار ایمان و عمل صالح است. که این باالتر از 

مدرک دکترا هم هست. 
این که مي بینید رهبر انقالب نپذیرفتند مدرک را، این یک درس براي ماها هست که اصاًل شأن ایشان پایین مي آمد بخواهند چنین مدرکي را 
اِلحا�تِ اِلحا�تِ  وا الّ�َ

ُ
وا َو َعِمل َم�فُ

آ
�فَ ا �ي وا الّ�َ�ف

ُ
وا َو َعِمل َم�فُ

آ
�فَ ا �ي �ف

َّ
�فَّ ال اإِ
َّ
�فَّ ال بگیرند. یک طلبه باید باالترین سرمایه اش ایمان و عمل صالح باشد. حاال آیه ي 7 سوره ي بّینه را مالحظه بکنید »اإِ

« بهترین فرد روي کره ي زمین کیست؟ کسی که ایمان و عمل صالح دارد.  �ت ِ��يَّ �جَ
ْ
�تال ِ��يَّ �جَ
ْ
ُ� ال �يْ

َك ُهْم حفَ ول�أِ
أُ
ُ� ا �يْ

َك ُهْم حفَ ول�أِ
أُ
ا

اا« مگر نمي خواهیم که امام محبوب 
ً

ْحم�فُ ُوّ� ُهُم الّ�َ
َ
َعُل ل

ً
ْحم�فُ ُوّ� ُهُم الّ�َ

َ
َعُل ل ْ حج اِلحا�تِ َس�يَ وا الّ�َ

ُ
َْعِمل حج اِلحا�تِ َس�يَ وا الّ�َ
ُ
وا َو َعِمل َم�فُ

آ
�فَ ا �ي �ف

َّ
�فَّ ال وا َو اإِ َم�فُ

آ
�فَ ا �ي �ف

َّ
�فَّ ال در عرصه ي تبلیغ آیه ي 96 مریم باز همین را مي گوید »اإِ

مردم باشد تا نفوذ داشته باشد؟ ُوّد یک چیزي باالتر از محبت است. محبت صرف وجود عالقه است نسبت به یک شخصي یا چیزي؛ اعم از این که 
اظهار بشود یا نشود. اما موّدت خصوص محبت اظهار شده را مي گویند. ...

آیه ي 96 مریم مي گوید که شما ایمان و عمل صالح داشته باشید مردم به تو موّدت خواهند داشت. اصاًل اظهار عالقه به تو مي  کنند. از آن طرف 
محبوب در آسمان هم هست. یعني آسمانیان کي را دوست دارند؟ خداي متعال کي را دوست دارد؟ کسي که ایمان و عمل صالح دارد. 

من یک موقعي خدمت رهبر معظم بودم. جلسه ي خصوصي بود چند نفر خصوصي نشسته بودیم. آن وقت ایشان این مسئله را مطرح کردند که 
حضرت امام چه داشتند که مردم اینقدر به ایشان اظهار عالقه مي کردند؟ خب سؤال را مطرح  کردند بعد خودشان همین آیه ي 96 مریم را تالوت 
کردند. گفتند امام که به مردم پول نمي دادند. اصاًل کار امام این نبود. امام ایمان و عمل صالح داشتند و خداوند توي دل هاي مردم به سمت ایشان 

وّد قرار داده بود. 
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زهد
ْ��ج� «))) ... خیلي نکته ي مهمي است یعني یکي از رمزهاي نفوذ 

�تُ
ْ
ِ�ي ال

�تَ �ف
َ

ْ��ج� َوّ�
�تُ
ْ
ِ�ي ال

�تَ �ف
َ

َمَوّ�
ْ
 ال

َ
لّ�  اإِ

ً
�ا ْ حج

أَ
ِ� ا �يْ

َ
َمل

ْ
 ال

َ
لّ�  اإِ

ً
�ا ْ حج

أَ
ِ� ا �يْ

َ
ْم َعل

ُ
ک

ُ
ل ْس�أَ

أَ
ْل ل� ا ْم َع�تُ

ُ
ک

ُ
ل ْس�أَ

أَ
ْل ل� ا آیات متعددي در قرآن داریم که مي گوید »�تُ

طلبه همین است که طلبه اصاًل توجهي ندارد به مال مردم که محبوب مردم است. لذا وقتي نگاهش به آن نیست مردم به او اعتماد مي کنند. توجه 
دارند. خداي ناکرده بخواهد توجه به مال مردم داشته باشد نمي شود. 

انقطاع از دنیا
ا  �ف ْم اإِ

ُ
ک

َ
ا ما ل �ف ْم اإِ

ُ
ک

َ
طلبه باید دل کنده  از دنیا باشد. آیه ي 38 سوره ي توبه بحث انقطاع را حاال آن توي بحث رفتن به جبهه مطرح مي کند مي گوید »ما ل

ْر�ف « خب طلبه اگر بخواهد طبق آن آیه ي نفر که باز آن هم توي همین سوره ي توبه هست بخواهد کوچ 
�أَ

ْ
ْر�ف ال

�أَ
ْ
� ال

َ
ل ْم اإِ

�تُ
ْ
ل ا�تَ

َّ ِه ا�ش
َ
�ِ الّل

َ
ل ْم اإِ

�تُ
ْ
ل ا�تَ

َّ ِه ا�ش
َ
ِل الّل �ي ُ�وا �ف�ي  َس�ج �فِ

ُم ا�فْ
ُ
ک

َ
لل �ي ُ�وا �ف�ي  َس�ج �فِ

ُم ا�فْ
ُ
ک

َ
َل ل �ي َل �ت �ي �ت

ِهْم«))) اگر بخواهد انذار کند، سرمایه اش همین است. باید کاماًل خودش را به ایمان و عمل صالح  ِهْم�يْ �يْ
َ
ل ُعوا اإِ َ ا َرحج �ف ُهْم اإِ
َ
ل ُعوا اإِ َ ا َرحج �ف ْوَمُهْم اإِ ُروا �تَ ِ دف �فْ ْوَمِل�يُ ُروا �تَ ِ دف �فْ بکند و بعد بیاید تا »ِل�يُ

مسلّح بکند. ...

مخالفت با هوای نفس
امام باید مردم را دعوت به خود نکند. بله رهبران دیني تمام شان دعوت به خدا مي کنند. در توقیع شریفي از ناحیه ي امام زمان علیه السالم آمده 

� « ببینید مبلّغ باید مخالفاً لهواه باشد، مطیعاً ألمر مواله باشد. ... �فِ  ِلِ��ي
ً
ا طف ا�فِ َ� ِ �ف  ِلِ��ي
ً
ا طف ِسِ�، َ�ا�فِ �فْ  ِل�فَ

ً
ا �ف اِء َصا�أِ ِسِ�، �َ �فْ  ِل�فَ
ً
ا �ف َهاِء َصا�أِ �تَ �فُ

ْ
ه َكا�فَ  ِم�فَ  ال �تَ �فُ
ْ
»َم�فْ َم�فْ  َكا�فَ  ِم�فَ  ال

وحانیت توجه به هدف اصلی ر
ه «))) از این عبارت فهمیده می شود که مردم دل شان  َ

و�فَ ِرسال��تِ الّل عفُ ِ
ّ
ل هَ

َ
و�فَ ِرسال��تِ الّل عفُ ِ

ّ
ل �جَ ُ �فَ �ي �ي �ف

َّ
�جال ُ �فَ �ي �ي �ف
َّ
مهم ترین آن همان هدفي است که طلبه رفته آن جا مي خواهد »ال

باز مي شود براي شنیدن. وقتي مردم دوست دارند یک کسي را، مي نشینند گوش مي کند. توي گوش دادن دلش باز است و کاماًل روي او اثر 
مي گذارد. ...

نمونه های موفق؛ شیخ غالمرضا یزدی
یادي از آشیخ غالم رضا یزدي کنم یک کتابي هم در مورد زندگي ایشان چاپ شده است. ...آن ایمان و عمل صالحي که عرض کردم در وجود 
ایشان بوده است. ...وقتي که زندگي ایشان را انسان نگاه مي کند مي بیند یک آدم خالِص پاک پاک، نفس الهي داشتند و جوري بوده که مردم هم 
عشق مي ورزند. بعد هم که ایشان فوت شدند حدود سي چهل کیلومتر بیرون یزد بودند. نگذاشتند روي ماشین بگذارند جنازه ي ایشان را. ده ها 

کیلومتر راه جنازه را سر دست آوردند توي یزد دفن کردند. 

1. شوري/23
2. توبه/122

3. احزاب/39
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... آیت اهلل العظمي مظاهري یک موقعي بیان مي کردند مي گفتند آشیخ غالم رضا یزدي براي توسلش به امام زمان علیه السالم یک حاجتي 
داشت. آن وقت خدمت حضرت مي رسد. حضرت به ایشان مي گویند براي برآورده شدن حوائج خودت، خدا را به جیره خواران من قسم بده تا حاجتت 

داده بشود. مي گویند آقا جیره خواران شما کي هستند؟ مي گویند همین طلبه ها. طلبه خیلي پیش خدا مقام دارد. 
حاال ممکن است که در نگاه مردم به آن ها نگاه ظاهري که مي کنند مي بینند وضع مالي او خوب نیست، یا لباسش، کفشش گران قیمت نیست 
یا پیاده دارد مي رود سرش پایین است. اما نه این طور نیست. حضرت فرمودند قسم بده، بگو خدایا قسم به این طلبه تو را قسم مي دهم که حاجت 
من را بده. این است طلبه، خیلي جایگاه باالیي دارد. اگر ما حفظ بکنیم این جایگاه را، حاال فقط افتخار نکنیم و این مهم این است که در وجود ما 

بیاید، نه این که فقط حسرت اشخاصي مثل ایشان را بخوریم. 

معیشة اإلمام

طلبه از اول که به حوزه آمد، قراري با خدا و امام زمانش گذاشته است. قرارش این است که زندگي او باید کم ترین سطح زندگي را نسبت 
به مردم داشته باشد. بخصوص اگر جایگاهي در مردم پیدا بکند. هر چه جایگاه او مي آید باالتر، باید از نظر معیشتي بیاید پایین تر. امیرالمؤمنین 
علیه السالم تا وقتي که حاکم نبودند متعارف زندگي مي کردند توي مدینه، توي آن 25 سال که خانه نشین بودند. اما توي آن پنج سالي که آمدند 

حاکم شدند یک مرتبه سطح زندگي شان مي آید پایین. ...
االن بزرگان ما هم همین طور هستند. حاال یک طلبه اي نمي تواند مثل یک مرجع تقلید سطح زندگي خودش را بیاورد پایین، قطعاً نمي شود. 
بعد نیاز هم نیست. آن مرجع تقلید مورد توجه یک دنیاست. یک موقعي خدمت آیت اهلل العظمي سیستاني بودم عباي شان را ایشان نشان من دادند 
گفتند این عباي من کم ترین قیمت را دارد. یک عباي خیلي بي ارزش روي دوش ایشان بود. یک مرجع تقلیدي که باالخره دنیا به ایشان توجه 
دارد، مي تواند بهترین عبا را داشته باشد اما مي گوید من نیاز ندارم. ما اسم این را در علم اخالق استغناء مي گذاریم. غناء نیست استغناء هست، یعني 

احساس بي نیازي مي کند. احساسش این است. 
...لذا طلبه حد متوسط زندگي خودش را باید بیاورد پایین. این قرارش را یادش نرود. ما حتي گاهي مي گوییم اگر طلبه پولي هم به دستش آمد 
ْم   �تُ

ْ
ل ا�تَ

َّ ْم  ا�ش �تُ
ْ
ل ا�تَ

َّ حق ندارد سطح زندگیش را بیاورد باال. این قراري است که با خداي خود گذاشته این است. آن وقت همین هم رمز موفقیت او هست. که »ا�ش
ْر�ف « دیگر نیست. ...

�أَ
ْ
ْر�فال

�أَ
ْ
� ال

َ
ل � اإِ
َ
ل اإِ

مردم هم این را دوست دارند. وقتي مي بینند چشمش به مال مردم نیست به زندگي مردم نیست. به اثاث مردم، به خودروي مردم، اصاًل نگاه 
نمي کند. این خیلي موفق است. چون مردم اموال شان محبوب شان هست، اگر ببینند یک شخصي نگاهش به اموال آن هاست در تعارض با او قرار 

مي گیرند. در روایت ها یأس از مردم که مي گوید یک تعبیر آن همین است.
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آیت اهلل میرباقری

اهمیت گرایش عرفانی- اجتماعی مساجد
اگر ما ابتداًء یکی از مأموریت های اساسی مساجد را ارتقاء سطح دین داری مردم بدانیم، در سه حوزه »معارف«، »عرفان و اخالق«، و »فقه و 
احکام«؛ تلّقی حقیر این است که این سطح از اخالق و اعتقاداتی که ما داریم برای برداشتن بار حکومت کافی نیست. مساجد اگر بخواهند انسان 
در تراز تمدن اسالمی تربیت بکنند، باید سطح گرایشات عرفانی اش به سمت عرفانی- اجتماعی باشد؛ سطح اعتقاداتش اعتقاداتی باشد که واحد 
مطالعه اش جامعه است و حکومت دینی است. و معموال در علم کالم ما واحد مطالعه اش فرد است کما اینکه در حوزه فقه همینطور است. البته 
پژوهش اینها به عهده ی حوزه ها است ولی آموزش و تعلیم و بسطش به عهده مساجد است. بنابراین اول جایی که ائمه جماعت باید ارتقاء ظرفیت 
پیدا کنند در همین عرصه ای که تقریبا شاید مأموریت اصلی آنها هم هست که بتوانند سطح دیگری از اعتقادات و اخالق و معارف و احکام را به 

جامعه منتقل کنند تا نسل بعدی، نسل متناسب با تراز انقالب اسالمی و تراز تمدنی باشد. 

گفتمان سازی مطالبات رهبری، مأموریت مساجد است

مساجد مأموریت سیاسی دارند و اگر بخواهند مأموریتشان را انجام بدهند باید نسبت به مطالبات رهبری نظام یعنی ولی فقیه در سطح جامعه 
گفتمان سازی کنند. این وظیفه آنهاست، نباید مطالبات رهبری در سر و صدای دیگران گم بشود، باید تبدیل شود به گفتمان عمومی و از کف 
جامعه گفته شود. این مأموریت مساجد است، بنابراین هم مأموریت مسجد ارتقاء پیدا می کند هم امام جماعت مسجد باید توان و امکانات و مقدورات 
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)مالی و انسانی( داشته باشد که تبدیل به گفتمان اجتماعی شود و از کف جامعه شنیده شود و مساجد اینها را تبدیل کنند به مطالبات اجتماعی از 
دولت و بقیه قوا. 

مساجد باید کانون مطالبات مردمی شوند

مساجد باید جایگزین احزاب شوند و مدافع طبقه مستضعف و ضعفا باشند. چیزی که دارد گم می شود. گفتمان دفاع از مستضعفین، که گفتمان 
رهبری نظام است. این باید از طریق مساجد سازماندهی شود و مطالبات مردمی بیاید در مسجد و آهنگ دینی پیدا کند؛ چون ممکن است بعضی از 
مطالبات عادالنه نباشد، منصفانه نباشد کما اینکه احزاب این کار را می کنند، مطالبات مردم را با ادبیات حزبی خودشان قرائت حزبی می کردند. باید 
مطالبات عمومی مردم در مساجد ساماندهی شود تا تبدیل نشود به اعتراضات کور و حرکتهای خیابانی که بر ضد اصل نظام است. ما باید مساجد 
را تبدیل کنیم به کانون مطالبات مردمی، اینها را معقول و مذهبی کنیم، ادبیات مسجدی بدهیم و از حاکمیت و نظام طلب کنیم. کما اینکه از آن 
طرف باید مطالبات مردمی تبدیل به گفتمان عمومی شود، از این طرف هم باید مطالبات مردمی تبدیل به مطالبات فعال شود که دولت و بقیه قوا 

مجبور شوند به آن پاسخ دهند. 
این هم مأموریت مساجد است و شاید از آن خدمات بزرگ اجتماعی است که خیلی از خدماتی که شمرده شد بزرگتر است. مردم مطالباتی از 
حاکمیت دارند، مسجد باید این مطالبات را زباندار کند و بشود زبان مستضعفین واقعاً. کسانی که نمی توانند حرفشان را برسانند منتهی با آن ادبیات 

دینی و اخالق دینی و گرفتن آن گزندگی ها و خالف اخالق و خالف شرع هایش. 

طراحی مدل نوین  برای ارائه خدمات اجتماعی مساجد

خدمات اجتماعی که مسجد می دهد نباید رخنه پوش دولت مدرن باشد. ما باید یک طراحی دیگری برای خدمات اجتماعی داشته باشیم، مدلمان 
مدل فراگیری باشد که جایگزین مثاًل تأمین اجتماعی و امثال این باشد و مدل جدیدی بدهیم و رخنه پوش نباشیم. اگر بخواهد ارتقاء پیدا کند، 
پیوست های علمی می خواهد و به رشته های مختلف علمی مربوط می شود . و همینطور احتیاج به پیوست های اجتماعی دارد، یعنی یک عقبه های 
اجتماعی می خواهد که امکان چنین اقدامی محقق شود. اگر این اتفاق افتاد، آغاز تعارض های اجتماعی است. یعنی اینطور نیست بتوانید مسجد 
را محور کنید و با ساختار دولت مدرن درگیر نشوید. بی تردید به تعارضات اجتماعی کشانده می شوید و تا شما رخنه پوش هستید دستتان را هم 
می بوسند ولی اگر بناشد شما جای احزاب سیاسی را بگیرید و با پیوست های علمی و اجتماعی که برای مسجد درست می کنید یک شبکه عهده دار 
ساماندهی مردم بشوید، به تعبیر دیگر بشوید امام محله، بالفاصله با استاندار و فرماندار و نمایندهای آنها و کال ساختار دولت مدرن درگیر می شوید. 
بنابراین اگر این فکر را نکنیم که گسترش فعالیت مسجد و محور شدن مسجد، منتهی می شود به یک تعارضاتی. مثل اینکه شما فرض کنید اگر 
می خواهید ولی فقیه در جامعه داشته باشید، حتما با دولت مدرن درگیر می شوید، باید یک جایی بیایید اختیاراتی را از آنها بگیرید به حاکم بدهید. که 
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ما در قانون اساسی این کار را کردیم، اگر این کار را در قانون اساسی نکرده بودیم و می خواستیم این اختیارات را به یک مرجع تقلید بدهیم حتما 
با ما جنگ می کردند..... اگر مسجد واقعاً تبدیل به شبکه مساجد شود و بخواهد یک اقدامات فعال و مؤثری بکند که بخواهد بشود امامت مسجد، 
مطمئن باشید چالش با دولت مدرن ایجاد می شود، به تدریج باید ساختار اجتماعی مدرن را به نحوی به نفع مسجد تغییر بدهیم. این کار دراز مدت 
است و کار خیلی خوبی است. مثل اینکه اگر می خواهید اقامه نماز در منزل کنید، واقعاً اقامه یعنی به تدریج سبک زندگی عوض شود، اگر اقامه 
شد. نمی شود کسی در فضای مدرن زندگی کند و نماز را هم اقامه کند. مسجد اگر می خواهد بشود محور تحرکات اجتماعی، حتما با ساز و کارهای 
مدرن که برای جامعه سازی تعبیه شده است چالش پیدا می کند و برای این چالش بزرگ باید یک فکر اساسی کرد که به نفع مساجد ]باشد.[ این 
چالش بدون تعارض غیر معقول و بدون خشونت غیر معقول، به نفع مسجد و فعالیت های مسجد و گسترش اختیارات مسجد، ]باز تعریف[ اختیارات 

نهادهای دیگر، سازماندهی شود. 
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حجةاألسالم و المسلمین نظافت

امامت میانی بازوی اجرایی امامت عامه
روح حاکم بر جامعه ی اسالمی و کاًل آن پیکره ی واحدش سیستم امامت است. یعنی انسجام جامعه ی اسالمی این است که آحاد جامعه یک 
ّم« یعنی َقَصَد. مجموعه ی آدم ها که یک مقصد دارند و یک رهبری دارند نظام 

أ
ّما
أ
مقصد و هدف مشترکی دارند و این ها یک امامی دارند. اصاًل »ا

(((» ً
ماما
ً
ماما اِس اإِ

َك ِلل�فَّ
ُ
اِعل �ي �ج

ّ
ِ
اِس اإِا�ف

َك ِلل�فَّ
ُ
اِعل �ي �ج

ّ
ِ
امت و امامت را تشکیل می دهند و خود انبیاء هم در مقام اجراء امام بودند »ا�ف

بنابراین همه اش به نظر من امامت است یعنی اسالم در مقام زندگی اجتماعی و سیاسی بدون امامت اصاًل تحقق پیدا نمی کند. حتی امامت 
منصوص هم همین جوری است. یعنی آن امامی هم که خدای متعال تعیین کرده مثل امیرالمؤمنین، مثل امام صادق علیهما السالم، این ها باز به 
تنهایی که کارها را انجام نمی دهند، بازو می خواهند، یار می خواهند. ... خدای متعال وقتی بحث عدالت را مطرح می کند نمی گوید انبیاء مجری عدالت 
هستند، می گویند مردم مجری عدالت هستند »لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط«))) انبیاء می آیند عدالت خواه تربیت می کنند ولی انبیاء به تنهایی نمی توانند 
عدالت را اجرا بکنند. فلذا بهترین ائمه و امامان و رهبران با بهترین برنامه ها وقتی در مقام اجراء عوامل ساخته شده و درستی ندارند کم می آورند. 

امیرالمؤمنین به نظرم در خطبه ی بیست و هفت نهج البالغه هست که بعد از این که سپاه معاویه به شهر انبار حمله کردند و غارت کردند، 
حضرت مردم را جمع کردند و خطبه ی حماسی و تحریک آمیزی و سودمندانه و دردمندانه ای ایراد کردند آن  جا حضرت می نالند و گله می کنند، 

1. بقره/124
2. حدید/25
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« نظریات خوب من را فاسد کردید با  ِ ��ف
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می گویند شما کار را به جایی رساندید، بله یک تعبیرشان این است که »ا

کمک نکردن و سرپیچی کردن. 
یعنی این قدر می گوییم برنامه ی خوب، برنامه ی خوب، وقتی مجری کف میدان یار نباشد، حضرت می گوید فاسد شد. حاال فاسد شد یعنی چی؟ 
یعنی در عمل خوب از کار درنیامد، بد اجرایی اش کردید. ... در جمهوری اسالمی شما می بینید قشنگ ترین حرف ها را خود آقا می زند ولی از جانب 
بقیه اجرا نیست، آن بازوها ضعیف هستند. حاال در باب مسائل فرهنگی این هم همین جور است. ائمه ی جماعات امام هستند و باید رهبری کنند.

وسازی برای نظام اسالمی مسجد، محل نیر

مسجدی ها جوری تربیت بشوند که در هرجای نظام اسالمی قرار گرفتند بهترین باشند. یعنی مسجد محل تحویل دادن نیرو به اجتماع باشد، 
نه از جنبه ی تخصصی، بلکه از جنبه ی تعهد و دیانت و جنبه های علوم انسانی. از این جهت مسجد این قوت را به نیروهایش می دهد. هرجایی که 
نظام اسالمی کم می آورد به کمکش بیاید یا هرجا نظام اسالمی کوتاهی می کند مسجدی ها بسیج می شوند انجام می دهند. اگر مردم مسجدی 
بروند در استانداری بنشینند بگویند استاندار باید بیاید، حضرت آقا این جوری گفتند پس چرا انجام نمی دهید؟ پس می توانند مطالبه کنند. ... به نظر من 
مساجد بازوی ولی فقیه برای مطالبه هستند، یعنی مساجد حلقه ی وصل هستند با رهبری. هم چنان که رهبری مداخله ی مستقیم نمی کنند مساجد 
هم مداخله ی مستقیم نمی کنند ولی مطالبه می کنند، ولی کمک می کنند، ولی نیرو تحویل می دهند. یعنی می شود گفت سه  کار: برای بیرون نیرو 

تحویل دادن، کمک کردن، مطالبه کردن. 

وم تربیت در میدان بجای آموزش تئوریک لز

اگر امام جماعتی تقدس  خیالی درست بکند و مردم دست شان را ببوسند بعد عیادت مردم نرود معنویت را به مردم یاد نداده و آنها را تربیت 
نکرده است. او وقتی می رود سر می زند دارد مردم را تربیت می کند که آقا این جوری باید باشید. وقتی می رود مجلس ازدواج کسی شرکت می کند، 
وقتی برای خانه سازی یک کسی می روند کمک می کنند و این خدمات اجتماعی را انجام می دهد. امام جماعت همه را باید بسیج بکند که به کمک 
همدیگر بروند، هم چنان که به کمک سیل و زلزله و این ها در شهرهای دیگر می روند در محله ی خودشان هم باید مردم را بسیج کنند که همه 

هوای هم را داشته باشند و اینگونه آن تربیت اتفاق می افتد. 
تربیت به نظر من پای سخنرانی اتفاق نمی افتد، تربیت در میدان اتفاق می افتد. وقتی خدا خواست موسی را تربیت کند و درحقیقت یک چیزهایی 
را سمعی بصری به موسی یاد بدهد گفت برو معلم ات را پیدا کن. موسی بار سفر بست و با یوشع بن نون حرکت کردند تا خضر را پیدا کرد. وقتی  
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بنیاد جامعه پردازی هدایت

ًدا«))) ببینید خیلی زیبا است، می گوید دنبالت راه بیفتم تا از آن  ْ ْم�تَ ُرسش
ّ
ًداِ ْ ْم�تَ ُرسش
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ّ
َعِل �ف �تُ
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� ا

َ
ُعَك َعل �جِ

�تَّ
َ

�ف 
أَ
� ا

َ
ُعَك َعل �جِ

�تَّ
أَ
َهْل ا
أ
خضر را پیدا کرد موسی به خضر گفت: »َهْل ا

رشدهایی که خدا به تو یاد داده تو به من یاد بدهی؟ نمی گوید حرفت را بزن می خواهم بروم، می گوید دنبالت راه بیفتم. یعنی وقتی مردم دنبال 
امام جماعت راه می افتند، در میدان یاد می گیرند. کما این که در جبهه در میدان عمل بچه ها تربیت شدند. اگر این میدان نباشد سخنرانی تأثیرش 
بسیار کم است ولی آن حرفی که باالی منبر می زند اگر در میدان ببینند همان را عمل کرده، حرف او اوقع فی النفوس می شود و  آن تربیت اتفاق 
می افتد. کما این که پدر و مادر هم همین جوری هستند، واقعاً پدر و مادرها برای بچه های شان منبر می روند؟ خیر. بلکه دارند زندگی می کنند و با 

زندگی کردن شان یا خوب تربیت می کنند یا بد تربیت می کنند.

نصب امامان با مالک مقبولیت عمومی

سیستم حضرت امام این جوری بودند مطلع بودند که فالن بزرگوار در یک شهر دارد خوب عمل می کند اتفاقاً او را منصوب می کردند. امام هیچ 
سابقه ای نداشتند، یعنی نمایندگان ولی فقیه را که منصوب کردند یا مثاًل آقای بروجردی افرادی را منصوب می کردند، این ها این جوری نبوده که 
چهره به چهره، نفس به نفس با این ها مرتبط بودند. او ساخته شده بوده در سیستم تربیتی اسالم، بعد تعّین پیدا کرد. بعد دیدند خوب عمل می کند 

امضاء کردند. گاهی هم خودشان نصب کردند. مثل این که مثاًل مرحوم بهشتی را فرستادند آلمان بروند آن جا اقامه کنند و کار انجام بدهند. 
پس فرقی نمی کند که چه نصب شود و چه اینکه تعّیناً این کار را انجام بدهد. آن شخص نصب که می شود قطعاً باید یک قابلیت هایی را داشته 
باشد و قطعاً یک قابلیت هایی دارد که امضاء می کنند. ولذا خیلی از افراد بودند این ها تعّیناً یک کارهایی را انجام می دادند ولی نظام نیامده پای کار 

آن ها؛ چون دیده که نمی تواند امضایش را بیاورد پای کار رفتارهای او. 
خب حاال این کسی که تعیینی یا تعّینی در یک محله ای این بار را برمی دارد، آیا این می خواهد کالنتری محله باشد؟ آیا این می خواهد مثاًل 
همه ی کارها را انجام بدهد؟ درحالی که این جوری نیست به نظر ما. یعنی یک تقسیم کاری اتفاق می افتد، امام جماعت محل یک رابطه ی تعاملی 
مثبتی با اقشار گوناگون جامعه دارد. از دل این مسجد البته سرهنگ خوبی برای آینده بیرون می آید، وزیر خوبی و تاجر خوبی برای آینده بیرون 

می آید. »عباداهلل الصالحین« در بخش های گوناگون باید از مسجد بیرون بیاید.

نکاتی در مورد سند ملی مسجد

م �ا�أ�«))). امام جماعتی که تربیت نشده کار را خراب می کند. کار خراب شود  �ت کم و ا�ف �اوَی �ج
ُ
م �ا�أ�ا�ف ا �ت کم و ا�ف �اوَی �ج
ُ
ر�يد ا�ف ا

ُ
د ا ر�ي
ُ
امیرالمومنین علی علیه السالم می فرمایند: »ا

سندتان می رود روی هوا. ... برای الزاماتش هم باید فکر کرد. سند به تنهایی دردی را دوا نمی کند. اگر آقای رئیسی می خواهد آن را ابالغ کند باید 

1. کهف/66
2. نهج البالغه، خطبه 121
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ثمین )خالصه آراء هیات امنا ء در مورد مسائل مختلف مسجد(

بودجه کافی برای تربیت اختصاص بدهد و بهاء بدهند به چنین افرادی. اگر امام جماعتی بخواهد مفید و موثر باشد باید بتواند هیچ کاری نداشته 
باشد. اول باید مسجد تراز درست کنیم، الگو نشان بدهیم که بقیه مسجدها تالش کنند خودشان را به آن نزدیک کنند. باید در شهرها مسجدهای 

تراز را دانه به دانه تکثیر کنیم.
نکته بعد: روایت داریم »لکل شیئ آفة«))). چیز خوب را می گویند آفت دارد واال چیز بد که سراپا آفت است. طرح های خوب را اگر از اول آفتش 
را پیش بینی نکنیم، وسط کار باز خراب می شود. مثالی بزنم. چند شب پیش رفتم مسجد محله ام. مشهد هم مرکز رسیدگی به امور مساجد دارد. 
دیدم از نهادی آمدند و می خواهند امام جماعت چهل ساله که مجانا نماز می خوانده و من بخاطر ارادتی که به ایشان دارم از راه طوالنی تری می روم 
آنجا را بردارند و آقای دیگری که مقبولیت ندارد و مردم نمی شناسند را از جای دیگری بیاورند اینجا. بعد آن شخص از مرکز رسیدگی به امور مساجد 
صحبت می کرد که نظام نظام والئی است. حضرت آقا فرمودند: امام جماعت مدیر مسجد است. ما باید کسی را بگذاریم که بتواند اعمال نظرات 
کند و مدیر مسجد باشد. ایشان هم پیر شده است. اینها را در حالی می گفتند که ایشان هم نشسته بود، که نشان می دهد آن سخنگو بی ادب بود.
مردم هم شورش کردند و اینها را بیرون کردند از آنجا. فردایش آمدند منزل ما که شما در این محل هستید. من هم گفتم: حفظت شیئا و غابت 

عنک اشیاٌء. خود حضرت آقا مگر همین جوری عزل و نصب می کنند؟ پادگانی نمی شود اداره کرد. 
به شدت هم سیاست زده اند که آدم های خودشان را در مساجد بچینند. امام جماعت نباید تاکید کند بر کاندیدای خاص. این ظرافت ها آموزش 

و انتقال تجربه می خواهد. اینها به همین راحتی نیست.
االن می فرمایید آیا مثل ترکیه باشد یا نباشد؟ این بحث مبنایی است. آیا حکومتی اداره شود یا مردمی؟ اگر مردمی است ظرافت دارد. اگر پول 

امام جماعت را مردم می دهند، این امام جماعت چقدر باید قوی باشد که هم پول بگیرد هم تحت تأثیر آنها قرار نگیرد؟ این هنر می خواهد.
مثال در مشهد داریم شخصی که مسجد می سازد می گوید بسیج نباید باشد، عکس هم نباید بگذارید، فقط مسجد. بانی اثرگذار است. اگر 

می خواهید مردمی باشد مالحظاتی دارد. اگر حکومتی باشد گرفتاری های دیگری دارد. پس قبل از انجام باید آفت هایش را پیش بینی کنیم. 

1. نهج الفصاحة، ح 2255
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