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 مترجممقدمۀ 

دٍ  َمَّ بِيِّنَا حمُ ىلَ نَ الَمُ عَ السَّ الَةُ وَ الصَّ ، وَ املِنيَ بِّ العَ دُ هللاِ رَ ابِهِ احلَمْ حَ أَصْ ىلَ آلِهِ وَ عَ ، وَ

ا بعد: . أمَّ يْنِ مِ الدِّ وْ تِهِ إِىل يَ وَ عْ ا بِدَ عَ نْ دَ مَ  وَ

قرآن کریم را کتاب ھدایت و قانون زندگی و جدا کنندۀ حق از  أالله
 :باطل فرستاد

ۡقوَمُ  ٱلُۡقۡرَءانَ َ�َٰذا  إِنَّ ﴿
َ
 .]۹اإلسراء: [ ﴾َ�ۡهِدي لِلَِّ� ِ�َ أ

 ».است مستقیم ترین راه ھاه کند ک ت میین قرآن به راھی ھدایا«
 ھدایتی برای پرھیزکاران فرستاد:آن را  و ھمچنین

 .]٢البقرة: [ ﴾٢ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقَِ� ﴿
 .»زگاران رھنماستیبرای پرھ«

 را اسوه والگوی بشریت قرار داد: صاللهو رسول 

ِ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  ٱ�َّ
ُ
 .]٢١األحزاب: [ ﴾أ

 .»وستیکسرمشقی ن الگو و به راستی برای شما، در رسول الله«

عالوه بر رساندن کتاب الله و تبلیغ دین مبین اسالم با گفتار  صایشان
باشد به بشریت  که ھمان سنت گرانبھایشان میپسندیده  کردار نیک و و

عمومًا و مسلمانان خصوصًا عقیدۀ خالص و انسان بودن را و انسان زیستن و 
نیز ایشان را  أاخالق و تربیت سالم را آموختند و ذات ذوالجالل باری تعالی

 ستود که:

 .]٤القلم: [ ﴾٤�نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظيٖ� ﴿
 .»ھستی(و پسندیده)  خلقی بزرگتو بر خوردار از «
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 و بر گفتار گھربارشان مھر تأیید نھاد که:

 .]٣النجم: [ ﴾٣ ٱلَۡهَوىٰٓ َوَما يَنِطُق َعِن ﴿
 .»گوید و از روی ھوی و ھوس سخن نمی«

 امر نمود:ص شانیو ما را به اطاعت از ا

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ َءاَمُنوٓا ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
ِمنُ�ۡمۖ  ٱۡ�

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤمُِنوَن ب  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ
 � ۡحسَ  ٱ�ِخرِ

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 .]۵۹ء: النسا[ ﴾٥٩تَأ

رسول [او] و صاحبان امرتان [پیشوایان  د و ازینکای مؤمنان، از الله اطاعت «
امت ید، اگر به الله و روز قیردکزی اختالف ید و ھر گاه در چینک] اطاعت  ھم

تر  انجام یکن بھتر و نید. ایو رسول بازگردان م) اللهکد، آن را به (حیمان داریا
 .»است

و در پرتو این ارشادات الھی و روش قرآنی در فرق بین حق وباطل و 
به کتاب الله در مسایل اختالفی، جناب دکتر طه حامد الدلیمی که رجوع 

یکی از نویسندگان چیره دست و از جمله علمای بزرگ جھان اسالم 
که جایی برای اند  باشند مسألۀ زیارت قبر را مورد بحث وبررسی قرار داده می

 أگذارد مگر کسانی که الله نمی مناقشه و بحث و جدال برای حق جویان
 .١پذیرند نمی سخن حق راھا  آن مھر نھاده است و ھایشان لد بر

ۢ بُۡ�ٌم ُ�ۡ�ٞ َ�ُهۡم َ� يَرِۡجُعوَن ﴿  .]١٨البقرة: [ ﴾١٨ُصمُّ
 .»ندیآ . پس آنان به راه نمیورندک، د، گنگندرنک«
 که:اند  طرف سخن ما ھم نیستند بلکه مخاطبان ما کسانیھا  آن و

                                                           
» ن أصول الحق وأصول الباطلیالقرآنی الفاصل بالمنھج «بخشی از کتاب این رساله  -١

ارة یز«باشد که به شکل مستقل به عنوان  نوشتۀ جناب دکتر طه حامد الدلیمی می
 نشر شده است. www.alburhan.com سایت وزین البرھاندر » عةیالمراقد عند الش



 ٣  مقدمۀ مترجم

ِينَ ﴿ ۡحَسَنهُ  ٱلَۡقۡوَل �َۡسَتِمُعوَن  ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�َيتَّبُِعوَن أ

ُ
ِينَ أ ۖ َهَدٮُٰهُم  ٱ�َّ ُ  ٱ�َّ

ْولُواْ 
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۡلَ�ٰبِ َوأ

َ
 .]١٨الزمر: [ ﴾١٨ ٱۡ�

نان ینند. اک روی میینش پیشنوند، آن گاه از بھتر ه سخن [ھا] را میکسانی ک«
 .»ردمندانشانند خیرده و اکتشان یه الله ھداکاند  سانیک

جناب دکتر طه الدلیمی در این مختصر به بررسی زیارت قبور از دیدگاه 
قرآن کریم پرداخته و با دالیل قرآنی بطالن عقاید کسانی را که زیارت قبور را 

و صدھا خرافه و بدعت دیگر را به آن اند  باالتر از ارکان اسالم دانسته
وخواھران مسلمان خواستند بیشتر سازد و اگر برادران  می ثابتاند  چسپانده

 این کتاب ھا که در سایت توانند به در این باره مطالعه کنند می

www.aqeedeh.com مایند:نشر شده مراجعه ن 
  ارات قبوریخرافات وفور در ز

 قمی ید ابوالفضل ابن الرضا برقعیت الله العظمی عالمه سیف: آیتال
  قت و خرافاتین حقیارت قبور بیز

 یقم در علی قلمدارانیاستاد ح :فیتأل
 دگاه ائمهیارت از دیز

 نییتر عبدالھادی حسک: دفیتأل
و الزم به تذکر است که کلمات و جمالتی که در داخل پرانتز () آمده 

 باشد که برای توضیح بیشتر مطلب بوده است. اضافات مترجم می
 این کوشش ما را چراغ راھی برای کسانی بگرداند که أامید است الله

خواھند از ظلمت و اوھام قبر پرستی و زیارت پرستی به جادۀ پرنور حق  می
 د.پرستی گام بردارن

 محمد عبداللطیف انصاری
abusaeedansari@gmail.com 





 

 

 مؤلفمقدمۀ 

باشد که  زیارت قبور بخش کوچکی از شریعت بزرگ و وسیع اسالم می
عملی مباح به شمار رفته و انجام دادن و یا ترک آن با ھم برابر است. و اگر 
ھمراه با نیت صالح و بدور از اعمال شرک آمیز انجام گیرد عملی مستحب و 

 باشد. نیکو می
اسالمی ممنوع اعالم شد، تا زیارت قبور در روزھای نخستین قانونگذاری 

 وسلم با این سخن مبارک خود به آن اجازه دادند: صآنکه رسول الله

ُقبُورِ  ِز�َاَرةِ  َ�نْ  َ�َهيْتُُ�مْ ُكنُْت «
ْ
 ]۲۳۰۵ح مسلم ی[صح .»فَُزوُروَها ال

  ».را زیارت نمائیدھا  آن شما را از زیارت قبرھا منع کرده بودم، اکنون«
ر قرآن کریم ذکری از زیارت قبور نیامده است. و جالب است بدانید که د

و اگر مسلمانی از دنیا برود و قبری را زیارت نکرده باشد و یا به زیارتگاھی 
گیرد و در ھنگام  نمی قدم ننھاده باشد مورد بازخواست باری تعالی قرار

 .پرسند که چرا به زیارت قبری نرفته است نمی سوال و جواب از او

 گویند:  لکن در نزد شیعه زیارت قبر جایگاه مخصوصی دارد طوریکه می 
اعمال أنبیاء علیھم السالم را انجام دھد و لکن قبر  ۀاگر انسانی ھم«

مخصوصی را زیارت نکرده باشد خداوند از او ھیچ عمل نیک و پسندیده ای 
عذاب  دھد و برایش می پذیرد و بر او خشم گرفته و مورد لعنت قرار نمی را

 ». سازد می جھنم و سرانجام بدی را مھیا
کوتاه بر اساس ھمین وھم و گمان نوشته شده است، که در  ۀاین رسال

و ھمچنان ام  آن از روش قرآن مجید در اثبات امور مھم پیروی نموده
تا این وھم و گمان باطل را با دلیل و برھان نقض نموده و باطل ام  کوشیده

م. و این ھمان راز کوتاھی و اختصار این رساله ھویدا سازآن را  بودن
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توانم بیشتر از این ھم اختصار دھم زیرا  باشد، بلکه اگر بخواھید می می
که این رساله با وجود اختصار باز ھم خیلی ام  ھمین حاال نیز به این عقیده

به راه حق و قرآن ھدایت نموده باشد،  أطوالنی است. زیرا کسی را که الله
باشد  اخت حق و باطل محتاج سخن فراوان و دالیل بی شمار نمیبرای شن

العلم نقطة كثرها «که: اند  زیرا عاقالن را اشارتی کافیست. و چه زیبا گفته

 ». اند افزایش دادهآن را  علم مانند نقطه ای است که جاھالن« »اجلاهلون
ه و خواھم که نویسند می و با این مطلب از بارگاه الله تبارک و تعالی

را از اند  خواننده و (مترجم) و کسانی که در نشر این رساله کوشش نموده
 اجر و ثواب بی نصیب نگرداند.آمین

 دکتر/ طه حامد الدلیمی



 

 

 مقام و منزلت زیارت قبور در نزد شیعه

مھم دین زیارت قبر در نزد شیعه با منزلت حج بیت الله که یکی از ارکان  
توان گفت که متأسفانه زیارت  کند بلکه می باشد برابری می مبین اسالم می

تر و دارای أجر و ثواب فراوانتری از حج بیت  تر، واجب افضلھا  آن قبر در نزد
 باشد. زیرا معتقدند که تارک آن از دایرۀ اسالم خارج است. الله می

ست چنانکه اگر زمانی زیارت قبر جزو عالمات بارز و شعار مذھب شیعه ا
محو و نابود شود، دیگر طایفه ای به نام ھا  آن قبرھا و زیارت گاھای مشھور

شیعه وجود نخواھد داشت، زیرا ارتباط و عالقۀ شیعه به قبر مانند ارتباط و 
باشد. (زیرا عدم وجود قبر یعنی عدم وجود نوحه  ماھی با آب می ۀعالق

ته شدن ھمۀ درھای عوام فریبی و خوانی و زیارت و وجوھات وخالصه بس
 دروغ).

باشد که  پس قبر و زیارت یکی از ضروریات اساسی مذھب شیعه می 
توانید تصور کنید که یک  توانند از آن بی نیاز باشند، به طور مثال می نمی

شود و یا یکی از فرایض  خواند و یا به مسجد حاضر نمی نماز نمی شیعه امامی
توانیم تصور کنیم که شیعه ای از قبر و زیارت  گز نمیکند، اما ھر را ترک می

نعمت عقل و بصیرت عطاء نموده ھا  آن به أبدور باشد (مگر کسانی که الله
 است).

شاید دیده باشید که چگونه به قبر و زیارت دلبستگی شدید دارند و 
 اصالً ھا  آن شیفتۀ آنند!! در حالیکه به نماز آنقدر دلبستگی ندارند بلکه بیشتر

 خوانند. نماز نمی





 

 

 مقام و منزلت کربالء و نجف و قبور أئمه

شود مختصری از مقام و منزلت کربال و نجف و  آنچه در این جا بیان می
ھا  آن قبور أئمه است که برگرفته شده از منابع معتمد و غیر قابل انکار

 باشد. می
کند که  روایت می» سجعفر صادق«دالله کلینی(به دروغ) از ابوعب

 فرموده است: 
ھرگاه مؤمنی در نھر فرات غسل نموده و در روز عرفات به قبر حسین «

»!!. کند بیاید، به ھرگامی که بردارد ثواب یک حج و مناسک آن را دریافت می
 ]۴/۵۸۰[فروع کافی

نجف ا ھ آن باشند، معظمه می ۀکربال و نجف در نزد شیعه افضلتر از کعب
ترین مکان در روی  ترین و شریف نامند یعنی با منزلت را نجف اشرف می
و بیت  صتر از کعبه معظمه و مسجد نبوی تر و افضل زمین، یعنی اشرف

معظمه  ۀتر از نماز در کعب المقدس! و معتقدند که نماز در نجف افضل
 باشد!!. می

در کتاب منھاج الصالحین آیت الله خوئی که یکی از مراجع تقلید بزرگ 
 شیعه در این عصر بود، آمده است: 

ھای أئمه علیھم السالم مستحب  : نماز خواندن در زیارتگاه۵۶۲مسأله «
باشد. و روایت  که افضلتر از نماز خواندن در مساجد میاند  است. بلکه گفته

ر علی علیه السالم برابر با دوصد ھزار (دویست شده است که نماز در کنار قب
 ».باشد ) نماز می۲۰۰۰۰۰ھزار) (

 صنماز در مسجد رسول ۀھمین کتابش در بار - ۵۶۱خوئی در مسأله 
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یعنی »!!! باشد معادل ده ھزار نماز می صنماز در مسجد نبی«گوید:  می
 صدونود صنماز در مسجد بھترین عالم، سردار اوالد آدم محمد مصطفی

 است!!!. س) درجه پائینتر از نماز در کنار قبر علی۱۹۰۰۰۰ھزار (
و محمد صادق صدر یکی دیگر از علمای شیعه در عراق به صراحت 

فضیلت کربال بر بیت الله الحرام آمده  ۀگوید: روایات متعددی در بار می
رسیم که قبر (علی) نیز افضلتر از مکه  می است. پس به این نتیجه

 .١باشد می
از محمد حسین  ۵۶ین شعر مشھور در کتاب التربة الحسینیه صفحه وا

 کاشف الغطاء آمده است که:

ـــــة ـــــی حـــــديث كـــــربالء والكعب  وف
 

 الرتبـــــــــــةولكــــــــــربالء بــــــــــان عـل
 

شود که کربالء قطعًا  عـبه آشکار میکسخـن گفتن کربالء و  ھنـگام«
 .»بلندتری دارددرجۀ 

 کند:  و آیت الله میرزا حسن حائری بدون ھیچ تردیدی اظھار می
 .٢»باشد موحدین می ۀکربالء مزار مسلمین و کعب«
از  یدر بخش ھـ ش ۱۶/۸/۱۳۸۵بتارخ  رازییش د صادقیست الله یآ(

به  ران نشر شدیدر ا اطالع رسانی مؤسسه رسول اعظمه در پایگاه ک اناتشیب
عاظم علما أجماعتی از «رد: کد کیاره نموده، تأاش ءربالکن یگاه واالی زمیجا

اظم کد محمد ید ابوالحسن اصفھانی، سیخ انصاری، سیر شیو فقھای ما نظ
ات یروی از رواینی ـ به پیرزای نائیرازی و میرزا محمد تقی شیزدی، می

اند: نمازخواندن در  ه خود فرمودهیھای عمل ـ در رساله† تیگھربار اھل ب
ـ از  إبنی ھاشم  ا قمریدالشھدا یـ و نه فقط حرم مطھر س ءربالکشھر 

                                                           
 .من کراسة المسائل الدینیة وأجوبتھا ۵ ص ۹ ألةمس -١
 ).۱/۳۲( حکام الشریعةأ -٢



 ١١  ئمهو قبور أمقام و منزلت کربالء و نجف 

 ).»شتری داردیلت بینمازگزاردن در مسجدالحرام فض
از  بدر جواب این مزخرفات این حدیث شریف را که ابن عباس

 أالله«کنیم که در روز فتح مکه فرمودند:  روایت نموده نقل می صپیامبر
و زمین این شھر را کرامت و حرمت بخشیده است و  ھا آسمان در روز خلق

 )]۲/۹۸۶[صحیح مسلم ( .»حرام شده است أتا روز قیامت به حرمِت الله
خطاب به مکۀ  صروایت کرده است که پیامبر  بو نیز ابن عباس

 �خرجوأ كقوم أنَّ ، ولوال إيّل�ّ�َ كحبأمن ب�، و يبكطأما « اند: مکرمه فرموده
 )]۳۹۲۶رمذي (. [الت»�كغ سكنت ما

تر از تو نزد من شھری نیست، و اگر اھل تو (ای  داشتنی تر و دوست پاک«
 ).»کردم کردند جز تو در جایی سکونت نمی مکه) مرا بیرون نمی

را دیدم بر ص از عبدالله بن عدی بن حمراء نقل شده است که: پیامبر 
فرمودند:  می کوچک ایستاده بودند و خطاب به مکۀ مکرمه یا (َحْزَوَره) تپه

ْخرِْجُت منِك ما «
ُ
َحبُّ أرِض اِهللا إىِل اِهللا، َولَوال أّ� أ

َ
ُ� أرُض اهللا، َوأ

َ
إنَّك خل

 .١»رجُت خَ 
 أترین سرزمین الله نزد الله تو بھترین سرزمین الله و محبوب«

 .»رفتم کردند بیرون نمی باشی، و اگر مرا از تو بیرون نمی می

                                                           
)، ۴۲۳۸، ۴۲۳۹بری رقم (کال یف ی)، والنسائ۳۹۲۵وصححه رقم ( یأخرجه الترمذ -١

 ).۴۳۱، ۷۸۳م وصححه (ک)، والحا۳۱۰۸وابن ماجه رقم (





 

 

 ادعای بزرگ ولیکن بدون دلیل!

بدون شک عملی به این بزرگی و منزلت و عبادتی به این ویژگی و شرافت 
دارد، البد در شریعت اسالمی ذکری  ھا عبادت که طبق روایات شیعه بر دیگر

و یا از ترک آن نھی شده باشد و یا از آن آمده است و یا به آن ترغیب شده 
آیاتی صریح در قرآن کریم در این باره آمده باشد. و نسبت به فضل مساجد و 
حج و زیارت بیت الله الحرام بیشتر به آن تأکید شده باشد. و گرنه تناقض و 

آید که  عدم انسجام در روش و منھج کتاب الله سبحانه وتعالی به وجود می
 آن فرموده است: ۀدر بار

﴿ ُ ۡحَسَن  ٱ�َّ
َ
َل أ تََ�ٰبِٗها ٱۡ�َِديِث نَزَّ  .]٢٣الزمر: [ ﴾كَِ�ٰٗبا مُّ

 »ّررات.کتابی ھمگون [و] مشتمل مکرده است. کن سخن را نازل یالله بھتر«

(قرآن کریم) رجوع نمائید نامی از نجف و  أاما وقتی به کتاب پاک الله
زیارت فالن قبر و فالن امام و یا فالن کربالء و قم و مشھد و (سخی) و یا 

کنند!! بلکه حتی ذکری از  منطقه وجود ندارد چنانکه شیعه امروز ادعا می
ھا و آداب و احکام و شروط آن بیان نشده است. و این بدون  رفتن به زیارتگاه

ھا و قبور أئمه بیان  شک بطالن این عقائد و روایاتی را که در فضایل زیارتگاه
گردد که این، خیاالت و  نماید، ھمچنان روشن می را ثابت میشده است 

 باشد. ھای باطل نمی خزعبالت چیزی جز اوھام و گمان
و ھنگامی که اینگونه تصورات و خرافات را با بیان زیبا و دلنشین قرآن 

مشرفه و حج بیت الله الحرام که پاکترین و  ۀکریم که در آن فضل زیارت کعب
باشد مقایسه نماییم،  ین مکان در روی زمین میمعظمترین و مقدس تر

 گردد. زشتی و بطالن عقاید خرافی شیعه بیشتر آشکار می





 

 

 حج و مکۀ مکرمه و مساجد در قرآن کریم

در جاھای متعددی از قرآن کریم ذکر حج بیت الله و فضائل بی شمار  
آن ھمراه با بیان مناسک و اعمال و آن آمده است، ھمچنان حکم وجوب 

مکرمه و  ۀشعائر آن با تفصیل در قرآن کریم ذکر شده و حتی فضیلت مک
کعبۀ معظمه و کسانی که به قصد آن حرکت نمایند و کسانی که شب و روز 

ھا آیت مبارک قرآن کریم به آن  نیز بیان شده است. که دهاند  معتکف آن
نمائیم و  اشاره میھا  آن به بعضی ازاشاره نموده است که بطور مختصر 

قرآن کریم را تالوت نمائید آیتی و حتی کلمه ای از زیارتگاه و  ۀھرگاه ھم
فضیلت قبر و امام و امام زاده و ذکری از نجف، قم و کربال و مزار شریف و 

 مشھد و غیره نشده است.

  حج در قرآن کریم:
امیده شده که متضمن ن» حج ۀسور«ھای مبارک قرآن کریم  یکی از سوره

باشد، به این آیات مبارک  آیات فراوانی در بیان احکام حج و مناسک آن می
 توجه نمائید:

بَۡ�ٰهِيَم َمَ�َن ﴿ نَا ِ�ِ
ۡ
ن �َّ �ُۡ�ِۡك ِ� َشۡ�  ٱۡ�َۡيِت �ۡذ بَوَّ�

َ
ا َوَطّهِۡر بَيِۡ�َ  ٔٗ أ

آ�ِفَِ� وَ  عِ وَ  ٱۡلَقآ�ِِم�َ لِلطَّ كَّ ُجودِ  ٱلرُّ  .]۲۶الحج: [ ﴾٢٦ ٱلسُّ
ن ی] مع ن دعوتیم [با ای] را برای ابراھ عبهک[ ۀگاه خانیه جاکن بود یو چن«
نندگان و [به کام را برای طواف  اور و خانهیم یکزی را با من شریه: چکم یساخت

 .»زه دارکینندگان پاکوع [و] سجود کستادگان و ری] ا عبادت



 زیارت قبر از دیدگاه قرآن  ١٦

ّذِن ِ� ﴿
َ
ِ  ٱ�َّاِس َوأ ِ فَّجٍ  ٱۡ�َجِّ ب

�َِ� مِن ُ�ّ
ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

ّ�ُ ٰ تُوَك رَِجاٗ� َوَ�َ
ۡ
يَ�

 .]۲۷: الحج[ ﴾٢٧َعِميٖق 
 اده و [سوار] بر ھر شتر الغرییتا پاعالم کن  به حج] مردم  انیو در [م«

  ».ندیبه سوی تو آ نند وک یرا ط دور فراخ و یاھ راه

﴿ ْ ِ  ٱۡسمَ َمَ�ٰفَِع لَُهۡم َوَ�ۡذُكُرواْ  ّلِيَۡشَهُدوا ٰ َما َرزََ�ُهم  ٱ�َّ ۡعلُوَ�ٍٰت َ�َ يَّا�ٖ مَّ
َ
� ٓ�ِ

نَۡ�ِٰم� ّمِۢن بَِهيَمةِ 
َ
ۡطعُِمواْ  ٱۡ�

َ
 .]۲۸الحج: [ ﴾٢٨ ٱۡلَفقِ�َ  ٱۡ�َآ�َِس فَُ�ُواْ ِمۡنَها َوأ

معلوم بر  ییرا در روزھا و نام الله منافع خود را با چشم خویش ببینندتا «
نند. پس کاد یبه آنان روزی داده است،  )یقربان ی(براهکان حالل گوشتی یچھارپا

 ».دیبخورانز یننوا یب ۀد و به درماندیاز آن بخور

ِ  ُ�مَّ ﴿  ب
ْ وَّفُوا ْ نُُذورَُهۡم َوۡ�َطَّ ْ َ�َفَثُهۡم َوۡ�ُوفُوا  ﴾٢٩ ٱۡلَعتِيقِ  ٱۡ�َۡيتِ ۡ�َۡقُضوا

 .]۲۹الحج:[
ن ینند و اکشان وفا یند و به نذرھای] شان را بزدا [بدن آلودگیه کد یآن گاه با«

 ».ندیق را طواف نمایت العتیب

ۡم ُحُرَ�ِٰت  َ�ٰلَِكۖ ﴿ ِ َوَمن ُ�َعّظِ ُ  ٱ�َّ ِحلَّۡت لَُ�ُم  ۦۗ ِعنَد َرّ�ِهِ  ۥَ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ
ُ
َوأ

نَۡ�ٰمُ 
َ
ْ إِ�َّ َما ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡمۖ فَ  ٱۡ� ۡوَ�ٰنِ ِمَن  ٱلرِّۡجَس  ٱۡجَتنُِبوا

َ
ْ وَ  ٱۡ� قَۡوَل  ٱۡجَتنُِبوا

ورِ   .]۳۰الحج: [ ﴾٣٠ ٱلزُّ
را بزرگ  )یاو تعال ی(اوامر ونواھه شعائر اللهکھرکس ن است. و ی] ا مک[ح«

ش به نزد پروردگارش بھتر است و ی] برا ] آن [بزرگداشت هکشمارد، [بداند 
اند مگر آنچه بر شما  تان حالل شمرده شدهیبرا (بز وگوسفند وشتر و..)انیچھارپا

د و از سخن (شھادت) ینک یدوردی بتان یپس از پل ه مردارند)ک(شود. می بیان
 ».و افتراء بپرھیزیددروغ 

ِ َ�ۡ�َ ُمۡ�ِ�َِ� بِهِ  ُحَنَفآءَ ﴿ ِ  ۦۚ ِ�َّ ِ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب َما َخرَّ ِمَن  ٱ�َّ َّ�
َ
َمآءِ فََك�  ٱلسَّ

ۡو َ�ۡهوِي بِهِ  ۡ�ُ ٱلطَّ َ�َتۡخَطُفُه 
َ
 .]۳۱الحج: [ ﴾٣١ِ� َمَ�ٖن َسِحيٖق  ٱلّرِ�حُ أ



 ١٧  حج و مکۀ مکرمه و مساجد در قرآن کریم

ھرکس . و و ھیچگونه شرکی برای الله قرار ندھید حقگرا و مخلص الله باشید«
آن گاه مرغان [مرده خوار] او  ،ه از آسمان فرو افتادهکی یآورد، گو که به الله شرک

 ».نده استکافی دور یا باد او را به جایاند  را ربوده

ۡم َشَ�ٰٓ�َِر ﴿ ِ َ�ٰلَِكۖ َوَمن ُ�َعّظِ  .]۳۲الحج: [ ﴾٣٢ ٱلُۡقلُوِب فَإِ�ََّها ِمن َ�ۡقَوى  ٱ�َّ
را بزرگ  ض)یفرا و ینواھ (اوامر و ر اللهیشعاھرکس ن است. و ی] ا مک[ح«

 ».ھاست دل] از تقوای  شمارد، آن [بزرگداشت ناشی

ٓ إَِ� ﴿ َسّ�ٗ ُ�مَّ َ�ِلَُّها َجٖل مُّ
َ
 ﴾٣٣ ٱۡلَعتِيقِ  ٱۡ�َۡيِت لَُ�ۡم �ِيَها َمَ�ٰفُِع إَِ�ٰٓ أ

 .]۳۳الحج: [
ی ھست. آن گاه یھا دهین فایمعزمان تان تا ی] برا حیوانات قربانیدر آن [«

 ».ق استیت العتی] گاھش به ب [قربان

﴿ ْ َۡذُكُروا ةٖ َجَعۡلَنا َمنَسٗ� ّ�ِ مَّ
ُ
ِ أ

ِ  ٱۡسمَ َولُِ�ّ ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن بَِهيَمةِ  ٱ�َّ َ�َ
نَۡ�ِٰم� 

َ
ِ  ۥٓ فَإَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞد فَلَهُ  ٱۡ� ْۗ َو�َّ�ِ ۡسلُِموا

َ
 .]۳۴الحج: [ ﴾٣٤ ٱلُۡمۡخبِتِ�َ أ

م تا نام الله را بر آنچه از یا ردنی مقرر داشتهکو برای ھر اّمتی روش قربانی «
نند. معبودتان، معبود کاد یرده است، کشان  ه روزیکان حالل گوشت یچھارپا

 . »د دهینو مخلص د. و به فروتنانیم شویگانه است، برای او تسلی

ِينَ ﴿ ُ إَِذا ُذكَِر  ٱ�َّ ِٰ�ِ�نَ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم وَ  ٱ�َّ َصاَ�ُهۡم وَ  ٱل�َّ
َ
ٰ َمآ أ  ٱلُۡمقِيِ� َ�َ

لَٰوةِ  ا َرَزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  ٱلصَّ  .]۳۵الحج: [ ﴾٣٥َوِممَّ
 یز] به بردبارانیترسان گردد و [ن ھایشان دل اد شود،یه چون الله کسانی ک«

] از  هکسانی کو به نمازگزاران و [ گیرند می پیش ییباکیش بر آنچه به آنان برسد هک
  ».نندک م انفاق مییا شان دادهیآنچه روز

ِ َجَعۡلَ�َٰها لَُ�م ّمِن َشَ�ٰٓ�ِرِ  ٱۡ�ُۡدنَ وَ ﴿ ۖ فَ  ٱ�َّ ْ لَُ�ۡم �ِيَها َخۡ�ٞ  ٱۡسمَ  ٱۡذُكُروا
 ِ ْ  ٱ�َّ ۡطعُِموا

َ
ْ ِمۡنَها َوأ ۖ فَإَِذا وََجبَۡت ُجُنوُ�َها فَُ�ُوا ۚ وَ  ٱلَۡقانِعَ َعلَۡيَها َصَوآفَّ  ٱلُۡمۡعَ�َّ

ۡرَ�َٰها لَُ�ۡم لََعلَّ   .]۳۶الحج: [ ﴾٣٦ �َۡشُكُرونَ ُ�ۡم َكَ�ٰلَِك َسخَّ



 زیارت قبر از دیدگاه قرآن  ١٨

تان از یرا برا(و دیگر چھارپایان) ]  ] شتران [درشت اندام ردنکو [قربانی «
ر است. پس نام الله را یتان خیم، در آن برایا دهیگردان جملۀ مراسم ومناسک الھی

پھلوی اند، آن گاه چون  ستادهیه بر پا اکد ینکاد ی] در حالی  ] آن [شتران بر [ذبح
 ریفق ر سائل وینوای غید و به بیآن بخورگوشت  ن رسد، ازی] به زم آن [شتران

 ».دیارذه سپاس گکباشد  ،میا دهیتان رام گردانینسان آن را براید. بدیسائل بخوران

َ لَن َ�َناَل ﴿ ِمنُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك  ٱ�َّۡقَوىٰ ُ�ُوُمَها َوَ� دَِمآؤَُها َوَ�ِٰ�ن َ�َناُ�ُ  ٱ�َّ
 ْ وا ُ َرَها لَُ�ۡم ِ�َُكّ�ِ َ َسخَّ ِ  ٱ�َّ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡمۗ َو�َّ�ِ  ﴾٣٧ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ َ�َ

 .]۳۷الحج:[
ه کرسد بل ش به الله نمییھا ز خونیھا] و ن یھای آن [قربان [ھرگز] گوشت«

رد تا الله را کر یتان تسخیھا] را برا ینسان آن [قربانیرسد. بد تان به او مییزگاریپرھ
د یاران نوکویکد و به نینکاد یرده است به بزرگی کت یه شما را ھداکآن ۀرانکبه ش

 ».ده
حج نیز ذکر حج و  ۀھمچنان در سوره ھای دیگر قرآن کریم غیر از سور

بقره  ۀبیان احکام آن آمده است که به طور نمونه به این آیات مبارک سور
 نمائیم: اشاره می

﴿ ْ وا تِمُّ
َ
ُ�ۡم َ�َما  ٱۡلُعۡمَرةَ وَ  ٱۡ�َجَّ َوأ ۡحِ�ۡ

ُ
ِۚ فَإِۡن أ َوَ�  ٱلَۡهۡدِي� مَِن  ٱۡستَۡيَ�َ ِ�َّ

ٰ َ�ۡبلَُغ  ْ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ ۡو بِهِ  ۥۚ َ�ِلَّهُ  ٱلَۡهۡديُ َ�ۡلُِقوا
َ
رِ�ًضا أ  ۦٓ َ�َمن َ�َن مِنُ�م مَّ

ِسهِ 
ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
 فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍ�  ۦأ

َ
ِمنُتۡم َ�َمن َ�َمتََّع  وۡ أ

َ
ٓ أ ۡو �ُُسٖك� فَإِذَا

َ
َصَدقٍَة أ

 ِ ِ ب يَّاٖ� ِ�  ٱلَۡهۡدِي� ِمَن  ٱۡسَتيَۡ�َ َ�َما  ٱۡ�َجِّ إَِ�  ٱۡلُعۡمَرة
َ
َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�ٰثَةِ �

ۡهلُهُ  ٱۡ�َجِّ 
َ
ۗ َ�ٰلَِك لَِمن لَّۡم يَُ�ۡن أ ٞ َ�ِملَةٞ ة  ۥوََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِلَۡك َعَ�َ

ْ وَ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ َحاِ�ِي  َ  ٱ�َُّقوا ْ وَ  ٱ�َّ نَّ  ٱۡعلَُموٓا
َ
َ أ  ﴾١٩٦ ٱلۡعَِقاِب َشِديُد  ٱ�َّ

 .]۱۹۶البقرة: [
(بنا بر  دی، آن گاه اگر باز داشته شودیرسان اتمامو حّج و عمره را برای الله به «
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تان را یرد] و سرھاید انجام پذیّسر باشد [بای] م ردنک، آنچه از قربانی [)یعذر
ا یمار و یه بکس از شما که قربانی به قربانگاھش برسد. پس ھر آن کد تا آنیمتراش

ا یا صدقه ی] از روزه  ه عبارت استکای [ ّفارهکد] یباشد، [با یناراحتاو را در سر 
] حج  ] ادای عمره تا [زمان ه به [سببکھرکس د، یمن شدیقربانی [بدھد]. و چون ا

ّسر باشد [قربانی ی] از قربانی آنچه م هکد ی[با بھره بگیرد (منظور حج تمتع است)
] حج سه روز و چون [از سفر] باز  [وقت درد] ی، [باافتین یقربانه کھرکس ند]، و ک
(حج تمتع) ]  مکن [حیامل است، اکن ده [روز] یرد. ایگروزه ب ،، ھفت روزشتگ

ه) نباشد. و از کنان مسجد الحرام (شھر مکاش از سا ه خانوادهکسی است کبرای 
و در سورۀ بقره  .»است یفر سختکی یه الله داراکد ید و بدانیالله بترس

 فرماید: می

ۡعلُوَ�ٰٞتۚ َ�َمن فََرَض �ِيِهنَّ  ٱۡ�َجُّ ﴿ ۡشُهٞر مَّ
َ
فََ� َرفََث َوَ� فُُسوَق َوَ�  ٱۡ�َجَّ أ
ۗ ِجَداَل ِ�  ْ ِمۡن َخۡ�ٖ َ�ۡعلَۡمُه  ٱۡ�َّجِ ۗ َوَما َ�ۡفَعلُوا ُ ْ فَإِنَّ َخۡ�َ  ٱ�َّ ُدوا ادِ َوتََزوَّ  ٱلزَّ

ْوِ�  ٱ�َُّقونِ وَ  ٱ�َّۡقَوٰىۖ 
ُ
أ لَۡ�ٰ َ�ٰٓ

َ
 .]۱۹۷البقرة: [ ﴾١٩٧ِب ٱۡ�

]  نیه در [اکس کپس ھر آن  اند، ] مشخصی معلوم [و یھا ] حج ماه [موسم«
زش جنسی و ی] در حج آم هکشد (احرام بست)، [بداند  بر او واجبھا حج  ماه
ه انجام کھر آنچه را  یکار] نکست، و از [یردن [روا] نکاری و مناقشه کبد

ن یقت بھتریو در حق، برگیرید (برای سفر حج) توشهوداند،  د، الله آن را مییدھ می
 ».دیبترساست. و ای خردمندان، از من  )زگارییپرھوا (وتوشه تق

فَۡضُتم ّمِۡن ﴿
َ
ٓ أ ّ�ُِ�ۡمۚ فَإَِذا ْ فَۡضٗ� ّمِن رَّ ن تَۡبَتُغوا

َ
لَيَۡس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

ْ َعَرَ�ٰٖت فَ  َ  ٱۡذُكُروا َكَما َهَدٮُٰ�ۡم �ن ُكنتُم  ٱۡذُكُروهُ وَ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡشَعرِ ِعنَد  ٱ�َّ
آلِّ�َ لَِمَن  ۦّمِن َ�ۡبلِهِ   .]۱۹۸البقرة: [ ﴾١٩٨ ٱلضَّ

ست، ید گناھی نی] از پروردگارتان روزی بخواھ ه [به موسم حجکبر شما در آن«
 ۀرانکد و به شینکاد یالله را  ،نزد مشعر الحرام درد یپس چون از عرفات باز گرد

 ».دیش از آن از گمراھان بودید. و به راستی پینکادش یرد، کت یه شما را ھداکآن
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فَاَض  ُ�مَّ ﴿
َ
�ِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
ْ وَ  ٱ�َّاُس أ ۚ  ٱۡسَتۡغفُِروا َ َ إِنَّ  ٱ�َّ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ

 .]۱۹۹البقرة: [ ﴾١٩٩
د. به ید و از الله آمرزش بخواھیگردند، باز گرد ه مردم باز میکآن گاه از آنجا «

 ».مھربان است ۀالله آمرزندراستی 

َ�ِٰسَكُ�ۡم فَ  فَإَِذا﴿ ْ قََضۡيُتم مَّ َ  ٱۡذُكُروا َشدَّ ذِۡكٗر�ۗ  ٱ�َّ
َ
ۡو أ

َ
َكِذۡ�رُِ�ۡم َءابَآَءُ�ۡم أ

ۡ�َياَمن َ�ُقوُل َر�ََّنآ َءاتَِنا ِ�  ٱ�َّاِس فَِمَن   ﴾٢٠٠ِمۡن َخَ�ٰٖق  ٱ�ِخَرةِ ِ�  ۥَوَما َ�ُ  ٱ�ُّ
 .]۲۰۰البقرة: [

 نردکاد ید، الله را ھمچون ی] خود را به جا آورد [حج کچون مناس پس«
ه کسانی ھستند کد. از مردمان ینکاد یشتر، یردی [بھتر و] بکاد یه به کپدرانتان بل

] بده. و او را در آخرت  شیا [از نعمتھای خویند: پروردگارا، به ما در دنیگو می
 ».ستیای ن بھره

ن َ�ُقوُل َر�َّ  َوِمۡنُهم﴿ ٓ َءاتَِنا ِ� مَّ ۡ�َياَنا َحَسَنٗة َوقِنَا  ٱ�ِخَرةِ َحَسنَٗة َوِ�  ٱ�ُّ
 .]۲۰۱البقرة: [ ﴾٢٠١ ٱ�َّارِ َعَذاَب 

ی و در یکا نیند: پروردگارا، به ما در دنیگو ه میکسانی از آنان ھستند کو «
 ».من بداری] ا ن و ما را از عذاب آتش [جھّنمکی عطا یک] ن آخرت [ھم

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ْۚ وَ  أ ا َكَسُبوا ُ لَُهۡم نَِصيٞب ّمِمَّ  .]۲۰۲البقرة: [ ﴾٢٠٢ ٱۡ�َِسابِ َ�ِ�ُع  ٱ�َّ
ای دارند، و الله زود شمار  اند بھره ه از آنچه به دست آوردهکاند  سانیکنان یا«
 ».است

ْ ۞وَ ﴿ َ  ٱۡذُكُروا َل ِ� يَۡوَمۡ�ِ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ  ٱ�َّ ۡعُدوَ�ٰٖت� َ�َمن َ�َعجَّ يَّاٖ� مَّ
َ
� ٓ�ِ

َر فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ� لَِمِن  خَّ
َ
� َوَمن تَأ ْ وَ  ٱ�ََّ�ٰ ُقوا َ  ٱ�َّ ْ وَ  ٱ�َّ وَن  ٱۡعلَُموٓا نَُّ�ۡم إَِ�ۡهِ ُ�َۡ�ُ

َ
�

 .]۲۰۳البقرة: [ ﴾٢٠٣
ه کسی کد، پس ینکاد ی]  قیام التشریلوم/ ان [و معیی معیالله را در روزھا«

ست و یق اعمال را انجام دھد] گناھی بر او نیام تشریند در دو روز [از اکشتاب 
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ن یست. [ای] گناھی ن ند [و در سه روز انجام دھد] بر او [ھمکر یه تأخکسی ک
ه شما نزد او کد ید و بدانیه تقوی ورزد. و از الله بترسکسی است ک] برای  مکح

 ».دیشو خته مییبرانگ

 در قرآن کریم:» بلد األمین«مکرمه  ۀمک
ن نیز در بعضی از آیات یمکرمه این شھر مقدس وقبلۀ مؤمن ۀذکر مک

 قرآن کریم آمده است:

ُ ۞َجَعَل ﴿ ۡهرَ قَِ�ٰٗما ّلِلنَّاِس وَ  ٱۡ�ََرامَ  ٱۡ�َۡيَت  ٱلَۡكۡعَبةَ  ٱ�َّ  ٱلَۡهۡديَ وَ  ٱۡ�ََرامَ  ٱلشَّ
نَّ  ٱۡلَقَ�ٰٓ�ِدَۚ وَ 

َ
َ َ�ٰلَِك ِ�َۡعلَُمٓواْ أ َ�َٰ�ٰتِ َ�ۡعلَُم َما ِ�  ٱ�َّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ

َ
نَّ  ٱۡ�

َ
َ َوأ  ٱ�َّ

ٍء َعلِيٌم   .]۹۷المائدة: [ ﴾٩٧بُِ�ّلِ َ�ۡ
] و قربانی  نشان است و ماه حرام و قربانی [بی» ت الحرامیب«ه کعبه را کالله «

ن [شرح برای یامور] مردم قرار داده است. ادن یسامان بخش[قوام  ۀینشاندار را ما
است  نیه در زمکو آنچه را  ھا آسمان ه درکه الله آنچه را کد ی] تا بدان آن است

 ».ز داناستیه الله به ھمه چکد] یداند و [تا بدان می

مِ�ِ  ٱۡ�ََ�ِ َوَ�َٰذا   ٢َوُطورِ ِسينَِ� ﴿
َ
 .]۳-۲التین: [ ﴾٣ ٱۡ�

 ».(مکه)نین شھر امینا و سوگند به ایبه طور سو سوگند «

ۡقِسُم بَِ�َٰذا  َ�ٓ ﴿
ُ
نَت ِح� بَِ�َٰذا   ١ ٱۡ�ََ�ِ أ

َ
 .]۲-۱البلد: [ ﴾٢ ٱۡ�ََ�ِ َوأ

ن شھر در خواھی ینم و تو به اک اد مییه) سوگند کمبار ۀکن شھر (میبه ا«
 ».آمد

﴿ ٓ َما ۡ�ُبَد رَبَّ َ�ِٰذهِ  إِ�َّ
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ِ أ ة ِي ٱۡ�َۡ�َ َمَها َوَ�ُ  ٱ�َّ ِمۡرُت  ۥَحرَّ

ُ
ءٖ� َوأ ۡ�َ ُّ�ُ

ُ�وَن مَِن 
َ
ۡن أ

َ
 .]۹۱النمل: [ ﴾٩١ ٱلُۡمۡسلِِم�َ أ

حرمت ه آن را که) را کن شھر (میه پروردگار اکام  افتهیمن تنھا فرمان «
ام  افتهیو فرمان  -] اوست ز [در تصرفیو ھمه چ -نمک ، بندگی میبخشیده است

 ».مسلمانان باشم ه ازک
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ۡعُبَد  ٱۡجُنۡبِ� َءاِمٗنا وَ  ٱۡ�ََ�َ َ�َٰذا  ٱۡجَعۡل قَاَل إِبَۡ�ٰهِيُم َرّبِ  �ذۡ ﴿ ن �َّ
َ
َوَ�ِ�َّ أ

ۡصَنامَ 
َ
 .]۳۵ابراهیم: [ ﴾٣٥ ٱۡ�

] قرار ده  را امن [و امان ه)ک(م نین سرزمی: پروردگارا، افرمودم یو چون ابراھ«
 .»م، دور بدارینکه بتان را بندگی کو مرا و فرزندانم را از آن

 بیت الله و مسجد الحرام در قرآن کریم:
بنابر مقام ومنزلت عظیم بیت الله و مسجد الحرام در آیات متعددی از 

 بیان شده است:ھا  آن قرآن کریم ذکر

ۡمٗنا وَ  ٱۡ�َۡيَت َجَعۡلَنا  �ذۡ ﴿
َ
ْ َمَثابَٗة ّلِلنَّاِس َوأ ُِذوا َقاِم إِبَۡ�ِٰ�  ٱ�َّ �  ۧمِن مَّ

َم ُمَصّ�ٗ
ٓ إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  آ�ِفَِ� وَ  ۧوََعِهۡدنَا ن َطّهَِرا بَۡيِ�َ لِلطَّ

َ
عِ وَ  ٱۡلَ�ِٰكفِ�َ َم �ۡسَ�ٰعِيَل أ كَّ  ٱلرُّ

ُجودِ   .]۱۲۵البقرة: [ ﴾١٢٥ ٱلسُّ
م. و از ی] امن قرار داد ] را مرجع مردم و [حرم عبهک[ ۀه خانکو ھنگامی «

نندگان کام را برای طواف  ه خانهکم یردکد. و وحی ینینمازگاه برگز» میمقام ابراھ«
 ».دیزه گردانکینندگان سجده گزار پاکوع کفان و رکو معت

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َشَ�ٰٓ�َِر  ٱ�َّ ْ َ� ُ�ِلُّوا ِ َءاَمُنوا ۡهرَ َوَ�  ٱ�َّ  ٱلَۡهۡديَ َوَ�  ٱۡ�ََرامَ  ٱلشَّ

ۚ �ذَا  ٱۡ�ََرامَ  ٱۡ�َۡيَت َوَ�ٓ َءآّمَِ�  ٱۡلَقَ�ٰٓ�ِدَ َوَ�  ّ�ِِهۡم َورِۡضَ�ٰٗنا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمِن رَّ
ْۚ َحلَۡلُتۡم فَ  وُ�ۡم َعِن  َٔ َ�ۡرَِمنَُّ�ۡم َشَ�  َ� وَ  ٱۡصَطاُدوا ن َصدُّ

َ
 ٱلَۡمۡسِجدِ اُن قَۡوٍ� أ

ْۘ َوَ�َعاَونُواْ َ�َ  ٱۡ�ََرامِ  ن َ�ۡعَتُدوا
َ
ِ  أ ثۡمِ َوَ� َ�َعاَونُواْ َ�َ  ٱ�َّۡقَوٰىۖ وَ  ٱۡلِ�ّ  ٱلُۡعۡدَ�ِٰن� وَ  ٱۡ�ِ

ْ وَ  ُقوا ۖ  ٱ�َّ َ َ إِنَّ  ٱ�َّ  .]۲المائدة: [ ﴾٢ ٱۡلعَِقاِب َشِديُد  ٱ�َّ
ھای  ی] و قربان ای مؤمنان، حرمت شعائر الله و ماه حرام و قربانی [بی نشان«
ه از پروردگارشان کاند  ردهکت الحرام یآھنگ به کدار (نشاندار) و آنان را  قّالده

ار کد] شیتوان د، [میید. و چون احرام گشودینکند، مشیجو فضل و خشنودی می
ه شما را از مسجد الحرام باز داشتند، بر ک]  د. و دشمنی گروھی [از آن رویینک
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 اریکگر ھمیزگاری با ھمدیاری و پرھکویکد. و بر نیه از حّد بگذرکآنتان ندارد 
فر کی ید، بی گمان الله دارایبترس د و از اللهینکاری مکد و بر گناه و ستم ھمینک

 ».است یسخت

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ َما  ٱ�َّ ْ إِ�َّ ْ  ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َءاَمُنوٓا  ٱۡ�ََرامَ  ٱلَۡمۡسِجدَ َ�َٞس فََ� َ�ۡقَر�ُوا

ُ َ�ۡعَد َ�ِمِهۡم َ�َٰذ�ۚ �ۡن ِخۡفُتۡم َ�ۡيلَٗة فََسۡوَف ُ�ۡغنِيُ�ُم  إِن َشآَءۚ  ۦٓ مِن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ
َ إِنَّ   .]۲۸التوبة: [ ﴾٢٨َعلِيٌم َحِكيٞم  ٱ�َّ

د بعد از امسالشان به یدند، پس نبایان پلکه مشرکست ین نیای مؤمنان، جز ا«
د، الله اگر بخواھد شما را از کیمنایتنگدستی ب شوند و اگر از یکمسجد الحرام نزد

 ».گرداند. بی گمان الله دانای فرزانه است از مییش، بی نیفضل خو

َ�ُهُم  َوَما﴿ �َّ ُ�َعّذِ
َ
ُ لَُهۡم � وَن َعِن  ٱ�َّ َوَما َ�نُوٓاْ  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ وَُهۡم يَُصدُّ

ۡوِ�َآَءهُ 
َ
ۡوِ�َآُؤهُ  ۥٓۚ أ

َ
ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱلُۡمتَُّقونَ إِ�َّ  ۥٓ إِۡن أ

َ
األنفال: [ ﴾٣٤َوَ�ِٰ�نَّ أ

۳۴[. 
ه آنان [مردم را] از مسجد الحرام باز کند حال آنکالله آنان را عذاب ن چراو «

آنجا جز  سرپرستیستند، سزاوار یآنجا ن سرپرسته کدارند، در حالی  می
 ».ننددا شترشان نمییستند. ولی بیزگاران نیپرھ

ۡدَرٮَٰك َما ﴿
َ
 .]۳قریش: ال[ ﴾٣ ٱلَۡقارَِعةُ َوَمآ أ

 ».نندکرا پرستش  عبه)ک( ن خانهیه پروردگار اکد یپس با«

ِيٓ  ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ ِ  ٱ�َّ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
 ٱلَۡمۡسِجدِ إَِ�  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ َ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

ۡقَصا
َ
ِي ٱۡ� ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  ٱ�َّ ِميعُ ُهَو  ۥمِۡن َءاَ�ٰتَِنا  ﴾١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ

 .]۱اإلسراء: [
اش را از مسجد الحرام به مسجد  ه شبی بندهک ذاتی] است  [و منزه کپا«

ھای خود به او  م، برد تا از نشانهیا ت نھادهکرامونش بریه در پکای  االقصی
 .»ناستیه شنوای بکم، اوست یانیبنما
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 فرماید: در آیۀ دیگری می و

َمآءِ� نََرٰى َ�َقلَُّب وَۡجِهَك ِ�  قَدۡ ﴿ ۚ فََوّلِ وَۡجَهَك  ٱلسَّ َنََّك قِۡبلَٗة تَۡرَضٮَٰها فَلَُنَوّ�ِ
ْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ٱۡ�ََراِم�  ٱلَۡمۡسِجدِ َشۡطَر  ِينَ �نَّ  ۥۗ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّوا  ٱ�َّ
وتُواْ 

ُ
نَُّه  ٱۡلِكَ�َٰب أ

َ
ّ�ِِهۡمۗ َوَما ٱ�َۡ َ�َۡعلَُموَن � ُ قُّ ِمن رَّ ا َ�ۡعَملُوَن  ٱ�َّ  ﴾١٤٤بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ

 .]۱۴۴البقرة: [
ای بر  تو را به قبله کنیا م،ینیب می یکرا ن آسمان ما گردانیدن رویت در«

ت را به سوی مسجد الحرام برگردان و یروپس ه به آن خشنود شوی. کم یگردان می
د. و به یتان را به سوی آن برگردانیھا یرو بودیده کجا کز] ھر یمؤمنان شما ن[ای 

] حق است از جانب پروردگارشان. و  ر قبلهیین [تغیه اکدانند  تاب میکن اھل یقی
 ».ستینند غافل نک ه میکالله از آنچه 

 فرماید: در سورۀ بقره می

ۡ َحۡيُث َخرَۡجَت فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر  َوِمنۡ ﴿ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم  ٱۡ�ََراِم�  َمۡسِجدِ ٱل
ٌة إِ�َّ  ۥفََولُّواْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ  ِينَ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َعلَۡيُ�ۡم ُحجَّ َظلَُمواْ  ٱ�َّ

تِمَّ نِعۡ  ٱۡخَشۡوِ� ِمۡنُهۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم وَ 
ُ
 ﴾١٥٠َعلَۡيُ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن  َمِ� َوِ�

 .]۱۵۰البقرة: [
روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردان و  یرون آمدیه بکو از ھر جا «

را بر شما  د تا مردمید رو به سوی آن بگردانیه باشکجا ک] ھر  ز ای مؤمنانی[شما ن
د تا نعمتم ید و از من بترسی. پس از آنان مترسارانشانکر از ستمینباشد غ یحجت

 ».دیت شویھداه کنم و تا کرا بر شما تمام 
 ۀبرادران و خواھران مسلمان آنچه گذشت مختصری بود از ذکر مک

شریفه و مسجد الحرام در قرآن کریم و وجوب حج به سوی  ۀمکرمه و کعب
توانید به قرآن  آن و ھمچنان بیان احکام و مناسک مربوط به آن، و شما می

دھم که ذکری  می کریمی که در دسترس دارید مراجعه نمائید و من شھادت
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شود. ونه آیتی  ف در آن یافت نمییاز نجف و قم و مشھد و کربالء و مزارشر
 در فضیلت زیارت قبری در آن آمده است.

 نماز و مسجد در قرآن کریم:
مساجد و آداب و احکام آن وفضیلت رفتن به مسجد و  ۀھمچنین دربار

 نماز خواندن در آن آیات فراوانی در قرآن کریم آمده است:

ذَِن  ِ� ﴿
َ
ُ ُ�ُيوٍت أ ن تُۡرَ�َع َوُ�ۡذَكَر �ِيَها  ٱ�َّ

َ
ِ  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ٱۡسُمُهۥأ  ٱۡلُغُدّوِ �ِيَها ب

ٞ َوَ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ  رَِجالٞ  ٣٦ ٱ�َصالِ وَ  ِ �َّ تُۡلِهيِهۡم تَِ�َٰرة لَٰوةِ �قَاِم  ٱ�َّ  ٱلصَّ
َكٰوةِ �يَتآءِ  بَۡ�ٰرُ وَ  ٱلُۡقلُوُب َقلَُّب �ِيهِ َ�َافُوَن يَۡوٗما َ�تَ  ٱلزَّ

َ
 .]۳۷-۳۶النور: [ ﴾٣٧ ٱۡ�

اد شود. یابند و نام او در آنجا یه رفعت که الله اجازه داده است کی یھا درخانه«
د و فروشی یچ تجارت و خریه ھکند مردانی یگو ح مییاو را صبح و شام در آنجا تسب

ات باز ندارد. از آن روزی کپرداخت زو بر پای داشتن نماز و  اد اللهیآنان را از 
 ».در آن [روز] نگران شوند ھا چشمو ھا  دل هکترسند  می

ِ َمۡسِجٖد َوُ�ُواْ وَ ﴿
ْ ۞َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِ�نََتُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ ُ�وا ْۚ  ٱۡ�َ َوَ� �ُۡ�ِفُوٓا

 .]۳۱األعراف: [ ﴾٣١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َ� ُ�ِبُّ  ۥإِنَّهُ 
د و یاشامید و بید و بخوریرینت خود را برگیزمسجد ای فرزندان آدم، در ھر «

 ».نندگان را دوست نداردکد. بی گمان الله اسراف ینکاسراف م

نَّ ﴿
َ
ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع  ٱلَۡمَ�ِٰجدَ  َوأ َّ�ِ ِ َحٗدا  ٱ�َّ

َ
 .]۱۸الجن: [ ﴾١٨أ

]  شیایالله [به نگر را با یسی دکه مساجد خاّص الله است. پس کو آن«
 ».دیمخوان

ِ  قُۡل ﴿ َمَر َرّ�ِ ب
َ
ِ َمۡسِجٖد وَ  ٱلۡقِۡسِط� أ

ْ وُُجوَهُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ �ِيُموا
َ
 ٱۡدُعوهُ َوأ

ُ�ۡم َ�ُعوُدوَن  ٱّ�ِيَنۚ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ 
َ
 .]۲۹األعراف: [ ﴾٢٩َكَما بََدأ

داد فرمان داده است. و [فرموده است:] به ھنگام عدل و بگو: پروردگارم به «
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د و او را ی] راست بدار عبهکتان را [به سوی خانه یھا یرو )ی(از ھر مسجد ھر نماز
]  شیاید، [به نیا دهین [و پرستش خود را] برای او خالص گردانیه دکدر حالی 

 ».دیگرد ] بر می د [باز ھمین بار شما را آفریه نخستکد، چنان یبخوان

﴿ ْ �ِيُموا
َ
لَٰوةَ  َوأ َكٰوةَ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ ْ وَ  ٱلزَّ ٰكِعِ�َ َمَع  ٱۡرَكُعوا  .]۴۳البقرة: [ ﴾٤٣ ٱل�َّ

 ».دینکوع کنندگان رکوع کد و با ریات بپردازکد و زیو نماز بر پای دار«
 فرماید: و می

َس َ�َ ﴿ ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ ن َ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ رَِجاٞل  ٱ�َّۡقَوىٰ ل

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
ِمۡن أ

ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ  .]۱۰۸التوبة: [ ﴾١٠٨ ٱلُۡمطَّ

ان نھاده شده است سزاوارتر یه از روز نخست بر تقوی بنکه راستی مسجدی ب«
شوند و  که پاکدارند  ه دوست میکستی. در آن مردانی ھستند یه در آن باکاست 
 ».دارد شوندگان را دوست می کالله پا

َنَع َمَ�ِٰجَد  َوَمنۡ ﴿ ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ أ ن يُۡذَكَر �ِيَها  ٱ�َّ

َ
وََسَ�ٰ ِ�  ٱۡسُمُهۥأ

ن يَۡدُخلُوَهآ إِ�َّ َخآ�ِفَِ�ۚ لَُهۡم ِ� 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َما َ�َن لَُهۡم أ

ُ
�ۡ َخَرابَِهاۚٓ أ ِخۡزٞي َولَُهۡم  َياٱ�ُّ

 .]۱۱۴البقرة: [ ﴾١١٤َعَذاٌب َعِظيٞم  ٱ�ِخَرةِ ِ� 
]  میه [مردم را] از مسجدھای الله از [بکسی است کارتر از کسی ستمکو چه «

ن گروه را یوشد؟ اکبھا  آن رانییاد شود، باز دارد و در ویھا  آن ه نام الله درکآن
] و در  ا خّفت [و خوارییند. آنان در دنیه ھراسان به مساجد در آک نیا نسزد جز

 ».] دارند شیآخرت عذابی بزرگ [در پ

ْ َمَ�ِٰجَد  َما﴿ ن َ�ۡعُمُروا
َ
ِ َ�َن لِۡلُمۡ�ِ�َِ� أ نُفِسِهم  ٱ�َّ

َ
ٰٓ أ َ�ِٰهِديَن َ�َ

 ِ � ب ۡعَ�ٰلُُهۡم َوِ�  ٱۡلُ�ۡفرِ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت أ

ُ
وَن  ٱ�َّارِ أ  .]۱۷التوبة: [ ﴾١٧ُهۡم َ�ِٰ�ُ

فر که به زبان حال به کرا در حالی  ه مسجدھای اللهکان را نرسد کمشر«
]  شان بر باد رفته است و در آتش [جھنمیارھاکنان یسازند. ا نند، آبادک اعتراف می

 ».اند آنان جاودانه
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 فرماید: و دربارۀ ساختن مساجد می

َما﴿ ِ َ�ۡعُمُر َمَ�ِٰجَد  إِ�َّ ِ  ٱ�َّ ِ َمۡن َءاَمَن ب قَاَم  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
َ
لَٰوةَ َوأ وََءاَ�  ٱلصَّ

َكٰوةَ  ۖ َولَۡم َ�َۡش إِ�َّ  ٱلزَّ َ ْ مَِن  ٱ�َّ ن يَُ�ونُوا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
 ﴾١٨ ٱلُۡمۡهَتِدينَ َ�َعَ�ٰٓ أ

 .]۱۸التوبة: [
مان آورده یامت ایه به الله و روز قکند ک را آباد می سی مسجدھای اللهکفقط «

رود  د مییده باشد، پس امیات بپردازد و جز از الله نترسکنماز بر پای داشته و زو 
 ».افتگان باشندینان از راه یا

نُتۡم َ�ِٰكُفوَن ِ� ﴿
َ
وُهنَّ َوأ  .]۱۸۷البقرة: [ ﴾ٱلَۡمَ�ِٰجدِ َوَ� تَُ�ِٰ�ُ

 ».دینکم زشیآم ھمسرانتاند با یفکه در مسجدھا معتکو در حالی «

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم  ٱ�َّ ْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ ْ فَ  ٱۡ�ُُمَعةِ َءاَمُنٓوا إَِ�ٰ ذِۡكرِ  ٱۡسَعۡوا

 ِ  .]۹الجمعة: [ ﴾٩َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱۡ�َۡيعَۚ َوذَُرواْ  ٱ�َّ
 اد اللهیای مؤمنان چون در روز جمعه برای نماز ندا داده شد، به [عبادت و] «
 ».تان بھتر استین برایا ،دید. اگر بدانینکد و فروش را رھا ید و خریبشتاب

شاھد است که در قرآن کریم ذکری از فضیلت نماز در کربال و  أو الله
 و لو در یک آیت ھم نیامده است. شو قبور أئمه سنجف و قبر علی





 

 

 نه قبری و نه زیارتگاهی در قرآن!

ھا و  چنانکه مالحظه نمودید در قرآن کریم ذکری از قبور و زیارتگاه
ھا و کربال و نجف و مشھد و قم و مزارشریف و شاه دوشمشیره و تمیم  بارگاه

ساختن بارگاه و ای به  نیامده است و ھمچنین اشاره غیره... انصار در کابل و
ھا و مقابر نشده است، پس ھرگاه با قلب سالم  گنبد و زیارت و سفر به زیارتگاه

مشرفه و مساجد در  ۀمعظمه و کعب ۀو عقل و بینش صحیح به فضایل مک
قرآن کریم، و از جانب دیگر آن ھمه روایات جعلی و ساختگی شیعه را در 

بال و نجف و قم و غیره که در ھا و شھرھای کر فضایل مقابر أئمه و زیارتگاه
نیست بنگریم برای ھر عاقلی دروغ و جعلی بودن ھا  آن قرآن کریم ذکری از

شود  آشکار میھا  آن آن روایات ساختگی شیعه و بطالن فتاوای باطل علمای
ھا  این و اگر اند. فالن زیارت وامام وامامزاده ساخته و بافته که در فضیلت

در آن را  فراموش نموده که أبالله پروردگار گویند پس العیاذ راست می
 کتاب کریم خود ذکر نماید؟!!

ِينَ  َو�َۡسَتِجيُب ﴿ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا  ۦۚ َو�َزِ�ُدُهم ّمِن فَۡضلِهِ  ٱل�َّ
 .]۲۶الشوری: [ ﴾٢٦لَُهۡم َعَذاٞب َشِديٞد  ٱۡلَ�ٰفُِرونَ وَ 

ه کاند  را پدید آورده ینیشان دیا یبرا هکدارند  ر از الله)ی(غ انییکشر آنانا یآ«
ن آنان یبود. ب ] نمی مھلتصله بخش [یف ۀالله به آن اجازه نداده است، و اگر وعد

 ».] دارند شی[در پ کاران عذابی دردناکگمان ستم شد و بی داوری می





 

 

 پیروی از متشابه

در مورد  اند، کسانی که شیفتۀ قبر و زیارتو اگر با یکی از علمای شیعه و 
و مظاھر شرک و اند  ھا و بناھای مجلل که بر روی قبرھا ساخته این زیارتگاه

دلیل ھا  آن گیرد به بحث بنشینید و از می انجامھا  آن بت پرستی که در کنار
 ر از این آیه دلیل دیگری ندارند:و برھان از قرآن طلب نمائید غی

ِينَ قَاَل ﴿ ٰٓ  ٱ�َّ ۡسِجٗدا  َغلَُبواْ َ�َ ۡمرِهِۡم َ�َتَِّخَذنَّ َعلَۡيِهم مَّ
َ
 .]۲۱الکهف: [ ﴾٢١أ

 ».میساز سجده گاھی میھا  آن افتند: بری شان غلبهارکه بر کسانی کو گفتند «
ھایشان  (و غیر از این دلیل متشابه که به سبب کژی و مرضی که در قلب

دلیل و حجت اند  از آن پیروی نموده دارند و به اطاعت از ھوی و ھوس
دیگری ندارند درحالیکه برای اثبات این مدعای خود باید دلیل صریح از 

 داشته باشند که الحمدلله ندارند.قرآن وسنت 

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ فَأ  ٱبۡتَِغآءَ وَ  ٱۡلفِۡتَنةِ  ٱبۡتَِغآءَ ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�َٰبَه ِمۡنُه  ٱ�َّ
وِ�لِهِ 

ۡ
 .]۷آل عمران: [ ﴾ۦتَأ

لش از آنچه از یی و طلب تأویژی دارند برای فتنه جوکه در دل کپس اّما آنان «
 ».نندک روی مییه متشابه است، پکآن 

 کھف ۀسور ۲۱ ۀاز آیھا  آن بررسی دالیل
این آیت را علمای شیعه به عنوان بزرگترین دلیل در اثبات جواز زیارت 

نمایند که ما اکنون به بحث و  گنبد و بارگاه مطرح میقبرھا و ساختن 
 پردازیم. بررسی این آیت می

گردد که  کریمه برای عاقالن ھویدا می ۀپس از دقت در معانی این آی
کھف نیز داللت به غیر آنچه شیعه استدالل  ۀسور ۲۱حتی ظاھر آیت
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 کنند دارد، توجه فرمائید: می

نَا َعلَيۡ  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿ ۡ�َ�ۡ
َ
نَّ وَۡعَد أ

َ
ْ أ ِ ِهۡم ِ�َۡعَلُمٓوا نَّ  ٱ�َّ

َ
اَعةَ َحّقٞ َوأ َ� َرۡ�َب  ٱلسَّ

ۡمرَُهۡمۖ َ�َقالُواْ 
َ
ْ �ِيَهآ إِۡذ َ�َتَ�ٰزَُعوَن بَۡيَنُهۡم أ ۡعلَُم بِِهۡمۚ قَاَل  ٱۡ�ُنوا

َ
�ُُّهۡم أ َعلَۡيِهم ُ�ۡنَ�ٰٗناۖ رَّ

ِينَ  ٰٓ  ٱ�َّ ۡسِجٗدا  َغلَُبواْ َ�َ ۡمرِهِۡم َ�َتَِّخَذنَّ َعلَۡيِهم مَّ
َ
 .]۲۱الکهف: [ ﴾٢١أ

گاه ساخت نسان [مردم را] به [حالیبد و« الله حّق ۀ ه وعدکم تا بدانند ی] آنان آ
ارشان ک]  ۀه [مردم دربارکست. ھنگامی یامت نیی در قکچ شیه ھکاست و آن

]  د. پروردگارشان به [حالیی بسازیردند. و گفتند: بر [غار] آنان بناک منازعه می
سجده ھا  آن افتند: بر [غار]ی شان غلبهارکه بر کسانی کو گفتندآنان داناتر است 

 ».میساز گاھی می

ٰٓ ﴿ نظر کسانی بود کهھا  آن اوًال قضیه ساختن مسجد بر قبر َ�َ ْ  َغلَُبوا
ۡمرِهِمۡ 

َ
 یعنی بر قوم و امراء خود، پس »افتندی شان غلبهارکه بر کسانی ک« ﴾أ

 ھا انسان توانند مصدر حکم و شریعت شوند و عادتًا اینگونه ھرگز نمیھا  آن
استبداد و طغیان و جھل ھویدا ھا  آن ۀباشند و از لھج مستبد و (جاھل) می

و این » گیریم می«یا » سازیم می«یعنی  ﴾َ�َتَِّخَذنَّ ﴿ گفتند:ھا  آن است....
ظاھر مؤکد که باید اجراء شود و به رای دیگران توجه نشده و امری است به 

توانند الگو و  نمی ھا انسان باشند که اینگونه اعتباری قائل نمیھا  آن برای
 نمونه باشد.

و تابعین و  شودیگر صحابه سیو عل صامبر اکرمین پی(گذشته از ا
گویند  میھا  این که یزیچرا چ یدانستند، ول  می ه راین آیز ایصالحین امت ن

 یعمل نفرمودند؟ و برای کسھا  این لیه استنباط نکردند؟ و مطابق میاز آ
ح امر یح و بارگاه نساختند و مردم را به ساختن گنبد و مقبره و ضریضر

انه به خاک سپردند تا مبادا یاز بزرگان اسالم را مخف یبرخ ینفرمودند؟ حت
 اند. فرموده می ین قبور نھییر و تزین از تعمیقبرشان مزار شود، ھمچن



 ٣٣  پیروی از متشابه

لنتخذن عليهم قبة ورضحياً «ه: آمده و نفرمود» مسجد«ه لفظ یًا در آیثان

ا وجود اینکه ساختن مسجد ھم در کنار قبر ناجایز است و لیکن، ب »!!ومزاراً 
ران و عراق و افغانستان و پاکستان و ین ھمه مقبره و گنبد و بارگاه در ایا ایآ

فرزندان و نوادگان آنان و صالحین  یقبور ائمه و حت سایر کشور ھا که بر
دورافتاده و  یھا در مکانھا  آن از یوطالحین ساخته شده است و تعداد

خرند،  یارتشان رنج سفر را به جان میز یالعبور قرار دارد و مردم برا  صعب
ح و بارگاه امام یا ضریاست؟ آ یگریز دیا مسجد چیمسجد است یا زیارتگاه؟ 

در کربال و سخی جان در  سدر مشھد ومعصومه در قم وحسین /رضا
مزارشریف وشاه دوشمشیره وتمیم انصاری در کابل و خواجه عبدالله 
انصاری در ھرات و زیارت امام صاحب وپیر صاحب و بی بی صاحب و 

 . ١مسجد است؟) ....غیره
باشند، این است  جواب مختصر و مفید برای کسانی که به دنبال حق می

تواند برای مسلمانان مصدر  ه دین و احکام امت ھای گذشته ھرگز نمیک
باشد و  حکم وشریعت قرار گیرد، زیرا اسالم ناسخ ادیان ما قبل خود می

بود برای ھا  آن ھای گذشته جزو دین و آیین خیلی از احکامی که برای امت
م جایز ممنوع بود و برای امت اسالھا  آن مسلمانان ممنوع گردید و یا برای

دیگری در قرآن وجود  ۀکه گفتیم غیر از این آیت آی گردید، وانگھی طوری
مانند عمل ھا  آن ندارد که علمای شیعه به آن استدالل نمایند، و این کار

کنند  منحرفانی است که با حقه بازی و فریب مردم دین و مذھب اختراع می
گردند تا به وسیلۀ  میو بعد از آن به سوی قرآن آمده و به دنبال متشابھات 

قرآن باطل خود را به اثبات برسانند درحالیکه ما باید رای و عقل خود را در 

                                                           
د ابوالفضل یت الله العظمی عالمه سیآ فیتال ارات قبوریزخرافات وفور در تاب کاز  -١

 با تصرف. قمی یابن الرضا برقع
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خدمت قرآن قرار دھیم نه اینکه قرآن را در خدمت رای و عقل خود قرار 
تعبیر و تفسیر نمائیم. غافل از آن را  داده و بر اساس ھوی و ھوس خود

 اینکه:

ِينَ وََجَعَل َ�َِمَة ﴿ ْ  ٱ�َّ � َ�َفُروا ۡفَ�ٰ ِ َوَ�َِمُة  ٱلسُّ ۗ ِ�َ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱۡلُعۡلَيا َعزِ�ٌز  ٱ�َّ
 .]۴۰التوبة: [ ﴾٤٠َحِكيٌم 

ه برتر کد) است یالھی (توح کلمۀ) را فروتر قرار داد و کافران (شرک کلمۀو«
 ».روزمند فرزانه استیاست و الله پ



 

 

 احکام زیارت در کجای قرآن است؟

زیارت قبور نیامده است و ھمچنین در  ۀدر قرآن کریم امر و نھی دربار
احکام و روش و فضیلت زیارت قبور نیامده  ۀقرآن کریم حتی یک آیت در بار

زرگی که باشد که مسأله ای به این ب است، و این مخالف روش قرآن کریم می
 ۀکنند از جمل شیعه برای آن صدھا روایت و فضل و حکم تراشیده، و ادعا می

باشد، ذکری از آن به میان نیاید در حالیکه به  بزرگترین عبادات می
کوچکترین مسائل شرعی در قرآن کریم توجه صورت گرفته و حتمًا بعضی 

یل حیض و توان به مسائلی از قب موضوعات متعلق به آن بیان شده که می
نفاس و غسل و خرید و فروش و غیره اشاره کرد. پس چرا زیارت قبور از این 

 قاعده مستثنی شده است؟!!!
چگونه الله ذوالجالل بنابر ادعای شیعه، به زیارت قبور امر نموده! ولی  

 ذکری از احکام آن در قرآن نیامده است؟!!
اعتقادی شیعه  اصول عملی و یا ۀو سؤال مھم و جالب اینکه برای ھم

و امام و امامت، عصمت و معصومیت و » صیغه«مانند زیارت، خمس، متعه 
به آن ھا  آن بداء و رجعت ذکری در کتاب الله نیامده است و آنچه که علمای

 باشد یا وھم و گمان و تفسیر باطنی کنند خالی از دو حالت نمی استدالل می
 .باشد تلبیس ابلیس علیه اللعنة میاست و یا ھا  آن





 

 

 شوسیله و بهانۀ حب اهل بیت

و انجام ھا  آن شیعه حب اھل بیت را بھانه و ذریعه ای برای زیارت قبور
و در این شکی نیست که بسیاری از عوام اند  اعمال شرک آمیز قرار داده

دارند به  ششیعه به سبب حب و عاطفه ای که در دل نسبت به اھل بیت
تعبیری صحیح از ھا  آن روند و معتقدند که این عمل می ھا آن زیارت قبور

نزدیک ساخته  أرا به اللهھا  آن است و این عمل شبه اھل بیتھا  آن حب
شود و اجر و پاداش عظیم  میھا  آن و سبب حصول خیر و برکت فراوان برای

 گردد!!. میھا  آن نصیب
شود و آن اینکه ھدف از محبت اھل بیت  در اینجا سؤال مھمی مطرح می

 چیست؟
 خواھید که طرف مقابل نیز شما را دوست بدارند ھمانطور که شما می آیا

دارید؟ ویا فقط ھدف شما محبت یکجانبه به اھل بیت  را دوست میھا  آن
 باشد؟ علیھم السالم می

یا ھدفی باالتر از این ھم وجود دارد و آن اینکه اھل بیت ھم شما را  
دوست بدارند؟ و چه زیباست که محبت دوطرفه باشد و به سبب این محبت 

 متبادل الله ذوالجالل نیز ما و شما را دوست بدارد.
بدون شک جواب ھر مسلمان عاقل و مؤمن این خواھد بود که ھدف  

پس محبت متبادل با اھل بیت علیھم السالم و س أاصلی ما محبت الله

 .]۵۴المائدة:[ ﴾ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ ﴿ باشد چنانکه در قرآن کریم فرموده است: می
 ».دارند ز] او را دوست مییدارد و [آنان ن آنان را دوست می«

شود که دیگران را نیز فقط به  و محبت ذات اقدس الھی وقتی حاصل می
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وست بداریم و ثانیًا محبت ما نسبت به غیر الله مقید به خاطر او تعالی د
نازل گردیده است و ھر محبتی که بر  صشریعتی باشد که بر رسول الله

خواسته از عواطف و احساسات و بدون درنظر گرفتن رضای باری تعالی 
 گردد. باشد پوچ و بی معنی بوده و مورد قبول درگاه حق نمی

ھای احمقانه و جاھالنه خارج بودن و  نخستین نشانۀ اینگونه محبت
توان گفت  باشد. و به جرأت می خارج شدن از قیود شریعت و احکام الھی می

که اینگونه محبت ھا، عاطفی و بدور از حقیقت است و این در حالتی است 
کند و به  که شخص، کسی را به خاطر حاجتی که در نفس خود احساس می

د، مانند نصارا (مسیحی ھا) که ادعای دار می خاطر ھوای و ھوسش دوست
 نفس خود راھا  آن کنند ولی در حقیقت را می ÷دوستی سیدنا عیسی

کنند، مگر  دارند زیرا از ھوی و ھوس خود پیروی می می پرستند و دوست می
که  ÷ھمین نصارا (مسیحیان) نبودند که از پیامبر بزرگ الھی عیسی

تگی درست کردند و گاھی ھم به باشد، خدای ساخ می أالله ۀرسول و بند

ا يَِصُفوَن  ۥُسۡبَ�َٰنهُ ﴿ او نسبت پسر خدا را دادند!!  تعالی او« ﴾١٠٠َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
 ».نند، بسی برتر استک و از آنچه وصف می کپا

پیروی نمودند؟ یا  ÷این اعمال کفری، آیا از انجیل و عیسی ۀو در ھم
 فرماید: می أاز شیطان و ھوای نفس خودشان؟ چنانکه الله

فََرَءيَۡت ﴿
َ
َذَ َمِن  أ َضلَُّه  ۥإَِ�َٰههُ  ٱ�َّ

َ
ُ َهَوٮُٰه َوأ ٰ َسۡمعِهِ  ٱ�َّ ٰ ِعۡلٖ� وََختََم َ�َ  ۦَ�َ

ِ  ۦَوقَۡلبِهِ  ٰ بََ�ِه ِۚ ِغَ�َٰوٗة َ�َمن َ�ۡهِديهِ ِمۢن َ�ۡعِد  ۦوََجَعَل َ�َ ُروَن  ٱ�َّ فََ� تََذكَّ
َ
أ

 .]۲۳الجاثیة: [ ﴾٢٣
] اش را معبود خود گرفت و الله  ه خواسته [ھای نفسانیکسی را کای  دهیا دیآ«

اش پرده  دهیو بر گوش و دل او مھر نھاد و بر د گمراه ساختهبا وجود دانش او را 
 ».د؟یریگ ا پند نمییند؟ آکت یاو را ھدا سی پس از اللهکقرار داد؟ پس چه 



 ٣٩  شو بهانۀ حب اهل بیتوسیله 

نمایند مقید به پیروی  بھمین دلیل کسانی که از ھوی و ھوس پیروی می
نیستند و از شریعت الھی و سنت نبوی  صو رسول الله أالله

دانند ولوکه در  نمی کنند و خود را مقید به قوانین شریعت فرمانبرداری نمی
حبت آن رضایت باری تعالی باشد. واین نکته ھمان سر عدم قبولی اینگونه م

اند  در ادعای خود دروغ گفتهھا  آن دارد که می بیان أباشد. زیرا الله ھا می
کردند  می بودند از الله و رسول وی پیروی می گویند صادق و اگر در آنچه می

دانستند، شریعتی که توسط کتاب الله و  می و خود را مقید به شریعت اسالم
 برای مسلمانان وضع شده است. صسنت رسول الله

َ إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  قُۡل ﴿ ُ ُ�ۡبِۡبُ�ُم  ٱتَّبُِعوِ� فَ  ٱ�َّ َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُو�َُ�ۡمۚ  ٱ�َّ
ُ وَ   .]۳۱آل عمران: [ ﴾٣١َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱ�َّ

شما را دوست  د تا اللهینکروی ید، از من پیدار بگو: اگر الله را دوست می«
 ».مھربان است ۀامرزد و الله آمرزندیتان بیبدارد و گناھان شما را برا

ْ  قُۡل ﴿ ِطيُعوا
َ
َ أ ۖ وَ  ٱ�َّ ْ فَإِنَّ  ٱلرَُّسوَل َ فَإِن تََولَّۡوا  ﴾٣٢ ٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

 .]۳۱عمران:  آل[
] الله  هکد. و اگر روی گردانند [بدانند یو رسول [او] فرمان بر بگو: از الله«

 ».افران را دوست نداردک

 صو رسول أکوتاه اینکه ھر انسانی که ادعای محبت الله پس سخن
پیروی نکند در گفتار خود ھا  آن را نماید و سپس از شو اھل بیت و صحابه

باشد و تا ھنگامی که خود را مطابق دستورات الھی آماده نسازد،  دروغگو می

 ٱتَّبُِعوِ� فَ ﴿ در حبی که ادعا نموده صادق نیست زیرا شرط این است که:
ُ بِۡبُ�ُم ُ�ۡ   ».شما را دوست بدارد د تا اللهینکروی یاز من پ« ﴾ٱ�َّ

 باشد. پس در محبت پیروی شرط اساسی و اھم می





 

 

 نفس پرستی (خود پرستی) 

اعمال خالف شرع در مبحث قبلی گفتیم که، کسانی که امروز با انجام 
و اھل  صو رسولش أکنند در حقیقت الله می شادعای محبت اھل بیت

برای خود ھا  آن را دوست ندارند بلکه نفس خود را دوست دارند، زیرا شبیت
دین و طریقه ای بنابر ھوی و ھوس و خواھشات خویش آماده نموده و 

ھمین صنف در بارۀ  أمگر الله اند، نسبت داده شبه اھل بیتآن را  سپس
 از منتسبین به اسالم و اھل بدعت و کفار نفرموده است که:

ُ �َذا ُذكَِر ﴿ زَّۡت وَۡحَدهُ  ٱ�َّ
َ
ِينَ قُلُوُب  ٱۡشَمأ ِ  ٱ�َّ �ذَا ذُكَِر  ٱ�ِخَرةِ� َ� يُۡؤِمُنوَن ب

ِينَ  وَن  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ  .]۵۴الزمر: [ ﴾٤٥إَِذا ُهۡم �َۡسَتبِۡ�ُ
 انیشھا دلندارند  مانیه به آخرت اکسانی کاد شود، یی یتنھاو چون الله به «

 ه آنان شادکاد شوند، آن گاه است یسانی جز او کشود و چون  متنّفر می گیرد و می
 ».شوند می و خوشحال

بگویید به خدا قسم و یا والله.. باور ھا  آن (بطور مثال اگر صد مرتبه به
حسین و یا عباس و یا ابوالفضل ویا  کنند اما اگر یک مرتبه به علی و یا نمی

 و یا سخی جان و یا به پیر و امامشان قسم یاد کنید فورا شفاطمه
 کنند.) پذیرنند و باور می می

ی بیچاره و بدبخت ھمانگونه که از محبت ذات اقدس الھی ھا انسان این
نیز محرومند، و ھیچ پیوندی با  شمحرومند، از محبت اولیاء الله و اھل بیت

شود به کسی که از اھل بیت پیروی نکند و مطابعت  شان ندارند، آیا میای
و اھل ھا  این شود بین ایشان را ننماید دوستدار اھل بیت گفت؟ چگونه می

را ھا  آن و اولیاءالله پیوند و عالقه ایجاد کرد در حالیکه نافرمانی شبیت



 زیارت قبر از دیدگاه قرآن  ٤٢

 کنند؟ عمل میھا  آن نموده و خالف دستورات
 :فرماید می أالله

ۡوَ� ﴿
َ
ِيَن  ٱ�َّاِس إِنَّ أ َبُعوهُ �ِإِبَۡ�ٰهِيَم لَ�َّ ِينَ وَ  ٱ�َِّ�ُّ َوَ�َٰذا  ٱ�َّ ْۗ وَ  ٱ�َّ ُ َءاَمُنوا  ٱ�َّ

 .]۶۸آل عمران: [ ﴾٦٨ ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ َوِ�ُّ 
ن یردند و اکروی یه از او پکاند  سانیکم ھمان ین مردم به ابراھیتریکنزد«

 ».ار ساز مؤمنان استکاند. و الله  مان آوردهیه اکسانی کامبر و یپ
ھا روایت از رسول  (جای بسی تعجب است که در کتب معتبر شیعه ده

وجود دارد که به صراحت مسلمانان را از  شوائمۀ اھل بیت صالله
 که ما بعضی از اند، ھا منع فرموده قبرپرستی و ساختن گنبد وبارگاه و زیارتگاه

 نماییم: ذکر میرا برای نمونه ھا  آن
 /صادق جعفر  ازعه) یل الشیه) و (وسایحضره الفقیتاب (من ال کدر 

 : است  شده نقل نیچن
 بر ای و نندیبنش آن بر ای بگزارند، نماز یقبر بر هکنیا از صامبریپ« 

ه کاند  نصارا را لعنت نموده ھود ویو  است  فرموده ینھ بسازند،  حیرض و بنا  آن
 .»مسجد ساختنداء را ینبقبور ا

 وسایل الشیعة، ۸۲۱من الیحضره الفقیه ، ۳/۲۲۸روع الکافی و در ف
زیارت قبور و  ۀابن مھران روایت است که گفت: دربار. از سماعة ۲/۸۸۷

پرسیدم ایشان فرمود: زیارت قبور  /ساختن مسجد بر آن از جعفر صادق
 اشکالی ندارد، اما در کنار قبر مسجد ساخته نشود.

 هکت است ی: روا/صادق جعفر از )من ال یحضره الفقیهدر (ھمچنین و 
 : دیفرما می

خته شود یا ریقبر گذاشته و  یخود قبر بر رو کر از خایه غک یزیھر چ«
  ».ندک یم ینیبر مرده سنگ



 ٤٣  نفس پرستی (خودپرستی)

 :/صادقجعفراز ) ۲/۸۶۴ وسائل الشیعة، ۳/۲۰۲الکافی و در (فروع 
  اند: فرموده ص رسول اللهه کت است یروا

خته یبر آن ر یگرید کرون آورده شده خایه از خود قبر بک یکجز خا«
 .»شودن

 نیرالمؤمنیاماز  )۲/۸۶۸ وسائل الشیعة، ۱/۱۳۵ من ال یحضره الفقیهدر (
ا یند که قبری را باز سازی کسی ک« اند: ه فرمودهکت است یروا سیعل

 .»نًا و بدون شک از اسالم خارج شده استیقیتمثالی بسازد 
ه کت است یروا /صادقجعفراز ) ۳/۶۲، ۲/۸۶۹ الشیعةوسائل در (و 

نه فرستاد و فرمود: یبه مد مرا صالله رسول«فرمود:  سیعل نیرالمؤمنیام
 .»نکدی ھموارش ین، و ھر قبری را دکدی نابود یرا د یسکر عھ

 /بن جعفر یاز عل )۲/۸۶۹ وسائل الشیعة، ۱/۲۱۷و در (االستبصار 
ا ساختن قبر و نشستن بر آن یدم: آیپرس :/اظمک یه از موسکت است یروا
 ز است؟ فرمود: یجا

 .»ستیز نیردن و گل کردن آن جاکساختن قبر و نشستن بر آن و گچ «
را دارند در قدم اول با کسانی  شتیمحبت اھل ب یه ادعاک یسانک اّما

 .)١ننددا می را امامان خود و ائمۀ اھل بیتھا  آن کنند که مخالفت می
بدانند که محبِت بدون اطاعت وپیروی ھرگز راه نجات  مسلمانان باید

 را ÷نیز ادعای محبت ابراھیم صنیست زیرا مشرکین زمان رسول الله
را داشتند و یھود نیز ÷ کردند و ھمچنان نصارا ادعای محبت عیسی می

دانستند اما وقتی که  می موسی و ھارون علیھما السالم خود را محبین
مه، بجز اندکی ناکام شدند و دروغشان آشکار شد لحظۀ امتحان فرا رسید ھ

                                                           
 .نییتر عبدالھادی حسکد نوشته:  ائمهدگاه یارت از دیز -۱
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کردند صادق نبودند. پس دانستیم که محبت ما مھم  می زیرا در آنچه ادعا
ما را دوست  أما الله ۀنیست بلکه مھم آنست که به سبب محبت صادقان

دارد مگر آنکه ملتزم به شریعت الھی و  نمی کسی را دوست أبدارد و الله
 پایبند به قوانین ربانی باشد. 



 

 

 بدعتی جدید

زیارت قبر به شکلی که امروزه در میان بعضی از مسلمانان و در نزد 
باشد عمل  می صشیعیان رواج دارد کًال خارج از شریعت محمد مصطفی

بین این ھا  آن باشد و آنھا، پائین ترین آن بدعت و باالترین آن شرک اکبر می
 دو معصیت سرگردانند، بین بدعت در دین و شرک به رب العالمین.

این سخن اشاره ایست کوتاه، تا برعاقالن آشکار گردد که چگونه زیارتی 
ارج از شریعت محمد گیرد خ می که امروزه بر قبور ائمه توسط شیعه انجام

 باشد. می صمصطفی
زنده بودند  صنخست باید گفت که دین الله در زمانی که رسول الله

شعایر دینی  ۀکامل شده است و ھر مسلمان واقعی یقین کامل دارد که ھم
کمال رسیده و چیزی از امور دین  ۀبه پای صدر زمان زندگی رسول الله

بر این نیز  أبه امت رساندند و اللهآن را  صباقی نمانده مگر اینکه ایشان
 اکمال مھر تأکید نھاد که:

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ لَُ�ُم   .]۳المائدة: [ ﴾دِيٗنا
ش را بر شما تمام نمودم یردم و نعمت خوکامل کنتان را برای شما یامروز د«

 ».دمین برای شما پسندی] د اسالم را [به عنوانو 

به وجود آید بدعت و  صپس ھر عبادتی که بعد از وفات رسول الله
ھا  دانند این ھمه مراقد و زیارتگاه می باشد و چنانکه ذکر شد و ھمه باطل می

و حتی در زمان  صو آداب زیارتی که امروز معمول است، در زمان رسول
است بلکه صدھا سال بعد از ایشان به وجود آمده نبوده  شأئمه اھل بیت
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 است.
ھا و ساختن قبر و بارگاه برای ھیچ یک از اھل بیت و  و زیارت زیارتگاه 

 و تابعین ثابت نیست و آنچه در این مورد ساخته و بافته شده و به شصحابه
باشد. زیرا چگونه  نسبت داده شده بجز افتراء و دروغ چیزی نمیھا  آن
و اھل بیت مکرم ایشان که  صباور کرد که اوالد رسول اللهتوان  می

را  صبروند و نافرمانی رسول الله أدعوتگران حق بودند، به راه غیر الله
 بکنند!؟

حقیقت آنست که نخستین کسانی که تعظیم قبور و ساختن بارگاه ھا را 
در قرن بودند که بعد از اشغال بغداد ») ایران«رواج دادند آل بویه (از فارس 

نیز فاطمی ھا و ھا  آن ھجری این بدعت را پایه گذاری نمودند و بعد از ۴
رفته و طقوس و راه و روش و فرھنگ ھا  آن باآلخره صفوی ھا به نقش قدم

مسحیت که از شرق اروپا وارد کرده  ۀمجوسیت را با کفریات تحریف شد
مردم عوام  بودند رنگ و بوی اسالمی داده و به نام محبت اھل بیت در دل

 .١جا دادند
وجالب است بدانید که ھر آنچه از بدعت و کفر و شرک در ادیان قبل از 
اسالم وجود دارد بعد از وفات پیامبرانشان روی داده است. بطور مثال اگر 

امروز به میان نصارا برگردد و این ھمه کفر و شرک را در  ÷عیسی
ھمان پیروان ھا  این کند که یکلیساھای نصارا (مسیحی ھا) ببیند، آیا باور م

پرستش صلیب را دیده بود؟  ÷که بر او نازل شده بود!؟ آیا عیسیاند  انجیل
 کنند به صلیب کشیده شده بود؟ که مسیحیان ادعا می آیا طوری
 ھرگز!

این ھمه زیارت و مرقد و بارگاه را دیده بود؟ آیا به  سھمچنین آیا حسین

                                                           
 دکتر شریعتی در کتاب تشیع علوی وتشیع صفوی مفصًال در این باره نوشته است. -۱



 ٤٧  بدعتی جدید

در مناسبت ھای مختلف مانند عاشورا و  زیارت و طواف قبری رفته بود؟ آیا
صفر وشعبان ورجب و ربیع األول به سر وصورت خود زده بود؟ آیا به خاطر 

عزاداری و سینه زنی و  صو وفات جدش رسول الله سشھادت پدرش علی
زنجیرزنی کرده بود؟ آیا بر سر قبر پدر و جد ومادرش گنبدی و زیارتی 

 صدعوت نموده بود؟ آیا پیامبرھا  آن زیارتساخته بود؟ آیا یاران خود را به 
و یا  سسید الشھدا حمزه پدر و مادر و یا کاکایشان (عمویشان) بر سر قبر

رفتند؟ ھا  آن گنبد و قبه و زیارتی ساختند؟ آیا به طواف شدیگر اصحابشان
گنبد و بارگاھی ساخته و به  لآیا بر سر قبر ھمسر مھربانشان خدیجه

وعبدالله و ابراھیم و رقیه و زینب  زیارت آن رفتند؟ آیا قبر فرزندانشان قاسم
 را زیارتگاه و محل نذر و نیاز ساختند؟  شو ام کلثوم

 اند. این اعمال را انجام نداده صرسول الله وھرگز! ھرگز!
فر صادق و آیا علی و حسن و حسین و زین العابدین و محمد باقر و جع

 این اعمال را انجام داده بودند؟ شدیگران موسی کاظم و
 ھمه قبر و زیارت چرا بعد از ایشان ساخته شد؟  پس این 

شاید کسی بگوید این امری است مستحب و ما اھل بیت را دوست داریم 
گوییم که آیا  میھا  آن است!! بهھا  آن و این اعمال ما به سبب محبت به

با چیز دیگری تباه شدند؟  ÷بجز محبت عیسی نصاری (مسیحیان)
را از مقام بندگی به مقام خدائی کشاندند و از  ÷محبتی که با آن عیسی

قیود عقل وشرع خارج شده به دام کفر و شرک گرفتار گشتند. اینگونه 
 .اعمال محبت نه بلکه جھالت وحماقت است

 فرماید: شعر جالبی دارد که می /(امام شافعی

ــــه هــــرُ ظت وأنــــتَ  اإللــــهَ  تعيصــــ بَّ  حُ
 

 بــــــديعُ  القيــــــاسِ  يف حمــــــالٌ  هــــــذا 
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تـــــهُ  صــــادقاً   حبُّــــكَ  كــــانول  ألطعَ
 

ــــــبُّ  ملــــــن املحــــــبَّ  إِن  ِ ــــــعُ  حيُ  مطي
 

 کنی و تظاھر به محبـش داری نـافرمانی الله را می
 این کار در قیاس انسان دانا قطعًا محال است

 کردی می بود حتمًا از او اطاعت می اگر محبت تو راست
 کند) زیرا که ُمِحب از کسی که با او ُمَحبت دارد فرمانبرداری می

 
 



 

 

 زیارت شرعی و زیارت غیر شرعی

در شروع این رساله گفتیم که زیارت قبور در شروع اسالم ممنوع و 
 به آن اجازه دادند، ھنگامی که فرمودند: صسپس رسول الله

ُقبُورِ  ِزَ�اَرةِ  َ�نْ  َ�َهيْتُُ�مْ «
ْ
 ]۲۳۰۵ح مسلم ی[صح .»فَُزوُروَها ال

 . »را زیارت نمائیدھا  آن شما را از زیارت قبرھا منع کرده بودم اکنون«
 د:فرمودن صامبریودر روایت دیگری آمده است: که پ

فزوروها فإن فيها عربة، والتقولوا ما (إ� نهيت�م عن ز�ارة القبور 
 .١�سخط الرب)

گویم: به  من قبًال شما را از زیارت قبور نھی کرده بودم ولی االن می«
زیارت قبور بروید چون در آن عبرت است و چیزی نگویید که خشم الله را 

 ».برانگیزد
این بود که با علم و  صوسبب این نھی سپس اجازه دادن رسول الله

نصیبشان کرده بود خواستند که این مرض را بکلی از  أکه الله معرفتی
 نیز دور کنند. شجامعه نابود کرده وآنرا از قلب اصحاب کرام

نخست تعلقی را که نسبت به قبور در دل مردم بود را با نھی کلی دور 
قبل  ۀانواع مظاھر شرکی که در جامع ۀساختند و بعد از ریشه کن شدن ھم

از اسالم وجود داشت و پاک شدن قلوب مسلمین از محبت و تعلق به قبور، 
اجازه دادند و بر دوری آن را  دوباره با تقید و پایبندی به آداب و طرق شرعی

 از شرک و بدعت و رسومات جاھلی تأکید ورزیدند.

                                                           
 ).۷۷/۴)، ھق (۷۷/۴)، ھق (۳۷۴/۱]، کم (۱۷۹ح : [الجنائز یصح -۱
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کردند و  می رفتند به مرده ھا سالم می به زیارت قبرستان صرسول الله
 نمودند چنانکه در حدیث شریف آمده است: می دعاھا  آن در حق

�ََّها لاَع�َِشةَ  َ�نْ «
َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَالَْت  �  رَُسولِ  ِمنْ  يَلْلَتَُها اَكنَ  لُكََّما صا�َّ

 ِ   اللَّيْلِ  آِخرِ  ِمنْ  َ�ُْرجُ  صا�َّ
َ

َِقيعِ  إىِل َالمُ « :َ�يَُقوُل  ابلْ  قَْومٍ  َدارَ  َعلَيُْ�مْ  السَّ
تَاُ�مْ  ُمْؤِمِن�َ 

َ
لُونَ  َغًدا تُوَعُدونَ  َما َوأ ُ  َشاءَ  إِنْ  َو�ِنَّا ُمؤَجَّ  الَِحُقونَ  بُِ�مْ  ا�َّ

ْهلِ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ 
َ
َغْرقَدِ  بَِقيعِ  أل

ْ
 .ح مسلم]یصح[ »ال

رسول  اند: روایت شده که فرموده لاز أم المؤمنین عایشۀ صدیقه«
 رفتند و می آخر شب به قبرستان بقیع بود در می ھرگاه نوبت ایشان صالله
فرمودند: ای جمع مؤمنان سالم بر شما، آنچه به شما وعده داده شد نزد  می

شاء الله به شما ملحق خواھیم  شما آمد، و تا فردایی مھلت داده شده و ما ان
 .»شد الھی اھل بقیع غرقد را بیامرز

 شده است.ثابت  صاین ھمان زیارت شرعی است که از رسول الله و
دھیم برایشان دعا  می رویم و به اھل قبرستان سالم می ما به زیارت قبر

 افتیم. می خواھیم و در آنجا به یاد آخرت نمی چیزیھا  آن کنیم ولی از می
 پس در زیارت قبور سه مسأله وجود دارد:

 ھا. سالم به مرده -۱
 ھا. دعا برای آن -۲
 به یاد آخرت افتادن. -۳

انجام گیرد شرک و بدعت و خارج از شریعت ھا  این و ھر آنچه غیر از
 باشد. می صمحمد

ممنوع و در شریعت اسالم حرام است ھا  آن اموری که انجام دادن
 باشد: مختصرًا از قرار ذیل می

 سفر به قصد زیارت قبر. -۱
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اعتقاد به اینکه زیارت قبری از قبر دیگری فرق دارد و برای فالن  -۲
 قبری فضیلت خاصی است.

 و بارگاه ساختن بر قبور. گنبد -۳
 ھا. به دعا خواستن مرده و گریه و زاری نزد آن -۴
 ھا. استغاثه و نذر کردن برای آن -۵
 طواف به گرد قبر. -۶
 نماز خواندن بر قبرھا و یا در کنار قبرھا. -۷
 خواندن زیارتنامه -۸
 بستن نخ ویا پارچه ای بر قبر و یا پنجره ھای زیارت -۹

و دیگر خزعبالت و ھا  آن نمودنبوسیدن در و دیوار قبر و لمس  -۱۰
خرافاتی که ذکر آن این رساله را طوالنی میکند، ھمه بدعت وشرک 

 بریم. می پناه أرود که از شر آن به الله می اکبر به حساب
 فرماید: می أ(الله

ا تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ﴿ رََءۡ�ُتم مَّ
َ
ِ قُۡل أ ْ ِمَن  ٱ�َّ ُروِ� َماَذا َخلَُقوا

َ
�ِض أ

َ
ۡم  ٱۡ�

َ
أ

ٞك ِ�  َ�َٰ�ِٰت� لَُهۡم ِ�ۡ َ�َٰر�ٖ ّمِۡن ِعۡلٍ� إِن  ٱۡ�تُوِ�  ٱلسَّ
َ
ۡو أ

َ
ٓ أ بِِ�َ�ٰٖب ّمِن َ�ۡبِل َ�َٰذا

 .]۴األحقاف: [ ﴾٤ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
 و( دیخوان یم ادیفر  به الله جز  به  هک  یزیچ  ۀدربار دیا ردهک  دّقت ایآ: بگو«

 اصالً  ای اند؟ ردهک  خلق را  نیزم از  یزیچ  چه د،یدھ نشان  من  به ؟)دینک یم  عبادت
  نیا از  شیپ  یتابک اند؟ داشته یتکمشار ھا آسمان ) چرخش و  گردش و  خلقت( در

 .!»دییگو یم راست اگر دیاوریب  من  یبرا  یعلم اثر  یک ای)  قرآن(
 قرار نیزم و ھا آسمان در هک ییزھایچ تمام و ستا یتعال او تنھا ، کمال
 :رسانند نمی سکبه  یارت نفع و ضرریو قبر و ز ندیاو کمل دارند،
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ِ ُمۡلُك ﴿ َ�َٰ�ٰتِ َوِ�َّ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ُ وَ  ٱۡ� ءٖ قَِديٌر  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ آل عمران: [ ﴾١٨٩َ�َ

۱۸۹[. 
 ».وزمین فقط از الله است و الله بر ھمه چیز توانا است ھا آسمان پادشاھی«

 : است موجودات ۀھم رازق و ندارد، یکیشر دادن  یو روز رزق در یاو تعال

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا ِ َعلَۡيُ�ۡمۚ َهۡل مِۡن َ�ٰلٍِق َ�ۡ�ُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

َمآءِ يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
ٰ تُۡؤفَُكوَن  ٱۡ� َّ�

َ
 .]۳فاطر: [ ﴾٣َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ فَ�

 ، الّله جز ایآ. دیشو ادآوری ، فرموده عطا شما  به الله  هک را  ینعمت!  مردم یا«
 وجود  یالھ او جز برساند؟ یروز نیزم و آسمان از را شما هک دارد وجود یگرید خالق
 ! ؟»دیشو یم گمراه و منحرف چگونه ، حال نیا با پس. ندارد
 :ندارد وجود یگرید مکحا و یول رّب، ،یتعال او از ریغ

﴿ َ�ۡ�َ
َ
ِ قُۡل أ ُِذ َوِ�ّٗا فَاِطرِ  ٱ�َّ َّ�

َ
َ�َٰ�ٰتِ � �ِض وَ  ٱلسَّ

َ
َوُهَو ُ�ۡطعُِم َوَ� ُ�ۡطَعُمۗ  ٱۡ�

ۡسلََمۖ َوَ� تَُ�وَ�نَّ مَِن 
َ
َل َمۡن أ وَّ

َ
ُ�وَن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ  ﴾١٤ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ قُۡل إِّ�ِ

 .]۱۴األنعام: [
 ۀنندیآفر او هک یحال در ، رمیبرگ خود اوری و سرپرست الله را از ریغ ایآبگو! «

شود بگو به من امر کرده  نمی دھد و رزق داده می واو رزق  است نیزم و ھا آسمان
شده است که نخستین مسلمان باشم و فرموده شد به من که نباش از جملۀ 

 ».مشرکین

َ إِنَّ ﴿ نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ
َ
 .]۷۴النحل: [ ﴾٧٤َ�ۡعلَُم َوأ

 ».دیدان ینم شما و داند یم الله«
در آن  یارت دخالتیز و قبر و گرداند یم  زنده و راندیم یم  هک اوست تنھا
 ندارند:

﴿ ُ ِي ٱ�َّ َخلََقُ�ۡم ُ�مَّ َرزَقَُ�ۡم ُ�مَّ يُِميُتُ�ۡم ُ�مَّ ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ َهۡل ِمن  ٱ�َّ
� ُسۡبَ�َٰنهُ  ءٖ ن َ�ۡفَعُل ِمن َ�ٰلُِ�م ّمِن َ�ۡ َ�ٓ�ُِ�م مَّ ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥُ�َ َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
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 .]۴۰الروم: [ ﴾٤٠
 بعد.  است دهیبخش یروز شما به  سپس ، دهیآفر را شما هک است الله ذاتی «
 و اءکشر  انیم در ایآ. گرداند یم  تانۀزند  دوباره  سپس و راندیم یم را شما

 از برتر و دورتر الله دھد؟ انجام را ارھاک  نیا از  یزیچ  هک  ھست  یسک  معبودانتان
 ».شوند  قائل  یکشر  شیبرا  هک  است  نیا

 یحت ندک ینم اجابت و شنود ینم را ادھایفر و دعاھا ،أالله جز سک چیھ
 :!یول امام و

ن ُ�ِيُب ﴿ مَّ
َ
وٓءَ إِذَا َدَ�هُ َو�َۡ�ِشُف  ٱلُۡمۡضَطرَّ أ َوَ�ۡجَعلُُ�ۡم ُخلََفآَء  ٱلسُّ

�ِض� 
َ
َع  ٱۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ أ ُروَن  ٱ�َّ ا تََذكَّ  .]۶۲النمل: [ ﴾٦٢قَلِيٗ� مَّ

 و بال و رسد یم  درمانده و مضطّر  ادیفر به  هک ست یک پرسیم می نه بلکه«
 را) ھا انسان( شما و بطلبد،  کمک  به را او  گاه ھر ند،ک یم  برطرف را یگرفتار
 ؟ واقعًا شما بسیار کم پنداستالله  با  یگرید معبود ایآ سازد؟ یم  نیزم در  نیجانش

 .!»گیرید می

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱۡ�َقُّ ُهَو  ٱ�َّ

َ
نَّ  ٱۡلَ�ِٰطُل َوأ

َ
َ َوأ ُهَو  ٱ�َّ

 .]۳۰لقمان: [ ﴾٣٠ ٱلَۡكبِ�ُ  ٱۡلَعِ�ُّ 
 او از ریغ هک آنچه ھر و است حق الله فقط هک است خاطر نیبد نیا«

 ».تنھا الله بلند مرتبه و بزرگوار است و ھستند باطل خوانند، یم
 :ارتیز نه قبر و  ستالله ا فقط دھنده پناه

﴿ ِ ءٖ َوُهَو ُ�ُِ� َوَ� ُ�َاُر َعلَۡيهِ إِن ُكنُتۡم  ۦقُۡل َمۢن �َِيِده ۡ�َ ِ
َملَُكوُت ُ�ّ

ٰ �ُۡسَحُروَن  ٨٨َ�ۡعلَُموَن  َّ�
َ
ِۚ قُۡل فَ�  .]۸۹-۸۸المؤمنون: [ ﴾٨٩َسيَُقولُوَن ِ�َّ

 و دھد پناه)  ھمه به(  او و دارد دست در را زیچ ھمه پادشاھی   یسک  چه: بگو«
گاھیدیفھم اگر ،داد پناه او)  عذاب( از)  توان ینم ھم( را یسک  : گفت خواھند ؟ده و آ

شوید ودستخوش  خورید و سحر می می پس چگونه فریب  استالله  آِن  ازفقط 
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 ».گردید افسون شیطان می
م وسنت رسول یرکار از قرآن کل روشن و آشین ھمه دالیاما با وجود ا

قبر پرستی و طلب کمک نمودن از مرده  یبه سو یباز ھم عده ا صرمکا
کنند و نه گوش شنوایی  ھا مشغولند نه دلیل وبرھان را قبول می ھا و زیارتگاه

 برای شنیدن سخن حق دارند 
از  یا عدهپیشبینی نموده بودند که  صجالب است بدانید که رسول الله

 د.یھا را خواھند پرست بتطان پیروی نموده یاز ش، گمراه شده ن امتیا
مرتد  صبعد از وفات رسول الله ھا تازه مسلماناز  یاریم بسیدیه دکچنان

 یحرف شنو یعنیطان یآوردند. و عبادت ش یطان رویشدند و به عبادت ش
  د:یفرما یه مک، چنانأاللهن یاز د یگردان یاز او و رو

ن �َّ َ�ۡعُبُدواْ ﴿
َ
ۡ�َهۡد إَِ�ُۡ�ۡم َ�ٰبَِ�ٓ َءاَدَم أ

َ
لَۡم أ

َ
ۡيَ�َٰنۖ ۞� لَُ�ۡم َعُدّوٞ  ۥإِنَّهُ  ٱلشَّ

بِٞ�   .]۶۰یس: [ ﴾٦٠مُّ
آیا حکم نفرستاده بودیم بسوی شما ای اوالد آدم که مپرستید شیطان را که «

 ».وی دشمن آشکار شماست

 کو تر أاللهدن به یورز کشر ،یعنیطان و از دستوراتش یاز ش یرویپ
 )شوند. یطان محسوب میش ھمه جزو عبادتھا  این اب گناه کهکارت مان ویا

بر اساس مذھب  رسیم که زیارت قبور که امروزه می پس به این نتیجه
گیرد باطِل آشکار و بدعتی  می شیعه و دیگر فرقه ھا و افراد گمراه انجام

باشد زیرا ھیچگونه اصلی در شریعت وحتی در اصول  گمراه کننده می
ن کریم و سنت معتقدات مذھب خودشان ھم ندارد و ھمچنین در قرآ

 شود. نیز یافت نمی صنبوی
 کنیم که: دعا می در پایان

 دور بگردان و اطاعت ود یما را از تمام موانع توح یاسالمامت ! بارالھا
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و اھل  صو پیروی و محبت رسول اکرم أمحبت و ایمان کامل به الله
و  ھا دورتکمان را از تمام یھا و دل را نصیبمان نما، شصحابۀ کرام بیت و

دن یرسه چه بسا مانع ک ییو زنگارھاھا  ھا و عداوت ھا و بغض بدعت و کشر
لۀ پیروی از قرآن کریم یرا بوس یو امت اسالم ،گردان کده پایگرد به الله

 بارالھا!. بگردان و با عزت و توانا یقو یامت صو سنت رسول الله

نَزۡلَت وَ ﴿
َ
ِٰهِدينَ َمَع  ٱۡ�ُتۡبَنافَ  ٱلرَُّسوَل  ٱ�َّبَۡعَناَر�ََّنآ َءاَمنَّا بَِمآ أ آل [ ﴾٥٣ ٱل�َّ

 .]۵۳عمران: 
ای و از فرستاده (تو) تبعیت  پروردگارا ایمان آوردیم به آنچه فرو فرستاده«

 »ورزیدیم پس ما را با گواھان (بر تبلیغ رسول) بنویس.

َر�ََّنآ إِنََّك َمن  ١٩١ ارِ ٱ�َّ َر�ََّنا َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ﴿
ۡخَزۡ�َتهُ  ٱ�َّارَ تُۡدِخِل 

َ
نَصارٖ  ۥۖ َ�َقۡد أ

َ
ٰلِِمَ� مِۡن أ َنا َسِمۡعنَا  ١٩٢َوَما لِل�َّ ٓ إِ�َّ �ََّنا رَّ

ۡن َءامُِنواْ بَِرّ�ُِ�ۡم َ� 
َ
يَ�ِٰن أ ۡر َ�َا ُذنُوَ�َنا َوَ�ّفِ  ٱۡغفِرۡ اَمنَّاۚ َر�ََّنا فَ  َٔ ُمَنادِٗيا ُ�َنادِي لِۡ�ِ

َنا َمَع  َٔ َ�نَّا َسّ�ِ  بَۡرارِ اتَِنا َوتَوَ�َّ
َ
ٰ رُُسلَِك َوَ�  ١٩٣ ٱۡ� َر�ََّنا َوَءاتَِنا َما وََعد�َّنَا َ�َ

 .]۱۹۴-۱۹۱۱آل عمران: [ ﴾١٩٤ ٱلِۡميَعادَ إِنََّك َ� ُ�ۡلُِف  ٱلۡقَِ�َٰمةِ� ُ�ۡزِنَا يَۡوَم 
منّزھی پس ما را از عذاب  پروردگارا این جھان را به باطل خلق نفرمودی تو«

ای و  آتش حفظ فرما. پروردگارا محققا کسی را که داخل آتش کنی خوارش کرده
ای به سوی ایمان  برای ستمگران یاورانی نیست. پروردگارا ما شنیدیم که نداکننده

کرد که به پروردگارتان ایمان آورید و ما ایمان آوردیم، پروردگارا برای ما  ندا می
ھای ما را جبران نما و ما را با نیکان بمیران. پروردگارا  را بیامرز و بدی گناھان ما

دادی بر پیمبرانت ما را عطا فرما و روز قیامت ما را خوار مکن به   آنچه به ما وعده
 ن.یآم ».کنی راستی که تو وعده را تخّلف نمی



 زیارت قبر از دیدگاه قرآن  ٥٦

وحبيبنا حممد وعىل وآخر دعوانا أن احلـمد هللا رب العلمني وصىل اهللا عىل سيدنا 

 .آله وصحبه وسلم
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