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  دخول الكفار المساجد دراسة فقهية مقارنة معاصرة

  أمحد بن عبداهللا بن حممد الفريح

اململكة  -  ا�معة –  جامعة ا�معة-  كلية الرتبية بالزلفي- قسم الدراسات اإلسالمية

  .العربية السعودية

 A.alfeeh@mu.edu.sa: الربيد االليكرتوين

   :خصلالم

 يدور حول بيان حكم دخول الكفار وعمار�م للمسجد احلرام :موضوع البحث
 بيان املقصود بالكفار، :أهداف البحث .دراسة فقهية مقارنة معاصرة. ومساجد احلل

وذكر املراد باملساجد واحلرم، ومعرفة حكم دخول الكفار للمسجد احلرام، وحكم 

ل، وتوضيح العمارة املتعلقة باملساجد، والتعرف على احلكم دخول الكافر ملساجد احل
 :منهج البحث .الشرعي املتعلق باالستعانة بالكفار يف عمارة املساجد وصيانتها

 املراد بالكافر هو كل من انتفى اإلميان عنه سواء كان من أهل :أهم النتائج .استقرائي

 فيه، وحرم مكة هو ما أطاف الكتاب أو املشركني، واملسجد هو كل موضع يتعبد اهللا
�ا من جوانبها، وله حدوده الشرعية اليت جاءت �ا السنة، وال جيوز دخول الكفار 

احلرم مطلقا، مبا فيه املسجد احلرام، بل جيب منعهم منه، وال جيوز دخول الكفار 

مساجد احلل إال حلاجة أو مصلحة، وحيرم االستعانة بالكفار لعمارة املساجد أو 
تها ونظافتها، إال إذا مل يوجد مسلم يقوم بذلك، أو كان الكافر أتقن صنعة من صيان

ينبغي على  :أهم التوصيات .املسلم، أو أقل تكلفة منه، ويكون حتت إشراف مسلم

املسلمني االعتناء باملساجد فيما يتعلق بالصيانة، فالبناء وحده دون الصيانة، يعترب 
سؤولة احلرص على استقدام العمالة اجليدة فيما تفريطا لألوقاف، وعلى اجلهات امل

  .ُيتعلق بالبناء أو الصيانة، وال ينظر إىل األقل تكلفة فقط، بل مراعاة اإلتقان أوىل

  . العمارة-  الدخول–  احلرم–  املسجد–  الكافر:الكلمات المفتاحية
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abstract: 

The topic of the research: It revolves around explaining the 

ruling on infidels and their architecture entering the Sacred 

Mosque and the solution mosques. Contemporary 

Comparative Jurisprudence Study. Research Objectives: 

Explaining what is meant by infidels, mentioning what is 

meant by mosques and sanctuaries, knowing the rule of 

infidels entering the Sacred Mosque, the ruling on infidel 

entering mosques of the solution, clarifying architecture 

related to mosques, and identifying the legal ruling regarding 

the use of infidels in building and maintaining mosques. 

Research method: Inductive. The most important results: 

What is meant by a disbeliever is everyone who has no faith 

in him, whether it is the people of the book or the polytheists, 

and the mosque is every place where God is worshiped, and 

the sanctuary of Mecca is what circumvented it from its 

aspects, and it has its legal limits that the Sunnah brought, 

and it is not permissible to enter the infidels 

It is absolutely forbidden, including the Sacred Mosque, but 

rather they must be prevented from it, and it is not 

permissible for infidels to enter the solution mosques except 
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for need or interest, and it is forbidden to use infidels to build 

or maintain mosque mosques, unless there is no Muslim 

doing this, or if the infidel has mastered the workmanship of 

a Muslim, or It is less expensive than him, and it is under 

Muslim supervision. The most important recommendations: 

Muslims should take care of the mosques with regard to 

maintenance, as building alone without maintenance is 

considered an endowment for endowments, and the 

responsible authorities should ensure that good labor is 

brought in with regard to construction or maintenance, and 

the least cost is not only seen, but rather consideration of 

mastery first. 

Keywords: infidel - mosque - sanctuary - entry - 

architecture. 
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  مقدمة

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى 

  :آله وصحبه أمجعني، وبعد

فــإن هـــذه الـــشريعة الـــيت جــاءت مـــن عنـــد اهللا ســـبحانه وتعــاىل تعتـــرب هـــي أكمـــل الـــشرائع 
 ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زبُّ: اىلها، كما قال اهللا تعّوأمت

َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رثيت
وملـــــا كـــــان الكفــــــار ، )١(

هلم وجود كبري بني أوساط املسلمني، وذلـك بـسبب العمـل لـديهم علـى خمتلـف أصـناف 
 ومــن ضــمن ذلــك مــا ً، وكثــر اســتقدامهم لــبالد املــسلمني؛ نظــرا للحاجــة إلــيهم،األعمــال

باملقـــاوالت مبــــا فيهــــا البنــــاء أو املــــزارعني، أو مــــا يتعلــــق بالعمالــــة املنزليــــة أو الرعـــاة يتعلـــق 

، ويـدخل يف ذلـك مـا  مـن الـسباكة والكهربـاء وغريهـاوالصيانة والنظافة وما يلحـق بـذلك
ونظـرا  قيـامهم بـدخول املـساجد،  عنـهممـا ينـشأيتعلق ببناء املـساجد وصـيانتها ونظافتهـا، 

 هـذا املوضـوع علـى إعـداد حبـث عـن، فقـد قمـت ببـذلكللحاجة ملعرفة األحكام املتعلقة 

 دراســة فقهيــة مقارنــة (املــسجد الكــافر حكــم دخــول : ، أمسيتــه مــا أذكــره يف اخلطــةضــوء

  ).معاصرة

  :البحثأهمية 

حــسب مــا اطلعــت -عــدم إفــراد موضــوع يــتكلم عــن دخــول الكفــار املــساجد، -١

 رغـــم أمهيتـــه، إال مـــا يكـــون مبثوثـــا يف كتـــب الفقهـــاء يف حـــديثهم عـــن -عليـــه
ُأهـل الذمـة ومـا يلحـق �ـم، أو مـا يكـون يف كتـب شـروح الـسنة لـبعض أحكام 

ضــمن بعــض الكتـــب الــيت متــت الكتابـــة األحاديــث املتعلقــة بــذلك، أو يكـــون 

 .فيها عن املساجد

                                                           

  ).٣( سورة املائدة آية (١)
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حاجة الناس يف هذا الزمـان ملعرفـة احلكـم الـشرعي املتعلـق بـذلك، ومعرفـة كـالم  -٢
يف كثـري مـن بـالد املــسلمني، ًأهـل العلـم عـن ذلــك، نظـرا لكثـرة العمالـة الكــافرة 

 .مما يلزم منه دخول عدد منهم للمساجد

  : وتساؤالتهالبحثمشكلة 
ًوملا كثر السؤال عن احلكم الشرعي هلذه املسألة، ونظـرا الخـتالف الفقهـاء  َّ
يف هـــذه املـــسألة كثـــريا، أحببـــت أن أمجـــع كـــالم أهـــل العلـــم فيهـــا، واملقارنـــة 

ا عليها احلكم الـشرعي ممـا كـان لـه الـسبب بينها، وما يتعلق باألدلة اليت بنو
  :الكبري يف اختالفهم، والرد عليها، وذلك من خالل التساؤالت التالية

 ما املقصود بالكفار؟ -١

 د باملساجد؟ما املرا -٢
 ما حكم دخول الكفار املسجد احلرام؟ -٣

 ما حكم دخول الكفار مساجد احلل؟ -٤

 ما املراد بعمارة املساجد؟ -٥
 فار يف عمارة املساجد؟هل جيوز االستعانة بالك -٦

  :أهداف البحث

  :أسئلته، ميكن أن نصوغ األهداف على ما يليمن مشكلة البحث و
 .بيان املقصود بالكفار -١

 .ذكر املراد باملساجد -٢

 .معرفة حكم دخول الكفار املسجد احلرام -٣
 .حكم دخول الكفار ملساجد احلل -٤

 .توضيح العمارة املتعلقة باملساجد -٥

ي املتعلــــق باالســــتعانة بالكفــــار يف عمــــارة التعــــرف علــــى احلكــــم الــــشرع -٦
  .املساجد

  :الدراسات السابقة

مل أقــــف حــــسب مــــا اطلعـــــت عليــــه مــــن البحــــوث العلميـــــة علــــى حبــــث فقهــــي يف هـــــذا 
املوضـــوع، أو رســـالة علميـــة ، علـــى ضـــوء مـــا قمـــت بـــه مـــن ذكـــر أقـــوال الفقهـــاء األربعـــة 

  .وترتيبها
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  :منهج البحث
اء كالم الفقهاء قدميا وحديثا عن موضـوع دخـول استقرائي استنباطي، فمن خالل استقر

الكفار املساجد، فقد قمت جبمع أقواهلم الفقهاء األربعة، ومـا اسـتدلوا بـه مـن النـصوص 

  .الشرعية من الكتاب أو السنة أو آثار الصحابة

  :خطة البحث

  .مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة: تتكون خطة البحث من

مهيــــة البحــــث، مــــشكلة البحــــث وتــــساؤالته، أهــــداف أ:  وهــــي تــــشتمل علــــى:المقدمــــة

 .البحث، منهج البحث، خطة البحث

  : وفيه مطلبانالتمهيد،
 .بالكفار  املقصود: املطلب األول

 .املقصود باملساجد : املطلب الثاين

  :ثالثة مطالب، وفيه للمسجد احلرامدخول الكفار  :المبحث األول
  .املراد باحلرم: املطلب األول

  .حدود احلرم: ثايناملطلب ال

  .دخول الكفار املسجد احلرامحكم : الثالثاملطلب 
  :ملساجد احلل، وفيه مطلباندخول الكفار : المبحث الثاني

  .املراد باحلل: املطلب األول

  .حكم دخول الكفار مساجد احلل: املطلب الثاين
  :ثالثة مطالب عمارة الكفار للمساجد، وفيه :الثالثالمبحث 

  .عمارةال املراد ب:املطلب األول

  .عمارة الكفار للمساجد: املطلب الثاين
  .ملستخلصة هلذا البحث، والتوصيات تشتمل على أهم النتائج ا:خاتمة
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   :تمهيد، وفيه مطلبان

 :تعريف الكافر لغة واصطالحا: المطلب األول

قبـــل الـــدخول يف الكـــالم عـــن حكـــم دخـــول الكفـــار املـــساجد، ال بـــد مـــن تبيـــني بعـــض 
  :ات التعريفية اليت يكثر استعماهلا يف هذا املوضوع، وهي كما يلياملصطلح

  الكــاف والفــاء والــراء أصــل صــحيح يــدل علــى معــىن واحــد، وهــو الــسرت :الكفــر لغــة

َوكـــل شـــيء غطـــى شـــيئا فقـــد كفـــره. والتغطيـــة َ َ َقـــد كفـــر : يقـــال ملـــن غطـــى درعـــه بثـــوب .ً َ َ
ًوكفر يكفر كفرا وكفرا وكفورا.)١(درعه ً ًُ ُ َُ َ ُ َْ ْ ُ ً وكفراناَْ َُ ْ

)٢(. 

  

 .)٣( ألنه يغطي احلب برتاب األرض ويسرتهويقال للزارع كافر؛
 اختلـــف أهـــل العلـــم رمحهـــم اهللا تعـــاىل يف تعريـــف الكفـــر مـــن :الكفـــر فـــي االصـــطالح

نقــــيض اإلميــــان وضــــده؛ مســــي  :ناحيــــة االصــــطالح، ومبجمــــوع أقــــواهلم فــــإن الكفــــر هــــو

 .)٤( جحودها وسرتها:وكذلك كفران النعمة.  ألنه يغطي احلق؛بذلك
 :وقد عرفه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا بتعريفني متقاربني

هو عدم اإلميان سـواء كـان معـه تكـذيب أو اسـتكبار أو إبـاء أو إعـراض : الكفر: األول

  .)٥(؛ فمن مل حيصل يف قلبه التصديق واالنقياد فهو كافر
 سـواء اعتقـد نقيـضه وتكلـم بـه أو مل هو عدم اإلميـان ؛ باتفـاق املـسلمني: الكفر: الثاين

 .)٦(يعتقد شيئا ومل يتكلم

  .)٧(ومسي الكافر كافرا؛ ألن الكفر غطى قلبه كله، وألنه يسرت نعم اهللا عليه

                                                           

  ).٢/٨٠٨(، الصحاح )٥/١٩١( معجم مقاييس اللغة (١)

  ).٥/١٤٤(، لسان العرب )٧/٣(، احملكم واحمليط األعظم )٢/٨٠٧( الصحاح (٢)

  ،)٢/٨٠٨(، الصحاح )٥/١٩١(معجم مقاييس اللغة (٣) 

  ).٥/١٩١(، معجم مقاييس اللغة )٥/٣٥٦( العني (٤)

  ).٧/٦٣٩( جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم (٥)

  ).٢٠/٨٦( املرجع السابق (٦)

  ).٢/٨٠٨(، الصحاح )١٠/١١٢( �ذيب اللغة (٧)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

ٌكفار وكفرة وكفار وكافرون، واألنثى: ومجع الكافر ٌَ َِ ٌَ َ   .)١(كافرة وكافرات وكوافر: َُّ
 التوافـــق بينهمـــا، فالكـــافر قـــد ســـرت وبـــاالطالع علـــى املعـــىن اللغـــوي واالصـــطالحي جنـــد

  .وغطى نعمة اهللا عليه وسرت وغطى احلق واإلميان

هــــو مــــن انتفــــى االميــــان عنــــه ســــواء كــــان مــــن أهــــل الكتــــاب أو : وعليــــه فــــاملراد بالكــــافر
  .املشركني

ُوإذا أطلق الكافر، فإنه يدخل فيه أهل الذمة من اليهود والنصارى وغـريهم مـن الـوثنيني 

  .من ال يدين بدين اإلسالم فهو كافرواملشركني، فكل 

 
  

  :لغة واصطالحاتعريف المسجد : المطلب الثاني

ّ الـسني واجلــيم والـدال أصــل واحـد مطــرد يـدل علــى تطـامن وذل:المـسجد لغــة ُّ ٌ ّ ٌ  :يقــال. ٌ
َسجد، إذا تطامن َ َّوكل ما ذل فقد سجد. َ ُّ

)٢(.  

ُسجد يسجد سجودا ُ َُ   .)٣(وضع جبهته على باألرض: َ

وامل
َ

ِسجد، واملسجد
ْ َْ َاملوضع الذي يسجد فيه: َ ُْ

)٤(.  
  .األرض على اجلبهة فيه توضع الذي املوضع حول يدور فاملسجد

  .)٥(ِ كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد:وفي االصطالح

  .)٦(جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود: َواملسجد بالفتح
ه املــسلمون، ويــؤدون فيــه عبــد فيــ بــأن املــسجد هــو املكــان الــذي يت:وعليــه فــيمكن القــول

  .صال�م

                                                           

  ).٢/٥٣٥(، املصباح املنري )٢/٨٠٧( الصحاح (١)

  ).٣/١٣٣(ييس اللغة  معجم مقا(٢)

  ).٧/٢٦١( احملكم واحمليط األعظم (٣)

  ).٧/٢٦١( املرجع السابق (٤)

  ).٢/٧٨(، تفسري القرطيب )٢/٥١٩( تفسري الطربي (٥)

  ).٣/٤٧( الصحاح (٦)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

 المبحث األول

  :دخول الكفار للمسجد الحرام، وفيه ثالثة مطالب
  تعريف الحرم لغة واصطالحا: المطلب األول

مــساجد احلــل، ومــساجد احلــرم، : تنقــسم املــساجد مــن حيــث احلــل واحلرمــة إىل قــسمني

فنقــول وبـــاهللا . حلـــرموال بــد قبـــل ذكــر حكـــم دخــول الكـــافر فيهــا مـــن بيــان معـــىن احلــل وا
  :التوفيق

ضــد : فــاحلرام. احلــاء والــراء واملــيم أصــل واحــد، وهــو املنــع والتــشديد) َمَرَحــ (:الحــرم لغــة

  .)١(احلالل
ــــا وحرمــــا وحرميــــا وحرمــــا وحرمــــة وحرمــــة وح ــــشيء حيرمــــه، وحرمــــه، حرمان َوحرمــــه ال َ َ َ َ َ َ ُ َ ًَ ًِ ِ ِ ِ ِ ِْ

ِ ِ
َْ ْ َّ ًرميــــة، َ ِ

ُوأحرمه، كله َ   .)٢(َمنعه: ْ

َاحلرمو َما ال حيل انتهاكه: ُةُ َ
)٣(.  

ُوحرم الرجل وحرميه ِ َ َُ ٌما يـقاتل عنه وحيميه، فجمع احلرم أحرام، ومجع احلرمي حرم: َ ٌُ َُ ُ َِِ َ ْ
ِ

َ ُ َ َ.  

ٌَورحــم حمــرم َْ ٌ
ِ
ُحمــرم تـزوجيهــا، واحلرمــة: َ ََ ُْ َ ِ ْ ٌَّ َّالذمــة: َُ ُوأحــرم الرجــل، إذا كانــت لــه ذمــة، وحتــرم منــه . ِّ ُْ ِ َ ََّ َ َّ َ َ َ ِ ْ

ٍحبرمة
  )٤ (. حتمى ومتنع:َُْ

ٍّفالن له حرمة أي حترم منا بصحبة وحبق: وتقول َ ً ُّ ََََّ ٌ ْ ُ ٌ.  

َُوحرم الرجل َنساؤه وما حيمي: ُ ٌوهي احملارم، واحد�ا حمرمة وحمرمة. ِ ٌَ َُ ََْ َ ُِ
ِ
ُِواملحـارم. َ َ

ّمـا ال حيـل : 
ِ

َواملحرم. ُاستحالله ْ َ
ّذو الـرحم يف القرابـة، وذات الـرحم يف القرابـة، أي:  ُ حيـل تزوجيهـا، ال: ّ َ ّ

ِ

ََْهو ذو رحم حمرم: يقال
ٍ ِ

َ .  

َّوحرمي الدار ُ ِ َما أضيف إليـها وكان من حقوقها ومرافقها: َ َُ ُ ََ ََ َِْ.  

                                                           

  ).٢/٤٥( معجم مقاييس اللغة (١)

  ).٣/٣٢٩(احملكم واحمليط األعظم (٢) 

  ).٣/٣٢٧( املرجع السابق (٣)

  ).٣/٣٢٨(، احملكم واحمليط األعظم )٥/٣٠(، �ذيب اللغة )٣/٢٢٢(العني (٤) 



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

ِْْوحرمي البئر ُ ِ َِملقى النبيـشة واملمـشى علـى جانبيهـا وحنـو ذلـك: َ َْ َّوحـرمي النهـر. َ ُ ِملقـى ط: َ َ ه ِينـُْ

َْواملمشى على حافـتـيه ََ َْ
)١(.  

  .)٢( حرم مكة، هو ما أحاط مبكة من جوانبها وأطاف �ا:االحرم اصطالح

والغالـب أنـه يـراد بـه حـرم مكـة، إال إذا جـاء التنبيـه عليـه . هذا املراد باحلرم عنـد االطـالق

 .بأن املراد به حرمي مكة واملدينة

  
  

  حدود الحرم: المطلب الثاني

ــ َّراهيم، وحــرم املدينــة لنبينــا حممــد َّمــن املقــرر شــرعا، أن اهللا ســبحانه وتعــاىل حــرم مكــة إلب
 الـصحيحني عـن عبـداهللا بــن زيـد رضـي اهللا عنـه عــن صـلى اهللا عليـه وسـلم؛ فقـد ثبــت يف

حـــرم مكـــة ودعـــا ألهلهـــا، وإين إن إبـــراهيم َّ: ((رســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أنـــه قــال

 دعــا بــه مــت املدينــة كمــا حــرم إبــراهيم مكــة، وإين دعــوت يف صــاعها ومــدها مبثلــى مــاَّحر

  .)٣())إبراهيم ألهل مكة

وبالنسبة حلدود احلرم املكي فقد كانت معروفة يف السابق، وقد ذكر غري واحـد مـن أهـل 

  :ِالعلم هذه احلدود وفق ما يلي

 .دون التنعيم، عند بيوت نفار، على ثالثة أميال: من طريق املدينة -١

 .وم على طريق املدينةويسمى اليوم مبسجد عائشة، ومير به الطريق املؤدي إىل اجلم
ٍ لنبِاةَضَطرف أ: من طريق اليمن -٢ ْ

، بكسر الـالم وإسـكان البـاء املوحـدة، علـى سـبعة ِ

 .أميال

 .ُوال تعرف اليوم �ذا االسم، وتسمى اليوم بالعكيشة
َّومن طريق جدة -٣  .منقطع األعشاش، على عشرة أميال: ُ

                                                           

  ).٣/٣٢٨(، احملكم واحمليط األعظم )٥/٣٠(، �ذيب اللغة )٣/٢٢٢(العني (١)

  ).٣/٨٢( �ذيب اللغات واألمساء (٢)

  ).٢/٩٩١(، صحيح مسلم )٢/٧٤٩(صحيح البخاري  (٣)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

ه إىل مـر الظهـران، ومـا ٌّوتسمى اليوم بالشميسي، ما أقبـل منهـا مشـاال فهـو حـل يتجـ
 .أقبل منها جنوبا فهو حرم

 .من شعب آل عبد اهللا بن خالد، على تسعة أميال:  ومن طريق اجلعرانة -٤

 .- اجلعرانة–وهي معروفة اليوم �ذا االسم 
علـــى ثنيـــة جبـــل بـــامل: ومـــن طريـــق العـــراق -٥

َ
ع علـــى ســـبعة أميـــال وقيـــل علـــى تـــسعة َطْق

 .أميال

 .للقادم من الطائف عن طريق السيل الكبريع السفلى، وتسمى اآلن الشرائ
 .على عرفة على تسعة أميال: يق جندومن طر -٦

 .-عرفة–وهي معروفة اليوم �ذا االسم 

 .)١(على عرفات، من بطن منرة على سبعة أميال: ومن طريق الطائف -٧
 .-عرفات-وهي معروفة اليوم �ذا االسم 

  

  حرامحكم دخول الكافر المسجد ال: المطلب الثالث

 وبعد أن مت تبيني احلدود اخلاصـة فيـه، فـإن الفقهـاء رمحـه اهللا ،بعد أن مت ذكر املراد باحلرم
، ومـدار اخلـالف قد اختلفوا يف ذكر احلكـم املرتتـب علـى دخـول الكـافر للمـسجد احلـرام

كله بناء على األدلة، وعليه فال بد من ذكر اخلالف بالتفصيل، مـع ذكـر األدلـة، وأوجـه 

  : يلي، وذلك كمااالستدالل

 : وقد انقسموا إىل قسمنيالمذهب الحنفي، )١
نـع أهـل الذمـة مــن ُال مي: قـول أيب حنيفـة وأيب يوسـف وهـو القــول األول حملمـد/ أوال

  .دخول املسجد

                                                           

، �ــذيب األمســاء )١٢/٢٩٥(فعي، البيــان يف مــذهب اإلمــام الــشا)١٤/٣٣٦(احلــاوي الكبــري  (١)

  ).٣/٧٨(واللغات 

 جملـــة ،)١٧٨٩-٢/١٧٨٢(جملـــة جممـــع الفقـــه اإلســـالمي : وينظـــر التعريـــف �ـــا يف الوقـــت احلاضـــر

  .)٣٩/٢٨(اجلامعة اإلسالمية 



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

نـــــع املـــــشرك مـــــن دخـــــول املـــــسجد احلـــــرام، ويـــــستوي احلـــــريب ُال مي: قـــــال السرخـــــسي
  .)١(والذمي

  .)٢(نعونُمي: القول الثاين حملمد/ ثانيا

  :واستدل حممد يف قوله الثاين مبا يلي
 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن  ُّ :بقولـــــــــه تعـــــــــاىل

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي ىي مي

َّ زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ
 .، أي بعد عام الفتح)٣(

 دليــل علــى حرمــة ،أن ختصيــصه املــسجد احلــرام بــالنهي عــن الــدخول: وجــه االســتدالل

  .)٤(الدخول إليه، واختصار احلرمة عليه، دون غريه

 : دليل أيب حنيفة وأيب يوسف وقول حممد األولو - 

 مـــن رفـــع خالفـــا�م ًأن القاضـــي جيلـــس يف املـــسجد احلـــرام، وأهـــل الذمـــة ال جيـــدون بـــدا

إليه، وكذا إذا كانت احلقوق عليهم، فال بد مـن إدخـاهلم املـسجد، ولـو مل جيـز دخـوهلم 
 ذلـــك ال ُسادى ذلـــك إىل إبطـــال حقـــوقهم وحقـــوق املـــسلمني، وفـــَّاملـــسجد احلـــرام، ألد

 .)٥(واملساجد األخرى من باب أوىل. يقخيفى �ذا الطر

  
  :وأجابوا عما استدل به حممد باآلية

 مــن جهــة الــدخول، وإمنــا املــراد ُ املــذكور يف اآليــة القربــانِ لــيس املــراد مــن القربــان -١

القربـــان مـــن حيـــث التـــدبري واالســـتيالء، والقيـــام بالعمـــارة، فرؤســـاء قـــريش كـــانوا 
ُقبل الفتح، وبعد الفتح منعوا عن ذلكُيلون ذلك 

) ٦(.  

                                                           

   ).١/١٣٥( شرح السري الكبري (١)

  ).٥/٣٦٠( احمليط الربهاين (٢)

  ).٢٨( سورة التوبة آية (٣)

  ).٥/٣٦٠( احمليط الربهاين (٤)

  ).٥/٣٦٠(يط الربهاين احمل(٥)

  ).٦/٣٨٨(، رد احملتار )٥/٣٦٠ (املرجع السابق (٦)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

الــدخول، فــإن هــذا الــدخول لــيس :  إن كــان املــراد مــن القربــان املــذكور يف اآليــة -٢
 .على الوجه الذي اعتادوه يف اجلاهلية، حيث كان دخوهلم لعبادة غري اهللا

هــــو الــــدخول، فــــإن املــــراد بــــه هــــو عــــدم مزاولــــة : إذا ســــلمنا أيــــضا بــــأن القربــــان -٣

 .)١(جلاهلية كالطواف بالبيت عرياناالعادات ا
 أن النهي املذكور يف اآلية خاص باملشركني الذين كانوا يف زمـن النـيب صـلى اهللا  -٤

نعـــوا مـــن دخـــول مكـــة؛ أل�ـــم مل تكـــن هلـــم ذمـــة، وال يقبـــل ُعليـــه وســـلم، فقـــد م

 .)٢(منهم إال السيف أو اإلسالم
اء عـن رسـول اهللا صـلى هـو مـنعهم مـن احلـج؛ كمـا جـ:  أن املراد باملنع يف اآليـة -٥

عـــن أيب هريـــرة رضـــي اهللا : اهللا عليــه وســـلم، ففـــي الـــصحيحني واللفـــظ للبخـــاري

عنــه قــال بعثــين أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه يف تلــك احلجــة، يف مــؤذنني بعــثهم يــوم 
. النحــر يؤذنــون مبــىن، أن ال حيــج بعــد العــام مــشرك، وال يطــوف بالبيــت عريــان

 عليـه و سـلم بعلـي بـن أيب طالـب فـأمره أن مث أردف النـيب صـلى اهللا: قال محيد

فأذن معنا علي يف أهل مىن يـوم النحـر بـرباءة، وأن : يؤذن برباءة؛ قال أبو هريرة
 .)٤)(٣(ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان

  

ـــــأن اهللا تعـــــاىل قـــــال  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ: ولعـــــل ذلـــــك يقـــــوى ب

م ينتفعـــــون مـــــن وذلـــــك يكـــــون مبـــــنعهم مـــــن احلـــــج؛ لكـــــو� ،َّ نئمئ  زئ رئ ّٰ

التجارات اليت تكون يف تلك املواسـم؛ وقـد اتفـق املـسلمون علـى منـع املـشركني مـن احلـج 

والوقــوف بعرفـــة واملبيــت مبزدلفـــة وكــذا بـــاقي أفعـــال احلــج، وهـــي ليــست ضـــمن املـــسجد، 
 الذمـــة ممنـــوعني مـــن هـــذه املواضـــع، ممـــا يؤكـــد علـــى أن املـــراد بالقربـــان يف اآليـــة هـــو ُوأهـــل

ل علـــى ذلـــك كـــان عمومـــا يف ســـائر املـــشركني، ُذات املـــسجد؛ ألنـــه إذا محـــاحلــج، ولـــيس 

                                                           

  ).٦/٣٠(، تبيني احلقائق  )٥/٣٦٠(، احمليط الربهاين )٤/٢٧٩(حكام القرآن للجصاص أ (١)

  ).٢/٥٦٩(، اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب )٤/٢٧٩( أحكام القرآن للجصاص (٢)

  ).٢/٩٨٢(، صحيح مسلم )٤/١٧٠٩(ي  صحيح البخار(٣)

  ). ٥/١٢٨(، بدائع الصنائع )٤/٢٧٩( أحكام القرآن للجصاص (٤)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٤٦
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نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

َوإذا محــل علــى دخــول املــسجد كــان خاصــا يف ذلــك دون مــا قـــ  مــن املــسجد، والــذي َبُرُ
  .)١(ب منهُرْ املسجد، فغري جائز ختصيص املسجد به دون ما يقِبْرُيف اآلية النهي عن قـ

حلجاز كله، وال يستوطنون بـه، وهلـم دخـول هلم دخوله كا: قال ابن قدامة عن أيب حنيفة

   .)٢(الكعبة، واملنع من االستيطان ال مينع الدخول والتصرف كاحلجاز
جيوز دخـول املـشركني إىل احلـرم للتجـارة ومحـل : وقد ذكر املاوردي عن أيب حنيفة أنه قال

  .ُيطان، ومينعون من الطواف بالبيتاملرية من غري است

 .)٣( مينع من دخوهلم إليها كاملساجدأن شرف البقاع ال: وحجته
م حترميـه، ولوجـوب اإلحـرام يف دخولـه، وللمنـع ُّأن حرمـة احلـرم أعظـم، لتقـد: وأجيب عنـه

  .من قتل صيده

مل: واستدلوا
َّ

  .ع منه املشركَنُا مل متنع اجلنابة من دخوله مل مي
ـــدخولنـــع مـــُنـــع اجلنـــب واحلـــائض مـــن االســـتيطان، مل ميُأنـــه ملـــا مل مي: وأجيـــب عنـــه  ،ن ال

  .)٤(نع من الدخولُواملشرك ممنوع من االستيطان، فم

 ال جيــوز دخــول الكفــار احلــرم مبــا فيــه املــسجد احلــرام، بــل إن :المــذهب المــالكي )٢
َّاملـــذهب املـــالكي توســـع يف هـــذه املـــسألة، حيـــث يـــرى املالكيـــة عـــدم جـــواز دخـــول 

ُ وجيب أن خيـرج مـن ،مكة واملدينة واليمامة واليمن الكفار جزيرة العرب مبا يف ذلك
 .)٥(املواضع كل من كان على غري اإلسالم، وجيوز له الرتدد �ا مسافرا فقط

بل إن مذهب مالك من أضيق املـذاهب يف هـذه املـسألة، حيـث يـرى حتـرمي دخـول 

  .)٦(الكفار ملساجد احلل، وعليه من باب أوىل املسجد احلرام

                                                           

  ).٤/٢٧٩(أحكام القرآن للجصاص (١) 

  ).١٠/٦٠٥( املغين (٢)

  ).٤/٢٠٨(رد احملتار : وينظر). ٤/٣٣٤( احلاوي الكبري (٣)

  ).٣٣٥-١٤/٣٣٤( احلاوي الكبري (٤)

، اإلشـــراف علـــى )٨/١٠٤(، اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن )٤/١٩٧ ( أحكـــام القـــرآن البـــن العـــريب(٥)

، الــذخرية )١/١٧٣(، التوضــيح يف شــرح خمتــصر احلاجــب )١/٢٨٦(نكــت مــسائل اخلــالف 

)١/١١٥.(  

  ).٢٢( سيأيت بإذن اهللا الكالم عن حكم دخول الكفار مساجد احلل ص (٦)
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نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

ة الـــيت متنـــع مـــن دخـــول الكـــافر وقـــد اســـتدل املالكيـــة علـــى هـــذا القـــول بعمـــوم األدلـــ
  :املساجد عموما مبا فيها املسجد احلرام، ولعل من أبرزها

  

ـــــــــــــول اهللا تعـــــــــــــاىل -  أ  جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّ : عمـــــــــــــوم ق

 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي ىي مي خي حي

َّ زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
)١(، 

أن اآلية صرحية يف منع قربان املشركني املسجد احلرام بعـد نـزول هـذه : وجه الداللة
  .اآلية

  

 .)٢())ال أحل املسجد حلائض وال جنب: ((قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  -  ب
ملـــا منـــع النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم اجلنـــب واحلـــائض مـــن دخــــول : وجـــه الداللـــة

ًاملــسجد، تعظيمــا حلرمــة املــسجد، ومهــا أقــرب للطهــارة وأوىل باإلباحــة مــن الكــافر، 
  .)٣(نع الكافر من ذلكُكان من باب أوىل أن مي

 ال جيـــوز دخـــول الكفـــار حـــرم مكـــة، مبـــا فيـــه املـــسجد احلـــرام، :ب الـــشافعيالمـــذه )٣

 .)٤(سواء كانوا من أهل الذمة أو وثنيني، بل حىت املستأمنني مينعون من دخوله

ـــــدليل علـــــى ذلـــــ  مه جه ين ىن ُّ  :الـــــنص الـــــصريح يف قولـــــه تعـــــاىل: كوال

 ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه

 رب يئ ىئ نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

َّزب
)٦( )٥(.  

  

                                                           

  ).٢٨( سورة التوبة آية (١)

  ).٣/٤٠٤(ليس بالقوي، معرفة السنن واآلثار :  البيهقي، قال عنه)١/١٦٧(سنن أيب داود ) (٢

  )١/٢٨٦( اإلشراف على نكت مسائل اخلالف (٣)

  ).١/٢٠٤(، مغين احملتاج )١٤/٣٣٤( احلاوي الكبري (٤)

  ).٢٨( سورة التوبة آية (٥)

  ).٤/١٣٦( الشرح الكبري للرافعي (٦)
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نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

  :الداللة من هذه اآليةوجه 
ــــه عــــز وجــــل -  أ ــــا هــــي،   َّيه  ىه مهُّ: قول جناســــة : املــــراد بالنجاســــة هن

األديان، وليس املراد جناسة األبدان؛ أل�م إذا أسـلموا فهـم طـاهرون؛ واهللا سـبحانه 

 .وتعاىل أمر بتنزيه احلرم عن دخول املشركني إليه؛ ملا له من الشرف
: د بـذلكاملـرا َّ  ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ : قوله تعاىل  -  ب

  .احلرم: احلرم كله؛ ألن كل موضع ذكر اهللا فيه املسجد احلرام يف كتابه، فاملراد به

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :  قولــــــه عــــــز وجــــــل:ومنــــــه

   َّ حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم
)١( . 

َّ جح مج حج  ُّ :وقوله تعاىل
)٢(. 

َّ مص خص حص  ُّ :وقوله تعاىل 
)٣(.  

  .)٤(احلرم: املراد به

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّ :يف ســياق اآليــة  -  ت

وإمنا خافوا العيلة بانقطاع املـشركني عـن التجـارة يف احلـرم، ال عـن املـسجد . َّ نئمئ
 .)٥(نفسه

 : تعددت األقوال عند احلنابلة على ما يلي:المذهب الحنبلي )٤

مينـــع أهـــل الذمـــة مـــن دخـــول احلـــرم مطلقـــا، نـــص عليـــه؛ : القـــول األول  -  أ
 .)٦(هذا هو املذهب

                                                           

  ).١( سورة اإلسراء (١)

  ).٢٧( سورة الفتح (٢)

  ).٩٥(ائدة  سورة امل(٣)

، )٣/١٠٥(تفسري البغوي:  وينظر).١٢/٢٩٤(، البيان يف مذهب الشافعي)٣/٣٣٠(املهذب(٤) 

)٤/٢٤٤(، )٨٥-٢/٨٤.(  

  ).١٢/٢٩٤(  البيان يف مذهب الشافعي (٥)

، فـــــتح البـــــاري البـــــن رجـــــب )٤/٢٣٩(، اإلنـــــصاف )١٠/٣٤٢(، الفـــــروع )٩/٣٥٨(  املغـــــين (٦)

)٢/٥٦٢.(  
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 .)١(لكافر أن يدخل احلرم، من غري شرطجيوز ل: القول الثاين  -  ب
 . احلرم إال لضرورةمن دخولمينعون : القول الثالث  -  ت

  .مينعون من دخول احلرم إال حلاجة: القول الرابع  -  ث

  .)٢(املنع من دخول املسجد احلرام، وال مينع من سائر احلرم: وحيتمل
  

يف املــشهور عــن هــذا يف حــرم مكــة فقــط، أمــا املدينــة فــال مينــع الكــافر مــن دخــول حرمهــا 

  .)٣(نعوا من اإلقامة �اُأمحد؛ ألن اآلية قد نزلت واليهود �ا، ومل مي
ُأنه يلحق باملسجد احلرام؛ ألن املدينة حرم: وهناك وجه

)٤(.  

 ما احلكم الشرعي إذا دخل الكافر حرم مكة؟: مسألة 

ر، وإذا مــات ال يــدفن فيــه، وإذا َّإن دخــل الكــافر حــرم مكــة فيعــز: اجلــواب
َخرج، إال أن يكون قد بليُبش قربه وأُندفن 

ِ
َ

)٥( .  

  

  : وخالصة األقوال يف هذه املسألة

جيــوز للكفــار دخــول احلــرم مبــا فيــه املــسجد احلــرام، وذلــك خــاص يف أهــل : القــول األول

  .وهذا هو مذهب أيب حنيفة وأيب يوسف وقول حممد األول، وقول عند احلنابلة: الذمة

ن دخول احلرم مطلقـا مبـا فيـه املـسجد، وهـذا مـذهب املالكيـة مينع الكفار م: القول الثاين
والشافعية ورواية عنـد احلنابلـة هـي املـذهب والقـول الثـاين حملمـد مـن احلنفيـة وعليـه اسـتقر 

  .رأيه

                                                           

  ).٤/٢٣٩(إلنصاف ، ا)١٠/٣٤٣(  الفروع (١)

  ). ٣٤٣-١٠/٣٤٢(  الفروع (٢)

 ).٢/٣٧١(، كــشاف القنــاع )٢/٥٦٢(،فــتح البــاري البــن رجــب )١٠/٣٤٣( املرجــع الــسابق (٣)

)٣/١٣٥.(  

  ).٢/٥٦٢( فتح الباري (٤)

  ).١٠/٣٤٢( الفروع (٥)
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  . عند احلنابلةٌمينع الكفار من دخول احلرم إال لضرورة، وهذا قول: القول الثالث

رم إال حلاجــة، ومــن بــاب أوىل الــضرورة، وهــذا مينــع الكفــار مــن دخــول احلــ: القــول الرابــع

  . عند احلنابلةٌقول

مينــع الكفــار مــن دخــول املــسجد احلــرام، وجيــوز هلــم دخــول احلــرم فقــط، : القــول اخلــامس

  . عند احلنابلةٌوهذا وجه

هو قول اجلمهور املتـضمن منـع الكفـار مـن دخـول احلـرم مبـا يف : والراجح يف هذه املسألة

ـــــه تعـــــاىلذلـــــك املـــــسجد احلـــــرام ـــــصراحة اآليـــــة الكرميـــــة يف قول ـــــك ل  حي جيُّ : ؛ وذل

  .َّ  ٰرٰذ يي ىي مي خي

وبالنسبة لألدلة اليت استدل �ا احلنفية املتضمنة جواز دخول الكـافر إىل املـسجد احلـرام؛ 

حلاجتــه إىل التقاضــي الــذي ال يكــون إال يف املــسجد احلــرام، فــال يــسلم هلــم ذلــك؛ إذ إن 

سجد، وعليــــه اســــتقر عمــــل املــــسلمني يف خمتلــــف التقاضــــي يكــــون يف املــــسجد وغــــري املــــ
العــصور، وعليــه فــال جيــوز متكــني الكــافر مــن الــدخول إىل احلــرم، ومــن بــاب أوىل املــسجد 

  .احلرام
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  المبحث الثالث

   دخول الكفار لمساجد الحل

  :وفيه مطلبان

  :المراد بالحل لغة واصطالحا: المطلب األول

ضـد احلـرام، وهـو :  على فتح الشيء، واحلـالل احلاء والالم أصل يدل:تعريف الحل لغة
  .من األصل الذي ذكرناه، كأنه من حللت الشيء، إذا أحبته وأوسعته ألمر فيه

ومسيــا بــذلك ألن كــل واحــد منهمــا حيــل عنــد . زوجــه: وحليلــة املــرء؛ بعلهــا : وحليــل املــرأة

  .صاحبه
َورجــل حمــل مــن اإلحــالل، وحمــرم مــن اإلحــرام ْ ٌِْ ُْ َُ ٌ

َوحــل وحــ. ِ ٌالل مبعــىن ََّ وكــذلك يف مقابلتــه ؛ َ

ٌحرم وحرام َ َُ ََ
)١(.  

ُّواحلل بالكسر   .احلالل، وهو ضد احلرام: ِ
ٌوحــل لــك الــشيء حيــل حــال وحــالال، وهــو حــل بــل أي طلــق ْ ِ ِ ِ ٌِّ ُّ ُّ َِّ ً َ َ َ ًَ َّ ُّوحــل احملــرم حيــل. َ َِّ

 حــالال، َ

َّوأحل مبعىن
)٢(.  

رج املعـــىن اللغـــوي، حيـــث فإنـــه ال خيـــ: هـــذا التعريـــف اللغـــوي، أم التعريـــف اصـــطالحا
  .نقيض احلرام وضده: َُّعرفوه بأنه

ُواحلل واحلالل واحلليل
ِ َ َُ َ ُّ ِنقيض احلرام: ِ

ََ
  .هذا من جهة العموم. )٣(

 .)٤(ما جاوز احلرم، أو ما عدا احلرم: ً مكانا هوَّلِاحلأم من جهة اخلصوص، فإن 

                                                           

  ).٢١ -٢/٢٠(معجم مقاييس اللغة (١) 

  ).٣٦٠-٥/٣٥٩( الصحاح (٢)

  ).٥٢٧-٢/٥٢٦(م  احملكم واحمليط األعظ(٣)

ــــــــــــصحاح(٤) ،احملكــــــــــــم واحملــــــــــــيط )٢١ -٢/٢٠( ،معجــــــــــــم مقــــــــــــاييس اللغــــــــــــة)٣٦٠-٥/٣٥٩( ال

  ).١/١٤٧(املصباح املنري).٥٢٧-٢/٥٢٦(األعظم
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 :لمساجد الحلحكم دخول الكافر  :المطلب الثاني
ألة مـن املـسائل الـيت تعـددت أقـوال األئمـة فيهـا، وأصـبح حتريـر القـول فيهـا مـن هذه املس

الصعوبة مبكان، حىت إن املذهب الواحد جتد فيه أكثر من قول، ولـذلك قـال عنهـا ابـن 

  .)١(وقد اختلف الناس يف هذا كثريا: العريب
  : كما يليوبناء عليه فال بد من سرد أقوال األئمة بناء على ترتيب املذاهب الفقهية

 مــذهب احلنفيــة يف دخــول الكفــار مــساجد احلــل، يعتــرب /المــذهب الحنفــي: أوال )١

جـــواز دخـــول  الكفـــار مـــساجد احلــــل : مـــن أوســـع املـــذاهب، حيـــث يـــرى احلنفيــــة
  .مطلقا، من غري قيد وال شرط

نظر إىل مصلحة، أو حاجـة أو ضـرورة؛ والكفـار ُتاج إىل إذن مسلم، وال يُفال حي: وعليه

  .)٢(ء، أهل الذمة والوثنيونيف هذا سوا
  :والدليل على ذلك

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّ : قولــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــاىل -  أ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي ىي مي خي

َّ زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ رئ ّٰ
)٣(.  

أن اآلية هنا خصـصت املنـع مـن القربـان مبـا فيـه الـدخول، يف املـسجد : وجه االستدالل

  .)٤(وز دخوهلااحلرام دون غريه، مما يفهم منه أن املساجد اليت يف احلل جي

ـــه ـــه عـــز وجـــلهـــذا مجـــود علـــى الظـــاهر؛ ألن أن : وأجيـــب عن  مهىهُّ :قول
  .)٥(تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة  َّيه

                                                           

  ).٢/٤٦٩( أحكام القرآن البن العريب (١)

  ).٦/٣٠(، تبيني احلقائق )٥/٣٦٠(، احمليط الربهاين )٤/٢٧٩( أحكام القرآن للجصاص (٢)

  ).٢٨(آية  سورة التوبة (٣)

  ).٥/٣٦٠( احمليط الربهاين (٤)

  ).٨/١٠٥( اجلامع ألحكام القرآن (٥)
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ــِبعــث النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم خــيال ق: عــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه قــال  -  ب  َلَب
مثامــة بــن أثــال، فربطــوه بــسارية مــن : جنــد، فجــاءت برجــل مــن بــين حنيفــة يقــال لــه

)) . أطلقـوا مثامـة: ((ه و سـلم فقـالري املسجد، فخرج إليه النيب صلى اهللا عليـسوا

أشـهد أن : فانطلق إىل خنل قريـب مـن املـسجد، فاغتـسل، مث دخـل املـسجد، فقـال
 .)١(ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

أن الــصحابة رضــي اهللا عنــه قــد ربطــوا مثامــة بــسارية مــن ســواري املــسجد، : وجــه الداللــة

مبـرأى مـن النــيب صـلى اهللا عليـه وســلم، وهـذا إقــرار مـن رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم 
  .على جواز دخول الكفار املساجد

  :وأجيب عنه من عدة وجوه

 أن ربــــط مثامــــة كــــان يف صــــدر اإلســــالم، وقبــــل نــــزول اآليــــة؛ وبنــــاء عليــــه فهــــو  -١
 .)٢(منسوخ

 .)٣(ك ربطه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد علم بإسالمه، فلذل -٢

أن مثل هذه القضايا كقـصة مثامـة وغـريه، إمنـا هـي قـضايا أعيـان، فـال تنـدفع �ـا  -٣
 .)٤(األدلة الصرحية املذكورة؛ لكو�ا مقيدة حكم القاعدة الكلية

أن ربط النيب صلى اهللا عليه وسلم لثمامـة يف املـسجد ألجـل أن ينظـر مثامـة إىل   -٤

 آدا�ــــم يف جلوســــهم يف حــــسن صــــالة املــــسلمني واجتمــــاعهم عليهــــا، وحــــسن
 .)٥(املسجد، فيستأنس بذلك ويسلم، وكذلك كان

 قـد يكــون بــسبب أن النــيب صــلى اهللا عليـه وســلم مل يــربط مثامــة يف املــسجد إال  -٥

  .)٦(ألنه مل يكن هلم موضع يربطونه فيه إال يف املسجد

                                                           

  )٣/١٣٨٦(، صحيح مسلم )١/١٧٦( صحيح البخاري (١)

  ).٨/١٠٥(، اجلامع ألحكام القرآن )١/٣١٥( الذخرية (٢)

  ).٨/١٠٥ (اجلامع ألحكام القرآن (٣)

  ).٨/١٠٥(املرجع السابق (٤) 

  ).٨/١٠٥(املرجع السابق (٥) 

  ).٨/١٠٥( املرجع السابق (٦)
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ة ما روي أن وفد ثقيـف ملـا قـدموا علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ضـرب هلـم قبـ -  ت
فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليــــه . يـــا رســـول اهللا قـــوم أجنـــاس: يف املـــسجد، فقـــالوا

إنــه لــيس علــى األرض مــن أجنــاس النــاس شــيء، إمنــا أجنــاس النــاس علــى : ((وســلم

 .)١())أنفسهم

أن الوفد مـن ثقيـف قـوم كفـار، والكـافر جنـس، إال أن جناسـة الكفـر ال : وجه الداللة

  . كما هو هنا بإقرار النيب صلى اهللا عليه وسلممينع الكافر من دخول املسجد،

  :وقد أجيب عنه من وجوه

أن إدخــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم لوفــد ثقيــف كــان حلاجــة، وهــذا خــارج حمــل  -١

 .)٢(النزاع

أن قـــدوم وفـــد ثقيـــف كـــان بعـــد فـــتح مكـــة، واآليـــة املتـــضمنة بعـــدم دخـــول الكفـــار  -٢
زلــت يف الــسنة التاســعة مــن اهلجــرة املــسجد احلــرام، إمنــا نزلــت بعــد ذلــك، فهــي قــد ن

 .يف شهر ذي احلجة، مما يفيد بأن اآلية قد تكون ناسخة حلديث وفد ثقيف

ًأن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مل يكـن لـه مكـان ينـزل فيـه الوفـود، فلـم جيـد بـدا أن  -٣ ُ
 .ينزهلم يف املسجد

 ).٤)(٣(أن أبا سفيان كان يدخل مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو كافر  -  ث

                                                           

،  وهـو عنـد ابـن أيب )١/١٣( هذا احلديث أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثـار �ـذا اللفـظ (١)

، وقـد ذكـر ابـن رجـب أنـه ١/٤١٤(و عبـدالرزاق أيـضا يف مـصنفه ) ٢/٢٦٠(شيبة يف املـصنف 

ننه وأمحد يف املسند ، وقد رواه أبو داود يف س) ٢/٥٦٠(فتح الباري : من مراسيل احلسن، ينظر

إنه ليس على األرض من أجناس الناس شـيء، : ((موصوال عن عثمان بن أيب العاص بدون لفظ

ـــــى أنفـــــسهم ـــــاس عل ، مـــــسند اإلمـــــام أمحـــــد )٤/٦٨٧(ســـــنن أيب داود : ينظـــــر)) إمنـــــا أجنـــــاس الن

)٢٩/٤٣٨. (  

  ).١/٦٦٧( شرح منتهى اإلرادات (٢)

  ).٨٠(ل أيب داود مراسي.  هذا من مراسيل سعيد بن املسيب(٣)

  ).٦/٣٠(، تبيني احلقائق )٤/٢٨٠( أحكام القرآن للجصاص(٤)
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 كيف جيـوز للكـافر أن يـدخل املـسجد، وقـد يكـون : ُاعرتض على احلنفية: اعرتاض

  !جنبا؟ بينما ال جيوز للمسلم أن يدخله وهو جنب

 وجــوب االغتــسال باجلنابــة، ويعتقــد كــون اجلنابــة مانعــة ُينِدَأن املــسلم يــ: واجلــواب

لـــى مـــا َّمـــن دخـــول املـــسجد، فتعاملنـــا معـــه علـــى حـــسب اعتقـــاده، وثبتنـــا احلكـــم ع

 كيفيتـــه وال ُينِدَ وجــوب االغتـــسال باجلنابـــة، أو ال يـــُينِدَ، فأمـــا الكـــافر فـــال يـــُهُينــِدَي
يعتقــد اجلنابــة مانعــة مــن الــدخول يف املــسجد، فتعاملنــا معــه علــى حــسب اعتقــاده، 

  .)١(؛ فلهذا افرتقاُهُينَِداحلكم يف حقه على ما يَّوثبتنا 

ـــا )٢ الكي مـــن أضـــيق املـــذاهب يف هـــذه  يعتـــرب املـــذهب املـــ/المـــذهب المـــالكي: ثاني

ساجد احلــل كلهــا؛ حــىت ملــ  الكــافر دخــولعــدم جــواز املــسألة؛ حيــث يــرى املالكيــة
ـــذمي للحـــاكم يف املـــسجد  ـــه مـــسلم، إال لـــضرورة أو حاجـــة، كـــدخول ال ولـــو أذن ل

 . )٢(للخصومة

كما جيوز للكافر دخول املـسجد إذا أذن لـه مـسلم لـضرورة عمـل، ومنهـا قلـة أجرتـه عـن 

  .)٣(لم وإتقانه على الظاهراملس

ــــان  ــــذا مل مينــــع مالــــك بني ــــو بغــــري إذن مــــسلم، ول ــــه حلاجــــة ول بــــل إن مالكــــا أجــــاز دخول
 وخففــه واســتحب أن يكــون دخــوهلم - صــلى اهللا عليــه وســلم -النــصارى مــسجد النــيب 

  .)٤(من جهة عملهم

                                                           

  ).٥/٣٦٠( احمليط الربهاين (١)

،شــرح الزرقــاين علــى خمتــصر )١/٣١٥(، الــذخرية )٢٧٩-٤/٢٧٨(أحكــام القــرآن للجــصاص (٢) 

  ). ١/١٨٩(خليل 

وسيأيت ). ١/١٧٨(غري  بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الص(٣)

  .من هذا البحث) ٣٩(الكالم على هذه املسألة عند احلديث عن عمارة املساجد ص 

  ).١/١٨٩( شرح الزرقاين على خمتصر خليل (٤)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٥٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

مـــن ّالبنـــاء والنجـــار وكـــل صـــنعة هـــو أتقـــن فيهـــا : ومـــن مجلـــة احلاجـــة عنـــد مالـــك يف هـــذا
املسلم، أو كانت أجرة املـسلم أزيـد مـن أجـرة الكـافر،  فـإن كانـت الزيـادة يـسرية مل يكـن 

  .)١(هذا من الضرورة

  :والدليل على ذلك
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ  :قولــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــاىل -١

َّ ٰرٰذ يي ىي مي خي
)٢(. 

  
أن اهللا منع املـشركني مـن دخـول املـسجد احلـرام نـصا، ومنـع مـن دخـول : وجه االستدالل

 وهـــذا كلـــه ، ولوجـــوب صـــيانة املـــسجد عـــن كـــل جنـــس، تعلـــيال بالنجاســـةســـائر املـــساجد

  .)٣(ظاهر ال خفاء به
ًعـدا مـن طريـق ْبُإما أن تكون جناسـة العـني، أو م: َّمث إن النجاسة املذكورة يف اآلية ال ختلو

 مــــن املــــسجد واجــــب؛ ألن العلــــة هــــي النجاســــة، وهــــي ُهُعــــْنـَاحلكــــم، وأي ذلــــك كــــان فم

  .)٤(مة موجودة يف املسجدُرموجودة فيهم، واحل
فالكفــــار إذا منعــــوا مــــن املــــسجد احلــــرام للنجاســــة، وجــــب أن مينعــــوا مــــن ســــائر : وعليــــه

  .)٥(املساجد؛ لالتفاق على تنزيه سائرها، كاملسجد احلرام

 جيحي جهمهٰه هن ممجنحنخنمنُّ :قولــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــاىل -٢

َّهي خيمي
)٦(. 

 .)٧(أن دخول الكافر مناقض لرفعها: وجه االستدالل

                                                           

  ). ١/١٣٩( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (١)

  ).٢٨( سورة التوبة آية (٢)

  ).٢/٢٦٩(أحكام ابن العريب (٣) 

  )٨/١٠٥(آن  اجلامع ألحكام القر(٤)

  ).١/١٧٣(التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب (٥) 

  ).٣٦( سورة النور آية (٦)

  )٨/١٠٤( اجلامع ألحكام القرآن (٧)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٥٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

إن هـــذه املـــساجد ال تـــصلح لـــشيء مـــن البــــول : ((ســـلمقولـــه صـــلى اهللا عليـــه و -٣
 )١())والقذر

  .)٢(أن الكافر ال خيلو عن القذر والبول: وجه االستدالل

 .)٣())ال أحل املسجد حلائض وال جنب: ((صلى اهللا عليه وسلم: قوله -٤
 .)٤(أن الكافر جنب، فال جيوز له دخول املسجد: وجه االستدالل

بـــل إن اجلنـــب واحلـــائض أقـــرب للطهـــارة، ؛ وىل القيـــاس علـــى اجلنـــب بطريـــق األ -٥

 .)٥(وأوىل باإلباحة منه
ً مــــا روي عــــن علــــي رضــــي اهللا عنــــه أنــــه كــــان علــــى املنــــرب، فــــرأى جموســــيا دخــــل  -٦

 .)٦(املسجد، فنزل وضربه وأخرجه

أن فعل علـي رضـي اهللا عنـه وهـو ضـرب ا�وسـي، إمنـا كـان بـسبب أن : وجه الداللة
  .، وقد استقر ذلك يف نفوس الصحابةدخول ا�وسي للمسجد أمر حمرم

ٌمل منع مالك دخول الكافر املسجد ولو بإذن مسلم، ومل مينع دخولـه : فإن قيل - َ ََ َ
ِ

  للحاجة، ومن باب أوىل الضرورة؟
إمنـــا منـــع مالـــك دخـــول املـــسجد، حـــىت ولـــو بـــإذن مـــسلم؛ ألن املنـــع حلرمـــة : أجيـــب عنـــه

  .)٧(املسجد، وهو حق هللا تعاىل فال يسقط

                                                           

  ).١/٢٣٦( صحيح مسلم (١)

  )١٠٥-٨/١٠٤(اجلامع ألحكام القرآن (٢) 

  .من هذا البحث) ١٧( سبق ختريج احلديث ص (٣)

  )٨/١٠٤(اجلامع ألحكام القرآن (٤) 

، اإلشـراف علـى نكــت )١/١٧٣(التوضـيح يف شــرح خمتـصر ابـن احلاجــب ) ١/٣١٥(خرية  الـذ(٥)

  ).١/٢٨٦(مسائل اخلالف 

 مل أقــف علــى هــذا األثــر يف دواويــن الــسنة، والفقهــاء يــذكرون ذلــك يف كتــبهم، ولعــل أول مــن (٦)

، وتبعـه علـى )٣/٣٢١( هـو الـشريازي يف املهـذب -حسب ما اطلعت عليـه-أورده من الفقهاء 

فــتح البــاري البــن رجــب : وقــد ذكــر ابــن رجــب أن األثــرم خرجــه، ينظــر. ك فقهــاء الــشافعيةذلــ

)٢/٥٦٣ .(  

  ).١/١٧٣( التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب (٧)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٥٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

  .)١( منهم على من أجاز له الدخول بإذن مسلم؛ استدالال حبديث مثامةوهذا رد
ــا )٣ يعتــرب املــذهب الــشافعي متوســطا يف هــذه املــسألة بــني : المــذهب الــشافعي: ثالث

ساجد عـــدم جـــواز دخـــول الكفـــار ملـــ: احلنفيـــة وبـــني املالكيـــة، حيـــث يـــرى الـــشافعية

  .)٢(احلل إال بإذن مسلم
  ).٣( أ�م ليسوا من أهلها: الكفار مساجد احللوقد علل الشافعية عدم جواز دخول

  : بإذن مسلموقد استدل الشافعية على جواز دخول الكفار مساجد احلل

 يه ىه مه جه ين ىن ُّ : مفهـــــوم الداللـــــة مـــــن قولـــــه تعـــــاىل -١

َّ ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي
)٤(. 

أن اهللا قــد خــص عــدم جــواز دخــول الكــافر يف هــذه اآليــة باملــسجد احلــرام : وجــه الداللــة

غـــريه، فـــأخرج غـــريه مـــن مـــساجد احلـــل، وعليـــه فيجـــوز دخوهلـــا، بـــشرط إذن فقـــط، دون 
  .املسلم كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم

َواألصـــل هـــو عـــدم املنـــع، وإمنـــا منـــع الكـــافر مـــن دخـــول املـــسجد احلـــرام بـــالنص الـــصريح 
ِ
ُ

  .)٥(القاطع، فوجب أن يبقى يف غريه على وفق األصل
ال يقـــرب هـــؤالء : هر؛ فـــإن اهللا مل يقـــلأن هـــذا مجـــود علـــى الظـــا: وأجيـــب عنـــه -

ال يقــرب املـــشركون : املــسجد احلــرام، فيكــون احلكــم مقـــصورا علــيهم، ولــو قــال

واألجنـــاس املـــسجد احلـــرام لكـــان تنبيهـــا علـــى التعليـــل بالـــشرك أو النجاســـة، أو 
َالعلتــني مجيعــا، بــل أكــد احلــال بيــان العلــة وكــشفها، فقــال َ َ ِ َ ُ َ  ىه مهُّ :َّ

ــــــــــــــــــــد  َّٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ــــــــــــــــــــد وال ب يري

 .)٦(َّلنجاستهم، فتعدت العلة إىل كل موضع حمرتم باملسجدية

                                                           

  ). ١/١٧٣(املرجع السابق (١) 

، أحكــــام القــــرآن البــــن )١/٢٩٦(، روضــــة الطــــالبني )١٢/٢٩٥( البيـــان يف مــــذهب الــــشافعي (٢)

  ).٢/٤٦٩(العريب 

  ).١٢/٢٩٥( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (٣)

  ).٢٨( سورة التوبة آية (٤)

  ).١٦/٢٢(مفاتح الغيب  )(٥

  ).٨/١٠٥( اجلامع ألحكام القرآن ،)٢/٤٦٩( أحكام القرآن البن العريب (٦)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٥٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

 .)١(ربط مثامة بن أثال يف املسجد قبل إسالمه -٢
 قدوم وفد ثفيف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقـد أنـزهلم يف املـسجد ومل  -٣

 ).٢(يسلموا بعد

  
ان بـإذن مـسلم وهـو أن دخـول مثامـة ووفـد ثقيـف، إمنـا كـ: القـصتنيوجه الداللة مـن 

 .، وإذنه هلم بسبب املصلحة وهي رجاء إسالمهم، وقد كانالنيب 

  :الدليلنيوقد أجاب احلنفية على الشافعية فيما يتعلق �ذين  -
بالنسبة حلديث مثامة؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد كان علم إسـالمه، فلـذلك  -  أ

  .ربطه

صــلى اهللا عليــه وســلم بإســالمه يف املــآل ال ِإن ســلمناه فــال يــضرنا؛ ألن علــم النــيب : ُورد
  )٣(.ُحيكم له به يف احلال

  .)٤(أن ربط مثامة كان يف صدر اإلسالم، وهو منسوخ: واعرتض على هذا الدليل أيضا

 ومبثل ذلك جياب عن حديث وفد ثقيف، فـإ�م قـد أسـلموا فيمـا بعـد، وقـصتهم   -  ب
  .قبل نزول اآلية الكرمية يف سورة براءة

 يــرى الــشافعية جــواز دخــول الكــافر املــسجد، بــإذن مــسلم، فــإن  وحيــث :تنبيــه

  :تفصيلن املسلم للكافر يف دخول املسجد فيه إذ
ُإن كـــان لألكـــل أو النـــوم، مل يـــؤذن لـــه يف الـــدخول؛ ألنـــه يـــرى ابتـــذال املـــسجد  -١

 . ُّتدينا

ذن لــه يف الــدخول؛ ألنــه رمبــا كــان ُوإن كــان الســتماع القــرآن أو علــم أو ذكــر، أ -٢
 .مهسببا إلسال

                                                           

  .من هذا البحث) ٢٣( سبق ختريج احلديث ص (١)

وقــد ســبق ختــريج األثــر ). ٢٩٧-١/٢٩٦(روضــة الطــالبني ). ٤/١٣٦( الــشرح الكبــري للرافعــي (٢)

  .من هذا البحث) ٢٤(ص 

  ).٢/٢٦٩( أحكام القرآن البن العريب (٣)

  ).١/٣١٥( الذخرية (٤)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

إن كــان لــه حاجــة إىل مــسلم يف املــسجد، أو للمــسلم إليــه حاجــة، جــاز لــه أن  -٣
 .)١(يدخل إليه

 وبناء على هذا القول عند الشافعية، فإنه ينبين عليه عدة مسائل:  

 هل جيوز للكفار دخول مساجد احلل بدون إذن أحد؟  :المسألة األولى
 :للشافعية يف هذه املسألة وجهان

نعـــم؛ ألنـــه ببـــذل اجلزيـــة صـــار مـــن أهـــل دار االســـالم، واملـــسجد مـــن املواضـــع : أحـــدمها

 .العامة فيها، فصار كالشوارع
  .ُ أنه ليس له ذلك، ولو فعله عزر-وهو االصح عند األكثرين-: والثاين

َأنه ال يؤمن أن يدخل على غفلـة مـن املـسلمني فيلوثـه ويـستهني بـه، وألنـه لـيس : ووجهه ِّ ُ ُ
ُن بـــين املـــسجد لـــه، وكـــان املـــسجد خمتـــصا باملـــسلمني اختـــصاص دار الرجـــل مـــن أهـــل مـــ َ ُ

  .)٢(به

ما احلكم الشرعي جتاه الكـافر بـشأن الـدخول للمـسجد إذا كـان قـضاء  :المسألة الثانية

 القاضي للناس يف املسجد؟
أنـــــه جيـــــوز للـــــذمي الـــــدخول يف مـــــساجد احلـــــل، : صـــــرح الـــــشافعية بـــــشأن هـــــذه املـــــسألة

 .)٣(ل جلوسه فيه منزلة التصريح باإلذنللمحاكمة، ويتنز

إذا قلنا جبواز دخول الكافر بإذن املسلم، فهـل جيـوز لـه أن يـدخل وهـو  :المسألة الثالثة
 جنب، وميكث يف املسجد؟

  :للشافعية يف هذه املسألة وجهان

َال جيوز؛ ألنه إذا منـع املـسلم اجلنـب مـن دخولـه وإقامتـه فيـه، فـأل: أحدمها ُن مينـع الكـافر ُ
  .اجلنب من دخوله أوىل

ُجيـــوز لـــه؛ ألن الكـــافر ال يعتقـــد تعظيمـــه فلـــم مينـــع منـــه، واملـــسلم يعتقـــد تعظيمـــه : والثـــاين
ـــه، وألن الكفـــار كـــانوا يـــدخلون مـــسجد النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ويطيلـــون  ُفمنـــع من

 تفاصيل التكليف، فجاز أن ال يؤخـذ ونُاجللوس، وال شك بأ�م كانوا جينبون، وال يلتزم

                                                           

  ). ٤/١٣٦(الشرح الكبري للرافعي ). ٢٩٦-١٢/٢٩٥(البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (١) 

  ).١/٢٩٦(، روضة الطالبني )٤/١٣٦( الشرح الكبري للرافعي (٢)

  ). ٤/١٣٦(بري للرافعي الشرح الك(٣) 



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

نــــه ال يعتقــــد حترميــــه، واملــــسلم ُبــــه، وهــــذا كمــــا أن الكــــافر ال حيــــد علــــى شــــرب اخلمــــر؛ أل
  .)١(حيد

إذا قلنــا مبنــع الكــافر مــن دخــول مــساجد احلــل، إال بــإذن مــسلم، فمــا  :المــسألة الرابعــة

 احلكم الشرعي املرتتب على دخوله بغري إذن مسلم؟

  :قسمنيمذهب الشافعية يف هذه املسألة أن الكافر ينقسم إىل 

ًأن يكون عاملا باحلكم الشرعي املتضمن حتـرمي دخـول الكـافر املـسجد، فـاحلكم  -١
 .َّأنه يعزر: فيه

ــــشرعي املتــــضمن حتــــرمي دخــــول الكــــافر املــــسجد،  -٢ أن يكــــون جــــاهال بــــاحلكم ال

َّأنــه ال يعــزر، بــل يبــني لــه احلكــم الــشرعي، وينهــى عــن ذلــك؛ : فــاحلكم فيــه
 .ُِّفإن عاد مرة أخرى عزر

ـــدليل ع  كـــان علـــى املنـــرب فبـــصر -مـــا جـــاء عـــن علـــي رضـــي اهللا عنـــه أنـــه : لـــى ذلـــكوال

  .هذا هو قول البغداديني منهم. )٢(مبجوسي دخل املسجد، فنزل وضربه وأخرجه

  إن شرط عليه أن ال يدخل عزره، وإن مل يشرط عليه، فهل يعزره؟: وقال اخلراسانيون

  .)٣(فيه وجهان

 الكفار إذا قدموا بالد املسلمني؟كيف يصنع اإلمام مع  :المسألة الخامسة

 .إذا كان هناك منازل للمسلمني زائدة، أنزهلم فيها -١

 .هل لإلمام مكان خمصص للوفود، فينزهلم فيها: فإن مل يكن كذلك، فينظر -٢

 .فإن تعذر ذلك، جاز لإلمام أن ينزهلم املسجد -٣

  . )٤(والدليل على ذلك فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع مثامة بن أثال

 : تعددت الروايات لدى احلنابلة يف هذه املسألة/المذهب الحنبلي: رابعا )٤

                                                           

  ). ٤/١٣٦(، الشرح الكبري للرافعي )٢٩٧ -١٢/٢٩٦(البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (١) 

  .من هذا البحث) ٢٧( سبق ختريج األثر ص (٢)

  ).١٢/٢٩٧(البيان يف مذهب اإلمام الشافعي (٣) 

  ).١٢/٢٩٦ (املرجع السابق (٤)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

ُمينـــع الكـــافر مـــن دخـــول مـــساجد احلـــل مطلقـــا، وهـــي املـــذهب، كـــذا : الروايـــة األوىل -  أ

 .)١(حكاها املرداوي

ال يدخلون املـسجد وال ينبغـي : أ�ا هي املنصوص عن أمحد، قال : وقد ذكر ابن رجب

ُهلم أن يدخلوهم
)٢(. 

. جيوز هلم الدخول يف مساجد احلـل بـإذن مـسلم: رواية الثانية عن اإلمام أمحد وال  -  ب

 .أ�ا املذهب:  عن شيخ اإلسالم)٣(وذكر يف ابن مفلح

  .)٤(أ�ا الصحيح من املذهب:  والشرح الكبريويف املغين

 هــل جــواز دخــول الكفــار مــساجد : اختلــف احلنابلــةوبنــاء علــى الروايــة الثانيــة، -

 ؟ أم أنه بشرطه؟احلل على إطالقه

  :على طرق هي كالتايل

 .جواز دخول الكافر مساجد احلل بإذن مسلم، من غري شرط -١

ــــإذن مــــسلم، بــــشرط أن يكــــون يف  -٢ جــــواز دخــــول الكــــافر مــــساجد احلــــل ب

 .دخوله مصلحة

 .جواز دخول الكافر مساجد احلل ملصلحة، ولو بدون إذن مسلم -٣

 .)٥(وال ملصلحةجواز دخول الكافر مساجد احلل، من غري إذن مسلم،  -٤

  ً:ودليل الرواية األوىل املتضمنة منع الكفار من دخول مساجد احلل مطلقا -

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّ : قولــه تعــاىل -  أ

 َّنثمث زث رث يت ىت  نت مت زت رتيب
)٦(. 

                                                           

  ).٤/٢٤١( اإلنصاف (١)

فــتح : ينظــر. ن عمــر بــن اخلطــاب وعلــي وأيب موســى وعمــر بــن عبــدالعزيز وهــذا هــو املــروي عــ(٢)

  ).٢/٥٦٣(الباري 

  ).١٠/٣٤٣( الفروع (٣)

  ).١٠/٦٢٤( الشرح الكبري ،)١٠/٦٠٧( املغين (٤)

  ).٢٤٢-٤/٢٤١(، اإلنصاف )١٠/٣٤٣( الفروع (٥)

  ).١١٤( سورة البقرة آية (٦)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

خيفــوا ُأن الكفــار ال ميكنــون مــن دخــول املــساجد ، فــإن دخلــوا أ: وجــه الداللــة

  .)١(فني من عقوبة املسلمني هلموقبوا ، فيكونون يف حال دخوهلم خائُوع

ًما روي عن علي رضي اهللا عنه أنه كان على املنرب، فرأى جموسيا دخـل املـسجد،   -  ب
 .)٢(فنزل وضربه وأخرجه

أن فعل علي رضي اهللا عنه وهو ضرب ا�وسي، إمنـا كـان بـسبب : وجه الداللة

 .أن دخول ا�وسي للمسجد أمر حمرم، وقد استقر ذلك يف نفوس الصحابة

أن أبا موسى األشعري رضي اهللا عنه دخل على عمر رضي اهللا عنه ومعـه كتـاب   -  ت

إنـه : قـال. ادع الـذي كتبـه ليقـرأه: قد كتب فيـه حـساب عملـه، فقـال لـه عمـر

َومل؟ قـــــال: قـــــال. ال يـــــدخل املـــــسجد
ـــــره عمـــــر، وقـــــال: ِ َإنـــــه نـــــصراين، فزبـ  ال :ََ

َّتؤمنوهم وقد خو�م اهللا ِّ ُّ، وال تعزوهم وقد أذهلـم قد أبعدهم اهللاُ، وال تدنوهم وُ ُ
 .)٣(اهللا

 الكفـــــار مـــــن دخـــــول املـــــساجد لـــــدى ُر منـــــعِهُأنـــــه قـــــد اشـــــت: وجـــــه االســـــتدالل

  .)٤(الصحابة، وتقرر ذلك عندهم

وألن حــــدث اجلنــــب واحلــــائض والنفــــساء مــــانع مــــن املقــــام يف املــــسجد، فحــــدث   -  ث
ُ

  .)٥(الشرك من باب أوىل

  :لكفار مساجد احللودليل الرواية الثانية املتضمنة جواز دخول ا -

أن وفـــد ثقيـــف ملـــا قـــدموا علـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ضـــرب هلـــم قبـــة يف  -  أ

فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه . يـــا رســـول اهللا قـــوم أجنـــاس: املـــسجد، فقـــالوا

                                                           

  ).٢/٥٦٣( فتح الباري البن رجب (١)

  .من هذا البحث) ٢٧(م عن هذا األثر ص  سبق الكال(٢)

 حـسب –ومل أقف على ختـريج هـذا األثـر، ومـن أول مـن ذكـره مـن الفقهـاء ). ٩/٣٦٠( املغين (٣)

  ).١٦/٣٩١( املاوردي يف احلاوي الكبري -ما اطلعت عليه

  ).٩/٣٦٠( املغين (٤)

  ).٩/٣٦٠ (املرجع السابق (٥)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

إنه ليس على األرض من أجناس الناس شيء، إمنـا أجنـاس النـاس علـى : ((وسلم

  .)١())أنفسهم

ه وسـلم ملـا قـدم عليـه وفـد جنـرانأن رسول اهللا صـلى اهللا عليـ: ما رواه ابن إسحاق -  ب
َّ

 ،

ـــه مـــسجده حـــني صـــلى العـــصر، وقـــد حانـــت صـــال�م، فقـــاموا يف  فـــدخلوا علي

، فــــــــصلوا إىل ))دعــــــــوهم: ((مــــــــسجد رســــــــول اهللا يــــــــصلون، فقــــــــال رســــــــول اهللا

 .)٢(املشرق

إقـــرار النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، للنـــصارى بـــدخول مـــسجده، : وجـــه الداللـــة

  .دم منعهم من ذلكوع

حديث جبري بن مطعم رضـي اهللا عنـه أنـه أتـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف  -  ت

يف فـــداء املـــشركني، ومـــا أســـلم يومئـــذ، فـــدخلت : فـــداء بـــدر، قـــال ابـــن جعفـــر

املــسجد ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــصلي املغــرب، فقــرأ بــالطور، فكأمنــا 

َصدع عن قليب حني مسعت القرآن
ِ
ُ

)٣(. 

أن مساع جبري بن مطعم رضي اهللا عنـه لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : وجه الداللة

وسلم كان يف املسجد، قبل إسالمه؛ وهذا إقرار من النيب صلى اهللا عليـه وسـلم 

  .)٤(لدخول الكفار املساجد

حديث ضـمام بـن ثعلبـة رضـي اهللا عنـه، حينمـا جـاء إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  -  ث

أن بـين سـعد بـن بكـر بعثـت ضـمام بـن : ائع اإلسالم؛ وفيهوسلم يسأله عن شر

ثعلبـــة رضـــي اهللا عنـــه وافـــدا إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، فقـــدم عليـــه، 

وأنــاخ بعــريه علــى بــاب املــسجد، مث عقلــه، مث دخــل املــسجد، ورســول اهللا صــلى 

                                                           

  .من هذا البحث) ٢٤( سبق ختريج احلديث ص (١)

هـــذا منقطـــع : قيـــل: ، وقـــال ابـــن رجـــب عـــن هـــذا اخلـــرب)١/٥٧٤( الـــسرية النبويـــة البـــن هـــشام (٢)

  ).٢/٤٣٩ ( البن رجبفتح الباري. ضعيف، ال حيتج مبثله

صــحيح البخــاري . ، وأصــل احلــديث يف الــصحيحني) ٢٧/٢٢٦( رواه اإلمــام أمحــد يف مــسنده (٣)

  ).١/٣٣٨(، صحيح مسلم )١/٢٦٥(

  ).٢/٦١(بن رجب  فتح الباري ال(٤)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

مث جعــل يــذكر فــرائض : وفيــه. احلــديث.... اهللا عليــه وســلم جــالس يف أصــحابه

سالم فريضة فريضة الزكاة والصيام واحلج وشرائع اإلسالم كلها، يناشده عنـد اإل

فـإين أشـهد أن ال إلـه : كل فريضة كما يناشده يف اليت قبلها، حـىت إذا فـرغ قـال

إال اهللا وأشــهد أن ســيدنا حممــدا رســول اهللا، وســأؤدي هــذه الفــرائض، وأجتنــب 

  ).١ (صرف راجعا إىل بعريهمث ان: ما �يتين عنه، مث ال أزيد وال أنقص، قال

أن ضـــمام بـــن ثعلبـــة رجـــل كـــافر وقـــد دخـــل املـــسجد ورســـول اهللا : وجـــه الداللـــة

صلى اهللا عليه وسلم فيـه، ومل ينكـر عليـه ذلـك، وهـذا إقـرار منـه صـلى اهللا عليـه 

  .)٢(وسلم على جواز دخول الكافر املسجد

 علــــى قــــصة أيب ســــفيان رضــــي اهللا عنــــه حيــــث كــــان  يــــدخل مــــسجد املدينــــة وهــــو -  ج

 .)٣(شركه

قصة عمري بن وهب رضي اهللا عنه، حيث دخل مـسجد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه  -  ح

وســلم، ورســول اهللا فيــه، ليفتــك برســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، مث رزقــه اهللا 

 .)٤(اإلسالم

 وملخص األقوال في المسألة: 

و وهـذا هـ. جيـوز دخـول الكفـار مـساجد احلـل مطلقـا مـن غـري شـرط: القول األول -١

 .مذهب احلنفية، ورواية عند احلنابلة

ال جيــوز دخــول الكفــار مــساجد احلــل مطلقــا، حــىت ولــو كــان بــإذن : القــول الثــاين -٢

مسلم، إال أن يكون هناك حاجة أو ضرورة أو مـصلحة، فيجـوز دخولـه حـىت 

 .وهذا هو مذهب املالكية، ورواية عند احلنابلة. ولو مل يأذن له مسلم

دخــول الكفــار مــساجد احلــل إال بــإذن مــسلم، بــشرط أن ال جيــوز : القــول الثالــث -٣

 أو للمـسلمني أو للمـسجد، فـإن مل م للمسجد فيـه مـصلحة هلـميكون دخوهل

                                                           

  ).١/٣٥(، وأصله يف صحيح البخاري )٤/٢٠٩( مسند اإلمام أمحد (١)

  ).٢/٦١(فتح الباري البن رجب (٢) 

  .من هذا البحث) ٢٤( سبق ختريج هذا اخلرب ص (٣)

  ).١٧/٥٦( املعجم الكبري للطرباين (٤)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

وهــذا مــذهب الــشافعية . يكــن هنــاك حاجــة وال ضــرورة فــال جيــوز لــه الــدخول

 .ورواية عند احلنابلة

ذن مـسلم سـواء كـان بـإ. ال جيوز دخول الكفار مساجد احلل مطلقا: القول الرابع -٤

وهـــــذه روايـــــة عنـــــد . أم ال، وســـــواء كـــــان حلاجـــــة أو ضـــــرورة أو مـــــصلحة أم ال

 .احلنابلة

. جيــوز دخــول الكفــار مــساجد احلــل بــإذن مــسلم، مــن غــري شــرط: القــول اخلــامس -٥

 .وهذه رواية عند احلنابلة

 بعد االطالع على أقوال أهل العلـم رمحهـم اهللا واألدلـة الـيت :والراجح في هذه المسألة

وا �ــا مــن الكتــاب أو الــسنة أو فعــل الــصحابة رضــوان اهللا علــيهم، وبعــد النظــر يف اســتدل

 النـــصوص الـــشرعية؛ فالـــذي يظهـــر واهللا أعلـــم أن الـــراجح يف هـــذه مـــنأوجـــه االســـتدالل 

عـدم جـواز دخـول الكفـار ملـساجد احلـل وعلـى املـسلمني مـنعهم مـن ذلـك؛ : املسألة هـو

صلحة للمــسجد أو للمــسلمني أو للكــافر، إال أن يكــون يف ذلــك حاجــة أو ضــرورة أو مــ

  .كالطمع يف إسالمه وحنوه، فإنه جيوز دخوله فيه

وقــد ســئل شــيخ اإلســالم عــن دخــول النــصراين أو اليهــودي يف املــسجد بــإذن املــسلم، أو 

  بغري إذنه، أو يتخذه طريقا، فهل جيوز ؟ 

ذه الكـــافر لـــيس للمـــسلم أن يتخـــذ املـــسجد طريقـــا، فكيـــف إذا اختـــ:  فأجـــاب رمحـــه اهللا

  .نع بال ريبُطريقا، فإن هذا مي

: وأمـــا إذا كـــان دخلـــه ذمـــي ملـــصلحة فهـــذا فيـــه قـــوالن للعلمـــاء، مهـــا روايتـــان عـــن أمحـــد 

ـــــه عمـــــل : أحـــــدمها  ال جيـــــوز، وهـــــو مـــــذهب مالـــــك؛ ألن ذلـــــك هـــــو الـــــذي اســـــتقر علي

  .جيوز، وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي: والثاين . الصحابة

  .)١(جهان يف مذهب أمحد وغريهويف اشرتاط إذن املسلم و

                                                           

  ).٢٢/١٩٣( جمموع الفتاوى (١)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

 

  المبحث الثالث

  عمارة الكفار للمساجد 
  :ثالثة مطالبوفيه 

  

  : المراد بالعمارة لغة واصطالحا:المطلب األول

 العـــني واملـــيم والـــراء أصـــالن صـــحيحان، أحـــدمها يـــدل علـــى بقـــاء وامتـــداد :العمـــارة لغـــة

  .)١(زمان، واآلخر على شيء يعلو، من صوت أو غريه

ـــه عمـــر النـــاس األرض عمـــارة، وهـــم يعمرو�ـــا، وهـــي عـــامرة : عمـــارة األرض، يقـــال: ومن

  .)٢ (واالسم واملصدر العمران. معمورة

َُوالعمارة
ُما يـعمر به املكان: ِ ُ َ ْ ُ

)٣(.  

  . )٤(مأخوذة من االعتمار، وهو الزيارة: والعمرة

  .)٥(القصد إىل مكان عامر، مث غلبت على الزيارة على وجه خمصوص: وأصلها

  .)٦(اسم للبنيان: العمرانو

 فــإن املعــىن االصــطالحي ال خيــرج عــن املعــىن اللغــوي، فهــي تطلــق :أمــا فــي االصــطالح

  .على الزيارة، وعلى البناء

 

                                                           

  ).٤/١٤٠( معجم مقاييس اللغة البن فارس (١)

  ).٤/١٤١( معجم مقاييس اللغة (٢)

  ).١/٤٤٥( القاموس احمليط (٣)

  ).٤/٦٠٥(، لسان العرب )٢/٢٣٣( �ذيب اللغة (٤) 

  ).١/٣٢٨( املغرب يف ترتيب املعرب (٥)

  ).٢/٤٢٩( املصباح املنري (٦)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

 

   :عمارة المساجد المقصود ب: المطلب الثاني

  .كما سبق يف املعىن االصطالحي للعمارة أن املراد �ا هي الزيارة والبناء 

عمـره؛ : ني يتم إطالقه على عمارة املسجد، فمن زار املسجد يقـال لـهوكال هذين التعريف

  .عمره: ومن بناه يقال له

  :عمارة املسجد تكون مبعنيني: قال اجلصاص

  .زيارته والسكون فيه/ أحدمها

العمــرة؛ : اعتمــر، إذا زار، ومنــه: بنائــه وجتديــد مــا اســرتم منــه؛ وذلــك ألنــه يقــال/ واآلخــر

ار املـساجد، إذا كـان كثـري املـَّمُن من عأل�ا زيارة البيت، وفال
ُ

ضي إليهـا والـسكون فيهـا، 

  ).١(ر جملس فالن، إذا أكثر غشيانه لهُمْوفالن يع

                                                           

  ). ٤/٢٧٨(أحكام القرآن للجصاص (١) 



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

 

  : حكم عمارة الكفار للمساجد:المطلب الثالث

، وهــو املعــىن األول املــراد بالعمــارة )١(تقــدم الكــالم عــن حكــم دخــول الكفــار للمــساجد

  .وهو الزيارة

وهو البناء، فقد اختلـف الفقهـاء يف هـذه املـسألة علـى : معىن الثاين للعمارةأما بالنسبة لل

  :قولني

 ال جيــوز متكــني الكــافر مــن عمــارة املــساجد، وال ترميمهــا، بــل جيــب علــى :القــول األول

  .)٢(املسلمني منعهم من ذلك؛ حىت لو أوصى مبال يف ذلك، فإنه ال يتم تنفيذ الوصية

لكفــــار لبنــــاء املــــساجد، واســــتئجارهم لــــذلك، كمــــا جيــــوز  جيــــوز متكــــني ا:القــــول الثــــاني

ُاالستعانة يف أمواهلم ببنايتها وترميمها وكسو�ا وما يلحق بـذلك، ومنـه وقفهـم ووصـيتهم 
  .)٣(عليها، وهذا هو مذهب مالك وهو الصحيح يف مذهب اإلمام أمحد

ه، َفـَّ، وخف-صـلى اهللا عليـه وسـلم-بل إن مالكا مل مينع النصارى من بنيان مسجد النيب 

  .)٤(واستحب أن يكون دخوهلم من جهة عملهم

ار وكـــل صـــنعة هـــو أتقـــن فيهـــا مـــن َّاء والنجـــَّالبنـــ: ومـــن مجلـــة احلاجـــة عنـــد مالـــك يف هـــذا

املسلم، أو كانت أجرة املـسلم أزيـد مـن أجـرة الكـافر،  فـإن كانـت الزيـادة يـسرية مل يكـن 

  .)٥(هذا من الضرورة

علـى ينبغـي  أن القـول األول هـو األقـرب للـصواب، و-مواهللا أعلـ-الذي يظهر  :الراجح

املـــسلمني االبتعـــاد مـــن االســـتعانة �ـــم فيمـــا يتعلـــق ببنـــاء املـــساجد مـــا دام أنـــه يوجـــد مـــن 

ُاملسلمني من يقوم بذلك؛ فـإن عـدم مـن يقـوم بـذلك مـن املـسلمني، وصـار ال يوجـد مـن 
ُيلحـق بـذلك أيـضا مـا يتعلـق يقوم ببناء املساجد إال الكفار، فـال بـأس باالسـتعانة �ـم؛ و

                                                           

  .من هذا البحث() ص :  ينظر(١)

  .)٣/٤٠٨(، زاد املسري )٢/٣٢٣(تفسري البغوي : نظروي). ٤/٢٤٣(اإلنصاف (٢) 

  ).٤/٢٤٣(، اإلنصاف )١٠/٣٤٣(، الفروع )١/٤٠٩( البيان والتحصيل (٣)

  ).١/١٨٩( شرح الزرقاين على خمتصر خليل (٤)

  ). ١/١٣٩( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (٥)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

 أو كـــان ،بالـــصيانة والنظافـــة والكهربـــاء والـــسباكة، فمـــىت مـــا كـــان الكـــافر ال يوجـــد ســـواه

يوجد غريه من املسلمني، لكن  الكافر أتقن صنعة، أو أقل تكلفة، فـال بـأس باالسـتعانة 

  .�م

لــيهم ُويــستأنس بفتــوى اإلمــام مالــك يف هــذه احلالــة، لكــن ينبغــي أن يكــون اإلشــراف ع

مـــن قبـــل أنـــاس مـــسلمني ذا ديانـــة وأمانـــة، فمجـــرد التـــسمي باإلســـالم ال يكفـــي واحلـــال 

َّؤمتنــــون وقــــد خــــو�م اهللا، ُكــــذلك، خاصــــة وأن الكفــــار أعــــداء للــــدين وللمــــسلمني، وال ي
  .فكيف والعمارة والبناء يف مكان العبادة

ام، فـــال جيـــوز هـــذا فيمـــا يتعلـــق ببنـــاء مـــساجد احلـــل واملـــسجد النبـــوي، أمـــا املـــسجد احلـــر

  .االستعانة �م حبال، ملا سبق من حترمي دخول الكفار إىل احلرم مطلقا، فكيف ببنائه

: هــ املتـضمن٢١/١٠/١٤٠٠:  وتـاريخ٢٨وقد أصـدرت هيئـة كبـار العلمـاء  قرارهـا رقـم 

أنه وباإلمجاع ال ينبغي أن يتوىل الكفار تعمري املساجد حيث يوجد مـن يقـوم بـذلك مـن 

ــاملــسلمني، وأن ستقدموا هلــذا الغــرض أو غــريه تنفيــذا لوصــية الرســول صــلى اهللا عليــه ُ ال ي

، وعمــــال مبــــا حيفــــظ هلــــذه الــــبالد دينهــــا وأمنهــــا تمــــع يف اجلزيــــرة دينــــانوســــلم يف أن ال جي

ار فيهـا واستقرارها، وإبعادا هلا عن اخلطر الذي أصاب البلدان ا�اورة بسبب إقامـة الكفـ

ن الكفـــار ال يؤمنـــون مـــن الغـــش عنـــد تـــصميم خمططـــات ، وألوتـــوليهم لكثـــري مـــن أمورهـــا

املـــساجد أو تنفيـــذها، فقـــد يـــصمموها علـــى هيئـــة قريبـــة أو مـــشا�ة هليئـــة الكنـــائس كمـــا 

حــدث مــن بعــضهم، وقــد يغــشون كــذلك يف التنفيــذ والبنــاء؛ أل�ــم أعــداء هلــذا الــدين ، 

  .وملن يدين به من املسلمني 

وىل عمـــارة املـــساجد واإلشـــراف عليهـــا أن كمـــا أوصـــت بـــأن ينبـــه علـــى اجلهـــات الـــيت تتـــ

تالحــظ ذلــك بدقــة وعنايــة، وأن تــشرتط يف كــل العقــود الــيت تربمهــا إلقامــة املــساجد مــع 

  .)١(ه.ا. املقاولني أن ال يستعينوا يف التصميم أو التنفيذ بأحد من غري املسلمني 

                                                           

  ).٥٥٠-٧/٥٤٩( أحباث هيئة كبار العلماء (١)



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

 خامتة

كر أهم النتائج اليت وبعد فاحلمد الذي بنعمته تتم الصاحلات، ويف ختام هذا البحث أذ

  :توصلت إليها يف هذا البحث، وما أريد أن أوصي به، فأقول

  

 .ّهو كل من انتفى منه مسمى اإلميان، على أي ملة كان: املراد بالكافر -١

 .ُهي كل ما يتعبد اهللا فيه: املقصود باملساجد -٢

 .هو ما أطاف مبكة وأحاط جبوانبها، وله حدوده الشرعية املعروفة: احلرم -٣

 .هو كل ما سوى احلرم، وخرج عن حدوده: احلل -٤

 .ال جيوز دخول الكفار املسجد احلرام بأي حال من األحوال، على الصحيح -٥

أنه حيرم دخول الكفار مساجد احلل، ما مل : الصحيح من كالم أهل العلم -٦

 .يكن هناك حاجة أو ضرورة، أو مصلحة

 .بناؤها وزيار�ا: املراد بعمارة املساجد -٧

فار من عمارة املساجد زيارة أو بناء، مبا فيه الصيانة والنظافة حيرم متكني الك -٨

ُ إذا وجد من -على الصحيح من أقوال العلماء-والكهرباء والسباكة 
َاملسلمني من يقوم بذلك؛ فإن عدم ذلك، أو كان الكافر أتقن صنعة من 

ِ
ُ

ر املسلم، أو كانت أجرة الكافر أقل من املسلم، فال بأس باالستعانة بالكفا

 .يف ذلك

 .أوصي مجيع املسلمني بعدم االستعانة بالكفار يف بناء املساجد -٩

 .التوصية باالعتناء باملساجد، عمارة وصيانة ونظافة - ١٠

  



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

 املصادر واملراجع

 هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، .أحباث هيئة كبار العلماء املؤلف -١

 ). الرياض،الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاءط (

حممد صادق : حتقيق . أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص.أحكام القرآن -٢

  ).١٤٠٥ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، . (القمحاوي

دار  ٣ ط( .القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن العريب. أحكام القرآن -٣

 ). م٢٠٠٣الكتب العلمية، بريوت 

 عالء الدين أبو احلسن علي بن .فاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلال -٤

 ).ريب دار إحياء الرتاث الع،٢ط ( .سليمان املرداوي

 أبو بكر بن مسعود بن أمحد  عالء الدين.بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع -٥

  ).م١٩٨٦ ،دار الكتب العلمية، ٢ط ( .الكاساين

ن أمحد ب. حاشية الصاوي على الشرح الصغري- بلغة السالك ألقرب املسالك  -٦

 ). دار املعارفط(حممد اخللويت، الشهري بالصاوي 

 دار ( .أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي. �ذيب األمساء واللغات -٧

 ).الكتب العلمية، بريوت

 حممد عوض مرعب :حتقيق .حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي .�ذيب اللغة -٨

 ).م٢٠٠١ ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب، ١ط (

 خليل بن إسحاق بن موسى اجلندي .وضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجبلتا -٩

مركز جنيبويه ، ١ط ( .أمحد بن عبد الكرمي جنيب.د: حتقيق. املالكي

  ).م٢٠٠٨ ،للمخطوطات وخدمة الرتاث

حممد فؤاد : حتقيق  .  مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري.اجلامح الصحيح - ١٠

 ). بريوت،ريبدار إحياء الرتاث العط  (عبد الباقي



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

أمحد حممد : حتقيق. الطربيحممد بن جرير بن . جامع البيان يف تأويل القرآن - ١١

 ). م٢٠٠٠ مؤسسة الرسالة ،١ط ( .شاكر

. د: حتقيق  .حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي. اجلامع الصحيح املختصر - ١٢

 ).م١٩٨٧ ، بريوت، دار ابن كثري ، اليمامة،٣ط ( .مصطفى ديب البغا

دار ط (حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب . كام القرآناجلامع ألح - ١٣

 ـ) ه١٤٠٥ ، بريوت،حياء الرتاث العريبإ

. بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكيحممد . حاشية الدسوقي على الشرح الكبري - ١٤

 ). دار الفكرط(

 ط(د بن حممد املاوردي ـ  علي بن أمح. الكبري يف فقه مذهب الشافعيياحلاو - ١٥

 ). بريوت،كر لفدار ا

. احلرم املكي الشريف واألعالم احمليطة به، عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش - ١٦

 ).هـ١٩٩٥مكة املكرمة، (

 ،دار الغربط . (حممد حجي:  حتقيق .أمحد بن إدريس القرايف. الذخرية - ١٧

  ).م١٩٩٤ بريوت،

ط ( .مني بن عمر بن عبد العزيز عابدينحممد أ. رد احملتار على الدر املختار - ١٨

 ).م١٩٩٢ ،بريوت-دار الفكر، ٢

زهري : حتقيق. حميي الدين حيىي بن شرف النووي. روضة الطالبني وعمدة املفتني - ١٩

 ).م١٩٩١ عمان -  دمشق-املكتب اإلسالمي، بريوت، ٣ط ( .الشاويش

 ،٣ط ( .عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي. علم التفسريزاد املسري يف  - ٢٠

 .)هـ١٤٠٤ ت،بريو، املكتب اإلسالمي

ْالسجستاينسليمان بن األشعث بن إسحاق . سنن أيب داود - ٢١
ِ َشعيب : حتقيق. ِّ

ِ حممد كامل قره بللي- األرناؤوط َّ  ). م٢٠٠٩ دار الرسالة العاملية ،١ط( .َ



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

: حتقيق.  هشام بن أيوب احلمريي املعافريعبد امللك بن. السرية النبوية - ٢٢

مطبعة مصطفى ، ٢ط( .مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب

 ). م١٩٥٥البايب احلليب وأوالده مبصر 

الباقي بن يوسف بن أمحد عبد . شرح الزرقاين على خمتصر خليل - ٢٣

 ). م٢٠٠٢، دار الكتب العلمية، بريوت،  ١ط.(الزرقاين

ط ( حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي .شرح السري الكبري - ٢٤

 ).م١٩٧١، الشركة الشرقية لإلعالنات

عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي . الشرح الكبري على منت املقنع - ٢٥

 ).دار الكتاب العريبط (

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة . شرح معاين اآلثار - ٢٦

 عامل ،١ط . ( حممد سيد جاد احلق- جار حممد زهري الن:حتقيق .الطحاوي

 ). م١٩٩٤الكتب 

أمحد :  حتقيق. إمساعيل بن محاد اجلوهري.اج اللغة وصحاح العربيةالصحاح ت - ٢٧

 ). م١٩٨٧، بريوت،  دار العلم للماليني،٤ط .(عبد الغفور عطار

 دار ط( .العيين الغيتايبحممود بن أمحد . عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٢٨

 ). بريوت،إحياء الرتاث العريب

 .- الشهري بابن رجب-بغدادي  عبد الرمحن ابن شهاب الدين ال.فتح الباري - ٢٩

 ،دار ابن اجلوزي، ٢ط. (أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد: حتقيق

   ).ه١٤٢٢ ،الدمام

عبد الكرمي بن حممد . - املعروف بالشرح الكبري- فتح العزيز بشرح الوجيز - ٣٠

  ).دار الفكرط . (الرافعي



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

 .فروعومعه تصحيح ال ،املقدسي حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج .الفروع - ٣١

.  عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي:حتقيق .عالء الدين علي بن سليمان املرداوي

 ـ) م٢٠٠٣ ،الرسالةمؤسسة ، ١ط(

 مجال الدين أبو حممد علي بن أيب حيىي .اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب -١

دار ، ٢ط( .حممد فضل عبد العزيز املراد. د: حتقيق. املنبجيزكريا بن مسعود 

  ).م١٩٩٤بريوت -  دمشق ،القلم

دار ، ٣ط. (مجال الدين ابن منظوري، حممد بن مكرم بن عل .لسان العرب - ٣٢

 ). هـ١٤١٤ بريوت –صادر 

 .اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية - ٣٣

جملة جممع الفقه اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر  - ٣٤

 .سالمياإل

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين . جمموع الفتاوى - ٣٥

 جممع امللك فهد لطباعة املصحف ط( عبد الرمحن بن حممد بن قاسم :حتقيق

  ).م١٩٩٥الشريف، املدينة النبوية، 

 عبد احلميد :حتقيق . علي بن إمساعيل بن سيده املرسي.احملكم واحمليط األعظم - ٣٦

 ). م٢٠٠٠ بريوت –دار الكتب العلمية ، ١ط. (هنداوي

ْأبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق السجستاين. مراسيل أيب داود - ٣٧
ِ ِّ. 

  ).هـ١٤٠٨ ، بريوت، مؤسسة الرسالة،١ط( . شعيب األرناؤوط:حتقيق

، ٢ط. (شعيب األرنؤوط: حتقيق.  حنبل حممد بنأمحد بن. مسند اإلمام أمحد - ٣٨

 ).م١٩٩٩مؤسسة الرسالة 

حبيب الرمحن : حتقيق. عبد الرزاق بن مهام الصنعاين. مصنف عبد الرزاق - ٣٩

 ). هـ١٤٠٣، بريوت ، املكتب اإلسالمي،٢ط (.األعظمي



        
 
 

 

 
 
 

 

٧٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني السادس  املجلد 

نة�معاصرة  اسة�فق�ية�مقا �الكفار�املساجد�د ردخو ر  ل

: حتقيق.  أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة.املصنف يف األحاديث واآلثار - ٤٠

  ).هـ١٤٠٩ ،الرياض، ة الرشدمكتب، ١ط( كمال يوسف احلوت،

عبد : حتقيق. الفراء البغوياحلسني بن مسعود .  تفسري القرآنمعامل التنزيل يف - ٤١

 ). هـ١٤٢٠ ،بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ١ط. (الرزاق املهدي

 مكتبة العلوم ،٢ط. ( سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين.املعجم الكبري - ٤٢

 ).م١٩٨٣ املوصل ،واحلكم

عبد املعطي أمني : يقحتق .أمحد بن احلسني البيهقي. معرفة السنن واآلثار - ٤٣

 ).م١٩٩١ ، دمشق- دار قتيبة حلب - دار الوعي، ١ط(قلعجي 

 ،ريوت، بدار الفكر، ١ط. (د اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسيعب. املغين - ٤٤

  ).هـ١٤٠٥

فخر  - حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني .  التفسري الكبري-مفاتيح الغيب  - ٤٥

 ـ) ه١٤٢٠: الطبعة،بريوت، يب دار إحياء الرتاث العر، ٣ط( .- الدين الرازي

دار ( .إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي. املهذب يف فقة اإلمام الشافعي - ٤٦

 ).الكتب العلمية


