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  تعليق على كالم "إبراهيم احلريب" حول مسجد البيعة 

 :النص
الطريق إىل مىن... وقبل أن تصعد إىل مىن عن يسار الطريق أبصل اجلبل ": -رمحه هللا-قال إبراهيم احلريب 

املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل ) "ةبيعة العقب -صّلى هللا عليه وسّلم-املسجُد الذي ابيع فيه الّرسول 
 (إلبراهيم احلريب /503اجلزيرة /ص 

  
 

 :التعليق
" يوهم -صّلى هللا عليه وسّلم-: "املسجد الذي ابيع فيه الرسول -رمحه هللا-ل إبراهيم احلريب احلمُد هلل؛ قو 

 .ابيعهم يف ذلك املسجد -صّلى هللا عليه وسّلم-أّن املسجد كان موجوًدا يف وقت البيعة، وأن الرسول 
َ على املكان الذي وقعت فيه البيعة على  والصواب: أنّه مل يكن وقت البيعة هناك مسجد، وإّّنا املسجد ُبِني

ن مئة وأربعني سنة، ألّن املشهور أّن الذي بناه أو ُبِن يف  املشهور، واملسجُد مل ُينَب إال بعد البيعة أبكثر مي
 .عهده اخلليفة العباسي أبو جعفر املنصور

اليت صلى فيها  والذي عليه مجهور الصحابة والتابعني هلم إبحسان: أنّه ال جيوز حتّري الّصالة يف املواضع
اتفاقًا، فضاًل عن بناء املساجد عليها، وهكذا املواضع اليت كان فيها حدث  -صّلى هللا عليه وسّلم-الرسول 

لألنصار عند العقبة، ألّن  -صّلى هللا عليه وسّلم-من أحداث السرية؛ كبيعة الرضوان حتت الشجرة، وبيعته 
 .ة فيها وارتيادها لذلكذلك يتضّمن تفضيل هذه املواضع واستحباب الصال

َلّما بلغه أّن أانًسا  -صّلى هللا عليه وسّلم-بقطع الشجرة اليت بويع حتتها الّنيب  -رضي هللا عنه-وقد أمر عمر 
 .يذهبون ليصّلوا عندها

وقد روى عبد الرزاق وغريه عن عمر: أنّه رأى يف بعض أسفاره بني مكة واملدينة قوًما ينزلون فيصلون يف 
فقال: "إّّنا هلكَ من كان قبلكم  -صّلى هللا عليه وسّلم-أل عنهم، فقالوا: مسجٌد صّلى فيه الّنيب مسجد، فس

، وإاّل فليمضي   "أّّنم اختذوا آاثر أنبيائهم بييَ ًعا، َمن مرَّ بشيء من املساجد فحضرت الّصالة فليصلّي
ن أعظم الدواعي لتحّري وعلى هذا: فتحّري الّصالة يف هذه املواضع بدعٌة يف الّدين، وبناء امل ساجد عليها مي
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ن غريها، ومعلوم  ن العبادات فيها العتقاد فضيلة هذه املساجد، وأّن العبادة فيها أفضل مي الّصالة وغريها مي
 وهللا أعلم. -صّلى هللا عليه وسّلم-أّّنا ال تثبت فضيلة زمان وال مكان إال بدليل من كتاب هللا وسنة رسوله 
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