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سفر،  تینسبت به عدم مشروع انیوهاب دگاهید یبررس

 یاله یایقبور اول ارتیز  یبرا
 *یکامل اصغر یعل

 **یمحسن طبس

 چکیده
دیـدار شـخص دیگـری بـرود.  به ،زیارت به ای  معنا است که انسان با قصد و توجه

ولی سفر کردن  ؛دانندوهابیان اصل رفت  به زیارت قبور را قبول دارند و آن را سنت می
اسـت کـه  سرحال شدسروایت  ،شمارند. دلیل اصلی وهابیانبرای زیارت را بدعت می

در  :گوینـدوهابیـان مـی .شـماردسـه مسـجد را جـایز مـی کردن به فقط سفر ،در آن
پس سفر برای زیارت تمـامی  ؛استثنایی که در ای  روایت است، مکان در تقدیر است

دیگر منه در ای  روایت مسجد است و ربطی بهکه مستثنیدر حالی ؛قبور بدعت است
تصـریح بـه ایـ   ،سنت وارد شده در روایاتی که از طریق محدثی  اهل .سفرها ندارد

جـواز، بلکـه منه شده و علمای اهل سـنت نیـز در فتـاوای خـود تصـریح بـهمستثنی
 استحباب سفر برای زیارت قبور دارند.

 شد رحال. ه،یمیت قبور، ال تشد الرحال، اب  ارتیز یسفر برا ها: کلیدواژه
 

                                              
 .اهل البیت ةالتحصیل موسسه داراالعالم لمدرسشناسی و فارغمرکز تخصصی شیعه 4پژوه سطح شدان *

 قم. یو مذاهب اسالم انیدانشگاه اد یاراستاد **
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 مقدمه
، خصوص قبـر پیـامبر اکـرمبهالهی  یعلمای اسالم بر فایلت زیارت اولیاتمام 

، تاکیـد دارنـد و روایـات زیـادی را در (سوی قبر ایشان یا بـدون آنچه با سفر کردن به)
انـد. در ایـ  خصوص نحوه مقدمات زیارت، اهمیت، فایلت و آثار زیارت بیان کـرده

، سفر برای زیارت را تحریم کـرد و آن را هشتم قمری( قرن)تیمیه نام اب شخصی به ،بی 
موضـع  ،بسیاری از علمای شیعه و سنی در مقابل ای  نظر خالف اسالم 1.عت خواندبد

تـا اینکـه ایـ  نظریـه شـاا بـه  ؛ها و فتاوای زیادی در رد سخ  او نوشـتندگرفته و کتاب
تـا اینکـه  ،فراموشی سپرده شد. ای  نظریه تا قرن دوازدهـم هجـری قمـری منسـوخ بـود

سرزمی  حجاز، ای  نظریه را دوباره احیا کـرد و نام محمد ب  عبدالوهاب در شخصی به
خصوص قبر پیامبر )بهالهی،  یزیارت قبر اولیا رایعلت سفر ببسیاری از مسلمانان را به

هـا بـا مبدع در دی  معرفی و عمل آنان را حرام اعالم کرد. امـروزه وهـابی (،اکرم
زیـارت قبـور را جـایز تیمیه و محمد ب  عبدالوهاب، اگرچه اصـل تبعیت از سخنان اب 

 باشند.حرمت سفر برای زیارت قبور می ولی قائل به ،دانندمی
سـیره  ،ن هستیم که مشخص کنیم در زمینه سفر بـرای زیـارتآدنبال در ای  مقاله به

و آیـا  ،باشـد چیسـتمـی مسلمی  و علمای اسالم که برگرفته از سیره پیامبر اکرم
داننـد سـخ  صـحیحی اسـت یـا بدعت و حرام می سخ  وهابیان که ای  نوع از سفر را

 خیر 

 معنای لغوی زیارت
معنای میل و  ،در ای  لغت .باشدمعنای دیدار کردن همراه با قصد میزیارت در لغت به

گـردان به ای  صورت که گویا شخص زائر از دیگران روی ؛گرایش پیدا کردن نهفته است
 2است.میل پیدا کرده  ،سوی زیارت شوندهشده و به

                                              
، نیدل ارواد ا مدن اسدراا منتقدی ار بد ا، ی؛ شوکانی، محمد ب  عل717، ص83، جمجموع الفت وى احمد، تیمیه،اب  .1

 .772ص

 .77، ص7، جةیس اللغمعج  مق یفارس، احمد، اب  .2



 

 

رس
بر

ید ی
گاه

د
 

هاب
و

ی
 ان

وع
رش

 م
دم

 ع
به

ت 
سب

ن
ی

 ت
فر

س
... 

11 

 معنای اصطالحی زیارت
- بلکه به ؛گویندبه هر دیداری زیارت نمی ،در معنای اصطالحی نیز مانند معنای لغوی

گویند که همراه با تمایل، کشش، قصد و بـرای اکـرام و ایجـاد انـس دیداری زیارت می
 1انجام شده باشد.

زیارت به ای   رسیم کهبا دقت در معنای لغوی و اصطالحی زیارت به ای  نتیجه می
دیدار دیگـری بـرود و مقصـود او از ایـ  دیـدار،  با قصد و توجه به ،معنا است که انسان

یا از دنیـا  ،رود زندهخواه کسی که انسان به زیارت او می ؛اکرام، احترام و انس با او باشد
 رفته باشد.

 معنای شد رحال
گذارنـد. روی شتر می و رحل چیزی است همانند زی  اسب که بر سرحلسجمع  سرحالس

ای بـرد و ایـ  لفـن کنایـهکار میصورت مطلق برای سفر کردن بهرا به سشّد رحالسعرب 
2.است برای مسافرت

 

 محل نزاع
حتی وهابیان نیز اصل زیارت قبور را  ؛دانندزیارت کردن قبور را تمام مسلمانان جایز می

بلکه زیارت بـرای غیـر  ندارند؛رود زیارت قبور ب قبول دارند و اشکالی در اینکه کسی به
وهابیان مشکل اصلی را در سفر برای زیارت قبور دانسـته و  3.دانندسنت هم می ،زنان را

 قبول دارند. سشد رحالسولی اصل زیارت قبور را بدون  ؛دانندآن را بدعت می
خصوص قبر )بهگوید: زیارت قبور انبیا و صالحی  سعودی میهیئت فتوای عربستان 

رحـال بـرای  ولـی شـد ؛اگر بدون شد رحال باشد مسـتحب اسـت(، یامبر اکرمپ
 4زیارت قبور انبیا و صالحی  بدعت است.

بـر ایـ  بـاور اسـت کـه، بـرای مسـلمانان  (از کبار علمای وهابی)باز عبدالعزیز ب 
                                              

 .785، ص7، جمجمع البحرینطریحی، فخرالدی  ب  محمد،  .7

 .475، ص7، ج المغرب في ترتیل المعربمطرزی، ناصر ب  عبدالسید،  .2

 .717، ص7، جفت وى اللجنة الدائمةدویش، احمد ب  عبدالرزاق،  .3

دویـش، احمـد بـ  ؛ )«وأما زیارتهم دون شد رحال فسنة ال یجوز شد الرحال لزیارة قبور األنبیاء والصالحی  وغیرهم...» .4
 .  (477، ص7، جفت وى اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه و ارفت ء ،عبدالرزاق
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توجه کرده و  سوی قبر پیامبر، بهالنبیمشروع است، بعد از نماز در مسجد
نظر ایشان بر ای  است کـه  1انه جلوی قبر بایستند و بر ایشان سالم دهند.دبؤصورت مبه

و ســنت ایــ  اســت کــه زائــر وقتــی بــه  2فاــیلت دارد ســالم بــر پیــامبر اکــرم
 3؛را زیارت کنـد قبر نبی اکرم ،رسید نماز بخواند و بعد از آن مسجدالنبی

 4تحب است.سنت و مس نیز های دیگرقبور مسلمی  در مکان همچنی  زیارت  

                      "شد رحال"تیمیه در نظر ابن
تیمیـه صورت صریح سفر برای زیارت را حرام و بدعت نامیـد، ابـ اولی  شخصی که به

اصلی نظرات وهابیـان اسـت را  أنظرات او که منش ،در ابتدای بحق بود؛ بنابرای حرانی 
 .کنیمبیان می
  گوید:درباره سفر برای زیارت می ،خود المستقی اقتض ء الصراط تیمیه در کتاب اب 

اند که آیا سفر برای زیارت قبور جایز اسـت اصحاب ما در ای  اختالف کرده
 ؛گویند جایز نیست و ای  مسافرت سـفر معصـیت اسـتبرخی می خیر یا 

 5.دانندمیجایز  هم آن را برخی
-ان مسلمی  فتوا به ایـ  دادهگوید: جمهور علما و بزرگاو نظر اول را قبول کرده و می

بلکه ای  سـفر، سـفری از  ؛قصد مشاهد و قبور مشرفه مشروع نبودهاند که سفر کردن به
 6روی معصیت است.

 دلیل عدم جواز سفر برای زیارت قبور نزد وهابیان
حـدیثی ، سوی حـرم پیـامبر اکـرمتری  دلیل وهابیت بر حرمت شّد رحال بهمهم

 .است آمده صحیح مسل و  صحیح بخ اىاست که در 
حاُل ا قُ » اْلقصعى، سدًد َم  ، َو الحراًم سعدًد َم  :ساجَد َم  ًَ تثَ إّا إلى ثَ  شدُّ الًرّ

                                              
 .717، ص8، جمجموع الفت وىباز، عبدالعزیز، ب  .1

 .757، ص4همان، ج .2
 .777، ص5همان، ج .3

 .777، ص5همان، ج .4
 .728، ص8، جقتض ء الصراط المستقی  لمخ لفة أصح ب الجحی اتیمیه، احمد ب  عبدالحلیم، اب  .5
، 7، جالمستداك علی مجموع فت وى شیخ اإلسدالمتیمیه، احمد، ؛ اب 757، ص87، جمجموع الفت وىتیمیه، احمد، اب  .6

 .85ص



 

 

رس
بر

ید ی
گاه

د
 

هاب
و

ی
 ان

وع
رش

 م
دم

 ع
به

ت 
سب

ن
ی

 ت
فر

س
... 

19 

مسجدالحرام،  ؛اال برای سه مسجد شودبسته نمیبار سفر 1؛«دي هراسًد َم َو 
 مسجداالقصی و ای  مسجد م .

گیرنـد و عدم جـواز مـیمعنای در ای  روایت را به نفیتیمیه، تبعیت از اب وهابیان به
صحابه و تابعی  نیز ای  سـخ   :گویدتیمیه نیز به ای  مطلب تصریح کرده و میخود اب 

او  2دانستند و در ایـ  نهـی اختالفـی نداشـتند.صریح در عدم جواز میترا  پیامبر
« تشّد الرحال ال»گوید: استثناء در حدیق منه در ای  روایت میهمچنی  درباره مستثنی

-توان بهدر اینجا دو چیز را می .منه در تقدیر گرفتلذا باید در اینجا مستثنی ؛غ استمفّر 

 .منه در تقدیر گرفتعنوان مستثنی

 مسجد. 1

 شود. می« الى مسدد إّا المساجد الثتثَ شدُّ الرحاُل ا قُ »تقدیر حدیق در ای  صورت، 

-کنـد و بـهی مساجد مـیتمام نهی از سفر به ،صورت لفظیحدیق به حال،در ای  

شود؛ زیرا مسـاجد و عبـادت در آنجـا محبوبّیـت سایر بقاع را نیز شامل می ،اولیطریق
پس وقتی که سفر به مسـاجد کـه برتـری دارنـد  ؛بیشتری پیش خداوند از ای  بقاع دارند

 3اولی سفر به بقاع مفاوله نیز نهی شده است.طریقنهی شده است، به

 مکان. 2

ا قسعاَروا إلعى بق عَ و مٍعا    يعر » :گـرددتقدیر حدیق به ای  صورت مـی بر ای  اساس
  4گیرد.می بر سفر برای زیارت را در ،یقینا نهی در روایت ؛«الثتثَ

اهمیت جلوه داده و احتمـال دوم را تقویـت کند احتمال اول را بیتیمیه سعی میاب 
ی حرکت کـرد، ایـ  عمـل مشـروع النبقصد نماز در مسجداگر زائر به د:گویکند. او می

النبی برود، ای  عمل حرکت کند و به مسجدقصد زیارت قبر پیامبراما اگر به ؛است
ولـی  ،سفر کنـد قصد زیارت قبر پیامبرو اگر کسی فقط به 5باشدمورد اختالف می

                                              
 ، 135ص ،8، جصدحیح مسدل ، مسلم ب  حّجاج، ی؛ نیشابور7115، ح47ص 7، جصحیح البخ ايبخاری، محّمد،  .1

 .283ح
 .88الرد علی األخنائي قاضي المالکیة، ص ،تیمیه، احمداب  .2
 .843ص ،83، جمجموع الفت وىتیمیه، احمد، اب  .3
 .همان .4

 .84تیمیه، احمد، الرد علی األخنائي قاضي المالکیة، صاب  .5
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قصد مسجدالنبی نکند، ای  شخص با اجماع مسلمی  مخالفت کـرده و از دیـ  خـارج 
 1شده است.

بـا  ،لیمان ب  عبدالله ب  محمد ب  عبدالوهاب )نوه محمد بـ  عبـدالوهاب( نیـزس
وقتی مسافرت  :ویدگگیرد، میمنه را مسجد میاستناد به همی  روایت و با اینکه مستثنی

اولـی مسـافرت بـرای زیـارت طریقبه ،کردن به مسجدی غیر از ای  مساجد جایز نباشد
ای  سفر و انجام  :گویداو می 2عمل اهل کتاب است.قبور جایز نیست و ای  عمل مانند 

 3شکی در حرمتش وجود ندارد. ،عبادت و دعا و نماز در نزد قبور
سوی قبـور کـه کند که از باب اولویت، سفر بهگونه بیان میآلبانی خود نظرش را ای 

 4نه فایلتی دارند و نه شرافتی، جایز نیست. ،نسبت به مساجد

 "شد الرحالال ت  "وهابیان از حدیث اشکاالت به برداشت 
توان برداشـتی اند را نمیوهابیان از ای  روایت کرده ،تبع آنتیمیه و بهای  برداشتی که اب 

 کنیم.چون اشکاالت زیادی دارد که به برخی از آنها اشاره می ؛درست دانست

 منه در این روایت مسجد است نه هر مکانیمستثنی. 1

خـود بـه آن اشـاره  مسندطور که احمد در همان ؛یارت قبور نداردای  حدیق ربطی به ز
 ،آورد کــه در آن روایــترا از ابوســعید الخــدری مـی ستشــد الرحـال السکـرده و روایــت 

منـه ایـ  بیـان شـده و حاـرت مسـجد را مسـتثنی منه از زبان پیامبر اکرممستثنی
 کند:گونه بیان میای احمد روایت را  .ها رانه کل مکان ؛اندروایت قرار داده

ععَتُ ، َ ْيععَر » يععًه الصَّ ًَ ْ  ُقَشععدَّ ًهَحاُلععُه ًإَلععى َمْسععًدد  ُيْبَتَغععى 
َ
ععِّْ أ ًَ َا َيْنَبًغععْ ًلْلَم

ْقَصى، َوَمْسًدًدي َهَرا  5؛«اْلَمْسًدًداْلَحَراًم، َواْلَمْسًدًداْْلَ
بـه کند سزاوار نیست که زاد و توشه ببندد بـرای رفـت  برای کسی که سفر می

ــاز در آن ســزاوار اســت ــه نم ــه ؛مســجدی ک ــوی مســجداال ب ــرام و س الح
 مسجداالقصی و ای  مسجد م .

                                              
 .87، صالرد علی األ ن ئي ق ضي الم لکیةتیمیه، احمد، اب  .1
 .841، صالتوضیح عن توحید الخالقیمان ب  عبدالله، سل ،عبدالوهابب ا .2

 (.همان) ؛«هذا السفر إلیه وقصده لفعل العبادة عنده م  الدعاء والصالة ال ریب في حرمته...» .3

 .7، صتفریغ فت وى متنوعة للشیخ األلب نیالبانی، محمد ناصرالدی ،  .4

 .758، ص72، جمسند احمد بن حنبلحنبل، احمد، اب  .5
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منـه در تیمیـه و وهابیـان اسـت کـه مسـتثنیای  روایت کامال برخالف برداشت اب 
هر نوع بار سفر بست  بـرای زیـارت را  ،خاطر همی رحال را مکان گرفته و به شد روایت  

سوی مساجد به ،  روایت تصریح شده که منظور نهی از شد رحالدانند. در ایبدعت می
پس نظر وهابیان کـامال مخـالف صـریح  ؛نه هر مکان دیگری ،برای نماز خواندن است

 کند. روایتی است که جناب احمد ب  حنبل بیان می

 های جایزحرام شدن سفر. 2

گوینـد گونـه کـه وهابیـان مـیمنه را آنکه ما نظر وهابیان را بپذیریم و مستثنیدر صورتی
بسیاری از کارهای مباح، مستحب و حتـی  (،بلکه مکان در نظر بگیریم)مسجد نگیریم 

 مانند: شود؛محسوب می واجب، عملی حرام و بدعی
شد رحال برای رفت  به عرفه که ای  سفر برای انجام مناسک حج، به اجماع مسلمی  

بنابر قول وهابیان ای  مسافرت واجب،  پس ؛واجب است و عرفه از مساجد ثالثه نیست
 شود.حرام می

بلکـه  ؛در هـر مکـانی جـایز اسـت (به اجماع مسـلمی )شد رحال برای طلب علم 
شد رحال برای جهـاد کـردن و بسـیاری از  .گاهی مستحب و گاهی واجب کفایی است

  سـخ  ولی اگر ای ؛توان نام برد که در مباح بودن آنها شکی نیستسفرهای دیگر را می
 شود.تمام ای  سفرها حرام می ،وهابیان را درباره ای  حدیق بپذیریم

 گوید: حجر هیتمی میاب 
که برای تعظیم مسـجدی و بـرای  کندثابت می رحال فقط ای  را روایت شد

زیرا استثنا متصل است و غیر  ؛غیر از ای  سه مسجد نرویدآن و... به نماز در
 مناسک حج را داریم و شد رحال به عرفه در ما شدزیرا  ؛رسانداز ای  را نمی

علما حکم به وجوب یـا تمام طلب علم و... را داریم که  رحال برای جهاد و
رحـال  پـس شـد ؛توان نفی کـردرحال را نمی پس کل شد ؛اندجواز آن داده

 1عنه نیست.منهی برای زیارت هم خارج از مامون ای  روایت است و
 گوید: و مورخ اهل سنت نیز می جناب زینی دحالن فقیه

تـوانیم در تقـدیر باید تقدیر در ای  روایت مسجد باشد و چیز دیگـری نمـی
رحال برای حج و جهـاد، هجـرت از دارالکفـر، هجـرت  شد گرنهو ؛بگیریم

                                              
 .77، صالجوهر المنظ  فی زی ا  القبر الشریف النبوى المکرمحجر، هیتمی، اب  .1
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کسـی ایـ  قـول را باشد که هیيعنه میبرای طلب علم و تجارت و... منهی
 1قبول ندارد.

 نت با این تفسیر از روایتمخالفت علمای اهل س. 3

کیـد عابدی  حنفی که یکـی از بـزرگاب  تـری  فقهـای مـذهب حنفـی اسـت، علـت تأ
بــر شــد رحــال و ســفر بــرای تشــرف بــه مســجدالحرام و مســجدالنبی و  پیــامبر

 نعـیایـ  حـدیق م ، کـهداند. وی معتقد است مسجداالقصی را ثواب مااعف آنها می
بـرای صـله رحـم و زیـارت قبـور ) رای مقاصد دیگـبرای سفر به مساجد دیگر و سفر بر

چنی  سفرهایی نیست. بدون تردید شد رحال برای  کند و اصالا ناظر به ایجاد نمی ...(،و
مانند شد رحال برای صله رحم و تعلـیم علـم و زیـارت  ؛غیر از ای  مساجد جایز است

 2گر ائمه.و دی و قبر ابراهیم خلیل مانند قبر پیامبر اکرم؛ مشاهد مشرفه
کنند، قائل به ایـ  مطلـب اسـت کـه بهوتی که از او تعبیر به خاتم فقهای حنبلی می

زیـرا  ؛کنـدغیر ای  مسـاجد نمـیرحال به حدیق سال تشد الرحالس داللت بر نهی از شد
-رفتند و قبرها را نیز زیارت میسوی مسجد قبا میصورت سواره و پیاده بهبه پیامبر

 3اندازد.د: قبرها را زیارت کنید که شما را به یاد آخرت میفرمودنکردند و می

 سخن بهوتی اشکال وهابیان به
در زیـارت مسـجد  کنند که عمل پیامبروهابیان در ای  استدالل بهوتی اشکال می

 ؛دانـیمرحال جایز مـی رحال است و ما هم زیارت مسجد قبا را بدون شد بدون شد ،قبا
 4سوی قبور است.سوی مسجد قبا یا بهرحال به شد ،ولی آنچه که جایز نیست

 رحال جواب اشکال وهابیان به عدم جواز سفر برای زیارت با شد
در جواب ای  اشکال وهابیان، جناب زینی دحالن که مفتی شافعی مذهب مکه بوده، در 

                                              
 .72، ص7، جالداا السنیة في الرد علي الوه بیةدحالن، أحمد ب  سّید،  یزین .1
 .721-715، ص8، جاد المحت ا علی الدا المخت اعابدی ، محمد أمی ، اب  .2

 .772ص ،7، ج ن ارقن عکش ف القن ع عن متبهوتی، منصور ب  یونس،  .3

موسدوعة ؛ آلبانی، ناصرالدی ، 755، ص4، جمجموعة الرس ئل والمس ئل النجدیةشیخ، عبداللطیف ب  عبدالرحم ، آل .4
 .574، ص8، جتحتوي علی أکثر من
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به  کند بر اینکه فرقی بی  کسی که با سفرگوید: آیه داللت میمی 1سوره نساء 74ایل آیه 
ایشـان دلیـل سـخ  خـود را بـه لفـن  2.زیارت بیاید و کسی که بدون سفر بیاید نیسـت

کنـد کـه گرداند که داللت بر عموم دارد و به ایـ  نکتـه اشـاره مـیدر آیه برمی« جاُؤك  »
عًه َو َهُ ع فرماید:خداوند متعال در سوره نساء می وًلًه ُثعمَّ َو َمْن َيْخُرْج ًمْن َبْيًتًه ُمهاًجرا  ًإَلعى اللَّ
ًه  ْجُرُ  َعَلى اللَّ

َ
َقْد َوَقَ  أ ََ ُيْدًهْكُه اْلَمْوُت 

کمتـری  شـکی بـرای  :کنـدو ای  مطلب را بیان مـی3
ای از علم داشـته باشـد نیسـت کـه هـر کـس بـرای زیـارت رسـول بهره اند کسی که 

بـر او صـدق  سـوی خـدا و رسـولاز منزلش خارج شود، مهاجرت بـه خدا
مثـل  ،بعـد از وفـات زیارت پیامبر فرماید:که مین روایاتی است کند و علت آ می

 4شان است.زیارت ایشان در حیات
  گوید:میقاضی سبکی از علمای سرشناس شافعی، در ایل ای  آیه 

 .دارد آیه داللت بر تشویق افراد برای آمدن نزد رسـول گرامـی اسـالم
داشـت اما ای  بزرگ ،تله اگرچه در زمان حیات ایشان وارد شده اسئای  مس

 5.شودباشد و با مرگ ایشان قطع نمیمی رپیامب
رفـت   برای ای  آیه خداوند مومنان رادر گوید: حجر هیتمی نیز در ایل ای  آیه میاب 

ــه ــر مــی ســوی پیــامبرب ــا آنهــا  انگیــزدب ــداســتغفار ک در نــزد پیــامبرت و  نن
 6استغفار کند. برای آنهانیز پیامبر

ه آیه و روایات اکر شـده و سـخنان مفسـری  و علمـای اسـالمی، خداونـد با توجه ب
حاور در نـزد ایشـان را گذارد و دستور بهنمی متعال فرقی بی  زنده یا مرده پیامبر

نیاز به شد رحال و مسافرت داشته باشد و  خواه ای  حاور در نزد پیامبر ؛دهدمی
 خواه نداشته باشد.

                                              
1.  ُه ر  ل  ْغف  ه  و  اْست  ُروا اللا ْغف  اْست  ُهْم جاُؤك  ف  ْنُفس  ُموا أ  ل  ْا ظ  ُهْم إ  نا ْو أ  حیما...و  ل  اباا ر  وا ه  ت  ُدوا اللا ج  و  ُسوُل ل  و اگر آنان هنگامی »؛ ُم الرا

کـرد،  هم برای آنان طلب آمـرزش مـی و پیامبر خواستند  آمدند و از خدا آمرزش می که به خود ستم کردند، نزد تو می
 .«یافتند پذیر و مهربان می یقیناا خدا را بسیار توبه

 .4، صلسنیه فی الرد علی الوه بیهالداا ادحالن، احمد، زینی  .2
 .  755آیهنساء،  سوره .3
 .4، صفی الرد علی الوه بیه ةالداا السنیدحالن، احمد، زینی  .4
 .728، صشف ء السق م فی زی ا   یر ارن مالدی ، سبکی، تقی .5
 .77، صالجوهر المنظ  فی زی ا  القبر النبی الشریف المکرمحجر، اب  ،هیتمی .6
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 سیره سلف. 1

یابیم که سفر کردن با نیت زیـارت و صحابه، در می سیره پیامبر اکرم با مراجعه به
 ،نه تنهـا منـع نشـده اسـت(، خصوص قبر نبی مکرم اسالم)به ،الهی یقبور اولیا

رود کـه در ادامـه بـه شمار میبلکه برای آن ثواب در نظر گرفته شده و یکی از عبادات به
 کنیم.تعدادی از ای  روایات اشاره می

گونـه نقـل الدرداء آن را ای ی  روایت، روایت مربوط به بالل حبشی است که ابیاول
 کند:می

گوید: ای  چه جفـایی اسـت را در خواب دید که به او می بالل پیامبر
آیا وقت آن نرسیده که مرا زیارت کنی  بالل از خواب بیدار شد در  ؛ای بالل

سوار شـد و آهنـگ مدینـه پس مرکب خود را  ؛که محزون و ترسان بودحالی
کـرد و صـورت خـود را بـا آنجا گریه می .آمد کرد و بر سر قبر پیامبر

.نمودخا  قبر، خا  مالی می
1 

بـرای  ،گوید: تکیه مـا بـرای مشـروعیت سـفرقاضی سبکی در شرح ای  حدیق می
بلکه تکیه ما بر عمل بالل است. ای  عمل در  ؛رویای بالل نیست، زیارت پیامبر

خالفت عمر با آن همه صحابه که در آن دوره بودند صـورت گرفتـه و ایـ  جریـان زمان 
 2.بالل نکردند هبرای آنها پوشیده نبوده است و هیي اعتراضی نیز ب

عمر ب  خطاب برای زیـارت  رحال   روایت بعدی، روایتی است که واقدی درباره شد
 گوید:کند و مینقل می قبر پیامبر اکرم

د: چون کعب األحبار پیش عمر مسلمان شـد و او در آن گویحوشب میاب 
المقدس بود، عمر از اسالم آوردن کعب األحبار خوشحال شد موقع در بیت

را زیـارت  توانی با م  به مدینه بیایی تا قبر پیامبرو به او گفت: آیا می
کنی و از زیارت قبر او لذت ببری  گفت: آری یا امیرالمؤمنی  چنی  خواهم 

 3کرد.
 :کند که حارت فرمودنـداکر می خدامسلم در کتاب خود روایتی از رسول 

 4اندازد.مرگ می دچون شما را به یا ؛قبور را زیارت کنید
                                              

 .851، ص8، جتهذیل ت ایخ دمشقساکر، علی ب  حس ، عاب  .1
 .744، صشف ء السق م فی زی ا   یر ارن مالدی ، سبکی، تقی .2

   .(875، ص7، جفتوح الش مواقدی، محمد ب  عمر، ؛ )«هل لك أن تسیر معي إلی المدینة فنزور قبر النبي» .3
 .737ص ،8، جصحیح مسل ، مسلم ب  حّجاج، ینیشابور .4
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-شود که سفر بهخوبی روش  میعنوان نمونه نقل شد، بهبا توجه به ای  روایات که به

کسـی در  یک سـنت جـاری بـوده و ،و صحابه زیارت قبور در عصر پیامبر قصد
از آن زمان به  است. مشروعیت آن تردید نداشته و فرقی بی  دور یا نزدیک بودن زائر نبوده

 سیره مسلمی  از هر فرقه و مذهبی بر آن جاری بوده است. ،بعد هم

 اشکال وهابیان به روایات جواز سفر برای زیارت قبور
تی که از طریق شیعه و اهل سـنت به امثال ای  روایا ،تبع آن وهابیونتیمیه و بهپیروان اب 

 کنند.اشکالی وارد می ،در باال اکر شد و در حد روایات مستفیض هستند
آورده  السق م شف ءمحمد ب  عبدالهادی در جواب روایاتی که قاضی سبکی در کتاب 

جـایز و  آنرحـال و چـه بـدون  چه با شـد، کرماو ثابت نموده که زیارت قبر نبی 
روایـات کـه  ماننـدو  ،«من زاه قبری وجب له شعفاعتى»: روایت گویدمستحب است، می

مشابه ای  هستند و قاضی سبکی در کتاب خود آورده، احادیق غیر صحیح و غیر ثـابتی 
روایـت منکـری اسـت و فقـط ضـعفا  ،فـ  هلبلکه ای  روایت در نزد علمای ا ؛هستند

 1کنند.هستند که در احتجاجات خود از ای  روایت استفاده می
  د:گویعبدالهادی میاب 

نه تنها ای  روایت، بلکه تمامی روایـاتی کـه قاضـی سـبکی در بـاب جـواز 
زیارت آورده ضعیف و واهی هستند و حتی یک روایت صحیح نیـز در آنهـا 

ای  ضعف روایات تا جـایی اسـت کـه برخـی از علمـا ماننـد  .وجود ندارد
 2اند.وضع ای  احادیق شدهقائل به، تیمیه اب 

 اب اشکال وهابیان به صحیح نبودن روایات جواز سفر برای زیارتجو 
کنند که قاضی سبکی در بودن ای  روایات می و موضوعه وهابیان در حالی ادعا به کذب

در باب زیارت و سفر برای  ،قریب به بیست روایت از کتب معتبر اهل سنت شف ء السق م
رحال و سفر برای زیارت  تشویق به شدای  روایات یا صریح در جواز و  د.آورزیارت می

اند کدام تخصیص نزدهصورت مطلق بیان شده و هیيیا به ؛هستند قبر پیامبر اکرم

                                              
 .87، صالص ام المنکي في الرد علی السبکي، محّمد، یالهادعبدب ا .1

 همان. .2
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اصـال  در واقـع 1؛که فایلت زیارت برای کسی است که بدون شد رحال به زیارت بیاید
 صحیح نیست که فعلـی و شرعاا  بلکه عقالا  ؛تخصیص خوردن ای  روایات معنایی ندارد

 ،مقدمه آن حرام باشد. ای  در حالی است که تمامی وهابیان عقیـده دارنـد امامستحب، 
توان قبول کـرد کـه سـفر کـردن پس چگونه می ؛مستحب است زیارت قبر پیامبر

و ای  همه روایات متاافر را رمی به  باشدمستحب، حرام  ای  فعل   برای انجام   ،مسلمی 
 کذب و وضع کنند.

کند که ای  روایاتی که ما اکـر ود جناب سبکی به ای  نکته اشاره میخ ،عالوه بر ای 
و روایات دیگری هم در ای  باب وجود دارد که اگر آنها  های از روایات بودگزیده ،کردیم

حتی گاهی ای  روایات  شود؛میباعق قوت ای  احادیق  ،را هم به ای  موارد اضافه کنیم
به ای  دلیل کـه  ؛رسنده درجه روایات صحیح میحس  با تاافر و کمک روایات دیگر ب

خـاطر مـتهم بـودن راوی بـه ای که ضعف آنها بهدسته .روایات ضعیف دو دسته هستند
دسـته دیگـری از  اما ؛شودکذب است، که اجتماع ای  احادیق باعق قوت روایات نمی

ه بـا اینکـ ؛خاطر ضعف حفـن راوی اسـتروایات ضعیف وجود دارد که ضعف آنها به
اجتمـاع احادیـق  ،داری است که در ایـ  صـورتگو و دی دانیم راوی انسان راستمی

باعق قوت روایات و ارتقاء درجه آنها به روایات حس  و صحیح  ،ضعیف از ای  نوع نیز
2د.وشمی

 

 نظرات بزرگان اهل سنت درباره زیارت قبور
کـه بـه  د علی المفّنددالمهنّ نام جناب خلیل احمد سهارنپوری در کتاب معروف خود به

  :گویدتایید بسیاری از علمای اهل سنت رسیده است می
زیـارت قبـر  ،نزد ما علمای دیوبند و همچنی  بزرگان مـا از علمـای احنـاف

تـری  تـری  موجبـات قـرب الهـی و از مهـماز بـزرگ سرور پیامبران
 ؛ حتـیمستحّبات و از مؤثرتری  موجبات رسیدن بـه درجـات عالیـه اسـت

با شّد  ،قریب به وجوب است؛ اگرچه ای  زیارت رت قبر نبی اکرمزیا
 3رحال و بست  بار سفر به آنجا و بذل جان و مال باشد.

                                              
 .23-724، صشف ء السق م فی زی ا   یر ارن مالدی ، یسبکی، تق .1

 .725، صشف ء السق م فی زی ا   یر ارن مالدی ، سبکی، تقی .2
 .77، صالمهّند علی المفّندسهانپوری، خلیل احمد،  .3
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  گوید:جناب نووی می
تری  وسیله قرب بـه خداونـد و بهتـری  از مهم زیارت قبر رسول الله

، گذاران از مّکه بیـرون آمدنـدپس هنگامی که حّجاج و عمره ؛کارگشا است
سـوی شـهر مدینـه بـرای زیـارت قبـر رسـول مستحب مؤکد اسـت کـه بـه

همراه نیت زیارت، نّیت تقـرب و نیـت بسـت  بـار بروند و زائر به الله
1سوی قبر حارت و نماز در آنجا را هم داشته باشد.سفر به

 

 گوید: الحاج که از علمای مالکی مذهب است میجناب اب 
-که با قصد و شد رحال انجـام مـی زیارت یک عمل مطلوب به نفس است

قصد زیارت خارج شـود و قصـدی غیـر از آن را نداشـته پذیرد و کسی که به
 2پس خوشا به حال او... ؛در حال بهتری  عبادات است ،باشد

هر کـس کـه دیـدن او در حـال حیـات  :گویدسمهودی شافعی نیز از قول غزالی می
گردد و سفر برای او موجب تبر  وی می شود، بعد از مرگ نیز دیدنموجب تبر  وی می
 3.زیارت او جایز است

در  شدرح الرسد لهدر کتـاب  ،تیمیه بـودهعصر اب الحاج )عبدری مالکی( که هماب 
و تـرجیح آن بـر  العاده حرکت و سفر برای زیارت مرقد مقدس نبوی اهمیت فوق

وی مدینـه بـرای سـحرکت بـه :گوید المقدس می حرکت و سفر برای زیارت کعبه و بیت
 4.المقدس استسوی کعبه و بیتافال از حرکت به زیارت قبر پیامبر اکرم

 ؛الحاج درسـت و نیکـو گفـتاب  :گویدحصنی دمشقی در تأیید سخ  عبدری می
 5 .ه استعتری  بقبه اجماع مسلمی  بافایلت چون قبر پیامبر اکرم

ود را درباره عظمت انبیای الهی نظر خ، المد لنام در کتاب دیگر خود به الحاجاب 
شان و آداب زیارت و اینکه ابدان مطهرشان صحیح و ثواب سفر برای زیارت قبور شریف

و سالم است و زائر باید به هنگـام زیـارت، بـه حـال انکسـار و خاـوع باشـد و بـه آن 
بـه  های شرعی توسل پیدا کند و یقی  بزرگواران برای غفران گناهان و رسیدن به نیازمندی

علت عظمت مقـام زائر به معتقد است که واست. ا اجابت دعا داشته باشد، را بیان کرده
                                              

 .838ص ،2، جالمجموع شرح المهذب  شرف، نووی، یحیی ب .1

 .857، صالمد ل ابوعبدلله،  الحاج،اب  .2
 .7778، صوف ء الوف سمهودی، علی ب  احمد،  .3
 .722، صدفع الشبه عن الرسول و الرس له الدی ،حصنی دمشقی، تقی .4
 همان.. 5
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رود باید با حالـت خاـوع، سوی آنها میپس وقتی به ؛رودسوی آنها میبه ،انبیا و رسل
 ،پـس از آن ؛قلب و حاور خاطر باشـد انکسار، مسکنت، نیازمندی، اضطرار، حاور

برای برآورده شدن حاجاتش و غفران گناهانش بـه  و توسل شودوسیله آنها به خداوند مبه
 ؛اطمینان به اجابت داشـته باشـد ،آنها استغاثه کند و طلب حاجت داشته و به برکت آنها

دست چون آنها باب الله مفتوح هستند و سنت خداوند بر ای  است که حوائج مردم را به
 1و سبب آنها برآورده کند.

خـاطر دانست بهتیمیه که خود را حنبلی می، از اب (هابلیحّتی حن)علمای مذاهب 
خدشه وارد کرده و ای  عمـل را  اینکه در مشروعیت سفر برای زیارت پیامبر اکرم

-اب  :درباره او گفت سیافعیسو او را گمراه دانستند؛ مثالا  ندندبدعت شمرده، روی برگردا

از زیـارت نهـی  ،تری  سخنان اواز قبیح تیمیه مسائل غریبی آورد که بر او انکار کردند و
 2.باشدمی قبر پیامبر

له زیـارت پیـامبر ئتیمیه در مسسخ  اب  گوید:تیمیه تاخته و میلکنوی هندی به اب 
را حـرام  تری  سخنان است. او سفر برای زیارت قبـر پیـامبراز زشت اکرم

را نیـز حـرام  پیـامبردانسته و ای  سفر را سفر معصیت خوانده و حتی زیارت قبـر 
 3اعالم کرده و ای  عمل را غیر مشروع و ممتنع دانسته است.

او دربـاره  :گویـدتیمیه در تاعیف روایات زیـارت را رد کـرده و مـیلکنوی نظر اب 
احادیثی که در ای  زمینه وارد شده حکم کرده و همه آنها را احادیـق موضـوعه خوانـده 

ادیق، احادیق حس  هستند. لکنـوی بـر ایـ  بـاور که بعای از ای  احدر حالی ؛است
را  تیمیه اولی  کسی اسـت کـه اجمـاع در جـواز زیـارت قبـر پیـامبراست که اب 

 4آن را مطرح نکرده است. ،شکسته و سخنی را گفته است که هیي عالمی قبل از او
صدحیح حجر عسقالنی در شرح خود بـر ، جناب اب صحیح بخ اىشارح معروف 

انـد کـه او بـار تیمیه نسبت دادهگوید: علما به اب کند و میی  نکته اشاره میبه ا بخ اى
ما نیـز ایـ   .را حرام شمرده است سفر بست  برای زیارت مرقد آقایمان رسول الله

                                              
 .857ص ،المد لالله، عبدالحاج، أبواب  .1

 .833، ص4، جمرثة الجن ن و عبره الیقظ نسعد، یافعی، عبدالله ب  ا .2
 .75، صابراز الغی الواقع فی شف ء العی محمد عبدالحی، ،لکنوی هندی .3
 همان. .4
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تیمیـه نقـل تری  مسائلی است که از اب له از زشتئای  مس. تیمیه را قبول نداریمکار اب 
 1.شده است

تیمیه درباره بدعت بودن سـفر بـرای زیـارت قبـر سخ  اب  ورددر محصنی دمشقی 
و انبیـای  تیمیـه بـه پیـامبرکسی مانند اب گوید: م  معتقدم هیيمی رپیامب

ادعای اجمـاع  ،الهی جسارت نکرده است که بگوید زیارت آنان گناه است و بر ای  قول
 2.کند

 نتیجه
سـفر  ،نظرات بزرگان علمای اسـالم آیات قرآن کریم، روایات، عمل صحابه و بر اساس

ویژه قبور صالحان و انبیـا و در رأس آنهـا پیـامبر اعظـم الهی به یبرای زیارت قبور اولیا
کید شـده ، فایلت زیادی دارد و از افال عبادات و قُ اسالم ربات است و بر آن تأ
ی چون مقدمه زیارت قبور، طی طریق و شد رحال برای ای  منظور است، سفرها ؛است

به فرض اینکه هیي روایتی در خصوص ترغیب به چنـی   _ زیارتی هم به داللت التزامی 
سفرهایی وجود نداشته باشد و هیي فقیهی به صـراحت بـه اسـتحباب یـا اباحـه چنـی  

نظر وهابیـان  اقعو ؛ درمستحب و الاقل مباح و مشروع است _سفرهایی فتوا نداده باشد 
نظـری باطـل و  ،داننـدای  نوع سفر را حـرام و بـدعت مـیتیمیه پیروی کرده و که از اب 

آنان با تمسک به روایتی که اصال در مقام  .باشدخالف کتاب و سنت و سیره مسلمی  می
باشد، حکم حرمت را بر ای  نوع از سفرها ثابت کرده و عمل بیان سفر برای زیارت نمی

مبدع در دی  بوده و عملـی  ،دکه خودر حالی ؛اندمسلمی  را بدعت در دی  معرفی کرده
و بسـیاری از  باشـد را حـرام و بـدعت معرفـی کـردهرا که مستحب یا حداقل مباح مـی

 اند.محروم نموده مسلمانان را از زیارت قبر رسول گرامی اسالم

                                              
 .57، ص7، جفتح الب اى فی شرح صحیح البخ اىحجر، عسقالنی، اب  .1
 .772، صدفع الشبه عن الرسول و الرس لهحصنی دمشقی، تقی الدی ،  .2
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