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  .ق.هـ27/6/1418ي  صادره در مورخه) 19729(فتواي شماره

ý–Ûaë@ê†yë@
†à§a@ñÜÇ@âý�Ûaëó@ü@åß@�ã@ê†ÈiN@†ÈiëZ@ @
ع پاسخ . ا. لجنة دائمي افتا و بحثهاي علمي سؤالي دريافت كرد كه مستفتي بنام م

مورخه  1837ي  خواسته بود، فتواي ياد شده به شماره] عربستان[ آنرا از مفتي كل

  .بود و اينك عين سؤال، كه جواب آنرا از حضرتعالي خواهانم 30/3/1418

  

آيد تا در مسجد  ي منوره مي حكم شريعت اسالمي در مورد كسيكه به مدينه -1

تين، و مسجد جمعه، و مسجد قبل ،بعد به مسجد قبا. ي نماز بپردازد شريف نبوي به اقامه

و غير اينها از ) �مسجد الغمامه، و مسجد الصديق، و مسجد علي (و مساجد المصلي 

رود و در آنها دو  مي) اند مساجدي كه بعنوان آثار صدر اسالم برجاي مانده(مساجد اثري 

  آيا اين كار براي او جايز است؟. خواند ركعت نماز تحيه المسجد مي

ي  شمارد تا به بقيه ارت مسجد نبوي فرصت را غنيمت ميفرد زائر بعد از زي -2

مساجد اثري برود به نيت اينكه از تاريخ سلف صالح اطالع حاصل كند و در آن تأمل 

جات ديده بپردازد و از اماكن تاريخي  بورزد و عمالً به تطبيق آنچه در كتب و نوشته

لطفاً بفرماييد . حاصل كند انصار اطالع] اماكن[از ... محل غزوات و مساكن قبايل و 

  حكم اين اعمال چگونه است؟

  .لجنه افتا بعد از تحقيق پيرامون اين مطلب، چنين جواب داد

  .جواب اين دو سؤال، مقتضي بيان و تفصيل آتي است
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ي منوره ـ خداوند آن را حفظ و محروس بدارد ـ بر  مساجد موجود در مدينه -1

  .چند نوع هستند

ه فضل بخصوصي براي آنها ذكر شده است اين نوع، دو مسجدهاي ك: نوع اول

  .مسجد بيش نيستند

‰�î: فرمايـد  كه به طريق اولي حكم اين آيـه كـه خداونـد مـي    : مسجدالنبي -1 Éf ó¡ yϑ ©9 

}§ Å c™ é& ’ n? tã 3“ uθ ø) −G9 $# ô ÏΒ ÉΑ ¨ρ r& BΘ öθ tƒ ‘, ym r& β r& tΠθ à) s? Ïµ‹ Ïù 4 Ïµ‹ Ïù ×Α% y` Í‘ šχθ ™7 Ït ä† 

β r& (#ρ ã� £γ sÜ tG tƒ 4 ª! $# uρ �= Ït ä† š Ì� Î dγ ©Ü ßϑ ø9  .بر اين مسجد انطباق دارد ).108 :التوبه(� � #$

تر است كه تو در  بر پرهيزگاري بنا نهاده شده شايسته) از ابتدا(گمان مسجدي كه  بي

آن اقامت گزيني، در آن مرداني وجود دارند كه دوست دارند خود را پاك و پاكيزه 

  .دارندگان را دوست داردگردانند و خداوند خود پاكيزه نگه

ي اسباب سفر جهت زيارت آن  مسجد النبي دومين مسجدي است كه اجازة تهيه

داده شده است، چنانكه اين مطلب در سنت به ثبوت رسيده، همچنان در سنت صحيح و 

صريح آمده كه ثواب يك نماز در مسجد النبي معادل هزار نماز در ساير مساجد ـ بجز 

  .مسجدالحرام ـ است

‰�î: دومي مسجد قباء است در مدح آن در قرآن آمده Éf ó¡ yϑ ©9 }§ Åc™ é& ’ n?tã 

3“uθ ø) −G9$#�� مسجدي كه از اساس بر پرهيزگاري بنا نهاده شده است.  

�•Dý: �از رسول اهللا  �اسيد بن ظهير انصاري ز اñ@¿@@õbjÓ@†v�ß×ŠàÈñC  ثواب

  .)ي وابن ماجه وغيرهماالترمذ( .»يك نماز در مسجد قبا مثل ثواب يك عمره است
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@DčÏ: �از رسول اهللا  �از سهل بن حنيف  flŠŞèİm@ žåßï@fliî@ ŞáŽq@ čéncflmó@@õbj8Ó@ fl†v�flß

9Ü–:Ïó@:Ïîý•@čé;ñ@×@ŽéÛ@flæbcflŠžàŽÇ@ŽŠuđñCN@Iöb�äÛaë@†»cï@@éubß@åiaëêCËë@éubß@åia@‹a@ÅÐÛëNH@ @

زي در آن ي خويش وضو بگيرد بعد به مسجد قبا بيايد و نما هر كس در خانه

  .بخواند همچون اين است كه يك عمره انجام داده باشد

ساير مساجد مسلمانان واقع در مدينه، اين مساجد همچون بقيه مساجداند : نوع دوم

  .و از فضل خاصي برخوردار نيستند

در آن  � اهللامسجدي بنا شده در جهتي يا مكاني كه ثابت شده رسول : نوع سوم

 � اهللايا اينكه مسجد در عين مكان نماز رسول . است جهت و مكان نماز خوانده

در آنجا نماز عيد  �واقع 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  �و نسبت داده شده به عصر رسـول اهللا   مساجد بدعتي مستحدثه،: نوع چهارم

انـد، ماننـد    عصر خلفاي راشدين، كه امروزه به مزار تبديل شده و قداست خاصي يافتـه 

مساجد هفتگانه، و مسجدى در كوه اُحد و غير اينهـا، ايـن مسـاجد اصـلي در شـريعت      

بلكـه   درسـت نيسـت،  ... مطهر اسالمي ندارند و قصد آنها به منظور عبادت و زيارت و 

بدعت است چرا كه اصل شرعي بر اين است كه جز خدا را پرسـتش نكنـيم، و عبـادت    

خدا را جز به روشي كه خود دستور فرموده و مقرر نموده انجام ندهيم، آنهم طبق آنچـه  

آمده است براي اين مطلب هم مراجعه به قرآن و سنت و كـالم   �بر زبان رسول اهللا 

دريافت كرده و به  �ى كه اين دين را از رسول اهللا سلف صالح امت، الزم است آنهاي
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اند و امر پيغمبر مژده دهنده و بيم دهنده را  و ما را از بدعت برحذر داشته  ما ابالغ نموده

   D:Û@;ýflàflÇ@flÝčàflÇ@žåflßžî:ÜflÇ@flJžî@čé:cĞ…fl‰@flìŽè:Ï@bãŽŠžßCQN: فرمايد جاي آورده كه مي به

D@žåflß:cfl†žyčÏ@fltï@:cbß@afl̂در روايت ديگري آمده  ç@bãSŠžß@:ÛžîĞ…fl‰@flìŽè:Ï@Žéžäčß@flJCRN   

D:ÜflÇžî8ØčnŞäfl�či@ŽáLï@ŞäŽWflëčò@č†č‘aŞŠÛa@čõbÐ:ÜŽ‚[Ûaíč†žÈfli@žåčß@flåLð@:ÜflÇ@aìşšflÇžîč̂و فرموده  čuaìŞäÛbči@bèL@
flëSgČíb8×8þa@čpbqfl†flzŽßflë@žáS‰ìŽßL@:ÏSh@Şæ8×flqfl†žzŽß@ŞÝđò@flÇž†čiLò@flë8×flÇž†či@ŞÝđò@:Ûýfl™òCSN   

Dfl̂: و فرموده Ü9Ûbči@ažëfl†fln[Óažíč†žÈfli@žåčß@SåðZ@:cčiï@fli[ØhŠL@flŠflàŽÇflëCTN   

رسول اهللا در جواب خواسته كسانيكه از وي خواستند درختي برايشان قرار دهد تـا  

 :هاي خود را بر آن آويزان كنند فرمود بدان تبرك بجويند و اسلحه

 D@8
:a:c[×ş�Ûa@bèŞãSg@LŽŠfljŽåfläL@č̂ 9Ûaflë@žáŽn[Ü8Óð@@jč�[Ðflãï@či@jflî@čêč†:×@@@@ìjŽäfli@žoj:ÛbÓ@bjàSg@čöaŠjžWî@jWìŽàčÛ@flÝó@

�≅yè ô_ $# !$ uΖ ©9 $ Yγ≈ s9Î) $ yϑ x. óΟ ßγs9 ×π yγÏ9# u� 5
 zא���א��W١٣٨x.   

@D[Ûa@čo:ÓflŠfln[ÏaflîÜflÇ@Ž…ìŽèó@Sgfl†žyô@@čÈžjjflWflëfĺ@j:ÓžŠčÏ@;ò@@fl‰bj–ŞäÛa@oj:ÓflŠfln[Ïaflë@Lô@@j:ÜflÇó :نـدو فرمود
flnžäqžîčÈžjflWë@Såfĺ:ÓžŠčÏ@đò@ç@ŽÖSŠfln[ÐflnflWflëja@čêč̂8þŞßò@:ÜflÇó@@@žÈčjjžWflë@đtýjflqfĺ@j:ÓžŠčÏ@ò@8×@@jčÏ@bjèoÜï@@@S‰bjČäÛa9üg@

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

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

نيد آن را با دندان بگيريد و شما را از بر شما است از سنت من و سنت خلفاي راشدين پس از من پيروي ك -3

 .دارم چرا كه هر محدثي بدعت و هر بدعتي گمراهي است امور محدثه و بدعت برحذر مي

 .به دو نفر بعد از من ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و آنها را الگو قرار دهيد -4

فتيد كه قوم بني اسرائيل اين همان سنت گذشتگان است قسم به آنكس كه جانم در دست اوست چيزي را گ -5

 .»خداياني براي ما قرار بده چنانكه براي آنها خداياني است«به موسي گفتند 
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  čyaëj†ñčÓ@LîflÝZ@flßjčç@žåï@íŽWfl‰@bjč
a@flÞì_@@flÞbj:Ó@ZD@@žåjflß@j×@jÜflÇ@flæbó@@@@bjß@SÝjžrčß:c@:ÜflÇ@bjã@jžî[Ûa@čé@jflî@flâžì
flë:cčibzž•ïCQN@ @

عمرو : گويد �به نقل از ابن مسعود  9ص » النهي عنهاالبدع و«ابن وضاح در كتاب 

عبداهللا دستور داد اين . بن عتبه و تني چند از يارانش مسجدي در پشت كوفه بنا نهادند

شوند و  بعد خبر يافت كه آنها در قسمتي از مسجد كوفه جمع مي. مسجد ويران شود

عبا يا جامعه كاله (برنس . گويند دهند، تهليل و تكبير مي تسبيحات مخصوصي انجام مي

گويند برنس را از سر خود  را پوشيد و به ميان جمع آنان رفت وقتي فهميد چه مي) دار

پيشي  �برداشت و گفت من ابوعبدالرحمن هستم آيا شما در علم از ياران پيغمبر 

ي ايد؟ آري نامبرده و غير او مردم را از بدعت آفرين ايد، يا ظالمانه بدعتي آفريده گرفته

  .اند ها را به پيروي از روش سلف دعوت كرده برحذر داشته و آن

بيعت «زير آن از يارانش در  � اهللادرختي را كه رسول  �مشهور است كه عمر 

و وقتى ديد كه برخي از اصحاب به زير آن . بيعت گرفته بود قطع كرد» الرضوان

در مكاني كه رسول اهللا روند  روند؟ عرض شد، مي پرسيد اين مردم به كجا مي. روند مي

: خشمگين شد و گفت. خوانند در راه رفتن به حج در آنجا نماز خوانده نماز مي �

اقوام قبل از شما تنها بدين علت گرفتار هالكت شدند كه بدنبال آثار پيغمبرانشان 

  .گشتند مي

                                                 
فرقه تقسيم  73گروه تقسيم گشتند اين امت نيز به  72فرقه متفرق شدند، مسيحيها نيز به  71يهوديان به  -1

: اين فرقه كدام است؟ فرمود اهللاخواهند گشت همگي در آتش جهنم هستند جز يك فرقه، عرض شد اي رسول 

 .گروهي كه من و يارانم امروز بر آن هستيم
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معلوم است كه هدف از بناي مساجد جمع نمودن مردم در آنها بقصد عبادت است 

نوع اجتماعي در شريعت مطلوب و پسنديده است، اما وجود مساجد سبعه در و اين 

ي افتراق ـ كه با مقاصد شريعت  بخشد بلكه وسيله يك مكان اين مقصد را تحقق نمي

منافات دارد ـ است همچون مساجدي بقصد ايجاد اجتماع ميان مسلمانان بوجود 

ي  قصد تبرك جستن از آنها بوسيلهتنها به . اند، چون خيلي به همديگر نزديكند نيامده

  .اند و اين امر بدعتي آشكار است نماز و دعا در آنها، تأسيس گرديده

هيچ سند تاريخي ندارد بلكه ابن » مساجد سبعه«و اما نامگذاري اين مساجد بنام 

زباله اولين كسي بوده كه نام مسجد الفتح را بر زبان آورده است او هم نزد رجال حديث 

بعد از او ابن شبه تاريخ . ي دوم فوت كرده مشهور است كه در آخر صدهبه كذاب 

نويس، اين نام را ذكر كرده است، و معلوم است كه تاريخ نويسان اهتمام چنداني به سند 

اند و به آنان رسيده  دهند، تنها آنچه را كه شنيده كنند نمي و صحت حوادثي كه ذكر مي

چنانچه ابن جرير در . اند دهند كه از او شنيده ت ميكنند، و آن را به كسي نسب نقل مي

خالصه هيچ سند شرعي براي نامگذاري اين مساجد، يا يكي . گويد تاريخش چنين مي

  .به اين اسامي ـ وجود ندارد ـاز آنها 

دادند، و  نشان مي �اصحاب بزرگوار توجه خاصي به نقل اقوال و افعال پيامبر 

ديدند، ـ حتي چگونگي رفتن به دستشويي ـ، نقل  مي �ول اهللا ـهر عملي را از رس

آمد و در آنجا نماز  اند رسول اهللا هر هفته يكبار به مسجد قبا مي كردند، گفته مي

ي نماز كرد، گويي با ايشان خداحافظي  خواند، و قبل از وفاتش بر شهداي اُحد اقامه مي

ست اما در مورد اصل نامگذاري كرد، و موارد بسياري ديگر، كه البالي كتب را پر كرده ا

ي سمهودي  اند عالمه نويسان بحث كرده و سخن گفته اين مساجد حافظان و تاريخ
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و بعد از سخن از . ام پيرامون هيچ يك از اين نامگذاريها به اصلي دست نيافته: گويد

ام، مطري نيز  من براي اين نامگذاري بر اصلي توقف پيدا نكرده: گويد موضوع ديگر مي

در اينجا : گويد :شيخ االسالم ابن تيميه . اجع به دو مسجد سابق الذكر سخني نداردر

كه صحابه و تابعين باالحسان ايشان بر آثار پيغمبران مانند مكان : مقصود اين است

اند، حتي قصد انجام  آنها مسجدي بنا نكرده... نشستن و نماز خواندن و انجام كار و 

  .دان چنين كاري را هم نداشته

از قصد مكاني جهت  �حتي پيشوايان و بزرگان اصحاب چون عمر بن خطاب 

عمر و ساير اصحاب چون خلفاي راشدين، : گويند. كردند ي نماز در آن نهي مي اقامه

قصد ... ي مبشره و غير آنان، چون ابن مسعود و معاذ بن جبل و ابي بن كعب و  عشره

ي  كردند، شيخ االسالم در ادامه آن ـ نميي نماز در  همچون اماكني را ـ جهت اقامه

مساجد فراواني در مدينه وجود دارد كه در قصد كردن آنها به : گويد بحث خود مي

منظور اداي نماز و كسب ثواب فضلي غير از مسجد قباء وجود ندارد، و اما مسجدهاي 

كساني اند، و جزو افعال  اند همگي جزو بدعتهاي مستحدثه شده  كه روي قبور ساخته

، و اخالص �هستند كه روح شريعت اسالم، و كمال توحيد موجود در بعثت محمد 

ها باز  دين براي خدا، و سرّ دوري گزيدن ابواب شرك را ـ كه شيطان بر روي انسان

  .اند كند ـ درك نكرده مي

در كتابش االعتصام نقل كرده كه، عمر چون ديد گروهي از مردم به  :شاطبي 

اقوام «: گفت: روند در آنجا نماز خوانده بود، مي �كه رسول خدا مسجدي در جاي 

گشتند و در  قبل از شما بدين علّت گرفتار هالكت شدند كه بدنبال آثار پيغمبرانشان مي

امام مالك : ابن وضاح گفته است: همچنين شاطبي گويد» ساختند آنجا كنيسه و معابد مي
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نماياند، تا آنچه كه جزو  د خير و زيبا ميدانست، هر چن هر بدعتي را مذموم و بد مي

  ... سنت نيست، سنت تلقي نشود، و غير معروف مشروع تلقي نگردد 

از ابن كنانه در مورد آثار برجاي مانده از صدر اسالم : شاطبي در جاي ديگر گويد

همچنين ثابت شده كه ... ثابترين آنها نزد ما مسجد قباء است: در مدينه سؤال شد گفت

زير آن از مردم بيعت گرفته بود ـ و مردم به  � اهللادرختي را ـ كه رسول  �عمر 

خواندند قطع كرد تا باعث  رفتند و در آنجا نماز مي قصد تبرك و زيارت به زير آن مي

مساجد ] شرح البخاري[و العيني در ] اخبار المدينه[عمر بن شبه در . ايجاد فتنه نشود

  .اند نبرده] به اين نام[ز مساجد سبعه اند و نامي ا فراواني ذكر كرده

اين توضيح مختصر كافي است تا ثابت كند كه سندي از سلف راجع به مساجد 

سبعه در دست نيست، حتي آنچه كه بنام مسجد فتح وجود دارد و ابوالهيجاء وزير 

كه مذهبشان معروف است ـ بسيار بدان توجه كرده، در نزد سلف اسمي از آن  ـعبيديها 

آورند  از آنجا كه امروزه افراد زيادي بقصد زيارت به اين مساجد روي مي. ده استنيام

ي آنها در دام  جويند و بسياري بواسطه  خوانند و به آنها تبرك مي و در آنها نماز مي

داريم كه قصد كردن اين مساجد براي نماز در آن  اند، اعالم مي گمراهي گرفتار شده

صد شريعت و اوامر پيغمبر مبعوث به اخالص در عبادت، در بدعت، و ابقاء آنها با مقا

D@žåflß: فرموده � اهللاچرا كه رسول . كند ي آنها حكم مي له تضاد است، و سنت به ازا
:Û@;ýflàflÇ@flÝčàflÇžîÜflÇ@flJî@čécĞ…fl‰@flìŽè:Ï@bãŽŠžßCN@ @

  .هركس عملي انجام دهد كه امر ما بر آن نباشد، عملش مردود است

ي شرك و حفاظت از عقيدة  ي اين مساجد جهت دفع فتنه و سد ذريعه بنابراين ازاله

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

تا از وقوع آنان در فتنه  روند چون ديد مردم به قصد زيارت و تبرك به زير آن مي

و بيان كرد كه امتهاي پيشين به سبب تقدس قايل شدن براي آثار برجاي . جلوگيري كند

زيرا اين عمل تشريع است . گرفتار هالكت شدند) اند كه بدان مأمور نشده(مانده از انبيا 

 ي آنرا براي هيچ احدي صادر نفرموده است پايان كالم شاطبي در و خداوند اجازه

  .االعتصام

شود كه روي آوردن مردم به مساجد سبعه و غير آنها  از آنچه گذشت معلوم مي: ثانياً

از مساجد مستحدثه، خواه به قصد آشنايي با آثار، يا تعبد و مسح كردن ديوارهاي آن و 

تبرك به آنها، بدعت است و نوعي از اعمال شرك مشابه عمل كفار در جاهليت اولي 

لذا بر هر مسلماني كه خواهان تهذيب و . دادند ابل بتها انجام ميباشد كه در مق مي

پاكسازي نفس خويش باشد، واجب است اين عمل را ترك كند، و مسلمانان را به ترك 

  .آن نصيحت نمايد

گردد كه آنچه بعضي از افـراد ضـعيف الـنفس در     از توضيحات فوق روشن مي: ثالثاً

دهنـد و از آنهـا مبـالغ هنگفتـي      ساجد انجـام مـي  راستاي تشويق زائران به زيارت اين م

بعنوان كرايه، در مقابل راهنمايي و هدايت آنان بسـوي ايـن امـاكن بـدعت زا دريافـت      

شـود تزوقـي    كنند، عملي است حرام، و مالي كه در مقابل اين راهنمايي دريافت مـي  مي

�tΒاست حرام، و مركش بر فاعـل آن واجـب اسـت     uρ È, −G tƒ ©!$# ≅yè øgs† …ã& ©! % [ t̀� øƒxΧ ∩⊄∪ 

çµ ø% ã—ö� tƒuρ ôÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü= Å¡ tF øts† � .)3ـ 2 :الطالق.( 
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دهد و او را از راهي روزي  هركس از خدا بترسد خداوند مخرجي برايش قرار مي

  .كرد برد و حسابي براي آن نمي رساند كه اصالً گمان آن را نمي  مي
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�&+� :-����! � (�� .�/0� � ��� � 1�!�  

زيارت مسجد پيغمبر ـ قبل از مراسم حج يا بعد از آن ـ سنت است چون در 

: فرموده است �گويد، رسول اهللا  �آمده كه ابوهريره ) بخاري و مسلم(صحيحين 

Dýfl•�ñ@čÏï@č†čvž�flßð@fls@aˆçžî@žåčß@ćŠcýfl•@čÑ[Ûđñ@čÏî@ŽêaìčW@bà9üg@flâaŠflz[Ûa@fl†čvž�flà[ÛaCN@}ÜÇ@ÕÐnßîéN{  

نماز در مسجد من ثوابش برابر هزار نماز در ساير مساجد جز مسجد الحرام يك 

  .است

�•Dýfl: فرمود �منقول است كه رسول اهللا  �از ابن عمر ñ@čÏï@č†čvž�flßð@@aˆç
c@žåčß@ŽÝflš[Ïcýfl•@čÑ[Ûđñ@čÏîbà@@ŽêaìčW9üg@flâaŠflz[Ûa@fl†čvž�flà[ÛaCN@}áÜ�ß@êaë‰{.  و از عبداهللا بن زبير� 

�•Dýfl: ول خدا فرمودرس: گويدñ@čÏï@č†čv�ßð@@aˆçcčß@ŽÝšÏ@å@čÑÛcfl•ýđñ@čÏî@ŽêaìčW@bà9üg@
@ LflâaŠz[Ûa@ †flv�à[Ûaflëýfl•�ñ@čÏï@@ SâaŠz[Ûa@ č†čv�ßcdčß@ žåčß@ ŽÝflš[Ïčòö@ýfl•đñ@čÏï@č†v�ßð@aˆçC@

c@éuŠscæbjy@åiaë@é¹Œs@åiaë@†»  از جابر�.  

از در ساير مساجد جز مسجد يك نماز در مسجد من اين، بهتر است از هزار نم

  .الحرام، و يك نماز در آن برابر صد نماز در مسجد من است

@DčÏ@ćêýfl•ï@č†čvž�flßð :و در روايت جابر با اختالف اندكي با روايت قبل آمده است
@aˆçcfl•@åčß@ŽÝflš[Ïýđñ@čÏî@ŽêaìčW@bà9üg@ýfl•ë@flâaŠflz[Ûa@fl†čvž�flà[Ûa�ñ@čÏï@@SâaŠflz[Ûa@č†čvž�flà[Ûa:c@ŽÝflš[Ï

dčß@žåčßčòö@cčÏ@đÑ[ÛîŽêaìčW@bàCN@}céubß@åiaë@†»N{  

 ـجز مسجدالحرام  ـيك نماز در مسجد من بيشتر از هزار نماز در ساير مساجد 

  .است و يك نماز در مسجدالحرام معادل يكصد هزار نماز در ساير مساجد است

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

DŞ–Ûaflë@č
a@Sáž�čiýÜflÇ@ŽâýŞ�Ûaflë@Žêó@@č
a@SÞìŽWfl‰cčÄflÈ[Ûa@č
bči@Ž‡ìŽÇî[Ûa@čéSèžuflìčiflë@Sá:ØSŠí@čéčãbİ[ÜŽWflë@Sá
č†:Ô[ÛaíŞ’Ûa@flåčß@SážîčuŞŠÛa@SæbİîčÛ@ž|fln[Ïa@ŞáŽèÜ�Û:a@Sáï@:cčnflàžyfl‰@fllaìžiÙCN   

ه به هنگام وارد شدن به هر مسجدي سنت است اين دعا را بخواند و دعاي چنانك

  .وجود ندارد �مخصوصي براي زيارت مسجد النبي 

كه [و روى گرامى  عظيمبه خداوند بنام خدا، درود و سالم بر رسول خدا، : ترجمه

برم از شر شيطان طرد شده،  ميزلى او پناه أو قدرت قديم و ] اليق جاللش است

  .دگارا درهاي رحمت خويش را بر من بگشاپرور

خواند و بعد از آنها دست دعا و راز و نياز با خداوند  بعد دو ركعت نماز سنت مي

كند و اگر اين نماز  كند و براي خير دنيا و آخرت خويش دعا مي به سوي آسمان بلند مي

@Dbß: تفرموده اس �ي روضه شريفه بخواند افضل است چون رسول اهللا  را در حوزه
fližîfli@flåžîčnï@S‰@žåčß@�òfl™žëfl‰@ðSŠfljžäčßflëíčòŞäflv[Ûa@S�bCN@ @

  .ي ميان خانه و منبر من باغي از باغهاي بهشت است فاصله

و دو رفيقش ابوبكر و  �بعد از اتمام دو ركعت نماز به زيارت قبر رسول اهللا 

گويد  ن ميايستد و با صداي پايي  مي �رو به سوي قبر پيامبر . پردازد مي �عمر 

D:ÜflÇ@ŽâýŞ�Û:ažî:Ù@íflŠfliflë@č
a@8òflàžyfl‰flë@č
a@flÞìŽWfl‰@b×ŽéŽmbCN سنن ابوداود به اسناد صحيح.  

  .سالم و رحمت و بركات خدا بر تو باد اي رسول اهللا


D@đ†yc@žåß@bßŽí@Şï:ÜflÇ@ŽáÜ�9üg@@ŞïÜÇ@8: گفت �گويد رسول اهللا  �از ابوهريره a@Ş…‰
Şny@ïčyëŽ‰ó@cÜflÇ@Ş…‰îflâýŞ�Ûa@čéC  و اگر زاير در سالمش بگويدDÜÇ@Žâý�ÛafláØî@íŞ�ã@b@@Lč
a
:ÜflÇ@Žâý�Ûažî:Ù@íčs@bflCÜflÇ@Žâý�Û:a@LčéÔÜs@žåčß@č
a@:ñ:Ùî@íflW@bîÜWŠà[Ûa@fl†fĺflë@LgÔn½a@flâbßfĺ@Lc@Ž†è‘
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  cŞã:Ù@flë@L:ò:ÛbWSŠÛa@ fložÌ9Üfli@ ž†ÓcŞ…žíŞßþa@ fložz–ãflë@L:òãbßþa@ flo:òL@čê…bèču@ŞÕy@č
a@ïčÏ@ flpž†çbuflëC 
  .هيچ اشكالي ندارد

گرداند  كند مگر اينكه خداوند روح مرا به من باز مي احدي بر من سالم نمي: ترجمه

سالم بر تو اي پيغمبر خدا، سالم بر تو اي بهترين مخلوق ... »تا جواب سالم او را بدهم

دهم كه تو رسالت  پرهيزكاران، گواهي مي خدا، سالم بر تو اي پيشواي پيغمبران، و امام

خود را ابالغ، و امانت خود را ادا، و امت را نصيحت و در راه حق به بهترين شيوه جهاد 

  .كردي

ي اين اوصاف  الزم به ذكر است كه گفتن اين كلمات هيچ اشكالي ندارد چون همه

ا ص درود در رسول خدا ص وجود دارند، و فرد زاير با اين كلمات بر رسول خد

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

$�: فرمايد او جايز است چون خداوند مي pκš‰ r'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θ #= |¹ Ïµ ø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ 

$ ¸ϑŠÎ= ó¡ n@ ∩∈∉∪�� ]56: األحزاب.[  

  .و سالم بفرستيدايد بر او درود  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  �به هنگام سالم بر پيغمبر  �عبداهللا بن عمر 

» سالم بر تو اي رسول خدا، سالم بر تو اي ابوبكر، سالم بر تو اي پدر«. كرد تجاوز نمي

بل توجه اينكه، زيارت قبور تنها براي مردان مشروع و جايز است، و قا. گشت بعد برمي

D@flåÈÛبراي زنان جايز نيست چون در حديث آمده است ) هيچ قبري(زيارت قبرها 
fl‹Şëˆ‚nà[Ûaflë@ čõb�ğäÛa@ flåčß@ S‰ìŽj8Ô[Ûa@ Žpa‰aíÜÇ@ flåžîflxŽŠŽ�Ûaë@ fl†čub�flà[Ûa@ bèC  نفرين خدا بر زنان
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سازند و آنها را چراغاني  اني كه مساجد روي آنها ميي قبور و بر كس زيارت كننده

  .كنند مي

و خواندن دعا در آنجا و  �اما قصد مدينه، به نيت اداي نماز در مسجد رسول اهللا 

ي مساجد جايز و مشروع است، براي مردان و زنان  امثال اين امور از اعمالي كه در همه

  .نه وجود دارد چنانچه گذشتمشروع و جايز است چون احاديث صحيحه در اين زمي

بخواند و با  �براي 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

زيرا در فضل  ي شريفه نماز سنت فراوان بخواند سنت است كه فرد زائر در روضه

�‰Dfli@bßžîfli@flåžîčnï@SŠfljžäčßflëð@fl™žëflآن احاديث صحيح آمده است كه ذكرش رفت از جمله ò@@žåčß
S‰íŞäflv[Ûa@S�bčòC 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 هر چه زودتر به مسجد آمدن و در جاي خود مستقر شدن است و ترغيب بر صف 

@D �اول در احاديث صحيح آمده است مانند فرموده پيغمبر  žì:ÛflíčÏ@ bß@ Ž�bäÛa@ ŽáÜÈï@
@žá:Û@Şáq@čÑŞ–Ûaflë@čõa†čäÛaflíëŽ†v@a9üg@@žæ:cflíÜflÇ@aìŽàSèflnž�î@čéüflèflnžWÜÇ@aìŽàîéCN@}ÜÇ@ÕÐnßîéN{  

دانستند در اذان و قرار گرفتن در صف اول چه ثوابي وجود دارد بعد  اگر مردم مي

  .نمودند يافتند، حتماً روي آن اقدام به قرعه كشي مي اي جز قرعه كشي نمي چاره

@D:Ï: و خطاب به اصحاب فرمود aìŽßş†:Ôflm:dğmaìà@čiïÛflë@ Lflîi@ Şáflm[dØfli@ žåß@ Žá†È8×üflë@ žá@flí@ŽÞaŒ
@ŽÝŽuŠÛaíýČ–Ûa@SåflÇ@ŽŠŞsdflnčñ@Čnyó@Ží8
a@ŽêŠğsûCN@}áÜ�ßN{  
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آيند به شما اقتدا كنند، و  به جلو بياييد به من اقتدا كنيد، و آنهاييكه بعد از شما مي

ند نيز، او را به تأخير خواهد اندازد تا اينكه خداو انسان هرچه بيشتر نماز را به تأخير مي

  .انداخت

@Dü: فرمود �كند كه رسول اهللا  روايت مي �ابوداود به سند صحيح از عايشه 
í@ŽÝŽuŠÛa@ŽÞaŒflíČny@Sâğ†Ônà[Ûa@ğÑŞ–Ûa@SåÇ@ŽŠŞsdnó@ŽíčÏ@8
a@ŽêflŠsûï@S‰bČäÛaCN 

رسد كه خداوند او را در آتش  ماند تا به جاي مي مرد همواره از صف اول عقب مي

  ).مهلت زمان طوالني در آن خواهد ماند(به تأخير خواهد انداخت 

@Dü:c@Č–m: فرمود به ثبوت رسيده كه به اصحابش مي �و از رسول اهللا  flæìÐ:×@bà
Ž–flmşÑ@čöýflà[Ûa:Ø8ò@bèğifl‰@ fl†äÇ@ C@ aì8Ûb:ÓíìWfl‰@ bflë@ č
a@ flÞžî×öýà[Ûa@ şÑ–m@ flÑ:Ø8ò@flÞbÓ@ _bèğiS‰@ fl†žäčÇ@Z
DŽíčn8þa@flÒì8ÐŽ–Ûa@flæìşàflë@flÞflëflíČ•a�čÏ@flæìï@čÑŞ–ÛaCN@}áÜ�ß@êaë‰N{  

. شويد بندند به صف نمي آيا همچون مالئكه كه در خدمت پروردگارشان صف مي

: ند، فرمودشو عرض شد اي رسول اهللا مالئكه نزد پروردگارشان چگونه به صف مي

  .شوند كنند و در صف محكم به هم پيوسته مي صف اول را تمام مي

شوند، از  و غير آن مي �احاديث در اين زمينه فراوانند و شامل مسجد رسول 

كرد و  به ثبوت رسيده كه ياران خود را به طرف راست صفها تشويق مي �پيغمبر 

اني است خارج از روضه معلوم است كه منظور از طرف راست صف در مسجد او مك

با توجه به اين معلوم است كه، توجه كردن به صف اول و طرف راست صفوف مقدم بر 

مقدم ) جهت اداي نماز در آنها(توجه به روضة شريفه است و محافظت بر اين دو مكان 

بر محافظت بر نماز در روضه است و اين امر براي كسيكه در احاديث وارده در اين 

  .رزد بس روشن و واضح استزمينه تأمل و
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  .و توفيق تنها از سوي خدا

محل دفن (حجرة  �هيچ احدي حق نـدارد بـه هنگام زيارت مسجـد رسول اهللا 

را مسح كند يا ببوسد يا به طواف آن برخيزد چون چنين اعمالي از ) �رسول اهللا 

  .سلف نقل نشده است بلكه بدعتي است منكر

درخواست كند، يا از  �حاجتي از رسول اهللا  همچنين براي هيچ احدي جايز نيت

چون چنين چيزهاي جز از ... وي بخواهد بالي از او دفع نمايد، يا مريضي شفا دهد يا 

شوند، و درخواست اين امور از مردگان شرك بخدا تلقي،  خدا، از هيچ احدي طلب نمي

اسالم بر دو  و اين در حالي است كه دين... گردد 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  �عبادت خدا بايد طوري ادا شود كه خدا و رسول  -2

  .اند دانسته


@@Dc@†è‘c@ü@æg@éÛ9ügو معناي شهادتين acëŞæ@
a@ÞìW‰@;a†àªC  همين است.  

مثل . [طلب كند �ي هيچ احدي جايز نيست شفاعت را از رسول اهللا همچنين برا

] اي رسول اهللا، يا اي شيخ فالن، فالن كس يا چيـز را شـفيع مـن قـرار ده    : اينكه بگويد

شـود، چنانكـه خداونـد متعـال      چون شفاعت ملك خدا است، و جز از او خواسته نمـي 

è% °! èπ≅�: فرمايد مي yè≈ x" ¤±9$# $ YèŠÏΗ sd �� ]44: رالزم.[  

  .ي انواع و اقسامش تنها مخصوص خداوند است بگو شفاعت با همه
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@DčÏ: پس بايد به هنگام شفاعت خواهي بگويي žÉ�Ðfl‘@ ŞáŽèÜ9Û:aŞï@čjflãğî:ÙčÏ@ žÉ�Ðfl‘@ ŞáŽèÜ9Û:a@ LČï@

čöýflß:ØflnÙ@fl…bjčÇflë:Ú@čäčßžûŽà[Ûafĺa@LÛčÏ@žÉ�Ðfl‘@ŞáŽè9ÜŞï@č�aŠ[Ï:cïCN  

هاي خود را در حق   را در حق من شفيع قرار بده، خداوندا مالئكهخداوندا پيغمبرت 

من شفيع قرار بده، بندگان مؤمنت را در حق من شفيع قرار بده، خداوندا ضايعات و 

  .نوزادهاي از دست رفته را شفيع من قرار بده

شود نه شفاعت نه غير آن،  بهيچ وجه چيزي از ايشان درخواست نمي: و اما مردگان

يغمبران باشند يا غير پيغمبران، چون اين عمل مشروع نيست و عمل اموات و خواه پ

  .مردگان قطع گرديده مگر در مواردي كه شرع استثنا كرده است

‡Dg@a: فرمود �آمده است كه پيغمبر  �و در صحيح مسلم به روايت از ابوهريره 
@ Žé8ÜàÇ@ flÉ:İ:Ôžãa@ flâfl…:e@ Žåia@ flpbß9üg@đtýflq@ žåß@Z:Ó†fl•đò@u‰bíđò@Lcžë@@ háÜÇŽí@ čéči@ ŽÉ:Ðflnäc@h|čÛb•@đ†:Ûflë@ žë

flíìŽÇž†@Žé:ÛCN� �
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

ز قيامت جايز تنها در زمان حيات مبارك او و در رو �طلب شفاعت از پيغمبر 

ي  تواند از خداوند بخواهد خواسته چون در اين دو حالت بر آن قدرت دارد و مي. است

نيست بلكه براي پيغمبر و  �او را برآورد، در دنيا معلوم است و مخصوص رسول اهللا 

تواند به برادر مسلمان خود بگويد در مورد فالن چيز  غير او عموميت دارد، مسلمان مي

تواند  و شخص مي) يعني برايم دعا كن(نزد خداوند برايم شفاعت كن و فالن چيز 

خواسته او را از خدا بخواهد و براي برادرش شفاعت كند اما به شرطي كه شيئي 

  .خواسته شده جزو مسائلي باشد كه خداوند آنها را مباح كرده است
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ه اما در روز قيامت هيچ احدي حـق شـفاعت نـدارد مگـر بـه اذن خداونـد چنانكـ       

# �tΒ: فرمايد مي sŒ “Ï% ©!$# ßì x" ô± o„ ÿ…çν y‰ΨÏã �ωÎ) Ïµ ÏΡøŒ Î*Î/���]255: البقره.[ 

  .ي او نزد او شفاعت كند مگر به اذن و اجازه] دهد بخود جرئت مي(چه كسي 

ي آن با حال انسان قبل از  مرگ يك حالت ويژه است كه مقايسه: و اما حالت مرگ

يز نيست چون در حالت مرگ عمل فرد مقطوع مرگ، و با حالت بعد از زنده شدن جا

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 فرموده كه بعد از مرگ نيز مرده را سود مي

وارد طلب شفاعت از مردگان جزو مستثنيات شارع نيست، و ملحق نمودنش به اين م

بعد از مرگ، و در حيات  �البته هيچ شكي در اين نيست كه رسول . باشد جايز نمي

برزخي هم، از حياتي برتر از حيات شهدا برخوردار است، اما اين حيات از جنس حيات 

قبل از مرگ و بعد از زنده شدن نيست، حياتي است كه حقيقت و كيفيت آن را جز 

@D@žåčß: روست كه در حديث شريف آمده است داند از اين خداوند هيچ احدي نمي bß
c@đ†flyŽí:ÜflÇ@Žá�Üfl�Şï@9üg@:ÜflÇ@8
a@Ş…fl‰Şï@čyëŽ‰ï@flnflyó@c:ÜflÇ@Ş…Ž‰žîflâýČ�Ûa@čéCN 

) جسم(كند مگر اينكه خداوند متعال روح مرا به سوي  هيچ احدي بر من سالم نمي

  .گرداند تا جواب سالم او را بدهم باز مي

مرده است و روحش از بدنش  � اهللاكند كه رسول  داللت مي اين حديث بوضوح

شود، نصـوص دال بـر مـرگ او در قـرآن و      جدا شده، اما روحش به بدن بازگردانده مي

اما اين امر مانع از حيات برزخـي او  . سنت معلوم و امري است متفق عليه ميان اهل علم

ود در قرآن كريم آمده است ش شود چنانكه مرگ شهيد مانع از حيات برزخي او نمي نمي
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�Ÿωuρ ¨t|¡øtrB tÏ%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# $O?≡uθøΒr& 4 ö≅t/ í!$uŠômr& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/u‘ tβθè%y—ö�ãƒ�� ]آل عمــــران :

169.[ 

اند، بلكه آنها زنده هستند و نزد  اند مرده گمان مبر آنهاي را كه در راه خدا كشته شده

  .شوند ده ميپروردگارشان روزي دا

بدين سبب سخن در اين زمينه را بسط داديم چون نياز بدان فراوان است و افراد 

شوند، و دعوت به شرك و عبادت مردها  بسياري از اين باب در اشتباه واقع مي

از خداوند متعال خواهانيم ما و جميع مسلمانان را از هر چه مخالف شرع . نمايند مي

  .لمواهللا اع. است محفوظ نمايد

دهند مانند بلند كردن صدا و طول دادن قيام در  اما آنچه كه برخي از زائران انجام مي

خالف شرع است، چون خداوند متعال مسلمانان را از بانگ  �كنار قبر رسول اهللا 

بلند كردن منع فرموده است و به آنها  �برآوردن، و صدا را فوق صداي رسول اهللا 

  .ر حضور او پايين آورنددهد صداي خود را د دستور مي

�$pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#þθãèsùö�s? öΝä3s?≡uθô¹r& s−öθsù ÏNöθ|¹ ÄcÉ<̈Ψ9$# Ÿωuρ (#ρã�yγøgrB …çµs9 ÉΑöθs)ø9$$Î/ 

Ì�ôγyfx. öΝà6ÅÒ÷èt/ CÙ÷èt7Ï9 βr& xÝt7øtrB öΝä3è=≈yϑôãr& óΟçFΡr&uρ Ÿω tβρâ1ßêô±s? ∩⊄∪ ¨βÎ) zƒÏ%©!$# tβθ‘Òäótƒ 

öΝßγs?≡uθô¹r& y‰ΖÏã ÉΑθß™u‘ «!$# y7Í×̄≈s9'ρé& tÏ%©!$# zystGøΒ$# ª!$# öΝåκu5θè=è% 3“uθø)−G=Ï9 4 Οßγs9 ×οt�Ï"øó̈Β í�ô_r&uρ 

íΟŠÏàtã ∩⊂∪ �� ]3-  2: الحجرات.[  

ايد صداي خود را بلندتر از صداي پيغمبر در نياوريد و به  اي كساني كه ايمان آورده

مانند حرف زدن برخي از شما با برخي، نكند اعمالتان هدر  تندي با وي حرف نزنيد
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آورند  پايين مي �آنهاييكه صداي خود را نزد رسول اهللا . رود و شما متوجه نشويد

كساني 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،  ن در كنار روضهو اما نهي از طول دادن ايستاد

شود  مي �باعث ازدحام جمعيت و كثرت سر و صدا و ارتفاع اصوات در كنار قبر او 

و اين امر مخالف روشي است كه خداوند براي مسلمانان در آيات گذشته بيان داشته 

براي مسلمان جايز ي احترام است، لذا  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  آنچه كه برخي از زائران انجام مي

بلند كردن بهنگام دعا، خالف عملكرد سلف صالح، اصحاب و پيروان به نيكوي ايشان 

@D:ÜflÇžî8ØčnŞäŽ�či: فرموده است �رسول اهللا . رود مي است بلكه جزو بدعت بشمار žáï@
ŞäŽWflëčò@č†č‘aČŠÛa@ čõbÐ:ÜŽ‚[Ûažíč†žèflà[Ûa@ SåčífĺŞ�flàflm@ Lðč†žÈfli@ žåčß@8ØČšÇflë@ Lbèči@ aìaì@ÜflÇžî@Lč̂ čuaìŞäÛbči@ bè

flëgČíb×a@čpbqfl†flzŽßflë@žáþ:Ï@S‰ìŽßSh@Şæ8×ë@L;òflÇ†či@đòq†žzŽß@ŞÝ8×�ò:Ûýfl™@đòflÇ†či@ŽÝCN@Ic@éuŠscöb�äÛaë@…ëa…ìiï@
z•@…bäWbiî|HN@ @

بر شماست سنت من و سنت خلفاي راشدين مهديين پس از مرا پيروي كنيد، با 

دارم زيرا هر  برحذر مي) بدعتها(دندان بر آن گاز بگيريد و شما را از امور محدثه 

@D: فرمايد محدثي بدعت، و هر بدعتي گمراهي است و مي žåflßcčÏ@ fltfl†žyï@cãSŠžß@bß@ aˆç@ b
:ÛžîĞ…fl‰@flìŽè:Ï@Žéžäčß@flJCN@}ÐnßéîÜÇ@ÕN{@ @

بيافريند كه از آن نيست آن چيز مردود ) بدعتي(چيزي ) دين(هر كسي در امر ما اين 

  .است
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 D:Û@;ýflàflÇ@flÝčàflÇ@žåflßžîÜflÇ@flJî@čécĞ…fl‰@flìŽè:Ï@bãŽŠžßC: و در روايت ديگري از مسلم آمده است

  .ر آن نباشد، آن عمل مردود استهر كس عملي انجام دهد كه امر ما ب

 �مردي را در كنار قبر رسول اهللا  �علي بن حسين موسوم به زين العابدين 

گوش كن حديثي : مشاهده كرد كه مشغول دعا بود او را از اين عمل بازداشت و گفت

شنيده است  �او هم از رسول اهللا . را برايت بازگو كنم كه آنرا از پدرم او هم از جدم

@Dü@SŠžj:Ó: فرمود �اهللا رسول  aëŽ̂ č‚Şnflmð@čÇîüflë@ L;a†@ŽiŽîflmì8Ø:ÜflÇ@ aìoÜfl•flë@ L;a‰ìŽj8Ó@ žáŞï:Ï@ LSh@Şæ
čÜž�flmflîà8Ø@ŽáflíčäŽÌ8Üžjï@:cží@bàflä8×žáŽnžäC@NcW†Ô½a@†yaìÛa†jÇ@åi@†àª@ÅÏb§a@éuŠsï@¿@×@éibnD…byüaíê‰bn‚½a@sCN   

هاي  ، و خانهمگيريد) دگرفته شوزيارت  ى يا پى بهپمكاني كه (قبر مرا بعنوان عيد 

خود را به قبر تبديل نكنيد، و بر من درود و سالم بفرستيد، كه هر جا باشيد درود شما 

  .به من خواهد رسيد

دهند مانند  انجام مي �آنچه برخي از زائران به هنگام اداي سالم بر رسول اهللا 

نند حالت نماز خواندن، اين قرار دادن دست راست بر چپ روي سينه، يا زير آن ما

هيئت بهنگام سالم بر او جايز نيست، و همچنين اداي چنين حركاتي به هنگام سالم بر 

باشد، چون شكل و هيئت ذلت وخضوع و عبادت را  بزرگان و پادشاهان جايز نمي

به » فتح الباري«در  :چنانكه حافظ ابن حجر . نماياند كه جز براي خدا جايز نيست مي

علما بر اين مطلب تأكيد ورزيده است، و اين مطلب براي اهل تأمل و دقت  نقل از

ليكن كسيكه . واضح و روشن است، و هدف او تبعيت از هدايت سلف صالح بوده است

تحت تأثير تعصب و پيروي از هوا و تقليد كوركورانه، و سوءظن نسبت به دعوتگران به 

هانيم او را هدايت و توفيق عنايت از خداوند خوا. سوي روش سلف صالح، واقع شود
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بهترين ) سبحانه وتعالي(كند و ايثار حق بر او را براي او و خودمان خواهانيم چرا كه او 

  .كسي است كه بايد از او درخواست شود

از  �دهند مانند اداي سالم بر سول اهللا  همچنين آنچه برخي از انسانها انجام مي

ي اينها داخل بدعت و مستحدثات است،  و دعا، همه دور، و تحريك لبها به هنگام سالم

و هيچ مسلماني حق ندارد چيزي را بر دين خويش بيفزايد كه خداوند بدان اجازه نداده 

امام . است، و در صورت افزون آن، از جفا و خيانت نزديكتر است تا مواالت و صفا

ي  ن امت تنها بوسيلهآخر اي«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

و آنچه كه روشن و معلوم است اينكه، سير و حركت بر برنامه پيغمبر و خلفاي 

هم . راشدين و اصحاب بزرگوار و تابعين به احسان آنان باعث اصالح اين امت گشت

  .بر اين راه و تمسك به آن استاكنون نيز اصالح حال امت در گرو حركت 

خداوند مسلمانان را بسوي چيزي كه سعادت و عزت و نجاتشان در دنيا و آخرت، 

  .در آن است هدايت و توفيق بدهد، او كريم و بخشنده است
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��2� :  

حج به حساب ) صحت(و يكي از شروط  ،واجب نيست �زيارت قبر پيغمبر 

اند، بلكه زيارت آن براي  عوام و شبه عوام چنين پنداشتهچنانكه بعضي از افراد  ،آيد نمي

آمده باشد يا محل سكونتش نزديك آن باشد سنت  �كسيكه به زيارت مسجد النبي 

  .است

اما كسيكه در مكاني دور از مدينه سكونت دارد حق تهيه وسايل سفر بقصد زيارت 

ر آماده كند، و بلكه سنت است بقصد زيارت مسجد شريف وسايل سف. قبر را ندارد

و دو رفيقش اقدام كند، چون در  �ضمن زيارت مسجد، به زيارت قبر پيغمبر 

@Dü@ČSŠÛa@ş†fl’Žm@ŽÞby9üg: فرموده �آمده است كه رسول اهللا ) بخاري و مسلم(صحيحين 
Sgµ@fl†čub�flß@čtýflqZ@č†čvž�flßflë@ŽâaŠflz[Ûa@Ž†čvž�flà[Ûað@@č†čvž�flà[Ûaflë@aˆç:þa–[ÓóCN  

شود مگر به سوي سه مسجد، مسجدالحرام و  فر به قصد زيارت تهيه نميوسايل س

  .مسجد من و مسجد األقصي

بود، قطعاً امت  و اگر تدارك گرفتن به قصد زيارت قبر او و ساير اشخاص جايز مي

داد چون معلوم  كرد، و فضل آن را به آنها تذكر مي را بسوي آن راهنما و هدايت مي

ي آنها  صحترين مردم، و عالمترين آنها به خدا بود و از همهنا �است كه رسول اهللا 

مأموريت خود را بصورت آشكار و روشن ابالغ كرد، و  �ترسيد، او  بيشتر از خدا مي

چرا چنين نباشد در . ي بديها برحذر داشت امت را به سوي همه نيكيها دعوت، و از كليه

غير مساجد سه گانه منع كرده و  حاليكه او امت را از تدارك گرفتن جهت زيارت بسوي

Dü@SŠžj:Ó@aëŽ̂: فرموده است ğ‚flnflmð@čÇîüflë@;a†@ŽiŽîflmì8Ø:ÜflÇ@aìoÜfl•flë@;a‰ìŽj8Ó@ŽáŞï@:ÏShflmýfl•@Şæ8ØčäŽÌ8Üžjflm@Žáï@
flyžî@Žs8×žáŽnžäCN 
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هاي خود را به قبر تبديل نكنيد و بر  عيد نگيريد و خانه] محل برگزاري[قبر مرا به 

  .رسد در هر جا باشيد تيد، درود شما به من ميمن درود بفرس

منجر به، به  �قول به مشروع بودن تدارك گرفتن براي زيارت قبر رسول اهللا 

ما را از آن منع كرده  �عيدي گرفتن آن، و واقع شدن محذوري كه رسول اهللا 

 از آن خوف داشته است مانند مبالغه در شأن او، و �محذوري كه رسول اهللا . شود مي

بسياري از مردم به سبب تدارك گرفتن براي سفر به زيارت قبر او گرفتار اين محذور 

كه در واقع ممنوع و بدعت . اند گشته و سفر به قصد زيارت قبر او را مشروع دانسته

  .است

شود ـ كه گويا تدارك سفر  اما احاديثي كه در اين باب روايت و بدانها احتجاج مي

بلكه  ـاحاديثي هستند از نظر سند ضعيف . جايز است ـ �بقصد زيارت قبر پيغمبر 

اند و حافظان حديث چون دارقطني و بيهقي و ابن حجر و غير اينها بر ضعف  موضوع

ي دال بر تحريم تدارك براي زيارت  لذا معارضه احاديث صحيحه. اند آنها تأكيد ورزيده

  .ي اين روايتهاي جعلي و ضعيف صحيح نيست قبور بوسيله

اي از اين روايات جعلي را  اينك به قصد اطالع و آگهي شما گوشه: ندة بزرگوارخوان

  .كنيم تا آنها را بشناسي و از استدالل بدانها خودداري ورزي ذكر مي

1- I@�ë@wy@åßíã‰Œï@ãbÐu@†ÔÏïHN  
  .هر كسي حج كند و به زيارت من نيايد در حق من جفا كرده است

2- "ã‰a‹@åßï@mb¾@†Èiï@ÏdØ‹@b¸ã‰aï@¿@yîbïm#N  
كسيكه مرا بعد از مرگم زيارت كند مانند اين است كه در حال حيات مرا زيارت 

  .كرده باشد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 �
�� 	� !"#� $ 	�% �� 	  بيان آنچه از مساجد مدينه زيارت آن جايز وغير جايز است ـ    	& �	 �#"! �

  
3- Iã‰a‹@åßï@@‰a‹ëïic@gçaŠiî¿@á@ÜÇ@éÛ@oäà™@†yaë@âbÇó@ä¦a@
aòH� 

كسيكه من و پدرم ابراهيم را در يك سال زيارت كند بهشت را براي وي بر خدا 

  .تضمين خواهم كرد

4- I�Ó@‰a‹@åßð@�ÇbÐ‘@éÛ@ojuëNH  

  .هر كس قبر مرا زيارت كند شفاعت من براي او واجب خواهد شد

  .اند به ثبوت نرسيده �هيچ يك از اين احاديث و امثال آنها از رسول اهللا 

راههاي  :بعد از ذكر اكثر اين روايات گويد) التلخيص(كتاب حافظ ابن حجر در 

  .ي اين احاديث ضعيف است ورود همه

  .در اين باب حديث صحيحي وجود ندارد: حافظ عقيلي گويد

ي اين احاديث موضوع  به قاطعيت گفته است همه :شيخ االسالم ابن تيميه 

هستند، 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  اديث به ثبوت ميو اگر يكي از اين اح

نمودند و به سوي آن دعوت  گرفتند و آنرا براي امت توضيح و تبيين مي ما پيشي مي

كردند زيرا آنها بعد از پيغمبران بهترين انسانها و عالمترين آنها به حدود خدا و شرع  مي

با اين وصف از هيچ يك از آنها . اند بودهاو بوده، و ناصحترين آنها براي مخلوقات خدا 

چنين عملي نقل نشده است و اين دليل بر غير مشروع بودن آن است و اگر فرضاً يكي 

رسيد حمل بر زيارت مشروع ـ كه تدارك در آن  از آنها از نظر صحت به ثبوت مي

وتعالى سبحانه و. شد تا ميان احاديث وارده جمع و توفيق بوجود آيد وجود ندارد ـ مي

  .علمأ
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�&+� :� 1�3*��� �!�4� � �35 �#�� ���
6  

رود سنت است به زيارت مسجد قبا برود و در آن  براي كسيكه به زيارت مدينه مي

@D×čjŞäÛa: آمده است گويد �نماز بخواند چون در صحيحين بنقل از ابن عمر  flæbşï@˜@
flía‰@flõbj8Ó@fl†čvž�flß@Ž‰ëŽŒč×č‘bßflë@bĆjĆîflë@bŽí�Üfl–Sï@čÏîfl‰@čé[×flnflÈžîSåCN@ @

  .خواند كرد و در آن نماز مي مسجد قبا را سوار و پياده زيارت مي �رسول اهللا 

@Dflm: فرموده �رسول اهللا : گويد �از سهل بن حنيف  žåßčÏ@ flŠŞèİï@fliî@ Şáq@ čéncflmó@
9Ü–:Ï@flõbj8Ó@fl†v�flßó@:Ïîýfl•@čé;ñ@×@ŽéÛ@flæb:×:dŠàŽÇ@SŠžuđñCN@ @

ضو بگيرد بعد به مسجد قبا بيايد و در آن نمازي بخواند ي خويش و كسيكه در خانه

  .اجري مانند اجر يك عمره برايش خواهد بود

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 �برود، چون پيغمبر  	

DëŽ‹:Ï@fl‰ìŽj8ÔÛa@aëŽ‰hfl̂: فرمايد مي � Žm@bèŞã�×Š×a@žáŁflŠčs:ñCN@}cáÜ�ß@éuŠsN{� �

  .آورد به زيارت قبرها برويد زيرا زيارت آنها قيامت را به ياد شما مي

  .داد كه به هنگام زيارت قبور بگويند مي اصحاب بزرگوار را تعليم  �رسول اهللا 

D:ÜflÇ@ ŽâýŞ�Û:ažî8Ø@ žácğ†Ûa@ flÝžçíčäčßžûŽà[Ûa@ žåčß@ S‰bfĺčàčÜž�Žà[Ûaflë@fĺflë@Sg@ bČã@ægči@ 8
a@ flõb‘8Ø@flæì8Ôčyü@ žá
bä:Û@:
a@ŽÞ:dž�flã@:Ûflë8ØčÏbÈ[Ûa@Žáflî:òC@NIcß@éuŠsc@åÇ@ê†íŠi@åi@æbàîÜW@sí†y@åß@áÜ�iîéHN@ @

داران و مسلمانان، و ما ان شاءاهللا به شما  سالم بر شما اهل مملكت و ديار، از ايمان

  .راي خودمان و شما از خداوند خواهانيمپيوست خواهيم شد عافيت را ب
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از كنار گورستان مدينه عبور  �كند كه رسول اهللا  نقل مي �ترمذي از ابن عباس 

@D:ÜflÇ :كرد رو به آنها ايستاد و گفت ŽâýŞ�Û:a8Øî@ Žáflí@ b:c@ S‰ìŽj8Ô[Ûa@ flÝžçflíŠčÐžÌ@:Ûflë@ bä:Û@ 8
a8Ø@ žá:c@žáŽnžã
bči@Žåžzflãflë@bä8Ð:ÜflW:þSŠflqCN@ @

بر شما اي اهل گورستان خداوند ما و شما را ببخشد، شما پيشينيان ما، و ما  سالم$

  .»به دنبال شما

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

و زانو زدن در مقابل آنان و خواستن ) از آنها يا(زيارت قبرها بقصد دعا نزد آنها 

بدعت، و از ... نيازها و شفاي امراض از آنان و جاه و مقام آنها را واسطه قرار دادن و 

بلكه اين . اند منكرات، و خدا و پيغمبر آنرا جايز ندانسته و سلف صالح انجامش نداده

آنجا كه . وده استاز آن نهي فرم �نوع زيارت جزو هجري است كه رسول اهللا 

  D:üflë@Lfl‰ìŽj8Ô[Ûa@aëŽ‰ëŽ‹@;aŠžvflç@aì8ÛŽì:ÔmCN: گويد

  .به زيارت قبرها برويد ولي از سخنان زننده خودداري ورزيد

ي اين امور در بدعت بودن مجتمع هستند اما با هم مساوي نيستند بعضي  همه

رها، و طلب امور از مانند دعا و نيايش از خداوند در كنار قب ،اند ولي شرك نيستند بدعت

و برخي از آنها هم عالوه بر بدعت شرك  .خدا بحق مردگان و جاه آنها و امثال اينها

  .شوند مانند دعا از مردگان و استعانه از ايشان و امثال اين امور اكبر تلقي مي

بيان اين امور بصورت مفصل قبالً توضيح داده شد، پس آگاه باش و بر حذر باش 

و از پروردگارت توفيق هدايت بسوي حق بخواه، چون تنها او ) اناي برادر مسلم(
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هدايت كننده و توفيق دهنده است، و هيچ خدايي جز او، و پروردگاري سواي او وجود 

  .ندارد

  .اين مطلبي بود كه خواستيم آن را امال كنيم
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