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 » سعيد افـغــانی–سعـيـدی « امــيـــن الـديــنداکتر الحاج 
 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٢

 
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  منورهۀچھل نماز در مدين
گردد ، واجب  ھرکسی  که برای مراسم حج عازم عربستان سعودی می:  مسلمانان چنين شايع است در نزد بسياری از

صورت حتمی  در مسجد  نبوی ھشت روز را سپری وچھل نماز ه در آنجا بايد ب   منوره برود ، وۀاست  تا به مدين

ر اسالم  محمد صلی هللا عليه وسلم  خصوص زيارت قبر پيامبه بخواند ، وحتی بسياری از مسلمانان زيارت از مدينه وب

 . ورند آشمار میه  مراسم حج  بءرا جز

صورت حتمی  چھل نماز  را درمدينه ه که در شرع اسالمی  چنين  حکمی  وجود  ندارد ، که حاجی ھا  ب در حالی

وبه خود شخصی   منوره  اختياری است ۀورند ، بلکه اصآل ضم  کردن سفر حج  وعمره  به زيارت مدين آمنوره بجا

 .گردد حاجی  بر می

که به  تواند بعد از ادای مناسک حج يا عمره بدون اين حج میۀ حاجي ويا دقيق تر بگويم عازم و مصمم اجرای فريضــ

گونه   از لحاظ شرعی ھيچهمنوره سفر وزيارت نمايد به کشور خويش دوباره بر گردد، عدم زيارت  مدينــۀ مدينـ

  . اشکالی ندارد

  منوره سفر نمايد، در مسجد نبوی میۀ برای  زيارت  مدينًا خويش  راسۀتواند از کشور مربوط کس مسلمان می عهب

 .يا کشور متبوع  خويش برگردد باوره  به منطقه و دو که به مکۀ مکرمه مشرف شوند و تواند نماز بخواند و بدون اين

مدينه  با ھم  يکجا ودريک وقت   بايد  سفر مکه وًاحتمکه در شرع اجباری باالی حاجی نيست ، که   امر اينۀخالص

در يک بار انجام دھد در ھردو صورت ممانعت شرعی وجود را تواند ھر دوی اين سفر  صورت گيرد ، وحاجی می

  . ندارد

 

 : چھل نماز

ت روز چھل  منوره در مدت ھشۀصورت حتمی در مدينه نمايند که حاجی بايد ب تعدادی از مسلمانان که استدالل می

شمارند واستدالل خويش  رابه روايتی که در مسند امام احمد از   مرتبط به قبولی حج میار حتی آن نماز را بجا آورد و

 .  سازند حضرت انس رضی هللا عنه روايت شده ، مرتبط می

  : در حديث متبرکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمودند
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»  تفوته صالة کتب له براءة من النار ونجات من العذب وبری من النفاق من صلی في مسجدي أ ربعين صال ة ال «

ھرکس در مسجد من چھل نماز بخواند که ھيج  نمازی از او فوت نشود برايش برائت از دوزخ  ونجات از عذاب (

  )شود واز نفاق  بری می گردد نوشته می

 احاديث  ضعيفه  می شمارند ، واين حديث به ھيچ  ۀلقبل از ھمه بايد گفت که علمای اھل حديث اين حديث را از جم

 وسعت وجود گيرد ، بلکه در اين  زمينه مطابق احاديث صحيحه نزد اھل حديث  مورد حجت قرار نمیه صورت ب

 منوره بيايد نماز ھای معين يا عدد مشخص از نمازھا در مسجد پيامبر صلی هللا ۀکه به مدين ، بنابر اين ھرکسیدارد

در جای ديگر بھتر » ھزار نماز«ورد از آشود ، بلکه ھر نمازی که درمسجد نبوی  بجا می لم بر او الزم نمیعليه وس

 . که اين اجروپاداش به نماز مشخصی  ارتباط داشته باشد است ، بدون اين

 مسجد  پيامبر   منوره حد اعظمی  کوشش کند که نماز ھای  خويش را درۀن ، در ايام اقامت در مديناحجاج وساير زاير

دست ه آرند،  تا بتواند اجر و پاداشي كه در حديث  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  آمده است، ب  وسلم  بجاصلی هللا عليه

 .آورد

» صالة  في  مسجدي  ھذا  خير من  ألف  فيما  سواه  إال المسجدالحرام «  :  فرمايد پيامبر صلی  هللا عليه  وسلم  می

 .) مسجد من بھتر از ھزار نماز در غير آن است به جز مسجد الحراميك نماز در اين (

 !   محترمۀخوانند

ھدف اينست که ھشت روز و چھل  نماز ھيچ  ربطی  به حج  و عمره  ندارد ؛  فرق  ندارد  که  يک مسلمان  چھل  

خواند ،   نماز و يا بيشتر از آن میخواند  و يا چھارصد  و يا  ھم  دوصد نماز می! خواند و يا  ھم ھشتاد نماز  نماز می

 .ھر چه  بيشتر بھتر

 عدد نماز به چھل نرسد ويا از چھل نماز زياد شود ، حج وعمره اش درست است ودر اين مورد  ھمۀ ًاولی اگر احيان

 منوره ۀيد نماز در مسجد نبوی در مدينئ مذاھب فقھی  متفق القول اند وھمه بايک نظر اند که حج ، با تقليل وتزیعلما

 .گيردی مورد سؤال  قرار نم

خصوص زيارت قبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم در ه ھمچنان برخی از مسلمان در مورد چھل نماز در مسجد نبوی وب

 :گويند  نمايند و می ايام حج وعمره به احاديث ديگری ھم استدالل می

  ) زيارت نکند  با من  جفا کرده  استکه حج کند ومرا  کسی( » من حج  ولم  يزرنی  فقد جفانی  «  -١

که بعد از وفاتم  مرا زيارت کند  گويا درحياتم  مرا  کسی( » من  زارني  بعد مماتي  فکأ  نما زارني فی  حياتی  «  -٢

 ) زيارت کرده  است

يم را در يک سال که مرا وپدرم ابراھ کسی( » من زارني وزار أبي ابراھيم فی عام واحد ضمنت له علی هللا الجنة « -٣

 ) زيارت کند نزد هللا برای او ضمانت بھشت می کنم

  » که  قبر مرا زيارت کند  شفاعت  من بر او واجب می گردد کسی(» من زار  قبري و جبت له شفاعتي   «-۴

مبر صلی هللا  علمای حديث متفق القول اند که ھيچ  يک از اين  احاديث و امثال آنھا از پياۀدر مورد احاديث متذکره ھم

 . عليه وسلم  به ثبوت نرسيده اند

راھھای ورود اين احاديث : نويسد  بعد از ذکر اين روايات می) التخليص(بن حجر در کتاب خويش  جمله حافظ از

 . ضعيف است

 . باشد  احاديث صحيحه  نمیۀاين احاديث از جمل: نويسد  حافظ عقيلی می
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اين  احاديث  موضوعی ھستند که بر زبان پيامبر صلي هللا ۀ ھم:  يت  گفته است کهبه قاطع) رح(شيخ االسالم ابن  تيميه 

  ۀبرای معلومات مزيد مراجعه شود به رسال. ( » عليه وسلم  بسته اند وھيچ  دليلي بر صحت  آن احاديث موجود  نيست

 ) .٥٥الرد علي البکري ص : 

اصحاب پيامبر صلی هللا : رسيدند  يقين داشته  باشيد که  بوت می يکی از اين احاديث  به صورت درست به ثًاواگر احيان

را برای امت توضيح وتبين می نمودند و امت اسالمی   عليه وسلم در عمل  بدان نسبت به ما پيشی می گرفتند واحکام آن

نھا به حدود آوعالمترين  آنھا بعد از پيامبر صلی هللا عليه وسلم بھترين انسانھا انمودند ، زير ن دعوت میآسوی ه را  ب

 . هللا  و شرع اسالم بودند

از جمله دار قطنی ، بيھقی وشيخ االسالم ابن تيمه وابن حجر رحمـة هللا عليھم توضيح داده اند که اين روايات وامثال 

 . باشد  روايات ضعيفه میۀھمچوروايات  جعلی ويا از جمل

 صحابه  که از ھمه در کسب فضايل  ًبودند  پس حتما حاديث صحيح می اين اًاگر واقعا«  : هللا مي گويندةابن باز رحم

 عکس  مالحظه میه ولی ؛  ب.  اينکار را مي کردند  و امت را تشويق  به  زيارت قبر پيامبر مي کردند جلوتر بودند ،

وديت  تشويق  و گونه  نقلي  بر تشويق امت بر اين امر  از جانب  صحابه ديديه  نشده ، عدم موج فرمايم  که ھيچ

راه انداختن  سفر خاص  الخاص  غرض  زيارت  ه ترغيب صحابه  بدين امر ، خود دليلی است  بر غير مشروع بودن  ب

برای معلومات مزيد مراجعه  شود  به  کتاب تحقيق و ايضاح لکثير من المسائل (»  . قبر پيامبر صلی  هللا عليه وسلم 

 ) . با تصريف٧٠الحج ص 

ليف عالمه حافظ محمد بن أت»  الصارم المنکي في الرد علي السبکي «يل  ضعف اين احاديث  را در کتاب ھمچنان دل

 . عبدالھادي مي توانيد  به تفصيل مورد مطالعه قرار دھيد

 :  محترمۀخوانند

لم  وخواندن مديم بايد  خاطر نشان  ساخت که زيارت مدينه و زيات قبر پيامبر صلی هللا عليه وسآکه که گفته  طوری

که به زيارت مسجد النبی صلی هللا   شروط  حج  نبوده ، بلکه زيارت قبر پيامبر اسالم  برای کسانیۀچھل نماز از جمل

 . عليه وسلم آمده  باشد يا محل سکونتش نزديک آن باشد سنت است

ه  وسايل سفر خاص بۀق تھيح که گفته شد ، طوری که در مناطقی دور از مدينه سکونت دارند ، نعده از کسانیآاما 

قصد مسجد نبوی وسايل سفر آماده کند، ه بلکه سنت آنست که ب. قصد زيارت قبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم را ندارند 

ابو بکر صديق و منين  ؤامير الم وضمن  زيارت مسجد، به  زيارت قبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم  و دو رفقيش ھريک

 . عمر اقدام  کندمنين  حضرت ؤامير الم

باشد  ودر صحيح مسلم  وصيح البخاری آمده است که  پيامبر   مشھوری که روای آن ابی ھريرة میکه درحديث طوری

  : صلی هللا عليه وسلم  فرموده است 

»  ومسجد األقصى المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم، :  ال تشد الرحال إال إلى ثالثة  مساجد « 

  ) شود مگر به سوی سه مسجد ، مسجد الحرام ومسجد من ومسجد اآل قصی قصد زيارت تھيه  نمیه وسايل  سفر ب(

 ماده میآسوی  قبر  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  در مدينه ، وسايل  سفر را ه بود که مسلمانان  تنھا ب اگر قرار می

 .داشت را  بيان می ی وھديت  نموده و فضايل  آنئرھنما شسويه طور  يقين شرع  اسالم  امت را  به نمودند ، ب

ال تتخذو ا قبری عيدا وال بيوتکم قبورآ وصلوا علی فإن صالتکم « : پيامبر اسالم با تمام  صراحت  بيان  فرموده اند  که 

 و بر من درود  قبر مرا محل  بر گزاری  عيد نگيريد  و خانه ھای خود  را  به قبر تبديل نکنيد(» تبلغنی حيث کنتم 

 ) بفرستيد ، درود شما به من می رسد در ھر جا که باشيد
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شود  که آن  شخص  به قبرستان بقيع رفته وبه   شرعی  ديده نمی منوره سفر نمايند  ، ممانعتۀکه به مدين اما کسانی

يامبرصلی هللا عليه وسلم  روح  آنان  دعا کند و يا ميدان شھداي  أحد را زيارت کند؛ در اين ھيچ جای شک نيست که  پ

ياد آوردن آخرت و عبرت گرفتن از کساني که در آنجا ه در آغاز از زيارت  قبور نھي  کرد،  ولی سپس  به منظور  ب

مگر در حين زيارت قبور به ياد داشته  باشيد که ، بايد از تبرک جستن  به قبور و استغاثه . اند، به آن اجازه داد دفن شده

 . يدئخودداري  نماًا شفيع  قرار دادن  و توسل کردن به آنان  جداز مردگان  و 

 شود  محل  نماز پيامبر صلي هللا عليه وسلم  بوده،  يا  باال  رفتن  و نماز خواندن  در محلي  از کوه  احد  که گفته  مي

و از اين قبيل اعمال، در دين جوي آثار صحابه؛  و باال رفتن  به آن جھت تبرک، يا باال رفتن  به کوه رماه  جھت  جست

گونه  مشروعيتي نداشته و مستحب نيست، بلکه از امور  ھيچ مقدس اسالم  و سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم،

 .اي است که شرع  از آنھا  نھي  کرده است مستحدثه

  

 :يادداشت

 ۀي باشد  که در مکئ منوره  بيشتر از روزھاۀکنند  که  اقامت  شان  در مدين متاسفانه بسياري از حجاج  طوری فکر می

 .در حالي که  يک  نماز در مسجدالحرام  با صد ھزار نماز در ساير مساجد  برابري  می کند!  اند  مکرمه بوده

يک نماز در مسجدالنبي  برابر با ھزار نماز در ساير مساجد است و اين تفاوت بزرگ :  ور شدم  آ  يادًکه  قبال طوری

.                        ت بين نماز در مکه و نماز در مدينه دليلي روشن براي حجاج است تا ماندنشان در مکه بيشتر از مدينه باشددر فضيل

مسجدالنبي  جز و مناسک حج است و به کنند که زيارت  که  که گفته شد ، بسياري از حجاج  گمان مي ھمچنان طوری

ورزند   و حتی  به  ند ، برزيارت مسجدالنبي ھم حرص مي ااين خاطر به ھمان اندازه  که بر مناسک حج حريص

!                         است آندر حالي که حقيقت خالف .طوري که اگر کسي حج کند و به مدينه نرود به نظر آنان حجش ناقص است

چون  زيارت مسجدالنبي  سنتي است که  پيامبر صلي هللا عليه وسلم  به نماز خواندن  در آن  تشويق کرده است و ھيچ  

ات  گفتيم  در ذًکه قبال ربطي به حج  ندارد، و زيارت مسجدالنبي از شروط صحت و حتي کمال حج نيست، ولی طوری

 .خود عملي مشروع است

 منوره را در يك سفر انجام  دھيم ، اين موضوع  در شرع ۀھمچنان حتمی  نيست  که مراسم حج  و عمره و زيارت مدين

 . گيرد که به اختيار خود اين  سفر را انجام  دھد خود انسان ارتباط  میه اسالمی  ب

ورده دوباره آکه تشريف ای  منطقه از منوره بيايد ۀكه به مدين نتواند  پس از اداي مناسك حج يا عمره بدون اي حاجي مي

 . گونه ممانعتی در مورد وجود  ندارد باز گردد ، از لحاظ شرعي ھيچ

 منوره بيايد و در مسجد ۀ  براي  زيارت  به مدينًا  مي تواند از كشور يا منطقه اش مخصوص عكس شخصهھمچنان ب

.                        ش دوباره بر گردد   شود  به خانه و يا کشور متبوع  مكرمه مشرفۀكه  به مك ينشريف  نبوي نماز بخواند  و بدون ا

دو که  از لحاظ شرعي اجباري نيست  كه سفر مكه و مدينه با ھم انجام  گيرد و اگرقرار باشد که كسي  ھر  يعني  اين

 .  شرعی وجود  ندارددھد  باز ھم در مورد کدام ممانعت منوره را با ھم انجام ۀ مكرمه و مدينۀسفر مك

  

  : زيارت قبررسول هللا

 . است که در آن  حبيب هللا  محمد صلی هللا عليه وسلم مدفون استی منوره شھرۀمدين

گفت بر خود عيب می بينم که در زير  شد ، می میدر روايت آمده است که امام مالک  در شھر مدينه  بر اسپ سوار ن

 . خاک اين سرزمين حبيب هللا محمد صلی هللا عليه وسلم مدفون باشد ومن باالی خاک اين سر زمين با اسپ گردش کنم
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 : فرمايند علماء درمورد زيارت قبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم می

  :  زيارت قبر رسول مكرم صلي هللا عليه  و سلم نيز داللت دارد بر زيارت قبور داللت دارد، برًاحاديثي كه عموما

قبرھا را زيارت كنيد ( » زوروا القبور، فإنھا تذكركم اآلخرة « :از جمله در حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمده است 

 ).صحيح مسلم).(  كه شما را به ياد آخرت مي اندازد 

  

 : يــادداشت

نار قبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم زياد ايستادن، و كثرت تردد و رفت و آمد عمل شايسته در ك:قابل تذکر است که 

افراط گردد، از خصوصيات پيامبر بزرگوارمان صلي هللا عليه و سلم اين است كه و نيست، مبادا انسان دچار غلو 

كه رسول معظم صلي  رسانند، چنانخداوند فرشتگاني را مكلف كرده كه سالم امت را ھر جاي كه باشند به ايشان مي 

خداوند فرشتگان سياري دارد كه » «إن  مالئكة سياحين يبلغوني عن أمتي السالم«: هللا عليه و آله و سالم مي فرمايند

 .»سالم امت مرا به من مي رسانند

ّال تجعلوا بيوتكم قبورا، و ال تتخذوا قبري عيدا، و صلوا علي«:در حديث ديگري مي فرمايند  فإن صالتكم تبلغني حيث ّ

ي ئ خود را قبرستان، و قبر مرا جاي جشن و شادي قرار ندھيد، و بر من درود بفرستيد، كه درود شما ھر جاۀخان»«كنتم

رسول هللا صلي هللا عليه و آله وسلم .) را نقل كرده اند ابوداود و غيره آن. حديث صحيح است(» كه باشيد به من مي رسد

ي فرمودند كه جايگزين ئنھي فرمودند تا مبادا قبرشان محل جشن و شادي قرار گيرد به عملي راھنماوقتي از اين چيز 

 :شادي و سرور قرار گيرد، لذا فرمودند

ّو صلوا علي فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم( . »ي باشيد به من مي رسدئو بر من درود بفرستيد كه درود شما ھر جا«) ّ

   . فرشتگانۀيعني به وسيل

 

 : کم زيارت قبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مدينهح

 :که زيارت قبر پيامبر صلي هللا عليه وسلم به اتفاق اھل اسالم مشروع است، به شرطي

 .امور خالف شرع و شرک آلود انجام نشود -١

 .اشيميعني فقط به نيت زيارت قبر پيامبر به مدينه مسافرت نکرده ب. بدون انجام مسافرت بوده باشد -٢

 : مھم را تذکر مي دھيم که زيارت قبر پيامبر در موارد زير جايز استۀالبته باز اين نکت

 .براي اھل مدينه  -١

 .سم حج بودهراکه به حج آمده اند و ھدفشان در حقيقت برگزاري م براي کساني -٢

 .برخوردار شودکه قصد زيارتش، زيارت مسجدالنبي بوده تا از فضايل نماز خواندن در آنجا  کسي -٣

يعني ھمزمان ھر دو قصد را (که ھم قصد زيارت مسجدالنبي را داشته باشد و ھم قصد زيارت قبر پيامبر  کسي  -۴

 .اين ھم جايز است) کرده باشد و لذا به مدينه سفر کرده است

ن به مدينه زيارت صورت چون ھدفش از آمد که به قصد تجارت يا قصد تعليم ساکن مدينه شده باشد که در اين کسي -۵

 .لذا زيارت مسجدالنبي و قبر پيامبر برايش مستحب است قبر نبوده ،

  

  :آنچه که معصيت است
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که  که شخصي ساکن شھر مدينه نباشد و  فقط  به نيت زيارت قبر پيامبر بدانجا مسافرت کرده باشد، زيرا چنان اين

مسجدي ھذا ، والمسجد الحرام ، : حال إال إلى ثالثة مساجد ال تشد الر« : :گذشت پيامبر صلي هللا عليه وسلم فرمودند

 بخاري و مسلم. »والمسجد االقصى

 .»و مسجدالحرام و مسجداالقصي مسجد من،: مسافرت نکنيد مگر به سوي سه مسجد« :يعني 

اولياء  چه اين مکان قبور –طبق اين حديث مسافرت نمودن به قصد عبادت و تبرک به ھيچ مکاني مقدس جايز نيست 

 .  اال و فقط سه مسجد ذکر شده در حديث-باشد يا مساجد 

 .با وجود اين زيارت قبر پيامبر واجب نيست

 فضيلت زيارت قبر ۀدر احاديث وارده دربار« : نويسد    می٣١٠ هللا در فتح العلوم جلد اول صفحه ةامام صنعاني رحم

و احاديثي که امر به سفر نموده يا ضعيف و . نشده است»  ت سفر براي زيار« امر به رسول هللا صلي هللا عليه وسلم،

 .غيرقابل استنادند و يا دروغ ھستند

منظور جناب .( را درک نمي کنند» سفر براي زيارت« و »  خود زيارت« اکثر مردم تفاوت بين : در ادامه مي گويند

يان مي کنند ،امر به مسافرت براي زيارتشان شيخ اينست که احاديثي که فضيلت زيارت قبر و از جمله قبر پيامبر را ب

ه نکرده اند و آنچه که از احاديث برايمان درک مي شود  زيارت قبور موطن خود و نھي از مسافرت به نيت تبرک و ب

و بنابر ھمين غفلت و عدم شناخت تفاوت ميان زيارت و سفر براي ) دست آوردن ثواب، غير از مساجد سه گانه است

 ھرچند که  قصد -شيخ االسالم ابن تيميه را به انکار زيارت قبر رسول هللا صلي هللا عليه وسلم  بکي،شيخ س زيارت،

  ». متھم مي کند-سفر ھم به نيت زيارت قبور نکرده باشد 

 :ابن تيميه مي گويند

که  مبر  بدون اين اربعه و اکثر علماء بر آن اتفاق دارند اينست که قصد سفر به نيت زيارت قبر پياۀانچه که ائم «

که نذر کرده    اظھار داشته اند کسيءو لذا علما غيرمشروع است قصدش زيارت مسجدالنبي و نماز خواندن در آن باشد،

 و الرد علي االخنائي ٢٦/٢٧مجموع الفتاوي شيخ االسالم .(باشد به زيارت قبر پيامبر برود نبايد بدان نذر عمل کند

 ).٢٩صفحه 

اگر احاديث وارده در مورد زيارت قبر  پيامبر ھمگي ضعيفند ، پس چرا زيارت قبر پيامبر «: چنانچه شخصي بگويد 

 »را مشروع مي دانيد؟

نھيتکم عن زيارة القبور فزوروھا « :ھمان حديثي است که مي فرمايند جواب اينست که دليل بر مشروعيت قبر پيامبر ،

 )٢/۶٧٢مسلم ( »  ...

البته - انسانھا حتي کفارۀل اين حديث مي شود و اين حديث عموميت دارد براي قبر ھمو زيارت قبر پيامبر نيز مشمو

  . اشاره خواھيم نمودً زيارت قبر کفار کمي متفاوت است که بعداألۀمس

: يعني"  فکانما زارني في حياتيمن زارني بعد مماتي«: ًاحاديثي که در مورد زيارت قبر پيامبر آمده اند ضعيفند مثال

 .»ھمانند آنست که مرا در زمان حياتم زيارت کرده باشد مرا بعد از وفاتم زيارت نمايد،ھرکس «

در روز  ھرکسي بعد از وفاتم قبرم را زيارت نمايد،« :يعني.»من زارني بعد مماتي کنت له شفيعا يوم القيامة« :يا حديث

 .»قيامت من برايش شفاعت مي کنم

ليف عالمه حافظ محمد بن عبدالھادي أت» ارم المنکي في الرد علي السبکي الص« دليل ضعف اين احاديث را در کتاب 

 .مي توانيد ببينيد
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تمامي اين احاديث و امثال آنھا دروغ است که بر زبان پيامبر صلي هللا عليه وسلم بسته اند و ھيچ «   :ابن تيميه مي گويد

 ) .۵۵ الرد علي البکري صفحه.( » دليلي بر صحت آن احاديث موجود نيست

 صحابه که از ھمه جلوترند در کسب ً اين احاديث صحيح بودند پس حتماًاگر واقعا«  : هللا مي گويندةابن باز رحم

که ما نقلي بر تشويق امت بر اين  پس اين و امت را تشويق به زيارت قبر پيامبر مي کردند، اينکار را مي کردند فضايل،

کتاب ( » . است– البته با قصد سفر – غير مشروع بودن زيارت قبر پيامبر امر را از صحابه نديده ايم خود دليل بر

اما ھرگاه کسي به مدينه رفت اشکالي ندارد بقيع يا . )    با تصريف٧٠تحقيق و ايضاح لکثير من المسائل الحج ص 

ه پس به منظور بشھداي أحد را زيارت کند؛ چون پيامبرصلی هللا عليه وسلم  در آغاز از زيارت قبور نھي کرد، س

ولي بايد از تبرک جستن به قبور و . اند، به آن اجازه داد يادآوردن آخرت و عبرت گرفتن از کساني که در آنجا دفن شده

 .استغاثه از مردگان و شفيع قراردادن و توسل کردن به آنان خودداري شود

 پای 

 : تتبع ونگارش

 » افـغــانی سعيد–سعـيـدی « امــيـــن الـديــنداکتر الحاج 

  جـرمـنی-مرکز کلتوری دحــق الره مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان ومسؤول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


