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ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ,والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء
والمرسلين ,وعلى آله وصحابته أجمعين ,وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين.
أما بعد ,فهذه أسئلة أجاب عنها عبد ربه الخمار البقالي .وال أدعي الصواب فيما
أجبتُ به عن كل سؤال ,ولكن حسبي أني بذلتُ جهدي حسب معرفتي .ثم ما كان من
صواب فهو بتوفيق الله تعالى ,وما كان من خطأ فهو من النفس ومن الشيطان.
ويعلم الله كم تهربت وأتهرب باستمرار من فتح باب السؤال في أي تجمع أو
مناسبة ,ولكن أحيانًا يكون اإلنسان ملزمًا ,وللضرورة أحكام ,واللهُ تعالى المسؤول أن
يعاملنا بكرمه وجوده وعفوه وفضله.
الهاي 20 ,رجب  18 / 1438أبريل 2017

الخمار البقالي
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ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة ,فقال الشافعية والحنابلة :ال يمَكﱠن غير المسلم
من دخول حرم مكة ,وال يمنعون من دخول غيره .وقال المالكية :ال يدخلون سائر
المساجد إال في حالة العذر ,كدخول المسجد للتقاضي أمام الحاكم المسلم .وأباح
الحنفية لغير المسلم دخول المساجد كلها ,لحاجة أو لغير حاجة ,ما عدا الحرم في
موسم الحج; ألن المقصود بآية النهيِ النهيُ عن حج المشركين واعتمارهم ,فال يمنع
اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام وال غيره ,وال يمنع من دخول المسجد
الحرام إال المشركون وأهل األوثان .جاء في الموسوعة الفقهية ,تحت عنوان" :دخول
الكافر المسجد":
"اختلف الفقهاء في جواز دخول الكافر المسجد ,فذهب الشّافعيّة والحنابلة
ومحمّد بن الحسن من الحنفيّة إلى أنّه يحرم دخوله المسجد الحرام ,وال يكره دخوله
غيره .إالّ أنّ جواز الدّخول مقيّد باإلذن على الصّحيح عند الشّافعيّة والحنابلة ,سواء
أكان جنبًا أم ال ,ألنّه ال يعتقد حرمته ,فلو جلس الحاكم فيه للحكم ,فللذميّ دخوله
للمحاكمة ,وينزّل جلوسه منزلة إذنه .ويرى الحنفيّة جوازه مطلقًا إلى المسجد الحرام
وغيره ,لما روي أنـﱠه صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد ,وكانوا كفّارًا,
وقال) :ليس على األرض من نجسهم شيء( ,وكرهه المالكيّة وهو رواية عند الحنابلة
مطلقًا إالّ لضرورة ,كعمارة لم تُـمكن من مسلم ,أو كانت من الكافر أتقن" .1انتهى ما
جاء في الموسوعة الفقهية.

 1الموسوعة الفقهية الكويتية .244/20
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وجاء في مجموعة الفتاوى الشرعية بالكويت ,تحت عنوان :دخول السياح
األجانب إلى المساجد :عرض السؤال المقدم من السيد مدير إدارة المساجد ونصه:
المرجو التكرم بالحكم الشرعي في دخول السياح األجانب من غير المسلمين للمساجد
اللتقاط صور لها .أجابت اللجنة بما يلي) :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل
غير المسلمين في المسجد ,فدخول غير المسلمين للمسجد ال بأس به على أال يكون
على وجه االستهزاء بالمسجد ,أو تنجيسه ,والله سبحانه وتعالى أعلم( .1
وبناء على ما سبق ونظرًا للخالف المعتبر الواقع في هذه المسألة ,ومعلوم أن
الخالف بين العلماء األعالم في مسألة فرعية يجعلنا في سعة من األمر ,ال نشعر بأي
حرج إذا أخذنا بقول بعضهم ,وهو قول المجيزين في هذه المسألة ,وذلك لالعتبارات
اآلتية:
أوالً :دخول غير المسلمين للمسجد يجعلهم يتعرفون على اإلسالم ,وخصوصًا
إذا كان هناك من يتقن عرضه.
ثانيًا :يجعلهم يغيرون نظرتهم المغلوطة عن المساجد وأهلها.
ثالثًا :المسلمون بحاجة إلى ربط عالقات التعايش مع غيرهم ,وخصوصًا من
المسؤولين في المواقع المختلفة ,سواء كانت حكومية أو سياسية أو تعليمية أو تربوية أو
اجتماعية ,أو غير ذلك مما يحتاج فيه المسلمون لربط عالقات التعاون وحسن التعايش
مع غيرهم.
وفي الختام ننصح اإلخوة روﱠاد المسجد أن يتركوا األمر للمسؤولين عن تسيير
شؤون المسجد ليقرروا متى يسمحون بالزيارة ومتى ال يسمحون ,وذلك في إطار ما
يرونه مصلحة للمسلمين.

 1مجموعة الفتاوى الصادرة عن قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ص .229
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