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HUKUM SHALAT DI DALAM MASJID YANG ADA KUBURANNYA
Asy Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin رحمه الله
Pertanyaan: Semoga Allah membalas anda kebaikan. Pertanyaanku yang kedua: Apakah
sah shalat di masjid yang ada kuburannya. Dikatakan bahwa penghuni kubur ini adalah
seorang wali, demikian dikatakan. Apa hukumnya?
Jawaban:
Shalat di masjid yang ada kuburannya, maka ini perlu dilihat apakah masjid tersebut
dibangun di atas kubur ataukah masjid itu lebih dahulu dibangun dari pada kubur itu baru
kemudian mayit di kuburkan di dalamnya. Apabila yang pertama, maka shalat di dalam
masjid itu adalah haram, tidak diperbolehkan. Bahkan bila masjid itu dibangun di atas kubur
maka shalat di dalamnya tidak sah dan wajib untuk merobohkan masjid tersebut. Karena
apabila Allah ‘Azza wa Jalla berﬁrman kepada Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa salam tentang
masjid dhirar (masjid yang didirikan untuk memudharatkan kaum muslimin):
ﻻ ﺗﻘﻢ ﻓﻴﻪ أﺑﺪا
“Janganlah kamu shalat di dalam masjid itu selama-lamanya.”
Lalu bagaimana kiranya dengan masjid yang menjadi wasilah kesyirikan? Oleh karena itu
tidak halal shalat di dalamnya, tidak sah shalat di dalamnya, dan wajib mendatangi kuburan
tersebut lalu memindahkan mayitnya ke tempat pekuburan.
Adapun bila masjid yang lebih dahulu dibangun baru kemudian mayit dikuburkan di
dalamnya, maka di sini wajib mengeluarkan mayit itu dari masjid. Karena tidak ada hak bagi
seorangpun untuk menguburkan mayitnya di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah.
Masjid adalah tempat bagi orang shalat dan bukan tempat bagi mayit. Oleh karena itu wajib
mengeluarkan kubur tersebut lalu menguburkan mayitnya bersama manusia yang lainnya.
Namun bila ditakdirkan ini tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin mengeluarkan kubur
tersebut karena dominannya kebodohan, lemahnya pemerintahan, dan lemahnya agama,
maka shalat di masjid tersebut tetap sah dengan syarat kubur tidak berada di hadapan orang
yang shalat yaitu di arah kiblat mereka, tetapi kubur itu berada di sebelah kanan, kiri, atau di
belakang mereka. Na’am.
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Sumber: Silsilah Fatawa Nurun ‘Alad Darb > kaset no. 377
Alih bahasa : Syabab Forum Salafy
——————ﺣﻜﻢ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺮ
:اﻟﺴﺆال
أﺣﺴﻦ اﻟﻠﻪ إﻟﻴﻜﻢ .ﺳﺆاﻟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻘﻮل :ﻫﻞ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺮ ﻳﻘﺎل :ﺑﺄن ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﺮ وﻟﻲ ﻳﻘﺎل ﻫﻜﺬا
ﻣﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ؟
:اﻟﺠﻮاب
ﻓﺄﺟﺎب ﻓﻀﻴﻠﺔ
اﻟﺸﻴﺦ :اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺮ ﻳﻨﻈﺮ ﻫﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ أو أﻧﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ ﺛﻢ دﻓﻦ ﻓﻴﻪ
اﻟﻤﻴﺖ ،ﻓﺈن ﻛﺎن اﻷول :ﻓﺈن اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ ﺣﺮام ﻻ ﺗﺠﻮز ،ﺑﻞ إن ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ ﻓﺎﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ ﻻ ﺗﺼﺢ وﻳﺠﺐ
ﻢ ﻓِﻴﻪِ
أن ﻳﻬﺪم اﻟﻤﺴﺠﺪ؛ ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺎل ﻟﻨﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺿﺮار﴿ :ﻻ ﺗ َ ُﻘ ْ
أَﺑَﺪاً﴾ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﺴﺠﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮك ﻓﻼ ﺗﺤﻞ اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ ،وﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻘﺒﺮ وﻳﻨﻘﻞ اﻟﻤﻴﺖ إﻟﻰ
اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ .أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺛﻢ دﻓﻦ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺖ ،ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺠﺐ إﺧﺮاج اﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ وﺟﻮﺑﺎً؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺣﻖ
ﻷﺣﺪ أن ﻳﺪﻓﻦ ﻣﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﻟﻠﻪ ،اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻴﺘﻴﻦ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻨﺒﺶ اﻟﻘﺒﺮ وﻳﺪﻓﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﻣﻊ
اﻟﻨﺎس ،ﻓﺈن ﻗﺪر أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا وأن ﻧﺒﺸﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﺠﻬﻞ وﺿﻌﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﺎﻟﺼﻼة ﻓﻲ
.اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺒﺮ أﻣﺎم اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ أي ﻗﺒﻠﺘﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ أو اﻟﺸﻤﺎل أو اﻟﻮراء .ﻧﻌﻢ
]اﻟﻤﺼﺪر :ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﺘﺎوى ﻧﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب < اﻟﺸﺮﻳﻂ رﻗﻢ ]377
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