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چکيده
از آغ��از هم��ه ادیان الهی به زیارت اماکن مقدس س��فارش ک��رده و آن را ارتباط با روح 
درگذش��تگان دانسته اند. در دین اسام نیز، زیارت قبور بزرگان دین اهمیت فراوانی دارد 
و بس��یار به آن سفارش ش��ده است. در مذاهب چهارگانه اهل س��نت و تمامی فرقه های 
ش��یعه، زیارت، جایگاه ارزشمندی دارد و از آداب و رس��وم و آیین های ویژه ای برخوردار 
اس��ت. دراین میان ش��یعیان به زیارت قب��ر مطهر نبوی9 و امام��ان معصوم: به ویژه 
ام��ام حس��ین7 عاقه و اعتقاد خاصی دارن��د و روایات فراوانی دراین ب��اره نقل کرده و 

فضیلت های بسیاری برای آن برشمرده اند.
تنها فرقه ای که زیارت قبور درگذشتگان، حتی قبر مطهر نبوی9 را حرام، بلکه برابر 
با ش��رک می دانند وهابیان هستند؛ درحالی که بیشتر علمای شیعه و اهل سنت بر اساس 

احادیث و روایات بر استحباب زیارت قبور بزرگان دینی تأکید کرده اند.
این نوشتار، گزارشی است اجمالی از نشستی علمی که به منظور بررسی فقهی زیارت 
از دیدگاه مذاهب اس��امی با حضور و س��خنرانی دو تن از استادان ارجمند حوزه علمیه 
آقایان نجم  الدین مروجی طبسی و محمدامین پورامینی در مرکز فقهی ائمه اطهار: در 

شهر مقدس قم برگزار شده است.

 واژگان کليدی: فقه، زیارت، فرهنگ اسامی، نجم  الدین مروجی طبسی، محمدامین 
پورامینی.

گزارشی اجمالی از نشست علمی

»بررسی فقهی زيارت 
رضا عندلیبیاز منظر مذاهب  اسالمی«
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در آستانه اربعین حسینی، نشستی با عنوان »بررسی فقهی زیارت از منظر مذاهب اسالمی« 
از سوی »پژوهشکده حج و زیارت« و »مرکز فقهی ائمه اطهار:« و با حضور اساتید ارجمند: 
اس��تاد نجم  الدین مروجی طبسی و اس��تاد محمدامین پورامینی در تاریخ 13 آذر ماه1393 در 
محل س��الن همایش  های مرکز فقهی ائمه اطهار: برگزار ش��د. در این نشس��ت ابتدا استاد 

پورامینی با اشاره به اتفاق نظر شیعه و سنی در استحباب اصل زیارت، گفتند:
ما نس��بت به زیارت دو عنوان می توانیم داشته باش��یم: یکی عنوان عام نسبت به 
زی��ارت قبور، به صورت مطلق و یکی عنوان خاص نس��بت به خصوص زیارت 
قبر رس��ول اکرم9 و به تبع آن زیارت ائم��ه معصومین: و زیارت بزرگان و 
اولیاء. از جهت فقهی اصل مسئله  � اگر ادله ای هم نباشد � نسبت به زیارت قبور، 
اصالۀ االباحه است. عالوه بر این که روایات و ادله مورد اتفاق همه مسلمانان در 
ترغیب زیارت قبر رسول خدا9 و بزرگان دین وجود دارد. شیعه و سنی نسبت 
به استحباب زیارت قبور متفق هستند. تعداد زیادی از بزرگان اهل سنت تصریح 
دارند به این که این عمل، مستحب و سفارش شده و سیره پیامبر9است. رسول 
خدا خودشان به قبرستان بقیع تشریف می بردند و دعا می خواندند. نسبت به اصل 
استحباب زیارت رسول اکرم9 نیز جای هیچ شک و تردیدی نیست؛ حتی در 

میان اهل سنت هم قول به وجوب یا تمایل به وجوب نیز وجود دارد.
ایش��ان مش��کل اصلی در باب زیارت قبور را نگاه و رفتار وهابیت دانس��تند و خاطرنشان 
 کردن��د ک��ه ابن  تیمی��ه و محم��د ب��ن عبدالوه��اب بودند ک��ه خرق اجم��اع ک��رده و مهر 

شرک زدند.
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در ادامه، اس��تاد مروجی طبسی در تأیید استاد پورامینی گفتند:»اصل مشروعیت زیارت از 
مسلّمات است و حدود هزار روایت درباره زیارت وارد شده است«.

ایشان به ریشه  یابی حکم  فقهی وهابیت در مورد زیارت پرداخته و آن را نشأت گرفته از 
افکار جاهلیت مبنی بر این که مردگان پوچ می  شوند و معادی وجود ندارد دانستند و گفتند:

تفکر وهابیت نش��أت گرفته از حس بغض و کینه نسبت به پیامبر اکرم9 است. 
ابوسفیان  ها و مروان  ها که مغضوب رسول خدا9 بودند، ابداع گران این تفکرند؛ 
وگرنه بزرگان اهل س��نت، هم قوالً و هم عماًل زیارت را مورد تأیید قرار داده و 

چهار مذهب آنان در اصل زیارت تردیدی ندارند.
ایش��ان برای نمونه به کالم شوکانی در »نیل االوطار« باب »صالة المخلوقات علی النبی و 

هو فی قبره حّی« اشاره کردند که گفته است: 
قد ذهب جماعة من المحققین إلى أن رس��ول اهلل9 حىٌّ بعد وفاته و أنّه یَُس��رُّ 
بطاعة أّمِته و أّن النبیاء لیُبَلوَن )یعنی بدن پیامبران پوس��یده نمی  شوند( مع أّن 

مطلق الدراِک كالعلِم و الّسماِع ثابٌت لسائِر الموتى.1
این استاد حوزه علمیه در توضیح این کالم افزودند:

صرف ادراک و س��ماع را همه مرده ها دارند؛ پس چ��ه امتیازی برای پیامبر9 
ماس��ت؟ اگر حیات پیامبر چنین حیاتی باشد، پس دیگر چه امتیازی دارد؟ اگر 
حیات ش��هدا چنین باش��د، دیگر چه امتیازی؟ این جاست که می گوید: »مع أّن 
مطلق الدراِک كالعلِم و الّس��ماِع ثابٌت لسائِر الموتى و َوَرَد الّنصُّ فى كتاب اهلل 
فى حّق الش��هداء أنّهم أحیاٌء یرزقون و أّن الحیاة فیهم متعّلقٌة بالجس��د.« حیات 
ش��هدا، حیات جسمی اس��ت، جسمانی اس��ت. »فکیف باالنبیاء« وقتی که شهید 
زنده اس��ت، جس��مش زنده اس��ت، نس��بت به پیامبر9 چه می گویید؟ »فكیف 
بالنبی��اء و المرس��لین فقد ثبت فى حدی��ٍث أّن النبیاء أحیاء ف��ى قبورهم«.2 تا 
 چه رس��د ب��ه پیامبران اله��ی که در حدیث ثابت اس��ت که آنان در  قبورش��ان 

زنده هستند. 
استاد نجم  الدین طبسی در ادامه، به بیان نمونه  های دیگری از تصریح فقهای مذاهب اربعه 

بر مشروعیت زیارت پرداختند.
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پس از آن اس��تاد پورامینی نیز در تکمیل فرموده های پیش��ین خ��ود، به بیان نمونه  هایی از 
زیارت امام رضا7 توسط بزرگان اهل سنت پرداختند و گفتند:

روایتی از ابی  بکر محمد بن مؤمل در »تهذیب التهذیب، جلد هفتم، صفحه 339« 
نقل شده است: »خرجنا مع امام اهل حدیث أبى  بكر بن خزیمه و عدیله ابى على 
الثقفى مع جماعة من مشایخنا«؛ ما با امام اهل حدیث ابوبکربن خزیمه و ابوعلی 
ثقف��ی با گروهی از بزرگان حدیث بی��رون آمدیم »و هم اذ ذاک متوافدون إلى 
زی��ارة قبر على بن موس��ى الرضا بطوس«؛ و آنان به قص��د زیارت آقا علی بن 
موس��ی7  بیرون آمده بودند »قال فرأیُت من تعظیمه )یعنى ابن خزیمه( لتلك 
البقعة و تواضعه لها و تضرعه عندها فتحّیرنا«؛ دیدیم به قدری ابن خزیمه مقابل 
قبر علی بن موس��ی الرضا7 خاشع و خاضع است و گریه و درخواست داشت  

که ما به تعجب افتادیم.3
 ابن  حبّ��ان نی��ز در کت��اب »الثقات، جل��د 8، صفحه 456« درب��اره امام رضا7 
می گوید: »و قبره بس��ناباد خارج النوقان مش��هور یزار«؛ قبر ایش��ان در سناباد 
اس��ت که بیرون نوقان مش��هور و محل زیارت است. »بجنب قبر رشید قد ُزرُته 
مراراً كثیرة )من زیاد آن را زیارت كردم( و ما حّلت بى ش��ّدة فى وقت مقامى 
بطوس فُزرُت قبر على بن موس��ى الرضا صلوات اهلل على جّده و علیه و دعوُت 
جیَب لى و زالت عّنى تلك الش��دة«؛ یعنی در وقتی که من  اهلل إزالتها إل اس��تُ
در ط��وس بودم، هر مش��کلی که پی��دا می کردم، به زیارت قبر علی بن موس��ی 
الرضا7 می رفتم و در آن جا دعا می کردم و مش��کلم رفع می شد. »و هذا شىٌء 
َجّربُت��ُه م��راراً« یک بار یا دو بار هم نیس��ت؛ بارها اتفاق افت��اد. می گوید بارها  
امتحان کردم. »و وجدته كذلك« دیدم این طور است. »أماتنا اهللُ على محبة 
المصطفى و اهل بیته صّلى اهلل علیه و علیهم اجمعین« این دعا را هم در آخرش 

دارد که خداوند ما را بر دوستی محمد و آل محمد بمیراند.4

استاد پورامینی پس از بیان این مطالب، به بیان مصادیقی از تصریحات فقهای چهار مذهب 
عامه بر مشروعیت و استحباب، بلکه وجوب زیارت رسول خدا9 پرداختند:
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1. فقه شافعی
»کتاب »الحاوی الکبیر« از عتبی نقل می کند:

نزد قبر پیامبر9 بودم، یک اعرابی )بادیه نشین( آمد »فقال یا رسول اهلل وجدُت اهلل تعالى 
یقول: ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوک فاستغفروا اهلل و استغفر لهم الرسول لوجدوا اهلل تّوابًا 
رحیمًا. وقد جئتك تائبًا من ذنبى مستشفعًا بك إلى ربّى... عتبی  گوید: یک لحظه خوابم برد 
»فرأیُت رسوَل اهلل یقول: یا عتبى ألِحق بالعرابى و أخِبره بأّن اهلل قد َغَفَر له«؛برو به او بشارت 

بده که خدا او را بخشید.5
الص��اوی در کتاب »المؤلف فی زيارة قبر الرس��ول« از س��مهودی نق��ل می کند: »و من 
خصائصه��ا )خصائ��ص مدینه( وجوُب زیارته��ا«.6 درباره کیفیت زیارت ه��م می گوید: »و 
الفضل فى الزیارة القرب من القبر الشریف )بهتر آنست كه نزدیك قبر پیغمبر شوید( بحیث 
یكون النبى یس��مع قوله على حس��ب العادة«؛7 فاصله شما بگونه ای باشد که به صورت عادی 
و متعارف با کس��ی صحبت می کنید، حد فاصلی که باید رعایت کنید که صدا را بش��نوید و 
بش��نوانید، همان مقدار نزدیک ش��وید و زیارت کنید. اینها آن روایت را دارند که می گوید: 

وقتی شما سالم می کنید، روح به من بازمی گردد و جواب شما را می دهم.
ابراهیم حربی می گوید: »یُستحبُّ تقبیل حجرة النبّى«؛8 بوسیدن حجره پیغمبر9 مستحب 

است. ضریح هم همین حکم را دارد. این در »االختیارات الفقهیه« هم آمده است. 9

2. فقه حنبلی
در کتاب فقه العبادات حنبلی آمده اس��ت زیارت قبر پیغمبر9 مس��تحب است، آنگاه به 
چند روایت تمسک می کند؛ از جمله این روایت که رسول اکرم9 فرمودند: »َمن زارنى أو 

زار قبری كنُت له شفیعًا أو شهیداً«.10
عالءالدین کاش��انی در »بدائع الصنایع« آورده اس��ت: »و علیه عمل المس��لمین من لدن 
رس��ول اهلل إل��ى یومنا هذا من زیارة القبور...«.11 در »ش��رح فتح القدی��ر« در کیفیت زیارت 
پیغمبر9 این عبارت در ضمن زیارتی اس��ت که اینها نقل می کنند: »یا رس��ول اهلل أس��ئلك 

الّشفاعة و أتوّسل بك إلى اهلل فى أن أموت مسلمًا«.12
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3. فقه مالكی
گویند مالک بن انس در مدینه که بود، پیاده حرکت می کرد و س��وار بر مرکب نمی  شد. 
می گفتند: چرا سوار مرکب نمی شوی؟ می گفت: »استحیى من اهلل أن أطأ تربًة فیها رسول اهلل 

بحافر دابة«؛ من خجالت می کشم که پا بر خاکی نهم که رسول خدا9 را در بر دارد.13

4. فقه حنفی
در فقه عبادات حنفی این جمله در کیفیت زیارت رس��ول خدا9 آمده اس��ت: »السالم 
علیك یا ش��فیع المة؛ الس��الم علیك یا سّید المرسلین؛ السالم علیك یا خاتم النبّیین و على 

أهل بیتك الطّیبین الطاهرین«.14

در ادامه جلسه، اساتید ارجمند به پرسش های حضار پاسخ گفتند.
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