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«زيارت» در لغت به معناي «قصد» اس��ت و در موردي به كار مي رود كه فردي از نقطهاي به
نقطة ديگر ،براي ديدار شخصي يا مكاني برود و هدفش از اين كار تعظيم و تكريم آن فرد يا آن
مكان باشد 1.گاهي نيز زيارت به جملهها و عباراتي گفته ميشود كه انسان با آنها ،با فرد سخن
ميگويد و اين اصطالحي غير از اصطالح لغوي است.

اسالم و فطرت

اس�لام ،آييني اس��ت فطري و دستورهاي آن با آفرينش انس��ان هماهنگ و همسو است؛ اين
آيين ،از هر نوع تش��ري ِع خالف فطرت پيراس��ته است .قرآن مجيد بر اين اصل تصريح ميكند و
مي فرمايد:
َّاس َعَليها ال َتبْ َ َ
لْلق اهللِ ذِل َ
{َفأَِق ْم َو ْجه َ
ك ِّ
َك ِل ِّ
ين
ين َحنيفاً ِف ْط َر َت اهللِ َّال 
الد ُ
يت َف َط َر الن َ
ديل خِ ِ
لد ِ
2
يم َو ِ َ ْ
ن) .
َّاس ال ي ْعَل ُمو 
اْل َق ُ
لك َّن أكثَ َر الن ِ
مث ً
ال انسان همواره عدل و داد را دوست دارد و از ظلم و ستم بيزار است و به زندگي اجتماعي
عالقهمند و از زندگي در بيغولهها گريزان و. ...
اكن��ون به بحث در مورد ديدار و زيارت انس��انهای محبوب در آرامگاههايش��ان پرداخته و
نظرية اسالم را در اين زمينه بررسي ميكنيم:
عالقه به درگذشتگان فطري است

هر انس��ان س��المي به پدر ،مادر ،فرزندان ،بستگان و دوس��تان خود عالقهمند است و گاهي
هستي خود را فداي آنها ميكند و پس از درگذشت ايشان ،به ياد آنها است و در خانة دل ،مهر
و محبت آنان را پرورش ميدهد و از همين رو است که آثار و يادگارهاي آنها را حفظ ميكند
و پس از خاكسپاري ،همواره مهر خود را در كنار قبر آنان به نمايش ميگذارد تا رابطهاش با اين
از دس��ت رفتگان قطع نشود و آرامگاه آنان به صورتي خاص محفوظ بماند .بنابراين ،جلوگيري
از زيارت قبور افرا ِد مورد عالقه ،امري اس��ت ناس��ازگار با فطرت و گامي اس��ت در مخالفت با
خواس��تههاي انسان .از اين رو ،ش��رع مقدس به زيارت قبور فرمان داده و آثاري بر آن بيان شده
است.
آثار تربيتي زيارت قبور
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ش��ك نيس��ت كه انسان موجودي اس��ت با حرص و ولع و دوس��تار مال و جاه؛ ولي در عين
حال عواملي در زندگی او هس��ت كه اين خواس��ته را تعديل ميكند و به اين غريزه سر و سامان
ميبخشد و كاري ميكند كه تالشش براي زندگي و گردآوري اموال و ثروت در مسير سعادت
باشد نه در مسير گردآوري اموال.
يك��ي از عوامل تعديل كنندة اين درخواس��ت ،رفتن به وادي خاموش��ان اس��ت كه در آن،
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بزرگان و قدرتمندان و ثروتمندا ِن جهان با لباس��ي سفيد و همشكل آرميدهاند و چيزي جز كفن
همراه خود نبردهاند .همين ديدار س��بب ميشود كه انس��ان ،از حرص و آز خويش بكاهد و دل
به دنيا نبندد.
در رواياتيك��ه از پيامبر خدا 9نقل ش��ده ،بهاين نكته تصريحگرديده اس��ت .آنحضرت
ميفرمايند:
ُ
ور .أَ َ
ُ
ال َفزُوُروها َفإَِّنهَا ُت ِر ُّق اْل َقْل َب َو ُت ْد ِم ُع اْل َع َ
«كن ُ
آلخ َرةَ».
ني َو ُت َذ ِّكُر اْ ِ
َن ِزَيا َرةِ اْلُقُب ِ
ْت َنهَيتُك ْم ع ِ
و در حديث ديگر فرمودند:

3

آلخ َرةَ».
«ُزوُروا اْلُقُبو َر َفإَِّنهَا ُت َذ ِّكُر اْ ِ
بةٌ»؛ «قبور را زيارت
ا ّم س��لمه ميگوي��د :پيامبر 9فرمودندُ« :زوُروا الُقُبو َر َفإِ َّن َل ُك�� ْم ِفيهَا ِعرَْ
كنيد؛ زيرا براي شما در آن آموزندگی و عبرت است».
4

زيارت قبور عالمان

آنچه گفته ش��د ،مربوط به زيارت قبور مردم عادي اس��ت كه كمترين فايدة آن ،يادآوري
مرگ و روز رس��تاخيز اس��ت ،ولي زيارت تربت عالمان ،اثر ديگري دارد؛ زيرا عالوه بر اين كه
از شخص آنان تجليل مي شود ،نوعي ترويج از علم و دانش به شمار ميرود و سبب ميشود كه
نس��ل ج��وان ،به خاطر احتراميكه عالمان ـ در زندگي و پ��س از مرگ ـ دارند ،به علم گرايش
پيدا كنند و در شمار آنان درآيند.

آثار سازندة زیارت از دیدگاه قرآن و سنت
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زيارت تربت شهيدان

زيارت تربت شهيدان كه با خون سرخ خويش از شرف و ع ّزت ملّتي دفاع كردهاند مفهومي
فراتر از زيارت قبور افراد عادي دارد .حضور در كنار مرقد آنان نوعي بستن پيمان با ايشان است
كه راه آنها را ادامه خواهند داد .براي روشن شدن مطلب ،مثالي را مطرح ميكنيم:
زائر خانة خدا در طواف« ،حجراألس��ود» را اس��تالم ميكند .هدف از دست گذاردن بر اين
س��نگ سياه چيست؟ هدف ،نوعي پيمان بستن با ابراهيم خليل 7است كه پيوسته در راه آرمان
او ،سعي و كوشش كند و چون دست زائر به قهرمان توحيد نميرسد ،دست بر چيزي مي گذارد
كه بازمانده از اوست.

در احاديث وارد شده كه زائر خانة خدا به هنگام استالم حجر بگويد:
«أمانيت أَدَّيتُها و ِميثَاِقي َت َعا َه ْدُتُه ِلت ْ
َش ُه َد لي ِباملُ َواَفاة».

«امانتيكه بر ذ ّمهام بود ادا كردم و بيعت خود را تجديد نمودم تا به اداي آن گواهي دهي».

از اين بيان روش��ن ميش��ود كه چرا اسالم دس��تور ميدهد به زيارت شهيدان ا ُ ُحد و كربال و
ديگر شهدا بشتابيم؛ زيرا حضور در كنار تربت آنان و يا دست گذاردن بر ضريح و قبرشان نوعي
بستن پيمان با روح و هدف آنان است كه زائر راه آنان را تداوم خواهد بخشيد.
پس زيارت قبر شهيد ،گذشته از تكريم و احترام او ،پاسداري از آرمانهاي اوست.
حضور در حرم پيامبر9

حضور يافتن در حرم حضرت رس��ول ، 9گذش��ته از اينكه قدرشناس��ي از جانفشانيها و
فداكاريهاي اوست ،بيعت با آن حضرت و نشان پايداري بر آرمانهاي او نيز هست .اين مطلب
از امام هشتم 7وارد شده که فرمود:
«إ َّن ِل ُك ِّل إ َمام َع ْهداً ف ُعن َ
5
ور ِهم».
ُق أ ْوِليَاِئِه َو ِشي َعتِِه َو إِ َّن ِم ْن تمََ ِام اْل َوَفاِء ِباْل َع ْه ِد ِزَيا َرةَ ُقُب ِ
ِ
يِ ِ
ِ ٍ
«هر امامي به گردن دوستان و شيعيان خويش پيماني دارد و زيارت قبور پيشوايان ،بخشي
از عمل به اين پيمان است».
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گويي زائر در زيارت ،با پيشواي خويش پيمان ميبندد كه جز راه آنان نپيمايد و از راه و رسم
ديگري پيروي نكند و با رهبر خويش اينگونه گفت وگو ميكند:
«اي پيامبرخ��دا ،اگ��ر انصار در «عقبة دوم» با تو بيعت كردند تا از حريم رس��الت دفاع كنند
و يا گروهي از مهاجر و انصار در «حديبيه» با تو دس��ت بيعت دادند که به حمايت از دين خدا
بپردازن��د ،م��ن نيز اي ش��فيع امّت ،با حضور در حرم ت��و و تماس با تربت پاك ت��و ،با تو پيمان
می بندم كه پاسدار آرمانهاي تو باشم .گرد شرك و گناه نگردم و از تو ميخواهم كه برايم از
درگاه الهي طلب آمرزش كني.
اگر گردشگران عالم براي ديدار آثار باستاني و مناظر زيبا ،رنج سفر بر خود هموار مي كنند؛
من با دويدن در بيابان و خفتن در كنار خار مغيالن ،خواهان زيارت مرقد تو هس��تم .از آنجا كه
دستم به تو نميرسد ،تربت تو را ميبويم و ميبوسم.
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طلب آمرزش از پيامبر خدا9

در قرآن مجيد به گنهكاران دستور داده شده که به حضور پيامبر 9برسند و از او درخواست
آم��رزش كنند و پيامبر خدا 9هم در حق آنان دعا نمايند .در اين صورت خداوند گناهان آنان
را مي بخشد:
الر ُس ُ
ول َل َو َج ُدوا اهللَ َت َّواباً
( َو َل ْو أََّن ُه ْم إِْذ َظَل ُموا أَْنُف َس ُ
اس��تَ ْغ َف ُروا اهللَ َو ْ
��ه ْم جاُؤ َك َف ْ
اس��تَ ْغ َف َر هَُل ُم َّ
6
َرحيما).

«اگ��ر آنان كه بر خويش س��تم كردهاند نزد تو ميآمدند و از خدا آمرزش ميخواس��تند و
پيامبر نيز براي آنان آمرزش ميخواست ،خدا را توبه پذير و مهربان مييافتند».

اين آيه هر چند در آغاز نظر ،مربوط به دوران حيات پيامبر 9است ،ولي با توجه به اين كه
پيامب ِر شهيدان بهتر از شهيدان ،زنده است و پيام هاي زائران را مي شنود و پاسخ درود فرستندگان
را نيز ميگويد؛ ميتواند براي زائران مرقد خويش طلب مغفرت كند.
شگفتا! همين آيه ،هم اكنون كه مرقد پيامبر خدا 9در اختيار افراد بي مهر و يا كم مهر قرار
گرفته ،باالي مرقد او نوشته شده است.
زيارت قبور و سنّت پيامبر9

نه تنها پيامبر 9بهطور ش��فاهي ،ياران را به زيارت قب��ور ميخواند ،بلكه خود نيز به زيارت
آنان ميرفت .مُس��لِم در صحيح خود نقل ميكند :عايش��ه ـ همسر پيامبر 9ـ ميگويد :پيامبر در

آثار سازندة زیارت از دیدگاه قرآن و سنت

شماره  - 65پاییز 1387

154

آخرين بخش ش��ب ،خانه را به قصد زيارت بقيع ترك ميكرد وآنگاه وارد اين سرزمين ميشد
و با آرميدگان در دل خاك اينگونه سخن ميگفت:
ُ
الُم َعَل ُ
اهلل ب ُك ْم َ
«الس َ
ُ
ال ِحُقو َن َّ
ني َوأََت ُاك ْم َما ُتوع ُ
يك ْم دَا َر َق ْوم ُم ْؤ ِمنِ َ
ُم
الله َّ
َّ
َدو َن َغ ًدا ُم َؤ َّجلو َن َوإَِّنا إِ ْن َشاَء ِ
ٍ
َْ َ 7
َ
ْل َب ِقيع الغ ْرق ِد».
ا ْغفر أله
ِْ ِ ِ

«درود بر ش��ما اي س��اكنان خانة افراد با ايمان! آنچه كه به وقوع آن در آينده وعده داده
ميش��ديد ،سراغ شما آمد (و شما ميان مرگ و روز رس��تاخيز به سر مي بريد ).ما نيز به
شما خواهيم پيوست .پروردگارا! اهل بقيع غرقد را بيامرز!»
نه تنها خود پيامبر9

را اينگونه زيارت كند:

به زيارت آنها ميشتافت ،حتي همسرش را نيز آموزش داد كه آنها

همسر پيامبر 9و نيز دخت گرامي آن حضرت ،فاطمة زهرا3

ب�ه زيارت قبور ميرفتن�د و هيچ کس بر آنان ايراد نميگرفت،
ولي اكنون باب زيارت قبور بقيع به روي زنان بسته است .اين
نوعی تناقض ميان س� ّنت صحابه و رفتار دس�تگاههاي ديني
برخ�ي كشورهاس�ت .آيا حكم خ�دا در ق�رن چهاردهم دگرگون
ش�ده است؟ چرا بايد زنان از آثار سازندة زيارت قبور ،آن هم
زيارت شهيدان و اوليا محروم باشند؟!

َّ َ َ َ
ني َوي ْر َح ُم ُ
ْل ِّ
اهلل المُْ ْستَ ْق ِد ِم َ
ني َوالمُْ ْسِل ِم َ
يار ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
ين
ني ِمنَّا َوالمُْ ْستَأْ ِخ ِر َ
الد ِ
«السالُم َعلي أه ِ
ُ ُ َ َ ُ َ 8
َوإَِّنا إِ ْن َشاَء اهلل ِبك ْم لال ِحقون».

«درود بر س��اكنان مؤمن و مسلمان اين س��رزمين! خداوند همة مؤمنان را؛ چه
آنها كه درگذشتهاند و چه آنها كه خواهند مرد ،رحمت كند .ما نيز به خواست
خدا به شما خواهيم پيوست».
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همس��ر پيامبر 9و نيز دخت گرامي آن حضرت ،فاطمة زهرا 3به زيارت قبور ميرفتند و
هيچ کس بر آنان ايراد نميگرفت ،ولي اكنون باب زيارت قبور بقيع به روي زنان بسته است .اين
نوعی تناقض ميان س��ن ّت صحابه و رفتار دستگاههاي ديني برخي كشورهاست .آيا حكم خدا در
قرن چهاردهم دگرگون ش��ده اس��ت؟ چرا بايد زنان از آثار سازندة زيارت قبور ،آن هم زيارت
شهيدان و اوليا محروم باشند؟!
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زيارت مرقد پيامبر 9در احاديث

تقي الدين سبكي شافعي (م  )756از فقيهان چيره دستي است كه عقايد ابن تيميه را در مورد
عدم اس��تحباب زيارت قبر پيامبر 9نقد كرده و كتابي به نام «ش��فاء ال ِّسقام في زيارة خَ ي ِر األنام»
نوشته است.
وي در اي��ن كت��اب احاديثي را ك��ه محدّثان دربارة زي��ارت قبر پيامبر 9نق��ل كردهاند،
گردآورده اس��ت كه ميتواند مس��أله را به ح ّد تواتر برس��اند .حتي مفتي سابق عربستان سعودي
ـ عبدالعزيز بن بازـ به اين جماعت پيوس��ته و با صراحت ،به اس��تحباب زيارت قبر پيامبر 9فتوا
9
داده است.
اکنون در اينجا تنها به نقل چند روايت مي پردازيم:
عبداهلل بن عمر از پيامبر 9نقل مي كند:
َ
ت َلُه َش َفاعَتيِ».
بي َو َجبَ ْ
« َم ْن َزا َر قرِْ

10

«هر كس قبر مرا زيارت كند شفاعتم بر او حتمی است».

امام محمد باقر 7از پيامبر نقل ميكند:
« َم ْن زا َرني َحياً و َميتاً ُكن ُ
ْت َلُه َشفيعاً يوَم القيامِة».

11

«هركس در دوران حیاتم و بعد مرگم زيارتم كند ،در روز قیامت شفیعش خواهم بود».

اميرمؤمنان 7مي فرمايد:
آثار سازندة زیارت از دیدگاه قرآن و سنت
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َ
يت اهللِ َفإ َّن َتر َكُه َج َفاٌء َو ب َذِل َ ُ
َ
ور
ول اهللَ 9ح َّج ُك ْم إَِذا َخ َر ْجُت ْم إَِلي َب ِ
«أمِتُّوا ِب َر ُس ِ
ِ ْ
ك أ ِم ْرمُتْ َو أمِتُّوا ِباْلُقُب ِ
ِ
12
َّال أَْل َز َم ُك ُم ُ
َز َو َج َّل َح َّقهَا».
اهلل ع َّ
تيِ

«زمان��ي كه آهنگ زيارت خانة خدا كرديد ،حج خ��ود را با زيارت مرقد پيامبر 9به پايان
رسانيد؛ زيرا ترك زيارت مرقدِ او ،جفا بر آن حضرت است و شما به اين كار مأمور شدهايد
و نيز با زيارت قبوري كه به زيارت آنها ملزم شدهايد ،حج خود را به پايان رسانيد».

روي اين اساس ،همة مسلمانان جهان ،در ايام حج ،برنامة سفر خود را طوري تنظيم مي كنند
كه يا در رفتن و يا به هنگام برگشتن ،به زيارت مرقد پيامبر 9موفق شوند .چه بسا راه دوري را
بر ميگزينند تا به اين هدف جامة عمل بپوشانند.

شدُّ ال ِّر َح ُ
تفسير حديث « الَ ُت َ
ال»...

در اين جا ممكن اس��ت س��ؤالي مطرح ش��ود كه اين روايات ،زيارت پيامبر 9را مستحب
مي ش��مارد اما دربارة س��فر براي زيارت او س��خن نميگويد ،بلكه ميتوان گفت كه سفر طبق
روايت ابوهريره ،براي زيارت مرقد او جايز نيست؛ زيرا وي از پيامبر 9نقل ميكند:
ال َرام َو َم ْسج ِد َ
َذا َو َم ْسج ِد حْ َ
اج َد َ :م ْسج َِدى ه َ
«ال ُت َش ُّد ِّ ُ
ال إىَل َث َ
َ
األْق َصى ».
الَثِة َم َس ِ
الر َحال إِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

13

«سفر جز به سوي سه مسجد انجام نميگيرد :اين مسجد من ،مسجدالحرام و مسجداألقصي».

ولي پاس��خ اين پرسش روشن اس��ت :موضوع در حديث پيامبر« 9ش ّد رحال» (و سفر) به
مس��اجد اس��ت نه س��فر به غير آنها؛ مث ً
ال زيارت قبور ،زيارت والدين ،س��فر براي تجارت و يا
تحصيل علم.
علت اينكه فقط براي اين س��ه مسجد «ش ّد رحال» ميشود ،اين است كه غير اين سه مسجد،
در همهجا ثواب يكساني دارد؛ مث ً
ال آن كس كه در تهران است شايسته نيست براي درك ثواب
مس��جد جامع به شهر ديگر برود؛ زيرا ثواب مسجد جامع مث ً
ال تهران و سمنان يكسان است و اين
ارتباطي به زيارت قبور ندارد.
زيارت مساجد سبعه
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از نگاهی دیگر

زائران مدينة منوره به زيارت «مس��اجد س��بعه» ميروند و اگر مس��جد «ر ّد شمس»« ،بالل» و
«االجابه» را بر آنها بيفزاييم ،ش��مار مس��اجد به ده ميرس��د .اگر زائران خانة خدا به زيارت اين
مساجد ميروند ،نه بهخاطر آن استكه در آنجا با گزاردن نماز اجر بيشتري ببرند ،بلكه هدف،
ياد و تجديد خاطرة مسلمانان صدر اسالم است كه در سختترين وضعيت (دوران جنگ احزاب
يا خندق) برخي از اين مس��اجد را ساختند و در آنها نماز گزاردند .حضور در اين مراكز ،بستن
تبرك جس��تن از اين
پيمان با ش��هيدان آن راه اس��ت .در اينجا هدف ديگري نيز هس��ت و آنّ ،
مساجد است كه خون شهيدان راه توحيد با آنها عجين ميباشد.
در پايان ،آيهاي را يادآور ميش��ويم كه به صورت آش��كار دس��تور ميدهد به زيارت قبور
14
ْه ْم َ َ ً َ
َ َ
بهِ}.
مؤمنان بشتابيمَ { :و ال ُت َص ِّل عَل ى أَ َح ٍد ِمن ُ
مات أَبدا َو ال َتُق ْم عَل ى قرِْ
در اين آيه ،پيامبر 9در بارة مشركان ،از دو چيز نهي شده است:
الف) بر هيچ يك از مردگان آنان نماز نگزار!
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ب) در كنار قبر آنها براي دعا توقف نكن!
بخش دو ِم آيه براي ما اهميت ويژهاي دارد و آن اينكه آيا مقصود از ايس��تادن در كنار قبر،
مفسران معناي دوم را تأييد ميكنند
تنها توقف در هنگام دفن اس��ت يا مفهومي گستردهتر دارد؟ ّ
كه به اختصار ،كالم برخي از آنان را يادآور ميشويم:
بيضاوي ميگويد:
َ
َ
«ال َت ِق ْ
بهِ ِل َّ
لدْف ِن أَ ْو الزِّيا َرةِ»15؛ «بر س��ر قبر منافقان ،خواه براي دفن و خواه براي
ف ِعنْ َد قرِْ

ت توقف نكن».
زيار 

همين نظريه را جالل الدين س��يوطي و عارف بورسي و آلوسي بغدادي آوردهاند .در
اين صورت معنا چنين خواهد بود« :بر سر قبر هيچ يك از منافقان ،در هيچ زماني توقف نكن».
و مفهوم آيه اين اس��ت كه توقف بر قبر مؤمنان جايز و بلكه شايس��ته است ،خواه براي دفن و
خواه براي غير آن .بنابر اين ،هر مسلما ِن با ايماني ميتواند از اين فيض بهرهمند باشد كه پيامبر9
در كنار قبر او توقف و براي او دعا كند ،به جز منافقان كه از اين فيض بي بهرهاند.
16

حفظ آثار صالحان در ساية زيارت قبور

17

18

آث��ار س��ازندة زيارت قبور ،بهوي��ژه زيارت قبور عالمان و ش��هيدان و اولي��اي الهي و پيامبر
گرامي 9در گرو حفظ قبور آنان اس��ت .زيارت ،سبب بازسازي اين قبور و صيانت آنهاست و
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متبركه قطع كند؛ با گذشت زمان ،اين
روش��ن است اگر امت اس�لامي پيوند خود را با اين مراقد ّ
مراكز به دس��ت فراموشي سپرده ميش��وند و اثري از آنها باقي نميماند و در نتيجه دو خسارت
بزرگ متوجه امت اسالمي ميشود:
 .1آثار سازندهاي كه در زيارت اين مراكز بوده ،از دست ميرود.
 .2مسائل صدر اسالم و سيره و تاريخ اولياي دين به تدريج فراموش ميشود و نسلهاي آينده
با ديدة شك و ترديد به اصل حادثه مي نگرند؛ زيرا زيارت قبور آنها ماية تجديد خاطرهها بود
و در صورت تحريم اين اعمال ،با گذش��ت زمان به دس��ت فراموشي س��پرده شده و نوشتهها نيز
جايگزين مشاهدهها نميشود و كم كم ديگر مسائل مربوط به اسالم نيز به همين سرنوشت دچار
ميش��ود و شك و ترديد نسبت به خود آيين پيامبر خاتم و شخص شخيص او و برنامههايش راه
پيدا كرده و با گذش��ت زمان كم رنگ ميشود؛ همچنانكه جريان دربارة حضرت مسيح 7از
اين قرار است.
از خود حضرت مس��يح و ياران او و كتابش اثر ملموس��ي بر جاي نمانده و نسل حاضر كه با
محسوس��ات سر و كار دارد ،نس��بت به اصل وجود مس��يح و آيين او ،با ديدة ترديد مي نگرد و
چه بس��ا احتمال ميدهد كه اين آيين ،س��اخته و پرداختة مورخان و داستانسرايان باشد .چنانكه
سرگذشت ليلي و مجنون و شيرين و فرهاد به همين سرنوشت مبتال شده است.
به خاطر اين آرمان اس��ت كه قرآن مجيد دستور ميدهد خانههايي كه در آنجا صبح گاهان
و عصرگاهان ،تسبيح خدا گفته ميشود مورد احترام و بزرگداشت قرار گيرد:
يوت أَِذ َن ُ
يسبِّ ُح َلُه فيها باْل ُغ ُد ِّو َو اآلصا ل ٭ ِر ٌ
اهلل أَ ْن ُت ْرَف َع َو ي ْذ َك َر فيهَا مُْ
جال
{يف ُب ٍ
اسُه َ
ِ
الصالةِ َو إيتاِء الزَّكاةِ خياُفو َن ي ْوماً َتتَ َقَّل ُب
ال ُتْلهيهم تارةٌ و ال بيع عَن ذ ْكر اهلل و إ
قام َّ
ِ ْ جِ َ َ َ ٌ ِ ِ َ ِ ِ ِ ْ 19
وب َو َ
األْبصار}.
فيِه اْلُقُل ُ
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بنابراين ،مقصود از «بيوت» ،مس��اجد نيستند؛ زيرا مس��اجد غير از بيوت است و در قرآن هم
«بيت اهلل الحرام» غير از «مس��جدالحرام» است .بيت سقف الزم دارد تا ساكنان را از سرما و گرما

از نگاهی دیگر

«(اي��ن چراغ پرفروغ) در خانههايي قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ،ديوارهاي
آنرا باال برند (تا از دس��تبرد شياطين وهوس��بازان در امان باشد)؛ خانههايي
كه نام خدا در آنها برده ميش��ود و صبح وش��ام درآنها تسبيح او ميگويند.
مرداني كه خريد و فروش و بازرگاني ،آنان را از ياد خدا و برپاداش��تن نماز و
اداي زكات غافل نميكند .آنها از روزي ميترس��ند كه در آن ،دلها و چشمها
زير و زبر ميشوند».

159
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حفظ كند در حالي كه در مس��جد ،پوش��ش
و سقف شرط نيس��ت و احياناً در مناطقي باز
بودن سقف مستحب است.
در اين صورت ،خانهه��اي اولياي الهي؛
مانند خان��ة علي 7و فرزن��دان او ،كه معبد
ش��ب و روز آنها ب��وده ،بايد حفظ ش��ود و
مورد احترام قرار گيرد .اتفاقاً حرم عسكريين
كه از روي كينه توزي ويران ش��د ،معبد ائمه
بوده و پيوسته در آنجا نماز گزارده و تسبيح
گفتهاند.
سيوطي مينويسد :وقتي اين آيه نازل شد
و پيامب��ر 9آن را در مس��جد ت�لاوت كرد،
مردي برخاس��ت و از پيامبر خدا 9پرس��يد:
در اينج��ا مقص��ود از بي��وت ،ک��دام خانهها
اس��ت؟ پيامبر 9فرمود :خانههاي پيامبران.
ابوبك��ر در حاليكه به خانة علي و فاطمه:
اش��اره ميكرد پرس��يد :آيا اين ه��م از همان
خانههاست؟ پيامبر 9فرمود :از برترين آنها
20
است.
اميد است همة مس��لمانان ،در حفظ آثار
اس�لامي و يادگاره��اي پ��اكان و ني��اكان و
هرچه كه به حفظ ارزشهاي اسالمي كمك
ميكند ،موفق باشند!

پینوشتها:
 .1مصباح المنير ،ص 354
 .2لقمان 30 :
 .3كنز ال ُع ّمال ،ج ،15حديث 42555
 .4صحيح مسلم ،ج ،2ص671
 .5وس��ائل الش��يعه ،ج  ،10باب  ،44از ابواب مزار،
حديث 2
 .6نساء 64 :
 .7صحيح مسلم ،ج ،3ص ،63كتاب جنائز.
 . 8همان ،ص 64
 .9جري��دة الجزي��ره ،تاريخ  24ذى القعده ،س��ال
 ،1411شماره 6826
 .10سنن دارقطنى ،ج  ،2ص  ،78باب المواقيت.
 .11قرب االسناد3 ،
 .12خصال صدوق ،ج  ،2ص 406
 .13صحي��ح مس��لم ،ج  ،4ص  ،126باب ال تش�� ّد
الرحال.
ّ
 .14توبه 74 :
 .15تفسير بيضاوى ،ج416 ،1
 .16تفسير جاللين ،توبه 84:
 .17روح البيان ،ج  ،3ص 378
 .18روح المعاني ،ج  ،10ص 155
 .19نور 36 - 37 :
 .20الدّر المنثور ،در تفسير آية ياد شده.

