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 بسمه تعالی

 مقدمه:

تقدیم به کسانی که خداوند آنان را دلبسته مسجدکرده است و تحقیق کارکردهای مسجد را بر 

 خود الزم دانسته

 و تحلیلزمینه هر رقمی است   9تا  0و خارج نیست حرف  82 هر سخنی بگوییم ازچنانچه  

 آداب و احکام موضوع و اقتصاد و والیت و سیاست  مبنای و زیرساخت مسجد کارکردهای تبیین

هیچ مشکلی بدون مسجد در جامعه اسالمی حل )است  اسالمی فرهنگ در آخرت و دنیا جامع و

مد و اگر مشکلی پیش آ خوریمبه مشکلی بر نمی و اگر اتو البیوت من ابوابها برویم  (نمی شود

آتو البیوت من ظهورها شده است بی جهت نیست که برخی از ارگانهای مسجدی به جای اینکه 

 خدمتی به مسجد کنند مشکلی برای مسجد ایجاد کرده اند 

و با است  خاص علوم و فنون کارکردهای مختلف و متضاد ودارای مسجد میان رشته ای است و 

را حل آن  راهاگر مشکلی پیش آمد است که  بگونه ای مقایسه نیست مسجدمعارف دیگر قابل 

 جستجو کرد.خود مسجد  درباید 

شریعت مداری و  که است پازلی و جدول مسجد چنانچه هر علم و فنی جدول و شبکه دارد

تعریف شده و روی گردانی از مسجد  آن حتی والیت، نماز، قرآن در آداب و احکام، معارف

دول و گسستگی جامعه و شریعت گریزی، افراط و تفریط آور است. اعراض از خروج از ج

 مسجد، زاویه گرفتن از صراط مستقیم و اولین قدم هر گمراهی است.

که محققان و دانش پژوهان بتوانند ای تقدیم می کنیم سعی می کنیم جدول مسجد را بگونهلذا 

 همه کارکردهای مسجد را از آن جدول استخراج کنند و اگر کمبودی داشت خود جبران کنند 

هدف مهارت و کارشناسی و تجربه و مهارت افزایی است چنانچه امروزه آموزشها بر اساس نیاز 

 و بورسیه سازی است و تربیت طالب بر آن اساس تعریف می شود

 ته:چند نک

 انسان  شناسی مقدمه معبد شناسی و عبادت شناسی است .1

 نیست است و یا مغایر روایات و آیاتمضمون شود  می تقدیم آنچه .8
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  استعلوم اسالمی و دانش های دیگر فن و صنعت ، اسالمدر اصطالح علم  .3

 دینداری معیار است نه دین دانی  .4

 و سوال تبلیغ در ائمه و انبیا شیوه آید می دست به قرآن در قل مرتبه 300 از بیش .5

 نشد متکلم نه است جواب

مسجدالحرام مصداق بارز و قبله مساجد با تعبیری همچون کعبه و بیت آمده و آداب آن  .6

 زیارت حج اعتکاف و عمره است

المنافع اند توهین به هر یک تخریب همه مساجد است و  مشترکو مسجدالحرام مساجد  .7

و نباید تعظیم مسجدی  (مساجدالبتعظیم  )انما امرنادفاع از همه و تعظیم همه واجب است 

یتتبع  ال و)است و گزینشی نیست  سنخیک  ازتوهین به دیگری شود و احکام آن 

 (مساجدال

 بیشتری داردفقط نماز در مسجدالحرام و مسجد النبی ثواب 

 ساخت مسجد الحرامی دیگر جایز نیست اما ساخت مسجد در هر مکانی جایز است  .2

 توهین به مسجد کمتر از توهین به قرآن و عترت نیست  .9

اهل مسجد اند لذا مقبره و مشهد ائمه اطهار احکام و آداب مسجد دارد  ،بیت مسجد و ائمه .10

 و افضل المساجد است نه افضل از مساجد

 صوصاً در مسجد و نماز توقیفی اند و نمی شود کم و زیاد کرد مستحبات خ

است  (استعمار داخلی)بدعت به جای سنت ها هزاران تطهیر نکردن مسجد سبب گسترش  .11

 که زمینه استعمار خارجی است

 مسجد: سیمای 

 است آسمان و زمین اتصال نقطه زمین، اهل پناهگاه آخرین و خانه اولین مسجد

 ( و8)لیتبشبش (، خوشحال 1) فاوحی اهلل تعالی الیها گرفته مورد وحی قرار و با شعور مسجد

 کنند. می شکایت و از بعضی داده شهادت به نفع افرادی ( می شود؛4یَحِنُّونَ - 3)لینزوی ناراحت

                                                            
     342 ص 20ج     . بحاراألنوار 1

  320ص ، 20 ج(       بیروت - ط) األنوار . بحار 8

 364 ص ،23 ج االنوار، . بحار 3

 23: ص ،14 ج ،(بیروت - ط) األنوار . بحار 4
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 انسان حالت نزدیکترین و خضوع باالترین و و سجود بهترین عبادت سجده گرچه مسجد محل

 فراری و گناه را مثل برگ می ریزد. ولی فقط دارالسجده و دارالعباده وخدا؛ شیطان را  به

 دارالتکلیف نیست؛

دارالزیاره است. خودش مقدس و نامش در قرآن و روایات با عظمت دار التشریف، دار الضیافه و  

انسان بوده و بهتر از سجده می باشد.  خود و خالق آن خدمت به خلق، به و خدمت 1ذکر شده

 در هر منطقه ای اعالن عبودیت خداستوجودش 

 است.  داراالماره نیست، دارالوالیه

واجب نیست ضروری است. اجباری نیست، اختیاری است. ادب سازی است نه ادب کردن. 

 حاکم است نه محکوم.

معبود بلکه برای رشد عابدان از هر جنس و  و عکس و عبادت برای مجسمه موزه معبدی است نه

 « وُضِعَ للنّاس»قشری در طول تاریخ. 

 است. رهبری از اطاعت و فرهنگی استقالل و دینی اطاعت نماد آبادانی آن،

 واسطه بین مبدا و معاد. مسجد نیاز امروز، پشتوانه فردا 

 طالب )خدمات متقابل حوزه و مسجد( مرجعو  مصدر

)موضوعیت دارد نه طریقیت. مرکب راه و فقط مبدا و مقصد سفرهای زمینی و آسمانی  است نه 

) 

 سکوت در مسجد دشمن را هراسان و و مثل حضور در جبهه، نظام از پشتیبانی مسجد در حضور

 فریاد علیه ظلم و ظالم است کمتر از

 اسالم است.یعنی اهل اهلل و محبوب خدا و التزام عملی به اهل مسجد بودن 

 شرط مصرف کنندگان زکات است و مصداق بارز فی سبیل اهلل است

مرافق ثابت مسجد )نور، آب، سبزه( و متغیر بستگی به کارکردهای آن در شرایط مختلف دارد نه 

  تشخیص هیئت امنا

                                                            
        352       73 ج األنوار مُسَیْجِدا ، بحار الْمَسْجِدُ ... یُسَمَّى ال...   عَلِیٌّ قَالَ قَالَ  آبَائِهِ عَنْ  جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى عَنْ   -  12هلل ، جن/ المساجدَ أنّ و.  1
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) آتش  سازمانها ستاز  موفق تر مسجد، سازماندهی خدمات حوادث مترقبه و غیر مترقبهدر  

 امداد و نجات و اورژانس(نشانی 

هر دو موفق )نه به خود( کند  ترغیب مسجد به را مردم  سیما و صدا اگر ملی است رسانه مسجد

 و اال صدا و سیما ضرار است. است

،مرکز قیام های انبیاء و اولیاء است؛ قوام مردم به مسجد «1مثابة للناس»  مردم گاه مسجد قرار

دهد و هم به پا  می انگیزه مردم دفاع کرده و هم مبارزه می کند، هم، هم از «8للناس قیاماً»است 

 می کند« 3للعالمین هُدیً»می دارد هم به استقامت، و هدایت 

مَیْمُونٌ » اند مبارک آن اهالی و «5حوله بارکنا» مبارک اطرافش و «4مبارکه ببکه» مبارک مسجد 

ارتباط با مسجد ذکر و هوشیاری و متارکه مسجد  و 7و برکاتی دارد، اهلش اهل هر خیری« 6أَهْلُهَا

 ؛ )الغفله ترکک المسجد( و فرار کردن و فراری دادن،  نفاق است2غفلت و مبدا هر گمراهی است

ولی  ،است در هر لحظه از روز و شب اقشار همه تربیت محل محل اصالح همه امور مردم و 

محل تربیت کودکان است  جوانان؛ هباشگا نیست؛ محل تجربه جوانی است نه سالمندان سرای

داشته بلکه زنان همانند مردان بلکه بیشترین  مردان به نیست. ، نه اختصاص ولی مهد کودکان

 آداب و فضائل را دارند.

و نسبت جمعیتی  9اند یکسان )معتکفین( با تازه وارد )باد( و سابق و الحق ساکن غنی، و فقیر 

 حاضران مسجد از عالئم موفقیت مسجد است.

ری است نه دین محل فهمیدن است نه فهماندن؛ تربیت نه آموزش، تمام دین نه بعض آن؛ دیندا

 دانی؛

                                                            
 185. بقره/ 1

 97. مائده/ 8

 96. آل عمران/ 3

 96. آل عمران/ 4

 1. اسراء/ 5

     355 ص    3 ج    الوسائل مستدرک.  6

 34، ص: 1 ، جعوالی اللئالی -فِی الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ کُلَّ خَیْر    یُصَلِّی  رَأَیْتُمُوهُ  مَنْ  :. وَ قَالَ  7

     114/ 75 الْغَفْلَةُ تَرْکُکَ الْمَسْجِدَ بحار األنوار ج . قال موالنا الحسن  2

 85حج/.  9
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 بهترین سبک زندگی است نه سبک کردن زندگی.

و و گرچه اسم مقدس و افراد  نیست مسجد است ضرار آنچه و نیست ضرار آنچه مسجد است،

 عملکرد چون نگفتند ضرار مسجدی هیچ غیر مسجد نساختند و به  ائمه کار مقدس باشد؛ و

 دارند.  یکسان

 سقف دارای یا سقف سنی، بدون یا شیعه خمینی یا باشد شاه آن جدید سازنده و قدیم بین فرقی

رمضان  باشد، ماه نداشته یا باشد داشته جماعت شلوغ، یا خلوت دور، یا نزدیک ساده یا مجهز

 ها، نیست؛  ماه سایر یا باشد

ارزش و فضیلت کوچک آن کمتر از بزرگ نیست. و حضور و خدمت به کوچک آن فضیلتی 

 بزرگ است.

 فاصله بین دو مسجد تعریف نشده است 

 است مواج (تعطیالت) آرامش در و ساکت بحرانها در

 .باشد حرام نرفتن، بسا چه مستحب آن در حضور

زمان فضائل مسجد در  بیانظلم،  تایید نه بوده حق از دفاع ظالمان، مساجد در  ائمه حضور

 .بوده است سبّ امیرالمومنین امامت دیگران و

قبائل بدون حق وتو، کنفرانسی بدون وابستگی، میلیونها شعبه در سراسر  همه برای مللی سازمان

 جهان دارد. 

 مجلسی است با حضور همه بطور یکسان. محور حق و باطل بوده و خواهد بود. 

 و گسترش و نشر تمام دین  حفظ دیندین،  تبلیغ ترین جامع

 است بیزار مسجد در حضور از ولی است ریا اهل منافق اینکه با

تدبر، عمل و قرآن آیین نامه اجرائی مسجد و مسجد جایگاه حفاظت، قرائت، مقابله، تبیین، تفهیم، 

 « المساجد فلیحبّ القرآن أحبّ من» نشر قرآن است.

آالم و خستگی مسجد پادگان منتظران، دانشگاه علوم انسانی و کاربردی و بیمارستانی است برای 

 امراض و روانی و بهداشتی.و 
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 یاغیان است و باغیان دادگاه منافقین و بازداشتگاه شیطان و ندامتگاه

 ندارد مرخصی و معافیت مسجد

 . هیچ کاری ثواب مسجد رفتن را ندارد

 هیچ عملی جبران مسجد رفتن را نمی کند. مسجد رفتن قضا و جبرانی ندارد لذا

  دارد بیشتری ثواب و ارزش باشد داشته بیشتری مقدمات حضور هرچه

 باشد دور گرچه و خواهد نمی استطاعت مسجد در حضور

 کفایی واجب نه عینی مستحب مسجد به رفتن

 تطهیر و تعمیر مسجد:

 امتیاز و بود خواهد و بوده اولیاء و انبیاء سیره تعهد، افتخار، است. همیشگی و نسبی مسجد تطهیر

 است صالح حاکم

 نداشته زائر اگر حتی افتخار. هم است وظیفه هم است، تر ضروری بلکه تعمیر مثل مسجد تطهیر

 شود محسوب توهین آن ترک اگر خصوصا باشد

 کردن دار جاذبه و غبارروبی و وری بهره و تجهیز نگهداری و تاسیس تطهیر، شامل مسجد تطهیر

 است. 

شرطی پیش بدون  حفظ و تعمیر و دفاع از آن، تطهیر و ولی ساخت آن در  شرایطی واجب،

 است. واجب

. 8آخرتند، و مانعین آن اظلم و مشمول خزی در دنیا و عذاب «1لم یخش اال اهلل»امتیاز عامرین آن 

 هم حرام است  قصد تخریب آن بدون ولی است ارزشمند ساخت قصد

 تاریخ مسجد:

 خاتم تا آدم از ها و قیامها بعثت ادامه و تا بعد از حشر ادامه دارد. شروع و 1قبل از خلقت آدم 

 نشود.  منحرف تا تثبیت وقایع و مسجد بوده و محل ثبت  االوصیا
                                                            

 12. توبه/ 1

 114. بقره/ 8
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 جاذبه فرهنگی ترین میراث و حفظ تاریخ در مسجد و مساجد تاریخی صادق ترین مورخ است. 

 دار ترین سیاحتگاه  روحی، است.

 جامعه اسالمی بدور از مسجد یا بدون آن  مقاومتی ندارد

 کلمه زیارت در مسجد: 

اطالق  و بعد به زیارت انبیاء و ائمه  8کلمه زیارت، حج و عمره  نخست در مسجد بکار رفته

 شده است.

( و محل زیارت بندگان خاصش )انبیاء و ائمه گرچه مسجد مهمان خانه و مزار خداوند است

 و مومنین هم است.

 و دادن هدیه دعوت، در مزور و زائر، عقل شرط است و مقدماتی چون بدرقه، استقبال، لیاقت،

زیارت زائر و راجح است.  جایز اجرت و وصیت و و نیابتکمک به زائر  صله گرفتن دارد و

 کامل نمی شود مگر خدمت به مزور؛ و از آداب مزور اکرام زائر است.

 واکنش ها: مرکز مسجد

)و گرچه و صدا و جنجال  ها است. بدی علیه فریاد و  عمران ،و آرامش در مسجد سکوت

  است. بهتر آهسته صلوات و دعا(

به سقیفه نمی رفت و اگر فرماندهی از مسجد به داراالماره نمی رفت، واقعه اگر شورا از مسجد 

 در نتوان که کربال پیش نمی آمد لذا فرهنگ عاشورا در غیر مسجد معنی ندارد. ) امام حسینی

 نارواست( باشد محور آن در حسین امام نتوان که مسجدی و کرد مطرح مسجد

 مسجد و پیامبران:

و ساخت و خدمت به مسجد افتخار آنان بوده است و بیشترین عمر  انبیاء مسجد زادگاه، مدفن

و  له( حل ما مسجده من له احل اند )وگذرانده اند و مفتخر به اهل مسجدخود را در مسجد 

                                                                                                                                                                                                           
 18: ص ،11 ج الشیعة، . وسائل 1

     77     بحاراألنوار - الزَّائِر یُکْرِمَ أَنْ الْمَزُورِ عَلَى حَقٌّ بَیْتِی فِی زَارَنِی ثُمَّ بَیْتِهِ فِی تَطَهَّرَ لِعَبْدٍ فَطُوبَى الْمَسَاجِدُ الْأَرْضِ فِی بُیُوتِی أَنَّ التَّوْرَاةِ فِی مَکْتُوبٌ قَالَ أَنَّهُ  الصَّادِقِ . عَنِ 8
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فتح مسجدالحرام بود امروزه اگر پنج کشور اطراف مسجداالقصی را به ما بدهند  آرزوی پیامبر

 کست خورده ایم.ولی مسجداالقصی را ندهند ش

 وقف مسجد:

بارزترین مصداق و از موقوفات عامه و فک الملک  است. کارکردهای متضاد داشته و احکام آن  

کند و  می مدیریت را امور همهمسجد تولیت ندارد و  مدیریت و قابل تغییر و تعویض نیست لذا

 باشد( داشته تولیت تواند می مسجد موقوفات) 1اند مسجد خادم همگان حتی پیامبران

 سبب تجهیزات بر بانی اسم تغییر اسم مسجد جایز نیست چون جزء مسجد نیست. و نوشتن

مثل: مقدس، یا حسینیه یا مجتمع اگر وهن مسجد کلماتی به مسجد  اضافه کردنمی شود.  تشویق

 باشد جایز نیست مسجد معرِّف است نه معرَّف

حسینیه یک درصد ثواب مسجد را ندارد اگر وبال ندارد لذا مصلی و  مشابه جایگزین و مسجد

مسجد رفتن با هیچ عملی مقایسه نشده است.  ندارد. بدیل ائمه و انبیا و قرآن نباشد؛ همانند

 است نشده داده قرار رفتن مسجد جای به واجبی کار هیچ

 پذیرد.  نمی واقف و بانیموسس،  از را شرط مغایر با مسجدیت

مسجد، دلیل جامعیت دین و  عنوان ولی یکسان است فرهنگی مجتمع و جامع مسجدبنای گرچه 

است و سلطه  فرهنگی تشطت بر دلیل مجتمع فرهنگیاسم  فرهنگ ساز و سلطه سوز است و

 پذیر و فرهنگ سوز است و  فضیلتی بر اماکن دیگر ندارد 

دمه؛ اگر استفاده نشود ( نه طریقیت و مق گرچه ازآن مستحب و موضوعیت دارد )و آن ساخت

 و وقف نبود آن مظهر بی دینی باشد و ساخت آن مصداق شعائر باشد، واجب می شود؛ چنانچه با

 واجب می شود. قسم و وصیت و نذر

  است الصالحات باقیات باالترین ارث، وصیت، نذر و وقف، هزینه و ساخت مسجد بهترین

 احکام:

 هیئت امنا حتی احکام دیگر استاحکام و قوانین مسجد ثابت و حاکم بر مصوبات دولت و 
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 ازاموال بهداشتی سرویس حتی  خانه وضو مگر نیست جایز مسجد مرافق در  کردن هزینه

 مسجدجداست

معتکف  قدر متیقن از خوابیدن سکونت دائمی است که موجب وهن مسجد است و اال خوابیدن 

 و مسافر مستحب و گاهی واجب است

 در مسجد مکروه نیست بلکه بعنوان تبرک پسندیده است  خوردن

  موعظه و مشورت نه است تفاخر و تکاثر و غیبت دنیا حرف از متیقن قدر

 مسجد در نامه بیع نوشتن ولی است کشیدن جار و کردن بساط فروش و خرید از متیقن قدر

 ازدواج عقد مثل است مبارک

 حضورشان در مسجد ناپسند نیست. اند مراعات اهل که ممیز کودک و دیوانه

 ولی تطهیر آن واجب فوری است. مگر به قصد توهین نیست حرام مسجد شدن نجس 

)مثل گرچه دفن میت جایز نیست اما دفن بانی و خادم در جوار مسجد تشویق و تبلیغ است 

 (مسجد النبی

 ساخت و بوده مسجد عالمت محرابشود  سن و تریبون به تبدیل نباید و مقدس محراب و منبر

 نه جایز بوده نه الزم اگر سبب اشتباه شود حسینیه در آن

است  واجب باشد مسجد به رغبتی بی یا حرمتی بی نرفتن ولی اگر است مستحب مسجد به رفتن

 .چون بعضی آنرا ضروری دین و برخی ضروری فقه می دانند

و تخریب  حرمت هتک نیست چون مسجد و تجهیزات آن جایز برای گری تکدی و اخاذی

 مسجد است 

 حسینیه اال کرد مسجد میشود را و آب انبار پارکینگ و حمام امثال

 حقوقی:

 چگونه می تواند مسجد مردمی باشد در حالیکه حتی فاضالب دولتی است

 هنوز مسجد کم هزینه ترین اماکن عمومی و پر استفاده ترین و پر رونق ترین است 
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 هرچه مبانی و مبادی قانونی ندارد قاچاق حساب می شود لذا مسجد سازی قاچاق است 

 هزینه مسجد جزء مونه است و از خمس نیست

 است و متناسب نبودن مسجد کمک نکردن مردم به مسجد بیشتر به دلیل عدم اعتماد به کارگزاران

 احکام مسجد تابع رای اکثریت نیست تا به رای بگذاریم

 مالی مسجد در جذب بودجه موثر است  نصب تراز

 باشد بنا تجدید از بیشتر تعمیر هزینه نباید ولی ماست فرهنگی میراث مسجد گرچه

 آداب:

 دارد) فی االجر سواء( ارزش هم مسجد از برگشت

  است شری هر زمینه مسجد متارکه و است خیری هر سبب مسجد به عادت

 و تعهد که است مسجد در حضور در مسابقه نیست پست و فامیل و ثروت در ازدواج در کفویت

 میکند زیاد را الفت

  است تربیت و تعادل و نظم ابزار بهترین مسجد به عادت

 اختصاص یابد مسجد آداب و فضایل به ها نوشته و ها کتیبه

 به نباید است کشی لوله و بتن ها ساختمان چون و است جذب سبب گل و سبزه و آبنما و آب

  کرد اکتفا کاشی گل

 نماز و مسجد:

 است موضعه غیر فی و ظلم مسجد غیر در نماز و موضعه فی الشی وضع عدل

 مسجد وقف اما است نماز مسجد در کار اولویت دارد و بهترین ، تحیت ونماز در مسجد گرچه

 است نماز مسجد آداب از باشد. مسجد تحیت توانند می نمازی هر نیست. جایز نماز برای فقط

لذا  نیست آن وقت و نماز به مشروط مسجد به باشد؛ رفتن مسجد در نماز، اقامه آن آداب از نه

از  عبورا توانند می هم حائض و جنب عالوه بر اینکه در غیر وقت نماز می توان به مسجد رفت،

 فضائل آن بهرمند شود.
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است مسجد اگر نماز حی علی خیر العمل  است. مسجد آن فرودگاه است نماز، معراج اگر 

ارزش  برابر تا هزاران را مظروف که است بهترین جایگاه و کارگاه و نمایشگاه آن است. ظرفی

فرادا، هنگام  نماز شود. می چه بسا ضایع مسجد غیر در و اقامه مسجد در نماز واجب می دهد.

 رد واجب نماز همانند مسجد، افضل و غیر در نافله و مستحب منع شده و نماز نماز جماعت،

  متغیر می شود( مستحبی نمازهای نماز واجب با )عظمت است مسجد

 مشورت او با کارها در. نخورد غذا شود، نمی حاضر مسجد در که کسی با انسان است، مستحب

 1.ندهد زن او به و نگیرد زن او از نشود، او همسایه نکند،

 حضور برای نماز تاخیرنه در هر مکانی. و  اعراض از جماعت مسلمین مسجد، در نکردن شرکت

 است پسندیده مسجد در

 ندارد و از صوفیه گرفته شده سند مسجد در خوانی تعقیبات و جمع

 گرچه نماز در مسجد جامع ارزش زیادی دارد اما حضور در مساجد کم رونق اولویت دارد

 جماعت و مسجد:

.  بیشترین امتیاز مسجد نکوهیده و فرادی در مسجد اولی از جماعت بیرون است غیر در جماعت

 جماعت بدلیل وقوع آن در مسجد است.

 خادمان مسجد:

 ین لقب است )نه پیر غالم(خادم و اهل مسجد بودن افتخار است و بهتر

 هیئت امنا تجربه تاریخی، جایگاه فقهی، پشتوانه علمی و ارزش حقوقی ندارد

 مردم استخدمت به مسجد وظیفه و تکلیف همگانی است و خادم وکیل و نائب 

 امامت مسجد:

امامت آن باالترین خدمت به دین و موثرترین الگوی تربیتی و نشانه نظارت عالم بر عابد و معبد 

  کند می برابر هزار دو را نماز عالم است. لذا امامت
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 کارشناس دینی و آزاد شده )محرر( برای مسجد استو روحانی خادم مذهبی  

و مرد، تعادل دهنده بین فقیر و غنی اتصال دهنده نسل گذشته  امام جلو دار امامت واسطه بین زن

و آینده و رابط حاکم و مردم و سفیر بین خلق و خالق، سخنگوی حوائج مردم و واسطه بین ولد 

 و والدین است

امام، کارکردهای مسجد را شناخته و خانه خویش دانسته و بهترین و بیشترین فرصت الزم است 

و مردم را مهمان  ؛باشد خود را مسئول پذیرایی مردم دسترس قرار دهد دررا در اختیار مسجد 

 بداند

و کارکردش  (اشباع نکند)در یک مسجد سه وعده حضور داشته و مردم را تشنه عبادت کرده 

 .باشدتبلیغ همه دین و اتمام نعمت 

امانت دار دین مردم و وکیل و مدافع حقوق مسلمانان و حلقه اتصال بین ضعیف و قوی، ولیّ بی  

 سرپرستان و نصیر ناتوانان است.

درصد مروج و محرک است. جلودار در نماز و  80درصد کنترل عواطف و احساسات، و  20 

، عقل و مشاوره اش، میاندار اقتصاد و عقب دار جامعه اسالمی است. اخالقش، کانون و بسیج 

 کتابخانه و صندوق دار مال و آبروی منطقه خود است.

درصد فعالیتش امام جماعت است ولی تمام وقتش در همزیستی با مردم می باشد؛  10با اینکه  

 گرچه امامت مسجد، دیر ثمر می دهد ولی ارزش ثمراتش از هر کار فرهنگی بیشتر است.

 و نارضایتی، شکست بزرگی است.رضایت از امام باالترین امتیاز 

 قرائت زیبا و رکوع و سجودش منظم و اختصار نمازش با طمانینه و حشمت همراه است. 

کیفیت را در کمیت می داند و عدالت را با رضایت جلب می کند، نه مکروهی را حرام و نه  

 مستحبی را واجب می کند 

 شد.مردم عاشق اویند نه اینکه او به دنبال جذب مردم با

نیست ولی امام مسجد در تعیین مرجع و اطاعت از  تعیین امام مسجد، از طرف حاکم شرط

  رهبری نقش دارد.
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 کند. نمی ایجاد امتیازی ولی است افتخار مسجد امام اینکه با

 امام جماعت باید مرضی مردم باشد اما رضایت امام جماعت شرط است 

 کرد اکتفا نماز وقت به نباید است دکتر بدون درمانگاه و پلیس بدون پاسگاه مثل امام بدون مسجد

 وسط صف و محراب بایستید و با صف اول فاصله داشته باشد.

 سجاده اش مرتب و تمیز و رنگ روشن داشته باشد. 

تا مردم فضیلت درک بسم اهلل را داشته و مسجد آرام  1الحرام دعای استفتاح بخواند بعد از تکبیره

 شود.

 ته است، فقط حمد و سوره در نماز مغربین و صبح الزم است که بلند خوانده شوداصل نماز آهس

 بخواهد عزل تا ندارد نصب به نیاز جماعت امام

 اگر امام جماعت سنی باشد فضیلت آن کمتر از امام جماعت شیعه عادل نیست

  صف

 . است آن بودن متعدد از بهتر صف بودن پر

  است شده آن تسویه و صف به توجه بیشترین جماعت در 

 اذان و اقامه و مکبر: 

 است دادن غلط آدرس و ناشایسته مسجد غیر از اذان و است اذان پایگاه مسجدی هر

 و اذان از بعد دعای و قبل قرآن بلندگو نه نه  کسی حق شکایت از اذان ندارد باشد حنجره با اگر

  اذان دادن طول

 نیست کافی چون نباشد ماموم و امام از غیر گو نیست. موذن و اقامه کافی نواری اذان

 نیست الزم ماموم و امام برای اقامه و اذان تمام شنیدن
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  باشد بین اذان و نماز فاصله اینکه مگر نیست جایز اذان وقت در شدن دور مسجد از

)چون ابهت را  بکشد اضافه یا تکرار یا طول مگر اینکه نیست جایز و اقامه اذان وقت زدن حرف

 می کند(کم 

 بهتر است مکبر از نمازگزاران باشد و کودکان را به اقامه گفتن تشویق کنیم

 مکبر نباشد و اقامه را دیگران بگویند.

 سالی نه باشد پر همیشهباشد.  بسته همیشه آن درب نباشد الزم که بسازیم ای گونه به را مسجد

  مرتبه. چند

 نبریم. را مسجد آبروی مسجد تجهیز برای

 می شوند. خارج سرافراز و وارد زیر به سر

 زن و مسجد:

 باشند مسجد فرعی اماکن در نباید و هستند جامعه از نیمی زنان

 که است شرایطی در زنان حضور آداب ده از بیش و باشد نباید و نبوده پیامبر زمان در پرده 

  باشد نداشته وجود پرده

  دین تمامیت و اسالم موافق نه و است حدیث نه بیتها المراه مسجد

  شد می نشین خانه علی بودند مسجد در زنان اگر

 محل استقرار زنان و پذیرایی و دسترسی به امام کمتر از مردان نباشد. 

فضائل مسجد اختصاص به مردان ندارد. مرد بودن شرط حضور در مسجد نبوده و زن بودن نیز 

 .مانع نیست

 

 اعتکاف، از واقعیت تا بدعت 

  امام و مسجدنمونه موفق 

 مدیریت بحران در مسجد 
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 وحدت امامت و امارت 

 فرهنگ سازی و فرهنگ پذیری داخل و خارج مسجد 

 تعدد یا توسعة مسجد 

  مسجد مردمی و دولت مسجدی 

 نقش معماری مسجد در جذب و هدایت 

 

 

 

 

 

 37731442نمابر :     085 -37737701تلفن :    8طبقه  1قم : دارالشفاء ساختمان 

09181519446 – 09159645123 

www.almasjed.net 

 almasjed@: فضای مجازی


