 ‐ 21394ﺣﻢ ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ در آن ﻗﺒﺮ ﻗﺮار دارد
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ در آن ﻗﺒﺮ ﻫﺴﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ در آن ﻗﺒﺮ وﺟﻮد دارد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و واﺟﺐ اﺳﺖ ﻗﺒﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار دارد ﻧﺒﺶ ﺷﺪه و ﺑﻘﺎﯾﺎی
اﺟﺴﺎد ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻫﺮ ﺟﺴﺪ در ﻗﺒﺮ ﺧﺎص ﺧﻮدش ﻗﺮار داده ﺷﻮد .ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪن ﻗﺒﺮ در ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻗﺒﺮ ﯾ از اوﻟﯿﺎء ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻬ ﻧﻤﻮده و ﯾﻬﻮدﯾﺎن
و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .از رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن را
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ؛ ]آﻧﺎن[ ﻗﺒﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮانﺷﺎن را ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﺸﺎن ]اﻣﺘﺶ را[ از اﯾﻨﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ،ﺑﺮﺣﺬر ﻣٔداﺷﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۳۳۰و ﻣﺴﻠﻢ ).(۵۲۹
و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ام ﺳﻠﻤﺔ و ام ﺣﺒﯿﺒﺔ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ درﺑﺎرهی ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﮐﻪ در ﺣﺒﺸﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن
ﺗﺼﺎوﯾﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﭘﺲ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آنﻫﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﺻﺎﻟﺤ درﻣﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ ﻗﺒﺮ او ﻣﺴﺠﺪی
ﻣﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﻣﮐﺸﯿﺪﻧﺪ؛ آﻧﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﺰد اﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ )ﺑﺨﺎری ۴۲۷ :و ﻣﺴﻠﻢ.(۵۲۸ :
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺒﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻧﯿﻮﮐﺎراﻧﺸﺎن را ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار ﻣدادﻧﺪ .آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﻗﺒﻮر را
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺮداﻧﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از آن ﻧﻬ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ) (۵۳۲از ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﺠﻠ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ در اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ از ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار دادن ﻗﺒﻮر ﻧﻬ ﻧﻤﻮده و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺸﺪار داد.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﺰد ﻗﺒﺮی ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد آن را ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻗﺒﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﺎزد ،ﻗﺒﺮ را
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺟﺮای دﺳﺘﻮر رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ و ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﻟﻌﻨﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﻗﺒﻮر را
از ﻣﺴﺎﺟﺪ دور ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺒﻮر را در درون ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮار ﻧﺪاد .زﯾﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ وﻗﺘ ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ در آن ﻗﺒﺮ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﺎز
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ﺑﺰارﻧﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن دﻋﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﺳﺠﺪه ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن را زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺷﺮک اﮐﺒﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﯾ از اﻋﻤﺎل ﺷﺮکآﻣﯿﺰ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن و دوری از راه و
روش ﻏﻠﻂ آنﻫﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﺠﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ آن ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺨﻦ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺳﺒﺎب ﺷﺮک و ﺳﺪ ذرﯾﻌﻪ ،آن ﻣﺴﺠﺪ را وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻗﺒﻮر اﺳﺖ .و اﻟﻪ وﻟ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ.
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