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 مقدمه

حقا که خالق جهانیان منزلت مسجد را بلند مرتبه گردانیده و آنرا به خود نسبت داده و عمران و آبادسازی آنرا نشانه ایمان شخص 

ب و به اهلل و روز قیامت قرار داده و همچنین رها ساختن و جلوگیری از عمران و آبادی آن را نهایت ظلم و ستم دانسته، و وعده عذا

 را بر اینگونه اعمال قرار را داده است. خواری

پیدا کرده است. بدین سبب مانند  ینمازجماعت، در اسالم و زندگی مسلمان، موقعیت پر اهمیتبعنوان محل انجام روزانه  مسجد

  دیر راهبان و پاتوق بیکاران نیست.

است برای آشکار  کانونیو در حقیقت مسجد نحصر نمی گردد واین را باید دانست که مسجد از دیدگاه اسالم تنها به این مسأله م

 ده است.آمنیز در أحادیث نمودن شعائر اسالم پس با این وضیعت مسجد از محبوبترین مکانها نزد اهلل بشمارمی رود همانگونه که 

 احکام و آدابآن ین جا برخی از ، ما در امی باشدلماً احکام و آدابش هم متعدد اگر مسجد این جاه و منزلت را در اسالم دارد مس

 .بیان خواهیم کرد را

 فهوم مسجد و فضیلت آنم

و به خاک افتادن به نشانه کمال خضوع است و  ینبر زم یشانینهادن پ یبه معنا« د-ج-س»از ماده  ی،در زبان عرب «مسجد»

به « msgď» یعرب یرغ یاه مسجد از واژهمعتقدند کلم ی. برخکنندیاست که در آنجا سجده م ییجا یمسجد، اسم مکان و به معنا

از  یشوجود دارد. در دوره پ یحمس یالداز م یشمربوط به قرن پنجم پ یمحل عبادت گرفته شده است که در متون زبان آرام یمعنا

 یهدر آ« ساجدم»معتقدند کلمه  ی. برخاندکردهیبوده که در آن خدا را عبادت م یاشاره به هر مکان و معبد یکلمه برا یناسالم ا

 1معنا به کار رفته است. ینچهلم سوره حج در هم

 فضیلت نماز در مساجد
شده است و رفتن به مسجدى  یارمسأله سفارش بس ینمستحب است انسان نمازهاى واجب را در مسجد بخواند و در اسالم بر ا

که  ینمسجد را ترک نکنند و با توجّه به ا که نمازگزار ندارد مستحب است و همسایگان مسجد تا عذرى نداشته باشند نماز در

شود براى زنها در صورتى که خود را از نامحرم بخوبى حفظ کنند بهتر  یدر مساجد انجام م اًبر احکام، غالب یو آگاه یاسالم یغاتتبل

                                                 
 .55، ص5ش، ج1168 یم،کلمات القرآن الکر یف یقالتحق ی،مصطفو.  1
 «MASDJID»مدخل  یل، ذ600، 6(، یسیاسالم)انگل یرةالمعارفدا 
 «MASDJID»مدخل  یل، ذ605، 6(، یسینگلاسالم)ا یرةالمعارفدا 
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ندارد واجب است به  است نماز را در مسجد بخوانند و اگر راهى براى یاد گرفتن مسائل اسالمى جز از طریق رفتن به مسجد وجود

 1)آیت اهلل مکارم( مسجد بروند.

 نماز خواندن زن در مسجد
 2آیا نماز خواندن در مسجد برای بانوان مستحب است؟

 فضیلت خواندن نماز در مسجد مختص مردان نیست و شامل زنها هم می شود )امام خامنه ای(. -

بهتر است ولى اگر بتوانند کاملًا خود را از نامحرم حفظ  ق عقببراى زنها نماز خواندن در خانه، بلکه در صندوق خانه و اطا -

 (.در مسجد نماز بخوانند )حضرت امامکنند بهتر است 

براى زنان بهتر آن است که نماز خود را در جایى بخوانند که از دیگر جاها در محفوظ بودن از نامحرم مناسبتر باشد، خواه  -

 و در این حکم تفاوتی بین نماز واجب و نماز مستحب نمی باشد )آیت اهلل سیستانى(.اینجا خانه باشد یا مسجد یا جاى دیگر 

براى زنها در صورتى که خود را از  ی شودبر احکام، غالباً در مساجد انجام م یو آگاه یاسالم یغاتکه تبل ینبا توجّه به ا -

رفتن  یقگرفتن مسائل اسالمى جز از طر یادراى نامحرم بخوبى حفظ کنند بهتر است نماز را در مسجد بخوانند و اگر راهى ب

 )آیت اهلل مکارم(. بروند سجدبه مسجد وجود ندارد واجب است به م

 فضیلت مساجد به ترتیب اولویت
  1-1نماز خواندن در چه مساجدی فضیلت بیشتری دارد؟

مسجد النبی صلى اللّه علیه و آله و  افضل مساجد، مسجد الحرام است و نماز در آن معادل یک میلیون نماز است. بعد از آن، -

مسجد کوفه و ثواب آن معادل است با هزار نماز و مسجد اقصى و  سلم که ثواب آن معادل با ده هزار نماز است و بعد از آن

نماز در آن معادل است با هزار نماز، بعد از آن نماز در مسجد جامع هر شهر که معادل است با صد نماز و مسجد قبیله که 

 (.4نماز در آن معادل است با بیست و پنج نماز و مسجد بازار که معادل است با دوازده نماز )مراجع عظام تقلید

                                                 
 . سایت معظم له: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00567&mid=251821 
؛ 667، م1بهجت، وسیله النجاه، ج ؛1162، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س890، م1المسائل مراجع، ج یح؛ توض2بعض االحکام المسجد، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 2

 ؛  191اجوبه االستفتائات، س ی،امام خامنه ا
؛ صاافی،  561، م2خوئی و حید، منهاج الصالحین، ج ؛667، م1بهجت، وسیله النجاه، ج؛ 189، م1المسائل مراجع، ج یحتوض؛ 0االمکنه المکروهه، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

 1197/11/16استفتاء:  یختار    856580شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای،  711م، 1هدایه العباد، ج
  . در توضیح المسائل آیت اهلل شبیری، مقدار ثواب نمازها در مسجد بیان نشده است.0
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بعد مسجد سهله و  و"می فرمایند: مسجد کوفه از بعد آیت اهلل بهجت در رساله فارسی نسبت به فضیلت ثواب در مسجد  نکته:

د براثا و مسجد قُبا و مسجد جامع هر شهر و بعد مسجد قبیله و بعد مسجد خیف و مسجد غدیر و مسجد بیت المقدس و مسج

 ".مسجد بازار

 امامان علیهم السالمنماز در حرم 
 2-1فضیلت نماز در مسجد بیشتر است یا حرم امامان علیهم السالم؟

شده نماز در حرم مطهر نماز در حرم امامان علیهم السالم مستحب، و بهتر از مسجد )مکارم: از بعضی مساجد( است و روایت  -

 حضرت امیر المؤمنین علیه السالم برابر دویست هزار نماز است )مراجع عظام تقلید(.

 یهاها و صحنمقدّس و قبر مطهّر در آن قرار دارد و رواق یحکه ضر یقسمت یعنیمنظور از حرم، روضه منوّره است : 2نکته

 . ( را ندارندالسالمیهم)عل ینرّفه معصومتمام حرم امام زادگان، حکم مشاهد مش یزمتبرّکه و ن

 حکم خواندن نوافل در مساجد
 1آیا خواندن نافله در مسجد فضیلت بیشتری دارد یا در خانه؟

 این مساله که برای مردان بهتر است که نوافل را درخانه بخوانند محل اشکال است )حضرت امام(. -

  سیستانی(.خواندن نافله در مسجد فضیلت بیشتری دارد )آیت اهلل -

دلیلی بر اطالق این مساله که برای مردان بهتر است که نوافل را درخانه بخوانند، وجود ندارد و شاید این حکم مخصوص به  -

جایی باشد که سبب اخالص کامل است و اال بعید نیست که خواندن نافله در مسجد و مخصوصا در مساجد اربعه رجحان 

 داشته باشد )آیت اهلل مکارم(.

 

                                                 
 یختاار     717171شماره اساتفتاء:    ی،امام خامنه ا ؛667، م1نجاه، جبهجت، وسیله ال؛ 589، م1المسائل مراجع، ج یحتوض؛ 5االمکنه المکروهه، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1

 1195/17/29استفتاء: 
   027، م1. سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج2
   7و فصل فی احکام اصلوات المندوبه، م 1مبعض االحکام المسجد،  یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق. 1
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 مسجداحکام داب و آ

ذکر  یثحضور در آن و رفت و آمد به آن در قرآن و حد یبرا یگذاشته شد، احکام و آداب یاناز همان زمان که مسجد در اسالم بن

نمونه،  یمانند طهارت و نظافت بود. برا یمسجد برشمرده شد، مربوط به امور یکه برا یاحکام و آداب ینگشت. به ظاهر، نخست

کردن مسجد و نکوهش آلوده کردن آن، در دست است که در موضوع  یزه)ص( درباره ثواب پاک اکرم یامبراز پ یداک هایییهتوص

وضع شده است؛ مثال ورود به  یخاص یاحکام فقه یزو حاالت مربوط به او ن یادرباره شخص نمازگزار و اش .گنجندیم« آداب»

و چرک  یاهحضور در مسجد مستحب و لباس س برای یزهو پاک یدسفلباس  یدنپوش یامسجد در حالت جنابت حرام شمرده شده 

 1مکروه است.

 لزوم طهارت مسجد

 نجس کردن زمین و دیوار مسجد
 2نجس کردن مسجد چه حکمی دارد؟

نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است و بنابر احتیاط واجب طرف بیرون دیوار مسجد را هم  -

  (.مکارم آیت اهللر آن که واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد )حضرت امام، نجس نکنند مگ

 نجس کردن زمین و سقف و دیوار و بام مسجد حرام است )امام خامنه ای(. -

نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است و بنابر احتیاط مستحبّ طرف بیرون دیوار مسجد را  -

لى اگر نجس کردن طرف بیرون دیوار موجب هتک مسجد باشد حرام است و برطرف کردن آن مقدارى هم نجس نکنند و

 که رافع هتک باشد الزم است )آیت اهلل سیستانی(.

 : تفاوتی بین مساجد فرق مختلف مسلمین نمی باشد.1نکته

 4ن چیست ؟دیوار جزء مسجد است یا نیست حکم نجس کردن وتطهیر آ ن یا سقف یاکه صح شک کنداگر 

  .سیستانی(یت اهلل اگر نشانه و اماره ای بر مسجد بودن نیست حکم مسجد را ندارد )حضرت امام، آ -

                                                 
 865-798ائل شماره المسائل، مس یحتوض ینی،امام خم.  1
؛ امام خامناه ای، رسااله آموزشای،    911، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج2. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی بعض احکام المسجد، الثالث و کتاب الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م2

  ، احکام مسجد12، درس1ج
 ؛ 15سه، م. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احکام النجا1
   501، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج561، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج16. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م0
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مسجد بودن نباشد حکم مسجد را ندارد بنابراین در شهرهایی که صحن جزء مسجد است باید احتیاط کرد  اگر نشانه ای بر -

 .اط الزم نیست )ایت اهلل مکارم(اما در شهر هایی که متعارف است که جزء مسجد نیست احتی

 نجس کردن فرش و لوازمات مسجد
 1نجس کردن حصیر و فرش مسجد چه حکمی دارد؟

 بنابر احتیاط واجب حرام است )حضرت امام(. -

هاى مساجد، چه زمین و چه ساختمان آن واجب است، حتى بنابر کردن نجاست )تطهیر کردن( از تمام قسمت برطرف -
یرون دیوار مسجد هم، چنین است؛ و بنابر احتیاط واجب حصیر و فرش مسجد مانند خود مسجد است احتیاط )واجب( طرف ب

 )امام خامنه ای(. .یستواجب ن یلوازم جانب یرتطه یآن الزم است ول یرتطه یاطکه بنابر احت
ها موکت یاها رشو فعالً از آن در مسجد استفاده شده است، مثل ف شودینجس کردن آنچه که جزء شؤون مسجد حساب م -

آنها واجب است؛ امّا آنچه جزء شؤون  یراست، حرام و تطه یزانکه آو ییهاپرده یا باشدیکه در مسجد پهن م یرهاییحص یا
نجس  شود،یم یانبار نگهدار یاو مثالً در مخزن  گیردیقرار نم تفادهفعالً در مسجد مورد اس یول شودیمسجد حساب م

موجب ضرر  یاماندن نجاست هتک حرمت محسوب شود  یمگر آنکه باق یستآن واجب ن یرطهت یکردن آن حرام است ول
 .)آیت اهلل سیستانی( گردد یمتشبه آن و کم شدن ق یمال

 (.حرام است )آیت اهلل مکارم -

  تطهیر مسجد

 است فوری ،واجباین 
 2اگر مسجد نجس شود، وظیفه چیست؟

 باید فورا تطهیر شود )مراجع عظام تقلید(. -

 قدیم تطهیر بر نمازت

 3مسجد نجس شده آیا به مقدار نماز می توانیم به تاخیر بیندازیم ؟ اگر وقت نماز باشد و

  (سیستانی حضرت امام، آیت اهللاگر وقت نماز وسعت دارد تاخیر جایز نیست ) -

  . )امام خامنه ای(دّم داشترا مق یرتطه یداست و چنانچه اقامه نماز با آن منافات داشته باشد با یمسجد واجب فور یرتطه -

                                                 
؛ مکاارم، توضایح   559، م1دایاه العبااد، ج  صاافی، ه  ؛185، م1النجااه، ج  یله؛ بهجت، وسا 011، م2ج ین،منهاج الصالح ید،و وح ی؛ خوئ2کتاب الطهاره، احکام النجاسه، م یله،الوس یرتحر. 1

 1121075شماره سوال:  1199/10/16ی، تاریخ: سواالت سامانه جامع  اماکن مذهب ینادم یتسا ی،امام خامنه ا؛ 1167، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج829المسائل، م
؛ امام خامناه ای، رسااله آموزشای،    911، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج2ب الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی بعض احکام المسجد، الثالث و کتا2

  ، احکام مسجد12، درس1ج
 1112765سایت ادمین شماره سوال امام خامنه ای، ؛ 0فصل فی احکام النجاسةمالوثقی، العروة .  1
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 (مکارم ت اهللی)آ .منافاة الصالة بحسب المتعارف لفوریّة اإلزالة، قابل للتأمّل -

 فهمیدن نجاست در بین نماز
 1حکم کسی که در اثنای نماز متوجه نجاست مسجد شود چیست ؟

، امام امام )حضرت .ل ازاله نجاست شودرنه باید مشغومی تواند نماز را تمام کند وگ نیستمخل به فوریت  نماز اگر اتمام -
  خامنه ای(

 یدنما یرنماز را تمام کند سپس مسجد را تطه یدنماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد، با یناگر در ب -
بخواند و اگر نماز را  یهکند و بعد بق یرنماز تطه یندر ب یدبا زند،یمسجد، نماز را به هم نم یرو اگر وقت وسعت دارد و تطه

تا بعد از نماز،  یرتطه یرمسجد ممکن باشد و تأخ یرکه بعد از نماز، تطه یصورت در زند،یمسجد، نماز را به هم م یرتطه
امّا اگر بعد از نماز،  باشد؛یم یزهرچند جا یستواجب ن یرتطه یشکستن نماز برا یاید،هتک حرمت مسجد به حساب ن

به مسجد محسوب شود،  توهینعرفاً هتک و  یر،تطه یرماندن نجاست در مسجد و تأخ یباق یامسجد ممکن نباشد  یرتطه
  (سیستانی . )آیت اهللو بعد نماز را بخواند یدنما یرنماز را بشکند و مسجد را تطه یدبا

رت بعد از هرگاه در اثناء نماز بفهمد مسجد نجس شده و تطهیر مسجد نماز را به هم نزند آن را تطهیر کند، در غیر این صو -
 (مکارم . )آیت اهللاست که نماز خود را طوالنى نکند نماز اقدام به تطهیر مسجد نماید و احتیاط واجب آن

 تطهیر حصیر مسجد
 2اگر حصیر مسجد نجس شود، وظیفه چیست؟

ست، هتر اشود و بریدن جاى نجس ببنابر احتیاط واجب باید آن را آب بکشند ولى چنانچه به واسطة آب کشیدن، خراب مى -

 (.باید آن را ببرند )حضرت امام

باید آن را آب بکشند و اگر بریدن جاى نجس بهتر است، باید آن را ببرند )آیات عظام سیستانی، مکارم( ولى بریدن مقدار  -

معتنى بهى از آن یا تطهیرى که موجب نقص باشد محل اشکال است مگر این که ترک آن موجب هتک باشد )آیت اهلل 

 .سیستانی(

 اختصاص تطهیر مسجد به کسی که آن را نجس کرده
 1آیا وجوب تطهیر مسجد اختصاص به کسی دارد که آن را نجس کرده است؟

                                                 
، توضیح المسائل جامع، 818519س و091950سایت ادمین س ، امام خامنه ای،5ت مسجد مفصل فی احکام النجاسه بحث نجاس الوثقی، عروه. ال 1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00665&mid=251515؛ سایت آیت اهلل مکارم: 1010
 

، 1النجااه، ج  یله؛ بهجات، وسا  190، م2ج ین،منهاج الصالح ید،و وح ی؛ خوئ2کتاب الطهاره، احکام النجاسه، م یله،الوس یرتحر؛ 8. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م2
   829ائل، م؛ مکارم، توضیح المس915، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج559، م1صافی، هدایه العباد، ج ؛518م

 517، م1بهجت، وسیله النجاه، ج ؛1. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44665&mid=253515
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ست، ندارد )حضرت امام، آیات عظام وجوب تطهیر مسجد، وجوب کفایی است و اختصاص به کسی که آن را نجس کرده ا -

  ( سیستانی، مکارم

 ناتوانی از تطهیر مسجد
 1انایی تطهیر مسجد را ندارد، وظیفه اش چیست؟کسی که تو

احترامى اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، یا کمک الزم داشته باشد و پیدا نکند، تطهیر مسجد بر او واجب نیست ولى اگر بى -

 (.تواند تطهیر کند اطالع دهد )حضرت امامبه مسجد باشد بنابر احتیاط واجب، باید به کسى که مى

گذاشتن نجاست موجب هتک حرمت باشد،  یاگر باق یول یستمسجد بر او واجب ن یرتطه ید،نما یرجد را تطهاگر فرد مس -

به او اطاّلع  یدبا گیردیکار انجام م یناطاّلع دهد ا یگریواجب احتمال معقول بدهد که اگر به د یاطبنابر احت یاچنانچه بداند 

 .یستانی(ساهلل  یتآدهد)

یر نماید، یا کمک الزم داشته باشد و پیدا نکند، تطهیر مسجد بر او واجب نیست و بنابر احتیاط اگر نتواند مسجد را تطه -

 (.مکارم آیت اهللتواند تطهیر کند اطالع دهد )واجب، باید به کسى که مى

 خراب کردن قسمتی از مسجد برای تطهیر
 2چیست؟اگر تطهیر مسجد نیاز به کندن یا خراب کردن مسجد داشته باشد،  وظیفه 

آید خراب نمایند و اگر تطهیر مسجد بدون کندن یا خراب کردن ممکن نیست باید آنجا را بکنند یا اگر خرابى زیاد الزم نمى -

انجام آن بر کسى است که مسجد را نجس کرده است و  همچنین درصورت امکان، هزینة پر کردن چاله و تعمیر خرابى و

اند و ى از آن را کندند، یا قسمتى از آن را خراب نمودند پُر کردن جایى که کندهاگر اشخاص دیگرى براى تطهیر مسجد جای

 .(اند، واجب نیست )حضرت امامساختن جایى که خراب کرده

خراب  یاکه کندن  یدر صورت یست،خراب کردن آن ممکن ن یاآن بدون کندن  یراز مسجد نجس شود که تطه ییاگر جا -

 یشتریخراب کردن به مقدار قابل توجّه و ب یاجز کندن  یارفع هتک حرمت، چاره یراآنکه ب یاو کم باشد  یکردن جزئ

از مسجد  یقسمت یبکه تخر یدر موارد. و د و گرنه خراب کردن محلّ اشکال استینخراب نما یاآنجا را بکَنند  یدنباشد، با

                                                 
   1168، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج911، م1. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی بعض احکام المسجد، الثالث؛ توضیح المسائل مراجع، ج1
، 1النجااه، ج  یله؛ بهجات، وسا  1171و م 1169، م1المسائل جاامع، ج  یحتوض یستانی،س؛ 911، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج 7الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م . العروه الوثقی، کتاب2

   517م
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 .)آیت اهلل سیستانی( یستاند واجب نکه خراب کرده ییاند و ساختن جاکه کنده ییاست پر کردن جا یزجا یرتطه یبرا

و  آید خراب نماینداگر تطهیر مسجد بدون کندن یا خراب کردن ممکن نیست باید آنجا را بکنند یا اگر خرابى زیاد الزم نمى -

یر آن اند به حالت اوّل بازگردانند و بهتر است کسى که نجس کرده تعماند یا خراب کردهبنابر احتیاط واجب جایى را که کنده

 .مکارم(آیت اهلل ) را بر عهده گیرد و اگر مخارجى داشته باشد بنا بر احتیاط واجب ضامن است

 اگر چیزى مانند آجر مسجد نجس شود، در صورتى که ممکن باشد، باید بعد از آب کشیدن به جاى اوّلش بگذارند: 1نکته

 (. سیستانی، مکارم، آیات عظام 2)حضرت امام

 

 جد برای تطهیرخراب کردن تمام مس
،  مثل آنکه با آب و گِل و مصالح نجس بنا شده باشد اگر تطهیر مسجد متوقف بر خراب کردن مسجد باشد

 1وظیفه چیست؟

آن را  یباز ساز ینهحاضر باشند هزکه  یافرادبا وجود جز خراب کردن تمام آن نباشد ،  یامسجد چاره یرتطه یاگر برا -

 (. واجب جایز نیست )حضرت امام جایز( است و اگر کسی پیدا نشود، بنابر احتیاط، این کار واجب )فاضل: بپردازند

جواز آن محلّ اشکال و این خراب کردن مضر به وقف باشد،  نباشدمسجد جز خراب کردن  یامسجد چاره یرتطه یاگر برا -

یند نما یرو تطه یدهد را آب کشواجب است ظاهر مسج یول آن را بپردازند یباز ساز ینهحاضر باشند هز یاست هرچند افراد

  سیستانی(.اهلل  یتآ)

جب بنابر احتیاط وا یخراب کردن آن جایز نیست ول ،جز خراب کردن تمام آن نباشد یامسجد چاره یرتطه یاگر برا -

 یند )آیت اهلل مکارم(.نما یرو تطه یدهرا آب کش ، ظاهرمسجدو نداشتن ضرر زیاد برای  درصورت امکان

 ی که خراب شده استنجس کردن مسجد
 0اگر مسجد خراب شود ولی تغییر عنوان پیدا نشود، حکم نجس کردن آن چیست؟

 (.سیستانی، مکارمنجس کردن جایز نیست هرچند کسی در آن نماز نخواند وتطهیر آن واجب است )حضرت امام، آیات عظام  -

                                                 
   911؛ وحید، توضیح المسائل، م 7. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م1
   کسی که مسجد را نجس نکرده است، بنابر احتیاط واجب است. . وجوب انجام این کار بر2
 911؛ صافی، توضیح المسائل، م015، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج015، م1منهاج الصالحین، ج یستانی،س؛  9. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م1
 561، م1؛ صافی، هدایه العباد، ج519، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج001، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج11ام النجاسه، م. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احک0
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 نجس کردن جایی که قبال مسجد بوده است
عنوان مسجد از بین برود، و امکان تعمیر و نماز خواندن در آن نباشد،  اگر مسجد خراب شود بگونه ای که

 1مثال تبدیل به زمین کشاورزی شود، حکم نجس کردن آن چیست؟

  (.)حضرت امام نجس کردن حرام و تطهیر آن واجب استبنابر احتیاط واجب  -

ر متروک ماندن، آثار مسجد بودن از آن خاطبه یاساخته شده و  یگرید یآن بنا یجاخراب شده و به یاکه غصب  یمسجد -

مستحب  یاطکه نجس کردن آن حرام باشد، گرچه احت یستمعلوم ن یست،آن ن سازی هم به دوباره یدیمحو شده است و ام

 .)امام خامنه ای( .آن است که آن را نجس نکنند

 .()آیات عظام سیستانی، مکارم واجب نیستهم رام نیست و تطهیر آن حنجس کردن  -

، حکم نجس کردن در کوچه و خیابان واقع شود ،طرح توسعه و تعریض کوچه و خیابانهاى شهر و روستا اگر مسجد بخاطر ته:نک

 آن مساله فوق است.

 نجس کردن خانه ای که با غصب زمین مسجد ساخته شده
حکم نجس اگر مسجدى را غصب کنند و به جاى آن خانه و مانند آن بسازند که دیگر به آن مسجد نگویند، 

 2کردن آن چیست؟

 (.آیت اهلل مکارم )حضرت امام، نجس کردن حرام و تطهیر آن واجب استبنابر احتیاط واجب  -

 .)امام خامنه ای( )مستحب( آن است که نجس نکنند یاطگر چه احت یست،نجس کردن آن حرام ن -

 .سیستانی(آیت اهلل ) واجب نیستهم رام نیست و تطهیر آن حنجس کردن  -

 مسجد در طرح های عمرانی واقع شدن
 شده است یباز آن به علت اضطرار تخر یافتاده و قسمت یاباندر خ یشهردار یدر طرح عمران یاگر مسجد

 3حکم چیست؟

                                                 
؛ اماام  001، م2الحین، جخوئی و وحیاد، منهااج الصا    519، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج911، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م1

 .71، م1011جزوه ارسالی اختالف فتاوی دی ماه خامنه ای، 
؛ اماام خامناه ای،   519، م1، بهجات، وسایله النجااه، ج   827؛ توضیح المسائل مکاارم، م 911، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م2

 ، نجس کردن مسجد12رس، د1رساله آموزشی، ج
 .122، م1199 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  1
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 )امام خامنه ای( مسجد را ندارد. یوجود نداشته باشد، احکام شرع یهاگر احتمال برگشت آن به حالت اول -

 هزینه تطهیر مسجد
 1چه کسی ضامن است؟وظیفه چیست و به خرج کردن مال داشته باشد،  اگر تطهیر مسجد نیاز

  (.کرده است، ضامن است )حضرت امام بذل مال برای تطهیر مسجد الزم است و کسی که مسجد را نجس -

آیت اهلل بذل مال برای تطهیر مسجد الزم است و بنابر احتیاط واجب کسی که مسجد را نجس کرده است، ضامن است ) -

 (.مکارم

بذل مال برای تطهیر مسجد الزم است مگر آنکه بگونه ای باشد که مضرّ به حال او باشد. و کسی که مسجد را نجس کرده  -

 (.سیستانیاهلل  یتآاست، ضامن نیست )

 بردن عین نجس به مسجد
 2بردن عین نجس به مسجد چه حکمی دارد؟

 .(سیستانیاهلل  یتآحضرت امام، ) احترامى به مسجد باشد حرام استاگر بى -

اگر نجاست در استفتایی نسبت به بردن بچه با پوشک نجس به داخل مسجد می فرمایند:  3شایان ذکر است امام خامنه ای -

 .گرنه اشکالی ندارد به مسجد سرایت کند و یا هتک حرمت مسجد باشد، حرام است و

 بردن عین متنجس به مسجد
 1بردن عین متنجس به مسجد چه حکمی دارد؟

  .سیستانی(اهلل  یتآ)حضرت امام،  احترامى به مسجد باشد حرام استاگر بى -

 احترامى به مسجد نباشد و سبب آلودگى مسجد نیز نشود حرام نیست )ایت اهلل مکارم(.در صورتى که بى -

 بوده سرویس بهداشتیساخت مسجد درجایی که قبال 
 1یا می توان آن مکان را تبدیل به مسجد کرد؟چاه سرویس بهداشتی بوده یا مانند این موارد، آ اگر جایی قبال

                                                 
 016، م2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج517، م1؛ بهجت، وسیله النجاه، ج12. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م1
 916، م1توضیح المسائل مراجع، ج ؛2احکام النجاسه، م. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی 2
 916، م1توضیح المسائل مراجع، ج ؛2. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م1
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 .(مام)حضرت ا .آن چاه را با خاک پاک پر کنند و بنابر احتیاط واجب نجاست آن برطرف شود جایز است به این صورت که  -

 و بنابر احتیاط مستحب اول نجاست آن برطرف شود یا اینکه مسجد را کنند جایز است ولی باید آن چاه را با خاک پاک پر -

 .(سیستانی، مکارمآیات عظام ) آن قسمت ظاهری پاک قرار بدهند

 انتقال لوله فاضالب از مسجد
 (است متر3 تا 28.2عمق حفاری برای لوله بین) ؟خیر آیا عبور لوله فاضالب از مسجد مانع دارد یا

 .(2)امام خامنه ای ارداگر عرفا بی احترامی به مسجد محسوب نشود و موجب نجس شدن زمین مسجد نیز نشود، اشکال ند -

دهیم درغیراین صورت موجب  داخل مسجد عبور برای اتصال فاضالب مسجد به شبکه ناچاریم لوله را از

 یست؟چعسر و حرج است، تکلیف 

 (.3)آیت اهلل مکارم اگر هیچ گونه سرایتی به طبقات مسجد نداشته باشد، مانعی ندارد -

 نجس کردن حرم ائمه اطهار علیهم السالم
 0کردن حرم امامان علیهم السالم چه حکمی دارد؟ نجس

 حرام است )مراجع عظام تقلید غیر از آیت اهلل مکارم(.  -

 )آیت اهلل مکارم(. است اگر موجب هتک باشد حرام -

 تطهیر حرم ائمه اطهار علیهم السالم
 5اگر حرم امامان علیهم السالم نجس شود، وظیفه چیست؟

آن را تطهیر واجب احتیاط بنابر احترامى هم نباشد بلکه اگر بىاشد، تطهیر آن واجب است، احترامى باگر نجس ماندن آن بى -

 مکارم(.اهلل  یتآ)حضرت امام،  کنند

 یکوئینباشد، تطهیر آن عمل ن احترامییحساب شود، تطهیر آن واجب است و اگر ب احترامییچنانچه نجس ماندن مکان ب -

                                                                                                                                                                        
 ؛1العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی بعض احکام المسجد، م . 1
   1196/12/20استفتاء:  یختار    851771شماره استفتاء: . امام خامنه ای، 2
 استفتائات، مکان نمازگزار، آداب و احکام مسجد، احکام مسجد؛ یت،مکارم، سا. 1
 ؛  517، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس910، م1المسائل مراجع، ج یحتوض؛ 21. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احکام النجاسه، م0
دفتار معظام لاه،     یرساله نماز، ارسال ی،؛ امام خامنه ا517، م1النجاه، ج یله؛ بهجت، وس910، م1المسائل مراجع، ج یحتوض؛ 21اسه، م. العروه الوثقی، کتاب الطهاره، فصل فی احکام النج5

 .116، م1199 ییزپا
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 )امام خامنه ای( است.

احترامى هم نباشد آن احترامى باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بىآن بى اگر نجس ماندن -

 (.سیستانىاهلل  یتآرا تطهیر کنند )

 داخل شدن کفّار به مسجد 

آیا به طور مطلق جایز است که کفّار داخل مساجد مسلمانان شوند، هر چند براى مشاهدۀ آثار تاریخى 

 1باشد؟

حرمتى مسجد شمرده شود، جایز نیست، آنان به مسجد الحرام شرعاً ممنوع است و در سایر مساجد هم اگر هتک و بىورود  -

 بلکه در سایر مساجد هم مطلقاً وارد نشوند )حضرت امام، امام خامنه ای(.

مورد اسالم باشد یا احتیاط واجب آن است که از ورود کفّار در مساجد جلوگیرى شود، مگر در جایى که براى تحقیق در  -

موجب خوش بینى و عالقه آنها به اسالم و مسلمین گردد، اشکالى ندارد، البته باید جهات شرعى را رعایت کنند و سبب 

آلودگى مسجد نشوند و گرفتن وجهى از آنها در صورتى جایز است که با میل و رضاى خود آن را بدهند، و الزامى براى این 

 ارم(.)آیت اهلل مک کار نباشد

 سیستانی(اهلل  یتآبنابراحتیاط واجب نباید کفار به داخل مسجد وارد شوند ) -

 داخل شدن کفار به حرم امامان علیهم السالم
 2دارد؟ یالسالم چه حکم یهمعل ینمعصوم یورود کفار به حرم ها

که عرفا موجب  ید بلکه در صورتنمو یریالسالم( جلوگ یهم)عل یناز ورود کفار به حرم ائمه معصوم یدواجب با یاطبنابر احت -

 .(4)امام خامنه ای شود یریهتک حرمت است واجب است جلوگ

 اجازه دادن به کفار برای ورود به مسجد
 1آیا می توان به کفار اذن داد تا وارد مسجد شوند؟

                                                 
؛ حضرت اماام، تحریار الوسایله، احکاام اهال      87م ، کتاب الجهاد،2؛ خوئی و وحید، منهاج الصالحین، ج911، س1صافی، جامع االحکام، ج ؛ 019. امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س1

، 1؛ مکارم، سایت، استفتائات، مکان نماز گزار، احکام مساجد، ورود کفاار باه مساجد؛ فاضال، جاامع المساائل، ج       701؛ بهجت، توضیح المسائل، م11و م 9الذمه، شرایط ذمه، ابنیه، م
 ؛287س

   1196/17/11تفتاء: اس یختار    816511شماره استفتاء:  ی،امام خامنه ا. 2
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 مسلمین نباید به کفار اذن ورود به مسجد بدهند و اگر اذن بدهند هم معتبر نیست ) حضرت امام(. -

 جدامس کام بناءاح

 مسجد نساختحکم 
 2ساختن مسجد چه حکمی دارد؟

 ساختن مسجد مستحب است )مراجع عظام تقلید(. -

من بنى مسجداً »قال رسول اللّه صلى اهلل علیه و آله:  : ساختن مسجد دارای اجر عظیمی است و اینگونه روایت شده است:1نکته

من »و عن الصادق علیه السالم: « ین ألف عام مدینة من ذهب و فضّة و لؤلؤ و زبرجدفی الدنیا أعطاه اللّه بکلّ شبر منه مسیرة أربع

 «.بنى مسجداً بنى اللّه له بیتاً فی الجنّة

 حکم مساجدی که در زمین وقفی بنا شده اند
آیا مساجدی که زمین آن در ابتدا وقفی بوده است و سپس در آن مکان مسجدی احداث شده است؛ آیا احکام 

 4ر چنین مسجدی بار می شود؟مسجد ب

اگر به قصد عنوان مسجدیت ساخته شود نه مجرد نماز خواندن، و مدت هم طوالنی باشد ترتب آثار مسجد محل تأمل  -
 است و اال )قصد مسجد نباشد یا مدت کوتاه باشد( حکم مسجد را ندارد. )حضرت امام(

 اشکال مسجد ساخت برای بیشتر یا سال 51 مثال عتنابهم مدت به موقوفه زمین اجاره لیکن نیست مجدد وقف قابل وقف -
 )امام خامنه ای( .دارد را مسجد آثار و احکام صورت این در و ندارد

 فتوای معظم له در جایی است که وقف ابتدایی وقف منفعت باشد. نکته:

                                                                                                                                                                        
 ؛11و م 9. حضرت امام، تحریر الوسیله، احکام اهل الذمه، شرایط ذمه، ابنیه، م1

 
 ؛  911، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی االمکنه المکروهه، م2
 ؛  11. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی االمکنه المکروهه، م1

 1195/17/27: اساتفتاء  تااریخ     716612: اساتفتاء  سایت ادمین اماام خامناه ای، شاماره    .1177 ، مسأله1. توضیح المسائل جامع، ج2متفرّقة، م مسائل فی عروه الوثقی، کتاب اإلجارة، فصل. ال 0
 مؤمن و سایت آیت اهلل مکارم:: ناظر( هادی محمد)فرزانه: پاسخگو

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00572&mid=251861 
 البته نسبت به نظر آیت اهلل مکارم توجه استفتاء دیگری نیز خالی از لطف نیست:

 باشد؟ مى شرایطى چه به مشروط است صحیح اگر است؟ جایز حسینیّه و مصلّى و مسجد بناى براى سال 91 تمدّ به( ذکور اوالد خاص وقف) موقوفه اراضى اجاره آیا: پرسش

 احکاام  جریان هرچند ندارد مانعى حسینیّه و مصلّى و مسجد براى آن از استفاده و شود تجدید سال چند به سال چند باید نیست، جایز و است وقف مصلحت خالف بر مدّت بلند هاى اجاره: پاسخ
 .است مشکل آنها بر مسجد

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01171&mid=251897 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44572&mid=253861
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 که هاییزمین مثل) فیوق هایزمین در که مساجدی همچنین و شوندمی ساخته استیجاری هایزمین در که مساجدی -
 و ندارد را مسجد حکم شودمی بناء دارد،  شرعی والیت که کسی اجازه با ( است شده( السالمعلیه)رضا  حضرت وقف

 شوند. )آیت اهلل سیستانی(می محسوب نمازخانه

 مسجد وقف را انساختم اگر و شود محسوب مسجد وقف تواند نمی زمین بسازند آن در مسجدی و باشد موقوفه زمین اگر -
 )آیت اهلل مکارم( .شود عمل مسجد احکام طبق آن با که است آن احتیاط اند کرده

 یمتول یینوقف مسجد بدون تع
 1آیا وقف مسجد بدون متولی صحیح است؟

 2(، امام خامنه ای)حضرت امام .ندارد اثر او نصب و عزل و نیست صحیح مسجد براى تولیت جعل -

 .یستن یحوقف مسجد صح یمتولّ یینبدون تع: یزنجان یریاهلل شب یتآ -
 یشتریب یبررس یدکرد طبق نظر مشهور با یینتع یمتول یدنبا یاتوان  یمسجد اگر مستغالت نداشته باشد م ینکه: در انکته

 .یردصورت گ

 تعمیر مسجد
  1تعمیر کردن مسجد چه حکمی دارد؟

 عظام تقلید(باشد مستحب است )مراجع تعمیر مسجدى که نزدیک به خرابى مى -

 بازسازی مسجد
 1آیا می توان مسجد را برای بازسازی خراب کرده و دوباره ساخت؟

                                                 
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=586&mid=251719، 2681،رساله مراجع م2691م ی: رساله زنجان.  1

2  .-http://www.imam

khomeini.ir/fa/c12_21515/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D

9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B0%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%
81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%
D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%

AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88
%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%80%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B

1%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9
%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%

87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%AF_%D8%AA%21... 
https://www.leader.ir/fa/book/109?sn=22101 

 
 ، احکام مستحب مساجد11، درس2؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج911، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی االمکنه المکروهه، م1

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c12_20505/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%88%D9%82%D9%81_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B1%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9B_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B1%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AA
https://www.leader.ir/fa/book/149?sn=22040
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توانند مسجدى توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند بلکه مىاگر مسجد طورى خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد، مى -

آیت اهلل امام خامنه ای و راجع عظام تقلید غیر از را که خراب نشده، براى احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند )م

 سیستانی(.

 .(5)امام خامنه ای اقتضا کند یقابل چشم پوش یرکه مصلحت اهم غ یمگر در صورت یستن یزخراب کردن مسجد جا -

 یمسجد ندتوانیآن را خراب کنند و دوباره بسازند بلکه م توانندیآن ممکن نباشد م یرخراب شود که تعم یاگر مسجد طور -

توجّه به چند  ینهزم ینتر بسازند البتّه در ابه توسعه دارد خراب کنند و بزرگ یازمردم، ن یاجاحت یلرا که خراب نشده و به دل

 نکته الزم است:

در خراب کردن به مقدار الزم اکتفا  یددر مسجد، الزم نباشد همه آن را خراب کنند، با یاجتوسعه مورد احت ی. اگر براالف

کنار،  ینمسجد و زم ینب یوارِرا که کنار مسجد است به مسجد ملحق کنند و برداشتن د ینیزم خواهندید مثالً اگر مشو

 .شودیم یوارد یبحال، اکتفا به تخر ینهمه مسجد را خراب نمود و در ا توانیدر توسعه مسجد است، نم یکاف

بنا معمول است  یناز آنچه در ساخت و ساز امثال ا یشتربمسجد به مقدار  یلیمسجد موجب تعط یبنا یدتجد ید. باب

از حدّ معمول مسجد شود،  یشب یلیکه موجب تعط یگونه سهل انگار یچمسجد، ه یبنا یبدر صورت تخر ین،نشود. بنابرا

 .یستن یزجا

اگر به سبب عدم  ین،. بنابراشودیم ینساخت مسجد در مدّت معمول تأم ینهداشته باشند که هز یناناطم یا یقین ید. باج

 یزنباشد که مسجد در مدّت معمول بنا شود، خراب کردن مسجد، جا یساخت مسجد، ضمانت هایینهمخارج و هز ینتأم

 .یستن

شود )آیت اهلل یآنها داده نم یباجازه تخر آیند،یبه حساب م یفرهنگ یراثدارند و جزء م یخیرا که قدمت تار یی. بناهاد

 .سیستانی(

 دن مسجد به طالزینت کر
 2ه حکمی دارد؟زینت کردن مسجد به طال چ

 (.1مکارم سیستانی، آیات عظامبنابر احتیاط واجب حرام است )حضرت امام،  -

                                                                                                                                                                        
ماره اساتفتاء:  ؛ اماام خامناه ای، شا   1179، م1المساائل جاامع، ج   ؛ سیستانی، توضایح 911، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی االمکنه المکروهه، م1

   1195/15/16استفتاء:  یختار    686691
  ، احکام مسجد12، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج918، م1. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی بعض احکام المسجد، االول؛ توضیح المسائل مراجع، ج2
  در حاشیه العروه الوثقی، به صورت کراهت بیان شده است. . فتوای معظم له1



19 

 

 .اگر اسراف محسوب شود، حرام و درغیر آن صورت مکروه است )امام خامنه ای( -

 نقش صورت چیزهایی که روح دارد در مسجد
 1د مثل انسان و حیوان، در مسجد جایز است؟آیا نقش صورت چیزهایی که روح دار

 (.مکارماهلل  یتآبنابر احتیاط واجب حرام است )حضرت امام،  -

 .(سیستانیاهلل  یتآ) زینت نکنندبنابر احتیاط مستحب  -

 نصب عکس در مسجد
 2آیا نصب عکس چیزهایی که روح دارد، در مسجد جایز است؟

 (.جایز است )حضرت امام -

 (.مکارمآیت اهلل س چیزهایی که روح دارد را در مسجد نصب نکنند )بنابر احتیاط واجب عک -

 نقاشی گل و بوته در مسجد

 1آیا نقاشى چیزهایى که روح ندارد، مثل گل و بوته در مسجد جایز است؟

 (جایز است هرچند مکروه می باشد )حضرت امام -

 فروختن در و پنجره مسجد
 0ایز است؟جفروختن در و پنجره و چیزهاى دیگر مسجد آیا 

فروختن در و پنجره و چیزهاى دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند. و 

توانند آن را چنانچه به درد آن مسجد نخورد، باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولى اگر به درد مسجدهاى دیگر هم نخورد، مى

  :بفروشند و پول آن را

 )مراجع عظام غیر از  آیت اهلل شبیری( ممکن است صرف تعمیر همان مسجد وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نماینداگر  -

                                                 
 ؛  918، م1. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی بعض احکام المسجد، االول؛ توضیح المسائل مراجع، ج1
)نظار آیاات    918، م1؛ توضایح المساائل مراجاع، ج   111، س1؛ فاضل، جامع المسائل، ج1750، س2؛ بهجت، استفتائات، ج1118و س 1117، س2ج ی،جلد11حضرت امام، استفتائات . 2

 عظام خوئی و سیستانی اقتباس است(؛   
   918، م1. توضیح المسائل مراجع، ج1
فاروش ماال وقاف     ، احکام وقاف، 59، درس2؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج911، م1. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی بعض احکام المسجد، الثانی؛ توضیح المسائل مراجع، ج0

 شده
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 کننده نزدیکتر است )آیت اهلل شبیری(.باید اگر ممکن است در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف -

 1حکم وقف سطوح متحرک برای مسجد
 2تینر و کامیون و امثال آن را وقف مسجد کرد و حکم مسجد را دارد؟آیا می توان مثال محل بار کان

واجب مسجد شرعی بر آن  یاطعنوان مسجد وقف شده باشد، بنابر احتبه یهنقل یلةمانند وس یثابت یراگر مکان متحرک و غ -

 )امام خامنه ای( کند و احکام مسجد بر آن جاری است.صدق می

 )آیت اهلل مکارم( شد.مسجد باید در زمین ومحل ثابتی با -

 احکام برنامه های مساجد

 استفاده از مسجد برای روضه خوانی
 1آیا برگزاری مراسم روضه خوانی و فراهم کردن مقدمات آن در مسجد جایز است؟

خوانى چادر بزنند و فرش کنند و سیاهى بکوبند و اسباب چاى در آن ببرند، در صورتى که این اگر مسجد را براى روضه -

 ها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشکال ندارد )مراجع عظام تقلید(.کار

 مجلس عروسى در مسجدگرفتن 
کنند؛ به این صورت که در بعضى از مناطق بخصوص روستاها مجلس عروسى را در مساجد برگزار مى

کنند. آیا این کار شرعاً ول مىشود، ولى نهار یا شام را در مسجد تنامجلس رقص و آواز در خانه بر پا مى

 0جایز است یا خیر؟

 .شدگان در مسجد فى نفسه اشکال ندارد )امام خامنه ای(غذا دادن به دعوت -

                                                 
مانناد   یالاف( مکاان   سات؟ یحکم آن چ ریرا به عنوان مسجد وقف کنند، در دو صورت ز یاگر مکان متحرک-سایت ادمین، همسان سازی ها، متفرقات،  1

در  ی، مانناد کوپاه ا  که غالباً در حرکت اسات  یکنند، وقف کنند. ب( مکان یبار جا بجا م کیسوله را که هر چند ماه  ایمتحرک )کانکس( یاتاقک ها
 اسااات. واجاااب وقاااف ثابااات  اطیااا: در هااار دو صاااورت، بناااا بااار احت جاااواب را وقاااف کنناااد. ماااایدر هواپ یاتااااقک ایاااواگااان قطاااار 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=05&lid=1&catid=28501&mid=28501   
 .120، م1199 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  2

 1701و س 1701، س82، ص2؛ بهجت، اقتباس از استفتائات، ج817679شماره ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 917، م516، ص1. توضیح المسائل مراجع، ج1
؛ مکارم، سایت، استفتائات، مکان نمازگزار، احکام مساجد، برگازاری   122، س1فاضل، استفتائات جدید، ج ؛1705، س2؛ بهجت، استفتائات، ج195س . امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات،0

 مراسم ختم و عروسی در مسجد؛

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=45&lid=0&catid=28541&mid=28541
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=45&lid=0&catid=28541&mid=28541
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چنانچه عرف منطقه این باشد که مجالس ختم یا عروسی را در مسجد برگزار می کنند اشکالی ندارد، البته در مورد عروسی  -

 .اهلل مکارم()آیت  نباید مستلزم امر حرام باشد

 مجلس در مسجد برگزاری گرفتن هزینه
می توان پول دریافت نمود؟ پول هاى دریافت شده باید به و مانند آن در مسجد برگزار شد، مجالس ختم  اگر

 1چه مصرفى برسد؟ آیا خادم هم حقّى دارد؟

ط به کیفیت وقف و نذر آن امکانات براى جواز استفاده از امکانات مسجد در اقامة مجالس فواتح براى اموات و امثال آن منو -

 مسجد است )امام خامنه ای(.

دریافت هزینه در قبال استهالک فرشها و وسایل مسجد و مصرف آب و برق و اجرت خدمه و امثال آن اشکالى ندارد؛ امّا  -

اگر صاحبان مجالس مبلغى دریافت مبالغى بیش از این به عنوان کرایه مسجد صحیح نیست و باید از آن اجتناب کرد. البتّه 

و اشکال دارد را به عنوان هدیه به مسجد بدهند دریافت آن مانعى ندارد امّا شرط کردن یا مطالبه آن توسط متولیان مسجد

( هرکدام که نظارت بر این کار دارند) امام جماعت پول هاى دریافتی باید زیر نظر متولّى یا . وهدیه یک امر اختیارى است

صرف مصالح مسجد گردد، خادم مسجد نیز مى تواند به مقدار متعارف با نظر آنها مصرف کند ولى توجّه داشته باشید پولى 

که افراد با رضایت خود چیزى بدهند و یا در برابر خدماتى که انجام در مقابل استفاده از مسجد نمى توان گرفت مگر این 

 .) آیت اهلل مکارم( مى شود بگیرند

 هاى ورزشى در مسجد محلمرینانجام ت

 2هاى ورزشى در مسجد محل جایز است؟ این کارها در مسجدهاى دیگر چه حکمى دارد؟آیا انجام تمرین

جد منافات دارد، باید پرهیز شود ) امام کارهائى که با شأن و منزلت مس مسجد جاى ورزش و تمرین ورزشى نیست و از -

 .خامنه ای(

آید، باید پرهیز به طور کلّی از کارهایی که با شأن و منزلت مسجد ناسازگار است و عرفاً هتک حرمت مسجد به حساب می -

                                                 
 ؛019اجوبه االستفتائات، س . مکارم، سایت، استفتائات، مکان نمازگزار، احکام مسجد، برگزاری مراسم ختم و عروسی در مسجد؛ امام خامنه ای،1
  
؛ مکاارم، ساایت، اساتفتائات، احکاام مسااجد، ورزش در مسااجد؛       898، س1؛ صاافی، جاامع االحکاام، ج   1816، س2بهجت، استفتائات، ج ؛191. امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س2

 ؛1189، م1سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج

https://makarem.ir/main.aspx?mid=343675
https://makarem.ir/main.aspx?mid=343697
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ها و رزشی سینمایی یا انجام بعضی از وهاشود هرچند این کارها به خودی خود جایز باشد؛ مثل نمایش بعضی از فیلم

 (.)آیت اهلل سیستانی تمرینات ورزشی در مسجد

ورزش براى همگان، به ویژه جوانان و نوجوانان الزم است، ولى مناسب مساجد وحسینیّه ها نیست، باید مکان مناسب  -

 (.)آیت اهلل مکارم دیگرى براى آن در نظر گرفته شود

 یآموزش یکالس ها یبرگزار
 1در مسجد چه حکمی دارد؟ یآموزش یکالس ها یبرگزار یلاز قب ییارهاک

نکند، اشکال  یجادنماز جماعت و نمازگزاران ا یبرگزار یبرا یمزاحمت یابا شأن مسجد منافات نداشته باشد و  که یدرصورت -

 )امام خامنه ای( ندارد.

 هاى سینمایى در مسجدنمایش فیلم
شود، در مسجد براى شررکت  توسط وزارت ارشاد اسالمى ایران توزیع مىهاى سینمایى که آیا نمایش فیلم

 2کنندگان در جلسات قرآنى، اشکال شرعى دارد یا خیر؟

هاى مذهبى و انقالبى داراى محتواى هاى سینمایى جایز نیست، ولى نمایش فیلمتبدیل مسجد به مکانى براى نمایش فیلم -

 (.نیاز و تحت نظارت امام جماعت مسجد اشکال ندارد )امام خامنه ای مفید و آموزنده به مناسبت خاصى و بر حسب

 (.اگر با احترام مسجد منافات دارد ترک شود )حضرت امام -

آید، باید پرهیز به طور کلّی از کارهایی که با شأن و منزلت مسجد ناسازگار است و عرفاً هتک حرمت مسجد به حساب می -

ها و زشهای سینمایی یا انجام بعضی از ورجایز باشد؛ مثل نمایش بعضی از فیلمشود هرچند این کارها به خودی خود 

 (.)آیت اهلل سیستانیتمرینات ورزشی در مسجد 

 پخش موسیقى شاد از مسجد
شررعاً اشرکال   « علریهم السرالم  »آیا پخش موسیقى شاد از مسجد به مناسبت جشن میالد ائمۀ معصومین 

                                                 
 .119، م1199 ییزدفتر معظم له، پا یلرساله نماز، ارسا ی،امام خامنه ا.  1
؛ صاافی، جاامع   116، س1؛ فاضال، جاامع المساائل، ج   1816، س2بهجت، استفتائات، ج ؛198؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتاتات، س2، احکام مسجد، س1. حضرت امام، استفتائات، ج2

 ؛1189، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج898، س1االحکام، ج
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 1دارد؟

شرعى خاصى دارد، لذا اگر پخش موسیقى در آن منافى با حرمت مسجد باشد، حرام است،  واضح است که مسجد جایگاه -

 (.حتى اگر موسیقى غیر مطرب باشد ) امام خامنه ای

آید، باید پرهیز به طور کلّی از کارهایی که با شأن و منزلت مسجد ناسازگار است و عرفاً هتک حرمت مسجد به حساب می -

خودی خود جایز باشد؛ و از این قبیل است پخش موسیقی از مسجد به نحوی که در بعضی از شود هرچند این کارها به 

 ) آیت اهلل سیستانی(. شودمناطق مشاهده می

)آیت اهلل  ، بلکه باید محلّ جداگانه اى براى این کار در نظر بگیرندمسجد نیست از آن اجتناب ورزنداین کارها مناسب شأن  -

 .مکارم(

 تان مسجد براى رشد فکرى، فرهنگى و نظامىاستفاده از شبس
آیا استفاده از شبستان مسجد براى رشد فکرى، فرهنگى و نظامى )با آموزشهاى نظامى( جوانان جایز است؟ 

 2توان این کارها را در ایوان مسجد انجام داد؟آیا با توجه به کمبود مکانهاى اختصاصى مى

مسجد در این باره نظر ن آن است، و باید از امام جماعت و هیئت امناى این امور تابع کیفیت وقف صحن مسجد و ایوا -

هاى دینى زیر نظر امام جماعت و هیئت امناى آن کار خوب و لبته حضور جوانان در مساجد و برپایى درسخواهى شود. ا

 .مطلوبى است )امام خامنه ای(

ن ایجاد نشود اشکالی ندارد، ولی اشخاصی که عذر دارند انجام کارهای ذکر شده، مشروط براینکه مزاحمتى براى نمازگزارا -

نمی توانند در آنجا رفت و آمد کنند و رضایت بانی نیز شرط نمی باشد، در ضمن اگر از امکانات مسجد استفاده شده، احتیاط 

ز وقف را توسعه داده آن است که سهم خود را نسبت به آب و برق و غیره بپردازند؛ مگر این که بانیان این گونه امور از آغا

 .)آیت اهلل مکارم( باشند

 اجاره دادن زیر زمین مسجد

در ضمن  .زیر زمین مسجد ساخته شده است هنوز همکف ساخته نشده است .اندزمینى را وقف مسجد نموده

                                                 
 ؛1189، م1مکارم، سایت، استفتائات، مکان نماگزار، احکام مسجد، پخش کردن موسیقی در مسجد؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج ؛199خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س. امام 1
  ؛ مکارم، سایت، استفتائات، مکان نماز گزار، احکام مسجد؛190. امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س2
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اند براى کانون فرهنگى و ورزشى آیرا جهرت   محل نیاز به کتابخانه هم دارد و از طرف دیگر درخواست نموده

 1اره دادن به کانون درست است یا خیر؟اج

اگر زیر زمین عنوان مسجد را ندارد و جزء تأسیساتی نیست که مسجد به آن نیاز داشته باشد و وقف آن هم وقف انتفاع  -

 )امام خامنه ای(. نباشد، اشکال ندارد

 .(مکارماهلل  یتآ) جایز نیستاجاره دادن آن  -

 کتابخانه یااحداث موزه 

 2چه حکمی دارد؟ کتابخانه و امثال آن در گوشۀ شبستان مسجد یااحداث موزه 

 )امام خامنه ای( .یستن یزساختمان مسجد گردد، جا ییرموجب تغ یاوقف شبستان مسجد باشد و  یفیتاگر مخالف ک  -

 استفاده از بلندگوى مسجد 
جایز اسرت؟ پخرش    کنند، تا چه وقتاستفاده از بلندگوهاى مساجد که صدا را در خارج از مسجد پخش مى

 1سرودهاى انقالبى یا قرآن کریم قبل از اذان چه حکمى دارد؟

خش قرائت قرآن کریم براى چند دقیقه قبل از اذان در وقتهایى که باعث اذیت و آزار همسایگان و اهل محل نشود، پ -

 .)امام خامنه ای(ندارد اشکال 

 کف زدن در مسجد
 0کف زدن در مسجد چه حکمی دارد؟

لى کف زدن فی نفسه به نحو متعارف در جشنهاى اعیاد یا براى تشویق و تائید و مانند آن اشکال ندارد ولى بهتر به طور ک -

شود، به ذکر صلوات و ها برگزار مىها و نماز خانهاست فضاى مجالس دینى بخصوص مراسمى که در مساجد و حسینیه

 (.منه ایتکبیر معطّر گردد تا انسان به ثواب آنها برسد )امام خا

 (.سزاوار است مومنین کف زدن را جایگزین صلوات و ذکر خدا کنند )آیت اهلل سیستانی -

                                                 
 ؛017؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س211، س1و ج 171، س1؛ مکارم، استفتائات، ج61، س2فاضل، جامع المسائل، ج ؛911، س1امع االحکام، ج. صافی، ج1
 .121، م1199 ییزدفتر معظم له، پا یرساله نماز، ارسال ی،امام خامنه ا.  2
  ؛011. امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س1
؛ اماام خامناه   068، س1؛ مکارم، استفتائات، ج9، احکام موسیقی، ص12، استفتائات جامعه الزهرا، مجموعه احکام 117، س1؛ فاضل، جامع المسائل، ج1700، س2تفتائات، ج. بهجت، اس0

 ؛1181ای، اجوبه االستفتائات، س
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 .(مکارماهلل  یتآ) یز نیستجا -

 دفن میت در مسجد
 1آیا دفن کردن میت در مسجد جایز است؟

 (.جایز نیست )حضرت امام -

 )امام خامنه ای(. یز نیستاگر هنگام اجرای صیغه وقف، دفن میّت استثنا نشده باشد، دفن در مسجد جا -

دفن میت در زمینی که مثل مسجد یا حسینیه یا مدارس دینی که برای غیر دفن کردن وقف شده، در صورتی که موجب  -

ضرر به وقف یا مزاحم جهت وقف باشد، جایز نیست بلکه اگر موجب ضرر یا مزاحمت هم نباشد، بنابر احتیاط واجب جایز 

 )آیت اهلل سیستانی(. قبل از وقف، جایی را برای دفن در نظر بگیرند و از وقف استثناء کنند باشد مگر اینکه از اول،نمی

میّت را نباید در جای غصبی دفن کنند، و همچنین است در جایی که برای دفن وقف نشده است )مانند مساجد و مدارس  -

 )آیت اهلل مکارم(. ثنی کننددینی(، مگر اینکه از اول جایی را برای دفن در نظر بگیرند و از وقف مست

 آداب مسجد

 احکام مستحب مسجد
 2چه مواردی مستحب است نسبت به مسجد رعایت شود؟

 مواردی را برخی از فقهاء جزء مستحبات مسجد ذکر کرده اند که به آن اشاره می شود.

نماز واجب یا مستحب دیگرى هم شود دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند و اگر وقتى انسان وارد مسجد مى

 بخواند کافى است.

 تمیز کردن مسجد.

 .روشن کردن چراغ مسجد

 .خواهد مسجد برودخوشبو کردن برای کسى که مى

 .خواهد مسجد برودپوشیدن لباس پاکیزه و قیمتى برای کسى که مى

                                                 
؛ وحیاد و  029، م1؛ بهجات، وسایله النجااه، ج   622، م1؛ توضیح المساائل مراجاع، ج  027، الدفن، م1صافی، هدایه العباد، ج ؛8، طهارت، احکام الدفن، م1. حضرت امام، تحریر الوسیله، ج1

 ؛017؛ عروه الوثقی، کتاب الصاله، فی بعض االحکام مسجد، الخامس؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س119خوئی، منهاج الصالحین، کتاب الطهاره، م
، احکاام مساتحب   11، درس2؛ امام خامناه ای، رسااله آموزشای، ج   911و م 912و م 896، م1؛ توضیح المسائل مراجع، ج11فی االمکنه المکروهه، م. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل 2

 مساجد
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 .وارسى کردن ته کفش که آلوده به نجاست نباشد

 .راست و موقع بیرون آمدن، اول پاى چپ را بگذارد موقع داخل شدن به مسجد اول پاى

 از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر از مسجد بیرون رود.

 رو به قبله باشد.

 با وضو بوده و مشغول دعا و حمد الهی و صلوات باشد. 

 بخواند.مسجد اگر عذرى نداشته باشد، مکروه است در غیر مسجد نماز  ةهمسایو  نماز خواندن در مسجد

 نماز خواندن در مسجدی که نماز خوانده نمی شود.

من مشى إلى مسجد من مساجد اهلل فله بکلّ خطوة خطاها حتّى یرجع إلى »زیاد رفتن به مسجد فعن النبیّ صلى اهلل علیه و آله: 

 «.منزله عشر حسنات، و محی عنه عشر سیّئات و رفع له عشر درجات

 درب مسجد قرار دهند.  محلی را برای وضوگرفتن در کنار

 احکام مکروه مسجد
 1چه مواردی انجام آن در مسجد مکروه است ؟

 مواردی را که برخی از فقهاء جزء مکروهات مسجد ذکر کرده اند که به آن اشاره می شود.

 خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد.

 صحبت کردن راجع به کارهاى دنیا.

 مشغول صنعت شدن.

 که نصیحت و مانند آن نباشد. خواندن شعرى

 2انداختن آب دهان و بینى و اخالط سینه در مسجد.

 طلب کردن گم شده )صدا زدن(.

 بلند کردن صدا البته بلند کردن صدا براى اذان مانعى ندارد.

 خرید و فروش.

 عبور کردن از مسجد مگر اینکه دو رکعت نماز بخواند.

 انداختن سنگریزه.

                                                 
؛ 1185، م1ی، توضیح المساائل جاامع، ج  ؛ سیستان915و م 910، م1. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی بعض االحکام المسجد، الحادی عشر و الثانی عشر؛ توضیح المسائل مراجع، ج1

 ، احکام مسجد11، درس2امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج
 شد.ابدر بعضى موارد حرام شایان ذکر است ممکن است انجام این مورد  . 2
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 اقامه حدود.

 پش.کشتن ش

 قرار دادن مسجد به عنوان محل قضاوت و رفع دعاوی.

 .ى مسجدشمشیر کشیدن و آویزان کردن آن را در جانب قبله

 .به مسجدراه دادن اطفال و مجانین 

 .کشف عورت و ناف و ران و زانو

 .باد معده کردن رجاخ

  .کندىرفتن کسى که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوى دهانش مردم را اذیت م

 .بلند کردن دیوارهاى مسجد

 پشت بام.بلند کردن مناره از 

 1.به غیر صور حیواناتمسجد نقش کردن 

 .مسجدقرار دادن براى دیوارهاى کنگره و دندانه 

 .داخل دیوارمحراب قرار دادن 

  .راه دادن بچه و دیوانه

 نکته: 

و موجب  کندیکه مراعات حرمت مسجد را نم یبچه نابالغاست راه دادن  ینبه مسجد مکروه است و همچن یوانهراه دادن د

 یحاالت، راه دادن بچه به مسجد مانع ینا یرمسجد را نجس کند و در غ رودیاحتمال م ینکها یا شودینمازگزاران م یمزاحمت برا

آنان به نماز و  یمندباعث عالقهها به مسجد که آمدن بچه یاست مثل مورد اییدهکار پسند وداشته  یتاولو ی،ندارد؛ بلکه گاه

  (.سیستانی)آیت اهلل  گرددیمسجد م

 یتآ) است مندى آنان به نماز و مسجد شود مستحبّ )مکارم: و گاه واجب(ها مزاحمتى ایجاد نکند و باعث عالقهاگر آوردن بچّه

 (مکارماهلل 

 

 آداب معاشرت با غیر اهل مسجد
 2است؟ آداب معاشرت با غیر اهل مسجد چگونه

                                                 
  . شایان ذکر است نسبت به نقش صور در مسجد برخی از فقها قائل به حرمت می باشند که بیان شد.1
 ؛978، م1المسائل مراجع، ج یحتوض؛ 7االمکنه المکروهه، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،قالعروه الوث . 2
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و در کارها با او مشورت  ،شود غذا نخوردحاضر نمى)فاضل: از روی بی اعتنایی( مستحب است انسان با کسى که در مسجد  -

 .(سیستانیاهلل  یتآ)حضرت امام،  نکند و همسایه او نشود و از او زن نگیرد و به او زن ندهد

شوند، رابطة دوستى برقرار نکند، با آنها سلمانها حاضر نمىاعتنایى به مسجد مشایسته است انسان با کسانى که از روى بى -

 .)آیت اهلل مکارم( غذا نخورد و در کارها با آنها مشورت ننماید و از آنها زن نگیرد و به آنها زن ندهد

 انتخاب مکان خاصی برای نماز در خانه

 1انتخاب مکان خاصی برای نماز در خانه چه حکمی دارد؟

ى خود براى نماز مکانی را معیّن کند ولی احکام مسجد بر آن مترتب نمی شود )حضرت در خانه مستحب است که انسان -

 (.سیستانی، مکارمامام، آیات عظام 

                                                 
 یگر؟در مکان د یاندارد که در مسجد خوانده شود  یفرق یادارد؟  یشترینماز خواندن در مسجد مستحب است و ثواب ب یاآ. 1

سفارش شده است که نماز را در مسجد بخوانند. و بهتر از همه مسجدها مسجدالحرام است، و بعد از  یارشرع مقدس اسالم بس ج( در
المقادس   یتو بعد از مسجد بالمقدس،  یتو آله و سلم، و بعد مسجد کوفه، و بعد از آن مسجد ب یهاهلل عل یصل یغمبرآن مسجد پ

 محله، و بعد از مسجد محله مسجد بازار است. سجدمسجد جامع هر شهر، و بعد از آن م
نداشته باشد، مکروه است در  یمسجد اگر عذر یهو همسا که نمازگزار ندارد، مستحب است. یرفتن به مسجد و رفتن در مسجد زیاد
 مسجد نماز بخواند. یرغ

 .یدبه بعد مراجعه نمائ 891ه رساله حضرت امام )قدس سره(مسئله :ب یشترب یآگاه و برای
  1197/11/16استفتاء:  یختار    856580شماره استفتاء: امام خامنه ای،  

 

 ؟در حرم مطهر امامزادگان یاواب اقامه نماز در مسجد باالتر است ث .2
 حکم حرم امامان را ندارد. نحرم امامزادگا یت ولالسالم مستحب، بلکه بهتر از مسجد اس یهمدر حرم امامان عل ج( نماز

   1195/17/29استفتاء:  یختار    717171شماره استفتاء:   امام خامنه ای،

 اگر بچه را همراه با پوشک نجس وارد مسجد کنیم چه حکمی دارد؟. 1

 .داردگرنه اشکالی ن اگر نجاست به مسجد سرایت کند و یا هتک حرمت مسجد باشد، حرام است وج( 

  1196/19/22تاریخ استفتاء:     826512 :شماره استفتاء امام خامنه ای ، 
  

 دارد؟ یسالم چه حکمال یهمعل ینمعصوم یورود کفار به حرم ها. 0
کاه عرفاا موجاب     ینمود بلکه در صاورت  یریالسالم( جلوگ یهم)عل یناز ورود کفار به حرم ائمه معصوم یدواجب با یاط( بنا بر احتج

 شود. یریهتک حرمت است واجب است جلوگ

                                                 
 ؛0االمکنه المکروهه، م یکتاب الصلوه، فصل ف ی،العروه الوثق . 1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=826532


29 

 

                                                                                                                                                                        
 1196/17/11استفتاء:  یختار    816511شماره استفتاء: امام خامنه ای، 

  

 است؟ یرهجد سالم گناه کبخراب کردن مس یاآ. 5
 اقتضا کند. یقابل چشم پوش یرکه مصلحت اهم غ یمگر در صورت یستن یزهر صورت خراب کردن مسجد جا ج( در

   1195/15/16استفتاء:  یختار    686691ماره استفتاء: امام خامنه ای، ش
 


