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 النوازل في أحكام المساجد
 )بين المذاىب األربعة دراسة تحليلية ومقارنة( 

 

 

 ﴿ملخص الرسالة﴾

يوميا ادلسجد زلضن الًتبية لؤلمة اإلسبلمية أمجع، اجتمع فيو ادلسلمون مخس مرات 
ؤثر على ىوية الشعائر قد ي على األقل ألداء الصبلة. ومع تطور الزمان يف كل جوانب احلياة

والدعاية السياسية ووسائل البيع  االدوات الكهربائية، مثل وجود، اإلسبلمية منها ادلسجد
هذا ف .يف ادلسجد، مل يكن ذلذه األمور دليل صريح واضح بأدوات االتصاالت احلديثة

تلك  ادلسائل النازلة يف أحكام ادلساجد والبيان عن حكمتلك البحث يقوم بتحليل ودراسة 
النازلة  تسَت على ادلنهج التحليلي النقدي. جيمع الباحث ادلسائل ذه الدراسة. وىادلسائل

أو ما مسي بالتكييف الفقهي، مث ينظر  ينظر فيها مع حتليل مفهوم ادلسألةو  ،ادلسجدادلتعلقة ب
بعرض مذاىب العلماء يف ادلسألة مع مث يقوم الباحث  ة يف بناء أحكامها.يعصوص الشر لنا
ىناك  باحثلل تبُتالبحث  بعدو  . كر أدلة كل قول والًتجيح ما أمكن إىل ذلك سبيبلذ 

من  على األدلة الثابتة ةادلبنيأحكامها  وأن ذلده ادلسائل  جدانوازل ادلس عدة مسائل عن
ال األىواء ادلزيفة أو الشعور  مصادرىا الشرعية من القرآن والسنة وكتب الفقهاء األربعة،

ائل، وإمنا مناذج تلك ادلسائل والبحث ليس حصرا لتلك ادلس ادللهبة دون ادلرجع الصحيح.
  .اذلامة بدراستها وحتليلها

 .األحكام، ادلسائل النازلة ادلسجد، الكلمات الرئيسية :
 

ABSTRACT 

Mosque is a place for muslims to educate themselves with Islamic values; a 

sacred place where they pray together at least five times a day. Along with 

modernization,  the mosque itself take benefit from it, for example Like having 

electrical tools, political propaganda and the means of selling modern communication 
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tools in the mosque, these things have not been clearly explicit. This research 

analyses and examines the particular issues of  provision regarding mosque, and the 

problems around it. This study is using a critical and analytical approachAnd the 

comparison of the considered doctrines.  The researcher collects the issues relating to 

the mosque, examines them with an analysis of the concept of the issue or the so-

called doctrinal adjustment, and then considers the legal texts in the building of its 

provisions. The researcher then displays the scholars ' doctrines on the matter, stating 

the evidence of each statement and, as far as possible, weighting the way. This 

research shows the reader that there are many issues to the provisions of the mosque, 

and research is not an exclusive of those issues, but examples of those important 

issues are studied and analysed, and explain its provisions to the need of ummah for 

the correct jurisprudential position based on static evidence no false fancies or a sense 

of being endowed without proper reference. 

Keywords: mosque, judgments, contemporary issues 
 

ABSTRAK 

Masjid adalah tempat mendidik umat, kaum muslimin berkumpul untuk 

melaksanakan shalat lima waktu setiap hari, dan perkembangan zaman dalam 

berbagai sektor memberikan pengaruh kuat termasuk dalam urusan masjid, misalkan 

adanya listrik, kampanye politik, pasilitas jual beli dengan alat komunikasi modern di 

masjid, permasalahan ini tidak ditemukan dalil yang terang dari sumber hukum islam, 

karenanya penting sekali membahas permasalahan kontemporer yang berkaitan 

dengan masalah masjid.  Tesis ini menggunakan methodologi tahlili (pendekatan 

analisa), penulis mengumpulkan permasalahan kontemporer masalah masjid, lalu 

menganalisanya untuk memastikan statusnya sebagai masalah kontemporer, dan 

metode muqoronah (komparatif) dengan menganalisa pendapat para ulama empat 

madzhab dan menimbang argumentasi masing-masing pendapat untuk menentukan 

hukum masalah kontemporer tersebut. Setelah penulis melakukan riset, bisa 

disimpulkan bahwa banyak permasalahan kontemporer berkaitan dengan masjid dan 

semua masalah tersebut bisa ditemukan hukumnya dengan merujuk kepada sumber 

hukum islam serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab mereka  dan tidak hanya 

bersandar pada pendapat pribadi dan hawa nafsu.  

Kata kunci: Masjid, hukum, permasalahan kontemporer. 
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 مقدمة -1
، يدل ادلتنوعة وردت كلمة ادلسجد يف القرآن الكرمي مرات عديدة بادلصطلحات

ذلك على أمهية ادلسجد يف اإلسبلم، ألن اهلل سبحانو وتعاىل ما ذكر شيئا يف كتابو كثَتا إال 
 .(1)وأعظم ادلؤمن باىتمامو أكثر ذلك على أمهية ادلوضوع وحيث   ويدل  

ڳ  ڱ  ڱ  چ اره وشهد ذلم باإلديان، فقال: لقد اثٌت اهلل سبحانو وتعاىل عم  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  

چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ
(2). 

 والشوق إليو بأن اهللوصرح النيب صلى اهلل عليو وسلم على أن من أحب ادلسجد 
 سبعة يظلهم اهلل في ظلو": َقاَل عليو الصبلة والسبلمف، تعاىل أظلو يوم القيامة حتت ظلو

 .(3)"ورجل قلبو معلق في المساجد ..... يوم ال ظل إال ظلو

                                                           
 .مؤسسة الرسالة :بَتوت (2)ط ،524 ، صالكريمكيف نتعامل مع القرآن  (ه 1421) يوسف،، القرضاوي ( 1)
 18 :سورة التوبة :اآلية (2)
القاىرة: ادلطبعة السلفية  الجامع الصحيح،، زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفيرواه البخاري،  (3)

. ومسلم، 660، رقم 133، ص 1باب من جلس يف ادلسجد ينتظر الصبلة وفضل ادلساجد، ج  ومكتبتها،
، ومسند 715، ص 2باب فضل إخفاء الصدقة، ج  ،، دار طيبة، صحيح مسلممسلم بن حجاج النيسبوري

، 15ج  أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل بن ىبلل بن أسد الشيباين، مؤسسة الرسالة، اإلمام أمحد بن حنبل،
ت، باب . والبيهقي، أمحد بن احلسُت البيهقي، السنن الكربى، دار الكتب العلمية، بَتو 414ص 

 .280، ص 8فضل اإلمام العادل، ج 
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أن النوازل واألحداث غَت متناىية مع تطور األحوال  ىي البحثىذا خلفية ف
ادلسائل ادلتعلقة بادلساجد، لذا ضرورة مطالعة وحتليل القضايا واحلاجات والقضايا فكذلك 

 احلديثة  وادلعاصرة ادلتعلقة هبا، تلبية حاجة ادلسلمُت.

تاج حتقيقها وبيان حكمها منها: الدعاية االنتخابية حيمن ادلسائل النازلة اليت 
ة للبيع والشراء بادلسجد، واستعمال األدوات الكهربائية واستعمال أدوات االتصاالت احلديث

وىو يف ادلسجد، ومجع التربعات اخلَتية ادلالية يف ادلسجد، والسياحة يف ادلسجد وأيضا إقامة 
ومن  عقد الزواج يف ادلسجد وجعل ادلسجد ملجأ عند الكوارث وغَت ذلك من ادلسائل.

ىناك عدة  ا،واشتغال األمور ادلالية فيه ناحية أخرى بالنظر إىل األموال اليت يبٌت هبا ادلساجد
حكم استبلم تربعات مالية من و  مسائل جديدة أمثال حكم بناء ادلسجد باألموال الربوية،

 .حكم ذلك؟فماالكفار لبناء ادلسجد 

ىذه ادلسائل الواردة حباجة إىل النظر وادلطالعة وحتديد اجلواب ادلناسب وفق األدلة 
بعرض ىذه ادلسائل ببحثها بغية  الشرعية لنبُت للناس أحكامها، بناء على ذلك قام الباحث

 الشريعةالوصول إىل اجلواب الكايف دلصلحة اإلسبلم وادلسلمُت ولنيل درجة ادلاجستَت يف 
 قسم الفقو وأصولو، من جامعة زلمدية سوراكرتا.  -اإلسبلمة 

:"النوازل في أحكام المساجد" )دراسة تحليلية ومقارنة بين لبحث بعنوانفيكون ىذا ا
 .ربعة(المذاىب األ
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ىناك عدة مسائل يريد الباحث أن جييب عنها،  أن البحث ىذا مشكبلتتتصور 
( ىل ادلسائل ادلتعلقة بادلساجد ثابتة جامدة زلصورة على ما ورد من النصوص 1وىي: )

( ىل ىناك مسائل حديثة عن أحكام 2القرآنية أو السنة ادلتطهرة يف زمن التشريع؟،  )
 أىداف البحثوأما  .وادلطالعة وتأصيل فقهي واحلكم عليها؟ادلساجد حباجة إىل البحث 

( بيان أن ادلسائل العبودية تطورت وتنوعت حسب الزمان وادلكان 1مور آتية: )أتتمث ل يف 
( كشف ادلسائل النازلة يف أحكام ادلساجد وبيان 2) ،منها ادلسائل النازلة يف أحكام ادلسجد

 ة الصحيحة.األحكام ادلرجو   أحكامها بالطريقة الصحيحة للحصول على

 فائدة علمية أكادديية وفائدة عملية تطبيقية. إما البحث وفوائدهىذا أمهية و 
( يبُت للقارئ أمهية ادلسجد يف الشريعة 1تتمثل الفائدة العلمية يف األمور اآلتية: )و

جتناهبا دلا أن لو آداب لزوم مراعاهتا وذلا أعمال وجوب او اإلسبلمية وعظمة مكانتها ومنزلتها 
( وىذا البحث يبُت للقارئ ادلسائل الفقهية النازلة ادلتعلقة بادلسجد مع 2فيها من الشر. )
 ( يشرح للقارئ أدوات االجتهاد لتقرير األحكام النازلة يف اجملال الفقهي.3بيان أحكامها، )

ادلسائل النازلة  ( يعطي للقارئ بيانا تطبيقيا يف1وتتمثل الفائدة العملية يف األمور اآلتية: )
( يعطى لعمارة ادلساجد مرجعا علميا يف إشراف ادلسجد وأنشطتها 2)، ادلتعلقة بادلسجد

( يعطي للقارئ منهجا عمليا يف تقرير أحكام النوازل 3، )حىت ال يقع يف الشكوك والريب
عشر مسألة  ما تتعلق بأحكام  تسعةعلى  الباحثاقتصر  حدود البحثو  للمسائل الفقهية.

بدراستها وحبثها حسب توفر ادلراجع  ادللحةادلساجد اليت رآىا الباحث من ادلسائل النازلة 
( ادلسائل ادلتعلقة باألعمال واألنشطة 1وادلصادر عنها. وىي ما تتعلق باألمور اآلتية: )
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( ادلسائل 3سجد ومرافقها، )( ادلسائل ادلتعلقة بأدوات ادل2العبودية اليت تقام يف ادلسجد، )
( ادلسائل ادلتعلقة 4ادلتعلقة باألموال ادلستعملة لبناء ادلسجد واألنشطة ادلالية يف ادلسجد، )

 ببناء ادلسجد 

 بادلناىج اآلتية:  وسلك الباحث فيهذا البحث مكتيب، ف، فمنهجية البحثوأما 

ادلعلومات من مظاهنا ، فعمل الباحث فيو بتتابع ومجع المنهج االستقرائيأوال: 
وذلك سلك الباحث على طريق ما وضعو العلماء دلعرفة  ومصادرىا مع توثيقها توثيقا علميا،

ادلسائل النازلة من تصوير ادلسألة النازلة تصورا صححا، أ ىي من النوازل أم ال، كما قال 
د دتحيصها فالتصور ىو إدراك ماىية الواقعة ادلدروسة بع" :خالد بن عبد العزيز السعيد

. وبعبارة أخرى ىو بيان حيقيتها كما ىي يف الواقع مع ذكر مجيع ادلتعلقات (1)دتحيصا دقيقا
  هبا شلا ذلا أثر يف احلكم، وال يتضمن التصور ذكر احلكم عليها، إمنا ىو وصف رلرد.

وذلك بأن يقوم الباحث بتحليل ما استقرأه من ادلسائل  ،المنهج التحليلي وثانيا:
ادلتعلقة بادلوضوع، ويستعُت يف حتليلها بأقوال العلماء والباحثُت ادلتعلقة هبا. ومناقشة 

وىو  اختبلف العلماء يف ادلسائل النازلة يف ادلوضوع، بالرجوع إىل كتبهم ومؤلفاهتم األساسية.
أن يرجع الفقيو النازلة إىل أصل من األصول، بعد عن مرحلة التكييف، يف تطبيقها عبارة 

. يعٍت بعد (2)التأكد من انتماء ىذ النازلة إىل تلك األصول، من أجل الوصول إىل حكمها
                                                           

دار  :)الرياض تأصيل بحث المسائل الفقهية (م2010-ه1431) خالد بن عبد العزيز ، ،السعيد :ينظر (1)
 .84ص  ضوابط الدراسات الفقهية، و د. سلمان العودة، 42(، ص 1طادليمان، 

)رللة الشريعة والقانون، كلية  ضوابط النظر في  النوازل ومدارك الحكم عليهاد. ماىر ذيب أبو شاويش،  :ينظر (2)
 .233م(، ص 2013يوليو -ه1434، رمضان 55القانون، جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، العدد 



7 
 

حيققة النازلة واألحوال احمليطة هبا ومبلبساهتا، وحتصل لديو ادلعرفة الدقيقة  باحثأن درس ال
وىذا ما مساه العلماء  شريعة أو دليل من أدلتها.صول الأذلا، فيلحق تلك النازلة بأصل من 

باالجتهاد، فاجتهاد يف األمور النازلة حتمية. فإذا نزلت نازلة أو وقعت واقعة جديدة يف 
حياة الناس، فينبغي حبثها ودراستها يف منظور الفقو اإلسبلمي ليتبُت حكمها من إجياب أو 

فليست تنزل يف أحد من : "رمحو اهلل لشافعي قال اإلمام اندب أو إباحة أو كراىة أو حترمي. 
. قد عرف ادلسلمون (1)"أىل دين اهلل نازلة إال ويف كتاب اهلل الدليل على سبيل اذلدى فيها

النوازل منذ فجر اإلسبلم، فكانوا إذا نزلت هبم واقعة يهرعون إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم 
عليو وسلم إىل االجتهاد يف ادلسائل اليت مل  فيبُت حكمها بالوحي، وقد يلجأ النيب صلى اهلل

   .(2)ينزل عليو فيها وحي باتفاق مجهور األصوليُت
وذلك بأن يستدل الباحث على كل  ،والتطبيقي المنهج االستدالليثالثا: و 

: "تنزيل ويف ىذه ادلرحلة عبارة عن نصوص حل لها أو أفكار طرحها بدليل نقلي أو عقلي.
فالفقيو بعد قال الدكتور ماىر ذيب أبو شاويش: ". (3)ادلسألة النازلة"احلكم الشرعي على 

أن حصل عند التصور الكامل للواقعة، مث رد ادلسألة إىل أصل معترب، وىو ما يقتضيو تكييف 
الواقعة. مث ينتقل إىل التطبيق للوصول إىل احلكم الشرعي، وحيصل ذلك بتنزيل احلكم 

من الضروري أن يراعي  تنزيل األحكام على النوازل يفو   .(4)الشرعي على تلك الواقعة
                                                           

 .20دار الكتب العلمية(، ج  :، )بَتوتالرسالةالشافعي،   (1)

إرشاد الفحول إلى ، والشوكاين، 215-214، ص 6، ج البحر المحيط في أصول الفقوينظر الزركشي،   (2)
 .1047-1046، ص 2، ج تحقيق الحق من علم األصول

 .54، ص 1، ج فقو النوازل دراسة تأصيلية تطبيقيةد. زلمد اجليزاين،  (3)

 .237-234، ص ضوابط النظر في  النوازل ومدارك الحكم عليهاد. ماىر ذيب أبو شاويش،  :ينظر (4)
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التنزيل مبعزل عن ادلقاصد سيكون تنزيبل خاطئا مرفوضا سلالفا مقاصد الشرعية وإذا كان 
: "أن وضع الشرائع إمنا ىو دلصاحل اإلمام الشاطيب رمحو اهللقال  ، دلقصود الشارع احلكيم

دلقاصد يف تنزيل احلكم على النوازل من أىم واعتبار ا .(1)العباد يف العاجل واآلجل معا"
فالفقيو اجملتهد جيب أن يكون على معرفة تامة مبقاصد  فعلى اجملتهد أن يبصر بذلك. ،األمور

 (.2)الشريعة وحكمها، ويبٍت عليها اجتهاده يف تفسَت النصوص وتنزيلها
 النوازل في أحكام المساجد -2

ادلصيبة  ويراد هباالنوازل مجع نازلة، والنازلة يف اللغة: اسم فاعل من نزل ينزل. 
ادلسألة الواقعة اجلديدة اليت ىي  اصطبلح الفقهاءالنازلة يف  .(3)شدائد الدىرمن  الشديدة

قال . (4)، وقد تطلق عند بعض الفقهاء على ادلعاين أخرىتتطلب اجتهاًدا وبيان حكم
ىبة الزحيلي رمحو اهلل بأهنا: "ادلسائل أو ادلستجدات الطارئة على اجملتمع األستاذ الدكتور و 

بسبب توسع األعمال وتعقد ادلعامبلت، واليت ال يوجد نص تشريعي مباشر أو اجتهاد 

                                                           
 .262، ص 2)دار احلديث(، ج  الموافقات في أصول الشريعةالشاطيب، (  1)
(، ص 1999)مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء،  الفكر المقاصدي قواعده وفوائدهأ/د. أمحد الريسوين،  (2)

91. 
)بَتوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبع بإذن خاص من اجملمع  معجم مقاييس اللغةنظر ابن فارس، ي  (3)

الصحاح تاج ، واجلوىري، 417، ص 5العلمي العريب اإلسبلمي زلمد الداية وحقوق الطبع زلفوظة لو(،  ج 
، وابن منظور، 1829، ص 5م(، ج 1990)بَتوت، دار العلم للمبليُت، الطبعة الرابعة  اللغة وصحاح العربية

 .113، ص 14م(، ج 1999ه/1419)بَتوت، دار إحياء الًتاث العريب،  لسان العرب

ه 1427)الدمام، دار ابن اجلوزي، الطبعة الثانية  فقو النوازل : دراسة تأصيلية تطبيقيةينظر د. زلمد اجليزاين،   (4)
 .9-7، ص النوازل األصولية الضوحيي، ، و د. أمحد بن عبد اهلل22-20، ص 1م(، ج 2006 -
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فإذا : "األمررمحو اهلل موضحا  ذلذا  (2)قال اإلمام النوويو  .(1)فقهي سابق ينطبق عليها"
فاجلواب يف  ،وحضر ،فإن كان فيها غَته .تعُت عليو اجلواب ،وليس يف الناحية غَته ،استفيت

فإذا نزلت نازلة أو وقعت واقعة جديدة يف حياة الناس، فينبغي . (3)"حقهما فرض كفاية
حبثها ودراستها يف منظور الفقو اإلسبلمي ليتبُت حكمها من إجياب أو ندب أو إباحة أو  

 كراىة أو حترمي.

السُت واجليم )سجد(  :، قال ابن فارس)سجد(ادلسجد يف اللغة: أصلها من و 
. يقال سجد، إذا تطَاَمَن. وكلُّ ما ذلَّ فقد  والدال أصٌل واحٌد مط رد يدل  على تطاُمن وذل 

: وأما (5): قال الزركشيالمعنى األول :فقد ورد ذكره يف الشريعة على ثبلثة معانٍ . (4)سجد
رضي اهلل عنو أن النيب صلى  ؛ دلا رواه جابر بن عبداهلل(6)األرض ا.ىـشرعا: فكل موضع من 

                                                           
)دمشق، دار   سبل االستفادة من النوازل والفتوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرةد. وىبة الزحيلي،   (1)

 .9م(، ص 2001-ه1421ادلكتيب، الطبعة األوىل 

ىو حيِت بن شرف بن مري بن حسن بن حسُت بن حزام ابن زلمد بن مجعة النووي الشيخ اإلمام العبلمة زليي  (2)
، 396-395، ص 8، للسبكي، ج طبقات الشافعية الكبرى :الدين أبو زكريا، مولده ووفاتو يف نوا. ينظر

 .149، ص 4واألعبلم، للزركلي، ج 
 .35م(، ج 1988-ه1408)دمشق، دار الفكر، الطبعة األوىل  تفتيآداب الفتوى والمفتي والمسالنووي،   (3)

 .133، ص 3ج معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس،( 4)
ىو زلمد بن هبادر بن عبد اهلل العامل العبلمة ادلصنف احملرر بدر الدين أبو عبد اهلل ادلصري الزركشي عامل بفقو  (5)

والوفاة، لو تصانيف كثَتة يف عدة فنون، ينظر طبقات الشافعية، الشافعية واألصول، تركي األصل، مصري ادلولد 
، وطبقات ادلفسرين، لؤلدنروي، الناشر مكتبة 229-227، ص 3لتقي الدين بن قاضي شهبة الدمشقي، ج 

 .302م، ص 1997-ىـ1417العلوم واحلكم، ادلدينة، الطبعة األوىل، 
، القاىرة، اجمللس إعالم الساجد بأحكام المساجداهلل بن هبادر،  الزركشي، أبو عبد اهلل بدر الدين زلمد بن عبد ( 6)

 .27، ص 1996 – 1416األعلى للشؤون اإلسبلمية، الطبعة الرابعة، 
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وجعلت لي األرض  ....أعطيت مخسًا مل يعطهن أحد قبلي: )صلى اهلل عليو وسلم قال: 
، وىذا النوع ال يثبت (1)..."مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركتو الصالة فليصل

 : اختاذ مصلى يف البيت؛ دلا جاء عن عائشةيالمعنى الثان .لو شيء من أحكام ادلساجد

أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمر ببناء ادلساجد يف الدور وأن تنظف : )رضي اهلل عنها 
: ىو المعنى الثالث .(3): البيوت، وهبذا فسره اخلطايب وغَته)الدورـ )، وادلراد ب(2)(.وتطيب

ويتحرز  الصبلة وذكر اهلل وقراءة القرآن مكان سلصوص لو أحكام سلصوصة، بٍت ألداء عبادة
ىو ادلكان  ادلقصود يف ىذا البحث التعريف. و (4) من التملك الشخصي أو ما مسي بالوقف

  . ويكون وقفا هلل تعاىل الذي يؤخذ للعبادة ادلخصوصة كالصبلة والذكر وتبلوة القرآن

                                                           
أخرجو البخاري يف صحيحو يف كتاب الصبلة، باب قول النيب صلى اهلل عليو وسلم جعلت يل األرض مسجدا ( 1)

برقم  370، ص 1يف كتاب ادلساجد ومواضع الصبلة، ج  . وأخرجو مسلم438برقم  95، ص 1وطهورا، ج 
521. 

، وأخرجو الًتمذي يف كتاب اجلمعة، 85 ، صأخرجو أبو داود يف كتاب الصبلة، باب اختاذ ادلساجد يف الدور (2)
. وأخرجو ابن ماجو يف كتب ادلساجد واجلماعة، باب هنَت ادلساجد 151 ، صباب ما ذكر يف تطييب ادلساجد

انظر:  .درجتو: صححو ابن خزدية وابن حبان، وصحح إرسالو أمحد والًتمذي والدارقطٍت .758برقم  وتطييبها
. فتح الباري البن 513، ص4. صحيح ابن حبان بًتتيب ابن بلبان، ج 556، ص 2صحيح ابن خزدية، ج 

 .380، ص 2رجب، ج 
األشهل ودار بٍت النجار. ينظر: اخلطايب، أبو  قال أكثر ادلتقدمُت: ادلراد بالدور: القبائل والقرى مثل دار بٍت (3)

 1932 -ىـ  1351، حلب، ادلطبعة العلمية، الطبعة األوىل معالم السننىـ(،  288سليمان أمحد بن زلمد )
، 2وينظر: ابن رجب، فتح الباري ، ج   .399،  ص 2. وينظر: البغوي، شرح السنة، ج 142،  ص 1م،  ج 

 .381 - 380ص 
 .7، ص أحكام حضور المساجدينظر: العسكر، عبداهلل بن زلمد،  (4)
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يقول شيخ اإلسبلم ابن تيمية ، منزلة ادلسجد يف الشريعة اإلسبلمية ذلا مكانة عاليةو 
صلى اهلل عليو -رمحو اهلل تعاىل: "وكانت مواضع األئمة ورلامع األمة ىي ادلساجد، فإن النيب 

أسس مسجده على التقوى، ففيو الصبلة والقراءة والذكر وتأمَت األمراء وتعريف  -وسلم
ويظهر أيضا  .(1)" العرفاء، وفيو جيتمع ادلسلمون عنده دلا أمههم من أمر دينهم ودنياىم

والسنة عن فضلو وفضل  (2)سبلمية حيث ذكر كثَتا يف القرآنمكانة ادلسجد يف الشريعة اإل
  عمارتو وبناءه والذىاب إليو وادلكث فيو للعبادة.

مث إن من األمور ادلقررة عند الفقهاء أن النصوص قليلة متناىية واحلوادث كثَتة، 
ومعلوم أن كل " رمحو اهلل: قال اإلمام السرخسي وغالبها مل يرد بشأنو نص جزئي خاص.

هناية دلا يقع من احلوادث إىل قيام معدودة متناىية وال حادثة ال يوجد فيها نص، فالنصوص 
.  فالنصوص الشرعية ال تتضمن أحكام ادلسائل والوقائع كلها على وجو (3)"الساعة

جزئيات سلتلفة. فبل بد من ، ويندرج حتتها (4)التفصيل، بل ىي يف أغلبها أحكام عامة

                                                           
، الرياض، رلمع ادللك فهد لطباعة مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيميةابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، (   1)

 .196، ص 9، ج 2004 - 1425ادلصحف الشريف، سنة النشر: 
        سبق ذكره  (2)
، ص 2م(، ج 1993-ه1414دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل  :)بَتوت السرخسيأصول السرخسي،   (3)

139 . 

قال اإلمام الشاطيب رمحو اهلل يف ادلوافقات: "تعريف القرآن باألحكام الشرعية أكثره كلي ال جزئي، وحيث جاء   (4)
 . 180، ص 4جزئيا، فمأخذه على الكلية إما باالعتبار، أو مبعٌت األصل". ينظر الشاطيب، ج 
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االجتهاد يف إدراج ادلسائل اجلزئية من الوقائع والنوازل الٍت نزلت يف حياة الناس ضمن تلك 
 . (1)األحكام العامة

 واألسباب اليت أد ت إىل وقوع النازلة يف أحكام ادلساجد تتمثل يف األمور اآلتية: 

ل والقضايا واحلاجات، وكذا أن احلياة دتشي دون التوقف، وجتد دت ادلسائ أوال:
متطلبات احلياة. حدثت األمور اليوم ما مل حيدث من قبُل، وىذا األمر ليس باستطاعتنا 

 منعو ودفعو. منها ادلسائل ادلتعلقة بادلساجد. 

اختبلف العادات والتقاليد بُت الدول والشعوب والقبائل أد ت إىل حدوث  ثانيا:و
 ادلسائل اجلديدة. 

اختبلف ادلوقع اجلغرايف يتطلب اجتهاد احلكم مثل حتديد أوقات الصلوات  ثالثا:و
  .يف القطب اجلنويب والشمايل والصيام فيو ونوعية بنية ادلسجد يف تلك ادلنطقة الباردة

تطور التكنولوجيا من أدوات االتصاالت وادلشاىدات واإلضاءة أثرت على  رابعا:و
لصوت يف ادلسجد، أدوات التربيد والتدفئة وىلم مساجد ادلسلمُت، مثل استعمال مكرب ا

 جرا. 

تطور أساليب الكسب والعمل يف طلب األموال والرزق، قد يكون حبلال  خامسا:و
ومكروىا وحراما، وقام بعض الناس بدفع األموال احملرمة لبناء ادلسجد أو جعلها صدقة 

 للمسجد، كما تتصدق شركة التبغ لبناء ادلسجد. 
                                                           

 . 39، ص 5، ج الموافقات في أصول الشريعةينظر الشاطيب،   (1)
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بق وبعد التتابع والبحث للمسائل النازلة يف أحكام ادلساجد وجد بناء على ما س
، بُت الباحث صورة ادلسألة واحلكم ذلا، وتتلخص تقسيم مسألةعشر  الباحث  تسعة 

  ادلسائل النازلة يف أربع تقسيمات مع احلكم ذلا موجزا:

لق هبذا ادلسائل ادلتعلقة باألعمال واألنشطة اليت تقام يف ادلسجد، وما يتع :أوال
إن نعي ادلوتى بادلسجد بادلكربات يف ادلسجد، فحكمو جائز ( 1) مسائل: بعادلوضوع س

( 2)للمصلحة بشرط أال يكون النعي نوعا من ذكر زلاسن ادليت أو إظهار النياحة عليو. 
والدعاية االنتخابية يف ادلسجد، احلكم ذلا تفصيل حسب نوعية الدعاية، الدعاية بصورة 

للمسلمُت ليختاروا نوابا أمناء صادقُت وزلبُت لئلسبلم ونصرتو فهذا جائز دلا يتوافق التوعية 
مع ادلقاصد الشرعية وادلصلحة الراجحة. وأما كون الدعاية مع الضجيج ورفع الصوت 
واجلدال وادلراء يف ادلسجد ىذه ال جتوز لتنافيها مع آداب ادلسجد وإثارة التنازع واخلبلفات 

والسياحة يف ادلساجد، حكمها جائز دلا فيو نوع من الدعوة إىل اهلل ( 3) بُت ادلسلمُت.
واألناشيد ( 4)وتقريب الناس إىل اإلسبلم بشرط مراعاة آداب ادلساجد ادلقررة عند الشريعة. 

وعقد ( 5)بادلسجد، حكمو جائز مادامت األناشيد تثَت احلماسة اإلديانية واألخبلقية. 
وادلبلجئ يف ادلسجد، حكمو ( 6)ئز دلا ورد من األدلة. النكاح يف ادلسجد، حكمو جا

وتعدد صبلة اجلمعة يف ( 7)جائز، فهذا نوع من التعاون على الرب والتقوى وتيسَت ادلعسر. 
 . مسجد واحد حكمو ال جيوز

( 1)ادلسائل ادلتعلقة بأدوات ادلسجد ومرافقها وىناك ثبلث مسائل: : وثانيا
واستعمال أدوات التوضيح عند خطبة ( 2)حكمو جائز،  استخدام األدوات الكهربائية،
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وفتح احملبلت التجارية يف ادلسجد، إذا كانت احملبلت داخل ( 3)اجلمعة، حكمو جائز. 
ادلسجد فبل جيوز، وإذا كانت يف مرافق ادلسجد فهذه جائزة دلا ورد من أحكام ادلرافق أهنا 

  على األصح ليست جزءا من ادلسجد.

ئل ادلتعلقة باألموال ادلستعملة لبناء ادلسجد واألنشطة ادلالية يف ادلسجد وادلسا: وثالثا
البيع بالوسائل احلديثة يف ادلسجد، ما كان بآالت الكتابة إذا أخذ ( 1)مسائل:  ستوفيو 

ادلتعاقدان مكانا خاصا يف زاوية ادلسجد فهذا زلرم اتفاقا. وإذا كان االجياب يف ادلسجد 
ومجع التربعات اخلَتية يف ادلسجد، حكمو جائز. ( 2)فهذا جائز. والقبول خارج ادلسجد 

وبيع وتأجَت مرافق ( 3) فعل ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم دلا جاء إليو فقراء مضر.
وبناء ادلسجد من األموال الربوية، ( 4)ادلسجد، حكمو جائز ألنو ليس جزءا من ادلسجد. 

واستثمار أموال ( 6، )نشاط بادلسجد، حكمو جائزوأخذ األجرة من ال( 5)حكمو ال جيوز.
  ادلسجد، حكمو جائز.

بناء ادلسجد  (1): ادلسائل ادلتعلقة ببناء ادلسجد تكون يف ثبلث مسائل: رابعاو 
حكم ادلسجد عند ادلكاتب والعمارات، حكمو  (2)على األرض ادلتنازع، حكمو الجيوز، 

 .ختصيص زاوية ادلسجد ملعبا لؤلطفال حكمو جائز (3)جائز، 

 مناقشة -3
بادلساجد مع تغَت الزمان ومرور احلياة وتنوع تنو عت ادلسائل الفقهية ادلتعلقة 

احلاجات واألحداث. وادلسائل ادلتعلقة هبا كثَتة ومتنوعة حسب الزمان وادلكان والعادات 
ادلستجدة أمر حتمي ال زلالة.  قال حيث وجدت تلك ادلساجد،  ووقوع ىذه ادلسائل 
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ونصوص الكتاب والسنة  ،ووقائع الوجود ال تنحصر ،تجدسإن مسائل العصر تالصنعاين: "
فكان اإلجتهاد يف األمور ادلستحدثة حاجة إسبلمية ملحة دلسايرة ركب  ،زلصورة زلدودة

يف ىذا البحث ما ىناك مسائل كثَتة ما نوقشت . (1) "احلياة اإلنسانية تلبية ذلذه احلاجة
تتعلق بادلساجد لقصر زمن التأليف وحتديد صفحات البحث وتوفر ادلراجع ومدى أمهية 
ادلوضوع بدراستها ومناقشتها. من ادلسائل اليت مل ندخلها يف البحث مثبل: حكم ادلساجد 
ادلتنقلة، و حكم شحن اجلوال بكهرباء ادلسجد، وحكم تركيب االنًتنت بادلسجد، وحكم 

 رة وقوف السيارة يف ساحة ادلسجد، وغَت ذلك من ادلسائل.أخذ أج

وتنب للباحث من خبلل البحث أمهية دراسة علم النوازل للمسلمُت عامة وألئمة 
ادلساجد واخلطباء خاصة وعلى كل من يهتمون بأمور ادلسجد من اللجان وغَتىا، وعلى 

منها إنقاذ األمة من وجو اخلصوص دراسة أحكام النوازل يف ادلساجد، وذلك ألسباب: 
االمث، فبدونو قد وقع الناس يف اخلطأ واحلَتة وبيان أحكام النوازل فرض كفائي إذ قام بو من 
يكفي أسقط االمث عن سائر األمة، ومنها: إثبات صبلح الشريعة  للحكم الشرعي يف كل 

اء السابقُت يف شؤون احلياة واألزمنة. وقال الدكتور وىبة الزحيلي رمحو اهلل عن فتاوى العلم
النوازل: "إن ىذه الفتوى يف النوازل الطارئة دتنحنا اجلرأة يف تغطية أحكام ادلستجدات 
ادلشاهبة، وتفيدنا أيضا فيما ال يشبهها، ألهنا تعلمنا كيفية عبلج ادلشكبلت والتطبيقات 

لنازلة استشارة ودلعرفة ماىية النازلة وكمال تصورىا ينبغي أن يراعيو الناظر يف ا. (2)ادلعاصرة"
أىل االختصاص، وخصوًصا يف النوازل ادلعاصرة ادلتعلقة بأبواب الطب، واالقتصاد، والفلك، 

                                                           
 .11، ص إرشاد النقاد في تيسير االجتهاد، الصنعاين  (1)

 .7، ص سبل االستفادة من النوازل والفتوى والعمل الفقهي في التطبيقات المعاصرةد. وىبة الزحيلي،   (2)
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ڀ    پچ وغَت ذلك. والرجوع إىل علمهم يف مثل تلك التخصصات عمبًل بقولو تعاىل: 

 چڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  
معرفة أحكام النوازل يف ادلساجد تساعد . و (2( )1)

تطوير أنشطة ادلساجد حسب متطلبات العصر دون الشكوك والريب بالوقوع ادلسلمُت يف 
 يف احلرام أو ادلكروه.

ويف تطبيق احلكم على النازلة من الضروري مراعاة مقاصد الشريعة يف حتقيق ىذه 
ومن ادلتفق عليو بُت علماء ادلسلمُت أن األحكام الشرعية إمنا شرعت لتحقيق ادلصلحة. 

على مستوى األفراد أو اجلماعات. وأنو ينبغي على اجملتهد حتري ىذه مقاصد سامية سواء 
 .(3)ادلقاصد يف شلارسة االجتهاد واإلفتاء على مقتضى ما يوافقها وخيدمها

قال فتطبيق احلكم دون مراعاة ادلقاصد يسوق الناس إىل اخلطإ والفساد، لذلك 
من ينفي علل األحكام، وكذلك الدكتور عبد اجمليد النجار: "واجلهل بادلقاصد على رأي 

اخلطاء يف تقديره يؤديان إىل حصول مفاسد وأضرار واسعة بالناس يف تنزيل األحكام على 
. مثال ذلك حكم استعمال األدوات الكهربائية فبل توجد تلك األدوات يف (4)وقائع حياهتم"

                                                           
  43سورة النحل : اآلية  (1)

، ص 1ج ، منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل المعاصرةينظر د. مسفر بن علي القحطاين يف رسالتو،  (2)
345. 

م(، 2002-ه1422دار النفائس، الطبعة األوىل  :)األردن  طرق كشف عن مقاصد الشارعد. نعيم جغيم، ( 3)
م(، ص 2008دار الشروق، الطبعة الثالثة  :)القاىرة دراسة في فقو مقاصد الشريعة، و د. القرضاوي، 7ص 
79. 

 .120-119ص  والعقلخالفة اإلنسان بين الوحي د. عبد اجمليد النجار،  (4)
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الصاحل يوقدون  وقد كان السلف. (1)زمن نزول الرسالة لكن صلد أثرا تشَت إىل ىذا ادلعٌت
آالت اإلنارة يف ادلساجد بطرق خاصة، كالقناديل وما نسميو السراج، وكانوا يوقدوهنا بالزيت 
أو الودك، وذلذا كره مجاعة من العلماء إسراج ادلساجد بزيت أو شحم فيو صلاسة  وجيوز 

من خبلل   .(2) إشعال ادلصابيح يف مجيع الليل، احًتاما للمسجد، وتنزيها لو عن وحشة
 مطالعتنا لتلك اآلثار وما قاموا هبا السلف يدل على أن أدوات اإلنارة مشروعة ومستعملة.

والكهرباء نوع من ىذه الوسيلة، واذلدف واضح مساعدة ادلسلمُت وتيسَت أحواذلم يف العبادة 
 وىذا أمر مشروع، يتناسب مع مقاصد الشريعة.

 خاتمة -4
الباحث من إكمال ىذه الرسالة ادلتواضعة وتسٌت  فإنو بعون اهلل تبارك وتعاىل، دتكن

 لو الوصول إىل النتائج القيمة اليت تتجلى يف النقاط التالية:

 بعد البحث والتتابع تبُت للباحث أن ادلسائل ادلتعلقة بادلسجد  -1
تطورات  رأى الباحث أن ىناك ادلسائل النازلة اليت حتدث يف ىذا العصر متمشيا مع  -2

وتكنولوجيا واالتصاالت يف شىت رلال الفقهي العملي وعلى وجو العصر احلديث 
 اخلصوص ما يتعلق بأحكام ادلساجد.

بعد الدراسة لتلك ادلسائل النازلة وحتليلها وتأصيلها الفقهي ونسبتها ألقوال العلماء  -3
يف ادلذاىب األربعة وجد الباحث أن لتلك ادلسائل حكما شرعيا ثابتا ومبنيا على 

                                                           
 .274، ص 6ينظر: القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج ( 1)

 .402 – 401، ص إعالم الساجدينظر: الزركشي،  (2)
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ة واالمجاع والقياس وعلى األدلة ادلختلف فيها مع مراعات ادلقاصد القرآن والسن
 الشرعية.

 يود الباحث ان يتقدم بعدة توصيات، وىي:كما 

يوصي للقارئ باالىتمام الكبَت بأمور ادلساجد، ألهنا رمز قوة األمة روحيا وأخبلقيا  -1
  .وعبودية واجتماعية

أن يربط األمة مبحضنها الًتبوي األساسي الشرعي وىو ادلسجد، فبل يفصل بينها  -2
بادلسائل النازلة اليت حدثت هبذه األمة ضلو مسجدىا إال أن يسعى بتحليلها 
ومراجعتها وإعادهتا إىل النصوص الشرعية الغراء بطريقها الصحيحة باستنباط األدلة 

 .وفق قواعدىا ادلتفق عليها
عدم التسرع حبكم ادلسألة يف ىذه النوازل دون النظر العميق والبحث  فعلى القارئ -3

 الدقيق كي اليقع يف حفرة الضبلل وتنفَت الناس عن احلق. 
 لة والتصويب كي يصبح البحث كامبلأن يفتح اجملال لآلخرين من النقد وادلداخ -4

السداد ومتكامبل، وذلك لقصور العقل اإلنساين يف إدراك الشيء على وجو الكمال و 
 .بلغ من العلم وادلعرفة والثقافة مهما كان

احًتام العلماء مبواقفهم العلمي مع وجود اختبلفهم يف حكم الشيء وقد يكون  -5
اختبلفهم عميقا وجذريا، طادلا ىذا اخلبلف مبٍت على األدلة الصحيحة دون اذلوى 

حبقائق والوىم فبل عيب يف ذلك، وىذا يدل على سعة أفقهم العلمي وعمق الفهم 
 األشياء.
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إن أريد إال اإلصبلح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل، واهلل يهدينا إىل سواء 
 السبيل. واحلمد هلل رب العادلُت.

***** 

 المراجعفهرس 

، حتقيق صحيح البخاري (،ىـ1400) البخاري، أبو عبد اهلل زلمد بن امساعيل البخاري،
ادلطبعة  : وقصى زلب الدين اخلطيب، ، القاىرة زلب الدين اخلطيب وزلمد فؤاد عبد الباقي

 .السلفية ومكتبتها
، صحيح مسلم(، ىـ1427)مسلم، احلافظ أبو حسُت مسلم بن حجاج النيسبوري، 

  .حتقيق زلمد الفريايب، دار طيبة
، لسان العربىـ(، 1419ابن منظور، زلمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري، )

 العريب. بَتوت: دار إحياء الًتاث
دار : الدمام (،2، )طفقو النوازل: دراسة تأصيلية تطبيقية (،ه1427) ،زلمد ،اجليزاين

 .ابن اجلوزي
الموافقات في أصول  ىـ(،1417إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ادلالكي، )الشاطيب، 
 ادلملكة العربية السعودية: دار ابن عفان. الشريعة،

دار  :دمشق ،آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ىـ(،1408حيِت بن شرف، ) النووي،
 .الفكر
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 ،، دراسة وحتقيق: خليل زلي الدينالمبسوطىـ(، 1421)السرخسي، زلمد بن أيب سهل، 
 .دار الفكر: بَتوت

سبل االستفادة من النوازل والفتوى والعمل الفقهي في ىـ(، 1421) وىبة، ،الزحيلي
 .دار ادلكتيب :دمشق، رةالتطبيقات المعاص

دار : الرياض ،تأصيل بحث المسائل الفقهية ىـ(،1431) خالد بن عبد العزيز السعيد،
 .ادليمان

  ،ضوابط النظر في  النوازل ومدارك الحكم عليها (،ه1434) ماىر ذيب، ،أبو شاويش
 .55رللة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة، العدد 

ة مطبعدار البيضاء: ، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده(، م1999) أمحد،، لريسوينا
 .النجاح اجلديدة

مؤسسة : بَتوت ،كيف نتعامل مع القرآن الكريمىـ(، 1421)يوسف،  ،القرضاوي
 .الرسالة

إعالم الساجد ىـ(، 1416)أبو عبد اهلل بدر الدين زلمد بن عبد اهلل بن هبادر،  الزركشي،
 .اجمللس األعلى للشؤون اإلسبلمية :القاىرة (،4)ط ،بأحكام المساجد

 ،أحكام المساجد في الشريعة اإلسالميةىـ(، 1421)اخلضَتي، إبراىيم بن صاحل، 
 .دار الفضيلة :الرياض (،2)ط

دار الرفاعي  ،أحكام المساجد في اإلسالمىـ(، 1411)احلريري، زلمود بن حسُت، 
 .للنشر والتوزيع

***** 




