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 حكُم الّصالة يف املساجد اليت فيها قبور
 

 على آله وصحبه أمجعني، أّما بعد:احلمد هلل، والّصالة والّسالم على نبّينا حمّمد، و 

ابلّنهي عن اّّتاذ القبور مساجد، وذلك ابلّصالة عندها،  -صّلى هللا عليه وسّلم-فقد استفاضت سّنة الّرسول 
صّلى هللا عليه -أّن الّنيب  -عنها رضي هللا-أو ببناء مسجد عليها، وِمن ذلك ما يف الّصحيحني: عن عائشة 

 لّنصارى؛ اّّتذوا قبوَر أنبياِئهم مساجد()لعنُة هللا على اليهود وا قال وهو يف سياق املوت: -وسّلم

قال َلّما ذُكرْت له كنيسةٌ ِمن كنائس الّنصارى ابحلبشة وما فيها ِمن  -صّلى هللا عليه وسّلم-وفيهما أيًضا: أنّه 
تلَك  )أولئَك إذا ماَت فيهم الّرجُل الّصاحلُ أو العبُد الّصاحلُ بنوا على قربِه مسجًدا، وصّوروا فيها قال: الّصور،

 الّصوَر، أولئَك شراُر اخللِق عنَد هللا(

 -صّلى هللا عليه وسّلم-قال: مسعُت رسوَل هللا  -رضي هللا عنه-ويف صحيح مسلم: عن جندب بن عبد هللا 
)أّّل إّن َمن كاَن قبلكم كانوا يّتخذون قبوَر أنبيائِهم مساجَد، أّّل فال تتخذوا القبوَر  يقوُل قبَل أن ميوت خبمس:

 اجَد، فإّّن أهناكم عن ذلك(مس

يف كتاب الّتوحيد: )ابب ما جاَء ِمن الّتغليظ يف َمن عبَد هللا  -رمحه هللا-قال الّشيخ حمّمد بن عبدالوّهاب 
فقد هنى عنهُ يف وقاَل بعد ذكره حديَث "جندب": ) وذكر أحاديثا، عنَد قرب رجٍل صاحل، فكيف إذا عبده؟!(

 وهو يف الّسياق َمن فعَلُه، والّصالُة عندها ِمن ذلك، أي: ِمن اّّتاذها مساجد، وإن آخر حياتِه، مّث إنّه َلَعنَ 
 -رضي هللا عنه-مسجد(. وختَم الباب مبا رواه اإلمام أمحد وأبو حامت يف صحيحه، عن ابن مسعود  مل ينب

 بوَر مساجد()إّن ِمن شراِر النّاس َمن تدركهم الّساعُة وهم أحياء، والذين يّتخذون الق مرفوعا:

مساجد، سواء ابلّصالة عندها، أو ببناء مسجٍد عليها، وقد  فدّلت هذه األحاديُث على حترمي اّّتاذ القبور
شاَع عند كثرٍي ِمن جهلة املسلمني الغلو يف قبور الّصاحلني، أو َمن يظّنون فيهم الّصالح، وأوجَب هلم ذلك 

فبنوا على تلك القبور املساجد والقباب، فانتشرت يف كثري ِمن الوقوع يف أنواٍع ِمن الّشرك األكرب واألصغر، 
  جد اليت فيها قبور، وهي نوعان: بالد املسلمني املسا

  زار، وُيصّلى عنده، ويُطاف به.تعظيًما لصاحب القرب، ليُ  -ابتداءً -الّنوع األّول: مساجد أّسست 

مة اجلُمع واجلماعات فيها، فاعتدى بعُض النّاس الّنوع الثّاّن: مساجد أّسست إلقامة الّصلوات اخلمس، وإقا
فدفَن فيها معظًَّما َصاحلًا أو غري صاحل، وغلَب هذا الواقع، حىت صار كثرٌي ِمن املسلمني جيدون حرًجا؛ ألهّنم 
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ّل جيدون مسجًدا خالًيا عن تلك القبور، فهم بني أمرين: إّما أن يرتكوا حضوَر اجلمعة واجلماعة اليت تقام يف 
ك املساجد، وإّما أن حيضروا متأّولني العذر هلم يف ذلك، هلذا جيب أن يُعلم الفرق بني الّنوع األّول والثّاّن؛ تل

، ولو فاملساجُد املؤّسسة على الّشرك هي ِمن جنس مسجد الّضرار، فيجُب هدمها، وّل تصّح الّصالة فيها
 أّدى ذلك إىل ترك اجلماعة.

جد حمرتمة، وحرمتها كحرمة غريها ِمن مساجد املسلمني، ّل يُبطُل حرمتها اعتداءُ : فهي مساوأّما الّنوع الثّاّن
َمن اعتدى ابلّدفن فيها، وعليه: فال حرج على َمن صّلى فيها، حىت ولو كاَن القرُب يف جهة القبلة، والغالُب 

فذلك  صّلوا إىل القبور()ّل ت :-صّلى هللا عليه وسّلم-أن يكون دونه جدار، فال يستقبل مباشرة، وأّما قوله 
 يف حال اّلختيار.

بل ّل جيوُز ترك اجلمعة واجلماعة ِمن أجل ما يُوجد يف تلك املساجد ِمن قبوٍر طارئة عليها، بل الواجب على 
 ّن وجودها يف املسجد كان اعتداء.َمن قدر أن ينبَش هذه القبور وخيرجها؛ أل

ملساجد اليت توجد فيها القبور: ما أُّسست عليه، فَما ُأّسس على وهبذا يتبنّي أّن املعترب يف حكم الّصالة يف ا
ؤّسس على 

ُ
الّشرك والبدعة فال جتوز الّصالة فيه؛ ألنّه مل يُؤّسس على تقوى، وما ُأّسس إلقامة شرائع هللا فهو امل

  أن تُرفَع ويُذكَر فيه امسُُه.التقوى، فيكون ِمن بيوت هللا اليت أذَن هللاُ 

}َّل تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا  صّلى هللا عليه وسّلم:-ّيه يف شأن مسجد الّضرار وما أشبهه، ويف شأن مسجده قال هللاُ لنب
َس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه{  ( اآلايت.108)التوبة:َلَمْسِجٌد ُأسِّ

فيبين على غالب ظّنه، ويستدلُّ على الواقع  وإذا اشتبه األمُر على املسلم يف مسجٍد ِمن تلك املساجد:
 ة ِمن أهل السّنة يف تلك البلد.ابلقرائن، وبسؤال أهل اخلرب 

وأعظُم دليٍل على أّن املسجد املؤّسس على تقوى ِمن هللا ورضوان ّل مَينع ِمن الّصالة فيه وّل غريها ِمن 
صّلى -لُّ دليٍل على ذلك: ما ُعلم ِمن سريته العبادات ما ُأحدَث فيه ِمن منكر ِمن شرك وما دونه؛ أقول أد

قبل اهلجرة وبعدها ِمن صالته يف املسجد احلرام، وطوافه ابلبيت، مع ما كان يف املسجد ِمن  -هللا عليه وسّلم
 . عمرة القضاء مّدة إقامته مبكةاألصنام، وِمن ذلك: صالتُه وطوافُه يف

بعد كالم:  -رمحه هللا-كثري يف كتابه "األحكام الكبري" فقال   وقد ذكر هذا اّلستدّلل على املسألة اإلمام ابن
ًها إىل بيت  -صلوات هللا وسالمه عليه-"وكذلك كاَن  ُيصلِّي عند الكعبة قبل اهلجرة، وجيعُلها بني يديه متوجِّ

صة شيٌء كثري، حىتَّ قيل: إنَُّه كان حوهَلا ثالُُثئ شخَّ
ُ

ٍة وستون صنًما، املقدس، وقد كان عندها ِمن األصناِم امل
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 و"ُهَبُل" داخُلها، و"إساف وانئلة" جتاهها، ولكن مْل يكِن احلال يتمكُن فيِه ِمن إزالِتها ِمن عندها".
وكان ُملصقاً -وكذلك كان ابلكعبة يف عمرة القضاء وحوهلا ما حوهلا ممَّا ذكران، والغالب أنَّه صلَّى عنَد املقام 

هنالك ثالثَة أايم، ُيصلِّي كلَّ يوم وليلة أبصحابه الصَّلَوات اخلمس عندها،  ركعيت الطَّواف، فقد أقام -ابلبيتِ 
وُر  َن ِمن إزالِة ذلك، ملْ يدخِل البيَت حىتَّ أُلِقَيت الصُّ َل عنها، وتركها كذلك، حىتَّ كان عاُم الفتح، ومتكَّ مثَّ ترحَّ

وُر املمثَّلُة ِمن داخِلهِ  يِت الصُّ دُة ِمن هنالك، وحمُِ ين بعد اجملسَّ  وخارِجِه، ورجع احلقُّ إىَل نصابه، وعاد شارد الدِّ
البيت، وصلَّى داخل الكعبة ركعتني، كما سنذكره يف استقبال  -صلى هللا عليه وسلم-ذهابه، ودخل رسوُل هللا 
:الِقبلة، إن شاء هللا تعاىَل   ، وهاهنا تنبيٌه جيٌِّد قويٌّ

بْ رَاِهيَم  ى اسم هللا وحَده ّل شريَك له، كما قاَل تعاىَل:وهو أنَُّه ملَّا كاَن أصُل وضع الكعبة علَ  }َوِإْذ بَ وَّْأاَن إِلِ
ًئا{ (، وكذلك بيت املقدس ُوضَع بعده أبربعني سنة، كما يف 29)احلج:َمَكاَن اْلبَ ْيِت َأْن َّل ُتْشرِْك ِب َشي ْ

املقصوُد أنَّ كلَّ معبٍد ُوضَع أوًَّّل عَلى : "و -رمحه هللا-الصَّحيحني عن أِب ذرٍّ مرفوًعا، إىل أن قال ابُن كثري 
التَّوحيِد فالصَّالُة فيِه مشروعٌة، وّل يضرُّ ما كان فيِه ِمن األشياِء املكروهة املنهيِّ عنها؛ ألنَّ املؤمَن ّل يلتفت 

الة فيها ابألصل. فأمّا ما ُوضَع أوَّ  الة يف هذه البقعِة املشروع الصَّ ا قصُدُه الصَّ رك إليها، وإَّنَّ ًّل عَلى الشِّ
، فهذه ّل ُيصلَّى فيها، وّل يُقاُم فيها، كما قاَل تعاىَل: }َّل  كالكنائِس، واملعابد املتَّخذة أوَّّلً لغري مقصٍد شرعيٍّ

ِل يَ ْوٍم َأَحقُّ َأْن تَ ُقوَم ِفيِه{ َس َعَلى الت َّْقَوٰى ِمْن َأوَّ ية. أه  كالم ابن ( اآل108)التوبة:تَ ُقْم ِفيِه أََبًدا َلَمْسِجٌد ُأسِّ
 كثري.

صلى هللا عليه -يف املسجد، ويف احلجرة قربُه  -رضي هللا عنها-وهبذا يُعلم أنّه ّل أثَر إلدخال حجرة عائشة 
، ففضله بعد إدخال احلجرة فيه كفضله -صّلى هللا عليه وسّلم-، ّل أثر لذلك على فضيلة مسجده -وسلم

أبلف  -وّل تزال-وفاته، قبل إدخال احلجرة، فلم تزل الّصالة فيه ، وبعد -صّلى هللا عليه وسّلم-يف حياته 
 فيما سواه، إّّل املسجد احلرام. صالة

وهبذا يبطُل احتجاج بعض القبوريني على صّحة الّصالة يف مساجدهم بوجود احلجرة اليت فيها القرب الّشريف 
 -صّلى هللا عليه وسّلم-أن يكون قرب الّنيب زاعمني أّن هذا يقتضي  -صّلى هللا عليه وسّلم-ول الّرس يف مسجد

يف املسجد، والعلماء يقولون: إّن إحاطَة املسجِد ابحلجرِة ّل يلزُم منُه أن تكوَن البقعُة اليت فيها القرب ِمن 
املسجد؛ ولو فُِرَض أّن البقعَة صارت ِمن املسجد، وصار القرُب يف املسجد، فهذا ّل أثر له يف حكم الّصالة 

س على الّتقوى، فال يضرّه ما ُأحدث فيه، حىت ولو اعتدى -صّلى هللا عليه وسّلم-ده يف مسج ؛ ألنّه مؤسَّ
ميًتا، فذلك ّل مينع من الّصالة فيه، وّل يقدح يف فضيلته،كما  -صّلى هللا عليه وسّلم-ظاملٌ فدفن يف مسجده 
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على نبّينا حممد  وهللا أعلم. وصّلى هللا وسّلمتقّدم بيانه، ووجهُه ظاهٌر، كما يف الّنقل عن اإلمام "ابن كثري"، 
 ه  1435/6/14وعلى آله وصحبه أمجعني، حرر يف: 

 

 أماله:
 عبدالّرمحن بن انصر الربّاك

 


