
ــت:  ۱۳۹۷<ـاییز و زمسـتان  ² ۸ شماره ²، سال چهارم پژوهی دوفصلنامه علمی پژوهشی سلفی   ــافـــ ــخ دری ـــ ــ ــد:  ² ۱۳/۰۲/۱۳۹۷تاری ـــ ــ ــخ تأییـ ـــ ــات:  ² ۲۵/۰۵/۱۳۹۷تاریـ ـــ سـط زیارت قبور تو باشد. در اصِل قبور مییکی از مسائل مهم فقهی، رفتن به زیارت  چکیده **مصطفی مهاجر *صورت موفق اعظم خوش سالمیو مقایسه آن با دیدگاه مذاهب ا  الوهابعبدزیارت قبور زنان در کتاب التوحید ابن  ۸۷-۱۰۲صفحـ بـین  ،در ارتبـاط بـا زیـارت قبـور توسـط زنـان اما ؛مردان هیچ اختالفی وجود ندارد نفرین زیـارت  ، روایتی که مضمون آن لعن والتوحیدتاب الوهاب در کمحمد بن عبد مذاهب اسالمی و وهابیت اختالف وجود دارد. کـم جـواز زیـارت قبـور الوهاب و پیروان وی، به ُح عبدبرخالف ابنفریقین،  یعلما که پیروان وی با استفاده از این روایت، قائل به ُحرمت زیارت قبور زنان هستند.چنان ؛بیـان از ُحکـم حرمـت دارد کـه ایـن مسـئله باشد را نقل کرده استکنندگان زن می حضـرت  هبـه سـیر ،و در مقـام دلیـل لذا زیارت زنان را جـایز دانسـته ؛نسخ شده است ایـن روایـت سنت، در مواجهه با روایت نهی از زیارت بانوان ُمعتقدنـد کـههلا یعلما اند. ردهزنان تصریح ک یشـه و روایاتی که از عا حمزهحمزهحضرت قبر  نمودن زیارت و نسبت به رفتن زهرازهرا روایتـی کـه از  بـه همچنـین اند. آنهاوجود دارد، استناد کرده نسبت به جواز زیارت زنان ، الوهابمحمـد بـن عبـدقبـور،  اب التوحیـد، زیـارتزیارت زنان، کت :ها دواژهیکل .اند نموده و این روایات را دلیل بر جواز زیارت زنان دانستهاین زمینه تمّسک نسبت به تعلیم و چگونگی زیارت اهل قبور نقل شده و دیگـر روایـات در  پیامبرپیامبر  .البیتالبیتاإلعالم لمدرسة أهلگر مؤسسۀ دارپژوهش و کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسالمی ** a.khoshsorat@yahoo.comب؛ و مذاه انیدانشگاه اد اریاستاد *                                               .مذاهب اسالمی



شـدن  دارموجـب جهـت ،چنـینهمفـردی و آمـوزی ساز عبرتاین مسئله زمینه ؛استیادآوری قیامت است و این خود، موجب باز داشتن انسـان از پیـروی هواهـای نفسـانی ، تـذکر مـرگ و بـردرا بـاال مـی تن به زیارت قبـور امـواتاهمّیت رف یکی از مسائلی که مقدمه ۸۸ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   یارة القبور فزوروها فإنها تذکرکم اآلخرة...«فرمودند: ایشان کـه این نکته مهم نیـز اشـاره شـده که در روایات نبوی بهچنان ؛باشدزندگی بشرّیت می ان در زیارت مقـابر، چه ممکن است حضور بانواگر ؛شودهمه افراد را شامل می بنابراین ؛شـوده هم مردان و هم زنـان را شـامل مـیای است کعبرت و موعظه نفس، مسئله 1.»... إني کنت نهیتکم عن ز توانـد موجـب ُحرمـت احتمال نمـی همراه داشته باشد، ولیکن ِصرف اینرا بهمفاسدی  لذا مسـئله جـواز زیـارت قبـور  ؛عی رعایت گرددبلکه باید ضوابط شر ؛دونفس عمل ش ت ولی در مقابل، وهابّیـ ؛امری پذیرفته شده است اهب اسالمیتوسط زنان، در میان مذ ّسس جریـان وهابّیـت، ؤالوهاب، مکنند. محمد بن عبدُحکم ُحرمت را برای آن ذکر می قبور برای زنـان ذکـر  مبنی بر لعن و نفرین زیارت عباس، روایتی از ابنالتوحیددر کتاب  باشـد، سّنت، با توجه به روایاتی که داّل بر جواز زیارت رفتن بـانوان مـیشیعه و اهل 3د.کننمی نباطکم ُحرمت را استح ،وی از آن و تابعیِن  2کندمی ب ، اسـتحباو فتـاوای فقهـازیارت قبور برای زنان از جهت روایات  یان،شیعدر میان  اند. ُحکم به جواز آن داده دیـده زیـارت  7و استحباِب  6کراهت 5سه حکم جواز و اباحه، ،تسناهلو در میان  4دارد و آن را  هستند حزم ظاهری، قائل به استحباب زیارت قبورابن مانندی برخی حت ؛شودمی ، حاشـیة الطحطـاوي، احمـد، ی؛ طحطـاو۲۲۸، صمراقي الفالح شرح متن نـور اإلیضـاح، حسن بن عمار، یشرنبالل .٧ همان. .٦ .۴۱۷، ص۲، جشرح السنة، حسین، یبغو .5 .  )۱۶۹، ص۴، جالحدائق الناضرةبحرانی، یوسف بن احمد، ؛ (»و هي مستحبة إجماعا نصا و فتوی« .٤   .۴۳۰، ص۱، جالقول المفیدعثیمین، محمد، ابن؛ ۲۵۰، صفتح المجیدمن، ، عبدالرحیتمیم .٣ .۶۷، صکتاب التوحیدعبدالوهاب، محمد، ابن .٢ .۳۹۸، ص۲، جمسند أحمد بن حنبل، أحمد، یحنبل شیبانابن .1                                                .۶۲۰ص



عتقدند کـه روایـات نهـی از زیـارت سنت ماهل 1دانند.واجب می ،بار در طول ُعمریک ٨٩ ...الوهاب عبد ابن دیقبور زنان در کتاب التوح ارتیز   صـورت تطبیقـی میـان مـذاهب اسـالمی و بـهدر این مقاله زیارت قبور توسط زنان  بانوان، نسخ شده است. کند که در راستای دفاع از حق، اّدله گرفته است. پیروی از سیره و سّنت نبوی ایجاب میکم جواز و عـدم جـواز مـورد بررسـی قـرار بر ح چنین واکاوی ادّله طرفینهم ووهابیت  بعضـی از وهـابیون ماننـد  کـهچنـان ؛سناد طرفین مورد مطالعه و بررسی قرار بگیـردا و برخالف  و اندر این زمینه تحقیقاتی انجام دادهمهم، د دلیل رسیدن به این هدفبه ،البانی تـرین ند و در مقام دفاع، به مهـماهالوهاب، استحباب زیارت را قائل شدعبدتفکرات ابن -ابتدا سخنان ابـن ،در ذیل 2؛اندپاسخ داده، انداشکاالتی که وهابیون در این زمینه داشته هـا بـر جـواز ی مذاهب اسالمی و ادّلـۀ آنه علمادیدگا ،و سپس شودالوهاب ذکر میعبد ها برای زیارت و که رفتن زن کندله نهم و دهم تصریح میئشیخ عبدالوهاب ذیل مس 3.»زائرات القبور، والمتخذین علیها المساجد والسرج ۶اللهعباس قال: لعن رسولوعن ابن« نقل شده است:» عباسابن«، روایتی از »ما جاء أن الغلو في قبور الصالحین...«در باب  الوهاب و زیارت زنانعبدابن گردد.زیارت قبور زنان ذکر می وهـابیون بـه ایـن  4مورد لعن قرار گرفته اسـت. ،چنین روشن کردن چراغ بر روی قبرهم زیارت قبـور  بنابراین 5؛ُحرمت استکم لعن، حاز  دارند که ُمقتضا و ُمستفادنکته اذعان  عثیمـین در شـرح بـناکه چنان 6؛شودکبیره نیز محسوب میبر ُحکم حرمت، از گناهان عتقدند معصیتی که با لعن یا وعید دوزخ همراه باشد، عالوه ا مآنهدانند. زنان را حرام می فتـاوی نـور بـاز، عبـدالعزیز، بـن( ؛»العلماء ذکروا أن المعصیة التي یکون فیها لعن أو فیها وعید بالنار هذه تکون من الکبائروأخذ العلماء من ذلك أن الزیارة للنساء محرمة؛ ألن اللعن ال یکون إال علی محرم، بل یدل علی أنـه مـن الکبـائر; ألن « .٦ .)۴۱، صفتاوی في التوحیدجبرین، عبدالله، بن؛ (ا»فاللعن یقتضي التحریم« .٥ .۶۹ص همان، .٤ .۶۷، صکتاب التوحیدعبدالوهاب، محمد، ابن .٣ .۱۸۰، ص۱، جأحکام الجنائز، محمد، یألبان .٢ .۳۸۸، ص۳، جالمحلی باآلثارحزم ظاهری، علی، ابن .١                                                .)۲۴۲، صعلی الدرب



حـدثنا «ت، با سـند سندر کتب متعّدد اهل ،ناد کردهالوهاب به آن استعبدی که ابنروایت نسبت به زیارت قبور زنان ،بررسی سند روایت لعن 1به این مسئله اذعان داشته است. التوحیدکتاب  ۹۰ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   روایت شده  ،»عباسلح، عن ابنصاجحادة، عن أبي هاشم، حدثنا شعبة، عن محمد بن کـه بسـیاری  است» باذام«وجود دارد و اسم وی » أبوصالح«در سند این روایت، نام  گیرد.مورد بررسی قرار می آن سند ،که در ذیل 2است -وأحمـدالحاکم، ابـنالجارود، أبعدی، ابنند نسایی، أبوحاتم، عقیلی، ابناز بزرگان مان وی را  4عالوه بـر تضـعیف، حجر عسقالنیابن 3اند.وی را تضعیف کرده حبان و دیگران ضعف راوی مذکور را به جمهـور وی  6.است ز این روایت را ضعیف دانستهألبانی نی 5داند.مدّلس نیز می کـس وی را توثیـق نکـرده ، هـیچ»عجلـی«کند که به جز بیان میو  دهدعلما نسبت می ضعیف دانسته و در ادامه بـه ضـعف  روایت فوق را ،نیز التوحیدقفیلی محّقق کتاب  7است. بـدون جملـۀ  ،سـتا عتقـدداند و م، روایت را ضعیف میفتح المجیدمحّقق کتاب  8کند.اشاره کرده و سخنان بزرگان را نسبت به تضعیف راوی ذکر می أبوصالح لعـن اهللا «که حدیث در حالی 9؛باشدمیروایت صحیح » المتخذین علیهاالمساجد والسرج« بدون عبارت فوق، با دو سند در ُکتـب  ،»اهللا زّوارات القبورلعن رسول«یا  10»زّوارات القبور ، ۱، جالقـول المفیـدعثیمـین، محمـد، ؛ (ابـن»تحریم زیارة النساء للقبور، بل إنها مـن کبـائر الـذنوب؛ لهـذا الحـدیث« .١                                               السـنن ، احمد، ی؛ نسائ۲۱۸، ص۳، جداودسنن أبی؛ سجستانی، سلیمان، ۱۲۸، ص۵، جمسند أحمدحنبل، أحمد، ابن .٢ .  )۴۳۰ص  .۱۳۰، ص۴، جالسنن الکبری؛ بیهقی، أحمد، ۱۱۳، ص۴، جداودیمسند أب، أبوداود، یطیالس .١٠ .۲۵۰، صفتح المجید، عبدالرحمن، یتمیم .٩ .۶۸، صکتاب التوحیدالوهاب، محمد، عبدابن .8 .۲۱۲، ص۳، جإرواء الغلیل، انهم .7 .۵۰، صضعیف موارد الظمآن، محمد، یألبان .٦ .۱۲۰، صتقریب التهذیب ،احمد بن علی حجر عسقالنی،ابن .5 .۱۲۰، صتقریب التهذیب، ان؛ هم۳۱۳، ص۲، جالتلخیص الحبیر، احمد بن علی حجر عسقالنی،ابن .٤ .۴۷۱، ص۳، تحقیق األرنؤوط، جمدمسند أححنبل، أحمد، ابن .3 .۹۴، ص۴، جالصغری



هریـرة،  یسلمة، عن أبیه، عن أبیبن أب إسحاق، حدثنا أبوعوانة، عن عمر حدثنا یحیی بن. «۲ 1».الله زوارات القبورلعن رسول :ثابت، عن أبیه، قال حسان بن بهمان، عن عبدالرحمن بن خثیم، عن عبدالرحمن بنعثمان بنعن سفیان، عن عبدالله بن . «۱ :اند ازکه آن دو سند عبارت حدیثی ذکر شده است ٩١ ...الوهاب عبد ابن دیقبور زنان در کتاب التوح ارتیز   وجود دارد  )حسان بهمان، عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن(سند اول نام دو راوی  در 3که قفیلی نیز به آن اشاره کرده است.چنان ؛وق ضعیف استهر دو سند راویت ف 2.»الله زوارات القبورقال: "لعن رسول وی را  ،ن بهمـانالرحمن بـمـدینی در وصـف عبـدابن 4ند.هست ها مجهولکه هر دوی آن و سند روایت را ضعیف  را مجهول بهمانط نیز ابنوشعیب أرنؤ 5مجهول ذکر کرده است. او را در حـدیث قـوی  جوزجـانی و نسـایی و 8داننـدمـیمعین وی را ضـعیف  یحیی بن و شعبه 7.شودمی شمرده ضعیفوجود دارد که  هسلمبن أبی عمرنام  ،در سند دوم نیز 6ذکر کرده است. اسـتدالل تـوان به حدیثش نمی قائلند که 11خزیمهو ابن 10سعد، أبوحاتمابن 9.اندندانسته بعضی از بزرگان نیز نام وی را در  12؛انداو را واهی و پوچ بیان کرده و برخی احادیِث  نمود میـزان ذهبی، محّمد، (؛ )۱۴۹، ص۶ج، تهذیب التهذیب، احمد بن علی حجر عسقالنی،ابن(؛ »المدیني: ال نعرفهابن« .٥ همان. .٤ .۶۸، صکتاب التوحیدعبدالوهاب، محمد، ابن .٣ .۳۰۵، ص۱۴، جمسند أحمدأحمد، حنبل، ابن .٢ .۴۲۴، ص۲۴، جمسند أحمدحنبل، أحمد، ؛ ابن۵۰۲، ص۱، جماجهسنن ابن، محمد ماجه قزوینی،ابن .١                                               13اند.شمار راویان ضعیف برشمرده  .۱۶۴، ص۳، جالضعفاء الکبیر، محّمد، ی؛ عقیل۴۶۸، ص۲، جي في الضعفاءالمغن، محمد، یذهب .١٣ .۴۵۶، ص۷، جتهذیب التهذیب، احمد بن علی حجر عسقالنی،ابن .١٢ .۱۳۴، ص۶، جسیر أعالم النبالء، محّمد، یذهب .١١ .۴۵۶همان، ص .١٠ همان. .٩ .۴۵۷، ص۷، جتهذیب التهذیب، احمد بن علی حجر عسقالنی،ابن .٨ .۶۸، صکتاب التوحیدعبدالوهاب، محمد، ابن .٧ .۴۲۴ص، ۲۴، جمسند أحمدحنبل، أحمد، ابن .٦ .)۵۵۱، ص۲، جاالعتدال فی نقد الرجال



باشـد، آن را مذاهب اسالمی با توجه به روایاتی که داّل بر جواز زیارت رفتن بـانوان مـی مذاهب اسالمی و زیارت زنان ۹۲ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   -ل به جواز و اباحۀ زیـارت شـدهقائ ،زیارت قبر توسط زنان هلئسّنت در مسعلمای اهل سّنت و زیارت قبور زناناهل گردد.دیدگاه هر کدام ذکر می ،اند که در ذیلز دانستهیجا ماننـد ( یث جواز بر زیارت قبـور وجـود داردکه در برابر روایت منع، احادجاییاز آن 4رۀ منع زیارت زنان بیان شده است.دلیل روایاتی است که درباعّلت قول کراهت، به  3.هستندو بعضی قائل به کراهت  اندرا قائل شده 2ها استحباب زیارتبرخی از آن 1؛اند ت فقط سنبرخی از بزرگان اهل 5،)ذکر شده است در کتب حدیثی هبریدروایتی که از ابن دیگـر در  یولی علمـا 6؛اندده و قائل به جواز زیارت شدهبه روایات ترخیص تمّسک کر َم ِفي ِزیَ « .١                                               ،جملـه از 7؛د، اجـازه زیـارت دارنـدها در امان باشنها تا از فتنهزن :انداکثرا گفته .۱ از: انـدکه برخی از آنان عبـارت اندها را جمع کردهنبا این دو دسته از روایات، بین آمواجهه  ی اللُه َعَلْیِه َوَسلَّ ِبيِّ َصلَّ َص، َدَخَل ِفي َفَذَهَب َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم ِإَلی َأنَّ َهَذا َکاَن َقْبَل َتْرِخیِص النَّ ا َرخَّ اَرِة اْلُقُبوِر، َفَلمَّ ْخَصِة الرِّ  ، َوَکْثـَر الرُّ ِة َصـْبِرِهنَّ َساِء ِزَیاَرَة اْلُقُبوِر، ِلِقلَّ ُه َکِرَه ِللنِّ َساُء، َوَذَهَب َبْعُضُهْم ِإَلی َأنَّ ، حسـین، یبغـو(؛ »ِة َجـَزِعِهنَّ َجاُل َوالنِّ رخص مالك وبعض االحناف وروایة عـن أحمـد وأکثـر العلمـاء، فـي زیـارة النسـاء للقبـور، «؛ )۴۱۷، ص۲، جشرح السنة مراقـي الفـالح شـرح مـتن نـور ، حسن بـن عمـار، یشرنبالل(؛ »ندب زیارتها" من غیر أن یطأ القبور "للرجال والنساء"«" .٢ .)۵۶۶، ص۱، جفقه السنةسید،  ،سابق(؛ »لحدیث عائشة... ، حاشـیة الطحطـاوي، احمـد، یطحطـاو(؛ »األصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء فتنـدب لهـن أیضـا "علـی األصـح«   )؛۲۲۸، صاإلیضاح ، ۵، جالمجمـوع شـرح المهـّذببـن شـرف،  ی، یحیـینـوو؛ (»والذي قطع به الجمهور أنها مکروهة لهن کراهة تنزیـه« .3 .)۶۲۰ص ، عبدالواحـد، یرویـان؛ (»""لعن زوارات القبور ن النبيقال أصحابنا: یکره زیارة القبور للنساء لما روی أبو هریرة أن النبي« .٤ .  )۳۱۰ص ُف ْبُن َواِصٍل، َعْن ُمَحاِرِب ْبـِن ِدَثـاٍر، َعـِن اْبـِن « .٥ .  )۶۰۲، ص۲، جبحر المذهب َثَنا ُمَعرِّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُیوُنَس، َحدَّ -ُبَرْیـَدَة، َعـْن َأِبیـِه، َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل َحدَّ هِ  ِهاللَّ ههلَّ للل ، ۳، جداودسـنن أبـیابـوداود سجسـتانی، سـلیمان، (؛ »ا َتْذِکَرةً : َنَهْیُتُکْم َعْن ِزَیاَرِة اْلُقُبوِر، َفُزوُروَها، َفِإنَّ ِفي ِزَیاَرِتهَ ا -، جنیل األوطار، محّمد، ی؛ شوکان۱۴۸، ص۳، جفتح الباري شرح صحیح البخاري، احمد بن علی حجر عسقالنی،ابن .٧ .۳۶۳، ص۲، جسنن الترمذیترمذی، محّمد،  .٦ .)۳۲۳۵، ح۲۱۸ص  .۱۳۴، ص۴



هـا چراکه صبرشـان کمتـر و جـزع آن ؛اندزنان شده ائل به کراهت زیارتبعضی ق .۲ 1له تصریح کرده است.ئرویانی که در کتابش به این مس ٩٣ ...الوهاب عبد ابن دیقبور زنان در کتاب التوح ارتیز   نفرین در این حدیث، اختصاص به زنانی دارد که زیاد به زیارت : گویدمیقرطبی  .۳ 2بیشتر است. شـاید سـبب نهـی  ؛ البتـهارات) به این معنا داللت داردصیغه مبالغه (زّو  و روند قبور می چـه از تحّقـق نیـافتن ایـن عواقـب مطمـئن چنـان لذا ؛خودنمایی، فریاد زدن و امثال آن د از بـین رفـتن حـّق همسـر، زینـت وعواقب آن باشد؛ مانن ،چنین زنانی از زیارت قبور زیرا یادآوری آخرت چیـزی اسـت کـه  ؛زیارت قبور روندباشیم، مانعی ندارد که زنان به  این سخن شایسته اعتماد در جمـع  :گویده و میسخن قرطبی را پذیرفت ،شوکانی هم 3نیازمند هستند. ، به آنو هم زنان هم مردان تحفـة مبـارکفوری نیـز در کتـاب  4.باشـند بین احادیثی است که به ظـاهر متعـارض می ت کـه گویـد چیـزی اسـ چه قرطبی میآنگوید:  قرطبی میپس از نقل سخن  ،األحوذی کـه  انـدن، بـه روایـاتی اسـتدالل کـردهکم جواز زیارت زناسنت نسبت به حن اهلبزرگا ت بر جواز زیارت قبور زنانسناهل هادل 5.ظاهر حدیث بر آن داللت دارد َثَنا َثاِبٌت، َعْن أَ « :گویدکه می نقل شده است» أنس بن مالک«روایتی از  صحیح بخاریدر کتاب  در روایت صحیح بخاری  پیامبرتقریر پیامبر :الف ند از:اعبارت َثَنا ُشْعَبُة، َحدَّ َثَنا آَدُم، َحدَّ ُه َعْنـُه، َقـاَل: َحدَّ َنِس ْبِن َماِلٍك َرِضيَ اللَّ ِبيُّ َه َواْصِبِري ۶َمرَّ النَّ ِقي اللَّ ـي،  .ِباْمَرَأٍة َتْبِکي ِعْنَد َقْبٍر، َفَقاَل: اتَّ َقاَلْت: ِإَلْیـَك َعنِّ ، ۲، جبحر المـذهب، عبدالواحد، یرویان( ؛»والنساء، وهذا أصح عندي إذا أمنت االفتتان والتعدي عما فیه رضي الله تعالیفي زیـارة القبـور فلمـا رخـص دخـل فـي رخصـته الرجـال  ص النبيذا قبل أن یرخص النبيلعن زوارات القبور... کان ه« .1                                               فـتح ، احمـد بـن علـی حجر عسقالنی،؛ ابن۶۳۳، ص۲، جالمفهم لما أشکل من کتاب تلخیص مسلم، أحمد، یقرطب .٣ .۴۱۷، ص۲، جشرح السنة، حسین، ی؛ بغو۳۶۳، ص۲، جسنن الترمذیترمذی، محّمد،  .٢ ).۶۰۲ص  .۱۳۷، ص۴، جتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، عبدالرحمن، یمبارکفور .٥ .۱۳۵، ص۴، جنیل األوطار، محّمد، یشوکان .٤ .۱۴۹، ص۳، جالباري شرح صحیح البخاري



ِبيُّ َص  ۹۴ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ُه النَّ َك َلْم ُتَصْب ِبُمِصیَبِتي، َوَلْم َتْعِرْفُه، َفِقیَل َلَها: ِإنَّ َم، َفِإنَّ ی اللُه َعَلْیِه َوَسـلَّ لَّ ِبيِّ اِبیَن، َفَقاَلْت: َلْم َأْعِرْفَك، َفَقـاَل:۶َفَأَتْت َباَب النَّ ـْبُر  ، َفَلْم َتِجْد ِعْنَدُه َبوَّ َمـا الصَّ ِإنَّ ْدَمِة اُألوَلی د. بـه او فرمـود: رک ا در کنار قبری دید که گریه میزنی ر ی پیامبرروزی پیامبر  1.»ِعْنَد الصَّ ام. شخصی بـه آن زن  ای تا بدانی گرفتار چه مصیبتی شده مصیبت من نشدهلهی پیشه کن و صبر نمـا. آن زن گفـت: دور شـو، تـو کـه مبـتال بـه تقوای ا رربربـود. آن زن بـه دِر خانـۀ پیـامبر و پیـامبرگفت: او پیـامبر ببم ااـا ــی هـیچ  و آمـد ییپ کــرد: مــن شــما را نشــناختم.  عــرض  پیــامبربــه پیــامبر . زننگهبــانی نبــود عمل وی را منع نکردند، حکـم  ه پیامبرنویسد: از اینکه پیامبرمی حجر عسقالنیابن .صبر در مصیبت اّول است ،یقیفرمود: صبر حق پیامبرپیامبر نیـز در  عینی 2باشد.حجت می ر پیامبرکه تقریر پیامبرچرا ؛شودبه جواز زیارت ثابت می ل از نـووی داند و به نقشرح روایت فوق، رفتن به زیارت قبور را برای مرد و زن جایز می کـرده  را اسـتنباط جواز زیارت البانی نیز از روایت فوق 4سنت،عالوه بر عالمان اهل  3دهد.را به جمهور علما نسبت میجواز  من قبر أخـي عبـدالرحمن بـن لها: یا أم المؤمنین من أین أقبلت؟ قالت: ملیکة، أن عائشة أقبلت ذات یوم من المقـابر فقلـت عن عبدالله بن أبي« روایت عایشه در جواز زیارت بانوان :ب 5است. یـارة القبـور؟ قالـتفقلت لها: ألیس کان رسول .بکرأبي ، بـه او آمـدمـیروزی عایشـه از قبرسـتان  6.»نعم کان نهی ثم أمر بزیارتهـا :الله نهی عن ز بکـر. نار قبر بـرادرم عبـدالرحمن بـن ابـیآیی؟ گفت: از ک گفتم: از کجا می حجـر ابن؛ (»ویؤید الجواز حدیث الباب وموضع الداللة منه أنه لم ینکر علی المرأة قعودها عند القبر وتقریره حجة ..«. .2 .  ۷۹، ص۲، جصحیح البخاري، بخاری، محّمد .١                                               لزائر رجال َأو اْمَرَأة، َوَسَواء َکاَن المزور ُمسلما َأو َکاِفًرا لعدم اْلَفْصل ِفـي َذِلـك. َوَقـاَل َجَواز ِزَیاَرة اْلُقُبور ُمطلًقا، َسَواء َکاَن ا« .3 .  )۱۴۸، ص۳، جفتح الباري شرح صحیح البخاري، احمد بن علی عسقالنی، َوِوّي: وبالجواز قطع اْلُجْمُهور ِبيَّ  :َوِمْنَها َما َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ . «٤ .)۶۸، ص۸، جعمدة القاري، محمود، یعین( ؛»النَّ ُه َع  -َأنَّ النَّ ی اللَّ َم َصلَّ ـَه َواْصـِبِري، َقاَلـْت:  -َلْیِه َوَسلَّ ِقي اللَّ َمرَّ ِباْمَرَأٍة َتْبِکي ِعْنَد َقْبٍر َفَقاَل: اتَّ ي َیاَرةَ  ،إَلْیك َعنِّ ، فقـه السـنةسـید،  ،سـابق(؛ )۱۳۴، ص۴، جنیل األوطـار، محّمد، یشوکان( ؛»اْلَحِدیَث، َوَلْم ُیْنِکْر َعَلْیَها الزِّ  .۱۳۱، ص۴، جالسنن الکبریبیهقی، أحمد،  .٦ .۱۸۴، ص۱، جأحکام الجنائزي، محمد، ألبان .5 ).۵۶۷، ص۱ج



نهی نکرده بود؟ گفت: آری، ابتدا  از زیارت قبور ول خداگفتم: آیا رسول خدا ٩٥ ...الوهاب عبد ابن دیقبور زنان در کتاب التوح ارتیز   َك َیْأُمُرَك َأْن َتْأِتيَ َأْهَل اْلَبِقیِع َفَتْسَتْغِفَر َلُهْم، َقاَلْت: ُقْلُت: َکْیـَف « کند که آن حضرت به من فرمودند: نقل می ز پیامبرعایشه از پیامبر و تعلیم زیارت به عایشه پیامبرپیامبر :ج 3دو روایت را ذکر کرده است. البانی نیز هر 2.انـدرت، به روایت فوق اشـاره کـردهسنت در حکم جواز زیااز عالمان اهل بعضی 1زیارت قبور را اجازه داد.  پیـامبراز عایشه شنیدم کـه گفـت: پیـامبر :گویدملیکه میو همچنین روایتی که ابی و سپس دستور به زیارت قبور داد. نهی کرده بود َیاِر ِمـَن اْلُمـْؤِمِنیَن وَل َأُقوُل َلُهْم َیا َرُس ... َفَقاَل: ِإنَّ َربَّ ـَالُم َعَلـی َأْهـِل الـدِّ ا ِإْن َشـاَء اللـُه ِبُکـْم اللِه؟ َقـال "ُقـوِلي: السَّ یَن، َوِإنَّ ا َواْلُمْسَتْأِخِر َیْرَحُم اللُه اْلُمْسَتْقِدِمیَن ِمنَّ و بـرای آنـان  کند که بـه قبرسـتان بـرو پروردگارت به تو امر می 4؛»َلَالِحُقونَواْلُمْسِلِمیَن، َو فرمودنـد:  ؟ پیامبردر کنار قبرها چه بگویم؟ پیامبر طلب استغفار کن. گفتم: بـه روایـت فـوق  ،نیز در حکم به جـواز زیـارت 6البانی 5سنت،عالوه بر علمای اهل ...بگو: کانت تزور قبر عمهـا  ۶یت النب، عن أبیه: أن فاطمة بن۷عن علي بن الحسین« طمهتوسط حضرت فاطمه حمزهزیارت قبر حضرت حمزه :د است. استدالل کرده هر جمعه  ر پیامبرفاطمه دختر پیامبر 7؛»حمزة کل جمعة فتصلي وتبکي عنده -حدثنا إبراهیم بن سعید الجوهري قال: حدثنا روح قال: حدثنا بسطام بن مسلم، قال سمعت أباالتیاح، قال: سمعت ابن« .١                                               ، ۱، جماجـهسـنن ابـنی، محّمـد، ماجـه قزوینـابـن(؛ »، رخص في زیارة القبـوراللهسولاللهملیکة، عن عائشة، أن رسولأبي فـتح ، احمد بن علی حجر عسقالنی،؛ ابن۱۳۷، ص۴، جتحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، عبدالرحمن، یمبارکفور .2 .)۱۵۷۰، ح۵۰۰ص ، ۱، جفقـه السـنةسـید،  ،؛ سـابق۲۳۳، ص۳، جالتمهیدالبر، یوسف، عبد؛ ابن۱۴۹، ص۳، جالباري شرح صحیح البخاري ؛ ۱۳۴، ص۴، جنیـل األوطـار، محّمـد، ی؛ شـوکان۳۱۴، ص۲، جالتلخیص الحبیـر، احمد بن علی حجر عسقالنی،ابن .٥ .۶۷۰، ص۲، جصحیح مسلمنیشابوری، مسلم،  .٤ .۱۸۴، ص۱، جأحکام الجنائز، محمد، یانألب .3 .۵۶۶ص  .۱۳۱، ص۴، جالسنن الکبری؛ بیهقی، أحمد، ۵۳۳، ص۱، جالمستدرك علی الصحیحیننیشابوری، محّمد، حاکم  .٧ .۱۸۲، ص۱، جأحکام الجنائز، محمد، یألبان .6 .۵۶۶، ص۱، جفقه السنةسید،  ،سابق



خواند و در کنار  در آنجا نماز می ؛رفت می حمزهبه زیارت قبر عمویش حمزه ۹۶ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   نظـر  3استحباب و کراهت وجـود دارد. 2شیعه، سه ُحکم جواز، یدر میان بزرگان و فقها نانشیعه و زیارت قبور ز  اند.در جواز زیارت به روایت فوق اشاره کرده 1تسنبعضی از بزرگان اهل .کرد ه میقبر گری برخی اسـتحباب آن را بـا  4؛باشدشیعه بر استحباب زیارت قبور زنان می یاکثریت فقها بعـد از او،  یمحقق حّلی و علما مانندولی برخی  5؛اندشرط صبر و عدم جزع ذکر کرده بلکـه  7؛کراهت، در خصوص زیارت زنـان نیسـت الزم به ذکر است که عّلت فتوای 6اند.قائل به کراهت شده م نامحرمـان بـرای او ارجحّیـت دلیل آن است که محفـوظ مانـدن زن از چشـکراهت به هیچ مردی او را  ،نویسند که شایسته استبرخی بزرگان بعد از ُحکم جواز می لذا 8؛دارد زیـارت قبـر  در زهـرابه سیره حضـرت زهـرا ،ی جوازبرا ،تدامحقق حّلی نیز در اب 9نبیند. ؛ ۱۳۴، ص۴، جنیـل األوطـار، محّمـد، ی؛ شـوکان۳۱۳، ص۲، جالتلخـیص الحبیـر، احمد بن علی حجر عسقالنی،ابن .١                                               1برای کراهت چنین دلیل آورده است که ستر و پوشش و صیانت برای زنان اولویت دارد.سپس  استدالل کرده است؛ها و نیز رفتن عایشه به زیارت قبر برادرش  در شنبه حمزهحمزه ؛ طباطبـایی یـزدی، سـیدمحمد ۲۲۷، صالعروة الوثقی مع تعالیق اإلمـام الخمینـيطباطبایی یزدی، سیدمحمد کاظم،  .٥ همان. .٤ .۱۶۹، ص۴، جالحدائق الناضرةبحرانی، یوسف بن احمد،  .٣ .۴۸۹، ص۲، جفائدةمجمع الاردبیلی، احمد بن محمد،  .٢ .۲۳۴، ص۳، جالتمهیدعبدالبر، یوسف، ابن ق في المعتبر و جمعا ممن تـأخر عنـه خصـوا ذلـك بالرجـال و کرهـوه و هي مستحبة إجماعا نصا و فتوی إال ان المحق« .٦ .۴۴۳، ص۱، جالعروة الوثقیکاظم،  بحرانـی، یوسـف بـن ( ؛»لستر و الصیانة و اال الستلزم کراهة خروجهن من البیوت مطلقا و ال قائل بهالزیارة مستلزما لهتك او حینئذ فالکراهة بالنسبة الی النساء انما هو باعتبار أمر آخر ال من حیث الزیارة کما أطلقه في المعتبـر، إذ لـیس مجـرد « .٧ .)۱۶۹، ص۴، جالحدائق الناضرةبحرانی، یوسف بن احمد، ( ؛»للنساء  .)۴۸۹، ص۲، جمجمع الفائدةاردبیلی، احمد بن محمد، ؛ (»ذلك بحیث ال یراهن الرجالهة للنساء أیضا زیارة قبور أقاربهم (هن خ ل)، فاالئمة علیهم السالم بـالطریق االولـی. و ینبغـي کـون فالظاهر عدم الکرا« .٩ و أما الکراهیة لهن فالن الستر و الصیانة أولی بهن. .۳۴۰، ص۱، جالمعتبر في شرح المختصرمحقق حّلی، جعفر بن حسن،  .٨ .)۱۷۳، ص۴، جالحدائق الناضرةاحمد، 



د روایات زیادی در باب چگونگی زیارت قبور مؤمنان توسط در کتب روایی شیعه، وجو روایی شیعه بر جواز زیارت قبور زنان دالیل 1دارد. ٩٧ ...الوهاب عبد ابن دیقبور زنان در کتاب التوح ارتیز   در استحباب زیارت  چنین بابی مستقلهم 2؛نان، داللت بر جواز ُحکم آن داردمردان و ز که تا زمانی( بر توسط زنان رامرحوم نراقی از مقتضای اطالق روایات، استحباب زیارت ق ماننـد برخـی بزرگـان، لذا 3؛صورت مطلق ذکر شده استدارد که به ودجقبور مؤمنین و صورت خـاص وجـود دارد کـه جـواز روایات دیگری بهغیر از اطالق روایات فوق،  4اند.استفاده کرده )،متضمن مفسده ای نباشد زیارت قبور  خوبی دلیل بر جوازکه بهکند. یکی از این روایات زیارت بانوان را اثبات می کـه  اسـت اطمهسیره عملی حضرت فاطمه 6،باشدبلکه دلیل بر استحباب آن میو  5زنان َعاِء َلُهْم َو ِتَالَوِة اْلَقْدِر َسْبعًا ِعْنَد َذِلَك « .٣ .۳۱۳، صالعباسلتباس عن موجز أبيکشف االصیمری، مفلح،  .٢ .۳۳۹-۳۴۰، ص۱، جالمعتبر في شرح المختصرمحقق حّلی، جعفر بن حسن،  .١                                               وسـائل حّر عاملی، محمد بن حسـن، ؛ (»َباُب اْسِتْحَباِب ِزَیاَرِة ُقُبوِر اْلُمْؤِمِنیَن َو الدُّ ، ۳، جمسـتند الشـیعةنراقی، احمد بن محمد مهدی، ؛ (»تتضّمن مفسدة و مقتضی إطالقاتها: االستحباب للنساء إذا لم« .٤ .  )۵۹۱، ص۱۴، جالشیعة الرابـع: «)؛ ۴۸۹، ص۲، جمجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهـاناردبیلی، احمد بن محمد، ؛ (»سترها عن العیونبالطریق االولی. و ینبغي کون ذلك بحیث ال یراهن الرجال: و یحتمل اختصاصـها بهـا علیهـا السـالم لعصـمتها و معلومیـة ربهم (هـن خ ل)، فاالئمـة علـیهم السـالم غداة سبت، و استغفارها لحمزة فالظاهر عدم الکراهة للنساء أیضا زیارة قبـور أقـاو قد ورد في االخبار المعتبرة زیارة فاطمة علیها السالم قبور الشهداء في األسبوع مرتین، االثنـین و الخمـیس و فـي کـل « .٥ .)۳۲۰ص عالمه حّلی، حسـن ؛ (»و تترّحم علیه و تستغفر له  علیها السالم کانت تأتي قبور الشهداء في کّل غداة سبت، فتأتي قبر حمزةنساء زیارة القبور ... و من طریق الخاّصة: ما رواه الشیخ عن یونس، عن أبـي عبـد اهللا علیـه السـالم قـال: إّن فاطمـة یجوز لل مجلسـی، ( ؛»المشرکین عند القتال في غزوة أحد فإن تذکر تلك األمور یصیر سـببا لمزیـد الحـزن و االهتمـام فـي الزیـارةول صـلی اللـه علیـه و آلـه و موضـع في الیومین و للنساء قولها علیهما السالم ههنا کان أي کانت تری نساءها موضـع الرسـ: حسن." و الکشر التبسم" ذکره الجوهري و یدل علی استحباب الزیـارة  الحدیث الثالث«)؛ ۳۴۱ص، ۲، جاإلرشاد شرح في المعـاد ذخیـرة باقر،د محم محقق سبزواری،( ؛»العیون عن سترها معلومیة و صمتهالع بذلك علیها اهللا صلوات اختصاصها یحتمـل و الرجـال یـراهن ال بحیـث ذلك کون ینبغي و المؤمنین قبور النساء زیارة استحباب منه یستفاد و لحمزة استغفارها و سـبت کـل فـي و الخمـیس و اإلثنین في مرتین األسبوع في الشهداء قبور ع فاطمة زیارة المعتبرة األخبار في ورد قد و« .٦ .)۴۳۰، ص۷، جمنتهی المطلببن یوسف،  الخامس و الثالثون زیارة قبور المؤمنین و السالم علیهم بقول السالم علیکم یـا « )؛۱۹۳، ص۱۴، جمرآة العقولمحمد باقر،   .)۴۴۳، ص۱، جالعروة الوثقییزدی طباطبایی ، سیدمحمد کاظم، ؛ (»السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبرر إلخ و قراءة القرآن و طلب الرحمة و المغفرة لهم و یتأکد في یوم االثنین و الخمـیس خصوصـا عصـره و صـبیحة أهل الدیا



چنـین در هم ؛کردنـدشنبه، قبور شهدا را زیارت مـیهر هفته، در روزهای دوشنبه و پنج ۹۸ ۱۳۹۷پاییز و زمستان، ۸، ش*ره چهارمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   را هـر هفتـه،  حمـزهقبر عمـویش حضـرت حمـزه ضرتروایات آمده است که آن حضرت ، کافیکه در کتاب چنان ؛دکرنمود و برایش طلب استغفار میهای شنبه زیارت میصبح -ُعَمْیٍر، َعـْن ِهَشـاِم ْبـِن َسـاِلٍم، َعـْن َأِبـيَأِبيَعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم، َعْن َأِبیِه، َعِن اْبِن « ، حدیث سوم آمده است:»ِزَیاَرِة اْلُقُبور«باب  ِه، َقاَل: َسِمْعُتُه َیُقوُل: َعاَشْت َفاِطَمةُ  َلـْم َبْعَد َأِبیَها َخْمَسًة َو َسْبِعیَن َیْومـًا  ۳َعْبِداللَّ َهَداِء ِفـي َتْیِن   ُکـِل   ُتَر َکاِشَرًة َو َالَضاِحَکًة، َتْأِتي ُقُبوَر الشُّ ْثَنـْیَن، َو  ُجْمَعـٍة َمـرَّ : اْإلِ ِه ، َفَتُقوُل: َهاُهَنا َکاَن َرُسوُل  اْلَخِمیَس  خدا پس از پیامبر طمـهفاطمـه 1؛»، َهاُهَنا َکاَن اْلُمْشِرُکوَن ۶اللَّ د و در این مّدت بّشـاش و هفتاد و پنج روز زنده بو خدامبر شنبه به زیارت قبور  روزهای دوشنبه و پنج ،تبّسم دیده نشد و هر هفته دو بارم َهَداءِإْتَیاِن اْلَمَشاِهِد َو ُقُب «چنین در باب این روایت هم  .کرد را به همراهانش معرفی می مبر خداپیامبر خدارفت و گاهی محّل استقرار مشـرکان در ُاحـد و همچنـین جایگـاه  شهدا می ، حـدیث سـوم، بـا سـند »وِر الشُّ ْضِر ْبِن ُسـَوْیٍد َعـْن ِهَشـاِم « ٍد َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َعِن النَّ ٍة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِه َعْبِد َساِلٍم َعْن َأِبي ْبـِن ِعدَّ ، از روایتی که مضمون آن لعن و نفـرین زیـارت یدالتوحمحمد بن عبدالوهاب در کتاب  نتیجه 2 نقل شده است.» اللَّ و تابعین وی با استفاده از این روایت، قائل به ُحرمت  باشد، استفاده کردهگان زن میکنند این روایت طبق تصـریح برخـی از محّققـین  ،باشند. حال آنکه اوالزیارت قبور زنان می -جمهور اهلخالف زیارت قبور توسط زنان، برو ثانیا ُحکم به ُحرمت  باشدضعیف می )،البـانیماننـد (عبـدالوهاب ر اذعان برخـی از تـابعین فکـری ابـنو بناب التوحیدکتاب  تقریـر  ماننـدُحکم به جواز زیارت رفتن بانوان توسط مسلمانان، طبق روایات جواز،  باشد. ت و شیعیان میسن بـرخالف پنـدار  ا؛ لذباشدای ثابت شده و مسّلم میعمل صحابه، مسئله و پیامبرپیامبر توان به روایت وی برای حکم به ُحرمت زیـارت قبـور بـرای محمد بن عبدالوهاب، نمی  .۲۷۶ص ،۹ج همان، .٢ .۵۶۵، ص۵، جکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .١                                              بانوان تمسک کرد.
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