
درآمد
»تبّرک«1 در اصطالح به معنای درخواس��ت فزونی، خیر و س��عادت اس��ت که این مفاهیم در 
معنای برکت نهفته اس��ت.2 حصول نعمت، زوال نقمت و کم��ال رحمت نیز در تبرک اراده 
می  شود.3 تبرک جویی انسان از آن روست که می خواهد به واسطة آثار برکت  بخش، از فیض 
و قدرت الهی بهره  مند شود. این برکت  جویی، گاه به طور مستقیم از خداوند صورت می گیرد 
و گاه با اسبابی چون انبیا، اوصیا و اولیای الهی به انجام می رسد. برکت  جویی به آثار منسوب 

به آنها نیز در تبرک، ساری و شایع است.4 

احمد نبوی
نقدی بر منتقدان تبرک
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تبرک ریش��ه در صدر اس��الم دارد و تمام مسلمانان با 
همه گرایش های مذهب��ی و فرقه  ای، آن را پذیرفته اند. در 
میان س��ایر ادیان ابراهیمی نیز می توان نمونه   هایی از تبرک 
و تبرک جویی را یافت که برجس��ته  ترین آن در دین یهود 

و مسیحیت وجود دارد.5  
تب��رک به معنای مصطلح و جاری آن، به آیات قرآن، 
روایات، سنت پیامبر  و ائمه اطهار: مستند است. 6 فرای 
باور و رفتار بزرگان شیعه درباره تبرک، پیشوایان و عالمان 
سنی نیز  به آثار منسوب به خداوند یا انبیا، اوصیا و اولیای 
الهی تبرک می جس��تند. برکت  جویی، به آثار منس��وب به 
آنها نیز س��اری و ش��ایع بوده و هس��ت7 . البته در برابر این 
همداستانی و اتفاق مسلمانان بر تبرک، جریان سلفی وابسته 
ب��ه ابن تیمیه )م 728 ق( تنه��ا تبرک به پیامبر9 و آثار او 
را در دوران حیات ایش��ان مجاز شمرده و برکت   جویی از 
ضریح و در و دیوار مس��جدالنبی یا مسجدالحرام و کعبه و 
برخی از اماکن و بقاع مقدسه  را شرک و بدعت شمردند.8 
در این نوشتار مهم ترین نقدهای مخالفان تبرک بررسی و 

پاسخ داده خواهد شد.

نقد سلفیان بر تبرک
س��لفیان تبرک رایج میان مس��لمانان را ش��رک و بدعت 
می ش��مارند. ابن  تیمی��ه تب��رک ب��ه ضری��ح و در و دیوار 
مس��جدالنبی و مسجدالحرام و س��ایر اماکن مقدسه را نهی 
می کند.9 او معتقد اس��ت که پیشوایان مذهب اتفاق دارند 
که دس��ت کشیدن و بوس��یدن قبر پیامبر9 جایز نیست و 
این نکته به دلیل حفاظت از اصل توحید اس��ت؛ زیرا یکی 

جریان س��لفی وابس��ته به 
ابن تیمی��ه )م 728 ق( تنها 
تب��رک به پیامبر9 و آثار او 
را در دوران حی��ات ایش��ان 
برکت   جویی  و  مجاز ش��مرده 
دی��وار  و  در  و  ضری��ح  از 
مسجدالنبی یا مسجدالحرام 
و کعب��ه و برخ��ی از اماکن و 
بق��اع مقدس��ه  را ش��رک و 

بدعت شمردند.
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از اصول ش��رک، عبادت قبور اس��ت.10 به باور وهابیان پی��رو ابن  تیمیه، تبرک به معنای طلب 
برکت اس��ت و آن به معنای ثب��ات خیر و طلب خیر و زیادتی اس��ت و هیچ مخلوقی قدرت 
بخشش، برکت، ایجاد و ابقا و تثبیت ندارد. لذا تبرک به اماکن و آثار و اشخاص � از زندگان 

و مردگان � جایز نیست؛ زیرا شرک است.11
ابن  تیمی��ه همچنی��ن بر بدعت بودن تب��رک اصرار دارد و اس��تالم دو رکنی که در طرف 
حجراالسود قرار گرفته  اند، دیوارهای کعبه، مقام ابراهیم، صخره بیت  المقدس و قبر هیچ یک 
از انبیا و صالحان را درست نمي داند و آن کار را بدعت می شمرد.12 پیروان سلفی او نیز تبرک 
به آثاری چون پارچه کعبه و مس��ح آن، در و دیوار مس��جدالحرام و حرم پیامبر9 یا ضریح 
حضرت، محراب و منبر و دیوار را بدعت شمرده اند و معتقدند که باید از آن پرهیز کرد؛ زیرا 
عبادات توقیفی است و باید بر اساس آنچه که شرع مقرر داشته، انجام پذیرد؛ از این رو فقط 
باید حجراالسود را بوسید و استالم کرد یا رکن یمانی را استالم کرد. ازاین رو بوسیدن کعبه 
و برخی از ارکان آن یا مکان  های دیگر مشروع نیست؛ چون پیامبر9 این کار را انجام نداده 
و بدان نیز راهنمایی نکرده است. همچنین تبرک به در و دیوار حرم پیامبر نیز  مشروع نیست 
چون ایش��ان آن را تجویز نکرده و اصحاب نیز چنین کاری انجام نداده  اند؛13 زیرا در این باره 

از پیامبر9 چیزی نرسیده است .
تبرک مجاز در نگاه وهابیون، تبرک به پیامبر در زمان آن حضرت است؛ مانند تبرک به 
آب وضو و موی حضرت رسول9، تبرک به آثار به جای مانده از نبی مکرم9 و همچنین 
تبرک به آثاری که با بدن آن حضرت تماس داش��ته است؛ اما تبرک به افراد دیگر و آثار به 
جای مانده از آن را حرام می دانند و  معتقدند صحابه، به غیر از پیامبر و آثار به جای مانده از 
ایشان تبرک نجسته  اند و اگر تبرک به علما و صالحان و آثار به جای مانده از آنان جایز بود، 
صحاب��ه به آن عم��ل می کردند. همچنین تبرک به آثار صالح��ان و علما منجر به غلو در حق 
آنها و در نتیجه، عبادت آنها می ش��ود و برای جلوگیری از واقع ش��دن مردم در شرک،  باید 
تبرک را تحریم کرد.14 بنا بر حکم لجنه فتوایی وهابیت، تبرک به صالحین درگذشته، به امید 
نفع بردن از ایش��ان جایز نیس��ت و این نوع رفتار شرک اکبر اس��ت. تبرک به صالحین زنده، 
بدعت اس��ت؛ زیرا صحابه میان خود چنین نمی کردند، نه با خلفای راشدین و نه با  غیر آنان؛ 
زیرا این کار، راهی به س��وی ش��رک است که باید از آن پرهیز نمود. اما درباره رفتار صحابه 

8

13
91

ان 
ست

  زم
،13

ره  
ما

، ش
رت

زيا
گ 

هن
فر



با پیامبر9 از تبرک به آب وضو و موی او، آن را باید از 
ویژگی  ها و مختصات ایش��ان شمرد که خداوند در جسد 
و مو و عرق ایش��ان برکتی قرار داده است که در دیگران 

این گونه نیست.15 

نقد اشکال
مهم ترین نقدی که از سوی سلفیان به باور مسلمانان نسبت 
به تبرک مطرح اس��ت »شرک« و »بدعت« بودن آن است 

که پاسخ نیز حول این دو محور خواهد بود.

اول:
برکت جستن، منافی توحید و مصداق شرک نیست؛ زیرا 
از نظر کالمی، کس��ی که در پی تبرک اس��ت، فاعل فعِل 
برکت را خداوند می داند و  در حقیقت به عوامل و اسبابی 
ک��ه خداوند ب��رای تحقق امور ق��رار داده، روی آورده و 
از آنان برکت می جوید. به عبارتی: تأثیر اش��یای ماّدی و 
عوامل طبیعی در تحلیل کالمی و فلس��فی، مستند به ارادة 
خداس��ت و در نگاه انسان موحد این روایت هم نمونه  ای 
از این تأثیرهای غیر اس��تقاللی است. ابی  س��لمه از پیامبر 
نق��ل کرد که غبار مدینه، بیماری جذام را از بین می برد.16 
راوی حتی نمونه  ای از شفا یافتن یک جذامی را در راه قبا 
نقل می کند. اص��والً نمي توان ثبوت تأثیر برای غیر خدا � 
چ��ه تأثیر مادی و چه معنوی � را انکار کرد و انکار مطلق 
آن، ابطال قانون علیت و معلولیت عمومی اس��ت و ابطال 
قانون مذکور، هدم بنیان توحید است.17 تأثیری که از غیر 
خدای تعالی نفی شده، تأثیر استقاللی است و هر موحدی 
می داند که خدای تعالی اس��ت که هر چیزی را آفریده و 

برکت جستن، منافی توحید 
و مصداق شرک نیست؛ زیرا 
از نظر کالمی، کسی که در پی 
تبرک است، فاعل فعِل برکت 
را خداون��د می دان��د و  در 
حقیقت به عوامل و اس��بابی 
که خداوند برای تحقق امور 
ق��رار داده، روی آورده و از 

آنان برکت می جوید.
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اث��رش را نیز خلق کرده اس��ت. از این رو وقتی خدای تعال��ی بتواند به فالن موجود، فالن اثر 
و خاصیت را ببخش��د، چرا نتواند به اولیای درگاهش مقام ش��فاعت و وس��اطت در آمرزش 
گناهان و برآمدن حاجات را ببخش��د و حتی در تربت آنان اثر شفا بگذارد؟ اگر مسلمانان در 
درخواست هاي شان خدای تعالی را به جاه آن حضرات و به حق آنان سوگند می دهند، برای 
این عمل خود، دلیل دارند و آن کالم خود خدای تعالی اس��ت که می فرماید )َولََقْد َس��َبَقْت 

َكِلَمُتَنا لِِعَباِدنَا الُْمْرَسِلیَن * ِإنَُّهْم لَُهُم الَْمْنُصوُروَن * َوِإنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم الَْغالُِبوَن(.18

دوم: 
یکی از علل بدعت دانس��تن تبرک »توقیفی بودن عبادات« اس��ت. این قاعده امری پذیرفته و 
مقبول اس��ت و منظور این اس��ت که عبادات، در مقدار و کیفیتش��ان باید اذن شارع را داشته 
باش��ند و خروج از این قاعده، مصداق بدعت و تش��ریع محّرم است. البته مراد از عبادات، آن 
اعمال عبادی )نه معامالت( است که برای آن، شکل و صورت معینی وضع شده است؛ مانند 
نماز، و بدیهی است که اضافه یا کم کردن آن حرام است.19 اما تبرک ربطی به توقیفی بودن 
عبادات ندارد. برکت  جویی مانند بسیاری از رفتارهای دینی ما عبادی نیست؛ بلکه در راستای 
اطاع��ت امر خدا انجام می ش��ود؛ مثل صله رحم و انفاق به دیگران ک��ه عمل به این امور، به 
واقع برای خش��نودی خدا و نزدیکی به او انجام می ش��ود و به نوعی می توان آن را در دس��ته 
اوامر قربی دانست.20 از این رو تبرک به پیامبر و آثار او عبادت نیست تا آن را در دسته اوامر 
عبادی قرار دهیم؛ بلکه عملی است که موجب رضای خدا و وسیله نزدیکی انسان به خداوند 

می شود؛ هرچند که تبرک به پیامبر9 و آثار منسوب به او، متکی به آیات فراوانی است.

سوم: 
تبرک به نوعی تعظیم ش��عائر الهی اس��ت. اگر مسلمانان، معصومین: را تعظیم می کنند و با 
زیارت قبورش��ان و بوسیدن ضریحش��ان اظهار محبت به آنان می کنند و به تربت آنان تبرک 
می جویند، برای این اس��ت ک��ه این اعمال را مصادیقی برای تعظیم ش��عائر می دانند و به آیه 
ْم َشعائَِر اهلِل َفِإنَّها ِمْن َتْقَوى الُْقُلوِب«21 و آیه مودت به ذی القربی و به آیات  شریفه »َو َمْن يَُعظِّ
دیگ��ری که برای مهروزی به پیامبر گواهی می دهد،22 تمس��ک می کنن��د؛23 زیرا مهرورزی 
به رس��ول خ��دا9 مانند اظهار محبت، بوس��یدن ضریح و برکت  جوی��ی از تربت پاک آنان 
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از مصادیق تعظیم ش��عائر و مودت خان��دان وحی بوده و 
از ش��اخه های ایمان اس��ت و روایات بسیاری در تأیید آن 
وجود دارد24 و م��رگ پیامبر9 و صالحان، وظیفه تعظیم 
و مهرورزی را س��اقط نمي کند. مالک بن انس به منصور 
عباس��ی می گوید: »احت��رام پیامبر پس از مرگ، به س��ان 

احترام او در دوران حیات اوست«.25

چهارم:
اصرار بر بدعت ش��مردن تبرک، نادیده انگاشتن آیات و 
روایات فراوانی است که مشروعیت تبرک را اثبات می کند 
که به برخی از آنها اش��اره ش��د. قرآن از تبرک جستن به 
آثار انبیای پیش��ین یاد کرده اس��ت و در چند گزارش از 
امت  های پیش از اس��الم، این مفهوم به عنوان امری مجاز، 
پس��ندیده و دارای آثار ش��گرف توصیف شده است. آیه 
تب��رک یعقوب7 ب��ه پیراه��ن فرزندش یوس��ف726؛ 
برکت  جویی بنی  اس��رائیل به تابوت مخصوص27 و تالش 
مؤمنان برای س��اختن مس��جدی بر در غار اصحاب کهف 
برای نماز خواندن و تبرک به این مکان28 سه نمونه مهم از 

شواهد مشروعیت تبرک در قرآن است. 
تبرک در روایات شیعه و سنی، امری مجاز و پسندیده 
اس��ت. پیامبر اکرم9 و اهل  بیت عصمت: مسلمانان را 
به برکت جس��تن از قرآن، آب زم��زم، آب ناودان کعبه، 
پرده کعبه، آب فرات، تربت امام حس��ین7 و مانند اینها 

ترغیب  کرده  اند.29 
پشتوانه تبرک و زیارت، سیره همیشگی پیامبر از آغاز 
بعثت در مکه و سپس در مدینه منوره است. رسول خدا9 

اص��رار بر بدعت ش��مردن 
تبرک، نادیده انگاشتن آیات 
و روایات فراوانی اس��ت که 
مش��روعیت تب��رک را اثبات 
می کن��د که به برخ��ی از آنها 
اش��اره ش��د. قرآن از تبرک 
جستن به آثار انبیای پیشین 
ی��اد ک��رده اس��ت و در چند 
گ��زارش از امت  ه��ای پیش 
از اس��الم، ای��ن مفه��وم به 
عنوان امری مجاز، پسندیده 
و دارای آثار شگرف توصیف 

شده است.

تبرک ربطی به توقیفی بودن 
عبادات ن��دارد. برکت  جویی 
مانند بس��یاری از رفتارهای 
دینی ما عبادی نیست؛ بلکه 
در راس��تای اطاعت امر خدا 
انج��ام می ش��ود؛ مث��ل صله 
رح��م و انف��اق ب��ه دیگران 
که عم��ل ب��ه این ام��ور، به 
واقع برای خش��نودی خدا و 
نزدیکی به او انجام می شود 
و به نوعی می توان آن را در 

دسته اوامر قربی دانست.
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ارکان خانه خدا را استالم می کرد؛ حجراالسود و رکن یمانی را می بوسید و گونه خود را بر 
آنها قرار می داد. صحابه نیز به ایش��ان اقتدا و تأسی می کردند.30 همچنین به آثار به جای مانده 
از پیامبر نیز افتخار کرده و با مباهات از تبرک به آن یاد می کرده  اند. به واقع رس��ول خدا9 
به هر کیفت و در هر زمانی مبارک بوده و هست و خداوند وجود او را در دوره حیات و بعد 
ازآن رحمة للعالمین قرار داده است.31 از این رو مالک بن انس، احترام پیامبر9 پس از مرگ 

او را مانند احترام در دوران حیات می دانست.32

پنجم: 
برخالف دیدگاه س��لفیان، عمل صحاب��ه، تابعان، صالحان و فقیهان اهل س��نت، تبرک را ثابت 
می کند و بدعت بودن آن را مخدوش می سازد و به ویژه تفصیل در مشروع یا ممنوع بودن تبرک 
نیز زیر س��ؤال می رود؛ زیر س��لف صالح بر تبرک به آثار به جای مانده از پیامبر و صالحان پای 
می فشردند. از عبداهلل، فرزند امام احمد بن حنبل روایت شده که از پدرش دربارة برکت جستن 
از منبر و قبر پیامبر9 پرسید و پدرش پاسخ داد که این کار بی  اشکال است.33 زمانی که ابوسعید 
عالیی نظر مثبت احمد حنبل درباره جواز تبرک به قبر و منبر پیامبر را به احمد بن تیمیه نشان داد، 
او شگفت  زده شد و گفت: »احمد نزد من مقام واالیی دارد«. او در پاسخ به شگفتی ابن  تیمیه چنین 
گفت: »احمد آن گاه که پیراهن شافعی را شست، آب آن را نوشید. اگر تعظیم دانشمندان در این 
حد جایز باشد، مقام پیامبران و آثار آنان چگونه است؟«.34 رملی شافعی نیز درباره تبرک فتوا داده 
اس��ت که اگر انسان به قبر پیامبر9 یا ولّی یا عالمی دست بکشد و آن را به قصد تبرک ببوسد، 
اش��کال ندارد.35 محب   الدین طبری ش��افعی نیز بوسیدن قبر و مّس آن را جایز می شمرد و معتقد 
است که عمل عالمان و صالحان بر همین منوال بود.36 از ابن  بکون پرسیدند که آیا جایز است که 
مردم خاکی از قبر علما و شهدا جهت تبرک بردارند؟ او جایز دانست و استنادش به حمل خاک 
قبر حمزه از قدیم االیام بود.37 ابن  حبان در صحیح خود بابی را با عنوان »ذكر ما يس��تحّب للمرء 
التبّرك بالصالحین و أش��باههم« و همچنین بابی را با عنوان »ذكر إباحة التبّرك بوضوء الصالحین 
من أهل العلم« اختصاص داده اس��ت.38 ماجرای برده )عبا( بوصیری، ش��اعر مصری که در قرن 
هفتم هجری می زیس��ت نیز به نوعی گواه بر باور مس��لمامان به تبرک جستن از آثار منسوب به 
پیامبر است.39 در عصر تابعین، مسلمانان از آثار منسوب و اشیای به جای مانده از شخصیت  های 
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بزرگ خود تبرک می جس��تند. بنا بر گفت��ه ذهبی، پس از 
کشته شدن شقیق بلخی )م 194 ق( مردم به شمشیر او تبرک 
می جس��تند.40 حنابله به آثار به جای مانده از احمد بن حنبل 
نیز تبرک می جستند. در گزارشی ابن   جوزی مدعی است که 
مس��لمانان حنبلی مذهب، قلم احمد بن حنبل را درون نخل 
خرم��ای نابارور قرار دادند و ب��ه برکت آن قلم، خرما به بار 
نشس��ت!41 همچنین نمونه  های بس��یار و غیر قابل انکاری از 
تبرک  جویی به عالمان برجس��ته سنی در دوره حیات ایشان 
گزارش ش��ده اس��ت؛ آن هم در دوره  ای که عالمان سلف 
بر تثبیت س��نت و محو بدعت اصرار داشتند. ذهبی وقتی از 
ام��ام حدیث ابن  حمامی )م 618 ق( یاد می کند، او را »ناصر 
السنه و قامع البدعه« می نامد و به این نکته نیز اشاره دارد که 
مردم به او تبرک می جس��تند.42 ابوعلی مس��کویه رازی از 
تبرک  جویی مردم به خلیفه سلیمان بن عبدالملک )م 99 ق(  
ی��اد می کند و می گوید که او را »مفتاح الخیر« می نامیدند.43 
ابن  جوزی از تبرک  جویی مردم به ابن   حالج )م 528 ق( یاد 
می کند.44 سمعانی از ابوبکر دلغاطانی )م 488 ق( یاد می کند 
که مردم در دوره حیاتش به او تبرک می جستند.45 وقتی به 
تبرک  جویی مردم به ابوالقاس��م تفکری زنجانی)م 470 ق( 
اشاره می کند، مدعی است که عالقه مندان به بوسیدن دست 
او، بیشتر از شیفتگان به بوسیدن حجراالسود است.46 ابن  کثیر 
از ابواسحاق ش��یرازی )م 476 ق( یاد کرده؛ به گونه  ای که 
مردم به او و حتی مرکبش تبرک می جستند و چه  بسا خاک 
زیر مرکب او را برمی داش��تند.47 در دوره حیات أبواسحاق 
جبینان��ی )م 499 ق( و حّماد بن عّمار بن هاش��م )م 432 ق( 
و عیس��ی بن عبداهلل ک��ردی )م 540 ق( أبوالثّناء الّزیتوني )م 

برخ��الف دیدگاه س��لفیان، 
عمل صحابه، تابعان، صالحان 
و فقیهان اهل س��نت، تبرک 
را ثابت می کند و بدعت بودن 
آن را مخ��دوش می س��ازد و 
به وی��ژه تفصیل در مش��روع 
ی��ا ممنوع ب��ودن تب��رک نیز 
زیر سؤال می رود؛ زیر سلف 
صالح بر تبرک به آثار به جای 
مان��ده از پیامب��ر و صالح��ان 
پای می فشردند. از عبداهلل، 
فرزن��د امام احم��د بن حنبل 
روایت ش��ده ک��ه از پدرش 
دربارة برکت جستن از منبر 
و قب��ر پیامب��ر9 پرس��ید و 
پدرش پاسخ داد که این کار 

بی  اشکال است.
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573 ق( علما و مردم به دیدارشان می شتافتند و به آنان تبرک می جستند.48 ابن  حماد حنبلی هم به 
تبرک جستن مردم به احمد برداسی حنبلی )م 554 ق( و تقی  الدین جماعیلی حنبلی )م 600 ق( و 

محی  الدین قوجری حنفی )م 931 ق( در دوره حیات اشاره دارد.49
اهل سنت بر تبرک  جویی از پیکر و آثار ابن  تیمیه تأکید داشتند که این منش، بدعت  آمیز 
ب��ودن تب��رک را مخدوش می کند. مت��ون تاریخی از تبرک مردم به پیک��ر ابن  تیمیه گزارش 
می کنند که سلفیان نمي توانند آن را انکار کنند. به روایت ابن  کثیر شاگرد ابن  تیمیه، زمانی که 
استادش در سال 728 هجری درگذشت، هزاران نفر در تشییع او حاضر شدند و پیش از غسل، 
عده زیادی نزد جنازه جمع شدند و با نگاه کردن و بوسیدن به او  تبرک می جستند و گروهی 
باقی مانده آب غس��ل او را نوش��یدند و گروهی دیگر باقی مانده سدری که برای حنوط او به 
کار رفته بود، بین یکدیگر تقسیم کردند و نخی که بر گردن او بود، به یکصدوپنجاه درهم به 
فروش رس��ید. عرقچینی که بر سرش بود، به پانصد درهم معامله شد و در تشییع جنازه او ناله 
و ش��یون بلند شد و در مدرسه صالحیه قرآن  هایی برای او ختم کردند و مردم تا مّدت  ها کنار 
قبر او رفت  وآمد می کردند و شب  ها تا صبح بیدار می ماندند50. همچنین فخری، حاکم معاصر 

ابن  تیمیه کتاب او را گرفت تا برای تبرک در خزانه نگه داری کند.51

1. »تبرک« در لغت به معنای برکت  جویی اس��ت و 
واژه »برک��ت« به معنای نم��و، افزایش و زیادت 
است )جوهری، الصحاح، ج4، ص1075؛ خلیل 

بن احمد، کتاب العین ج5، ص 368(.
2. شیخ طوسی، التبیان في تفسیر القرآن، ج 7، ص 124.

3. قاضی عیاض، شرح الشفاء، ج 1، ص280.
4. جعفر س��بحانی، بحوث في الملل والنحل، ج  4، 

ص 179.
5. ر.ک: دیاربکری، تاریخ الخمیس، ج2، ص352.

6. عبدالعلی بن جمعه حویزی، نور الثقلین، ج3، ص 
213؛ بیضاوی، أنوار التنزیل و أس��رار التأویل، 
ج 3، ص 176؛ ابن کثیر، تفس��یر القرآن العظیم 
ج4، ص351؛ ش��یخ طبرس��ی، مجمع البیان في 
تفس��یر القرآن، ج2، ص614؛ عالمه طباطبایی، 

المیزان في تفسیر القرآن، ج10، ص296.
7. احمدی میانجی، التبرک، ص 101،112، 150-126.

8. صالح بن فوزان، البدعه، ص 28 و 29.
9. مجموع فتاوای ابن تیمیه، ج27، ص79.

پی نوشت ها:
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10. احمد بن تیمیه، الجواب الباهر لزوار المقابر، ص31.
11. البدعه، ص28 و 29.

12. مجموع فتاوای ابن تیمیه، ج27، ص79.

13. مجموع الفتاوی البن عثیمین، رقم 366.
14. مجموع فتاوی بن باز، ج 4، ص 354.

15. فت��اوی اللجنة الدائمه للبحوث العلمی��ه و االفتاء، به 
کوشش احمد بن عبدالرزاق الدویش، ج6، ص 273.

16. مناوی، فیض القدیر، ج 4، ص400.
17. المیزان في تفسیر القرآن، ج10، ص 296.

18. صافات، آیه 171 � 173.
19. اب��ن قدام��ه، المغن��ی، ج 1، ص 506؛ العاملی، 

االنتصار، ج 5، ص281.
20. جعفر سبحانی، تهذیب االصول، ج 1، ص147.

21. حج، آیه32.
22. اعراف، آیه157.

23. المیزان في تفسیر القرآن، ج10، ص 296.
24. بیهقی، شعب االیمان، ج2، ص129.

25. نورالدین س��مهودی، وف��اء الوف��اء باخبار دار 
المصطفی، ج 4، ص1376.

26. یوسف، آیه 93. 
27. بقره، آیه 248.
28. کهف، آیه21.

29. متق��ی هندی، کنز العّمال، ج 1، ص 463؛ بیهقی، 
السنن الکبری، ج 5، ص202؛ مجلسی، بحاراالنوار، 
ج 99، ص 245؛ شیخ صدوق، التهذیب، ج 5، ص 
449؛ ش��یخ حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 25، ص 

267 و ج 14، ص521؛ التبرک، ص 310 � 329.

30. البداية و النهاية، ج 5، ص 153.
31. التبرک، ص/42 .

32. سبکی، شفاء السقام، ص 163.
33. احمد بن محمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، 

ج2، ص492.
34. بدرالدین العینی، عمدة القاری، ج6، ص241.

35. حمزاوی، کنز المطالب، ص219.
36. بیروتی، اسنی المطالب، ج 1، ص331.

37. وفاء الوفا، ج1، ص69.
38. صحی��ح ابن حب��ان، ج 2، ص 317؛ ج4، ص 

.82
39. حاجی  خلیفه ، کشف الظنون، ج2، ص1331.

40. ذهبی، تاریخ  اإلسالم، ج13، ص228.
41. مناقب احمد حنبل، ص171.

42. تاریخ  اإلسالم، ج 44، ص429.
43. ابوعلی مسکویه، تجارب  األمم، ج2، ص457.

44. ابن جوزی، المنتظم، ج 17، ص 288.
45. سمعانی، األنساب، ج5، ص367.

46. همان، ج6، ص326.
ج13،  والنهاي��ة،  البداي��ة  ش��امی،  ابن کثی��ر   .47

ص123.
48. تاری��خ  اإلس��الم، ج27، ص381؛ ج29، ص 

366؛ ج36، ص564؛ ج 40، ص134.
49. ابوالف��الح حنبل��ی، ش��ذرات  الذه��ب، ج6، 

ص284 و 563 ؛ ج10، ص253.
50. البداية والنهاية، ج8، ص 141 و 142.

51. همان، ج 14، ص209.
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