
 

 

 

 التسامح يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته
 برانون ويلر

 
 جملة التسامح

 (  م  2007هـ / 1428  ربيع ) العدد الثامن عشر 

 

 

يورد ابن حجر يف كتابه بلوغ املرام من أدلة األحكام، حديثا ملفتا للنظر يتعلق  
صلى هللا -بقبور أنبياء اليهود: عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا 

. من الصعوبة 1: قاتل هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد -عليه وسلم
العام هلذا احلديث وأمهيته يف اتريخ التفسري والفقه عند املسلمني، معرفة السياق 

إال أن هذا احلديث قد فهم على جانبني، األول أنه تربير للنهي عن الصالة يف 
األماكن اليت توجد فيها قبور، والثاين النهي عن مصادرة األماكن الدينية لغري 

ممارسة شعائرهم الدينية. املسلمني بدعوى توفري مساحات إضافية للمسلمني لل
وابلرغم من أن السياق التارخيي والتفسريي للحديث يوحي بروح التسامح ورمبا 

 حىت بروح التعددية، إال أنه اندرا ما يستشهد هبذه العبارة ملثل املقاصد.
سنحاول يف هذه املقالة دراسة هذا احلديث وعالقته مبوضوع التسامح يف 

ة وخنلص يف خامتة هذه املقالة إىل أتكيد كيف أن القانون واملمارسة اإلسالمي
القانون اإلسالمي وتطبيقاته ميكن أن ينظر هلما من منظور يتسم ابلتعددية من 

 حيث نطاق نظرته البعيدة وكذلك من حيث اتساع أغراضه ومقاصده.
1 

هناك أحاديث أخرى يوردها ابن حجر وأحاديث أخرى برواية الصحايب أبو 
يل املثال يذكر ابن حجر احلديث التايل والذي ترويه السيدة هريرة، وعلى سب

أنه إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا. أولئك هم «عائشة : 
 .2»شرار اخللق

يورد ابن حجر هذه األحاديث كجزء من ابب كبري خصصه للمساجد كأماكن 



لوكيات غري للعبادة ويتضمن هذا الباب إشارات حول زخرفة املساجد والس
الالئقة يف املساجد )كالبصق واللعب والغناء( وربط اخليول على دعامات 
املسجد ونصب اخليام يف املساجد، ابإلضافة إىل عدد من األحاديث اليت 

توضح املبدأ العام للمساجد كأماكن عامة ال جيوز حتويلها إىل ممتلكات خاصة 
 3أو أي منفعة جتارية.

يورد البخاري حديث اختاذ قبور األنبياء مساجد يف يف كتابه صحيح البخاري 
ابب عام، تناول فيه األحاديث اليت تشري إىل النهي عن بناء املساجد فوق 

القبور، ويبدأ حبديث آخر ترويه السيدة عائشة أيضا يربط النهي عن بناء 
املسجد على القبور مبمارسة كان هلا صلة أبهل البيت، حيث روي أن زوجة 

احلسن بن علي بن أيب طالب بنت قبة على قربه ملدة سنة قبل أن  احلسن بن
يتم إزالتها فيما يبدو بتدخل إهلي. ويف كتابه إرشاد السارى إىل شرح صحيح 

البخاري يذكر القصعري أن التدخل اإلهلي تضمن وحيا ولكنه ال ميكن أن 
 .4يكون مصدرا من مصادر القانون اإلسالمي بعد وفاة الرسول حممد

ضافة مزيد من السياق للحديث عن اليهود والنصارى، فإن البخاري يضيف وإل
كان قد قال هذا احلديث عندما كان    -صلى هللا عليه وسلم–أن النيب حممد 

مريضا ابملرض الذي تويف على إثره، وأن مالحظة السيدة عائشة هي أهنا كانت 
ض تعليقه على . ويف معر 5تتخوف من أن يتخذ الناس قرب النيب حممد مسجدا

احلديث يذكر ابن حجر بشكل واضح أن احلديث يعترب هنياً عن بناء املساجد 
على املقابر. وابلنسبة البن حجر فإن اخلطر هو أن تكون القبلة ابجتاه القرب 

. ويف تعليقه على صحيح 6وهبذا حيصل اخللط بني مكة والقرب كاجتاهني للقبلة
ى بشكل واضح عن اختاذ املساجد قبورا، مسلم، يذكر النووي أن النيب حممد هن

وهذا التعليق ورد يف معرض احلديث عن حديث مطول روي عن جندب قبل 
 مخسة أايم من وفاة الرسول حممد. 

 يقول جندب : مسعت النيب قبل أن يتوفاه هللا خبمسة أايم يقول: 
كما إختذ إين أبرأ إيل هللا ان يكون يل خليل منكم، وان هللا قد اختذين خليالً  

ابراهيم خليال، ولو كنت متخذا من أميت خليالً ألختذت أاببكر خليال، إال وان 



من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إين اهناكم عن 
 .7ذلك

ال يوجد ذكر لليهود والنصارى يف هذا احلديث ولكنه ورد يف فصل ضمن 
. أما 8والنصارى وقبور أنبيائهم رواايت أخرى للحديث الذي يشري لليهود

الشوكاين يف كتابه نيل األوطار فيذكر احلديث الذي يرويه أبو هريرة ابإلضافة 
إىل حديث آخر يرويه ابن عباس يف فصل عن النهي عن اختاذ القبور مساجد، 

عن زايرة القبور  -صلى هللا عليه وسلم–يقول ابن عباس: هنى رسول هللا «
 . 9»ها والسرجواختاذ املساجد علي

ويرى الشوكاين أن سبب لعن هللا ومقاتلته لليهود والنصارى هو أهنم اختذوا قبور 
أنبيائهم مساجد. ويذكر الشوكاين أحاديث أخرى عن مسلم تنهى عن اجللوس 

 .10»على القبور والصالة ابجتاهها أو عليها مبا يف ذلك حديث جندب
عن الصالة يف املقابر واحلمامات.  وميكن إيعاز هذا أيضا إىل النهي بشكل عام

ويورد ابن قدامة يف املغين احلديث الذي يذكره ابن داوود يف سننه والذي يقول 
. ويورد ابن 11»جعلت يل األرض مسجدا إال احلمام واملقربة«  فيه الرسول

قدامة أيضا حديث ابن عباس الذي ذكره الشوكاين ولكنه يضيف رواية أخرى 
ن مالك أجاز ولكن مع الكراهية اختاذ املساحات بني عن قتادة أن أنس ب

. إال أن الشافعية جييزون الصالة على القرب يف حال 12القبور كأماكن للصالة
. كما تكره الصالة على احلشيش 13مل تؤدى الصالة على امليت قبل اجلنازة

وعلى مرابط اإلبل وعلى السطح وكذلك على اخلسف ألن هذه األماكن يغلب 
 . 14تواجد النجاسة فيها عليها

ويتضح من جمموع األحاديث عند البخاري ومسلم والشروحات اليت قام هبا 
العلماء على هذه األحاديث أن حديث قبور أنبياء اليهود والنصارى قد فهم 

على أنه هني عام عن بناء املساجد والصالة يف أماكن القبور. وهذا ليس 
ر التأكيد الوارد يف النصوص الفقهية األخرى مبستغرب إذا ما أخذان بعني االعتبا

عند املسلمني أيضا حول النهي عن الربط بني أي ممارسات دينية معينة وبني 
. بل إن هناك قواعد صارمة وضعت فيما يتعلق بتزيني وزخرفة 15زايرة القبور



القبور كتلك القواعد املتعلقة بزخرفة املساجد وأماكن الصالة األخرى. فعلماء 
( يذكرون 1119 – 513نبليني من أمثال ابن عقيل املتوىف سنة )احل

أحاديث تنكر زايرة القبور وينتقدون بشدة املقابر اليت تتخذ كمساجد. هنى أبو 
( حىت عن تالوة القرآن على 1111 -505حامد الغزايل املتوىف سنة )

وقع الزائرين القبور. وينهى ابن تيمية وابن قيم اجلوزية عن زايرة القبور يف حال ت
 استجابة دعائهم نظراً لقرهبم من صاحب الضريح املقبور يف ذلك املكان. 

إال أن تفسري هذا احلديث على هذا النحو ال خيلو من اإلشكال. حيث أن 
الرتكيبة اللغوية للحديث حتتاج إىل شرح لكي يتسىن قراءهتا كما يراها العلماء 

لعربية، مجلة الصلة اليت تقيد امسا حمددا املذكورين آنفا. ففي القواعد النحوية ا
أو » الفاضى«تتطلب عادة استخدام اسم موصول، يف هذه احلالة كلمة 

واليت تعمل عمل االسم املوصول. وهذا يشري إىل أن قراءة أوضح » الفاضني«
للحديث ستتضمن االسم املوصول لكي نتمكن من الوصول إىل أن اليهود 

قبور أنبيائهم مساجد. حيث ستكون القراءة املقرتحة والنصارى هم الذين اختذوا 
على هذا النحو: لعن هللا اليهود والنصارى }الذين{ اختذوا قبور أنبيائهم 

 مساجد.
وضمري اجلمع يف » اليهود«إن اجلملة ال تستقيم كذلك ابالسم املفرد 

عام يف احلديث وهذه هي القراءة اليت يوردها ابن اببويح )املتويف » أنبيائهم«
 ( عن أيب جعفر.381

يقول أبو جعفر: أيصح أن يصلى بني القبور؟ قلت له صلي فيما بني القبور وال 
تتخذ أي منها قبلة لك ألن رسول هللا هنى عن ذلك عندما قال: ال تتخذوا أي 

قرب قبلة وال تبنوا عليها املساجد. فإن هللا لعن الذين اختذوا قبور أنبيائهم 
 مساجد. 

لة اليت تقيد إمساً نكرة )صفة( ال حتتاج إىل االسم املوصول رغم أنه إن مجلة الص
جيوز جلملة الصلة النكرة أن تتبع امسا معرَّفاً دون احلاجة إىل االسم املوصول 

 عندما يستخدم االسم املعرف لإلشارة إىل الفئة املعرفة ابجلنس. 
سلمني عندما وعليه فإنه يتوجب علينا أن نسأل عما يدور خبلد العلماء امل



على قبور أنبياءهم. إن مصطلح » املساجد«ينسبون إىل اليهود والنصارى بناء 
تستخدم يف القرآن لإلشارة إىل أماكن ليست » مساجد«ومجعها   »مسجد«

ابلضرورة مرتبطة أبماكن العبادة عند املسلمني، كما هو احلال يف املسجد الذي 
ء يف سورة الكهف. وتذكر اآلية اقرتح بناؤه على قبور أهل الكهف كما جا

والذي جيمع كثري من املفسرين » املسجد األقصى«األوىل من سورة اإلسراء 
على أنه إشارة إىل موضع ما يف القدس. وكما يرى ابن كثري فإن املسجد 

األقصى يشري إىل املعبد املقدس املسمى بيت املقدس يف إيليا مهبط األنبياء منذ 
م مصطلح مسجد كذلك عند مجهور املفسرين ويف ويستخد». عهد إبراهيم

أدبيات سري األنبياء لإلشارة إىل أماكن العبادة اليت استخدمها األنبياء وآخرون 
من سورة احلج تفرق  40يف الفرتة اليت سبقت بعثة النيب حممد. إال أن اآلية 

بني املساجد وبني البيع والصوامع، وحيدد الزخمشري يف تفسريه الكشَّاف 
ملساجد كأماكن عبادة للمسلمني واألماكن األخرى املذكورة يف اآلية كأماكن ا

 عبادة للدايانت األخرى. 
وجيوز محل اإلشارة إىل اليهود والنصارى الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد  

كإشارة إىل مجاعة من الناس أو أفرادا بعينهم، ألن يف هذا سابقة آخرى حيث 
من سورة التوبة عدداً من الرواايت اليت حتدد  30لآلية  يذكر الطربي يف تفسريه

مجاعة معينة من اليهود يف املدينة بل شخصا واحد ذكره الطربي ابالسم كتفسري 
ملا تعنيه اآلية اليت تتحدث عن اليهود الذين يقولون أن عزير ابن هللا. إن القانون 

ئيسية للنجاسة،  اليهودي يؤكد وبشكل حمدد أن جثث املوتى من األسباب الر 
كما أنه ال يوجد أي دليل مادي أو أديب يثبت أن القبور كانت معلما من معامل 

   املعبد يف بيت املقدس، أو يف اإللفانتني أو املعابد يف العصور الرومانية املتأخرة.
إن انشغال العلماء املسلمني املتأخرين مبوضوع النهي عن الصالة يف أماكن 

رتبط ابلرد على اعتقاد الشفاعة للموتى، أو أن الصالة يف األضرحة يبدو أنه م
رحاب قرب ويل صاحل أو نيب قد تكون هلا أثر وفاعلية خاصة. وتشري الدالئل إىل 
أن هذه املعتقدات كانت منتشرة بني النصارى ولكنها كانت أيضا منتشرة على 

ام اآلاثر طول وعرض احلضارة اإلسالمية وهناك العديد من األمثلة على استخد



اليت تعود إىل عصر النيب حممد وحياته يف بناء املساجد فهناك العديد من 
املساجد حتتفظ بشعر النيب وآاثر قدمه وآاثر أخرى مثل بعض من مالبسه 

 وكذلك عصاه ومكحلته وخمطوطات قدمية للقرآن الكرمي. 
2 

سلمني يف ومن املمكن أن نذهب بعيدا خارج السياق التارخيي للمعرفة عند امل
التعامل مع رواية هذا احلديث وحماولة فهم رواية هذا احلديث يف سياقه التارخيي 

احملدود، حيث يتضمن القرآن الكرمي مثال موازي هلذا احلديث يف سورة البقرة 
، حيث يستخدم النص القرآين عبارة شديدة الشبه ابلعبارة 125اآلية 

واختذوا من مقام إبراهيم «رة هي املستخدمة يف حديث أبو هريرة، وهذه العبا
» مقام إبراهيم«من سورة آل عمران ففيها إشارة إىل  97، أما اآلية »مصلى

هجرية على أنه   597كمكان آمن وهو الذي فهمه ابن اجلوزي املتوىف سنة 
كل مساحة احلرم ألن العالمات مبا يف ذلك احلجر الذي طبعت عليه آاثر قدم 

حرم مكة. ويذكر فخر الدين الرازي املتوىف سنة  إبراهيم كل ذلك داخل ضمن
من سورة البقرة أن مقام إبراهيم كموضع  125هجرية يف تفسريه لآلية  604

للصالة يشري إىل احلج ويشمل ذلك كافة احلرم يف مكة واعتبار الكعبة هي 
هجرية أبن مقام  982املركز. يرى أبو السعود العمارى احلنفى املتوىف سنة 

كان مكاان للصالة ألنه كان املكان الذي وقف عليه إبراهيم عليه السالم إبراهيم  
يؤذن ابلناس ليأتوا ألداء احلج يف مكة وهو املكان الذي وقف عليه إبراهيم 

حينما كان يرفع القواعد من البيت، وكموضع للصالة فإن مقام إبراهيم ميكن أن 
ظة يف هذا الباب وهي يستخدم لشعائر الصالة والدعاء. يذكر ابن حجر مالح

أن استخدام مقام إبراهيم كمكان للصالة كان له ارتباط وثيق بعمر ابن 
 اخلطاب. 

ترى بعض الرواايت عن ابن عباس أن مقام إبراهيم يشمل كل األماكن اليت تقام 
فيه مناسك احلج أو يشمل كافة املساحة املسماة ابحلرم، وعليه فإن موقع احلرم 

عليه السالم هو جمموع املشاعر اليت يؤدي فيها احلاج الذي حدده إبراهيم 
( ما يقوله  34-22، املقاطع 21املناسك. يروي سفر التكوين )اجلزء 



إبراهيم عن بئر حفرها يف بئر السبع ابالشرتاك مع الفلسطيين إيب ملخ الذي 
( أن إبراهيم نيب. ويذكر 7املقطع  20يبلَّغ كما جاء يف سفر التكوين )اجلزء 

فسرون اليهود أن اإليشيل الذي زرعه إبراهيم كما جاء يف سفر التكوين اجلزء امل
( هو حرم أو ضريح أقامه إبراهيم يف بئر السبع ميكن أن 33املقطع  21)

أيخذ على أنه مضاهاة ابألضرحة األخرى اليت أقامها إبراهيم حيث بىن املعابد 
يف موريه ويف سيشم كما ومذابح القرابني ودعا الرب يهوه عند شجرة البلوط 

(، وعند شجرة البلوط يف مامره يف اخلليل   7-12:6جاء يف سفر التكوين )
(، وبني بيتل وآي كما جاء يف سفر  13:18كما جاء يف سفر التكوين ) 

(. وحيتفظ الطربي يف اترخيه بتعليق عن احللقة التارخيية اليت 12:8التكوين )
والذي يذكر فيه الطربي أن احلرم الذي أقامه تذكر إبراهيم والبئر يف بئر السبع 

إبراهيم كان مسجدا، وهبذا يربط بني املواقع الدينية ذات الصلة أبعمال إبراهيم 
النبوية وبني املسجد يف القرآن. إن إقامة إبراهيم هلذه املواقع الدينية وبنائه 
ال للمعابد وأماكن ذبح النسك كما جاء يف سفر التكوين يتفق مع ذكر أفع

إبراهيم كما وصفت يف نقوش أخرى كتلك النقوش اليت وجدت ابلقرب من 
ضريح يف حاترا واليت تذكر بناء مذبح ومقام. ويستخدم نقش مينااين مصطلح 

يف إشارة إىل أماكن اآلهلة ود وعثتار وقبد، كما يشري نقش مثودي إىل » مقم«
 ».مقمت«الغرض الذي من أجله أقيمت األماكن بلفظة 

صلة الوثيقة بني مقام إبراهيم يف الكعبة أو املعبد }البيت{ يف احلرم املكي إن ال
يشري إىل متاثل كبري ابلرتاث اليهودي املسيحي والذي حيدد املكان }يف العربية 
مقام{ حيث يؤمر إبراهيم بذبح ابنه وابملوقع املستقبلي هليكل سليمان يف بيت 

اهليكل يف بيت املقدس على أنه  ( إىل22:24املقدس. ويشري سفر اليوبيلي }
بيت إبراهيم. لقد بنيت هذا البيت لنفسي لكي يكتب المسي اخللود يف هذه 

األرض. وقد منح لك ولذريتك من بعدك وسيسمى بيت إبراهيم وسيمنح لك 
ولذريتك من بعدك ألنكم ستبنون بييت وسرتفعون امسي أمام هللا لألبد، وستبقى 

 على مدى األزمان واألحقاب.ذريتك وسيبقى امسك خملدا 
( من سفر التكوين مقام إبراهيم 22:4حيدد تفسري الرابنيني واألحبار للمقطع )



على أنه يقع يف جبل موريه املوقع املستقبلي ملعبد القدس. وحسب ما يقوله 
راشي أن إبراهيم عرف املوقع عن طريق سحابة ظلت مالزمة للجبل. ويذكر 

( من سفر التكوين أن اجلبل حدد 56:1) 22:4ميدراش رابح حول املقطع 
إلبراهيم عن طريق سحابة أحاطت ابملكان. وتورد املصادر اإلسالمية كيف أن 
سكينة اليت كانت تشبه السحابة قادت إبراهيم إىل املكان يف مكة حيث كان 

من املقرر أن يرفع قواعد البيت أو الكعبة. لقد مت بناء الكعبة من مواد مت مجعها 
مخسة جبال هلا صلة أبنبياء آخرين وهذه اجلبال هي جبل سيناء وجبل من 

 لبنان وجبل اجلودي وجبل حراء وجبل الزيتون يف القدس. 
ويف هذا السياق جيدر بنا إن نذكر أن الكعبة كانت تستخدم كمعبد تضم 

أصنام وصور آهلة أخرى وذلك يف الفرتة اليت سبقت بعثة النيب حممد وحىت يف 
ملبكرة من بعثته، فكما يقول ابن إسحاق أن جد النيب حممد ألبيه عبد الفرتة ا

املطلب استشار كاهن هبل وصلى لإلله يف الكعبة يف مكة. أما ابن الكليب يف  
الوثنية فيقول أن مكة كانت مركز املعتقدات الدينية » كتاب األصنام«كتابه 

اليت كانت متارس يف مكة وما جاورها. ويذكر ابن قدامة أن النيب حممد صلى يف 
الكعبة حني كان ال يزال فيها أصناما. ويف رواايت أخرى تصف صالة الرسول 
حممد يف الكعبة يف يوم فتح مكة وتشري هذه الرواايت إىل أنه كانت هناك عدد 

ع ديين. ويف رواية يوردها ابن من الدعامات داخل الكعبة وكانت ذات طاب
إسحاق، يقول األزرقي أن أهل مكة كان هلم صوراتن يف الكعبة مبا يف ذلك 

صورة للمسيح وأمه مرمي. أما ابن كثري يف كتابه الفصول يف سرية الرسول فريوي  
كيف دخل حممد الكعبة وأمر إبزالة وحتطيم األصنام فيها. إن استخدام الكعبة  

من  81سيحي يعود إىل ما ذكر يف سورة اإلسراء يف اآلية كمكان للتعبد امل
وإزالة وحتطيم األصنام اليت كانت  -صلى هللا عليه وسلم–انتصار النيب حممد 

 متثل املعتقدات اليت كانت منتشرة يف حرم مكة. 
يذكر ابن الكليب أن هناك كعبات أخرى يف اجلزيرة العربية من مثل ما أقامه 

املباين اليت تشبه الكعبة مت إقامتها كمقابر منتشرة يف أرجاء النبطيون وكثري من 
خمتلفة من البرتاء ومدائن صاحل. ومن املالحظ أن عددا من علماء املسلمني 



حيفظون أحاديث تزعم أن قبور األنبياء موجودة يف حرم مكة حيث يروي مقاتل 
ل كلها يف بن سليمان أن هناك قبور سبعني نيب مبا فيهم هود وصاحل وإمساعي

احلرم. ويف املوطأ يذكر مالك بن أنس أن هناك شجرة ابلقرب من مكة مدفون 
حتتها سبعون نبيا. وكما يرى السيوطي فإن كال من هود وصاحل وإمساعيل ونوح 

نيب يقال  300وشعيب دفنوا يف مكة. ويذكر احلليب؟ أن هناك ما يقرب من 
لرواايت اليت تذكر أن أجساد أهنم مقبورون حول الكعبة. وهناك العديد من ا

وأشياء أخرى كانت تدفن داخل الكعبة نفسها وحوهلا يف إشارة إىل أن الكعبة  
كانت ترمز إىل احلرم املكي كما ترمز الدعامات وركام األحجار للمواقع املقدسة 

غري اإلسالمية. كما أن هناك ارتباطا وثيقا بني النقوش واآلاثر الدينية ومعامل 
ا االرتباط ملحوظ يف كافة النقوش العربية الشمالية والنقوش العربية القبور وهذ

اآلرامية ، وهذا بدوره يشري إىل الصلة بني الكعبة يف مكة واملقابر اليت يقال أهنا 
   موجودة يف احلرم.

وحسب املصادر اإلسالمية فإن املسيحيني واليهود وبقية الدايانت األخرى قد 
 25بتأدية الصلوات يف الكعبة يف حرم مكة. واآلية أدوا مناسك احلج وقاموا 

من سورة احلج تشري إىل أن هذا رمبا قد مسح له أن يستمر حىت بعد الفتح 
اإلسالمي. }إن الذين كفروا ويصدون عن املسجد احلرام الذي جعلناه للناس 

 سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه إبحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم{.
( يف كتابه أحكام القرآن أن اجلزء األول من 543 -468بن العريب )يذكر ا

من سورة الفتح واليت تشري إىل كفار قريش الذين منعوا  25اآلية مرتبط ابآلية 
حممدا وأصحابه من دخول مكة والكعبة يف السنة السادسة للهجرة يف عام 

لريبط اآلية   (504احلديبية. وأييت التعليق الفقهي احلريصى املتوىف سنة )
حتديدا ابلقيود الفقهية مللكية البيت وامتيازات األرض يف مكة، حيث يذكر ابن  

كثري أيضا صلح احلديبية وقضية امللكية إال أنه ال يعلق على التطبيق األمشل 
من سورة احلج ال تنص على حتديد دخول املسجد احلرام  25لآلية. إن اآلية 

من سورة التوبة  18و  17إن اآليتان  أو الكعبة على مجاعات معينة، بل
تبدوا أكثر حصرية: }ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد هللا شاهدين على 



أنفسهم ابلكفر أولئك حبطت أعماهلم ويف النار هم خالدون. إمنا يعمر مسجد 
هللا من آمن ابهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال هللا فعسى 

 ن يكونوا من املهتدين{. أولئك أ
إال أنه ليس من املؤكد أن هذه اآلية هتدف إىل إرساء قاعدة عامة لكل 

( رواية عن ابن عباس أن 911املساجد، حيث يذكر السيوطي املتوىف سنة )
هذه اآلية نزلت لتوبيخ أولئك الذين يقومون أبداء الصالة دون أن يلزموا بذلك. 

لطربي رواية من طريق السدي واليت تذكر يورد بعض املفسرين من أمثال ا
النصارى واليهود والصابئني. يقول السدي أن }شاهدين على أنفسهم ابلكفر{ 
حني يقال للنصراين: من أنت؟ فيقول: أان نصراين، ويقال لليهودي: من أنت؟ 

 فيقول: يهودي، ويقول للصابئي: من أنت؟ فيقول: صابئي. 
لشخص نفسه أبنه نصراين أو يهودي أو إن معىن هذه الرواية أن تسمية ا

صابئي يعترب شهادة على الكفر، إال أن مالحظات السدي ال تشري بشكل 
واضح إىل زايرة املساجد أو حرم مكة. بينما يرى علماء تفسري آخرون أن هذه 
اآلية تشري حتديدا إىل املسجد احلرام و الغاية منها هو وضع حد ملا كان متارسه 

ية والعائالت الوثنية من القيام ببعض أمور الكعبة. ويف أحاديث اجلماعات الوثن
أخرى يوردها السيوطي تفسر اآلية على أهنا تشجيع على زايرة املساجد عندما 

 تكون هذه الزايرات قائمة على االعرتاف ابإلله الواحد. 
إن املساجد بيوت هللا يف «عمر بن ميمون األودي: قال أصحاب رسول هللا 

وابلرغم من هذه التفسريات األكثر » حق على هللا أن يكرم ضيوفه فيهااألرض و 
احتوائية، فإن علماء مسلمني متأخرين مينعون غري املسلمني من زايرة املسجد 

احلرام واملساجد األخرى على أساس هذه اآلايت وعلى أساس إطالق لفظ 
مي ال زال املشركني عموما على كل من كان غري مسلم. على أن الفقه اإلسال

يقدم كل احلماية ألماكن العبادة لغري املسلمني داخل وخارج دار اإلسالم. 
وحسب رؤية الفقه اإلسالمي فإن املسئولية تقع على اجملتمع املسلم محاية 

وصيانة الكنائس واملعابد القدمية ولكن ال يسمح ببناء اجلديد منها. علي بن 
أن هذا مبين على احلديث الذي يرويه ( يبني 593أبوبكر املرغىن املتوىف سنة )



وهذا يفسر » ال كنائس يف اإلسالم«عمر بن اخلطاب وفيه أن النيب حممد يقول 
على أنه ال جيوز للمجتمع املسلم بناء كنائس جديدة. ابن احلميم؟ املتوىف سنة 

يستشهد بعدد من العلماء الذين يقولون أبن القيود املفروضة على   (681)
ديدة ينطبق فقط على تلك اجملمعات اجلديدة اليت تبىن لتستوعب بناء كنائس ج

املسلمني املشاركني يف الفتوح اإلسالمية يف تلك البقاع، وكذلك العواصم الكبرية 
يف الدولة اإلسالمية مثل القاهرة والكوفة والبصرة وبغداد والواصل؟. إال أن 

وهي الكوفة  آخرين يقولون أن هذا احلصر يشمل فقط ثالث مدن رئيسية
والبصرة والفسطاط، وأن هذا احلصر يف النهي عن بناء كنائس جديدة ينطبق 
فقط يف هذه املدن الثالث على ما داخل أسوار املدينة وهذا قائم على أساس 

مبدأ أن املساحات األسبار خمصصة ملمارسة املسلمني شعائر الصالة وال يوجد 
هناك آخرون ممن يرون أن املنع يف هذه األماكن عادة سكان غري مسلمني. و 

املقصود لليهود والنصارى هو منعهم من أن يقربوا جزيرة العرب واليت يعرفها 
( أبهنا املنطقة بني اخلليج الفارسي 786حممد بن حممد البابرتى املتوىف سنة )

 والبحر األمحر وهي كذلك املنطقة املمتدة إىل هنري دجلة والفرات. 
عابد القائمة الوارد يف الفقه اإلسالمي ميتد ليشمل أماكن إن محاية الكنائس وامل

أخرى يستخدمها غري املسلمني للعبادة، حيث يذكر ابن احلميم واملرغىن أن 
هذه احلماية تشمل كذلك الصوامع والبيع ومعابد النار وغري هذه األماكن مما 

ت القائمة يتخذها غري املسلمني أماكن للعبادة واليت تدخل حتت مسمى الكياان
اليت جيب على اجملتمع املسلم محايتها. ابميان بوداس وبوردابور يف إندونيسيا، 
ابإلضافة إىل املعابد القدمية املنتشرة على طول هنر النيل وكذلك املعابد اليت 

( أن ابن 595وجدت يف العراق القدمية. وكما يذكر ابن رشد املتوىف سنة )
شه أن ال يقتلوا العباد والنساك يف صوامعهم عباس قال أن النيب حممد أمر جيو 

وبيعهم، ويروي ابن رشد كذلك أنه رغم أن هناك عدم اتفاق بني الفقهاء إال 
أنه جيوز للمسلمني أداء الصالة يف كنيسة أو معبد وبعض الفقهاء جيو ِّز صراحة 

الصالة يف هذه األماكن إال أن فقهاء آخرين يؤكدون أنه ال جتوز الصالة إذا  
 ان يف الكنائس أو املعابد صور وأصنام.ك



 اخلالصة
يتضح لنا مما سبق أن العلماء املسلمني فهموا احلديث املتعلق بقبور أنبياء اليهود 

على أنه هني عن الصالة يف القبور وإنكار ملمارسة شعرية الصالة للشخص 
امليت يف القرب. وأن هذا الفهم هو جزء من حماولة مستمرة لتحرمي طلب 

شفاعة من األنبياء والصاحلني امليتني، وهذا عمل يبدو أنه كان وال يزال منتشرا ال
بني املسلمني والنصارى واليهود. وهؤالء العلماء الذين جيوزون الصالة يف املقابر 

يؤكدون على أن ال يكون اجتاه القرب هو اجتاه القبلة وأن املساجد جيب أن ال 
صل من أن الصالة تؤدى للقرب. وهذا تبىن على القبور لتجنب اخللط احلا

التخوف هو السبب الذي جعل هذا التفسري يغلب على التفسريات األخرى 
للحديث وهو الذي أدى إىل هتميش األمهية األكرب لقبور األنبياء يف العبادة 

   اإلسالمية.
فعل ويف احلاالت اليت يتوافر فيها الدليل املادي واألديب يتبني لنا أن املسلمني ابل

اختذوا قبور األنبياء الذين سبقوا بعثة حممد مساجد وأماكن للصالة. لقد صادر 
األمويون أابن خالفة الوليد كنيسة القديس يوحنا، ومت تدمري املصلى الذي كان 

مبنيا على سرداب يوحنا املعمداين، وضم للمسجد القرب الذي كان يعتقد أن 
اهيمي يف حرم مدينة اخلليل على قبور فيه رأس النيب فقط. ولقد بين مسجد اإلبر 

استبدال   عدد من األنبياء مبا فيهم إبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف ومت بذلك
األبنية اليت كانت موجودة يف تلك األماكن يف العهد اليوانين والعصور املتأخرة 
من العهد الروماين. ولقد بين املوقع اإلسالمي الذي يضم قرب النيب هارون على 

اض صومعة نصرانية تقع يف مكان ضريح سابق من أايم عصر النبطيني. وال أنق
خيفى استخدام املسلمني للقرب اليهودي للنيب دانيال واجلسد نفسه كما تشري 

األدلة يف هذا اجلانب واليت تشري كذلك إىل ما قام به تيمور من أخذ بقااي اجلثة 
ناك. وهناك الكثري من قبور إىل مسرقند وهي اآلن مركز رئيسي ملزار إسالمي ه

األنبياء مبن فيهم النيب نوح ويوشع وموسى وداوود وكلها مت أخذها من اليهود 
والنصارى والوثنيني واختذت فيما بعد مساجد وأماكن للصالة والزايرة عند 

 املسلمني. 



ولعل أشهر املساجد واملزارات اليت بنيت على قبور األنبياء هي تلك املوجودة يف 
املقدس اليت تشبه مكة إىل حد بعيد، حيث يروى أهنا مرقد كثري من بيت 

األنبياء وموضع نشاط هؤالء األنبياء أايم عهدهم. إن أماكن الصالة يف القدس 
تضم أماكن مرتبطة ابألنبياء إدريس ويعقوب واخلضر وداوود وسليمان وإشعيا 

 داوود على جبل وزكراي ويسوع وحوارييه ابإلضافة إىل حممد. ويقع قرب النيب
صهيون وكان جزءا من دائرة مزارات املسلمني داخل وخارج بيت املقدس. يورد 

( يف كتابه جمموع الفقه الشافعي 558ابن أيب اخلري العمراين املتوىف سنة )
حديثا يقارن فيه النيب حممد أداء الصالة وثواهبا يف ثالثة مساجد يف مكة 

أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-يب واملدينة وبيت املقدس. روي عن الن
صالة فيما سواه، والصالة يف  100000الصالة يف املسجد احلرام تساوي «

صالة فيما سواه، والصالة يف املسجد األقصى  1000مسجدي تساوي 
 ».صالة 500تساوي 

وكما يرى ابن أيب اخلري العمراين أن النذر للصالة يف مسجد معني ال يقع إال يف 
اجد مسجد مكة ومسجد املدينة واملسجد األقصى. ويناقش ابن عبد ثالثة مس

( عددا من األحاديث واآلراء اليت تقول أن الصالة يف 463 – 368الرب )
مسجد النيب حممد أفضل من الصالة يف مكة، ويناقش كذلك أن يف مكة 

واحدا من أبواب اجلنة، وأن املكان الذي سيطلب فيه النيب حممد الشفاعة من 
ه يوم القيامة هو يف املدينة. وتضيف بعض األحاديث األخرى أن املسجد رب

األموي يف دمشق والذي يضم قرب يوحنا املعمداين ومسجد الكوفة والذي يضم 
قرب آدم إىل قائمة املساجد املخصصة ابلفضل واليت ميكن أن تؤدى فيها 

 صلوات خاصة. 
يؤكدها الفقه اإلسالمي وهي  إن زايرة مسجد النيب حممد وقربه يف املدينة سنة

سنة منتشرة بشكل كبري بني املسلمني كجزء من احلج إىل مكة. يقدم البيهقي 
( يف كتابه دالئل النبوة أوصاف دقيقة لقرب النيب حممد وقبور  458 -384)

كل من أيب بكر وعمر بن اخلطاب يف املدينة، كما يورد ابن أيب اخلري العمراين 
 حممد أولئك الذين حيجون إىل مكة وال يزورون قربه يف أحاديث يذم فيها النيب



من «املدينة: إن زايرة قرب رسول هللا أمر مندوب ألنه روي عن النيب أنه قال: 
ويف أحاديث أخرى مروية عن ابن عمر أن النيب شبه » حج ومل يزرين فقد جفاين

من «. قال النيب زايرة قربه ابلدخول إىل اجلنة وربط الزايرة ابلفوز بشفاعة النيب
 ».من زار قربي حلت له شفاعيت» «زار قربي كان حلت له اجلنة

إن احلفاظ على هذه الرواايت، رغم معارضة املتأخرين، يدل على تقاليد 
إسالمية متقدمة تتسم مبشاركتها ملفهوم الصالة على القبور واليت كانت سائدة 

تقاليد مجاعات دينية غري قبل اإلسالم، بل إن املسلمني قد شاركوا يف هذه ال
 إسالمية. 

إن هناك مصادر عدة تؤكد أن نطاق ومرتكز االعتقاد اإلسالمي واملمارسة 
العملية هلذا االعتقاد مل يكن متساحما مع الدايانت األخرى فحسب بل أنه 

اشتق هويته املستقلة من تراث مشرتك للدايانت السائدة يف العصور الرومانية 
ت نشأة وتطور اإلسالم سواء من حيث احلتمية التارخيية أو املتأخرة. لقد كان

من حيث الرتكيبة التارخيية، هلا عالقة وطيدة استوعبت الثقافات اليت تفاعل 
معها املسلمون واليت استطاعوا أن مييزوا أنفسهم عنها. من األمثلة اليت تدل 

من وحي التنزيل على الطبيعة االحتوائية والتعددية لإلسالم هي يف األساس تنبع 
وشبكة العالئق املتداخلة من االعتقادات واملمارسات اليت يشرتك فيها اإلسالم 

 مع غريه من الدايانت اإلجنيلية. 
ولذا فإن تطور التفسري اإلسالمي للحديث املتعلق بقبور أنبياء اليهود والنصارى 

 يبني كيف عمل املسلمون على متييز أنفسهم عن الدايانت األخرى اليت
يشرتكون معها يف الرتاث اإلجنيلي. وهذا التطور يبني كيف أن القول ابالحتوائية 

والقائم على االعرتاف ابلتعددية ميكن أن يتحول إىل مبدأ ينضح ابلتفرقة 
واإلقصاء. وبصرف النظر عن املقصد األساسي يف حيث أيب هريرة، فإن 

حلديث يف سياق السياق األكرب الذي من خالله نفهم كيف ميكن إسقاط ا
يشمل معتقدات وممارسات أخرى يبني أن املسلمني كان ميكنهم أن يفهموا هذا 

احلديث ، بل لقد فهموه ابلفعل، على أنه اعرتاف بوجود هوية مشرتكة بني 
اجملتمعات الدينية املختلفة وتشجيع ملثل هذا التوجه. وإن مثل هذه الرؤى 



صائص اإلسالم بل جيب أن يتم االستيعابية واالحتوائية ليست فقط من خ
الرتكيز عليها وإبرازها كنموذج للتذكري أبننا كبشر نتشارك يف عنصر مهم هو 

 إنسانيتنا.
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