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 *نژادیمحمد اصغر 

 چکیده

 ثنیا   یاللهیم ال عةیل دیرب» با مضمون( ص) از رسول خدا یثیحددرباره مقاله  نیدر ا

و رجـال آن و  ق،یـمطـرح شـده، تحق ونیدر منابع اهـل سـنت و وهـاب شتریکه ب «ةبیری
از  یتیروا نیچن ایو آ ستیگردد که مفهوم آن چیو مشخص م شودمی یابیارز  شیمحتوا

دارد.  یقابـل قبـول ینه و بـر فـرض صـدور، چـه معنـا ایرسول اسالم صادر شده است 
 یاست. اعتقاد نگارنده بر جعلـطرح شده هم  یعیمنابع ش یدر برخ تیحد نیمضمون ا

باره آن و در  میدانینوشتار م نیا یاساس افتیبرداشت را ره نیاست. ما ا تیحد نیبودن ا
 .میکنیبودنش م یو جعل تیحد نیخاستگاه ابه  یو اشاره کوتاهدهیم میارائه  یلیتحل

رسـول وهابیـت،  اهـل سـنت، عبـد،یوثنـًا  یاللهم ال تجعـل قبـر  تیحد :هاهواژ کلید
 .پرستی، بتزیارت قبور، شرک ،خدا
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 مقدمه
ــه  ــن مقال ــاره ای ــدیتدرب ــه  «اللهییم ال عةییل دییربی  ثنییا  یةبییر» ح ــه آن را ب ــت ک اس

ای دارد کـه بـه صـورت ذیـل نقـل شـده این حـدیت، دنبالـهاند. دهاسناد دا اللهرسول
معنـای ظـاهر حـدیت  1أ«اشدر غضب اهلل علی دوم اختذ ا دبو  انبعاءمم نسیاجر»است: 

هـی به صورت بتی که پرستش شود، قرار مـده. غضـب اال  خداوندا، قبر من را»این است: 
 .«قومی که قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار دادند، شدید است بر

درخواسـت کردنـد از خداوند   راستی رسول خداه آیا بمراد از این حدیت چیست؟ 
ه یا اینکه دعا و درخواست آن بزرگوار این بوده اسـت کـه کسـی بـ ؟نشود که قبر ایشان بت

کـه کسـی روی  نداز خداونـد خواسـت رسول خدایا اینکه  ؟قبر شریفشان سجده نکند
اف قبـر شـریف که کسـی بـا آمـدن بـه اطـر یا این ؟کندپا نقبرشان مسجد و محل عبادت بر 

این است که قبـر و شاید منظور حدیت  ؟ندمطهر ایشان توسل پیدا نک به روح  پیامبر
احترامـی بـیترین آن حضرت کوچک مزاربه  به کلی ترک شود و کسی شریف پیامبر

منظور  شود کهباید مشخص  ،. به هر حالاست. البته این فرض اخیر بسیار بعید نکندهم 
معنـای دربـاره ی کـه ست. البته احتمـاالتکدام معنا از معانی فوق یا غیر آنها ،حدیت مزبور

فرض است؛ یعنی اینکـه ترین بینانهدر خوش ،یا حتی یکی از آنهااین حدیت مطرح است، 
. شودمیچنین روایتی از آن حضرت صادر شده باشد، و اال سالبه به انتفای موضوع اساسًا 

 .کنیمبررسی  حدیت را سند دبای ،براینابن
جعـل آن دربـاره علـت  د، بایـاستاساسی ندارد و جعلی  ،چه ثابت شود این حدیتچنان

نکتـه مهـم  2.اسـت عل چـه بـودهخاستگاه سیاسی این جکه د شومشخص تحقیق شود و 
نسبت به مزار شریفشان از  که آیا ـ به فرض چنین درخواستی از ناحیه پیامبردیگر این

 یا نه.است  ـ دعای ایشان به اجابت رسیده خداوند متعال و صدور این حدیت

                                            
 . 172، ص1، جالموطاً، ابن انس . مالک1
 . گوییممیدر این زمینه سخن  صاراخت. در این مقاله به 2



 

 

89 

هش  ژپو
 ی

ه حد
ردبار

ی 
» ث

قبر  ل 
تجع م ال 

لله ا
ی   

 ً ثنا ی و عبد » 

 بررسی سند حدیث
  انبعیائهم اللهم ال عةل دربی  ثنا  یةبر اشدر غضب اهلل علی دوم اختذ ا دبو»حدیت 

ــر مــالکی «نسییاجر ــد بــن اســلم  ،هــارا مالــک بــن انــس، رهب از عطــا  بــن یســار از از زی
حذف شـده  واسطه بین عطا  بن یسار و رسول خدا 1نقل کرده است. اللهرسول

. ابن عبدالبر درباره ضعف سند این شودمیدانسته روایت مرسل ، و برای همین این حدیت
گویـد: ابن عبدالبر مـی 2أ«نالک فی ا سال مذا احلیری  ال خالف ع » گوید:میحدیت 

در عین حـال، تـا جـایی  اول حدیت است.البته منظور، بخش  3.«این حدیت غریب است»
و  5،زیــد بــن اســلم 4خــدری،ســعید ابو را مضــمون بخــش اول بررســی کــرده،کــه نگارنــده 

م ال عةیل دیربی  ثنیا اللهی» 7،«اللهم ال عةل دربی  ثنا  یصلی العه» به صورت 6ابوهریره

و بخـش  اند؛کردهنقل  15«ی  ثنا  ال عةل  درب» 9،«اللهم ال عةل دربی  ثنا» 8،«یصلی له
به طرق کثیری که صحیح هسـتند، ( أأأ« اشدر غضب اهلل» یعنی عبارت) دوم حدیت فوق

 11.«فانه حمروظ ن  ارق کثریة صااح» گوید:میدر این باره « بزار» است. روایت شده
                                            

 . 172، ص1جهمان، . 1
 .172، ص1ج همان،. 2

 . 189ص ت     الح الک،سیوطی، الدین جالل. 3

(. و اما به نظر 151، ص2، جالثقات، بستی حبان: ابننک.حبان، از ثقات است ). ابو سعید خدری به عقیده کسانی مثل ابن4
و اّما ابو سعید الخدری و فی الکشی اخبار بعضها یـدّل علـی اسـتقامته و فـی یـب روی » سید احمد علوی عاملی گوید: ،شیعه

الّشیخ فی باب تلقین المحتضرین بطریق صحیح فیه عبد الّله بن المغیرة اّن ابا سعید کان مسـتقیما و فـی کتـاب البرقـی فـی 
 (. 285، ص1ج ،ه الج األخمار ی  ش ح ا ستبصار)« الّرجال اّنه عّده من االصفیا  من اصحاب امیر المؤمنین علیه الّسالم

( ولی به نظر علمـای شـیعه 132، ص1، جتاک ة الحفاظ: نک.. زید بن اسلم به نظر کسانی چون ذهبی امام و فقیه است )5
 (. 85، ص2، جط ائا المقام: بروجردی، نک.ضعیف است )

: .کنشود )ای که از او به عنوان حافظ و فقیه یاد میگونهبه  ،شخصیت بزرگی است ،به نظر کسانی چون ذهبی ،. ابوهریره6
ه ته  : حائری مازندرانی، .کنو کذابون است ) ولی در نظر شیعه از دشمنان حضرت علی .(32، ص1ج، الحفاظ تاک ة

 .(274-271، ص7ج المقام،
 . 246، ص2ج هس د احمد،، بن حنبل . احمد7

 . 269، ص2. ابن ابی شیبه کوفی، المصنف، ج8

 . 445، ص2، جالمس دحمیدی، ابوبکر . 9

 . 34، ص12، جالمس د، احمد تمیمی. 15

 . 191، صت     الح الکالدین سیوطی، جالل: نک.. 11
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یت ایـن مقالـه و نظـایر آن حـددربـاره ای از سخنان اهل سنت های فوق خالصههیافت
 ،ذیل این حدیت یا مضـمون آن و در مجموع و با توجه به فتاوای علمای اهل سنت است؛

گفت که این حدیت اگر هم ضعف سندی داشته باشد، از نظر علمای اهل سنت و  توانمی
که تا جایی که نگارنده اطالع ظر علمای شیعه؛ چرا ه است نه به نطبق مبانی آنها جبران شد

باره اکنون در اصاًل در منابع شیعی نقل نشده است. « اللهم ال عةل دربیأأأ» دارد، روایت
  گوییم.میسخن  ،به فرض صدور از ناحیه رسول خدا ،معنای این حدیت

 مفهوم حدیث بررسی
 علی دوم اختذ ا دبو  انبعیائهم اللهم ال عةل دربی  ثنا یةبر اشدر غضب اهلل» حدیت

آنهـا را مطـرح شـماری از  در ذیـل .معنا کرد توانمی یا ،اندرا چند گونه معنا کرده «نساجر
چـه کسـانی  ببینـیم منظـورتـا  گـوییم، سـخن مـی«قـوم»واژه درباره . پیش از آن کنیممی

منظـور از  هشـود کـمشخص می است،ایت فوق هایی که نظیر رو هستند. با توجه به روایت
 :ند روایت در این خصوصقوم یهود است یا قوم یهود و نصارا. چ« قوم»این 

 1.لة  اهلل العهود   النصا ی اختذ ا دبو  انبعائهم نساجرـ 
 2.لة  اهلل العهود اختذ ا دبو  انبعائم نساجرـ 

 حدیت مزبور: در خصوصشده گفته معانی و تفاسیربرخی و اما 
از خداونــد  اللــهولدر ایــن روایــت رســبر و دیگــران طبــق ســخن ابــن عبــدالـــ 1

 3کردند.عبادتشان می نشود که مشرکان به آنها سجده و اصنام خواهد قبر ایشان مانندمی
کـه آیـا واقعـًا مـردم یهـود قبرهـای سش مهم قابل طرح اسـت و آن ایندر اینجا یک پر 

هـای بـت بـاای را کـه ن معاملهردند؟ یعنی آیا آنها هماپیامبرانشان را به صورت بتکده درآو 
 ثـقهـای مویـک از منـابع و کتـاب قبـور پیامبرانشـان کردنـد؟ آیـا در هـیچبا خود داشتند، 

 ند؟کردتاریخی این نکته تذکر داده شده که یهودیان به چنین کاری مبادرت 
                                            

 . 269، ص 2، جالمص ا. ابن ابی شیبه کوفی، 1

 . 658، ص1، جالس ن الکب ینسایی، احمد . 2

 . 462، ص2ج ل اهع صاحبق ان ، ،لسیمجمحمدتقی ؛ 189ص ت     الح الک،سیوطی، الدین جالل. 3
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و روحیـه فـراوان هـای رغـم کارشـکنیعلـی ،مـردم یهـودنصارا و حتی  رسدمیبه نظر 
ردی قاطعانه منکر چنین رویکـ ،نا. برخی محققاندنداشتهرویکردی  چنین ،نآلودشاشرک

قبور انبیای خود را مسجد و محـل عبـادت  آنهاقبول ندارند که  و اندیهودیان شدهجانب از 
  نویسد:میباشند. عالمه عسکری  کردهها پرستش مثل بتو کرده 

  جیاز  الدعیه   ولغیوا اَ ونی ارسایعل وةر اَ سا  ا ن  نرص   عیرب ا البایر 

فلسطنی اصبح هلم وعُ عبادة   مو وعُ املقرسأ مل یک  هلیم وعیُ عبیادة غیریهأ   

اصبح لسلعسَ والاا  یس ی معکل سلعسَأ فیای  کانیُ دبیو   فی عرص سلعسَ

انبعائهم الدی اختذ ما؟!   اَ وعُ املقرس   ولیره تیُ انظیا  املسیل نی   الةیرب 

أ مل نا وقی ن  دبو  انبعائهم  درب اخللعل   نوسی أ  دبل عرص  سول اهلل

 1نر   مل نس ع   مل یکدب ایر اَ العهود اختذ مها  ثنا أ
اللهیم ال عةیل دیربی » بخـش دوم حـدیتکه  شودمیاین سخن مشخص با توجه به 

اسـت.  نادرسـت، ی پیامبرانشان اسـتقبرها ابدر مواجهه که درباره سیره مردم یهود  ،«أأأ
خبر تن از انبیـای خـود بـا؛ آنها فقب از محل دفن دو انددر کار نبوده« پیامبرانی» ،الً و زیرا ا

رویکـرد ( یعنی ابـراهیم و موسـی) قبرهای آن دو بزرگوار خصوصآنها در  ،ثانیاً  بودند.
و مطلبی  دادهبه مردم  اطالعات غلب رسول خداگفت  توانمینداشتند. آیا  مشرکانه

از سـخنی چنـین و کال. برای همین باید بگوییم ؟! حاشا تفاق نیفتادهکه اصاًل اگفته است 
این قسمت از دلیل بر کذب ، . در واقع، متن حدیتاست صادر نشده اللهناحیه رسول

 .است نفرمودهرا پیامبرفوق یت قطعًا بخش دوم حد ،ایناست. بنابر  حدیت
اعتنـا  وم حـدیتگفـت بـه بخـش د تـوانمیکـه آیـا است این  که مطرح استپرسشی 

ببینـیم  دبپـذیریم، بایـ اً ئ؛ یعنی به اصطالح حدیت را تقطیع کنیم؟ اگر این کار را مبنایمنکن
ن کـه در ابتـدای ایـن قسـمت . همچنـاد معنای درستی داشته باشـدتوانمیبخش اول آن 

از خداونـد  اللـهلروایت آن است کـه بگـوییم رسـو  باره معنایدر ، یک احتمال یمگفت
اگـر منظـور  .کردنـده مـینشود که مشرکان به آنها سجد هاقبر ایشان مانند بتخواهد می

                                            
 . 54، ص1، جهعال  المدرستمنعسکری، مرتضی . 1
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؛ چراکه ظـاهرًا کسـی معنا باشد، ظاهرًا مستجاب شدههمین از حدیت مزبور،  پیامبر
 .است به مرقد شریف ایشان نداشتهاز هنگام وفات آن حضرت تا کنون رویکرد مشرکانه 

 :نقـل شـده، ایـن اسـت اواز و غیـر  البرداز ابـن عبـکـه حـدیت فـوق  ی دیگـرامعن .2
و  کننـدمیخواهد قبر ایشان مانند کعبه که مردم رو به سوی آن از خداوند می پیامبر

 خوانند، نشود. نماز می
در ایـن دعـا همـین معنـا باشـد، ظـاهرًا فوق ز حدیت ا چنانچه منظور رسول خدا

کعبـه در قبـال ری را کـه مستجاب شده است؛ زیرا کسـی رفتـاقبر شریف ایشان  خصوص
البتـه  دهد.حضرت انجام نمی مرقد شریف آن در مواجهه باد، کنبرای نماز و امثال آن می

کعبــه از بــدن شــریف بیشــتر ارزش بــه معنــای مجلســی تــذکر داده، ایــن  طــور کــههمــان
 1.نیست اللهرسول
را که به امی که مردم همان احتر این است  معانی اتخاذ قبر به عنوان مسجد یکی از .3

کسـانی چـون  2ن بگذارنـد.و سایر پیامبران و صالحا گذارند، به قبر پیامبرمساجد می
اء   عاء   األ صعجوازه والنسب  إىل دبو  األنب یب فیال  »: گویندمیدر این باره  سبزواری

 بـرایمسـلمانان  مخصوصـاً  ،مـردمکه دهد عماًل هم تاریخ گواهی می 3أ«نیالةلسء الةانل
مخالفت الله احترام خاصی قائل هستند، فقب وهابیون اولیا ویژه انبیا و ه ب ،بور صالحینق

  4.کنندمی
 ،مخصوصـًا پیـامبران و جانشینانشـان ،ناایمان به قبور صـالحوقتی به رویکرد مردم با

د و انهای این بزرگان قائل بودهفراوانی برای مقبرهآنها احترام  که یابیممیکنیم، درتوجه می
. این شودمیتر هر چه صاحب قبری در نظر مردم عظمت بیشتری داشته، احترامشان افزون

                                            
ل اههع « )هرچند بدن مبـارك آن حضـرت بهتـر از کعبـه اسـت نـزد حـق سـبحانه و تعـالی» . عین عبارت ایشان چنین است:1

 ( . 462، ص2، جصاحبق ان 

 . 231، ص4، جههاب ا حکامعبداالعلی، . سبزواری، 2
 . 231، ص4ج، همان. 3
هایی از رویکردهای مردم در این زمینه در متن و پاورقی منعکس شده اسـت و اگـر تحقیقـی مسـتقل در . در این مقاله نمونه4

 این باره صورت بگیرد، مطمئنًا این موارد، بی حد و حصر خواهد بود. 
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سیره مسلمانان از گذشته تا کنون است. اگر چنین معنایی از اتخاذ قبر به عنوان مسجد مد 
؛ چـون آن حضـرت از اسـت مسـتجاب نشـده دعـای پیـامبر نظر روایت باشد، مسلماً 

حرمتی که برای مساجد حرمتی همچون قبر شریف ایشان  رایمردم ب است خداوند خواسته
ولی مردم خالف آن را مرتکب شدند. با در نظر گرفتن این نکته مهم  ،ند، قائل نشونداقائل

معنای سوم، منظـور  که کنیماستنباط می، شودمیکه کلیه دعاهای رسول خدا مستجاب 
حـدیت بـه جعلـی بـودنش گـواهی مـتن که در غیر ایـن صـورت د باشد؛ چرا توانمیحدیت ن

  دهد. اصواًل این معنا از اتخاذ قبور به عنوان مسجد، به کلی بیگانه است.می
منظور حدیت مزبور این است که قبر من را در سمت قبله مسجد من نگذارید؛ چراکه  .4

 1.آید که در نماز به سوی من باید سجده کردای مردم به وجود میم بر به مرور ایام این توّه 
کـه مـردم بـاالی قبـر ایشـان  کندمیدعا  گفته شده که در این حدیت، پیامبر .5

 2برای خواندن نماز نایستند.
خواهد اطراف قبر ایشـان محـل عبـادت و از خداوند می پیامبردر این حدیت،  .6

 نماز نشود.
مسـتجاب  ایی باشد، مسلمًا درخواسـت پیـامبراگر منظور حدیت فوق چنین معن 

قد مطهر نبوی بـه عبـادت خداونـد تا عصر حاضر در کنار مر  ؛ زیرا مردم از قدیماست نشده
چـون کلیـه دعاهـای رسـول خـدا مسـتجاب اسـت، ایـن معنـا از  ،ایناند. بنـابر پرداختهمی

هوم حـدیت در غیر این صورت، باید بگوییم که مف .د مراد آن حضرت باشدتوانمیحدیت، ن
ای از روایـات، ، بـا در نظـر گـرفتن پـارهز سـوی دیگـردهـد. ابه جعلی بودنش گـواهی مـی

دارد. فراوانـی فضـیلت و ثـواب  دانیم که عبادت خداوند در کنار قبر شریف نبـویمی
د مـراد حـدیت توانـمیمعنای ششـم ن گفت توانمیبیشتری  تأکیدبرای همین است که با 

ذ مسجد در کنـار از اتخابیضاوی درباره جو به جعلی بودنش حکم شود. د فوق باشد و اال بای

                                            
 به بعد.  462، ص2، جل اهع صاحبق ان مجلسی، محمدتقی : .کن. 1

 ن. : هما.کن. 2
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ن  اختیذ نسیجرا  فیی جیوا  صیالح   دصیر الدیربک » گوید:قبور صالحان برای تبرک می

 1.«والقرب ننه ال الدةظعم   ال للدوجه ناوه فال یرخل فی ذلک الوععر
ن و خواندن نماز در مقبره افضیلت عبادت کنار قبور صالح و باره جوازقاضی عیاض در 

 :گویدمی اهآن
ذ نسیجرا  وجیوا  صیالح ا  صیلی فیی نقربتیه   دصیر ویه االسیدظها  ن  اختی

ور یه ا   صول اثر ن  آثا  عبادته العه ال الدةظعم له   الدوجه نایوه  فیال ییر  

علعه اال تری اَ نرف  اسسععل فی املسجر احلیرام عنیر احلطیعم ثیم ذلیک املسیجر 

  2أافضل نکاَ یداری العه املصلی لصالته
امثال آن و مسـح کاری قبر شریف و ت نهی از عمارت و تزیین و گچحدی منظور این .7

 گوید:باره این حدیت و نظایر آن میدر  .(قه. 1182متوفی )قبر مقدس است. کحالنی 
ترعر الدایریم للةیس ة   الدیزینی  أأأ  مذه االخبا  املةرب فعها واللة    الدشبعه 

ر علی القیرب علیی سیسئه   الدجصعص    ضع الصنر ق املزخرف    ضع السدائ

  الد سح وجرا  القرب   اَ ذلک در یرضی نع وةیر الةهیر   فشیو اجهیل الیی نیا 

   3أکاَ علعه االنم الساوق  ن  عبادة اال ثاَ
و  ،اواًل مسـتجاب نشـدهرسول خـدا باشـد. زیـرا اد د مر توانمیاین تفسیر از حدیت هم ن

 هـردر قبـال چنـین کارهـایی را ، انـدهثانیًا کسـانی کـه چنـین برداشـتی از ایـن حـدیت کرد
ی و تفسـیری از ایـن حـدیت، تفسـیر بـه روچنـین . داننـدمیپرسـتی ای شـرک و بـتمقبره

در  های برجسته،شخصیت ، به ویژه قبرتعمیر قبور و رسیدگی به آنها .تحریف حدیت است
آنهـا  عنـیصـاحب قبـر اسـت. ی ه داشتن یاداست؛ و هدف از آن، زنده نگملتی متعارف  هر
کشـیده برای مردم سرزمینش ای که قبر و زحمات ارزندهخوش صاحب  خواهند اخالقمی

ملـتش متحمـل شـده، از یـاد  معیشت دنیـوی یـا اخـرویهایی که برای سازندگی و سختی
ویـژه ه بـ ،ندر قبال صـالحامسلمانان هم  ها رایر است وهمه ملت نرود. این سیره در بین

                                            
 . 438، ص1، جیت  الباریعسقالنی، ابن حجر . 1

 . 612، ص4ج یمض القد  ،مناوی، محمد . 2
 . 111، ص2، جسبل السالمکحالنی، محمد . 3
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 هـم خصوصـًا پیـامبرانسح و لمـس قبـور اهـل معنـا ی دارند. مچنین رفتار  ،هیانبیای اال 
 دلیـلصاحب قبـر بـه  دهند معتقدندت. کسانی که این کار را انجام میعملی مشرکانه نیس

باشند، خـارج  خنثا از اینکه گذارد و آنها رامی تأثیراجسام اطراف خود  اش، درقام معنویم
 ونچـ) دیگـر اسـت اجسـام بـا بران متفـاوتهای مطهر پیـامپیکر و از آنجایی که  1؛دکنمی

هـای علـم یافتـهبرخـی  هتوجه ب با ،(ماندبدون روح هم سالم باقی می های شریفشانبدن
و  ؛شـودمیا بـه اطـراف سـاطع هاز آن گفت که انرژی یا نیرویی خاص توانمی شناسیروان

وهای مخصـوص نیر  روح انسان، کانون بزرگی برای ساطع کردن انرژی یا اگر قائل باشیم
هـم تری به این امـر مدر ابعاد بسیار وسیع ،قرار دارندکه در اوج نورانیت  است، ارواح انبیا،

یک علت احساس انبساط در کنـار قبـور مطهـر انبیـا همـین  ند و شاید بتوان گفتپرداز می
 2گذارتأثیر مثبت یا نیروهای  هایهی انرژیاجسام و ارواح پیامبران اال تی موضوع است. وق

متازی م ، وضعیتاستآنها مرتبب در حد باال ساطع شود، معلوم است که هر چیزی که به 
هـای مقـابر پـرده . بـرای همـین سـنگ قبـر و ضـریح وکنـدمیپیـدا نسبت به دیگـر اشـیا 

 .کندمیه پیدا العادانرژی یا خواص فوق واست  ان متفاوتشریفش
کـه  پیراهن حضرت یوسـف هسطاو به  بازیابی بینایی حضرت یعقوب ماجرای از

ْن ج َء اْلَبِش  سوره یوسف 96در آیه 
َ

ْلق ُ  َل ُی َفَلم   أ
َ

 توانمیبه آن اشاره شده،  ار یَوْجِ ِه َف ْرَتد  َإِص   أ
ها متفاوت بـود. و راز فهمید که پیراهن آن حضرت به سبب ارتباط با ایشان با دیگر پیراهن

ــا ــود بین ــر و ضــریح .ســاختن هــم در همــین تفــاوت ب ــا و  کســانی هــم کــه قب مطهــر انبی
خواهنــد از ، میکشــندود را بـه آنهــا مـیبوسـند و دســت و صـورت خــجانشینانشـان را مــی

 مند شـوند؛، بهرهشودمیمنتقل ها یا خواصی که از صاحب قبر به این اجسام و اشیا انرژی
 .گذار نیستتأثیر  قالً مست ، خداوند است و هیچ موجودیعالمکاره که همه دانندمیو البته 

                                            
ی انـرژی بـه محـیب اطـراف سـاطع ئشناسی مطرح است کـه از هـر شـیروان ای است که در. شاید این موضوع همان نکته1

: دکتر فرهنگ، دوره آموزشی انسان موفق، نک.توان طول موجی را نسبت داد )ذره می به هر« دوبروی» شود. طبق قانونمی
 های انرژی(. بحت هاله

و البته در اسمی که روی  ؛گذارندشناسی جدید در تأثیری است که اشیا و موجودات در محیب می. وجه مشترک شرع و روان2
 .توان گذاشت، اختالف استآن می
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هـا را بازســاری و آندارنــد  مبران و جانشینانشـان توجـهکــه بـه قبـور پیــاان مـردم مسـلم
رگـز مثـل مشـرکان آنهـا را ه کشند،مین هایشاو دست و صورت خود را به ضریح دکننمی

، اللـهنی و امثال اوست. توسل به اولیـا کحال ف گفتهخالاین مطلب دقیقًا بر  .اندنپرستیده
االیام تا کنون بوده و این حدیت در پی نفی ، هم شرک نیست و از قدیماللهمخصوصًا رسول

شوند، نظیر کار کسانی است کـه از ی که به ارواح پیامبران متوسل میآن نیست. کار کسان
ها شـرک خواستنطلبند. اگر این کمکهایشان یاری میاطرافیان خود برای رفع نیازمندی

هر دو نوع این است که در نبودن . علت شرک استالله هم شرک ح ولیاست، توسل به رو
کـه اگـر خـدا بخواهـد،  داننـدمیهـایی خـود یـا ارواح پیـامبران را وسـیله نوعـان، هممردم

جره برای اسـتفاده از و این شبیه باز کردن پن سازد؛نیازمندیشان را از طریق آنها برطرف می
، اسـتفاده از ارواح انبیـا هـم بـرای نـدارد یاشکالظیرش ین کار و ناست. اگر ا نور خورشید

 حتـی از ،قـدیممردم از اشاره شد که  ندارد.اشکال  های مادی یا معنویبه خواستهرسیدن 
از جملـه ند؛ شـدمیمتوسل  ،اللهه ویژه قبر منور رسولب ،اللهبه قبور اولیا زمان خلفا 

 نقل کـرده ،دار عمر، خزانهالدارن از مالکصالح سمابه اسناد صحیح از ابی 1شیبهابن ابی
 :است که

 اصاب الناس دای  شیریر فیی زنی  ع یر  فجیاء  جیل الیی دیرب النبیی

 2فاتی الرجل فی املنیام فقعیل فقال: یا  سول اهلل  اسدسق الندک فاهنم در ملکوا!

 3أله: ائُ ع ر   ادرئه السالم   اخربه اهنم یسقوَ
هـم فـردی عمر و عثمان  ثقه است. به نظرِ به اجماع الدار گوید مالکمیسقاف  حسن

  4کردند.المال نمیمسئول بیت در غیر این صورت او رابود. عادل 

                                            
  .483و  482، ص7، جالمص ا، کوفی ه: ابن ابی شیب.کن. 1
 . کذا فی االصل. 2

  .7، صارغام المبتدعغماری، عبدالله . 3

 . 24، صا غاث سقاف، حسن : .کن. 4
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 مقبـره ایشـان مسـجدی کنـدمیرسـول خـدا از خداونـد درخواسـت  ،در این حـدیت .8
ن نماز و عبـادت بـه آنجـا معهود است و مردم برای خواند مثل سایر مساجدی که ،مستقل

  1نشود. ند،رومی
از خداونـد کـرده باشـد و اگــر  پـذیرفت کـه آن حضـرت چنــین درخواسـتی تـوانمیآیـا 

کـه  فهمـیمه کهـف مـیسور  21آیه با توجه به  ؟است ا دعایشان مستجاب شدهاند، آیکرده
رسول خدا نبوده اسـت. زیـرا در ایـن  ناسازگار است، قطعًا مرادچون با قرآن ، هشتم معنای

به ساختن مسجد کنار قبور اصحاب کهف اشاره شده اسـت  ،(م مسجداً لنتخذن علیه) آیه
طراف قبـور ا ن آن زمان، بنای مسجد و محل عبادِت امؤمن و خداوند با گزارش این رویکردِ 

میذه » نویسـد:مـی ،هجـریسـیزدهم قرن  یمفسر سن ،. مظهریکندمی تأییدن را اصالح

 2.«اء اهللّ دصرا للدربك همعنقاور ا له عنر عصىل فع  ترل عىل جواز وناء املسجر لیاال
 تـوانمیای کـه از آیـه فـوق نکتـهدربـاره ، سـنی معاصـر مفسـر ،غـازیمالحویش آل

اء عیاء   األ لعی  ن  منا اسیدنب  جیواز املاافظی  عیىل دبیو  األنب» گوید:میاستنباط کرد، 

  3.«را لذکرممعلها ختعوالبناء عل
بـادت اطـراف قبـور فضـیلت دعـا و ع دربـاره سنیبه شماری از روایات شیعه و  با توجه

االیـام تـا ن از قـدیماناسـیره مسـلمبا در نظر گرفتن و ن اناو قبور مسلم ناپیامبران و صالح
را بـه  رنر سفر نبی مکرم اسالمن مخصوصًا قبر مطهر اصالح که برای زیارت قبور ،کنون

کردند و از روح ملکوتی مین مقدس یا اطرافش دعا و عبادت و در آن مکا خریدندجان می
و اگـر  یسـت؛کـه روایـت فـوق و نظـایر آن درسـت ن مفهمیمی ،جستنداستمداد میایشان 
، اخیـرپـذیریم کـه معنـای نمـینقل شـده،  چنین روایتی از پیامبر خداکه شود اصرار 

اسـت.  انانهـای معـارض ایـن حـدیت و سـیره مسـلمروایـتشد. دلیـل مـا ابمراد و منظور 

                                            
 . 231، ص4، جههابسبزواری، عبداالعلی : .کن. 1
 . 24، ص6، جالتفسم مظهری، محمد . 2
 . 171، ص4، جبمان المعان . مال حویش آل غازی، 3
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بـا که مسـلمانان ای مواجههتوجه به  ایشان، بای ، مراد باشد، دعااخیرر معنای وانگهی اگ
 مستجاب نشده است. اند،مرقد مطهرشان داشته

 های مهارض و سیره مسلمانان و سخنان علماروایتبه  اشاره
ن و قبــر شــریف ازیــارت قبــور صــالحه ویــژه بــ، زیــارت قبــوردربــاره هــایی کــه روایــت

کـه آخـری آید، همگی بـا معنـای ن به دست میانااز سیره مسلماست و آنچه  ،نبوی
 رسول خداکه  پذیریمنمی لذاناسازگار است. کردیم،  «أأأ اللهم ال عةل»روایت  برای

از آن  «اللهیم ال عةیلأأأ» حـدیتکـه  پافشـاری شـودو اگـر  ؛چنین سخنی فرموده باشـد
ه بـار در  . در اینجـا بـه روایـاتییسـتایشـان نمنظـور  ،آخـرًا معنای ع، قطشده صادر حضرت

ن و آنچه علما در خصوص زیـارت اناو نیز سیره مسلم زیارت قبور و قبر شریف پیامبر
  کنیم.، اشاره میاندهتفگ ،خاصه قبر شریف نبوی ،قبور
 گوید:میه یم فقیبراهاسحاق بن ا

 ینـة و القصـد الـی الصـالة فـیزل مـن شـأن مـن حـر، المـرور بالمدیو مما لم 
ة روضــته، و منبــره، و قبــره، و مجلســه، و یــو التبــرك برؤ جد رســول اللــهمســ

 1.هیستند علیکان  یه، و العمود اّلذیه، و مواطئ قدمیدیمالمس 
فةنری انه  اذا نذ  اَ یز   درب النبی» گوید:می ،از فقهای شافعی، کرقاضی ابن

  2.«یلزم الوفاء وذلک
  دخول البعیُ   الصیالة فعیه أأأ   زییا ة یس» گوید:می شربینی از علمای قرن دهم

 3.«  لو لغری جا    نةد ر درب النبی
   کرا  زییا ة دیرب النبییأیس  ند» :نویسدمی ،از علمای اواخر قرن دهم ،ریملیبا

 4.«لو لغری یا    نةد ر الیادی    د  فی فضلها

                                            
  .618ص ،14ج ،األسماع إهتاعین مقریزی، تقی الد. 1

 . 476، ص8، جالمجم عنووی، محیی الدین . 2

 . 237، ص1، جا ق اعشربینی، شمس الدین . 3

 . 354، ص2، جیت  المعمنملیباری، عبدالعزیز . 4
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کـه  ،«نبییس  هلا زیا ة درب ال»در شرح عبارت  ،از علمای قرن سیزده ،دمیاطی
الهنا نی  اعظیم القرویا  للرجیال   » گوید:می ،آن را ملیباری در کتاب خود نوشته است

 1.«للنساء
 )ای فی زیا ة درب النبی( اعلم اهنم اخدلروا فعها» گوید:می دمیاطی در موضعی دیگر

 2أ«کرة   جری وةضهم علی اهنا  اجب أفجری کثری َ علی اهنا سن  ند
نی  افضیل القرویا  فعنبغیی اَ  زیا ة درب النبی» گوید:میندی بدر یک جمع دمیاطی

القیر ة   خصوصیا  وةیر یجی  حیرص علعها   لعاذ  کل احلذ  نی  الدللیف عنهیا نیع 

 3.«؛ الَ یقهةلی انده عظعماالسالم
گویــد، مــی اللــهدربــاره زیــارت رســولاز آنچــه دمیــاطی در ادامــه ســخنان خــود 

ْ ِإْذ ) سـوره نسـا  64از علمای اهل سـنت آیـه او مانند گروهی که  شودمیمشخص  ُ  ُ َ
َو َلِّْو أ

اإ ر َرِح  َ َُت   ّ ُسوُل َلَوَجُدوا ا ُم الر  َ َو اْسَتْغَفَر ََلُ  ّ ُخَسُ ْم ج ُؤَك َف ْسَتْغَفُروا ا ُْ َ
را فقب مربوط بـه زمـان ( امیَظَلُموا أ

  4.داندمیحیات آن حضرت ن
 گوید:یم الم الش اللدنم  قسطالنی در

ل عالطاعا     السیب یف ن  أعظم القروا     أ جیا ة دربه الرشیاعلم أَ ز

سیالم    خیالف ال مذا فقر انللع نی   وقی  اریإىل أعىل الر جا     ن  اعدقر غ

 أاهلل    سوله   مجاع  الةلسء األعالم

زیـارت قبـر شـریف آن حضـرت واجـب  گویـد، مـیاز علمای مـالکی ،ابو عمران فاسی
ه   سلم   عا ة دربه صىل اهلل علی  ال ترع ز» گوید:می حبیب از علمای مالکیابن  5.است

 6.«ه ن  الرغب  نا ال غن  وك   ال وأیر عنهعنسجره  فإَ ف یالصالة ف
 گوید:، میاز علمای شافعی، یمراغ نیالدنیز 

                                            
 . 162، ص2، جحاشم  اعان  الطالبمندمیاطی، ابوبکر . 1

  .354، ص2. همان، ج2

 . 355و  354. همان، ص3

 . 357. همان، ص4
 .618، پاورقی ص14ج األسماع، إهتاعتقی الدین مقریزی، . 5
 . 619پاورقی ص همان، . 6
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  ییه   سلم درو   لألیادعا ته صىل اهلل علیلکل نسلم اعدقاد کوَ ز ینبغی  

َك َفاًسیَدًغَرر  ا اهلل َ   ًم جیاك  َسیه  وا َأًنر  الوا دة لذلك   لقوله تةاىل: َ  َلًو َأهنَّ ًم إًِذ َظَل  

ول  أأأ ألَ تةظ س   1أنقطع و وتهیه   سلم ال عه صىل اهلل عل عاًسَدًغَرَر هَل م  الرَّ
گـر از هـم ماننـد جمعـی دیکـه او  شودمیسوره نسا  معلوم  64به آیه وی از استدالل 

اعلم »گوید: مینووی  .دندانمین اهل سنت، آن را محدود به زمان حیات رسول خدا

 2.«ن  امم القروا    انجح املساعی اَ زیا ة درب  سول اهلل

همچنین از نووی نقل شده که مسلمانان همگی بر استحباب زیارت قبـور اتفـاق نظـر 
باید گفت که زیارت قبر شریف  ،این اساس. بر دانندمیاین کار را واجب « ظاهریه»دارند و 

. از اسـت، مطلوب زمینه وجود دارد به سبب این دلیل عام و روایاتی که در این پیامبر
داشـت و چون تعظـیم و بـزرگ است؛داشت صاحب قبر سوی دیگر، زیارت، تعظیم و بزرگ

 3قبر شریفش را زیارت کرد. د، بایاستواجب  اللهرسول
ــ ســدنویقاضــی عیــاض مــی ــن انــس کراهــت داشــتمال ــر » گفتــه شــود ک ب ــا قب زرن

 گوید: میعمران ابو  .«النبی
خواست همان عبارتی کـه از این استعمال، این بود که نمی علت کراهت مالک

ــرار در زیــ ،شــودمیبــین مــردم در زیــارت قبــور خودشــان اســتعمال  شــریف  ت قب
عبــارت  در ایــن خصــوصبــه کــار بــرده شــود. مالـک دوســت داشــت  پیـامبر

به کار بـرده شـود. دلیـل دیگـر کراهـت  «سل نا علی النبی» منحصر به فردی چون
عادی، مباح است ولی سیر و مسافرت به سـوی مردم وی این است که زیارت قبور 

 4مستحب مؤکد است. قبر پیامبر
ویاحلف ثیم یثنیی  أاذا کیاَ احلیف فرضیا  فاالیسی  للایا  اَ یبیر»گوید: میحنیفه ابو 

  5.«والزیا ة جاز أة   اَ وروالزیا 
                                            

  همان.. 1
 . 272، ص8، جالمجم عنووی، محیی الدین . 2

 . 619، پاورقی ص 14ج اهتاع ا سماع،مقریزی، تقی الدین : .ک. ن3
 . 84، ص2، جال فا، یحصبی عیاض .4
  .53، صریع الم ارهممدوح، محمود سعید ؛ 589، ص2ج حاشم  رد المختار، . ابن عابدین،5
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دریبی  نی   (ای زییا ة دیرب النبیی) اهنیا»: آمده ش ح المختارفارس و  ه اسکدر 

 1.«الوجوب مل  له سة 
 د:گویبیضاوی می

داشـت آنهـا سـجده بـزرگ دلیلجایی که مردم یهود به قبور پیامبرانشان به از آن
دنـد و کر بـه آن قبـور توجـه می کردند و ان قبور را قبله خـود قـرار داده، در نمـازمی

خداونــد لعنتشـان کــرد و  2،بـرای همـین آنهــا را بـه عنــوان بـت اتخـاذ کــرده بودنـد
مسلمانان را از چنین کاری منع کرد، اما کسی که مسجدی کنار قبر صالحی اتخاذ 

عبـادتش  و قصدش از نزدیکی به آن قبر، تبرک باشد نه توجه به آن قبـر در کندمی
 3.شودمیهی نصاحب قبر، مشمول لعنت اال کرنش در مقابل و و نه تعظیم 

 گوید:باره می قاضی عیاض در این
ن  اختیذ نسیجرا  وجیوا  صیالح ا  صیلی فیی نقربتیه   دصیر ویه االسیدظها  

ور یه ا   صول اثر ن  آثا  عبادته العه ال الدةظعم له   الدوجه نایوه  فیال ییر  

جر احلرام عنر احلطیعم ثیم ذلیک املسیجر علعهأ اال تری اَ نرف  اسسععل فی املس

 4.افضل نکاَ یداری العه املصلی لصالته
  5«أهیاع مج یع علنیسین  نی  سین  املسیل  ا ة دیربهییز» گویـد:میقاضی عیاض 

کنیُ »: حکایـت کـرده اسـت خـداخود به اسـناد حسـن از رسـول  س نماجه در ابن

 6.«ا   تذکر االخرةهنعدکم ع  زیا ة القبو  فز   ما فاهنا تزمر فی الرنع
ه و منعی از زیارت قبـور بـوده، برداشـته شـداگر هم  که شودمیاز این حدیت فهمیده  

االنبیـا بسـیار ر انبیا و مخصوصًا خاتموفضیلت زیارت قبمسلمًا دارد و زیارت قبور، فضیلت 
 . یستابل قیاس نو اصاًل ق ن استازیارت یکی از صالحبیشتر از 

                                            
 . 52، صپیشینممدوح، محمود سعید . 1

 گیری کردیم. . البته سخن بیضاوی در این زمینه متأثر از روایات اهل سنت است که ما بر آنها در این مقاله خرده2

  .438، ص1، جیت  الباریعسقالنی، ابن حجر . 3
 . 612، ص4، جیمض القد  مناوی،  محمد. 4

 . 917، ص14، جاهتاع ا سماعتقی الدین مقریزی، . 5
 . 511، ص1ج س ن ابن هاج ،، قزوینی . ابن ماجه6
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فزیا هتیا »گویـد: ، مـی«ز   ا القبو  فاهنا تذکرکم االخرة» دیتمناوی بعد از نقل ح 

 1.«ننر و  للرجال هذا القصر   النهی ننسوخ 
 خیص فیی  اَ  سول اهلل» :به نقل از عایشه آمده ،ق شدهکه رجال آن توثی ،در روایتی

 .شـودمیهـم  اطالق این حدیت شامل زیارت قبر شریف رسول خدا 2.«زیا ة القبو 
ن اناگـاه رسـول خـدا بـه مقـابر مسـلم هـر اسـت کـه بن بریده از پدرش نقل کـرده مانسلی
 3.«السالم علعکم امل الریا  ن  املانننی» فرمود:رفت، میمی

رسول خدا مرتب به قبرستان که  شودمی، مشخص استکه از عایشه  4،در حدیت ذیل
رسـول خـدا در  گویدیدند. عایشه مکر ش میایرفتند و برای مسلمانان دعا و طلب بخشمی

لسیالم علیعکم دا  ا»فرمـود: آمد و مـیبه بقیع میهایی که متعلق به او بود آخر کلیه شب

 5.«أأأاللهم اغرر المل وقعع الغردر دوم نانننی
دعا در کنار قبور مسلمانان اشـکالی نـدارد. آیـا کسـی  که شودمیاز این روایت فهمیده 

یعنـی بـه قیـاس ) ن در کنار قبر شریفش دعـا کنـد؟وجود دارد که انسا بهتر از پیامبر
و بلکـه رجحـان ، اشکال اسـتالله بیفهمید که دعا کنار قبر مطهر رسول توانمیاولویت 

کردند. نـافع برای آنها یا در کنارشان دعا می رفتند ومسلمانان هم به زیارت قبور می .(دارد
عمر از سـفر بازگشـت، رفت. وقتی ابنصم بن عمر از دنیا عمر، عادر غیاب ابن»گوید: می

 6.«دعا کرد عمر کنار قبر عاصم مدتینمرا کنار قبرش ببرید. اب گفت
 زا  درب انه فیی الیف نیانع اَ النبی» که:است حکایت کرده خود حاکم به اسناد 

 یعنـی رسـول خـدا ؛«  ذلک العومنفس  كی اکثر واکعا   (ای فا س نغطی والسالح)

                                            
 . 88، ص4جپیشین، مناوی، محمد . 1

  .511، ص1، جپیشین ،قزوینی . ابن ماجه2
 . 372ص کتاب الدعا ،طبرانی، سلیمان . 3

 . است ده هم به این نکته اشاره شده. در حدیت سلیمان بن بری4
 . 63، ص2، جصحم  هسل بن حجاج نیشابوری،  . مسلم5
 . 242، ص2، جالمص ا، کوفی . ابن ابی شیبه6
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و دیده نشد که آن حضرت در هـیچ  ،اور مسلح قبر مادرش را زیارت کردنگجهزار به همراه 
  1روزی بیشتر از آن روز گریه کند.

فرمـود. در قبـر شـریف مادرشـان را زیـارت مـی بیش از یک بار ظاهرًا رسول خدا
 2.«درب انه فبکی   اوکی ن  یوله زا  النبی» هریره آمده است:مسلم به نقل از ابو صحم 
زائرا ال تة له یاج   ین  جاءن»نقل کرده است:  اللهوایت ذیل را از رسولر  طبرانی

 3.«ان عوم القیةا له عأَ أکوَ شر ی  کاَ یقا علیا تیإال ز
روایـت شـده  از رسـول خـدا 4سند این روایت را تصحیح کرده است.« ابن سکن»

خـود  ه اسکدر  نفرحواین روایت را ابن؛ «یفقر جران یرر إلین   جر سة    مل » است:
 5.نداکایت کردهح الد ن عل ماحما  و غزالی در 

کیاَ  یفیی نیوت ین  یف فزا  درب»فرمود: ه الله رسولدر روایت دیگری آمده است ک

در سند این حدیت حفص بن ابی داود قاری قرار دارد که به نظر  6؛«یاتعی یف یک   زا ن
 7احمد موثق است.

 و احترام به آن پیامبرن در زیارت قبر اناسیره مسلم
 یلی ی  در   ى او  النجا : أَ انرأة سألُ عائش : أَ اکشیر»در روایات آمده است: 

 اگر زیـارت و دعـا کنـار قبـر پیـامبر 8.«فکشرده فبکُ ید  ناتُ ع  درب  سول اهلل
 کرد.درخواست آن زن به شدت مخالفت می جایز نبود، عایشه با

 یَ او  ع ر کاَ إذا درم ن  سرر دخل املسجر  ثم أتا» :است که از نافع روایت شده

کیاَ اوی  ع یر » :گویـدهمچنـین می 9.«ا  سیول اهللییك عیرب املقرس فقال: السالم علالق
                                            

 . 615، ص2، جالمستدرکحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله . 1

 . 65، ص3، جپیشیننیشابوری، بن حجاج  . مسلم2

 . 16ص ،5، جالمعج  ا وسططبرانی، سلیمان . 3

 .618، پاورقی ص14ج ،األسماعإهتاعمقریزی، تقی الدین . 4

  همان. .5
 . 2، ص4د، جئهیثمی، مجمع الزوانورالدین . 6
 . همان. 7
  .343، ص12، جسبل الهدیصالحی شامی، محمد بن یوسف . 8
 . 245، ص5، جالس ن الکب یبیهقی، احمد . 9
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ثیم   یقیول السیالم عیىل النبیعالقیرب ف ی ئ إلجیده نائ  نرة   أکثر یسلم عىل القرب   أی

 1.«نرصفی
برای ارسـال سـالم بـر قبـر عزیز که عمر بن عبد الاست  به طریق صحیح گزارش شده

 2کرد.ارسال می پیک شریف پیامبر
سـجد در م کـه بـین منصـور عباسـی و مالـکاسـت وایـت کـرده ر  سـحاقاعقوب بـن ی

ن، صـدایت را در ایـن مسـجد یالمـؤمنر یا ومیـگفت:  مناظره رخ داد. مالك اللهرسول
بـاال  یـامبرنزد پ تأدیب گروهی که صدای خود را درجل که خداوند عزوبلند نکن؛ چرا 

ِِّ  فرموده است:  برند،می ََ َصِّْوِ  الف  ْصواَتُكْم َفِّْو
َ

ْ ِِّر َإْعِمُِّ ْم  ال َتْرَفُعوا أ جَ ََ َ ُِّروا َلُِّه ِإِّ ْلَقْوِل  َو ال َتجْ
ْنُُتْ ال تَْشُعُروَن 

َ
ْعم ُلُكْم َو أ

َ
ْن َتحَْبَط أ

َ
کرده ، ستایش کنندمیکه چنین کاری نرا و گروهی ؛ ِلَبْعٍض أ

ِذ ت: اس ِِّذ یَن یِإن  ال  ولِئَك ال 
ُ

ْ ِعْفَد َرُسوِل اّ أ ْصواهََتُ
َ

وَن أ ْقِّوىیُغمُّ ْ ِللت  حََن اّ ُقُلِّوَمُ ََ ْجٌِّر  َن اْمِّ
َ

ِّْم َمْغِفَِّرٌ  َو أ ََلُ
خوانند، پرداخته است: ها میرا از پشت حجره آن حضرتنیز به مذمت گروهی که ؛ ٌی َعِظِّ
 ِذ ُُهْ ال  ف ُدوَنَك یَن یِإن  ال  ْكََثُ

َ
راِ  أ  .ْعِقُلوَن یمن َوراِء اْلُحجُ

در حال ممات مثـل حرمـت   تردید، حرمت رسول خدابی»مالک در ادامه گفت: 
خاضع شده، گفت: عباسی با این سخنان و هشدارها منصور  .«ایشان در حال حیات است

رو به سـوی » مالک گفت: ؛«رو به قبله بایستم و دعا کنم یا رو به رسول خدا؟ !ابا عبدالله»
هی تو را شفاعت گاه اال ایشان کن و به واسطه رسول خدا درخواست شفاعت کن تا در پیش

  3.«دکن

 نتیجه
به فرض صدور از ناحیـه رسـول  أأأ«اللهم ال عةیل » د که روایتش معلوم این مقاله در

مقام نیست که  قابل قبولی داشته باشد و این حدیت اصاًل در این یناتواند معمی خدا
کـه در زمینـه فراوانـی اسـت. روایـات  مطهر آن حضرت شرک و نادرسـتبگوید زیارت قبر 

                                            
 . 86، ص2، جال فایحصبی،  ؛ عیاض224، صاحکام الج ائزالبانی، محمد . 1
 . 611، پاورقی ص14، جاهتاع ا سماعتقی الدین مقریزی، : .کن. 2

 . 141و  141، صدیع ال ب ؛ حصنی دمشقی، 41، ص2، جال فا، یحصبی . عیاض3
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ــور صــ ــور مخصوصــًا قب ــارت قب ــاالحازی ــا و  و وجــود دارد ن و انبی ــیره تصــریح علم س
و دعـا  زیارت قبر مطهر نبوی فراوانضیلت فن، بر مشروعیت و استحباب و انامسلم

هـای ایـن مقالـه کـه بـر . بـا توجـه بـه یافتـهکندمیمنور داللت  و عبادت در کنار آن بارگاه
، به کندمی تأییدگذارد و آن را و زیارت صحه می داشت و احترام قبر رسول خدابزرگ

اللهیم » حدیت و است اساسبین در این زمینه ااعتقاد وهابی د کهشووضوح مشخص می

دادن  آلـود جلـوهبـرای آنهـا بـرای شـرکتواند مستندی مینو نظایر آن  أأأ« ال عةل دربی
ن از اهـدف اساسـی وهابیـ ،اری به آن باشـد. بـه نظـر نگارنـدهزگزیارت قبر مطهر و احترام

و جامعـه بشـری پـاک و از اذهـان مـردم  رسول خدا نین اعتقاداتی این بوده که یادچ
 اند،تکیه زده رتزدوده شود و نام ایشان مانند کسانی که در تاریخ چند صباحی بر اریکه قد

صـدر اسـالم از  توهابیـاصـل و اسـاس های تاریخی بـاقی بمانـد. الی کتابهفقب در الب
 بودند دشمن ایشان و اهل بیت با پیامبرطرفداران این فکر،  است. هوجود داشت

افکـار هـای شـوم و د صـریحًا نیـتسـتنتوانمیچـون ن. و کردندمنافقانه اظهار اسالم میو 
و  و ائمـه رسـول خـدااری بـه قبـور زگگونه احترام ظهار کنند، هرنادرستشان را ا

 و برای شرعی جلـوه دادن مطرح کردند به عنوان شرک با ارواح مطهرشان راارتباط روحی 
و ایـن  ؛دادنـدمینسبت  جعل و آنها را به رسول خداباورهای شیطانی خود، احادیثی 

هـای روایـی الی کتـابههم دارند ـ در البـمضامینی قریب به ـ که از یک منظر  احادیت را
بـر ی از مستندات نگارنده بـرای چنـین تحلیلـی اظهـار برخـی اندیشـمندان وارد کردند. یک

 1ن اسـت.اجعلی بودن این سری از احادیت به دلیل شباهت معانی آنها با اعتقـادات وهابیـ
...«  عـل قبـریاللهـم ال تج» محققان معتقدند مضـمون حـدیتی نیز اشاره کردیم که برخ

وان نیسـت، خـدهـد، همکـه از رویکـرد مـردم یهـود ارائـه مـیچون با مسـتندات تـاریخی 
  .د درست باشدتوانمین

                                            
این به اشد و بنا بر این فرض که منظور این احادیت این باشد که قبور انبیا محل عبادت خداوند نب ،چنانچه اشاره شد ،. البته1

برای ارتباط بـا خداونـد متعـال اسـتفاده  مجراییو تعمیر و بازسازی نشود و از این قبور مقدس به عنوان نشود قبور مطهر توجه 
 نشود. 
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