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 چکیده

دانند و جواز  آن را به مـوارد  شرک می وهابیان تبرک را در موارد متعددی حرام، بدعت یا
سنت مبنی  که روایاتی در منابع  اصلی  روایی  اهل صورتی کنند؛ در معدودی منحصر می

جستن  صحابه وجود دارد که ادعای وهابیان در انحصار جواز تبـرک بـه برخـی  بر تبرک
بـه  توجـه . بـااست بخای  صحیحنماید. یکی از این منابع روایی،  موارد معدود را رد می

سـنت، چـه  تـرین کتـاب نـزد اهل ترین و مهم کریم، مقبول اینکه این کتاب بعد از قرآن
رود، احصا و ارائ  روایات دال  بر جواز  تبرک از این کتاب،  شمار می مقلد و چه سلفی، به

 سنت خواهد بود. دهندۀ ملالفت اعتقادی  وهابیت با قا ب  اهل نشان
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 مقدمه

هـای  سـنت بـا تمـام گرایش تـرین کتـاب نـزد اهل مهم بخای  صحیحپس از قرآن کریم، 
سنت از  رسد. عموم اهل ملتلر فقهی و کالمی  آنهاست و هید کتابی به مقبولیت آن نمی

در موارد متعـددی بـا وهابیان دیدگاه نند؛ ولی ک پرهیز می  خای صحیح بکتاب ملالفت با 
روایاتی مبنی بر  بخای  صحیحاز این موارد، تبرک است که در کتاب  آن تعارض دارد. یکی

رواج آن در میان صـحابه نقـل شـده اسـت؛ امـا وهابیـان، آن را در اکثـر مـوارد، نامشـروع 
 دانند. می

سـنت، مشـروعیت   در بـین اهل بخ ای  ص حیحاین نوشتار، با توجه به جایگاه کتـاب 
تبـرک، آرای جـواز کنـد و ضـمن احصـای روایـات دال  بـر  تبرک در این کتاب را بررسی می

 دهد. وهابیان را با آن روایات تطبیق می

سنت را  سنت  راستین معرفی، و برخی عقاید  اصیل  اهل از آنجا که وهابیان خود را اهل
گاهی انکار می ، بیشـتر بخ ای  ص حیحجـواز تبـرک در کتـاب  بلشی دربـارۀ کنند، لزوم آ

 شود. نمایان می

 این نوشتار درصدد  اثبات این است که:
 داند؛ و آن را مشروع می است به تبرک اعتقاد داشته بلاری. 6
در تضـاد  بخ ای  ص حیحهای وهابیت دربارۀ تبـرک، بـا روایـات موجـود در  . دیدگاه8
 است؛
 التزامی به این کتاب ندارند. . ملالفان  تبرک، از جمله وهابیان،7

بح  کـرده  بخای  صحیحمنظر   مقاله یا کتابی یافت نشد که منحصرًا دربارۀ تبرک از
سـنت وجـود دارنـد کـه دربـارۀ تبـرک  هـا و مقـاالتی از شـیعیان و اهل باشد و صـرفًا کتاب

 هایی همیون: کتاب اند. هایی آورده اند و از بلاری نیز مثال صحبت کرده
 الله علی احمدی میانجی؛ تألیر آیت ،ركالتب. 6
 زینو؛تألیر علی محمد  ،النور الباهر ف، تبرك الصحابة بالزک، الطاهر .2
 عبدالعزیز عبدالفتاح القاری؛تألیر  ،الرد علی السقاف في مسئلة التبرك. 7
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 تألیر محمد اهر کردی مکی. ،. تبرك الصحابة بآثار رسول الله و بیان فضله العظیم6

 :ماننداالتی و مق
نوشـت  عالمـه  ،«و تبرک به آثار آن حضرت در حیات و ممات توسل به پیامبر. »6

 سیدمرتضی عسکری؛
نوشـت   ،«بر نظر علمای معاصر  وهابی نقد دیدگاه وهابیت در مسئل  تبرک با تکیه. »8

 1مصطفی ورتابی کاشانیان؛
 ،«سورۀ یوسر 37ه تفسیر آی  بررسی و نقد دیدگاه وهابیان دربارۀ تبرک با نگاهی ب. »7

 2نوشت  مرتضی محیطی؛
 نوشت  مولوی محمد اسفندفر. ،«سنت تبرک از دیدگاه علمای اهل. »6

 است. بخای  صحیحبرخالف آثار فوق، تحقیق حاضر متمحض در کتاب 

 مفهوم تبرک

 و نمـاء ،برکـت»نویسـد:  از ریش  برکت گرفته شده است. فیروزآبادی می« تبرک»در لغت، 
3«.من خواستن استیُ  ،و تبرک ،نفعت و سعادت چیزی استم

 

جویی  خواهی و برکــت معنــای بــا برکــت را متــرادف و هم« تــیمن»و « تبــرک» ریحــی 
الهـی در چیـزی  معنای رشد، زیـادت و ثبـوت خیـر   همینین برکت را در لغت به 4داند. می

5اند. معنا کرده
 

را مرادف  تبـرک اکـر « تیمن»اند،  کردهلغتی که معنای تبرک را بررسی  تقریبًا هم  اهل
 اند. را در معنای تبرک نیاورده« عبادت»کدام مفهوم   اند و هید نموده

الهی است که خداوند در چیـزی قـرار  کردن  خیر   معنای  لب یز تبرک بهندر اصطالح 

                                                 
 .63، ص62سراج منیر، شمارۀ  پژوهشنام  نقد وهابیت. 1

 .36، ص86، شمارۀ . پژوهشنام  نقد وهابیت سراج منیر2

 .666تا  733، ص7، جالقاموس المحیط. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، 3

 .776ص ،7 ، جمجمع البحرین.  ریحی، فلرالدین بن محمد، 4

 .73، ص65، جکویتیةال الموسوعة الفقهیة، و امور اسالمی کویتوزارت اوقاف . 5
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1داده است.
 

 سهت نزد اهل بخاری صحی  کتاب جایگاه

نلستین کتاب   حاکم نیشابوری. سنت برخوردار است لای نزد اه این کتاب از جایگاه ویژه
داند و اعتقاد دارد که این دو کتاب،  می مسلم صحیحو پس از آن  بخای  صحیححدی  را 

2ها پس از قرآن هستند. ترین کتاب صحیح
 

کنـد کـه بلـاری در  ، ادعـا میبخای  صحیحقسطالنی  شافعی، از شارحان همینین 
ترین عبـارات بهـره بـرده و تفقـه  وی  ترین و عـالی فـاظ، و بلیـغتألیر کتابش، از بهترین ال

3سابقه بوده است. بی
 

ــده اســت کــه صــحیح ــر ایــن عقی هــا پــس از قــرآن،  ترین کتاب نــووی شــافعی نیــز ب
تر و مفیـدتر  را صـحیح بخ ای  ص حیح وا ؛ البتـهاسـت مس لم ص حیحو  بخ ای  صحیح

4داند. می
 

 :گفته استبلاری نیز درباره گردآوری  این کتاب  

شد اگـر کتـابی  چه می»راهویه، بودیم که گفت:  روزی نزد استاد  خود، اسحاق بن 
ایــن امــر در دلــم نشســت و شــروع بــه « !کردیــد فــراهم می دربـارۀ ســنت  نبــی

گردآوری  جامع  روایی  صحیحی نمودم و صحیح  خود را از میان ششصدهزار روایت 
5گردآوری کردم.

 

، ایـن کتـاب را بهتـرین تصـنیر، بخ ای  ص حیحشـارحان  رجب حنبلی، از دیگـر ابن
نزد موافـق  کتاب ترین ترین و مقبول الوصول ترین، سهل ترین، پربرکت برترین تألیر، پرنفع

و ملالر، و همینین شامل بیشترین صحیح و کمترین خطـا و دارای برتـرین جایگـاه در 
6داند. نزد خاص و عام می

 

                                                 
 . همان.1

 .85، صمعرفة علوم الحدیث. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 2

 .7، ص6، جإیشاد السایع. قسطالنی، احمد بن محمد، 3

 .573، ص68، جسیر أعالم النبالء. اهبی، محمد بن احمد، 4

 .658و  656، ص68. همان، ج5

 .5، ص6، جفتح البایعرجب،  نبلی، ابن. ح6
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دانـد؛ نـه صـرفًا  را مفید  علم می بخای  صحیحهابی، از بزرگان معاصر و عثیمین، بنا
همینین دیدگاه بزرگان  دانشگاه مدینه بر این است که بلـاری، امـام   1مفید  ظن و گمان.

تر و داناتر از او  کنند که حافظ بالمنازع  محدثان و بزرگ  حافظان و متقنان است و ادعا می
، اسـت ری در کتـابش گـردآوری کـردهایم و آنیـه بلـا نشـنیده خدا به احادی  رسول

2او روایت و درایت دارد. و بهترین دلیل بر مدعای ماست
 

رغم اخـتالف در مـذاهب، همگـی بـر  سـنت، علـی کنیم کـه بزرگـان اهل مالحظه می
 نظر دارند. بودن  این کتاب اتفاق برتر

 بخاری صحی  کتاب دیدگاه بخاری دربارۀ تبرک در

دربارۀ تبرک وجود دارد که بـا حـذف مکـررات، تقریبـًا بـه  روایات زیادی بخای  صحیحدر 
 بندی کرد: صورت تقسیم توان این روایات را بدین رسد. می روایت می 85

جســـتن  صـــحابه از آب  وضـــو، لبـــاس یـــا مـــوی  . برخـــی از روایـــات دربـــارۀ تبرک6
4و برخی دیگر دربارۀ ُمصالی ایشان است. ،3خدا پیامبر

 

و در  5فرمایند جویی امر می صحابه را بر تبرک ات، رسول خداای از روای . در دسته2
6.جویند ای دیگر، صحابه رأسًا و بدون آنکه از ایشان آموخته باشند، تبرک می دسته

 

در حال حیات  ایشان، و  جویی از آثار آن حضرت ای از روایات دربارۀ تبرک . دسته3
7.است  رحلت ایشانجویی از آثار بعد از  ای دیگر دربارۀ تبرک دسته

 

نیت   و برخی دیگر به 8نیت  شفاگرفتن، ها از آب  دهان  ایشان، به جویی . برخی از تبرک4

                                                 
 .3، ص3، جمجموا فتاو  العثیمینصالح،  عثیمین، محمد بن  . ابن1

 .37و  35، شمارۀ الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنویةمجلة . دانشگاه اسالمی مدینه، 2

 .6852، ح658، صکتاب الجنائز ؛ و635، ح76، کتاب الوضوء، صصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 3

 .685، ح75؛ همان، کتاب الصالة، ص6533، ح636. همان، کتاب الحج، ص4

 .6573، ح623ص؛ 6782، ح563؛ همان، کتاب المغازي، ص622، ح77. همان، کتاب الوضوء، ص5

 .1605ح ،194ص؛ 6533، ح636. همان، کتاب الحج، ص6

 .635، ح76، ص؛ همان، کتاب األشربة5772، ح738. همان، کتاب المرضی، ص7

 .663، ح85. همان، کتاب حفظ العلم، ص8
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1.محبت انجام شده است
 

 بخاری صحی  کتاب آرای وهابیان دربارۀ تبرک و تطبیق آن با

عبـدالوهاب،   بـن در این قسمت، آرای چند تن از علمـای مشـهور وهابیـت ماننـد محمـد
شـدن    گـردد و در راسـتای روشـن باز دربارۀ تبـرک مطـرح می جبرین و بن یمین، بنعث ابن

2شود: تطبیق داده می بخای  صحیح صحت و سقم ادعای آنان، با
 

 بودنم تبرک . بدعت و شرک 0
داند. او دربارۀ حکم مس  کعبـه  غیر از حجراالسود را جایز نمیچیزی عثیمین تبرک به  ابن

چنین کـاری انجـام  رک و مس  کعبه بدعت است؛ چون پیامبرتب»دهد:  چنین نظر می
ــداده اســت ــل می 3«.ن ــن دلی ــه ای ــز صــرفًا ب ــذیرد کــه  وی جــواز مــس  حجراالســود را نی پ

گویـد کـه اگـر ایـن عمـل موجـب ازدحـام در  کردند؛ ولی می آن را مس  می خدا رسول
پی دارد و باید مس   شیطان را در  وسوس ،ا راف حجراالسود و اختال  زنان و مردان شود

کردن به رکن  یمـانی افضـل از مـس  آن  وی همینین عقیده دارد که اشاره. آن را ترک کرد
 .کردند کردن به رکن یمانی اکتفا می به اشاره است؛ چون پیامبر

 ، وخا ر خود  آن سنگ نبوده به عثیمین، مس  حجراالسود توسط پیامبر از نظر ابن
4.گفتند اینکه ایشان هنگام لمس  آن، تکبیر می است؛ کما برای تعظیم خداوند بوده

 

 بخاری صحی بودنم تبرک با کتاب  تطبیق بدعت و شرک 

بندی رسید که وی صرفًا تبرکـی را  توان به این جمع عثیمین برای تبرک، می دربارۀ ادل  ابن
                                                 

 .623، ح77. همان، کتاب الوضوء، ص1

، روایتـی در نقـد آنهـا یافـت البخ ایع صحیحشود که در کتاب  هایی از وهابیت دربارۀ تبرک مطرح می . در این نوشتار، دیدگاه2
کـه ایـن نوشـتار بـر کتـاب  آنجـا آنهـا سـاکت اسـت. از ارۀدرباند که بلاری  شود. وهابیان اشکاالت دیگری به تبرک وارد کرده

سنت، پاسلی  تمرکز دارد، به اشکاالت دیگر پرداخته نشده است؛ گرچه ممکن است در سایر منابع روایی  اهل صحیح البخایع
 شده علیه تبرک یافت شود. بر تمام اشکاالت مطرح

بررسی و نقد دیدگاه وهابیـان دربـارۀ تبـرک بـا »محیطی، مرتضی، : برای مطالع  بیشتر دربارۀ آرای وهابیان در باب تبرک، نک
 .28 تا 37، ص86 شمارۀ، منیر پژوبشنامۀ نقد وبابی  سراج، «یوسر سورۀ 93 نگاهی به تفسیر آی 

 .562، صفتاو  أیکان اإلسالمصالح،   عثیمین، محمد بن . ابن3

 .732 تا 737، ص88ج، صالح العثیمین ة الشیخ محمد بن عثیمین، محمد بن صالح، مجموع فتاوی و رسائل فضیل . ابن4
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ضرت انجام به ما رسیده باشد؛ بنابراین، تبرکی که آن ح خدا داند که از رسول جایز می
 نداده باشند، بدعت و حرام است و این شر  فقط دربارۀ حجراالسود وجود دارد.

« شیء جدید»در نقد ادعای وی ابتدا باید لغت بدعت را بررسی کرد. بدعت در لغت، به 
در اصطالح نیز چنـد تعریـر بـرای آن اکـر شـده اسـت:  1شود. گفته می« امر نوظهور»و 

افــزودن چیــزی بــه دیــن  2بعــد از آنکــه کامــل شــده باشــد،کردن  چیــزی در دیــن  اضــافه
که از دین نبوده است، حالی در

3
چیزی  و نهایتًا هر 4ساختن چیزی بدون پشتوانه و اصل، 

5صورت خاص نداشته باشد. صورت عام و نه به که جدیدًا حاد  شود و دلیلی از دین نه به
 

مستقل حجیت دارد،   ور به سنت و حتی وهابیان، نزد اهل« عمل صحابه»از آنجا که 
لـذا  6شود؛ محسوب نمی« افزودن چیز جدیدی به دین»پس دارای اصل و پشتوانه است و 

 جستن  صحابه از چیزی، داللت بر مشروعیت این عمل دارد. تبرک

                                                 
 .56ص ،8 ، جکتاب العین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 1

 .5، ص7، جالقاموس المحیطیعقوب،  . فیروزآبادی، محمد بن 2

 .28، صکشف اإلیتیاب. امین، سیدمحسن، 3

 .665، صالمفردا  في غریب القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 4

 .836، ص67، جفتح البایع؛ شرح صحیح البخایعحجر عسقالنی، احمد بن علی،  بن. ا5

 کنیم: سنت، مستقاًل حجیت دارد، بیان می . شواهدی را بر اینکه عمل صحابه نزد اکثر اهل6

ره کرد توان به آیاتی اشا شود. از دالیل این مطلب می سنت صحابه سنتی است که بدان عمل و مراجعه می»نویسد:  شا بی می
ـاْلَمْعُروف  َو َتْنَهـْوَن َعـن  اْلُمْنَکـرکه آنان را مدح کرده اسـت؛ از جملـه آیـ   ُمُروَن ب 

ْ
ـاس  َتـأ لنَّ ْخر َجـْت ل 

ُ
ـٍة أ مَّ

ُ
)سـورۀ  ُکْنـُتْم َخْیـَر أ

در اتبـاع، ماننـد  و سنتشـان را «[أصـحاب، کـالنجوم»]با استناد به روایـت  ( و روایاتی که آنها را ستاره نامیده665عمران، آی   آل
 (.663تا  667، ص6، جالموافقا )شا بی، ابراهیم بن موسی، «. دانسته است سنت رسول خدا

«. خداوند اصحاب مرا بر تمام عالمیان برتری داد؛ غیر از پیـامبران»کند:  توجه می نیز جلب در عبارت وی این روایت  پیامبر
 (.656)همان، ص

شـود و  ، اقـرار بـر آن فعـل محسـوب مینکردنـددر میان صحابه اشتهار یافـت و آنـان انکـارش اگر عملی »گوید:  تیمیه می ابن
، 6، جمجم وا الفت او تیمیه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  )ابن«. کنند "اجماع اقراری" نام دارد و صحابه بر عملی مذموم اقرار نمی

 (.827ص

، و ثانیـًا ه دو شر  حجت است: اواًل با کتاب و قول رسـولاگر صحابی جزو  فقها باشد، فعلش ب»گوید:  عثیمین نیز می ابن
، «عثیمین: إاا کان الصحاب، من الفقهاء فإن  قوله حجـة بشـر ین ابن»نک: «. با قول صحابی  دیگری ملالفت نداشته باشد

 سایت اآلجري، آدرس:
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=3706 

جـویی  دربـارۀ تبرک خـدا ای از کتـاب و رسـول   فوق، حجیت استقاللی دارد و هید نهـیپس اواًل: فعل صحابه با دو شر 
وارد نشده است؛ چه دربارۀ تبرکات زمان ایشان و چه بعد از رحلت ایشان. ثانیًا: اشلاصی همیون جابر، ابـوهریره، خلیفـ  دوم 

 اصحاب هستند.ترین فقهای  و فرزندش که نامشان در روایات تبرک وجود دارد، از سرشناس
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بینیم که برخی صـحابه بـه آثـار  ، روایاتی به این مضمون میبخای  صحیحبا رجوع به 
جویی را از ایشان فرا نگرفته بودند  که این تبرک حالی در جستند؛ تبرک می خدا رسول

 :گوید عاصم احول میاز  نقل و ابتکار خودشان بوده است. مثاًل بلاری به

ــَدح رســول خــدا
َ
ــزد انــس ق ــه  مالــک دیــدم. وی ادعــا می بــن را ن کــرد کــه ب

گویـا قسـمتی »سیرین گفت:  ابن با این قدح، بسیار آب داده است. خدا رسول
ن شکسته و با آهن لحیم شده بود و انس قصد داشت آهن را بـردارد و ظـرف را از آ

ــه از  ــایلی ک ــه وس ــنهاد داد ک ــه پیش ــی ابو لح ــد؛ ول ــدود نمای ــره ان ــال و نق ــا   ب
1«.مانده، تغییر شکل داده نشوند باقی خدا رسول

 

ند؛ رسـا اش به تبـرک را می ، عقیدهکند می نهیآن حضرت اینکه ابو لحه از تغییر  آثار 
معنوی  آثـار مطـرح بـوده  نام  موزه موضوعیت نداشته و جنب  چراکه در آن زمان، چیزی به

نسل بـین مسـلمانان رواج یافـت و حتـی شـارحان   به جویی از ظرف مزبور نسل تبرک .است
2.کنند که خود  بلاری نیز به ظرف مزبور تبرک جسته است ادعا می بخای  صحیح

 

 ده است:در روایت دیگری چنین نقل ش

دست  من رسید کـه قبـل از آن در  به خدا  مویی از رسول»گوید:  سیرین می ابن
دست انس و بعد از او، در دست  وارثان وی بود. حال کـه ایـن مـو نـزد مـن اسـت، 

3«.بهتر است از اینکه کل دنیا و آنیه در آن است، در اختیارم باشد
 

را نـزد خـود نگـاه  وی پیـامبرابو لحـه مـ»گویـد:  عسقالنی در ایل این روایت می
داشت. این مو بعد از وی به وارثانش رسید و آنها آن مو را به غالمشان سیرین و پسرش  می

4«.محمد دادند
 

ــت ابن ســیرین جــواز  تبــرک را اســتنبا  نمــوده و نقــل کــرده اســت کــه  عینــی از روای
ــد ــن خال ــامبر ب ــویی از پی ــد م ــرق ولی ــه در ع ــاه می را همیش ــود نگ ــت و دا چین خ ش

                                                 
 .5772، ح738، کتاب األشربة، صصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 1

البایع؛ شرح ص حیح  فتححجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن ؛370، ص12، جإیشاد السایعقسطالنی، احمد بن محمد، . 2
 .118، ص10، جالبخایع

 .635، ح76ء، ص، کتاب الوضوصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 3

 .782، ص6، جفتح البایع؛ شرح صحیح البخایعحجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن. 4
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شحود نیز چنـین اسـتنبا ی کـرده و آن را  1که آن را گم کرد، بسیار غمگین شد. هنگامی
2، دانسته است.دال  بر جواز تبرک، حتی بعد از وفات پیامبر

 

ام مـرا بـه  خانواده»گفت:  موهب چنین نقل شده است که می عبدالله بن   از عثمان بن
3«.را که در آن بود، بگیرم از پیامبر سلمه فرستادند تا ظرف آبی که مویی منزل ام

 

سالم به من گفت: "به منزل بـرویم تـا  بن عبدالله»برده آمده است: ابوو در روایتی از 
در آن آب نوشیده است، به تو آب دهم و در جایی کـه ایشـان  خدا در ظرفی که رسول

4«."نماز خوانده، نماز بگزاری
 

سـالم  ابن: »بـدین مضـمون کنـد نقـل میبلاری همینین روایـت دیگـری از ابـوبرده 
چند نفر آمدند  "در آن آب نوشیده است، به تو آب ندهم؟ گفت: "آیا در ظرفی که پیامبر

عبدالعزیز بعدها این ظـرف را هدیـه خواسـت و بـه او   بن و در آن ظرف، آب نوشیدند. عمر
5«.هدیه دادند

 

جستند و  تبرک می خدا لبینیم که صحابه به ظرف  آب  رسو  در دو روایت فوق، می
قدر این تبرک برای آنها باارزش بوده که برای تکریم میهمانـان خـود، آنـان را بـا ظـرف  آن
 کردند. سیراب می خوری  پیامبر آب

 کند: بلاری در روایتی از انس نقل می

هنگامی که موی خود را تراشید، ابو لحه اولین شلصی بـود کـه  پیامبر اکرم
 6اشت.موی ایشان را برد

خوابید، مو و عـرقش را  خدا وقتی پیامبر»گوید:  سلیم، مادر انس، می همینین ام
جمع کردم و در ظرفی نهادم. بعدها که مـرگ گریبـان  انـس را گرفـت، وصـیت کـرد از آن 

                                                 
 .626، ص8، جعمدة القایع. عینی، محمود بن احمد، 1

، موسوعة البحوث و المقاال  العلمیة، «هل هذا الکالم فیه ما یلالر معتقد أهل السنة و الجماعة». شحود، علی بن نایر، 2
 .6ص

 .5237، ح363، کتاب اللباس، صصحیح البخایعاسماعیل،  ری، محمد بن . بلا3

 .3768، ح237. همان، کتاب التوحید، ص4

 .5637، ح738. همان، کتاب األشربة، ص5

 .636، ح76. همان، کتاب الوضوء، ص6
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1«.ظرف، چیزی در حنو ش قرار دهند
 

عالقه به  کند که این روایت، هم بر تبرک و هم بر عسقالنی در ایل این روایت ادعا می
2و هم بر کثرت محبت به آن حضرت داللت دارد. خدا بوی خوش  رسول

 

 بلاری به نقل از سهل آورده است:

کـه آن پارچـه  حـالی ای هدیه آورد و آن حضرت در پارچه زنی برای رسول خدا
)چادر مانند( را بر بدن خود پیییده بود، در میان مردم آمـد. یکـی از صـحابه آن را 

که بدان احتیاج داشـت، پارچـه را هدیـه داد.  حالی و آن حضرت در هدیه خواست
ایـن را فقـط بـرای آن »وقتی آن شلص با نکوهش دیگـران مواجـه شـد، گفـت: 

3و ]در نهایت[ کفنش شد.« خواستم که کفنم باشد
 

جواز تبرک بـه آثـار صـالحان را از ایـن روایـت برداشـت  ،عسقالنی، قسطالنی و عینی
امیـد داشـتم : »دانـ افزوده ، این جمله را بـه روایـتبخای  صحیحبدل   اند و از نسل کرده

4«.کنم، برکتی از جانب آن لباس به من برسد که آن را بر تن می هنگامی
 

 :گوید بلاری همینین می
عباس گفته بود  ارکان مسجدالحرام بود و با اینکه ابن جویی از معاویه در حین تبرک

گفت هید چیزی از ارکان نباید بدون  است، می شدهجستن از ارکان وارد ن تبرککه 
5کرد. جستن رها شود و پسر زبیر نیز کل ارکان را لمس می تبرک

 

کردنـد.  جویی رأسًا و مستقاًل عمل می رساند صحابه در تبرک عینی سلنی دارد که می
یعنـی  6«.بـوده اسـت" "َ لـوب و َبحـو  خـدا ر دربـارۀ آثـار رسـولعَمـ»: گوید وی می

                                                 
 .7826، ح353. همان، کتاب اإلستئذان، ص1

 .26، ص66، جیح البخایعفتح البایع؛ شرح صححجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن. 2

 .7577، ح376؛ و کتاب األدب، ص6833، ح656، کتاب الجنائز، صصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 3
  محمــد بــنعثیمــین،  بــودن   مــع و بلــل را اســتفاده کــرده اســت. )ابن بــودن  ایثــار و بــد  عثیمــین از ایــن روایــت، َحَســن ابن

 (.687، ص7، جشرح ییاض الصالحین صالح،

حجـر  ابن ؛86، ص6، جعم دة الق ایععینی، محمود بن احمد،  ؛351، ص3، جإیشاد السایعقسطالنی، احمد بن محمد، . 4
 .169، ص3، جالبایع؛ شرح صحیح البخایع   فتحعسقالنی، احمد بن علی، 

 .6752، ح635، کتاب الحج، صصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 5
الش رح  صـالح،  محمـد بـنعثیمین،  را در ابواب حج اکر کرده و از آن، استفادۀ فقهی نموده است. )ابن ین حدی اعثیمین  ابن

 (.53باب الحج، ح ،الممتع و الفتاو  و الرسائل

 .181، ص7، جعمدة القایععینی، محمود بن احمد، . 6
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دوم  عملکـرد خلیفـ . العاده مشتاق بود که آثار  ایشان را  لب، جستجو و احصـا کنـد فوق
 .سنت مشروعیت دارد و شرک و بدعت نیست یقینًا برای اهل

و هم بعـد از رحلـت  شود که برخی صحابه، هم در حال حیات پیامبر مالحظه می
بود و خود  صحابه مبتکر   دادند که آن حضرت آنها را انجام نداده ایشان، تبرکاتی انجام می

داشت و عملشـان  نمی آنان را از این کار باز خدا که رسول حالی آن تبرکات بودند؛ در
به اینکه معیار  توجه و با نهی  ایشان دال  بر جواز آن است عدم .نامید را بدعت و شرک نمی

د کـه ایـن ناپذیر است، اگر عملی شرک باشد، فرقی ندار  تلصیص( عبادت  غیر خدا)شرک 
 .عمل از صحابه محقق شود یا از افراد دیگر

 . غلو بودنم تبرک2
 گوید: جبرین، از علمای مشهور وهابی، دربارۀ تبرک چنین می بن

و برخی جفا کردند. گروه  ،دو گروه دربارۀ اولیای الهی به انحراف افتادند. برخی غلو
کننـد  تند! آنان گمـان میپرس های صالح را می هستند که اولیا و انسان  اول کسانی

دادنـد، پـس  العـاده انجـام می که چون ایشان در زندگی  خود برخـی کارهـای خارق
شایسته است آنها را تقدیس کنیم. آنان در زمان حیات  آن شلص  صالح، از بـدن، 

1جویند. لباس و آبی که وی مس کرده است، تبرک می
 

 بخاری صحی تطبیق نظریۀ غلو با کتاب 

انحـراف نـوعی روی در محبـت بـه انسـان صـالح را بسـیار مـذموم و  لو و زیادهجبرین غ بن
کنـد و بـین  وی را نیز یکی از مصادیق آن معرفی می ماندۀ آب   داند و تبرک از مو یا باقی می

 .و غیر  ایشان فرقی نگذاشته است خدا رسول
غلو را گذشتن و اصحاب لغت،  .کنیمدر نقد نظری  وی، ابتدا باید معنای غلو را بررسی 

یکی از موازین  تعیین  حـدود  به اینکه توجه با 2.اند تجاوز از حد )شرعی یا عرفی( معنا کرده
بلاری روایـات متعـددی در  3یا عمل صحابه است، سنت، فعل پیامبر شرعی نزد اهل

                                                 
 .66، ص6، جالتفریط جبرین، عبدالله بن عبدالرحمن، اإلسالم بین الغلو و الجفاء و اإلفرا  و . بن1
 .685، ص6 ، جالقاموس المحیطیعقوب،  ؛ فیروزآبادی، محمد بن 667ص ،6، جکتاب العین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 2

 . نک: بح  پیشین دربارۀ حجیت فعل صحابه.3
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از آب  وضو یا دهان خود، صحابه  خدا جویی آورده است که در آنها یا رسول باب تبرک
در ایـن شـرایط، . نمایند جویی مبادرت می د یا اینکه آنها ابتدائًا به تبرکنفرمای تبرک میرا م
 نویسد: ابوهریره می از نقل در روایتی بهبلاری . شود شرعی  تبرک نیز مشلص می حد  

  شـنوم؛ ولـی آنهـا را فرامـوش روایات زیـادی از شـما می»گفتم:  به رسول خدا
چنین کردم. ایشان دست خـود «. است را پهن کنلب»حضرت فرمودند: «. کنم می

را از آب پر کردند و به من دستور دادند تا بنوشم. نوشیدم و دیگر چیزی را فراموش 
1.کنم نمی

 

ء »آوردن  عبارت  که این روایت با نکرهکند  چنین استنبا  می روایت فوقعینی دربارۀ  م 
ء ئا ًْ ِسًُت ر  دال  بر عموم است؛ یعنی ابوهریره بعد از  (کنم ؛ )دیگر چیزی را فراموش نمی«ن 

اند که شـاید  اینکه برخی تصور کرده. آن، دیگر هید چیزی را در هید زمانی فراموش نکرد
شنیده، فراموش  هایی را که از پیامبر منظور  راوی این باشد که فقط این روایت یا روایت

در احتجـاج بـه کسـانی کـه از ابـوهریره . کند و شامل سایر موارد نیست، اشتباه اسـت نمی
2.در ک کردند، به همین حدی  استدالل می تعجب می کثرت روایت وی از پیامبر

 

 عسقالنی نیز عمومیت این روایـت را قبـول دارد و حتـی آن را از معجـزات پیـامبر
3.بین ببرند توانستند آن را از داند؛ چراکه نسیان از لوازم هر انسانی است و پیامبر می

 

وسیل  دعا، از خداوند مسئلت  توانستند شفای ابوهریره را به می ینکه پیامبرضمن ا
 .کنند؛ ولی به دعا بسنده نکردند و با آب نیز وی را تبرک فرمودند

ســنت دارد، مشــروعیت تبــرک و  بــا توجــه بــه جایگــاهی کــه ابــوهریره نــزد اهل
 .شود بودن  آن، بیش از پیش واضح می غلو عدم  

 :وجود دارد جستن به آب دهان رسول خدا نیز شاهدی بر تبرک« رایة»در روایت  
دسـت کسـی خـواهم داد کـه  فردا پـرچم را به»در جنگ خیبر فرمودند:  پیامبر

خداوند پیروزی را با دست او به ما ارمغان خواهد داد. او خـدا و رسـولش را دوسـت 
گــــاه پرســــیدند:  آن«. دارد و خــــدا و رســــولش نیــــز وی را دوســــت دارنــــد

                                                 
 .6573، ح623؛ و کتاب المغازي، ص663، ح85، کتاب حفظ العلم، صصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 1

 .852، ص8، جعمدة القایععینی، محمود بن احمد، . 2

 .875، ص6، جفتح البایع؛ شرح صحیح البخایعحجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن. 3
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«. از درد چشـم رنجـور اسـت»گفتـه شـد: « [ کجاسـت؟ الب ] ابی بن علی»
[ دهانشـان را بـر چشـمان علـی ] آمـد، ایشـان آب خـدا وقتی نـزد رسـول

چنان شفا یافـت کـه گویـا اصـاًل دردی  [ آن. علی ]کردندکشیدند و برایش دعا 
1گاه پرچم را تحویل گرفت. نداشته است. آن

 

مالـک گفـت:   انـس بـن کـه خـوانیم می بخای  صحیحز همینین در روایت دیگری ا
آنـان دسـتور به و  قرار دادندمعرض صحابه  را در انو دستش گرفتندوضو  خدا رسول»

جوشید تـا  های حضرت می چنان از دست وضو بگیرند. آب آن ایشاناز آب دست  ند که داد
2«.اینکه کل صحابه توانستند وضو بگیرند

 

وضو  خدا از ابوجحیفه نقل شده است که رسول»است:  در حدی  دیگری نیز آمده
 3«.مالیدند بر صورت و بدن می را ماندۀ آب وضوی ایشان باقی نیز و مردم ندگرفت می

بالل را دیدم که آب وضـوی »همینین از ابوجحیفه در روایتی مشابه نقل شده است: 
آن آب بـه دسـتش  کردنـد. هـرکس نیـز از گرفت و دیگران نیز چنـین می آن حضرت را می

خــورد، از آب وضــوی دوســتش ]کــه او آب وضــوی آن حضــرت را لمــس کــرده بــود[  نمی
4«.کرد استفاده می

 

شـحود نیـز بـا  5داند. را مشروع می ها قبیل تبرک ز بزرگان وهابی، ایناسعید قحطانی، 
ایـن باز نیـز از  بن 6قبول صحت این روایت، جواز مصافحه بعد از نماز را بررسی کرده است.

7ماندۀ وضو جایز است. کند که استعمال باقی روایات استفاده می
 

تنها این روایت دال  بر جواز تبـرک و جـواز  نظر عینی دربارۀ حدی  فوق این است که نه
ُیمن برخـورد بـا دسـت  اسـت، بلکـه آب وضـو بـه ماندۀ آب وضوی پیامبر وضو با باقی

                                                 
 .6865، ح552، کتاب المغازي، صصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 1

 .5773، ح737؛ و کتاب األشربة، ص673، ح76. همان، کتاب الوضوء، ص2

 .7557، ح675؛ و کتاب المناقب، ص623، ح77. همان، کتاب الوضوء، ص3

 .5253، ح365؛ و کتاب اللباس، ص737، ح55. همان، کتاب الصالة، ص4

 .757، ص6، جنوی الهد  و ظلما  الضالل. قحطانی، سعید بن علی، 5

 .7المصافحة، ص باب ،موسوعة فقه العبادا . شحود، علی بن نایر، 6

 .77، ص6، جالحلل اإلبریزیة من التعلیقا  البازیةدالعزیز بن عبدالله، باز، عب . بن7
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1مبارک ایشان،  اهرتر نیز شده است.
 

 یوضـو  آب ۀمانـد یصحابه بـاق: »نویسد یم یفهابوجح یتروا یحدر توض یزن یعسقالن
 یشوضو یرا که از اعضا یکردند و احتمال هم دارد آب یمخود تقس یانرا م خدا رسول

جسـتن بـه آثـار شـریر  بـر تبرکقسـطالنی در اینجا، عینی و  2«.باشند یدهنوش ید،چک یم
3توسط صحابه تصریح دارند. خدا رسول

 

توان دریافـت کـه از عبـارت بلـاری مشـروعیت  تبـرک را  عبارتی نیز دارد که می عینی
هـم  خدا رساند که آب وضوی رسول استنبا  کرده است؛ چراکه گفته است روایت می

4تر است. بلکه آب دهان ایشان از مشک هم پاکیزه   اهر است و هم مطهر،
 

هنگــامی کــه » :اســت از مســور نقــل شــده ص  حیح بخ  ای در روایتــی دیگــر نیــز در 
، نزدیک بود صحابه بر سر آب وضـوی ایشـان بـا یکـدیگر ندگرفت وضو می اکرم رسول

5«.درگیر شوند
 

شیان که این جریـان را دیـده بـود، ییکی از قر »گوید:  عسقالنی در ایل این حدی  می
 خـدا گشت و برای مکیـان از شـدت تعظـیم و احتـرام صـحابه بـه رسـولاز ب]به مکه[ 

6«.دکر تعریر 
 

بـه عیـادتم آمدنـد و مـن از شـدت  پیـامبر خـدا»نویسـد:  نقل از جابر می بلاری به
ام  فهمیدم. ایشان وضو گرفتند و آب وضو را بر من پاشیدند و هوشیاری بیماری چیزی نمی

7«.بازگشت
 

دهد که این روایت دال  بر این است که برکت  عینی دربارۀ روایت جابر چنین توضیح می
کـه در کتـاب  ،البـانی نیـز همـین روایـت را 8.کنـد هر مرضی را زایـل می دست پیامبر

                                                 
 .577، ص8، جعمدة القایععینی، محمود بن احمد، . 1

 .757، ص6، جفتح البایع؛ شرح صحیح البخایعحجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن. 2

 .73، ص8، جالسایع إیشاد احمد بن محمد،؛ قسطالنی، 787، ص7، جعمدة القایععینی، محمود بن احمد، . 3

 .573، ص8، جعمدة القایععینی، محمود بن احمد، . 4

 .623، ح77، کتاب الوضوء، صصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 5

 .756، ص6، جفتح البایع؛ شرح صحیح البخایعحجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن. 6

 .7387، ح257؛ و کتاب الفرائض، ص636، ح76الوضوء، ص ، کتابصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 7

 .556، ص8، جعمدة القایععینی، محمود بن احمد، . 8
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1داند. نقل شده است، صحیح می الترماع سنن
 

در بستر بیماری بودم کـه »کند:  یزید نقل می بلاری در حدیثی دیگر از قول سائب بن 
عـرض کـرد: "ای رسـول خـدا! پسـر خواهرم بیمـار شـده اسـت". آن  ام بـه پیـامبر خاله

2«.سرم را لمس و دعایی کردند، وضو گرفتند و من از آب وضوی ایشان نوشیدم حضرت
 

چــه  مانــدۀ آب از آن حضــرت، کنــد کــه  لــب باقی عینــی از ایــن روایــت اســتنبا  می
3جایز است و در آن برکت وجود دارد. شده، نوشیده آب   ماندۀ باقی چه و وضو آب

 

به نام : "فرمودند به مریض می پیامبر» همینین بلاری از عایشه نقل کرده است:
اان  خـدا بیمـاران را  ، بهاست دهان برخی از ما مللو  شده خاک این شهر که با آبخدا 

4«.دهد" شفا می
 

انگشـت  خـدا رسـولدهـد کـه  چنـین توضـیح می عایشـهقسطالنی دربارۀ روایت 
و  نـدنهاد گاه انگشت بر خاک می آن ند وکرد می مر وبدهان خود  سباب  خویش را با آب

5.ندکشید بر موضع  درد  مریض می
 

رف مللو عسقالنی نیز  دهان با خاک، اثری ندارد؛ بلکه  کردن آب  بر آن است که ص 
ن به نام خدا و آثار رسولش، متبرک می واسط  خاک به 6.شود تیم 

 

کشد، متهم بـه غلـو  مریض می ر بدنکند و ب آیا پیامبری که خودش خاک را تبرک می
 است؟

ظـرف آبـی خواسـتند و  گوید: "پیـامبر ابوموسی می» :آورده استی همینین بلار 
دهان را در آن برگرداندند و دستور فرمودند که از آن  دست و صورت را در آن شستند و آب

7«.بنوشیم و بر صورت بمالیم"
 

                                                 
 .65، ص3، جصحیح و ضعیف سنن الترماع. البانی، محمد ناصرالدین، 1

 .635، ح77، کتاب الوضوء، صصحیح البخایعاسماعیل،   . بلاری، محمد بن2

 .568، ص8، جیععمدة القاعینی، محمود بن احمد، . 3

 .5365، ح356، کتاب الطب، صصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 4

 .466، ص12، جإیشاد السایعقسطالنی، احمد بن محمد، . 5

 .873، ص65، جفتح البایع؛ شرح صحیح البخایعحجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن. 6

 .6782، ح563؛ کتاب المغازي، ص622، ح77وء، ص، کتاب الوضصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 7
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تر  جایز است؛ چون از مشک پاکیزه دهان پیامبر عینی عقیده دارد که خوردن آب
خا ر برکتـی کـه در آن بـود، بـه صـورت خـود  دهـان ایشـان را بـه ه نیـز آباست و صحاب

ایـن بـوده  یکار  چنیناز  خدا عسقالنی نیز بر آن است که غرض رسول 1مالیدند. می
2.کننددهان مبارکشان، تبرک حاصل  است که با آب

 

بعــد از مــرگ  رســول خــدا»کنــد:  بلــاری در روایتــی دیگــر از قــول جــابر نقــل می
را بر بدن وی نهادند و لبـاس خـود را بـه وی  خویشدهان  ابی مقداری از آب  بن عبدالله

3«.پوشانیدند
 

مـورد  تبـرک و  خـدا دهـان رسـول کند که آب عینی در ایل این روایت تصریح می
شمارد؛ چه بـدانیم  عسقالنی نیز آن را دال  بر جواز تبرک به آثار صالحان می 4استشفاست.

5گذارد و چه ندانیم. میکه بر حال میت تأثیر 
 

ــراء می ــول ب ــاری از ق ــد:  بل ــیدیم. »گوی ــه آب نرس ــدیم و ب ــاهی کن ــه چ در روز حدیبی
ای  . لحظـهنـددهان بـر چـاه افکند و آب نددعایی خواند ند ودر آنجا نشست خدا رسول

6«.چاه فوران کرد نگذشت که آب
 

قتی نـام مقـدس  دهد که و چنین توضیح می و حدی  رایة براء قسطالنی دربارۀ حدی 
دهـان مقـدس  ایشـان نیـز وسـیله قـرار  شـود و آب خدا بر زبان مقدس  رسولش جاری می

7.بلشد را شفا می کند و هم چشم حضرت علی گیرد، هم چاه حدیبیه را پر می می
 

تنها  نـه خـدا روی و غلو بود، چـرا رسـول جبرین، عمل صحابه زیاده زعم  بن اگر به
جویی، بـه آنـان  دادند و آنها را نهی نفرمودند، بلکه خود نیز در تبرکگاه به آنان تذکر ن هید

 خدا یکی از دختران رسول» عطیه نقل شده است: که از امی ! مثل روایتکمک کردند؟
                                                 

 .573، ص8، جعمدة القایععینی، محمود بن احمد، . 1

 .756، ص6، جفتح البایع؛ شرح صحیح البخایعحجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن. 2

 .6755، ح677ص؛ 6835، ح656، کتاب الجنائز، صصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 3

 .882، ص7، جعمدة القایعود بن احمد، عینی، محم. 4

 .678، ص7، جفتح البایع؛ شرح صحیح البخایعحجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن. 5

و  6655، ح558؛ و کتـاب المغـازي، ص7533، ح678، کتاب المناقب، صصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 6
6656. 

 .466، ص12، جإیشاد السایعقسطالنی، احمد بن محمد، . 7
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بست. حضرت فرمودند: "هنگامی که از تجهیز بدنش فارغ شدید، مـرا فرو چشم از جهان 
ا افکندنـد و دسـتور دادنـد کـه میـت را در آن سمت م  گاه پیراهن خود را به خبر دهید". آن

1«.کفن کنیم
 

های فقهـی  خـود در بحـ  احکـام امـوات اسـتفاده  وهابیان از این روایت، در استنبا 
2.کنند می

 

ــه شــد، ــر آنیــه گفت ــا ب ــرک بن ــو محســوب نمی تب شــود؛ چراکــه صــحابه از  جــویی غل
ــول ــدا رس ــی خ ــرک م ــرآن تب ــا ق ــه ب ــز ن ــان نی ــن عملش ــتند و ای ــری جس ــا ک ــه ب م، ن

 .و نه با فعل  صحابی  دیگر در تعارض نبوده است پیامبر سنت

 . اختصاص تبرک به آثار رسول خدا3
پرستان،  محمد بن عبدالوهاب، مؤسس وهابیت، ابتدائًا با استناد به آیات دال  بر مذمت بت

 37 ولــی وقتــی بــا آیــ  3بــرد؛ تبــرک را شــرک دانســته اســت و اصــل  آن را زیــر ســؤال می
مواجـه  از پیراهن حضرت یوسر یعقوب جستن  حضرت یوسر، مبنی بر تبرک ورۀس

خواسـتن،  تبرک به نیت مداوا و شـفا»گوید:  شود و می برای آن استثنا قائل می 4شود، می
جستند. این حسن و  چنین تبرکی می خدا شرک نیست؛ کما اینکه افرادی از آثار رسول

                                                 
 .6852، ح658، کتاب الجنائز، صصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 1

مختص ر عبـدالوهاب، محمـد،  ؛ ابـن857، ص8، جمجموع ة الح دیث عل ی أب واب الفق ه. نک: ابن عبـدالوهاب، محمـد، 2
 .866، ص6، جالکبیر اإلنصاف و الشرح

 20و  19شرک است، قول  خداوند است کـه در آیـات ... ها، قبرها و سنگ ها، دلیل بر اینکه تبرک به درخت»گوید:  . مثاًل می3
َت َو  :فرمایــد نجــم می ســورۀ یُتُم الــالَّ

َ
َفــَرأ

َ
ی  أ ْخــَری َو  اْلُعــزَّ

ُ
َثــَة اأْل ال 

أص  ول ال  دین عبــدالوهاب، محمــد،  . )ابــن«َمَنــاَة الثَّ
 (.78، ص6، جاإلسالمي

بگوید که قصدم صرفًا تبرک است و علـم دارم کـه نفـع و ضـرر فقـط از ( ندهکن تبرک)اگر این مشرک : »نویسد وی همینین می
از [ اسرائیل نیز همـین عقیـده را داشـتند ]و بـا اینکـه بـه خـدا ایمـان داشـتند "مشرکان بنی: جانب خداست، در جواب وی بگو

َهـةٌ  :درخواست کردند حضرت موسی َلهًا َکَما َلُهْم آل  عبـدالوهاب،  )ابـن«. "(672سـورۀ اعـراف، آیـ  ) یا ُموَسی اْجَعْل َلَنا إ 
 (.87، ص6، جالجوابر المضیةمحمد، 

ای را مسح کند، آنهـا را بـرای خـود آلهـه قـرار  هرکس به سنگ و درختی تبرک بجوید یا قبر و قبه»: نویسد گونه می همینین، او این
ای قـرار دهـد، آن  آنها نیـز ماننـد مشـرکان نشـانه خواستند که برای دلیل که هنگامی که صحابه از رسول خدا داده است؛ بدین

َهة :حضرت در پاسخ به آنها این آیه را فرمودند َلهًا َکَما َلُهْم آل   (.73)همان، ص(«. 672اعراف، آی    )سورۀ اْجَعْل َلَنا إ 

4 .،َقمیص ْلُقوُه َعلی  اْاَهُبوا ب 
َ
ب،  هذا َفأ

َ
ت  َبصیراً   َوْجه  أ

ْ
 .یأ
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 خـدا جستن به اات و آثار رسـول تبرک» :گوید وی در جایی دیگر می 1«.مطلوب است
2«.کردند از آن نهی نمی هید تعارضی با توحید ندارد و شرک نیست؛ زیرا پیامبر

 

برخـی بـا »شـود کـه  باز، از علمای وهابی معاصر، با این سؤال مواجـه می بنهمینین 
پیامبر بـه ایشـان  دانند؛ آیا این عمل، تشبیه غیر   استناد به عمل صحابه، تبرک را جایز می

 دهد: گونه پاسخ می وی این« نیست؟

جایز نیست؛ حتی به صحابه و خلفـا. ایـن  کس غیر از رسول خدا تبرک به هید
دارد و فـرد دیگـری آن را دارا نیسـت.  خـدا خا ر عظمتی اسـت کـه رسـول به

3خداست، حرام است. ای برای شرک و عبادت غیر   تبرک بدین دلیل که وسیله
 

باز، ابتدا تبرک را بـه شـکل مطلـق نفـی کـرده اسـت و  شبل، از شاگردان بنهمینین 
ولی در جایی دیگر،  5داند؛ سوی شرک می را بدعت، منَکر و راهی به 4تبرک به َمشاهد و آثار

باشـد و دیگـر اینکـه  خـدا داند: یکی اینکه فقط از رسول تبرک را به دو شر  جایز می
 ی،کسـ هـیدآورد: اول اینکه  رای این حکم دو دلیل میوی ب 6حیات  ایشان باشد. حال در

ارایع، باید این تبرک را تحریم  از صحابی  بزرگ تبرک نجسته است و دوم اینکه از باب سد
7اکبر منتهی نشود. کرد تا به شرک

 

 گوید: عبدالرحمن، از محققان وهابی، می ناصر بن 

وسیل  شنیدن سلنان  ن، بهتبرک  مشروع آن است که انسان از مجالس  بزرگان  دی
و قبول وعظ و نصیحتشان استفاده کند و بعد از مرگشان نیز با یـادآوری  سـلنان و 

اند، نـام آنـان را زنـده کنـد. غیـر از ایـن تبـرک،  علومی که از خـود بـه ار  گذاشـته
جمله تبرک به اوات  آنها. ایـن نـوع تبـرک، فقـط دربـارۀ  نامشروع و حرام است؛ از

هـا را آورد:  توان این مثال های ممنوع، می ایز است. دربارۀ تبرکج خدا رسول
بدن آنها )هنگـام حیـات( یـا قبرشـان )بعـد از مـرگ(؛ بوسـیدن و  لمس  بوسیدن و 

                                                 
 .174و  173، ص1، جتفسیر آیا  من القرآن الکریم، هاب، محمد. ابن عبدالو1

 .668، صکتاب التوحید، ابن عبدالوهاب، محمد. 2

 .75، ص3، جباز مجموا فتاو  ابن باز، عبدالعزیز بن عبدالله،  . بن3

 و غیر  ایشان است. . ظاهر  این کلمه ا الق دارد و شامل آثار رسول خدا4

 .87ز، التنبیه علی الملالفات العقدیة ف، فتح الباري، ص. شبل، علی بن عبدالعزی5

 .77. همان، ص6

 .67تا  66. همان، ص7
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آمدن از منبر؛ تبرک به آثاری از بزرگـان و صـلحا کـه از   لمس خطیب هنگام پایین
1مسح آن. وضو و بدنشان منفصل شده است مانند مو و لباس؛ نوشیدن آب

 

 بخاری کتاب صحی ، با تطبیق نظریۀ انحصار تبرک به پیامبر

د  واکـاوی  لغـوی قـرار داد. اثر را مور  ، باید واژۀبخای  صحیحقبل از تطبیق دیدگاه فوق با 
ــر» ــه« اث ــت ب ــده معنای باقی در لغ ــیء  مان ــه آن ش ــس از آنک ــه پ ــت ک ــزی اس ای از چی
دهـان و  وضـو، آب ماندۀ آب این، عرفًا به مو، باقیبنابر  2ماند. جای می رود، بر می بین از

شـود؛ ولـی بـه محلـی کـه ایشـان نشسـته یـا نمـاز  ا الق می« اثر» خدا لباس رسول
ویژه اگر این محل در منزل خود ایشان نباشد. ایـن در حـالی  به 3گویند؛ اند، اثر نمی خوانده

از انصار، در منزل وی درخواست یکی  به بنا خدا نویسد که رسول است که بلاری می
مالـک انصـاری  نابینـا خطـاب بـه  عتبـان بـن » . در ایـن روایـت آمـده اسـت:نماز گزاردنـد

تـا  دگفت: "ای رسول خدا! دوست دارم به منزلم بیایید و در محلی نماز بلوانیـ پیامبر
ــه عنوان ُمصــلیا انتلــاب کــنم". حضــرت فرمودنــد: "چنــین خــواهم کــرد،  مــن آنجــا را ب

4«.له"ال شاء ان
 

، اثـر  فرمودنـددر آنجـا نمـاز خواندنـد و آن حضـرت متبـرک  محلی که رسول خدا
 شود. ایشان شمرده نمی

بـا - تبـرک را که رسـول خـدا است قسطالنی از روایت عتبان چنین استفاده کرده

                                                 
 .728و  726، صأنواعه و أحکامه كالتبر عبدالرحمن،   . جدیع، ناصر بن1

 .7، ص8 ، جالقاموس المحیطیعقوب،   ؛ فیروزآبادی، محمد بن877ص ،2 ، جکتاب العین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 2

یا که وجودشان به وجود  آن  رحلت کنند، موی ایشان نشانه اگر پیامبر .3 ای از خود  آن حضرت است؛ برخالف  منبر و مصل 
اند.  را از آثـار ایشـان دانسـته حضرت متصل نیست. شاهد این است که عسقالنی، قسطالنی و عینی، هر سه لباس پیامبر

، روایـت  بلـاری از سـهل دربـارۀ 6833، ح656، کتـاب الجنـائز، صالبخ ایع ص حیحاسـماعیل،  )نک: بلاری، محمـد بـن 
 (.دادن  پارچه به پیامبر  هدیه

( 5365، ح356دهان  آن حضرت با خاک مدینه )همان، کتاب الطب، ص کردن آب  عسقالنی در روایت عایشه دربارۀ مللو 
( نیـز ایـن 6835، ح656ابی )همان، کتاب الجنـائز، ص بنرا بر آب  دهان ایشان، و در روایت جابر دربارۀ دفن ا« آثار»نیز کلم  

 کند. کلمه را به لباس ایشان ا الق می
؛ و کتـاب الصـالة، 623، ح77عینی همین ا الق را بر آب  وضـوی ایشـان در روایـت ابوجحیفـه )همـان، کتـاب الوضـوء، ص

 اند. های ا الق نکرد یک دربارۀ مصالی ایشان چنین کلمه ( دارد؛ ولی هید737، ح55ص

 .5656، ح773؛ و کتاب األ عمة، ص685، ح75. همان، کتاب الصالة، ص4
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که بـرای  آنجا از 2معلق به مشیت خداوند نمودند. -1کهر سورۀ 86و  87استناد به آیات 
ر بـه جـواز تبـرک پـسشـود؛  گفته نمی« الله شاء ان»ل نامشروع، انجام اعما ، روایـت ُمشـع 

تصریح کرده است که درخواست شـلص انصـاری، نیز به اینکه قسطالنی  توجه است؛ با
 تبرک است.

ر داخـل هرگـاه فرزنـد عَمـ» :آمده اسـت بخای  صحیحهمینین در روایت دیگری در 
 خـدا سابقًا بالل به او خبر داده بود که رسـول خواند که شد، در جایی نماز می کعبه می

3«.اند در آن قسمت از خان  کعبه نماز گزارده
 

حدیبیه دوبـاره در  بعد از صلح عمر گفت: "سال    عبدالله بن»گوید:  در روایتی دیگر می
4«.جمع شدیم" -که رحمتی از خدا بود- کنار آن درخت رضوان

 

در زیـر آن  شد که پیامبر رم شمرده میخا ر نزد صحابه محت درخت رضوان بدین
ای، رضـایتمندی   نشسته و با صحابه بیعت کرده بودند و خداوند نیز در آنجا با فرستادن آیه

در روایت فوق، مؤید ایـن  6«که رحمتی از خدا بود» و قید   5خود را از مؤمنان نشان داده بود
در زیر آن  خدا س رسولبودن  این درخت هرچه که باشد )جلو ادعاست. دلیل  مقدس

 «اثـر»الذکر در زمـان تجمـع آن حضـرت و صـحابه( یقینـًا بـه آن درخـت،  یا نزول آی  فوق
 حال، در نظر  صحابه متبرک است. این شود؛ با ا الق نمی

وارد « انحصـار جـواز تبـرک از آثـار پیـامبر»همینین اشکال دیگری که به نظریـ  
جب بود کـه هنگـام تبـرک صـحابه از ایشـان، است، این مطلب است که بر آن حضرت وا

 .ولی چنین نهیی وارد نشده است ؛کننداز غیر  آثار، نهی  آنان جویی   بدان تصریح و از تبرک
حسـاب  جسـتند کـه اثـر بـه بدین ترتیب مالحظه شد صـحابه در چیزهـایی تبـرک می

                                                 
1 .،َش َع َغدًا  َو ال َتُقوَلنَّ ل  ٌل ال  ، فاع  نِّ ه ٍء إ  ْن یشاَء اللَّ

َ
الَّ أ  . إ 

 ؛419، ص3، جالق ایع عم دةعینـی، محمـود بـن احمـد، : نـک ؛84، ص2، جإیشاد السایعقسطالنی، احمد بن محمد، . 2
 .616، ص1، جالبایع؛ شرح صحیح البخایع فتححجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن

 .6533، ح636، کتاب الحج، صصحیح البخایعاسماعیل،  . بلاری، محمد بن 3

 .8352، ح752. همان، کتاب الجهاد و السیر، ص4

ْا یبایُعوَنَع تَ : 62. سورۀ فتح، آی  5 نیَن إ  ُه َعن  اْلُمْؤم  ، اللَّ َجَرةَلَقْد َرض   .ْحَت الشَّ

 .. کانت رحمة من الله6
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 .گیرد ار میخدشه قر  مورد« خدا انحصار جواز تبرک در آثار رسول»و عقیدۀ  آمدند نمی

 . اختصاص تبرک به زمان حیات رسول خدا4
 گوید: زمی، از علمای معاصر وهابی، میحا

بلشـد؛ ولـی  قطعًا دارای تبرک است و بدن مطهرشان شـفا می آثار رسول خدا
این اثر فقط ملصوص به زمان حیات ایشان اسـت و تبـرک بعـد از وفـات ایشـان، 

ه اسـت کـه آنـان پـس از رحلـت ایشـان، مشروعیت ندارد؛ چون از صحابه نقل شد
  1هید تبرکی از قبر ایشان، و  لب امور دنیوی نداشتند.

 بخاری کتاب صحی ، با تطبیق نظریۀ انحصار تبرک به زمان حیات پیامبر

حازمی بر این عقیده است که تبرک، فقط در زمان حیات آن حضرت جـایز اسـت و بعـد از 
روایاتی  بخای  صحیحکه در  حالی در؛ سته استرحلت ایشان، کسی از صحابه تبرک نج

جسـتند؛  نیـز از آثـار ایشـان تبـرک می خـدا رسول وفاتوجود دارد که صحابه پس از 
و  3سیرین جویی  ابن تبرکو  2قدح شکسته،انس و ابو لحه به جستن   جمله روایت  تبرک از

خدا عثمان بن عبدالله به موی رسول
کـه  -شـدند که در بح  بدعت و شرک اکر- 4

 بعد از رحلت آن حضرت صراحت دارد. در تبرک صحابه به آثار پیامبر

 نتیجه

آیـد کـه  دسـت می دربارۀ جواز تبرک، بـه بخای  صحیحاز تطبیق آرای وهابیان با روایات 
خوانی ندارد. برخـی از آنهـا تبـرک را  هم بخای  صحیحنظر آنان در تحریم تبرک، با کتاب 

دسـت آمـد  د؛ ولی با دقت در قلمرو  حجیت فعل صحابه چنین بـهان شرک و بدعت دانسته
انجـام دهنـد و در  که تبرکاتی حجیت دارد که آنها مستقاًل و بدون الگوگیری از پیامبر

ــود. در  ــرای آن یافــت نش ــالفی ب ــز مل ــن نی ــاتی از این بخ  ای  ص  حیحدی ــز روای ــه  نی گون
اند که تبـرک از مـو یـا  یز ادعا کردهها احصا شده است. برخی دیگر از وهابیان ن جویی تبرک

                                                 
 .3، ص86، جشرح کتاب التوحید. حازمی، احمد، 1

 .5772، ح738، کتاب األشربة، صصحیح البخایعاسماعیل،   . بلاری، محمد بن2

 .635، ح76. همان، کتاب الوضوء، ص3

 .5237، ح363. همان، کتاب اللباس، ص4
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باره نیز ضمن تأکید بر اینکه برای جلـوگیری از غلـو و  دراینآنان ماندۀ آب، غلو است.  باقی
کـه حجیـت آن -افرا ، باید در تعیین حدود  مفاهیم، به منابع دینی از جمله فعل صـحابه 

جــویی  آنهــا بــه  تبرکعنوان شــاهدمثال، مــواردی از  مراجعــه شــود و بــه -قـباًل اثبــات شــد
اکر شد. گروه دیگری نیز بر این عقیده بودنـد کـه  دهان یا موی پیامبر وضو، آب آب

است و غیر از آن حرام است؛ که ضمن بررسی  دقیق  جواز تبرک منحصر در آثار پیامبر
اند  آورده شد که اشیائی مورد تبرک قرار گرفته بخای  صحیح، مواردی از «اثر»لغوی کلم  

بنابراین، ادل  وهابیان در تحریم تبرک، بـا  ؛شد شمرده نمی شرعًا و عرفًا، اثر  پیامبر که
 مطابقت ندارد. بخای  صحیحکتاب 
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