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 مقدمه

دَ هللاِِّ نحمدهُ ونستعينهُ ونستغفرهُ ونعوذ باهللاِ من رشور أنفس إنَّ  ومن  اناحلَمْ

ن ال أشهد أدي له، وها سيّئاتِ أعاملنا، من هيده اهللاُ فال مضلَّ له ومن يضلل فال

ىلَّ له شهد أنَّ حممداً عبدهُ ورسوأرشيك له و ال اهللاُ وحده الإإله   اهللاُ عليه وعىل صَ

  .آلِه وأصحابهِ وسلّم تسليامً كثرياً 

 ).یامام بخار تیروا( »� اَُص�ِّ وصلّوا َكَما رأيتُمُ « اند: فرموده صهرسول الل
  .»نماز خواندم د منیدیه دک ید ھمانطورینماز بخوان« یعنی

، یه ھر عبادتکخواسته  صه رسول خداکم یفھم یث میاز مفھوم حد
باشد، مطابق سنت او باشد.  ه قصد قربت به خداوندک یا ھر عبادتیخواه نماز 

ز به یرده ما نکعبادات اتخاذ  یدر تمام صه رسول خداکرا  یآن روش
م، تا عبادت ما یار ببرکعبادات ب یروش او را در تمام ،ت از آن حضرتیتبع

خدا باشد  یه فقط براکاست  یعبادت، خالص عبادتح باشد، (یصح خالص و
 ه بر اساس سنت باشد). کاست  یح عبادتیصح عبادت و

 د: یفرما می صادباز رسول خ

من  :يا رسول اهللا؟ قال ومن يأىب :ّال من أيب، قالواإ ةلك�م يدخل اجلنّ «
ھمه « یعنی .)یت امام بخاریروا(. »ىبومن عصا� فقد أ ةأطاع� دخل اجلنَّ 

رسول  یا (اصحاب) ورزد،گفتند: یابا م هک یسکد، مگر یرو یشما به جنت م
رود  یم رده به جّنتک یرویه مرا پک یسک :ورزد؟ فرمود یابا م یسکچه  خدا

 . »نموده است )یگردان یرده ابا (روک(اعراض)  یه مرا نافرمانک یسکو 



 زیارات مسنون   ٢

 

 افته است ویت یه ھداکاوست  ند،کاز رسول خدا اطاعت  یسکپس ھر 
ست یه راه مؤمنان نکش گرفته یرا در پ ینار گذارد؛ راھکسنت او را ھرکس 

س دوست دارد و او را به دوزخ که آن کبرد  یم ییس را به جاکو خدا آن 
  است. یار بدیگاه بسیاندازد و جا یم

 صاز مسلمانان از راه و روش (سنت) رسول خدا یم بعضینیب یامروزه م
 یرا ط یه راھکنیا اینند و ک یو دارند سنت او را فراموش ماند  افتادهدور 

و از صواب اند  ز به خطا رفتهینان نیست ایخدا ن رسول ه به روشکنند ک یم
اده و از یخود پ یان را در زندگیحیان و مسیھودیه روش کنیا ایگردند،  یدور م

ن یمؤمنرسول خدا  ،دھند یح میا فرھنگ غرب را ترجی، نندک یم یرویپ آنان
 د: یفرما یرده و مکو منع  یان نھیحیان و مسیھودی هاز مشابھت برا 

ت یروا( ».ىُهوا بايلهود وال بانلَّصار�ََشبَّ  لَيَْس ِمنّا َمْن �ََشبََّه بَِغْ�نا، الَ «
 . )یترمذ
ھود و یست، از یند، از ما نکد یر مسلمانان تقلیه از غک یسک« :یعنی
 . »دینکد نیان) تقلیحی(مس ینصار

 . )ت ابوداودیروا( »بَِقوٍم َ�ُهَو ِمنُْهمْ  هَ َوَمْن �ََشبَّ « اند: هفرمود صباز رسول خدا
 ». ھاست سازد از آن یه به قومیه خود را شبک یسک« :یعنی

از مسلمانان  یا ه عدهکارھا طلب از مرده و مردگان است کن یاز ھم یکی
ا قبرستان انجام یارت و یان ھنگام رفتن به زیحیان و مسیھودید از یبه تقل

ده یثابت گرد شرامکفرموده و نه از صحابه  صرسول خداه نه کدھند  یم
ان را یحیان و مسیھودیروش ا ندانسته یدانسته و  از مسلمانان یاست بعض

م یردک یسع له)ساجستار (رن یدھند؛ ما در ا یح میبر روش رسول خدا ترج
و  ص رسول خدا ه از قرآن و سنتکارت، آنچه یقه و روش زیدر خصوص طر

استخراج و است؛  ث نگاشته شدهیتب حدکه در کاو  ی حهیره صحیاز س
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م تا عموم یین نمایو ھوس تدو یو بدور از ھو یچ غرض ورزیبدون ھ
صورت انجام دھند،  ناارت را دارند بدیه قصد زکبرادران و خواھران مسلمان 

تا خداوند متعال وعده خود را به آنان راست گرداند و اگر از روش و سنت 
 د خداوند گرفتاریشود و به وع ینند، وعده خداوند محقق نمک یدورامبر یپ

ونْ « ۀو ما از زمر شوند می ُ ارسِ مُ اخلْ  بود.  میخواھ »هُ

 ان تمکیصـــادق رجب
 ۱۳۸۳برابر با آبان ماه  یقمر یھجر ۱۴۲۵رمضان 



 
 ارت قبوریمقصد از ز

گر از دوستان، ید یسانکا یارت قبور مردگان خود، یقصد ز یسکچنانچه 
ارت قبور براساس یو روش ز هقیند طرید ببیدارد، با ا صالحان رایان و یآشنا

 .چگونه است؟! صامبریقرآن و سنت پ
ا نه، یارت دارد یا اجازه زیه آکد ید تأمل نمایارت را نموده، بایاگر قصد ز
و صحابه  صامبریپ ند روشیاحسن آن چگونه است؟ بب هقیاگر دارد، طر

 یسکموقع رفتن برسر قبر  تا بداند ،است ق بودهیچگونه و به چه طر شرامک
ا اجازه نشستن بر یا نه؟ آیا اجازه طواف دارد یند؟ آکارت یزآن را  چگونه

جزع و فزع  دیا بایچه است؟ آ ا نه؟ مقصد از رفتن بر سر قبریقبر دارد  یرو
ه بعد از مرگ به ک ید حاالت پس از مرگ و عذابیا بایرد، کاد) ی(داد و فر

 ییباکیه صبر و شکنیا ای ند،ک یآور ادید یآ یم یارکسراغ ھر انسان گناھ
شد و یاندید بیرا دارد، با یارت قبریقصد ز یسکچنانچه  نیبنابراند! کب

ند، تا کارت عمل یز و روش قهیطرمان ارت را بداند و بھیقه و روش زیطر
ان  ب او گرداند.یو پاداش آن را در آخرت نص یخداوند از بنده زائر راض

 .شاءالله!
ه از رسول کارت قبور را یح زیم، راه و روش درست و صحیردک یما سع

م، تا برادران و خواھران یینما ینجا گردآوریمانده در ا یبر جا صخدا
اموزند، یگران بیرده و به دکعمل  دانسته و بر آن یکبه  یکمسلمان آن را 

قبر  یبه رو د رویرود ابتدا با یم یارت بر سر قبریبه قصد ز یسکھرگاه 
در  یامام نووند. کر یخ یت دعایم یستاده سالم بفرستد و سپس برایا

د: امام ابوالحسن محمد بن محمد مرزوق یفرما ی) م٥/٣١١( المجموع
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د ید: نبایگو یم »الجنائز«تاب خود کن است، در یه از علما و محققک یزعفران
د: در طول یگوین مید آن را بوسه زد. ھمچنیرد و نباکقبر را با دست لمس 

 ھا، آن دن بر قبور و بوسه زدن بهیشکه دست کن بوده یخ، سنت ما ایتار
ھای  بدعت ن عامه مردم رواج دارد، شرعًا ازیه امروزه در بک یا بگونه

 ھرکس نیه از آن اجتناب شود بنابراک، بھتر است رود می ده به شماریوھکن
ستــاده سالم یاش ا نه و چھرهید، در برابر سیسالم گو یتیبر مخواھد  می
خود منتقل شده رو به قبله  یند از جاکدعا خواھد  می د و ھر گاهیگو

 .)١(شود
 است:  یتین باره روایدر ا
ه کداد،  یاد میاران خود یبه  صرمکامبر ایه: پکت است یروا سدهیاز بر

يَاِر ِمَن « ند:ین بگویچن ارت قبور رفتندیھرگاه به ز ْهَل ادلِّ
َ
َالُم َعلَيُْ�ْم أ السَّ

ُْن لَُ�ْم الُْمْؤِمِنَ� َوالُْمْسِلِمَ� َو�ِنَّا إِْن 
َ

ْ�تُْم نَلَا فََرٌط َو�
َ
ُ بُِ�ْم لَالَِحُقوَن أ

َشاَء ا�َّ
َعاِ�يَةَ 

ْ
َ نَلَا َولَُ�ُم ال ُل ا�َّ

َ
 .)٢(»َ�بٌَع فَنَْسأ

ن)، یار (سرزمین دین اکمؤمنان و مسلمانان سا یدرود بر شما ا«: یعنی
شروان ما یپش قراوالن و یم شما پیوندیپ یز ان شاءالله به شما میگمان ما نیب

خود و شما در  یبرا و از خداوند ،وستیم پیبه شما خواھ د و ما ھمیھست
 .)٣(»میامان بودن از عذاب را مسئلت دار

                                           
 .١٥٠ز، ص یام جناکبه نقل از اح -١
 .٢٣١٠١و امام احمد  ١٥٤٧، ابن ماجه  ٢٠٣٦و  ١٦٢٨ ی، نسائ٢١٤٦مسلم  -٢
 .١٠٨٩، ص  ٢، ج ةفقه السن -٣
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نار گورستان کاز  صرم کامبر ایه: پکت است یروا باز ابن عباس

ُقبُوِر، : «آورد و گفت یگذشت و بدانجا رو ینه میمد
ْ
ْهَل ال

َ
َالُم َعلَيُْ�ْم يَا أ السَّ

ثَرِ 
َ ْ
ُْن بِاأل

َ
ْ�تُْم َسلَُفنَا َو�

َ
ُ نَلَا َولَُ�ْم، أ  .)١(»َ�ْغِفُر ا�َّ

امرزد، شما یگورستان، خداوند ما و شما را ب یدرود بر شما اھال«: یعنی
 .)٢(»میشگامان ما بوده و ما به دنبال شما ھستیپ

امبر در حجره من یه پکه: ھرشب کت است یروا لشهیاز حضرت عا

َالُم « گفت: یرفت و م یع میآخر شب به گورستان بق صامبریبود. پ السَّ
 ُ لُوَن َو�ِنَّا إِْن َشاَء ا�َّ تَاُ�ْم َما تُوَعُدوَن َغًدا ُمؤَجَّ

َ
َعلَيُْ�ْم َداَر قَْوٍم ُمْؤِمِنَ� َوأ

َغْرقَدِ 
ْ
ْهِل بَِقيِع ال

َ
 . )٣(»بُِ�ْم الَِحُقوَن اللَُّهمَّ اْغِفْر أل

ه به شما وعده داده کخانه قوم مؤمنان آنچه  یدرود بر شما ا« :یعنی
گمان ما ھم یده است و بیبه شما رس کنیرسد ا یم ه فردا به شماکشده بود 

ع را یمردگان گورستان بقا م خداوندیشو یبه خواست خدا به شما ملحق م
 .)٤(»امرزیب

 زنان:  یارت برایاجازه ز
ارت قبرھا داده یبه زنان اجازه ز ھا، آن ه بر اساسکوجود دارد  یثیاحاد

 شده است. 

                                           
 .١٠٥٤ یترمذ -١
 .١٠٨٩، ص ٢ج  ،ةفقه السن -٢
 .٢٥٥٢٦و  ٢٤٨٥٥و  ٢٤٥٢٩و  ٩٤٤٧٩، امام احمد ٢٠٣٥ ی، نسائ٢١٤٤مسلم -٣
 .١٠٨٩، ص ٢ج  ،ةفقه السن -٤
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رُ�م ، فَُزوُروَْها فإنَّ ورِ بُ القُ  ةِ ز�ار نْ �م �َ نهيتُ  نُت كُ « ه:ملج از ها تَُذكِّ
 .)١(»َة...اآلخر

د) ینون (اجازه دارکا، مردک یم یارت قبور نھیاز ز شتریپشما را « :یعنی
 .»آورد یادتان میارت قبور آخرت را به یه ھمانا زک دینکارت یز قبور را

 رد. یگ یارت قبور، زنان را ھم در برمیز یدستور و اذن عام برا
ارت قبور چه یسؤال نمود به ھنگام ز )صامبری(از پ لشهیحضرت عا

 فرمود: بگو:  صامبریم؟ پییبگو

» ُ يَاِر ِمَن الُْمْؤِمِنَ� َوالُْمْسِلِمَ� َوَ�رَْحُم ا�َّ ْهِل ادلِّ
َ
َالُم ىلَعَ أ الُْمْستَْقِدِمَ� السَّ

ُ بَُ�ْم لالَِحُقونَ  ِخِر�َن َو�ِنَّا إِْن َشاَء ا�َّ
ْ
 .)٢(»ِمنَّا َوالُْمْستَأ

د، خداوند یار ھستین دین اکه ساک یسالم بر شما مؤمنان و مسلمانان«
د و ما به خواست خداوند به شما یندگان از ما رحم بفرمایبر گذشتگان و آ

 ».وستیم پیخواھ

  :مردان و زنان یبراارت یاجازه ز
ه ک« »، فَُزوُروَْهاورِ بُ القُ  ةِ ز�ار نْ �م �َ نهيتُ  نُت كُ « فرمود: صرسول خدا

ن بود یا یه علت نھک »دینکارت یپس آن را زام  ارت قبر باز داشتهیشما را از ز
افت و یاستقرار  یه اصول اسالمک یپرستش قبرھا، باز نگردد، پس وقت َدرِ ه ک

د یارت قبرستان رسینان نمود اجازه به زیرالله اطمیغم عبادت ینفوس بر تحر
نست یرا در بر دارد و آن ا یار خوبیده بسیارت فایه زکنست یز ایو علت تجو

ا یه دنکاست  یریپند پذ ی، براییویکآن سبب ن وآورد  یاد میبه  ه مرگ راک
                                           

امام   ،١٥٧١، ابن ماجه ٢٠٢٨ ی، نسائ٣٦٩٨داود  ی، اب١٠٥٥ی، ترمذ٢١٤٩مسلم  -١
 .٢٣١١٤و  ٢٣٠٧٨و  ٢٣٠٧٧احمد 

 .٢٥٩١٣، امام احمد ٢٠٣٣ ی، نسائ١٩٢٨، ابن ماجه ٣٢٣٧داود  ی، اب٢١٤٥مسلم  -٢



 زیارات مسنون   ٨

 

َالُم « ن دعا بخواندیاھل قبرستان چن ید برایرا بایمحل گذر است. ز السَّ
ُ بُِ�ْم لَالَِحُقوَن عَ  يَاِر ِمَن الُْمْؤِمِنَ� َوالُْمْسِلِمَ� َو�ِنَّا إِْن َشاَء ا�َّ ْهَل ادلِّ

َ
لَيُْ�ْم أ

َعاِ�يَةَ 
ْ
َ نَلَا َولَُ�ُم ال ُل ا�َّ

َ
ْهَل « :گرید یتیدر رواو  .)١(»�َْسأ

َ
َالُم َعلَيُْ�ْم يَا أ السَّ

ُ نَلَا  ُقبُوِر، َ�ْغِفُر ا�َّ
ْ
ثَرِ ال

َ ْ
ُْن بِاأل

َ
�ْتُْم َسلَُفنَا َو�

َ
 .)٢(»َولَُ�ْم، أ

                                           
 ٢٣١٠١، امام احمد ٢٠٣٦ ی، نسائ١٥٤٧، ابن ماجه ٢١٤٦ مسلم -١
 .٩٤، ٢، ج ةالله البالغ ةُحج، ١٠٥٤ یترمذ  -٢



 
 ردکد جزع و فزع یدر قبرستان نبا

را مشاھده  یزن صامبرینند: پک یت میو مسلم از انس روا یامام بخار

و صبر  یتقو » اَهللا واْصرِبِياتيِق  « ند فرمود:ک یم هیگر ینار قبرکه در کرد ک
 یبتیامبر خدا را نشناخته بود پاسخ داد، به تو مصیه پکداشته باش، زن 

زن گفته شد به  صامبریو بعد از رفتن پ ،ده استیبت من نرسیمانند مص
رد: شما کرفت و عرض  صامبریامبر خدا بودند، زن به منزل پیشان پیه اک

 فرمود:  صامبریرا نشناختم. پ

ُو� ةالّصدم ندَ إنّما الصرب عِ «
ْ

بت، یه در آغاز مصکھمان است  ،صبر« »اال
زن را از جزع و فزع منع  صامبر خدایه پکم ینیب ینجا میدر ا. »باشد

 . )١(ارت منع نفرمودیند اما او را از زک یم

  :اد (جزع و فزع)یو منع رسول الله از داد و فر ینه
ِ قالت:  لت است: عن عائشهیروا ا َجاَء رَُسوَل ا�َّ َ�تُْل ابِْن  صلَمَّ

 ِ ِ بِْن َرَواَحَة َجلََس رَُسوُل ا�َّ ىِب َطاِلٍب َوَ�بِْد ا�َّ
َ
ُ�ْعرَُف  صَحاِرثََة وََجْعَفِر بِْن أ

ُْزُن قَالَْت 
ْ
َاِب  :ِ�يِه احل

ْ
ْ�ُظُر ِمْن َصائِِر ابل

َ
نَا أ

َ
َاِب  -َوأ

ْ
تَاُه رَُجٌل َ�َقاَل  -َشقِّ ابل

َ
يَا  :فَأ

 ِ ْن يَْذَهَب َ�يَنَْهاُهنَّ فََذَهَب  !رَُسوَل ا�َّ
َ
َمَرُه أ

َ
إِنَّ �َِساَء َجْعَفٍر وََذَكَر بَُ�اَءُهنَّ فَأ

تَاُه 
َ
ْن يَْذَهَب َ�يَنَْهاُهنَّ فََذَهَب ُ�مَّ أ

َ
َمَرُه اثلَّاِ�يََة أ

َ
�َُّهنَّ لَْم يُِطْعنَُه فَأ

َ
تَاُه فََذَكَر �

َ
فَأ

                                           
،  ١٣٠٢ ین متفق است بخارین محدثیث بیت حدی. روا ١٢٤ح سنت ، ص یفھم صح -١

، امام احمد ١٥٦٥ ی، نسائ٩٨٨ ی، ترمذ٣١٢٤داود  ی، اب٢٠٢٤و  ٢٠٢٣مسلم 
 . ١٣٢٧٢و  ١٢٤٦٠و  ١٢٣١٩



 زیارات مسنون   ١٠

 

ِ  :َ�َقاَل  . قَالَْت  َوا�َّ ِ ِ  :لََقْد َغلَبْنَنَا يَا رَُسوَل ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 :قَاَل  صفََزَ�َمْت أ

َاِب « فَْواِهِهنَّ ِمَن الرتُّ
َ
  .)١(»اْذَهْب فَاْحُث ىِف أ

 د بن حارثه،یز ه خبر شھادتک ید: ھنگامیفرما یم لشهیعا«: یعنی
شان در ید ایرس صطالب و عبدالله بن رواحه به رسول الله یبأ جعفر بن

 لشهیان بود. عاینمااش  مسجد نشست و آثار غم و اندوه، از چھره
ه و ینزد رسول الله آمد و از گر یردم شخصکاف در، نگاه کمن از ش د:یگو یم
 رد تاکامر  به او صرسول الله، خبر داد س خانه جعفرھای  زن ان (ناله)غف

ه دوباره آمد کنگذشت  یریستن باز دارد آن شخص رفت اما دیرا از گرھا  آن
گر فرمود: یبار د صنند رسول اللهک یو گفت: آنان به حرف من گوش نم

رسول خدا!  ین. آن شخص رفت و بار سوم برگشت و گفت: اکآنان را منع 
 »زیبر ک: در دھانشان خاندفرمود صردند. رسول اللهکآنان بر ما غلبه 

 .)٢()یفتح البار ار بازدارکن یه شده است آنان را از اکبه ھر صورت  یعنی(

 :ستیه بر سر و صورت خود بزند، از ما نک یسک
ا َمْن لََطَم نَّ ليَس مِ «: صقاَل: قاَل انلَّيبُّ  سَ�ْن عبدا� روایت است:

ُد
ْ
ُيوَب، وَداع بدَ اخل

ْ
َاِهِليَّ  ىْعوَ وَد، وَشقَّ اجل

ْ
 .)٣(»ةِ اجل

 یسکرسول الله فرمود:  هکند ک یت میروا سعبدالله بن مسعود«: یعنی 
ند و سخن کبانش را پاره یت به سر و صورت خود بزند و گریه ھنگام مصک

 .)١(»ستیبر زبان آورد، از ما ن یجاھل

                                           
 .١٨٤٩ ی، نسائ ٣١٢٢داوود  ی، اب ٢٠٤٩، مسلم ١٢٩٥ یبخار -١
 .٣٧٦ص  ١ج  یح بخاریمختصر صح -٢
،  ١٥٨٤، ابن ماجه  ١٨٦٢، نسائي ١٠٠٠، ترمذي، ١٠٣، مسلم ١٢٩٨بخاري  -٣

 . ٤١١١مسنداحمد 



 ١١    در قبرستان نباید جزع و فزع کرد

دستور داد  لدر وقت وفات به حضرت زھرا صرمکحضرت رسول ا
ل و ین و با وکزان میبر سر و صورت خود نزن و موھا را آو ه بعد از وفات منک

 . )٢(نکنزن، و زن نوحه گر دعوت ماد یل فریعو

  :بتیندن مو هنگام مصکت یممنوع
يب ُموىَس عن «

َ
ةٍ أنه  سأ

َ
ُسُه يف َحْجِر اْمَرأ

ْ
وَِجَع وََجًعا َشديًدا َ�ُغيِش َعلَيِْه َوَرأ

نا بَِريٌء 
َ
فاَق قَاَل أ

َ
ا أ ْن يَُردَّ َعلَيْها َشيْئًا؛ فَلَمَّ

َ
ْهِلِه، فَلَْم �َْستَِطْع أ

َ
ْن بَرئَ ِمْن أ ِممَّ

اقَّةِ  صإِنَّ رَُسوَل اهللاِ  صرَُسوُل اهللاِ  اِلَقِة َوالشَّ
ْ
اِلَقِة َواحل  .)٣(»بَِرَئ ِمَن الصَّ

 یماریمار شد و از شدت بیه او بکت است یروا سیاز ابوموس« :یعنی
ھمسرش، قرار داشت و  یزانو یه سرش، روک یھوش گشت در حالیب

ه او را یگر ینتوانست جلو یابوموسرد. ک یه میبلند گر یھمسرش با صدا
ه رسول ک یسانکزارم از یه به ھوش آمد، گفت: من بک یرد. اما ھنگامیبگ

 رده است. ک یزاریبھا  آن از صخدا
نند ک یه میبلند گر یبت) با صدایه (ھنگام مصک یاز زنان صامبر خدایپ
اعالم َنند، ک یسرش را م یدھند و موھا ینند) مک ی(پاره م کبان چایو گر

  .)٤(») نمودیزاریو ب یبرائت (دور

  :ارتیدر ز یاده رویز
مرد و زن  یار براکن یآخرت است و ا یادآوری یارت گورستان برایز

 یباشند. گروھ یازمند نمین یادآورین یشتر از زنان بدیندارد و مردان ب یفرق

                                                                                           
 .٣٧٣ص  ١. ج  یح بخاریمختصر صح -١
 .٢١٤ص ، ٢، ج یافکتاب فروغ ک، به نقل از ٥٤ربال، ص کوار سشھ -٢
 ح.یزوائد اسناد صح یقال ف ١٥٨٥ابن ماجه  ١٨٦٥ی، نسائ١٢٩٦یامام بخار -٣
 .٣٧٥ص ، ١، جلد یح بخاریمختصر صح -٤



 زیارات مسنون   ١٢

 

و  کاندھا  آن ییباکیرا شیدانند ز یروه مکزنان م یارت گورستان را برایز
ت احمد و ابن ماجه و یھم به روا یثیو در حد .ار استیادشان بسیجزع و فر

ن بر زنان ینفر« یعنی »زّوارات القبورِ  اهللاُ  نَ عَ لَ « :آمده است یترمذجامع 
ث متوجه ین حدین در ایلعنت و نفر :گفته است ی. قرطب»ننده قبورکارت یز

غه مبالغه یص» زوارات« لمهکروند، چون  ارت قبوریه فراوان به زکاست  یزنان
 ییع حق شوھر و خودنماییه موجب تضکن جھت باشد ید بدیاست و شا

  ھا. این نند و امثالک یم یاد و زاریار فریگردد و بس یم
 یندارد، چون برا یالکن مطالب نباشد اشیه اگر اکشود  یگفته م یگاھ

 یقرطب هین توجیبا ا :گفته است یانکشو .و استیکاد مرگ نیمردان و زنان 
 .)١(رود یان میث از میتناقض ظاھر احاد

                                           
 .١٠٩٢، ص ٢جلد  فقه السنة، -١



 
و منع  یبر قبرها نه ،ردن بناکاز ساختن مسجد و درست 

 شده است

مساجد بر گورھا و روشن  یح بنایح و صریث صحیاحاد یبه مقتضا
  باشد. یحرام مھا  آن برردن شمع و چراغ ک

رم ک ی(درودخدا و فرشته گان براوباد) به حضرت عل صرمکرسول ا
 گفتند: یاج اسدیز به ابوھیشان نیالله وجھه دستور فرمودند: و ا

 أْ�َعثَُك ىلَعَ ما َ�َعثَِ� َعلَيه رَُسوُل اهللاِ «
َ

 َطَمستَُه  ج أال
َّ

 تََدَع تِمثَاًال إال
َ

اَْن ال
 َ�رْباً 

َ
َ�تُهَوال  َسوَّ

َّ
فاً إال  .)١(»ُمرْشِ

ه ھر کن یمرا برآن فرستاده، بفرستم و آن ا صامبریاتو را برآنچه پیآ«
 کباخا یدید یا ن ببر، و ھر قبر بلند شدهیاز بآن را  یدیرا د یا مجسمه

 یرو ییا بنایبشود،  یارکه قبر گچکنیاز ا صو رسول خدا .»)٢(نکسان یک
 فرمود:  یند نھیآن بنش یرو یسکا یآن ساخته بشود، 

  ورِ بُ القُ  صلّوا إىلتُ  ال«
َ

لْسوا عليها وال ِ
َ

قبرھا نماز  یبه سو«: یعنی  )٣(»جت

ِْلُسوا ىلع القبور وال «گر ید یتیو در روا .»دینیننشھا  آن ید و روینخوان
َ

 جت
َ

ال
 . )١(»تُصلوا إيلها

                                           
، امام احمد ١/٣٦٩م ک، حا٢٠٣٣ ی، نسائ٣٢١٨داوود  ی، اب١٠٥٠ ی، ترمذ٢١٣٢مسلم  -١

 ث َحَسْن است.یحد یحضرت عل ثیحد ٣/٦٢و  ٢/٨٦٩عة: ی، وسائل الش١٠٧٤و٧٤١
ن مرتفع و برجسته باشد یوجب از سطح زم یک ۀه قبور به اندازکن است یسنت ا -٢

 .١٥٧ز، ص یام جناکبه اح کر.
 .٧٦٢ ی، نسائ٢١٤٠مسلم  -٣



 زیارات مسنون   ١٤

 

به  و دردھند،  یه مردم قبرھا را معبود قرار مکاست  یا لهین وسیرا ایز
ن خود یل در دکن شینند، پس بدک یجا افراط میبھا  آن میتعظ آوردن یجا

ه آن کردند، ک نیچن تابکه اھل کخواھند آورد، ھمچنانبه وجود ف یتحر

َُذوا ُ�بُور  ىايلهود وانلّصار لََعَن اهللاُ « فرمود:ھا  آن نسبت به صحضرت ِاختَ
 
َ
  .)٢(»نبيائِِهْم َمساِجدَ أ

اء خود یه قبور انبکرا  یھود و نصاریند کن و لعنت ینفرخداوند « :یعنی
  .)٣(»را به صورت مسجد (پرستشگاه) در آوردند و آن را عبادتگاه ساختند

َ  هودَ قاتَل اُهللا ايل« باز رسول الله فرمودند:
َّ

  وا قبورَ ذُ اخت
َ
 .)٤(»نبيائِِهم َمساِجدَ أ

امبران یقبور په کھود و از (رحمت خدا) بدور باشند یمرگ بر « :یعنی
 . »خود را عبادتگاه و مسجد ساختند

به و یحب ام، هکاند  ردهکت یروا لشهیو مسلم از حضرت عا یامام بخار
ده و در یه آن را در حبشه دکسخن گفتند  ییسایلکاز  صامبریپ سلمه بر ام

وئَلَِك إَِذا اَكَن ِ�يِهُم « گفت: صامبریزده شده بود. پ یریآن تصاو
ُ
الرَُّجُل إِنَّ أ

اُر  وئَلَِك رِشَ
ُ
َوَر، فَأ ُروا ِ�يِه تِلَْك الصُّ اِلُح َ�َماَت َ�نَْوا ىلَعَ َ�رْبِهِ َمْسِجًدا، وََصوَّ الصَّ

ِقيَاَمةِ 
ْ
ِ يَْوَم ال َلِْق ِعنَْد ا�َّ

ْ
 .)٥(»اخل

مرد بر قبر او  یانشان میدر م یگمان آنان ھرگاه مرد صالح یب« :یعنی
 ،دندیشک یم ر را در آنجاینگونه تصاویساختند و ا یم یمسجد و عبادتگاھ

                                                                                           
 .١٠٥٢ ی، ترمذ٣٢٢٩داود  ی، اب٢١٣٩مسلم  -١
 .٨٧٩٦، مسند احمد ١٠٧٣و  ١٠٧١، مسلم ١٣٩٠ یبخار -٢
 . ٩١، ص  ٢ج  ،ةالله البالغ ةحج  -٣
و  ٩٨٥٧و  ٧٨٣٦و  ٧٨٣١، مسند احمد ٣٢٢٧داود  ی، اب١٠٧٢، مسلم ٤٣٧ یبخار -٤

 .١٠٧٢٠و  ٩١٥٥
  .٢٤٣٠٦، مسند احمد ٧٠٠ ی، نسائ١٠٦٨، مسلم ٣٨٧٨و  ١٣٤١و  ٤٣٤و  ٤٢٧ یبخار -٥



 ١٥    …و منع کردن بنا، بر قبرها نهی از ساختن مسجد و درست

 یتاب المغنک. صاحب »ن مردم ھستندیامت نزد خداوند بدترینان روز قیا
را یز ،ه قبور را به صورت عبادتگاه و مسجد درآوردکست یز نیگفته است: جا

 والُمتَِّخذاِت َعلَيْهنِّ  )١(اراِت القبورلََعَن اُهللا َزوَّ « گفته است: صامبریپ
جُ  ارت قبور یه به زکرا  یند زنانکخداوند لعنت «: یعنی .)٢(»املساجد والرسُّ

  ».نندک یروند و آنجا را عبادتگاه ساخته و شمع و چراغ روشن م یم

نَ اهللاُ« یبه جا یدر متن سنن نسائ یامام نسائ عَ ولُ اهللاِ« »لَ سُ ن رَ آورده  »لَعَ
 .ردک ین نمیاشخاص را لعن و نفرامبر آنگونه یبود پ یار مباح مکنیاگر ا ،است

 باشد.  یم دهیار اضاعه مال بدون فاکن یبعالوه در ا
ه به یخواھد شد و شب یاده رویم و بزرگداشت قبور افراط و زیو در تعظ

ز یت جاین روایاست و ساختن مساجد در قبور ھم بنا به ھم یبت پرست

ذوا قبور  اهللاُ  نَ عَ لَ « گفته است: صامبریو پ .ستین
َّ

 ايلهود اخت
َ
نبيائِِهم أ

ن یم. اینکه بمانند آنان رفتار کنیدارد از ا یه ما را بر حذر مک »َمساِجدَ 
 یادید رفت و آمد زی، البته زنان نبا)٣(ه استین متفق علین محدثیث بیحد

را تردد و رفت و آمد زنان به قبرستان، موجبات یبه قبرستان داشته باشند، ز
حگاه قراردادن یش و تفرینت و آرایمانند: نوحه، اظھار زعت، یخالف شر

خالف  یارھاکن یه اکسازد. ھمانطور  یع وقت را فراھم مییقبرستان و تض
شاء الله منظور  شود. و ان یمشاھده م یاسالم یشورھاکاز  یاریشرع در بس

 ث مشھور: ین حدیا

 ».(يف لفظ لََعن اهللا) َزّوارات القبور صلََعن رسول اهللا«
                                           

، ١٠٥٨و  ٣٢٠ ی، ترمذ٣٢٣٦داود  ین متفق است. ابین محدثیث در بین حدیلفظ ا -١
 .٢٠٣٠و  ١٥٦٥٧، مسند احمد ١٥٧٥و  ١٥٧٤، ابن ماجه ٢٠٤٢ ینسائ

 .٣٢٣٦ابوداود  -٢
 .١٠٦٧، ص ٢ج  ،ةفقه السن -٣



 زیارات مسنون   ١٦

 

روند،  یارت قبور میثرت به زکه بکرا  ی(و خداوند) زنان صرسول الله«
 . »رده استکلعنت 
 . )١(، بدان اشاره دارد»زوارات«غه مبالغه یه صکن است چنانیھم

  :قبر یم نماز خواندن به سوکح
 « اند: رده و فرمودهکقبور، منع  یخواندن نماز به سواز  صرسول الله

َ
 ال

  تَُصلّوا إىل
َ

ِلسوا َعلَيها القبور وال
َ

 ومسلم).  یت امام بخاری(روا .»جت
. امام )٢(»دینیننشھا  آن ید و رویقبرھا نماز نخوان یبه سو« :یعنی
د: رو به قبور نمودن در نماز یگو یم دھد و یح مین قول را ترجیا /ینوو

سته خداوند است. یشا ییم نھایم فوق العاده قبور است و تعظیتعظ یبمعن
رو به  کبه قصد تبر یسکروه است. اگر کار مکن یا :دیگو یگر مید یجادر 
ه خداوند کآورده است  ن بوجودیرا در د یقبور، نماز بخواند بدعت یسو

 .)٣(است یھیراھت تنزکنداده است. مراد آن را  جادیاجازه ا

                                           
 .١٤٤ز، ص یام جناکاح -١
 .٥٥ص  ،یالنب ةصال ةصف -٢
 .١٥٩صز یام جناکاح -٣



 
 سفر به قصد قبرها

 ثَالثَِة َمَساِجدَ  ال �َُشدُّ الرَِّحاُل إِالَّ « :صقال رسول الله
َ

د ینبا« :یعنی »إىِل
امبر ین پیھمچن »بار سفر بسته شودارت جز به سه مسجد یبقصد عبادت و ز

مساجد سه  ن مسجد ازیت الله الحرام دومیمسجد خودش را بعد از ب یگرام
اند  فرموده زیرا جاھا  آن ارتیز یه بار سفر بستن تنھا براکاند  نام برده یا گانه

 ند: یفرما یم رایز

ََراُم، َوَمْسِجِدي َهَذا، «
ْ
 ثََالثَِة َمَساِجَد: الَْمْسِجُد احل

َ
 إىل

َّ
 �َُشدُّ الرَِّحاُل إال

َ
ال

قىَْص 
َ ْ
 . )١(»َوالَْمْسِجُد األ

ن یمسجدالحرام، ا شود، یم بسته سفر رسه مسجد با یتنھا برا« :یعنی
  .»)ت المقدسی(ب یقصاأل ) و مسجدیمسجد (مسجد نبو

 ثََالثَِة َمَساِجدَ « ن الفاظ آمده است:یگر با اید یتیدر روا
َ

 :إِ�ََّما �َُسافَُر إىِل
َكْعبَِة َوَمْسِجدِ 

ْ
 .)٢(»َوَمْسِجِد إِيِليَاءَ  يْ َمْسِجِد ال

امر به  صارت قبر رسولیلت زیث وارده در باره فضیر احادیاما در سا
ا یف ھستند و یا ضعیث، یاحاداینگونه  ارت نشده است. ضمناً یز یسفر برا

ارت و یان مسئله زیثر مردم تفاوت مکستند. ایموضوع و در خور استدالل ن
 یا ث را به گونهیدانند، لذا مفھوم و روش حد یارت را نمیز یمسئله سفر برا

 .)٣(بر آن وجود ندارد یلیچ گونه دلیه ھکاند  جلوه داده

                                           
 . ٧٢٥٣، امام احمد ٦٩٦ ی، نسائ٢٠٣٣داود  ی، اب٢٨٩٥ یبخار -١
 ، مسلم و اصحاب سنن. یامام بخار -٢
 . ١٧٥ام جنائز صکاح -٣



 زیارات مسنون   ١٨

 

به نماز  امیق یبرا صارت مسجد رسول خداین خاطر رفتن به زیبه ھم
داشته  یارکن یان چنــکه امک یسانک ید براـر و دعا و تقرب به خداونکو ذ

 . )١(ار مطلوب استیباشند، بس
و کردند  می ن مقدسه مسافرتکارت امایت به قصد زیمردم دوران جاھل

 ین عمل نوعیه در اکاست  یعیجستند، طب یم کتبرھا  آن به زعم خود از
راه فساد  صھمگان روشن است. رسول خدا یه براکف و فساد است یتحر

خته یبھم آم ینیبه امور و شعائر د ینیر دیرد تا امور و شعائر غکرا مسدود 
ن یعبادت نگردد، و من بر ا یبرا یا ن عمل واسطهین، اینشوند و ھمچن

و به طور  »طور«وه کاالله و یاز اول یه قبر و محل عبادت ھر ولکباورم 
 .)٢(م ھستندکح یک یباشند و دارایم یسان، مشمول نھیک

تجارت و طلب  یور شامل سفر براکمذ یه نھکته فراموش نشود کن نیا
و طلب علم) (تجارت  ورکمذ یازھایدن به نیرس یرا، سفر برایست زیعلم ن

ن یھم چن .مخصوص یانکرفتن به قصد احترام م یرد نه برایگ یانجام م
 هکست. ھمان طور ین یمشمول نھ ینیدار برادر دیارت و دیز یمسافرت برا

 . )٣() فرموده است١٨٦/  ٢(ج  یه در فتاویمیسالم ابن تخ اإلیش

  :نهیمد یو مسجد نبو الحراملت نماز در مسجد یفض
مسجدي هذا  يِف  ةٌ صال«فرموده:  صامبر خدایت است: پیروا س از جابر

 
َ
 فَْضُل ِمْن أ

َ
ِف صالأ

ْ
يِف املسجد احلرام  ةٌ سجِد احلَراَم وََصالّال املْ إفيما ِسواُه.  ةل

                                           
 ةالدرثمین في سیر، ١٥٠ص  ٢، اللؤلؤ والمرجان ج  ٣٤٩ات اسالم، ص یلک -١

 .١٥٤، ص ٢ج  سیدالمرسلین ،
 .٥٤٧، ص ١ج  ،ةالله البالغ ةحج -٢
 .١٧٦ز ، ص ئام جناکاح -٣



 ١٩    سفر به قصد قبرها

 
َ
  ةِ فَْضَل ِمْن ِمائَ أ

َ
ِف َص أ

ْ
  .)١(»فيما ِسواهُ  ةٍ الل

ھزار نماز  یکش از ینه ثواب و پاداش بیماز در مسجد من در مدن«: یعنی
نماز در مسجد الحرام پاداش برابر  یکر از مسجدالحرام را دارد و یدر غ

 . »ر آن را داردیصد ھزار نماز در غیک
 د: یفرما یم یدر مورد منزلت مسجد نبو ص رسول خدا

 يف َمْسِجِدي هذا خٌ� ِمْن  ةٌ صال«
َ
ِف َصالأ

ْ
 ِ�يما َسواُه، إِالَّ الَمْسِجد ةٍ ل

 . )مسلم و یمام بخارت ایروا( ».احلرام
ر مساجد با ینماز در مسجد من ثوابش از ھزار نماز در سا یک«: یعنی

لت نماز یدر مورد فض یثیو احاد »ارزشتر است، به جز نماز در مسجدالحرام
ت المقدس پانصد برابر خواندن در یه نماز در بکت المقدس آماده است یدر ب

  .)٢(یمسجدالّنبر از، مسجدالحرام و یبغ گر مساجد است.ید

  :اـلت مسجد قبیفض
بنا نھاد،  ید و آنجا مسجدیچھار روز در قباء، اقامت گز صرمکرسول ا

سالم  یبن«رد و ھنگام نماز به محله کت کسپس صبح روز جمعه از آنجا حر
 ین مسجدین اولیو ا ،)٣(ا اقامه فرمودنجد و نماز جمعه را در آیرس» بن عوف

چنانچه خداوند در مورد  ،س نموده اندیتأسآن را  صامبر خدایه پکاست 

َس َ�َ ﴿  د:یفرما یآن م ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ ن َ�ُقوَم �ِيهِ�  �َّۡقَوىٰ ٱل

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
ِمۡن أ

                                           
و  ٢٨٩٩ ی، نسائ١٤٠٥و  ١٤٠٤، ابن ماجه ٣٢٦٩، مسلم ٣٢٦٤، ١١٩٠ یبخار -١

 .١٥٢٧١، مسند احمد  ٢٩٠٠
 ةریس ین فیثمالـ الدر ٣٤٩ات اسالم ، ص یلکـ  ١٥٠، ص ٢اللؤلؤو المرجان، ج  -٢

  .١٥٤ص  ،٢ن ، ج یدالمرسلیس
  .١٨٧، ص یبوالحسن ندوأ دیرحمت، س ینب -٣



 زیارات مسنون   ٢٠

 

ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱ�ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ  :یعنی .]١٠٨[التوبة:  ﴾١٠٨لُۡمطَّ

ده است، یه تقوا بنا گردیه از روز نخست بر پاک(مانند مسجد قباء)  یمسجد«
ه کھستند  یسانک، و در آنجا یو نماز بگذار یستیبا یبر پا ه در آنکسزاوار آنست 

 . »دارد یزگان را دوست مکیزه دارند و خداوند ھم پاکیخواھند خود را پا یم
ن یارت ایز یبرا صاللهن رسول یار است، بنابرایلت مسجد قبا بسیفض

 آمده است:  ثیرفتند و در حد یاده میپ یسواره و گاھ یمسجد گاھ

نماز در مسجد قبا مانند  یک« :یعنی .)١(»ةٍ يف مسجد قباء كعمر ةٌ صال«
 .»عمره است یک یادا یک

فيه  مسجد قباء فص� من تطهر يف بيته، ثم أىت« اند: فرموده یثیباز در حد
ند و در که در منزل خود وضو یکسک« :یعنی .)٢(»ةٍ عمر اكن كأجر ةصال

  .)٣(»عمره است یکنماز بخواند ثواب آن مانند  یکمسجد قباء 

ورُُه راِكباً زاَكَن يَ  صُث أنَّ رسول اهللاِ : َو اَكَن ُ�َدِّ قَالَ بَعِن ابِْن ُ�َمرَ «

يَصنَُعوَن، َوال أمنَُع  قَاَل: َو اَكَن َ�ُقوُل: إِنَّما أْصنَُع َكما َرأيُت أصَحايب وماِشياً،
َ يِف أيَّ َساعَ  وا طُ  ال َشاَء ِمْن يَلٍْل أوَ�َهاٍر َ�ْ�َ أنْ  ةٍ أحداً أْن يَُص�َّ لُوَع َ�تََحرَّ

ْمِس َوال ُغُروَ�َها  . )یت امام بخاریروا( »الشَّ
اده و یپ یگاھ ص د: رسول اللهیگو یم ب عبدالله بن عمر«: یعنی
دھم  یرا انجام م یارکفت. من ھمان ر یقبا مارت مسجد یسوار به ز یگاھ

ر اوقات یرا از خواندن نماز، در ساھیچکس  و نند.ک یر دوستانم میه ساک

                                           
 . ٣٢٤ یو ترمذ ١٤١١ابن ماجه  -١
 . ١٥٩٨١، مسند احمد ٦٩٥ ی، نسائ١٤١٢ابن ماجه  -٢
 .١٣٧، ص ٢ج  المرسلین، ةالدرثمین في سیر -٣



 ٢١    سفر به قصد قبرها

نم. البته ھنگام طلوع و غروب آفتاب، نماز ک یشبانه روز، منع نم
 .)١(»دینخوان

 :صامبریارت مسجد پیز یچگونگ
و نماز خواندن  صامبریپ مسجد ارتیت زینه منوره به نیرفتن به مد -١

نماز  صامبریبنا به فرموده پ در آن در ھر وقت سنت است، و
گر مساجد یفش از ھزار بار نماز خواندن در دیخواندن در مسجد شر

 بجز مسجدالحرام بھتر است. 
از به احرام بستن و ین صامبریارت مسجد پیز یه براکد دانست یبا -٢

 یچ نوع ارتباطیھ ارت آن با مراسم حجیز زیست، و نیه گفتن نیتلب
 ندارد. 

 ید در وقت داخل شدن به آن پایدیامبر رسیه به مسجد پیکھنگام -٣
(بسم الله) و صلوات به حضرت  ش گذاشتهیش را پیراست خو

ھای  ه دروازهکد یز از خداوند متعال بخواھید، و نییبگو صامبریپ
 د: ییبگو نانکند و دعاکتان باز یرحمت خود را به رو

وذُ « يمِ أَعُ جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ يمِ مِ دِ قَ لْطَانِهِ الْ سُ يمِ وَ رِ هِ الْكَ هِ جْ بِوَ ظِيمِ وَ ، )٢(بِاهللاَِّ الْعَ

 .)٣(»بواب رمحتكأاللهم افتح يل 

مش از یمش و سلطان قدیرک یبه خداوند بزرگ، و رو برم یمپناه «: یعنی
ش را باز یرحمت خو یھا م دروازهیا برایبار خدا یا طان رانده شده،یشر ش

 . »فرما

                                           
  .٣٥٤، ص ١، ج یح بخاریمختصر صح -١
 . ٤٤٦داود  یاب -٢
 . ١٦٠٥٧، امام احمد ٧٧٢، ابن ماجه ٧٣١ ی، نسائ٤٦٥داود  یاب -٣



 زیارات مسنون   ٢٢

 

داخل شدن به ھمه  ه خواندن آن در وقتکاست  یین ھمان دعایالبته ا
 مساجد سنت است.

عت نماز کار دو رکقبل از ھر صامبریشدن به مسجد پ بعد از داخل -٤
 کدر روضه مبارآن را  هکسر بود ید، و اگر مینکه مسجد را ادا یتح

است، و اگر د خوب یبخوان )صامبرین منزل و منبر پی(فاصله ب
د. بعد از ینکاز مسجد ادا  ییدر ھر جاآن را  دیتوان یسر نبود میم

آن  ید و رو به رویبرو صامبریقبرپ یمسجد به سو ی هیتح یادا

 ةالسالم عليك أهيا النبي ورمح« د:ییبگو یستاده با ادب و با آھستگیا

 د، و اگرییبگو صلوات و درود صز بر آن حضرتیو ن .)١(»اهللا وبركاته

وابعثه املقام املحمود الذي وعدته،  ةوالفضيل ةالوسيل اللهم آتِ «د: یگفت

 . ندارد یالکاش ،)٢(»اجلزاء لهم أجزه عن أمته أفضللا

 یو بر و دیستیبا سرکش قبر ابوبیبه طرف راست رفته و پ کیسپس اند
 د. ینکر آمرزش و طلب رحمت یخ یش دعایسالم داده و برا

ز یستاده و بر او نیا سش قبر عمریراست رفته پ یبسو کیو بعدًا اند
 د.ییمغفرت نما یش دعایسالم داده برا

�رث أأو  ةمرّ  ةالقرب ورأيته مائ لّم ىلعس�نافع: اكن ابن عمر  عن ةيف رواي
 یعنی يب،أ يب ب�ر، السالم ىلعأ انليب، السالم ىلع يأيت و�قول: السالم ىلع

 من«د: یگو یه و مکند ک یت میاز نافع روا یثیدر حد کلم ماماا شارح مؤّطا

                                           
 ، به نقل از االقتضاء.١٦٧و  ١٦٦ز ص یام جناکـ اح کر. -١
 .٧٢٢، ابن ماجه ٦٨٢ ی، نسائ٥٢٩داود  ی، اب٢١١ ی، ترمذ٦١٤ یبخار -٢



 ٢٣    سفر به قصد قبرها

ستاده یا صامبریه در مقابل قبر پکدم یش از صدبار دیعبدالله بن عمر را ب

 (پدرم). يب أ يب ب�ر والسالم ىلعأ انليب، السالم ىلع الّسالم ىلعگفت:  یو م
ارت مسجد قبا یه وضو گرفته به زکشما سنت است  یچنانچه برا -٥

رده و کچنان  صامبریه پکرا یز ،دیبخوان د و در آنجا نمازیبرو
 ق فرموده است. یگران را بر آن تشوید

، قبر ُاحد یو شھدا سع، قبر عثمانیاھل بق یرھابارت قیز زیو ن -٦
شان سالم ید برایرو یمھا  آن ارتیه به زک یسنت است، وقت سحمزه

د، ییآنان طلب مغفرت نما ید و از خداوند متعال براینکداده دعا 
فرمود و  یم شان دعایارت نموده و برایرا زھا  آن صامبریه پکرا یز

ارت قبرھا یه ھنگام زکم داده است یارانش تعلیبه  صآن حضرت

يَاِر ِمَن الُْمْؤِمِنَ� َوالُْمْسِلِمَ� َو�ِنَّا إِْن « ند:یبگو ْهَل ادلِّ
َ
َالُم َعلَيُْ�ْم أ السَّ

َعاِ�يَةَ 
ْ
َ نَلَا َولَُ�ُم ال ُل ا�َّ

َ
ُ بُِ�ْم لَالَِحُقوَن �َْسأ

 . )روایت مسلم(» َشاَء ا�َّ
ر از یگر غید ینه منوره مساجد و جاھایه در مدکنجا گفت: ید در ایبا

ارت آن مشروع باشد، پس یه زکست یارت نیه گفته شد محل زکآنچه 
حاصل  یتان پاداش ثوابیه در آن براک یارھائکشتن را با بجا آوردن یخو
ن ید ھم با بجا آوردن چنیه شاکد بلیاندازیف نیلکشود به زحمت و ت ینم

 . )١(دیار شوکه مشروع نشده است گنھک یاعمال

 :د انجام دادینبا یارت مسجدالنبیرا هنگام ز ییارهاک
و  صامبریپ ارت قبرین در وقت زیآھن یھا لهیوارھا و میزدن به ددست

 ییاز اشتباھات و خطاھا کبه قصد تبرھا  در پنجرهھا  بستن تارھا و پارچه
  .شوند می ب آنکمرت  نیاز زائر یه بعضکاست 

                                           
  .٤٩ -٥٣حج و عمره، ص  یرھنما -١



 زیارات مسنون   ٢٤

 

ر کدن آن و طواف به دور آن بدعت منی، بوسکردن روضه مبارکلمس 
و اگر ھدفش از طواف به دور آن  ،از سلف صالح نقل نشده استاست و 

 بر است. کا کباشد، پس آن شر صامبریبه پ یکیتقرب و نزد
 نیه خداوند چنکاست  دهیامر گرد ت اللهیب به دور طواف فقط

ِ ﴿ د:یفرما یم وَّفُواْ ب   .]٢٩[الحج:  ﴾٢٩ۡلَعتِيقِ ٱ ۡ�َۡيتِ ٱَوۡ�َطَّ
  ».ت الحرام) بجا آورندیق (بیگردخانه عتعبه را کو طواف «: یعنی

رمه، و بستن که مکم در  غار حراء و غار ثور ،وه احدکغارھا در  بهرفتن 
ھای  مکان و یدن آثار وحی(اگر چنانچه قصد دھا  آن یکیھا در نزد پارچه

ست) و دعا نمودن به یر مشروع نیندارد و الغ یالکباشد اش ینزول وح
در رفتن  یمتعال به آن اجازه نداده است و تحمل سخته خداوند ک ییدعاھا

 ندارد.  یو اساس در شرع مقدس اصل هکاست  ییبدعت ھا ن جاھا ھمهیبه ا
 صامبریپ ه از آثارکنند ک یھا گمان م یه بعضک ییجاھا یارت بعضیـ ز

اتم، و چاه عثمان و گرفتن خ چاه، امبریپ زانو زدن شتر یباشد، مانند جا یم
 . ستیمشروع نھا  این یتمام کت تبریاز آنجا به ن کخا

ش را یخوھای  نیازمندی صامبریه از پکست یز نیجاھیچکس  یبرا -
ند و در کالتش را حل که مشکبخواھد  صحضرت ا از آنیبخواھد و 

ھمه  صامبریاز پ ین اموریدھد، خواستن چن یاریھا او را  یسخت
 است.  کشر

بوده و از نوع  یبرزخ یزندگدر آرامگاھش  صامبریپ یزندگان -
ه بجز خداوند ک است یست، و زندگانیشان قبل از رحلتشان نیزندگ

 داند. ینم یسکآن را  تیفکیو  یمتعال چگونگ
به مردگان در » در دعاھا  نیازمندی خواستن یعنی«متوجه ساختن دعا   -

ھا  آن احد و انداختن پول نزد یشھدا یع و قبرھایبق یارت قبرھایوقت ز



 ٢٥    سفر به قصد قبرها

 یار بزرگیبس بس ن قبرھا از اشتباھاتیو تقرب به اھل ا کقصد تبربه 
 صامبریف و سنت پیه بنا به گفته اھل علم و داللت قرآن شرکاست، بل

ه عبادت و پرستش تنھا مخصوص کرا یرود، ز یم بر به شمارکا کاز شر
، نذر و یت چون دعا، قربانااز عباد یعبادتاست و اداء نمودن  أخداوند

 ست، چنانچه خداوند متعالیز نیر خداوند مشروع و جایغ یره برایغ

ْ ﴿ د:یفرما یم ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َ ٱَوَما َوَما ﴿ .]٥[البینة:  ﴾ُ�ۡلِِص�َ  �َّ

َ ُ�ْلِِص�َ  ِمُروا إِ�َّ ِ�َْعُبُدوا ا�َّ
ُ
و امر نشدند مگر «: یعنی .]٥[البینة:  ﴾أ

  .)١(»نندکه خدا را خالصانه و بدون انحراف عبادت کنیبرا

نَّ ﴿ د:یفرما می زیو ن
َ
ْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ ِ فََ� تَۡدُعوا ِ ٱِ�َّ َحٗدا �َّ

َ
[الجن:  ﴾١٨أ

١٨[.  
 یسکچ ید با خدا ھیخداست پس مخوان یه مسجدھا خاص براکو آن«: یعنی

  .)٢(»را

 :صلت منزل و منبر رسول اللهیفض
ِمْن ر�اِض  ةٌ َما بْ�َ بَييِْت َوَمنرَبي روُض«: ه استفرمود ص اللهرسول 

َنَّ 
ْ
 ).هیت متفق علیروا(. »ةِ اجل

 . »بھشتھای  باغ است از ین منزل و منبر من باغیفاصله ب«

ِمْن ر�اِض  ةٌ ضَما بْ�َ بَييِْت َوَمنرَبي رو« اند: گر فرمودهید یشان در جایا
َنَّ 
ْ
ھای  باغ است از یان خانه من و منبرم باغیم« )١(»ِة ومنربي ىلع حويضاجل

 . )٢(»گرفته است بھشت و منبرم برحوض قرار

                                           
 .یا قمشه یالھ یات مھدیاقتباس ترجمه آ -١
 .. ٧١حج و عمره، ص  یرھنما -٢



 زیارات مسنون   ٢٦

 

از  صخدا ه رسولکم یث گذشته دانستیو مفھوم احاد یپس از معن
رده است، فقط ک یر از سه مسجد منع و نھیارت به قصد عبادت به غیسفر ز

عبادت با توجه به به قصد  ارتیپس زاند  ان فرمودهیلت مسجدھا را بیفض
چ یا قربت به قصد عبادت از نظر شرع حرام و ھیث رسول الله و یاحاد
صاحب شرع در مورد ه کنیمگر ا ت نداردیخداوند متعال مقبولنزد  یعبادت

 آن اجازه داده باشد. والله اعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 ه. یمتفق عل -١
ـ  ١٥٠، ص  ٢ـ اللؤلؤ والمرجان ، ج  ٣٥٤، ص  ٢، ج  یح بخاریمختصر صح -٢

 . ١٥٤، ص  ٢ن ، ج یالدرثم



 
 ستندیزندگان با مردگان برابر ن

ستند، یح قرآن و سنت، زندگان با مردگان برابر نیبراساس نص صر
ه با بادگرم، چون خداوند یو سا یکینا و نور با تارینا با بیه نابک یھمانطور

ۡ�َ�ٰ ٱَوَما �َۡسَتوِي ﴿ د:یفرما یمتعال م
َ
لَُ�ُٰت ٱَوَ�  ١٩ۡ�َِص�ُ ٱوَ  ۡ� َوَ�  لظُّ

لُّ ٱَوَ�  ٢٠�ُّورُ ٱ ۡحَيآءُ ٱَوَما �َۡسَتوِي  ٢١ۡ�َُرورُ ٱَوَ�  لّظِ
َ
ۡمَ�ُٰتۚ ٱَوَ�  ۡ�

َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� َّ� 

ن ِ�  نَت بُِمۡسِمٖع مَّ
َ
  .]٢٢-١٩[فاطر:  ﴾٢٢ۡلُقُبورِ ٱ�ُۡسِمُع َمن �ََشآُءۖ َوَمآ أ

باد گرم. ه و یز سای. و نییو روشنا یکیست و نه تارینا برابر نینا و بیناب«: یعنی
شنواند، و  یس را بخواھد مکگمان خداوند ھریستند بیو زندگان و مردگان برابر ن

 . »یستیتو شنواننده خفتگان در گور ن
ار کزیو پرھ یمّتقھای  انسان ایاءالله و یاول ،هکبرند  یگمان م یبعض

ح یصح یعنیح یه ما آن را از دو صحکر یث زیبر حدشان  لیدال ،شنوند یم
ه کم یآور یم ثین حدینجا عیرده در اکو امام مسلم استخراج  یامام بخار

، و در ؟ب چه گفته و منظور از گفتن آن چه بوده استیبر اھل قل صامبریپ
 ن آمده است: یحیصح

لََع انليّبُ  بأنَّ اْ�َن ُ�َمرَ «  هِل الَقليِب، فقاَل:أ ىلع ج أْخرَبَُه قال: اطَّ
سمع منهم، أنتم بأ: ما أْمواتا؟ فقاَل  قيل هُل: أتَدعوَحّقاَ؟ فَ وََجدتُم ما وََعَد َر�ُُّ�ْم 

بر  صامبریت است، گفت: پیروا باز ابن عمر« .)١(»ن�يبو ول�ن ال
ه پروردگارتان به شما وعده داد کا آنچه را یست و فرمود: آیب نگریاھل قل

                                           
 . ١٣٧٠ یبخار -١



 زیارات مسنون   ٢٨

 

شما ؟ فرمود: ینک یا مردگان را ندا میگفته شد: آ صامبرید؟ به پیافتیحق 
 . »توانند جواب دھند ینم د اما آنانیستیتر ن از آنان شنونده

هم يلعلمون اآلن أنَّ ما نَّ إ :صقَالْت: إِنَّما قاَل انلَّيبُّ  لةَعن اع�ِشَ «
  .)١( .]٨٠[النمل:  ﴾إِنََّك َ� �ُْسِمُع الَْمْوَ� ﴿ :اهللا تعاىل وقد قال» كنُت أقُوُل َحقٌّ 

نون کفرمود: آنان ا ص امبریھمانا پفرمود:  لشهیحضرت عا«: یعنی
گفتم حق است و خداوند گفته است: تو  یدانند آنچه من م یق میبه تحق

  ».یبه مردگان بشنوان یتوان ینم
مردگان را مورد  صامبریه پکن است یا لشهیمنظور حضرت عا

» شنوند یمردگان نم« :هکد یفرما یخطاب و ندا قرار نداد چون خداوند م
اند  افتهینون در عالم برزخ درکن مردگان ایه اکن بود یشان ایه منظور اکبل
 حق بوده است.  )صامبریه سخنان من (پک

شنوند غافل از فرموده رسول الله در  ینند مردگان مک یھا تصور م یبعض
دانند  یگفت: آنان م نکیمشر یھا شتهکنار چاه بدر قرار گرفت و خطاب به ک

وََذاَك ِمثُْل قَْوهِلِ إِنَّ رَُسوَل « بوده است: گفتم حق یه آنچه من به آنان مک
 ِ ِ�َ� َ�َقاَل لَُهْم َما  صا�َّ َقِليِب يَْوَم بَْدٍر َوِ�يِه َ�تَْ� بَْدٍر ِمَن الُْمرْشِ

ْ
قَاَم ىلَعَ ال

قُوُل « :قَاَل 
َ
نَّ َما ُكنُْت « :َوقَْد وََهَل إِ�ََّما قَاَل ». إِ�َُّهْم لَيَْسَمُعوَن َما أ

َ
إِ�َُّهْم يَلَْعلَُموَن أ

قُوُل لَُهْم َحقٌّ 
َ
ْت ». أ

َ
ن ِ� ﴿  ﴾إِنََّك َ� �ُْسِمُع الَْمْوَ� ﴿ ُ�مَّ قََرأ نَت بُِمۡسِمٖع مَّ

َ
َوَمآ أ

  .)٢( ]٢٢[فاطر:  ﴾٢٢ۡلُقُبورِ ٱ
 یبر رو صه: رسول خداکاست  بن گفته ابن عمرین مانند ایو ا

ن کیمشر یھا شتهکه درون چاه ک یچاه بدر در روز بدر قرار گرفت در حال

                                           
 .١٣٧١ یبخار -١
 . ٢٠٤٢مسلم  -٢



 ٢٩    زندگان با مردگان برابر نیستند

م یگو یم ه منکه آنان آنچه را کدر بدر قرار داشتند و به آنان گفت: 
آنان «امبر فرمود: یه پکرده بلکشه گفت: ابن عمر اشتباه یعا» شنوند یم
ه را تالوت یآ نیگفتم حق بوده است سپس ا یه آنچه من به آنان مکدانند  یم
به  یتوان یو تو نم« ]٨٠: نمل[ال »یبه مردگان بشنوان یتوان یھمانا نم«رد: ک

 .]٢٢ :فاطر[ »یه در قبرھا ھستند بشنوانک یسانک

 م؟ینکم از مردگان طلب شفاعت یتوان یا میآ
ن ین جھان به ایگر بر ایاس جھان دیه از قک ،از شفاعت یتصور افراط

از باال به  ین جھان، سلسله مراتبیمانند ھمز یه در جھان آخرت نکصورت 
ان یکنزد یبراھا  باالنشین گانه و آشنا و ناآشنا وجود دارد ویش و بین خوییپا

نند و آنان ک یم یانیشان و افراد گروه وابسته به خود شفاعت و پا در میو خو
د و شفاعت نینما یبھشت م یرده و راھک کره پایره و صغیبکرا از گناھان 

 اناران امتش اعم از گناھکشامل حال تمام گناھ صنییخاتم النب عام
 ۀشفاعت درواز ۀبار در یو افراط ین تصور واھیشود. اما ا یم رهیره و صغیبک

 یبر رو یب و رعب و ھراسیچ عیره را بدون ھیبکتمام جرائم و گناھان 
 یقربان حیمس ه چونکان یحیه مسیشب یاعتقاد و .دیگشا یم ارانکگناھ
د، در نندار یره ھراسیبکاب گناھان کروانش گشته است آنان از ارتیپ یمعاص

از شفاعت را  یم چنان تصوریرکقرآن  د.یآ ید میز پدیان مسلمانان نیم
 یکه ھر نکست ین نیگر چنیرده و فرموده است: اوًال در جھان دکدًا رد یشد
را به  یو شفاعت ،ع شدن را دارا باشدیھرگاه بخواھد بتواند مقام شف یمرد

ه از کننده را دارا باشند کتوانند مقام شفاعت  یم یسانکه تنھا کعمل آورد بل
 داده شود: انبه آن ینیجانب خدا دستور ع

َ�َٰعةَ ٱ�َّ َ�ۡملُِكوَن ﴿ َذَ ٱإِ�َّ َمِن  لشَّ  .]٨٧[مریم:  ﴾٨٧َ�ۡهٗدا لرَّ�ٱِعنَد  �َّ
نًا از خدا یه عک یسانکست مگر یردن نکتوان شفاعت  یداراھیچکس  یعنی«



 زیارات مسنون   ٣٠

 

گر یًا در جھان دیو ثان ».نندک یدا میت پیار مأمورکن یا یرند و برایگ یدستور م
ه کند، بلک س بخواھد شفاعتکھر یننده براکه شفاعت کست ین نیچن

نًا آن شخص و یه خدا عکنید است به ایعان مقیاز شف یکردن ھرکشفاعت 

ن  ًٔ َ� ُ�ۡغِ� َشَ�َٰعُتُهۡم َشۡ� ﴿ دین نمایعماو  یآن جرم را برا
َ
ا إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد أ

َذَن 
ۡ
ُ ٱيَأ   .]٢٦[النجم:  ﴾٢٦لَِمن �ََشآُء َوَ�ۡرَ�ٰٓ  �َّ

ه خدا کسازد مگر بعد از آن ینم یارکبخشد و  ینم یشفاعت آنان سود« :یعنی
 )نندکاو شفاعت  یه براکنیاز ا(و خواھد  می هک یسک یاذن و فرمان دھد برا

 ». است یراض
ن است ییشفاعت از باال به پا ،)١(ن جھانیگر برخالف ایخالصه در جھان د

ِ ﴿ میرکو شفاعت در آخرت از آن خداست و به قول قرآن  َّ َ�َٰعةُ ٱقُل ّ�ِ  لشَّ
 ۖ گر قطعًا وجود دارد، اما یدر جھان د ین شفاعتیو چن .]٤٤[الزمر:  ﴾َ�ِيٗعا

 ھا و ف معاملهیه ردکشود،  یده مین جھان دیه دراک یشفاعت به صورت
گر یابد، در جھان دی یخارج از حدود ضوابط تحقق م یو روابطھا  دوستی

 قطعًا وجود ندارد:

﴿ ۗ  .]٢٥٤[البقرة:  ﴾يَۡومٞ �َّ َ�ۡيٞع �ِيهِ َوَ� ُخلَّةٞ َوَ� َشَ�َٰعةٞ
و نه  یو رفاقت یو نه دوست یه در آن روز نه داد و ستدکرسد یفرا م یروز«

 .)٢(»وجود نخواھد داشت یشفاعت

                                           
و  »کنیپرک«رد کقًا عملیالت، دقکه مشیلکحّل  یه شفاعت، برایردن فرضکوارونه  -١

 . ٣٨٠الم اھل سنت، ص ک یلیر تحلیـ س کآورد . ر .  یادمان میرا به  »انتک«
،  ٣٩٧ -٣٨٠، ص یتا ابوالحسن اشعر یالم اھل سنت از حسن بصرک یلیرتحلیس -٢

  ان.یاحمدعبدالله  مؤلف: مال



 ٣١    زندگان با مردگان برابر نیستند

هَ إ (ال یھا معن عرب نده یس گوکدانستند ھر یدند ولیفھم یرا م ال اهللا)إلَ
از مسلمانان  یامروزه بعض ید. ولیگو کخدا را تر رید عبادت غیآن باشد، با

جز الله  یچ معبود بحقیه ھکن است یآن ا یفھمند (معنا ینمآن را  یمعن

و با  »ال اهللاإله إ ال« :ندیگو یمھایشان  زبان ن خاطر بهیوجود ندارد) و بد
ام کخوانند و اح یرخدا را فرا میه غک ینند، بطورک یم آن را نقضشان  افعال

 ریغ یرند و چه بسا برایگ یعت خداوند میشر ریو دستورات خود را از غ
 . شوند می بکگر مرتیآلود د کاعمال شر نند وک یخداوند نذر م

ه کرخدا یمانند دعا و فراخوندن غ یآلود کداشتن از اعمال شربرحذر 

ِ ٱَوَ� تَۡدُع مِن ُدوِن ﴿  د:یفرما یخداوند متعال م َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�َُّكۖ  �َّ
ٰلِِم�َ ٱفَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن    .]١٠٦[یونس:  ﴾١٠٦ل�َّ

ه به تو نه کاد مخوان یبه فرن و کرا پرستش م یزیو چ یسکخدا  یو بجا«

  ».شد یاران خواھکان و ستمکاز مشر ینکن ی. اگر چنیانینه ز رساند و یم یسود
 رکجستند و ف یم اء توسلیبه زعم خود به اول یه برخکده ین عقیابطال ا

اء و ین اولینائل خواھند آمد و ا یبه قرب الھھا  آن با فراخواندنکردند  می
ن یشان شفاعت خواھند نمود. خداوند در رد چنیبرابزرگان در نزد خداوند 

 د: یفرما یم خطاب یرکتف

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ٓ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا
َ
ِ ٱأ ُزلَۡ�ٰٓ  �َّ

َ ٱإِنَّ  َ ٱَ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  �َّ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  �َّ
ارٞ  َ�ِٰذبٞ   .]٣[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

و بدان قرب و (رند یگ یرا م یگریاوران دیه جز خدا سرپرستان و ک یسانک«
ه ما را کم مگر بدان خاطر ینک ینم ما آنان را پرستش :)ندیگو یم ند،یجو یتوسل م

درباره  )و مؤمنان(شان یان ایامت میگردانند، خداوند روز ق یکبه خداوند نزد
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شه را یفر پک یرد. خداوند دروغگوکخواھد  یه در آن اختالف دارند داورک یزیچ

  ».ندک یت و رھنمود نمیھدا
 د: یفرما یگر مید یدر جا أخداوند

ِ ٱَوَ�ۡعُبُدوَن مِن ُدوِن ﴿ ُؤَ�ٓءِ  �َّ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َو�َُقولُوَن َ�ٰٓ
ِۚ ٱُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ُ�نَّ�ِ  �َّ

َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  �َّ �ِض� ٱَوَ� ِ�  لسَّ

َ
�ۡ 

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ   .]١٨[یونس:  ﴾١٨َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
رسانند و نه  یمن ایشان زیه نه بدکپرستند  یرا م ییزھایخدا، چر از ینان غیا«
ند، بگو: یما در نزد خدا یھا یانجیمھا  این ند:یگو یسازند، و م یعائدشان م یسود

ه کد یساز یباخبر م )نازدی یتان و انبازھاببنام ( یزھائیا خدا را از وجود چیآ
خداوند منّزه و فراتر از آن  ندارد؟ھا  آن از ین سراغیو زمھا  آسمان خداوند در

 . »دانند یان انبازشان مکه مشرکاست  یزھائیچ
ه کنیولو ا خدا اختصاص دھد ریاز عبادت مانند دعا را به غ یس بخشکھر

گران در نزد خداوند یا طلب شفاعت از دیھدفش تقرب به خداوند باشد و 
در نزد  رکن تفیت تأسف امروزه ایاست با نھا کفر و شرکوم به کند، محک

ه: ک یپرس یه از مسلمانان مک یافته و ھنگامیاز مسلمانان گسترش  یاریبس
 .د؟!ییجو یتوسل مھا  آن د و بهیخوان یاء را فرا میچرا اول

م تا در یبه خدا تقرب جوھا  آن خواھم توسط یه: مکدھند  یبه تو جواب م
 .)١( !نندکنزد خداوند مرا شفاعت 

بدون اجازه او ھیچکس  خداوند متعالم کات محینون با توجه به آکا
 .  دینکن مورد توجه یات در ایند به آکرا شفاعت  یسکتواند  ینم

﴿ ِ َّ َ�َٰعةُ ٱقُل ّ�ِ ۖ  لشَّ  .]٤٤[الزمر:  ﴾َ�ِيٗعا

                                           
 .٥٤، ٥٣،  ٥٢ص ، صیسقرآن شنا -١



 ٣٣    زندگان با مردگان برابر نیستند

 .»ار خداوند است)ی) شفاعت تنھا از آن خداست (در اخت:رسول یبگو (ا«

ِيٱَمن ذَا ﴿  .]٢٥٥[البقرة:  ﴾ۦۚ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ �َۡشَفُع ِعنَدهُ  �َّ
 .»ند؟کشفاعت  گران)ید یزد او (براــازه او بتواند نــه بدون اجکست کی« :یعنی

  .]٢٨[األنبیاء:  ﴾ۡرتََ�ٰ ٱَوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ﴿
 .»ندینما ینم است، شفاعت یه خداوند راضکھایی  آن بجز« :یعنی

ٰفِعِ�َ ٱَ�َما تَنَفُعُهۡم َشَ�َٰعُة ﴿   .]٤٨[المدثر:  ﴾٤٨ل�َّ
 . »داشت در بر نخواھدھا  آن یبرا ینندگان سودکشفاعت شفاعِت « :یعنی

است، و  یراض یسکه خداوند از چه کداند  ین حساب انسان نمیپس با ا
ب ندارد، عالم به یبر دانستن غ یست، چون انسان قدرتین یراض یسکاز چه 

 د: یفرما یفقط خداوند متعال است چنانچه م بیغ

َ�َٰ�ٰتِ ٱقُل �َّ َ�ۡعلَُم َمن ِ� ﴿ �ِض ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  ۡلَغۡيَب ٱ ۡ� ُ  .]٦٥[النمل:  ﴾�َّ

  ».داند مگر خداوند یب را نمین است غیو زمھا  آسمان ھرآنچه در :بگو«
شفاعت و  وجود ندارد، یچگونه شفاعتیت خداوند ھی(شفاعت) جز با رضا

ز بجز یچ چی(آخرت) ھ د است و در آنجایخدا پرستان اھل توح یتنھا برا
س را بر کچیشود و بار گناه ھ ید واقع نمیاو مف یو تالش انسان برا یسع

�َّ تَزُِر ﴿ د:یفرما یم میرکگذارند. خداوند متعال در قرآن  ینم یگریدوش د
َ
�

ۡخَرىٰ 
ُ
ن لَّۡيَس لِۡ�ِ  ٣٨َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

َ
  .]٣٩-٣٨[النجم:  ﴾٣٩�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ َوأ

ه پاداش و کنیشد، و اک یرا بر دوش نم یگریس بارگناه دکچیه ھکنیا«: یعنی

 .)١(»رده باشدکوشش کآن  یه خود براکست جز آنچه یانسان ن یبرا یا بھره

                                           
 .١٣٠)، ص ی(قرآن منشور زندگ القرآن العظیم ل معکیف نتعام -١



 
 امبرانیف پیوظا

دھنده ھستند، و میدھنده و بات تنھا بشارتیامبران با توجه به آیفه پیوظ

ِ ﴿ د:یفرما ین مین خصوص چنیخداوند متعال در ا رَۡسۡلَ�َٰك ب
َ
آ أ �َِشٗ��  ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ

ٍة إِ�َّ َخَ� �ِيَها نَِذيرٞ  مَّ
ُ
ما تو را به حق مژده « .]٢٤[فاطر:  ﴾٢٤َونَِذيٗرۚ� �ن ّمِۡن أ

ھشدار  ان آنانیه در مکست مگر آنین یم، و امتیرسان و ھشدار دھنده فرستاد

 .»بوده است یا دھنده

ِ�َن َوُمنِذرِ�نَ ﴿ بَّ�ِ   .]١٦٥[النساء:  ﴾رُُّسٗ� مُّ
 .»بشارت دھنده و ھشدار دھنده یامبرانیپ« :یعنی

 د: یفرما ین میچن صرمکامبر ایخداوند متعال به پ

نَت إِ�َّ نَِذيرٌ ﴿
َ
 .]٢٣[فاطر:  ﴾٢٣إِۡن أ

  .»یتو فقط ھشدار دھنده ھست«
امبران یه پکد ینما یز اشاره مین موضوع نیخداوند متعال به ا یحت
شان یار ایافتن انسانھا در اختیت ید را دارند اما ھدایت دعوت به توحیمسئول

 ندارد.  انیبر قلب آدم یا ست. و سلطهین

نَت ُمَذّكِرٞ ﴿
َ
َمآ أ  .]٢٢-٢١[الغاشیة:  ﴾٢٢لَّۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطرٍ  ٢١فََذّكِۡر إِ�َّ

 یا شان سلطهی، و بر ایر دھنده ھستکن، تو تنھا تذک یاد آوریر بده و کتذ«

 .)١(»یندار

                                           
 .١٢٦، ص ھمان منبع  -١



 
 شه باز استیدرگاه خداوند هم

 یدّالل یخداوند را با بندگانش گشوده است، و برا یارتباطھای  راه قرآن
ان خالق و مخلوق را در یخواھند ارتباط م یم هک یسانک یگر و واسطه

اورند یوجود ب بهم را در اذھان مردم ن توھْ یند و ایار نماکرند و احتیار بگیاخت
چ یرد، ھکدا یوند و ارتباط پیتوان با خداوند پ ینمھا  آن قیه بجز از طرک

نند، که آھنگ او ک یسانک ۀھم یشود. درگاه خداوند برا یقائل نم یگاھیجا
 ۀدن و در جھت منفعت و مصلحت ھمیر رسانیاو در خ یھا باز است و دست

ه خود کاست؛ ھمچنان  دهدارند گشایه در برابرش دست به دعا برمک یسانک

ِجيُب َدۡعَوةَ ﴿ د:یفرما یم
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱ�َذا َس� إِذَا  �َّ

  .)١(]١٨٦[البقرة:  ﴾َدَ�ِن� 
من (به  یبه راست :هکنند، بگو کھرگاه بندگانم در مورد من از تو سئوال «

 ».میگو یمرا بخواند پاسخ مه یکننده را ھنگامکدعا یم و دعایکشان) نزدیا
شان، یو بدون واسطه خدا بد یارویردن عباد به خود، پاسخ روکاضافه

ه خداوند بزرگوار کبل ...میکه نفرمود: به آنان بگو: من نزدک ین معنیبد
د و گفت: یعھده دار گرد خودش و به مجرد درخواست بندگان، پاسخ آنان را

و دعا  دادن به نداه در پاسخکبل... مشنو یو نگفت: دعا را م ...ھستم یکنزد

ِجيُب َدۡعَوةَ ﴿ ار برد و گفت:کشتاب به 
ُ
اعِ ٱأ ننده کدعا  یدعا« ﴾إِذَا َدَ�ِن�  �َّ

 یه شگفت آوریز و آیرت انگیار حک» میگو یبخواند پاسخ مه مرا ک یرا ھنگام
فرح افزا و  یماندار، شادابیه به دل شخص اکاست  یا هیآ ...است

                                           
 .١٢٣، ص ھمان منبع -١
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و مؤمن با  ...بخشد ین میقیاعتماد و   و  آرام بخش یو خوشنود مھرخوگرانه
نشاط، و پناھگاه امن و   و یت، و جوار شادیدر آستان رضا ھا، این داشتن

 د. یز یم و استوار مکامان، و قرارگاه مح
ز، یالھام انگ ییگو ز، و پاسخیبمھر یکیز، و نزدین انس محبت آمیه ایدر سا

رند و فرمانش را یذخواند تا دعوت او را بپ یفرا مش را یخداوند بندگان خو
اب و رھنمون یرند و راھیراه راست گ رند ویذند، و اوامر او را بپیگو یکلب

بطلبند و در برآوردن  کمکه او را به کشان الزم است یگردند. بر ا
ه به درخواستشان در وقت کرا خداست ینورزند. ز ش شتابیدرخواست خو

د و یگو یمشخص داشته است پاسخ ماش  مانهکیسنجش حه برابر ک یمناسب
 د. یفرما یشان را اجابت میدعا

 فرموده است:  صه رسول خداکو مسلم آمده است  یح بخاریدر صح

 .»حد�م ما لم �عل يقول: دعوت فلم �ستجيب يل�ستجاب أل«
ن ی(بد ه شتاب نورزدکشود  یرفته میه از شما پذک یسک یدعا«: یعنی
رفته نشد و یم پذیاــاز خواستم اما دعــیردم و نکد: دعا یبگوه) ک یمعن

 .)١(»دیازم برآورده نگردین

ۡستَِجۡب لَُ�مۚۡ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿
َ
 .]٦٠[غافر:  ﴾أ

   .)٢(»نمک تان را مستجابید تا دعایو پروردگارتان گفت، مرا بخوان«

ۡقَرُب إَِ�ۡهِ مِۡن َحۡبِل ﴿
َ
 .]١٦[ق:  ﴾١٦لَۡورِ�دِ ٱَوَ�ُۡن أ

 . »میتریکما از شاھرگ گردن به او (انسان) نزد«

                                           
 .٤٧٤ -٤٧٢، ص  ١ج  ظالل القرآن، یر فیتفس -١
 .١٢٣ص یقرآن منشور زندگ -٢



 ٣٧    درگاه خداوند همیشه باز است

ت و یاز مردم را در ھو ین خداوند متعال، راه و رسم گروھیھمچن
، شوند می گرانیرو د دھند و دنباله یخود را از دست م یت انسانیشخص

 شمارد:  یمذموم و ناپسند م

َضلُّونَا ﴿
َ
َطۡعَنا َساَدَ�نَا َوُ�َ�َآَءنَا فَأ

َ
بِيَ�۠ ٱَوقَالُواْ َر�َّنَآ إِ�َّآ أ  .]٦٧[األحزاب:  ﴾٦٧لسَّ

 یرویان و بزرگان خود اطاعت و پیشوایپروردگارا، ما از پ«ند: یگو یم یعنی

 . )١(»نمودند یم و آنان ما را دچار گمراھیردک

ر از خدا (اعم از مرده و یغ یسکتوان از  یا میبا توجه به مطالب گذشته آ
 جست؟  کزنده) تبر

ه کن است یبه مخلوق کتازه به وجود آمده تبرھای  بدعت گر ازید یکی
ه با آن غارتگران، اموال کاست  یا است و حقه یاز انواع بت پرست ینوع

ت و آن کطلب بر یعنی کآورند، و تبر یمردم ساده لوح را به چنگ خود در م
 یسک ییار در تواناکن یا یردن آن است ولکاد یو ز یزیر در چیدادن خقرار 

سبحان  یه فقط خداکداشته باشد  ییآن باشد و برآن توانا که مالکاست 
فرستد و آن را ثابت نگه  یت را مکه برکرا دارد. او است  ییتوانا آنه کاست 

ت و شر و کر و بریَدر ِخ یم تمامیرکاما خداوند متعال در قرآن دارد،  یم
دن فرزند دختر و یو رزق، بخش یردن روزکاد یم و زکھا و  یافزودن یتمام

ز احاطه دارد، در یس و ھمه چکر از خودش بسته و اوست برھمه یپسر، بغ
 د:یفرما ین میم چنیرکقرآن 

ِيٓ ٱُسۡبَ�َٰن ﴿ ٰى بَِعۡبِدهِ  �َّ َ�ۡ
َ
قَۡصاٱ لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ٗۡ� ّمَِن  ۦأ

َ
�ۡ 

ِيٱ ِميعُ ٱُهَو  ۥمِۡن َءاَ�ٰتِنَاۚٓ إِنَّهُ  ۥلُِ�ِ�َهُ  ۥَ�َٰرۡ�نَا َحۡوَ�ُ  �َّ  .]١[اإلسراء:  ﴾١ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ

                                           
 .١٣٣، ص ھمان منبع  -١



 زیارات مسنون   ٣٨

 

) را از مسجد  محمد خود ( ۀ) بندیشب که (در مبارک ییو منزه است خدا کپا«
م، یو پرنعمت ساختت) ک(پربر کرامونش را مباریه پک ییالحرام به مسجداالقصا

    .)١(»ناستیقت شنوا و بیه خدا به حقکد یات خود را به او بنمایر داد تا آیس

ِ ُمۡلُك ﴿ َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱّ�ِ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ َ�َهُب لَِمن �ََشآُء إَِ�ٰٗثا َوَ�َهُب  ۡ� َ�ۡلُُق َما �ََشآُء

ُكورَ ٱلَِمن �ََشآُء  ۡو يَُزوُِّجُهۡم ُذۡكَراٗنا  ٤٩�ُّ
َ
ۚ إِنَّهُ أ ۖ َو�َۡجَعُل َمن �ََشآُء َعقِيًما  ۥ�َ�ٰٗثا

 .]٥٠-٤٩[الشوری:  ﴾٥٠َعلِيٞم قَِديرٞ 
ه خواھد کند و به ھریآفر یھرچه بخواھد مھا  آسمان ن ویزم کخداست تنھا مال«

رحم دو فرزند  یکا در یند، ک یور (پسر) عطا مکه خواھد فرزند ذکفرزند دختر و به ھر

  .)٢(»ه او دانا و تواناستکگرداند  یم میه را خواھد عقکدھد و ھر یپسر و دختر قرار م

ٍء إِ�َّ ِعنَدنَا َخَزآ�ُِنهُ ﴿ ُِ�ُ  ۥ�ن ّمِن َ�ۡ ۡعلُو�ٖ  ۥٓ َوَما ُ�َ�ّ  ﴾٢١إِ�َّ بَِقَدرٖ مَّ
 .]٢١[الحجر: 

نزد ما خواھد بود. ھا  آن نهیه منبع و خزکست جز آنیز در عالم نیچ چیو ھ«

   .)٣(»میفرست یه مصلحت است نمکن یاز آن بر عالم خلق) إال به قدر مع ی(ول

نَزۡ�َا مَِن ﴿
َ
َمآءِ ٱَوأ ُٰه ِ�  لسَّ ۡسَك�َّ

َ
ۢ بَِقَدرٖ فَأ �ِض� ٱَمآَء

َ
ٰ َذَهابِۢ بِهِ  ۡ�  ۦ�نَّا َ�َ

  .]١٨[المؤمنون:  ﴾١٨لََ�ِٰدُرونَ 
ن ین در زمکن از آسمان نازل و او را سایشما آب را بقدر مع یو ما برا«

        .)٤(»میز قادریم و محققًا بر نابود ساختن آن نیساخت

                                           
 .یا قمشه یالھ یاقتباس از ترجمه مھد -١
 ھمان منبع.  -٢
 ھمان منبع. -٣
 ھمان منبع. -٤



 ٣٩    درگاه خداوند همیشه باز است

ُب َمن �ََشآُءۗ وَ ﴿ ُ ٱَ�َيۡغفُِر لَِمن �ََشآُء َوُ�َعّذِ ءٖ قَِديرٌ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ [البقرة:  ﴾٢٨٤َ�َ

٢٨٤[. 
ز یند و خداوند بر ھر چکه را خواھد عذاب که را خواھد ببخشد و ھرکگاه ھرآن«

 . )١(»تواناست

ُ ٱ۞َولَۡو �ََسَط ﴿ ِ  لّرِۡزَق ٱ �َّ �ِض ٱَ�ََغۡواْ ِ�  ۦلِعَِبادِه
َ
ا  ۡ� ُِل بَِقَدرٖ مَّ َوَ�ِٰ�ن ُ�َ�ّ

ِ  ۥ�ََشآُءۚ إِنَّهُ   .]٢٧[الشوری:  ﴾٢٧َخبُِ�ۢ بَِص�ٞ  ۦبِعَِبادِه
گرداند خدا به احوال  یه بخواھد نازل مک یا خلق را به اندازه ین روزیکل«

گاه استیبندگانش بص    .)٢(»ر و آ

ٍء ِعنَدهُ ﴿  .]٨[الرعد:  ﴾٨بِِمۡقَدارٍ  ۥَوُ�ُّ َ�ۡ
   .)٣(»ن استیخدا مع یز در علم ازلیو مقدار ھمه چ«

ۡمُر ﴿
َ
ِ ٱَوَ�َن أ ۡقُدوًرا �َّ  .]٣٨[األحزاب:  ﴾٣٨قََدٗر� مَّ

 .)٤(»خواھد بود ینافذ و حتم یمکو فرمان خدا ح«
 ییت و بوجود آوردن آن را دارد و نه تواناکبر یاعطا ییاما مخلوق نه توانا

ت است و کابقاء و ثابت نگه داشتن آن (و نام خداوند متعال خود صاحب بر
 رام). کالجالل واإل یذ کاسم رب کتبار

به  با توجهن و آثار و اشخاص زنده و مرده کجستن به اما کپس تبر
 یاز آن نھ صرسول الله چون حضرت، است  حرامات قرآن یح آینصوص صر

ث و�يَّاُ�ْم ُ�دثاِت اُالُمور«رده و فرموده: ک  بِْدعَ وَ  ةٌ بِْدعَ  ةٍ فَإْن لُكَّ ُ�َدَّ
 ةٍ ُ�َّ

                                           
 ھمان منبع. -١
 ھمان منبع. -٢
 ھمان منبع. -٣
 ھمان منبع. -٤



 زیارات مسنون   ٤٠

 

لََعَن اُهللا ايلهود وانلصارى اختذوا قبور  ،)٢(لٌة يِف انلَّارَضَالَ  َوُ�ِّ  ،)١(ةٌ َضَالل
  ».املساجدأنبيائهم 

است و اگر معتقد  کند، شرک یت مکبر یء اعطایاگر معتقد باشد آن ش
ت از طرف کردن آن سبب حصول برکارت و لمس و مسح یه زکباشد 

است اّما آنچه اصحاب  کدن به شریرس یبرا یا لهین حالت وسیخداست در ا
 صامبریپ یجستن به مو کدادند مانند تبر یانجام م صامبرینسبت به پ

ه قبًال گفته شد ـ کشد ـ ھمانطور  یآب دھان و آنچه از جسمش جدا مو 
است. چون ھا  آن نیات و وجودش بیدر حال ح صامبریپ خاص

ه ک ینکجستند و به اما ینم کبه خانه و قبر او بعد از وفاتش تبر ،شاصحاب
 جستند.  ینم کا نشسته بود تبریدر آنجا نماز خوانده بود  صامبریپ

، ستیدرست ن یق اولیاء به طریجستن به مقامات اول کن تبریبنابرا
ر بزرگان صحابه نه در یر، عمر و ساکابوب مانند یبه اشخاص صالح شاصحاب

رفتند تا در آنجا  یجستند و به غار نم ینم کات و نه بعد از مرگ آنان تبریح
صحبت  یه خداوند با موسک ییوه طور (جاکنند. به کا دعا ینماز بخوانند 

ه کنرفتند ھایی  کوه ا بهینند کرفتند تا آنجا نماز بخوانند و دعا  ینم ،رد)ک
 ییا به جایگر است ید یا افرادیامبران یشد آنجا محل اقامت پ یگفته م

امبران بناء یاز پ یاثر و عالمت یه محل اجتماع مردم باشد و روکرفتند  ینم
ر یه و ساکم صامبریه پکرا  یانکدام از سلف مکچیرده باشند. ھکدرست 

                                           
 صامبریپ ۀد: فرمودیگو ین میمسلم و اصحاب سنن ـ حافظ ابن رجب در شرح اربع -١

ن اصل یرد و ایپذ ینم یچ استثنائیه ھکاست  یجامعھای  عبارت از »لّك بدعة ضاللة«
ا اعمال و اقوال یباشد  یل اعتقادیه در مساکندارد  ین است، فرقیبزرگ از اصول د

 ). ٢/٣٧(  ی. به االعتصام امام شاطب ک. ر . یو باطن یظاھر
 ح.یبه سند صح مهی، ابن خزینسائ -٢



 ٤١    درگاه خداوند همیشه باز است

 یردند. پس وقتک یدند و به آن سالم نمیبوس یخواند، نم ین نماز مکاما
 یه قدم بر آن گذاشته و روکرا  ییرده جاکامتش مشروع ن یبرا صامبریپ

ق یر او به طرینند و ببوسند، محل خواب و نماز غکآن نماز خوانده مسح 
 ن اسالمید یا مسح شود علماء از عمل ضروریده شود ید بوسینبا یاول

 صامبریپ عتیزھا از شرین چیردن اکدن و مسح یه بوسکاند  دهیفھم
 .صامبریل ما از قرآن وسنت پین است دلیا .)١(ستین

 نیلله رب العالم والحمد
 

                                           
 .٢٩٩ -٣٠٣د، ص یتاب التوحک -١
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 زیارات مسنون   ٤٤

 

، یاحمد یگی، عبدالله رین آلبانیخ محمد ناصرالدیز، شیام جناکاح -٢٧
  ن.ینشر حرم
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