
شماره21، زمستان  1393
51

چکيده
از آنجا که بعد اصلی انس��ان،  روح اوس��ت، زیارت قبر درگذشتگان، درحقیقت زیارت روح 
و ارتب��اط با هویت اصلی آنهاس��ت. اگرچه مردم از راه دور نیز با درگذش��تگان نیکوکار و 
شایسته ارتباط برقرار می کنند، به دلیل توجه روح به بدن خود، معتقدند رفتن کنار بدن 
انس��ان صالح، تأثیر بیش��تری دارد؛ چرا که روح مرده، فرامادی و بی نیاز از مکان اس��ت؛ 
ولی پس از مرگ نیز به بدن خود توجه دارد. ازاین رو مس��لمانان به زیارت اماکن مقدس 

می روند و تنها به توسل و ارتباط از راه دور بسنده نمی کنند.
وجود روای��ات فراوان دربارۀ زیارت قبور به ویژه زیارت قب��ر مطهر نبوی9 بیانگر این 
است که سفر زیارتی، امری جایز یا مستحب است. زیارت قبور در سیرۀ عملی پیامبر9، 
اهل بیت:، صحابه، تابعان و علما نیز مش��اهده می ش��ود. همین طور فتاوای علمای اهل 
س��ّنت دربارۀ توسل به درگذشتگان و ش��فاعت و فضیلت زیارت، بیانگر جواز یا استحباب 

سفرهای زیارتی است.
این نوش��تار پس از بیان دلیل زیارت درگذش��تگان و فضیلت زیارت قبر بزرگان دین، 
ش��ماری از دالیل نقلی در خصوص جواز و اس��تحباب زیارت قبور و س��فر های زیارتی را 

آورده و نظر برخی علمای اهل سّنت دربارۀ زیارت را نقل کرده است.

واژگان کليدی: اهل سّنت، فضیلت زیارت، سفر زیارتی، بزرگان دین. 

اهل سنت و زيارت
محمد اصغری نژاد
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مقدمه
اه��ل معرف��ت تردیدی ندارند که بُعد اصلی انس��ان،  روح اوس��ت و چ��ون روح، به اذن اهلل 
موجودی مجرد و فناناپذیر اس��ت، مرگ و متالش��ی شدن بدن، تغییری در او ایجاد نمی کند. 
بنابرای��ن، زیارت قبور، در حقیقت زیارت روح و ارتباط با هویت اصلی صاحب قبر اس��ت. 
از این رو می بینیم مردم از راه دور نیز با اموات صالح و شایس��ته خود ارتباط برقرار می کنند، 
ولی معتقدند که اگر کنار بدن انس��ان صالح بروند، تأثیر بیشتری دارد و  این امر به دلیل توجه 
روح به بدن خود اس��ت. البته روح مرده، فرامادی و بی نیاز از مکان اس��ت، ولی به بدن خود 
حتی بعد از مرگ نیز توجه دارد.1 همین توجه و تعلق روح به پیکر خود، باعث می گردد که 
اگر شایستگی الزم را داشته و صالح باشد، تأثیر قوی تری بر فردی که به کنار قبرش می آید، 
از خود بروز  دهد. به نظر می رس��د که مسلمانان از اصل این موضوع آگاهند و به همین دلیل 
ب��ه س��فرهای زیارتی در اماکن مختل��ف می روند و فقط اکتفا به توس��ل و ارتباط از راه دور 

نمی کنند.
در این نوشتار به شماری از ادله نقلی پیرامون جواز و رجحان زیارت قبور و مسافرت های 
زیارتی اشاره کرده و نظر عده ای از علمای سنی را نقل می کنیم و به برخی از تردیدها درباره 

زیارت قبور پاسخ خواهیم داد.
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فضیلتزیارتقبور
از آن جا که پیرامون زیارت قبور به ویژه قبر مطهر نبوی9 
روایت های��ی وجود دارد، پیداس��ت که س��فر زیارتی، امری 
جایز یا مس��تحب است؛ چون مقدمه زیارت، پیمایش مسافت 
اس��ت و بدون آن، زیارت محقق نمی شود، پس سفر زیارتی 

نیز مستحب و حداقل، جایز است.
1. ابن  حجر گوید: ابوالش��یخ در کتاب الثواب از رس��ول 
خدا9 نقل کرده است: »من صّلی علّی عند قبري سمعته«؛2 

هر کس بر من کنار قبرم صلوات بفرستد، می شنوم.
2. عبداهلل بن عمر بن خطاب از پیامبر9 گزارش می کند: 
»من زار قبري وجبت له ش��فاعتي«؛3 هر کس قبرم را زیارت 

کند، شفاعتم بر او واجب می گردد.
ابن  حجر هیتمی درباره این حدیث می نویسد: »الحدیث... 
یشمل الذکر و االنثی من قرب أو بعد فیستدّل به علی فضیلة 
ش��ّد الرحال لذلک و ندب الس��فر للزیارة اذ للوس��ائل حکم 
المقاصد«؛4 این حکم شامل مرد و زن و فاصله دور و نزدیک، 
هر دو می شود و با آن، به فضیلت و استحباب مسافرت برای زیارت 
استدالل می شود؛ چون وس��ایل، حکم اهداف و مقاصد را دارند. 
یعنی اگر زیارت، مس��تحب است، مس��افرت برای این منظور هم 

مستحب است.
3. ابوهری��ره از پیامبر9 نقل می کند: »ما ِمن أحد یس��لم 
عل��ّی اال رّد اهلل علی روحي حتی أرد علیه  الس��ام«؛ کس��ی 
بر من سالم نمی فرس��تد، جز آن  که خداوند روحم را به بدنم 
بازمی گرداند تا پاس��خ سالمش را بگویم. این روایت به اسناد 

صحیح از ابوداود نقل شده است.5

از آن ج��ا ک��ه پیرام��ون زیارت 
قبور به ویژه قب��ر مطهر نبوی9 
روایت هایی وجود دارد، پیداست 
ک��ه س��فر زیارتی، ام��ری جایز 
یا مستحب اس��ت؛ چون مقدمه 
زیارت، پیمایش مسافت است و 
بدون آن، زیارت محقق نمی شود، 
پس س��فر زیارتی نیز مستحب و 

حداقل، جایز است.



فصلنامه فرهنگ زیارت
54

4. ش��ربینی )از علمای شافعی  مذهب قرن دهم هجری( از رسول خدا9 نقل کرده است: 
»من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة اال زیارتي، کان حقاً  علی اهلل تعالی أن أکون له ش��فیعاً  یوم 
القیامة«؛6 اگر کسی کنار قبرم برای زیارت بیاید و قصدش فقط زیارت من باشد، بر خداوند 

متعال است که من در روز قیامت شفیع او باشم.
5. بخ��اری از پیامبر9 روایت می کند: »َمن صّلی علّی عند قبري، وّکل اهلل به ملکًا یبلغني 
و کفی امر دنیاه و آخرته و کنت له ش��فیعاً  او ش��هیدا  یوم القیامة«؛7 هر کس کنار قبرم بر من 
رحمت و درود بفرس��تد، خداوند فرشته ای را مأمور می کند که آن را به من برساند و امر دنیا 

و آخرتش را کفایت می کند و من شفیع یا شاهد او8 در روز قیامت خواهم بود.
6. رسول خدا9 در ترغیب مردم به زیارت شهدای احد فرمودند: »... آتوهم و زوروهم 
و سّلموا علیهم والّذي نفسي بیده، ال یسّلم علیهم أحدا إلی یوم القیامة إاّل رّدوا علیه«؛9 کنار 
قبرش��ان بیایید و زیارتش��ان کنید و بر آنها درود و رحمت بفرستید. س��وگند به آن که جانم 
به اختیار اوس��ت، کس��ی بر آنها تا روز قیامت درود و رحمت نمی فرستد، جز آن  که درود و 

رحمت را به او بازمی گردانند.10
7. رسول خدا9 درباره ثواب یازده مرتبه خواندن سوره توحید هنگام عبور از کنار قبور 
مس��لمین می فرماید: »من مّر علی المقابر و قرأ قل  هو  اهلل احد احدی عش��ر مرة ثم وهب أجره 
لاموات، أعطی من االجر بعدد االموات«؛11هر کس بر قبور مس��لمانان عبور کند و یازده بار 
قل هو اهلل احد بخواند و پاداشش را برای مرده ها قرار دهد، به تعداد مرده ها به او پاداش داده 

می شود.

فتاوایعلمایاهلسنتدربارهزیارتوسفرهایزیارتی
از مطالعه فتاوای اهل سنت درباره توسل به اموات و شفاعت و فضیلت زیارت، به داللت 
مطابقی یا التزامی، جواز یا اس��تحباب س��فرهای زیارتی فهمیده می شود. در ذیل، تعدادی از 

این فتاوا را گزارش می کنیم.
1. ابن هبیره )م 560ه( می گوید: »اتفق مالک و الش��افعي و أبوحنیفة و أحمد بن حنبل... 
علی أن زیارة النبي مستحبة«؛12 مالک و شافعی و احمد حنبل متفق القول هستند که زیارت 

پیامبر9 مستحب است.
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2. احمد بن حنبل گوید: »اذا دخلتم المقابر فاقرؤا الفاتحة 
و المعّوذتین«؛13 زمانی که وارد مقبره ها ش��دید، س��وره فاتحه و 

معّوذتین بخوانید.
3. أبوعم��ران فاس��ی )م 403ه( گوی��د: »أن زی��ارة النب��ي 

واجبة«؛14 زیارت پیامبر9 واجب است.
4. قرطبی )م 671ه( می نویس��د: برای کسی که تصمیم به 
زیارت قبور می گیرد، شایسته است که آدابش را به  جا آورد و 
با حضور قلب باشد. وقتی به قبرستان رفت، بر اهل قبور سالم 
کند و مثل این که در حضورشان هستند، آنها را مخاطب قرار 

دهد و بگوید: »السالم علیکم دار قوم مؤمنین«.15
5. نووی )م 676ه( درباره حک��م زیارت قبور می گوید: 
نصوص شافعی و اصحاب بر این نکته متفقند که برای مردها 
زیارت قبور مس��تحب اس��ت و این، س��خن تمام علماس��ت. 
عب��دری در این ب��اره اجماع علمای اس��الم را حکایت کرده 
است. دلیل حکم ش��افعی، عالوه بر اجماع، احادیث صحیح 

و مشهور است.16
6. نووی در جایی دیگر گوید: بدان که زیارت قبر رسول 
خ��دا9 از مهم ترین کارهای قربی اس��ت. وقتی حاجی ها از 
مکه بازگش��تند، برای آنها مس��تحب أکید اس��ت که متوجه 

مدینه برای زیارت پیامبر9 شوند.
7. ابن قدامه )م 620ه( از فقهای حنبلی مذهب، مس��افرت 
برای زیارت قبور و مش��اهد را جایز دانس��ته اس��ت. دلیلی که 
ابن   قدامه بیان می کند، این اس��ت که پیامبر9 پیاده یا س��واره 
به قبا می آمدند و قب��ور را زیارت می کردند و می فرمودند: »به 

زیارت قبور بیایید؛ چرا که شما را به یاد آخرت می اندازد«.17

قرطب��ی )م 671ه( می نویس��د: 
برای کسی که تصمیم به زیارت 
قبور می گیرد، شایسته است که 
آداب��ش را به  جا آورد و با حضور 
قلب باش��د. وقتی به قبرس��تان 
رف��ت، ب��ر اهل قبور س��الم کند 
و مث��ل این ک��ه در حضورش��ان 
هستند، آنها را مخاطب قرار دهد 
و بگوید: »السالم علیکم دار قوم 

مؤمنین«.
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8. ابن عقیل گوید: اگر انسان برای زیارت قبور و مشاهد سفر کند، ترخص برای او مباح 
نیس��ت )یعنی نمی تواند نمازش را شکسته بخواند(؛ چون از سفر برای این گونه امور نهی شده 
اس��ت. رسول خدا9 می فرماید: »مسافرت جز به مقصد سه مسجد روا نمی باشد.« صحت این 
حدیث مورد اتفاق همه علماس��ت. ابن قدامه در پاس��خ به ابن  عقیل گوید: نظر صحیح، مباح 
بودن چنین سفری و جواز قصر نماز در آن است؛ چرا که پیامبر9 پیاده و سواره به مسجد قبا 
می رف��ت و به زیارت قبور می پرداخت و می فرمود: »به زیارت قبور بروید؛ چرا که آخرت را 
به یاد شما می اندازد.« منظور آن حضرت از »ال تشد الرحال...« نفی تفضیل مسافرت به سایر 

مساجد است، نه این  که سفر به دیگر مساجد حرام باشد.
9. ابن جزری م 729ه( از علمای ش��افعی مذهب می نویسد: از آداب دعا، توسل دعاکننده 

به خداوند به واسطه پیامبران و صالحین است.18
10 ابن  الحاج )عبدری مالکی � م 727ه( حرکت و سفر برای زیارت مزار شریف پیامبر9 

را بر سفر برای زیارت کعبه و بیت  المقدس برتر دانسته است.19 
11. ذهبی )م 748ه( دعا در کنار قبور انبیا و صالحین و در مس��اجد و در عرفات و مزدلفه 
را مس��تجاب می داند.20 بدیهی اس��ت که مقدمه و الزمه دعا در کنار قبور صالحین و در عرفه 
و مزدلفه، س��فر به این اماکن شریف است. برای همین، مسافرت به مواضع یاد شده مستحب 

و حداقل مباح و مجاز است.
12. حصنی دمشقی )از علمای قرن نهم هجری( می نویسد: زیارت قبر منور پیامبر9 سنتی 
رایج بین مس��لمانان بوده و همواره مردم در هر زمان، از نقاط مختلف، قبر ش��ریف حضرت 

ابراهیم و حضرت موسی8 را زیارت می کردند.21
13. صاح��ب التلخیص که احتماالً هم��ان جالل   الدین خطیب قزوینی )م 739ه( اس��ت، 
می نویس��د: در استسقا اش��کالی ندارد که انس��ان به ارواح ش��یوخ و علمای پرهیزکار توسل 

کند.22
14. قس��طالنی )م 923ه( به نقل از اس��تاد خود، زین الدین می نویس��د: بوسیدن مکان های 
شریف به قصد تبرک و نیز بوسیدن دست و پای صالحین به اعتبار قصد و نیت انسان، کاری 

نیک و پسندیده است.
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از احمد بن حنبل درباره بوسیدن 
قبر و منبر پیامبر9 س��ؤال شده 
ب��ود و احمد گفته بود: اش��کالی 
ندارد. عالی��ی می گوید: وقتی ما 
آن را به ابن  تیمیه نش��ان دادیم، 
ش��گفت زده شد و گفت: تعجب 
می کن��م! احم��د در ن��گاه م��ن 
ش��خصیت بزرگی است و چنین 

حرفی می گوید!

ذهبی )م 748ه( دعا در کنار قبور 
انبیا و صالحین و در مساجد و در 
عرف��ات و مزدلفه را مس��تجاب 
می داند. بدیهی است که مقدمه 
و الزمه دعا در کنار قبور صالحین 
و در عرفه و مزدلفه، سفر به این 
اماکن شریف است. برای همین، 
مس��افرت ب��ه مواضع یاد ش��ده 
مس��تحب و حداقل مباح و مجاز 

است.

و می گوید: ابوسعید عالیی به من گزارش داد: در کتابی 
قدیمی � که خط محمد ب��ن ناصر بغدادی )م 550( و حفاظ 
دیگر بر آن بود، از احمد بن حنبل درباره بوسیدن قبر و منبر 
پیامبر9 س��ؤال ش��ده بود و احمد گفته بود: اشکالی ندارد. 
عالیی می گوی��د: وقتی م��ا آن را به ابن  تیمیه نش��ان دادیم، 
شگفت زده ش��د و گفت: تعجب می کنم! احمد در نگاه من 

شخصیت بزرگی است و چنین حرفی می گوید!
عالیی در ادامه این سخن می گوید: »اي عجب في ذلک 
و قد روینا عن االمام احمد انه غسل قمیصًا للشافعي و شرب 

الماء الذي غسله به...«.23
15. زکریا بن محمد انصاری )از علمای شافعی، م 936ه( 
می گوید: نوشیدن آب زمزم ... و زیارت قبر شریف پیامبر9 
حتی برای کس��ی که حاجی نیست و عمره به جا نمی آورد، 

سنت است.24
16. موس��وی حجاوی )مفتی حنابله در دمشق، م 960ه( 
زی��ارت قبر ملکوتی رس��ول خدا9 را ب��رای مردها و زن ها 

سنت می داند.25
17. احم��د بن نجار فتوحی )از علمای حنابله، م 1064ه( 
گوید: توس��ل ب��ه صالحین، مباح اس��ت. »و یباح التوس��ل 
بالصالحین.« اب��ن مفلح حنبلی )م 763 ه( همین مطلب را در 

کتاب الفروع آورده است.26
18. بهوتی )م 1051ه( مستند استحباب زیارت قبر مطهر 
پیامب��ر9 را حدیث ابن عمر از رس��ول خ��دا9 می داند که 
فرم��ود: »هر کس قب��رم را بعد از وفاتم زی��ارت کند، گویی 
مرا در حال حیاتم زیارت کرده است« و حدیثی دیگر از آن 
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حضرت که فرمود: »هر کس قبرم را زیارت نماید، شفاعت من برای او واجب می شود«.
19. مح��ب الدین بن نصراهلل بغدادی از عالمان حنبلی )م 844ه( گوید: الزمه اس��تحباب 
زیارت قبر منور رسول خدا9 استحباب مسافرت برای زیارت ایشان است؛ چون زیارت آن 
حضرت برای حاجی ها بدون این کار امکان ندارد. این امر مثل تصریح بر استحباب مسافرت 

به منظور زیارت حضرت پیامبر9 است.27
20. ابن عابدین حنفی، از علمای حنفی )م 1252ه( می نویسد: زیارت قبور مانعی ندارد و 

بلکه مندوب است و در هر هفته انجام می شود.28 
21. شوکانی )م 1255ه( نیز در پاسخ به شبهه ابن تیمیه که مسافرت برای زیارت قبر شریف 
پیامبر9 به بهانه حدیث »ال تش��د الرحال إال إلی ثاثة مساجد: مسجدالحرام و مسجدي هذا 
و مسجد األقصی« غیرمجاز دانسته، به نقل از جمهور علما گفته است: اوالً حصر در حدیث، 
حصر نس��بی اس��ت، نه حصر حقیقی. دلیل ما حدیث »ال ینبغي للمطي أن یش��د رحالها إلی 

مسجد تبتغي فیه الصاة، غیر مسجدي هذا و المسجد الحرام و المسجد االقصی« است.
این حدیث که شبیه حدیث »ال تشد الرحال...« است، مشخص می کند که فضیلت خاصی 
برای نماز خواندن در این سه مسجد وجود دارد و در غیر آنها چنین فضیلتی نیست. با در نظر 
گرفتن این حدیث، منظور پیامبر9 از جایز نبودن س��فر به غیر آن سه مسجد  معلوم می شود. 
به عبارت دیگر: رس��ول خدا9 می فرماید: فضیلت ویژه ای در مس��جد من و مسجدالحرام و 
مس��جداالقصی برای نماز وجود دارد و در غیر این مساجد، چنین فضیلتی نیست. برای همین 

اگر کسی می خواهد به این فضیلت دست یابد، فقط به این سه مسجد مسافرت کند.
با این توضیح مش��خص می ش��ود که پیامبر9 به هیچ وجه مسافرت به سایر مساجد و نیز 
مس��افرت به مشاهد و اماکن ش��ریفه و مانند آن را منع نکرده است. ثانیاً علما بر جواز سفر به 
قص��د تجارت و رفع نیازمندی های دنیوی وجوب س��فر به عرفه و من��ی و مزدلفه برای انجام 
مناس��ک، و وجوب س��فر برای جهاد و وجوب هجرت از س��رزمین کفر به س��زمین اسالم و 

استحباب مسافرت برای علم اندوزی، اجماع دارند.29
22. خیرالدین آلوسی )م 1317ه( می نویسد: همواره مردم در همه زمان ها و مناطق جهان 
بر زیارت قبر شریف پیامبر9 به امید این که بر آنها خیر و برکت نازل شود و مشمول شفاعت 
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آن حضرت قرار گیرند، اتفاق نظر داش��ته اند و فرقی هم بین ذکر توس��ل و استغاثه و تشفع و 
توجه به حضرت پیامبر یا غیر ایشان از انبیا و اولیا وجود ندارد.30

23. یک��ی از دالیلی که می توان گفت زیارت رس��ول خدا9 برت��ری و فضیلت دارد و 
س��فری هم که برای این منظور و مقدمه آن است، فضیلت دارد، آیه 64 سوره نساء است که 
ُسوُل لََوَجُدوا اهلَل  می فرماید: )َو لَْو ِإذ َظَلُموا َأْنُفَس��ُهْم َجاُءوک َفاْسَتْغَفَروا اهلَل َواْس��َتْغَفَر لَُهُم الرَّ
ابًا َرِحیمًا(. حکم این آیه فقط محدود به زمان حیات پیامبر9 نمی ش��ود و پس از وفات آن  َتوَّ
حضرت را نیز ش��امل می شود. برخی از اهل س��نت هم چنین برداشتی از این آیه کرده اند. از 
جمله آنها محمود س��عید ممدوح اس��ت. ممدوح می گوید: این آیه شامل حال حیات و حال 
ممات آن حضرت می شود و کسی که آن را به حال حیات آن بزرگوار تخصیص داده، اشتباه 
کرده اس��ت؛ زیرا فعل »جاؤک« در س��یاق شرط قرار دارد و مفید عموم است. استاد ما عالمه 
غماری گوید: این آیه شامل حال حیات و وفات می شود و تخصیص آن به یکی از دو حال، 

نیازمند دلیل است و چنین دلیلی در این جا وجود ندارد.31
ممدوح در جایی دیگر درباره س��یره مس��لمانان می گوید: همواره حجاج در طول قرون، 
پیش یا پس از مناسک، خدمت پیامبر9 مشرف شده، بر ایشان درود و رحمت فرستاده اند و 

آن حضرت هم پاسخشان را داده و آنها در کنار آن مرقد مطهر دعا و استغفار کرده اند.32

نگاهیبهسیرهمسلماناندرزیارتقبور
مسلمانان و حتی خود اهل بیت: همواره در طول تاریخ اسالم به زیارت قبور می رفته اند 
و گاه ب��رای این امر به س��فرهای کوتاه یا بلند نیز می رفتند در ذی��ل، نمونه هایی از روایات و 

گزارش هایی را که در این زمینه وجود دارد، آورده ایم:
1. واقدی مورخ اهل س��نت  )م 207ه( می نویس��د: رس��ول خدا9 هر س��ال قبور شهدای 
جنگ احد را زیارت می کرد... ابوبکر هم هر س��ال این گونه عمل می کرد. عمر و عثمان هم 
چنین می کردند ... حضرت فاطمه3 بین دو یا سه روز به زیارت آنها می رفت و در کنار قبور 
شهدا گریه و دعا می نمود... ابوسعید خدری کنار قبر حضرت حمزه می ایستاد و به کسانی که 
همراهش بودند، می گفت: احدی بر آنها درود نمی فرس��تد، مگر آن که پاسخش را می دهند. 
بنابراین فرستادن سالم بر آنها و زیارتشان را ترک نکنید... ام سلمه همسر پیامبر9 در هر ماه 
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به زیارتشان می رفت و تمام روز آن جا می ماند.33
2. ابن  عب��اس گوید: ابوبکر و علی7 ش��ش روز پس از رحلت رس��ول خدا9 کنار قبر 

شریف آمده و زیارت کردند.34
3. منی��ب بن عبداهلل بن أبی أمامه درباره زیارت قبر منور نبوی9 توس��ط انس بن مالک 
)خدمتکار آن حضرت( می گوید: دیدم که انس بن مالک کنار قبر مطهر آمد و ایس��تاد و دو 
دس��تش را باال برد و من گمان کردم که به نماز ایستاد، اما او بر پیامبر درود و سالم فرستاد و 

سپس بازگشت.35
4. بالل حبشی در شام رسول خدا9 را در عالم خواب دید که از او گالیه کردند که چرا به 
زیارتشان نمی آید؟! »ما هذه الجفوة یا بال؟! أما أن لک أن تزورني؟« بالل به سوی مدینه آمد 

و کنار قبر مطهر رفت و مشغول گریستن شد و صورتش را به آن بارگاه ملکوتی می مالید.36
بالل از بزرگان صحابه بود. س��فر او برای زیارت رسول خدا9 در زمان عمر اتفاق افتاد، 
ولی کسی به بالل خرده  نگرفت. اگر رویکرد بالل مخالف سنت و اجماع امت بود، دیگران، 

به ویژه عمر به او اشکال می گرفتند.37
5. ناف��ع، غالم عبداهلل بن عمر درباره س��یره عبداهلل بن عمر گوید: هرگاه عبداهلل از س��فر 
بازمی گش��ت، وارد مس��جد می ش��د و کنار قبر مطهر می آمد و می گفت: »الس��ام علیک یا 

رسول اهلل...«.38
6. احمد بن حنبل در »مناسک« خود، تذکر داده که او در دعای خود به پیامبر9 متوسل 

می شود.39
7. ابوبکر احمد بن نبیل )م 297ه( گوید: عمر بن عبدالعزیز پیوس��ته پیکی از شام به مدینه 

برای زیارت پیامبر9 اعزام می کرد.40
8. ابوعلی خاّلل، معروف به »حلوانی« اس��تاد بخاری و مس��لم و ابوداود گوید: دچار هیچ 
مش��کلی نشدم که در آن کنار قبر شریف موس��ی بن جعفر بیایم و به ایشان متوسل شوم، جز 

آن  که خداوند آن مشکل را بر من، آن گونه که دوست داشتم آسان نمود.41
9. ابن  حجر می نویسد: شافعی کنار ضریح ابوحنیفه می آمد و بر او سالم می فرستاد و برای 
برآورده ش��دن حوائجش به واس��طه او به خداوند متوسل می ش��د و ثابت شده که احمد بن 
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حنبل به شافعی متوس��ل می شد. وقتی به شافعی گزارش داده 
ش��د که مردم مغرب به مالک متوسل می شوند، بر آنها خرده  

نگرفت.42
10. اب��ن حبان بس��تی )م 354ه( پیرامون زیارت قبر مطهر 
امام رضا7 می نویس��د: در زمان اقامت در طوس دچار هیچ 
سختی و گرفتاری نش��دم که در پی آن، قبر علی بن موسی � 
که صل��وات خدا بر جدش و او باد � را زیارت کنم و از خدا 
بخواهم آن را از من برطرف س��ازد، مگر این  که آن س��ختی 
از من برطرف ش��د. این ام��ر را مکرراً تجربه کردم و به همان 
نتیجه رس��یدم. خداوند ما را ب��ر محبت مصطفی و اهل  بیت او 

صلی اهلل علیه و سلّم اهلل علیه و علیهم أجمعین بمیراند.43
11. حس��نی دمش��قی )م 829ه( می گوی��د: م��ا قبر مطهر 
پیامب��ر9 را زیارت می کنیم و با ادب و خش��وع و س��کینه و 
ب��ا دید عظمت دع��ا می کنیم؛ چرا ک��ه می دانیم آن حضرت 
صدای ما را می ش��نود و پاس��خمان می دهد. همین گونه سیره 

مؤمنین جاری شده است.44
12. ثعالبی )مفس��ر ق��رن نهم هجری( درب��اره زیارت قبر 
ابوطاهر رکراکی گوید: ابوطاهر از اولیای بزرگ الهی اس��ت 
و در ن��گاه مردم تونس عظیم الش��أن اس��ت. قبرش در زالج 

معروف است و من او را زیارت کردم.45
13. قس��طالنی )م 923ه( گوید: توس��ل به رسول خدا9 
پس از رحلت ایش��ان به عالم برزخ، بیش از آن اس��ت که به 
شمارش درآید. در کتاب »مصباح الظالم فی المستغیثین بخیر 
االنام« اثر ابوعبداهلل بن نعمان ش��ماری از این توس��الت آمده 
اس��ت. من خود به یک بیماری دچار گش��تم که پزشکان از 

ب��الل حبش��ی در ش��ام رس��ول 
خدا9 را در عال��م خواب دید 
که از او گالی��ه کردند که چرا 
به زیارتشان نمی آید؟! »ما هذه 
الجفوة یا ب��الل؟! أما أن لک أن 
تزورني؟« بالل به س��وی مدینه 
آمد و کن��ار قبر مطه��ر رفت و 
مشغول گریستن شد و صورتش 
ملکوت��ی  ب��ارگاه  آن  ب��ه  را 

می مالید.
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درمان آن عاجز بودند. چند س��الی گرفتار این بیماری ب��ودم  تا آن که در 28 جمادی االول 
893 هجری در مکه به پیامبر9 متوس��ل ش��دم. در حالی که در عالم خواب بودم، مردی را 
دیدم که کاغذی همراهش بود و روی آن نوشته بود: »هذا دواء لداء أحمد بن القسطانی من 
الحضرة الشریفة بعد اإلذن الشریف النبوی.« سپس بیدار شدم و چیزی از آن بیماری در خود 

ندیدم و به برکت حضرت مصطفی9 شفا حاصل شد.46
14. حقی بروسوی می گوید: غار »والمرسالت«  )را که نزدیک مسجد خیف در منی است 
و گفته ش��ده س��وره »المرسالت« در آن جا نازل ش��ده( زیارت کرده ام. در داخل غار صخره 

بلندی قرار دارد که اثر سر شریف پیامبر9 در آن جاست و مردم به آن تبرک می جویند.47
15. س��معانی می گوید: مش��هد موس��ی بن جعفر7 در بغداد و مشهور اس��ت و مردم به 
زیارت ایشان می روند. من ایشان را بیش از یک بار با فرزند فرزندش محمد بن رضا علی بن 

موسی7 زیارت کردم.48
16. أبوالدردا عویمر بن عامر بن زید انصاری در س��ال 32 هجری از دنیا رفت. قبرش در 

باب الصغیر دمشق است و مردم آن را زیارت می کنند.49
17. أبومحمد حکیم بن محمد ذیمونی در س��ال 416 هجری در بخارا از دنیا رفت. قبرش 

معروف است و مردم به زیارتش می روند.50
18. أبوالحس��ین علی بن حجر سعدی. وی پیشوای اهل مرو در زمان خود بود. و در سال 

244 هجری از دنیا رفت. قبرش در قریه »زرزم« است و مردم به زیارتش می روند.51
19. شبلی معروف در سال 334 هجری در بغداد از دنیا رفت. قبرش معروف است و مردم 

آن را زیارت می کنند.52

نتیجهگیری
ب��ا تأمل در برخی آیات و روایت و فتاوای اهل س��نت پیرامون زیارت، و توجه به س��یره 
عملی رسول خدا9 و اهل  بیت و بزرگان صحابه و تابعین و علما و مسلمانان نتیجه می گیریم 
ک��ه زیارت قبور، به ویژه صالحین و باالخص انبیا و پیامبر اس��الم فضیلت دارد و مورد تأکید 
قرار گرفته اس��ت، و چون مقدمه زیارت قبور، پیمودن راه برای این منظور اس��ت، س��فرهای 

زیارتی نیز مستحب یا دست کم مباح و مشروع می باشد.
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مس��جد خی��ف در منی اس��ت و 
گفته شده سوره »المرسالت« در 
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دارد که اثر سر شریف پیامبر9 
در آن جاس��ت و م��ردم ب��ه آن 

تبرک می جویند.
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. جالء العینین، ص504.  30

. ممدوح، رفع المناره، ص57.  31
. همان، ص60.  32

. المغازی، ج1، ص313 و 314.  33
. طبری، ذخائر العقبی، ص64.  34

. بیهقی، شعب االیمان، ج3، ص491.  35
. دمیاطی، اعانة الطالبین، ج1، ص267.  36

. دفع الشبهه، ص162.  37
. المجموع، ج8، ص273.  38

. کشف القناع، ج2، ص78 و 79.  39
. دفع الشبهه، ص183.  40

. بغدادی،  تاریخ بغداد، ج1، ص133.  41
. امینی، الغدیر، ج5، ص194.  42

. ابن حبان، الثقات، ج8، ص457.  43
. دفع الشبهه، ص198.  44

. ثعالبی، جواهر الحسان، ج3، ص:495.  45
. جالء العینین، ص 497 و 498.  46

. اسماعیل بروسوی، روح البیان، ج10، ص225.  47
. سمعانی، االنساب، ج5، ص406.  48
. مشاهیر علماء االمصار، ص84.  49

. االنساب، ج3، ص20  50
. همان، ص257.  51
. همان، ص397.  52




