
خربگزاری شبستان:   در مسجد اسالمی، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندگی پاک و 
خردمندانه و سامل، در هم می آمیزد و فرد و جامعه را به طراز اسالمی آن نزدیک می کند. مسجد، 
مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه ی مکتب اسالم است.
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پدید آوردن هویتی به نام مسجد، نخست در قبا و سپس در 
مدینه، در شامر زیباترین و پرمغزترین ابتکارهای اسالم در 
آغاز تشکیل جامعه  اسالمی است: خانه  خدا و خانه  مردم؛

مسجد باید رابطه ی خود را با جوانانی که ازدواج میکنند، با کسانی که به موفقیتهای علمی و اجتامعی 
و هرنی و ورزشی دست می یابند، با صاحب هّمتانی که کمک به دیگران را   وجهه  همت میسازند، با 
غمدیدگانی که غمگساری می جویند، و حتی با نوزادانی که متولد میشوند، برقرار و مستحکم کند.

هم اکنون با وجود ده ها هزار مسجد در کشور، 
جای هزاران مسجد دیگر در روستاها، شهرها، 
شهرکها و مجتمع های مسکونی خالی است.

عمران مساجد و 
پرداخنت به آرایه های 
معنوی و ظاهری 

آن، وظیفه ی همگان 
است و هر کسی به 
اندازه   توان و همت 

باید  در آن سهیم گردد. 
مردم، شهرداری ها و 

دستگاههای دولتی هر 
یک در آن باید سهمی 

ایفاء کنند.

 پخش صداهای 
آزاردهنده بویژه در 
شب و هنگام آسایش 
مردم، کاری ناروا و در 
مواردی خالف رشع 
است. تنها صدائی که 
باید از مسجد در فضا 
طنین بیفکند بانگ 

اذان با صوت خوش و 
دلنواز است.

دسرتسی آسان به مسجد، نیاز رضوری مؤمنان 
و جوانان ما است. مسجد باید در هر منطقه و 

محل؛ مأمن و مایه  خیر و برکت باشد .

خانه  خدا و خانه  مردم!

نبایدهای مسجدسهم ما از مسجد

ارتباط مسجد با جوانان

مایه خیر   و برکتهزاران مسجد دیگر

پذیرش این مسئله که وجود مساجد گنبدها مناره ها در بافت یک شهر منی تواند به معنای اسالمی بودن 
آن شهر باشد این امر را بدیهی می سازد که باید در عنارص و مولفه های دیگری که نه تنها کالبد بلکه روح و 

هویت شهرها را می سازند به دنبال نشانه هایی از زیست مسلامنان و الگوهای یک شهر اسالمی بود.

الگوی حقیقی یک شهر اسالمی

روز جهانی مسجد خربگزاری شبستان

اینفوگرافی از:
مهدی دل روشن

گروه چندرسانه ای

برگرفته از بیانات رهربی در اجالس نوزدهم مناز


