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 ��م اهللا ا����ن ا����م

مرسلني ـمني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء، والـاحلمد هللا رب العال

 نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، و اما بعد؛ السالم عليكم ورمحةاهللا وبركاته

 قدمهم

شود، علم به  می مسئله مهمی که موجب نجات مسلمانان از افتادن در دام شرک

و آنچه   موجبات سقوط در آن است. به این معنا که اطالع از خواسته خدا و رسول

بدان ایمان آورده و ملتزم باشد، از جمله مواردی هستند که را که فردی موحد بایستی 

 شود مسلمانان از صراط مستقیم منحرف نشوند. (إن شاءالله) می موجب

آنچنانکه داشتن علم کافی درمورد توسل و اینکه کدامیک از اشکال توسل، جایز 

 محفوظ  -به شرط عمل به آن  -شرک  خطر و کدام باعث شرک است، ما را از

دارد. فهم مسئله تبرک نیز قطعا باعث مصون ماندن از سقوط در منکرات و شرک  می

انواع آن برای مسلمانان شناخته شده  خواهد شد. شاید تا حدودی بحث توسل و

و  تر عامای  مطرح گردیده است گرچه تبرک مسئله باشد، ولی بحث تبرک کمتر

ارد. و همچنین نبود مطالبی مستقل از توسل بوده  و نیاز بیشتری به تبیین د تر گسترده

شد. و لذا  می در خصوص تبرک به زبان فارسی، شبیه به مباحث توسل، احساس

اسالم و انواع جایز و ناجایز آن  سعی شده تا در این رساله، به بررسی بحث تبرک در

مند شویم و از سویی خود را از  حسنات آن بهره پرداخته شود. إن شاءالله. تا از
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و شرک تبرک دور نماییم  و برای رسیدن به این هدف داشتن اطالع کافی از  منکرات

 تبرک ضروری است. 

در این رساله سعی شده مطالب مرتبط با تبرک دسته بندی شوند تا به فهم بیشتر 

تبرک مشروع و تبرک ، موضوع کمک نماید. و به طور کلی شامل دو بخش است

ی آنرا مشخص و ها تشریح و زیر مجموعهکدام را در حد امکان  ممنوع. سپس هر

ایم. امید است خداوند تبارک و تعالی  دالیل هر کدام را مطرح نمودهتوضیح داده و 

توانایی تبیین حق را به ما عطا فرمایند و چون چراغی در این راه برای مومنان و 

 بالله. اندک برای آخرت قرار دهند. آمین والحول و القوة االای  توشه



 
 

 

 

 

 بخش اول
 تبرك مشروع

 :معنی تبرك
تبرک یک واژه عربی است. ابتدا معنی آن در زبان عربی و سپس معنای آن را در 

 آوریم.  می اصطالح شرع که بیشتر مد نظر ماست،

 تبرک در زبان عرب:  -

معنای طلب خیر است. و تبرک  باشد و به می تبرک مصدر تبرک، یتبرک، تبرکا،

 .١جستن به شیء یعنی طلب نمودن خیر و نیکی به واسطه آن شیء

 :در اصطالح شرع -

که الله تعالی در ای  تبرک یعنی خواهان و طالب رسیدن به خیر و سعادت، بگونه 

 ، آنرا برای مومنان تشریع فرموده است.  کتاب روشنگرش و در سنت رسول الله 

 :معنی برکت
 شود که منظور از برکت عبارت است از: می تفاسیر آن معلوم با تأمل در آیات و

 ثبات خیر و دوام آن -۱

 فراوانی خیرو زیاد شدن آن -۲

 باشد.  می سپس دوام آن به عبارت دیگر برکت به معنی اعطا خیر و

                                           
 . عیالجد حمدبن عبدالرحمن بن م ناصر دکتر، التبرک انواعه واحکامه - ١
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و بارک علی حممد وعلی «یعنی   پیامبر در توضیح صلوات بر /ابن قیم 

همانند آنچه   این دعا متضمن اعطا نمودن خیر به پیامبر« گوید: می ١»آل حممد

ثبوت آن خیر برای پیامبر و زیاد شدن و  ادامه و که به آل ابراهیم عطا نموده است، و

 .٢»استباشد، و این حقیقت برکت  می فزونی آن

: صیغه وارد شده است ۸  آیه و ۳۲قرآن و در در بار ۳۴کلمه برکت و مشتقات آن 

. که در میان آنها و مباركة ك، بركات، بركاته، مبارك، تبارك، باركنا، بوركبار

 شود.  می " فقط در حق الله تعالی بکار بردهكواژه "تبار

شود مگر برای خداوند  لفظ تبارک برای احدی وصف نمی« گوید: می ٣ابن درید

بار در قرآن به . لفظ تبارک هفت ٤»تبارک فالنیهرگز نباید گفت که:  تبارک وتعالی و

 کاربرده شده و همه آنها به الله تعالی نسبت داده شده است. همانند آیات زیر:

ۡحَسُن ٱۡلَ�ٰلِقِ�َ ﴿
َ
ُ أ  .]۱۴المؤمنون: [﴾ َ�َتَباَرَك ٱ�َّ

 . »آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است«یعنی:  

﴿ ِ ٰ َ�ۡبِده َل ٱۡلُفۡرقَاَن َ�َ ِي نَزَّ ﴾ ١ۦ ِ�َُكوَن لِۡلَ�ٰلَِمَ� نَِذيًرا َ�َباَرَك ٱ�َّ
  . ]۱الفرقان: [

بزرگ است کسی که بر بنده خود فرقان [=کتاب جداسازنده حق از باطل] «یعنی: 

 . »ای باشد را نازل فرمود تا برای جهانیان هشداردهنده

تمجید و «ازجمله به معنی:  اند  آورده  -تبارک-علما نیز معانی مختلفی برای آن 

                                           
 ی. النب یباب صالة عل) ۱/۳۰۵( مسلم صحیح  -اءیکتاب االنب )۴/۱۱۸ی ( بخارصحیح  - ١

 . ۱۸۱هصفح  میابن الق، األفهام ءجال - ٢

 ۳۲۱محمد بن حسین بن درید بن عتاهیه ابوبکر االزدی، از ائمه ادبیات و لغت عرب متوفی  - ٣

 ). ۱۴/۳۶۰قمری. (سیر اعالم النبالء 

 ). ۱/۲۷۳جمهرة اللغة ( - ٤
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 به کاربرده شده است.  ٣و مقدس و مطهر ٢، علو١تعظیم

تبرک یعنی طلب خیر و برکت، و تبرک جستن به شیئی یعنی  ،و به طور خالصه

طلب منفعت به وسیله نزدیک شدن به آن شیء است. مثال شخصی که به قرآن متبرک 

 شود، قصد دارد تا با تبرک بدان برای خود منفعتی ( دنیایی یا اخروی) کسب نماید.  می

 . ستهر نوع خیر و برکتی فقط از جانب اهللا تعالی و در دست او
 فرمایند: می الله تعالی

قُِل ٱللَُّهمَّ َ�ٰلَِك ٱلُۡمۡلِك تُۡؤِ� ٱلُۡمۡلَك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع ٱلُۡمۡلَك ِممَّن ﴿
ءٖ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۖ إِنََّك َ�َ ۖ �َِيِدَك ٱۡ�َۡ�ُ �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن �ََشآُء َوتُِذلُّ َمن �ََشآُء
 .]۲۶عمران:  آل[﴾ ٢٦قَِديرٞ 

بگو بار خدایا تویی که فرمانفرمایی هر آن کس را که خواهی فرمانروایی «ی: یعن

بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ستانی و هر که را خواهی عزت بخشی و هر 

 . »که را خواهی خوار گردانی همه خوبیها به دست توست و تو بر هر چیز توانا هستی

یعنی تمام  ﴾�َِيِدَك ٱۡ�َۡ�ُ ﴿ منظور از«نویسد: می در تفسیر خود /امام طبری 

انواع خیر در دست تو و از طرف توست، احدی بر آن توانایی ندارد، زیرا فقط تو بر 

پس اگر تمامی خیرات و نعمتها در  ٤»خالف مخلوقاتت، بر هر چیزی توانا هستی

ز همگی از دنیا و آخرت از فضل الله تعالی بر بندگانش است، ثبوت و دوام آن نی

جانب اوست و این همان معنی حقیقی برکت است. و خیر و برکت همگی از جانب 

 الله تعالی است و بس. 

                                           
 ). ۱/۲۷۲ی. (تهذیب اللغة مشهوربه زجاج عالم نحو یابواسحاق بغداد - ١

 ). ۲۷۳، ۱/۲۷۲ة هرة اللغمج ید(ابن در - ٢

 ). ۱۰/۲۳۱(تهذیب اللغة  ابن سراج - ٣

 ). ۳/۲۲۲( تفسیر طبری - ٤
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 :جانب الله تعالی است در آیه زیر اما آنچه که در قرآن داللت بر این دارد که برکت از

 . ]۴۸هود: [﴾ �ِيَل َ�ُٰنوُح ٱۡهبِۡط �َِسَ�ٰٖ� ّمِنَّا َوَ�رََ�ٍٰت َعلَۡيَك ﴿ 
 . »هایی بر تو گفته شد ای نوح با درودی از ما و برکت«یعنی: 

 و یا 

ۡهَل ﴿
َ
ِ َو�َرََ�ُٰتُهۥ َعلَۡيُ�ۡم أ ِۖ رَۡ�َُت ٱ�َّ ۡمرِ ٱ�َّ

َ
َ�ۡعَجبَِ� ِمۡن أ

َ
� ْ قَالُٓوا

ِيٞد   . ]۷۳هود: [﴾ ٧٣ٱۡ�َۡيِت� إِنَُّهۥ َ�ِيٞد �َّ
خدا و برکات او بر شما   رحمت کنی. گفتند آیا از کار خدا تعجب می«یعنی: 

 .»ای بزرگوار است گمان او ستوده خاندان [رسالت] باد بی
، حدیثی است از عبدالله ابن  و از جمله دالیل صریح از سنت صحیح پیامبر 

 همسفر شده و با کمبود آب مواجه  هنگام که با پیامبرآن ، بمسعود 

يَحَّ «فرمایند:  می گذارند و سپس می دستان خود را در ظرف آب  شوند، پیامبر می
 ِ َ�ة ِمَن ا�َّ رَبَ

ْ
ُهوِر الُْمبَارَِك َوال َصابِِع  ،ىلَعَ الطَّ

َ
يُْت الَْماَء يَنْبُُع ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
فَلََقْد َرأ

». بسوی آب مبارک بشتابید و برکت آن از جانب خداست«« یعنی: .١» رسول اهللا

 . »کرد فواره می آب از میان انگشتان رسول خدا  همانا دیدم که گوید:) (ابن مسعود می

در کتاب خود (بدائع الفوائد) هنگام بحث در مورد مسئله  /امام ابن قیم 

رحمت و برکت به « نویسد: می (السالم عليكم ورمحةاهللا وبركاته)» حتيةاالسالم«

(رحمت و  شود شود مگر خداوند یکتا و بنابراین هرگز گفته نمی احدی نسبت داده نمی

و براستی که  برکت من بر شما باد) یا (سالم من بر شما باد، و سالم فالنی بر فالنی)

 ٢»دور است...شود، چرا که سالمت از شر به  رحمت و برکت بدون سالمت حاصل نمی

                                           
 . ۳۵۷۹: بخاریصحیح  -١

 ). ۲/۱۸۱بدائع الفوائد (  -٢
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تبرک یعنی طلب خیر فراوان « گوید: و شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ حفظه الله می

تواند خیر و برکت عطا  نصوص قرآن و سنت، فقط خداوند میو دائمی که طبق تصریح 

کند نه کسی دیگر. . . از این رو برای احدی از مخلوقات روا نیست که بگوید من به 

فالنی برکت دادم، یا برکت خواهم داد و یا بگوید قدوم شما بابرکت بود چون کلمه برکت 

 .١»الله اختصاص داردبه معنی خیر کثیر و دائم است که فقط به ذات یکتای 

 هدف ازتبرك:
تواند دنیوی، اخروی و یا هردوی آنها باشد. مثال تبرک جستن به  می هدف از آن

تواند هم خیر دنیوی داشته باشد و هم اخروی؛ مانند قرآن و یا  می بعضی از امورات

رمضان. ولی بعضی دیگر فقط منفعت دنیوی دارند (مانند باران یا میوه زیتون) و یا 

(مانند اقامه نماز در مسجدالحرام ). و معموال شخص به دلیل یکی از  فقط اخروی

 جوید.  می آن اهداف تبرک

 انواع تبرك:
 تبرک دراسالم مشروع و جایز شمرده شده است. ولی این مشروعیت مطلق 

باشد. چنانکه تبرک جستن به هر چیزی جایز نیست. بلکه تبرک به بعضی  نمی

گر ممنوع هستند. به عبارتی، شارع حکیم تبرک جستن به صحیح و به بعضی دی

بعضی از امورات و اشیاء را مستحب و حتی طلب برکت را از بعضی واجب نموده 

 است و تبرک به بعضی دیگر را حرام و نزدیک به شرک قرارداده است. 

 تبرك مشروع
آن را جهت تبرک جایز شمرده باشند،   هر آنچه را که خداوند و رسولش

 طوریکه تبرک جستن به آن واجب، مستحب و یا مباح باشد، تبرک مشروع گویند. 

                                           
 . ۵۳غایة المرید در شرح کتاب توحید صفحه  -١



 تبرك و انواع آن  14

 

توان به صورت زیر خالصه  می مواردی که تبرک به آنها مشروع است؛به طورکلی

 نمود:

 تبرک به ذکر و یاد الله تعالی و تالوت قرآن کریم.  -۱

 .  تبرک مشروع به پیامبر  -۲

 تبرک مشروع به اولیاء و صالحان.  -۳

 های خاص و مبارک.  در بعضی از مکانها و زمان »عبادت کردن«تبرک بوسیله  -۴

 .تبرک به آب زمزم -۵

 ی الهی. ها تبرک جستن (دنیوی) به بعضی از نعمت -۶

تبرک به این موارد بایستی بر طبق ظوابط شرعی انجام پذیرد. در غیر اینصورت 

افتاد. زیرا آنچنان که در دام بدعت گرفتار آمده و در مسیر تبرک نامشروع خواهیم 

یی است که ها بعدا اشاره خواهیم نمود، بسیاری از تبرکهای نامشروع بدلیل بدعت

. لذا ملتزم شدن به آنچه که شرع بیان نموده، ما را از منکرات آن دور اند  بوجود آورده

 خواهد کرد. 

 شرح اقسام تبرك مشروع 

 میاد الله و تالوت قرآن کر یبه ذکر و ک تبر  -۱

 تبرک به ذکر و یاد خداوند: -لفا

چنانکه قبال تشریح شد؛ هدف ازتبرک، رسیدن به خیر و برکت برای خود، بوسیله 

شود. یکی از اموراتی که شرع آن را برای رسیدن  می چیزی است که از آن تبرک جسته

شمارد، ذکر و یاد باری تعالی است. زیرا نصوص شرعی  می به این هدف جایز

 ذکر خداوند یکتا به صورت شرعی، به شخص خیر و نیکی دارد که؛داللت بر این 

 -کنند تا برای رسیدن به ثواب  می بخشد. بنابراین آن نصوص، شخص را ترغیب می

 که در اینجا همان برکت است، از ذکر و یاد الله غافل نشود. 
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 ،اند  اذکار و اوراد باید، اذکاری شرعی باشند که در کتاب و سنت صحیح آمده

شود بلکه  نمی لذا هر نوع اذکار بدعی و نوپیدا، نه تنها باعث رسیدن ثواب به ذاکر

 وی را در ورطه بدعت و منکرات خواهد انداخت. والعیاذبالله. 

تواند با قلب یا زبان انجام گیرد ولی افضل آن است که با  می ذکر الله تعالی 

زیرا ذکر در . ٢بیشتر استذکر خداوند در قلب گرچه فضیلت  .١هردو صورت گیرد

 .٣شود می قلب، باعث معرفت خداوند و محبت و حیا نسبت به او

 انواع ذکر:

 نویسد: می بیان انواع ذکر در »الوابل الصيب« در کتاب /ابن قیم 

 ذکر بردو نوع است: «

ذکراسماء و صفات باری تعالی وحمد و ثنای ایشان به وسیله این اسماء، که  -۱

 نوع است: خود نیز بر دو

ثنای خداوند متعال به وسیله اسماء و صفات، که این نوع در احادیث  -الف

 ). سبحان اهللا واحلمدهللا وال اله االاهللا واهللا اكربمانند: ( اند  آمده

 صفات وی بدست باری تعالی به وسیله احکامی که از اسماء و دادن از خبر -ب

حرکاتشان  شنود و می صدای بندگانش راآید. مانند آنکه بگویی: خداوند عزوجل  می

ماند و او از پدر و مادر  نمی وی مخفی ین اعمال بندگانش برتر مخفی بیند، و می را

 تر است و او بر هر چیزی تواناست و همانند آن.  نسبت به آنها مهربان

 

                                           
 ). ۱۱/۲۰۹فتح الباری( - ١

 . ۶صفحه-امام نووی  کتاب االذکار - ٢

 . ۱۹۰صفحه -میامام ابن ق بیورافع الکلم الط بیالصوابل ال - ٣
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 ذکر اوامر و نواهی خداوند.  -۲

 و آن نیز بر دو نوع است: 

 های شرع پاکش نزد مردم.  ه بیان نمودن حالل و حرامبه وسیل أیاد الله  -الف

یاد آوری اوامر خداوند و مبادرت به انجام آن و یاد نواهی ایشان و اجتناب  -ب

 .١از آن نواهی

 ذکر: انواع دیگر
که حکمت از آن جلب برکت دینی و  ،کارها بسم الله گفتن درابتدای اقوال و -

تعالی است. همانند بسم الله گفتن  دنیوی و دفع مفاسد به فضل خداوند تبارک و

  هنگام وضو، غسل، تیمم، جماع و هنگام شکار و یا ذبح کردن و یا خوردن و نوشیدن.

حقیقت متضمن ذکر خداوند و اعتراف به نعمت  که در ،  صلوات بر پیامبر -

گانش بوسیله فرستادن و شناخت نعمت وی بر بندگانش بوسیله صلوات بر وی بر بند

چنانکه واجب است در تشهد آخر نماز صلوات خوانده شود و مستحب . ٢پیامبر 

 .٣صلوات فرستاد  است که در ابتدا و آخر هر دعایی بر پیامبر

   :اشاره کرد توان به حدیث زیر ، می برای دلیل مشروعیت و ترغیب صلوات برپیامبر 

هرکس بر من یک «یعنی:  ٤»من ص� ىلع واحدة ص� اهللا عليه عرشا«

 . »فرستد صلوات بفرستد خداوند ده صلوات بر وی می

 محکم بین ذکر و دعا وجود دارد. زیرا هنگامی که شخص دعاای  ، رابطهدعا -

نماید.  می طلبکند، الله تعالی را با قلب و زبان یاد کرده و حاجت خود را از او  می

                                           
 . ۱۸۷صفحه  :بیالوابل الص -١

 . ۲۰۷صفحه  -میابن قراالنام، یخ یصالة والسالم عل يجالء االفهام ف -٢

 . منبع سابق -٣

 ). ۱/۳۰۶مسلم ( حیصح -٤
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مستحب است که شخص دعا گو، دعای خود را با حمد و « گوید: می /ابن قیم 

 .١»صلوات بفرستد  ثنای خداوند شروع کند، و قبل از طلب حاجت خود بر پیامبر

 قرآن با تالوت آنب) تبرك به 
مبارک بودن آن  آیات قرآن کریم بر چهار مکان از تعالی در خداوند تبارک و 

 : اند  فرمودهتصریح 

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ  َذاَوَ�ٰ ﴿
َ
 .]۹۲األنعام: [﴾ ُمَباَركٞ  هُ َ�ٰ أ

 .»کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستادیم و این «یعنی: 

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ  َذاَوَ�ٰ ﴿
َ
ْ ٱوَ  تَّبُِعوهُ ٱفَ  ُمَباَركٞ  هُ َ�ٰ أ ﴾ ١٥٥ َ�ُونَ تُرۡ  لََعلَُّ�مۡ  �َُّقوا

  .]۱۵۵األنعام: [

کتاب مبارکی است که ما آن را نازل کردیم پس از آن پیروی کنید و و این  «یعنی: 

 . »پرهیزگاری نمایید باشد که مورد رحمت قرار گیرید

َباَركٌ  رٞ ذِكۡ  َذاَوَ�ٰ ﴿ نَزلۡ  مُّ
َ
نُتمۡ  هُۚ َ�ٰ أ

َ
فَأ

َ
 .]۵۰األنبیاء: [﴾ ٥٠ ُمنِكُرونَ  ۥَ�ُ  أ

است آیا باز هم آن را ایم پندی مبارکی  و این [کتاب] که آن را نازل کرده«یعنی: 

 . »کنید انکار می

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ ﴿
َ
بَُّروٓ  َركٞ ُمَ�ٰ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ َدَّ ِ�ّ ْ رَ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ا ْ  َوِ�ََتَذكَّ ْولُوا

ُ
 أ

 ٱ
َ
 . ]۲۹ص: [﴾ ٢٩بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ایم تا در [باره]  [این] کتابی مبارک است که آن را به سوی تو نازل کرده«یعنی: 

 .»خردمندان پند گیرندآیات آن بیندیشند و 
برکات تالوت قرآن هم دنیوی است هم اخروی. درتوضیح آیه اخیر، امام 

یعنی برکات وخیرات فراوان، زیرا درآن «گوید:  می »مبارک«در مورد  /شنقیطی 

                                           
 . (برای ادعای خود دالیلی نیز آورده است). ۱۹۱صفحه  ،الوابل الصیب -١
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 .١»خیر دنیا و آخرت وجود دارد

 تبرك به ذکر و یاد خداوند و تالوت قرآن آثار
و یاد خدا از جمله اموراتی است که تبرک جستن به آن هم برکات دنیوی دارد  ذکر

 هم اخروی. 

 برکات دنیوی:

: فرماید می چنانکه باری تعالی ،آن خارج شدن ترس از قلب و آرامش - أ

ِ َ�ۡطَم�ِنُّ ﴿ َ� بِِذۡ�رِ ٱ�َّ
َ
� ِۗ ِيَن َءاَمُنواْ َوَ�ۡطَم�ِنُّ قُلُو�ُُهم بِِذۡ�رِ ٱ�َّ ﴾ ٢٨ٱۡلُقلُوُب ٱ�َّ

گیرد  اند و دلهایشان به یاد خدا آرام می همان کسانی که ایمان آورده«یعنی: . ]۲۸الرعد: [

گاه باش که با یاد خدا دل  . »یابد ها آرامش می آ

، چنانکه بر انجام کارها تواناتر ایجاد قدرت و توان در شخص ذاکر - ب

خواهان    برای انجام کارهای خانگی خود از پیامبر ل گردد. وقتی که فاطمه

آموخت که (بجای استخدام خادم) در هر شب  ٢به آنها   خادمی شدند، پیامبر

بارالله  ۳۴بار الحمدلله و  ۳۳بارسبحان الله و ۳۳هنگامی که بر بستر خواب رفتند 

 اکبر بگویند و سپس فرمود:

 . »خادم است از برای شما بهتر اذکاراین «یعنی  ٣»لكما من خادم فهو خ�«

   این حدیث پیامبر ، آن است که درجمله منافع دنیایی استغفار از - ت
من لك هم فار جعل اهللا من لك ضيق �رجا، ومن لزم االستغ« :آمده است

را پیشه خود کند،  کسی که استغفار« :یعنی. ٤»رزقه من حيث ال �تسبفرجا، و

                                           
  .۴/۵۸۷ایضاح القرآن  ياضواءالبیان ف -١

 . بعلی و فاطمه  -٢

 النوم.  وعند اول النهار حیکتاب الذکر، باب التسب ۲۰۹۱/ ۴مسلم  و ۳۷۰۵  یبخار حیصح  -٣

 . ۲/۱۷۸ابوداوود  سنن -٤
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جایی  آورد و او را از غمی گشادگی پدید می هر از هردشواری خالصی وخداوند برای او از 

 . »کرد دهد که گمان نمی روزی می

ها و آیات قرآن جهت  رقیه نمودن با اذکار شرعی و برخی از سوره - ث

یض علمای اسالم برجواز رقی اجماع دارند، به شرطی که با اذکار «. شفای مر

شخص رقی کننده معتقد باشد که رقی وسیله  مشروع و با زبان عربی صورت گیرد و

 .١»باری تعالی به تقدیر است و هیچ تأثیری ندارد مگر

است، هنگامی که از    کند این حدیث پیامبر می آنچه که به جواز رقی داللت

ىلع عرضوا ا« فرماید: می پرسند و ایشان جواب می مورد رقی سوال ایشان در

هایتان را برایم  رقیه« :. یعنی٢»كن فيه رشرقا�م، ال بأس بالر�، ما لم ي�

 . »آن شرک نباشد انجام رقی وجود ندارد، به شرطی که در وصف کنید، اشکالی در

 برکات خاص خود را دارند که در آیات قرآن فضایل و و ها سوره بعضی از  -ج

 احادیث به آنها اشاره شده است. برای نمونه دو حدیث زیر:

اقرأوا سورة ابلقرة، فإن اخذها بر�ة، وتر�ها «فرماید:  می  پیامبر 
سوره بقره را بخوانید زیرا خواندن آن موجب «یعنی: . ٣»حرسة، وال �ستطيعها ابلطلة

 . »ساحران بر آن توانایی ندارند ترک آن باعث حسرت است و برکت، و

 :یعنی »إن الشيطان يفر من ابليت اذلی يقرأ فيه ابلقرة«فرماید:  می و

 . »گریزان استشود  تالوت میآن سوره بقره  ای که در خانه شیطان از«

 

                                           
 . ۱۰/۱۹۵:ابن حجر یفتح البار -١

 . ۴/۱۷۲۷مسلم  -٢

گوید: معاویه که یکی از رجال سند است به من  می /. و امام مسلم ۱/۵۵۳صحیح مسلم  -٣

 البطلة به معنی ساحر است.  گفت:
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 برکات اخروی تبرک به اذکار و تالوت قرآن:

 کند.  می اذکار و تالوت قرآن موجبات مغفرت و اجر پروردگار ایجاد -۱

 کنیم: می احادیث وارده در این باره زیادند ولی به حدیثی در این باب اکتفا

ُ، «هرکس، روزانه صد بار: « فرمودند:   پیامبر
َ

�َك هل ، وَْحَدُه ال رَشِ ُ َ إِالَّ ا�َّ
َ

ال إهِل
ٍء قَِديرٌ  َْمُد، وَُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ

ْ
ُ احل

َ
ُ الُْملُْك َوهل

َ
ساختن ده  بگوید، به او به اندازه آزاد  »هل

از شود و صد گناه  رسد. و همچنین صد حسنه برایش نوشته می برده، ثواب می

شود. و هیچ کس  گردد و آنروز تا شب در برابر شیطان، حفاظت می گناهانش، پا ک می

 . ١»آ ورد مگر فردی که عمل بیشتری انجام دهد (در روز قیامت) عملی بهتر از آن نمی

 آن مجلس باعث نزول آرامش و رحمت و احاطه مالئک، بر مجالس ذکر -۲

 شود.  می

قوم يذكرون اهللا عزوجل االحفتهم  ال يقعد« :فرماید می  پیامبر 
مالئ�ه وغشیتهم الرمحه، ونزلت عليهم السكينه، وذكرهم اهللا فيمن ـال

را  اناینکه مالئکه آن نمایند مگر شینند که خدا را ذکرن هیچ گروهی نمی«یعنی: . ٢»عنده

خداوند آنها  آرامش فرود آید ور آنها ب و گیرد دربر میآنان را  خداوند رحمت احاطه نموده و

 .»یاد فرماید نزد مالئکرا 
 کنند.  می گروهی که تالوت قرآن نزول رحمت و سکینه بر -۳

وما اجتمع قوم ىف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب « فرماید: می   پیامبر 
اهللا و�تدارسونه بینهم، إال نزلت عليهم السكينه، وغشیتهم الرمحة، وحفتهم 

یکی  که در هیچ گروهی نیست« یعنی: .٣»فيمن عندهمالئ�ه، وذكرهم اهللا ـال

                                           
 . ۶۴۰۳بخاری: -١

 . ۲۷۰۰ مسلم -٢

 . ۴/۲۰۷۴ مسلم -٣
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 ی خداوند جمع شوند و قرآن تالوت و آن را بین خود تدریس کنند، مگرها خانه از

اینکه مالئکه آنان را احاطه نموده و  بر ایشان آرامش نازل گردد و رحمت (خداوند) 

 . »فرماید ستند یاد میه بین کسانی که نزد او گیرد و خداوند آنها را در می آنان را فرا

 فزونی ثواب و پاداش.  -۴

 فرمایند: می الله تعالی

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ِ ٱ َب كَِ�ٰ  لُونَ َ�تۡ  �َّ َّ�  ْ قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ نَفُقوا

َ
ا َوأ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزقۡ  مِمَّ

ُجورَُهمۡ  ِ�ُوَّ�َِيُهمۡ  ٢٩ َ�ُبورَ  لَّن َرةٗ تَِ�ٰ  ُجونَ يَرۡ  وََعَ��َِيةٗ  �ِ�ّٗ 
ُ
 َوَ�زِ�َدُهم أ

 .]۳۰-۲۹فاطر: [﴾ ٣٠ َشُكورٞ  َ�ُفورٞ  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ لِهِ فَۡض  ّمِن

دارند و از آنچه بدیشان  خوانند و نماز برپا می کسانی که کتاب خدا را می«یعنی:  

اند که هرگز زوال  کنند امید به تجارتی بسته ایم نهان و آشکارا انفاق می روزی داده

مام بدیشان عطا کند و از فضل خود بر ثوابشان بیفزاید پذیرد تا پاداششان را ت نمی

 . »شناس است که او آمرزنده حق

من قرأ «فرماید:  است که می   و موید این آیه مبارکه، حدیثی از پیامبر 
حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة، واحلسنة بعرشامثاهلا، ال أقول ألم حرف، 

هرکس یک حرف «یعنی:  .١»ول�ن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف

گویم ألم  یابد نمی نیکی به ده برابرافزایش می رسد و ازکتاب الله بخواند به او یک نیکی می

 . »حرفی استمیم  حرفی و، الم حرفی یک حرف است، (بلکه) الف

 بررسی برخی از احکام  مربوط به تبرك ( اذکار و قرآن):

ی  ض:الف)حکم قرائت قرآن بر آب و پاشیدن آن بر مر

هچنانکه رقیه بوسیله آیات قرآن کریم و اذکار صحیح، بر مریض مشروع است، 

                                           
 . ۵/۱۷۵ یترمز -١
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آیا جایز است که قرآن را بر آب خواند سپس به قصد تبرک و شفای مریض آن را بر 

 وی بپاشانند یا داده شود تا بنوشد؟

 ، بر آب قرآن در سنن ابوداود و صحیح ابن حبان آمده است که رسول الله

 .١که مریض بود، پاشیدند  را بر ثابت بن قیس بن شماس  و سپس آنخواندند  می

روایت شده است که او، در خواندن معوذتین بر آب  ل و از ام المونین عایشه

 و خود بر ظرف آبی معوذتین را. ٢دیدند نمی و ریختن آن بر مریض اشکالی

 .٣کرد که بر مریض بپاشند می خواندند سپس امر می

. همچنین ..« گوید: می انجام اینکار را جایز دانسته و /بن باز شیخ عبدالعزیز 

نوشد  می شود و مریض آنرا می مشکلی در رقیه بر آب نیست، زیرا در آن بر آب قرائت

. . . و سلف نیز آنرا اند  این کار را انجام داده   شود، چون پیامبر می یا بر او پاشیده

 .٤»پس ایرادی در آن وجود ندارد اند  انجام داده

 کنند. والله اعلم می ظاهرا نصوص  درستی این عمل را تایید

حکم نوشتن آیات قرآن یا اذکار و انداختن آن در ظرف آب و سپس  ب)

 نوشیدن آب آن به قصد تبرک و شفا:

علماء در حکم این مسئله اختالف نظر دارند. جماعتی از سلف بر این امر 

و در عوض  ٦، حسن بصری و اوزاعی٥. مانند:مجاهد و ابوقالبهاند  نکرده ایرادی وارد

 .١نخعی و ابن سیرین:مانند اند  گروهی دیگر آنرا مکروه دانسته

                                           
 . ۷/۶۲۳و صحیح ابن حبان  ۴/۲۱۴سنن ابوداود  -١

 . ۷/۳۸۶مصنف ابن ابی شیبه  -٢

 . ۱۰/۳۱۸تفسیر قرطبی  -٣

 . ۱/۵۲مجموع الفتاوی و مقاالت متنوعه شیخ عبدالعزیز بن باز  -٤

 . ۷/۳۸۶مصنف ابن ابی شیبه  -٥

 . ۱۲۷التبیان نووی ص  -٦
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روایت شده است که امر نمود تا دو آیه از قرآن کریم را نوشته و   از ابن عباس

  .٢بنوشدآن را در آبی شسته و به زنی که زایمان برایش سخت شده بود بدهند تا آب آنرا 

جایز است که برای مریض : «گوید می به این روایت استناد کرده و /ابن تیمیه 

و کسی که به مصیبتی دچار شده، مقداری از آیات قرآن و یا اذکار را با مدادی مباح 

سته و آن آب را بنوشد، همان طور که امام احمد و غیر نوشته، و سپس آن را در آبی ش

 .٣»ایشان بر این مطلب نصی دارند

 نقل نشده، به نظر   ولی با توجه به اینکه هیچ مورد مشابهی از عمل پیامبر

رسد که ترک آن بهتر باشد. چنانکه هیئت علمای سعودی بر ترک آن تاکید دارند.  می

اما نوشتن ...« دهند: می امون این مسئله جواباین هیئت در پاسخ به سوالی پیر

و یا آیاتی از قرآن بر لوحی و شستن آن با آب و یا زعفران و سپس نوشیدن آن ای  سوره

به قصد برکت و یا استفاده از علم و یا کسب مال و یا سالمتی و عاقبت به خیری، 

در این مورد که آن را برای خود یا شخص دیگری انجام    خبری نداریم از پیامبر

داده باشند و یا به یکی از اصحابش اجازه چنین کاری داده یا اینکه به امتش چنین 

) اثر صحیحی از یکی از صحابه که این  . و (بعد از پیامبرداده باشند.. رخصتی

اس ترک آن اولویت دارد. کار را انجام داده باشند، به اثبات نرسیده است. و بر این اس

  .٤»لهی آمده است، برای ما کافی استزیرا آنچه از شرع مانند رقی با قرآن و اسماءا

زیرا با  .٥دانند نمی البته این هیئت روایت نقل شده از ابن عباس را صحیح

                                                                                           
 . ۱۲/۱۶۶شرح السنة بغوی  -١

 . ۷/۳۸۵ بهیش یمصنف ابن اب -٢

 . ۱۹/۶۴ یمجموع الفتاو -٣

 . ۱۰۲قمری صفحه  ۱۴۰۵سال  ۱۲شماره  اضیمنتشر شده در ر یمجله بحوث اسالم -٤

 . ۴۶ق صفحه  ۱۴۰۸سال  ۲۱شماره   یمجله بحوث اسالم -٥
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 »ابن ابی لیلی«شود در سند آن شخصی به نام  می مراجعه به این روایت، مشاهده
الحکم بن « همچنین شخصی به نام .١ه شدت دچار سوء حفظ استوجود دارد که ب

خیلی اوقات : «گوید می در مورد وی /نیز از راویان آنست، که ابن حجر  »عتیبه

 .٢»کند می تدلیس

لذا بخاطر نبود نص صحیحی بر جواز این کار، بهتر است از انجام چنین روشی 

 پرهیز و به جای آن از رقیه شرعی استفاده شود. 

یض:ج)  یم بر اعضای مر  حکم نوشتن آیات قرآن کر

ابن تیمیه) ( دانند و اظهار داشته که استادش می را جایز آن /امام ابن قیم 

شیخ االسالم « گوید: می چنین کاری را برای خود و دیگران انجام داده است. چنانکه

�ُض ٱبۡلَ ﴿ :خود نوشته بود بر روی پیشانی /ابن تیمیه 
َ
أ ِ� َمآَءِك َو�ِيَل َ�ٰٓ

ۡمرُ 
َ
ۡقلِِ� وَِ�يَض ٱلَۡمآُء َوقُِ�َ ٱۡ�

َ
گفت؛  می و شنیدم که .]۴۴هود: [﴾ َوَ�َٰسَمآُء أ

برای شخص دیگری نوشتم و دردش تالم یافت. و گفت: نوشتن آن با خون جایز 

 کنند، زیرا خون نجس است و جایز نیست می نیست چنانکه بعضی جاهالن چنین

 .٣»که کالم خدا با آن نوشته شود

برای جواز آن جز انجام آن عمل توسط استادش، دلیلی از کتاب و  /ابن قیم 

سنت ارائه نداد. بنابراین، حکم این مسئله همانند مسئله گذشته است. یعنی عدم 

 .٤از کتاب وسنت جواز آن به دلیل نبود دلیلی صحیح

                                           
 . ۲/۱۸۴ابن حجر  بیالتذه بیتقر -١

 . ۱/۱۹۲ بیالتذه بیتقر -٢

 . ۴/۳۵۸ میزاد المعاد ابن ق -٣

 . ۲۳۶انواعه واحکامه صفحه  كالتبر -٤
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 جهت تبرک: ,یا اذکار از قرآنای  د) حکم آویزان نمودن نوشته

گویند. یعنی جهت دفع چشم زخم یا آفتی معموال بر بدن  »تمیمه«به این عمل 

کنند. و ممکن است این شیء  می مریض یا اطفال یا در و دیوار شیئ را آویزان

 از قرآن یا اذکار یا غیر آن باشد. ای  نوشته

 کنند: می اما حکم تمیمه بستگی به شیئی دارد که آویزان

اگر هر شیئی غیر از قرآن و اذکار شرعی بعنوان تمیمه آویزان کنند، حرام و  -

من علق تميمة فقد « :که گفت  بن عامر ةبلکه شرک است. بدلیل حدیث عقب
هرکس شیئی را (به قصد دفع ضرر یا جلب منفعت) آویزان کند براستی «یعنی:  ١»كارش

 . »که شرک ورزیده است

. از جمله اند  رابطه با شرک بودن تمائم به اثبات رسیدهو چند حدیث دیگر در 

 .٢حدیث ابن مسعود

 اگر قرآن یا اذکار را به عنوان تمیمه آویزان شود، در این مورد علما اختالف نظر دارند: -

 .٤ینکه بعد از نزول بال صورت گیردبه شرط ا ٣بعضی از علما آنرا جایز دانسته

                                                                                           
د: در حالی که ابن قیم و ابن تیمیه از بزرگترین علمای اهل سنت هستند که ییمالحظه بفرما

خدا و سنت رسول خدا  از کتاب غالب اقوالشان معتبر است ولی چون دلیلی برای حرفشان

پذیریم و همیشه میزان درست یا نادرست بودن نزد  نمی اند که بررسی شود، آن را ارائه نداده

باشد و نه فالن عالم یا فالن مرجع تقلید که  می اهل سنت فقط کتاب الله و سنت رسول الله

 روافض به آنها مبتال شده اند. (مصحح)

 گوید: راویان آن ثقه هستند.  می و هیثمی  در مجمع الزوائد .۴/۱۵۶مسند امام احمد  -١

 . ۴/۲۱۲سنن ابوداود  -٢

این قول عبدالله بن عمرو بن العاص و روایتی از امام احمد است. (مصنف ابن ابی شیبه  -٣

 )۲/۴۲۰و اآلدب الشرعیة ابن مفلح  ۷/۳۹۶

 باشد. از نزول بال  قبل. البته  بعضی شرط گذاشته اند که ۱۰/۳۱۹تفسیر قرطبی  -٤
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بن عامر استناد کرده و  ةدانند و به حدیث عقب نمی و برخی دیگر آنرا صحیح

:ظاهر حدیث بر عموم داللت دارد. یعنی اند  و گفته .١ننددا می هرنوع تمیمه را شرک

 گردد.  می را شاملای  هر نوع تمیمه

 :اند  و عالوه بر این، برای عدم جواز آن به دو امر زیر احتجاج کرده

بخاطر شیوع فتنه و ، هار داشتهاظ /چنانکه حافظ حکمی  .٢سد ذریعه اول:

 .٣مصیبت در زمان ما، ترک آن اولویت دارد

از ای  مصون ماندن قرآن از اهانت، زیرا بسیاری اوقات شخصی که نوشته دوم:

آیات و اذکار بر خود آویزان کرده، به قصد قضای حاجت یا طهارت، حرمت آنها را 

 .٤کند می ضایع

د استفاده از تمائم صحیح نبوده و ترک آن به رس می با توجه به مطالب فوق، بنظر

 والله اعلم.  ٥تر است صواب نزدیک

 ای از) آیات یا اذکار بر دیوار و امثال آنها: ذ) حکم نوشتن یا آویزان نمودن (نوشته(

آداب خاص «جماعتی از علمای سلف رحمهم الله، حین کالمشان در ارتباط با 

بر کراهیت نوشتن قرآن کریم بر روی دیوار مساجد یا غیر آن و  ٦، به طور مطلق»قرآن

 .١اند  یا بر روی لباس تاکید کرده

                                           
از تابعیین و امام ای  و دسته از جمله کسانیکه آنرا جایز تمی دانند: ابن مسعود و ابن عباس  -١

 احمد و بیشتر علماء حنبلی مذهب. ( منبع سابق)

 . ۹۳فتح المجید شیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ ص  -٢

 . ۱/۳۸۲معارج الفبول  :نگاه کنید به -٣

 . ۱۳۵حافظ حکمی ص  »اعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجیة المنصورة«از کتاب  -٤

 . ۲۳۹انواعه و احکامه، ناصر بن عبدالرحمن بن محمد الجدیع ص  كالتبر -٥

 ی صورت گیرد. گریقصد د ایچه به قصد تبرک  -٦
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این نوشتن آیات قرآن بر روی دیوارها و یا نوشتن آن بر روی اوراق و الواح و بنابر

آویزان کردن آنها به قصد تبرک و جلب خیر یا دفع شر، وجه نامشروع تبرک به قرآن 

 .٢است و صحابه و ائمه سلف   که بدعت و مخاف هدایت رسول اللهبلخواهد بود، 

 شود که قرآن را بر اشیائی و در ابعاد خیلی کوچک می حتی بعضا مشاهده

که هدف آن جهت قرائت نبوده ای  نویسند که قرآئت آن بسیار دشوار بوده، بگونه می

 .٣گرفتن کتاب الله استن امر بازی شود. و براستی که ای بلکه به قصد تبرک انجام می

یم در جایی به قصد تبرک:(  ر) حکم قرار دادن قرآن کر

مثال قرآن را در جایی همانند اتومبیل یا هواپیما و امثال آن قرار داده تا از حوادث 

 پیش رویشان جلوگیری نمایند. یا با این کار شیطان را از خود طرد کنند. 

حتی کراهیت آن شدیدتر است. چرا  حکم این مسئله، مشابه مورد قبلی بوده و

ده و لذا  بو و اصحاب و امامان سلف   که این عمل مخالف هدایت رسول الله

 .٤انجام آن نا مشروع است

 در زمان حیات و وفات ایشان  تبرك به پیامبر -2
خداوند متعال به فضل خود، وجود بعضی  بندگان خود از انبیاء و پیامبران را 

توان بدانها تبرک جست. و آن برکتی است ذاتی و قابل  می داده است. کهمبارک قرار 

 .٥مخصوص انبیاء و رسوالن الهی استانتقال نبوده و فقط 

                                                                                           
نی ابن ، المغ۱۰۱، الحوادث والبدع طرطوشی ص ۴/۵۲۹نگاه کنید به: شرح السنة بغوی  -١

، تنبی الغافلین عن اعمال ۱۲۷، التبیان نووی ص ۱۲۰، التذکار قرطبی ص ۷/۹قدامه 

 . ۲۶۴الجاهلین ابن نحاس ص 

 جواب لجنه علماء اهل سنت به سوالی پیرامون حکم آویزان کردن قرآن بر دیوارها.  - ٢

 . ۲۴۱التبرک انواعه و احکامه، ناصر بن عبدالرحمن بن محمد الجدیع ص  -٣

 . ۲۴۰منبع سابق ص  -٤

 . ۵۴غایةالمرید در شرح کتاب توحید صفحه  -٥
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 و سید اوالد آدم  ‡افضل انبیاء   شکی نیست که پیامبرما محمد مصطفی

 . اند  باشد و ایشان صاحب برکات زیاد و متنوعی بوده می

در زمان حیات و بعد از وفاتشان ، بطور کلی به دو قسمت برکات پیامبر 

خاص زمان حیاتشان بود   شود. یعنی یکسری از موارد تبرک به پیامبر می تقسیم

مانند تبرک به دعای ایشان، و یکسری مربوط به بعد از وفاتشان است. هر چند که با 

ا به دالیلی که بعدا ذکر رود ولی بن نمی فوت ایشان مبارک بودن ذات و آثارشان از بین

توان به قسمی از موارد تبرک به ایشان، که در زمان  نمی خواهد شد، در حال حاضر

 گرفت، تبرک نمود.  می حیاتشان صورت

 را به دو نوع ذکر نمود:  توان برکات پیامبر می و بر مبنایی دیگر،

 برکات معنوی وبرکات حسی(ذات و آثار).  

 :برکات معنوی الف)

باشد، که با پیروی  می ر از برکات معنوی، آن قسم از "برکات رسالت" ایشانمنظو

 رسد. چنانکه درقرآن آمده است: می کردن از ایشان دردنیا وآخرت به انسانها

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
 .]۱۰۷األنبیاء: [﴾ ١٠٧ لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 . »نفرستادیمو تو را جز رحمتی برای جهانیان «یعنی: 

یعنی خداوند رحمت خویش را به «گوید:  می درتفسیر این آیه /امام ابن کثیر 

برای تمامی عالم فرستاده است، پس هرکسی این رحمت را   وسیله ارسال پیامبر

 دنیا وآخرت سعادتمند خواهد بود و قبول کند وشکراین نعمت را به جای آورد در

 .١»شود می خسارتمند دنیا وآخرتهرکسی آن را رد و انکار کند 

 و  از پیامبر پس تبرک معنوی عبارت است از؛ تبرک جستن بوسیله تبعیت کردن

قیامت  تا روز عمل نمودن به سنت ایشان هم در زمان حیات و هم بعد از وفاتشان، و

                                           
 . ۳/۲۰۲ریکث رابنیتفس -١
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 این نوع تبرک، برای تمامی انسانها باقی خواهد ماند. 

آمده است،   رکت با پیروی کردن از پیامبردالیلی که درمورد رسیدن خیر و ب

 بسیارند از جمله:

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  لَُ�مۡ  فِرۡ َو�َغۡ  �َّ
ُ ٱوَ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ   .]۳۱عمران:  آل[﴾ ٣١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

کنید تا خدا دوستتان بدارد و بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی «یعنی:  

 . »گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است

بنابراین بر طبق این آیه، محبوب شدن و آمرزش گناهان از سوی باری تعالی از 

 است.   جمله برکات پیروی نمودن از رسول الله

 باشد: می نوع که بردو، برکات حسی ب)

 درزمان حیاتشان.   جسم شریف پیامبرتبرک به ذات و  -

تبرک به آثاری که بعد از وفات، از ایشان بجای مانده است مانند لباس و کفش  -

 .١و موها و. . . 

–ت. چنان که افعال ایشان صاحب جسم و آثاری مبارک اس  رسول الله

مبارک هستند. در حقیقت این رحمت و کرم الهی است که آنرا به  - معجزات

به جسم و   رسوالنش اعطا نموده است و به همین دلیل اصحاب پیامبر بران وپیام

نیز   جستند. و پیامبر می آثار حسی وی مانند آب دهان، وضو و موهایشان، تبرک

کردند. صحابه  می تبرک جستن صحابه به خودشان را انکار ننموده و حتی ترغیب نیز

کردند. و این  می وی بجا مانده بود، تبرکنیز به آثاری که از   بعد از وفات پیامبر

و آثارحسی ایشان دارد. و درحقیقت   داللت برمشروعیت تبرک به جسم پیامبر

                                           
 بعدا خواهیم دید که این نوع تبرک به آثار پیامبر در زمان حال وجود ندارد.  -١
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باشد که  می جانب خداوند تبارک وتعالی از  این، یک نوع تکریم و تشریف پیامبر

 در جسم و آثاری که از او باقیمانده، قرارداده است. 

 زمان حیات ایشان: در  به ذات و آثار پیامبریی ازتبرك صحابه ها نمونه

 ؛ تبرک صحابه به اعضاء جسم پیامبر -الف

دارد، حدیثی است که ام   آنچه که داللت بر برکت اعضاء جسم شریف پیامبر

 کند: می روایتل المومنین عایشه

» ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
اَكَن إَِذا اْشتىََك َ�َفَث ىلَعَ َ�ْفِسِه بِالُْمَعوَِّذاِت، َوَمَسَح َ�نُْه  أ

نِْفث ىلَعَ َ�ْفِسِه بِالُْمَعوَِّذاِت الَّيِت 
َ
َ ِ�يِه، َطِفْقُت أ ِي تُُو�ِّ

َّ
ا اْشتىََك وََجَعُه اذل �ِيَِدهِ فَلَمَّ

ْمَسُح �ِيَِد انلَّيِبِّ 
َ
بیمار   هنگامی که رسول الله«مه: ترج .١»َ�نْهُ اَكَن َ�نِْفث، َوأ

دمید و با دست خود،  خواند و بر خود می شد، معوذات (سورة ناس، فلق و اخالص) را می می

برد، من نیز همان معوذات را  مالید. پس هنگامی که در بیماری وفاتش بسر می می نشبر بد

 . »کشیدم را بر بدنش می  خواندم و دست نبی اکرم دمید، می خواند و بر خود می که او می

وارد شده است حدیثی   و نیز آنچه که بر تبرک صحابه به دستان شریف پیامبر

ِ « :که گفت  است از ابی جحیفه يِتَ  َخَرَج َعلَيْنَا رَُسوُل ا�َّ
ُ
بِالَْهاِجَرِة، فَأ

ُخُذوَن ِمْن فَْضِل وَُضو
ْ
، فََجَعَل انلَّاُس يَأ

َ
أ ُحوَن بِِه. . .ئِِه بِوَُضوٍء َ�تَوَضَّ  ٢»َ�يَتََمسَّ

ُخُذوَن يََديِْه َ�يَْمَسُحوَن بَِهما « و در روایتی دیگر گفت:
ْ
فََجَعل انلَّاُس يَأ

بَْرُد ِمَن اثلَّلِْج 
َ
َخْذُت �ِيَِدهِ فَوََضْعتَُها ىلَعَ وَْجِ�، فَإَِذا ِ�َ أ

َ
وُُجوَهُهْم، قَاَل: فَأ

ْطيَُب َراحئًَة ِمَن الِْمْسِك 
َ
اول ظهر، نزد ما تشریف   روزی، رسول الله« :عنیی .٣»َوأ

                                           
 . ۴۴۳۹بخاری: -١

 . ۱۸۷بخاری: -٢

 . ۳۵۵۳بخاری: -٣
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 هوضو گرفت و مردم، باقیماند  آورده شد. رسول الله  پیامبر. آب برای  وضوی ندآورد

گوید: مردم  عالو بر آن می. . هایشان مالیدند.  را برداشتند و به صورت ١آب وضویش

کشیدند. من نیز دست  میگرفتند و بر صورت خود،  را می  پیامبردستهای مبارک 

، کاش را گرفتم و به صورت خود، کشیدم. دست ایشان از برف، سردتر و از ُمش مبارک

 . »خوشبوتر بود

 گردد: می جدا  ب) تبرک صحابه به چیزهایی که از پیامبر

 .  تبرک به موی پیامبر  -۱

تبرک   به اثبات رسیده است. و حتی پیامبر  تبرک صحابه به موی سر پیامبر 

صحیح مسلم  داد. در می و موی سر خود را به آنها ٢نمود می صحابه به خود را تأیید

أىت م�، فأىت اجلمرة   أن رسول اهللا«روایت شده است که:   از انس
فرماها، ثم أىت م�هل بم� و�ر، ثم قال للحالق "خذ" وأشار إىل جانبه 

فبدأ بالشق األيمن، « روايه: و�  »ثم األ�رس، ثم جعل يعطيه انلاس األيمن،
، ثم كفوزعه الشعرة والشعرت� ب� انلاس، ثم قال باأل�رس فصنع به مثل ذل

به منی رفتند   رسول الله«. یعنی: ٣»فدفعه إىل اىب طلحه »ههنا ابوطلحه«قال: 

آنجا  در منی برگشت و سپس برای رجم شیطان به جمره رفتند سپس به جایگاه خود در

سپس  سپس به طرف راست و و مرا) بگیر فرمود: (موی سر ٤حالقبعد به  نمود وقربانی 

                                           
 . گشت می یجار شانیکه از اعضا یآب -١

 ی) ظرف آبرسول الله « رویات شده است که گفت: یاشعر یاز ابوموس نمونه:برای  -٢

د ین بنوشیاز ا«را در آن شست و آب دهان انداخت و فرمود: اش  ها و صورت خواست و دست

ز ظرف آب را ین (اصحاب) آنان. دهم می د و شما را بشارتیزیتان برهای نهیو بر چهره و س

 )۴۳۲۸ بخاری: (». ن کردندیگرفتند و چن

 . ۲/۹۴۷مسلم  حیصح - ٣

 سرتراش یا سلمانی.  - ٤
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روایتی دیگر  در و »موهای خود را به مردم اعطا نمود . بعدطرف چپ خود اشاره نمود

 یکی یکی و دوتا دوتا بینموهایش را  ابتدا ازسمت راست شروع کرده و«آمده است که: 

همانند سمت راست  وامر کردند. موهای سمت چپ به گرفتن مردم توزیع نمودند بعد 

 . »به ابوطلحه داد ابوطلحه. سپس موی خود را گرفت و عمل نمودند. بعد فرمود: بیا بگیر

جمله فوائد این حدیث، تبرک  از«گوید:  می شرح این حدیث در /امام نووی 

 .١»آن برای تبرک است و جایز بودن نگهداری  به موی پیامبر

 لقد رأيت رسول اهللا «که گفت:   ث دیگری از انسهمچنین حدی
ر�دون أن تقع شعرة إال ىف يد احلالق �لقه وأطاف به أصحابه، فما يو

و کرد دیدم،  و سر تراش که موی سر وی را کوتاه می   رسول الله«یعنی:   ٢»رجل

مگر اینکه گشت  . و مویی از ایشان جدا نمیایشان به وسیله صحابه احاطه شده بود اطراف

 . »در دست یکی از آنها بود

  تبرک به آب دهان پیامبر  -۲

َها «روایت شده است که:   اسماء دختر ابوبکر صدیق صحیحین از در َّ�
َ
�

ُت 
ْ
ل َ�يُْت الَْمِدينََة، َ�َ�َ

َ
، فَأ نَا ُمِتمٌّ

َ
، قَالَْت: فََخرَْجُت َوأ ِ�ْ�َ ِ بِْن الزُّ

مَحَلَْت بَِعبِْدا�َّ
َ�يُْت بِِه انلَّيِبَّ 

َ
تُُه بُِقبَاٍء، ُ�مَّ أ ْ ، فَوََضْعتُُه يِف َحْجِرهِ، ُ�مَّ َداَع بِتَْمَرةٍ، بُِقبَاٍء، فََودلَ

ِ َ�َمَضَغَها ٍء َدَخَل َجْوفَُه ِر�ُق رَُسوِل ا�َّ َل يَشْ وَّ
َ
، ُ�مَّ ، ُ�مَّ َ�َفَل يِف ِ�يِه، فاََكَن أ

َل َمْولُوٍد ُودِلَ يِف اإلِْسالم وَّ
َ
ُ َوَ�رََّك َعلَيِْه، َوَ�َن أ

َ
یعنی:  .٣»َحنََّكُه بِتَْمَرٍة، ُ�مَّ َداَع هل

را در شکم داشتم. دوران  بیر گوید: باردار بودم و عبدالله بن زب یم ل اسماء«

منزل گرفتم و  ام به پایان رسیده بود که از مکه به مدینه، هجرت نمودم و در قباء، حاملگی

                                           
 . ۹/۵۴ یمسلم امام نوو حیشرح صح - ١

 . ۴/۱۸۱۲مسلم  خیصح - ٢

 . ۳/۱۶۹۱مسلم . ۳۹۰۹بخاری: - ٣
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اش گذاشتم.  بردم و در آغوش  در آنجا، وضع حمل نمودم. سپس فرزندم را نزد نبی اکرم

. گذاشت دهان مبارکش را در دهان اوخرمایی خواست، آنرا جوید و آب   رسول خدا

بود. آنگاه، او را با خرمایی   اش شد، آب دهان رسول خدا پس اولین چیزی که وارد شکم

اش مالید). سپس، برایش دعا و طلب برکت  دیگر، تخنیک نمود (خرما را جوید و به کام

 . »نمود. و او اولین کودک مسلمانی بود (که پس از هجرت به مدینه) بدنیا آمد

، درمورد اصحاب  بن مسعود الثقفی هعرو ه ازحدیث صلح حدیبی و در

، �امه إال فوا� ما تنختم رسول اهللا « روایت شده است که گفت:  پیامبر
بخدا سوگند، هر بار «یعنی:  »بها وجه وج�ه. . .  ككف رجل منهم، فدل وقع يف

به  گرفت و انداخت، یکی از یارانش، آنرا با کف دست می آب دهان می  که رسول خد

 .»مالید. . . صورت و بدن خود می
   تبرک به عرق پیامبر -۳
وارد   آمده است که گفت: پیامبر  صحیح مسلم از انس بن مالک در 

 ١خوابید. درحالی که ام سلیم می شد سپس بر روی زیرانداز وی می ام سلیمی  خانه

خوابیدند،  ل آمدند و در جای ام سلیم   خانه نبود، انس گفت: روزی پیامبر

در خانه شما و بر روی جایتان    پیامبر رفت و به او گفت:ل فردی نزد ام سلیم

را بر تکه    ، او عرق پیامبراند  عرق کرده   خوابیده، ام سلیم آمد و دید که پیامبر

چرمی که بر روی جایش بود جمع کرد، سپس در صندوق را باز نمود و عرق را در 

کنی ام سلیم؟جواب  می بیدار شدند، و پرسیدند:چکار  رریخت، پیامبای  پیاله

فرمود:    یمان را داریم، پیامبرها داد:ای رسول خدا، امید برکت آن عرق برای بچه

 کنی.  می کار خوبی

 

                                           
 خادم رسول الله   مادر انس بن مالک -١
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   ها و اشیاء پیامبر تبرک صحابه به لباس -ج
   های پیامبر تبرک به لباس -۱ 

ةً َجاَءِت انلَّيِبَّ « :گفتروایت شده است که   از سهل ابن سعد
َ
نَّ اْمَرأ

َ
  أ

ْملَُة، قَاَل: َ�َعْم،  رُبَْدُة؟ قَالُوا: الشَّ
ْ
تَْدُروَن َما ال

َ
برُِبَْدٍة َمنُْسوَجٍة ِ�يَها َحاِشیَتَُها، أ

َخَذَها انلَِّبيُّع ُ�ْتَاًجا إيَِلَْها، فََخَرَج 
َ
ْ�ُسَوَ�َها، فَأ

َ
قَالَْت: �ََسْجتَُها �ِيَِدي فَِجئُْت أل

َها إَِزارُُه، فَحَ  َقْوُم: َما إيَِلْنَا، َو�ِ�َّ
ْ
ْحَسنََها! قَاَل ال

َ
نََها فُالٌن َ�َقاَل: اْكُسنِيَها، َما أ سَّ

، قَاَل: إِ�ِّ  نَُّه ال يَُردُّ
َ
َُه، وََعِلْمَت � تلْ

َ
ْحَسنَْت، لَِبَسَها انلَِّبيُّع ُ�ْتَاًجا إيَِلَْها، ثمَّ َسأ

َ
أ

ُُه تِلَ  تلْ
َ
َما َسأ بََسَها، إِ�َّ

ْ
ل
َ
ُُه أل تلْ

َ
ِ َما َسأ . ١»ُكوَن َكَفِ�، قَاَل: َسْهٌل: فاََكنَْت َكَفنَهُ َوا�َّ

هدیه داد ـ راوی از مردم   پیامبر، به حاشیه دوزی شده بودزنی، چادری را که « یعنی:

پرسید: آیا میدانید ُبرده چیست؟ گفتند: چادری ُپرز دار است. سهل گفت: صحیح است ـ 

  تا آنرا بپوشید. رسول خداام  د شما آوردهو نزام  و گفت: این چادر را با دست خودم بافته

که به آن نیاز داشت، آنرا پذیرفت و بعنوان  ازار، از آن استفاده کرد. یکی از اصحاب، آنرا 

پسندید و گفت: چقدر زیبا است! آنرا به من بدهید. مردم، به او  گفتند:کار خوبی نکردی. 

بود. با وجود این، تو آن را طلب کردی. و   پوشیدهبدان نیاز داشت و آن را   زیرا رسول الله

چیزی خواسته شود، دریغ نخواهد کرد. آن شخص   میدانی که هر گاه از رسول الله

گفت: بخدا سوگند، من آن را برای پوشیدن  درخواست نکردم. بلکه میخواهم آن را کفن 

 . »ردیدگوید: سرانجام، همان  چادر، کفن آن شخص، گ خود، نمایم. سهل می

  تبرک به جای انگشتان پیامبر  -۲

 فاكن يصنع انلىب «آمده که:   در صحیح مسلم حدیثی از ابی ایوب انصاری
. ٢»طعاماً، فإذا ىجء به ايله سأل عن موضع اصابعه، فيتتبع موضع اصابعه

                                           
 . ۱۲۷۷بخاری: - ١

 . ۳/۱۶۲۳مسلم  حیصح -٢
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(بعد از ایشان) آنرا نزد ابی ایوب  ، وکردندغذا درست   وقتی که برای پیامبر«عنی: ی

سوال  کرد، و او از همان قسمت، شروع (به   بردند، او از مکان تناول انگشتان پیامبر

 . »کرد می خوردن)

   تبرک به باقیمانده نوشیدنی پیامبر -۳
يِتَ انلَّيِبُّ « :روایت شده است که  سهل بن سعد الساعدی در صحیحین از 

ُ
 أ

ْشيَاُخ َ�ْن �ََسارِهِ، َ�َقاَل: 
َ
َقْوِم َواأل

ْ
ْصَغُر ال

َ
بَِقَدٍح فرََشَِب ِمنُْه َوَ�ْن يَِميِنِه ُغالٌم أ

ْشيَاخَ «
َ
ْعِطيَُه األ

ُ
ْن أ

َ
َذُن يِل أ

ْ
تَأ

َ
وثَِر بَِفْضِ� ِمنَْك »يَا ُغالُم أ

ُ
؟ قَاَل: َما ُكنُْت أل

ْ�َطاُه إِيَّا
َ
، فَأ ِ َحًدا يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
آوردند.   اکرم  یک لیوان آب، برای نبی« یعنی:. ١»هُ أ

قدری از آن را نوشید. و سمت راستش، جوانی وجود داشت که از همه    پیامبر

فرمود:   الله تر بود. و سمت چپش، گروهی از افراد مسن، نشسته بودند. رسول  خردسال

گفت: ای رسول خدا! من  ؟ جوان»دهی این آب را به بزرگترها بدهم ای جوان! اجازه می«

آب را به او داد. آن   الله دهم. آنگاه، رسول  هیچ کس را در این مورد، بر خود ترجیح نمی

 . »بودب  پسرعبدالله بن عباس

   تبرک به آب وضوی پیامبر -۴
خرج علينا « :روایت شده است که گفت  صحیحین از ابی حجیفه در

باهلاجرة، فأىت بوضوء فتوضأ، فجعل يأخذون من فضل وضوئه  رسول اهللا 
اول ظهر، نزد ما تشریف آورد. آب   روزی، رسول الله«یعنی:  .٢»فيتمسحون به

وضو گرفت و مردم، باقیمانده آب وضویش   آورده شد. رسول الله  برای وضوی پیامبر

 . »هایشان مالیدند را برداشتند و به صورت

                                           
 . ۳/۱۶۰۴مسلم . ۲۳۵۱بخاری: - ١

 . ۱/۳۶۰مسلم . ۱۸۷بخاری: - ٢
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  احتماال آنها آبی را که از اعضای وضوی پیامبر« گوید: می /ابن حجر  

 .١»گرفتند می شد می جاری

ِ « :روایت شده است که گفت  جابربن عبدالله و از َ�ُعوُدِ�  َجاَء رَُسوُل ا�َّ
َّ ِمْن وَُضوئِِه، َ�َعَقلُْت. . .   وََصبَّ يلَعَ

َ
أ ْعِقُل، َ�تَوَضَّ

َ
نَا َمِر�ٌض ال أ

َ
یعنی: . ٢»َوأ

وضو    به عیادت من آمد. پیامبر  هوش بودم که رسول الله گوید: بیمار و بی می  جابر«

 .»د. بالفاصله به هوش آمدم. . .گرفت و باقیماندة آب وضویش را بر (سر و روی) من پاشی
 ، و تایید عمل صحابه از سوی پیامبر  به جسم و ذات پیامبر  تبرک اصحاب

ها  آن، و همچنان که بعدا خواهیم دید، احدی از انساندلیلی است بر مشروعیت 

 در این نوع تبرک (ذات و آثار) قابل قیاس نیستند.   بغیر از انبیاء با پیامبر

 بعد از وفاتشان  تبرك به آثار باقیمانده پیامبر
ایشان به جا مانده است.  حسی است که از همان آثار  منظور از آثار پیامبر

 مثل لباس، کفشها و همانند آنها.  کردند می آن استفاده اشیایی که ازمانند مو و یا 

 :  یی ازتبرک صحابه بعد از فوت پیامبرها نمونه

آنچه « :را با عنوان بابی» فرض خمس« صحیح خود، کتاب در /امام بخاری  

، آورده است و »و تبرک جستن به آنها آمده است  درباره آثار باقیمانده از رسول خدا

 آوریم: آن ابواب ذکر کرده، که ما نیز بعضی ازآنها را اینجا می سپس احادیثی را درخصوص

�ٍَس «
َ
ْصَحابِِه َ�ْعلَْ�ِ َجرَْداَو�ِْن لَُهَما قِبَاالِن،  :َ�ْن أ

َ
ْخَرَج إىِل أ

َ
نَُّه أ

َ
�

�َُّهَما َ�ْعال انلَّيِبِّ 
َ
َث � با یک  روایت است که ایشان  از انس«. یعنی: ٣» َ�تََحدَّ

                                           
 . ۱/۲۹۵صفحه  یفتح البار  -١

 . ۱۹۴بخاری: -٢

 . ۳۱۰۷بخاری: - ٣
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جفت کفش رنگ و رو رفته که دارای بندهای الی انگشتی بودند، به سوی یارانش آمد و 

 . »هستند  گفت: اینها کفشهای نبی اکرم

ْخرََجْت ِكَساًء ُملَبًَّدا َوقَالَْت: يِف َهَذا نُِزَع ُروُح ل َ�ْن اَع�َِشةَ و«
َ
َها أ َّ�

َ
� :

َها انلَّيِبِّ  َّ�
َ
ََمِن . َوِ� ِرَوايٍَة: � ا يُْصنَُع بِايلْ ْخرََجْت إيَِلْنَا اَع�َِشُة إَِزاًرا َغِليًظا ِممَّ

َ
أ

روایت است  ل از عایشه«ترجمه: . ١»َوِ�َساًء ِمْن َهِذهِ الَّيِت يَْدُعوَ�َها الُْملَبََّدةَ 

 
ُ
در این چادر، از او   را بیرون آورد و گفت: روح نبی اکرم »درشتی«لفتیکه ایشان چادر ک

  ل شد. و در روایتی دیگر، چنین آمده است که عایشهجدا 
ُ
لفتی را که در یمن ازار ک

د«شود وچادری را که مردم به آن  ساخته می گویند، بیرون آورد. (و گفت: روح  می» ملبَّ

 . »ها از او جدا شد) در این  رسول خدا

 بنیز آمده است که: اسماء دختر ابوبکرصدیق  /صحیح امام مسلم  و در
ه حىت قبضت، فلما قبضت هذه اكنت عند اع�ش« :سیاه را آورد و گفتای  جبه

یعنی:  ٢»يلبسها، فنحن نغسلها للمرىض �ستشىف بها  �ن انلىبقبضتها، و

، فوت نمود، پس وقتی که فوت کرد آنرا از او گرفتمبود تا اینکه  ل به نزد عائشهجابن «

 . »شستیم تا بدان شفا یابد می پوشید پس ما آن را برای مریض آن را می   پیامبر و

 بعد از وفاتشان:  پیامبر تبرک تابعین به آثار یی ازها نمونه
  ، تبرک بعضی از تابعین رحمهم الله به آثار باقیمانده از پیامبر عالوه بر صحابه 

 کنیم: می ذکر  آثار پیامبریی از تبرک آنها به ها نیز نقل شده است. اکنون نمونه

(برای تبرک به آن) که نزد   حرص تابعین برای نگهداری موی پیامبر -

 شد.  می صحابه نگهداری بعضی از

                                           
 . ۳۱۰۸بخاری: -١

 . ۳/۱۶۴۱مسلم  حیصح -٢
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عندنا من  قلت لعبيدة:« روایت شده است که گفت: /از ابن سیرین تابعی 
الن ت�ون  ، اصبناه من قبل ا�س، او من قبل اهل ا�س، فقال:شعر انلىب 

مقداری از  گفتم: ٢به عبیده«یعنی: . ١»ما فيهاشعرة منه احب اىل من ادلنيا ودي عن

نزد ماست که از انس یا خانواده انس به ما رسیده است. عبیده گفت: اگر تنها یک   موی پیامبر

 . »تر است موی ایشان برای خود داشته باشم برایم از دنیا و آنچه که در آنست محبوب

ارسل� « روایت شده است که گفت: ٣/و از عثمان بن عبدالله بن موهب  -
بقدح من ماء. . . فيه شعر من شعر  –  زوج انلىب -اه� اىل ام سلمة

. ٥». . .٤و ىش ء بعث ايلها �ضبهأ�ن اذا اصاب اال�سان ع� ، و انلىب

فرستادند. . . (ام   پیامبرای از آب نزد ام سلمه همسر  مرا با کاسهام  خانواده« یعنی:

در آن(ظرف آب گذاشته) بود، (زیرا) هرگاه شخصی   سلمه) مویی از موهای پیامبر

 . »فرستاد شد، ظرف بزرگی را برای (ام سلمه) می دچار چشم زدگی یا چیز دیگر می

منظور آن است که هرگاه کسی « فرماید: درشرح این حدیث می /ابن حجر  

فرستاد تا در آن مقداری ازموی  کرد ظرف آبی را نزد ام سلمه می میازدردی شکایت 

قرار دهد و در آن شست وشو نماید، و سپس آن را بازگردانده، و صاحب ظرف   پیامبر

 .٦»شست تا از بدان شفا یابد و برکات آن به وی برسد نوشید ویا خود را با آن می می

                                           
 ). ۱/۵۰صحیح بخاری ( -١

 ۷۲المرادی  کوفی که بعد از وفات پیامبرع اسالم آوردند و در سال  یعبیدة بن عمرو السلمان -٢

 ) ۷/۸۴فوت کردند. (تهذیب التهذیب  قمری

قمری وفات کردند. (تهذیب التهذیب  ۱۶۰تابعی  اهل مدینه که در عراق ساکن بود و در سال  -٣

۷/۱۳۲ .( 

 شویند.  می لگن بزرگی که لباس را در آن -٤

  .۷/۵۷ یبخار حیصح -٥

 . ۱۰/۳۵۳ یفتح البار -٦
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 جستند.  می تبرک  پیامبرتابعین رحمهم الله با نوشیدن آب در ظرف  -

َ�ْن َسْهِل بِْن «کند که:  می نقل / ١امام بخاری حدیثی را از ابی حازم -

». اْسِقنَا يَا َسْهُل «َسِقيَفَة بَِ� َساِعَدَة، َ�َقاَل:   قَاَل: أىت انلَّيِبُّ   َسْعدٍ 
 ِ ْخَرَج نَلَا َسْهٌل َذل

َ
اوِي: فَأ �ْنَا ِمنُْه، ُ�مَّ فَْسَقيْتُُهْم يِف قََدِح. قَاَل الرَّ َقَدَح فرََشِ

ْ
َك ال

 ُ
َ

َعِز�ِز َ�ْعَد َذلَِك، فَوََهبَُه هل
ْ
  سهل بن سعد«ترجمه: . ٢»اْستَوَْهبَُه ُ�َمُر ْ�ُن َ�بِْدال

پس من ». ای سهل! به ما آب بده«به سقیفه بنی ساعده آمد و فرمود:   گوید: نبی اکرم می

(ابی حازم)می گوید: سپس سهل آن لیوان را بیرون در لیوانی، به ایشان، آب دادم. راوی 

آورد و ما نیز در آن، آب نوشیدیم. سرانجام، عمر بن عبدالعزیز از او خواست تا آن لیوان را 

 . »به او ببخشد. سهل هم آنرا به او بخشید

که   در مورد لیوان پیامبر / ٣و در جایی دیگر (امام بخاری) ازعاصم االحول

رأيت القدح ورش�ت « :کند که می شد، نقل می نگهداری  مالکنزد انس بن 
 . »و از آن آب نوشیدم هرا دید آن کاسه«یعنی:  ٤»فيه

 اند تا بدانها تبرک جست؟  عصر حاضر باقی مانده در   آیا آثار پیامبر

 قبل از جواب این پرسش الزمست چند نکته را متذکر شویم:

ایشان به جای مانده است، بنا بر  از  اوال آثاری که بعد ازفوت پیامبر -

َما تََرَك «آمده است که گفت:   عمروبن الحارث صحیح بخاری از آنچه در
 ِ َمًة َوال َشیْئًا إِالَّ   رَُسوُل ا�َّ

َ
ِعنَْد َمْوتِِه ِدرَْهًما َوال ِدينَاًرا َوال َ�بًْدا َوال أ

                                           
 ). ۴/۱۳۴هذیب التهذیب قمری. (ت۱۴۰سلمة بن دینار ابو حازم متوفی  -١

 . ۵۶۳۷بخاری: -٢

 ). ۵/۴۲قمری(تهذیب التهذیب  ۱۴۲عاصم بن سلیمان االحوال متوفی  -٣

 . ۴/۴۶یبخار خیصح -٤
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رًْضا َجَعلََها َصَدقَةً 
َ
َيَْضاَء وَِسالَحُه َوأ

ْ
هنگام   یعنی: رسول الله« .١»َ�ْغلَتَُه ابل

ط وفاتش، نه درهم و دیناری، نه غالم و کنیزی و نه چیز دیگری، از خود بجا گذاشت. فق

و شکی  .»اش و زمینی که آنرا هم صدقه کرده بود، از وی باقی ماند قاطر سفید و اسلحه

 بجای مانده است.   نیست که این حدیث داللت بر کم بودن ادواتی است که از پیامبر

وجود دارد مبنی بر  ثانیا خبرهای متعددی بعد ازعصر صحابه و تابعین  -

این  هر چند بعضی از ٢ تبرک بعضی از خلفا و علما و صالحان به آثار پیامبر

 . ٣اخبار صحیح نیستند

 ها ها و فتنه در طی ایام و قرون به سبب جنگ  ثالثا بسیاری از آثار پیامبر -

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می ازجمله ،اند  ازبین رفته

 :آمده است که گفت  عبدالله بن عمر سلم ازم صحیح بخاری و در -۱
يد اىب  خاتما من ورق، فاكن ىف يده، ثم اكن يف  اختذ رسول اهللا«

يد عثمان، حىت وقع منه ىف برئ  يد عمر، ثم اكن يف ب�ر، ثم اكن يف
انگشتری از   رسول الله« یعنی:. ٤»-�مد رسول اهللا –أر�س، نقشه 

سپس آن انگشتری  -که نقش محمد رسول الله بر آن بود -نقره برای خود ساختند

را در دستان(مبارک) خود گذاشتند، سپس (بعد از وفات پیامبر) در دستان ابوبکر 

                                           
 . ۲۷۳۹بخاری: - ١

 برای شناخت این خبرها به کتاب"اآلثار النبویة" احمد تیمور پاشا مراجعه نمایید.  - ٢

کند آثارمنسوب به  یبعد ازآنکه ذکرم، ۷۸صفحه  "هیاآلثارنبو"صاحب  شا مورپایمثال احمد ت - ٣

که  ستین دهیپوش«  :سدینو می برند، می یمرکزخالفت عثمان هینطنطبه قس را راویوغ عامبریپ

 سالم مانده باشند، هرچند که من هرگز یبعض
ٌ
 یکیآن از ینف ایدرمورد اثبات  ازآن آثاراحتماال

گاهتراست. دم، یند یزیچ قاتثاز  ). ۷۸اآلثار النبویة صفحه »(وخداوند پاک ومنزه بدانها آ

 . ۳/۱۶۵۶مسلم  -۷/۵۳ یبخار -٤
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های عمر و عثمان بود، تا اینکه در زمان عثمان در چاه  بود و بعد از آن در دست

 . »افتاد ١اریس

دلیل آتش  در آخر خالفت عباسی به  عبا و عصای پیامبراز بین رفتن  -۲

 .٢زدن بغداد توسط تاتار

ه. ق به دلیل  ۸۰۳به دمشق درسال  های منسوب به پیامبر انتقال کفش -۳

 .٣لنگ فتنه تیمور

بعد از ، کهوصیت نمودن کسانیکه یکی از آن آثار را نزد خود داشتند، به این -۴

 .مرگشان وی را با آن کفن کنند

  و یا با او دفن کنند، مثل کسی که موی پیامبر -از جنس پارچه بود  اگر -۵
 .٤را در نزد خود داشت

عصر حاضر  های اسالمی و در شود که در بسیاری از سرزمین رابعا: دیده می -

حتی گفته شده که در  ٥هستند  کسانی مدعی داشتن موهایی منسوب به پیامبر

نگهداری   عدد از تارهای موی پیامبر ۴۳قمری، حدود  ۱۳۲۷قسطنطنیه در سال 

لذا صاحب   .٦تار آن باقی ماند ۱۸داده شده و تار آن هدیه  ۲۵شده است. و بعدها  می

کتاب  در  بعد از ذکر خبرهایی مربوط به تبرک با موی پیامبر »ةالنبوی اآلثار«کتاب 

اصحاب تقسیم بوده و بین   چنانچه موهایی که متعلق به پیامبر« نویسد: می خود،

                                           
چاه معروفی از چاههای مدینه در نزدیکی مسجد قباء. و به مردی یهودی بنام اریس نسبت داده -١

 ). ۳/۹۴۳شده است. (وفاءالوفا باخبار دار المصطفی 

 . ۳۰ یال۲۷صفحه  شامورپایاحمد ت هیاآلثارالنبو -٢

 .باختصار ۳۶۳صفحه  یمدح النعال األحمد بن مهدالمتر یفتح المتعال ف -٣

 . ۸۴-۸۲صفحه  مورپاشایاحمد ت هیاآلثارالنبو -٤

 یالمقدس، عک تیشده است درقاهره، دمشق، ب ییادعاها نیکه چن ییها مکان نی(ازجمله ا -٥

 توان نام برد.  می یفیوح

 . ۹۱ص  ةیاآلثارالنبو -٦
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گشت سالم مانده باشند، باز غیر  می شده بودند و بعدها در بین مردم دست به دست

 . ١») آن سخت است از این نیست که تشخیص درستی (تعلق آن موها به پیامبر

و  ها صندوق در  از مردم به حفظ موهای منسوب به پیامبرای  حتی دسته

خاص، ای  مناطق طی مراسم و طریقه ی ازو در بعض .٢اند  ی حریر نمودهها پارچه

هفتم  روزهای بیست و کنند. مثال در می طول سال آنها را خارج یک یا چند بار در

 .»باشند می که از جمله بدعات« .٣نیمه شعبان رمضان و

لو اگر آن موها نیز متعلق به  البته شکی نیست که این تبرک، و با این طریقه، و

 باشند، مخالف روش سلف صالح این امت است.   پیامبر

نزد بعضی اشخاص  ،بنابراین با توجه به نکات فوق، چنانچه اکنون ادعا شود که

 مانند مو یا کفشها یا امثال آنها نگهداری  ها آثار پیامبر یا در بعضی مکان

ها شود، جای شک بوده و قابل اطمینان نیست. و الزم است برای اثبات انتساب آن می

 چنین دلیل قاطعی وجود ندارد.  دلیل قاطع ارائه شود. ولی هرگز  به پیامبر

گویای مطلب  /در پاسخ به سوال گذشته این قول شیخ ناصرالدین البانی 

از قبیل لباس، و مو، و یا سایر اشیایی که از ایشان   دانیم آثار پیامبر می ما« است:

ای احدی امکان اثبات یکی از آنها به صورت ، و براند  بجای مانده  است، نابود شده

 .٤»یقین وجود ندارد قطع و

قرن از این آثار، و امکان ۱۴چه بسا با گذشت بیش از  « نویسد: می در ادامه و

برای رسیدن به بعضی اهداف، بسان   دروغ در ادعای نسبت دادن آن به پیامبر

                                           
 . ۱۸۲صفحه  ةیاآلثارالنبو -١

 . ۹۱منبع سابق ص  -٢

 . ۶۰-۵۸صفحه  یطاهر الکرد محمد-رسول الله ثارآالصاحبه ب كتبر -٣

 . ۱۴۶احکام آن صفحه  التوسل، انواع و -٤
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 .١»اند  به دروغ نسبت داده  جعل احادیثی باشد که به پیامبر

، تبعیت از اقوال و افعال و اقتدای به منهج ظاهری و  واالترین تبرک به پیامبر«

 /باطنی اوست و به راستی که در این تبرک خیر و سعادتی بزرگ نهفته است. ابن تیمیه 
برکت خود را به اهل مدینه تقدیم نمود، آنها به وی   هنگامی که پیامبر« گوید: می

اطاعت) سعادت دنیا  ایمان ووی اطاعت کردند. پس به برکت آن( زایمان آوردند و ا

ایمان آورد و ازوی پیروی   مومنی به پیامبر و آخرت را بدست آوردند، بلکه هر

 .٢»رسد می به وی  نماید، برکت پیامبر

 تبرك مشروع به صالحان -3
خیر و برکت مجالس آنها برخور دار گردید.  توان با همنشینی با صالحان از می

تبرک جستن و بدست آوردن  -فقط  -باشد  بنابراین آنچه که در مورد صالحان مشروع می

باشد. منظور از صالحان، مومنان با تقوا و اصحاب  خیر با همنشینی با صالحان می

 /کنند، است. ابن جوزی  اعمال صالحه و کسانی که حق الله و حق الناس را اقامه می
(صفت) صالحان بر هر کسی که ظاهر و باطن وی صالح باشد اطالق « گوید: می

 باشد. اولیاء می مالئکه و بنابراین تعریف صفت صالحان مشمول انبیاء و ٣»گرد می

 آید: می موارد تبرک جایز به صالحان که با همنشینی در مجالس آنها بدست

 الف) استفاده نمودن ازعلم آنان:

جمله خصوصیات علماء صالح، تعلیم دیگران است. بنابراین همنشینی با  از 

فع شدن ازعلمشان خواهد شد. با شناخت احکام دینی، آنها به إذن الله موجب منت

تواند پروردگار خویش را از روی بصیرت عبادت کند. و شناخت چنین  می فرد

                                           
 . ۲۶۰تبرک انواع واحکام آن صفحه  -١

 . ۱۱/۱۱۳ هیمیابن ت یع الفتاوومجم -٢

 . ۲/۱۲۷ یالجوز رابنیزادالمس -٣
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 فرماید: می  گردد مگر از طریق علماء صالح. چنانکه پیامبر نمی بصیرتی حاصل

 .١»العلماء ورثة األنبياء«

اشخاص واجب است که تمام  شکی نیست که بر« گوید: می /ابن تیمیه 

آورده است به صورت عام ایمان آورد و شناخت تفصیلی آنچه که   بدانچه پیامبر

 .٢»آورده، فرض کفایه است  رسول خدا

 ب) گوش سپردن به پند و موعظه آنها:

که  -این مسئله داخل درباب امربه معروف ونهی ازمنکر و دعوت به سوی حق 

 شود. پس هرکس که با صالحان دوستی نماید و می جمله صفات صالحان است، از

تشویق به عبادت  ان در برکت نصیحتش و خیر گیرد از همسایگی آنان قرار یا در

معاصی و ارشاد به سمت  تحذیر از  افتادن در و  پیامبرش خداوند و پیروی از

از برکت مرد (صالح) « گوید: می /گردد. امام ابن قیم  می مکارم اخالق برخوردار

سوی خیر، دعوتگری به سمت خداوند و یاد کردن وی  آن است که بایستی معلمی به

 .٣»برکت است هرکس که فاقد این صفت باشد خالی از و تشویق بر طاعتش باشد.  و

 ج) منتفع شدن از دعای آنها:

 -به اذن باری تعالی-آخرت  آثار نیک در دنیا و دعای صالحان ثمرات نافع و

فع شدن از دعای و رسیدن به این برکت و منت .٤ازمومنین دارد رای خود و دیگرانب

 گردد.  می نشینی با صالحان حاصل آنان به وسیله هم

 

                                           
 . ۵/۱۹۶مسند امام احمد  -۵/۴۸ یترمذ -١

 . ۳/۳۱۲ هیمیابن ت یمجموع الفتاو -٢

 . ۵صفحه  میابن ق ة الی کل مسلم رسال -٣

 البته بایستی شخص صالح زنده باشد و از او درخواست دعا شود.  -٤
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 آنها:» مجالس ذکر«مجالس صالحان و منتفع شدن از  در د)حضور 

بر اقامه   آمده است. و صحابه » مجالس ذکر«بیان فضل  احادیث زیادی در 

 چنین مجالسی حریص بودند. منظور از مجالس ذکر، مجالسی است که شامل ذکر

 خداوند با انواع اذکار و اوراد مشروع از تسبیح و تکبیر و تالوت قرآن باشد:

» ِ يِب ُهَر�َْرةَس قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
تعاىل مالئ�ة و كان هللا تبار: «َ�ْن أ

قعدوا هلم،  كس اذلكر، فاذا وجدوا �لسا فيه ذلسيارة فضال، يتبعون �ال
روایت شده است که   از ابوهریره«یعنی:  .١»وحف بعضهم بعضا باجنحتهم. . .

دارد  خداوند تبارک و تعالی مالئکی (جدای از مالئک همراه مخلوقاتش)«فرمود:  رسول الله

گیرند  میان آنها قرار مییافتند درس ذکر هستند و هرگاه گردند، که بدنبال مجال که در (زمین) می

 .»دهند... هایشان قرار می و بعضی از آنها بعضی دیگر (ذکر کنندگان مجلس) را زیر بال
شود، تنها در موارد فوق صحیح  تبرک به صالحان که با همنشینی با آنها حاصل می

کتاب  همین اساس در بوده و لذا موجب منافع وبرکات زیادی دردین ودنیا است. و بر

ترغیب شده است. چنانکه الله  مجالست با صالحان تشویق و نشینی و هم سنت بر و

ِينَ ٱۡصِ�ۡ َ�ۡفَسَك َمَع وَ ﴿ فرماید: تعالی می يَۡدُعوَن َر�َُّهم بِٱلَۡغَدٰوةِ َوٱلَۡعِ�ِّ  ٱ�َّ
ۡ�يَا ٱۡ�ََيٰوةِ  يُرِ�ُدوَن وَۡجَهُهۥۖ َوَ� َ�ۡعُد َ�ۡيَناَك َ�ۡنُهۡم تُرِ�ُد زِ�نَةَ  . ]۲۸الکهف: [﴾ ٱ�ُّ

خواهند  خوانند [و] خشنودی او را می و با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می«یعنی: 

 . »ات را از آنان برمگیر که زیور زندگی دنیا را بخواهی شکیبایی پیشه کن و دو دیده

نی که خدا را یعنی با کسا« نویسد: می درتفسیر  این آیه /امام ابن کثیر 

کنند هم  می شب از وی طلب صبح و کنند و می کنند و تسبیح وتکبیرش ذکرمی

 .٢»چه ضعیف نشین باش حال چه فقیر باشد و چه غنی چه قوی باشد و

                                           
 . ۴/۲۰۶۹مسلم  -١

 . ۳/۸۱ریکث رابنیتفس -٢
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فرمودند:   آمده است که پیامبر  صحیح بخاری از ابوموسی اشعری و در 

وِْء، َكَحاِمِل الِْمْسِك « اِلِح َوالسَّ َِلیِس الصَّ
ْ
ِكِ�، فََحاِمُل َمثَُل اجل

ْ
َونَافِِخ ال

َد ِمنُْه ِر�ًا َطيِّبًَة،  ِ
َ

ْن جت
َ
ا أ ْن تَبْتَاَع ِمنُْه، َو�ِمَّ

َ
ا أ ْن ُ�ِْذيََك، َو�ِمَّ

َ
ا أ الِْمْسِك إِمَّ

َد ِر�ًا َخِبیثَةً  ِ
َ

ْن جت
َ
ا أ ْن ُ�ِْرَق ِ�يَابََك، َو�ِمَّ

َ
ا أ ِكِ� إِمَّ

ْ
مثال همنشین «. ١»َونَافُِخ ال

مانند حامل ُمشک و دمنده َدِم آهنگر است. حامل مشک یا به تو مشک  خوب و بد,

َدم آهنگر ی  رسد. و دمنده ات می خوش آن، به مشام خری و یا اینکه بوی دهد یا از او می می

 . »رسد ات می بد آن، به مشام سوزاند و یا بوی هایت را می یا لباس

   برصالحان به قیاس از پیام آثار حکم تبرک به ذات و
هنگام حیاتشان، و تبرک به  در  پیامبر »ذات و آثار«قبال بیان کردیم که تبرک به 

آثاری که از وی به جا مانده است مشروع است. حال آیا صالحان و اولیاء نیز در این 

و در مورد آنها  شوند؟ می قیاس  یعنی تبرک به ذات و آثار، با رسول الله -نوع تبرک

و  اند  فرموده خود دستور مورد تبرک به غیر در  آیا پیامبرنیز مشروع است؟ 

 ؟اند  اصحاب خویش را به تبرک به صالحان ارشاد نموده

شود، نیاز به دلیل واضح و  می برای انجام هر عملی که بر وجه عبادت انجام«

سلف صالح و شاگردان  صحیح از نصوص شرعی است و در این میان، پیروی از

امی مسائل شرعی از جمله مسئله تبرک، همگی ما را به سمت در تم  پیامبر

 دهد چرا که خداوند تبارک و تعالی از آنها راضی بوده خوشنودی باری تعالی سوق می

است. بنابراین برای اینکه درستی تبرک به ذات و آثار  و آنها را به جنت خود وعده داده

(همانگونه که در خصوص ». اریماولیاء و صالحان اثبات شود، نیاز به ادله شرعی د

ادله شرعی بر آن تایید داشتند) در غیر اینصورت انجام چنین تبرکی جایز و   پیامبر

 تواند حرام یا شرک باشد.  مشروع نبوده و بدعتی است که با توجه به روش تبرک می

                                           
 . ۵۵۳۴بخاری: - ١
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این مورد وجود ندارد. که  در  از پیامبرای  هیچ اجازه،حقیقت آن است که

فرموده باشند به ذات و آثار فرد صالحی تبرک بجویید. و همچنین خبری از اینکه 

نقل نشده است. مثال خلفای   فوت پیامبر صالحان بعد از تبرک صحابه به اولیا و

هستند، هرگز از   راشدین و بقیه عشره مبشره که افضل صحابه و امت بعد از پیامبر

 . اند  نگرفته سوی سایرین مورد تبرک قرار

بعد از اثبات تبرک صحابه به آثاری که  »األعتصام«کتاب خود  در /امام شاطبی 

آثارشان  به جای مانده است، در مورد امکان تبرک صحابه به صالحان و  از پیامبر

برای هیچ کدام از خلفا چنین تبرکی نکردند،   صحابه بعد از فوت پیامبر« گوید: می

جا نگذاشته در   تر از ابوبکر صدیق کسی را افضلخود  بعد از  در حالیکه پیامبر

بود و هرگز تبرکی درمورد وی صورت نگرفت و نه   حق پیامبر حالیکه او خلیفه بر

سپس عثمان و علی و  صدیق بوده و که او افضل امت بعد از ابوبکر  مورد عمر در

از یکی از  امت نبوده است. و از آنها در تر ، کسانی که احدی افضل صحابه سایر

، بلکه به صورت اقتداء به اقوال و ١آنها ثابت نشده است که به دیگری  متبرک شود

است. پس این اجماع آنها   پیامبر حقیقت تبعیت از افعال آنها خالصه شده که در

 .٣»است ٢بر ترک آن تبرک

 صحابه صالحان درست می اگر تبرک به ذات و آثار
ً
این کار از همه  در  بود، قطعا

 ترین مردم به خیر کردند چرا که آنها حریص گرفتند و بر ترک آن اجماع نمی سبقت می

نبود، تابعین رحمهم الله، به قیاس   و نیکی بودند. و اگر این تبرک مختص پیامبر

درحالی  جستند. علی الخصوص به خلفا و عشره مبشره تبرک می  به صحابه  پیامبر

                                           
 منظور تبرک به لباس و مو و یا آب وضو است.  -١

 . تبرک به ذات و آثار صالحان غیر از پیامبر  -٢

 . ۲/۸األعتصام  -٣
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تبرک به غیر  نبود دلیل شرعی بر و. ١است تابعین نقل نشده ن تبرکی ازچنی که خبری از

 نماید.  می  آثارشان داللت به اختصاص این تبرک به پیامبر اجزاء و در  پیامبر

دلیل مهم دیگر برای عدم صحت تبرک به ذات و آثار صالحان، اعتقاد به مستثنی 

 زیرا خداوند تبارک و تعالی انبیاء وو انبیاء الهی در این قضیه است.   شدن پیامبر

بقیه انسانها  سایرین مستثنی نموده است، که در رسوالن را به خصایص شریفی از

ذات و آثارشان است. یعنی ذات  این خصایص وجود برکت در وجود ندارد. یکی از

 فرماید: می و صفت اشخاص با هم مساوی نیستند چنانکه الله تعالی

ۡعلَُم ﴿
َ
ُ أ داند  خدا بهتر می« یعنی:. ]۱۲۴األنعام: [﴾ َحۡيُث َ�َۡعُل رَِساَ�َُهۥٱ�َّ

 .»رسالتش را کجا قرار دهد
اولیاء و صالحان با وجود داشتن فضل و باال بودن قدر آنها، هرگز به مرتبه انبیاء و 

افضل انبیاء و رسوالن   مرسلین نخواهند رسید. و شکی نیست که پیامبر ما محمد

 باشد.  می ترین برکت را دارا بزرگ والهی است 

 نهی ازباب ( »حلكم اجلديرة باالذاعةا«کتاب خود  در /امام ابن رجب 

 )ردن منزلت آنها نسبت به پیامبرانصالحان و پایین آو مبالغه در بزرگداشت اولیاء و

دادند  می انجام  (پیامبر)، صحابه آن را نسبت به پیامبر تبرک به آثار« نویسد: می

یز با وجود قدر جستند. . . و تابعین ن نمی ولی هرگز در مورد یکدیگر چنین تبرکی

 جستند، پس این امر داللت دارد بر نمی ) آنها تبرکآثار واالی صحابه به (ذات و

گیرد مگر در مورد شخص  نمی آثار) صورت اینکه این عمل (یعنی تبرک به ذات و

 نوشیدنی و نوشیدن و خوردن آنچه که از . مانند تبرک به آب وضو، مو، و پیامبر

 .٢»ایشان به جای ماندهطعام 

                                           
 . ۲/۲۵۰حسن  قیمحمدصد، الخالص نیالد و ۱۰۶صفحه  دیفتح المج -١

 . ۵۵صفحه  باالذاعة رةیالحکم الجد -٢
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ثابت باشد،   حق پیامبر هرگاه خصوصیتی در ،علما اجماع دارند بر اینکه

شمول حکم این اختصاص مقتضی این اختصاص آن است که دیگران غیر از وی م

 .١نخواهند شد

، به خاطر سد ذریعه  پیامبرفرمایند: جواز تبرک به صالحان به قیاس  می و

قواعد شرعی است.  شکی نیست که سد ذریعه قاعده مهمی از باشد. و می ممنوع

تواند به سبب غلو و تعظیم نسبت به صالحان تا حد شرک پیش رود  می زیرا این تبرک

 .٢چنین اسباب شرکی پرهیز نمود پس باید از

چنین اشیائی « گوید: می مورد منع تبرک به ذات صالحان در /امام ابن رجب 

 است برای هر دو نفر چه تکریم کننده و چه اکرام شده و گاهی نیز ترسای  فتنه

 .٣»گردد می شرک رود که به بدعتی منجر شود، و بسیاری از اوقات نیز، نوعی از می

 مورد تبرک به وی غلو مثال از یاران منصور حالج حکایت شده است که؛ در

ق وی کردند و ادعای الوهیت درح می خود را با ادرار وی مسحکردند تا جایی که  می

  .٤نمودند

این ( تبرک به آثار صالحان) اشتباه  و« گوید: می شیخ محمد ابراهیم آل شیخ

 واضحی است و اهل علم و حق با آنها ( کسانی موافق این نوع تبرک هستند) موافقت

حق ابوبکر و  لف صالح دروارد است و س  حق پیامبر این فقط در کنند، و نمی

بقیه اصحاب اهل بدر و بیعت  علی و باقی عشره مبشره و عمر و عثمان ذی النورین و

. آیا سلف صالح در بزرگداشت خلفا که الیق به اند  رضوان، چنین تبرکی انجام نداده

                                           
 ۲۷۷صفحه الشقر ا مانیسل محمددکتر ،عهیاالحکام الشر یکتاب افعال الرسول وداللتها عل - ١

 . با اختصار

 . ۲۶۶التبرک انواعه و احکامه، ناصر بن عبدالرحمن بن محمد الجدیع ص  - ٢

 . ۵۵صفحه  -ةباإلذاع ةریالحکم الجد - ٣

 . ۲/۱۰ یعتصام شاطبالا - ٤
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؟، پس اند  یا آنها برای اینکه به خیری برسند تالش نکرده اند  آنها است کوتاهی کرده

داللت بر آن دارد که این نوع تبرک خاص   حق پیامبر ختصاص تبرک آنها درا

 .١»است  پیامبر

 فقط در نبوده، و صالحان جایز تبرک به آثار« گوید: می /و شیخ عبدالعزیز بن باز 

شود برکت  جسم او و آنچه از وی لمس می است زیرا خداوند در جایز  حق پیامبر

 به دو دلیل:  ،شود در این مورد احدی با او قیاس نمی  از پیامبراست، اما غیر  داده قرار

 اند  انجام نداده  تبرک به ذات و آثار شخصی غیر از پیامبر  : صحابهاوال -

 گرفتند.  می و اگر در آن خیری بود حتما ازما سبقت

باعث صالحان  ، زیرا جواز تبرک به آثار٢:برای جلوگیری از افتادن در شرکثانیا -

 .٣»شودگردد. پس الزم است ازآن منع  می مورد آنها و عبادت غیر خدا غلو در

 جایز  بر این اساس دریافتیم که تبرک به ذات و آثار صالحان به قیاس پیامبر

کتاب و سنت صحیح و افعال صحابه و تابعیین وجود   نیست. چون برای آن دلیلی از

اجماع داشتند.   ندارد. و صحابه بر ترک تبرک به ذات و آثار هر شخصی غیر از پیامبر

 باشد.  می  و این داللت دارد که تبرک به ذات و آثار فقط مختص شخص پیامبر

 تبرك به آب زمزم -4
گویند به  می است. به آن زمزمزمزم چاه مشهوری در مسجدالحرام و شرق کعبه 

 .٤اجتماع است ب به معنای فراوانی وخاطرآب زیاد آن. و زمزمه درنزد عر

                                           
 . ۱/۱۰۳ میرسائل ابن ابراه و یمجموع الفتاو -١

 قاعده سد زریعه.  -٢

 . ))۱ه ( ۱۴۴، )۱( ه -۳/۱۳۰یفتح البارتعلیقات بن باز بر  -٣

 . ۲۷۹صفحه  انواعه واحکامه كا لتبر -٤
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ی مبارکی مختص گردانیده ها تعالی چاه زمزم را به خصوصیت خداوند تبارک و

 است ازجمله:

 . ین آب روی کره زمین استتر  چاه زمزم با فضیلت -۱

ماء ىلع وجه األرض ماء  : خ�قال رسول اهللا «گوید:  می  ابن عباس
 در  . و از ابوذر»روی زمین آب زمزم است بهترین آب بر«یعنی:  .١»الزمزم

قال: . . . ف�ل   أن رسول اهللا«معراج روایت شده است که:  ماجرای اسراء و
جبرئیل فرود « . یعنی:٢»ففرج صدری، ثم غسل بها زمزم. . .  جربئيل 

 . »سینه  مرا شکافت و با آب زمزم شستشو دادآمد و 

فضل آب زمزم  و این قطعا داللت بر« گوید: می در شرح این حدیث  ٣العینی

 .٤»سترا مختص آب زمزم گردانیده ا  که جبرئیل شستن سینه پیامبر  چرا، دارد

 . شدن کسی که آب زمزم را بنوشد سیر -۲

کند، او  می مکه اقامت در سه روز ، زمانی کهدر جریان اسالم آوردن ابوذر 

 نوشد و می آب زمزم نوع طعامی بخورد، از اندازه یک روز و نیم به جای اینکه هر

به راستی که «یعنی:  ٥»إنها مبار�ة، إنها طعام طعم« گوید: می به وی  پیامبر

 . »آب زمزم مبارک است و آن غذایی است که صرف گشته است

                                           
 . ۱۱/۹۸ ریمعجم الکب در یطبران -١

 . ۳۴۹ بخاری: -٢

 محمود بن احمد بن موسی ابو محمد بدر الدین العینی حنفی، محدث از حمله کتاب او: -٣

 ). ۷/۲۸۶قمری. (شذرات الذهب  ۸۵۵القاری شرح صحیح بخاری متوفی  عندة

 . ۹/۲۷۷ یعمدة القار -٤

 . ۴/۱۹۲۲مسلم  -٥
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گردد همچنان که با  می انسان با نوشیدن آن سیر یعنی« گوید: می /ابن اثیر 

 .١»شود می خوردن غذا سیر

 شفا یافتن به وسیله نوشیدن آن -۳

إن احل� من فيح جهنم، «فرمودند:   فرماید: پیامبر می  ابن عباس
 (جنس) گرمای جهنم است، پس آن براستی که تب از«یعنی:  .٢»فأبردوها بماء زمزم

 . »گردانیدرا با زمزم خنک 

 قطعا منتفع شدن از این همه منافع  آب زمزم به توفیق باری تعالی میسر است. و

 است.  ه الله تعالی در آن آب قرار دادهبه خاطر برکتی است ک

ولی  اند  ی مبارک دیگری برای آن ذکر کردهها هرچند خصوصیات و ویژگی

 . اند  صحت آنها به إثبات نرسیده

 مزم:چگونگی تبرک به آب ز

 »مقام ابراهیم«برای حجاج سنت است که بعد از طواف و دو رکعت نماز پشت 

آب زمزم بنوشند. البته این استحباب مخصوص حاجیان نیست زیرا با توجه به  از

آن، برای عامه  شفا در احادیث نبوی، و وجود برکت و فضایل وارد شده آب زمزم در

ن هنگام نوشیدن از آداب نوشیدن مسلمانان نوشیدن آن سنت است. و دعا نمود

هنگام   روایت شده است که ابن عباس  ،اند  آنست.  زیرا سلف صالح چنان کرده

علما نفعا، ورزقنا واسعا، وشفاء من  كا� أسأل« گفت: می نوشیدن آب زمزم
 . ٣»خدایا از تو علمی نافع و رزقی وسیع و شفایی برای هر دردی طلب دارم« »لك داء

                                           
 . ۳/۱۲۵ ریاألث یالب ةیالنها -١

 . ۱/۳۹۱احمد  مسند امام  -٢

 . ۱/۴۷۳تدرک حاکم سم -٣
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 رفتن با آب زمزم: نمودن و وضوگ حکم غسل

دانند. چنانکه  نمی جمهور علماء غسل کردن و وضو گرفتن با آب زمزم را مکروه

. اند  بدان اشاره نموده »المغنی«ابن قدامه مقدسی در  و »المجموع« امام نووی در

  ماجرای حج پیامبر در  علی بن ابی طالب  مسند خود از امام احمد در
 سپس از آن نمایند و می طلب دلویی از آب زمزم  پیامبر که: کند می روایت

 .١گیرند می نوشند و وضو می

 که از ٢ولی فاکهی اند  بعضی از علماء غسل دادن مرده را نیز با آن منع نموده

ی خود را با ها مردم مکه مرده آورده است: »اخبار مکه«علمای قرن سوم است در 

رسید یک بار دیگر وی  می که نظافت جسد به پایانسپس  دادند و می آب زمزم غسل

 .٣دادند می را جهت تبرک با آب زمزم غسل

وضو گرفتن با آب زمزم را بدون اشکال دانسته ولی غسل جنابت با  /ابن تیمیه 

 کند که در می بن عبدالمطلب  استناد  و به حدیثی از عباس ٤داند می آن را مکروه

برای وی نوشیدن حالل و  کننده حالل نیست، بلکهغسل  بر«مورد آب زمزم گفت: 

 .٥»مباح است

 حکم استنجاء با آب زمزم:

علت آن  دانند و می حرام که آن راای  این مورد بر سه قول هستند: دسته علماء در

آن ای  که نباید با طعام استنجاء نمود. دسته اند  گفته دانند و می را شباهت آن به طعام

                                           
 . ۱/۷۶مسند امام احمد  -١

 ۲۷۲متوفی » اخبار مکه«اب محمد بن اسحاق بن العباس الفاکهی، مورخ و صاحب کت -٢

 ). ۱/۳۰۶  قمری. (کشف الظنون

 . ۲/۴۸ یمکه فاکه اخبار -٣

 . ۱۲/۶۰۰ هیمیابن ت یمجموع الفتاو -٤

 . ۵/۱۱۴مصنف عبدالرزاق  -٥
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 .١دانند نمی دیگر آن را حرامای  و دسته اند  را مکروه دانسته

 به قصد تبرک: های دیگر حکم انتقال آب زمزم به سرزمین

های دیگر جهت تبرک  جایز بودن انتقال آب زمزم به تمامی نقاط و سرزمین علماء بر

که  لبه آن، اتفاق نظر دارند. علت جواز آن هم حدیثی است از ام المونین عایشه 

 .٢کردند همین کار را می نیز گفت: پیامبر  کرد و می ا با خود حمل میوی آب زمزم ر

آب زمزم را با خود به  گوید: جایز است هرکس مقداری از می /ابن تیمیه 

 .٣اند  جایی دیگر حمل کند زیرا که سلف صالح چنین کرده

 تبرك به بعضی دیگراز امورات مبارك: -5

 الف) سحری خوردن درهنگام روزه داری:

زمان آن آخر شب و  گیرد و می گویند زیرا موقع سحر صورت می به آن سحری

مستحب است که سحری خورد. زیرا  دار صبح است. برای شخص روزه قبل از

ُحوِر بََرَ�ةً «فرماید:  می  پیامبر ُروا فَإِنَّ يِف السَّ سحری بخورید «. یعنی: ٤»�ََسحَّ

 . »زیرا در خوردن سحری، خیر و برکت نهفته است

 ٥»فصل ما ب� صيامنا وصيام اهل الكتاب أ�له السحر« :اند  و فرموده

خوردن سحری، فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب است. بنابراین در سحری «یعنی: 

 . »خوردن مخالفتی با اهل کتاب وجود دارد

                                           
 . ۲۹۲ص  تبرک انواعه واحکامه -١

 . است بیحسن وغر ثیحد ۳/۲۹۵ یترمذ -٢

 . ۲/۱۴۱۳ ی ابن تیمیهئل الکبرارس -٣

 . ۲/۷۷۰مسلم  -۱۹۲۳ یبخار -٤

 . ۲/۷۷۱مسلم  -٥
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آن کسانی است که  و ازجمله فضایل دیگر سحری، صلوات خداوند و مالئکه بر

السحور « :فرمودند  گوید که پیامبر می  ورند. ابوسعید خدری خ می سحری
ع أحد�م جرعه من ماء، فإن اهللا أ�لة بر�ة، فال تدعوه، ولو أن يرج

غذای سحری برکت است. «یعنی:  ١»متسحر�نـمالئ�ته يصلون ىلع الـالو

مالئکه بر ای از آب برگردد، زیرا الله و  لو اگر با نوشیدن جرعه را ترک نکنید و پس آن

 . »فرستند خورد سالم می شخصی که سحری می

 خوردن غذا به صورت جمع: ب)

ای  «گفتند:   روایت شده است که اصحاب پیامبر  از وحشی بن حرب

فرمودند: حتما شما به   شویم پیامبر نمی خوریم ولی سیر می فرستاده خدا ما غذا

فأجتمعو ىلع « فرمود:  پیامبرخورید؟ جواب دادند: آری.  می صورت تنها غذا
غذایتان اجتماع  بر«یعنی:  ٢»ل�م فيه كطعام�م وذكروا اسم اهللا عليه يبار

زبان بیاورید تا  کنید ( بصورت جمعی غذا بخورید) و هنگام غذا خوردن اسم خدا را بر

 . »آن برایتان قراردهد خداوند برکتی در

  است که پیامبر روایت شده  صحیحین از ابوهریره همچنین در و
ْرَ�َعةِ « فرمودند:

َ
 ترجمه:. ٣»َطَعاُم االثْنَْ�ِ اَكيِف اثلَّالثَِة، َوَطَعاُم اثلَّالثَِة اَكيِف األ

 . »غذای دو نفر برای سه نفر, و غذای سه نفر برای چهار نفر,کافی است«

علما غذا خوردن به صورت جمعی را مستحب  به همین دلیل بعضی از

 .٤است که شخص به تنهایی غذا نخورد که بهتر اند  و گفته اند  دانسته

                                           
 . ۳/۱۲مسند امام احمد  -١

 . ۴/۱۳۸سنن ابوداوود  -٢

 . ۳/۱۶۰۳۰مسلم و  ۵۳۹۲ بخاری: -٣

 . با اختصار ۹/۵۳۵ یفتح البار -٤
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 هنگام غذا خوردن: »بسم الله«گفتن  ج)

حدیث گذشته به آن اشاره شد بسم الله گفتن هنگام غذا خوردن  همچنان که در

 شود: می آن غذا باعث برکت در

 �ظفأجتمعو ىلع طعام�م وذكروا اسم اهللا عليه يبار« فرمود:  پیامبر
بصورت جمعی غذا بخورید) و هنگام ( غذایتان اجتماع کنید بر«یعنی:  ١»ل�م فيه

 . »دهد غذا خوردن اسم خدا را بر زبان بیاورید تا خداوند برکتی درآن برایتان قرار

 شروع به غذا خوردن از کناره ظرف: د)

وسط  الرب�ة ت�ل يف«فرمودند:   روایت شده است که پیامبر  از ابن عباس
برکت بر وسط (ظرف) «یعنی:  ٢»الطعام فلكوا من حافيته، وال تأ�لوا من وسطه

 . »از وسط آن نخورید های ظرف شروع به خوردن کنید و کناره شود، پس از غذا نازل می

برای تمامی مسلمانان است در خصوص آداب   این حدیث، ارشادی از پیامبر

ی ظرف شروع کنند تا برکت آن طوالنی ها غذا خوردن، که غذا خوردن را از کناره

 .٣خورد می ترشده و این آداب برای هر کسی است که تنها یا جمعی غذا

 . باعث جلب برکت خواهد شد »خصوصیات پسندیده دراخالق و آداب«
 توان به مورد زیراشاره کرد: می و از خصوصیات نیکو

 ذ) صداقت در معامله:

فرمودند:   روایت شده است که پیامبر  حکیم بن عظام صحیحین از در

قَا، فَإِْن َصَدقَا َو�َیَّنَا بُورَِك « ْو قَاَل: َحىتَّ َ�تََفرَّ
َ
قَا. أ ِيَاِر َما لَْم َ�تََفرَّ

ْ
َيَِّعاِن بِاخل

ْ
ابل

                                           
 . ۴/۱۳۸سنن ابوداوود  -١

 . دانسته است حیوآن را صح ۴/۲۶۰ یترمذ -٢

 . ۳۰۲صفحه  انواعه واحکامه كتبر -٣
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از حکیم بن «ترجمه: .١»لَُهَما يِف َ�يِْعِهَما، َو�ِْن َكتََما َوَ�َذبَا ُ�َِقْت بََرَ�ُة َ�يِْعِهَما

فروشنده و خریدار تا زمانی که از هم جدا «فرمود:   الله روایت است که رسول   امحز

اگر آنها راست بگویند و عیب کاال را «و افزود که: ». اند، اختیار فسخ معامله را دارند نشده

بیان کنند، در معامله آنان، خیر و برکت بوجود خواهد آمد، و اگر عیب کاال را پنهان کنند و 

. المحق »برکت خواهد شد) (معامله بی رود بگویند، برکت از معامله آنها ازبین میدروغ 

به معنی رفتن کل شیء است طوری که اثری  بین رفتن است و از به معنی نقصان و

 .٢آن نماند از

 »فَإِْن َصَدقَا َو�َیَّنَا« : منظور از این فرموده پیامبر« گوید: می /امام نووی 
طرف معامله بیان یعنی آنچه که در مورد عیب و نقص و مانند آن، الزم است تا برای 

 .٣شود، باید گفت

  پیامبر ،بین رفتن برکت آن خواهد شد معامله باعث از سوگند دروغ در
َ�ةِ « :فرماید می لَْعِة ُمْمِحَقٌة لِلرَْبَ َقٌة لِلسِّ َِلُف ُمنَفِّ

ْ
سوگند دروغ، « ترجمه:. ٤»احل

اینجا  . در»برد شود ولی خیر و برکت آن را از بین می (گرمی بازار و) فروش کاال می باعث

روایات دیگر بدان بعضی از  همچنانکه در .٥سوگند دروغ است» الحلف«منظور از 

ظاهر  اینکه سوگند دروغ هر چند در این حدیث داللت دارد بر .٦اشاره شده است

باعث از بین رفتن برکت آن و ممکن است باعث زیادی مال شود، ولی به حقیقت 

 شود.  می مند شدن واقعی از آن بهره

                                           
 . ۳/۱۱۶۴مسلم و  ۲۰۷۹ بخاری: -١

 . ۱۱/۱۹۵ یالقار ةعمد -٢

 . ۱۰/۱۷۶مسلم  حیشرح صح -٣

 . ۲۰۸۷بخاری:  -٤

 . ۴/۳۱۵ یفتح البار -٥

 . ۲/۲۴۲امام احمد  مسند در گرید تیروا -٦
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هاي  ها و زمان در بعضی از مکان» عبادت کردن«تبرك جستن بوسیله  -6
 خاص و مبارك. 

وده  حکمت خود، بعضی از مکان و زمانها را مبارک فرم برتعالی بنا خداوند تبارک و

است. البته این بدان معنا نیست که قرار گرفتن وجود  ر دادهآن قرا و برکت را در

 شخصی به خودی خود در آن مکان یا زمانها باعث رسیدن خیر و برکت به وی

شود، بلکه حکمت شارع حکیم آن بوده تا با مبارک کردن بعضی از مکان و  می

آنها عبادت کنند و از ثواب زیاد آن، که ها، بندگان خویش را ترغیب نماید تا در  زمان

مند شوند. پس آنچه که  ای دیگربه این اندازه نیست، بهرهه در سایر مکان و زمان

باعث شده است که این خیر و برکت در آنها قرار گیرد، به وجود آوردن انگیزه 

و ها و زمانها است. بنابراین در  آن مکان درمسلمانان برای انجام دادن عبادت در

تواند به خودی خود برای  نمی ها مبارک نیستند و یا روز خاصی از سال دیوار آن مکان

مسلمانان خیری بیاورد بلکه این خود ما هستیم که بایستی با عبادت کردن در آن 

  داده شده است به چنگ آوریم. آنها قرار ها، خیر و برکت فراوانی را که در مکان و زمان

 های مبارک: در مکان» دنعبادت کر « الف)تبرک به

یابیم که خداوند تبارک و تعالی  در آیات و احادیث صحیح درمیبه روشنی 

 مسجد النبی و الحرام و، مسجد مساجد و ازبین تمامی مساجد، سه مسجد: مسجد

 است.  األقصی را مبارک قرار داده

يِب ُهَر�َْرةَ «
َ
 ثَالثَِة «قَاَل:   َعِن انلَّيِبِّ   َ�ْن أ

َ
 إِىل

ال �َُشدُّ الرَِّحاُل إِالَّ
ََراِم، َوَمْسِجِد الرَُّسوِل 

ْ
قىَْص َمَساِجَد: الَْمْسِجِد احل

َ
ترجمه:  . ١»، َوَمْسِجِد األ

فرمود: رخت سفر نبندید مگر برای زیارت سه   گوید: رسول الله می  ابوهریره«

 . »ـ مسجد االقصی٣ ـ مسجد النبی   ٢ـ مسجد الحرام  ١مسجد: 

                                           
 . ۱۱۸۹ بخاری: -١



 59 بخش اول: تبرك مشروع

 

اشاره این حدیث به سه مسجد مذکور، داللت بر فضایل آن مساجد دارد. چرا که 

 به هیچ مکانی تشویق به سفر به قصد زیارت نشده مگر آن سه مسجد. 

 مسجدالحرام:

 :١قول دارند مورد محدوده مسجدالحرام چهار علماء در 

 : مسجدالحرام همان کعبه است. اول 

 اطراف آن.  کعبه و دوم:

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ّمَِن ﴿ به دلیل این فرموده خداوند: َ�ۡ
َ
ِٓي أ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

ِي َ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُۥ لُِ�َِ�ُهۥ ِمۡن َءاَ�ٰتِنَاۚٓ  قَۡصا ٱ�َّ
َ
ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�

ِميُع ٱۡ�َِصُ�  منزه است آن [خدایی] که «یعنی:  .]۱اإلسراء: [﴾ ١إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ

اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد االقصی که پیرامون آن را برکت  بنده

 .»ناستهای خود به او بنمایانیم که او همان شنوای بی ایم سیر داد تا از نشانه داده
 در اینجا منظور نفس مسجد یعنی کعبه و اطراف آن است. 

ُ ﴿: است. به دلیل این فرموده خداوندمکه  : کل شهرسوم لََّقۡد َصَدَق ٱ�َّ
 ُ � َ�َۡدُخلُنَّ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡ�ََراَم إِن َشآَء ٱ�َّ . ]۲۷الفتح: [﴾ رَُسوَ�ُ ٱلرُّۡءيَا بِٱۡ�َّقِ

خدا در   حقیقتا خدا رؤیای پیامبر خود را تحقق بخشید شما بدون شک به خواست«یعنی: 

 .»اهید شدمسجد الحرام وارد خو

ِيَن ﴿ آن حرام است به دلیل: : تمام حرم، جایی که صید درچهارم َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

یعنی:  ].۲۸التوبة: [﴾ َءاَمُنٓواْ إِ�ََّما ٱلُۡمۡ�ُِ�وَن َ�َٞس فََ� َ�ۡقَرُ�واْ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡ�ََرامَ 

به مسجدالحرام نزدیک اید براستی که مشرکان ناپاکند پس نباید  ی کسانی که ایمان آوردها«

                                           
 ناصربن بن عبدالرحمن بن محمد -۱۰۱صفحه  »تبرک انواع واحکام آن« کتاب اقوال در نیا -١

 . عیالجد
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های مبارک به دلیل فضیلت  مکان شوند. همانطورکه قبال اشاره شد وجود خیر و برکت در

 .»عبادت کردن درآنهاست

 الحرام: فضایل مسجد

الحرام ثواب بیشتری نسبت به تمامی مساجد  مسجد خواندن در نماز -

 دیگر دارد. 

ِف َصالٍة ِ�يَما َصالٌة يِف َمْسِجِدي «فرماید:  می  پیامبر
ْ
ل
َ
َهَذا َخْ�ٌ ِمْن أ

ََرامَ 
ْ
نماز خواندن در مسجد من، هزار بار بهتر از « ترجمه: .١»ِسَواُه، إِالَّ الَْمْسِجَد احل

 . »نماز خواندن در سایر مساجد است بجز مسجد الحرام

الحرام از هزار بار نیز بیشتر است. چنانکه  بنابراین فضیلت نماز خواندن در مسجد

و در مسند امام  ٢»افضل من الف صالة« :ر روایتی دیگر در صحیح مسلم آمدهد

. . . و صالة يف مسجداحلرام افضل من مائة صالة « :ای دارد ، اضافه/احمد 
 . »النبی است فضیلت نماز خواندن در مسجدالحرام صد برابر مسجد«: یعنی ٣»هذا يف

 . باشد می طواف نمودن فقط مخصوص کعبه -

 جمله خصوصیات دیگر این مسجد مبارک جایز بودن اقامه نماز و طواف آن در از

بعضی  خواندن در که نماز خالف مساجد دیگر است. بر روز تمامی ساعت شبانه

 آنها به کلی ممنوع است.  طواف نمودن در ساعات مکروه و

يا ب� عبدمناف ال تمنعوا أحداً طواف بهذا ابليت « فرمایند: می  پیامبر
ای فرزندان عبدالمناف، هیچ یک از « یعنی: ٤»وص� أية ساعة شاء من يلل أونهار

                                           
 . ۱۱۹۰بخاری: -١

 . ۲/۱۰۱۲صحیح مسلم  -٢

 . ۴/۵مسند امام احمد  -٣

 . حسن دانسته استرا وآن  ۳/۲۳۰ یترمذ -٤
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شما طواف نمودن به دور این خانه(کعبه) را منع نکند و هر لحظه از شب و روز که 

 . »خواستید در آنجا نماز بخوانید

یارت -  . (عبادت) جایز بودن سفر به آنجا بقصد ز

مسافرت «ابتدای بحث به آن اشاره شد. که این جواز برای  به دلیل حدیثی که در

النبی  الحرام و مسجد ها حرام است مگر مسجد ، برای تمامی مکان»به قصد عبادت

گانه، برای  از سفر به مسجدی غیر از مساجد سهاألقصی. البته اگر هدف  مسجد و

غیر از عبادت باشد،  تعلیم یا امور حاللی باشد و  یا دیدار دوستان و یا موارد دیگری

 .مباح است

 داخل مسجدالحرام و خارج از آن: مشاعر مقدس در برخی از

هایی وجود دارند که قیام (نماز،  در داخل و اطراف مسجدالحرام مناسک و مکان

و یا چاه زمزم و صفا و مروه  .١»مقام ابراهیم«یلت دارد. مانند ذکر و دعا) در آنها فض

هستند. و منی، و عرفات که در روز نهم ماه ذی الحجه شرق کعبه  که دو کوه در

 پردازند. و مزدلفه، حجراألسود و ستون یمانی کعبه.  می حاجیان در آنجا به ذکر و دعا

 حجراالسود:

حجراألسود سنگ مبارکی است که بوسیدن و سالم دادن بر آن سنت است. چرا که 

سنت  حجراألسود چیزی جز پیروی ازآن را بوسیده است. البته تبرک به   پیامبر

بوده نه اینکه   نیست و آنچه که باعث برکت است عمل به سنت پیامبر  پیامبر

آن سنگ به کسی که آن را بوسیده است برکت دهد و از این رو وقتی که عمر بن 

                                           
درهنگام ساختن کعبه درآنجا توقف نموده است ومشروع است    میاست که ابراه یمکان -١

اول سوره دو رکعت نمازخوانده شود و در رکعت  یطواف هر که درپشت آن به سمت قبله بعد از

   )۱۰۷احکامه ص ك انواعه و(التبردر رکعت دوم سوره اخالص قرائت شود.  کافرون و



 تبرك و انواع آن  62

 

ََجِر َ�ْن ُ�َمَر «زد گفت:  می حجراألسود را بوسه  خطاب
ْ
 احل

َ
نَُّه َجاَء إِىل

َ
� :

يُْت ا
َ
�ِّ َرأ

َ
نََّك َحَجٌر، ال ترَُضُّ َوال َ�نَْفُع، َولَْوال �

َ
ْعلَُم �

َ
ْسوَِد َ�َقبَّلَُه، َ�َقاَل: إِ�ِّ أ

َ
أل

کنار   روایت است که عمر فاروق«ترجمه: . ١»ُ�َقبِّلَُك َما َ�بَّلْتَُك   انلَّيِبَّ 

سنگی بیش نیستی و دانم که تو  حجراالسود آمد و آن را بوسید و فرمود: بخوبی می

بوسید، تو را  تو را می  الله دیدم که رسول  توانی نفع و ضرر برسانی. و اگر نمی نمی

 . »بوسیدم نمی

  فضل حجراألسود آمده است حدیثی است که پیامبر اما آنچه که در 
حجراألسود من اجلنة، وهو أشد بياضا من اللنب، فسودته نزل « فرماید: می

بهشت آمده است و سفیدی آن از شیر بیشتر  حجراألسود از«یعنی:  .٢»خطايا ب� آدم

 . »بود، ولی گناهان بنی آدم آن را سیاه کرد

 رکن یمانی:

ی کعبه واقع درسمت چپ حجراألسود است، سنت است بدان ها یکی ازستون

سالم شود بدون اینکه آن را بوسید. و این فقط مختص همین ستون بوده و سایر 

 /شوند. چنان که امام ابن قیم  نمی ر کعبه شامل این حکمی دیگها ستون
بر روی زمین هیچ شیئ وجود ندارد که بتوان آن را بوسید و یا به آن سالم « گوید: می

  .٤»٣داد و خطا و گناهان را بزداید، غیر از حجراألسود و رکن یمانی

 

                                           
 . ۲/۹۲۵مسلم  ۱۵۹۷(بخاری: -١

 . ۴/۲۲۰ مهیابن خز حیدر صح وآن را حسن دانسته است و ۳/۲۲۶ یسنن ترمذ -٢

قیم هم البته اشتباه نشود، بوسیدن مخصوص حجراالسود است نه رکن یمانی و منظور ابن  -٣

 شود.  می همین است. چنانکه بعدا از ایشان نقل

 . ۱/۴۸زادالمعاد   -٤
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مگر  دنیا بوسیدن هیچ شیء جامدی مشروع نیست، در« گوید: می ابن تیمیه

غیر از حجراألسود و رکن یمانی « گوید: می . و درمورد مسح کردن١»حجراألسود

هیچ  بر  شود زیرا به اتفاق علماء، پیامبر نمی الله مسح ههیچ چیز دیگر از کعب

 .٢»ی کعبه سالم نکرده است إال رکن یمانیها ستون یک از

را شرافت بخشیده داوند کعبه خ«گوید: می این مورد شیخ محمد بن ابراهیم در

 شود مگر نمی آن بوسه زده شود، بنابراین بر نمی با این وجود) به آن تبرک جستهولی(

شود مگر آن و رکن یمانی، و هدف از این مسح و بوسه  نمی حجراألسود و مسح

باشد و مراد ازسالم  می شرع وی تعالی به وسیله تبعیت از طاعت خداوند تبارک و

 . ٣»دست آوردن برکت از این دو شیء نیستکردن به این دو مورد ب

حج کردند بر رکن یمانی سالم نمودند   زمانی که پیامبر« گوید: می /ابن تیمیه 

قواعد ابراهیم بنا نشده و  درحالی که بر رکن الشامیین سالم نکردند. برای اینکه آن دو بر

و آن را بوسیده است  بیشتر کعبه از سنگ بوده و همچنین ایشان بر حجراألسود سالم داده

نماز خوانده ولی  ولی بر رکن یمانی سالم کرده ولی آن را نبوسیده است و درمقام ابراهیم

این داللت دارد که مسح بر  است. همگی اینها بر آن سالم داده و نه بوسه زده نه بر

حجراألسود سنت نیست و  بوسیدن به غیر از چهار طرف کعبه غیر از رکن یمانی و

 . ٤»اهیم یا بوسیدن آن خالف سنت استاست بر اینکه سالم کردن برمقام ابردلیلی 

شود چرا که  می مقام ابراهیم نه بوسیده و نه بر آن سالم«گوید: می /امام نووی 

ما «فسر اهل بصره روایت شده است که:. و ازقتاده حافظ و م٥»این کار بدعت است

                                           
 . ۲۷/۷۹ یمجموع الفتاو -١

 . ۲/۷۹۹ میاقتضاء الصراط المستق -٢

 . ۵/۱۲ میابن ابراه یفتاو -٣

 . ۱۷/۴۷۶ هیمیابن ت یمجموع الفتاو -٤

 . ۱۳۳صفحه  كالمناس يف ضاحیاأل -٥
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 .١»ایم که آن را مسح کنیم بخوانیم ولی امرنشدهبراهیم نماز ایم که نزد مقام ا امرشده

سالم کردن و بوسیدن آن و آنچه که ، مورد حجراألسود جایز است پس آنچه در

مورد رکن یمانی جایز است، فقط سالم کردن آن صحیح بوده نه چیزی دیگر.  در در

ز یادآوری این نکته ضروری است که بوسیدن حجراالسود یا سالم کردن بر آن دو، ا

بوده یعنی خیر و برکت در بوسیدن و سالم »  تبرک به سنت و پیروی از پیامبر «نوع 

است.   نمودن حجراألسود  به خاطر خود آنها نیست بلکه به خاطر تقلید از پیامبر

اجزای کعبه مانند دیوار، و  پس بر این اساس بوسه زدن ومسح کردن هیچ کدام از

 راهیم یا در و دیوارمسجد جایز نیست. های آن و یا مقام اب ستون و سنگ

 مسجدالنبی: 

 برکات و فضایل مسجد النبی:

  همچنان که قبال درحدیثی اشاره شد، پیامبر ،آنجا خواندن در فضیلت نماز - 
ِف َصالٍة ِ�يَما ِسَواُه، إِالَّ «فرمودند: 

ْ
ل
َ
َصالةٌ ىِف َمْسِجِدی َهَذا َخٌ� ِمْن أ

ََرامَ 
ْ
نماز خواندن در مسجد من، هزار بار بهتر از نماز خواندن « ترجمه:. ٢»الَْمْسِجَد احل

 . »در سایر مساجد است بجز مسجد الحرام

از  و منبر ایشان درمسجد وجود دارد:  فضیلتی که در بین منزل پیامبر -

َما َ�ْ�َ بَیيِْت َوِمنرَْبِي « :فرمودند  روایت شده است که پیامبر  ابوهریره
َنَِّة، َوِمنرَْبِي ىلَعَ َحويِْض َروَْضٌة 

ْ
میان خانه و منبر من، « ترجمه:. ٣»ِمْن ِرَ�اِض اجل

. و »های بهشت است. و منبر من، بر روی حوض من، (کوثر) قرار دارد باغی از باغ

  مستحب است که در آن روضه نماز خوانده شود.

                                           
 . ۱/۵۳۷ :تفسیر طبری -١

 . ۱۱۹۰بخاری: -٢

 . ۲/۱۰۱۱ :مسلم ۱۱۹۶بخاری: -٣
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 این خصوصیت چنانکه ذکر بودن مسافرت به آنجا به قصد عبادت: جایز - 

النبی و مسجداألقصی  الحرام، مسجد مسجد ،شد فقط مخصوص سه مسجد

قصد زیارت یا « گانه به ه مسجد دیگری غیر از آن مساجد سهاست. یعنی اگر ب

، سفر شود، حرام است ولی اگر هدف از مسافرت، تعلیم یا امر حاللی،  یا »عبادت

ز عبادت و زیارت باشد، مباح است. دلیل آن این دیدار دوستان و موارد دیگری غیر ا

 باشد که: می  فرموده پیامبر

ال �شد الرحال   يقول: عن أىب سعيد اخلدری قال سمعت رسول اهللا «
مسجد ـمسجد احلرام، والـ: مسجدی هذا، والمساجد إال إىل ثالثة

 سوی سه مسجد: مسجد من (مسجد شود مگر به مسافرت نمی« :یعنی.١»االقىص

 . »النبی)، و مسجدالحرام (خانه خدا) و مسجداالقصی (در بیت المقدس فلسطین)

کسیکه  :(ائمه اربعه و جمهور علماء) اند  علما فرموده« گوید: می /ابن تیمیه 

اهل مدینه نیست و قصد او فقط زیارت قبر پیامبر است، مرتکب حرام شده است بلکه 

و نماز خواندن در آنجا باشد تا فضایل   بایستی قصد از سفر، زیارت مسجد پیامبر

نماز در مسجد النبی را بدست آورد. البته در هنگام ایام حج چون هدف در حقیقت 

زیارت خود مسجد پیامبر بوده نه قبر ایشان، لذا ایرادی ندارد که در آن ایام به زیارت قبر 

 .٢»در آن رخ ندهدپیامبر نیز رفت به شرط اینکه زیارت طبق تعریف شرع باشد و خالف 

زیارت هیچ مسجدی در مدینه جایز نیست مگر مسجد النبی. و مسجد قباء ( که 

یا حاجیانی که به قصد زیارت به مسجدالنبی به مدینه  فقط برای اهل مدینه و

در   سایر مساجد داخل شهر مدینه هر چند که پیامبر ) مشروع است. واند  آمده

 کردنشان جایز نیست.  »زیارت«آنجا نماز خوانده و یا دعا کرده باشند، 

                                           
 . و مسلم یبخار -١

 ۲۷/۲۶ هیمیابن ت یبرگرفته از مجموع الفتاو -٢
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غیر آن مسافرت و قصد کردن یکی از مساجد و  علمای سلف از اهل مدینه و«و 

دانند مگر  نمی یا مزارهای داخل مدینه و اطراف آن به غیر از مسجدالنبی را مستحب

سوی  خصی را تعیین نکرده و بهمسجد مش قصد کردن به  مسجد قباء زیرا پیامبر

 .١»آن نرفته است مگر مسجد قباء

سنت است که به  اند  و برای حاجیانی که به قصد عبادت به مسجدالنبی آمده

بخاطر اقتداء  -اند  زیارت قبرستان بقیع و شهداء احد که در جوار کوه احد دفن شده

بروند. ولی  -اند  د مرگ کردهکه امربه زیارت قبور و سالم بر اهل آن و یا  به پیامبر

جایز نیست. مثال دعا یا نماز خواندن در کنار ای  تبرک جستن به این قبور به هر شیوه

شفا  به قصد تبرک و ها خاک آن و مسح نمودن آن خاک آن قبور و یا حمل مقداری از

 دهند.  می که بعضی از زائران جاهل این کار را انجام

 مسجدالنبی:مظاهر تبرک نامشروع به 

ثواب نمازخواندن در مسجدالنبی به چندین برابر فزونی یافته و این سبب 

مند شویم ولی بعضی  ز برکات اقامه نماز در آنجا بهرهمشروعیت سفر به آنجا است تا ا

ها و یا منبر  از اعمال مانند مسح نمودن و بوسیدن اجزاء مسجد مانند دیوارها و ستون

عبادت کردن مشترک  مساجد همگی در گوید: می / آن بدعت است. ابن تیمیه

شود در سایر مساجد دیگر نیز  هستند. پس تمام آنچه را که در مسجدی انجام می

گیرد، مگر آنکه بعصی از اعمال خاص مسجدالحرام است مانند طواف و  صورت می

همانند آن؛ چرا که خصوصیات مسجدالحرام با مساجد دیگر مشترک نیست و اما 

لنبی و مسجداألقصی تمام آنچه را که در آن دو مسجد از عبادات مشروع مسجدا

است، در سایر مساجد دیگر نیز مشروع است همانند نماز و دعا و ذکر و قرائت قرآن و 

اعتکاف، ولی جایز نیست در آن دو عملی صورت گیرد که در سایر مساجد دیگر نیز 

                                           
 . ۳۳۸صفحه  هیمیاخالص ابن ت رسورهیتفس -١
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م داده  شود و یا طوافی صورت گیرد مشروع نبوده، مثال شیئی بوسیده یا بر شیئی سال

تر  مسجداألقصی) از دیگر مساجد با فضیلت ولی با این وجود آن دو (مسجدالنبی و

 .١»ماز خواندن در بقیه مساجد هستندهستند زیرا نماز خواندن در آن دو چند برابر ن

جوار مسجدالنبی است جایز نیست.  که در  تبرک جستن به حجره پیامبر -

سالم   حجره پیامبر علما) اتفاق نظر دارند بر اینکه بر«( گوید: می /ابن تیمیه 

شود و به سمت آن  نمی شود و بر دور آن طواف نمی شود و بوسیده نمی داده

 ٢خواند نمی آنجا هیچ کس رو به حجره دعا در و« گوید: می و» شود نمی نمازخوانده

 .٣»این موارد به اتفاق ائمه نهی شده استو تمامی 

مورد فضیلت آن احادیثی نیز  های اطراف مدینه از جمله کوه مشهور احد که در کوه -

مستحب بودن زیارت آن  وارد شده است ولی با این وجود، آن احادیث داللت بر

پذیر است به کنند هر چند که برای زائران شهداء احد، مشاهده نمودن این کوه امکان  نمی

های مدینه جایز نیست. مثال قصد سفر کردن به آنجا  هرحال تبرک به کوه احد و سایر کوه

 خاک و سنگ آن صحیح نیست.  برای خواندن دعا و یا نماز یا برداشتن مقداری از

از آنها استفاده کرده   ی اطراف مدینه به دلیل اینکه پیامبرها تبرک به چاه -

 است، مشروع نیست. 

 مسجد األقصی: -

گذاری شده  ی مسافتش با کعبه به این اسم ناممسجداألقصی، به خاطر دور

 تر خبائث و یا به خاطر آنکه دور دور بودنش از است. و نیز گفته شده است به خاطر

 .٤گویند می از مسجد مدینه نسبت به مکه است، به آن مسجداالقصی

                                           
 . ۲/۸۱۶ میاقتضاء صراط المستق -١

 . دعا خوانده شود عامبریکعبه وپشت به حجره پ یهنگام دعا روبه رو یستیبا -٢

 . ۲/۴۰۸ یرسائل کبر مجموع -٣

 . ۱۷۵صفحه  یالرجاع بکربی احکام المساجد ا يتحفة الراکع والساجد ف -٤
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 األقصی: محدوده مسجد

مسجداألقصی اسمی است شامل تمام «گوید:  مورد آن می در /ابن تیمیه  

مردم مصالیی را که عمربن  آن را بنا نهاد. و بعضی از  مسجدی که سلیمان

 خواندن در نماز گوید: و نامند. سپس می جلوی آن بنا نهاد اقصی می در  خطاب

جد بقیه مس نماز خواندن در تر از برای مسلمانان ساخت افضل  مصالیی که عمر

 .١»است

وصف مسجداألقصی به حرم و یا اینکه سومین حرمین است اشتباه است و از 

جانب هیچیک از علمای مسلمین چنین وصفی برای مسجداألقصی به کار برده 

به آن  /نشده است. چرا که حرم خاص مکه و مدینه است چنان که ابن تیمیه 

 .٢اشاره کرده است

 :فضایل مسجداالقصی

قبل از آنکه به دستور الله تعالی کعبه جایگزین مسجداالقصی شود، آنجا قبله 

 اول مسلمانان بود. بنابراین این مسجد دارای فضایل و برکاتی است: 

روایات مختلفی درباره چند برابر شدن ثواب نماز  فضیلت نماز درآن: -

و یا   .٣روایات استرجح جمله پانصد برابر که این ا خواندن در آنجا وجود دارد. از

تعلیقی بر  نیز گفته شده است. ابن قیم در ٥و همچنین به پنجاه هزار برابر ٤هزار برابر

آن با  از  این محال است برای اینکه مسجد پیامبر« گوید: می این روایت اخیر

                                           
 . ۲/۶۱ یمجموع رسائل کبر -١

 . ۲/۶۴ یکبر لیمجموع رسا -٢

 يف فیکتاب المنارالمن در میوابن ق ۲۷/۸ یمجموع الفتاو -است داده حیآن را ترج هیمیابن ت -٣

 . ۹۳ صفحه فیوالضع حیالصح

 . ۱/۴۵۱سنن ابن ماجه  -٤

 . ۱/۴۵۳سنن ابن ماجه  -٥
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است و نماز در آن هزار برابر بهتر از تمام مساجد دیگر غیر از  تر فضیلت

ی ها . روایتاند  آن روایت را منکر دانسته /و امام ذهبی  ١»مسجدالحرام است

 نیز وجود دارد.  ها دیگری غیر از این روایت

األقصی و جایز بودن سفر به قصد زیارت آن  مستحب بودن زیارت مسجد -

 .٢رائت قرآن جهت خواندن نماز و دعا و ذکر وق

آیه پنج سوره  چنان که الله تعالی در :األقصی مبارك بودن اطراف مسجد -

ٰى بَِعۡبِدهِۦ َ�ۡٗ� ّمَِن ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم إَِ� ﴿ فرماید: می اسراء َ�ۡ
َ
ِٓي أ ُسۡبَ�َٰن ٱ�َّ

ِي َ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُۥ قَۡصا ٱ�َّ
َ
منزه است آن [خدایی] «یعنی: . ]۱اإلسراء: [﴾ ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�

مسجد االقصی که پیرامون آن را برکت سوی  جد الحرام بهش را شبانگاهی از مسا که بنده

 .»، حرکت دادایم داده
و نیز گفته شده که منظور برکت . ٣برکت در اینجا برکت دنیایی است منظور از

 .٤اینکه مقر انبیاء و صالحان است دینی است برای

الحرام بوده که  از جمله فضایل آن دومین مسجد بر روی زمین بعد از مسجد -

  از آن ساخته شده است. چنان که در صحیحین از ابی ذر به فاصله چهل سال

يِب َذرٍّ «روایت شده است که گفت: 
َ
يُّ  َ�ْن أ

َ
قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل اهللا، أ

َل؟ قَاَل: وَّ
َ
ََرامُ «َمْسِجٍد وُِضَع يِف االرِْض أ

ْ
؟ قَاَل: ». الَْمْسِجُد احل يٌّ

َ
قَاَل: قُلُْت: ُ�مَّ أ

ْ�نََما «قُلُْت: َ�ْم اَكَن بَیْنَُهَما؟ قَاَل: ». الَْمْسِجُد االقىَْص «
َ
ْرَ�ُعوَن َسنًَة، ُ�مَّ أ

َ
أ

َفْضَل ِ�يهِ 
ْ
الُة َ�ْعُد فََصلِّْه، فَإِنَّ ال ْدَرَ�تَْك الصَّ

َ
گوید:  می  ابوذر«ترجمه: . ٥»أ

                                           
 . ۹۳صفحه  فیوالضع حیالصح يف فیالمنارالمن -١

 . ۲/۵۷ یمجموع رسائل کبر -٢

 . ۱۵/۱۷ یطبر ریتفس -٣

 . ۱۰/۲۱۲ یقرطبجامع اإلحکام القرآن  -٤

 . ۱/۳۷۰مسلم  ۳۳۶۶:یبخار -٥
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پرسیدم: ای رسول خدا! نخستین مسجدی که روی زمین، ساخته شد، کدام است؟ رسول 

کدام مسجد ساخته شد؟ فرمود:  پرسیدم: سپس، ». مسجد الحرام«فرمود:   اکرم

و » چهل سال«گفتم: بین ساختن آنها، چند، سال فاصله افتاد؟ فرمود: ». مسجد االقصی«

 . »»هر جا وقت نماز فرا رسید، همانجا نماز بخوان زیرا فضیلت، در همین است«افزود: 

 ج او به آسمان. سپس عرو به آنجا و   اسراء پیامبر -

در سرزمین شام جز مسجداألقصی، مکانی برای زیارت مشروع نبوده ولی این 

مشروعیت به معنای مسح و بوسیدن و طواف اجزای مسجد نیست بلکه جهت نماز 

که در  خواندن در آن و کسب ثواب بیشتر است. لذا سفر به سمت قبر ابراهیم 

گوید:  می /نیست. ابن تیمیه  شهر الخلیل و جنوب بیت المقدس است جایز

سوی  بلکه آنها به اند  در شام سفر نکرده هرگز یکی از صحابه به سوی قبر خلیل «

 .١»اند  نرفته اند و در آنجا نماز خوانده  و به سمت قبر خلیل   بیت المقدس رفته

گانه همانطور که اشاره شد به  ه باید گفت؛ مبارک بودن مساجد سهبه طور خالص

خاطر در و دیوار و یا وجود قبور بعضی از اولیاء و انبیاء در نزدیکی آنها نیست. یعنی 

شخص موحد جهت برخوردار شدن از برکات این مساجد، بایستی به قصد عبادت 

مشروع به آنجا سفر کند تا از برکات و فضیلت عبادت در آنجا، خصوصا از چندین 

تعالی  این برکتی است که خداوند تبارک وبرابر شدن ثواب نماز برخوردار گردد. و 

است تا مسلمانان جهت عبادت در آنجا نسبت به مساجد  در این سه مسجد قرار داده

شوند. و موارد تبرک صحیح عبارتند از: نماز، دعا، قرائت قرآن (در  تر دیگر حریص

هر سه مسجد)، بوسیدن و سالم کردن بر حجراألسود، سالم کردن بر رکن یمانی، 

نماز خواندن پشت مقام ابراهیم، طواف دور کعبه، نوشیدن آب زمزم در 

و سالم دادن بر وی در مسجدالنبی. و غیر از آن    مسجدالحرام، و زیارت قبر پیامبر

 شوند.  موارد ممنوع است. و در برخی موارد بدعت و گاها از جزو شرک محسوب می

                                           
 . ۲۷/۳۳۶ یمجموع الفتاو -١
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 رك:هاي مبا در زمان »عبادت کردن« تبرك بوسیلهب) 
تعالی بعضی از مکانها را مبارک گردانیده تا مسلمانان  همانگونه که خداوند تبارک و

روز و ایام  شوند، بعضی از اوقات شبانه تر ها حریص جهت انجام عبادت در آن مکان

است. همانند: ماه مبارک رمضان و یا شب  نیز مبارک و با فضیلت قرار داده سال را

ایام التشریق ( سه روز بعد از عید قربان) و روز عاشورا  قدر و روز دهم ذی الحجه و

 تاسوعا و روز جمعه و دوشنبه و پنج شنبه، و یا یک سوم آخر هر شب.  و

بدین ، تا اگر کسی آنها را گرامی بدارد اند  تمامی این اوقات و ایام، مبارک شده 

این  ز خیر فراوانمعنا که در آنها عباداتی را که شرعا وارد شده است انجام دهد، ا

تواند به این اندازه بدست  نمی مند گردد و آن ثواب را در اوقات دیگر عبادتها بهره

های مبارک توضیح داده شد این اوقات و  آورد. بنابراین همانطور که در مورد مکان

ایام مبارک، به خودی خود باعث برکت نیستند بلکه این عبادت شخص است که او 

سازد. مثال  می است، منتفع خداوند در آن قرار داده ن آن اوقات کهرا از برکت فراوا

رساند بلکه کسی که آن دو را با  نمی روز جمعه یا شب قدر به ساکنان زمین برکت

عبادت کردن زنده بدارد، برکت روز جمعه وشب قدر به وی رسیده است إن شاء 

پس در حقیقت  اند  ردهالله. و کسانی که خود را از عبادت در آن دو وقت محروم ک

ی دیگر هیچ فرقی به ها هیچ خیر و برکتی نصیبشان نشده است و مانند روزها وشب

 حالشان نداشته است. 

 فضایل عبادت در برخی اوقات مبارک: 

حقیقتا  شود و می انجام عبادت در ماه مبارک رمضان سبب مغفرت گناهان -

  توان یافت چنان که پیامبر نمی مغفرت گناهان برکتی است که در سایر ماهها

َم ِمْن َذنِْبهِ « :فرماید می ُ َما َ�َقدَّ . ١»َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر هلَ

                                           
 . ۳۷بخاری: -١
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بادت بگذراند، تمام هر کس، ماه مبارک رمضان را بقصد حصول ثواب، در ع« ترجمه:

 . »اش، مورد عفو قرار خواهند گرفت گناهان گذشته

َماِء « فرمودند:  و یا اینکه پیامبر  بَْواُب السَّ
َ
إَِذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن ُ�تَِّحْت أ

يَاِط�ُ  بَْواُب َجَهنََّم وَُسلِْسلَِت الشَّ
َ
وقتی ماه رمضان از راه « ترجمه:. ١»وَُغلَِّقْت أ

به گردند و شیاطین  شوند و درهای دوزخ، بسته می رسد، درهای آسمان، گشوده می می

 . »شوند زنجیر کشیده می

ًة «عمره در ماه رمضان ؛می فرمایند:   - فَإِنَّ ُ�ْمَرًة يِف َرَمَضاَن َ�ْقيِض َحجَّ
ثواب یک عمره در ماه مبارک رمضان، برابر با حجی است که همراه من، «یعنی:  .٢»َميِع 

 . »ادا شود

لِۡف َشۡهرٖ َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ ﴿ فرماید: می شب قدر، که الله تعالی -
َ
﴾ ٣َخۡ�ٞ ّمِۡن �

 . »شب قدر از هزار ماه برتر است«یعنی:  ].۳القدر: [

َ�َٰرَ�ٍة� إِنَّا  ٢َوٱلِۡكَ�ِٰب ٱلُۡمبِِ�  ١حٓم ﴿ :فرماید می و نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةٖ مُّ
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

ما آن  حاء میم، سوگند به کتاب روشنگر که«یعنی: . ]۳-۱الدخان: [﴾ ٣ُكنَّا ُمنِذرِ�َن 

 .»را در شبی فرخنده نازل کردیم [زیرا] که ما هشداردهنده بودیم

من اغتسل، ثم أىت اجلمعه، « فرماید: می  در مورد روز جمعه پیامبر -
، ثم يص� معه، غفر هل ما فص� ما قدر هل، ثم انصت حىت يفرغ من خطبته

که غسل  هر کس«یعنی:  ٣»فضل ثالثة أيامبینه وما ب� اجلمعه األخری، و

ای که توانایی دارد نماز بخواند سپس موقع خطبه  بگیرد سپس به نماز جمعه برود و به اندازه

                                           
 . ۱۸۹۹بخاری: -١

 . ۱۸۶۳:یبخار -٢

 . ۲/۵۸۷مسلم  حیصح -٣
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ساکت باشد تا تمام شود و بعد با امام نماز بخواند، گناهان (صغیره) این جمعه و جمعه ما 

 . »کند شود و فضیلت سه روز دیگر را نصیب خود می قبل آن بخشیده می

تعرض أعمال انلاس «فرماید:  می د روز دوشنبه و پنجشنبهو همچنین در مور -
ر للك عبد مومن إال �وم اخلمیس، فيغفلك مجعه مرت�: يوم االث� و يف

اعمال مردم در هر هفته دو بار عرضه «یعنی: . ١»�� اخيه شحناءعبداٌ بینه و

ی که بین او مگر کسشود  گردد: روز دوشنبه و پنجشنبه، پس هر بنده مومنی بخشیده می می

 .»(کدورت) باشد ای و برادرش کینه
� واخلمیس، فأحب أن تعرض األعمال يوم األثن«فرماید:  می و یا اینکه

اعمال هر شخصی روز دوشنبه و پنج شنبه عرضه «یعنی:  ٢»أنا صائميعرض عم� و

 .»شود روزه باشم گردد پس من دوست دارم موقعی که اعمالم عرضه می می
توانیم از برکات روز دوشنبه یا پنجشنبه  حدیث اخیر بیانگر آن است که؛زمانی می

برخوردار شویم که عبادات خاص آن روز را انجام دهیم مثال شخصی که در آن روزها 

 تواند برکتی را نصیب خود گرداند که در باقی روزهای هفته وجود ندارد.  روزه باشد می

 . از نعمات الهی تبرك جستن (دنیوي) به بعضی -7
است. لذا  ا نزوالت آسمانی برکتی قرار دادهو ی ها الله تعالی در بعضی از طعام

 های دیگر بیشتر است.  منفعت آنها از سایر نعمت

 مثال:

یتون - َ�َٰ�ِٰت ﴿ فرماید: می چنان که الله تعالی ؛درخت ز ُ نُوُر ٱلسَّ ٱ�َّ
�ِض� َمَثُل نُورِهِۦ َكِمۡشَكٰو�ٖ 

َ
ۖ ٱلِۡمۡصَباُح ِ� زَُجاَجٍة� ٱلزَُّجاَجُة  َوٱۡ� �ِيَها ِمۡصَباٌح

�ِيَّةٖ َوَ� َغۡر�ِيَّةٖ  َ�َٰرَ�ةٖ َزۡ�ُتونَةٖ �َّ َ�ۡ َها َكۡوَكٞب ُدّرِّيٞ يُوقَُد مِن َشَجَر�ٖ مُّ َّ�
َ
َك�

                                           
 . ۴/۲۹۸۸مسلم  -١

 حسن است.  ثیو گفته حد ۳/۱۲۲ یترمذ -٢
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ُء َولَۡو لَۡم َ�ۡمَسۡسُه نَارٞ  آسمانها و خدا نور «یعنی:  . ]۳۵النور: [﴾ يََ�اُد َزۡ�ُتَها يُِ�ٓ

شود  مبارک زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می  زمین است. . . از درخت

 . »نزدیک است که روغنش هر چند بدان آتشی نرسیده باشد روشنی بخشد

برکته «فرمود:  آمد می با شیر می  گفت: هر گاه پیامبر لچنان که عائشه  :شیر -

 شیر یک برکت یا دو برکت است.  یعنی: .١کرد تکرار میو سه بار آن را » أو برکتان. . . 

�َِس بِْن َمالٍِك «فرماید:  می  چنان که پیامبر اسب: -
َ
قَاَل: قَاَل  َ�ْن أ

 ِ َيِْل «  رَُسوُل ا�َّ
ْ
َ�ُة يِف نََوايِص اخل رَبَ

ْ
گوید:  می  کانس بن مال«ترجمه: . ٢»»ال

 .»اسبها نهفته استخیر و برکت در پیشانی فرمود:   رسول الله

َاِرِ�ِّ و«
ْ

نَّ انلَِّبيَّع قَاَل: َ�ْن ُعْرَوَة ابل
َ
 : أ

َ
َْ�ُ إِىل

ْ
َيُْل َمْعُقوٌد يِف نََواِصيَها اخل

ْ
اخل

ْجُر َوالَْمْغنَمُ 
َ
ِقيَاَمِة األ

ْ
فرمود:   گوید: نبی اکرم می  عروه بارقی«ترجمه: . ٣»يَْوِم ال

و برکت که همان پاداش و غنیمت باشد، گره زده شده  در پیشانی اسبها، تا روز قیامت، خیر

 آورد.  کند و پاداش و غنیمت بدست می . یعنی صاحب اسب، جهاد می»است

روایت شده است که ایشان به او   از ام هانی دختر عموی پیامبر گوسفند: -

گوسفندی بگیر چرا که در آن « یعنی: ٤»اختذی غنما فإن فيها بر�ة«فرمودند: 

 . »استبرکت 

 درخت خرما: -

اٍر َ�َقاَل:  قَاَل: ُكنَّا ِعنَْد انلَّيِبِّ  بَعِن ابِْن ُ�َمَر « يِتَ جِبُمَّ
ُ
إِنَّ ِمَن فَأ

َجِر َشَجَرًة َمثَلَُها َكَمثَِل الُْمْسِلمِ  ْصَغُر » الشَّ
َ
نَا أ

َ
قُوَل: ِ�َ انلَّْخلَُة، فَإَِذا أ

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
فَأ

                                           
 . ۶/۱۵مسند امام احمد  -١

 . ۲۸۵۱بخاری: -٢

 . ۲۸۵۲بخاری: -٣

 . ۲/۷۷۳سنن ابن ماجه  -٤
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، قَا َقْوِم فََسَكتُّ
ْ
گوید: نزد  می  ابن عمر«ترجمه:  .١»»ِ�َ انلَّْخلَةُ : «َل انلَّيِبُّ ال

میان در«فرمود:   نشسته بودیم که جماری (پیه درخت خرما) آوردند. پیامبر  نبی اکرم

من خواستم بگویم درخت خرماست. اما چون دیدم ». درختان، درختی شبیه مسلمان است

 . »درخت خرما استود: فرم  رسول الله ترین آنها هستم  سکوت نمودم. ککوچ

إذا افطر أحد�م فليفطر ىلع تمر، «فرمودند:   و یا خود میوه آن که پیامبر
هر گاه یکی از شما افطار کرد پس با خرما افطار نماید چرا که «یعنی:  ٢»فإنه بر�ة. . . 

 . »در آن برکت است

�َبۡتَنا ﴿فرمایند:  می چنانکه الله تعالی باران: -
َ
َ�َٰرٗ� فَأ َمآءِ َماٗٓء مُّ ۡ�َا ِمَن ٱلسَّ َونَزَّ

ٰٖت وََحبَّ ٱۡ�َِصيِد  و از آسمان آبی پر برکت فرود «یعنی:  .]۲۹ق: [﴾ ٩بِهِۦ َج�َّ

های درو کردنی رویانیدیم. شکی نیست که همه موارد ذکر  ها و دانه آوردیم پس بدان باغ

خداوند تبارک وتعالی به إذن خود در آن قرار داده است شده دارای برکت دنیایی هستند که 

 . »تا خالیقش از منافع آنها برخوردار شوند

به این ترتیب، قسمت تبرک مشروع و انواع آن به پایان رسید. در بخش بعدی به 

 کنیم. می اذن الله، تبرک نامشروع و اقسام آنرا بررسی

                                           
 . ۷۲بخاری: -١

 . و آن را حسن دانسته است ۳/۴۶ یسنن ترمذ -٢





 
 

 

 

 

 بخش دوم
 تبرك ممنوع

کنون به بررسی انواع تبرک مشروع و جایز در اسالم و کیفیت آن و همچنین تا

 بیان امور مبارک پرداختیم. در این بخش از جمله مظاهر تبرک نامشروع را مطرح

 کنیم. إن شاء الله.  می

اساس ممنوعیت انواع تبرک نامشروع به خاطر عدم وجود دلیل شرعی از کتاب و 

سنت صحیح است. و یا اینکه نصی بر ممنوعیت آن داللت داشته باشد. چرا که 

اصل در عبادات آن است که هیچ چیزی مشروع نیست مگر آنکه خدا و رسولش آن 

  آنچه که معلوم است پیامبر .١هر چند که عقل آن را نیکو بداندرا تشریع نموده باشد 

  امتش را از امور بدعی نهی نموده چرا که در آن بسی شر و گمراهی است. پیامبر

هر کس « یعنی: ٢»مرنا هذا ما لیس فيه فهو ردأ حدث يفأمن « :فرمایند می

 . »چیزی را در دین بوجود آورد که که امر ما بر آن نبوده، مردود است

: این حدیث قاعده بزرگی از قواعد دین است چرا اند  گفتهو به همین دلیل علماء 

 .٣ها صریح است که آن در رد تمامی بدعت

                                           
 . ۲/۵۸۲ هیمیابن ت میاقتضاء الصراط المستق -١

 . ۳/۱۳۴۳مسلم  -۳/۱۶۷  یبخار -٢

 . ۵۶جامع العلوم والحکم ابن رجب صفحه  -٣
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 توان به سه بخش عمده تقسیم نمود: می انواع تبرك ممنوع را
 بعد از وفات ایشان.   تبرک به پیامبر -۱

 تبرک به اولیاء و صالحان در حیات و بعد از وفاتشان.  -۲

 ویا بعضی از مکانها.  ها وکوهتبرک به بعضی از اشیاء  -۳

 بعد از وفات ایشان:  تبرك به پیامبر -1
 :آنچه که بعد از وفات ایشان برای تبرک همواره باقی است، عبارتند از

 ایمان به وی و پیروی از سنتش.  -

 تبرک به آثار حسی که از ایشان به جای مانده است.  -

از وفاتشان، غیر از دو مورد فوق  بعد  بنابراین هر نوع تبرک دیگر به پیامبر

 ممنوع است. 

کنیم.  می بعد از وفاتشان را بیان  حال از جمله موارد تبرک نامشروع به پیامبر

 اموراتیکه تبرک بدانها مشروع نبوده و از منکرات هستند. 

  الف) تبرک به قبر پیامبر
بود ولی بعدا این  در ابتدای اسالم یعنی ابتدای بعثت پیامبر، زیارت قبور ممنوع

نهيت�م عن ز�ارة «بخاطر این فرموده پیامبر که فرمودند: ، حکم نسخ شد
لی االن آنها کردم و قبال شما را از زیارت قبور نهی می« :. یعنی١»القبور فزوروها. . . 

قبر مادرشان  و قبر شهدا احد   و بدلیل اینکه شخص رسول الله »را زیارت کنید. . .

به   . بنابراین زیارت قبور و از جمله زیارت قبر پیامبراند  زیارت کردهو بقیع  را 

 اتفاق اهل اسالم مشروع است. به شرط اینکه:

 امور خالف شرع و شرک آلود انجام نشود.  -

                                           
 . ۲/۶۷۲مسلم  -١
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 به نیت زیارت قبر پیامبر به -فقط  -بدون انجام مسافرت بوده باشد. یعنی -

 .١مدینه مسافرت صورت نگرفته باشد

در موارد زیر   این وجود زیارت قبر پیامبر واجب نیست. و زیارت قبر پیامبربا  

 جایز است:

 برای اهل مدینه.  -۱

 اند و هدفشان در حقیقت برگزاری موسم حج بوده.   برای کسانیکه به حج آمده -۲

کسیکه قصد زیارتش، زیارت مسجدالنبی بوده تا از فضایل نماز خواندن  -۳

 در آنجا برخوردار شود. 

کسیکه هم قصد زیارت مسجدالنبی و هم قصد زیارت قبر پیامبر را داشته  -۴

 باشد (یعنی همزمان هر دو قصد را کرده باشد و لذا به مدینه سفر کرده). 

کسیکه به قصد تجارت یا قصد تعلیم ساکن مدینه شده باشد که در  -۵

اینصورت چون هدف او از آمدن به مدینه زیارت قبر نبوده، لذا زیارت 

 دالنبی و قبر پیامبر برایش مستحب. مسج

  خالصه اینکه؛ کسیکه ساکن مدینه نیست، نباید تنها برای زیارت قبر پیامبر

سفر برای زیارت را فقط مختص مساجد سه   بدانجا مسافرت نماید. زیرا پیامبر

 .٢اند  گانه کرده

یارت شرعی قبر پیامبر  : آداب ز

رکعت نماز خوانده شود و  سپس وارد مقبره  پس از ورود به مسجدالنبی، ابتدا دو

رو به حجره ایشان به طوریکه همزمان رو به قبله ایستاده، شده و بعد گفته   پیامبر

 .»يا رسول اهللا كالسالم علي«شود: 

                                           
البته اگر هم نیت زیارت مسجد و هم نیت زیارت قبر پیامبر را هر دو با هم کرده باشند، جایز  -١

 است نه حرام. 

 مساجد سه گانه:مسجدالحرام، مسجداالقصی و مسجدالنبی.  -٢
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 :دالیل این امر

 .١همین کار را کردند  عمل صحابه: چنانکه صحابه گرانقدر ابن عمر  -

حد �سلم أما من  :قال عن اىب هر�رة ان انلىب «دلیل سالم نمودن نیز:   -
فرمودند: هیچ کسی   پیامبر« یعنی: ٢»ىلّع اال رد اهللا ىلّع رويح حىت ارد 

گرداند تا جواب سالم وی را  می اینکه الله تعالی روحم را باز دهد مگر بر من سالم نمی

 . »بدهم

 به قصد تبرک  مظاهر ممنوع به قبر پیامبر
مرتکب بعضی امورات   زائرین در هنگام زیارت قبر پیامبر ولی بعضی از

شوند. شکی نیست که طلب  می بدعی از جمله طلب برکت از قبر وی و همانند آن

  ممنوع است و حتی بعضی از مظاهر تبرک به قبر پیامبر  برکت از قبر پیامبر

 شرک است. مثال:

این عمل از جمله انواع  نزد قبر ایشان:  طلب دعا یا شفاعت از پیامبر -

استغاثه نماید تا   است. اگر شخصی به پیامبر  تبرک نا مشروع به پیامبر

حاجتش برآورده شود و یا اینکه مریضش شفا یابد مرتکب شرک به خداوند تبارک 

مستقیمأ از خداوند طلب رفع حاجت    تعالی گردیده، ولی اگر نزد قبر پیامبر

شود،  می است دعایش مستجاب  اینکه نزد قبر پیامبر نماید و گمان برد به خاطر

  مرتکب بدعتی حرام شده است چرا که چنین امری را صحابه و شاگردان پیامبر 

 . اند  انجام نداده

 خواند و گمان می دعا و نماز  در مورد کسی که کنار قبر پیامبر /ابن تیمیه 

این « گوید: می از مساجد است تر افضل  برد که دعا و نمازش کنار قبر پیامبر می

                                           
 . زیقسمت کتاب الجنا۳۴۱ ص  ۳جلد  بةیش ی: کتاب منصف ابن ابدر ثیحد-١

 . ۲/۵۲۷ احمد امام مسند و ۲/۵۳۴ ابوداوود -٢
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این مسئله  موارد به اتفاق ائمه مسلمین از منکرات بدعی و حرام است، و من در

در  و هیچ کدام از صحابه « گوید: می و در جای دیگر ١»ام نزاعی بین ائمه ندیده

 .٢»اند  برای خود دعا نکرده کنار قبر پیامبر

با دست یا غیر آن به   امبرمسح قبر پی و بوسیدن آن:   مسح قبر پیامبر -

هر صورتی که انجام شود و یا بوسیدن قبر به امید رسیدن خیر و برکت، از جمله 

این عمل « گوید: می /. امام غزالی اند  مظاهر بدعت است و علما آن را نهی نموده

 .٣»از عادت یهود و نصاری است

ندارد که بوسیدن آن مشروع در دنیا هیچ شیئی وجود « :گوید می /ابن تیمیه 

 اشاره شد بوسیدن حجر األسود نیز فقط  و همان ٤»باشد إال حجر األسود
ً
طور که قبال

 است و خیر و برکت از جانب حجراألسود نیست.   به دلیل پیروی از سنت پیامبر

  مسح قبر پیامبر« :گوید می  در مورد مسح و بوسیدن قبر پیامبر /امام نووی 

بوسیدن آن مکروه است. بلکه ادب آن است که [زائر] دور از قبر بایستد با دست و 

[یعنی به خاطر احترام به  ایستادند دور از وی می  همانطور که در زمان حیات پیامبر

و این (طرز زیارت کردن)  ایستادند] می ای با فاصله  ، بین خود و پیامبر پیامبر

 .٥»اند  اند و خود نیز آن را اجرا کرده  تهصواب است. و این همان است که علما گف

از اینکه قبر وی را مکان مراسم قرار دهند و یا اینکه بر روی   از طرفی پیامبر

ال تتخذوا قربی « فرمایند: می  قبور مسجد بسازند نهی فرموده است. رسول الله

                                           
 . ۵۶ صفحه البکری علی الرد -١

 . ۲/۴۰۸ کبری رسائل مجموعه -٢

 . ۱/۲۷۱الدین  علوم احیاء -٣

 . ۲۷/۷۹ الفتاوی مجموع -٤

 . ۱۶۱ صفحه  /امام نووی  كالمناس يف االیضاح -٥
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 . »ندهید. . . قبر من را مکانی برای برگزاری مراسم و جشن قرار« :یعنی .١» عيدا. . .

در مورد این روایت  /نیز آمده. ابن تیمیه  ٢»ال جتعل قرب عيداو«و یا با لفظ 

روایت  /از افضل تابعین یعنی علی بن حسین معروف به زین العابدین « گوید: می

دعا بخواند و ایشان وی را با   شده است زمانی مردی حریص بود تا نزد قبر پیامبر

برای او   استناد به این حدیث نهی کرد و  این حدیث را از جدش علی بن ابیطالب

، عید قرار دادن  روایت نمود و توضیح داد که قصد وی برای دعا در کنار قبر پیامبر

 .٣»است  قبر پیامبر

از مسجد النبی جدا   زمانی که هنوز حجره پیامبر« گوید: می و در جایی دیگر

هجری، هیچ کدام از صحابه و تابعین  ۹۳بود تا زمان ولید بن عبد الملک در سال 

 .٤»داخل حجره نشدند تا درآنجا نماز بخوانند یا دعا کنند و یا قبر را مسح کنند

و زمانی که مسجد نبوی گسترش یافت، حجره را به صورت مثلثی شکل داخل 

ی در هنگام نماز خواندن با وجود استقبال از قبله، در مسجد قرار دادند تا هیچ کس

 .٥قرار نگیرد  جهت قبر پیامبر

پس چون هیچ دلیلی در قرآن و سّنت صحیح نبوی مبنی بر مشروعیت تبرک به 

و تابعین و بعد از  وجود ندارد. و همچنین سلف صالح از صحابه   قبر پیامبر

تبّرک جویند یا به آن امر   به قبر پیامبرآنها از ائمه مسلمین دیده نشده است که 

  لذا هرگونه تبرکی همانند مسح قبر پیامبر .٦اند  رده باشند بلکه از این کار نهی نمودهک

                                           
 . ۲/۳۷۶ احمد امام مسند و ۱/۳۱۹ ابوداود -١

 . ۲/۵۳۴سنن ابوداود  -٢

 . ۲/۶۵۹ المستقیم صراط اقتضاء -٣

 . ۲۷/۱۹۰ الفتاوی مجموع -٤

 . ۳/۲۰۰ الباری فتح  -٥

 . ۲/۶۵۶ المستقیم صراط اقتضاء -٦
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یا بوسیدن آن یا بوسیدن خاک اطراف قبر یا چسباندن شکم و پشت خود به دیوار قبر 

 و ممنوع است.   از جمله مظاهر تبرک غیر مشروع به قبر پیامبر

 در آنجا نشسته و نماز خوانده:  تبرک به جاهایی که پیامبر ب)

  صاحب ذات و آثاری مبارک هستند ولی آیا برکت ذات و آثار پیامبر  پیامبر

 شود ؟ می منتقل اند  یی که در آنجا نماز خوانده، نشسته و یا خوابیدهها به مکان

بر   ت ذکر شود؛ آنچه را که پیامبرقبل از رسیدن به جواب این سوال الزمس

پس (انجام) آن عبادتی مشروع بوده است و تاسی بدان  اند  وجه تعبد انجام داده

داده  ١واجب یا سّنت است. لذا هرگاه ایشان زمان و مکانی را برای عبادت تخصیص

 .٢آن تخصیص سّنت است باشند،

در آنها نماز یا دعا   که پیامبرها یا اوقاتی  بنابراین نماز یا دعا خواندن در مکان

و تبعیت از سّنت اوست. مثال   ، در اصل بدلیل اقتدا به پیامبراند  به جای آورده

 اند  در آن مکان نماز گزارده  خواندن نماز در مقام ابراهیم، سّنت است. زیرا پیامبر

 .٣بر آن دوام داشته و حریص بودند و

فقت با افعالیست که به ما امر و یا برای ما و موا  اصل دین، تبعیت از پیامبر

آن   تشریع و سّنت قرار داده شده است. اما افعالی که برای ما تشریع نشده و پیامبر

را به ما امر نکرده و آنجام انها به عنوان سّنت قرار داده نشده است، آنها جزو عبادات 

ت. بر این اساس جاهایی اس  گیرند و انجام آنها مخالفت با سنت پیامبر نمی قرار

 -به غیر از مسجد النبی و مسجد قبا- در آنجا نماز خوانده چه در مدینه  که پیامبر

  و چه در راههای مدینه و یا مکه به جز مسجدالنبی، و یا مساجد و جاهایی که پیامبر

                                           
 . یعنی در عبادت کردن در مکانی خاص حریص بوده باشند مانند مقام ابراهیم  -١

 . ۵/۲۶۰ تیمیه مسائل ابن و رسائل مجموع -٢

 اختصار.  با ۲/۷۴۲ المستقیم صراط اقتضاء -٣
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به خاطر سفر  ها بلکه نمازشان در آن مکان اند  برای انجام عبادت قصد آنجا را نکرده

بخاطر آموزش مسلمانان، قصد   یا غزوه بوده است (یعنی گاهی رسول الله

کنند تا در آنجا عبادت کنند تا مسلمانان نیز از وی تقلید کنند ولی  می هایی مکان

گاهی نیز هیچ قصدی نبوده بلکه ممکن است بخاطر رسیدن وقت نماز در مکانی 

خود را اداء کنند و نماز خواندن در آن مکانها بر توقف کرده باشند تا در آنجا نماز 

)، در اینصورت نماز اند  ایشان عارض شده باشند. و اتفاقی در آنجا عبادت کرده

مشروع نیست و همچنین مواضع و   ها خواندن به نیت تبرک و یا سّنت در آن مکان

شاعر حج مانند به غیر م - اند  در آنجا نشسته یا اقامت نموده  کوههایی که پیامبر

قصد کردن به آنجا برای عبادت و متبرک شدن، صحیح  - عرفه و مزدلفه و منی

 نیست. زیرا:

 
ً
: هیچ دلیلی از نصوص شرعی بر جایز بودن یا استحباب نماز خواندن و اوال

بدون قصد در آنجا نشسته و اقامت   و جاهایی که پیامبر ها عبادت کردن در مکان

جهت  ها ، وجود ندارد. و شکی نیست که نشستن در آن مکاناند  کرده و نماز خوانده

گیرد، و از سویی  می خواندن نماز و دعا به نیت تبرک، داخل در انواع عبادت قرار

 است نه هوی و بدعت.   مبنای عبادات بر اساس تبعیت از پیامبر

 
ً
در   خبری نقل نشده که یکی از آنها به جاهایی که پیامبر : از صحابه دوما

، تبرک جسته باشند اند  یی که اتفاقی در آنجا نماز خواندهها و یا مکان اند  آنجا نشسته

و تبعیت از   ین افراد برای تبرک به پیامبرتر دانیم آنها حریص می در حالی که

 سّنتش هستند. 

ابوبکر و عمر و عثمان و علی و بقیه « گوید: می /شیخ االسالم ابن تیمیه 

مهاجرین و انصار (بارها) از مدینه به سمت مکه جهت حج و عمره و یا سابقین از 

رفتند، [با این وجود] از یکی از آنها نقل نشده است در یکی از جاهایی  می مسافرتی

، حریص باشند، و معلوم است اگر این کار اند  در آن مسیر نماز خوانده  که پیامبر
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ر این کار جلودار بودند چرا که آنها بود حقیقتا همه آنها د می نزد آنها مستحب

گاه  .١»ین افراد به وی بودندتر و ملتزم  ین مردم نسبت به سنت پیامبرتر آ

دائما در آنجا نماز   و همچنین در مورد بوسیدن یا مسح کردن مکانی که پیامبر

 دائما در آنجا نماز  هایی که پیامبر احدی از سلف بر مکان«گوید:  اند می  خوانده

، سالم نکرده و یا آن را اند  یی که در مکه و غیر آن نماز خواندهها خواند، و مکان می

 . ٢»اند  نبوسیده

و در رأس آنها امیرالمؤمنین  اند  : سلف صالح قوال و فعال از آن نهی نمودهسوما

تابعی روایت شده است که گفت:  ٣است؛ از معرور بن سوید   عمر بن خطاب

کردیم، و  می با عمر بن خطاب خارج شدیم در بعضی از مسیر به مسجدی برخورد

 کردند، عمر گفت چرا چنین می مردم برای نماز در آنجا با عجله مبادرت

در آن نماز خوانده، عمر   کنید؟جواب دادند: این مسجدی است که پیامبر می

ل از شما کسانی با چنین کاری هالک شدند، . . . اگر گفت ای مردم براستی که قب

ار شوید(به راه وقت نماز رسید، پس نماز بخوانید و اگر وقت نماز نرسیده، پس رهسپ

و همچنین عمر بن خطاب دستور قطع درختی را داد که در زمان  .٤خود ادامه دهید)

از مردم بدان  ای صحابه در آنجا با وی بیعت کردند. زیرا دسته  حیات پیامبر

 .٥جستند می درخت تبرک

 

                                           
 . ۲/۷۴۸ المستقیم صراط اقتضاء -١

 . ۲/۸۰۰ المستقیم صراط اقتضاء -٢

زیست. (تذکرة  می قمری ۱۲۰کوفی تابعی و در سال المعرور بن سوید االسدی ابو امیه  -٣

 ). ۱/۶۷الحفاظ 

 دانسته.  صحیح شیخین  شرط را به آن البانی و ۲/۳۷۶ شیبه ابی بن مصنف -٤

 اند.  دانسته صحیح را آن اسناد البانی و حجر ابن ۲/۳۷۵ شیبه ابی بن مصنف -٥
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 : ج)حکم تبرک به آثار قدم پیامبر

»   قدمگاه پیامبر«هایی هستند، که به اسم   در بعضی از مناطق مسلمانان مکان

است.   کنند که اثر قدم پیامبر می و بعضی از مردم گمان اند  نام گزاری شده

خوانند  می بوسند یا نزد آن دعا می کرده وجویند و آن را مسح  می بنابراین به آن تبرک

  می و یا برای زیارت آن با پای پیاده به سمت آن راه
ً
روند. انجام چنین تبرکی کامال

 باطل است زیرا:

وجود دارد ادعایی ناصحیح است   کسی که ادعا کند آثار قدم پیامبر :اوال

د و بیشتر، شایعاتی چون هیچ ادله معتبری برای اثبات صحت چنین امری وجود ندار

است که به مرور زمان مشهور شده است و از طرفی بیشتر محققین از علما و حفاظ 

 . صاحب کتاب آثار نبویه١اند  را بر روی سنگها انکار نموده  صحت اثار قدم پیامبر

: چهار مورد در اند  هفت مورد  های مشهور به قدمگاه پیامبر سنگ« گوید: می

ته سنگی در بیت المقدس و یک مورد دیگر در قسطنطنیه و یکی مصر و یک مورد تخ

دیگر در طائف که سنگ سیاهی است. . . . و هیچ کدام از آنها با دیگری مشابه 

بر روی   بنابراین کسانی از شعرا و مداحان که در مورد اثر قدم پیامبر ٢»نیست

 ذب محض است. ، هیچ اصالتی بر آن مترتب نبوده و کاند  شعر سروده ها سخره

 
ً
، تبرک به آن جایز نیست. زیرا  : با فرض صحت وجود آثار قدم پیامبردوما

 در مورد نامشروع بودن تبرک به 
ً
در آن نشسته   جاهایی که پیامبر«همانطور که قبال

نیز حکم همان مکانهایی که   توضیح داده شد، اثر قدم پیامبر »و نماز خوانده

را دارد و به همین دلیل سلف صالح رحمهم الله هرگز  اند  در آن نشسته  پیامبر

                                           
 ۶۹و۶۸ صفحه پاشا تیمور احمد نوشته ةالنبوی آثار کتاب به محققین این جهت شناخت -١

 شود.  مراجعه

 . ۵۳ صفحه پاشا تیمور احمد نبویه آثار -٢
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قصد نماز و دعا خواندن در «گوید:  می /. ابن تیمیه اند  چنین تبرکی ننموده

های نو  شود قدم یا اثر یا قبر پیامبری است. . . از جمله بدعت می جاهایی که گفته

و هیچ کدام از  اند  نکرده آنرا تشریع  پیدا ست که در اسالم منکر بوده و رسول الله

را مستحب  ، و احدی از ائمه مسلمین آناند  سابقون اولین و تابعین چنین نکرده

 .١»ندانسته بلکه این از اسباب شرک است

از طرفی همچنان که گذشت؛علما اتفاق نظر داشتند بر اینکه سالم دادن و 

. اگر چنین امری ٢تکه آثار قدم ایشان است، مشروع نیس بوسیدن مقام ابراهیم 

مشروع نیست در حالی که هیچ شکی در صحت قدم   های ابراهیم برای قدم

شود  می وی وجود ندارد و ما امر شده ایم تا در پشت آن نماز بخوانیم، چگونه گفته

 که صحت آن ثابت نیست، جایز است.   تبرک به مکان قدم پیامبر

 : حکم تبرک به مکان والدت پیامبر د)

 ؛در مکه مکان مشهوری است که گفتهاند  از مورخین و متأخرین ذکر کرده بعضی

 . ٣است  شود مکان تولد پیامبر می

خاص ای  و بعد از نماز مغرب شب دوازدهم ربیع االول هر سال، به طریقه

 شوند و بعضی از اعیان در آنجا خطبه می گردد. و داخل آن مکان می زیارت

و بعضی ذکر  .٤گردند می شاء به مسجدالحرام برخوانند سپس برای نماز ع می

که این مکان در روز دوشنبه در ماه ربیع االول بر روی مردم برای تبرک اعم  اند  کرده

                                           
 . ۲۷/۱۴۵ فتاوی مجموع -١

 . ۱/۲۱۲اغاثةاللهفان ابن قیم  -٢

 الغرام شفاء -است گرفته قرار الیل سوق نزدیک) علی شعب(شم ها بنی شعب در مکان این -٣

 . ۱/۲۶۹ للفاسی الحرام البلد باخبار

 ۹۸۶ سال متوفی -ظهیره إلبن الشریف البیت بناء و اهلها و مکه فضل فی الطیف جامع-٤

 . ۳۲۶ صفحه -هجری
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که دعا در  اند  حتی بعضی از علماء ادعا کرده .١ز نماز و دعا و مسح، بازمی گرددا

 . ٢شود می آنجا مستجاب

 شروع است؟م   آیا تبرک به مکان والدت پیامبر

در آنجا    یی که پیامبرها حکم این مسئله با موارد سابق در مورد تبرک به مکان

 باشد زیرا: نمی متفاوت نیست و تبرک به آن جایز اند  نشسته یا نماز خوانده

بصورت یقین و عدم   : علماء و مؤرخین در تعیین مکان والدت پیامبراوال

 اشاره  .اند  وجود دالیل صحیح اختالف کرده
ً
و بسیاری از علماء به مکانی که قبال

 . اند  شد، شک نموده

در کتاب خود بعد از ذکر اختالف علماء در مورد تعیین مکان  ٣ابو سالم العیاشی

در زمان جاهلیت   والدت پیامبر«نویسد:  می و رد صحت آن مکان  تولد پیامبر

شد و این  نمی [تولد] بوده، در حالی که آن وقت هیچ اعتنایی به حفظ اماکن

 .٤»وجود نداشت  درحالیست که آنزمان هیچ غرضی نسبت به پیامبر

  و شکی نیست که اختالف علماء و مورخین در تعیین مکان والدت پیامبر

به (حفظ و بزرگداشت) چنین مکانی بوده چون  دلیلی بر عدم اهتمام صحابه 

یک عمل شرعی نبوده تا (علماء و  بزرگداشت آن مکان از منظر اصحاب 

مشاعر حج  مورخین) بر مکانی مشخص اتفاق نظر یابند، چنانکه در مورد اماکن

 .٥شناخت کامل وجود دارد

                                           
 تصریف.  با ۹۲ صفحه جبیر ابن رحلة -١

 للقطبی.  االعالم العلماء أعالم -٢

های او:اظهار المنةعلی المبشرین  عبدالله بن محمد بن ابی بکر العیاشی الفاسی. از کتاب -٣

 ). ۴/۱۲۹قمری. (االعالم  ۱۰۹۰بالجنة، اقتفاءاالثر بعد ذهاب اهل االثر. متوفی 

 . ۱/۲۲۵ للعیاشی) الموائد ماء( المسماة العیاشیة الرطة -٤

 . ۳۵۷احکامه ص ك انواعه والتبر -٥
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ً
به این موضوع   : کسانی برای مشروعیت تبرک به مکان تولد پیامبردوما

کرد که  امر  در شب اسراء و معراج به پیامبر  که؛ جبرئیل اند  استدالل نموده

 دو رکعت نماز بخواند، در جواب باید گفت:  در مکان تولد عیسی

اثبات   علماء حدیث معتقدند این روایت موضوع بوده و از جانب پیامبر -۱

 /. ابن تیمیه ١نشده است که در آن مکان (بیت الحم) نماز خوانده باشد
 هنگامی که در  پیامبر :در صحیح (مسلم) ثابت است که«گوید:  می

  و پیامبر ٢شب اسراء به بیت المقدس رسیدند دو رکعت نماز خواندند

، اما حدیث اند  در مکانی غیر از آن نه نمازی خوانده و نه زیارتی کرده

مربوط به معراج هم در صحیح (مسلم)  و بعضی از روایت آن در سنن 

وجود دارد که برخی از آنها ضعیف و بعضی دیگر موضوع هستند مانند این 

گفت: این قبر پدر تو   به پیامبر جبرئیل: اند  روایت که بعضی گفته

ابراهیم است پایین بیا و در آن نماز بخوان و این بیت الحم مکان تولد 

برادرت عیسی است پایین بیا و نماز بخوان. . . این روایت و مانند آنها به 

 .٣»اتفاق اهل معرفت کذب هستند

در شب اسراء در بیت الحم ثابت شود،   امبربا فرض اینکه اقامه نماز پی -۲

باشد چرا که  نمی بقصد تبرک  دلیلی بر جواز نماز در مکان والدت پیامبر

در عبادات قیاس جایز نیست. بلکه عبادت امری توقیفی است. و هیچ کدام 

 . اند  را بزرگ نداشته و در آنجا نماز نخوانده »بیت الحم«از صحابه 

                                           
 صفحه انصاری محمد بن اسماعیل شیخ-الرسل خیر بمولد االحتفال حکم يف الفصل القول -١

 . ۱۳۸ و ۴۳

 . ۱/۱۴۵ مسلم -٢

 . ۲/۸۱۴ مستقیم صراط اقتضاء -٣
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 . ه اولیاء و صالحانتبرك نامشروع ب -2
 در بیان انواع تبرک مشروع مشخص گردید که؛ تبرک به صالحان به صورت 

ً
قبال

جایز است  »همنشینی با آنها و منتفع شدن از دعای خیر آنها و استفاده از علم آنها«

شود هر چند بعد از  می و رسیدن به این نوع تبرک در خالل هم نشینی با آنها حاصل

منتفع شد. هر نوع تبرکی  اند  توان از علمی که از خود به ارث گذاشته یم وفاتشان تنها

به غیر از موارد ذکر شده در مورد صالحان، مشروع نبوده و بلکه ممنوع است. از 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می جمله موارد تبرک نامشروع به صالحان

 الف) تبرک به ذات و آثار صالحان:

و یا آثار آنها چه در زمان حیات و چه بعد از وفاتشان نا  تبرک به ذات صالحان

است. و دیگران از اولیاء و   مشروع بوده و تبرک به ذات و آثار فقط مختص پیامبر

شوند. بوسیدن دست صالحان و  نمی قیاس  صالحان در این نوع تبرک با پیامبر

مظاهر تبرک نامشروع به به نیت تبرک، از  -مسح جسم و آثار آنها  یا بوسیدن جنازه 

صالحان است. بعنوان مثال بعضی از حاجیان در مکه و مدینه پس از پایان خطبه 

تبرک به آثار منفصل از  .١حرم مکه و مدینه دارندی  جمعه سعی در تمسح ائمه

صالحان همانند مو، عرق و آب مانده از وضو و یا نگه داری البسه و ادوات شخصی 

 است.    ممنوع بوده و خاص پیامبر آنها جهت تبرک به کلی

 ب) تبرک به مکان اقامت و عبادت اولیاء:

که بر وجه تعبد »  آثار مکانی پیامبر«قبال دالیلی بر عدم مشروعیت تبرک به  

یی که ایشان در آنجا نماز یا دعا ها گیرد، بیان گردید. مانند مکان می صورت

یا مکان والدت ایشان. پس شکی نیست اگر  و اند  و یا نشسته یا خوابیده اند  خوانده

                                           
 . ۷۹محفوظ ص  یعل –مضار االبتداع  ياالبداع ف -١
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مشروع نباشد به طریق االولی در حق   تبرک به این موارد در حق رسول الله

صالحان و غیر آنها نا مشروع و ممنوع است. و اما آنچه بعضی از جاهالن به تعدادی 

 از اماکن والدت صحابه همچون علی ابن ابی طالب و فاطمه و عمر ابن خطاب 
 .١کنند، هیچ اصلی ندارد می جویند و آن مکانها را هر سال زیارت و مسح می تبرک

 مخالفان و رد آن:ي  شبهه
کسانی که قائل به تبرک جسم و آثار صالحان هستند، دلیل خود را بر جواز آن، قیاس به 

 .٢کنند و این درحالیست چنانکه گذشت چنین قیاسی صحیح نیست ذکر می  پیامبر

 آنجا که الله تعالی اند  بقره استناد کردهی  سوره ۲۴۸ی  و همچنین به آیه 

�ِيَُ�ُم ٱ�َّابُوُت �ِيهِ َسِكينَةٞ ﴿فرماید:  می
ۡ
ن يَأ

َ
َوقَاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنَّ َءايََة ُمۡلِكهِۦٓ أ

ا تََرَك َءاُل ُموَ�ٰ َوَءاُل َ�ُٰروَن َ�ۡ  ّ�ُِ�ۡم َوَ�قِيَّةٞ ّمِمَّ ۚ إِنَّ ِ� ّمِن رَّ ِملُُه ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة
ۡؤِمنَِ�  پیامبرشان  و «یعنی:  .]۲۴۸البقرة: [﴾ ٢٤٨َ�ٰلَِك �يَٗة لَُّ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ

بدیشان گفت در حقیقت نشانه پادشاهی او این است که آن صندوق [عهد] که در آن 

موسی و آل هارون [در آن] ای از آنچه آل  آرامش خاطری از جانب پروردگارتان و بازمانده

کنند به سوی شما خواهد آمد مسلما  اند در حالی که مالئک آن را حمل می بر جای نهاده

 . »ای است اگر مؤمن باشید برای شما در این [رویداد] نشانه

که این آیه داللت بر تبرک به بقایا و آثار صالحان دارد. در  اند  و اظهار داشته

 مفسرین در مورد لفظ  :ت کهجواب این شبهه باید گف
ً
يَّةٌ «اوال قِ اختالف نظر دارند. » بَ

که (منظور از آن) عصای موسی و هارون، لباس و  اند  بعضی از مفسرین گفته

فقط عصا و کفش بوده است و نیز  اند  ی الواح تورات است. و بعضی گفتهها تکه

                                           
 . ۱/۲۷۱ للفاسی الغرام شفاء -١

 به بخش اول همین رساله مراجعه کنید.  -٢
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، بوده و تابوت را »ودش می آنچه که باعث تسکین نفوس«که سکینه به معنی  اند  گفته

 .١اند  به معنای صندوق معنی کرده

: منظور از آل موسی و آل هارون، خود موسی و هارون است و وارد شدن ثانیا

منظور از انبیاء، همان  اند  و گفته ٢باال بردن شأنشان استبه خاطر  »آل«لفظ 

این اساس،  . پس بر٣باشند می یعقوبی  فرزندان یعقوب هستند زیرا آنها از ذریه

ا تََركَ ﴿ بقایا اشاره شده در این آیه، فقط خاص انبیاء است نه غیر آنها و  ﴾َو�َقِيَّةٞ ّمِمَّ

 در قسمت تبرک مشروع به آثار و ذات پیامبر
ً
ذکر کردیم، تبرک   همچنان که قبال

 مشروع است. بنابراین در این آیه دلیلی ب -غیر از آثار مکانی –به آثار انبیاء 
ً
ر کامال

جواز تبرک به بقایا و آثار اولیاء و صالحان (غیر از انبیاء) وجود ندارد و کسی که 

برد آیه فوق داللت بر جواز چنین تبرکی دارد به راستی که از متشابهات قرآن  می گمان

 .٤را در فتنه و جهالت انداخته استپیروی کرده و خود 

روایت شده  ٥ربیع بن سلیمان؛ از اند  و باز به یک حکایت تاریخی استناد کرده 

است که: امام شافعی وی را مأمور کرد تا از مصر کتابی را نزد امام احمد حنبل در 

را دیده   بغداد ببرد، در این کتاب نوشته بود که وی (امام شافعی) در خواب پیامبر

و به او امر کرده است به احمد بشارت دهد که خداوند به زودی وی را در مورد 

امتحان خواهد نمود، و خداوند وی را پیروز و علم وی را تا روز  ٦»قرآنخلق «

                                           
 . ۱/۲۶۵ شوکانی القدیر فتح -۲/۶۱۵ طبری تفسیر -۱/۳۰۲ کثیر ابن تفسیر -١

 . ۱/۲۹۶ جوزی ابن المسیر زاد ۱/۲۶۵ شوکانی القدیر فتح -٢

 . ۱/۲۶۵ القدیر فتح -٣

 اختصار.  با ۱۸ صفحه تویجری حمد شیخ – الکویتیة األسئلة علی الجلیة . اإلجابة-٤

فقیه و یار امام شافعی و ناقل علم وی  -ربیع بن سلیمان بن عبدالجبار ابو محمد مرادی مصری -٥

 ). ۱۲/۵۸۷قمری. (سیر اعالم النبالء  ۲۷۰بوده. متوفی 

 اهل سنت و جماعت بر این اعتقاد است که قرآن مخلوق نیست.  -٦
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نماید. (بعد از اینکه ربیع آن کتاب را به امام احمد رساند) امام  می قیامت مرتفع

دهد، موقعی که ربیع به  می هایش را به عنوان بشارت به ربیع احمد یکی از لباس

 .١جستمصر بازگشت امام شافعی به آن لباس تبرک 

 »سیر اعالم النبالء«در کتاب  /اما این حکایت صحیح نیست. امام ذهبی 

آنچه ربیع روایت کرده است که شافعی وی را همراه کتابی به سوی احمد «گوید:  می

کند  می و آنچه که کالم امام ذهبی را تأیید ٢»بن حنبل روانه کرده است صحیح نبوده

ای  از ربیع بن سلیمان اشاره »تاریخ بغداد« آنست که خطیب بغدادی در کتاب خود؛

، اند  افراد مشهور که وارد بغداد شدهی  نکرده است درحالیکه خطیب شرح حال کلیه

دانیم که ربیع بن سلیمان  می را در کتاب خویش خالی نگذاشته است و این را نیز

ابا « مگردد که شخصی بنا می مشهور بوده است. و با تامل در سند این روایت معلوم

 در مورد او /وجود دارد که امام ذهبی  »عبدالرحمن محمد بن الحسین السلمی

های خود احادیث و حکایات  در روایت حدیث قوی نبوده و در کتاب« گوید: می

 و محمد بن یوسف القطان نیشابوری در مورد او .٣»موضوعی را آورده است

و ما  .٤»کرده است می یه وضعباشد و احادیثی برای صوف می وی غیر ثقه«گوید:  می

 .٥و بعضا دارای راویان ناشناس استبقی طرق این حکایت، بعضا منقطع 

و حتی این حکایت و مانند آن بر فرض محال صحیح باشند، هیچ حجتی بر 

 با دالیل محکم ثابت نمودیم که تبرک به ذات و آثار، 
ً
مسلمانان نیست چرا که ما قبال

 مخصوص پیامبران است. 

                                           
 . ۷/۲۷۰ عساکر ابن دمشق تاریخ -١

 . ۱۲/۵۸۷سیر اعالم النبالء  -٢

 . ۱۷/۲۵۰سیر اعالم النبالء  -٣

 . ۲/۲۴۸ بغداد تاریخ -٤

 . ۳۸۷احکامه ص ك انواعه والتبر -٥
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 تبرک به قبور اولیاء و صالحان:ج) 

 هدف از زیارت قبور دو چیز است:

 سالم بر آنها و دعای مغفرت و رحمت برایشان.  -۱

 عبرت و یاد آوری مرگ و آخرت.   -۲

یارت قبور صحیح است؟  آیا مسافرت برای ز

عن أيب سعيد اخلدري قال سمعت رسول «با توجه به حدیث شد الرحال: 
: مسجدي هذا، ل إال إىل ثالثة مساجد�شد الرحا يقول: ال اهللا 

سوی سه  مسافرت نکنید مگر به« :یعنی. ١»مسجد االقىصـمسجد احلرام، والـوال

مسجد: مسجد من (مسجدالنبی)، و مسجدالحرام (خانه خدا) و مسجداالقصی (در بیت 

 . »المقدس فلسطین)

جایز علما مسافرت به نیت زیارت را برای غیر از سه مکان مذکور در حدیث 

ر به قصد زیارت بغیر زیرا حکم حرام بودن سف .٢پندارند می ندانسته و آن را معصیت

 از این حدیث است. زمانی که ابی هریره  گانه، همان فهم اصحاب  از مساجد سه

  الغفاری ةابن ابی بصر ةاز زیارت کوه طور  بر گشت، و او زیارتش را برای بصر

قال: أقبلت من من أين أقبلت ؟ « می گوید: می کرد، ابی بصره به وی تعریف می
 : أما إ� لو أدر�تك لم تذهب، إ� سمعت رسول اهللا قال الطور، صليت فيه،

مسجد احلرام، ومسجدي ـ: ال�شد الرحال إال إىل ثالثة مساجد : اليقول
 ابی بصره غفاری به ابوهریره) گفت از کجا(« . یعنی:٣ »مسجد االقىصـهذا، وال

  ام، گفتم آیم و در آنجا نماز خوانده گفت از طور می آیی؟ می
ً
(ابی بصره):اگر من تو را قبال

                                           
 مسلم.  و بخاری -١

 . ۳۸۸ی  صفحه احکامه و انواع تبرک -٢

 . حیصح و البانی در احکام الجنایز گفته اسناد آن) ۶/۷( مسند امام أحمد -٣
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شنیدم که فرمود (مسافرت نکنید   گذاشتم بدانجا بروی. زیرا از رسول الله دیدم نمی می

 . »مگر به سوی سه مسجد:مسجدالحرام و مسجد من و مسجدالحرام)

ج إىل الطور فسألت أردت اخلرو«روایت شده است که گفت:   و از قزعه
�شد الرحال إال إىل ثالثة  ال :قال أما علمت أن انليب  :ابن عمر، فقال

، ودع مسجد االقىصـوال مسجد احلرام، ومسجد انليب ـ: المساجد
قصد مسافرت به سمت کوه طور را داشتم. از ابن «یعنی: . ١»عنك الطور فال تأته

رخت سفر : «فرموده است  دانی رسول الله : مگر نمیعمر در این باره سوال کردم، گفت

 . »و از من خواست که دیگر به طور نروم» ته نشود مگر به سوی سه مسجد. . .بس

این احادیث سفر  گوید: می در احکام الجنایز خود /شیخ ناصرالدین البانی 

کنند  می (تحریم) به سوی اماکن مقدسه مانند رفتن به قبور پیامبران و صالحان را منع

باشند. و در  می ، اما به معنی نهیاند  این احادیث هر چند به صیغه نفی وارد شده

اال «گوید:  می در توصیف این احادیث /دارد که: حافظ ابن حجر  می ادامه اظهار

ال �شد «استثنای مفرغ است و تقدیر عبارت چنین است: » الی ثالثة مساجد

رخت سفر « :یعنی »نع سفر اىل لك موضع غ�هاالرحال اىل موضع و الزمه م

 .٣جایی، جز این سه مکان بسته نشود برای هیچ ٢»بقصد زیارت

البته نهی مذکور در حدیث شامل سفر برای تجارت و یا طلب علم و دیدار 

                                           
و البانی در احکام الجنایز اسناد و رجال آنرا صحیح دانسته  ) ۳۰۴(ص   هأخبار مک در یازرق -١

 است. طبرانی نیز گفته رجال آن ثقه هستند. 

بدون  ارتیمستحب است ؛ز نیمومن ریوصالحان وسا اءیقبور انب ارتیآنچه که در مورد امور ز -٢

 . سفر است

 البانی.  »احکام الجنایز«رجوع کنید به  -٣
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 .١االسالم در فتاوای خود آورده استدوستان و آشنایان نیست همانطور که شیخ 

مردم دوران جاهلیت به قصد زیارت «گوید:  می این بارهشاه ولی الله دهلوی در 

جستند. طبیعی  می کردند وبه گمان خود از آنها تبرک می اماکن مقدسه مسافرت

است که در این عمل نوعی تحریف و فساد است که برای همگان روشن است. 

غیر دینی شعائر  راه فساد را مسدود کرد تا امور و شعائر دینی با امور و  رسول الله

به هم آمیخته نشوند و همچنین این عمل راهی برای عبادت غیر خدا نگردد و من بر 

این باورم که قبر و محل عبادت هر ولی از اولیاء الله و کوه طور به صورت یکسان 

 .٢»باشند و دارای یک حکم هستند می مشمول نهی

مسلمین اتفاق افتاد تعظیم ها و بالیایی که بعد از قرون ثالثه بر  ترین فتنه از بزرگ

مبتدعانه بود و اولین  های مختلف و قبور انبیاء و اولیاء و صالحان وتبرک بدانها با شیوه

ز سپس به تبعیت ا ٣کسانی که این بدعت را در میان مسلمین شایع کردند دولت عبیدیه

المی های اس و متأسفانه به مرور در اکثر سرزمین .٤آنها اصحاب طریقه صوفیه بودند

توان به قبور زیر اشاره کرد: خالد بن  رواج یافت. از جمله مشهورترین قبور اولیاء می

ولید در حمص، صالح الدین ایوبی، محی الدین ابن عربی در دمشق، ابو ایوب 

انصاری در استانبول، حسین بن علی در کربال، ابوحنیفه، موسی کاظم، عبدالقادر 

 گوید: می /بدوی در طنطاء مصر و. . . . ابن تیمیه گیالنی و فیروز کرخی در بغداد، 

گوید: دلیل مکان اکثر  بعضی از محل قبور اولیاء یقینی نبوده و جای شک دارد و می«

 .٥»باشد هایی که قابل اعتماد نیستند، می قبور خواب، توهم یا نقل قول

                                           
 . ۲/۱۸۶مجموع الفتاوی ابن تیمیه  -١

 . ۱/۱۹۲حجة الله البالغه  -٢

 ۲۷/۱۶۷ یمجموعه فتاو -٣

 .۴۰۳عبدالرحمن عبدالخالق صفحه  ةالسنضوع الکتاب و يف یالفکر الصوف -٤

 . ۲۷/۱۷۰ یمجموع الفتاو -٥
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 مظاهر تبرك به قبور صالحان:
هایی خطیر و  اکتفاء نکرده بلکه با بدعتاصحاب قبور به حد مشروع زیارت قبر 

اند و آن بدعت را به اسم تبرک به صالحان و تعظیم و تقدیس   بسیار از آن تجاوز کرده

دهند. از  ضرایح آنها و اعتقاد به اینکه کار آنها جزئی از شریعت دین بوده است، انجام می

 ان به موارد زیر اشاره کرد:تو جمله این امور بدعی که بعضی از آنها شرک اکبر هستند می

 طلب حوایج خود و استغاثه کردن از اموات: -۱

گوید: یا آقای من، ای فالنی مریضم را شفا بده و یا مرا بر  می مثال شخص زائر

 فالنی پیروز بگردان و همانند این دعاها. 

 نیاز است و باعث بی شکی نیست که این اعمال جزو شرک به خداوند واحد و و

چنان که از اقوال و اعمال شرکی خود قبل از مرگ توبه  -شخص گوینده  شود می

ی ایجاد شده ها ین بدعتتر برای همیشه داخل جهنم گردد. همچنین از شنیع  -نکند

در دین، توسل به صاحب قبر است تا برایش پیش خداوند دعا نماید. شیخ محمد بن 

خداوند سبحان، و قرار دادن  گوید: توسل به اموات برای ارتباط با می /ابراهیم 

ترین حرامهاست، و عین کاری است که مشرکین  واسطه بین خود و خدا، از بزرگ

دادند، زیرا مشرکین ( نیز مانند اصحاب اهل قبور) معتقد نبودند که آن بتها  می انجام

 کنند، بلکه آنها فقط به آن بتها توسل می (الت و عزی) رزق و روزی داده و یا خلق

َما ﴿ کند: می ردند تا به خدا برسند، چنان که الله تعالی در مورد آنها حکایتک می
ِ ُزۡلَ�ٰٓ  ما آنها را جز برای اینکه ما «یعنی: . ]۳الزمر: [﴾ َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرِ�ُونَآ إَِ� ٱ�َّ

 .١»پرستیم را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند نمی

در ابتدا زیارت قبر را به خاطر سد ذریعه   الله رسول«گوید:  می /ابن قیم 

نهی کردند، بعد از آنکه توحید در قلب اصحابش محکم گردید به آنها اجازه داد تا 

                                           
 . ۱/۱۲۴ میابن ابراه ویفتا - ١
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بر وجه شرعی آن را زیارت کنند و ( با این حال) آنها را از سخنان بیهوده در قبرستان 

خدا و رسولش دوست  آنگونه که -نهی کرد، پس هر کس قبور را غیر از شیوه شرعی 

زیارت کند، زیارت وی رخصت شرعی ندارد، وبیهوده گویی در قبرستان  -دارند

 .١»لی و فعلی در کنار آن قبرها استانجام شرک قو

 انجام بعضی از عبادات در کنار قبور اولیاء وصالحان: -۲

ترین این عبادات دعا است زیرا اعتقاد دارند که آن مکان دارای برکت  از مهم

گوید: "دعا نزد  می در این مورد /شود. ابن تیمیه  می است و دعا در آنجا مستجاب

 شود: می قبور و غیر آن از اماکن دیگر به دو نوع تقسیم

خواند، وی به قصد دعا به  رسد و دعا می ای می : شخص به حکم اتفاق به بقعهاول

و اتفاقا   -خواند رود و دعا می همانند وقتی است که در راهی می -آن بقعه نرفته است 

راه وی به قبور برخورد کرده است، یا اینکه: شخص به زیارت قبرستان (محل سکونت 

از خداوند دعای مغفرت برای خود و اموات طلب خود) رفته و بر آنها سالم داده و 

 کرده است چنان که این کار سنت است، این نوع دعا هیچ ایرادی ندارد. 

: کسی که عالقه دارد که نزد قبور برای خود دعا کند ( بدون توسل و یا واسطه دوم

ی برد که آن مکان، مکان مبارکی است) طور می قرار دادن اموات به این نیت که گمان

است تا مکانی دیگر، این نوع دعا  تر کند دعایش در آنجا مستجاب می که احساس

 .٢است تر نهی شده است، نهی تحریم یا تنزیه، و این نهی به تحریم نزدیک

ین از منکرات و این کار، به اتفاق تمامی ائمه مسلم« گوید: می و در جایی دیگر

که در حرمت آن بین اهل علم نزاعی ام  این حرام است و من ندیدهبدعت است و بنابر

                                           
 . ۱/۲۰۰الغاثة اللهفان  -١

 . ۲/۶۷۶ میاقتضاء صراط مستق -٢
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 .١»صورت گرفته باشد

 از جمله: اند  و در خصوص نهی از نماز خواندن در مقابر، احادیثی وارد شده

: االرض لكها قال رسول اهللا  :قال عن أيب سعيد اخلدري « -
تمامی زمین مسجد است جز مقبره (و « یعنی:. ٢»مقربة واحلمامـمسجد إال ال

 . »حمام قبرستان )و

  پیامبر« یعنی: .٣»ن� عن الصالة ب� القبور عن ا�س أن انليب « -

 . »نماز خواندن در بین قبور و قبرستان را نهی کردند

و یکی از موارد سوء تعظیم قبور صالحان و اعتقاد به برکت آن، ساختن مساجد و 

یی بر روی ها گنبدهایی بر روی آن قبور است و شکی نیست که ساختن چنین بارگاه

 .٤قبور به اتفاق علماء حرام است

در مورد نهی از نماز خواندن در کنار قبور و   احادیث زیادی از رسول الله 

 ساختن مسجد و بارگاه و چراغانی کردن آنها نقل شده است از جمله احادیث زیر: 

مِّ الُْمْؤِمِنَ� «
ُ
مَّ لَ�ْن اَع�َِشَة أ

ُ
مَّ َحِبیبََة َوأ

ُ
نَّ أ

َ
َذَكَرتَا  بَسلََمَة  : أ

َبََشِة، ِ�يَها تََصاِو�ُر، فََذَكَرتَا لِلنَّيِبِّ 
ْ
ْ�نََها بِاحل

َ
وئَلَِك إَِذا ، َ�َقاَل: َكِنیَسًة َرأ

ُ
إِنَّ أ

ُروا ِ�يِه تِلَْك  الُِح َ�َماَت، َ�نَْوا ىلَعَ َ�رْبِهِ َمْسِجًدا، وََصوَّ اَكَن ِ�يِهُم الرَُّجُل الصَّ
و
ُ
َوَر، فَأ ِ يَوْ الصُّ َلِْق ِعنَْد ا�َّ

ْ
اُر اخل ِقيَاَمةِ ئَلَِك رِشَ

ْ
 ل عایشه«ترجمه: . ٥»َم ال

از کلیسایی که در زمان هجرت به   برای پیامبر ب گوید: ام حبیبه و ام سلمه می

فرمود:   حبشه، آنرا دیده بودند و مملو از عکس و تصویر بود، سخن گفتند. رسول الله

                                           
 با تصریف.  ۵۶الرد علی البکری ص  -١

 .نیخیح علی شرط الشیصح - زی، ابوداوود در کتاب الجنایترمذ -٢

 . ۱/۲۸۰ "االوسط  "در  یطبران -٣

 . ۳۳صفحه  یلباناالساجد من اتخاذ القبور مساجد  ریتحذ  -٤

 . ۴۲۷بخاری: -٥
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هرگاه فرد نیکوکاری از آنان، فوت میکرد، بر قبرش، مسجدی بنا آنها کسانی بودند که 

کردند. روز قیامت، این  های آن شخص را نقاشی می کردند و در آن، تصاویر و تمثال می

 . »افراد، بدترین مخلوق، نزد خدا خواهند بود

إ� نهيت�م عن ز�ارة «فرمود:   و از ابوسعید خدری روایت شده که پیامبر
من شما را « :یعنی ١»روها فإن فيها عربة (والتقولو ما �سخط الرب)القبور فز

کردم ولی اکنون آنها را زیارت کنید، چون زیارت قبور مایه عبرت و  از زیارت قبور منع می

 . »شود بپرهیزید پندآموزی است ولی از سخنی که مایه خشم خدا می

 مسح و بوسیدن قبور اولیاء: -۳

از جمله عادات بعضی از اصحاب اهل قبور، مسح قبور و ضریح صالحان و  

لمس کردن در و دیوار و بوسیدنشان و یا برداشتن مقداری از خاک تربت به قصد 

 تبرک و حتی اهدای آن به افراد دیگر است. 

و اینها همگی ناشی «گوید:  می در مورد علت این امر /عالمه حافظ حکمی 

رساند، این اعتقاد آنها را به سوی  می صاحب قبر است که نفع وضرر از اعتقادشان به

برند که خاک تربت به خاطر شخصی که در آن  می تربت صالحان کشانده، و گمان

متبرک ای  دفن شده موجب شفا و برکت است و حتی بعضی از آنها به تربت بقعه

رد (که شخص پندا می هستند که در آنجا شخص صالحی دفن نشده است بلکه خود

ای  شود که در آن مکان فقط جنازه می مدفون از اولیاءالله است) و حتی به او گفته

از جمله عاداتی که  و  ٢»زی شیطان به مردمان این عصر استمدفون است. این با

شوند، عبارتند از: مسح ضریح و لمس آن و سپس دست  می بیشتر زنان مرتکب آن

کشانند و اعتقاد دارند که برکت ذات  می ندانشانخود را به سر و صورت خود و فرز

                                           
 . ۳۷۵ -۱/۳۴۷و حاکم  ۶۳، ۶۶/، ۳/۳۸احمد  -١

 . ۱/۳۷۳القبول  معارج -٢
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 کند.  می ولی مدفون شده در قبر به ضریحش نیز سرایت

هر قبری که  -مسح قبر«گوید:  می در مورد مسح و بوسیدن قبور /ابن تیمیه 

باشد و بوسیدنش به اتفاق مسلمانان نهی شده است هر چند که آن قبر متعلق به 

از سلف امت و ائمه دین چنین کاری انجام ندادند و اگر از انبیاء باشد و هیچ کدام 

 .١»میت داخل قبر طلب و استغاثه شود شرک خواهد بود

در کتاب و سنت هیچ دلیلی بر مشروعیت تبرک به قبور در هر شکل و صورتی 

  . پیامبراند  این نوع تبرک بدعتی است که جاهالن وارد دین ساخته وجود ندارد و

هر کس « یعنی: ٢»مرنا هذا ما لیس فيه فهو ردأحدث ىف أمن « فرمایند: می

 . »چیزی را در دین بوجود آورد که که امر ما بر آن نبوده، مردود است

 و درختان: ها ها و کوه تبرك به بعضی از مکان -3
رک هستند و در رأس قبال در قسمت تبرک مشروع ذکر کردیم که بعضی از اماکن مبا

و همچنین مشاعر حج و سایر مساجد دیگر قرار دارند بنابرین  گانه آنها مساجد سه

 - شخصی که طالب برکت از آنها بر وجه شرعی است، الزم است که برکت را

از آن مکانها بجوید ولی بعضی افراد از حد  –همانطور که شارع مشخص نموده 

ر این طلبند. از جمله مظاه می شرعی تجاوز کرده و برکت را در مکانهایی دیگری

تبرک ممنوع، مسح کردن، بوسیدن، طواف و یا انجام بعضی از عبادات مانند نماز و 

هایی که شرع در مورد آنها جوازی  ویا مکان ها دعا و ذکر، در کنار بعضی از بقعه

هر کس به امید رسیدن «گوید:  می در این زمینه /صادر نکرده است. ابن تیمیه 

در حالی که شرع آن را مستحب ندانسته است، نماید، ای  خیر و برکت قصد بقعه

عمل او از جمله منکرات است و حکم بعضی شدیدتر از بعضی دیگر است، حال 

                                           
 . ۱۳صفحه  یزیمقر دیالتوح دیتجر -١

 . ۳/۱۳۴۳مسلم  -۳/۱۶۷  یبخار  -٢
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کند که قصد وی در  نمی آن بقعه چه درخت، رودخانه، قنات و یا کوهی باشد. و فرق

بقعه که آن ای  آنجا جهت اقامه نماز، دعا، قرائت قرآن و یا ذکر خداوند باشد. به گونه

 .١»نماید را به نوعی از عبادت که شرع آن را نوعا و یا عینا تعیین نکرده باشد، خاص

بوسیدن، مسح کردن و طواف کردن، خاص بعضی از اجزای کعبه است. و هیچ 

گردد و این جواز هم به آن سبب است که شارع  شیء دیگری در دنیا با آن قیاس نمی

از بوسیدن و مسح کردن و طواف بعضی از از حکیم آن را تعیین کرده است و منظور 

اعضای کعبه تبرک به خود کعبه و طلب خیر و برکت دنیایی از اجزای آن نیست، بلکه 

مقصود عبادت خداوند تبارک و تعالی به وسیله تبعیت از آیین وی و امید به پاداش 

هنگام بوسیدن   اخروی به خاطر این تبعیت است. چنان که عمر بن خطاب

يُْت « :األسود گفتحجر
َ
�ِّ َرأ

َ
نََّك َحَجٌر، ال ترَُضُّ َوال َ�نَْفُع، َولَْوال �

َ
ْعلَُم �

َ
إِ�ِّ أ

کنار   روایت است که عمر فاروق«ترجمه: . ٢»ُ�َقبِّلَُك َما َ�بَّلْتَُك  انلَّيِبَّ 

توانی  نمیدانم که تو سنگی بیش نیستی و  حجراالسود آمد و آن را بوسید و فرمود: بخوبی می

 . »بوسیدم بوسید، تو را نمی تو را می  الله دیدم که رسول  نفع و ضرر برسانی. اگر نمی

کنیم که رفتن به آنجا به قصد تبرک و  می هایی اشاره در اینجا به بعضی از مکان

 کنند.  می زیارت ممنوع است ولی با این وجود بعضی از افراد جاهل به آنجا مراجعه

 مساجد: الف)

به  ٤»قصد عبادت و زیارت«جایز نیست که به  ٣»شدالرحال«با توجه به حدیث  

                                           
 . ۲/۶۴۴ میاقتضاء الصراط المستق -١

 . ۱۵۹۷بخاری: -٢

 . »مسجد االقىصـوالمسجد احلرام، ومسجد انلىب ـ: ال�شد الرحال إال إىل ثالثة مساجد ال« -٣

و همانطور که قبال توضیح داده شد اگر هدف از مسافرت کاری غیر از عبادت و زیارت باشد،  -٤

 مباح است. 
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گانه، سفر نمود. و بنابرین سفر به نیت زیارت به تمام  از مساجد سهمکانی غیر 

الحرام، مشروع نبوده؛ و لذا برای شخصی جایز نیست  مساجد مکه غیر از مسجد

نماید.    ابوبکرصدیقکه قصد سفر برای زیارت مسجدی در مکه مثال مسجد 

شود که اگر شخصی به خاطر امری غیر از زیارت مسجد، به آنجا  می البته یادآوری

مراجعه نماید هیچ ایرادی ندارد. مثال  شخصی که هنگام اذان عصر نزدیک یکی از 

رود. ولی اگر بار سفر را  می مساجد مکه قرار گرفته و او برای ادای نماز خود به آنجا

رود، مرتکب منکرس شده   به قصد سفر و تبرک به مسجد ابوبکر صدیقببندد تا 

به قصد زیارت و « برند نبایستی می است. همچنین حاجیانی که در مکه به سر

به یکی از مساجد مکه بروند. از جمله این مساجدی که در مکه به قصد  »تبرک

 گردند، عبارتند است از: می عبادت و تبرک زیارت

ماز مغرب را در آنجا خوانده ن  شود که پیامبر می گفته  مسجد الرایة، -۱

 .١؟است

 مسجد جن -۲

 .٢در آنجا نماز خوانده است  شود پیامبر می گفته :مسجد اإلجابة -۳

شود آنجا  می گویند، گفته می و به آن دارالهجره نیز  مسجد ابوبکرصدیق -۴

 .٣به سوی مدینه هجرت کرد  با پیامبر  مکانی بود که ابوبکرصدیق

بیعت   آنجا با پیامبر در مسجد بیعت عقبه در منی، مکانی که انصار  -۵

 .٤کردند

                                           
 . ۲/۲۰۰اخبار مکه   -١

 . ۲/۲۸۷اخبار مکه  -٢

 . ۱۶۶اعالم العلماء اإلعالم صفحه  -٣

 . ۱۵۵منبع سابق صفحه  -٤
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کنند.  می و سایر مساجدی که در مکه یا مدینه به قصد تبرک بدانجا مراجعه -۶

البته مسجد قبا در مدینه برای کسانی که در موسم حج به مدینه آمده یا در 

 مدینه ساکنند مستحب است که در آنجا نماز اقامه نمایند. 

 : ها ب) کوه

نیز، از سوی بعضی جاهالن به قصد زیارت و تبرک مورد هجوم  ها بعضی از کوه

تاب و سنت صحیح بر جواز زیارت . در حالی که هیچ دلیل شرعی از کاند  قرار گرفته

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می به قصد تبرک به آنها وجود ندارد. از جمله این کوه

قبل از بعثت در آنجا   کوه نور در شرق مکه که غاری به نام حراء دارد و پیامبر -۱

نوع کردند. زیارت این غار و صعود به آن و خواندن نماز و دعا یا هر  عبادت می

عبادت دیگری تشریع نشده است و هیچ کدام از احکام حج و عمره وابسته به 

نمود و بعد  در زمان جاهلیت در آنجا خلوت می  آن کوه و غار نیستند. پیامبر

ها و  در هیچ کدام از عمره  از بعثت دیگر به آنجا مراجعه نکردند و پیامبر

حج خویش در هنگام برگذاری مناسک حج به آن غار نرفته و زیارت نکرده 

 .١اند  است و خلفای راشدین و اصحاب بعد از وی نیز چنین نکرده

و ابوبکر صدیق به   کوه ثور که غار مشهوری به همین اسم دارد و پیامبر -۲

رفته بودند. این غار نیز همانند هنگام مهاجرت به سوی مدینه در آنجا پناه گ

و   غار حراء هرگز در هیچ کدام از احکام حج و عمره مورد زیارت پیامبر

 قرار نگرفته است بنابرین زیارت آن مشروع نیست.   یا صحابه

شوند و به قصد نماز و یا  می کوه عرفات: بعضی از حجاج به این کوه متبرک -۳

چنین خود را به خاک آن مسح نموده و کنند و هم می دعا به باالی آن صعود

                                           
 . با اختصار ۲/۷۹۵ میإقتضاء الصراط المستق -١
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کنند.  می یا یکی از اجزای بدن خود را که درد دارد برای شفا به آن مسح

ی حرام بوده و صعود به آن و یا نماز ها شکی نیست که همه اینها از بدعت

خواندن در کنار آن به اتفاق علماء نامشروع است آنچه که سنت است؛ 

عرفات است اما بوسیدن یا مسح کردن ی ها وقف کردن در کنار صخره

 .١نیست  شیئی از آن، جزو شریعت رسول الله

کوه ابی قبیس، و آن کوهی است مشرف به کوه صفا و در زمان جاهلیت به  -۴

شود اولین کوهی بود که خداوند در زمین  می و گفته .٢گفتند می آن امین

و  .٣است، والله اعلمم در آنجا بوده قرار داد و قبر آدم و حوا علیهم السال

که از جمله فضایل این کوه آن است که در  اند  بعضی از مورخین گمان کرده

رعی شود. و شکی نیست که این ادعا بدون دلیل ش می آنجا دعا مستجاب

 است و زیارت آن نامشروع است.

شود در آنجا دعا  می کوه ثبیر: و آن کوه بزرگی است نزدیک منی و ادعا -۵

کردند ولی  می قبل از نبوت در آنجا عبادت  و پیامبر شود می مستجاب

حقیقت آن است که دلیلی بر صحت این ادعاها وجود ندارد و به هر حال 

 زیارت آنجا تشریع نشده است. 

 ها:  سنگ ها و ج) درخت

تبرک به درختان و سنگها و مانند آنها به هر طریقی که باشد جایز نیست. از 

  درختان و مانند آن حدیثی است مربوط به زمان پیامبرجمله عدم جواز تبرک به 

هنگام رفتن به حنین که از کنار درختی عبور کردند درحالیکه مشرکین به آن ذات 

                                           
 . ۹۴الحوادث ابن شامة صفحه انکارالبدع و یالباعث عل -١

 . ۲/۲۶۶ یاخبار مکه ازرق -٢

 . ۱۵۷صفحه  یاعالم العلماء االعالم قطب -٣
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کردند، اصحاب  می ی خود را به امید برکت به آن آویزانها گفتند و سالح می انواط

يا رسول اهللا! اجعل نلا ذات انواط كما هلم ذات «گویند:  می همراه ایشان
: اهللا اكرب! إنها السن! قلتم واذلی نفىس بيده كما انواط. فقال رسول اهللا 

ٰ  موىس ـقالت بنو ارسائيل ل ٓ  َعلجۡ ٱ ُموَ� َ� َا ۚ  لَُهمۡ  َكَما اهٗ إَِ�ٰ  �َّ  إِنَُّ�مۡ  قَاَل  َءالَِهةٞ
یا رسول «: یعنی. ١»نب سن من اكن قبل�ملرت� ]١٣٨[األعراف:  ﴾َهلُونَ َ�ۡ  مٞ قَوۡ 

فرمود: الله اکبر! این گونه   برای ما نیز ذات انواط مقرر کنید. رسول الله  الله

ها، روش پیشینیان است و به خدا سوگند شما همان سخنی را گفتید که بنی اسرائیل  خواسته

 کن همانطور که آنها(آنها به موسی گفتند: برای ما معبودی مقرر  گفتند: به موسی 

افزود: شما نیز   ) آنگاه رسول اللهرند. موسی گفت: شما نادان هستیدمشرکین) معبود دا(

 . »از روشهای آنان پیروی خواهید کرد

پس با توجه به این حدیث تبرک به درختان و اعتکاف نزد آنها جایز نبوده و تمام 

و یا  ها وسنگها و قبور و چشمه شوند از درختان می آنچه را که به قصد تبرک زیارت

ی منکر در اسالم هستند. روایتی دیگری نیز آمده که در ها ، همگی از بدعتها کوه

 ، دهند که مردم به سمت درختی که در زمان پیامبر  خبر می   آن به عمر بن خطاب

و عمر دستور به قطع  اند  اصحاب در آنجا با وی بیعت کرده بودند، گرایش پیدا کرده

 .٢آن را داد

 »لو أحسن أحد�م ظنه حبجر نلفعه«شود:  اما حدیثی که بدان استناد می
 . »رساند هر کدام از شما اگر گمان خود را نسبت به سنگی نیکو گردانید، پس به وی نفع می«

چنانکه بعضی از  اند  وضع نموده  از احادیث دروغی است که بر زبان پیامبر

کید کرده  -۳۱۴سخاوی صفحه  ةالمقاصد الحسن[. اند  علماء بر موضوع بودن آن تأ

                                           
 . ۴/۴۷۵ یترمذ -١

 . است حیگفته که اسناد آن صح یو البان ۲/۳۷۵ بهیش یمصنف ابن ابحدیث در  -٢
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 يمنارالمنیف ف -۱۴۷معرفه حدیث الموضوع علی قاری صفحه  يالمصنوع ف

 ].۱۳۹الصحیح والضعیف ابن قیم صفحه 

این از جمله کالم اهل شرک و «گوید:  می ابن تیمیه در مورد این حدیث موضوع

ایشان نیکو گردانیده هتان است چرا که بت پرستان نیز ظن خود را نسبت به بتهب

این از جمله احادیث متناقض با دین اسالم است که « گوید: می و ابن قیم ١»بودند

. . . درحالیکه خداوند رسولش را برای جنگ با کسانی اند  مشرکین آن را وضع کرده

 .٢»یده بودند، مبعوث کردکه ظن خود را نسبت به بتها نیکو گردان

گوید: "اعتکاف و مجاورت  شویم که می در پایان، این قول ابن تیمیه را یادآور می

یا   و یا اعتکاف نزد قبر پیامبر -چه تمثال باشد یا خیر  -در کنار درخت یا سنگی 

 .٣»یست بلکه از جنس دین مشرکان استغیر آن یا مقام پیامبری، جزو دین مسلمین ن

ها و مانند آنها که بعضی از  اما درختان، سنگها، چشمه«گوید:  و در جایی دیگر می

آویزند و یا برگهای آن را برای  عوام برای زیارت آنجا نذر کرده و  یا اشیائی را به آن می

های منکر  و از جمله  خوانند، همه آنها از بدعت چینند و یا نزد آن نماز می تبرک می

 .٤»است تعالی یت هستند و از جمله اسباب شرک به خداوند تبارک واعمال دوران جاهل

الزم به ذکر است؛ تمامی آنچه را که به عنوان تبرک ممنوع بیان کردیم، جزو 

 ی مذموم در دین هستند و فاعل آن را با توجه به فعل و اعتقادش دچار شرکها بدعت

 .٥کنند می

                                           
 . ۱۱/۵۱۳ یمجموع الفتاو -١

 . با اختصار ۱/۲۱۵الهفان  غاثةا -٢

 . ۲/۸۱۸ میاقتضاء صراط مستق -٣

 . ۲۷/۱۳۶ یمجموع الفتاو -٤

 . ۴۶۴احکامه صفحه انواعه و كتبرال -٥





 
 

 

 

 

 سخن آخر

د، از خداوند در یان رسیکوتاه در مورد تبرک و انواع آن، بپای  ن رسالهینجا ایتا ا

ن و ثبات و استقامت بر ینکه دانش در دیطلبم، و ا می قیاوست توف یآنچه خوشنود

ز یاجابت کننده است. و از شما خواننده عز یکه او شنوا ید، براستیت فرمایحق عنا

 ر داریم. یخ یدعا یآرزو

 

 أصحابه امجيعن.آله و علینا حممد وعلی نبي كصىل اهللا و سلم و بارو
 انیپا





 
 

 

 

 

 منابع تحقیق

 احکامه، تالیف: دکتر ناصر بن عبدالرحمن بن محمد الجدیع. انواعه و كالتبر -۱

االحادیث الموضوعة التی تنافی توحید العبادة، تالیف: اسامه بن عطایا بن  -۲

 عثمان. 

 ، کتاب الجنائز. /مجموع فتاوی و رسائل شیخ محمد بن صالح العثیمین  -۳

 . /احکام الجنائز شیخ ناصرالدین البانی  -۴

شرح کتاب التوحید، تالیف: شیخ صالح بن عبدالعزیز آل  يغایةالمرید ف -۵

 ه تعالی.شیخ حفظه الل


	فهرست مطالب
	مقدمه
	بخش اول تبرك مشروع
	معني تبرك:
	معنی برکت:
	هر نوع خیر و برکتی فقط از جانب الله تعالی و در دست اوست.
	هدف ازتبرك:
	انواع تبرك:
	تبرك مشروع
	شرح اقسام تبرك مشروع
	1- تبرک به ذكر و یاد الله و تلاوت قرآن كریم

	انواع ذکر:
	انواع دیگر ذکر:
	ب) تبرک به قرآن با تلاوت آن
	آثار تبرک به ذکر و یاد خداوند و تلاوت قرآن
	برکات دنیوی:
	برکات اخروی تبرک به اذکار و تلاوت قرآن:

	بررسي برخي از احكام  مربوط به تبرك ( اذكار و قرآن):
	الف)حکم قرائت قرآن بر آب و پاشیدن آن بر مریض:
	ب) حکم نوشتن آیات قرآن یا اذکار و انداختن آن در ظرف آب و سپس نوشیدن آب آن به قصد تبرک و شفا:
	ج) حکم نوشتن آیات قرآن کریم بر اعضای مریض:
	د) حکم آویزان نمودن نوشتهای از قرآن یا اذکار, جهت تبرک:
	(ذ) حکم نوشتن یا آویزان نمودن (نوشتهای از) آیات یا اذکار بر دیوار و امثال آنها:
	(ر) حکم قرار دادن قرآن کریم در جایی به قصد تبرک:

	2- تبرك به پيامبر ( در زمان حيات و وفات ايشان
	الف) برکات معنوی:
	ب) برکات حسی، که بردو نوع میباشد:

	نمونههایی ازتبرک صحابه به ذات و آثار پیامبر ( در زمان حیات ایشان:
	الف- تبرک صحابه به اعضاء جسم پیامبر (؛
	ب) تبرک صحابه به چیزهایی که از پیامبر ( جدا میگردد:
	ج- تبرک صحابه به لباسها و اشیاء پیامبر  (

	تبرک به آثار باقیمانده پیامبر ( بعد از وفاتشان
	نمونههایی ازتبرک صحابه بعد از فوت پیامبر  (:
	نمونههایی از تبرک تابعین به آثار پیامبر ( بعد از وفاتشان:
	آیا آثار پیامبر (  در عصر حاضر باقی ماندهاند تا بدانها تبرک جست؟

	3- تبرك مشروع به صالحان
	موارد تبرک جایز به صالحان که با همنشینی در مجالس آنها بدست میآید:
	حکم تبرک به ذات و آثار صالحان به قیاس از پیامبر  (

	4- تبرك به آب زمزم
	1- چاه زمزم با فضیلتترین آب روی کره زمین است.
	2- سیر شدن کسی که آب زمزم را بنوشد.
	3- شفا یافتن به وسیله نوشیدن آن
	چگونگی تبرک به آب زمزم:
	حکم غسل نمودن و وضوگ رفتن با آب زمزم:
	حکم استنجاء با آب زمزم:
	حکم انتقال آب زمزم به سرزمینهای دیگر به قصد تبرک:

	5- تبرك به بعضی ديگراز امورات مبارك:
	الف) سحری خوردن درهنگام روزه داری:
	ب) خوردن غذا به صورت جمع:
	ج) گفتن «بسم الله» هنگام غذا خوردن:
	د) شروع به غذا خوردن از کناره ظرف:

	«خصوصیات پسندیده دراخلاق و آداب» باعث جلب برکت خواهد شد.
	ذ) صداقت در معامله:

	6- تبرك جستن بوسيله «عبادت كردن» در بعضي از مكانها و زمانهاي خاص و مبارك.
	الف)تبرک به «عبادت کردن» در مکانهای مبارک:
	مسجدالحرام:
	فضایل مسجد الحرام:
	- طواف نمودن فقط مخصوص کعبه میباشد.
	- جایز بودن سفر به آنجا بقصد زیارت (عبادت).
	برخی از مشاعر مقدس در داخل مسجدالحرام و خارج از آن:
	حجرالاسود:
	رکن یمانی:
	مسجدالنبی:
	مظاهر تبرک نامشروع به مسجدالنبی:
	- مسجد الأقصی:
	فضایل مسجدالاقصی:

	ب) تبرک بوسیله «عبادت کردن» در زمانهای مبارک:
	فضایل عبادت در برخی اوقات مبارک:

	7- تبرك جستن (دنيوي) به بعضي از نعمات الهي.

	بخش دوم تبرك ممنوع
	انواع تبرک ممنوع را میتوان به سه بخش عمده تقسیم نمود:
	1- تبرك به پيامبر ( بعد از وفات ايشان:
	الف) تبرک به قبر پیامبر (
	مظاهر ممنوع به قبر پیامبر ( به قصد تبرک
	ب) تبرک به جاهایی که پیامبر ( در آنجا نشسته و نماز خوانده:
	ج)حکم تبرک به آثار قدم پیامبر (:
	د) حکم تبرک به مکان ولادت پیامبر (:

	2- تبرك نامشروع به اولياء و صالحان.
	الف) تبرک به ذات و آثار صالحان:
	ب) تبرک به مکان اقامت و عبادت اولیاء:

	شبههی مخالفان و رد آن:
	ج) تبرک به قبور اولیاء و صالحان:
	آیا مسافرت برای زیارت قبور صحیح است؟

	مظاهر تبرک به قبور صالحان:
	2- انجام بعضی از عبادات در کنار قبور اولیاء وصالحان:
	3- مسح و بوسیدن قبور اولیاء:

	3- تبرك به بعضي از مكانها و كوهها و درختان:
	الف) مساجد:
	ب) کوهها:
	ج) درختها و سنگها:


	سخن آخر
	منابع تحقیق

