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 ى:زيارت مسجد نبو

حج سنت است به دليل حديثي كه قبل از حج يا بعد از  صزيارت مسجد نبوي

ةٌ  ِف َمْسِجِدي « :فرمودند صكند كه پيامبر مي در صحيحين روايت ههريرأبو ََ

ةٌٍ  َخ�ُ َهَذا  ََ ِف 
ْ
ل
َ
ََرامَ  ،ِمْن أ

ْ
ْسِجَد ال ََ ْ اُُ ِِ  اْ ََ ِِ   ََ م يك نماز در اين مسجد من «. »ِِ

 .»نماز در غير آن است به جز مسجد الحرام بهتر از هزار

ةٌ  ِف َمْسِجِدي َهَذا «: فرمودند صروايت است كه پيامبر بو از ابن عمر ََ

ََرامَ 
ْ
ْسِجَد ال ََ ْ اُُ ِِ  اْ ََ ِِ   ََ م ِِ ةٌٍ،  ََ ِف 

ْ
ل
َ
ُُ ِمْن أ ََ ْْ

َ
يك نماز در اين مسجد من « .0F1»أ

 .»حرامبهتر از هزار نماز در غير آن است به جز مسجد ال

ٌ  ِف « فرمودند: صروايت است كه رسول اهللا باز عبداهللا بن زبير و ةَ ََ

ْسِجِد  ََ ْ ٌ  ِف اْ ةَ ََ ََ ََراَم 
ْ
ْسِجَد ال ََ ْ اُُ ِِ ا اْ ََ ِِ   ََ م ِِ  ٌٍ

ةَ ََ ِف 
ْ
ل
َ
َمْسِجِدَ َهَذا َخْ�  ِمْن أ

ٌٍ ِف َمْسِجِدَ هذا
ةَ ََ  ِِ ََراِم أَُْ ِمْن ِم ََ

ْ
 .1F2»ال

نماز در  در اين مسجد من بهتر از هزار نماز در غير آن است بجز مسجد الحرام ويك نماز «
 .»مسجد الحرام بهتراز صد نماز در اين مسجد من است

 :فرمودند صروايت است كه رسول اهللا  و از جابر

ْسِجَد « ََ ْ اُُ ِِ ا اْ ََ ِِ   ََ م ِِ  ٌٍ
ةَ ََ ِف 

ْ
ل
َ
ٌ  ِف َمْسِجِدَ َهَذا َخْ�  ِمْن أ ةَ ََراَم ََ

ْ
ال

 ٌٍ
ةَ ََ  ِِ َ ََراِم أَُْ ِمْن ِم َ

ْ
ْسِجِد ال ََ ْ ٌ  ِف اْ ةَ ََ ََ  ُُ ا ََ ِِ   ََ م ِِ«2F3. 

يك نماز در اين مسجد من بهتر از هزار نماز در غير آن است به جز مسجد الحرام و يك «

 .»نماز در مسجدالحرام بهتر از صدهزار  نماز در غير آن است
                                           

 حديث در صحيح مسلم است. -1
 .و صحيح ابن حبان است خزيمةحديث در مسند احمد و صحيح ابن  -2
 است. هحديث در مسند احمد و سنن ابن ماج -3
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 بسيار است.أحاديثي كه در اين معني آمده 

 آداب زيارت مسجد:  
 هرگاه زائر به مسجد رسيد و خواست داخل شود مستحب است كه پاي راست

 خودش را جلو بگذارد و بگويد:

َكِر�ِم «
ْ
�ََِْجِهِه ال ََ َعِظمِم 

ْ
ِ ال َا  ِِ 

َُُ ُُ
َ
َ  ا  أ ةَُم   ِس اْسا ََ  ٌُ ةَ اْةا ََ هللاسم ا  

َقِديِم ِمَن اْ
ْ
َط نِِه ال

لْ ُِ ََ سَْحَتَِك ََ ا ََ ْ ِ
َ
ِِ أ تَْ  

ِْ مَْط ِر اْراِجمِم اْلاُهما ا  يا مختصر( .»َا

ََ سَْحَتَِك « بگويد: ا ََ ْ ِ
َ
ِِ أ تَْ  

ِْ َ  ا  اْلاُهما ا ُم   ِس ةَ اْسا ََ  ٌُ ةَ اْةا ََ اين  »هللاسم ا  
شود بنابراين مسجد  مي همان دعايي است كه در هنگام ورود به هر مسجدي خوانده

 ، و سپس دعاگذارد د، آنگاه دو ركعت نماز ميدعاي مخصوص ندار صحضرتش
ا در ، اگر اين دوركعت رطلبد خير دنيا و آخرت از خدا مي كند وهر چه خواست از مي

َبَِ «فرمودند:  ص، زيرا رسول خداروضه شريفه بخواند بهتر است
ِمْْ ََ  ِِ

َ َِىْ َْ َم  َ�
 ِِ َْا

ْ
ِ  ِمْن ِس�َ ِ  اْ  .»بين خانه و منبر من باغي از باغهاي بهشت است«. »َسََْة

 آداب سالم به حضرتش:
را  بو قبر دو يار با وفايش  ابوبكر و عمر صيامبرپآنگاه پس از نماز و دعا قبر 

ستد و با صداي اي مي با ادب صكند به اين ترتيب كه  مقابل قبر حضرت مي زيارت

ةمُ « :كند آهسته س�م مي لَمُْ�مْ  اْسا َُ  ُِ سَْحَ ََ  ِ َا َرَ�تُهُ  ا َ� چنانكه در سنن أبوداود با  »ََ

ٍد َُُسلُّم « :فرمودند صروايت است كه رسول اهللا سند حسن از أبو هريرة ََ َم  ِمْن أَ
ةمَ  لَمِْه اْسا َُ ّا  ُس

َ
ِا أ ََ  َِ ا ُسَ

َ
ِِِ ُ َا ّا ا  َس

ا ِِ ا
هيچ كسي نيست كه بر من س�م «. »َ َ

 .»گرداند تا اينكه س�م او را جواب دهم مي مگر اينكه خداوند روح مرا به من باز بفرستد

اْسةم ُلمك ي  خ�ٌ ا   ،اْسةم ُلمك ي  نب ا «اگر زائر در س�مش بگويد: 
لَ َـاْسةم ُلمك ي  ِمد ال،من خلقه أشهد انك قد ِلغت  ,َتقَـام م الَِر
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 ،اشكالي ندارد »َج هد  ف ا  َق جه ٌّ نةحت األمِاِْر لِ َأّيت األم نِ َ
 فرستد و دعا مي س به حضرتش درودپاست. س صزيرا همه اينها از صفات حضرتش

ه چنانكه خداوند خوانيم  چون در شريعت ثابت شد مي اينكه يكجا درود و س�م ،كند مي

ٰ ﴿ :فرمايد متعال مي ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ  ٓءآمُنوا ُّوا ْ  هِ ٓعُٓيۡ  َٓ اي «. ]56[األحزاب:  ﴾ُِيًما�ٓسۡ  وٓٓسُُِّموا
 .»مؤمنان شما نيز به پيامبر درود بفرستيد و چنانكه بايد س�م گوئيد

از خداوند طلب  كند و برايشان دعا نموده و مي س�م بسپس به ابوبكر و عمر
 .نمايد ي ميرضايت و خوشنود
 :فرمود كرد مي ميدو يارشان س�م  و صهنگامي كه بر پيامبر بحضرت ابن عمر

»َ بيشتر  .»اْسةم ُلمك ي  أِت ُ  ا ،اْسةم ُلمك ي  أِ ِ�ر َاْسةم ُلمك ي  ِس
 .رفت گفت و به راهش مي ن چيزي نمياز اي

 زيارت زنان:
ن زيارت هيچگونه  قبري جايز ، براي زناارت فقط براي مردان جايز استاين زي

ُقبَُِس ِمَن « :ندثابت شده كه فرمود ص، چنانكه از پيامبرنيست
ْ
اَساِ  ال َا ََ  ُ َا لََعَن ا

جَ  ُ ُّ اْ ََ َس ِجَد  ََ ْ لَمَْه  اْ َُ تاِذِذيَن  َُ ْ اْ ََ خداوند لعنت كند زناني را كه بسيار «. »الااس َ 
 ها كساني كه بر قبر  -اند ري زنان را زيارت قبر منع گرديدهاحاديث ديگ -كنند  مي زيارت قبر

دعا  و ص. و اما به قصد نماز خواندن در مسجد پيامبر»نندك مي سازند و چراغ روشن
كردن در آن و ديگر اعمالي كه در ساير مساجد مشروع است، به مدينه رفتن براي همه 

ي ها چنانكه در احاديث قبل ذكر شد . همچنين سنت است كه زائر نماز،جايز است
بشمارد و به سبب و اينكه فرصت را غنيمت ،بخواند صپنجگانه را در مسجد پيامبر

 هاي نفلي به كثرت بخواند. ونمازپاداش عظيمي كه دارد در آن ذكر و دعا 
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، بدليل حديث   شريفه نماز نفل زياد بخوانيد همچنين مستحب است كه در روضه

ِِ «صحيحي كه در فضيلت آن ذكر شد.  َْا
ْ
ِ  ِمْن ِس�َ ِ  اْ َبَِ َسََْة

ِمْْ ََ  ِِ
ْ َ َِى َْ  .»َم  َ�

    ف اول:    فضيلت ص
ي فر  را چه زائر و چه غير زائر همه بايد بكوشند كه حتي المكان در ها أما نماز و
اش باشد  به مسجد در جهت قبلهي اول بخوانند حتي اگر در بخشهاي اضافه شده ها صف

زيرا احاديث صحيح زيادي آمده كه به صف اول ترغيب وتشويق نموده است . مثل اين 

ُدَا ِِ ا « :صفرموده رسول اهللا ِ
ََ ما َْْم  ِ  مُ َا

َ
ّف األ اْةا ََ  َِ َدا َْ َنْعلَِم اءا ُف َم  ِف اءّ َ ْ

َا َُ تََه ِْ لَمِْه   َُ َا  َُ ْر َُْستَِه
َ
اگر مردم بدانند كه اذان دادن وصف اول چقدر « ]متفق عليه[. »أ

. و اين »خواهند كردآيد حتما قرعه كشي  نمي ثواب دارد و ببننند كه جز با قرعه كشي بدست

ما ُِِ�ْم « :شان فرمودند كه به أصحاب صفرموده رسول اكرم
ََ ْ َْ

ْ
ْ ََ َا ِ   َّ ََ

ْ
ْ ُمَا َْ َقدا ََ

 ُ َا ِا يُخَّخَرُهْم ا ََ ُرََر  خا
َ
م  َنتَْ َْ  يََ اُ  قَ

َ
 ََ ْعَدُوْم   جلو بياييد، و« .]صحيح مسلم[ .»َمْن �َ

يعني صفهايشان متصل به  -از شما هستند به شما اقتدا كنند به من اقتداء كنيد و كساني كه بعد 

 »اندازد مي كشد تا آنكه خداوند او را عقب مي انسان همچنان خود را ازنماز عقب -شما باشد 
 صيامبرپكه  كند مي به سند حسن روايت لعايشإل -ام المؤمنين-داود از و أبو

شخص « .»يخخرُ ا  ف اء س َقدم َِـ ي ا  اْرجُ يتْخر ُن اْةف ال«: فرمودند

 .»كشاند مي كشد تا اينكه خداوند او را به جهنم  مي همچنان از صف جلو خود را عقب

ََر « :شده است كه به اصحابشان فرمودند ثابت صهمچنين از حضرتش ُّ  َ تَُة
َ
أ

 ََ  ِ َا ََ  ا ُِ ُقلَْْ  يَ  َس َِ َه    َْْد َس�ّ ُِ  
ُِ �ََِ

ةَ ََ ْ ََ  تَُةّف اْ َْْد ََ ُِ  ُِ �ََِ
ةَ ََ ْ مَْف تَُةّف اْ ََ

َه  قَ َ   ّف  :َس�ّ ََر ِف اْةا َّ ا �ََصَ ََ   َ ََ
ُ
َُ األ َ ُُ ََر اّْة َّ آيا مانند فرشتگان كه در «. »يُتِ

! مگرفرشتگان كه بنديد؟ گفتند: أي رسول خدا نمي بندند، صف مي حضور پروردگارشان صف
در  كنند و مي هاي جلو را پر : صففرمودند بندند، مي در حضور پروردگارشان چگونه صف

 .»ايستند مي صف، راست ونزديك به هم
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شود  مي احاديث در اين باب بسيار است، اين فضيليت(صف اول) شامل همه مساجد
 .شود فه شده به مسجد النبي نيز ميكما اينكه شامل بخشهاي اضا

 :كدام أفضل است؟
كردند كه به  مي اصحابشان را ترغيبثابت شده كه ايشان  صهمچنين از رسول خدا
. و مشخص است كه در مسجد قديم سمت راست صف سمت راست صف بايستند
هاي جلو  شود كه اهميت دادن به صف مي پس معلوم ،خارج از روضه شريفه است

وسمت راست مقدم است بر اهميت روضه شريفه  و اينكه محافظت براين دو، أولي و 
براي كسي كه در احاديث وارده در اين  ،در روضه شريفه استأفضل از محافظت بر نماز 

 باب دقت كرده باشد مسئله واضح و روشن است البته توفيق از جانب خدا است.

 ها: بعضي بدعت
براي هيچكس جايز نيست كه به حجره شريفه دست بكشد يا آنرا ببوسد يا  بوسيدن:

چنين  صالح نقل نشده بلكه انجاماينكه به دور آن طواف كند، زيرا اين امور از سلف 
 ص، و براي هيچكس جايز نيست كه از رسول خدااعمالي بدعت ناپسنديده است

را شفا بخشد و از اين  بخواهد كه حاجتش را بر آورده يا مشكلش را حل كند يا مريضش
 نياز از هيچ كسي خواسته گونه مسائل جز خداوند توانا و بي, زيرا همه اينقبيل أمور
، و خواستن و طلب كردن چنين أموري از مردگان شرك و پرستش غير خدا ودش نمي
 آيد. مي بشمار

س يا چيزي  ك انه هيچ، اول اينكه جز خداي يگدين اس�م بردو اصل استوار است
مشروع فرموده انجام  صاي كه پيامبر دوم اينكه اين پرستش جز به طريقه، پرستيده نشود

 گيرد.
 له ال اهللا محمد رسول اهللا است.و اين همان معناي ل ا
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  طلب شفاعت:
طلب شفاعت كند زيرا شفاعت ملك  صكما اينكه جايز نيست كه كسي از پيامبر
، چنانكه خداوند متعال توان آنرا طلب كرد نمي خدا و در اختيار اوست و از غير او

ِ  قُل﴿ :فرمايد مي ّ ِ ٓ�ٰ ٱ ّّ َّ  . بله»ام شفاعتها خاص خداستبگو تم« .]44[الزمر:  ﴾آ�ِيعٗ  ٓعةُ ش
! فرشتگانت را شفيع من يامبرت را شفيع من بگردان، خدايا: خدايا! پتوانيد بگوئيد مي

در ( بگردان، و بنددگان مؤمنت را شفيع من بگردان، خدايا فرزندانم را شفيع من بگردان.
فات ي كم سني است كه در خورد سالي وها آمده كه منظور بچه »أفْراط«اينجا لفظ 

 كنند.) مي
، نه شفاعت شود ته نميهيچ چيزي از آنان خواس ،و از اين قبيل جم�ت و اما مردگان

، و مرده امبران، زيرا اين عمل جايز نيستو نه غير آن، چه پيامبران باشند و چه غير پي
شود مگر چيزي كه شارع استثناء فرموده است. و در صحيح مسلم  مي تمام اعمالش قطع

َقَطَع َ�ُْْه «فرمودند:  صروايت شده كه رسول اهللا ةاز أبوهرير َم ا�ْ َّ ُن آ ا َم َ  ا�ْ َُِ
 ُ
َ
َ ل ُُ ََ لٍِ  يَْد  ٍ

َ
َ ََ  َْ

َ
ُع ِِِه، أ

َُ لٍْم يُاْتَ ُِ  َْ
َ
، أ ٍِ ٍِ َج ِس�َ َدقَ ََ  ِمْن الََةٍ:: 

ا
لُُه ِ  ََ �َ« .

علمي كه از آن سود سه چيز : صدقه جاريه، يا شود مگر  مي هرگاه انسان بميرد عملش منقطع «
قبل از وفات و در روز  صاينكه از پيامبر .»، يا فرزند نيكي كه برايش دعا نمايدبرده شود

توانند از  مي قيامت طلب شفاعت جايز است زيرا كه ايشان توانايي آنرا دارند و
پروردگارشان براي طالب آن بخواهند، در دنيا كه معلوم است و اين خاص به ايشان 

اين بنده مسلمان جايز است اي ايشان هم براي ديگران، بنابره عام است هم برنيست بلك
 ، وگارم شفاعت كن يعني برايم دعا كنكه به برادر مسلمانش بگويد براي من نزد پرورد

خدا  او خواسته شده اگر خواسته او مباح باشد جايز است كه از كس كه چنين چيزي از
 ت يا سفارش كند.براي او نزد خداوند شفاع بخواهد و

اعت كند چنانكه تواند شف نمي اما در روز قيامت هيچ كس بدون اجازه خداوند متعال

ِيٱ ٓذا ٓمن﴿ :فرمايد خداوند مي َّ  َۡ ٓ َّ  ۥٓ ِعنٓدهُ  ٓفعُ �  .]255: ة[البقر ﴾نِه�ِإِذۡ  ِِ
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 .»كيست كه شفاعت كند در نزد او مگر با اجازه او«
مردن  و جايز نيست كه اين حالت را به قبل ازو اما حالت مرده، حالت خاصي است 

 زيرا أعمال انسان پس از مردن قطع ،يخإل شدن  در روز قيامت قياس كنيمويا پس از برانگ
شود او فقط در گرو اعمالي است كه انجام داده مگر آنچه كه شريعت استثناء كرده  مي

 .ستثناء كرده باشدكه شريعت آنرا اطلب شفاعت از مردگان از اعمالي نيست  است، و

 كدام حيات؟
ده هستند  كه از حيات پس از وفاتشان به حيات برزخي زن صشكي نيست كه پيامبر

روز قيامت ايشان نيست تر است ولي مانند حيات بيش از موت يا حيات  شهداء كامل
، داند نمي اي است كه كيفيت و چگونگي آنرا غير از خداوند متعال هيچگس بلكه زندگي

ُ « :در حديث شريف گذشت صلذا فرموده حضرتش َا ّا ا ا ِِ ا َس
ٍد َُُسلُّم َ َ ََ َم  ِمْن أَ

ةمَ  لَمِْه اْسا َُ ّا  ُس
َ
ِا أ ََ  َِ ا ُسَ

َ
و روح از  اند اين دليل آشكار است كه ايشان مرده .»ِِِ

صوصي كه از ن ،شود مي بدنشان جدا شده است، اما هنگام س�م روحشان باز گردانيده
امر در بين علماء محل اتفاق  سنت بر موت ايشان دللت دارد روشن است و اين قرآن و
، اما اين امر مانع از حيات برزخي ايشان نيست كما اينكه موت شهداء مانع حيات است

َٓ ﴿ :فرمايد ي آنان نيست كه خداوند ميبرزخ ّ ٓ�ۡ  ٓو َٓ ِينٓ ٱ ٓس َّ  ْ ِ ٱ ٓسبِيلِ  ِ�  قُتُُِوا مۡ  ّّ
ٓ
ٰ أ �ٓ ۢ  بۡٓل  �ۚ تٓ

حۡ 
ٓ
ٓ أ  .]169عمران:  [آل ﴾١ زٓقُونٓ يُرۡ  ٓرّ�ِهِمۡ  ِعندٓ  ءٌ ٓيا

نزد پروردگارشان  اند مرده مپندار بلكه آنان زنده اند كساني را كه در راه خدا كشته شده«

 .»شوند مي روزي داده
ي كه در اين مسئله سخن بطول انجاميد و چنين چيزي لزم بود، چون بسيارند كسان

كنند و به جاي آنكه خدا را بخوانند مردم را به شرك و پرستش  مي در اين باب اشتباه
خوهيم كه از آنچه  مي كنند. براي خودمان و براي ساير مسلمين از خدا مي مردگان دعوت

 با شريعتش مخالف است ما را س�مت و محفوظ بدارد . و خدا داناتر است.
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 از آداب قرآني:
صدايشان را  صدهند كه در كنار قبر حضرتش مي بعضي زائران انجام و أما آنچه كه

، زيرا خداوند متعال ايستند اين اعمال جايز نسيت مي كنند يا خيلي زياد در آنجا مي بلند
بلند كنند و از اينكه با ايشان مانند  صامت را از اينكه صدايشان را بالتر از صداي پيامبر

وده كه در نزد ايشان ند، منع فرموده و آنها را ترغيب نميكديگر با صداي بلند صحبت كن

ٓها�ٰ�ٓيٓ ﴿: فرمايد مي شان را آهسته كنندآواز ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٓ�ُعوٓ تٓرۡ  َٓ  ٓءآمُنوا َۡ  ا
ٓ
ٰ أ وۡ  ٓق فٓوۡ  تُٓ�مۡ ٓ�  تِ َٓ

َٓ  َِّ�ِّ ٱ ْ ٓ�ۡ  ٓو ِ  ۥٓ�ُ  ٓهُروا  ٱب
ن ٍض ِ�ٓعۡ  ِضُ�مۡ ٓ�عۡ  رِ ٓكٓجهۡ  لِ ٓقوۡ لۡ

ٓ
  ٓبٓط ٓ�ۡ  أ

ٓ
نُتمۡ  ُُُ�مۡ ٓ�ٰ عۡ أ

ٓ
َۡ  َٓ  ٓوأ ٓ  ُعُرونٓ �

ِينٓ ٱ ِِنّ  ٢ ُُّضونٓ  َّ ُٓ  َۡ
ٓ
ٰ أ ِ ٱ رُٓسولِ  ِعندٓ  ٓ�ُهمۡ ٓ� ّّ  ٰ َٓ ْو

ُ
ِينٓ ٱ �ِٓك أ ُ ٱ ٓتٓحنٓ مۡ ٱ َّ  ٓوىٰۚ شُِّتقۡ  قُُُوٓ�ُهمۡ  ّّ

ُۡ  شُٓهم ٞ ّم جۡ  فِٓرة
ٓ
 .]3-2[الحجرات:  ﴾٣ ٓعِظيمٌ  رٌ ٓوأ

پيامبر بلندتر نكنيد و درسخن گفتن با او مانند حرف  أي مؤمنان صداهايتان را از صداي«
زدنتان با يكديگر بلند حرف نزنيد كه مبادا اعمالتان نابود گردد و شما آگاه نشويد بيگمان كساني 

هايشان را براي تقوا  لكنند اينانند كه خداوند د مي كه صداهايشان را نزد رسول خدا آهسته

 .»اداش بزرگي است، براي آنان آمرزش و پآزموده است
زياد ايستادن و مكرر س�م كردن منجر به  صو ديگر اينكه در كنار قبر حضرتش

گردد و  مي صي بلند در كنار قبر شريف ايشانها صداي زياد و آواز و سر شلوغ شدن و
اين امر با آنچه خداوند در آيات مذكوره براي مسلمين مشروع قرار داده مخالف است، و 

مچنانكه در حال حيات واجب است پس از وفات نيز واجب احترام حضرتش ه
است،بنابر اين براي بنده مسلمان شايسته نيست كه در كنار قبر ايشان عملي انجام دهد كه 

 مخالف آداب شرعي باشد.

 تمسك به سنت:
كنند و  مي كما اينكه بعضي زائران يا حتي غير زائران براي دعا قبر حضرتش را انتخاب

. همه اين اعمال خ�ف كنند مي ايستند و دستانشان را بلند كرده و دعا مي بررو به طرف ق
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سيرت سلف صالح اعم از صحابه رسول اهللا و ديگر پيروان نيكوكار آنان است، بلكه اينها 

لَمُْ�ْم هللاُِسااِت « فرمايند: مي صبدعتهايي است كه در دين ايجاد شده است. پيامبر خدا َُ

 َُ ُلَ
ْ
ِِ ال ْا ُِ اِشِديَن الََ اِجِذ ـَِ اْرا ََ َه  ِِ ءا

لَمْ َُ َا  َّ َُ ََ ُكَا َِِه   سا ََ ََ َهديَ من ِعدي  
  ِ لَ ٍِ َةةَ َُ  ِِْد

ا ُُ ََ   ِ َُ ْد ِِ ٍِ
َْدالَ ُُ ا  َُ ِّرا 

ُمَِس َْ
ُ
َْدالَ ِ  األ ُُ ََ اِيا ُوْم  ََ«3F1 .» برشماست كه

 را كه پس از من هستند -رستگاران هدايت كننده-ين مهدبين سنت مرا وسنت خلفاي راشد
شود نزديك شويد، زيرا هر  مي محكم بگيريد و با دندان نگهداريد، و مبادا به آنچه در دين ايجاد

 .»هر بدعتي گمراهي است بدعت است و -در دين-عمل نو پيدا 

ّّ «: فرمايند مي صهمچنين پيامبر  و ََ َس ُه َِ ََ ِمُْْه  ْمِرنَ  َم  لَىْ
َ
َدَ: ِف أ َْ  . 4F2»َمْن أَ

. و »كسي كه در دين ماچيزي ايجاد كند كه در آن نيست آن عمل ايجاد شده مردود است«
 در روايت ديگري از مسلم آمده است كه فرمودند:

» ّّ ََ َس ُه َِ ْمرنَ  
َ
لَمِْه أ َُ  ََ ة  لَىْ ََ �َ َُ َِ َُ هر كس عملي انجام دهد كه در دين ما «. »َمْن 

 .»نيست آن عملش مردود است

 :ابدينزين الع روايت امام
ترين علماي اهل بيت امام زين العابدين كه از دانشمند( لباري علي ابن حسين

كند او را ازاين كار منع  مي دعا صشخصي را ديدند كه كنار قبر پيامبر مترجم) هستند.
كرد و فرمود آيا حديثي برايت بيان نكنم كه از پدرم و پدرم از جدم و جدم از رسول 

ِّرا «: ت كه فرمودندشنيده اس صاهللا
ا، َْ بَُس  ُُ مَُتَُ�ْم  ُ�  ََ ا،  ْبِي ِ�مد 

َُ تاِذُذَا  ََ  
ْْتُمْ  َُ   ََ ْنَْ

َ
ُ�ْم َنبْلُُغِ� أ ََ  . 5F3»�َْسِلم

                                           
 سناد حسن است.روايت در أبو داود و نسائي با ا -1
 روايت در بخاري و مسلم است. -2
 آورده است.» ةالمختار«روايت از حافظ محمد بن عبدالواحد مقدس است كه در كتابش  -3
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س�م  ندهيد و برمن درود و هايتان را قبرستان قرار قبر مرا جاي جشن و سرود و خانه«
 .»درس بفرستيد كه س�م شما هر جاي كه باشيد به من مي

 باز هم بدعت:
روي  دست چپ و  دست راست را صبعضي زائران هنگام س�م دادن بر رسول اهللا

، به اين صورت ايستادن و اند گيرند طوري كه گويا به نماز ايستاده مي تر بر سينه يا پائين
كما اينكه در مقابل كس ديگري اعم از پادشاهان و رهبران و  ،س�م دادن درست نيست

، زيرا اين شكل فروتني و خصوع و عبادت ت نيسته اين شكل ايستادن درسغيره نيز ب
تح در ف /ي جايز نيست چنانكه حافظ ابن حجراست كه جز خدا براي هيچكس ديگر
، مسئله در اينجا بسيار روشن است البته براي كسي كه الباري از علماء نقل كرده است

شد و اما كسي كه تعصب و دقت كند و هدفش پيروي از راه و روش سلف صالح با
خواهش نفس و تقليد كوركورانه بر او غالب باشد ونسبت به داعيان به سوي طريقه 

سپاريم  و از خداوند براي خودمان و براي  مي سلف صالح بدبين باشد كار او را به خدا
طلبيم كه بتوانيم حق را بر هر چيز ديگري ترجيح دهيم. براستي كه  مي او هدايت و توفيق

 آن ذات پاك بهترين سؤال شونده است.

 سالم از راه دور:
جنبانند  مي ايستند و لبانشان را مي همچنين بعضي مردم از دور رو به طرف قبر شريف

هاي گذشته است كه براي هيچ  خوانند، همه اينها از قبيل همان بدعت مي گويا س�م و دعا
يد آورد كه خداوند آنرا مشروع مسلماني مناسب نيست كه در دين خودش چيزهايي را پد

دهد گرچه با اخ�ص واز روي محبت  مي شخصي كه چنين عملي انجام،قرار نداده است
 .محبت تر است تا درستي و مهري نزديك بي ين كردارش به جفا واست اما ا
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 :/نسخه امام مالك
تا  غول بود(كه تمام عمرش را در مسجد النبي به نشر علم و سنت مش /امام مالك 

 مترجم) ازاين عمل و امثال آن باز داشته و معروف است. ةلهجرجايي كه به امام دارا

 آخر اين امت را إص�ح«  »لن يةل  آخر هذُ األمِ ِ  م  أَل  أَل « :فرمايد مي

 .»كند مگر آنچه كه اول آنرا إص�ح كرده است نمي
 صمسير منهج نبويو روشن است كه آنچه اول اين امت را إص�ح كرده حركت در 

كساني كه خداوند از آنان اع�ن رضايت  - و خلفاي راشدين و صحابه مرضيين
ه است پس آخر اين امت نيز جز با و پيروان نيكوكار آنان بود -وخوشنودي فرموده 

 نگ زدن به همان منهج و روش و حركت در همان مسير إص�ح نخواهد شد. چ
به آنچه كه نجات وسعادت و عزت دنيا و خواهيم كه مسلمين را  مي از خداوند

 آخرتشان در آن است توفيق عنايت فرمايد براستي كه او عطا كننده و نوازشگر است.

 حكم زيارت:
نه واجب ونه از شروط حج  صپيامبر زيارت قبر اند چنانكه بعضي عوام پنداشته

قبر است فقط براي كسي كه به مسجد پيامبر بيايد يا نزديك آن باشد زيارت 
مستحب است، اما كسي كه از مدينه دورباشد جايز نيست كه فقط به قصد  صحضرتش

 ،زيارت قبر شريف به مدينه سفر كند،بله به قصد مسجد شريف سفر كردن مسنون است
, أبوبكرصديق و و قبر دو صحابي ايشان صوقتي به مسجد رسيد قبر شريف حضرت

يارت كند پس زيارت قبر كه در كنار حضرت دفن هستند را ز لعمر فاروق
و قبر دو صحابي  عزيزشان تابع زيارت مسجد ايشان است. زيرا در صحيحن  صايشان

  - الحشد ر« »الةالِ مس جد  �َُداْرج   ِ  ِل« فرمودند صثابت شده كه پيامبر 
و اين  جايز نيست مگر به سه مسجد: مسجد الحرام، -يعني سفر مخصوص به نيت عبادت 

 .»سجد أقصىمسجد من وم
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 اگر شد رحال به قصد زيارت قبر خود ايشان عليه الس�م با قبر غير ايشان جايز
ا ايشان از هر نمود زير مي فرمود و فضيلت آنرا بيان مي بود حتما امت را به آن راهنماي مي

 شان از پروردگارشان داناتر بودند و خوف تر و به شان خير خواه كس ديگري براي امت
، امتشان اند دين را بيان فرمود و رسانده بيشتر بود، ايشان بطور كامل و آشكار همه خدا از

 .اند فرموده و از هر شري برحذر داشته را به هر خيري راهنماي
جز سه مسجد مشخص از  حاليكه ايشانتواند چنين اعمالي درست باشد در مي چگونه

  « اند: فرموده واند  عبادت برحذر داشته گونه سفر مخصوص ديگري به قصدهر
ْْتُمْ  َُ   ََ ْنَْ

َ
ُ�ْم َنبْلُُغِ� أ ََ م ِّرا �َْسلِ

ا، َْ بَُس  ُُ مَُتَُ�ْم  ُ�  ََ ا،  ْبِي ِ�مد 
َُ تاِذُذَا  قبر «. »ََ

من درود بفرستيد كه درود  هايتان را قبرستان قرار ندهيد و بر خانه شادي و مرا جاي جشن و

 .»رسد مي شما هرجايي كه باشيد به من

 رستي:پ تشخصي
 منجر به اين صصحبت از مشروع بودن شد رحال براي زيارت قبر حضرتش

(جاي شادي و خرسندي) قرارگيرد، و همان چيزي كه » عيد«شود كه قبر ايشان  مي
از آن ترس داشتند يعني غلو و شخصيت پرستي واقع گردد، چنانكه عم�ً  صپيامبر

 صاشتند كه براي زيارت قبر حضرتشبسياري از مردم در آن واقع شدند چون اعتقاد د
 سفر مخصوص جايز است.

اما احاديث و رواياتي كه در اين باب مورد استدلل كساني قرار گرفته كه سفر  و
دانستند همه احاديث ضعيف بلكه  مي را جايز صمخصوص براي زيارت قبر حضرتش

اين  ،وغيرهر حافظ بن حج،بيهقي ،رقطنيموضوعي است كه چنانكه محدثين از قبيل دا
اين درست نيست كه اين احاديث ضعيف را در مقابل اند، بنابر ضعف را بيان كرده

گانه دللت  به مساجد سه  رحال جز احاديث صحيحي قرار دهيم كه بر حرام بودن شد
 آشكار دارند. صريح و
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 روايات جعلي:
در اين  ! اينك چند نمونه از احاديث جعلي و دروغين وساخته شده راخواننده عزيز
 از آنها بپرهيزيد: كنيم تا اينكه فريب آنها را نخوريد و مي باب گوشزد

من َج َْم ي س� « ».كسي كه حج كند و مرا زيارت نكند با من جفا كرده است« اول

 .»ْقد جُ �
 »كسي كه پس از وفاتم مرا زيارت كند گويا در حياتم مرا زيارت كرده است«دوم: 

 .»ْنَ  َاس� ف َم تمن َاس� ِعد ا ت ْك«
د خدا براي او ضمانت كس كه مرا و پدرم ابراهيم را در يك سال زيارت كند نز« سوم:

 .»ا  اِْْ اِراهمم ف وم َاَد ةَْت ل   من َاس� ََاس أ «». كنم بهشت مي

من َاس « ».گردد مي كسي كه قبر مرا زيارت كند شفاعت من بر او واجب«: چهارم
 .»ل شُ ُت قبي َجبت

 رأي محققين: 
ثابت نشده است. حافظ بن حجر در تلخيص  صاين روايات و امثال اينها از پيامبر

 »رر  هذُ اْرَاي   كه  ةعمُِ« فرمايد: مي پس از آنكه اكثر اين روايات را ذكر كرده
 .»همه اين روايات ضعيف است سند«

در اين موضوع هيچ روايتي « »شئ  يةل  ف هذا ال َ « :فرمايد حافظ العقيلي مي

 .»ثابت نيست

هذُ « .»همه اين احاديث جعلي است« :فرمايد با قاطعيت مي /هشيخ اةس�م ابن تيمي
ِ دانيد كه دائره علم و حفظ و آگاهي شخصيتي  مي وشما »األَ ّي  كه  مَةَُ

 همچون شيخ اةس�م چقدر گسترده است.
 پايان
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ثابت مى بود صحابه رضوان اهللا عليهم أجمعين پيش  انگهي اگر چيزي در اين باره و
نمودند، امت را به سوي آن  مي كردند و آنرا براي امت بيان مي از بقيه مردم به آن عمل

ترين انسانها بودند و قوانين  عالم آنان بهترين و ‡, زيرا پس از پيامبراندادند مي دعوت
دانستند و از هر كس  مي همه كس بهتر داده را از آنچه براي بندگانش مشروع قرار خدا و

تر بودند، وقتي از آنها چيزي در اين باب  ي امت در تبليغ دين خدا خير خواهديگري برا
نقل نشده خود دليل است كه اين عمل جايز نيست بر فر  اگر چيزي هم در اين زمينه 

خصوص به سفر م آمده باشد آنرا بايد به زيارت مشروع حمل كرد كه در آن شدرحال و
 اينكه بين احاديث جمع شده باشد.قصد زيارت قبر نيست، تا 

 تر است.تعال دانام خداوند پاك و و
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