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 ��م ا� ا����ن ا����م

 هـ.ق27/6/1418ى  ) صادره در مورخه19729فتواى شماره (

˝ñ€aÎ@ÍÜyÎ@!Ü‡ßa@Ò‹«@‚˝é€aÎÛ@¸@Âfl@=„@NÍÜ»i@ZÜ»iÎ@
ا و بحثهاي علمي سؤالي دريافت كرد كه مستفتي بنام م. ا. ع پاسخ آنرا لجنة دائمي افت

 30/3/1418مورخه  1837ي  از مفتي كل [عربستان] خواسته بود، فتواي ياد شده به شماره
 بود و اينك عين سؤال، كه جواب آنرا از حضرتعالي خواهانم.

د تا در مسجد آي ي منوره مي حكم شريعت اسالمي در مورد كسيكه به مدينه -1
ي نماز بپردازد. بعد به مسجد قبا، و مسجد قبلتين، و مسجد جمعه،  شريف نبوي به اقامه

) و غير اينها از مو مساجد المصلي (مسجد الغمامه، و مسجد الصديق، و مسجد علي 
رود و در آنها دو  اند) مي مساجد اثري (مساجدي كه بعنوان آثار صدر اسالم برجاي مانده

 خواند. آيا اين كار براي او جايز است؟ ز تحيه المسجد ميركعت نما
ي  شمارد تا به بقيه فرد زائر بعد از زيارت مسجد نبوي فرصت را غنيمت مي -2

مساجد اثري برود به نيت اينكه از تاريخ سلف صالح اطالع حاصل كند و در آن تأمل 
دازد و از اماكن تاريخي محل جات ديده بپر بورزد و عمالً به تطبيق آنچه در كتب و نوشته

غزوات و مساكن قبايل و ... از [اماكن] انصار اطالع حاصل كند. لطفاً بفرماييد حكم اين 
 اعمال چگونه است؟

 لجنه افتاء بعد از تحقيق پيرامون اين مطلب، چنين جواب داد.
 جواب اين دو سؤال، مقتضي بيان و تفصيل آتي است.

نوره ـ خداوند آن را حفظ و محروس بدارد ـ بر ي م مساجد موجود در مدينه -1
 چند نوع هستند.
مسجدهاي كه فضل بخصوصي براي آنها ذكر شده است اين نوع، دو نوع اول: 

 مسجد بيش نيستند.
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﴿فرمايد:  مسجد النبي: كه به طريق اولي حكم اين آيه كه خداوند متعال مي -1    

                                      

    ﴾. :بر اين مسجد انطباق دارد. ).108 (التوبه 

تر است كه تو در  گمان مسجدي كه (از ابتدا) بر پرهيزگاري بنا نهاده شده شايسته بي«
مرداني وجود دارند كه دوست دارند خود را پاك و پاكيزه آن اقامت گزيني، در آن 

 .»گردانند و خداوند خود پاكيزه نگهدارندگان را دوست دارد
ي اسباب سفر جهت زيارت آن داده  مسجد النبي دومين مسجدي است كه اجازة تهيه

شده است، چنانكه اين مطلب در سنت به ثبوت رسيده، همچنان در سنت صحيح و 
كه ثواب يك نماز در مسجد النبي معادل هزار نماز در ساير مساجد ـ بجز صريح آمده 

 مسجدالحرام ـ است.

﴿دومي مسجد قباء است در مدح آن در قرآن آمده:             ﴾. 

 .»مسجدي كه از اساس بر پرهيزگاري بنا نهاده شده است«
صالةٌ يف «آمده است  صاز رسول خدا به نقل  سدر حديث اسيد بن ظهير انصاري 

 N Nb‡Á7À@Î@Èubfl@ÂiaÎ@àfl6€a»مسجد قباء كعمرة
 ».ثواب يك نماز در مسجد قبا مثل ثواب يك عمره است

رَ يفِ «آمده است كه فرمود:  صبه نقل از رسول اهللا  ساز سهل بن حنيف  منْ تطهَّ

ةٍ  بَيتهِ ثُمَّ أتَى مَسجدَ قُباء فَصىلَّ فَيهِ صالةً كانَ  رَ مْ bé‰€aÎ@Üªc@ÈuäÅcÔ@ÀÎ@Èubfl@ÂiaÎ7@Íˆ@@»لهُ أجرُ عُ
a@≈–€ÎÌNoça@Èubfl@Âia@ãa@sÌÜy@Â 
ي خويش وضو بگيرد بعد به مسجد قبا بيايد و نمازي در آن  هر كس در خانه«

 .»بخواند همچون اين است كه يك عمره انجام داده باشد
مساجد همچون بقيه مساجداند ساير مساجد مسلمانان واقع در مدينه، اين نوع دوم: 

 و از فضل خاصي برخوردار نيستند.
در آن  صمسجدي بنا شده در جهتي يا مكاني كه ثابت شده رسول اهللا نوع سوم: 



   

 بيان آنچه از مساجد مدينه زيارت آن جايز و غير جايز است   4
  

 صجهت و مكان نماز خوانده است. يا اينكه مسجد در عين مكان نماز رسول خدا 
جا نماز عيد در آن صواقع است، مانند مسجد بني سالم يا مكاني كه رسول اهللا 

خواند، اين نوع مساجد فضل خاصي ندارند و ترغيب و تشويقي جهت قصد آنها و  مي
 اداي دو ركعت در آنها نيامده است.

و  صمساجد بدعتي مستحدثه، و نسبت داده شده به عصر رسـول اهللا  نوع چهارم: 
ماننـد  انـد،   عصر خلفاي راشدين، كه امروزه به مزار تبديل شده و قداست خاصي يافتـه 

مساجد هفتگانه، و مسجدى در كوه اُحد و غير اينها، اين مساجد اصلي در شريعت مطهر 
اسالمي ندارند و قصد آنها به منظور عبادت و زيارت و ... درست نيست، بلكه بـدعت  
است چرا كه اصل شرعي بر اين است كه جز خدا را پرستش نكنيم، و عبادت خدا را جز 

رموده و مقرر نموده انجام ندهيم، آنهم طبـق آنچـه بـر زبـان     به روشي كه خود دستور ف
آمده است براي اين مطلب هم مراجعه به قرآن و سـنت و كـالم سـلف     صرسول اهللا 

دريافت كرده و به ما ابالغ  صصالح امت، الزم است آنهايى كه اين دين را از رسول اهللا 
جاي  مژده دهنده و بيم دهنده را به  اند و امر پيغمبر و ما را از بدعت برحذر داشته  نموده

دٌّ «فرمايد:  آورده كه مي وَ رَ نا فَهُ رُ لَيْهِ أَمْ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ 0F»مَ

Q. 
دٌّ «در روايت ديگري آمده  وَ رَ ْهُ فَهُ ن ا ما لَيْسَ مِ نا هذَ رِ ثَ يفِ أَمْ دَ نْ أَحْ 1F»مَ

RK=
َّةِ «و فرموده  ن سُ َّتِي، وَ ن مُ بِسَ لَيْكُ لَفاالـْعَ ، خُ ذِ لَيْها بِالنَّواجِ وا عَ ي، عَضُّ دِ نْ بَعْ ينَ مِ دِ اشِ ءِ الرَّ

اللَة ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ كُ ة، وَ عَ ثَةٍ بِدْ ْدَ لَّ حمُ ، فَإِنَّ كُ ثاتِ األُمُورِ َدَ حمُ مْ وَ إِيّاكُ 2F»وَ

S.  :يْنِ «و فرموده ا بِالَّلذَ وْ اقْتَدَ

رَ  مَ عُ ، وَ رٍ ي: أَيبِ بَكْ دِ نْ بَعْ 3F»مِ

TN@ 

                                        
 ه امر ما بر آن نباشد آن عمل مردود است.هر كس عملي انجام دهد ك -1

 هر كس در امر ما اين (دين) چيزي اضافه كند كه جزو آن نيست آن چيز مردود است. -2

بر شما است از سنت من و سنت خلفاي راشدين پس از من پيروي كنيد آن را با دندان بگيريد و  -3
 حدثي بدعت و هر بدعتي گمراهي است.دارم چرا كه هر م شما را از امور محدثه و بدعت برحذر مي

 به دو نفر بعد از من ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و آنها را الگو قرار دهيد. -4
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خواسته كسانيكه از وي خواستند درختي برايشان قرار دهد تا رسول اهللا در جواب 
، « :هاي خود را بر آن آويزان كنند فرمود بدان تبرك بجويند و اسلحه نَنُ ا السُّ ، إِهنَّ ُ ربَ اَهللاُ أَكْ

ائِيلَ ملُِوسى: هِ كَام قالَتْ بَنُو إِرسْ ي نَفْيسِ بِيَدِ الَّذِ ﴿  قُلْتُمْ وَ                 ﴾«4F

1 .

  ).138(األعراف: 
قَتِ « و فرمود: َ نيَ الـْافْرتَ ـبْعِ ِ وسَ نيْ ْتـَ ىلَ ثن  عَ قَت النَّصارَ َ افْرتَ ، وَ قَةً نيَ فِرْ بْعِ سَ  وَ دَ ودُ عَىل إِحْ يَهُ

ّارِ إالَّ  لُّها يفِ الن قَة كُ نيَ فِرْ بِعْ سْ ىلَ ثَالثٍ وَ ة عَ هِ األُمَّ قُ هذِ ِ رتَ تَفْ سَ قَةٍ وَ ولَ فِرْ سُ ي يا رَ نْ هِ : مَ دة، قِيلَ  واحِ

 : لَيْهِ «اهللاِ؟ قَالَ ثْلِ ما أَنا عَ نْ كانَ عَىل مِ حايبِ الـْمَ أَصْ مَ وَ 5F»يَوْ

RN 
گويد: عمرو  سبه نقل از ابن مسعود  9ص » البدع والنهي عنها«ابن وضاح در كتاب 

 دستور داد اين بن عتبه و تني چند از يارانش مسجدي در پشت كوفه بنا نهادند. عبداهللا
شوند و  مسجد ويران شود. بعد خبر يافت كه آنها در قسمتي از مسجد كوفه جمع مي

گويند. برنس (عبا يا جامعه كاله  دهند، تهليل و تكبير مي تسبيحات مخصوصي انجام مي
گويند برنس را از سر خود  دار) را پوشيد و به ميان جمع آنان رفت وقتي فهميد چه مي

پيشي  صفت من ابوعبدالرحمن هستم آيا شما در علم از ياران پيغمبر برداشت و گ
ايد؟ آري نامبرده و غير او مردم را از بدعت آفريني  ايد، يا ظالمانه بدعتي آفريده گرفته

 اند. ها را به پيروي از روش سلف دعوت كرده برحذر داشته و آن
بيعت «يارانش در زير آن از  صدرختي را كه رسول خدا  سمشهور است كه عمر 

روند.  بيعت گرفته بود قطع كرد. و وقتى ديد كه برخي از اصحاب به زير آن مي» الرضوان
در  صروند در مكاني كه رسول اهللا  روند؟ عرض شد، مي پرسيد اين مردم به كجا مي

                                        
اين همان سنت گذشتگان است قسم به آنكس كه جانم در دست اوست چيزي را گفتيد كه قوم بني  -1

 ».خداياني استخداياني براي ما قرار بده چنانكه براي آنها «اسرائيل به موسي گفتند 

فرقه  73گروه تقسيم گشتند اين امت نيز به  72فرقه متفرق شدند، نصارى نيز به  71يهوديان به  -2
تقسيم خواهند گشت همگي در آتش جهنم هستند جز يك فرقه، عرض شد اي رسول خدا اين فرقه 

 كدام است؟ فرمود: گروهي كه من و يارانم امروز بر آن هستيم.
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خوانند. خشمگين شد و گفت: اقوام قبل از  راه رفتن به حج در آنجا نماز خوانده نماز مي
 گشتند. نها بدين علت گرفتار هالكت شدند كه بدنبال آثار پيغمبرانشان ميشما ت

معلوم است كه هدف از بناي مساجد جمع نمودن مردم در آنها بقصد عبادت است و 
اين نوع اجتماعي در شريعت مطلوب و پسنديده است، اما وجود مساجد سبعه در يك 

فتراق ـ كه با مقاصد شريعت منافات ي ا بخشد بلكه وسيله مكان اين مقصد را تحقق نمي
اند، چون  دارد ـ است همچون مساجدي بقصد ايجاد اجتماع ميان مسلمانان بوجود نيامده

ي نماز و دعا در آنها،  خيلي به همديگر نزديكند. تنها به قصد تبرك جستن از آنها بوسيله
 اند و اين امر بدعتي آشكار است. تأسيس گرديده

هيچ سند تاريخي ندارد بلكه ابن زباله » مساجد سبعه«مساجد بنام  و اما نامگذاري اين
اولين كسي بوده كه نام مسجد الفتح را بر زبان آورده است او هم نزد رجال حديث به 

ي دوم فوت كرده. بعد از او ابن شبه تاريخ نويس،  كذاب مشهور است كه در آخر صده
ريخ نويسان اهتمام چنداني به سند و اين نام را ذكر كرده است، و معلوم است كه تا

اند و به آنان رسيده نقل  دهند، تنها آنچه را كه شنيده كنند نمي صحت حوادثي كه ذكر مي
اند. چنانچه ابن جرير در تاريخش  دهند كه از او شنيده كنند، و آن را به كسي نسبت مي مي

به  ـيا يكي از آنها  گويد. خالصه هيچ سند شرعي براي نامگذاري اين مساجد، چنين مي
 اين اسامي ـ وجود ندارد.

دادند،  نشان مي صاصحاب بـزرگوار تـوجـه خاصي بـه نقل اقوال و افعال پيغمبر 
ديدند، ـ حتي چگونگي رفتن به دستشويي ـ،  مي صو هر عملي را كه از رسـول اهللا 

د و در آنجا نماز آم اند رسول اهللا هر هفته يكبار به مسجد قبا مي كردند، گفته نقل مي
ي نماز كرد، گويي با ايشان خداحافظي  خواند، و قبل از وفاتش بر شهداي اُحد اقامه مي

كرد، و موارد بسياري ديگر، كه البالي كتب را پر كرده است اما در مورد اصل نامگذاري 
ي سمهودي گويد:  اند عالمه نويسان بحث كرده و سخن گفته اين مساجد حافظان و تاريخ

ام. و بعد از سخن از موضوع  يرامون هيچ يك از اين نامگذاريها به اصلي دست نيافتهپ
ام، مطري نيز راجع به  گويد: من براي اين نامگذاري بر اصلي توقف پيدا نكرده ديگر مي
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گويد: در اينجا مقصود  :دو مسجد سابق الذكر سخني ندارد. شيخ االسالم ابن تيميه 
عين باالحسان ايشان بر آثار پيغمبران مانند مكان نشستن و نماز اين است: كه صحابه و تاب

اند، حتي قصد انجام چنين كاري را هم  خواندن و انجام كار و ... آنها مسجدي بنا نكرده
 اند. نداشته

از قصد مكاني جهت  سحتي پيشوايان و بزرگان اصحاب چون عمر بن خطاب 
عمر و ساير اصحاب چون خلفاي راشدين، كردند. گويند:  ي نماز در آن نهي مي اقامه

ي مبشره و غير آنان، چون ابن مسعود و معاذ بن جبل و ابي بن كعب و ... قصد  عشره
ي بحث  كردند، شيخ االسالم در ادامه ي نماز در آن ـ نمي همچون اماكني را ـ جهت اقامه

ها به منظور اداي گويد: مساجد فراواني در مدينه وجود دارد كه در قصد كردن آن خود مي
نماز و كسب ثواب فضلي غير از مسجد قباء وجود ندارد، و اما مسجدهاي كه روي قبور 

اند، و جزو افعال كساني هستند كه روح  اند همگي جزو بدعتهاي مستحدثه شده  ساخته
، و اخالص دين براي خدا، و صشريعت اسالم، و كمال توحيد موجود در بعثت محمد 

كند ـ درك  ها باز مي ابواب شرك را ـ كه شيطان بر روي انسان سرّ دوري گزيدن
 اند. نكرده

در كتابش االعتصام نقل كرده كه، عمر چون ديد گروهي از مردم به  :شاطبي 
اقوام «روند: گفت:  در آنجا نماز خوانده بود، مي صمسجدي در جاي كه رسول خدا 

گشتند و در  ال آثار پيغمبرانشان ميقبل از شما بدين علّت گرفتار هالكت شدند كه بدنب
همچنين شاطبي گويد: ابن وضاح گفته است: امام مالك » ساختند آنجا كنيسه و معابد مي

نماياند، تا آنچه كه جزو  دانست، هر چند خير و زيبا مي هر بدعتي را مذموم و بد مي
 سنت نيست، سنت تلقي نشود، و غير معروف مشروع تلقي نگردد ... 

ر جاي ديگر گويد: از ابن كنانه در مورد آثار برجاي مانده از صدر اسالم در شاطبي د
مدينه سؤال شد گفت: ثابترين آنها نزد ما مسجـد قباء است ... همچنين ثابت شــده كه 

زير آن از مردم بيعت گرفته بود ـ و مردم به  صدرختي را ـ كه رسول اهللا  سعمر 
خواندند قطع كرد تا باعث  تند و در آنجا نماز ميرف قصد تبرك و زيارت به زير آن مي
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ايجاد فتنه نشود. عمر بن شبه در [اخبار المدينه] و العيني در [شرح البخاري] مساجد 
 اند. اند و نامي از مساجد سبعه [به اين نام] نبرده فراواني ذكر كرده

سبعه  اين توضيح مختصر كافي است تا ثابت كند كه سندي از سلف راجع به مساجد
كه  ـدر دست نيست، حتي آنچه كه بنام مسجد فتح وجود دارد و ابوالهيجاء وزير عبيديها 

مذهبشان معروف است ـ بسيار بدان توجه كرده، در نزد سلف اسمي از آن نيامده است. 
آورند و در آنها نماز  از آنجا كه امروزه افراد زيادي بقصد زيارت به اين مساجد روي مي

ي آنها در دام گمراهي گرفتار  جويند و بسياري بواسطه  به آنها تبرك ميخوانند و  مي
داريم كه قصد كردن اين مساجد براي نماز در آن بدعت، و ابقاء آنها با  اند، اعالم مي شده

مقاصد شريعت و اوامر پيغمبر مبعوث به اخالص در عبادت، در تضاد است، و سنت به 
نا «فرموده:  صه رسول اهللا كند. چرا ك ي آنها حكم مي له ازا رُ ليهِ أمْ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ مَ

دٌّ  وَ رَ  هركس عملي انجام دهد كه امر ما بر آن نباشد، عملش مردود است. N»فَهُ
ي شرك و حفاظت از عقيدة  ي اين مساجد جهت دفع فتنه و سد ذريعه بنابراين ازاله

ب توحيد، واجب است. و از باب پاك و خالص توحيدي مسلمانان، و حمايت از جنا
كه درخت الحديبيه را قطع كرد،  ساقتدا به خليفه راشد اميرالمؤمنين عمر بن خطاب 

روند تا از وقوع آنان در فتنه  چون ديد مردم به قصد زيارت و تبرك به زير آن مي
جلوگيري كند. و بيان كرد كه امتهاي پيشين به سبب تقدس قايل شدن براي آثار برجاي 

اند) گرفتار هالكت شدند. زيرا اين عمل تشريع است و  مانده از انبيا (كه بدان مأمور نشده
 ي آنرا براي هيچ احدي صادر نفرموده است پايان كالم شاطبي در االعتصام. خداوند اجازه

شود كه روي آوردن مردم به مساجد سبعه و غير آنها  ثانياً: از آنچه گذشت معلوم مي
ثه، خواه به قصد آشنايي با آثار، يا تعبد و مسح كردن ديوارهاي آن و از مساجد مستحد

تبرك به آنها، بدعت است و نوعي از اعمال شرك مشابه عمل كفار در جاهليت اولي 
دادند. لذا بر هر مسلماني كه خواهان تهذيب و  باشد كه در مقابل بتها انجام مي مي

ا ترك كند، و مسلمانان را به ترك پاكسازي نفس خويش باشد، واجب است اين عمل ر
 آن نصيحت نمايد.
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گردد كه آنچه بعضي از افراد ضـعيف الـنفس در    ثالثاً: از توضيحات فوق روشن مي
دهند و از آنها مبالغ هنگفتي بعنوان  راستاي تشويق زائران به زيارت اين مساجد انجام مي

كننـد،   بدعت زا دريافـت مـي  كرايه، در مقابل راهنمايي و هدايت آنان بسوي اين اماكن 
شود تزوقي است حرام،  عملي است حرام، و مالي كه در مقابل اين راهنمايي دريافت مي

 ﴿و ترك اين امر بر فاعل آن واجب است                  

     ﴾ .:3ـ 2 (الطالق.( 
دهد و او را از راهي روزي  د خداوند مخرجي برايش قرار ميهركس از خدا بترس

 كرد. برد و حسابي براي آن نمي رساند كه اصالً گمان آن را نمي  مي
 

 واهللا املوفق

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله صحبه وسلم

 اللجنه الدائمه للبحوث العلمية واإلفتاء
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 ارت و احكام و آداب آنيي ز فصلي: درباره

زيارت مسجد پيغمبر ـ قبل از مراسم حج يا بعد از آن ـ سنت است چون در 
فرموده است:  صگويد، رسول اهللا  سآمده كه ابوهريره صحيحين (بخاري و مسلم) 

نْ « ٌ مِ ريْ ي هذا خَ دِ جِ سْ الةٌ يفِ مَ واهُ إالَّ الـْصَ الةٍ فِيام سِ دَ الـْفِ صَ جِ سْ رامَ الـْمَ  ه.يمتفق عل» حَ
يك نماز در مسجد من ثوابش برابر هزار نماز در ساير مساجد جز مسجد الحرام 

 است.
ي هذا «: فرمود صرسول اهللا  منقول است كه باز ابن عمر  دِ جِ سْ الةٌ يفِ مَ صَ

نْ  لُ مِ واهُ إالَّ الـْأفْضَ الةٍ فِيام سِ دَ الـْفِ صَ جِ سْ رامَ الـْمَ گويد:  مو از عبداهللا بن زبري  مسلم » حَ

واهُ إالَّ «رسول اهللا فرمود:  الةٍ فِيام سِ ن ألفِ صَ ي هذا أفضلُ مِ دِ الةٌ يفِ مسجِ د الـْصَ مسجَ

، وَ الـْ دِ حرامَ الةٌ يفِ مسجِ ي هذاالـْصَ الةٍ يفِ مسجدِ أئةِ صَ نْ مِ لُ مِ   .»حرامِ أفْضَ

 .عن جابرأخرجه أمحد وابن خزيمه وابن حبان 
يك نماز در مسجد من اين، بهتر است از هزار نماز در ساير مساجد جز مسجد 

 الحرام، و يك نماز در آن برابر صد نماز در مسجد من است.
ي هذا «اختالف اندكي با روايت قبل آمده است  و در روايت جابر با دِ جِ سْ الهٌ يفِ مَ صَ

واهُ إالَّ  الةٍ فِيام سِ ن صَ لُ مِ دَ الـْأفْضَ جِ سْ الةٌ يفِ الـْمَ رامَ وصَ دِ الـْحَ جِ سْ أئةِ الـْمَ نْ مِ لُ مِ رامِ أَفْضَ حَ
واهُ الـْ  أخرجه أمحد وابن ماجه. » فٍ فِيام سِ

است  ـجز مسجدالحرام  ـر نماز در ساير مساجد يك نماز در مسجد من بيشتر از هزا
 و يك نماز در مسجدالحرام معادل يكصد هزار نماز در ساير مساجد است.

 و احاديث فراوان در اين زمينه وجود دارد.
وقتي كه زاير به مسجد رسيد سنت است پاي راست را وارد مسجد كند وبگويد 

المُ عَىل« السَّ الهُ وَ الصَّ مِ اهللاِ وَ ولِ اهللاِ أعُوذُ بِاهللاِ  بِسْ سُ هِ الـْرَ هِ جْ بِوَ ظِيمِ وَ لْطانِهِ الـْعَ سُ يمِ وَ رِ يمِ الـْكَ دِ قَ
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َتِك محْ مَّ افْتَحْ يلِ أَبْوابَ رَ يمِ اَلّلهُ جِ يْطانِ الرَّ نَ الشَّ  .»مِ
چنانكه به هنگام وارد شدن به هر مسجدي سنت است اين دعا را بخواند و دعاي 

 وجود ندارد. صالنبي  مخصوصي براي زيارت مسجد
و روى گرامى [كه  عظيمبه خداوند ترجمه: بنام خدا، درود و سالم بر رسول خدا، 

برم از شر شيطان طرد شده،  ميزلى او پناه أاليق جاللش است] و قدرت قديم و 
 پروردگارا درهاي رحمت خويش را بر من بگشا.

ا و راز و نياز با خداوند به خواند و بعد از آنها دست دع بعد دو ركعت نماز سنت مي
كند و اگر اين نماز را  كند و براي خير دنيا و آخرت خويش دعا مي سوي آسمان بلند مي

َ «فرموده است:  صي روضه شريفه بخواند افضل است چون رسول اهللا  در حوزه ما بَنيْ

ياضِ  نْ رِ ةٌ مِ ضَ وْ ي رَ ِ نْربَ مِ َّةِ الـْبَيْتِي وَ ن  ».جَ
 و منبر من باغي از باغهاي بهشت است.ي ميان خانه  فاصله

و دو رفيقش ابوبكر و  صبعد از اتمام دو ركعت نماز به زيارت قبر رسول خدا 
گويد  ايستد و با صداي پايين مي  مي صپردازد. رو به سوي قبر پيامبر  مي معمر 

كاتُهُ « بَرَ َةُ اهللاِ وَ محْ رَ ولَ اهللاِ وَ سُ لَيْكَ يا رَ المُ عَ @به اسناد صحيح. أبوداود. »اَلسَّ

 سالم و رحمت و بركات خدا بر تو باد اي رسول خدا.
ي «گفت:  صگويد رسول اهللا  ساز ابوهريره  وحِ َّ إالَّ ردَّ اهللاُ عيلَّ رُ يلَ ما منْ أحدٍ يُسلمُ عَ

المَ  ليهِ السَّ  ».حتَّى أردَّ عَ
نْ السالمُ عليكمَ يا نبيَّ اهللاِ، السالمُ عَ «و اگر زاير در سالمش بگويد   ةَ اهللاِ مِ ريَ

لَيْكَ يا خِ

يدَ  ليكَ يا سَ ، اَلسالمُ عَ يْتَ الـْخلقهِ أدَّ ، وَ سالَةَ ، أشهدُ أنَّكَ قدْ بَلَّغْتَ الرِ إمامَ املتقنيَ ، وَ مرسلنيَ

هادهِ  تَ يفِ اهللاِ حقَّ جِ جاهدْ ، وَ ةَ تَ األمَّ نصحْ ، وَ  هيچ اشكالي ندارد. .»األمانةَ

گرداند  مگر اينكه خداوند روح مرا به من باز ميكند  احدي بر من سالم نميترجمه: 
سالم بر تو اي پيغمبر خدا، سالم بر تو اي بهترين مخلوق »... تا جواب سالم او را بدهم

دهم كه تو رسالت  خدا، سالم بر تو اي پيشواي پيغمبران، و امام پرهيزكاران، گواهي مي
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در راه حق به بهترين شيوه جهاد  خود را ابالغ، و امانت خود را ادا، و امت را نصيحت و
 كردي.

ي اين اوصاف  الزم به ذكر است كه گفتن اين كلمات هيچ اشكالي ندارد چون همه
در رسول خدا ص وجود دارند، و فرد زاير با اين كلمات بر رسول خدا ص درود 

كند و در شريعت مقرر است كه جمع ميان صاله و سالم بر  فرستد و براي او دعا مي مي

﴿فرمايد:  جايز است چون خداوند مي او                          

﴾.  :56(األحزاب.( 
 .»ايد بر او درود و سالم بفرستيد اي كساني كه ايمان آورده«

 نمايد. كند و براي آنها دعا و طلب رضوان مي بعد بر ابوبكر و عمر سالم مي
و دو رفيقش غالباً از اين صيغه  صبه هنگام سالم بر پيغمبر  معبداهللا بن عمر 

» سالم بر تو اي رسول خدا، سالم بر تو اي ابوبكر، سالم بر تو اي پدر«كرد.  تجاوز نمي
گشت. قابل توجه اينكه، زيارت قبور تنها براي مردان مشروع و جايز است، و  بعد برمي

لعنَ «راي زنان جايز نيست چون در حديث آمده است زيارت قبرها (هيچ قبري) ب

اراتُ  وَّ نَ النِّساءِ وَ الـْزَ بُورِ مِ جَ الـْمتخذينَ عليْها الـْقُ ُ دَ والرسُ ساجِ  .»مَ
سازند و  ي قبور و بر كساني كه مساجد روي آنها مي نفرين خدا بر زنان زيارت كننده

 كنند. آنها را چراغاني مي
و خواندن دعا در آنجا و  صاي نماز در مسجد رسول اهللا اما قصد مدينه، به نيت اد

ي مساجد جايز و مشروع است، براي مردان و زنان  امثال اين امور از اعمالي كه در همه
 مشروع و جايز است چون احاديث صحيحه در اين زمينه وجود دارد چنانچه گذشت.

بخواند و با  صبراي زاير سنت است نمازهاي پنجگانه را در مسجد رسول اهللا 
استفاده از فرصت فراهم شده ذكر و دعا و نماز سنت فراوان انجام دهد چون در اين 

 اعمال اجر فراوان وجود دارد.
ي شريفه نماز سنت فراوان بخواند زيرا در فضل آن  سنت است كه فرد زائر در روضه
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ْ «احاديث صحيح آمده است كه ذكرش رفت از جمله  ن مِ َ بَيْتِي وَ ياضِ ما بَنيْ نْ رِ ةٌ مِ ضَ وْ ي رَ ِ ربَ
َّةِ الـْ ن  ».جَ

 ي ميان منزل و منبرم باغي از باغهاي بهشت است. مكان و فاصله
اما نمازهاي واجب براي افراد زاير و غير زاير حكم ديگري دارد و آن اينكه بايد به 
سوي آن بشتابند و در حد توان سعي كنند در صف اول جاي بگيرند زيرا ثواب بيشتر در 

چه زودتر به مسجد آمدن و در جاي خود مستقر شدن است و ترغيب بر صف اول  هر
لَوْ يَعلمُ الناسُ ما يفِ النِداءِ « صدر احاديث صحيح آمده است مانند فرموده پيغمبر 

وا عليه مُ تَهَ ليهِ السْ وا عَ مُ تَهِ وا إالَّ أَنْ يَسْ دُ ْ جيَ فِ ثمَّ ملَ الصَّ  ه.يمتفق عل». وَ
تند در اذان و قرار گرفتن در صف اول چه ثوابي وجود دارد بعد دانس اگر مردم مي

 نمودند. يافتند، حتماً روي آن اقدام به قرعه كشي مي اي جز قرعه كشي نمي چاره
لُ «و خطاب به اصحاب فرمود:  ال يَزالُ الرجُ مْ وَ ليَأْتَمَّ بكمُ منْ بَعدكُ ، وَ وا يبِ مُوا فَأَمتِّ دُّ تَقَ

ال نِ الصّ رُ عَ رهُ اهللاُيتَأخَّ  مسلم.». ةِ حتّى يُؤخِّ
آيند به شما اقتدا كنند، و  به جلو بياييد به من اقتدا كنيد، و آنهايي كه بعد از شما مي

اندازد تا اينكه خداوند نيز، او را به تأخير خواهد  انسان هرچه بيشتر نماز را به تأخير مي
 انداخت.

ال «فرمود:  صكند كه رسول اهللا  روايت مي كابوداود به سند صحيح از عايشه 

فِّ  رُ عنِ الصَّ لُ يَتأخَّ ّارِ الـْيزالُ الرجُ هُ اهللاُ يفِ الن مِ حتّى يُؤخرَ  ».متقدِّ
رسد كه خداوند او را در آتش به  ماند تا به جاي مي مرد همواره از صف اول عقب مي

 تأخير خواهد انداخت (مهلت زمان طوالني در آن خواهد ماند).
فُّ «: فرمود به ثبوت رسيده كه به اصحابش مي صو از رسول اهللا  فونَ كَام تَصُ أَال تصّ

االـْ هبِّ ةُ عندَ رَ الئِكَ سولَ اهللاِ :قَالُوا .»مَ كيْفَ تصفُّ  !يا رَ : الـْوَ ا؟ قالَ هبِّ ْدَ رِ ن ةُ عِ ونَ «مالئكَ يُتِمُّ

فِ  ونَ يفِ الصَّ يَرتاصّ لَ وَ فُوفَ األُوَ  مسلم.». الصُ
شويد.  بندند به صف نمي چون مالئكه كه در خدمت پروردگارشان صف ميآيا هم
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شوند، فرمود: صف  عرض شد اي رسول اهللا مالئكه نزد پروردگارشان چگونه به صف مي
 شوند. كنند و در صف محكم به هم پيوسته مي اول را تمام مي

از  شوند، و غير آن مي صاحاديث در اين زمينه فراوانند و شامل مسجد رسول 
كرد و  به ثبوت رسيده كه ياران خود را به طرف راست صفها تشويق مي صپيغمبر 

معلوم است كه منظور از طرف راست صف در مسجد او مكاني است خارج از روضه با 
توجه به اين معلوم است كه، توجه كردن به صف اول و طرف راست صفوف مقدم بر 

و مكان (جهت اداي نماز در آنها) مقدم توجه به روضة شريفه است و محافظت بر اين د
بر محافظت بر نماز در روضه است و اين امر براي كسيكه در احاديث وارده در اين زمينه 

 تأمل ورزد بس روشن و واضح است.
 و توفيق تنها از سوي خدا.

حجرة (محل دفن  صهيچ احدي حق نـدارد بـه هنگام زيارت مسجـد رسول اهللا 
ح كند يا ببوسد يا به طواف آن برخيزد چون چنين اعمالي از ) را مسصرسول اهللا 

 سلف نقل نشده است بلكه بدعتي است منكر.
درخواست كند، يا  صهمچنين براي هيچ احدي جايز نيست حاجتي از رسول اهللا 

از وي بخواهد بالي از او دفع نمايد، يا مريضي شفا دهد يا ... چون چنين چيزهاي جز از 
شوند، و درخواست اين امور از مردگان شرك بخدا تلقي،  دي طلب نميخدا، از هيچ اح

گردد... و اين در حالي است كه دين اسالم بر دو  و عبادت براي غير خدا محسوب مي
 اصل بنا نهاده شده است.

 نبايد مورد پرستش واقع گردد. ـغير از خدا  ـهيچ احدي  -1
آنرا مشروع و جايز  صول عبادت خدا بايد طوري ادا شود كه خدا و رس -2
 اند. دانسته

 همين است.  »أشهد أن ال إله إالَّ اهللا وأنَّ حممداً رسول اهللا«و معناي شهادتين 
طلب كند. [مثل  صهمچنين براي هيچ احدي جايز نيست شفاعت را از رسول اهللا 

ده] چون اينكه بگويد: اي رسول اهللا، يا اي شيخ فالن، فالن كس يا چيز را شفيع من قرار 
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فرمايد:  شود، چنانكه خداوند متعال مي شفاعت ملك خدا است، و جز از او خواسته نمي

﴿          ﴾.  :44(الزمر.( 

 ي انواع و اقسامش تنها مخصوص خداوند است. بگو شفاعت با همه
َّ نَبِيِّ «پس بايد به هنگام شفاعت خواهي بگويي:  عْ يفِ فِّ مَّ شَ تَك اَلَّلهُ ّ مَالئِكَ عْ يفِ فِّ مَّ شَ ، اَلَّلهُ كَ

بادَكَ  عِ َّ أَفْراطِيالـْوَ عْ يفِ فِّ مَّ شَ ، اللَّهُ نِنيَ مِ ؤْ  ».مُ
هاي خود را در   مالئكه ،پيغمبرت را در حق من شفيع قرار بده، خداوندا ،خداوندا«

يعات و ضا ،حق من شفيع قرار بده، بندگان مؤمنت را در حق من شفيع قرار بده، خداوندا
 .»نوزادهاي از دست رفته را شفيع من قرار بده

شود نه شفاعت نه غير آن،  و اما مردگان: بهيچ وجه چيزي از ايشان درخواست نمي
خواه پيغمبران باشند يا غير پيغمبران، چون اين عمل مشروع نيست و عمل اموات و 

 مردگان قطع گرديده مگر در مواردي كه شرع استثنا كرده است.
إذا «فرمود:  صآمده است كه پيغمبر  سر صحيح مسلم به روايت از ابوهريره و د

عُو لَهُ  لَدٍ صالِحٍ يَدْ عُ بِهِ أوْ وَ ، أوْ علمٍ يُنتَفَ دقَةٍ جاريةٍ : صَ طَعَ عملُهُ إالَّ منْ ثَالثٍ مَ انْقَ =».ماتَ ابنُ آَدَ
ي جاريه،  گردد مگر در سه مورد، صدقه اگر فرزند آدم از دنيا رفت عملش قطع مي

 كند. يابد و فرزند صالح كه براي او دعا مي علمي كه نفعش ادامه مي
تنها در زمان حيات مبارك او و در روز قيامت جايز  صطلب شفاعت از پيغمبر 

ي  تواند از خداوند بخواهد خواسته است. چون در اين دو حالت بر آن قدرت دارد و مي
نيست بلكه براي پيغمبر و  صوص رسول اهللا او را برآورد، در دنيا معلوم است و مخص

تواند به برادر مسلمان خود بگويد در مورد فالن چيز و  غير او عموميت دارد، مسلمان مي
تواند خواسته  فالن چيز نزد خداوند برايم شفاعت كن (يعني برايم دعا كن) و شخص مي

شيئي خواسته شده او را از خدا بخواهد و براي برادرش شفاعت كند اما به شرطي كه 
 جزو مسائلي باشد كه خداوند آنها را مباح كرده است.

اما در روز قيامت هيچ احدي حـق شـفاعت نـدارد مگـر بـه اذن خداونـد چنانكـه        
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 ﴿فرمايد:  مي               ﴾. 255: ة(البقر.( 

 ي او. مگر به اذن و اجازهدهد] نزد او شفاعت كند  چه كسي (بخود جرئت مي
ي آن با حال انسان قبل از  و اما حالت مرگ: مرگ يك حالت ويژه است كه مقايسه

مرگ، و با حالت بعد از زنده شدن جايز نيست چون در حالت مرگ عمل فرد مقطوع 
است و شخص در گرو اعمال خويش است، مگر در چند مورد كه شارع آنها را مستثني 

شوند، اما معلوم است كه  رسانند و قطع نمي مرگ نيز مرده را سود مي فرموده كه بعد از
طلب شفاعت از مردگان جزو مستثنيات شارع نيست، و ملحق نمودنش به اين موارد 

بعد از مرگ، و در حيات  صباشد. البته هيچ شكي در اين نيست كه رسول  جايز نمي
ت، اما اين حيات از جنس حيات برزخي هم، از حياتي برتر از حيات شهدا برخوردار اس

قبل از مرگ و بعد از زنده شدن نيست، حياتي است كه حقيقت و كيفيت آن را جز 
دٍ «داند از اين روست كه در حديث شريف آمده است:  خداوند هيچ احدي نمي نْ أحَ ما مِ

ال لَيْهِ السّ دَّ عَ تَى أرُ ي حَ وحِ َّ رُ يلَ دَّ اهللاُ عَ َّ إالَّ رَ يلَ لِّمُ عَ  ».مَ يُسَ
كند مگر اينكه خداوند متعال روح مرا به سوي (جسم)  هيچ احدي بر من سالم نمي

 گرداند تا جواب سالم او را بدهم. باز مي
مرده است و روحش از بدنش  صكند كه رسول اهللا  اين حديث بوضوح داللت مي

سنت شود، نصوص دال بر مرگ او در قرآن و  جدا شده، اما روحش به بدن بازگردانده مي
معلوم و امري است متفق عليه ميان اهل علم. امـا ايـن امـر مـانع از حيـات برزخـي او       

شود در قرآن كريم آمده است  شود چنانكه مرگ شهيد مانع از حيات برزخي او نمي نمي

﴿                                      ﴾.  :ــران (آل عمــ

169.( 
اند، بلكه آنها زنده هستند و نزد  اند مرده گمان مبر آنهايي را كه در راه خدا كشته شده

 شوند. پروردگارشان روزي داده مي
بدين سبب سخن در اين زمينه را بسط داديم چون نياز بدان فراوان است و افراد 

نمايند.  شوند، و دعوت به شرك و عبادت مردها مي يبسياري از اين باب در اشتباه واقع م
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از خداوند متعال خواهانيم ما و جميع مسلمانان را از هر چه مخالف شرع است محفوظ 
 نمايد. واهللا اعلم.

دهند مانند بلند كردن صدا و طول دادن قيام در  اما آنچه كه برخي از زائران انجام مي
چون خداوند متعال مسلمانان را از بانگ  خالف شرع است، صكنار قبر رسول اهللا 

بلند كردن منع فرموده است و به آنها  صبرآوردن، و صدا را فوق صداي رسول اهللا 
 دهد صداي خود را در حضور او پايين آورند. دستور مي

﴿ فرمايد: خـداوند متعال مي                               

                      

               ﴾.  

 ).3- 2(الحجرات: 

ايد صداي خود را بلندتر از صداي پيغمبر در نياوريد و به  اي كساني كه ايمان آورده«
تندي با وي حرف نزنيد مانند حرف زدن برخي از شما با برخي، نكند اعمالتان هدر رود 

آورند كساني  پايين مي صود را نزد رسول اهللا و شما متوجه نشويد. آنهاييكه صداي خ
هستند كه خداوند دلهاي آنان را براي تقوا امتحان كرده است براي ايشان هست مغفرت 

 .»و اجري بس بزرگ
ي مطهره و تكرار سالم در كنار آن،  و اما نهي از طول دادن ايستادن در كنار روضه
شود  مي صاصوات در كنار قبر او باعث ازدحام جمعيت و كثرت سر و صدا و ارتفاع 

و اين امر مخالف روشي است كه خداوند براي مسلمانان در آيات گذشته بيان داشته 
ي احترام است، لذا براي مسلمان جايز  است، زيرا او در حال مرگ و زنده بودن شايسته

 نيست در كنار قبر او عملي انجام دهد كه مخالف ادب اسالمي تلقي شود.
دهند مانند دعا در كنار قبر و رو به آن، و دست بلند  رخي از زائران انجام ميآنچه كه ب

كردن بهنگام دعا، خالف عملكرد سلف صالح، اصحاب و پيروان به نيكوي ايشان است 
َّةِ «فرموده است:  صرود. رسول اهللا  بلكه جزو بدعت بشمار مي ن سُ َّتِي وَ ن مْ بِسُ لَيْكُ عَ
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يْنِ الـْ دِ اشِ لَفاءِ الرّ ثاتِ الـْ خُ َدَ حمُ إيّاكمْ وَ ، وَ ذِ ليْها بِالنَّواجِ وا عَ عضّ ا، وَ كُوا هبِ َسَّ ي، متَ دِ نْ بَعْ يِنيَ مِ دِ هْ مَ

اللَةٌ  ةٍ ضَ لُ بِدعَ ، وكُ ةً ْدثةٍ بِدعَ لَّ حمُ  ح.يباسناد صح يأخرجه أبوداود والنسائ». األمُورِ فَإِنَّ كُ
را پيروي كنيد، با بر شماست سنت من و سنت خلفاي راشدين مهديين پس از م«

دارم زيرا هر محدثي  دندان بر آن گاز بگيريد و شما را از امور محدثه (بدعتها) برحذر مي
وَ «فرمايد:  و مي .»بدعت، و هر بدعتي گمراهي است ْهُ فَهُ ن نا هذا ما لَيْسَ مِ رِ ثَ يفِ أمْ دَ نْ أحْ مَ

دٌّ   بخاری و مسلم. » رَ
تي) بيافريند كه از آن نيست آن چيز مردود هر كسي در امر ما اين (دين) چيزي (بدع

 است.
دٌّ «و در روايت ديگري از مسلم آمده است:  وَ رَ نا فَهُ رُ ليهِ أمْ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ هر  »مَ

 كس عملي انجام دهد كه امر ما بر آن نباشد، آن عمل مردود است.
 صسول اهللا مردي را در كنار قبر ر معلي بن حسين موسوم به زين العابدين 

مشاهده كرد كه مشغول دعا بود او را از اين عمل بازداشت و گفت: گوش كن حديثي را 
شنيده است  صبرايت بازگو كنم كه آنرا از پدرم او هم از جدم. او هم از رسول اهللا 

َّ «فرمود:  صرسول اهللا  يلَ لُّوا عَ صَ مْ قُبُوراً، وَ ال بُيُوتَكُ يداً، وَ ي عِ ِ وا قَربْ ذُ مُ ال تَتَّخِ لِيَمكُ ، فَإِنَّ تَسْ

ْتُمْ  ن نِي أَيْنَام كُ  ».ث املختارهياألحاد«تابه ك يف أخرجه احلافظ حممد بن عبدالواحد املقديس». يَبْلُغُ
هاي  ى يا پى به زيارت گرفته شود) مگيريد، و خانهپقبر مرا بعنوان عيد (مكاني كه 

تيد، كه هر جا باشيد درود شما به خود را به قبر تبديل نكنيد، و بر من درود و سالم بفرس
 من خواهد رسيد.

دهند مانند قرار  انجام مي صآنچه برخي از زائران به هنگام اداي سالم بر رسول اهللا 
دادن دست راست بر چپ روي سينه، يا زير آن مانند حالت نماز خواندن، اين هيئت 

هنگام سالم بر بزرگان  بهنگام سالم بر او جايز نيست، و همچنين اداي چنين حركاتي به
نماياند كه  باشد، چون شكل و هيئت ذلت وخضوع و عبادت را مي و پادشاهان جايز نمي

به نقل از علما بر » فتح الباري«در  :جز براي خدا جايز نيست. چنانكه حافظ ابن حجر 



   

 19 آنچه از مساجد مدينه زيارت آن جايز و غير جايز استبيان 
 

اين مطلب تأكيد ورزيده است، و اين مطلب براي اهل تأمل و دقت واضح و روشن 
ف او تبعيت از هدايت سلف صالح بوده است. ليكن كسيكه تحت تأثير است، و هد

تعصب و پيروي از هوا و تقليد كوركورانه، و سوءظن نسبت به دعوتگران به سوي روش 
سلف صالح، واقع شود. از خداوند خواهانيم او را هدايت و توفيق عنايت كند و ايثار حق 

او (سبحانه وتعالي) بهترين كسي است كه  بر او را براي او و خودمان خواهانيم چرا كه
 بايد از او درخواست شود.

از  صدهند مانند اداي سالم بر سول اهللا  همچنين آنچه برخي از انسانها انجام مي
ي اينها داخل بدعت و مستحدثات است،  دور، و تحريك لبها به هنگام سالم و دعا، همه

بيفزايد كه خداوند بدان اجازه نداده  و هيچ مسلماني حق ندارد چيزي را بر دين خويش
است، و در صورت افزون آن، از جفا و خيانت نزديكتر است تا مواالت و صفا. امام 

ي  آخر اين امت تنها بوسيله«يد گو اين اعمال و امثال آنرا انكار كرده و مي :مالك 
 ».شود كه ابتدا و اول آن بدان اصالح شده است چيزي اصالح مي
وشن و معلوم است اينكه، سير و حركت بر برنامه پيغمبر و خلفاي و آنچه كه ر

راشدين و اصحاب بزرگوار و تابعين به احسان آنان باعث اصالح اين امت گشت. هم 
 اكنون نيز اصالح حال امت در گرو حركت بر اين راه و تمسك به آن است.
يا و آخرت، خداوند مسلمانان را بسوي چيزي كه سعادت و عزت و نجاتشان در دن

 در آن است هدايت و توفيق بدهد، او كريم و بخشنده است.

 آگهي
آيد،  واجب نيست، و يكي از شروط (صحت) حج به حساب نمي صزيارت قبر پيغمبر 

اند، بلكه زيارت آن براي كسيكه به  چنانكه بعضي از افراد عوام و شبه عوام چنين پنداشته
 سكونتش نزديك آن باشد سنت است. آمده باشد يا محل صزيارت مسجد النبي 

اما كسيكه در مكاني دور از مدينه سكونت دارد حق تهيه وسايل سفر بقصد زيارت 
قبر را ندارد. بلكه سنت است بقصد زيارت مسجد شريف وسايل سفر آماده كند، و ضمن 
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و دو رفيقش اقدام كند، چون در صحيحين  صزيارت مسجد، به زيارت قبر پيغمبر 
حالُ إالَّ إِىل ثَالثِ «فرموده:  صمسلم) آمده است كه رسول اهللا  (بخاري و دُّ الرِّ ال تُشَ

 : دَ دُ الـْمَساجِ جِ سْ ي هذا وَ الـْمَ دِ جِ سْ مَ رامُ وَ دِ األَقْىصالـْحَ جِ سْ  ».مَ
شود مگر به سوي سه مسجد، مسجدالحرام و  وسايل سفر به قصد زيارت تهيه نمي«

 .»مسجد من و مسجد األقصي
بود، قطعاً امت را  دارك گرفتن به قصد زيارت قبر او و ساير اشخاص جايز ميو اگر ت

داد چون معلوم است كه  كرد، و فضل آن را به آنها تذكر مي بسوي آن راهنما و هدايت مي
ي آنها بيشتر از  ناصحترين مردم، و عالمترين آنها به خدا بود و از همه صرسول اهللا 

خود را بصورت آشكار و روشن ابالغ كرد، و امت را مأموريت  صترسيد، او  خدا مي
ي بديها برحذر داشت. چرا چنين نباشد در حاليكه  به سوي همه نيكيها دعوت، و از كليه

او امت را از تدارك گرفتن جهت زيارت بسوي غير مساجد سه گانه منع كرده و فرموده 
مُ قُ «است:  ال بُيُوتَكُ يداً وَ ي عِ ِ وا قَربْ ذُ ْتُمْ ال تَتَخِّ ن يْثُ كُ نِي حَ مُ تَبْلُغُ التَكُ َّ فَإِنَّ صَ يلَ لُّوا عَ صَ  ».بُوراً وَ

هاي خود را به قبر تبديل نكنيد و بر  قبر مرا به [محل برگزاري] عيد نگيريد و خانه
 رسد در هر جا باشيد. من درود بفرستيد، درود شما به من مي

منجر به، به  صاهللا  قول به مشروع بودن تدارك گرفتن براي زيارت قبر رسول
شود.  ما را از آن منع كرده مي صعيدي گرفتن آن، و واقع شدن محذوري كه رسول اهللا 

از آن خوف داشته است مانند مبالغه در شأن او، و بسياري  صمحذوري كه رسول اهللا 
از مردم به سبب تدارك گرفتن براي سفر به زيارت قبر او گرفتار اين محذور گشته و 

 اند. كه در واقع ممنوع و بدعت است. صد زيارت قبر او را مشروع دانستهسفر به ق
شود ـ كه گويا تدارك سفر  اما احاديثي كه در اين باب روايت و بدانها احتجاج مي

بلكه  ـجايز است ـ. احاديثي هستند از نظر سند ضعيف  صبقصد زيارت قبر پيغمبر 
هقي و ابن حجر و غير اينها بر ضعف اند ـ و حافظان حديث چون دارقطني و بي موضوع

ي دال بر تحريم تدارك براي زيارت  اند. لذا معارضه احاديث صحيحه آنها تأكيد ورزيده
 ي اين روايتهاي جعلي و ضعيف صحيح نيست. قبور بوسيله



 
 
 

 خوانندة بزرگوار

ا را كنيم تا آنه اي از اين روايات جعلي را ذكر مي اينك به قصد اطالع و آگهي شما گوشه
 بشناسي و از استدالل بدانها خودداري ورزي.

 (من حج ومل يزرين فقد جفاين). -1
 .»هر كسي حج كند و به زيارت من نيايد در حق من جفا كرده است«
 )من زارين بعد ممايت فكأنام زارين يف حيايت(. -2
كسيكه مرا بعد از مرگم زيارت كند مانند اين است كه در حال حيات مرا زيارت «

 .»كرده باشد
 (من زارين وزار أيب إبراهيم يف عام واحد ضمنت له عىل اهللا اجلنة). -3
كسيكه من و پدرم ابراهيم را در يك سال زيارت كند بهشت را براي وي بر خدا «

 .»تضمين خواهم كرد
 ).يوجبت له شفاعت ي(من زار قرب -4
 .»هر كس قبر مرا زيارت كند شفاعت من براي او واجب خواهد شد«

 اند. به ثبوت نرسيده صهيچ يك از اين احاديث و امثال آنها از رسول اهللا 
حافظ ابن حجر در كتاب (التلخيص) بعد از ذكر اكثر اين روايات گويد: راههاي 

 ي اين احاديث ضعيف است. ورود همه
 حافظ عقيلي گويد: در اين باب حديث صحيحي وجود ندارد.

ي اين احاديث موضوع هستند،  عيت گفته است همهبه قاط :شيخ االسالم ابن تيميه 
و معلوم است كه او از نظر وسعت علم و اطالع و حافظ بودن از چه جايگاهي برخوردار 

 بوده و در چه مكاني قرار داشته است.
رسيد قطعا اصحاب بزرگوار در عمل بدان بر  و اگر يكي از اين احاديث به ثبوت مي

نمودند و به سوي آن دعوت  اي امت توضيح و تبيين ميگرفتند و آنرا بر ما پيشي مي
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كردند زيرا آنها بعد از پيغمبران بهترين انسانها و عالمترين آنها به حدود خدا و شرع او  مي
اند. با اين وصف از هيچ يك از آنها  بوده، و ناصحترين آنها براي مخلوقات خدا بوده
روع بودن آن است و اگر فرضاً يكي از چنين عملي نقل نشده است و اين دليل بر غير مش

رسيد حمل بر زيارت مشروع ـ كه تدارك در آن وجود  آنها از نظر صحت به ثبوت مي
 شد تا ميان احاديث وارده جمع و توفيق بوجود آيد. واهللا سبحانه وتعالى أعلم. ندارد ـ مي



 
 
 

 عيارت مسجد قبا و بقيفصلي: در استحباب ز

رود سنت است به زيارت مسجد قبا برود و در آن نماز  نه ميكه به زيارت مدي براي كسي
َّبِيُّ «آمده است گويد:  مبخواند چون در صحيحين بنقل از ابن عمر  دَ  كانَ الن جِ سْ ورُ مَ يَزُ

 ِ تَنيْ عَ كْ يلِّ فِيهِ رَ يُصَ يًا وَ ماشِ  ».قُباءَ راكِبًا وَ
 خواند. ن نماز ميكرد و در آ مسجد قبا را سوار و پياده زيارت مي صرسول اهللا 

رَ يفِ بَيتهِ ثمَّ أتَى مَسجدَ قُباءَ «فرموده:  صگويد: رسول اهللا  سسهل بن حنيف  منْ تَطهَّ

مرةٍ  رِ عُ أَجْ الةً كانَ لهُ كَ  ».فَصىلَّ فَيهِ صَ
ي خويش وضو بگيرد بعد به مسجد قبا بيايد و در آن نمازي بخواند  كسيكه در خانه«

 .»ش خواهد بوداجري مانند اجر يك عمره براي
براي زيارت كننده سنت است كه به زيارت قبرهاي بقيع و قبور شهدا و قبر حمزه 

كرد رسول اهللا  رفت و براي آنها دعا مي به زيارت آنها مي صبرود، چون پيغمبر  ن
ةَ «فرمايد:  مي ص رَ ركمْ اآلخِ كِّ ا تُذَ بُورَ فَإهنَّ وا القُ ورُ را به زيارت قبرها برويد زي« مسلم.». زُ

 .»آورد زيارت آنها قيامت را به ياد شما مي
 د كه به هنگام زيارت قبور بگويند:دا مي اصحاب بزرگوار را تعليم  صرسول اهللا 

نْ « يارِ مِ لَ الدِّ مْ أهْ لَيْكُ المُ عَ نِنيَ وَ الـْاَلسَّ مِ ؤْ أَلُ اهللاَ الـْمُ قُونَ نَسْ مْ الحِ إِنّا إن شاءَ اهللاُ بِكُ نيَ وَ لِمِ سْ مُ

مُ لَنا وَ   أخرجه مسلم من حديث سليامن بن بريده عن أبيه.. »عافِيَةَ الـْلَكُ
داران و مسلمانان، و ما إن شاء اهللا به شما  سالم بر شما اهل مملكت و ديار، از ايمان«

 .»پيوست خواهيم شد عافيت را براي خودمان و شما از خداوند خواهانيم
از كنار گورستان مدينه عبور  ص كند كه رسول اهللا نقل مي مترمذي از ابن عباس 

لَ «كرد رو به آنها ايستاد و گفت  مُ يَا أَهْ لَيكُ المُ عَ نا الـْاَلسَّ لَفُ مْ أَنْتُمْ سَ لَكُ ر اهللاُ لَنا وَ فِ بُورِ يَغْ قُ

نُ بِاألَثَرِ  نَحْ  ».وَ
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سالم بر شما اي اهل گورستان خداوند ما و شما را ببخشد، شما پيشينيان ما، و ما به «
 ».شمادنبال 

از اين احاديث معلوم است كه زيارت شرعي قبور آن است كه به قصد يادآوري 
 قيامت و احسان به مردگان رساندن، و دعا براي آنها و ترحم بر آنها باشد.

زيارت قبرها بقصد دعا نزد آنها (يا از آنها) و زانو زدن در مقابل آنان و خواستن 
مقام آنها را واسطه قرار دادن و ... بدعت، و از نيازها و شفاي امراض از آنان و جاه و 

اند. بلكه اين نوع  منكرات، و خدا و پيغمبر آنرا جايز ندانسته و سلف صالح انجامش نداده
از آن نهي فرموده است. آنجا كه گويد:  صزيارت جزو هجري است كه رسول اهللا 

وا « ورُ راً الـْزُ جْ لُوا هَ الَ تقَوُ ، وَ بُورَ  ».قُ
 .»قبرها برويد ولي از سخنان زننده خودداري ورزيد به زيارت«

اند  ي اين امور در بدعت بودن مجتمع هستند اما با هم مساوي نيستند بعضي بدعت همه
ولي شرك نيستند، مانند دعا و نيايش از خداوند در كنار قبرها، و طلب امور از خدا بحق 

عالوه بر بدعت شرك اكبر تلقي  مردگان و جاه آنها و امثال اينها. و برخي از آنها هم
 شوند مانند دعا از مردگان و استعانه از ايشان و امثال اين امور. مي

بيان اين امور بصورت مفصل قبالً توضيح داده شد، پس آگاه باش و بر حذر باش 
(اي برادر مسلمان) و از پروردگارت توفيق هدايت بسوي حق بخواه، چون تنها او 

دهنده است، و هيچ خدايي جز او، و پروردگاري سواي او وجود  هدايت كننده و توفيق
 ندارد.

 اين مطلبي بود كه خواستيم آن را امال كنيم.
وصىل اهللا وسلم عىل عبده ورسوله وخريته من خلقه حممد وعىل آله وأصحابه،  احلمد هللا أوالً وآخراً.

 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
 


