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فه در مورد سسه موضوع شنایس احکام فقیه ؤ بیانیه م  بازگشایی مساجد و مشاهد مشر

 

می و در رهای اسالر کشوبیش از دو ماه است که به سبب شیوع بیماری کرونا مراکز معنوی اجتماعی مسلمانان در اکث

از  ردم نیزمده است. سته شقان ببه روی مؤمنان و مشتا ،کشور عزیزمان ایران به توصیه مسئوالن اجرایی و بهداشتی کشور

ین اماکن زگشایی ارای باب ولیباب وظیفه قانونی و شرعی، محرومیت از عبادت در مساجد و زیارت مشاهد را تحمل کردند؛ 

راه حلی  یز در پینالن امر کنند و با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان انتظار آنان بیشتر شده و مسئوشماری میمقدس لحظه

 مشکل هستند. برای این 

و  های شرعیالکرسی مپس از بر بر اساس وظیفه ذاتی خود ،سسه موضوع شناسی احکام فقهی حوزه علمیهؤم رواز این

نظران و احبصبلیغی و هی، پزشکی، تبا کارشناسان فق را طی جلساتیموضوع شناسی مسأله فتاوای مراجع عظام تقلید، 

یدگی به مرکز رس ات حوزوی  ها و ارتباطدفتر مطالعات پژوهشبلیغ حوزه علمیه، معاونت تدفتر مقام معظم رهبری، همکاری 

د ترویج احکام کی و ستاوم پزش، دانشگاه علستاد ملی مبارزه با کرونا ،های علمی حوزه علمیه، دبیرخانه انجمنامور مساجد

 ارد:دالم مییل اعذتیاط به شرح مسائل فقهی مرتبط را با عنایت به فتاوای مراجع معظم تقلید و مراعات اح دین،

  ری است.زم و ضروذهبی الهای ابالغی از مراجع ذیصالح برای نحوه بازگشایی مساجد و اماکن ممراعات دستور العمل -1

 .کندارد و خللی به نماز وارد نمینماز خواندن با ماسک و دستکش اشکال ند -2

وضو  در منزل ؤمنینم های بهداشتی،ا توجه به توصیهبرای ورود به مسجد مستحب است انسان با وضو باشد؛ لذا ب -3
 همراه داشته باشند. را نیازشان کتاب دعای مورد، سجاده و تسبیح ،بگیرند و مهر

جد مسا برخی در آن، وسهولت در شستشوی اشکال ندارد. لذا چنانچه به جهت مراعات مسائل بهداشتی بر سنگسجده  -4
 کرد. توان بر آن نیز سجده، میگیردر نمازگزاران قرار های مخصوص در اختیابه جای تربت، سنگ

 ، در دو صورت اشکال ندارد:جماعت در دو نوبت با فاصله زمانیبرگزاری نماز  -5

 د.ناشبنفر  دودوم  اول وجماعت نماز یعنی امام  ؛الف( امام جماعت متعدد باشند

چند امام ؛ هراشندتفاوت بمبا مأمومین نماز دوم  اند،مأمومینی که در نماز جماعت اول شرکت داشتهب(             
 جماعت یک نفر باشد.

ا هم ندارد و خواندن نماز قض مانعین نماز دوم غیر از نماز اول باشند ای امام جماعت در صورتی که مأمومیاعاده نماز بر -6
 .نه احتیاطی اشکال ندارد ولی نماز قضاء امام جماعت باید قطعی باشدتوسط امام جماعت 
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رود طبق نظر کارشناسان، از نوع الکل مُسکر کار میهایی که برای ضدعفونی مساجد بهمواد ضد عفونی کننده و الکل  -7
 به طهارت می شود.نیست؛ لذا محکوم به طهارت است و در فرض شک هم حکم 

داشتی، به های بهیهبه توص با توجهنسبت به تعقیبات نماز هم  راعات حال أضعف مأمومین در نماز،عالوه بر استحباب م -8

 .دشوأقلّ مقدار مستحب اکتفا 

ت به اصل ن را نسبمومنا باشد، ائمه جماعاتاز آنجا که خواندن نماز مستحب در حال راه رفتن هم جایز و صحیح می  -9
یا انتشار آن  اماری کرونبی به یاز ابتال ر باشد وتدر مسجد کوتاه مسئله و کیفیت خواندن آن راهنمایی فرمایند تا توقف

 .جلوگیری شود

 شته باشنددای دادن قصد افطارو افرادی ممنوع باشد  در حال حاضراز سوی مسئوالن  افطاری دادن در مسجده کچنان -10
 مسئله چند صورت دارد:

ا یر دیگر یخر مصارف دوانند تالف( اگر افطاری دادن در مسجد بر آنها به واسطه نذر و امثال آن واجب نشده باشد، می
 کمک به مستمندان هزینه کنند.

جاری  مضان سالره ماه بیّد واسطه نذر و امثال آن، افطاری دادن در مسجد واجب شده باشد، چنانچه مق هب( اگر ب 

  .های آینده اقدام کنندتوانند در سالنذر هرساله نباشد، مییا  نباشد،

یست؛ ر واجب نمل به نذ، عشودممکن ن ولیبوده  جاری و درون مسجد و مقید به سال مقید به ماه رمضاننذر اگر  ج(
داران روزه ا را بینالً غذبه مورد نذر باشد هزینه کنند؛ مث ست که در مصارف خیر دیگری که نزدیکلذا احتیاط آن ا
 (بدون تجمع در یک محلتوزیع کنند. )بیرون از مسجد 

 ،اساسابراین بن است. د تأکید، الزم و موررپایی نماز جماعتهنگام ب شرایطمراعات فاصله فیزیکی با افراد دیگر در این  -11
حل متیجه از . )که درناشکال نداردتا یک متر نسبت به فردی که در صف جلو ایستاده، از محل سجده فاصله نمازگزار 

اند ن وی ایستادهدر طرفی نی کهساایستادن خود تا محل ایستادن فرد جلو، بیش از دو متر خواهد بود.( فاصله نمازگزار با ک
 پیوست(تصویر  به شکل)تا یک متر اشکال ندارد.  نیز

 

 والسالم علی من اتبع الهدی
 موسسه موضوع شناسی احکام فقهی
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