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اول :نماز و دعا در کنار قبور
فتاواي وهابیان
 .1ابن تيميه ميگويد:
صحابه عادتشان بر اين بود هنگامي که کنار قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) ميآمدند بر او سالم ميدادند،
ولي هنگامي که ميخواستند دعا کنند رو به قبر شريف دعا نمي کردند ،بلکه از قبر منحرف شده و رو به قبله دعا
مينمودند؛ مانند ساير بقعهها ،از همين رو هيچ يک از ائمه سلف ذکر نکردهاند که نماز کنار قبور و در مشاهد،
مستحب و افضل است ،بلکه همه اتفاق نموده اند بر اينکه نماز در مساجد و خانه ها افضل از کنار قبور انبيا و صالحين
است؛ چه آن قبر مشهد ناميده شده باشد يا خير)1(.
وي در جاي ديگر ميگويد:
نماز در کنار قبور مشرو ع نيست و نيز قصد مشاهد کردن براي عبادت در آن مکانها؛ از قبيل نماز ،اعتکاف ،استغاثه و
ابتهال و مانند اين افعال ،مشروع نيست و کراهت دارد .بلکه عده زيادي نماز را به جهت نهيي که به آن خورده ،باطل
ميدانند)2(. ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1رساله زيارة القبور ،ص .151
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 .2مجموعة الرسائل و المسائل ،ج  ،1ص .06

 .2ابن قيم جوزيه ميگويد« :پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) نهي کرده از نماز خواندن در کنار قبور ،ولي اکثر مردم در کنار قبور نماز
ميخوانند)1(.»...
هاب ميگويد:
مد بن عبدالو ّ
 .3مح ّ
هيچ يک از ائمه پيشين ذکر نکرده اند که نماز کنار قبور و مشاهد مستحب و افضل است ،بلکه همه اتفاق دارند بر
اينکه نماز در مساجد و خانهها ،افضل از مقابر اوليا و صالحين است)2(.
 .4شيخ عبدالعزيز بن باز ميگويد:
نماز در کنار قبور بدعت و از وسايل شرک است .پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) فرمود« :إجعلوا من صالتکم في
بيوتکم وال تتخذوها قبور»؛ «بخشي از نمازهايتان را در خانههايتان بخوانيد و خانههايتان را قبور نکنيد» .اين حديث
داللت دارد که در کنار قبور نبايد نماز خواند و تنها نماز را بايد در مساجد يا خانه بهجاي آورد)3(. ...

رجحان نماز در کنار قبور اولیا
حکم به رجحان نماز و دعا در کنار قبور اوليا را ميتوان از جهاتي اثبات نمود.

 .0تبرک برخي از زمینها و بقعهها
از آيات و روايات استفاده ميشود که برخي از زمينها و بقعهها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اغاثة اللهفان ،ج  ،1ص .214
 .2زيارة القبور ،صص  151و .106
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 .3فتاوي نور علي درب ،ج  ،1ص .362

مبارکند و بر زمينها و بقعههاي ديگر ترجيح دارند و در مقابل ،برخي از زمينها و بقعهها غير مبارکند و بايد از آنها پرهيز نمود.

الف) آيات
يک ـ خداوند متعال ميفرمايد:
ع لِل َّناسِ لَلَّذِي بِبَ َّ
ِين» (آل عمران)10 :
ک َ
ت ُو ِ
ل بَ ْي ٍ
ض َ
هديً لِلْعالَم َ
«إِنَّ أَ َّو َ
ة ُمبا َرکاً َو ُ
نخستين خانه اي که براي مردم (و نيايش خداوند) قرار داده شد ،همان است که در سرزمين مکّه است ،که پر برکت،
و مايه هدايت جهانيان است.
دو ـ همچنين ميفرمايد:
ِين» (انبياء)11 :
ض الَّتِي با َرکْنا فِيها لِلْعالَم َ
« َو نَ َّ
ج ْينا ُه َولُوطاً إِلَي األ َ ْر ِ
و او و لوط را به سرزمين (شام) ـ که آن را براي همه جهانيان پربرکت ساختيم ـ نجات داديم.
دس
م َق َّدسِ طُويً »؛ «در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمين مق ّ
سه ـ خداوند متعال در جاي ديگر ميفرمايد« :إِ ْذ نادا ُه َرب ُُّه بِا ْلوا ِد ا ْل ُ
«طوي» ندا داد»( .نازعات)10 :
دس «طوي» هستي».
چهار ـ نيز ميفرمايد« :ف ْ
ک إِنَّ َ
َاخلَ ْع نَ ْعلَ ْي َ
س طُويً »؛ «کفشهايت را بيرون آر ،که تو در سرزمين مق ّ
ک بِالْوا ِد ا ْل ُ
م َق َّد ِ
(طه)12 :
پنج ـ همچنين ميفرمايد:
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ض الَّتِي با َرکْنا
ح عا ِ
الرّي َ
ص َف ًة تَ ْ
« َو ل ُ
ج ِري بِ َأ ْم ِر ِه إِلي األ َ ْر ِ
ِسلَ ْيمانَ ِ

فِيها» (انبياء)11 :
خر سليمان ساختيم ،که بفرمان او بسوي سرزميني که آن را پربرکت کرده بوديم جريان مييافت.
و تندباد را مس ّ
شش ـ خداوند متعال ميفرمايد:

سجِ ِد ا ْ
ح ْولَ ُه» (اسراء)1 :
ح ِ
صي الَّذِي با َرکْنا َ
أل ََ ْق َ
رام إِلَي ا ْل َ
سجِ ِد ا ْل َ
ِن ا ْل َ
سري بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيال ً م َ
م ْ
م ْ
س ْبحانَ الَّذِي أَ ْ
« ُ
پاک و منزّه است خدايي که بنده اش را در يک شب ،از مسجدالحرام به مسجد االقصي ـ که گرداگردش را پربرکت
ساختهايم ـ برد.
بنابراين اگر برخي از مکانها مبارک است ما ميتوانيم از برکات آن مکانها بهرهمند شويم.

ب) روايات
گاهي قطعههاي زمين ،همانند بانيان آنها متصف به صفت شقاوت و سعادت ميشوند:
يک ـ بخاري به سندش از عبدهللا بن عمر نقل ميکند که پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) هنگامي که از سرزمين ثمود ميگذشت،
فرمود:
به سرزمين هايي داخل نشويد که صاحبان آنها به خود ظلم نمودند تا شما نيز همانند آنان به مصيبت مبتال نگرديد،
مگر در حالي که گريانيد .آنگاه رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) سر مبارک را پوشانيد و به سرعت از آن وادي
گذر نمود)1(.
دو ـ همچنين بخاري به سندش نقل ميکند که علي(عليه السالم) از نماز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .1صحيح بخاري ،ج  ،0ص .1

خواندن در سرزمين فرو رفته بابل کراهت

داشت)1(.

سه ـ «حلبي» در «سيره» خود نقل ميکند:
اجماع ا ّمت بر اين است که مکاني که اعضاي شريف پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) را در بر گرفته ،بهترين
قسمت روي زمين است؛ حتّي بهتر از موضع کعبه شريفه .برخي ديگر گويند :افضل قسمتهاي روي زمين است،
حتي از عرش الهي)2(.
ّ
چهار ـ سمهودي شافعي در بحث تفضيل سرزمين مدينه بر سرزمينهاي ديگر ميگويد:
اين سرزمين مشتمل بر قطعه زميني است که به اجماع امت ،بر ساير قطعهها برتري دارد و آن همان قطعهاي است
که بدن شريف پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) را در بر گرفته است)3(.
پنج ـ سمهودي همچنين نقل کرده که مردم بعد از فوت پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) ميآمدند و از خاک قبر حضرت(صل ّي هللا
عليه وآله وسل ّم) به جهت تبرک برميداشتند و با خود ميبردند« :عايشه به جهت آنکه بدن پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) نمايان
نگردد ،دستور داد دور قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) ديواري کشيده شود»)4(.

 .2قرآن و دعوت به دعا در کنار قبور اولیا
خداوند متعال ميفرمايد:
م
م جا ُؤ َ
موا أَ ْن ُف َ
هللا َو ْ
کف ْ
س ُه ْ
« َو لَ ْو أَنَّ ُه ْ
اس َت ْغ َف َر لَ ُه ُ
م إِ ْذ ظَلَ ُ
َاس َت ْغ َف ُروا َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1صحيح بخاري ،ج  ،1ص .16

 .2السيرة الحلبيّة ،ج  ،3ص .360
 .3وفاء الوفاء ،ج  ،1ص .52

111
 .4همان ،ص .315

هللا تَ َّواب ًا َرحِيماً» (نساء)04 :
ل لَ َو َ
سو ُ
ال َّر ُ
ج ُدوا َ
و اگر هنگامي که گروه منافق بر خود به گناه ستم کردند از کردار خود به سوي خدا توبه کرده و به تو رجوع ميکردند
و پيامبر هم براي آنان استغفار مينمود ،البته در اين حال خدا را توبهپذير و مهربان مييافتند.
ک» شامل زمان حيات و ممات پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) هر دو ميشود و همانگونه که در زمان حيات پيامبر(صل ّي
کلمه «جا ُؤ َ
هللا عليه وآله وسل ّم) گناهکار وجود داشت ،بعد از وفات ايشان نيز چنين است ،لذا انسان احتياج به واسطهاي دارد تا به او توسل کند
و خداوند با استغفار او گناهانش را بيامرزد .حال چه اشکالي دارد ،نماز و دعا که در آن استغفار است در کنار قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه
وآله وسل ّم) و در حضور آن حضرت انجام گيرد تا از برکات ايشان گناهان ما آمرزيده شود.
وانگهي خداوند متعال گرچه در آيهاي استغفار را بهطور مطلق ذکر کرده و ميفرمايد:
س َت ْغف ُِرونَ » (انفال)33 :
م َوما کانَ
« َو ما کانَ
هللا ُم َع ِ ّ
هللا ل ُِي َع ِ ّ
م َوأَ ْن َ
م يَ ْ
ه ْ
م َو ُ
ذبَ ُه ْ
ِيه ْ
ذ َب ُه ْ
تف ِ
ُ
ُ
ولي (اي پيامبر!) تا تو در ميان آنها هست ي ،خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد؛ و(نيز) تا استغفار ميکنند ،خدا
عذابشان نميکند.
ولي در آيه قبل ،استغفار را مقيد به رفتن نزد رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) کرده است .اکنون که رسول خدا(صل ّي هللا عليه
وآله وسل ّم) از دنيا رفته بايد کنار قبر او يا اول ياي ديگر رفت و با توسل به آن ذوات مقدسه ،حاجات خود ،از جمله پذيرش توبه را از

112
خداوند خواست.

بيشک نماز در مقابر به جهت عبادت صاحب قبر و قبله قرار دادن آن شرک است ،ولي هيچ مسلماني اين چنين نيّتي ندارد ،بلکه
هدفش از اين عمل ،تنها تبرک جستن از آن بقعه و مکان است؛ زيرا نماز و دعا در آن مکان شريف ثواب بيشتري دارد و اگر اين چنين
نبود ،چرا عمر و ابابکر وصيت نمودند تا در جوار پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) دفن شوند؟ مگر به جهت تبرک نبود؟ نمازگزار هم به
همين نيّت در جوار قبور اولياي الهي نماز ميخواند.
در قصه اصحاب کهف ،به چه دليل مؤمنان و موحدان ،ساختن مسجد را بر روي مدفن اصحاب کهف پيشنهاد دادند؟ مگر براي غير اين
جهت بود که واجبات دينيشان را در جوار آنان انجام دهند تا عملشان متبرّک گردد .لذا زمخشري در ذيل آيه ميگويد« :پيشنهاد به
اين جهت بود که مسلمانان در آن مکان نماز گزارده و به مکان آنان تبرک بجويند»)1(.
همين بيان را نيشابوري نيز در «تفسير» خود آورده است.
حدان را نقل ميکند ،ولي سکوت کرده و پيشنهاد آنان را رد نميکند ،اين خود دليل بر
خداوند متعال قصه اصحاب کهف و پيشنهاد مو ّ
مشروعيت عمل و پيشنهاد آنان است.
قرآن کريم به حاجيان امر ميکند که نزد مقام ابراهيم(عليه السالم) نماز بهجاي آورند .مقام ابراهيم(عليه السالم) همان صخرهاي
است که آن حضرت بر روي آن براي ساختن کعبه ميايستاده است .خداوند متعال ميفرمايد:
م
ت َمثابَ ًة لِل َّناسِ َوأَ ْمناً َواتَّخ ُ
ج َع ْل َنا ا ْلبَ ْي َ
ِن َم ِ
قام إِ ْبراهِي َ
« َو إِ ْذ َ
ِذوا م ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الکشاف ،ذيل آيه.
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صلً ّي» (بقره)125 :
ُم َ
و به ياد آور زماني که کعبه را مقام امن و مرجع امر دين گردانديم و امر شد که مقام ابراهيم را جايگاه پرستش خدا
قرار دهيد.
ميدانيم که نماز خواندن در اين مکان براي تبرک به مقام ابراهيم(عليه السالم) است.

 .9پیامبر(صل ّي هللا علیه وآله وسل ّم) و نماز و دعا در کنا قبور اولیا
سيوطي در باب احاديث معراج ميگويد :پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) وارد مدينه ،طور سينا و بيت لحم شد و در آن مکانها نماز
خواند .جبرئيل به او عرض کرد:
اي رسول خدا! آيا ميداني کجا نماز ميگزاري؟ تو در شهر طيّبي نماز خواندي که هجرتت به سوي آن بود .تو در
طور سينا نماز گزاردي؛ مکاني که خداوند با موسي(عليه السالم) سخن گفت .تو در بيت لحم نماز گزاردي؛ مکاني
که عيسي(عليه السالم) متولد شد)1(.
پس بيت لحم به دليل والدت حضرت عيسي(عليه السالم) در آن ،متبرک است ،لذا پيامبر اسالم(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) در آن
مکان نماز ميگزارد .حال چه فرقي بين زادگاه و مقبره است؟ مگر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) در مسجد «خيف» نماز بهجاي
نياورد؛ در حالي که در حديث است که آن مسجد مدفن هفتاد پيامبر خداست؟
طبراني به سند صحيح از ابن عمر نقل ميکند که در مسجد «خيف» هفتاد پيامبر مدفون

است)2(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الخصائص الکبري ،ج  ،1ص .154
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 .2المعجم الکبير ،ج  ،3ص .264

مگر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) در کنار قبر ابراهيم(عليه السالم) نماز بهجاي نياورد؟ چنانکه ابوهريره از رسول خدا(صل ّي هللا
عليه وآله وسل ّم) نقل ميکند که فرمود :هنگامي که جبرئيل مرا به بيتالمقدس آورد و به قبر ابراهيم(عليه السالم) گذر داد ،گفت:
« اي پيامبر خدا! فرود آي تا دو رکعت نماز در اين مکان گزاريم؛ زيرا اينجا قبر پدرت ابراهيم(عليه السالم) است» .سپس مرا وارد بيت
لحم نمود و گفت « :فرود آي تا در اين مکان نيز دو رکعت نماز گزاريم؛ زيرا برادرت عيسي(عليه السالم) در اين مکان متولد شده
است»)1(.

 .4مسلمانان و نماز و دعا در کنا قبور اولیا
مسلمانان در ايام حج در حجر اسماعيل نماز مي گزارند؛ در حالي که آن مکان مدفن اسماعيل و هاجر است ،حال چه فرقي بين
اسماعيل و پيامبر اسالم(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) است؟
اگر نماز در کنار قبر اشکال دارد ،چرا عايشه تا آخر عمر در کنار قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) به زندگي خود ادامه داد؟ و در
آنجا نماز بهپاداشت؟
مگر نبود که فاطمه زهرا(سالم هللا عليها) ـ آن زني که طبق نص پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم)  :خدا به رضايت او راضي و به
غضب او غضبناک ميشود ـ هر جمعه به زيارت قبر حمزه ميآمد و در کنار قبر نماز بهجاي ميآورد؟
مسلمانان در طول تاريخ سعي داشتهاند تا به اين سنّت عمل کرده و نماز خود را در کنار قبور اولياي الهي بهجاي آورند ،و هيچ گاه به
ذهن کسي نيامده که اين عمل حرام يا مکروه است.

منصور عباسي روزي از مالک بن انس ـ امام مالکيها ـ در مسجد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) سؤال کرد « :اي اباعبدهللا! آيا به طرف قبله قرار گيرم و دعا کنم يا روي به رسول خدا کرده و
دعا نمايم؟» .مالک در جواب گفت:
چرا روي خود را از رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) بر مي گرداني؛ در حالي که او وسيله تو و پدرت آدم به سوي خدا تا روز
قيامت است؟ بلکه روي خود را به طرف او بنما و او را شفيع قرار ده تا خداوند شفاعت او را در حق تو قبول کند)1(.
ّ
نه تنها دعا و نماز در کنار قبر رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) جايز است ،بلکه خود آن حضرت در کنار قبور بقيع نماز ميت و نماز
عيد قربان خوانده است؛ زيرا در روايات آمده که در رجب سال نهم هجري ،نجاشي پادشاه حبشه از دنيا رفت )2(.هنگاميکه خبر به
رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) رسيد ،به اصحاب فرمود« :خارج شويد تا براي برادرتان که در غير سرزمين شما از دنيا رفته
نماز (ميت) بگذاريد» .پرسيدند« :چه کسي؟» فرمود« :نجاشي» .پس رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) به بقيع رفت و از
حبشه تابوت نجاشي براي پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) در مدينه نمايان شد و رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) (با
اصحاب) بر او نماز گذاردند)3(.
همچنين در سنن بيهقي آمده است که رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) روز عيد قربان به بقيع رفت و دو رکعت نماز عيد
گذاشت)4(.
اين نمازها در حالي در بقيع گذارده شده که آنجا قبرستان بود؛ زيرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1وفاء الوفاء ،ج  ،4ص .1310
 .2االصابة ،ابن حجر عسقالني ،ج  ،1ص .341
 .3دقائق التفسير ،ابن تيميه ،ج  ،1ص .310
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رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) از سال اول هجرت آنجا را قبرستان مسلمانان قرار داده و اولين کسي که در آنجا دفن گرديد
اسعد بن زراره بود)1(.
همچنين دليل بر جواز نماز در کنار قبور ،نماز در حجر اسماعيل است؛ چنانکه ابن عباس ميگويد:
و هر آينه بين حجر تا رکن يماني قبرهايي از قبور پيامبران است ،و چون قوم آن پيامبران ،ايشان را آزار ميدادند از
بين آنها بيرون ميآمدند و در آن مکان ،خدا را عبادت ميکردند تا از دنيا رحلت کنند)2(.

 .5اهل بیت(علیهم السالم) و دعوت به نماز و دعا در کنار قبور اولیا
در روايات اهل بيت(عليهم السالم) به نماز خواندن در کنار قبور اولياي الهي به جهت تبرک جستن از آنان سفارش فراوان شده است:

ل عند قبر الحسين(عليه السالم) »()3؛ «در کنار قبر
الف) ابن قولويه به سندش از امام صادق(عليه السالم) نقل کرده که فرمود« :ص ّ
حسين(عليه السالم) نماز گزار».
ب) و نيز به سندش از علي بن ابيحمزه نقل کرده که از عبد صالح موسي بن جعفر(عليهم السالم) سؤال کردم درباره نماز
مستحبي در روز ،کنار قبر حسين(عليه السالم) ؟ حضرت فرمود« :آري»)4(.
ج) و نيز به سندش از امام باقر(عليه السالم) نقل کرده که به مردي فرمود:
يا فالن! ما يمنعک إذا عرضت لک حاجة أن تأتي قبر الحسين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1استيعاب ،ابن عبدالبر ،ج  ،4ص .106
 .2المعجم الکبير ،طبراني ،ج  ،11ص 454؛ مجمع الزوائد ،ج  ،1ص .151
 .3کامل الزيارات ،ص 245؛ بحاراألنوار ،ج  ،161ص .11
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جة و الصالة النافلة
م تسأل حاجتک؛ فا ّ
ن الصالة الفريضة عنده تعدل ح ّ
ـ صلوات هللا عليه ـ فتصل ّي عنده اربع رکعات ،ث ّ
تعدل عمرة)1(.
اي فالني! چه چيز تو را مانع مي شود که هرگاه بر تو حاجتي عارض شود اينکه به کنار قبر حسين ـ صلوات هللا عليه
ـ بيايي و در آنجا چهار رکعت نماز گزاري و سپس حاجت خود را طلب کني؟ زيرا بهجاي آوردن نماز واجب در کنار قبر او
معادل يک حج و نماز مستحب ،معادل با يک عمره ميباشد.
د) و نيز به سندش از شعيب عقرقوفي نقل کرده که گفت :به امام صادق(عليه السالم) عرض کردم« :کسي که به زيارت قبر
حسين(عليه السالم) بيايد چه مقدار ثواب و اجر دارد؟» حضرت فرمود:
يا شعيب! ما صل ّي عنده أحد الصالة إال ّ قبلها هللا منه و ال دعا عنده احد دعوة إال ّ استجيبت له عاجله و

آجله)2(...

اي شعيب! کسي که نزد قبر حسين(عليه السالم) نماز بخواند خداوند نمازش را از او قبول ميفرمايد ،و کسي که
در آنجا دعا بخواند خداوند دعا و خواسته حال و آينده او را برآورده خواهد کرد...
ه) کليني به سندش از حسن بن عطيه نقل کرده که امام صادق(عليه السالم) فرمود:
ت ق َْب َر أَبِي َع ْبد ِ
ِهللا(عليه السالم)،
الم َعلي
ِن
ُّ
الش َه َدا ِء فَأ ْئ ِ
إذا َف َرغْ َ
الس ِ
تم َ
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1همان ،صص  204و .205
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صلِّي ما بَدا
م تُ َ
ن يَ َد ْي َ
َاج َع ْل ُه بَ ْي َ
ک ثُ َّ
ف ْ

لَک)1(.

َ

و چون از سالم بر شهيدان فارغ شدي به طرف قبر امام حسين(عليه السالم) برو و قبر را در برابرت قرار بده و هرچه
ميخواهي نماز بگذار.

و) شيخ

طوسي()1

به سندش از مفضل بن عمر نقل کرده که گفت:

ک
حدِي ٍ
ک َولَ َ
صالتِ َ
مضِي إلي َ
ح َ
قال أبوعبدهللا(عليه السالم) فِي َ
م تَ ْ
ن(عليه السالم)  ...ثُ َّ
ويل فِي ِزيا َر ِة َق ْب ِر ال ُ
س ْي ِ
ث طَ ٍ
کثَواب من حج أَلْف حجة)2(.
ة َر َک ْع ُتها ِع ْن َد ُه َ
ل َر ْک َع ٍ
ِ َ ْ َ َّ
َ ِ َّ
بِ ُک ِ ّ
امام صادق(عليه السالم) در حديثي طوالني که درباره زيارت قبر امام حسين(عليه السالم) است ،فرمود ... :سپس
براي نمازت ميروي و هر رکعت نماز که نزد او بهجاي ميآوري همانند ثواب کسي است که هزار حج بهجاي آورده
است.
ز) و نيز از امام ابوجعفر(عليه السالم) نقل کرده که به شخصي فرمود:
ي ِ
ع ْن َد ُه أ ْربَ َ
ج ٌ
ک إذا َع َر َ
يا ف ُ
ض ْ
صلَّ َ
ن(عليه السالم) َف ُت َ
ح َ
ة أَنْ تَأتِ َ
حا َ
ک َ
ت لَ َ
م َن ُع َ
ُالن َما يَ ْ
ع َ
ي َق ْب َر ال ُ
س ْي ِ

رکَعات)3(.

اي فالني! چه چيز تو را مانع شده از اينکه چون حاجتي پيدا کردي به زيارت قبر حسين(عليه السالم) بيايي و کنار
قبر او چهار رکعت نماز گزاري.

 .6اهل سنت و دعوت به نماز و دعا در کنار قبور اولیا
مد جزري در کتاب «عدة الحصن
مد بن مح ّ
شمس الدين مح ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1وسائل الشيعه ،ج ،15صص  511و .511
 .2وسائل الشيعه ،ج ،15ص.511
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الحصين» تحت عنوان «اماکن اجابت دعا» مينويسد:
هي المواضع المبارکة ،و ال اعلم انّه ورد عن النبي(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) في ذلک إال ّ ما رواه الطبراني بسند
ن الدعاء مستجاب عند رؤية الکعبة .و ورد مجرباً في مواضع کثيرة مشهورة :في المساجد الثالثة و ...و عند
جيّد :ا ّ
قبور االنبياء عليهم الصالة و السالم .وال يصح قبر نبي بعينه سوي قبر نبيّنا محمد(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم)
باالجماع فقط .و قبر ابراهيم داخل السور من غير تعيين .و جربت استجابة الدعاء عند قبور الصالحين بشروط
()1
معروفة.
همان مواضع مبارک ،و نميدانم که از پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) درباره آنها روايتي رسيده باشد جز آنچه را
که طبراني به سند نيک روايت کرده که دعا هنگام ديدن کعبه مستجاب است .ولي در مواضع بسياري تجربه شده و
مشهور است؛ از آن جمله؛ سه مسجد و ...نزد قبرهاي انبيا عليهم الصالة و السالم ،و صحيح نيست قبر پيامبري به
مد(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) به اجماع فقط .و قبر ابراهيم داخل حصار بدون
طور خصوص به جز قبر پيامبر ما مح ّ
تعيين .و من استجابت دعا را نزد قبرهاي صالحان با شروط معروفي تجربه کردهام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دوم :بناي مسجد در کنار قبور اولیا

ديدگاه اهل سنت
علماي اهل سنت غير از وهابيان بر جواز بلکه رجحان ساختن مسجد در کنار قبور انبيا تأکيد کردهاند:

 .0ديدگاه احناف
عبدالغني نابلسي در کتاب «الحديقة الندية» مينويسد:
ذ مسجداً في جوار صالح أو صل ّي في قبره و قصد به االستظهار بوجه ،أو وصول اثر من آثار عبادته إليه ال
و ا ّما من اتخ ّ
ن ذلک
م ا ّ
للتعظيم له و التوجه إليه ،فال حرج؛ إذ مرقد اسماعيل(عليه السالم) عند الحطيم من المسجد الحرام ،ث ّ
الموضع افضل مکان يصل ّي فيه .کذا في شرح المصابيح)1(.
و ا ّما کسي که در جوار فرد صالحي مسجدي براي خود قرار داده يا در مقبره او نماز گزارد و قصدش به نحوي کمک
گرفتن از او يا رسيدن به اثري از آثار عبادت او باشد نه به جهت تعظيم و توجه به او ،هرگز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اشکالي در اين کار نيست؛ زيرا مرقد اسماعيل(عليه السالم) کنار حطيم در مسجدالحرام است ،در حالي که آن
موضع بهترين مکان براي بهجا آوردن نماز ميباشد .در شرح مصابيح نيز اين چنين آمده است.
او نيز در بحث روشن کردن شمع بر روي قبر ميگويد:
و هذا کل ّه اذا خال من فائدة ،و ا ّما اذا کان موضع القبور مسجداً علي القبور أو علي طريق أو کان هناک احد جالس أو
کان قبر ولي من اولياء هللا أو عالم من المحققين تعظيماً لروحه المشرقة علي تراب جسده کاشراق الشمس علي
األرض اعالماً للناس انه ولي ليتبرکوا به و يدعوا عنده فيستجاب لهم ،فهو امر جائز ال مانع منه ،و األعمال بالنيات)1(.
ّ
تمام اينها در صورتي است که اين کار بي فايده باشد ،ولي اگر موضع قبرها مسجدي بر قبور يا بر راهي بوده يا
کسي در آن مکان نشسته باشد يا قبر يکي از اولياي الهي يا عالمي از محققين است که به جهت تعظيم روح
انورش ،خاکِ جسدش مبارک شده همانند نورافشاني خورشيد بر زمين ،تا به مردم اعالم کند که او ولي خداست و
مردم به او تبرّک جسته و نزد او خدا را بخوانند تا دعايشان مستجاب شود ،اين امري است جايز و هرگز مانعي در آن
نيست ،و ميدانيم که اعمال به نيّت انسان بستگي دارد.
ابن الهمام از علماي حنفيّه ميگويد:
آنچه از ابوحنيفه نقل شده که او رو به قبله و پشت به قبر رسول(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) دعا ميکرد مردود
است؛ زيرا خالف سنّت است ...کرماني هم در اين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زمينه ميگويد :مذهب ابوحنيفه ـ که رو به قبله بودن است ـ باطل است؛ زيرا پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) در
ضريح خود زنده است و زائرينش را ميشناسد)1(. ...

 .2ديدگاه مالکيها
در کتاب «المدونة الکبري» آمده است:
قلت البن القاسم :هل کان مالک يوسع ان يصل ّي الرجل و بين يديه قبر يکون سترة له؟ قال :مالک اليري بأساً بالصالة
في المقابر و هو إذا صل ّي في المقبرة کانت القبور بين يديه و خلفه و عن يمينه و شماله .قال :و قال مالک :البأس
بالصالة في المقابر .قال :و بلغني ان بعض اصحاب النبي(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) کانوا يصلون في المقبرة)2(.
ّ
به ابن القاسم گفتم :آيا مالک اجازه مي داند تا کسي روبروي قبري که مانع اوست نماز گزارد؟ او گفت :مالک هرگز
بر نماز در مقبرهها ايراد نميگرفت .و او هنگامي که در مقبره نماز ميخواند قبرها در مقابل و پشت سر و چپ و
راست او بود .او گفت :مالک گفته که نماز در مقبرهها اشکال ندارد .و نيز گفته که به من از برخي اصحاب
پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) رسيده که آنان در مقبره نماز ميگزاردند.
ابن الحاج مالکي در کتاب «المدخل» مينويسد:
و کذلک يدعو عند هذه القبور (قبور الصالحين) عند نازلة نزلت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1شرح الشفا ،ج  ،3ص .511
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به أو بالمسلمين ،و يتضرّع إلي هللا تعالي في زوالها و کشفها عنه و

عنهم)1(.

و نيز در کنار اين قبرها (يعني قبرهاي صالحان) هنگامي که مصيبتي بر او يا بر مسلمانان وارد ميشود دعا ميکند و
به سوي خداوند متعال در زايل شدن و برطرف شدن آن از خودش و مسلمانان تضرع مينمايد.

 .9ديدگاه شافعيها
مد آبي در «شرح صحيح مسلم» مينويسد:
ابوعبدهللا مح ّ
قال بعض الشافعية :کانت اليهود و النصاري يسجدون لقبور األنبياء و يجعلونها قبلة يتّجهون إليها في السجود
فاتخذوها أوثاناً ،فمنع المسلمون من ذلک بالنهي عنه ،فا ّما من اتخذ مسجداً قرب رجل صالح أو صل ّي في مقبرته
ن قبر اسماعيل(عليه السالم) في المسجد
ج لذلک با ّ
للتبرک بآثاره و اجابة دعائه هناک فالحرج في ذلک .و احت ّ
الحرام عند الحطيم ،ثم ان ذلک الموضع افضل مکان للصالة فيه)2(.
ّ
برخي از علماي شافعي گفتهاند که يهود و نصارا بر روي قبرهاي انبيا سجده ميکردند و آن قبرها را قبله خود قرار
داده و در سجده به آنها متوجه شده و بت قرار ميدادند .مسلمانان با نهيي که از آن شد از اينگونه کارها منع
شدند ،و اگر کسي نزديک مرد صالحي را مسجد خود قرار دهد يا در مقبرهاي به جهت تبرّک به آثار آن و اجابت
دعايش در آن محل نماز گزارد هرگز اشکالي ندارد .آنان در جواز اين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1المدخل ،ابن الحاج ،ج  ،1صص  241ـ .252
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عمل چنين استدالل کرده اند که قبر حضرت اسماعيل(عليه السالم) در مسجدالحرام کنار حطيم است ،در حالي که
آن موضع بهترين مکان براي نماز بهجاي آوردن ميباشد.
ذهبي و ابن عساکر شافعي از ابراهيم بن سعد نقل کردهاند که گفت:
د يديه و دعا ثم
رأيت محمد بن المنکدر يصل ّي في مقدم المسجد ،فاذا انصرف مشي قليال ً ثم استقبل القبلة و م ّ
ينحرف عن القبلة و يشهر يديه و يدعو ،يفعل ذلک حين يخرج فعل المودع)1(.
ّ
محمد بن منکدر را ديدم در حالي که جلو مسجد (رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم)) نماز بهجا ميآورد ،و چون
از نماز فارغ شد کمي حرکت کرد ،آنگاه رو به قبله نمود و دستهاي خود را بلند کرده و دعا نمود ،و سپس از قبله
برگشت و دستها را باز کرده و دعا نمود ،و چون ميخواست (از مسجد) خارج شود همانند وداع کنند اين عمل را
تکرار کرد.
خفاجي در «شرح الشف» ميگويد« :رو به پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) و پشت به قبله بودن هنگام دعا ،مذهب شافعي و
جمهور اهل سنت است و از ابوحنيفه نيز نقل شده است»)2(.
ّ

بررسي ادله وهابیان
وهابيان براي اثبات مدعاي خود در عدم جواز نماز و منع بناي مسجد در کنار قبور اوليا به ادلهاي تسمک کردهاند:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سير اعالم النبالء ،ج  ،5ص 351؛ تاريخ مدينة دمشق ،ج  ،50ص .41
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دلیل اول :نهي از نماز بر قبور
الباني از پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) نقل کرده که فرمود« :نماز را به سوي قبر و روي قبر

نخوانيد»)1(.

پاسخ
صل» ميگويد:
اوّالً :وهابيان نميتوانند به منفردات حديثي خود بر ردّ عمل ديگران استناد کنند ،همانگونه که ابن حزم در «ال ِف َ
ما نمي توانيم عليه شيعه به روايات خود تمسک کنيم؛ زيرا آنان ما را تصديق نميکنند ،همانگونه که آنان نيز نميتوانند به
رواياتشان بر ما استدالل نمايند)2(.
نص حديث ،نماز خواندن به طرف قبور و تعظيم آنها از آن جهت نهي شده که موجب شرک و غل ّو در دين است ،ولي اگر
ثانياً :طبق
ّ
نماز در کنار قبور اوليا صرفاً به جهت تبرک باشد اشکالي ندارد.
بيضاوي در تفسير خود ميگويد:
يهود و نصاري در عصر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) بر قبر انبياي خود به جهت تعظيم آنان سجده ميکردند و آن
قبرها را قبله خود قرار داده و به طرف آن نماز ميگزاردند و در حقيقت آنها را بتهاي خود قرار ميدادند ،لذا
پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) آنان را لعن کرده و مسلمانان را از امثال اين اعمال باز ميداشت)3(.
حال اگر کسي در کنار قبور اولياي الهي نماز و دعا بخواند ،نه به نيّت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1المعجم الکبير ،ج  ،3ص .145
صل ،ج  ،4ص .14
 .2ال ِف َ
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جه و تعظيم به آنها ،بلکه از آن جهت که اين بقعه متبرک است و انسان در اين بقعه ـ به دليل اينکه در جوار ولي خداست ،کسي
تو ّ
جه و اخالص بيشتري نماز بخواند ،نه تنها اشکالي ندارد ،بلکه راجح است.
که داعي توحيد بوده و ...ـ ميتواند با تو ّ

د ذرائع
دلیل دوم :نهي از باب س ّ
د ذرائع تمسک کرده و ميگويند:
برخي همانند بن باز به قاعده س ّ
از آنجا که نماز و دعا کنار قبور اوليا راهي به سوي شرک است و ممکن است انسان را در برخي از موارد در خط ّ
شرک قرار دهد ،باطل و حرام است)1(.
پاسخ
در بحث اصول به اثبات رسيده که ذريعه و وسيله حرام مطلقاً حرام نيست ،بلکه مقدمه و ذريعه موصله حرام است .در مورد بحث نيز،
نماز و دعايي که به شرک منجر شود حرام است ،ولي نماز و دعايي که هرگز اين نتيجه را به همراه ندارد ،نه تنها حرام و باطل
نيست ،بلکه جايز و مستحب است .و اکثرقريب به اتفاق مردم تنها به قصد تبرکِ مکان ،در کنار قبور اولياي الهي نماز ميگزارند ،نه به
جهت تعظيم صاحب قبر.

دلیل سوم :راهي به سوي شرک
عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز ميگويد:
از آنجا که نماز و دعا کنار قبور اوليا راهي به سوي شرک است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و ممکن است انسان را در برخي از موارد در خط شرک قرار دهد ،باطل و حرام

ميباشد)1(.

ابن قيم جوزيه به دو آيه بر اين حکم استدالل کرده است:
 .1خداوند متعال ميفرمايد:
ِن ُدونِ ِ
ْم» (انعام)161 :
هللا َع ْدواً بِ َغ ْي ِر ِ
عل ٍ
سبُّوا الَّذ َ
ِين يَ ْد ُعونَ م ْ
هللا َفيَ ُ
« َو ال تَ ُ
سبُّوا َ
(به معبود) کساني که غير خدا را مي خوانند دشنام ندهيد ،مبادا آنها (نيز) از روي (ظلم و) جهل ،خدا را دشنام
دهند.

 .2همچنين ميفرمايد:
ن» (نور)31 :
م ما ُي ْ
خف َ
ن لِ ُي ْعلَ َ
« َو ال يَض ِْر ْب َ
ِن ِزي َنت ِِه َّ
ِين م ْ
جل ِِه َّ
ن بِأَ ْر ُ
ت پنهانيشان دانسته شود.
و هنگام راه رفتن پاهاي خود را به زمين نزنند تا زين ِ
ابن قيم ميگويد:
د نفسه مستلزم اشکالي
د نفسه اشکالي ندارد و نيز پا زدن زن بر زمين في ح ّ
ب کردن خدايان مشرکان في ح ّ
س ّ
ب خداست از
ب شما باعث ميشود که يک عمل حرام که س ّ
نيست؛ آري تنها اشکال ،از آن جهت است که س ّ
جه مردان نامحرم اشکال دارد.
ناحيه مشرکان انجام گيرد .و نيز پا زدن به جهت جلب تو ّ
پاسخ
در اصول فقه به اثبات رسيده که ذريعه و وسيله حرام مطلقاً حرام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نيست ،بلکه مقدمه و ذريعه موصله حرام است .در مورد بحث نيز ،نماز و دعا در کنار قبور اوليا آن وقت حرام است که منجرّ به شرک
شود نه مطلق آن ،و لذا اگر از مردم بپرسيد که به چه جهت کنار قبور اوليا نماز ميخوانيد؟ ميگويند به جهت تبرک به آن مکانها
براي قرب بيشتر به خداوند ،نه قرب به صاحب قبر.

دلیل چهارم :مصداق منع از مساجد
خداوند متعال ميفرمايد:
ن أَ ْ
خرابِها» (بقره)114 :
ع َمسا ِ
سعي فِي َ
ن َم َن َ
م ُه َو َ
ج َد هللاِ أَنْ ُيذْ َک َر فِي َها ْ
م ْ
م ِم َّ
« َو َم ْ
اس ُ
ظلَ ُ
کيست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگيري کرد و سعي در ويراني آنها نمود؟!
آنان ميگويند :نماز در کنار قبور اوليا مصداق منع مردم از مساجد خداست.
پاسخ
اوّالً :آيه فوق درباره کساني است که مانع از ذکر اسم خدا در مساجد شده و سعي در خرابي آن مينمايند ،و کسي که در کنار قبور
اولياي الهي نماز بهجا ميآورد همچنين قصدي ندارد.
طبري در تفسير خود از ابن زيد در تفسير آيه فوق نقل کرده که آنان مشرکانند که در روز حديبيه از ورود پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله
وسل ّم) به مکّه مانع شدند)1(. ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثانياً :کساني که باالي سر قبور اولياي الهي نماز ميگذارند به جهت تبرکي است که در آن نقطه وجود دارد و ميتواند انسان را به
سوي خدا نزديکتر نمايد ،و کساني که در آن امکنه نماز ميگزارند هرگز کسي را از نماز گزاردن در مساجد منع نميکنند و حتي
خودشان را نيز از نماز گزاردن در مساجد و برکات آن محروم نميکنند.
ثالثاً :به همين جهت است که باالي سر امامان را مسجد قرار داده اند تا بين نماز در کنار قبور اولياي الهي به جهت تبرک و تقرب
بيشتر به سوي خدا و بهجاي آوردن نماز در مساجد جمع شود.

دلیل پنجم :منافات با اعتکاف در مساجد
ج ِد» ؛ «و در حالي که در مساجد به اعتکاف پرداختهايد»( .بقره)111 :
مسا ِ
م عاکِ ُفونَ فِي ا ْل َ
خداوند متعال ميفرمايدَ « :و أَ ْن ُت ْ
آنان ميگويند :نماز خواندن در کنار قبور اوليا با دستور به اعتکاف در مسجد منافات دارد.
پاسخ
آيه فوق اشاره به حکم خاص و در موردي خاص دارد و آن اينکه هنگام اعتکاف در مساجد که در ايام خاص همچون ماه رجب و دهه
م
ن َوأَ ْن ُت ْ
ه َّ
آخر ماه رمضان مستحب است با زنان خود مباشرت و مجامعت نکنيد .و لذا در صدر آيه چنين آمده استَ « :و ال تُبَاش ُِرو ُ
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ج ِد»؛ «و در حالي که در مساجد به اعتکاف پرداختهايد ،با زنان آميزش نکنيد».
مسا ِ
عاکِ ُفونَ فِي ا ْل َ

دلیل ششم :لزوم توجه به خدا در مسجد
خداوند متعال ميفرمايد:
سجِ ٍد» (اعراف)21 :
ُم ِ
ِس ِ
جو َ
ل َم ْ
هک ْ
ُل أَ َم َر َربِ ّي بِا ْلق ْ
«ق ْ
ع ْن َد ُک ِ ّ
ِيموا ُو ُ
ط َوأَق ُ
جه خويش را در هر مسجد (و به هنگام عبادت) به سوي او کنيد.
بگو :پروردگارم امر به عدالت کرده است؛ و تو ّ
آنان ميگويند :خواندن نماز در کنار قبور اوليا با دستور خدا به توجه به او در مسجد ،سازگاري ندارد.
پاسخ
ِين»؛ يعني با اخالص در دين،
اوّالً :از ظاهر آيه فوق هنگامي که ضميمه به جمله بعد شود که ميفرمايدَ « :و ا ْد ُعو ُه ُم ْ
د َ
خلِص َ
ِين لَ ُه ال ّ
جه داشته باشيم .ابنکثير در
خدا را بخوانيد ،چنين استفاده ميشود که واجب است در هنگام عبادت ،از غير خدا بريده و تنها به او تو ّ
تفسير آيه فوق ميگويد:
أي امرکم باالستقامة في عبادة في محال ّها و هي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما اخبروا به عن هللا ،و ما
جاؤا به من الشرائع و باالخالص له في عبادته؛ فانّه تعالي اليقبل العمل حتّي يجمع هذين الرکنين؛ أن يکون صواباً
موافقاً للشريعة و ان يکون خالصاً من الشرک)1(.
ل آن نموده است و آن پيروي از رسوالني است که با معجزات در آنچه از
شما را امر به استقامت در عبادت در مح ّ
جانب خدا به آنان خبر داده شده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و آنچه از شرايع آوردهاند ،تأييد شده اند .و نيز آنان را مأمور به اخالص در عبادت نموده است؛ زيرا خداوند متعال عمل
کسي را قبول نمي کند تا آنکه اين دو رکن در او جمع باشد؛ يکي اينکه صواب بوده و موافق شريعت باشد و ديگر
اينکه از شرک خالص باشد.
ثانياً :همانگونه که اشاره کرديم کساني که در کنار قبور اوليا نماز بهجاي ميآورند که غالباً مسجد است ،هرگز مانع از بهجاي آوردن
نماز در مساجد نيستند.

دلیل هفتم :لزوم آباداني مساجد
خداوند متعال ميفرمايد:
ج َد ِ
ک أَنْ يَکُونُوا
م ُر َمسا ِ
م يَ ْ
هللا َف َعسي ُأولئِ َ
خ َ
ن بِاهللِ َوا ْليَ ْو ِم اآلخ ِِر َوأَقا َ
ن آ َم َ
صال َة َوآتَي ال َّزکا َة َولَ ْ
م ال َّ
هللا َم ْ
«إِنَّما يَ ْع ُ
ش إِال َّ َ
ِين» (توبه)11 :
م ْه َتد َ
م َ
ِن ا ْل ُ
مساجد خدا را تنها کسي آباد مي کند که ايمان به خدا و روز قيامت آورده ،و نماز را برپا دارد ،و زکات را بپردازد ،و جز
از خدا نترسد؛ اميد است چنين گروهي از هدايت يافتگان باشند.
آنان مي گويند :نمازگزاردن در کنار قبور اوليا با دستور به آباداني مساجد سازگاري ندارد؛ زيرا موجب خلوت شدن مساجد ميگردد.
پاسخ
کساني که باالي سر قبر اولياي خدا نماز ميخوانند ،يعني مکان هايي که به عنوان مسجد وقف شده ،از آن جهت است که در کنار

112
نور
که
اولياي خداست و داراي برکت ميباشد و جايي نماز بهجاي ميآورند
ٌ

علي نور است يعني نور و برکت مضاعف دارد و لذا قرب بيشتري به سوي خدا براي آنان حاصل ميشود.

دلیل هشتم :نهي از خواندن اولیا همراه با خدا
ع ِ
حداً»؛ « و اينکه مساجد از آن خداست ،پس هيچ کس را با خدا
مسا ِ
ج َد لِلَّ ِه فَال تَ ْد ُعوا َم َ
هللا أَ َ
خداوند متعال ميفرمايدَ « :و أَنَّ ا ْل َ
نخوانيد»( .جن)11 :
آنان ميگويند :نمازگزاردن در کنار قبور اوليا ،مصداق خواندن اوليا همراه با خداست.
پاسخ
به طور قطع و يقين کساني که در کنار قبور اولياي الهي نماز بهجا ميآورند اوليا را شريک خدا قرار نداده و در عرض خداوند آنها را صدا
نميزنند ،بلکه از آن جهت که مکان آنها داراي تبرک است از اين طريق ميتوانند به اخالص در عبادت و تقرب تام و تمام نايل آيند.

دلیل نهم :نهي از قبر شدن خانهها
ابويعلي موصلي به سندش از امام علي بن الحسين(عليهم السالم) نقل کرده:
انّه رأي رجال يجيء إلي فرجة کانت عند قبر النبي(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) فيدخل فيها فيدعوا ،فنهاه فقال :أال
دي عن رسول هللا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) قال :التتخذوا قبري عيداً وال
دثکم حديثاً سمعته من أبي عن ج ّ
أح ّ
بيوتکم قبوراً ،و صل ّوا علي فإن تسليمکم يبلغني أينما کنتم)1(.
ّ
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حضرت شخصي را ديد که به طرف شکافي ميرود که کنار قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) است و در آنجا دعا ميخواند،
دم رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله
حضرت او را از اين کار نهي کرد و فرمود :آيا ميخواهي براي تو حديثي نقل کنم که از پدرم و او از ج ّ
وسل ّم) نقل کرده است؟ پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) فرمود :قبر مرا عيد قرار ندهيد و خانههايتان را مقبره ننماييد ،و بر من درود
فرستيد ،چرا که سالم شما هر کجا که باشيد به من ميرسد.
آنان مي گويند :نماز در کنار قبور اوليا مصداق عيد قرار دادن قبور است ،لذا دستور داده شده که از راه دور هم ميتوانيد بر پيامبر(صل ّي
هللا عليه وآله وسل ّم) درود فرستيد و نماز خواندن در کنار قبر او ضرورتي ندارد.
پاسخ
اوالً :در سند آن جعفر بن ابراهيم جعفري قرار دارد که هيچ کس او را توثيق نکرده است ،و لذا الباني آن را در «احکام الجنائز» به
عنوان شاهد آورده است)1(.
ثانياً :در حديث پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) اشارهاي به نهي از دعا کنار قبر نشده است.
دي کرد.
ثالثاً :بر فرض صحت اين حديث ،ميتوان آن را قضيهاي اختصاصي دانست و لذا نميتوان از آن تع ّ

دلیل دهم :نهي از مسجد قراردادن قبور
بخاري و مسلم از پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) نقل کردهاند که فرمود:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لعن هللا اليهود و النصاري ،اتخذوا قبور انبياءهم

مساجد)1(.

خدا يهود و نصارا را لعنت کند؛ چرا که قبور انبياي خود را مسجد کردند.
آنان ميگويند :نماز در کنار قبور اوليا مصداق مسجد قراردادن قبور است.
پاسخ
اوالً :مفاد اين حديث مخالف با آيات قرآن کريم است؛ زيرا خداوند متعال اشاره کرده که يهود هيچگونه احترامي را براي پيامبرانشان
قائل نبودند ،بلکه آنان را تکذيب کرده و ميکشتند.
خداوند متعال در اين باره ميفرمايد:
م َوف َِريقاً تَق ُْتلُونَ » (بقره)11 :
م َف َف ِريقاً َک َّذ ْب ُت ْ
اس َت ْکبَ ْر ُت ْ
ُم ْ
«أَ َف ُکلَّما جا َءک ْ
سک ُ
ول بِما ال تَ ْهوي أَ ْن ُف ُ
س ٌ
ُم َر ُ
آيا چنين نيست که هر زمان ،پيامبري چيزي برخالف هواي نفس شما آورد ،در برابر او تکبر کرديد (و از ايمان آوردن به
او خودداري نموديد)؛ پس عدهاي را تکذيب کرده ،و جمعي را به قتل رسانديد؟!
و ميفرمايد:

م تَ ْق ُتلُونَ أَ ْنبِيا َء ِ
ِين» (بقره)11 :
م ُم ْؤ ِمن َ
ُل َفلِ َ
ل إِنْ ُک ْن ُت ْ
هللا م ْ
«...ق ْ
ِن َق ْب ُ
بگو :اگر (راست مي گوييد ،و به آياتي که بر خودتان نازل شده) ايمان داريد ،پس چرا پيامبران خدا را پيش از اين ،به
قتل ميرسانديد؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خداوند متعال ميفرمايد:
ل ِ
هللا ال يَ ْهدِي
زاغوا أَزا َ
ما ُ
ل ُموسي لِ َق ْو ِم ِه يا َق ْو ِم لِ َ
« َو إِ ْذ قا َ
هللا ُقلُوبَ ُه ْ
ُم َفلَ َّ
هللا إِلَ ْيک ْ
سو ُ
مونَ أَنِّي َر ُ
م تُ ْؤ ُذونَنِي َوق َْد تَ ْعلَ ُ
م َو ُ
غ ُ
ِين» (صف)5 :
م الْفا ِ
سق َ
ا ْل َق ْو َ
(به ياد آوريد) هنگامي را که موسي به قومش گفت :اي قوم من! چرا مرا آزار ميدهيد با اينکه ميدانيد من فرستاده
خدا به سوي شما هستم؟! هنگامي که آنها از حق منحرف شدند ،خداوند قلوبشان را منحرف ساخت؛ و خدا
فاسقان را هدايت نميکند!
ثانياً :روايت ،از ساختن مسجد بر روي قبر نهي ميکند و هيچ اشارهاي به ساختن مسجد در کنار قبور انبيا و اوليا ندارد.
ثالثاً :معلوم نيست که نهي در اين روايات ،تحريمي باشد؛ چنان که بخاري اين روايات را تحت عنوان «باب ما يکره من اتخاذ المساجد
علي القبور» آورده و آنها را حمل بر نهي تنزيهي و کراهتي کرده است)1(.
شيخ عبدهللا هروي در توجيه احاديث فوق ميگويد:
آن احاديث بر کساني حمل مي شود که قصد نماز بر قبر انبيا به جهت تعظيمشان دارند و اين در صورتي متصور است
که قبور ،آشکار و باز باشد ،وگرنه نماز در آنجا حرام نيست)2(.
نيز عبدالغني نابلسي حنفي ميگويد:
اگر کسي مسجدي را در کنار قبر صالحي بسازد يا در کنار قبر او به جهت تبرک جستن از او نماز گزارد ،نه به جهت
تعظيم صاحب قبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جه به او در نماز ،اشکالي ندارد؛ زيرا مرقد اسماعيل(عليه السالم) نزد "حطيم" مسجد الحرام است و آن محل بهترين مکاني
و تو ّ
است که نماز در آنجا خوانده مي شود)1(.
عالمه بدرالدين حوثي ،در شرح روايات فوق ميگويد« :معناي مسجد قرار دادن قبور ،اين است که انسان نمازگزار قبر را قبله قرار داده
و بر آن نماز گزارد»)2(.

دلیل يازدهم :نهي از بتشدن قبور

احمدبن حنبل و ديگران از رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) نقل کردهاند که فرمود:
اللهم التجعل قبري وثناً ،لعن هللا قوماً اتخذوا قبور انبيائهم

مساجد)3(.

بارخدايا! قبر مرا بت قرار مده ،خدا لعنت کند قومي را که قبرهاي پيامبرانشان را مساجد کردهاند.
آنان ميگويند :نماز در کنار قبور اوليا همانند آن است که قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) را بت و يا مسجد قرار دهيم.
پاسخ
محمد بن علوي مالکي در جواب از اين حديث ميگويد:
ن قبره(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) محفوظ من وقوع الشرک و الوثنية؛
ل علي ا ّ
و قد جاء في الحديث الصحيح ما يد ّ
النّه طلب و دعا ان اليکون قبره وثنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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د غضب هللا علي قوم
يعبد ،و دعاؤه مستجاب .قال(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) ( :اللهم التجعل قبري وثناً يعبد ،اشت ّ
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد).
و معني الحديث الشريف علي ماتعطيه رواياته من جميع طرقه ،النهي عن ان يقصد القبر بالصالة عليه أو اليه ،تعظيماً
ن ذلک کان ذريعة لمن سبق من األمم إلي الشرک و عبادة القبور و اهلها .و قد اعتبر الشارع
لصاحب القبر او للقبر ،فا ّ
دها علي امته لئال ّ يقعوا فيما وقع فيه األمم قبلهم ،و قد ح ّقق هللا رجاءه و استجاب
بهذا النهي هذه الذريعة فس ّ
دعاءه ،فليس في المسلمين من يعظم قبره(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) بالصالة عليه أو اليه.
و قد ثبت عنه عليه الصالة و السالم اإلشارة إلي دفنه في هذا الموضع .فقد روي البزار بسند صحيح ،و الطبراني
ن مسجده الشريف
مرفوعاً( :ما بين قبري و منبري روضة من رياض الجنة) ،1بلفظ «القبر» بدل «البيت» ،فقد علم ا ّ
يکون بجوار قبره و حکم له بهذا الفضل ورغب األمة في اتيانه ،ولم يأمرهم بهجر مسجده ألجل القبر وال بدهمه ،بل
خص مايلي القبر الشريف إلي المنبر بانّه
ن الصالة فيه أفضل من الف صالة فيما سواه اال ّ المسجد الحرام ،و
صرّح با ّ
ّ
(روضة من رياض الجنة))2(.
در حديث صحيح مطلبي آمده که داللت دارد بر اينکه در کنار قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) شرک و بتپرستي
انجام نميگيرد؛ زيرا حضرت طلب کرده و دعا نموده که قبر او بتي نشود که آن را بپرستند ،و ميدانيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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که دعاي او مستجاب است .پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) فرمود« :بارخدايا! قبر مرا بتي قرار مده که پرستيده
شود .غضب خداوند بر قومي شدت يافت که قبرهاي انبيايشان را مساجد کردند» .و معناي حديث آنگونه که از
مجموعه طرق آن استفاده ميشود عبارت است از نهي پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) از اينکه قصد شود نماز بر
آن يا به طرف آن ،به جهت تعظيم صاحب قبر يا براي قبر ،که اين کار راهي بوده براي امتهاي پيشين به وقوع در

د کرده تا امتش در مشکلي نيفتند که امتهاي
شرک و عبادت قبور و اهل آن .و شارع با اين نهي خود اين راه را س ّ
پيشين افتادند .و خداوند اميد آن حضرت را محقق ساخت و دعايش را مستجاب نمود ،و لذا در بين مسلمانان کسي
وجود ندارد که قبر آن حضرت را تعظيم کرده و بر آن يا به سوي آن نماز گزارد.
و از او عليه الصالة و السالم ثابت شده که به اين موضعي که اآلن دفن شده اشاره کرده است.
بزار به سند صحيح و نيز طبراني مرفوعاً نقل کردهاند که پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) فرمود« :ما بين قبر و منبر
من باغي از باغهاي بهشت است» .با لفظ «قبر» به جاي «حجره».
و از اين عبارت استفاده ميشود که مسجد شريف آن حضرت در جوار قبر او خواهد بود ،و حکم کرده بر او به اين فضيلت و امت را
ترغيب به آمدن به آنجا نموده است ،و مردم را به جهت قبرش از مسجدش دور نکرده و دستور تخريب آن را نداده است ،بلکه تصريح
کرده به اينکه نماز در آن از هزار نماز در غير آن برتر است ،جز مسجدالحرام .و از قبر تا منبر را به باغي از باغهاي بهشت توصيف کرده
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است.

دلیل دوازدهم :نهي از عیدشدن قبر پیامبر(صل ّي هللا علیه وآله وسل ّم)
احمد بن حنبل از پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) نقل کرده که فرمود« :التجعلوا قبري عيد»()1؛ «قبر مرا عيد قرار ندهيد».
آنان ميگويند :عيد از مادة «عود» است و کساني که در کنار قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) نماز ميخوانند مکرر نزد قبر او
ميآيند که در اين حديث از آن نهي شده است.
پاسخ
محمد بن علوي مالکي در معناي اين روايت ميگويد:
قال الحافظ زکي الدين المنذري :يحتمل ان يکون المراد به الحث علي کثرة زيارة قبره(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) ،و
ان اليهمل حتّي اليزار إال ّ في بعض األوقات ،کالعيد الذي ال يأتي في العام إال ّ مرتين.
ن العيد کذلک ،و انّما الذي ينبغي هو
و منهم من فهم منه النهي عن ان يجعل للزيارة يوم خاص اليکون إال ّ فيه ،کما ا ّ
ان يزار عليه الصالة و السالم کل ّما تيسر ذلک من غير تخصيص بيوم ،و ذکر هذا التأويل التقي السبکي.
ن معناه النهي عن سوء األدب عند زيارته عليه الصالة و السالم باللهو و اللعب کما يفعل في االعياد
و منهم من فهم ا ّ
و انّما يزار للسالم عليه و الدعاء عنده و رجاء برکة نظره و دعائه و ردّ سالمه ،مع المحافظة علي األدب الالئق بهذه
الحضرة الشريفة النبوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن من عادة اهل الکتاب االغراق في اللهو و الزينة و اللعب عند زيارة انبيائهم و
ل هذا هو األقرب ان شاء هللا ،فا ّ
و لع ّ
صالحيهم ،فنهي عليه الصالة و السالم األمة عن ان يتشبّهوا في هذا اللهو و اللعب عند زيارته عليه الصالة و السالم،
بل عليهم ان يأتوا لزيارته مستغفرين تائبين و ان يکونوا إذا زاروه بعد وفاته کما يکونون بين يديه في حياته)1(.
حافظ زکي الدين منذري گفته :احتمال دارد که مراد به اين حديث وادار کردن بر کثرت زيارت قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه
وآله وسل ّم) است و اينکه هميشه به زيارت آن بيايند مگر در برخي از اوقات ،مثل روز عيد که در سال ،تنها دو بار
ميآيند.
و برخي از علما از آن حديث اينگونه فهميدهاند که پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) نهي کرده از اينکه زيارت او در
يک روز خاص انجام گيرد ،همانگونه که عيد اينگونه است ،و آنچه سزاوار است اينکه پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله
وسل ّم) هر اندازه که ممکن است قبرش زيارت گردد و به روز خاصي اختصاص نيابد .اين تأويل را سبکي ذکر کرده

است .برخي فهميده اند که معني اين حديث نهي از اسائه ادب است هنگام زيارت پيامبر عليه الصالة و السالم ،با
لهو و لعب ،آنگونه که در اعياد انجام مي گيرد ،بلکه بايد تنها به جهت سالم و دعا کنار قبر و اميد برکت نظر و دعاي
او و ر ّد سالمش به زيارت آن حضرت رفته شود ،ولي با م حافظت بر ادبي که اليق به آن حضرت شريف نبوي است .و
گويا اين معني به واقع نزديکتر است اگر خدا بخواهد؛ زيرا از عادات اهل کتاب (يهود و نصارا) اغراق و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

261
 .1الزيارة النبوية ،صص  131و .131

غلو در لهو و زينت و لعب ،هنگام زيارت انبيا و صالحانشان ميباشد؛ لذا پيامبر عليه الصالة و السالم امت را از تشبّه
به آنان در اين لهو و لعب هنگام زيارتش نهي کرده است ،بلکه بر مسلمانان وظيفه است که در حالت استغفار و توبه
به نزد او آيند ،و هنگامي که بعد از وفاتش به زيارت او ميروند چنين باشد که در زمان حياتش نزد او قرار گرفتهاند.

دلیل سیزدهم :نهي از قبلهشدن قبر انبیا
صدوق مرسال از پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) نقل کرده که حضرت فرمود:
ن هللا لعن اليهود حيث اتخذوا قبور األنبياء
التتخذوا قبري قبلة و ال مسجداً؛ فا ّ

مساجداً)1(.

قبر مرا قبله و مسجد خود نکنيد؛ زيرا خداوند يهود را از آن جهت که قبرهاي انبياي خود را مسجد کردهاند لعنت کرده
است.
آنان ميگويند :کساني که در کنار قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) نماز ميخوانند و به آن التزام دارند ،گويا قبر او را قبله يا
مسجد کردهاند.
پاسخ
اوالً :همانگونه که اشاره شد اين حديث مرسل است و لذا بدين جهت ضعيف ميباشد.
ثانياً :آنچه در قرآن درباره يهود آمده بر خالف مضمون اين روايت است؛ زيرا در آن آمده که يهود پيامبران خود را به قتل ميرساندند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خداوند متعال ميفرمايد:
ق» (آل عمران)111 :
م األ َ ْنبِيا َء بِ َغ ْي ِر َ
« َ
ب ما قالُوا َو َق ْتلَ ُه ُ
س َنک ُْت ُ
ح ٍّ
به زودي آنچه را گفتند ،خواهيم نوشت؛ و (همچنين) کشتن پيامبران را بهناحق (مينويسيم).
و نيز ميفرمايد:
ِم بِآياتِ ِ
ق» (نساء)155 :
م األ َ ْن ِبيا َء بِ َغ ْي ِر َ
م َو ُک ْف ِره ْ
م مِيثا َق ُه ْ
ِه ْ
هللا َو َق ْتل ِِه ُ
« َف ِبما نَ ْقض ِ
ح ٍّ
(ولي) بهخاطر پيمانشکني آنها ،و انکار آيات خدا ،و کشتن پيامبران بهناحق.

ثالثاً :مقصود از حديث نهي ،قرار دادن قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) به عنوان قبله و يا سجده بر آن است ،نه آنکه داللت بر
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ساختن مسجد در کنار قبور اولياي الهي داشته باشد.
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سوم :طواف قبور اولیا
ديدگاه اهل سنّت
از نظر اهل سنّت طواف در اطراف قبر رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) حرام و منهي عنه است .اينک به عباراتي از اهل سنّت
در اين زمينه ميپردازيم:
 .1محيي الدين نووي مينويسد« :اليجوز أن يطاف بقبره»()1؛ «طواف کردن به دور قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) جايز نيست».
مد بن شربيني مينويسد« :وليحذر من الطواف بقبره(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) »()2؛ «بايد از طواف کردن به دور قبر
 .2مح ّ
پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) بپرهيزد».
هر نبوي مينويسد:
 .3سمهودي در آداب حرم مط ّ
ومنها :أن يجتنب لمس الجدار وتقبيله والطواف به ،والصالة

إليه)3(.

و از جمله آداب اين است که از لمس کردن ديوار و بوسيدن آن و طواف به دور قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) و
نماز به طرف آن خودداري کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1المجموع ،نووي ،ج  ،1ص .215
 .2مغني المحتاج ،ج  ،1ص .513
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تفصیلي درباره طواف بر قبور اولیا
طواف قبور اوليا عليالخصوص رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) و ساير انبيا و امامان از اهل بيت(عليهم السالم) از نظر قصد و
عنواني که طواف کننده دارد بر چند نوع است:
 .1اينکه به عنوان عبادت انجام گيرد همانگونه که طواف خانه خدا به اين عنوان و نيت است.
شکي نيست که طواف به اين عنوان را اگر کسي به دور قبر ولي خدا انجام دهد بدعت و حرام بوده بلکه به يک معنا شرک است.
 .2اينکه طواف را به عنوان عبادت و پرستش آن ولي و تعظيم به قصد الوهيت يا ربوبيّت او انجام ندهد ،بلکه تنها به قصد اين انجام
دهد که مستحب و مطلوب شرعي است .اين نوع نيز حرام و بدعت است؛ چون امر استحبابي بر طواف به دور قبور اولياي الهي حتي
رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) نرسيده است.

 .3اينکه شخص طوافکننده فقط به اين جهت طواف ميکند که صاحب قبر را دوست دارد و به جهت عالقهاي که به او دارد دور او
ميگردد ،و لذا مقيّد به هفت شوط هم نيست .اين نوع طواف محذوريّت شرعي ندارد ،و بر فرض که دليلي بر حرمت طواف بر
غيرخانه خدا (کعبه) باشد از اين مورد انصراف دارد.
 .4اينکه طواف را تنها به قصد تبرّک انجام دهد تا از برکات صاحب قبر بهره گيرد نه به قصد عبادت .و از آن جهت که تبرّک جستن از
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اولياي الهي ـ آنگونه که خود به اثبات رسانديم ـ اشکالي ندارد ،اين نوع از طواف نيز خالي از اشکال است.

بررسي روايات
از آنجا که ممکن است برخي به رواياتي از اهل بيت(عليهم السالم) درباره طواف قبر و ظهور آنها در نهي تمسک کنند ،لذا ضرورت
دارد که به بررسي اجمالي اين روايات بپردازيم:
حلبي از امام صادق(عليه السالم) نقل کرده که فرمود:
ن إال ّ
تبل في ماء نقيع ،فإ ّ
ن من فعل ذلک فأصابه شيء فال يلوم ّ
التشرب وأنت قائم ،والتطف بقبر وال ُ

نفسه)1(...

در حال ايستاده آب نياشام ،و طواف به قبري مکن و در آب گوارا و زالل بول نکن؛ زيرا کسي که چنين کرد و به او
چيزي رسيد به جز خودش کسي ديگر را مالمت نکند.
مد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق(عليهم السالم) نقل کرده که فرمود:
و نيز مح ّ
ال تشرب وأنت قائم ،وال تبل في ماء نقيع ،وال تطف

بقبر)2(...

در حالي که ايستادهاي شرب مکن و در آب گوارا بول نکن ،و به قبري طواف منما...
اين دو روايت گرچه از جهت سند قوي است؛ زيرا هر دوي آنها صحيح است ،ولي از جهت داللت نه تنها راجع به طواف به معناي دور
زدن نيست ،بلکه ربطي به بحث ما ندارد.
مراد از طواف در اين دو حديث ،غائط کردن است نه طواف نمودن و دور زدن .شاهد بر اين مطلب عبارت طريحي در «مجمع البحرين»
است که در ماده «طواف» ميگويد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1وسائل الشيعه ،ج  ،2ص .411
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 .2همان.

ل أحدکم وهو يدافع الط ّوف .ومنه الحديث :ال تبل في مستنقع ،وال تطف
الط ّواف :الغائط ومنه الخبر :ال يص ّ

بقبر)1(.

طواف به معناي غائط است .و از همين ماده است روايتي که مي گويد :کسي از شما نبايد نماز خود را در حال فشار
غائط به جاي آورد .و از همين معنا است حديثي که ميگويد :در آب گوارا بول مکن و به قبري طواف منما.
و نيز جوهري در «صحاح اللغه» مينويسد:
الط ّواف :الغائط ،تقول منه :طاف يطوف طوفاً واط ّاف اط ّيافاً ،إذا ذهب إلي البراز ليتغوّط.

() 2

طواف به معناي غائط است .تو از اين ماده ميگويي :طاف يطوف طوفاً و اط ّاف اط ّيافاً ،هنگامي که شخصي بيرون رود
تا غائط کند.

فيروزآبادي در «قاموس اللغة» مينويسد« :طوف به معناي غائط است .طاف يعني به جهت غائط کردن بيرون

رفت»)3(.

شبيه همين معنا را زبيدي در «تاج العروس» آورده است.
وانگهي ،مناسبت فقرات حديث ،ميان ايستاده آب خوردن و بول کردن در آب راکد و گودالهايي که در آنها آب جمع ميشود با ميان
قبور غائط کردن است نه دور گشتن و طواف نمودن بر قبور.
به خصوص تعليلي که در روايت اول براي ارتکاب اين امور آمده است که ميفرمايد« :اگر به او چيزي از «خطر» رسيد به جز خودش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مجمع البحرين ،طريحي ،ماده "طوف".
 .2صحاح اللغة ،ماده "طوف".
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کسي ديگر را مالمت نکند» .اين تعليل با غائط کردن مناسبت دارد؛ زيرا اين عمل خالي از خطرهاي روحي و جسمي نيست .عالوه بر
اينکه غائط نمودن بر روي قبور مؤمنين موجب هتک حرمت صاحبان قبور ميشود.
تأييد اين مطلب که دو روايت فوق مربوط به غائط کردن بر قبور است نه طواف کردن و دور زدن بر قبور ،اينکه صاحب وسائل در همان
باب روايتي را از يحيي بن اکثم نقل کرده که در حديثي گفت:
ي الرضا(عليه السالم)
مد بن عل ّ
بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول هللا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) ،فرأيت مح ّ
يطوف به ،فناظرته في مسائل عندي)1(...
مدبن علي
هنگامي که من روزي وارد بقعه رسول خدا شدم تا قبر حضرتش را طواف نمايم ،مشاهده کردم مح ّ
الرضا(عليه السالم) (جواد االئمه) را که مشغول طواف به دور قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) بود .من در مورد
مسائلي چند که نزدم بود با آن حضرت(عليه السالم) مناظره کردم...
تحقیقي از عالمه مجلسي
عالمه مجلسي در اينجا بحث بليغي فرموده و انصافاً حق مطلب را ادا کرده است .او پس از آنکه روايت اولي را که از «علل الشرايع»
نقل شده ذکر ميکند ميگويد:
يحتمل أن يکون النهي عن الطواف بالعدد المخصوص ال ّذي يطاف بالبيت...

)2(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1وسائل الشيعه ،ج ،14ص.514
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محتمل است که مقصود از نهي به طواف ،طواف به هفت بار است که مخصوص خانه خدا است. ...
او سپس روايت وارده از کتاب «کافي» راجع به طواف حضرت جواداالئمه(عليه السالم) به نقل از يحيي بن اکثم را نقل کرده و در ذيل
آن ميگويد:

واألحوط أن اليطوف إال ّ لإلتيان باألدعية واألعمال المأثورة وإن أمکن تخصيص النهي بقبر غير المعصوم ،إن کان معارض
صريح .ويحتمل أن يکون المراد بالطواف المنفي هنا التغوط)1(.
ّ
و احتياط آن است که جز براي خواندن دعاها و عمل هايي که رسيده به دور قبر طواف نکند ،گرچه ممکن است که
نهي را به قبر غيرمعصوم اختصاص دهيم درصورتي که معارض صريحي بر جواز وجود داشته باشد .و احتمال دارد که
مراد به طوافي که نهي شده غائط کردن باشد.
آنگاه مرح وم مجلسي براي اثبات احتمال اخير به کالمي از کتاب «النهاية» ابن اثير تمسک ميکند که طواف به معناي غائطکردن
است .و در آخر با تمسک به رواياتي ديگر اين معنا را ترجيح ميدهد.
دث نوري نيز در «مستدرک الوسائل» کتاب المزار ،حق مطلب را ادا کرده است؛ زيرا:
مرحوم مح ّ
اوّالً :عنوان باب را برخالف صاحب وسائل ،باب جواز طواف کردن و دور گشتن بر قبور قرار داده است.
ثانياً :طواف در روايت مورد نظر را به معناي غائط و حدث گرفته است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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چهارم :دست کشیدن و بوسیدن قبور اولیا
يکي از اعمالي که شديداً مورد مذ ّمت و طعن وهابيان قرار گرفته و آن را بدعت و شرک مينامند مسأله مسح کردن و دست کشيدن
بر قبور اولياي الهي و حتي پرده خانه کعبه و ديوار کعبه است .آنها نه تنها حکم به حرمت و شرک بودن اين عمل کردهاند ،بلکه
شديداً با آن به مقابله فيزيکي ميپردازند .اينک جا دارد اين عمل را به طور خصوص مورد بحث و بررسي قرار دهيم.

اقوال در مسأله
درباره دستماليدن و مسحکردن بر قبور اولياي الهي حتي قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) و هر آنچه به حضرت مرتبط است،
اقوالي از علماي اهل سنّت رسيده است.

 .0قول به حرمت
ابن عثيمين ميگويد« :برخي از زائرين دست به محراب و منبر و ديوار مسجد ميکشند ،که تمام اينها بدعت

است»)1(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مس کردن و بوسيدن آن از بدعتهايي است که
سمهودي از زعفراني نقل ميکند که گفته است« :قرار دادن دست بر روي قبر و
ّ
شرعاً منکر است»)1(.

 .2قول به عدم استحباب
برخي تنها به عدم استحباب شرعي آن اشاره کرده و اصل اين عمل را بدعت يا حرام ندانستهاند .عبدالرحمان بن قدامه مينويسد:
مسح کردن ديوار قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) و بوسيدن آن مستحب نيست.
احمد ميگويد :حکم آن را نميدانم .اثرمي ميگويد :اهل مدينه را ديدم که قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) را لمس نميکنند،
بلکه در کناري ميايستند و سالم ميدهند .ابوعبدهللا ميگويد :ابن عمر نيز چنين انجام ميداد .او ميگويد :ا ّما درباره منبر ،ابراهيم
بن عبدهللا بن عبدالقاري روايت ميکند که او ابن عمر را ديد که دستش را بر محل نشستن پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) بر روي
منبر گذاشت و سپس دست خود را بر صورتش کشيد)2(.
نووي بعد از نقل کالمي از ابوموسي در اين باره ميگويد:
 ...و نيز به خاطر اينکه استالم دو رکن شامي کعبه مستحب نيست؛ چون س ّنت نبوده است ،با اينکه استالم دو رکن
مس قبور به طريق اولي مستحب نميباشد .و خداوند به حکم اين مسأله
ديگر آن مستحب است .با اين وصف،
ّ
داناتر است)3(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .9قول بر کراهت
محيي الدين نووي در جايي ديگر ميگويد:
قالوا :ويکره مسحه باليد وتقبيله بل األدب أن يبعد منه کما يبعد منه لوحضره في حياته(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) .
هذا هو الصواب ال ّذي قاله العلماء وأطبقوا عليه)1(...
گفتهاند :مسح با دست و بوسيدن قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) مکروه است ،بلکه ادب اقتضا ميکند که از
قبر دور باشد همانطوري که در حال حيات حضرت نزد او حاضر ميشدند .اين سخن درستي است که علما گفتهاند
و بر آن اجماع و اتفاق دارند...
مد بن شربيني» ميگويد« :ويکره مسحه باليد وتقبيله»()2؛ «و مسح قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) با دست و بوسيدن
«مح ّ
آن کراهت دارد».

 .4قول به جواز و استحباب
شيعه امامي به طور اتفاق و بسياري از علماي اهل سنّت ،معتقد به جواز ،بلکه استحباب لمس کردن و بوسيدن قبور اولياي الهي و
در رأس آنها پيامبر اسالم(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) ميباشند .و در اين حکم به رواياتي چند تمسک کردهاند:
الف) ابن حجر در اين باره مينويسد:
ق التعظيم من آدمي وغيره ،فأ ّما
ل من يستح ّ
فائدة أخري :إستنبط بعضهم من مشروعية تقبيل األرکان جواز تقبيل ک ّ
تقبيل يد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي(صل ّي هللا عليه وآله
اآلدمي فيأتي في کتاب األدب .وأ ّما غيره فنقل عن اإلمام أحمد أنّه سئل عنه تقبيل منبر النب ّ
حة ذلک .ونقل عن ابن أبيالصيف اليماني أحد علماء مکّة
وسل ّم) وتقبيل قبره فلم ير به بأساً .واستبعد بعض أتباعه ص ّ
من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين وباهلل التوفيق)1(.
ق تعظيم باشد از آدم و غير آن،
بعضي از علما از مشروع بودن ارکان کعبه ،جايز بودن بوسيدن هرکسي را که مستح ّ
برداشت نمودهاند؛ ا ّما حکم بوسيدن دست آدمي ،در کتاب االدب ميآيد و ا ّما درباره غير آدمي از امام احمد نقل
شده است که از او درباره بوسيدن منبر و قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) سؤال شد ،او اين مسأله را
بي اشکال دانست ،ولي بعضي از پيروان او صحيح بودن آن را بعيد شمردهاند .و از ابن ابيصيف يماني يکي از علماي
شافعي مکه ،جايز بودن بوسيدن مصحف (قرآن) و اجزاي حديث و قبور صالحان ،نقل شده است و توفيق از ناحيه
خداست.
اين مطلب در کتاب «نيل االوطار» شوکاني از کتاب فتح الباري (نيز) نقل شده است.
ب) سمهودي ميگويد:
ي بن الصوف عنه ،قال عبدهللا:
قال العزّ في کتاب العلل والسؤاالت لعبدهللا بن أحمد بن حنبل عن أبيه رواية أبي عل ّ
بمسه ،ويقبّله ويفعل بالقبر مثل ذلک
يمس منبر رسول هللا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) ويتبرّک
سألت أبي عن الرجل
ّ
ّ
رجاء ثواب هللا تعالي ،قال :ال بأس به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قال العزّ بن جماعة :وهذا يبطل ما نقل عن النووي من اإلجماع .قلت :النووي لم يصرّح بنقل اإلجماع لکن قوّة کالمه
تفهمه)1(.
عزّ ميگويد :در کتاب «العلل و السؤاالت» عبدهللا بن احمد بن حنبل از پدرش روايت ابي علي بن صوف را از او نقل
مس ميکند و به آن
کرده که عبدهللا گفت :از پدرم درباره مردي که منبر رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) را
ّ
تبرّک ميجويد و آن را ميبوسد و همين کار را با قبر آن حضرت به اميد ثواب انجام ميدهد ،پرسيدم او گفت :اين کار
اشکال ندارد .عزّبن جماعه مي گويد :اين سخن ،اجماع منقول از نووي را باطل ميکند .ميگويم :نووي به نقل
اجماع ،تصريح نکرده و ليکن قوّت کالمش اجماع را ميفهماند.
ج) قاضي سبکي ميگويد:
ما قام اإلجماع عليه :قد روي ...في أخبار المدينة ...قال :أقبل مروان بن الحکم ،فإذا
ن عدم
إ ّ
التمسح بالقبر ليس م ّ
ّ
م قال :هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فقال :نعم إنّي لم آت الحجر ،ولم آت
رجل ملتزم القبر ،فأخذ مروان برقبته ث ّ
الل ّبن ،إنما جئت رسول هللا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) )2(.
ّ
بر جايز نبودن مسح قبر ،اجماع اقامه نشده است .در «اخبار مدينه» روايت شده است که مروان بن حکم با مردي که
به قبر پيامبر ملتزم شده بود (به آن چسبيده بود) مواجه شد ،مروان گردن او را گرفت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و گفت :آيا ميداني که چه مي کني؟ آن مرد به مروان رو کرد و گفت :آري ،من سنگ و خشت را نگرفتهام بلکه من
به پيشگاه رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) آمدهام.
اين جريان را عالمه اميني(رحمه هللا) از داوود بن ابيصالح اينگونه نقل ميکند:
م قال :هل تدري ما تصنع؟ فأقبل
أقبل مروان يوماً فوجد رجال واضعاً وجهه (جبهته) علي القبر فأخذ مروان برقبته ث ّ
عليه فإذا أبو أيّوب األنصاري ،فقال :نعم إنّي لم آت الحجر إنّما جئت رسول هللا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) ولم آت
الحجر سمعت رسول هللا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) يقول :ال تبکوا علي الدين إذا وليه أهله ولکن أبکوا علي الدين
إذا وليه غير أهله)1(.
روزي مروان بن حکم با مردي که صورتش (پيشانياش) را روي قبر (پيامبر) گذاشته بود ،مواجه شد ،مروان گردن او
را گرفت و گفت :آيا ميداني که چه ميکني؟ وقتي به او رو کرد ،ديد ابوايّوب انصاري است و گفت :آري ،من براي
سنگ نيامدهام بلکه به پيشگاه رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) آمدهام که ميفرمود :هرگاه متول ّي و
سرپرست دين ،اهل آن بود ،بر دين گريه نکنيد و ليکن بر دين بگرييد آنگاه که سرپرستي آن را (انسان) نااهلي
عهدهدار شود.
بعد عالمه ميگويد« :اين جريان را حاکم در
ميگويد:

«مستدرک»()2

نقل کرده و آن را صحيح دانسته و عدهاي ديگر (نيز) نقل نمودهاند».

توسل به قبور طاهره از زمان
اين داستان به ما خبر ميدهد که منع از
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توسل به قبر پيغمبر و تبرّک به آن ،غير از زاييده بنياميّه،
صحابه از بدعتهاي امويهاست و از هيچ صحابي انکار
ّ
مروان حکم شنيده نشده است)1(.
د) سمهودي نيز ميگويد:
ي(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) أتي القبر ،فجعل يبکي عنده ،ويمرغ وجهه عليه،
أ ّ
ما قدم من الشام لزيارة النب ّ
ن بالال ل ّ
وإسناده جيد)2(.
ّ
هنگامي که بالل براي زيارت پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) از شام براي زيارت پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم)
مشرّف شد ،نزد قبر پيامبر آمد و نزد قبر گريه ميکرد و صورتش را بر آن ميماليد .سندهاي اين روايت خوب است.
عالمه اميني داستان بالل را از ابن عساکر در تاريخ شام و حدود ده نفر از بزرگان معروف اهل سنّت در

«الغدير»()3

نقل نموده است.

ه) طاهر بن يحيي حسيني ميگويد:
ما ُرمِس رسول هللا(صل ّي هللا عليه وآله
ي(عليه السالم) قال :ل ّ
مد عن أبيه عن عل ّ
دي جعفر بن مح ّ
دثني أبي عن ج ّ
ح ّ
وسل ّم) جائت فاطمة(سالم هللا عليها) ،فوقفت علي قبره(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) ،وأخذت قبض ًة من تراب القبر
ووضعت علي عينيها وبکت ،وأنشأت تقول:
م َم َدي الزمان غَواليا
م تربـة أحمد أن اليش ّ
ماذا علي َمن ش ّ
ليالياً()4
مد از پدرش از علي(عليه السالم) برايم حديث نقل
دم از جعفر بن مح ّ
پدرم از ج ّ

ي مصائـب لو أنّها صبَّت علي األيّام عِدن
صبّت عـل ّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کرد که فرمود :وقتي پيامبر به خاک سپرده شد ،فاطمه(سالم هللا عليها) بر سر قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) ايستاد و
مشتي از خاک قبر را گرفت و بر روي چشمانش گذاشت و گريه کرد و اين شعر را خواند:
بر کسي که تربت احمد (پيامبر) را ببويد ابداً سختي و بدبختي نخواهد ديد.
مصيبتهايي بر من وارد شد که اگر بر روزها وارد ميشد ،به شب بدل ميشدند.
عالمه اميني اين واقعه را از ابن جوزي در «الوفاء» ،ابن سيدالناس در «سيره نبويّه»( ،)1قسطالني در «المواهب» ،القاري در «شرح
الشمائل»( ،)2شبراوي در «االتحاف»( ،)3الخالدي در «صلح االخوان»( ،)4الحمزاوي در «مشارق االنوار»( ،)5السيد احمد زيني دحالن در
()0
دهاي ديگر از بزرگان اهل سنّت نقل نموده است.
«السيرة النبوية» و ع ّ
و) خطيب بن حمله ميگويد:
ن اإلستغراق
کأ ّ
ن ابن عمر کان يضع يده اليمني علي القبر الشريف ،وأ ّ
إ ّ
م قال :وال ش ّ
ديه عليه أيضاً ...ث ّ
ن بالال وضع خ ّ
في المحبّة يحمل علي اإلذن في ذلک ،والمقصود من ذلک کل ّه اإلحترام والتعظيم ،والناس تختلف مراتبهم في ذلک
کما کانت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل
تختلف في حياته فأناس حين يرونه اليملکون أنفسهم بل يبادرون إليه وأناس فيهم أناة يتأ ّ
ل مح ّ
خرون ،والک ّ

خير)1(.

ابن عمر همواره دست راستش را روي قبر شريف پيامبر ميگذاشت و بالل دو طرف صورتش را بر آن ميگذاشت .او
سپس ميگويد :شکي نيست در اينکه شدت محبّت بر جواز اين کار حمل ميشود (جايز بودن آن را اثبات ميکند) و
مقصود از اين کارها صرفاً احترام و تعظيم کردن است و مراتب مردم به اختالف درجاتشان در اين مسأله متفاوت
است؛ همان طوري که در زمان حيات حضرت ،مردم چنين بودند؛ بعضي از آنها وقتي پيامبر را ميديدند،
نميتوانستند خويشتنداري کنند و چه بسا خود را به حضرت ميچسباندند و بعضي شکيبايي ميکردند و عقبتر
ميايستادند ،همه اينها خير و نيکي است.

ز) حافظ بن حجر ميگويد:
ي(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) وقبره ،فلم ير به بأساً ،واستبعد بعض
فنقل عن أحمد أنّه سئل عن تقبيل منبر النب ّ
الشافعيّة جواز تقبيل المصحف واجزاء الحديث
حته عنه .ونقل عن ابن أبيالصحف اليماني أحد علماء مکّة من
ّ
أتباعه ص ّ
ومسه؟ قال :وعليه عمل العلماء
ب الطبري إنّه يجوز تقبيل القبر
ّ
وقبور الصالحين .ونقل الطيّب الناشري عن المح ّ
الصالحين وأنشد:
جدنا ألف ألف لألثر
س َ
لــو رأينـا لسليمي أثراً لَ َ
وقال آخر:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أمرّ عـلي الـديار ديار ليلي أقبل ذا الجدار وذا الجـدارا
ب من سکن
ب الديار شغفن قلبي ولکن ح ّ
وما ح ّ

الديارا()1

از احمد نقل شده که از او درباره بوسيدن قبر و منبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) سؤال شد ،او اين مسأله را بياشکال
حت اين مسأله را بعيد شمردند .و از ابن ابيصيف يماني يکي از علماي شافعي مکه ،جايز بودن
دانست ،ولي بعضي از پيروانش ص ّ
ب طبري نقل کرده است :که (از او سؤال
بوسيدن مصحف (قرآن) و اجزاي حديث و قبور صالحان نقل شده است .طيّب ناشري از مح ّ
مس آن جايز است؟ او گفته است :علماي صالح آن را انجام ميدادند و اين شعر را خوانده است:
شد ):آيا بوسيدن قبر و
ّ
اگر از دوست سالم و بي عيبم اثري ديدم ،براي آن اثر هزار هزار سجده ميکنم.
و ديگري گفته :سرزمينها را به دنبال سرزمين ليلي ميگردم و اين ديوار و آن خانه را ميبوسم ،اين محبّت سرزمين نيست بلکه
عشق ساکن سرزمين است که مرا دلباخته کرده است.
ح) سمهودي ميگويد:
دثنا إسماعيل بن يعقوب التيمي قال :کان ابن المنکدر
دثنا مصعب بن عبدهللا ح ّ
ونقل بعضهم عن أبيخثيمة قال :ح ّ
ي(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم)
ده علي قبر النب ّ
يجلس مع اصحابه ،قال :وکان يصيبه الصمات .فکان يقوم کما هو يضع خ ّ
ي(صل ّي هللا عليه وآله
م يرجع ،فعوتب في ذلک ،فقال :إنّه يصيبني خطرة ،فإذا وجدت ذلک إستشفيت بقبر النب ّ
ث ّ
وسل ّم) وکان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي(صل ّي هللا عليه
يأتي موضعاً من المسجد في الصحن فيتمرّغ فيه ويضطجع ،فقيل له في ذلک فقال :إنّي رأيت النب ّ
وآله وسل ّم) في هذا الموضع ،أراه قال في النوم)1(.
بعضي از آنها از ابيخثيمه نقل کرده اند که او گفت :مصعب بن عبدهللا براي ما حديث نقل کرده که اسماعيل بن
يعقوب تيمي براي ما در حديثي گفت :ابن منکدر ،همواره با اصحاب خود مينشست ،او گفت :ابن منکدر همواره در
سکوت به سر ميبرد تا اينکه با آن حال از جا برميخاست و صورتش را بر قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم)
ميگذاشت و باز ميگشت .آن گاه او از ناحيه ديگران به خاطر اين عمل ،مورد سرزنش قرار گرفت؛ وي گفت :همانا
براي من ناراحتي پيش ميآيد ،در اين حال از قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) شفا طلب ميکنم او در مکاني از
صحن مسجد (پيامبر) روي زمين ميغلطيد و خود را ميماليد و در آنجا خواب و استراحت ميکرد .به او گفته شد:

اين چه کاري است؟ در جواب گفت :من پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) را در خواب ديدم که اينجا را نشان
ميدادند.
ط) سمهودي در اينباره ميگويد:
ج ومتابعة الجمهور
وفي األحياء قال بعض العلماء :إنّه قصد بوضع اليد مصافحة الميّت يرجي أن ال يکون به حر ٌ

أحق)2(.

ّ

در کتاب االحياء بعضي از علما ميگويند :اگر از گذاشتن دست بر روي قبر ،مصافحه مي ّت را قصد نمايد ،اميد است که اشکالي
نداشته باشد و در هر صورت ،تبعيت از جمهور قول علما سزاوارتر است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي) وي در جاي ديگر ميگويد:
بعد علي تفضيل مکّة
م األعضاء الشريفة ،حتّي علي الکعبة المنيفة وأجمعوا
قد انعقد اإلجماع علي تفضيل ما ض ّ
ُ
والمدينة علي سائر البالد ،واختلفوا أيّهما أفضل ،فذهب عمر بن الخط ّاب وابنه عبدهللا ومالک بن أنس وأکثر المدنيّين
ل الخالف في غير الکعبة الشريفة ،فهي أفضل من المدينة ماعدا ما
إلي تفضيل المدينة ،وأحسن بعضهم فقال :مح ّ
م االعضاء الشريفة نقله القاضي عياض وکذا القاضي
م األعضاء الشريفة إجماعاً ،وحکاية اإلجماع علي تفضيل ما ض ّ
ض ّ
ي قبله کما قال الخطيب ابن جملة ،وکذا نقله أبواليمن ابن عساکر وغيرهم ،مع التصريح بالتفضيل علي
أبوالوليد الباج ّ
()1
الکعبة الشريفة ،بل نقل التاج.
اجماع منعقد شده است بر فضيلت قبري که اعضاي شريف (پيامبر) را در بر دارد حتي بر کعبه معظ ّمه هم فضيلت
دارد و پس از آن بر فضيلت مکه و مدينه بر ساير بالد اجماع کردهاند؛ ا ّما بر افضل بودن يکي از آن دو بر ديگري اختالف
نمودهاند ،عمر بن خط ّاب و پسرش عبدهللا و مالک بن انس و اکثر اهل مدينه به افضل بودن مدينه نظر دادهاند و
ل خالف در غير کعبه شريفه است؛ چون فضيلت کعبه بر مدينه غير از
بعضي از آنها نيکو نظر دادهاند و گفتهاند که :مح ّ
مکاني که اعضاي شريف پيامبر را در بردارد ،اجم اعي است و حکايت اجماعي بودن فضيلت مکان اعضاي شريف (قبر
پيامبر) را قاضي عياض و قبل از او قاضي ابووليد باجي نقل کرده است؛ چنانکه خطيب بن جمله آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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را گفته است .نيز ابويمن بن عساکر و غير ايشان اين مطلب را نقل کردهاند و به فضيلت کعبه شريفه تصريح
نمودهاند ،تاج چنين نقل کرده است.
مد مقري مالکي (م1641ه .ق) در «فتح المتعال بصفة النعال» به نقل از ولي الدين عراقي نقل کرده که
ک) عال ّمه احمد بن مح ّ
گفت:
أخبر الحافظ أبوسعيد بن العال قال :رأيت في کالم أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ُّ ابن ناصر وغيره من الح ّفاظ
ي(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) وتقبيل منبره؟ فقال :ال بأس بذلک .قال فأريناه
أ ّ
ن اإلمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النب ّ
جب من ذلک ويقول :عجبت من أحمد عندي جليل هذا کالمه أو معني کالمه .وقال :واي
ي ابن تيميّه فصار يتع ّ
التق ّ
غسله به؟ وإذا کان هذا
غسل قميصاً للشافعي وشرب الماء ال ّذي
عجب في ذلک وقد روينا عن اإلمام أحمد أنّه
ّ
ّ
تعظيمه ألهل العلم فما بالک بمقادير الصحابة؟ وکيف بآثار األنبياء عليهم الصّالة والسالم؟ وما أحسن ما قاله مجنون
ليلي:
أم ُّر علي الديار ديـار لـيلي اُقبّل ذا الجدار وذا الجـدارا

ب من سکن
ب الديار شغفن قلبي ولکن ح ّ
وما ح ّ

الديارا()1

ّ

حافظ ابوسعيد بن عال خبر داده است :در جزء قديم کالم احمدبن حنبل که به خط ّ ابن ناصر و ديگر ح ّفاظ است ،ديدم
که از امام احمد درباره بوسيدن قبر و منبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) سؤال شد ،او گفت :اشکالي ندارد.
ابوسعيد گويد :آن نوشته را به تقي بن تيميّه نشان دادم ،او از اين کالم تعجب کرد و گفت :از احمد که نزد من
جليلالقدر است ،تعجب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ميکنم! آيا اين کالم اوست يا معناي کالم او؟ ابوسعيد ميگويد :چه تعجبي در اين کالم است؛ در حالي که از امام
احمد به ما روايت رسيده است که او پيراهن شافعي را شست و آبي را که با آن پيراهن را شسته بود نوشيد؟ و اگر
اين عمل تعظيم اهل علم است ،پس حکم ارزش صحابه پيامبر و نيز آثار انبيا ـ عليهم الصالة و السالم ـ چه ميشود؟
و چه زيبا گفته است مجنون درباره ليلي :امرّ علي الديار. ...
و اين را «الغدير» در پاورقي ذکر نموده است که اين جريان؛ يعني شستن پيراهن شافعي را ابن جوزي در مناقب
احمد( )1و ابن کثير در تاريخ خود( )2نقل نمودهاند.
مد بن احمد رملي (م1664ه .ق) استاد اساتيد مذهب شافعيّه در شرح المنهاج ميگويد:
ل) «شافعي صغير ،مح ّ
ويکره أن يجعل علي القبر المظل ّة ،وأن يقبّل التابوت ال ّذي يجعل فوق القبر واستالمه وتقبيل األعتاب عند الدخول
ن له أن
لزيارة األولياء ،نعم ،أن قصد
التبرک اليکره کما أفتي به الوالد فقد صرّحوا بأنّه إذا عجز عن إستالم الحجر س ّ
ّ
() 3
ُيشير بعصا وأن يقبّلها.
روي قبر ،سايه انداختن و بوسيدن تابوت باالي قبر و استالم کردن آن و بوسيدن درگاهها هنگام داخل شدن براي
زيارت اوليا مکروه است؛ آري ،اگر قصد تبرّک داشته باشند ،مکروه نيست؛ چنان که پدرم به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آن فتوا داده است و علما به آن تصريح کرده اند به اينکه اگر کسي از استالم سنگ (قبر) عاجز باشد ،جايز است بر او
که با عصا اشاره کند و عصا را ببوسد.
و در پاورقي ميگويد:
ن رسول هللا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) کان يشير
أخرج الحميدي في الجمع بين الصحيحين وأبوداود في مسنده أ ّ
إلي الحجراألسود بمحجنته ويقبّل المحجن.
حميدي در جمع بين صحيحين و ابوداوود در مسندش گفتهاند :رسول خدا(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) با عصايش به
حجراالسود اشاره ميکرد و آنگاه عصا را ميبوسيد)1(.
م) ابوالعباس احمد رملي کبير انصاري ،استاد اساتيد در حاشيه کتاب «روض الطالب» که در حاشيه کتاب «اسني المطالب» چاپ
شده ،1در ذيل سخن مصنّف ،درباره ادب مطلق زيارت قبور (اينکه زائر به قبر ،به همان اندازهاي که در حال حيات به صاحب قبر نزديک
ميشد ،نزديک گردد) گفته است:

دعاء ،وذکره أبوموسي األصبهاني
قال في المجموع :وال يستلم القبر وال يقبّله ،ويستقبل وجهه
للسالم ،والقبلة لل ّ
ّ
قال شيخنا :نعم ،إن کان قبر نبي أو ولي أو عالم واستلمه أو قبله بقصد التبرک فال بأس به)2(.
ّ
ّ
ّ
ّ
در کتاب «المجموع» گويد :و (زائر) قبر را استالم نکند و نبوسد و براي سالم کردن ،رو به قبر و براي دعا کردن رو به
قبله بايستد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و ابوموسي اصفهاني همين مطلب را ذکر نموده است .شيخ (استاد) ما گفته است :آري ،اگر قبر نبي يا ولي يا عالم باشد ،استالم
تبرک اشکال ندارد.
کردن و بوسيدن آن به قصد ّ
ن) زرقاني مصري مالکي در «شرح المواهب» گفته

است)1(:

تقبيل القبر الشريف مکروه إال ّ لقصد التّبرّک فال کراهة کما اعتقده

الرملي)2(.

ّ

بوسيدن قبر شريف پيامبر ،مکروه است مگر اينکه به قصد تبرّک باشد که در اين صورت کراهت ندارد ،چنان که رملي
بر اين اعتقاد است.
س) شيخ ابراهيم باجوري در حاشيه خود بر شرح ابن قاسم غزّي بر متن شيخ ابيشجاع در فقه الشافعي گفته

است)3(:

يکره تقبيل القبر واستالمه ومثله التابوت ال ّذي يجعل فوقه وکذلک تقبيل األعتاب عند الدخول لزيارة االولياء إال ّ أن قصد
به التبرّک بهم فال يکره ،وإذا عجز عن ذلک الزدحام ونحوه کاختالط الرّجال بالنساء کما يقع في زيارة سيّدي أحمد
م قبّل ذلک .فقد صرّحوا
البدوي وقف في مکان يتمکّن فيه من الوقوف بال مش ّقة وقرأ ما
تيسر وأشار بيده أو نحوها ث ّ
ّ
بأنه إذا عجز عن استالم الحجر األسود يسن له أن يشير بيده أو عصا ثم يقبلها)4(.
ّ
ّ
ّ
ّ
بوسيدن قبر و استالم آن مکروه است و همين حکم را تابوتي که باالي قبر ميگذارند نيز دارد .و همچنين بوسيدن
درگاهها هنگام داخل شدن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الغدير ،ج  ،1ص .315
 .2همان ،ج  ،5ص .153
 .3همان ،ج  ،1ص .210
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براي زيارت اوليا مکروه است مگر اينکه به قصد تبرّک باشد که در اين صورت کراهت ندارد و اگر به خاطر ازدحام
جمعيت و مانند آن ،مثل اختالط مردان و زنان ،از اين کارها عاجز باشد ،همان طوري که در زيارت سيّد احمد بدوي
اتفاق مي افتد ،در جايي که بدون زحمت امکان توقّف وجود دارد بايستد و هرچه ميتواند (قرآن) قرائت کند و با دست
خود و يا چيز ديگر به قبر اشاره کند و سپس آن را ببوسد؛ چون علما تصريح کردهاند به اينکه اگر (زاير) از استالم
حجراالسود عاجز باشد ،جايز است که با دست يا عصايش به آن اشاره کند و سپس آن را ببوسد.
ع) شيخ حسن عدوي حمزاوي مالکي در کتاب «کنز

المطالب»()1

و «مشارق

االنوار»()2

بعد از نقل عبارت رملي مذکور ،ميگويد:

ن تقبيل القبر الشريف لم يکن إال ّ للتبرّک فهو أولي من جواز ذلک لقبور األولياء عند قصد التبرّک،
والمرية حينئذ أ ّ
فيحمل ما قاله العارف علي هذا المقصد ،ال سيما وأن قبره الشريف روضة من رياض الجنة)3(.
ّ
ّ
ّ
در اين صورت ،شکي نيست که بوسيدن قبر شريف (پيامبر) تنها براي تبرّک ميباشد ،پس اين جواز ،در مقايسه با
بوسيدن قبور اوليا به قصد تبرّک سزاوارتر است ،بنابراين ،آنچه عارف گفته است ،بر اين معنا حمل ميشود به ويژه
اينکه قبر شريف آن حضرت ،باغي از باغهاي بهشت ميباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الغدير ،ص .26
 .2همان ،ص .00
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ادله قائلین به حرمت
کساني که قائل به حرمت دست ماليدن بر قبور اوليا و بوسيدن آن هستند به ادلهاي چند تمسک کردهاند .اينک به هر يک از اين ادله
پرداخته و آنها را نقد خواهيم کرد:

دلیل اول :دست کشیدن روي قبور شرک است
مسح قبور و بوسيدن آنها از آن جهت که شرک است حرام ميباشد .و در اين جهت فرقي بين شرک کوچک و بزرگ نيست.
پاسخ
اوّالً :شرک زماني است که هنگام تبرّک جستن انسان از قبور اولياي الهي با ديد استقاللي به آن بنگرد .با اين نيّت که صاحب قبر به
طور مستقل در اين عالم تصرّف مي کند و داراي برکت است .ولي اگر تمام تصرفات را از جانب خداوند بدانيم و برکات صاحبان قبور را
به اذن خدا به حساب آوريم نه تنها اين عمل هرگز شرک به حساب نميآيد بلکه در راستاي توحيد است.
ثانياً :مسأله تبرک جستن از قبور اولياي الهي امري است که مورد قبول صحابه بوده و عدهاي در منظر آنها اين عمل را انجام ميدادند
و هرگز از طرف شخصي مورد سرزنش قرار نميگرفتند.
ثالثاً :در جاي خود ثابت نمودهايم انساني که از اين دنيا رحلت مي کند حيات و تصرفات او باقي است علي الخصوص که آن انسان
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يکي از اولياي الهي باشد.

رابعاً :گمان اشکال کننده بر اين است که اين عمل شرک در عبادت است ،در حالي که به اثبات رسانديم عبادت دو رکن اساسي دارد:
يکي نهايت خضوع و ديگري همراه بودن با اعتقاد به ربوبيت يا الوهيت کسي که براي او خضوع ميشود .در مورد تبرک و دست
کشيدن بر قبور و بوسيدن آنها هرگز چنين نيتي وجود ندارد.

دلیل دوم :دست کشیدن روي قبور بدعت است
دست کشيدن بر قبور و بوسيدن آنجا بدعت بوده و از منکرات است.
پاسخ

نص و تصري ح بر جواز ندارد؛ زيرا اصل در اشياء
دليل بر نهي و حرمت عملي ،شرعاً و عقال دليل بر جواز است و نيازي به
اوّالً :نبود
ّ
ِ
حرمت و عدم جواز نيست ،بلکه عکس آن ميباشد .و در مورد دست کشيدن بر قبور و بوسيدن آن هيچ دليلي بر حرمت وجود ندارد.
ثانياً :نه تنها دليل بر حرمت وجود ندارد بلکه ـ همانگونه که اشاره شد ـ ادلهاي بر جواز بلکه استحباب و رجحان اين عمل موجود
است.

دلیل سوم :دستکشیدن روي قبور سنت نیست
مس
مس نمايد .و نيز از او نقل شده که :از سنّت نيست
از عبدهللا بن عمر نقل شده که او کراهت داشت از اينکه قبر پيامبر را زياد
ّ
ّ
ديوار قبر و بوسيدن آن و طواف در اطراف آن)1(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پاسخ
اوّالً :اين نقل تعارض دارد با نقلي ديگر که از ابن عمر رسيده است.
سمهودي از خطيب بن حمله نقل کرده که گفت:
ن بالال وضع خده عليه ايضاً...
ن ابن عمر کان يضع يده اليمني علي القبر الشريف وأ ّ
إ ّ

)1(.

همانا ابن عمر همواره دست راستش را بر روي قبر شريف پيامبر ميگذاشت ولي بالل دو طرف صورتش را نيز به آن
قرار ميداد. ...
ثانياً :نقل او با عمل برخي از صحابه منافات دارد؛ زيرا همانگونه که اشاره شد عدهاي از صحابه چنين ميکردند.
ثالثاً :ابنماجه در سنن خود نقل کرده که ابوبکر ،پيامبر را در حالي که از دنيا رفته بود
بوسيدن خود حضرت است.

بوسيد)2(.

و بوسيدن قبر حضرت نيز به مانند

رابعاً :در جايي که بوسيدن قبر پدر و مادر اشکالي ندارد؛ بلکه سنّت است به طريق اولي بوسيدن قبر پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله
وسل ّم) سنّت ميباشد.
شخصي نزد پيامبر(صل ّي هللا عليه وآله وسل ّم) آمد و عرض کرد :اي رسول خدا! من سوگند خوردهام که آستانه درب بهشت و
پيشاني حورالعين را ببوسم .حضرت به او امر فرمود تا پاي مادر و پيشاني پدر را ببوسد .عرض کرد« :اي رسول خدا! اگر پدر و مادرم
زنده نباشند چه کنم؟» حضرت فرمود« :قبرشان را ببوس» .آن شخص عرض کرد« :اگر قبرشان را ندانم؟»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1وفاء الوفاء ،ج  ،4ص .1465
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حضرت فرمود« :دو خط ّ بکش يکي را به نيّت قبر مادر و ديگري را به نيّت قبر پدر ،آنگاه آن دو را ببوس تا اينکه سوگند خود را
نشکني»)1(.

دلیل چهارم :دست کشیدن روي قبور از عادت يهود و نصارا است
مس مشاهد و بوسيدن آنها از عادات نصارا و يهود
سمهودي از کتاب «احياء العلوم» غزّالي نقل کرده که:
ّ

است)2(.

پاسخ
اوّالً :دست کشيدن بر قبور و بوسيدن آنها ـ همانگونه که اشاره کرديم ـ از عادات مسلمانان و بزرگاني از صحابه چون ابوايّوب انصاري
و بالل و عدهاي ديگر بوده است.
ثانياً :هر نوع عادتي از يهود و نصارا دليل بر حرمت آن نيست؛ زيرا چه بسيار مواردي که در شرع اسالم جايز بوده و هست و در شرايع
سابق نيز جايز بوده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1کشف االرتياب ،ص .356
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