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 » سعيد افـغــانی–سعـيـدی « امــيـــن الـديــنداکترالحاج 

  ٢٠١٢ می ٠۴

  منورهۀچھل نماز در مدين
گردد،    که برای مراسم حج عازم عربستان سعودی میھرکسی: سياری از مسلمانان چنين شايع استدر نزد ب

صورت حتمی  در مسجد  نبوی ھشت روز را سپری وچھل ه   منوره برود ، ودر آنجا بايد بۀواجب است  تا به مدين

خصوص زيارت قبر پيامبر اسالم  محمد صلی هللا ه نماز بخواند ، وحتی بسياری از مسلمانان زيارت از مدينه وب

  .ورند آ شمار میه  را جز مراسم حج  بعليه وسلم 

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

 خود ه  منوره  اختياری است وبۀ ضم  کردن سفر حج  وعمره  به زيارت مديناورند ، بلکه اصالً بيجاه  بۀمنور

  .گردد شخصی حاجی  بر می

که  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 ھيچ هزيارت نمايد به کشور خويش دوباره بر گردد، عدم زيارت  مدينــ منوره سفر وۀ به مدينـ

  . اشکالی ندارد

، در مسجد نبوی منوره سفر نمايد ۀ برای  زيارت  مديناً راس خويش  ۀوطتواند از کشور مرب  عکس مسلمان میهب

دوباوره  به منطقه ويا کشور متبوع  خويش ، که به مکۀ مکرمه مشرف شوند تواند نماز بخواند و بدون اين می

  .برگردد

  يکجا ودريک وقت  بايد  سفر مکه ومدينه  با ھماً که در شرع اجباری باالی حاجی نيست ، که حتم  امر اينۀخالص

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

  .وجود ندارد 

  :چھل نماز

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

استدالل خويش  رابه روايتی که در مسند امام ، شمارند  مرتبط به قبولی حج میار ورد وحتی آنآ جا هنماز را ب

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

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

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

  ) بری می گرددشود واز نفاق   نوشته می

ديث به ھيچ  علمای اھل حديث اين حديث را از جمله احاديث  ضعيفه  می شمارند ، واين ح:  قبل از ھمه بايد گفت که

گيرد، بلکه در اين  زمينه مطابق احاديث صحيحه وسعت وجود  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 دارد، بنابر اين ھرکسی

در جای ديگر » ھزار نماز«ورد از آمیجا ه  که درمسجد نبوی  بشود ، بلکه ھر نمازی عليه وسلم بر او الزم نمی

  .پاداش به نماز مشخصی  ارتباط داشته باشد و که اين اجر بھتر است ، بدون اين

  منوره حد اعظمی  کوشش کند که نماز ھای  خويش را در مسجد  ۀ، در ايام اقامت در مديننااير زايرحجاج وس

،   آمده استجا آرند،  تا بتواند اجر و پاداشي كه در حديث  پيامبر صلی هللا عليه وسلمه پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ب

  .دست آورده ب

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

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

  ! محترمۀخوانند

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

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

  .ه  بيشتر بھترخواند ، ھر چ

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

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

  .گيردی منوره مورد سؤال  قرار نم

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

  :گويند که و مینمايند  در ايام حج وعمره به احاديثی ديگری ھم استدالل می

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

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

  )مرا زيارت کرده  است

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

  ) او ضمانت بھشت می کنمسال زيارت کند نزد هللا برای

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

در مورد احاديث متذکره ھمه علمای حديث متفق القول اند که ھيچ  يک از اين  احاديث و امثال آنھا از پيامبر صلی 

  .هللا عليه وسلم  به ثبوت نرسيده اند

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

  .ضعيف است

  .باشد  احاديث صحيحه  نمیۀاين احاديث از جمل: نويسد  حافظ عقيلی می
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ستند  که بر زبان پيامبر اين  احاديث  موضوعی  ھۀ ھم:  به قاطعيت  گفته است که) رح(تيميه شيخ االسالم ابن  

برای معلومات مزيد مراجعه . (» صلي هللا عليه وسلم  بسته اند و ھيچ  دليلي بر صحت آن احاديث موجود  نيست

  .)۵۵الرد علي البکري ص   : ۀشود به رسال

پيامبر اصحاب : رسيدند  يقين داشته  باشيد که   يکی از اين احاديث  به صورت درست به ثبوت میاً واگر احيان

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

نمودند ، زير آنھا بعد از پيامبر صلی هللا عليه وسلم بھترين انسانھا  ن دعوت میآسوی ه امت اسالمی  را  ب

  .دنھا به حدود هللا  و شرع اسالم بودنآوعالمترين 

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

  .باشد ھمچوروايات  جعلی ويا از جمله روايات ضعيفه می

ودند  پس حتما صحابه  که از ھمه در کسب فضايل  اگر واقعا اين احاديث صحيح ب«  :ابن باز رحمه هللا مي گويند

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

گونه  نقلي  بر تشويق امت بر اين امر  از جانب  صحابه ديديه  نشده ، عدم موجوديت  تشويق   يم  که ھيچئفرما می

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

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

  .) با تصريف٧٠المسائل الحج ص 

ليف عالمه حافظ محمد بن أت»  لصارم المنکي في الرد علي السبکيا«ث  را در کتاب ل  ضعف اين احاديھمچنان دلي

  .عبدالھادي مي توانيد  به تفصيل مورد مطالعه قرار دھيد

  : محترم ۀخوانند

زيارت مدينه و زيات قبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم  وخواندن :  بايد  خاطر نشان  ساختمديم آکه که گفته  طوری

که به زيارت مسجد النبی صلی   شروط  حج  نبوده ، بلکه زيارت قبر پيامبر اسالم  برای کسانیۀ از جملچھل نماز

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

خاص  وسايل سفر ۀحق تھي که که گفته شد ، طوری که در مناطقی دور از مدينه سکونت دارند ، نعده از کسانیآاما 

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

امير المؤمنين :  و دو رفقيش ھريککند، وضمن  زيارت مسجد ، به  زيارت قبر پيامبر صلی هللا عليه وسلم  

  .  کند منين  حضرت عمر اقدامؤو امير المابو بکر صديق   حضرت 

باشد  ودر صحيح مسلم  وصيح البخاری آمده است که    مشھوری که روای آن ابی ھريرة میطوريکه درحديث

  :پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرموده است 

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

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

 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 يت  نموده و فضايل  آنای وھدئ رھنماشسويه طور  يقين شرع  اسالم  امت را  به نمودند ، ب

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

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

  )درود  بفرستيد ، درود شما به من می رسد در ھر جا که باشيدمن 
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شود  که آن  شخص  به قبرستان بقيع رفته وبه   منوره سفر نمايند، ممانعتی شرعی  ديده نمیۀکه به مد ين اما کسانی

 هللا عليه د را زيارت کند؛ در اين ھيچ جای شک نيست که  پيامبرصلیحُ اُ روح  آنان  دعا کند و يا ميدان شھداي  

ياد آوردن آخرت و عبرت گرفتن از کساني که ه وسلم  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 . اند، به آن اجازه داد در آنجا دفن شده

  .يدئ خودداري  نمااً ار دادن  و توسل کردن به آنان  جدقبور و استغاثه از مردگان  و شفيع  قر

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

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

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

  .اي است که شرع  از آنھا  نھي  کرده است امور مستحدثه

  :يادداشت

ز روزھايي باشد  که در  منوره  بيشتر اۀکنند  که  اقامت  شان  در مدين سفانه بسياري از حجاج  طوری فکر میأمت

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

يک نماز در مسجدالنبي  برابر با ھزار نماز در ساير مساجد است و اين تفاوت :  ور شدم آ  ياد  قبالً که طوری

ه و نماز در مدينه دليلي روشن براي حجاج است تا ماندنشان در مکه بيشتر از بزرگ در فضيلت بين نماز در مک

  . مدينه باشد

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

ورزند   و حتی  به   مياين خاطر به ھمان اندازه  که بر مناسک حج حريصند ، برزيارت مسجدالنبي ھم حرص

  ! 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 

 گفتيم  که قبالً  لنبي از شروط صحت و حتي کمال حج نيست، ولی طوریھيچ  ربطي به حج  ندارد، و زيارت مسجدا

  .در ذات خود عملي مشروع است

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

  .را انجام  دھدگيرد که به اختيار خود اين  سفر  خود انسان ارتباط  میه شرع اسالمی  ب

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

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

 منوره بيايد  و در ۀت  به مدين  براي  زياراً عكس شخصي  مي تواند از كشور يا منطقه اش مخصوصه ھمچنان ب

 خود  مكرمه مشرف  شود  به خانه و يا کشور متبوع ۀكه  به مك مسجد شريف  نبوي نماز بخواند  و بدون اين

  . دوباره بر گردد 

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

    پای. منوره را با ھم انجام دھد  باز ھم در مورد کدام ممانعتی شرعی وجود  ندارد ۀ مكرمه و مدينۀكدو سفر م

 :تتبع ونگارش 

 » سعيد افـغــانی–سعـيـدی « امــيـــن الـديــنداکترالحاج 

 ومسؤول مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

  جـرمـنی-مرکز کلتوری دحــق الره


