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  مقدمه

 ومن سّيئاِت أعمالنا، من  انالَحْمَد ِلّلِه نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذ باِهللا من شرور أنفس إن
شهد أشريك له و  ال اُهللا وحده الإن ال إله أشهد أدي له، و ها ل فاليهده اُهللا فال مضل له ومن يضل

   .آِله وأصحابِه وسّلم تسليماً كثيراً  ىاهللاُ عليه وعل َصلىله أن محمدًا عبدُه ورسو 
  ).امام بخاري روايت(» ني ُاَصليو صّلوا َكَما رأيُتمُ « فرموده اند: صرسول اهللا

   .»ديديد من نماز خواندمنماز بخوانيد همانطوري كه « يعني

عبادتي، خواه نماز يا هر  خواسته كه هر صفهميم كه رسول خدا از مفهوم حديث مي
باشد، مطابق سنت او باشد. آن روشي را كه رسول  عبادتي كه قصد قربت به خداوند

روش او را در  ،در تمامي عبادات اتخاذ كرده ما نيز به تبعيت از آن حضرت صخدا
عبادتي ، خالص عبادتصحيح باشد، ( بكار ببريم، تا عبادت ما خالص وتمامي عبادات 

  صحيح عبادتي است كه بر اساس سنت باشد).  عبادت است كه فقط براي خدا باشد و
  فرمايد:  می صادباز رسول خ

 ةمن أطاعني دخل الجن  :يا رسول اهللا؟ قال ىومن يأب :ّال من أبي، قالواإ ةكلكم يدخل الجنّ «
رويد، مگر كسي  همه شما به جنت مي«يعني  .روايت امام بخاري)(. »بىي فقد أومن عصان

كسي كه  :ورزد؟ فرمود چه كسي ابا مي اي رسول خدا (اصحاب) ورزد،گفتند: ابا مي كه
 (روي گرداني) (اعراض) كرده ابا رود و كسي كه مرا نافرماني مي مرا پيروي كرده به جّنت

  . »نموده است

اوست كه هدايت يافته است و هر كس  ول خدا اطاعت كند،پس هر كسي از رس
سنت او را كنار گذارد؛ راهي را در پيش گرفته كه راه مؤمنان نيست و خدا آن كس را به 

اندازد و جايگاه بسيار بدي  برد كه آن كس دوست دارد و او را به دوزخ مي جايي مي
   است.

افتاده دور  صش (سنت) رسول خدابينيم بعضي از مسلمانان از راه و رو امروزه مي
 كنند كه به روش كنند و يا اينكه راهي را طي مي و دارند سنت او را فراموش مي اند
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گردند، يا اينكه روش  و از صواب دور مي اند خدا نيست اينان نيز به خطا رفته رسول
غرب را  يا فرهنگ، كنند مي يهوديان و مسيحيان را در زندگي خود پياده و از آنان پيروي

يهوديان و مسيحيان نهي و منع كرده  هاز مشابهت بمؤمنين را رسول خدا  ،دهند ترجيح مي
  فرمايد:  و مي
  . )روايت ترمذي( ».ىُهوا باليهود وال بالنصار َتَشبـ  َلْيَس ِمّنا َمْن َتَشبَه ِبَغْيرنا، الَ «

هود و نصاري (مسيحيان) كسي كه از غير مسلمانان تقليد كند، از ما نيست، از ي« :يعني
  . »تقليد نكنيد

ُهمْ  هَ َوَمْن َتَشب «: ه اندفرمود ص باز رسول خدا   . )روايت ابوداود(  »ِبَقوٍم فَـُهَو ِمنـْ
  ». كسي كه خود را شبيه به قومي سازد از آنهاست« :يعني

اي از مسلمانان به تقليد از  يكي از همين كارها طلب از مرده و مردگان است كه عده
رسول دهند كه نه  هوديان و مسيحيان هنگام رفتن به زيارت و يا قبرستان انجام ميي

دانسته و يا  ثابت گرديده است بعضي از مسلمانان �فرموده و نه از صحابه كرام صخدا
دهند؛ ما در اين  روش يهوديان و مسيحيان را بر روش رسول خدا ترجيح ميندانسته 

 ص طريقه و روش زيارت، آنچه كه از قرآن و سنتسعي كرديم در خصو له)ساجستار (ر
استخراج است؛  ي او كه در كتب حديث نگاشته شده و از سيره صحيحه ص رسول خدا

و بدون هيچ غرض ورزي و بدور از هوي و هوس تدوين نماييم تا عموم برادران و 
عال ن صورت انجام دهند، تا خداوند متاخواهران مسلمان كه قصد زيارت را دارند بد

كنند، وعده  دوريوعده خود را به آنان راست گرداند و اگر از روش و سنت پيامبر 
 »ُهُم اْلخاِسُرونْ « ةشوند و ما از زمر مي شود و به وعيد خداوند گرفتار خداوند محقق نمي

  بود.  خواهيم
  تمك رجبيان صـــادق

  1383هجري قمري برابر با آبان ماه  1425رمضان 



 

  ورمقصد از زيارت قب

چنانچه كسي قصد زيارت قبور مردگان خود، يا كساني ديگر از دوستان، آشنايان و يا 
 صو روش زيارت قبور براساس قرآن و سنت پيامبر هدارد، بايد ببيند طريق صالحان را

  .؟!چگونه است
اگر قصد زيارت را نموده، بايد تأمل نمايد كه آيا اجازه زيارت دارد يا نه، اگر دارد، 

چگونه و به چه  �و صحابه كرام صپيامبر حسن آن چگونه است؟ ببيند روشا هطريق
موقع رفتن برسر قبر كسي چگونه آنرا زيارت كند؟ آيا اجازه  تا بداند ،است طريق بوده

چه  طواف دارد يا نه؟ آيا اجازه نشستن بر روي قبر دارد يا نه؟ مقصد از رفتن بر سر قبر
فرياد) كرد، يا بايد حاالت پس از مرگ و عذابي كه بعد جزع و فزع (داد و  است؟ آيا بايد

بكند!  يا اينكه صبر و شكيبايي آوري كند، آيد ياد از مرگ به سراغ هر انسان گناهكاري مي
چنانچه كسي قصد زيارت قبري را دارد، بايد بيانديشد و طريقه و روش زيارت  بنابراين

تا خداوند از بنده زائر راضي و پاداش زيارت عمل كند،  روش و طريقهمان را بداند و به
  .!ان شاءاهللا آن را در آخرت نصيب او گرداند.

بر  صما سعي كرديم، راه و روش درست و صحيح زيارت قبور را كه از رسول خدا
جاي مانده در اينجا گردآوري نماييم، تا برادران و خواهران مسلمان آن را يك به يك 

 يگران بياموزند، هرگاه كسي به قصد زيارت بر سر قبريعمل كرده و به د دانسته و بر آن
به روي قبر ايستاده سالم بفرستد و سپس براي ميت دعاي خير كند.  رود ابتدا بايد رو مي

فرمايد: امام ابوالحسن محمد بن محمد مرزوق  ) مي5/311امام نووي در المجموع (
گويد: نبايد قبر را با  مي »زالجنائ«زعفراني كه از علما و محققين است، در كتاب خود 

دست لمس كرد و نبايد آن را بوسه زد. همچنين ميگويد: در طول تاريخ، سنت ما اين 
اي كه امروزه در بين عامه مردم  بوده كه دست كشيدن بر قبور و بوسه زدن به آنها، بگونه

تناب شود رواج دارد، شرعاً از بدعتهاي نكوهيده به شمار ميرود، بهتر است كه از آن اج
اش ايستــاده سالم  بنابراين هر كس ميخواهد بر ميتي سالم گويد، در برابر سينه و چهره

  .)1(گويد و هر گاه ميخواهد دعا كند از جاي خود منتقل شده رو به قبله شود

                                         
  .150به نقل از احكام جنايز، ص  - 1
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  در اين باره روايتي است: 
به داد، كه هرگاه  به ياران خود ياد مي صروايت است كه: پيامبر اكرم �از بريده

يَاِر ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِلِميَن َوإِنا ِإْن « چنين بگويند: زيارت قبور رفتند َالُم َعَلْيُكْم َأْهَل الدالس
  .)1(»َشاَء اللُه ِبُكْم َلَالِحُقوَن أَنـُْتْم لََنا فـََرٌط َوَنْحُن َلُكْم تَـَبٌع فـََنْسَأُل اللَه لََنا َوَلُكُم اْلَعاِفَيةَ 

درود بر شما اي مؤمنان و مسلمانان ساكن اين ديار (سرزمين)، بيگمان ما نيز «يعني: 
به شما  پيونديم شما پيش قراوالن و پيشروان ما هستيد و ما هم ان شاءاهللا به شما مي

براي خود و شما در امان بودن از عذاب را مسئلت  و از خداوند ،خواهيم پيوست
  .)2(»داريم

گذشت  از كنار گورستان مدينه ميص ت است كه: پيامبر اكرم رواي باز ابن عباس
السَالُم َعَلْيُكْم يَا َأْهَل اْلُقُبوِر، يـَْغِفُر اللُه لََنا َوَلُكْم، أَنْـُتْم َسَلُفنَا : «و بدانجا روي آورد و گفت

  .)3(»َوَنْحُن بِاْألَثَرِ 

بيامرزد، شما پيشگامان ما درود بر شما اهالي گورستان، خداوند ما و شما را «يعني: 
  .)4(»بوده و ما به دنبال شما هستيم

روايت است كه: هرشب كه پيامبر در حجره من بود.  لاز حضرت عايشه
ْوٍم ُمْؤِمِنيَن « گفت: رفت و مي آخر شب به گورستان بقيع مي صپيامبر السَالُم َعَلْيُكْم َداَر قـَ

  . )5(»وَن َوِإنا ِإْن َشاَء اللُه ِبُكْم َالِحُقوَن اللُهم اْغِفْر َألْهِل َبِقيِع اْلَغْرَقدِ َوَأتَاُكْم َما ُتوَعُدوَن َغًدا ُمَؤجلُ 

درود بر شما اي خانه قوم مؤمنان آنچه كه به شما وعده داده شده بود كه فردا « :يعني
حق رسد اينك به شما رسيده است و بيگمان ما هم به خواست خدا به شما مل مي به شما

  .)1(»مردگان گورستان بقيع را بيامرزا شويم خداوند مي

                                         
  .23101و امام احمد  1547، ابن ماجه  2036و  1628، نسائي 2146مسلم  - 1
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  : اجازه زيارت براي زنان

  احاديثي وجود دارد كه بر اساس آنها، به زنان اجازه زيارت قبرها داده شده است. 
  .)2(»...ةَ ها ُتذَكرُكم اآلخر ، فـَُزورُْوَها فإن ورِ بُ القُ  ةِ زيار  نْ كم عَ نهيتُ  نتُ كُ « ه:ملج از

زيارت  اكنون (اجازه داريد) قبور را، مكرد از زيارت قبور نهي مي پيشترشما را « :يعني
  .»آورد كه همانا زيارت قبور آخرت را به يادتان مي كنيد

  گيرد.  مي دستور و اذن عام براي زيارت قبور، زنان را هم در بر
سؤال نمود به هنگام زيارت قبور چه بگوييم؟  )ص(از پيامبر لحضرت عايشه

  فرمود: بگو:  صامبرپي
يَاِر ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِلِميَن َويـَْرَحُم اللُه اْلُمْستَـْقِدِميَن ِمنا َواْلُمسْ « َالُم َعَلى َأْهِل الدا السَتْأِخرِيَن َوِإن

  .)3(»ِإْن َشاَء اللُه َبُكْم لَالِحُقونَ 

ار هستيد، خداوند بر گذشتگان و سالم بر شما مؤمنان و مسلماناني كه ساكن اين دي«
  ».آيندگان از ما رحم بفرمايد و ما به خواست خداوند به شما خواهيم پيوست

   :اجازه زيارت براي مردان و زنان

كه شما را از زيارت « »، فَـُزورُْوَهاورِ بُ القُ  ةِ زيار  نْ كم عَ نهيتُ  نتُ كُ « فرمود: صرسول خدا
پرستش قبرها، باز  درِكه علت نهي اين بود كه  »قبر باز داشته ام پس آن را زيارت كنيد

نگردد، پس وقتي كه اصول اسالمي استقرار يافت و نفوس بر تحريم عبادت غيراهللا 
اطمينان نمود اجازه به زيارت قبرستان رسيد و علت تجويز اينست كه زيارت فايده بسيار 

آن سبب نيكويي، براي پند  وآورد  به ياد مي خوبي را در بر دارد و آن اينست كه مرگ را
 پذيري است كه دنيا محل گذر است. زيرا بايد براي اهل قبرستان چنين دعا بخواند

يَاِر ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِلِميَن َوِإنا ِإْن َشاَء اللُه ِبُكْم َلَالِحُقوَن « َالُم َعَلْيُكْم َأْهَل الدَه َلَنا السَنْسَأُل الل
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السَالُم َعَلْيُكْم يَا َأْهَل اْلُقُبوِر، يـَْغِفُر اللُه َلَنا َوَلُكْم، أَنْـُتْم « :در روايتي ديگرو  .)1(»اْلَعاِفَيةَ َوَلُكُم 
  .)2(»َسَلُفنَا َوَنْحُن ِباْألََثرِ 
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  در قبرستان نبايد جزع و فزع كرد

د كه در كنار زني را مشاهده كر صكنند: پيامبر امام بخاري و مسلم از انس روايت مي
تقوي و صبر داشته باش، زن كه پيامبر خدا  »ي اَهللا واْصِبِرياتقِ  « كند فرمود: مي قبري گريه

و بعد از رفتن  ،را نشناخته بود پاسخ داد، به تو مصيبتي مانند مصيبت من نرسيده است
رفت و  صزن گفته شد كه ايشان پيامبر خدا بودند، زن به منزل پيامبربه  صپيامبر

  فرمود:  صض كرد: شما را نشناختم. پيامبرعر
در اينجا . »همان است كه در آغاز مصيبت، باشد ،صبر« »ىاْالُول ةالّصدم ندَ إّنما الصبر عِ «

كند اما او را از زيارت منع  زن را از جزع و فزع منع مي صبينيم كه پيامبر خدا مي
  . )1(نفرمود

   :فزع)نهي و منع رسول اهللا از داد و فرياد (جزع و 

ْتُل اْبِن َحارِثََة َوَجْعَفِر ْبِن َأِبى  صقالت: َلما َجاَء َرُسوَل اللهِ  ل روايت است: عن عائشه قـَ
َوأَنَا َأْنُظُر ِمْن َصائِِر اْلَباِب  :يـُْعَرُف ِفيِه اْلُحْزُن قَاَلتْ  صطَاِلٍب َوَعْبِد اللِه ْبِن َرَواَحَة َجَلَس َرُسوُل اللهِ 

ِإن ِنَساَء َجْعَفٍر َوذََكَر ُبَكاَءُهن فََأَمَرُه َأْن َيْذَهَب  !يَا َرُسوَل اللهِ  :فَأَتَاُه رَُجٌل فـََقالَ  - ْلَباِب َشق ا -
َهاُهن فَ  يَـنـْ َهاُهن َفَذَهَب فَأَتَاُه َفذََكَر أَنـُهن َلْم يُِطْعَنُه فََأَمَرُه الثانَِيَة َأْن َيْذَهَب فـَ يَـنـْ  :َب ثُم أََتاُه فـََقالَ َذهَ فـَ

نَـَنا يَا َرُسوَل اللِه. قَاَلتْ  َواِهِهن « :قَالَ  صفـََزَعَمْت َأن َرُسوَل اللهِ  :َواللِه َلَقْد َغلَبـْ اْذَهْب فَاْحُث ِفى َأفـْ
   .)2(»ِمَن التـَرابِ 
بي أ جعفر بن زيد بن حارثه، فرمايد: هنگامي كه خبر شهادت مي ل عايشه«يعني: 

رسيد ايشان در مسجد نشست و آثار غم و  صطالب و عبداهللا بن رواحه به رسول اهللا
من از شكاف در، نگاه كردم شخصي  گويد: مي لاندوه، از چهره اش نمايان بود. عايشه

 صرسول اهللا، خبر داد � ان (ناله) زنهاي خانه جعفرغنزد رسول اهللا آمد و از گريه و ف

ز گريستن باز دارد آن شخص رفت اما ديري نگذشت كه دوباره امر كرد تا آنها را ا به او
بار ديگر فرمود: آنان را منع  صكنند رسول اهللا آمد و گفت: آنان به حرف من گوش نمي
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  13  در قبرستان نبايد جز و فزع كرد 
  

  

كن. آن شخص رفت و بار سوم برگشت و گفت: اي رسول خدا! آنان بر ما غلبه كردند. 
هر صورت كه شده است آنان (يعني به  »: در دهانشان خاك بريزندفرمود صرسول اهللا

  .)1()فتح الباري را از اين كار بازدار

  :كسي كه بر سر و صورت خود بزند، از ما نيست

وَد، وَشق اْلُجيوَب، ا َمْن َلَطَم اْلُخدن ليَس مِ «: صقاَل: قاَل النبي  �َعْن عبداهللا :روايت است
  .)2(»ةِ اْلَجاِهِلي  ىْعوَ وَدعا بدَ 

رسول اهللا فرمود: كسي كه هنگام  كند كه روايت مي �بن مسعود عبداهللا«يعني:  
بانش را پاره كند و سخن جاهلي بر زبان آورد، يمصيت به سر و صورت خود بزند و گر

  .)3(»از ما نيست
دستور داد كه بعد از  لدر وقت وفات به حضرت زهرا صحضرت رسول اكرم

مكن و با ويل و عويل فرياد نزن، بر سر و صورت خود نزن و موها را آويزان  وفات من
  . )4(و زن نوحه گر دعوت مكن

   :ممنوعيت َكندن مو هنگام مصيبت

َوِجَع َوَجًعا َشديًدا فـَُغِشي َعلَْيِه َورَْأُسُه في َحْجِر اْمَرَأٍة ِمْن َأْهِلِه، فـََلْم أنه  �أَبي ُموَسى عن «
َبِرَئ  صِإن َرُسوَل اهللاِ  صفاَق قَاَل َأنا بَِريٌء ِممْن َبرَئ َرُسوُل اهللاِ َيْسَتِطْع َأْن يـَُرد َعَلْيها َشْيًئا؛ فـََلما أَ 

  .)5(»ِمَن الصاِلَقِة َواْلحاِلَقِة َوالشاقةِ 

روايت است كه او بيمار شد و از شدت بيماري بيهوش گشت  �از ابوموسي « :يعني
ا صداي بلند گريه در حالي كه سرش، روي زانوي همسرش، قرار داشت و همسرش ب
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  زيارت مسنون      14 
 

 

كرد. ابوموسي نتوانست جلوي گريه او را بگيرد. اما هنگامي كه به هوش آمد، گفت:  مي
  از آنها بيزاري كرده است.  صمن بيزارم از كساني كه رسول خدا

كنند و گريبان  از زناني كه (هنگام مصيبت) با صداي بلند گريه مي صپيامبر خدا
كََنند، اعالم برائت (دوري و بيزاري)  وهاي سرش را ميدهند و م كنند) مي چاك (پاره مي

   .)1(»نمود

   :زياده روي در زيارت

زيارت گورستان براي يادآوري آخرت است و اين كار براي مرد و زن فرقي ندارد و 
باشند. گروهي زيارت گورستان را براي  مردان بيشتر از زنان بدين يادآوري نيازمند نمي

و در حديثي  .زيرا شكيبايي آنها اندك و جزع و فريادشان بسيار استدانند  زنان مكروه مي
يعني  »زّوارات القبورِ  اهللاُ  نَ عَ لَ « :ترمذي آمده استجامع هم به روايت احمد و ابن ماجه و 

لعنت و نفرين در اين حديث  :. قرطبي گفته است»نفرين بر زنان زيارت كننده قبور«
صيغه مبالغه » زوارات«روند، چون كلمه  رت قبورمتوجه زناني است كه فراوان به زيا

گردد و  مي است و شايد بدين جهت باشد كه موجب تضييع حق شوهر و خودنمايي
  كنند و امثال اينها.  بسيار فرياد و زاري مي

شود كه اگر اين مطالب نباشد اشكالي ندارد، چون براي مردان و زنان  گاهي گفته مي
قرطبي تناقض ظاهر احاديث از  هبا اين توجي :گفته استشوكاني  .ياد مرگ نيكو است

  .)2(رود ميان مي
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  بر قبرها نهي و منع شده است ،از ساختن مسجد و درست كردن بنا

به مقتضاي احاديث صحيح و صريح بناي مساجد بر گورها و روشن كردن شمع و 
   باشد. چراغ بر آنها حرام مي

باد) به حضرت علي كرم اهللا وجهه (درودخدا و فرشته گان براو صرسول اكرم
  دستور فرمودند: و ايشان نيز به ابوهياج اسدي گفتند:

َعُثَك َعَلى ما بـََعثَِني َعَليه َرُسوُل اهللاِ « ْبرًا ُمْشرِفًا إال  � أَال أبـْ َاْن َال َتدََع ِتمثَاًال إال َطَمسَتُه َوَال قـَ
  .)1(»َسويـَُته
اي را  برآن فرستاده، بفرستم و آن اين كه هر مجسمهمرا  صآياتو را برآنچه پيامبر«

و رسول  .»)2(اي ديدي باخاك يكسان كن ديدي آنرا از بين ببر، و هر قبر بلند شده
ي روي آن ساخته بشود، يا كسي روي آن ياز اينكه قبر گچكاري بشود، يا بنا صخدا

  بنشيند نهي فرمود: 
به سوي قبرها نماز نخوانيد و روي «يعني:   )3(»عليهاَتِجلْسوا  وَال  ورِ بُ القُ  ىصّلوا إلتُ  ال«

   .)4(»َال َتْجِلُسوا على القبور وال ُتصلوا إليها«و در روايتي ديگر  .»آنها ننشينيد

 به جاي آوردن دهند، و در اي است كه مردم قبرها را معبود قرار مي زيرا اين وسيله
خواهند به وجود ين خود تحريف كنند، پس بدين شكل در د تعظيم آنها بيجا افراط مي

َلَعَن « نسبت به آنها فرمود: صكردند، كه آن حضرت چنين آورد، همچنانكه اهل كتاب
   .)5(»نبيائِِهْم َمساِجدَ أَ ِاَتَخُذوا قـُُبور  ىاليهود والّنصار  اهللاُ 
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خداوند نفرين و لعنت كند يهود و نصاري را كه قبور انبياء خود را به صورت « :يعني
   .)1(»پرستشگاه) در آوردند و آن را عبادتگاه ساختندمسجد (

  .)2(»نبياِئِهم َمساِجدَ أَ  وا قبورَ ذُ اتخَ  يهودَ قاَتل اهللاُ ال« باز رسول اهللا فرمودند:

مرگ بر يهود و از (رحمت خدا) بدور باشند كه قبور پيامبران خود را « :يعني
  . »عبادتگاه و مسجد ساختند

 سلمه بر حبيبه و ام ام، روايت كرده اند كه لرت عايشهامام بخاري و مسلم از حض
كليسايي سخن گفتند كه آن را در حبشه ديده و در آن تصاويري زده شده از  صپيامبر

ِإن ُأولَِئَك ِإَذا َكاَن ِفيِهُم الرُجُل الصاِلُح َفَماَت بـَنَـْوا َعَلى قـَْبرِِه َمْسِجًدا، « گفت: صبود. پيامبر
  .)3(»ِفيِه تِْلَك الصَوَر، فَُأولَِئَك ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد اللِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ َوَصوُروا 

مرد بر قبر او مسجد و  گمان آنان هرگاه مرد صالحي در ميانشان مي بي« :يعني
اينان روز قيامت نزد  ،كشيدند مي ساختند و اينگونه تصاوير را در آنجا عبادتگاهي مي
. صاحب كتاب المغني گفته است: جايز نيست كه قبور را به »ن مردم هستندخداوند بدتري

 )4(اراِت القبورَلَعَن اُهللا َزو « گفته است: ص زيرا پيامبر ،صورت عبادتگاه و مسجد درآورد
خداوند لعنت كند زناني را كه به زيارت «يعني:  .)5(»والُمتِخذاِت َعلَْيهن المساجد والسرجُ 

   ».كنند وند و آنجا را عبادتگاه ساخته و شمع و چراغ روشن مير قبور مي
اگر  ،آورده است »لََعن َرُسوُل اهللاِ » «َلَعَن اهللاُ « امام نسائي در متن سنن نسائي به جاي

بعالوه در اين كار  .كرد بود پيامبر آنگونه اشخاص را لعن و نفرين نمي اينكار مباح مي
  باشد.  مي اضاعه مال بدون فايده

                                         

  . 91، ص  2ج  ،ةاهللا البالغ ةجح  - 1

  .10720و  9155و  9857و  7836و  7831، مسند احمد 3227، ابي داود 1072، مسلم 437بخاري  - 2

   .24306، مسند احمد 700، نسائي 1068، مسلم 3878و  1341و  434و  427بخاري  - 3

، ابن 2042، نسائي 1058و  320، ترمذي 3236لفظ اين حديث در بين محدثين متفق است. ابي داود  - 4
  2030و  15657، مسند احمد 1575و  1574ماجه 

  .3236ابوداود  - 5



  17  از ساختن مسجد و درست كردن بنا بر قبرها نهي و منع شده است 
  

  

و در تعظيم و بزرگداشت قبور افراط و زياده روي خواهد شد و شبيه به بت پرستي 
گفته  صو پيامبر .است و ساختن مساجد در قبور هم بنا به همين روايت جايز نيست

دارد از اينكه بمانند  كه ما را بر حذر مي »نبياِئِهم َمساِجدَ أَ اليهود اتخذوا قبور  اهللاُ  نَ عَ لَ « است:
، البته زنان نبايد رفت و آمد )1(تار كنيم. اين حديث بين محدثين متفق عليه استآنان رف

زيادي به قبرستان داشته باشند، زيرا تردد و رفت و آمد زنان به قبرستان، موجبات خالف 
شريعت، مانند: نوحه، اظهار زينت و آرايش و تفريحگاه قراردادن قبرستان و تضييع وقت 

نطور كه اين كارهاي خالف شرع در بسياري از كشورهاي اسالمي سازد. هما را فراهم مي
  شود. و انشاء اهللا منظور اين حديث مشهور:  مشاهده مي

  ».فظ َلَعن اهللا) َزّوارات القبور(في ل صَلَعن رسول اهللا«
روند، لعنت كرده  (و خداوند) زناني را كه بكثرت به زيارت قبور مي ص رسول اهللا«
  . »است

  . )2(، بدان اشاره دارد»زوارات«انكه صيغه مبالغه همين است چن

   :حكم نماز خواندن به سوي قبر

 ىُتَصّلوا إل َال « خواندن نماز به سوي قبور، منع كرده و فرموده اند:از  صرسول اهللا
  (روايت امام بخاري ومسلم).  .»َتجِلسوا َعَليها القبور وَال 
اين قول را  /. امام نووي)3(»ها ننشينيدبه سوي قبرها نماز نخوانيد و روي آن« :يعني

گويد: رو به قبور نمودن در نماز بمعني تعظيم فوق العاده قبور است  مي دهد و ترجيح مي
اين كار مكروه است. اگر  :گويد و تعظيم نهايي شايسته خداوند است. در جاي ديگر مي

آورده است  بوجودكسي به قصد تبرك رو به سوي قبور، نماز بخواند بدعتي را در دين 
  .)4(كه خداوند اجازه ايجاد آنرا نداده است. مراد كراهت تنزيهي است

                                         

  .1067، ص 2ج  ،ةفقه السن - 1

  .144احكام جنايز، ص  - 2

  .55ص  النبي، ةصال ةصف - 3

  .159صاحكام جنايز  - 4



 

  سفر به قصد قبرها

نبايد بقصد عبادت و « :يعني »ِإَلى َثالثَِة َمَساِجدَ  ال ُتَشد الرَحاُل ِإال « :صقال رسول اهللا
جد خودش را بعد همچنين پيامبر گرامي مس »بار سفر بسته شودزيارت جز به سه مسجد 

اي نام برده اند كه بار سفر بستن تنها  از بيت اهللا الحرام دومين مسجد از مساجد سه گانه
  فرمايند:  مي فرموده اند زيرا براي زيارت آنها را جايز

)1(»َمْسِجُد اْألَْقَصىَال ُتَشد الرَحاُل إال إَلى َثَالثَِة َمَساِجَد: اْلَمْسِجُد اْلَحَراُم، َوَمْسِجِدي َهَذا، َوالْ «
 .  

مسجدالحرام، اين مسجد (مسجد  شود، مي بسته سفر رتنها براي سه مسجد با« :يعني
   .»)(بيت المقدس قصياأل نبوي) و مسجد

َمْسِجِد اْلَكْعَبِة  :ِإنَما ُيَسافَـُر ِإَلى َثالَثَِة َمَساِجدَ « در روايتي ديگر با اين الفاظ آمده است:
  .)2(»َمْسِجِد إِيِلَياءَ وَ  يْ َوَمْسِجدِ 

امر به سفر براي  صاما در ساير احاديث وارده در باره فضيلت زيارت قبر رسول
زيارت نشده است. ضمناً اين گونه احاديث، يا ضعيف هستند و يا موضوع و در خور 
استدالل نيستند. اكثر مردم تفاوت ميان مسئله زيارت و مسئله سفر براي زيارت را 

اي جلوه داده اند كه هيچ گونه دليلي بر آن  ذا مفهوم و روش حديث را به گونهدانند، ل نمي
  .)3(وجود ندارد

به نماز و ذكر و دعا  براي قيام صبه همين خاطر رفتن به زيارت مسجد رسول خدا
ان چنين كاري داشته باشند، بسيار مطلوب ــد براي كساني كه امكـو تقرب به خداون

  . )4(است
هليت به قصد زيارت اماكن مقدسه مسافرت ميكردند و به زعم خود مردم دوران جا

جستند، طبيعي است كه در اين عمل نوعي تحريف و فساد است كه براي  از آنها تبرك مي

                                         
   .7253، امام احمد 696، نسائي 2033، ابي داود 2895بخاري  - 1

   اصحاب سنن.امام بخاري، مسلم و  - 2

   .175احكام جنائز ص - 3

، ص 2ج  سيدالمرسلين ، ةالدرثمين في سير ، 150ص  2، اللؤلؤ والمرجان ج  349كليات اسالم، ص  - 4
154.  
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راه فساد را مسدود كرد تا امور و شعائر غير ديني به  صهمگان روشن است. رسول خدا
اي براي عبادت نگردد،  اين عمل واسطهامور و شعائر ديني بهم آميخته نشوند و همچنين، 

و به طور  »طور«و من بر اين باورم كه قبر و محل عبادت هر ولي از اوليااهللا و كوه 
  .)1(يكسان، مشمول نهي ميباشند و داراي يك حكم هستند

اين نكته فراموش نشود كه نهي مذكور شامل سفر براي تجارت و طلب علم نيست 
گيرد نه براي  (تجارت و طلب علم) انجام مي نيازهاي مذكورزيرا، سفر براي رسيدن به 

هم چنين مسافرت براي زيارت و ديدار برادر  .رفتن به قصد احترام مكاني مخصوص
) 186/  2سالم ابن تيميه در فتاوي (ج شيخ اإل ديني مشمول نهي نيست. همان طور كه

  . )2(فرموده است

   :مدينهو مسجد نبوي  الحرامفضيلت نماز در مسجد 

ْلِف أَ ْفَضُل ِمْن مسجدي هذا أَ  يفِ  ةٌ صال«فرموده:  صروايت است: پيامبر خدا � از جابر
فيما  ةٍ الْلِف صَ أَ  ةِ ْفَضَل ِمْن ِمائَ أَ ِفي المسجد الحرام  ةٌ سجِد الَحراَم َوَصالّال اْلمإفيما ِسواُه.  ةصال
   .)3(»ِسواهُ 

ش بيش از يك هزار نماز در غير از ماز در مسجد من در مدينه ثواب و پادان«يعني: 
مسجدالحرام را دارد و يك نماز در مسجد الحرام پاداش برابر يكصد هزار نماز در غير آن 

  . »را دارد
  فرمايد:  در مورد منزلت مسجد نبوي مي ص رسول خدا

روايت امام ( ».الحرام ِفيما َسواُه، ِإال الَمْسِجد ةٍ ْلِف َصالأَ في َمْسِجِدي هذا خيٌر ِمْن  ةٌ صال«
  . )مسلم بخاري و

                                         
  .547، ص 1ج  ،ةاهللا البالغ ةحج - 1

  .176ز ، ص ئاحكام جنا - 2

، مسند احمد  2900و  2899، نسائي 1405و  1404، ابن ماجه 3269، مسلم 3264، 1190بخاري  - 3
15271.  
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يك نماز در مسجد من ثوابش از هزار نماز در ساير مساجد با ارزشتر است، «يعني: 
و احاديثي در مورد فضيلت نماز در بيت المقدس آماده  »به جز نماز در مسجدالحرام

بغير از،  است كه نماز در بيت المقدس پانصد برابر خواندن در ديگر مساجد است.
   .)1(دالحرام و مسجدالنّبيمسج

   :اـفضيلت مسجد قب

چهار روز در قباء، اقامت گزيد و آنجا مسجدي بنا نهاد، سپس صبح  صرسول اكرم
رسيد و نماز » بني سالم بن عوف«روز جمعه از آنجا حركت كرد و هنگام نماز به محله 

آنرا  صخداو اين اولين مسجدي است كه پيامبر  ،)2(ا اقامه فرمودنججمعه را در آ

‰î+ فرمايد: چنانچه خداوند در مورد آن مي ،تأسيس نموده اند Éfó¡ yϑ©9 }§Åc™é& ’ n? tã 3“uθ ø) −G9 $# 

ôÏΒ ÉΑ ¨ρr& BΘ öθtƒ ‘, ym r& βr& tΠθ à) s? Ïµ‹Ïù 4 Ïµ‹Ïù ×Α%ỳ Í‘ šχθ™7Ït ä† βr& (#ρ ã� £γsÜ tG tƒ 4 ª! $# uρ �=Ïtä† šÌ� Îdγ©Ü ßϑø9 $# 

(مانند مسجد قباء) كه از روز نخست بر پايه تقوا بنا  مسجدي« :. يعني]108 ة:وبالت[ _∪∇⊂⊆∩
بر پاي بايستي و نماز بگذاري، و در آنجا كساني  گرديده است، سزاوار آنست كه در آن

  . »دارد خواهند خود را پاكيزه دارند و خداوند هم پاكيزگان را دوست مي هستند كه مي
اي زيارت اين مسجد گاهي بر صفضيلت مسجد قبا بسيار است، بنابراين رسول اهللا

  آمده است:  رفتند و در حديث سواره و گاهي پياده مي
يك نماز در مسجد قبا مانند يك اداي يك « :يعني .)3(»ةٍ في مسجد قباء كعمر  ةٌ صال«

  .»عمره است

                                         

سيدالمرسلين ، ج  ةثمين في سيرالـ الدر 349ـ كليات اسالم ، ص  150، ص 2اللؤلؤو المرجان، ج  - 1
   .154 ص ،2

   .187بوالحسن ندوي، ص أ نبي رحمت، سيد - 2

   .324و ترمذي  1411ابن ماجه  - 3
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 كان كأجر  ةفيه صال ىمسجد قباء فصل ىمن تطهر في بيته، ثم أت« :اند باز در حديثي فرموده
كسيكه در منزل خود وضو كند و در مسجد قباء يك نماز بخواند ثواب « :ييعن .)1(»ةٍ عمر 

   .)2(»آن مانند يك عمره است
قَاَل: َو َكاَن  ورُُه راِكبًا وماِشيًا،ز َكاَن يَ  صُث أن رسول اهللاِ : َو َكاَن يَُحد قَالَ بَعِن اْبِن ُعَمرَ «

َشاَء ِمْن لَْيٍل  ةٍ وَن، َوال أمَنُع أحدًا أْن ُيَصلَي ِفي أي َساعَ يـَُقوُل: إِنما أْصَنُع َكما رَأيُت أصَحابي َيصنَـعُ 
َر أنْ    . )روايت امام بخاري( »ُلوَع الشْمِس َوال ُغُروبـََهاتـََتَحروا طُ  ال أونـََهاٍر َغيـْ

گاهي پياده و گاهي سوار به  ص گويد: رسول اهللا مي ب عبداهللا بن عمر«يعني: 
و  كنند. دهم كه ساير دوستانم مي . من همان كاري را انجام ميفتر زيارت مسجد قبا مي

كنم. البته هنگام طلوع و  هيچ كس را از خواندن نماز، در ساير اوقات شبانه روز، منع نمي
  .)3(»غروب آفتاب، نماز نخوانيد

  :صصصصچگونگي زيارت مسجد پيامبر

اندن در آن در هر و نماز خو صپيامبر مسجد رفتن به مدينه منوره به نيت زيارت -1
نماز خواندن در مسجد شريفش از هزار بار  صبنا به فرموده پيامبر وقت سنت است، و

  نماز خواندن در ديگر مساجد بجز مسجدالحرام بهتر است. 
نياز به احرام بستن و تلبيه گفتن  صبايد دانست كه براي زيارت مسجد پيامبر -2

  ندارد.  يع ارتباطنيست، و نيز زيارت آن با مراسم حج هيچ نو
هنگاميكه به مسجد پيامبر رسيديد در وقت داخل شدن به آن پاي راست خويش  -3

بگوييد، و نيز از خداوند  ص(بسم اهللا) و صلوات به حضرت پيامبر را پيش گذاشته
  بگوييد:  متعال بخواهيد كه دروازه هاي رحمت خود را به رويتان باز كند و دعاكنان

                                         
   .15981، مسند احمد 695، نسائي 1412ابن ماجه  - 1

  .137، ص 2ج  المرسلين، ةر الدرثمين في سي - 2

   .354، ص 1، ج ح بخاريمختصر صحي - 3
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بواب أ، اللهم افتح لي )1(اْلَعِظيِم َوِبَوْجِهِه اْلَكرِيِم َوُسْلطَاِنِه اْلَقِديِم ِمَن الشْيطَاِن الرِجيمِ  َأُعوُذ بِاللهِ «
  .)2(»رحمتك

به خداوند بزرگ، و روي كريمش و سلطان قديمش از شر شيطان  برم ميپناه «يعني: 
  . »فرماهاي رحمت خويش را باز  اي بار خدايا برايم دروازه رانده شده،

داخل شدن به همه مساجد سنت  البته اين همان دعايي است كه خواندن آن در وقت
  است.
قبل از هركار دو ركعت نماز تحيه مسجد  صبعد از داخل شدن به مسجد پيامبر -4

 )صرا ادا كنيد، و اگر ميسر بود كه آنرا در روضه مبارك (فاصله بين منزل و منبر پيامبر
توانيد آنرا در هر جايي از مسجد ادا كنيد. بعد  اگر ميسر نبود ميبخوانيد خوب است، و 

برويد و رو به روي آن ايستاده با ادب و با  صي مسجد به سوي قبرپيامبر از اداي تحيه
 صو نيز بر آن حضرت .)3(»اهللا وبركاته ةالسالم عليك أيها النبي ورحم« آهستگي بگوييد:

وابعثه المقام المحمود  ةوالفضيل ةالوسيل اللهم آتِ «بگوييد، و اگر گفتيد:  صلوات و درود
  . ندارد اشكالي ،)4(»الجزاء لهم أجزه عن أمته أفضللالذي وعدته، ا

و بر وي سالم داده و  بايستيد � سپس اندكي به طرف راست رفته و پيش قبر ابوبكر
  برايش دعاي خير آمرزش و طلب رحمت كنيد. 

ايستاده و بر او نيز سالم داده برايش  �يش قبر عمرو بعداً اندكي بسوي راست رفته پ
  دعاي مغفرت نماييد.

كثر يأتي ويقول: السالم أأو  ةمرّ  ةالقبر ورأيته مائ ىّلم علسينافع: كان ابن عمر  عن ةفي رواي
 در حديثي از لكم ماماا يعني شارح مؤّطا بي،أ ىبي بكر، السالم علأ ىالنبي، السالم عل ىعل

 عبداهللا بن عمر را بيش از صدبار ديدم كه در من«گويد:  كند كه و مي نافع روايت مي

                                         
   .446ابي داود  - 1

   .16057، امام احمد 772، ابن ماجه 731، نسائي 465ابي داود  - 2

  ، به نقل از االقتضاء.167و  166ر . ك ـ احكام جنايز ص  - 3
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 ىبي بكر والسالم علأ ىالنبي، السالم عل ىالّسالم عل گفت: ايستاده و مي ص مقابل قبر پيامبر
   (پدرم).بي أ

چنانچه براي شما سنت است كه وضو گرفته به زيارت مسجد قبا برويد و در  -٥
  چنان كرده و ديگران را بر آن تشويق فرموده است.  صكه پيامبر زيرا ،آنجا نماز بخوانيد

سنت  �، قبر حمزهاُحدو شهداي  �رهاي اهل بقيع، قبر عثمانبو نيز زيارت ق -6
رويد برايشان سالم داده دعا كنيد و از خداوند متعال  است، وقتي كه به زيارت آنها مي

 ها را زيارت نموده و برايشان دعاآن صبراي آنان طلب مغفرت نماييد، زيرا كه پيامبر
 به يارانش تعليم داده است كه هنگام زيارت قبرها بگويند: صفرمود و آن حضرت مي

يَاِر ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِلِميَن َوِإنا ِإْن َشاَء اللُه ِبُكْم َلَالِحُقوَن « َالُم َعَلْيُكْم َأْهَل الدَه َلَنا السَنْسَأُل الل
  . )روايت مسلم(» َلُكُم اْلَعاِفَيةَ وَ 

بايد در اينجا گفت: كه در مدينه منوره مساجد و جاهاي ديگر غير از آنچه كه گفته 
شد محل زيارت نيست كه زيارت آن مشروع باشد، پس خويشتن را با بجا آوردن 

بلكه د يشود به زحمت و تكليف نيانداز كارهائيكه در آن برايتان پاداش ثوابي حاصل نمي
  . )1(شايد هم با بجا آوردن چنين اعمالي كه مشروع نشده است گنهكار شويد

  :كارهايي را هنگام زيارت مسجدالنبي نبايد انجام داد

و بستن تارها  صپيامبر هاي آهنين در وقت زيارت قبر دست زدن به ديوارها و ميله
  ت كه بعضي از زائرينو پارچه ها در پنجره ها به قصد تبرك از اشتباهات و خطاهايي اس

   شوند.مي مرتكب آن
لمس كردن روضه مبارك، بوسيدن آن و طواف به دور آن بدعت منكر است و از 

و اگر هدفش از طواف به دور آن تقرب و نزديكي به  ،سلف صالح نقل نشده است
  باشد، پس آن شرك اكبر است.  صپيامبر

                                         
   .49 -53رهنماي حج و عمره، ص  - 1
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θèù#)﴿فرمايد:  مي وند چنيناست كه خدا امر گرديده بيت اهللا به دور طواف فقط §θ ©Ü u‹ø9 uρ 

ÏMøŠt7ø9 $$ Î/ È,ŠÏFyèø9 $# ∩⊄∪﴾ 29: حج[ال[.   

   ».و طواف كعبه را گردخانه عتيق (بيت الحرام) بجا آورند«يعني: 
ها در  مكه مكرمه، و بستن پارچه در  غار حراء و غار ثور ،غارها در كوه احد بهرفتن 

ار وحي و مكانهاي نزول وحي باشد اشكالي ندارد نزديكي آنها (اگر چنانچه قصد ديدن آث
و الغير مشروع نيست) و دعا نمودن به دعاهاييكه خداوند متعال به آن اجازه نداده است 

و  در شرع مقدس اصل هبدعت هايي است ك و تحمل سختي در رفتن به اين جاها همه
  ندارد.  اساسي

باشد، مانند  مي صپيامبر كنند كه از آثار ها گمان مي ـ زيارت بعضي جاهاييكه بعضي
 اتم، و چاه عثمان و گرفتن خاك از آنجا به نيت تبركخ چاه، پيامبر جاي زانو زدن شتر

  . ها مشروع نيست تمامي اين
نيازمنديهاي خويش را بخواهد و يا از  صـ براي هيچ كس جايز نيست كه از پيامبر

ها او را ياري دهد،  در سختيبخواهد كه مشكالتش را حل كند و  صحضرت آن
  همه شرك است.  صخواستن چنين اموري از پيامبر

در آرامگاهش زندگي برزخي بوده و از نوع زندگيشان قبل از  صـ زندگاني پيامبر
كه بجز خداوند متعال چگونگي و كيفيت آنرا كسي  استرحلتشان نيست، و زندگاني 

  داند. نمي
به مردگان در وقت زيارت » يازمنديها در دعايعني خواستن ن«ـ متوجه ساختن دعا 

قبرهاي بقيع و قبرهاي شهداي احد و انداختن پول نزد آنها به قصد تبرك و تقرب به اهل 
بس بسيار بزرگي است، بلكه بنا به گفته اهل علم و داللت قرآن  اين قبرها از اشتباهات
عبادت و پرستش تنها رود، زيرا كه  مي از شرك اكبر به شمار صشريف و سنت پيامبر

ت چون دعا، قرباني، نذر و غيره ااز عباد عبادتياست و اداء نمودن  �مخصوص خداوند

$!+ فرمايد: مي براي غير خداوند مشروع و جايز نيست، چنانچه خداوند متعال tΒ uρ (# ÿρâ÷É∆ é& āωÎ) 
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(#ρß‰ç6÷è u‹Ï9 ©!$# tÅÁ Î=øƒèΧ_ ينكه خدا را خالصانه و بدون و امر نشدند مگر برا«يعني:  .]5 :بينه[ال
   .)1(»انحراف عبادت كنند

&βr¨+و نيز مي فرمايد:  uρ y‰ Éf≈|¡yϑ ø9 $# ¬! Ÿξsù (#θ ãã ô‰s? yì tΒ «! $# #Y‰ tn r& ∩⊇∇∪_ ١٨ :جن[ال[ .  

   .)2(»و آنكه مسجدها خاص براي خداست پس مخوانيد با خدا هيچ كسي را«يعني: 

  :صصصصسول اهللافضيلت منزل و منبر ر

روايت متفق (. »ةِ ِمْن رياِض اْلَجن  ةٌ َما بْيَن بـَْيِتي َوَمَنبري رُوض«: ه استفرمود ص رسول اهللا
  ).عليه
  . »فاصله بين منزل و منبر من باغي است از باغهاي بهشت«

ِة ومنبري على ِمْن رياِض اْلَجن  ةٌ ضَما بْيَن بـَْيِتي َوَمَنبري رو «: ايشان در جاي ديگر فرموده اند
 ان خانه من و منبرم باغي است از باغهاي بهشت و منبرم برحوض قرارمي« )3(»حوضي

  . )4(»گرفته است
از سفر زيارت به  صخدا پس از معني و مفهوم احاديث گذشته دانستيم كه رسول

كرده است، فقط فضيلت مسجدها را بيان  قصد عبادت به غير از سه مسجد منع و نهي
توجه به احاديث رسول اهللا و يا قربت به قصد به قصد عبادت با  فرموده اند پس زيارت

مگر اينكه  خداوند متعال مقبوليت نداردنزد عبادت از نظر شرع حرام و هيچ عبادتي 
  .آن اجازه داده باشد. واهللا اعلم صاحب شرع در مورد

                                         
  .اي قمشه الهي مهدي آيات ترجمه اقتباس - 1

  . .71رهنماي حج و عمره، ص  - 2

  . متفق عليه - 3
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  زندگان با مردگان برابر نيستند

همانطوريكه نابينا براساس نص صريح قرآن و سنت، زندگان با مردگان برابر نيستند، 

tΒuρ “Èθ$+  فرمايد: با بينا و نور با تاريكي و سايه با بادگرم، چون خداوند متعال مي tG ó¡ o„ 

4‘ yϑôã F{$# ç��ÅÁ t7ø9 $# uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈yϑ è=—à9 $# Ÿωuρ â‘θ ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ ‘≅Ïjà9$# Ÿω uρ â‘ρ ã� ptø: $# ∩⊄⊇∪ $tΒuρ “ÈθtG ó¡ o„ 

â !$ u‹ôm F{$# Ÿωuρ ÝV≡uθ øΒF{$# 4 ¨β Î) ©! $# ßì Ïϑó¡ ç„ tΒ â!$ t± o„ ( !$ tΒuρ |MΡ r& 8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/  ¨Β ’ Îû Í‘θ ç7à) ø9 $# ∩⊄⊄∪_ 

  . ]19-22 :فاطر[
نابينا و بينا برابر نيست و نه تاريكي و روشنايي. و نيز سايه و باد گرم. و «يعني: 

شنواند، و تو  زندگان و مردگان برابر نيستند بيگمان خداوند هركس را بخواهد مي
  . »واننده خفتگان در گور نيستيشن

داليل شان  ،شنوند اولياءاهللا و يا انسانهاي مّتقي و پرهيزكار مي ،برند كه بعضي گمان مي
بر حديث زير كه ما آن را از دو صحيح يعني صحيح امام بخاري و امام مسلم استخراج 

نظور از بر اهل قليب چه گفته و م صآوريم كه پيامبر مي كرده در اينجا عين حديث
  ، و در صحيحين آمده است: ؟گفتن آن چه بوده است

َوَجدُتم ما َوَعَد رَبُكْم  هِل الَقليِب، فقاَل:أ ىعل � أْخبَـَرُه قال: اطَلَع الّنبيُ  بأن اْبَن ُعَمرَ «
 باز ابن عمر« .)1(»نيجيبو  سمع منهم، ولكن الأنتم بأ: ما أْمواتا؟ فقالَ  قيل لُه: أَتدعوَحّقَا؟ فَ 

بر اهل قليب نگريست و فرمود: آيا آنچه را كه  صروايت است، گفت: پيامبر
گفته شد: آيا مردگان را ندا  صپروردگارتان به شما وعده داد حق يافتيد؟ به پيامبر

  . »توانند جواب دهند نمي تر نيستيد اما آنان كني؟ فرمود: شما از آنان شنونده مي
 وقد قال» هم ليعلمون اآلن أن ما كنُت أُقوُل َحق ن إ: صالنبي  قَالْت: ِإنما قالَ  لةَعن عاِئشَ «

y7̈Ρ + ى:اهللا تعال Î) Ÿω ßìÏϑó¡ è@ 4’ tA öθyϑø9    .)2(]80: نمل[ال _#$
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فرمود: آنان اكنون به تحقيق  ص فرمود: همانا پيامبر لحضرت عايشه«يعني: 
تواني به مردگان  يگفتم حق است و خداوند گفته است: تو نم دانند آنچه من مي مي

   ».بشنواني
مردگان را مورد خطاب و ندا قرار  صاين است كه پيامبر لمنظور حضرت عايشه

بلكه منظور ايشان اين بود كه اين » شنوند مردگان نمي« :فرمايد كه نداد چون خداوند مي
  حق بوده است.  )صمردگان اكنون در عالم برزخ دريافته اند كه سخنان من (پيامبر

شنوند غافل از فرموده رسول اهللا در كنار چاه بدر  كنند مردگان مي ها تصور مي بعضي
دانند كه آنچه من به آنان  گفت: آنان مي هاي مشركين قرار گرفت و خطاب به كشته

َلى قَاَم َعَلى اْلَقِليِب يـَْوَم َبْدٍر وَ  صَوَذاَك ِمْثُل قـَْوِلِه ِإن َرُسوَل اللهِ « گفتم حق بوده است: مي ِفيِه قـَتـْ
ْعَلُموَن « :َوَقْد َوَهَل ِإنَما قَالَ ». ِإنـُهْم لََيْسَمُعوَن َما َأُقولُ « :َبْدٍر ِمَن اْلُمْشرِِكيَن فـََقاَل َلُهْم َما قَالَ  ِإنـُهْم لَيـَ

 َما ُكْنُت َأُقوُل َلُهْم َحق قـََرَأتْ ». َأن ثُم + y7̈Ρ Î) Ÿω ßìÏϑó¡ è@ 4’ tAöθ yϑø9 $#_ +!$tΒuρ |MΡ r& 8ì Ïϑó¡ ßϑÎ/ ̈Β ’Îû 

Í‘θ ç7à) ø9    .)1(]22 :فاطر[ _∪⊅⊅∩ #$

بر روي چاه بدر در روز  صاست كه: رسول خدا بو اين مانند اين گفته ابن عمر
هاي مشركين در بدر قرار داشتند و به آنان  بدر قرار گرفت در حالي كه درون چاه كشته

عايشه گفت: ابن عمر اشتباه كرده بلكه » شنوند گويم مي مي گفت: كه آنان آنچه را كه من
آيه را  گفتم حق بوده است سپس اين دانند كه آنچه من به آنان مي آنان مي«پيامبر فرمود: 
تواني به كساني  و تو نمي« ]80: نمل[ال »تواني به مردگان بشنواني همانا نمي«تالوت كرد: 

  .]22 :فاطر[ »كه در قبرها هستند بشنواني

  از مردگان طلب شفاعت كنيم؟توانيم  آيا مي

كه از قياس جهان ديگر بر اين جهان به اين صورت كه در  ،تصور افراطي از شفاعت
جهان آخرت نيز مانند همين جهان، سلسله مراتبي از باال به پايين خويش و بيگانه و آشنا 

ه خود و ناآشنا وجود دارد و باالنشينها براي نزديكان و خويشان و افراد گروه وابسته ب

                                         
   .2042مسلم  - 1



    

  زيارت مسنون      28 
 

 

كنند و آنان را از گناهان كبيره و صغيره پاك كرده و راهي  شفاعت و پا در مياني مي
شامل حال تمام گناهكاران امتش اعم از  صخاتم النبيين د و شفاعت عامننماي بهشت مي

بارة شفاعت دروازة تمام  شود. اما اين تصور واهي و افراطي در مي كبيره و صغيره انگناه
 .گشايد مي ن كبيره را بدون هيچ عيب و رعب و هراسي بر روي گناهكارانجرائم و گناها

قرباني معاصي پيروانش گشته است آنان از  مسيح اعتقادي شبيه مسيحيان كه چون و
قرآن كريم چنان  يد.آ د، در ميان مسلمانان نيز پديد مينارتكاب گناهان كبيره هراسي ندار

نيست كه  نيفرموده است: اوالً در جهان ديگر چنتصوري از شفاعت را شديداً رد كرده و 
و شفاعتي را به عمل  ،هر نيك مردي هرگاه بخواهد بتواند مقام شفيع شدن را دارا باشد

توانند مقام شفاعت كننده را دارا باشند كه از جانب خدا دستور  آورد بلكه تنها كساني مي
  داده شود: انعيني به آن

+āω tβθ ä3Î=ôϑtƒ sπyè≈x( ¤±9 $# āω Î) ÇtΒ x‹ sƒ ªB$# y‰ΖÏã Ç≈uΗ÷q§�9 $# # Y‰ôγtã ∩∇∠∪_ ]يعني هيچ « ]87 :مريم
گيرند و براي  كس داراي توان شفاعت كردن نيست مگر كساني كه عيناً از خدا دستور مي

و ثانياً در جهان ديگر چنين نيست كه شفاعت كننده  ».كنند اين كار مأموريت پيدا مي
د، بلكه شفاعت كردن هريك از شفيعان مقيد است به كن براي هركس بخواهد شفاعت

Ÿω + عين نمايدماينكه خدا عيناً آن شخص و آن جرم را براي او  Í_øó è? öΝåκçJ yè≈x( x© $ º↔ø‹x© āωÎ) 

.ÏΒ Ï‰÷èt/ β r& tβsŒù' tƒ ª!$# yϑ Ï9 â !$ t± o„ # yÌ ö� tƒuρ ∩⊄∉∪_ 26 :نجم[ال[.   

سازد مگر بعد از آنكه خدا اذن و  يبخشد و كاري نم شفاعت آنان سودي نمي« :يعني
  ». راضي است )از اينكه براي او شفاعت كنند(خواهد و  فرمان دهد براي كسي كه مي

شفاعت از باال به پايين است و شفاعت  ،)1(خالصه در جهان ديگر برخالف اين جهان

≅+ در آخرت از آن خداست و به قول قرآن كريم è% °! èπ yè≈x(¤±9 $# $YèŠÏΗsd_ و  ].44مر: [الز
چنين شفاعتي در جهان ديگر قطعاً وجود دارد، اما شفاعت به صورتي كه دراين جهان 

                                         
را به  »كانت«و  »كپرينك«وارونه كردن فرضيه شفاعت، براي حلّ كليه مشكالت، دقيقاً عملكرد  - 1
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ها و دوستيها و روابطي خارج از حدود ضوابط تحقق  شود، كه رديف معامله ديده مي
  يابد، در جهان ديگر قطعاً وجود ندارد: مي

+×Πöθ tƒ āω ÓìøŠt/ ÏµŠÏù Ÿω uρ ×'©# äz Ÿω uρ ×π yè≈x( x© _ ]254بقرة: ال.[  

روزي فرا ميرسد كه در آن روز نه داد و ستدي و نه دوستي و رفاقتي و نه شفاعتي «
  .)1(»وجود نخواهد داشت

فهميدند ولي دانستند هركس گوينده آن باشد، بايد  را مي ال اهللا)إَلَه إ (ال ها معني عرب
فهمند  ا نميخدا را ترك گويد. ولي امروزه بعضي از مسلمانان معني آنر عبادت غير

(معناي آن اين است كه هيچ معبود بحقي جز اهللا وجود ندارد) و بدين خاطر به 
كنند، بطوريكه غيرخدا  مي و با افعال شان آن را نقض »ال اهللاإله إ ال« :گويند زبانهايشان مي

گيرند و چه بسا  شريعت خداوند مي خوانند و احكام و دستورات خود را از غير را فرا مي
  شوند.  اعمال شرك آلود ديگر مرتكب مي كنند و خداوند نذر مي غيربراي 

برحذر داشتن از اعمال شرك آلودي مانند دعا و فراخوندن غيرخدا كه خداوند متعال 

Ÿω+فرمايد:  مي uρ äíô‰ s? ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $tΒ Ÿω y7ãè x(Ζtƒ Ÿω uρ x8 •�ÛØtƒ ( βÎ* sù |Mù=yè sù y7‾Ρ Î* sù # ]ŒÎ) zÏiΒ 

tÏϑÎ=≈©à9   . ]106 :يونس[ _∪∌⊂⊆∩ #$
و بجاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان كه به تو نه سودي «

   ».نه زياني. اگر چنين كني از مشركان و ستمكاران خواهي شد رساند و مي
كردند با  جستند و فكر مي مي ابطال اين عقيده كه برخي به زعم خود به اولياء توسل

رب الهي نائل خواهند آمد و اين اولياء و بزرگان در نزد خداوند فراخواندن آنها به ق
  فرمايد:  مي برايشان شفاعت خواهند نمود. خداوند در رد چنين تفكري خطاب

                                         
عبداهللا  ، مؤلف: مال 397 - 380سيرتحليلي كالم اهل سنت از حسن بصري تا ابوالحسن اشعري، ص  - 1
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+šÏ% ©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB $# ∅ ÏΒ ÿ ÏµÏΡρ ßŠ u!$ uŠ Ï9 ÷ρr& $ tΒ öΝèδ ß‰ ç6÷è tΡ āω Î) !$tΡθç/ Ìh�s) ã‹Ï9 ’ n<Î) «! $# #’ s∀ø9 ã— ¨β Î) ©! $# 

ãΝä3øt s† óΟ ßγoΨ ÷� t/ ’ Îû $tΒ öΝèδ Ïµ‹Ïù šχθà( Î=tG øƒs† 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ ôtΒ uθ èδ Ò>É‹≈x. Ö‘$ ¤( Ÿ2 ∩⊂∪_ 

   .]3 :زمر[ال

و بدان قرب و توسل (گيرند  كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را مي«
ه خداوند كنيم مگر بدان خاطر كه ما را ب نمي ما آنان را پرستش :)گويند مي جويند، مي

درباره چيزي كه در آن  )و مؤمنان(نزديك گردانند، خداوند روز قيامت ميان ايشان 
اختالف دارند داوري خواهد كرد. خداوند دروغگوي كفر پيشه را هدايت و رهنمود 

   ».كند نمي
  فرمايد:  در جاي ديگر مي �خداوند

+šχρß‰ ç7÷è tƒ uρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝèδ•�ÛØ o„ Ÿω uρ óΟ ßγãè x(Ζtƒ šχθä9θ à) tƒuρ Ï Iωàσ ‾≈yδ $tΡ àσ‾≈yè x( ä© 

y‰ΨÏã «! $# 4 ö≅ è% šχθ ä↔Îm6uΖè? r& ©! $# $yϑ Î/ Ÿω ãΝn=÷è tƒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 …çµ oΨ≈ys ö7ß™ 4’ n?≈yè s? uρ 

$£ϑtã šχθä. Î�ô³ç„ ∩⊇∇∪_ ]18 :يونس[.   

رسانند و نه سودي  مين ياپرستند كه نه بديشان ز اينان غير از خدا، چيزهايي را مي«
هاي ما در نزد خدايند، بگو: آيا خدا را از  گويند: اينها ميانجي سازند، و مي عائدشان مي

سازيد كه خداوند در آسمانها و  باخبر مي )ناتان و انبازهاي يزدببنام (وجود چيزهائي 
مشركان ندارد؟ خداوند منزّه و فراتر از آن چيزهائي است كه  زمين سراغي از آنها

  . »دانند انبازشان مي
ولو اينكه هدفش  خدا اختصاص دهد هركس بخشي از عبادت مانند دعا را به غير

تقرب به خداوند باشد و يا طلب شفاعت از ديگران در نزد خداوند كند، محكوم به كفر 
و شرك است با نهايت تأسف امروزه اين تفكر در نزد بسياري از مسلمانان گسترش يافته 

خوانيد و به آنها توسل  پرسي كه: چرا اولياء را فرا مي گاميكه از مسلمانان ميو هن
  .جوييد؟! مي



  31  گان برابر نيستند                   زندگان به مرد
  

  

خواهم توسط آنها به خدا تقرب جويم تا در نزد خداوند  دهند كه: مي به تو جواب مي
  .)1( !مرا شفاعت كنند

ي تواند كس اكنون با توجه به آيات محكم خداوند متعال هيچ كس بدون اجازه او نمي
  .  را شفاعت كند به آيات در اين مورد توجه كنيد

+≅ è% °! èπ yè≈x( ¤±9 $# $YèŠ ÏΗsd_ ] :44الزمر.[  

  .»ن خداست (در اختيار خداوند است)) شفاعت تنها از آ:بگو (اي رسول«

+tΒ # sŒ “Ï% ©!$# ßìx( ô± o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã āωÎ)  ÏµÏΡ øŒ Î*Î/_ ]255 ة:بقر ال[.   

   ».شفاعت كند؟ زد او (براي ديگران)ــبتواند ن ازه اوــكيست كه بدون اج« :يعني

+Ÿω uρ šχθãè x(ô±o„ āω Î) Çyϑ Ï9 4 |Ós? ö‘$#_ 28 :نبياء[األ[.   

  . »نمايند نمي بجز آنهايي كه خداوند راضي است، شفاعت« :يعني

+$ yϑsù óΟßγãè x(Ζs? èπ yè≈x(x© tÏè Ï(≈¤±9    .]48 :مدّثر[ال _∪∇⊇∩ #$

  . »داشت ودي براي آنها در بر نخواهدشفاعت كنندگان س شفاعت« :يعني
راضي است، و از چه كسي  داند كه خداوند از چه كسي پس با اين حساب انسان نمي
بر دانستن غيب ندارد، عالم به غيب فقط خداوند متعال  راضي نيست، چون انسان قدرتي

  فرمايد:  است چنانچه مي

+≅ è% āω ÞΟ n=÷è tƒ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ |=ø‹tó ø9 $# āωÎ) ª!   ].65[النمل:  _#$

   ».داند مگر خداوند هرآنچه در آسمانها و زمين است غيب را نمي :بگو«
و شفاعت تنها براي  (شفاعت) جز با رضايت خداوند هيچگونه شفاعتي وجود ندارد،

(آخرت) هيچ چيز بجز سعي و تالش انسان  خدا پرستان اهل توحيد است و در آنجا
گذارند. خداوند  نمي شود و بار گناه هيچكس را بر دوش ديگري واقع نمي براي او مفيد
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āω+ فرمايد: متعال در قرآن كريم مي r& â‘Ì“ s? ×οu‘Î—# uρ u‘ø—Íρ 3“t�÷z é& ∩⊂∇∪ βr&uρ }§øŠ©9 Ç≈|¡ΣM∼ Ï9 āω Î) $ tΒ 

4të y™ ∩⊂∪_ 39 -38 :نجم[ال[.   
اي  و اينكه پاداش و بهرهكشد،  اينكه هيچكس بارگناه ديگري را بر دوش نمي«يعني: 

  .)1(»براي انسان نيست جز آنچه كه خود براي آن كوشش كرده باشد

                                         
  .130(قرآن منشور زندگي)، ص  القرآن العظيم ل معكيف نتعام - 1



 

  وظايف پيامبران

وظيفه پيامبران با توجه به آيات تنها بشارت دهنده و بيم دهنده هستند، و خداوند 

$!+ فرمايد: متعال در اين خصوص چنين مي ‾Ρ Î) y7≈oΨ ù= y™ö‘r& Èd, ptø:$$Î/ #Z�� Ï±o0 # \�ƒÉ‹ tΡ uρ 4 β Î)uρ ô ÏiΒ >π ¨Βé& āωÎ) 

Ÿξyz $pκ� Ïù Ö�ƒÉ‹ tΡ ∩⊄⊆∪_ ]ما تو را به حق مژده رسان و هشدار دهنده فرستاديم، و « .]24: فاطر
  . »اي بوده است هشدار دهنده امتي نيست مگر آنكه در ميان آنان

+Wξ ß™•‘ tÎ� Åe³ t6•Β tÍ‘É‹Ψ ãΒuρ_ 165 :نساء[ال[.   
  .»دهنده و هشدار دهندهپيامبراني بشارت « :يعني

  فرمايد:  چنين مي صخداوند متعال به پيامبر اكرم

+÷β Î) |MΡ r& āωÎ) í�ƒÉ‹ tΡ ∩⊄⊂∪_ ]23 :فاطر[.   
   .»تو فقط هشدار دهنده هستي«

نمايد كه پيامبران مسئوليت دعوت به  حتي خداوند متعال به اين موضوع نيز اشاره مي
 اي بر قلب آدميان در اختيار ايشان نيست. و سلطهتوحيد را دارند اما هدايت يافتن انسانها 

  ندارد. 

+ö� Ïj. x‹sù !$ yϑ‾Ρ Î) |MΡ r& Ö�Åe2x‹ ãΒ ∩⊄⊇∪ |Mó¡ ©9 ΟÎγø‹n=tæ @�ÏÜ øŠ |ÁßϑÎ/ ∩⊄⊄∪_ ]21-22 ة:غاشيال[.  
  .)1(»اي نداري تذكر بده و ياد آوري كن، تو تنها تذكر دهنده هستي، و بر ايشان سلطه«

                                         
  .126، ص همان منبع  - 1



 

  درگاه خداوند هميشه باز است

قرآن راههاي ارتباطي خداوند را با بندگانش گشوده است، و براي دالّلي و 
خواهند ارتباط ميان خالق و مخلوق را در اختيار بگيرند و  مي گري كساني كه واسطه

وجود بياورند كه بجز از طريق آنها بهم را در اذهان مردم احتكار نمايند و اين توه 
شود. درگاه خداوند  ط پيدا كرد، هيچ جايگاهي قائل نميتوان با خداوند پيوند و ارتبا نمي

هاي او در خير رسانيدن و در جهت  براي همة كساني كه آهنگ او كنند، باز است و دست
است؛  منفعت و مصلحت همة كساني كه در برابرش دست به دعا برميدارند گشاده

#+فرمايد:  همچنان كه خود مي sŒ Î)uρ y7s9 r' y™ “ÏŠ$ t6Ïã  Íh_tã ’ÎoΤÎ*sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_ é& nο uθ ôãyŠ Æí# ¤$!$# #sŒÎ) 

Èβ$ tãyŠ_ ]1(]186 :بقرهال(.   
به راستي من (به ايشان)  :هرگاه بندگانم در مورد من از تو سئوال كنند، بگو كه«

  ».گويم نزديكم و دعاي دعاكننده را هنگاميكه مرا بخواند پاسخ مي
ون واسطه خدا بديشان، بدين معني كه اضافه كردن عباد به خود، پاسخ روياروي و بد

بلكه خداوند بزرگوار خودش و به مجرد درخواست  …نفرمود: به آنان بگو: من نزديكم 
... شنوم و نگفت: دعا را مي ...هده دار گرديد و گفت: نزديك هستمع بندگان، پاسخ آنان را

_Ü=‹Å+و دعا شتاب به كار برد و گفت:  بلكه در پاسخ دادن به ندا é& nο uθ ôãyŠ Æí#¤$!$# # sŒÎ) 

Èβ$ tãyŠ_ » حيرت انگيز و آيه  كار» بخواند پاسخ ميگويمدعاي دعا كننده را هنگامي كه مرا
اي است كه به دل شخص ايماندار، شادابي فرح افزا و  آيه ...شگفت آوري است

، و مؤمن با داشتن اينها ...بخشد اعتماد و يقين مي  و  مهرخوگرانه و خوشنودي آرام بخش
نشاط، و پناهگاه امن و امان، و قرارگاه محكم و   در آستان رضايت، و جوار شادي و

  زيد.  استوار مي
يز، و پاسخ گويي الهام انگيز، خداوند بدر سايه اين انس محبت آميز، و نزديكي مهر

يرند و فرمانش را لبيك گويند، و اوامر ذخواند تا دعوت او را بپ بندگان خويش را فرا مي

                                         
  . 123، ص همان منبع - 1
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راه راست گيرند و راهياب و رهنمون گردند. بر ايشان الزم است كه او را  يرند وذا بپاو ر
نورزند. زيرا خداست كه به  به كمك بطلبند و در برآوردن درخواست خويش شتاب

درخواستشان در وقت مناسبي كه برابر سنجش حكيمانه اش مشخص داشته است پاسخ 
   فرمايد. گويد و دعايشان را اجابت مي مي

  فرموده است:  صدر صحيح بخاري و مسلم آمده است كه رسول خدا
  .»يقول: دعوت فلم يستجيب لي حدكم ما لم يجعليستجاب أل«

(بدين معني كه)  شود كه شتاب نورزد دعاي كسي كه از شما پذيرفته مي«يعني: 
   .)1(»ديدايم پذيرفته نشد و نيازم برآورده نگرــاز خواستم اما دعــبگويد: دعا كردم و ني

+tΑ$ s%uρ ãΝà6š/ u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™r& ö/ä3s9 _ ]60: غافر[ .  

  . )2(»كنم و پروردگارتان گفت، مرا بخوانيد تا دعايتان را مستجاب«

+ßøt wΥuρ Ü>t� ø% r& Ïµø‹s9 Î) ô ÏΒ È≅ö7ym Ï‰ƒÍ‘uθ ø9   . ]16 :ق[ _∪∌⊆∩ #$

  . »ما از شاهرگ گردن به او (انسان) نزديكتريم«
خداوند متعال، راه و رسم گروهي از مردم را در هويت و شخصيت انساني همچنين 

  شمارد:  شوند، مذموم و ناپسند مي رو ديگران مي دهند و دنباله خود را از دست مي

+(#θ ä9$ s%uρ !$ oΨ −/u‘ !$‾Ρ Î) $ uΖ÷è sÛ r& $uΖs? yŠ$ y™ $ tΡu !# u�y9 ä. uρ $tΡθK=|Êr' sù gŸξ‹Î6¡¡9    .]67 :حزاب[األ _∪∠∌∩ #$
پروردگارا، ما از پيشوايان و بزرگان خود اطاعت و پيروي كرديم و «گويند:  مي يعني

  . )3(»آنان ما را دچار گمراهي نمودند
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توان از كسي غير از خدا (اعم از مرده و  با توجه به مطالب گذشته آيا مي

  زنده) تبرك جست؟ 

ه نوعي از انواع يكي ديگر از بدعتهاي تازه به وجود آمده تبرك به مخلوقين است ك
اي است كه با آن غارتگران، اموال مردم ساده لوح را به چنگ  بت پرستي است و حقه

آورند، و تبرك يعني طلب بركت و آن قرار دادن خير در چيزي و زياد كردن  خود در مي
آن است ولي اين كار در توانايي كسي است كه مالك آن باشد و برآن توانايي داشته باشد 

فرستد و آن را  توانايي را دارد. او است كه بركت را مي آنداي سبحان است كه كه فقط خ
اما خداوند متعال در قرآن كريم تمامي در ِخير و بركت و شر و تمامي دارد،  ثابت نگه مي

ها و كم و زياد كردن روزي و رزق، بخشيدن فرزند دختر و پسر، بغير از خودش  افزودني
  فرمايد: همه چيز احاطه دارد، در قرآن كريم چنين ميبسته و اوست برهمه كس و 

﴿z≈ ys ö6ß™ ü“Ï% ©!$# 3“u�ó� r&  Íν Ï‰ ö7yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t�ys ø9 $# ’ n<Î) Ï‰ Éfó¡ yϑø9 $# $ |Áø% F{$# 

“Ï% ©!$# $ oΨ ø. t�≈t/ …çµ s9öθ ym …çµ tƒÎ�ã∴ Ï9 ô ÏΒ !$oΨ ÏG≈tƒ# u 4 …çµ ‾ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç��ÅÁ t7ø9    ].1[اإلسراء:  ﴾∪⊆∩ #$

) را از مسجد الحرام  محمد پاك و منزه است خدايي كه (در مبارك شبي) بندة خود («
به مسجداالقصايي كه پيرامونش را مبارك (پربركت) و پرنعمت ساختيم، سير داد تا آيات 

  .)1(»خود را به او بنمايد كه خدا به حقيقت شنوا و بيناست

﴿°! Û�ù=ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 ß, è=øƒ s† $ tΒ â !$t± o„ 4 Ü=pκu‰ yϑ Ï9 â !$t± o„ $ZW≈tΡ Î) Ü=yγtƒuρ yϑ Ï9 â!$ t± o„ 

u‘θ ä. —%!$# ∩⊆∪ ÷ρ r& öΝßγã_ Íiρ t“ ãƒ $ZΡ#t� ø. èŒ $ ZW≈tΡ Î)uρ ( ã≅ yèøg s†uρ tΒ â !$t± o„ $̧ϑ‹É) tã 4 …çµ ‾Ρ Î) ÒΟŠÎ=tæ Ö�ƒÏ‰ s% ∩∈⊃∪﴾ 

   ].50 -49[الشوري: 

آفريند و به هركه خواهد فرزند  آسمانها هرچه بخواهد ميخداست تنها مالك زمين و «
كند، يا در يك رحم دو فرزند پسر و  دختر و به هركه خواهد فرزند ذكور (پسر) عطا مي

  . )2(»گرداند كه او دانا و تواناست دهد و هركه را خواهد عقيم مي دختر قرار مي
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﴿βÎ) uρ ÏiΒ > ó x« āω Î) $tΡ y‰ΨÏã …çµ ãΨ Í←!# t“ yz $tΒuρ ÿ…ã&è!Íi” t∴ çΡ āωÎ) 9‘y‰ s) Î/ 5Θθè=÷è ¨Β ∩⊄⊇∪﴾  :21[الحجر.[   

و هيچ چيز در عالم نيست جز آنكه منبع و خزينه آنها نزد ما خواهد بود. (ولي از آن «
  .)1(»فرستيم بر عالم خلق) إال به قدر معين كه مصلحت است نمي

﴿$ uΖø9 t“Ρ r& uρ zÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9$# L !$tΒ 9‘y‰ s) Î/ çµ≈̈Ψ s3 ó™r' sù ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ( $ ‾ΡÎ) uρ 4’ n?tã ¤U$yδsŒ  Ïµ Î/ tβρâ‘Ï‰≈s) s9 

  ].18[المؤمنون:  ﴾∪∇⊆∩

و ما براي شما آب را بقدر معين از آسمان نازل و او را ساكن در زمين ساختيم و «
  . )2(»محققاً بر نابود ساختن آن نيز قادريم

﴿ã� Ï( øóu‹sù  yϑÏ9 â!$ t± o„ Ü>Éj‹ yè ãƒuρ tΒ â !$ t±o„ 3 ª!$# uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 &ó x« í�ƒÏ‰ s% ∩⊄∇⊆∪﴾ ]:284 البقرة.[   

آن گاه هركه را خواهد ببخشد و هركه را خواهد عذاب كند و خداوند بر هر چيز «
  . )3(»تواناست

﴿öθ s9 uρ xÝ|¡ o0 ª! $# s−ø—Îh�9 $#  Íν ÏŠ$t7Ïè Ï9 (#öθ tó t7s9 ’Îû ÇÚ ö‘F{ $#  Å3≈s9 uρ ãΑ Íi”t∴ ãƒ 9‘y‰ s) Î/ $ ¨Β â !$ t± o„ 4 …çµ ‾Ρ Î) 

 Íν ÏŠ$ t7Ïè Î/ 7�� Î7yz ×�� ÅÁ t/ ∩⊄∠∪﴾  :27[الشوري[.   

گرداند خدا به احوال بندگانش  اي كه بخواهد نازل مي ليكن روزي خلق را به اندازه«
  . )4(»بصير و آگاه است

﴿‘≅ à2 uρ > ó x« …çν y‰Ψ Ïã A‘# y‰ ø) ÏϑÎ/ ∩∇∪﴾  :8[الرعد.[   

  . )5(»و مقدار همه چيز در علم ازلي خدا معين است«

﴿tβ%x. uρ ã� øΒ r& «! $# # Y‘y‰ s% #�‘ρß‰ ø)̈Β ∩⊂∇∪﴾  :38[األحزاب.[   
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  .)1(»و فرمان خدا حكمي نافذ و حتمي خواهد بود«
اما مخلوق نه توانايي اعطاي بركت و بوجود آوردن آن را دارد و نه توانايي ابقاء و 
ثابت نگه داشتن آن (و نام خداوند متعال خود صاحب بركت است و تبارك اسم ربك 

  كرام). ي الجالل واإلذ
با توجه به نصوص صريح پس تبرك جستن به اماكن و آثار و اشخاص زنده و مرده 

وإياُكْم «از آن نهي كرده و فرموده:  صرسول اهللا چون حضرت، است  حرامآيات قرآن 
َلَعَن اُهللا اليهود  ،)3(لٌة ِفي النارَضَالَ  وَُكل  ،)2(ةٌ َضَالل ةٍ ُكل ِبْدعَ وَ  ةٌ ِبْدعَ  ةٍ فَإْن ُكل ُمَحدث ُمحدثاِت االُُمور

   ».والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد
كند، شرك است و اگر معتقد باشد كه  اگر معتقد باشد آن شيء اعطاي بركت مي

زيارت و لمس و مسح كردن آن سبب حصول بركت از طرف خداست در اين حالت 
دادند  انجام مي صا آنچه اصحاب نسبت به پيامبراي براي رسيدن به شرك است ام وسيله

شد ـ  و آب دهان و آنچه از جسمش جدا مي صمانند تبرك جستن به موي پيامبر
در حال حيات و وجودش بين آنها است.  صپيامبر همانطور كه قبالً گفته شد ـ خاص

 جستند و به اماكني كه نمي به خانه و قبر او بعد از وفاتش تبرك ،�چون اصحاب
  جستند.  در آنجا نماز خوانده بود يا نشسته بود تبرك نمي صپيامبر

به  �اصحاب، بنابراين تبرك جستن به مقامات اولياء به طريق اولي درست نيست
ابوبكر، عمر و ساير بزرگان صحابه نه در حيات و نه بعد از مرگ  اشخاص صالحي مانند

نجا نماز بخوانند يا دعا كنند. به كوه طور رفتند تا در آ جستند و به غار نمي نمي آنان تبرك
رفتند تا آنجا نماز بخوانند و دعا كنند يا  نمي ،(جايي كه خداوند با موسي صحبت كرد)

                                         
  همان منبع. - 1

كّل بدعة « صگويد: فرمودة پيامبر حافظ ابن رجب در شرح اربعين مي و اصحاب سنن ـ مسلم - 2
ين است، پذيرد و اين اصل بزرگ از اصول د از عبارتهاي جامعي است كه هيچ استثنائي نمي »ضاللة

فرقي ندارد كه در مسايل اعتقادي باشد يا اعمال و اقوال ظاهري و باطني. ر . ك . به االعتصام امام 
  ). 2/37شاطبي ( 

  .به سند صحيح نسائي، ابن خزيمه - 3
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شد آنجا محل اقامت پيامبران يا افرادي ديگر است يا به  به كوههايي نرفتند كه گفته مي
متي از پيامبران بناء درست رفتند كه محل اجتماع مردم باشد و روي اثر و عال جايي نمي

خواند،  مكه و ساير اماكن نماز مي صكرده باشند. هيچكدام از سلف مكاني را كه پيامبر
براي امتش مشروع نكرده  صكردند. پس وقتي پيامبر بوسيدند و به آن سالم نمي نمي

جايي را كه قدم بر آن گذاشته و روي آن نماز خوانده مسح كنند و ببوسند، محل خواب 
و نماز غير او به طريق اولي نبايد بوسيده شود يا مسح شود علماء از عمل ضروري دين 

اين  .)1(نيست صپيامبر فهميده اند كه بوسيدن و مسح كردن اين چيزها از شريعت اسالم
  .صاست دليل ما از قرآن وسنت پيامبر

  هللا رب العالمين والحمد
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