الصّالة في مسجد فيه قبـر أو بجانبه قبـر ّ
ّ
لم يرد أيّ دليل في تحريم الصّالة في املسجد الذي فيه قبـر ،وسواء بّنـي املسجد بعد وجود القبـر ،أم ّوجد القبـر بعد بناء املسجد.
أمّا استدالل البعض على عدم صحّة الصّالة في أمثال هذه املساجد باألحاديث الواردة في النّهي عن اتّخاذ القبورّ مساجد ففيه نظر:
كاستداللهم بق ــوله  قبل أن يم ــو بخمس(( :إنّّمنّكانّقبلكـ م ّكانواّيتّخذونّقبـممو ّأنبيائه ّوصالحيه ّمسـمما،ألأاّفالّ
تتّخـممممممممذواّالقبو ّمسا،ألّإنّيّأنهاك ّعنّذلك)) (صحيح مسلم .)532 :وبقوله (( :لعنّهللاّاليهوأّوالنّ صا ىّاتّخذواّقبو ّ
أنبيائه ّمسا،أ)) (صحيح البخار ّي48 :؛ّصحيحّمسلم.)529ّ:
هذانّالحديثانّال يقومان حّجّة لبطالن الص ـّالة في املســجد الذيّفيهّقب ـ ـ ـ ـ ــر؛ وذلك ألنّ الّلفظ (املســاجد) يحتمل أن يكونّ اســم مكان،
األولّ ألمرينّ :
مصدرا ميميّا ،وال يمكن حمله على ّ
ّ
ويحتمل أن يكونّ
أحدهما :أنّه لو أريد املكان ،لكان لفظ الحديث (ال تتّخذوا على القبو ّر مســاجد ،أو اتّخذوا على قبو ّر أنبيائهم مســاجد) كما ورد في قوله
تعالى{ :لَنَت َّ ِخ َذ َّّنّ َعلَ ْي ِه ّّْ َّمس ِْ،أاً}(الكهف.)21 :
األولّ ينهـ ـ ـ ـ ـ ـى عن اتّخاذ املس ــجد على
ثانيهما :ال يراد املكان هنا ،وإالّ فالص ـّالة ينبغـ ـ ـ ـ ـ ـي القولّ بص ـحّتها وعدم تحريمها؛ ألنّ لفظ الحديث ّ
القبور ،والثّاني يلعن من يتّخذ على القبـ ـ ـ ــر مسجدّا ،فالتّحريم واللّعن يتسلّطان على الباني واملتّخذ ،ال على املّصلّي؛ ألنّه لم يتّخذ املكان
مس ــجدّا ،بل غيـ ـ ـ ـ ـ ــره هو املّتّخذ .فال بّدّ من حمل املعن ـ ـ ـ ـ ـ ـى على املص ــدر امليم ـ ـ ـ ـ ـ ـيّ .أي اتّخاذ القبورّ مس ــاجد يس ــجدونّ إليها ويعبدونها أو
يعظّمونها.
َ
مةّالطيبـي"ّ:ملاّكانّاليهودّوالنصارى ّيسجدون ّلقبورّاألنبياءّتعظيماّلشأنهمّ،ويجعلونهاّ ِّق ْبلةّ،ويتوجهون ّفيّالصّالةّنحوهاّ،
قالّالعال
ِّ
ويتخذونهاّأوثاناّ،حلتّعليهمّاللعنة"ّ(شرحّاملشكاةّللطيبـيّّ .(235/2
ّ
إذ لو قلنا بالبطالن  -اعتمادّا على الفهم غيـ ـ ـ ـ ـ ــرّ الص ـّحيح لألحاديث آنفة الذكر  -للزم بطالن ص ــالة جميع من ص ــلّى في املس ــجد النّبويّ
الشـ ـ ـّريف من لدن عصـ ـ ـرّالخليفةّعمر بن عبد العزيزّّ-رحمهّهللاّّ-إلى وقتنا هذا ،ألنّالتوس ـ ــعةّتمتّفيّعهدهّأثناءّواليتهّعلىّاملدينةّ
املنورةّ،وبموافقةّفقهاءّاملدينةّالعشــرةّأي.ــا .وقد صــلّى فيه كبار املحدّثين واملجتهدين والعلماء والصـّالحين ،ولم يّنكر أحد منهم ذلك.
األرض ،وال في األجزاء األخرىّ من املس ــجد .وادّعاءّ الخص ــوص ــيّة يحتاج إلى دليل.
ولم يقل أحد ببطالن الصـ ـّالة في مثل هذه البقعة من ّ
وغي ـ ــرها من املساجد الت ـ ــي عاصرها السّلف الصّالح وزاروها وصلوا فيها دونّ نكي ـ ــر ،كالحرم اإلبراهيمـ ـ ـيّ في الخليللّواملسجدّاألمويّفيّ
دمشقّ(كتاب البدعة ،السّعديّ .)141–137ّ،
ّ

