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احکام ساختن و پیراستن مسجد 
تسخیر فاطمه1 

چکیده
که رعای���ت آن احکام و  مس���جد، معبد مس���لمانان اس���ت و اح���کام و قوانین خاص���ی دارد 
دس���تورات برای حفظ قداست، حرمت و ش���أن آن الزم است. بنابراین، اهانت به مسجد 
گناهان بزرگ اس���ت. اس���الم به منظور حفظ حرمت  و شکس���تن حرمت آن بدون ش���ک از 
کرده است. از مهمترین موارد در  مسجد براى مسلمانان وظایف، احکام و مقرراتی را وضع 
که مسجد در آن بنا شده است. از جمله احکامی  بنای مسجد رعایت احکام زمینی است 
که در هنگام تهیه زمین برای بنای مس���جد اهمیت بس���یاری دارد، توجه به حالل و طیب 
که زمین مس���جد قبل از مسجد  بودن زمین مس���جد اس���ت، همچنین دس���تور داده شده 
ش���دن برای امر دیگری وقف نشده یا قبرستان نباش���د. از دیگر احکام مسجد می توان به 
کردن مسجد با طال، رعایت سادگی در بنای مسجد، نقاشی و نصب عکس در  حکم زینت 
مسجد، استفاده شخصی از امکانات مسجد، خرید و فروش ابزار و وسایل مسجد، احکام 

کرد.  تخریب مسجد اشاره 

1. مقدمه
ک���ه خداوند آن را علت خلقت انس���ان ها  عب���ادت و عبودی���ت زیربنای دین اس���الم اس���ت. تا جایی 

کرده اس���ت و می فرماید: »و ما خلقت الجن واالن���س اال لیعبدون؛ و جن و انس را نیافریدم  معرف���ی 

که برای آن مکان و زمان  جز برای آنکه مرا بپرستند« )ذاریات: 56(. عبادت به قدری اهمیت دارد 

گرفته شده است. مکان آن مسجد و زمان آن نیز اوقات پنجگانه نماز است. مسجد مکانی  در نظر 

که نیازهای مادی و معنوی انس���ان را تأمین می کند و با س���ایر مکان های عبادی هم از نظر  اس���ت 

کوچک ترین تفاوت مسجد با مکان های عبادت  ظاهری و هم از نظر معنوی و باطنی تفاوت دارد. 

که سفارش شده مسلمانان نمازهای پنجگانه خود را در مسجد بخوانند، اما  دیگر ادیان این است 

دیگر ادیان ممکن اس���ت هفته ای یک بار به عبادتگاه هایشان بروند. چون مسجد مکانی روحانی 

که در یک  کرده و احساس می کند  است وقتی انسان در آن مکان مقدس قدم بگذارد، آرامش پیدا 

گرفته است. قلعه بسیار محکم نفوذناپذیر قرار 

که اثر س���جده بر آن بماند و به معنای  مس���جد در لغت به معنای پیش���انی، پیش���انی ش���خصی 

کنند  که در آنجا سجده  سجده گاه است. همچنین به معنای سر بر زمین نهادن و محل و موضعی 

نیز می باش���د. طبق عقیده س���یبویه، هرگاه فعل و عمل مورد نظر باش���د آن را طبق قیاس، مسجد 
کارشناسی، رشته فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی. 1 . دانش پژوه 
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که آماده ش���ده  گفته می ش���ود  گویند )دهخدا، 1377، ص20852(. در اصطالح مس���جد به مکانی 

که قابل جعل با لفظ و غیر آن است  برای نماز و عبادت و حقیقت مسجد یک عنوان اعتباری است 

)مشکینی اردبیلی، 1392،  ص489(. همچنین حکم به ضم حاء به معنای قضاوت و حکم است و 

جمعش احکام است. در اصطالح فقهاء و اصولیین حکم دو معنا دارد: نخست معنا همان معنای 

گرفته باشد به فعل مکلف  که تعلق  لغوی آن اس���ت؛ در معنای دوم، خطاب خداوند متعال اس���ت 

از حیث اینکه مکلف است )معلوف، 1330، ص281(.

2. احکام ساختن مسجد
کید  که مس���جد عبادتگاهی برای بندگان خداس���ت در آیات و روایات بر س���اختن آن بسیار تأ از آنجا 

ح  که در  قرآن و روایات مطر ش���ده اس���ت. اولین مرحله در ساختن مس���جد، احکام بانیان آن است 

که باید آن را حفظ و  که باید به آنها اهمیت بیش���تری داد. مس���جد پایگاهی توحیدی اس���ت  ش���ده 

گرفته است:  کرد. در پژوهش حاضر سؤاالت زیر مورد بررسی قرار  نگهداری 

- احکام مربوط به ساختن و پیراستن مسجد در فقه شیعه چیست؟

- آیا ساختن مسجد در قبر ستان جایز است؟

- آراستن مسجد با طال چه حکمی دارد؟

- حکم تخریب مسجد برای توسعه چیست؟ 

که از دیرب���از در میان فقهای امامیه  بح���ث درباره مس���جد و احکام آن ریش���ه قرآنی و روایی دارد 

کتاب های استدالل و رساله های عملیشان این بحث  گرچه فقهای امامیه در  ح بوده است. ا مطر

کتب  را مورد بررس���ی قرار داده اند، در این زمینه تحقیق مس���تقلی انجام نش���ده جز آنچه در برخی 

که مس���ائلی مثل فضیلت و بزرگداش���ت  مانند فرهنگنامه مس���جد از محمدی ری ش���هری )1387( 

کتاب المس���اجد و احکامها فی الشریعه االس���المیه به زبان عربی از محمد  کرده و  ح  مس���جد را مطر

که در آن مس���ائلی مانند بنای مسجد و احکام آنها و آداب دخول به مسجد و ...  س���اعدی )1388( 

ح شده است، اما هیچ مقاله مستقلی با نام احکام ساختن مسجد دیده نشد. مطر

یکی از مهم ترین مسائل میان مسلمان ها مکان عبادت آنهاست و هیچ امری باالتر از عبادتگاه 

کرده است: »و  که خداوند متعال علت خلقت انس���ان ها را عبودیت و بندگی بیان  نیس���ت تا جایی 

که  م���ا خلقت الجن و االن���س اال لیعبدون« )ذاریات: 56(. بر این اس���اس، ض���رورت ایجاب می کند 

مس���لمان ها مس���جد را ش���ناخته و احکام مربوط به آن را ی���اد بگیرند و خود را ب���ا صاحب آن مکان 

کنند. هدف اصل���ی پژوهش حاضر یافتن جواب س���ؤاالت آن و  باال بردن س���طح  مق���دس نزدی���ک 
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علم���ی و پژوهش���ی و عمق بخش���یدن ب���ه اندوخته ه���ای قبلی و ش���ناخت احکام فقه���ی مربوط به 

گرفت:  که برای رسیدن به این هدف فرضیه زیر مورد بررسی قرار  مسجد است 

- س���اختن مسجد در قبرس���تان و تخریب آن بدون نیاز به توسعه و زینت دادن مسجد با طال از 

نظر فقهی اشکال دارد.

2-1. حکم مکان مسجد 

که توجه به آن ضروری است، انتخاب مکان و زمین مسجد است.  یکی از مسایل مهمی 

2-1-1. ساختن مسجد در زمین وقفی 

که زمین مس���جد قبل از  که در س���اختن مس���جد اهمی���ت فراوانی دارد این اس���ت  یک���ی از مطالب���ی 

که به ساخت مسجد اختصاص  مس���جد شدن برای امر دیگری وقف نشده باش���د. هر چند زمینی 

کار دیگری وقف شده باشد،  داده می ش���ود، باید برای مس���جد وقف شود، چنانچه زمین قباًل برای 

ک���ه برای آن وقف  کاری  کرد، بلک���ه از آن باید برای همان  نمی ت���وان آن زمی���ن را به مس���جد تبدیل 

کرد. شده، استفاده 

در توقیع وارده از امام حس���ن عسکری ؟ع؟ آمده است: »وقف ها )موقوفات( به خواست خداى 

کرده اند، مصرف می ش���وند«. )حر عاملی، 1384، ص 295(  که واقفین آنها تعیین  تعالی بر آن گونه 

که در زمین وقفی برای  بنابراین، چنانچه در زمین موقوفه مسجد ساخته شود هر چند ساختمانی 

مسجد ساخته می شود حکم مسجد را دارد، ولی بر زمین موقوفه احکام مسجد مترتب نمی شود، 

که زمین از قبل برای مورد خاص دیگری وقف شده است.  چون فرض آن است 

برای روشن تر شدن مطلب به برخی از استفتائات و پاسخ آن اشاره می شود:

گرفته  که جزو موقوفۀ یک امامزاده اس���ت و بین خانه هاى مس���کونی قرار  ســـؤال: زمینی اس���ت 

که محل، بزرگ بوده و فاقد مس���جد اس���ت، حکم بناى مسجد در این زمین  اس���ت با توجه به این 

موقوفه چیست؟

گر وقف است، مسجد نمی شود. )موسوی خمینی، 1426، ص356( جواب: ا

ســـؤال: شخص خّیرى در جنب مس���جد، زمینی به نیت حس���ینیه در اختیار مؤمنان قرار داده 

اس���ت. هیأت امناى مس���جد آن زمی���ن را با اجازه صاحب آن جزو مس���جد قرار داده ان���د. آیا احکام 

مسجد بر آن جارى است یا خیر؟

که به قصد حسینیه تحویل داده باشد،  گر وقف حس���ینیه تمام ش���ده، ولو به این نحو  جواب: ا

مسجد نمی شود و احکام مسجد بر آن جارى نیست. )موسوی خمینی، 1426، ص364(
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که حتی چنانچه زمین وقفی متعلق  که در اینجا به نظر می رس���د این اس���ت  نکته قابل ذکر دیگری 

ج  کرده باشند تا با درآمد حاصل از آن مخار به خود مسجد باشد، مانند اینکه زمین را وقف مسجد 

مسجد تأمین شود در این صورت نیز تبدیل آن به مسجد جایز نیست.

که وقف مس���جد ش���ده و متصل به مسجد اس���ت. آیا با نظر متولی شرعی  ســـؤال: زمینی اس���ت 

می توان مقداری از زمین موقوفه را به همان مسجد اضافه و جزو آن قرار داد؟

کردن آن به مسجد  که باید عواید آن صرف مسجد شود و اضافه  گر وقف مسجد است  جواب: ا

نیست. )موسوی خمینی، 1426، ص359(

2-1-2. حالل و طیب بودن زمین مسجد

که هنگام تهیه زمین برای بنای مس���جد اهمیت بس���یاری دارد، توجه به حالل و  از دیگر مس���ائلی 

که دیگران در آن دارای حق باش���ند  طیب بودن زمین مس���جد اس���ت. س���اختن مس���جد در زمینی 

که صاحبان حق راضی نباش���ند، جایز نیس���ت و نماز خوان���دن در چنین مکانی هر چند  در صورتی 

عنوان مس���جد را داشته باش���د، نماز خواندن در مکان غصبی محس���وب می شود. رسول خدا؟ص؟ 

که در آن زمان  کنونی مسجد النبی  پس از هجرت به مدینه و تصمیم به س���اختن مس���جد در محل 

گروهی از بنی نجار بود، پیش از هر چیز درصدد خریدن این مکان از صاحبان آن برآمد.  متعل���ق به 

که زمی���ن را در مقابل دریافت  ک���رد  کس���ی را به س���وی مالکان زمین فرس���تاد و از آنها تقاضا  ایش���ان 

گفتند: »س���وگند به خدا  کنند، ولی بنی نجار  گذار  بهای آن برای س���اختن مس���جد به پیامبر؟ص؟ وا

کتاب وفاُء  به���ای این زمین را تنها از خداوند می خواهیم« )نوبهار، 1372، ص191(. س���مهودی در 

که پیامبر  گویای آن اس���ت  که همگی  کرده اس���ت  گون نقل  گونا الوفاء احادیث فراوانی را به اس���ناد 
ک���رم؟ص؟ ب���ا وجود رضایت و میل قلبی مالکین زمین نس���بت به اهدای مجانی آن برای مس���جد از  ا

کرده و بهای زمین را به صاحبانش پرداخت نمود. بهای پرداختی برای  قبول مجانی آن خودداری 

زمی���ن مس���جدالنبی در برخی از روای���ات ده دینار طال و در برخی دیگ���ر از نقل ها درخت خرمایی در 

که یکی از یاران پیامبر اعظم؟ص؟ داوطلبانه عهده دار پرداخت آن به  »بنی بیاضه« ذکر ش���ده است 

صاحبان زمین شد )نوبهار، 1372، ص192(.

گرفته  که ب���رای بهره برداری خاص���ی در نظر  س���اختن مس���جد در راه های اختصاص���ی و عمومی 

ش���ده، جایز نیس���ت. در این زمینه به برخی از اس���تفتائات برای روشن شدن ابعاد این بحث اشاره 

می شود.

ســـؤال: زمینی بیش از بیس���ت سال قبل برای مسجد داده ش���ده و با پول مردم مسجد ساخته 
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کس���ی در این  ش���ده اس���ت. آی���ا صاحب قبلی زمی���ن ی���ا وارث آن می تواند بگوید من راضی نیس���تم 

مسجد نماز بخواند یا خیر؟

کند و رضایت او معتبر  جواب: بعد از س���اختن مس���جد و تحویل به نمازگزاران نمی تواند رج���وع 

نیست. )موسوی خمینی، 1426، ص 339(

گفته شد  که راجع به رضایت صاحبان زمین  که از این س���ؤال دریافت می ش���ود، آنچه  همانطور 

مربوط به قبل از س���اختن مس���جد اس���ت، اما پس از اعالم رضایت صاحب زمین و س���اخته ش���دن 

مسجد، عدم رضایت او اعتباری ندارد.

2-1-3. ساختن مسجد در قبرستان

که س���اختن مس���جد در آنجا مکروه اس���ت. س���ماعه بن مهران نقل  قبرس���تان از مکان هایی اس���ت 

گورس���تان و س���اختن مس���جد در آن مکان  کردم: »آیا رفتن به  که از امام صادق؟ع؟ س���ؤال  می کند 

گورستان نباید مسجد بسازند«.  گورس���تان مانعی ندارد، اما در  اش���کال دارد؟ ایشان فرمود: زیارت 

که فرمود: »در  )ح���ر عاملی، 1384، ص887( عبیده بن زراره نیز می گوید از ابا عبداهلل؟ع؟ ش���نیدم 

تمام���ی زمی���ن به جز محل چاه دست ش���ویی و قبرس���تان می توان مس���جد بنا نم���ود« )حر عاملی، 

1384، ص461(.

بر اس���اس برخی روایات، س���اختن مس���جد در قبرس���تان جایز اس���ت. مقتضای جمع میان این 

که از تبدیل قبرس���تان به مس���جد منع می کنند،  که نه���ی در روایاتی  دو دس���ته احادیث آن اس���ت 

گر این تبدیل مس���تلزم امر حرامی باش���د باید آن جهت را نیز مورد توجه  کراهت حمل ش���ود، اما ا بر 

ق���رار داد. برای مثال چنانچه زمین قبرس���تان دارای مالک خصوصی باش���د به یقین بدون رضایت 

گر زمین قبرستان به همین عنوان وقف  کرد، همچنین ا او نمی توان قبرس���تان را به مسجد تبدیل 

شده باشد، در این صورت نیز تبدیل آن به مسجد، جایز نیست. 

در اینجا به یک استفتاء و پاسخ آن در این رابطه اشاره می شود:

کند،  که وقف است مسجدی روی قبور اموات بنا  سؤال: هرگاه شخصی در قبرستان مسلمانان 

گر چنین مسجدی بنا شد، آیا نماز در آن صحیح است؟ آیا این امر جایز است؟ و ا

که زمین آن وقف قبرستان اس���ت، جایز نیست و نبش  جواب: س���اختن مس���جد در قبرس���تانی 

قبور مس���لمانان حرام است و به مجرد ساختن، مس���جد نمی شود، ولی نماز خواندن در آن مانعی 

گلپایگانی، 1372، ص23( ندارد. )موسوی 
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ج مسجد 3. احکام مخار

3-1. صرف اموال حالل و طیب در ساختن مسجد

که انس���ان اموال حالل و طیب خود را به  کارهای خیر و نیک، شایس���ته اس���ت  در تمامی صدقات و 

کریم در این زمینه می فرماید:  این امور الهی اختصاص دهد.  قرآن 

ک���ه )از طریق تجارت( به  کیزه اموالی  که ایم���ان آورده اید! از قس���مت هاى پا کس���انی  اى 
ج س���اخته ایم )از منابع و معادن و درختان  دس���ت آورده اید و از آنچه از زمین براى شما خار
ک را اختصاص ندهید. )ر.ک: بقره:  کنید! و براى انفاق، اموال آلوده و ناپا گیاه���ان( انفاق  و 

267؛ نور: 9(

که مسجدس���ازی یکی از  که ربط این مطلب به مبحث مسجدس���ازی این اس���ت  گفتنی اس���ت 

که مسجدس���ازی امری معروف و پسندیده و  مصادیق برجس���ته صدقه  دادن در راه خداس���ت؛ چرا

ک  بودن صدق���ات در راه خدا موجود  ک���ه در زمینه پا کیداتی  م���ورد رضایت الهی اس���ت. هر چند تأ

است، درباره حالل بودن مال صدقه، عمومی است و هر صدقه ای را شامل می شود، ولی می توان 

که  کریم آنگاه  گیرد. شاید  قرآن  گفت این امر باید در مورد مس���جد به مراتب بیش���تر مورد توجه قرار 

کرده است )ر.ک: توبه: 18(   یکی از اوصاف س���ازندگان و تعمیرگران مس���اجد را »پرداخت زکات« ذکر 

کسانی پذیرفته خواهد  کردن مس���اجد از  کرده اس���ت؛ یعنی ساختن و آباد  به همین مطلب اش���اره 

که برای خرید زمین مسجد  که حقوق مالی واجب خویش را بپردازند. بنابراین، در مورد اموالی  شد 

و ی���ا تهی���ه دیگر لوازم و امکانات آن مصرف می ش���ود، مؤمن���ان باید ضمن اجتن���اب از صرف پول و 

کنند بخش���ش ها و انفاق های  که در آن دارای حق هس���تند، س���عی  گونه ای  که دیگران به  اموال���ی 

کانون عبادت و بندگی مؤمنان اس���ت  خ���ود را از محل اموال طیب و حالل قرار دهند؛ زیرا مس���جد 

و این بنیان الهی باید از آغاز تا پایان با اموال حالل و طیب و بر پایه اس���توار تقوا پی ریزی و تکمیل 

که مؤمنان، مس���جد و خان���ه خدا را با  و تعمی���ر ش���ود. ضم���ن اینکه ادب بندگ���ی نیز ایجاب می کند 

کنند. ک ترین اموال خویش بنا  پا

ج مسجد 3-2. راه های تأمین مخار

که مورد مصرف آن عنوان »سبیل  ج مس���جد، موقوفات عامی است  یکی از راه های تأمین مخار

کس���ی چیزی را به صورت سبیل اهلل  گر  اهلل« یا راه های خیر باش���د. امام خمینی؟هر؟ می فرماید: »ا

که مایه وصول به ثواب باش���د، صرف  کند می توان ]عایدات[ آن را در هر راهی  یا راه های خیر وقف 

کمک های مؤمنین نیز یکی دیگر از منابع تأمین  کرد« )موس���وى خمینی، 1393، ص72(. انفاقه و 
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ج آن  ج مس���جد اس���ت و نیز صرف زکات مال و زکات فطره برای ساختن مسجد و تأمین مخار مخار

جایز است، چون یکی از مصارف زکات، سبیل اهلل است و صرف زکات برای آبادی و بنای مسجد از 

کردن سهم امام در مسجدسازی و تعمیر آن نیاز به اذن  مصادیق صرف سبیل اهلل است، اما صرف 

ح می شود.  که در این مورد چند استفتا مطر خاص از مجتهد دارد 

سؤال: در صورت وجود فقیر در محل، مالک زکات تا چه مقدار مال خود را بدون رعایت اصناف 

کند؟  مستحقین می تواند صرف مسجد 

که مقداری  کند، ولی بهتر آن است   جواب: با وجود فقرا تمام زکات را هم می تواند صرف مسجد 

گلپایگانی، 1372، ص147( کند. )موسوی  به فقرا داده و مقداری را صرف مسجد 

4. احکام آراستن و پیراستن مسجد

4-1. تخریب مسجد

گر در جریان توس���عه مس���جد الزم باش���د  یکی از امور احکام مس���جد بحث تخریب مس���جد اس���ت. ا

کنند، مانعی ندارد، همچنین  کل���ی تخریب  ک���ه در معرض انهدام و ویرانی قرار دارد به  مس���جدی را 

که چنین حالتی را داش���ته و محتاج به تعمیر اساس���ی  که بخش های خاصی از مس���جد  در موردی 

که توس���عه و  ک���رد، اما در صورتی  کلی ویران و مجددًا بازس���ازی  باش���د، می ت���وان آن قس���مت را ب���ه 

کردن قس���مت های آباد آن باش���د این مس���ئله میان فقیهان  یا تغییر بنای مس���جد همراه با ویران 

که در این فرض تخریب مسجد را جایز ندانسته یا توقف  محل اختالف اس���ت. آن دسته از فقیهان 

کس���ی ظالم تر است از آنکه مانع  که می فرماید: »و چه  کرده اند، نظرش���ان به این آیه ش���ریفه اس���ت 

ذک���ر نام خداوند در مس���اجد ش���ده و برای خرابی آن ت���الش می کند؟…« )بق���ره: 14(. برخی دیگر از 

که ظن غالب بر امکان عمارت  کردن مسجد در این فرض را در صورتی جایز شمرده اند  فقها ویران 

که  گمان قوی داش���ته باشند  که مس���جد را خراب می کنند،  کس���انی  مس���جد موجود باش���د، یعنی 

کنند. )صاحب جواهر، 1375، ص83( بتوان مجددًا آن را بنا 

که  کردن مس���جد به قصد توس���عه  دادن و حتی به قصد تغییر نقشه را هر چند  برخی فقها ویران 

که به صالح مسجد باشد و  مس���جد مس���تحکم بوده و در معرض ویرانی و انهدام نباش���د در صورتی 

کتاب  یا نقش���ه و بنای قبلی در بردارنده مفس���ده ای برای مسجد باشد، جایز شمرده اند. نویسنده 

که مورد نیاز نمازگزاران باشد،  عروه الوثقی جواز تخریب مس���جد را تنها به منظور توس���عه در صورتی 
جایز دانسته و می گوید: 
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که مش���رف به خرابی باشد مستحب اس���ت و چنانچه تعمیر آن  تعمیر مس���جد هنگامی 
بی فایده باش���د، )محتاج به بازسازی اساسی باش���د(، تخریب و تجدید بنای آن جایز، بلکه 
گر برای رفع احتیاج مردم نیاز به توسعه  که در صورت استحکام مسجد نیز ا اقوی آن اس���ت 

کرد. )طباطبایی یزدى، 1374، ص212( باشد می توان مسجد را تخریب 

که:  در رساله امام خمینی آمده است 

گر  که نزدیک به خرابی باش���د، مس���تحب اس���ت و ا س���اختن مس���جد و تعمیر مس���جدی 
کنند و دوباره  که تعمیر آن ممکن نباشد، می توانند آن را خراب  مس���جد طوری خراب شود 
کنند و  که خراب نش���ده ب���رای احتیاج مردم خ���راب  بس���ازند، بلک���ه می توانند مس���جدی را 

بزرگ تر بسازند. )موسوی خمینی، 1426(

4-2. حکم ابزار و آالت مسجد

که در مبحث مس���جد چ���ه در هنگام تخریب و نوس���ازی و چه برای توس���عه آن باید  یک���ی از اموری 

گیرد، مس���ئله لوازم، اس���باب و آالت آن است. حال ممکن است این وسایل مربوط  مورد توجه قرار 

که در حال احداث اس���ت. باید دانست  به بنای قدیمی مس���جد باش���د یا مربوط به بنای جدیدی 

ک���ه اصل مس���جد و بنای آن اح���کام خاصی دارد، ابزار و وس���ایل و اس���باب آن نیز احکام  همانط���ور 

خاصی دارد اعم از خرید و فروش آنها، استفاده شخصی از امکانات مسجد و .... 

4-2-1. حکم استفاده شخصی از امکانات مسجد

که با ش���أن و منزلت واالی خانه حق تعالی س���ازگار نیست،  چنانکه باید در مس���جد از انجام اموری 

که مغایر با جهت »مسجد  کرد، نباید از بخش های مسجد و یا امکانات آن برای اموری  خودداری 

بودن« اس���ت، نیز اس���تفاده نمود. همچنین اس���تفاده از امکانات مسجد برای مصارف شخصی در 

ج از مس���جد جایز نیس���ت. برای مثال نمی ت���وان از آب و برق مخصوص به مس���جد برای منزل  خار

کردن اشیا و اسباب متعلق به مسجد برای مصارف شخصی  ج  کرد. بنابراین، خار شخصی استفاده 

عالوه بر آنکه مخالف با وقف است، غصب اموال متعلق به مسجد نیز می باشد.

اس���تفاده از درآمد موقوفات مس���جد برای مصارف ش���خصی نیز همین حکم را دارد و تصرف در 

آن غصب اس���ت، چون عایدات حاصل از موقوفات مس���جد را بایدصرف تعمیر همان مس���جد و در 

که به  کسانی  کرد. اس���تفاده از امکانات موجود در مس���جد برای  صورت عدم لزوم در مس���اجد دیگر 

مسجد رفت و آمد می کنند، بالمانع است. 

که در موقع اذان و مجالس  ســـؤال: در مس���جد جامع بندر ماهش���هر یک دستگاه بلندگو اس���ت 

کودکی یا پولی از اش���خاص مفقود می ش���ود از ما  س���وگواری از آن اس���تفاده می ش���ود. بعضی اوقات 
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کنیم، حکمش چیست؟ که به وسیله بلندگو به اهالی شهر ابالغ  خواهش می کنند 

ج نبرن���د و پ���ول ب���رق آن را بدهند، اش���کال ندارد«. )موس���وی  گ���ر بلندگ���و را به خ���ار جـــواب: »ا

گلپایگانی، 1372، ص145(

که در حاشیه اش نوشته شده است: »وقف مسجد است  گلیم هایی است  س���ؤال: در مسجدی 

کردن از مس���جد نیس���ت«. در حال حاضر فرش های قیمتی برای آن مس���جد آورده و  ج  و اجازه خار

که در حیاط مسجد است، فرش  گلیم ها را برداشته و حجرات همان مسجد را  فرش ش���ده اس���ت و 

کار اشکال دارد یا خیر؟ کن هستند. آیا این  کرده اند و طالب علوم دینیه در آنها سا

کنند و ب���ه جای دیگر  گلیم مس���جد را زیر فرش خود مس���جد، پهن  جـــواب: »در ف���رض س���ؤال، 

گلپایگانی، 1372، ص146( نبرند«. )موسوی 

کنده و بیرون ریخته اند و قابل استفاده  ک قدیمی آن را  گچ و خا کرده  ســـؤال: مس���جد را تعمیر 

ک ها را برای پرکردن صحن خانه یا اتاق ببرند یا نه؟ که آن خا نیست. آیا جایز است 

گر به هیچ وجه، حتی برای مس���جد دیگر مورد اس���تفاده نیس���ت و خریدار هم ندارد،  جواب: »ا

گلپایگانی، 1372، ص149( جایز است«. )موسوی 

ک���ه در حدود دویس���ت هزار توم���ان ارزش  ســـؤال: زمین���ی اس���ت موقوف���ه برای مس���جد معینی 

گرفته برای محل و اهالی روس���تا به مزبله ای تبدیل ش���ده اس���ت.  دارد، چون در وس���ط آبادی قرار 

گرفته اند. اجازه  مس���جد مزبور هیچگونه احتیاجی ندارد. اهالی برای آب لوله کش���ی در مضیقه قرار 

کنند؟ ج آب لوله کشی استفاده  می فرمایید زمین مذکور را فروخته و برای مخار

جواب: »فروش موقوفه مسجد جایز نیست، ولی اجاره دادن آن به مال االجاره عادالنه و صرف 

گلپایگانی، 1372، ص156( آن همه ساله در همان مسجد مانعی ندارد«. )موسوی 

سؤال: آیا بردن فرش مسجد قدیم در مسجد جدید متصل جایز نیست؟

گر جزء مسجد قدیم محسوب است، جایز است«. )موسوی خمینی، 1426، ص344( جواب: »ا

4-2-2. حکم خرید و فروش ابزار و وسایل مسجد 

ح بوده و اهمیت زی���ادی دارد، حکم خرید و فروش  که در مورد مس���جد مط���ر یکی دیگر از مس���ائلی 

که خرید و فروش اصل مسجد جایز نیست،  اس���باب و وس���ایل مربوط به مس���جد اس���ت. همانطور 

لوازم آن نیز همین حکم را دارد. )موسوی خمینی، 1426، ص 201(

نکته قابل ذکر اینکه حرمت فروش وس���ایل و اجزای مس���جد، اختصاص به مس���جد آباد ندارد، 

بلکه مس���جد خراب و متروک نیز همین حکم را دارد. )موس���وی خمینی، 1426، مسئله 909،108( 
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که مسجد  البته در مورد خرید و فروش وسایل مسجد یک استثناء وجود دارد و آن در جایی است 

که قابل استفاده در آن مس���جد نباش���د. در این صورت چنانچه وسایل در  وس���ایلی داش���ته باش���د 

مس���جد دیگر نیز قابل اس���تفاده نباش���د، می ت���وان آنها را فروخت���ه و پول حاص���ل از آن را در صورت 

کنند )موسوی خمینی، 1426، مسئله 910(. امکان صرف تعمیر همان مسجد یا مساجد دیگر 

صاحب جواهر در مقام بیان دلیل بر جواز انتقال اسباب و وسایل مسجدی به مسجد دیگر در 

که مورد نیاز آن مسجد نباشد، می گوید:  صورتی 

که این  عالوه بر اتفاق فقها و عدم وجود اختالف در این مس���ئله، اصل نخس���ت آن است 
که برای خداست در  عمل جایز باش���د. دوم اینکه مس���جد متعلق به خداوند اس���ت و آنچه 
که  کم اسالمی( است و او می تواند هر طور  اختیار ولی او )امام معصوم؟مهع؟ و در غیبت او حا
که تمامی مساجد متعلق به خداست در  کند. س���وم اینکه از آنجا  صالح بداند در آن تصرف 
که  گویا تمامی مس���اجد، مس���جد واحدی اس���ت. به عالوه غرض از مساجد و آنچه  حقیقت 
در مسجد قرار داده می شود، بپاداشتن شعار دین و انجام عبادت است و مساجد مختلف 
از ای���ن جه���ت تفاوتی ب���ا یکدیگر ندارند. ضمن اینکه انتقال اس���باب و آالت یک مس���جد به 
مسجد دیگر در صورت عدم نیاز مسجد و به ویژه چنانچه نگهداری آن موجب از بین رفتن 
که انسان یقین دارد واقف نسبت به آن راضی  کارهایی است  آن باشد، از مصادیق احسان و 

است. )صاحب جواهر، 1375، ص84 (

کار در صورت  که مورد نیاز مس���جد نیس���ت، می گوید: »ای���ن  همچنین در مورد فروش وس���ایلی 

وج���ود مصلحت جایز اس���ت و چنانچ���ه صرف پول حاص���ل از فروش آن، در همان مس���جد ممکن 

نباشد، در مساجد دیگر صرف می شود«. )صاحب جواهر، 1375، ص 94(

کتب وقف شده در مساجد به احسن، چه صورت دارد؟ سؤال: تبدیل قرآن و 

که قابل استفاده است، فروش و تبدیل آن جایز نیست«. )موسوی خمینی،  جواب: »تا موقعی 

1392،  ص370(

آراستن مسجد  .3-2-4

کردن مسجد با طال 4-2-3-1. حکم زینت 

گیرد زینت و آراس���تگی مس���جد  که در هنگام س���اختن مس���جد باید مورد توجه قرار  یک���ی از ام���وری 

که به آن توجه شده زینت مسجد با طالست.  است. در بحث زینت مسجد از جمله چیزهایی 

کرم؟ص؟ در وصیت خود به ابن مسعود می فرماید:  پیامبر ا

که در دنیا در لذت و نعمت است چه سودى می برد وقتی در آتش  کسی  ای پسر مسعود 
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خ خواه���د بود )فقط ظاهرى از زندگ���ی دنیا می دانند و از آخرت غافل هس���تند(.  اب���دى دوز
کاخ ه���ای رفی���ع ب���ر می افرازند و مس���جدها را ب���ا طال تزیی���ن می کنند.  خانه ه���ا می س���ازند و 

)طبرسی، 1384، ص449(

کسانی  کالم رس���ول خدا؟ص؟ در مقام مالمت و سرزنش است و آن حضرت  که این  روش���ن است 

ک���ه مس���اجد را با طال زین���ت می کنند مورد نکوهش ق���را داده اند. در برخی از روای���ات، ضمن نهی از 

کرم؟ص؟ نقل  کار را مانند عمل قوم یهود و نصارا می دانند. از رس���ول ا آراس���تن مس���اجد با طال این 

که معابد خود را با طال زینت نمودند، با طال  که فرمود: »مساجد خود را همانند یهود و نصارا  شده 

زینت نکنید« )نوری، 1373، ص372(. 

که  ع مقدس از آراس���تن مس���اجد با طال به دلیل مفس���ده ای است  که نهی ش���ار  ش���کی نس���یت 

ع مقدس  که نظر ش���ار کار وج���ود دارد. احتمال می رود این حکم برای این تش���ریع ش���ده  در ای���ن 

که مس���اجد از نظر جلوه ظاهری و مادی در س���طحی عادی و معمولی و بلکه س���اده و  بر آن اس���ت 

بی پیرای���ش باش���د ت���ا در خانه خدا توجه انس���ان از دنیا و مظاهر برجس���ته دنی���وی و از جمله طال و 

زیورآالت قطع شود و مؤمن بتواند با توجه قلبی و تمرکز حواس به توحید و عبادت حق تعالی روی 

که انسان را خیره زیبایی های مادی  آورد. شکی نیست چنانچه ظاهر مسجد آن قدر آراسته باشد 

کند، رس���یدن به توفیق بزرگ الهی فراهم نخواهد ش���د. این نکته در مقام استدالل بر حرمت  خود 

گرفته است.  آراستن مساجد با طال مورد توجه برخی از فقها نیز قرار 

صاحب جواهر درباره دلیل شرعی بر حرمت آراستن مساجد می فرماید:

کند ما از سیاق  کس���ی ادعا  که  یکی دیگر از ادله حرمت آراس���تن مس���جد با طال آن اس���ت 
که مساجد  که بنای مساجد بر زیورو زینت نیست؛ چرا  روایات مربوط به مسجد می فهمیم 
محل عبادت حق تعالی و جایگاه زهد ورزیدن نس���بت به امور دنیوی اس���ت. از همین روی 
کاخ ها برای س���رگرمی و مغرور ش���دن ب���ه دنیا و محل انس و ش���ادی  مس���اجد نبای���د مانن���د 
که نیت و قصد الهی را نیز  که آراس���تن مس���اجد به طال چه بس���ا  گفت  باش���ند، بلکه می توان 

کند. )صاحب جواهر، 1375، ص88( مخدوش 

کردن و نصب عکس در مسجد 4-2-3-2. حکم نقاشی 

که باید از  گیرد این اس���ت  که در س���اخت و معماری مس���جد باید م���ورد توجه قرار   یکی از مس���ائلی 

کردن مسجد را جایز ندانسته اند. )موسوى  کردن مسجد خودداری شود. فقیهان نقاشی  نقاش���ی 

خمین���ی، 1426( در رس���اله های عملیه آمده اس���ت: »بنا بر احتیاط واج���ب نباید صورت چیزهایی 

که روح ندارد  کنند، اما نقاشی چیزهایی  که روح دارند را در مس���جد نقاش���ی  مثل انس���ان و حیوان 
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کلمات فقها  که در  گل ها و بوته ها مکروه اس���ت« )موس���وى خمین���ی، 1426(. آنچه  مثل درختان، 

برای مس���تند این حکم ذکر ش���ده اس���ت، یکی مش���هور بودن آن و دیگری بدعت بودن نقاش���ی در 

که می گوید:  مسجد است. حدیث عمرو بن جمیع نیز در همین زمینه وارد شده 

از امام صادق؟ع؟ در مورد مساجدی که دارای نقاشی و تصاویر است، سؤال نمودم. امام؟ع؟ 
گر )حکومت(  کار را خوش نمی دارم، ولی این امر امروزه به شما ضرری نمی زند. ا فرمود: من این 

عدل برپا بود می دیدید که در این زمینه چگونه عمل می شد. )حر عاملی، 1384،  ص493(

برخی از فقها دالیل فوق را برای اثبات حکم حرمت ضعیف دانس���ته و به همین دلیل نقاش���ی 

گفتنی است که نصب عکس های  کردن مسجد را مکروه شمرده اند. در مورد نصب عکس در مسجد 

که نماز خواندن  مربوط به رجال فضیلت و ش���هدا در مس���جد به خودی خود مانعی ندارد. از آنجا 

روب���روی عکس هر چند روبروی نمازگزار نباش���د، مکروه اس���ت. وجود این عکس ه���ا در هنگام نماز 

کراهت در هنگام نماز خواندن روی عکس ها را با پرده و مانند آن  کراهت دارد و می توان برای رفع 

پوشاند. )موسوی خمینی، 1426، مسئله 898(

سؤال: نقاشی و تصویر در مساجد به احتیاط واجب منع شده است، آیا این منع شامل عکس 

هم می شود؟

جواب: شامل نمی شود. )موسوی خمینی، 1392، ص150(

که نماز جمعه اقامه می ش���ود، عکس ها و  ســـؤال: امروزه در بعضی از مس���اجد و یا مکان هایی 

پوسترهایی روبروی نمازگزاران نصب می شود، آیا نماز خواندن در این مکان ها اشکال دارد؟

کراهت به اینکه  کراه���ت دارد و  جواب: نماز صحیح اس���ت هر چن���د در مقابل نمازگزار بودن آن 

روی آن را با وسیله ای بپوشانند، رفع می شود. )موسوی خمینی، 1392، ص80(

ســـؤال: آیا در مقابل نمازگزار عکس مکه حرام اس���ت یا نه؟ چرا؟ و عکس های غیر از عکس مکه 

چطور؟

گر تصویر ذی روح باشد، مکروه است. )موسوی خمینی، 1392، ص 81( جواب: حرام نیست و ا

5. نتیجه گیری
که برای نماز و عبادت آماده شده است. زمین مسجد نباید وقفی باشد، البته  مسجد مکانی است 

کالم فقها  گر برای خود مس���جد وقف ش���ده باشد، می توان آنجا مس���جد ساخت و نیز از روایات و از  ا

کراهت  که  کثر فقها فرموده اند  که ساختن مسجد در قبرس���تان جایز است، ولی ا ثابت ش���ده است 

ج مسجد باید حالل و طیب باشد و تخریب مسجد در برخی موارد جایز بوده و در برخی  دارد. مخار
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موارد جایز نیس���ت، همچنین بردن ابزار و آالت مس���جد برای مصارف شخصی جایز نیست و خرید 

که قابل استفاده در  و فروش اصل مسجد نیز جایز نیست، مگر اینکه مسجد وسایلی داشته باشد 

کردن نیز اشکال دارد. کردن عکس ها و نقاشی  مسجد نباشد و نیز آراستن مسجد با طال و نیز نصب 
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