بسم هللا الرحمن الرحيم
(سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي")
جواب سؤال
حكم الصالة في المسجد الذي شارك الكفار ببنائه
إلى Nadiah Shohwah
السؤال:
الﺴﻼم علﻴﻜﻢ ورحﻤة هللا وبﺮﻛاته..
اسﻤﺢ لي أن أعﺮّﻑ ﻧفﺴي ،اسﻤي ﻧادية ،ﺇحﺪﻯ الﺪارساﺕ في ﺇﻧﺪوﻧﻴﺴﻴا ...أريﺪ أن أسﺄل يا شﻴﺦ ،ما حﻜﻢ الﺼﻼﺓ
في المسجد الﺬﻱ بﻨاه الﻨﺼارﻯ؟
وجزاك هللا خﻴﺮا يا شﻴﺦ
الجواب:
وعليﻛم السﻼم ورحمة هللا وبرﻛاته
سبق أن سئلنا مثل هذا السؤال وكان جوابنا للسائل في حينه  2018/4/23على النحو المبين أدناه ،وأثبت لك
ذلك السؤال كامالً وجوابنا عليه ففيه الكفاية إن شاء هللا:
(السؤال :هل يجوز قبول تبرع الﻛفار لبﻧاء مسجد؟ وهل يجوز الصﻼﺓ في مسجد اشترك الﻛفار في التبرع لبﻧائه؟
الجواب :هذا السؤال من شقين:
الشق األول :هل يجوز قبول تبرع الﻛافر بالمال للمسجد؟
والشق الثاﻧي :هل تجوز الصﻼﺓ في المسجد الذﻱ استعملﺕ فيه أموال من الﻛفار؟
أما الشق األول ،وهو قبول التبرع من الﻛفار للمسجد ،فهذه المسﺄلة فيها آراء ...فمن الفقهاء من يجيز ذلك ،قياسا
على قبول الهدية من الﻛفار ،وأن الرسول ﷺ قبل الهدية من المقوقس حاﻛم مصر من قبل الروم...
والذﻱ أراه أن الهدية للشخص تختلﻑ عن التبرع للمسجد ،فالواقع مختلﻑ:
 -1ﺇن المسجد هو موضع عبادﺓ هلل سبحاﻧه ،ومن ثم فإن التبرع للمسجد يصدق عليه بﺄﻧه هلل سبحاﻧه ،وفي الحديث
ْ
ب ال ي ْقب ُل إِ ّال ط ِيّبًا( »...مسلم).
سو ُل ِ
اس ،إِنّ هللا ط ِيّ ٌ
عن أبِي ُهريْرة ،قال :قال ر ُ
هللا ﷺ« :أيُّها النّ ُ
وعليه فال يجوز قبول التبرع من كافر للمسجد ألن مال الكافر ليس طيباً.
 -2وﻛذلك فإن الرسول ﷺ :جعل في أحاديثه الشريفة لمن يبﻧي مسجدا ً أن يبﻧي هللا له بيتا ً في الجﻧة:
س ِجدًا َولَ ْو
س ِعي ِد ب ِْن ُجبَي ٍْر ،ع َِن اب ِْن َ
ي ِ ﷺ ،أَنَّهُ قَالََ « :م ْن بَنَى ِ َّ ِ
ّلِل َم ْ
عبَّ ٍ
 أخرج أحمد في مسﻧده ع َْن َاس ،ع َِن النَّبِ ّ
َّللاُ لَهُ بَ ْيت ًا فِي ا ْل َجنَّ ِة».
َك َم ْف َح ِ
ص قَ َطا ٍة ِلبَي ِْض َها ،بَنَى َّ
َّللاُ لَهُ
عثْ َمانَ ب ِْن َ
 أخرج الترمذي في سننه عن ُي ﷺ يَقُو ُلَ « :م ْن بَنَى ِ َّ ِ
ّلِل َم ْ
عفَّانَ  ،قَالََ :
س ِجدًا بَنَى َّ
س ِمعْتُ النَّ ِب َّ
عثْ َمانَ َحد ٌ
ِمثْلَهُ فِي ال َجنَّ ِة» ،قال الترمذي « َحد ُ
ص ِحي ٌح» وأخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه عن
ِيث ُ
سنٌ َ
ِيث َح َ
عفَّانَ  .وأخرج الدارمي نحوه
عثْ َمانَ ب ِْن َ
ُ
ص قَ َطا ٍة
َّللا ﷺَ « :م ْن بَنَى ِ َّ ِ
سو ُل َّ ِ
ّلِل َم ْ
س ِجدًا َولَ ْو َك َم ْف َح ِ
 وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أ َ ِبي ذَ ٍ ّر قَا َل :قَا َل َر َُّللاُ لَهُ بَ ْيت ًا فِي الجنة» وﺇسﻧاده صحيﺢ.
بَنَى َّ
وحيث إن الحديث يدل على أن من بنى هلل مسجدا بنى هللا له بيتا في الجنة ،وال يتأتى ذلك إال للمسلم ،فإذن
المقصود بـ(من بنى هلل بيتا) هو المسلم ،ألن الكافر لو بنى بيتا فال يكون من أهل الجنة.
 -3وﻛذلك فإن المشرﻛين في الجاهلية تفاخروا بﺄﻧهم من عمار المسجد الحرام ،فﺄﻧزل هللا سبحاﻧه اآلية الﻛريمة:
﴿أ َ َجعَ ْلت ُ ْم ِ َ
َّللا
ست َ ُوونَ ِع ْن َد َّ ِ
سبِي ِل َّ ِ
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام َك َم ْن آ َمنَ ِب َّ ِ
َّللا َال يَ ْ
ارةَ ا ْل َم ْ
اّلِل َوا ْليَ ْو ِم ْاْل ِخ ِر َو َجا َه َد ِفي َ
ج َو ِع َم َ
سقَايَة ا ْل َحا ّ ِ
َّللاُ َال يَ ْهدِي ا ْلقَ ْو َم ال َّظا ِل ِمين﴾ وقد جاء في تفسير القرطبي:
َو َّ

(قَ ْولُهُ تعالى﴿ :أ َ َجعَ ْلت ُ ْم ِ َ
ج
ِير فِي ا ْلعَ َربِيَّ ِة :أ َ َجعَ ْلت ُ ْم أ َ ْ
ج أ َ ْو أ َ ْه َل ِ
اب ِ
ص َح َ
ج ﴾...الت َّ ْقد ُ
سقَايَ ِة ا ْل َحا ّ ِ
سقَايَ ِة ا ْل َحا ّ ِ
سقايَة ا ْلحا ّ ِ
ج َكعَ َم ِل َم ْن
ف فِي ﴿ َم ْن آ َمنَ ﴾ أ َ ْي أ َ َجعَ ْلت ُ ْم َ
ِمثْ َل َم ْن آ َمنَ بِ َّ ِ
ع َم َل َ
اّلِل َو َجا َه َد فِي َ
سبِي ِل ِهَ .ويَ ِص ُّح أ َ ْن يُقَد ََّر ا ْل َح ْذ ُ
س ْقي ِ ا ْل َحا ّ ِ
آ َمنَ )
وجاء في تفسير النسفي﴿ :أ َ َجعَ ْلت ُ ْم ِ َ
اّلِل َوا ْليَ ْو ِم ْاْل ِخ ِر َو َجا َه َد فِي
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام َك َم ْن آ َمنَ بِ َّ ِ
ارةَ ا ْل َم ْ
ج َو ِع َم َ
سقَايَة ا ْل َحا ّ ِ
َّللاُ َال يَ ْهدِي ا ْلقَ ْو َم ال َّظا ِل ِمين﴾ السقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر كالصيانة
ست َ ُوونَ ِع ْن َد َّ ِ
سبِي ِل َّ ِ
َّللا َال يَ ْ
َ
َّللا َو َّ
والوقاية وال بد من مضاف محذوف تقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باهلل...
يسوى بينهم وجعل تسويتهم
والمعنى إنكار أن يشبَّه المشركون بالمؤمنين وأعمالهم المحبطة بأعمالهم المثبتة ،وأن ّ
ظلما ً بعد ظلمهم بالكفر ألنهم وضعوا المدح والفخر في غير موضعهما)...
وكل هذا يبين أن الذي تقبل عمارته للمسجد الحرام "وأي مسجد" هو من آمن باهلل واليوم اْلخر ،أي المسلم
وهو يفيد بمفهومه عدم قبول تبرع الكافر لبناء المسجد.
وعليه فإن الذي أرجحه هو عدم قبول تبرع الكفار لعمارة المساجد .وأقول الذي أرجحه ألن بعض الفقهاء
يجيزون التبرع من الكافر كما ذكرت في بداية الجواب.
هذا ما أرجحه وهللا أعلم وأحﻛم) اﻧتهى
هذا عن الشق األول...
وأما الشق الثاني وهو جواز الصﻼﺓ فيها ،فإن الصﻼﺓ تجوز فقد أخرج البخارﻱ عن َجا ِب ِر ب ِْن َع ْب ِد َ ِ
ّللا ،قَالَ :قَا َل
سو ُل َ ِ
ض
يرةَ َ
ب َم ِ
سا لَ ْم يُ ْع َط ُهنَّ أ َ َح ٌد ِمنَ األ َ ْنبِيَ ِ
شه ٍْرَ ،و ُج ِعلَتْ ِلي األ َ ْر ُ
َر ُ
ّللا ﷺ« :أُع ِْطيتُ َخ ْم ً
س َ
الر ْع ِ
اء قَ ْب ِلي :نُ ِص ْرتُ بِ ُّ
صةً،
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ي يُ ْبعَ ُ
ث ِإلَى ق ْو ِم ِه َخا َّ
صالَةُ ف ْليُ َ
وراَ ،وأيُّ َما َر ُج ٍل ِم ْن أ َّمتِي أد َْر َكتْهُ ال َّ
َم ْ
س ِجدًا َو َط ُه ً
ص ِ ّلَ ،وأ ِحلَّتْ ِلي الغَنَائِ ُمَ ،وكَانَ النَّ ِب ُّ
شفَاعَةَ» وأخرجه مسلم بلفظَ :ع ْن َجابِ ِر ب ِْن َع ْب ِد ِ
سو ُل
اس كَافَّةًَ ،وأُع ِْطيتُ ال َّ
ﻱِ ،قَالَ :قَا َل َر ُ
َوبُ ِعثْتُ إِلَى النَّ ِ
هللا ْاأل َ ْﻧ َ
ص ِ
ار ّ
ي ٍ يُ ْبعَ ُ
ِ
س َودَ،
ث إِلَى قَ ْو ِم ِه َخا َّ
صةًَ ،وبُ ِعثْتُ إِلَى ُك ِ ّل أَحْ َم َر َوأ َ ْ
هللا ﷺ« :أُع ِْطيتُ َخ ْم ً
سا لَ ْم يُ ْع َط ُهنَّ أ َ َح ٌد قَ ْب ِلي ،كَانَ ُك ُّل نَ ِب ّ
صلَّى
ص َالةُ َ
س ِجدًا ،فَأَيُّ َما َر ُج ٍل أَد َْر َكتْهُ ال َّ
ورا َو َم ْ
ي ْاأل َ ْر ُ
ض َطيِّبَةً َط ُه ً
ي ا ْلغَنَا ِئ ُمَ ،ولَ ْم ت ُ َح َّل ِأل َ َح ٍد قَ ْب ِليَ ،و ُج ِعلَتْ ِل َ
َوأ ُ ِحلَّتْ ِل َ
َحي ُ
شفَاعَةَ».
شه ٍْرَ ،وأُع ِْطيتُ ال َّ
ير ِة َ
َي َم ِ
س َ
الر ْع ِ
ْث كَانَ َ ،ونُ ِص ْرتُ بِ ُّ
ب بَ ْينَ يَد ْ
وهكذا فأي مكان في األرض تجوز الصالة فيه ما دام طاهراً ...وعليه فالصالة تكون صحيحة في أي مسجد
حتى لو كان قد أُنفق فيه ما ٌل من الكفار ،فإن عدم صحة قبول المال من الكافر لعمارة المسجد ال تعني عدم قبول
الصالة فيه ،وذلك لما بيناه أعاله.
هذا ما أرجحه في هذه المسﺄلة وهللا أعلم وأحﻛم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 27محرم الحرام 1440هـ
الموافق 2018/10/07م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على الفيسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/92410
7417786330/?type=3&theater
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/10043175635700751765
3/posts/PMsH5nFGyGX
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