
علی احمدی میانجی=
ترجمه محمدمهدی رضایی

1تبرك به تربت در سیرة صالحان
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تبرک به آثار برجای مانده از پیامبران و بندگان صالح خدا، 
عملی است مورد تأیید اسام. مسلمین، تبرک جستن را کاری 

دینی و شرعی و از اصول زندگی دین دارانه خود می دانند.
راس��تی آن��ان که ای��ن عمل را من��ع می کنن��د و انجام 
دهنده آن را مش��رک و کاف��ر می دانند، چ��ه دلیل معتبر 
و قانع کنن��ده ای در رّد آن دارن��د و با چ��ه برهانی به انبوه 
مس��لمانان اهانت روا می دارند؟! تبرک جستن سنتی نبوی 
اس��ت که صحابه و تابعین به آن معتقد بودند و هیچ شائبه 

و شرک و کفر در آن نمی دیدند.
عده ای که خود را پیرو س��نت رس��ول خدا9 و س��لف 
صال��ح می دانند و جز خود هم��گان را به کفر و بی دینی و 
شرک متهم می سازند، بهتر اس��ت در افکار و اندیشه های 
خ��ود تجدید نظر کنن��د و با عقل��ی آزاد و وجدانی زنده، 
بی هیچ تعصب و انگیزه خودخواهانه، دالیل قطعی و روشن 
مس��ئله را پیش چشم آورند و در برابرشان فروتن گردند و 
همچنان که شأن بحث های علمی و عالمانه اقتضا می کند، 

حق و حقیقت را اگرچه ناگوارشان باشد، بپذیرند.
اجابت و سرس��ختی س��لفی ها در منع مسلمانان از تبرک 
جس��تن به آثار پیامبران و صالحان، هیچ تفس��یر صحیح و 
روش��نی ندارد؛ بلکه با انبوه روایات��ی که این عمل را جایز 
می شمارد و سیرة پیامبر و صحابه و تابعین را شاهد می آورد، 

ناسازگار و خودبه  خود از درجه اعتبار و اهمیت است.
تبرک جستن صحابه و تابعین به خاندان پیامبر9 و آثار 
متعلق به آنها، که در روایات بس��یاری به آن تصریح شده، 
گواهی است روشن بر نادرست و ناموجه بودن اندیشه سلفی 
در باب تبرک.2 برای نمون��ه، روایات فراوانی در ارزش و 
اهمیت تربت امام حسین7 و جواز، بلکه استحباب تبرک 

اجابت و سرسختی سلفی ها 
در من��ع مس��لمانان از تبرک 
جس��تن به آث��ار پیامبران و 
صالحان، هیچ تفس��یر صحیح 
و روش��نی ن��دارد؛ بلک��ه با 
انب��وه روایاتی ک��ه این عمل 
را جایز می ش��مارد و س��یرة 
پیامبر و صحاب��ه و تابعین را 
ش��اهد می آورد، ناس��ازگار و 
خودبه  خ��ود از درجه اعتبار و 

اهمیت است.

روایات فراوانی در ارزش و 
اهمیت تربت امام حسین7 
و جواز، بلکه استحباب تبرک 
جس��تن و شفا خواس��تن به 
آن و س��جده ک��ردن بر آن و 
خ��وردن آن ترب��ت مق��دس 
برای بهبودی و همراه نمودن 
آن با میت، وارد شده که هر 
انس��ان بی تعصب و حق طلبی 
را در جایز دانستن تبرک، به 

اعتراف وامی دارد.
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جس��تن و ش��فا خواستن به آن و سجده کردن بر آن و خوردن آن تربت مقدس برای بهبودی و 
همراه نمودن آن با میت، وارد شده که هر انسان بی تعصب و حق طلبی را در جایز دانستن تبرک، 

به اعتراف وامی دارد. اینک متن شماری از این روایات را از نظر می گذرانیم:
1. امام صادق7 فرمود: کنار س��ر امام حسین7 خاک سرخ گونی است که هر دردی جز 

مرگ را شفا می دهد.3
2. اب��ن ابی   یعفور گوید: به امام صادق7 عرض کردم: می ش��ود کس��ی از خاک قبر امام 
حسین7 بردارد و از آن منتفع شود و دیگری چنین کند و بهره مند نگردد؟ فرمود: به خدا نه! 
هر که آن خاک را برگیرد و مطمئن باشد که خداوند آن را مایه بهره مندی اش قرار می دهد، 

البته چنین خواهد شد.4
3. امام صادق7 فرمود: خداوند تربت امام حس��ین7 را درمان هر درد، و امان از هر ترس 
قرار داده است. پس هرگاه یکی از شما مقداری از آن را بردارد، باید آن را ببوسد و بر چشم 

بگذارد و بر بدنش بمالد.5
4. علی بن یقطین گوید: امام رضا7 بس��ته ای پارچه و غامانی به من پیشکش نمود. چون 
خواستم پارچه ها را مرتب کنم، در میان آنها مقداری خاک یافتم. به فرستاده امام گفتم: این 
چیس��ت؟ گفت: ایش��ان همراه هر متاع و کاالیی، اندکی خاک قبر حس��ین7 قرار می دهد. 

فرستاده افزود: امام رضا7 فرمود: این خاک، به اذن خدا، مایه امنیت است.6
5. امام صادق7 فرمود: در خاک قبر امام حس��ین7 درمان هر دردی نهفته اس��ت، و آن 

بزرگ ترین درمان است.7
6. امام صادق7 فرمود: کام فرزندانتان را با تربت حسین7 بردارید که مایه امنیت است.8

7. یک��ی از اصحاب ام��ام صادق7 گوید: به امام عرض کردم: م��ن درد و بیماری فراوان 
دارم و ب��رای بهبودی، هر دوایی را تجربه کرده ام؛ فرمود: چرا به خاک قبر حس��ین7 ش��فا 

نمی جویی که هر دردی را درمان می کند و از هر هراسی در امان می دارد؟!9
8. امام صادق7 می فرماید: خاک قبر حسین7 هر دردی را دواست.10

9. امام صادق7 فرمود: هر کس بیماری بیند و نخست از خاک قبر حسین7 شفا بجوید، 
خدایش بهبودی بخشد؛ مگر آن که بیماری مرگ باشد.11

10. در حدیث اس��ت که محمد بن مسلم بیمار ش��د و امام صادق7 دارویی نوشیدنی برای 
او فرس��تاد. محمد دارو را نوشید و از بند بیماری رهایی یافت. پس خدمت امام رسید. حضرت 
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فرمود: آن نوشیدنی را چگونه یافتی؟ عرض کرد: از خودم 
ناامید ش��ده بودم، اما با خوردن آن دوا بهبودی یافتم و نزد 
ش��ما آمدم؛ گویا که بند از پایم گشوده اند! امام فرمود: در 
آن نوش��یدنی مقداری خاک قبر حس��ین7 ب��ود؛ بهترین 
دوایی که می توانی خ��ود را با آن درمان کنی. پس چیزی 
را جایگزین آن مکن. ما از آن نوشیدنی به فرزندان و زنان 

خود می دهیم و هرخیر و بهبودی را از آن می دانیم.12
11. از امام باقر و امام صادق: نقل ش��ده که فرمودند: 
خداوند به پاداش ش��هادت امام حس��ین7 این سه امر را 
ویژه او قرار داد: امامت در فرزندان او، شفا در تربت او و 

اجابت دعا کنار قبر اوست.13
12. از پیامبر9 نقل است که از شهادت حسین7 خبر 
داد � تا آن جا که فرمود: �  بدانید که اجابت دعا زیر گنبد 
او، ش��فا و بهبودی در تربت او قرار داد، و پیشوایان حق، 

همه از فرزندان اوست.14
13. ام��ام ص��ادق7 فرمود: خاک قبر حس��ین7 را تا 

هفتاد ذراع15 پیرامون قبر، برای شفا می توان برداشت.16
14. امام صادق7 فرمود: قبر حسین7 حرمتی شناخته 
ش��ده دارد. هر که حرمت این بارگاه را نگاه بدارد و بدان 

پناه برد، در امان باشد.17
15. و هم ایش��ان فرمود: تربت حس��ین7 ت��ا ده میل18 

پیرامون قبر اوست.19
16. در حدیث��ی از امام کاظم7 نقل ش��ده که فرمود: 
چی��زی از خاک قبر من برای تب��رک برندارید که تربت 
همه ما حرام است، مگر تربت جدم حسین بن علی7 که 
خدای تعالی شفای شیعیان و دوستداران ما را در آن قرار 

داده است.20

محمد بن مس��لم بیمار شد 
داروی��ی  ص��ادق7  ام��ام  و 
نوش��یدنی برای او فرس��تاد. 
محم��د دارو را نوش��ید و از 
بند بیماری رهایی یافت. پس 
خدمت امام رس��ید. حضرت 
را  نوش��یدنی  آن  فرم��ود: 
چگونه یافتی؟ عرض کرد: از 
خودم ناامید شده بودم، اما با 
خوردن آن دوا بهبودی یافتم و 
نزد شما آمدم؛ گویا که بند از 
پایم گشوده اند! امام فرمود: 
در آن نوشیدنی مقداری خاک 
قبر حس��ین7 ب��ود؛ بهترین 
دوای��ی که می توانی خود را با 
آن درم��ان کن��ی. پس چیزی 
را جایگزی��ن آن مک��ن. ما از 
آن نوش��یدنی به فرزندان و 
زنان خود می دهیم و هرخیر و 

بهبودی را از آن می دانیم.
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17. راوی گوی��د: از ام��ام رضا7 درب��اره خاکی که می توان خورد، پرس��یدم؛ فرمود: هر 
خاک��ی مثل مردار و خون و آنچه نام غیر خدا هنگام ذبح آن برده ش��ده، حرام اس��ت، مگر 

خاک قبر حسین7 که درمان هر دردی است.21
18. ام��ام ص��ادق7 فرمود: اگ��ر مؤمن مریض و دردمندی نس��بت به حس��ین بن علی: 
حق  ش��ناس و حرمت گ��زار و والیت پذیر باش��د و آن گاه به قدر سرانگش��تی از خاک قبر او 

برگیرد و بخورد، آن خاک، او را شفا دهد.22
19. در روایت اس��ت که خدای تعالی به پاداش کشته ش��دن حسین7 چهار ویژگی را به 
او بخش��یده که از جمله آنها: ش��فا را در تربتش و اجابت دعا را زیر گنبد حرمش قرار داده 

است.23
20. امام صادق7 بیمار گردید؛ پس فرمود کس��ی را اجیر کنند تا کنار قبر حسین7 برای 
ایش��ان دعا کن��د. مردی را یافتند و مطلب را با او در می��ان نهادند. گفت: چنین خواهم کرد، 
اما هم حسین امامی بود که باید اطاعتش می کردند و هم ایشان امامی است که باید اطاعتش 
کنند! وقتی س��خن آن مرد برای امام صادق7 بازگفتند، فرمود: حق چنان است که او گفته؛ 
اما ندانس��ته که برای خدا مکان های ویژه ای اس��ت که دعا در آنها مس��تجاب می شود و مزار 

حسین7 از جمله آنهاست.24
21. امام صادق7 فرمود: هر خاکی حرام است، مگر خاک قبر حسین7 که در آن شفای 

هر دردی است. هر که آن را دلبخواه و نه برای شفا بخورد، شفا نیابد.25
22. س��عد بن س��عد گفته اس��ت: از امام رضا7 درباره خوردن خاک سؤال کردم؛ فرمود: 
خوردن خاک حرام اس��ت؛ همچ��ون خوردن مردار و خون و گوش��ت خوک؛ مگر خاک 

محدوده حرم حسین7 که شفای هر دردی در آن است.26
23. در حدیث��ی از ام��ام ص��ادق7 نقل ش��ده ک��ه از ایش��ان درباره خاک حرم حس��ینی 
پرس��یدند که آیا ش��فایی در آن هس��ت یا نه؟ فرم��ود: خاکی که در فاصله بی��ن قبر و چهار 
مِیل��ی پیرام��ون آن ق��رار دارد، مایة شفاس��ت. همچنین اس��ت قب��ر جّدم رس��ول خدا9 و 
 خ��اک قبر حس��ن و عل��ی و محم��د. از خ��اک این قبور ب��ردار که ه��ر بیم��اری و دردی

را شفا دهند.27
24. امام صادق7 فرمود: هر کس از خاک قبر حسین7 بخورد و قصد شفا نداشته باشد، 

گویا گوشت ما را خورده است!28
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25. کس��ی به امام ص��ادق7 عرض کرد: ش��نیدم که 
 فرمودید: تربت حس��ین7 از داروه��ای منحصر به فرد و 
بی نظیر اس��ت و به هر دردی برس��د، آن را نابود می کند؛ 

فرمود: آری، چنین گفته ام؛ مشکل تو چیست؟29
26. یکی از شیعیان نامه ای به امام صادق7 نوشت و از 
ایشان پرس��ید که آیا همراه نمودن خاک قبر حسین7 با 
مرده در قبر، جایز است یا نه؟ امام7 فرمود: آن خاک را 

با مرده در قبرش بگذارند و با حنوطش بیامیزند.30
27. به ام��ام صادق7 عرض کردند: تربت حس��ین7 
شفای هر دردی است؛ آیا مایه امنیت از هر ترس و بیم نیز 

هست؟ فرمودند: آری.31
28. در حدیثی آمده است: خاک قبر حسین7 را برگیر 
و با باران مخلوط کن تا گل ش��ود؛ س��پس مقداری عسل 
و زعفران در آن بریز و آن را بین ش��یعیان قس��مت کن تا 

بیماران خود را با آن درمان کنند.32
29. امام صادق7 فرمود: خاک قبر حس��ین7 ش��فای 
هر دردی است؛ اگرچه به مقدار سر میل )میل سرمه دان و 

مانند آن( از آن برداشته شود.33
30. ام��ام ص��ادق7 می فرمای��د: در خ��اک زمینی که 
حسین7 در آن مدفون ش��ده، شفای هر درد و امنیت از 

هر هراسی نهفته است.34
31. ام��ام ص��ادق7 فرم��ود: خ��اک قب��ر حس��ین7 
 را از مح��دوده هفت��اد ب��اع35 در هفت��اد ب��اع پیرامون قبر

 برگیرید.36
32. امام باقر7 فرمود: خاک قبر حس��ین7 شفای هر 
دردی است و امنیت هر کس��ی است که آن را برگیرد و 

استفاده کند.37

فرم��ود:  ص��ادق7  ام��ام 
تسبیح فاطمه زهرا3 دختر 
رس��ول خدا یک رشته پشم 
بافته شده بود که سی  وچهار 
گره داشت و  آن را می گرداند 
اهلل  س��بحان  و  اکب��ر  واهلل 
می گف��ت، ت��ا این ک��ه حمزه، 
فرزند عبدالمطلب شهید شد 
و فاطم��ه از خاک قبر او چند 
تس��بیح فراهم نمود و مردم 
از آنها استفاده می کردند. با 
شهادت امام حسین7 توجه 
مردم به ایش��ان جلب شد و 
تربت��ش را به جه��ت برتری 
و امتی��ازی که داش��ت، برای 

ساخت تسبیح به کار بردند.
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33. امام کاظم7 فرمود: ش��یعه ما از چهار چیز بی نیاز نتواند بود ... و تسبیحی از خاک قبر 
ابی عبداهلل حسین387.

34. امام صادق7 فرمود: تس��بیح فاطمه زهرا3 دختر رس��ول خدا9 یک رشته پشم بافته 
ش��ده بود که س��ی  وچهار گره داش��ت و  آن را می گرداند واهلل اکبر و سبحان اهلل می گفت، تا 
این که حمزه، فرزند عبدالمطلب ش��هید ش��د و فاطمه از خاک قبر او چند تسبیح فراهم نمود 
و مردم از آنها اس��تفاده می کردند. با ش��هادت امام حسین7 توجه مردم به ایشان جلب شد و 

تربتش را به جهت برتری و امتیازی که داشت، برای ساخت تسبیح به کار بردند.39
35. از امام صادق7 درباره تسبیحی که از خاک قبر حمزه و تسبیحی که از تربت حسین7 
ساخته شده باشد، سؤال کردند و این که کدام یک برتر است. فرمود: تسبیحی که از خاک قبر 

حسین7 عمل آمده باشد، در دست صاحبش بی آن که ذکری بگوید، تسبیح می گوید.40
36. امام صادق7 کیس��ه ای زردرنگ از دیبا41 داشت که در آن تربت حسین7 بود. چون 
وقت نماز می ش��د، تربت را به س��جاده خود می ریخت و به آن س��جده می کرد. امام فرمود: 

سجده بر تربت حسین7 حجاب های هفت گانه را می درد.42
37. ام��ام رض��ا7  فرمود: چه می ش��ود هرگاه یکی از ش��ما مرده ای را در قبر گذاش��ت و 
بالش��ی از خاک برایش قرار داد، خش��تی از خاک قبر حس��ین7 روبه  رویش و نه زیرسرش 

بگذارد؟!43
38. امام صادق7 فرمود: هرکس تسبیح تربت حسین7 را بگرداند و یک بار »استغفر اهلل« 
بگوید، خداوند برایش هفتاد مرتبه اس��تغفار را ثبت می کند، و اگر تسبیح را نگه دارد و ذکر 

نگوید، در هر دانه آن هفت تکبیر و تسبیح نهفته است.44
از این گونه روایات در تبرک جس��تن به تربت امام حس��ین7 فراوان است که شماری از 
آنها را یادآوری کردیم. هر که بیش از مقدار را خواهان اس��ت، به کتاب های فقهی و روایی 

مراجعه کند؛ اگرچه همین تعداد نیز برای انسان منصف و درست  اندیش بس خواهد بود.
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پی نوشت ها:
1. این مقاله، بخش��ی از کتاب »التبرک« نوشته آیت  اهلل 
احمدی میانجی است در 400 صفحه که با استناد به 
روایات و نقل سیره پیامبر9 و صحابه و تابعین در 
مس��ئله تبرک، برهانی قاطع در برابر کسانی که این 
عم��ل را حرام می دانن��د و تبرک جویان را به کفر و 

بی دینی متهم می کنند، پیش نهاده است.
2. ترجمه بخشی از مقدمه کتاب »التبرک«.

3. ش��یخ حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 10، ص 409 
و 410؛ محمدباقر مجلس��ی، بحاراالنوار، ج 101، 
ص 119 � 122 � 125. در جل��د 60 بحاراالنوار 
روایتی با دو سند آمده که شفا جستن به خاک قبر 
رس��ول خدا و دیگر ائم��ه: را اجازه می دهد و 

عالمه مجلسی درباره آن سخنی دارد.
4. همان.
5. همان.
6. همان.

7. هم��ان، ص 410 � 412؛ همان )بحار( ص 118 � 
.136 � 134 � 129 � 124 � 123

8. همان.

9. همان.
10. همان.

 ،101 ج  االن��وار،  بح��ار  412؛  ص  هم��ان،   .11 
ص 120 و ج 60، ص 157.

12. کامل الزیارة، ص 277؛ وس��ائل الش��یعه، ج 10، 
ص 329.

13. همان، ص 352.
 ،101 ج  بحاراالن��وار،  400؛  ص  هم��ان،   .14 

ص 130 با سندهای متعدد.
15. واحد طول، در حدود 64 سانتی متر.

16. وسائل الشیعه، ج 10، ص 400.
17. همان؛ بحاراالنوار، ج 101، با سندهای متعدد.

18. نهایت مس��افتی که آدم معمولی با چشم غیرمسلح 
و روی زمین مس��طح می تواند ببیند، و نیز مسافتی 

حدود 1609 متر زمینی و 1852 متر دریایی.

19. همان، ص 401.
20. هم��ان، ص 415؛ بحار االنوار، ج 101، ص118 

و ج 60، ص 157.
21. همان؛ بحار االنوار، ج 101، ص 120.

،101 ج  االن��وار،  بح��ار  415؛  ص  هم��ان،   .22 
 ص 122 � 125.
23. همان، ص 421.

24. همان، ص 421 و 422.
 ،101 ج  االن��وار،  بح��ار  487؛  ص  هم��ان،   .25 

ص 129 و ج 60، ص 152.
26. همان، ص 488 و بحاراالنوار، ج 101، ص 130.

27. همان؛  بحار االنوار، ص 126.
28. همان.

 ،101 ج  االن��وار،  بح��ار  489؛  ص  هم��ان،   .29 
ص 134 و ج 60، ص 157.

30. همان، ج 742؛ بحار االنوار، ج 101، ص 133.
31. همان، ج 8، ص 313.

32. هم��ان، ج 9، ص 356؛ بح��ار االن��وار، ج 101، 
ص 122.

33. بحار االنوار، ج 101، ص 125.
34. همان.

35. مسافت میان دو انگشت سبابه دو دست، هنگامی که 
دست ها را به طور افقی و کاماًل باز نگاه دارند.

36. بحار االنوار، ج 101، ص 131.
37. همان، ص 132.

38. همان.
39. هم��ان، ص 133؛ و بنگرید به بحاراالنوار، ج 85، 

ص 327 و وسائل الشیعه: ج 4، ص 1032.
40. همان، ج 101، ص 133.

41. پارچه ای از حریر الوان؛ قماش��ی است ابریشمین 
در نهای��ت نفاس��ت. و »دیباج« معرب آن اس��ت 

.)لغتنامه دهخدا(
42. همان، ص 135.
43. همان، ص 136.

44.همان.
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