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اصغر قائدان٭

چکيده 
در مورد زيارت قبر رسول خدا9 در ميان اهل سنت چهار نظر وجود دارد: عده اي برآن اند که 
مستحب مؤکد تا حد وجوب است؛ دسته اي ديگر آن را مباح، دسته سوم مکروه و حرام مقيد، و 
گروه چهارم آن را حرام مطلق مي دانند. در اين ميان سلفيه و وهابيه، که در گروه سوم و چهارم 
قرار مي گيرند، زيارت قبور، از جمله مرقد رســول خدا9 را بر دو نوع مي دانند: زيارت شرعي 
و زيارت بدعي و حرام. در اين ميان گروهي مثل ابن تيميه، ابن قيم و پيروانشــان تحت عنوان 
ســلفيه، معتقدند ابتدا در اسالم زيارت قبور نهي شده و سپس پيامبر9 آن را نسخ کرده اند و 
فرمان به زيارت قبور داده اند. بنابراين حرمت آن مقيد و مشروط بر آن است که اواًل »شد الرحال« 
بر آن مترتب گردد و ثانيًا اعمال خالف شــرع در کنار آن، مثل توقف کنار قبر، حاجت خواستن، 
شفاعت طلبيدن و نياحه و استالم قبر و...، انجام شود؛ وگرنه مشروع و جايز است. گروه چهارم 
از جمله ابن بطال، ابن بطه، ابن ســيرين، ابراهيم نخعي و شعبي و نيز علماي وهابيه معاصر، 
زيارت آن حضرت را مطلقًا، حتي بدون »شــد الرحال«، حرام مي دانند. در اين تحقيق بر آنيم تا 
ابتدا ضمن بررسي عقايد و آراي چهارگانه، با ارائه رواياتي از رسول خدا9، عملکرد صحابه، 
تابعين و علماي مذاهب اســالمي در متون روايي و تاريخي اهل ســنت درباره زيارت قبر آن 
حضرت، به اين مسئله پاســخ دهيم که چه تفاوت ديدگاهي و رفتاري بين قاطبه اهل سنت و 
سلفيه و وهابيه در مورد اين موضوع وجود دارد. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد ضمن آنکه 
رواياتي در خصوص استحباب و سفارش اکيد براي زيارت قبر رسول خدا9 در متون روايي اهل 
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سنت وجود دارد، همواره صحابه، تابعين، فقها و بزرگان مذاهب اسالمي به زيارت آن حضرت 
مي رفته اند و شد الرحال را منافي آن نمي دانســتند. بنابراين در اين خصوص تفاوت آشکار و 
معناداري بين آراي اهل سنت به طور عام، و جريان سلفيه و وهابيه به طور خاص ديده مي شود.

واژه هاي کليدي: بقيع، زيارت قبور، مرقد شريف پيامبر9، قبرستان بقيع، قبور شهداي 
احد، سلفيه، وهابيه.

مقدمه 

در متون ديني و روايي اسالمي بر زيارت قبور مؤمنين تأکيد فراواني شده است؛ 
زيرا عالوه بر آنکه طلب اســتغفار کردن براي متوفي نافع و مورد قبول حق است، 
براي زيارت کننده نيز بدين لحاظ نافع است که او را به ياد آخرت و قيامت مي اندازد. 
رســول خدا9 فرمودند: »اال اين كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان فيها عبة« و در 
جايي ديگر فرمودند: »فانا تذكركم الخرة« )ابن حنبل، 1368ق، ج4، ص364؛ مسلم 
بن حجاج، بي تا، ج3، ص1563؛ ابوداود سجستاني، بي تا، ج3، ص332؛ ابن ماجه، 
1304ق، ج1، ص105(. به عبارتي زيارت قبور تنبه و هشــداري است براي اعمال 
و رفتار مؤمنان و اين چيزي جز رسيدن به قرب الهي و طاعت خداوندي نيست و 

در تهذيب روح و جان انسان نيز مؤثر است.

در خصوص ديدگاه اهل سنت به مسئله زيارت قبور و در رأس آن مرقد شريف 
رسول خدا9 آنان به چهار دسته تقسيم مي شوند: دسته اي زيارت قبور را مستحب 
مي دانند؛ عده اي آن را مباح، کســاني مکروه و حرام مقيد، و دسته آخر آن را حرام 
مطلق مي دانند و هر گروه براي اثبات نظر خود به نقل ادله روايي و نقلي پرداخته اند. 
قائالن به استحباب، به روايات مختلفي از جمله روايت مزبور از رسول خدا9 که 
فرمود: »من ابتدا از زيارت قبور نهي مي کردم، اما آن را زيارت کنيد که در آن عبرت 
اســت«، اســتناد مي کنند. گروه دوم از آن روايات مباح بودن را برداشت مي کنند. 
گروه سوم که بيشتر جريان سلفيه و وهابيه هستند، با استناد به حديث معروف »شد 
َراِم،  َحاُل إاِلَّ إيِل َثاَلَث َمَساِجَد: ايل َمْسِجِد اْلَ الرحال« از رسول خدا9 که فرمود: »اَل ُتَشدُّ الرِّ
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ْقَص« )ابن حنبل، 1421ق، ج12، ص116؛ بخاري، 1422ق،  َوَمْســِجِدي، َوَمْســِجِد اْلَ

ج2، ص60؛ ابن ماجه، 1304ق، ج1، ص453(، ســفر براي غير اين سه مسجد را 
به قبور و زيارتگاه هاي انبيا و اوصيا، مؤمنان به طور عام و زيارت رســول خدا9 
به طور خاص تعميم مي دهند. بر اســاس نظر آنان کسي که به اين قصد سفر کند، 
سفرش حرام است و مرتکب معصيت شده و نمازش در آن سفر کامل است. ولي 
اگر قصد از سفر، زيارت مسجدالنبي باشد، زيارت پيامبر9 نيز مشروع است. البته 
مشــروط به اينکه اين زيارت با استالم، بوسيدن قبر، صورت گذاشتن بر روي آن، 
کنار آن ايســتادن و رو به قبر دعا کردن، توسل جستن، طلب کردن حاجت، توسل 
و درخواست شفاعت همراه نباشد و فقط به يک سالم و طلب مغفرت اکتفا شود. 
نهايتًا گروه آخر با استناد به روايتي ديگر از آن حضرت که فرمود: »من زار القبور فليس 
منا« )صنعاني، 1403ق، ج3، ص569(، به حرمت مطلق زيارت معتقد هستند و نظر 

کساني را که به نسخ اين روايت اعتقاد دارند، نمي پذيرند. 

در اين مقاله ضمن بررســي آراي اين چهار دسته کوشيده ايم تا با بررسي پيشينه 
زيــارت قبور مدينه با اســتناد به منابع اصلي روايي و تاريخي اهل ســنت در اين 
خصوص، تعارض و واگرايي ديدگاه اهل سنت را با تفکرات سلفيه و وهابيه روشن 

سازيم. 

شــايان گفتن است در خصوص بررســي جايگاه زيارت قبور از ديدگاه کالمي 
و فقهي و نيز پاســخ گويي به شبهات وهابي ها به اين مسئله تحقيقات و مقاالتي به 
نگارش در آمده، اما به طور خاص و مستقل به پيشينه تاريخي زيارت رسول  خدا9 
از ابتدا تا اعصار متأخر در متون روايي و تاريخي اهل سنت و تبيين تفاوت ديدگاه 
سلفيه با عامه اهل سنت کمتر پرداخته شده است. مقاالتي که در پيشينه اين تحقيق 
قابل اعتنا هستند عبارت اند از: »بررسي ديدگاه ابن تيميه درباره زيارت قبور«، نوشته 
عبدالمحمد شــريفات، مجله سراج1منير،1پژوهشــنامه1نقد1وهابيت، شماره13، سال 
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1393 شمسي که فقط به بررسي و نقد نظر ابن تيميه در مورد زيارت قبور پرداخته 
اســت، »زيارت رسول اهلل در قرآن کريم«، اثر مرتضي رحيمي، منتشر شده در مجله 
قرآني کوثر، شــماره 26، مقاله »فقه حج: مشروعيت سفر براي زيارت قبور«، نوشته 
يعقوب جعفري که در مجله ميقات1حج1 شماره 10 به سال 1373 چاپ شده و بيشتر 
به مباحث فقهي و بررســي حديث »شــد الرحال« اختصاص دارد. مقاله مشابهي از 
مهدي درگاهي در مجله ميقات حج، شماره 110، در خصوص بررسي همين حديث 
و نيز مقاله ديگري از همين نويسنده با عنوان »فضيلت زيارت قبور بزرگان دين در 
فقه فريقين« که در شــماره 99 همان مجله چاپ شده که صرفًا به بررسي فضيلت 
زيارت از ديدگاه شيعه و اهل سنت اختصاص دارد. مقاالت متعدد ديگري نيز وجود 

دارد که درباره مبحث مشروعيت زيارت قبور توسط زنان نگاشته شده  است.

ديدگاه ائمه مذاهب اهل سنت در مورد مشروعيت زيارت قبر رسول خدا9

1. قائلين به استحباب

بيشــتر بزرگان و علماي مذاهب با استناد به روايات متعددي از رسول خدا9 
و نيز رفتار و ســيره حضرت رسول9، صحابه و تابعين و بزرگان و ائمه سلف به 
اســتحباب زيارت قبور، به ويژه قبر رســول خدا9 نظر دارند و در اين خصوص 

رواياتي را از آن حضرت نقل مي کنند:

اال اين كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها فان فيها عظة و عبة )ابن حنبل، 1421ق، 
ج38، ص122(

آگاه باشيد که من شما را از زيارت قبور نهي مي کردم، اما آن را زيارت کنيد که در 
آن پند و عبرت است.

ُر  ْنَيا، َوُتَذكِّ ُد ِف الدُّ ا ُتَزهِّ َ همچنين در روايتي مشابه در ادامه آن آمده است: »َفُزوُروَها َفإِنَّ
اْلِخَرَة« )ابن ماجه، 1304ق، ج1، ص105(؛ »پس آن را زيارت کنيد که در آن تقواي 

دنيا  و ياد آخرت است«.
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تقي الدين ســبکي تأليفي در اين خصوص با عنوان ِشــَفاء1السقام1 دارد که اکثر 
احاديث وارده شده در اين مورد را گردآوري کرده است.

شايان گفتن است رسول گرامي اســالم9 خود در زيارت قبور پيشگام بود و 
مــردم را نيز به اين کار خير توصيه مي فرمود. ابــن قيم جوزي از عثمان بن عفان 

روايتي نقل کرده است:

بِي إِذا فرغ من دفن امْلَيت وقف َعَليِه َفَقاَل اْسَتْغفُروا لخيكم واسألوا َلُه التثبيت  كاَن النَّ

فانه اْلن يْسَأل )ابن قيم جوزيه، بي تا، ج1، ص119(.

وقتي پيامبر9 از دفن ميتي فارغ مي شد، در مقابل قبر او مي ايستاد و مي گفت: »براي 
برادرتان اســتغفار کنيد و از خداوند براي او در سؤاالتي که اکنون از او مي پرسند، 

ثبات ]عقيده[ طلب کنيد«. 

وي سپس مي افزايد: »بايد به همين گونه براي آنان به هنگام زيارت قبرشان دعا کرد«.

در اين ميان، زيارِت عصاره خلقت و علل آفرينش، خاتم پيامبران، رسول خدا9، 
بر اســاس رواياتي از آن حضرت در متون اهل سنت نه تنها جايز، بلکه مستحبب 
مؤکد اســت و حتي با اســتناد به روايات مختلف در صورت استطاعت و امکان، 
مي توان آن را تا حد وجوب تلقي کرد. مالعلي قاري با اســتناد به روايت: »من حج 
البيت ول يزرين فقد جفاين«؛ »کســي که حج کند و مرا زيارت ننمايد، به من ستم کرده 

اســت« و رواياتي ديگر به وجوب زيارت قبر ايشــان معتقد اســت )ر.ک: قاري، 
1421ق، ج2، ص150(. در روايتي ديگر مي خوانيم:

و ما من احد من امتي له سَع ثم ل يزر قبي فليس له عذر )مغربي، 1414ق، ج5، ص401(.

در ميان امت من کسي نيست که توان زيارت قبر مرا داشته باشد و چنين نکند. از او 
عذري پذيرفته نيست.

اينکه آن حضرت عدم توجه به زيارت خود را جفا و ســتم تلقي کرده اســت، 
از اســتحباب مؤکد آن حکايت دارد که ترک آن گناه به شمار مي آيد. همچنين آن 
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حضرت زيارت خود را پس از مرگ، همانند زيارت خود در دوران حياتشان دانسته 
و فرموده است:

من حج فزار قبي بعد مويت كان كمــن زارين ف حيايت )طبراني، بي تا، ج3، ص351؛ 
بيهقي، 1423ق، ج5، ص403(.

کســي که حج کند و پس از مرگم قبر مرا زيارت نمايد، مثل آن است که مرا در 
هنگام زنده بودنم زيارت کرده است.

و شــکي نيست که آن حضرت زنده اســت و اعمال امت به او عرضه مي شود 
)زيعلي الحنفي، بي تا، ص203و204(. همچنين روايت ديگري از رســول خدا9 
نشــان مي دهد که زيارت قبر آن حضرت مســتحب مؤکد، و حتي در حد وجوب 

است: 

من حج حجة االســالم و زار قبي و غزا غزوة و صلی ف بيت املقدس ل يســأله فيم 

افرتض عليه )مقريزي، 1420ق، ج14، ص609؛ قاري، 1421ق، ج2، ص150(.

کســي که حج کامل، َحجة1االسالم به جا آورد و قبر مرا زيارت، و در جهاد شرکت 
کند و در بيت المقدس نماز گزارد، از آنچه از فرايض بر عهده اش گذاشــته شــده، 

پرسش نمي شود.

من زارين متسبا الی املدينة كان ف جواري يوم القيامة )دارقطني، 1424ق، ج2، ص279؛ 
بيهقي1424ق، ج5، ص246(.

کسي که به قصد زيارت من به مدينه در آيد، در روز قيامت در جوار من است.

روايات ديگري هم از آن حضرت در دســت است که نظر قائلين به استحباب را 
پذيرفتني مي کند؛ از جمله مورد شفاعت رسول خدا9 قرار گرفتن زيارت کننده که 
شايد در دنيا فضيلتي بيشتر از اين نتوان تصور کرد که پيامبري شفاعت زائران قبرش 
را در آخرت تضمين کرده باشد: »من زار قبي وجبت له شفاعتي« )هيثمي، 1414ق، ج4، 
ص2؛ حاکم کبير، 1421ق، ج2، ص846(.2 رسول خدا9 در روايت ديگري فرمود:
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من جــاءين زائرًا الحتمله حاَجة اال زياريت كان حّقَاًعيل َان اكون له شــفيعَاًيوم القيامة 
)حصني، 1350ق، ص197؛ طبراني، بي تا، ج5، ص16(.

کسي که براي زيارت من به سوي من آيد، در صورتي که حج گزارده و هيچ سختي 
جز زيارت من بر او تحميل نشــده باشد، بر من است که در روز قيامت از او شفاعت 

کنم.

آنچه قابل ذکر اســت اينکه در هيچ يک از اين روايات، رسول خدا9 شرطي 
نکرده است؛ شروطي از قبيل »شد الرحال« و در حقيقت قيد عسرت و سختي سفر 
بــراي زيارت، که مورد تأکيد قائلين به حرمت اســت، يا نوع و کيفيت زيارت بر 

اساس آنچه سلفيه و وهابيه نامشروع مي دانند.3

شــايان گفتن است علما و فقهاي ســلفيه احاديث مزبور را مجعول و ضعيف 
مي دانند و معتقدند اينها افترا به رسول خدا9 است و نمي توان به آنها اعتماد کرد. 
از جمله ابن عبدالهادي در کتاب خود الصارم1المنکي1في1الرد1علي1السبکي1که در رد 
احاديث مزبور در کتاب شفاء1السقام1من1اْلََحاِديث1المروية1ِفي1ِزَياَرة1قبر1النَِّبي1صلي1

اهلل1َعَلْيِه1َوسلم، اثر سبکي نگاشته است، مدعي شده:
اين کتاب را مشــتمل بر احاديث ضعيف و مجعول يافتم که هدفش تقويت مطالب 
کــذب و واهي و تضعيف احاديث صحيح مورد قبــول، و تحريف آنها و تأويل به 
مســائل منکر و مردود است و مؤلف اين کتاب را فردي خودخواه در عقيده و پيرو 
هوا و هوس يافتم که به دنبال عقايد شــاذ و آراي بي اعتبار و شبه و خياالت و داليل 

گمراه کننده است )ابن عبدالهادي حنبلي، 1424ق، ج1، ص13(.

محمد بن حســين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه، از علماي وهابي معاصر، معتقد 
اســت به حديث »من زار قبري...« و امثالهم نمي توان اعتماد کرد و از نظر ســندي 
مشکوک و بي اعتبارند و اسناد آنها ما بين ضعيف و شديدالضعف و موضوع هستند 
و چگونه مي توان به وســيله آنها به حکمي شــرعي از احکام الهي اســتدالل کرد 

)فقيه، 1422ق، 135:1(.4
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با اين حال بسياري از علماي مذاهب چهارگانه با استناد به رواياتي از اين دست به 
زيارت قبر رسول خدا9 توصيه کرده و آن را مستحب دانسته اند؛ از جمله ابن قدامه 
حنبلي،5 عمراني يمني شــافعي،6 ابن حجر هيتمي،7 شربيني شافعي،8 شمس الدين 
بن شهاب الدين رملي،9 سليمان عجلي ازهري،10 صاوي مالکي،11 بکري دمياطي12 
و به گفته تقي الدين حصني،13 بغوي در تهذيب، عزالدين عبدالسالم در مناسک و 

ابوعمر بن صالح ابوزکريا نووي به اين مطلب اشاره کرده اند.

2. قائلين به اباحه

دســته دوم از اهل ســنت که در اقليت قرار دارند، زيارت قبور و از جمله مرقد 
مطهر رسول خدا9 را مباح مي دانند و بر اين نظرند که زيارت قبور جز آنکه مباح 
است، هيچ ســودي ندارد. آنان معتقدند که نهي پيامبر9 از زيارت: »من زار القبور 
فليس منا« )صنعانــي، 1403ق، ج3، ص509(، با روايتي ديگر )اال اين كنت نيتكم عن 

زيارة القبور فزوروها فان فيها عبة( نســخ شــده است؛ يعني ابتدا پيامبر9 نهي کردند 

و ســپس اجازه دادند )مالک بن انس، 1425ق، ج3، ص692؛ ابن حنبل، 1368ق، 
ج4، ص364؛ شــافعي، 1400ق، ج1، ص217؛ ابوداود سجســتاني، 1419ق، ج2، 

ص152(.

ابن تيميه معتقد است که اين حرمت به مباح بودن و نه استحباب نسخ شده است 
)ابن تيميه، 1416ق، ج27، ص343(. وي سپس مي افزايد: 

اگر کسي چنين کند و کار ديگري انجام ندهد، بالاشکال است. البته اين مباح بودن در 
صورتي که همراه با »شد الرحال« و سفر به مدينه به قصد زيارت صرف اين مزارات، 
يا به قصد قربت و نيز ايســتادن و توقف بر قبور و خواندن دعا کنار آن يا حاجت 
طلبيدن و يا به هدف تعظيم و بزرگداشــت مقام آنان از جمله رسول خدا9 صورت 
بگيرد، حرام و نامشروع تلقي مي گردد. سفر به مدينه به قصد زيارت، استحبابي ندارد 
و در آن اختالفي نيست؛ زيرا مســافر براي فعلي که از آن نهي شده است مسافرت 
مي کند؛ مثل شرک و غيره؛ لذا کسي به منظور صرف دعا براي ميت نبايد سفر کند 
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و اگر کسي چنين کند، از فضيلت دعا کنار قبر برخوردار نمي شود و اگر همراه اين 
کار منافعي هم باشــد که از آن بهره گيرد، از ميان مي رود و اين جز مفسده نيست 

)همو، 1418ق، ج1، ص58(.14

شــهاب الدين محمد بن عبدالهادي، از علماي حنبلي نيز مباح بودن زيارت قبر 
رسول اکرم9 را در صورتي قبول دارد که چنين اعمالي در زيارت صورت نگيرد. 

وي مي گويد:
 همه علما بر اين اتفاق نظر دارند که نبايد حجره را استالم کرد و روبه روي آن ايستاد 
و گرد آن چرخيد و در آن نماز گزارد. همه اينها به اتفاق ائمه نهي شــده است )ابن 

عبدالهادي، 1424ق، ج1، ص46(.

3. قائلين به حرمت مقيد و مشروط

قائلين به حرمت مقيد به دو دسته از روايات نبوي استناد کرده اند:

الف( تباين با حديث شد الرحال 

در تفکر جريان سلفيه و وهابيه آنچه مهم است نامشروع بودن سفر براي زيارت 
قبور انبيا و صالحان است که آن را بدعت مي دانند. آنان با استناد به حديث مشهور 
پيامبر9 »ال تشد الرحال إال إلی ثالثة مساجد: املسجد الرام، ومسجدي هذا، واملسجد القصی« 
)ابن حنبل، 1421ق، ج12، ص116؛ بخــاري، 1422ق، ج2، ص60(، زيارت قبر 
رســول خدا9 را در صورتي مباح و جايز مي دانند که »شد الرحال« در آن نباشد؛ 
وگرنه حرام و نامشروع است؛ يعني بايد زائر ساکن مدينه باشد يا اگر از خارج مدينه 
مي آيد، نيت و قصد زيارت قبر پيامبر9 را نداشته و براي آن رنجي متحمل نشده 
باشد.15 ابن تيميه يکي از قائلين به اين نظر است. او مي گويد که در ميان احاديث 
وارد شــده در مورد زيارت پيامبر9 هيچ حديث صحيحي از سوي آن حضرت و 
هيچ يک از صحابه وجود ندارد. با اين حال آنچه در آن نزاع و اختالفي نيست اينکه 
زيارت بدون »شد الرحال« جايز است؛ يعني زيارتي که شرعي باشد و در آن شرک 
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و بدعتي نباشــد )آل شيخ، 1377ق، ج1، ص261(. ابن تيميه مدعي است نظر اکثر 
فقها بر آن اســت که زيارت قبور به اين شــرط مشروع است )ابن تيميه، 1418ق، 

ج10، ص60(. 

عبدالعزيز بن سعود در کتاب خود ضمن بيان حديث »شد الرحال« اشاره مي کند 
که نه تنها سفر براي مساجدي غير از اين سه مسجد نامشروع است، بلکه سفر صرف 
براي زيارت قبور به طريق اولي مشروعيت ندارد و اين عادات فاسد را پادشاهان و 
امثالهم بنا نهادند و رواياتي که دار قطني در مورد زيارت رسول خدا9 روايت کرده 
است، همگي مجعول و کذب است و ابن صالح، سهيلي، ابن جوزي، ابن عبدالبر و 
ابن تيميه بر سر اين مسئله اتفاق نظر دارند و بقيه ائمه اهل سنت به خالف آن نظر 

داده اند )ابن سعود، بي تا، ج1، ص26(.

مؤلف کتاب توضيح1المقاصد بدون ارائه اســتنادات رجالي معتقد اســت ادله 
مجوزين شد الرحال رواياتي است که تقي الدين سبکي در کتاب خود شفاء1السقام 
نقــل کرده و اين احاديــث همگي ضعيف و مجعول هســتند )احمد بن ابراهيم، 
1406ق، ج2، ص357(. همچنيــن يکي ديگر از علمــاي معاصر وهابي مي گويد 
احاديثي که درباره فضيلت زيارت قبر پيامبر9 وارد شــده است، همگي مجعول 
اســت و آنچه صحيح است، حديث »اَل تشــد الّرحال« است )شقيري الحوامدي، 
بي تا، ج1، ص166(. اين در حالي اســت که )چنان که در صفحات بعد بدان اشاره 
خواهيم کرد،( بسياري از علماي مذاهب اهل سنت شد الرحال را براي زيارت قبر 

رسول خدا9 جايز مي دانند.16

ب( مسجد قرار دادن قبور انبيا

حديث ديگري که زيارت قبر رســول خدا9 را نزد سلفيه و وهابيه با حرمت 
َعْل َقْبِي َوَثنًا ُيْعَبُد. اْشَتدَّ  ُهمَّ اَل َتْ مواجه مي ســازد، روايتي از قول آن حضرت است: »اللَّ
ُذوا ُقُبوَر َأْنبَِيائِِهْم َمَســاِجَد« )مالک، 1406ق، ج2، ص240؛ صنعاني،  َ َغَضُب اهللِ َعَل َقْوٍم اتَّ



رم
ها

 چ
اره

شم

45 

رت
زيا

ج و 
ه ح

نام
هش

ژو
پ

13
96

ان 
ست

زم
ز و 

ايي
پ

1403ق، ج1، ص406؛ ابن حنبــل، 1421ق، ج12، ص314( و نيز: »قاتل اهلل اليهود 
والنصاری اتذوا قبور انبيائهم مساجد« )مالک، 1406ق، ج2، ص892(. در روايتي ديگر 

به جاي »قاتل اهلل«، »لعن اهلل« آمده است )بخاري، 1423ق، ج1، ص93؛ ابن حنبل، 
1421ق، ج3، ص374(.

به پندار آنان رفتار و اعمالي نظير وقوف کنار قبر، لمس آن، دعا و طلبيدن حاجت 
و نيز توســل جستن و شــفاعت طلبيدن از صاحب قبر و نيز بزرگداشت و تعظيم 
او مشــمول احاديث مزبور است که البته در رد چنين پندار هايي و نيز از منظر فقه 
الحديثي مقاالت و کتاب هاي زيادي در اين مورد، چه از ســوي اهل ســنت و چه 

شيعيان، نگاشته شده است. ابن تيميه با استناد به اين گونه احاديث معتقد است: 
زيارت قبور عمومًا و زيارت قبر پيامبر9 خصوصًا با اين وصف، منع شرعي دارد. 
عده اي مي پندارند زيارت قبر ميت به طور کلي از باب اکرام و بزرگداشــت اوست؛ 
پس رسول اکرم به اين بزرگداشــت محق تر از هر کس ديگري است و لذا ترک 
زيارت او را باعث کاهش و نقص براي مقام او مي دانند. اين افراد اشتباه مي کنند و با 
کتاب و سنت و اجماع امت، چه سلف و چه پس از آن، مخالفت مي نمايند و نيز اين 
ســخن که هرچه زائر به قبر نزديک تر باشد، دعا افضل است، به تواتر و اجماع امت 
صحيح نيست و تالش براي رسيدن به قبر و دعا در کنار آن شرعي نيست و احاديث 

صحيحي در اين مورد در دست است )ابن تيميه، بي تا، ج1، ص275(.

او مدعي است علما اتفاق نظر دارند که پيامبر9 از زيارت قبور نهي کرده است 
و گفته شــده اين امر به سبب آن بوده که در مظان شرک و بدعت قرار مي گيرند يا 
مستلزم نياحه )ضجه و شيون کردن( و ساير کارهاي نامشروع است به مصداق نهي 
رسول خدا9 در احاديث وارد شده و اين به اتفاق علما حرام است )همو، 1416ق، 

ج27، ص343(.

به گفته خثعمي نجدي، از فقهاي معاصر وهابي، سفر به قصد زيارت پيامبر9 از 
جنس حج تلقي مي شود و بدين معناست که اصحاب رسول9 به قصد انجام دادن 
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شرکي بزرگ حرکت مي کنند؛ يعني به قصد اينکه قبور را سجده گاه قرار دهند. آنان 
از آنچه رســول خدا9 از »اتخاذ القبور مساجد و اتخاذها عيدًا وأوثانًا« نهي کرده 
است، نهي نمي کنند. اين ســفر بدعت است و هيچ يک از صحابه و تابعين چنين 
کاري نکرده اند. پس کســي که معتقد باشد اين کار عبادت است، با سنت و اجماع 

امت مخالفت کرده است )خثعمي نجدي، بي تا، ج1، ص250(.

ابن عبدالهادي در تأليف خود که رديه اي است بر تأليف سبکي، معتقد است اگر 
اعمال غير شــرعي در زيارت قبر رسول خدا9 صورت گيرد، مثل روبه روي قبر 
ايستادن و سالم دادن و دعا خواندن کنار قبر، توسل و شفاعت جستن و... اين نوع 

زيارت به اجماع حرام است. او مي نويسد:
ســلف و صحابه و تابعين وقتي مي خواستند به ايشــان سالم دهند يا دعايي کنند، به 
سوي قبله و نه به سوي قبر مي ايستادند، و ايستادن روبه روي قبر ايشان و دعا کردن 
و حاجت خواستن و توسل به ايشان نامشروع و حرام است )ابن عبدالهادي، 1414ق، 

ج1، ص254(.

عالوه بر او ابن تيميه نيز چنين عقيده اي دارد و نيز اشاره دارد که مالک وقتي به 
پيامبر9 ســالم مي داد، صورتش را به سمت قبله مي گرداند نه قبر و سالم مي داد 
و مي رفت و قبر را لمس نمي کرد؛ زيرا ســلف چنين نمي کردند؛ بلکه به مســجد 
مي رفتند تا پشــت ســر ابوبکر، عمر، عثمان و علي نماز بگزارند و پس از نماز، بر 
رسول خدا9 صلوات و درود فرستند و از مسجد خارج شوند )ابن تيميه، 1416ق، 
ج27، ص386(.17 وي از قــول قاضي عياض مي گويد: »مالک بن انس وقوف در 
کنار قبر را بدعت مي دانســت. او نمي پســنديد که کسي بگويد ما قبر پيامبر9 را 

زيارت کرديم« )همو، بي تا، ج1، ص275(.18 وي مي افزايد:
در کتاب و سنت دليلي بر استحباب زيارت قبور انبيا در دست نيست. در کجاي کتاب 
خدا و سنت رسول خدا9 ســفر به قصد زيارت قبور ايشان و غير ايشان استحباب 
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دارد؟ جّهال و گمراهان مي پندارند که سفر براي زيارت قبور از حقوق واجبي است 
که خداوند براي مردم تعيين کرده و نشانگر ايمان به آنان است. زائر هنگامي که آنها 
را مي خواند و برايشان تضرع مي کند، چه شفاعت از ايشان بخواهد و چه تنها به سبب 
جايگاه عالي آنان نزد خداوند چيزي بخواهد، چنين زيارتي در شريعت اسالم نيست؛ 
بلکه از دين مشرکين است و پيامبر 9 چنين چيزي را براي امتش مشروع ندانسته 
اســت و هيچ يک از اصحاب و تابعين و بزرگان دين چنين کاري نکرده اند )همو، 

1418ق، ج1، ص48(.

نويســنده کتاب توضيح1المقاصد اشاره مي کند که هيچ  يک از صحابه و تابعين 
و ائمه مذاهب اين کار را نکرده اند و رسول خدا9 نيز بدان امر نکرده است. پس 
کسي که به اين امر اعتقاد داشته باشد، با سنت و جماعت مخالفت کرده است و اين 
بر اســاس نظر ابن بطه در االبانة1الصغر1ممن1الْبدع1اْلُمَخالَفة1للّسنة1واالجماع1است. 

او مي افزايد:
وجه ديگر آنکه حديثي که اقتضاي نهي دارد، مقتضي تحريم نيز هســت و آنچه از 
احاديث در مورد زيارت قبر پيامبر9 نقل شــده، همگي به اتفاق نظر متخصصان 
حديث، ضعيف و مجعول اســت و هيچ يک از اهل سنت و ائمه آنان به آنها اعتماد و 
احتجاج نکرده اند؛ حتي مالک امام و پيشــواي مردم مدينه که وي را در اين موضوع 
اعلم مردم مي دانند، کراهت داشــت کســي بگويد قبر پيامبر9 را زيارت کرده 
اســت.19 ... هيچ يک از صحابه و تابعين در زماني که حجره و مرقد آن حضرت از 
مســجد جدا بود، يعني در زمان وليد بن عبدالملک، به داخل حجره نمي رفتند و آنجا 
نماز و دعا نمي خواندند و قبر را مســح نمي کردند. سلف از صحابه و تابعين وقتي بر 
او ســالم مي دادند و مي خواستند دعا کنند، رو به قبر نمي ايستادند. ابوحنيفه در مورد 
فرستادن سالم و دعا بر ايشان گويد: »بايد به سمت قبله ايستاد و نه روبه روي قبر« و 
اکثر بزرگان و ائمه مذاهب هنگام اداي سالم فقط رو به قبر، و هنگام دعا رو به قبله 
مي ايستادند.20 همه اينها براي حفظ توحيد و دوري از شرک و »اتخاذ القبور مساجد« 

بوده است )احمد بن ابراهيم، 1406ق، ج2، ص362-356(.
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4. قائلين به کراهت و حرمت مطلق

 گروهي ديگر از جريان ســلفيه و وهابيه با اســتناد بــه روايتي از پيامبر9 که 
فرموده انــد: »من زار القبور فليــس منا« )صنعانــي، 1403ق، ج3، ص569( به نهي و 
حرمت معتقدند و مي گويند ما از زيارت قبور نهي شــده ايم. شايان گفتن است که 
اين روايت فقط از طريق معمر از قتاده نقل شده و هيچ کس ديگري آن را روايت 
نکرده و همچنين تنها عبدالرزاق در المصنف آن را ذکر کرده اســت و هيچ يک از 
متون حديثي اهل ســنت آن را نقل نکرده اند. ناصرالدين الباني، محدث معاصر، نيز 
اين حديث را تضعيف کرده اســت )الباني، 1412ق، ج12، ص8(. در هر حال آنان 

اين حرمت را مطلق مي دانند؛ چه در آن »شد الرحال« باشد و چه نباشد.

آلوسي شکري با استناد به يکي از تأليفات پدرش مي گويد: »بدان که در زيارت 
قبور، اگرچه »شد الرحال« هم در آن نباشد، اختالف است«. عبدالرزاق از ثوري و از 
منصور از ابراهيم نخعي نقل مي کند که زيارت قبور را مکروه مي دانست و بسياري 
به قول او هســتند. ابن بطال از شعبي نقل مي کند که مي گفت: »اگر رسول خدا9 
از زيــارت قبور نهي نمي کرد، من قبر فرزندم را زيارت مي کردم«. )ابن ابي شــيبه، 
1409ق، ج4، ص345؛ صنعانــي، 1403ق، ج3، ص569؛ آلوســي، 1422ق، ج1، 
ص207(. ابراهيــم نخعي گويد: »زيارت قبور مکروه اســت« و همين طور از ابن 

سيرين چنين چيزي نقل شده است )سهسواني هندي، بي تا، ج1، ص48(.

قائالن به استحباب به اين روايت استناد مي کنند که نهي از زيارت را آن حضرت 
خود نســخ کرده اند: »اال اين كنت نيتكم عن زيارة القبــور فزوروها« )ابن حنبل، 1421ق، 
ج2، ص398؛ مسلم بن حجاج، بي تا، ج3، ص1563؛ ابوداود سجستاني، بي تا، ج3، 
ص332؛ ابن ماجه، 1304ق، ج1، ص105(. ولي اين گروه مي گويند نســخ نزد ما 
اثبات نشده است )عثيمين، 1424ق، ج1، ص421(.21 اين سخن آنان در حالي است 
که از عايشــه که براي زيارت برادرش عبدالرحمان بن ابوبکر رفته بود، پرســيدند: 
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»آيا رســول خدا9 آن را نهي نکرده اســت؟« گفت: »آري اما سپس به زيارت آن 
فرمان داده است« )حاکم نيشابوري، 1411ق، ج1، ص532؛ ابن حنبل،1421ق، ج2، 
ص398(. البته در اينکه آيا نسخ شده يا نه، اختالف است. ابن تيميه گويد بيشتر علما 
معتقدند نســخ شده اســت22 و برخي گفته اند چون در صحيح بخاري به آن اشاره 

نشده و اشتهاري هم ندارد، نسخ نشده است )ابن تيميه، 1418ق، ج1، ص59(.

شــايان ذکر است احمد بن حنبل آن را نسخ شده مي داند. او ابتدا روايتي از امام 
علي7 نقل مي کند که رسول خدا9 ما را از زيارت قبور و از اينکه گوشت قرباني 
را بيش از سه روز نگه داريم، نهي کرد و بعد فرمود: »اين كنت نيتكم عن زياره القبور ....

الخ« )ابن حنبل، 1421ق، ج2، ص398(.

الحصيــن، از ديگر فقهاي معاصر وهابي که کتابــي در مورد دعوت محمد بن 
عبدالوهاب به عنوان سلفيه و نه وهابيه نگاشته است، ضمن اشاره به احاديث منقول 
از رســول خدا9 همه آنها را کذب و افترا به رســول خــدا9 مي داند )حصين، 

1420ق، ج1، ص327( و مي افزايد:
آنچه در مورد ممانعت وهابيت از زيارت قبور گفته اند، درســت است. آري، آنان از 
زيارت مشــاهدي ممانعت مي کنند که جز خدا در آن عبادت مي شود و کار هايي در 
آن رواج مي يابد که نه خداوند و رسول خدا9 به آن اجازه نداده اند و نه اصحابش و 

نه بعد از آنان ائمه به اين کار توصيه کرده اند )همان، 1420ق، ج1، ص325(. 

به گفته قحطاني حنبلي نجدي اگر کســي صرفًا براي سالم دادن بر آن حضرت 
حرکت کند بدون آنکه اراده رفتن به مســجد داشته باشــد، اين بر اساس روايت 
»ال تتخذوا قبي عيدا و وثنا« به مثابه »اتخاذ عيد« تلقي، و از آن نهي مي شــود و حتي 

کســي که در مســجد نماز مي گزارد نيز اگر قصد او عالوه بر نماز، سالم دادن بر 
قبر ايشان باشد، مشمول آن مي شود. برخي گفته اند وقتي عبداهلل بن عمر از خارج 
مدينه به داخل آن مي آمد به ســوي قبر ايشــان مي رفت و چنين مي گفت:»السالم 
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عليك يا رسول  اهلل، السالم عليك يا أبا بكر، السالم عليك يا أبتاه «. اما شيخ اإلسالم، ابن تيميه 

مي گويــد اين مطلب را هيچ يک از صحابه در مورد او نقل نکرده اند و اين بدعت 
است و اتفاق علما بر اين است که او وقتي دعا مي خواند، روبه روي قبر نمي ايستاد 

)قحطاني حنبلي، 1408ق، ج1، ص173(.23 وي مي افزايد:
جز اين نيست که صحابه به مسجد مي آمدند و نماز مي گزاردند و سپس خارج مي شدند 
و براي ســالم دادن به سوي قبر نمي آمدند؛ چون مي دانستند سالم و صلوات بر او در 
نماز بهترين و کامل ترين ســالم و درود است. در آن هنگام، حجره و مرقد يک در 
داشت که مي توانستند به داخل آن بروند؛ با اين حال داخل نمي شدند؛ چون پيامبر9 

ايشان را با اين سخن نهي کرده بود: »ال تتخذوا قبي عيدا« و روايات ديگر )همانجا(.

پيشينه تاريخي زيارت مرقد رسول خدا9 در متون روايي اهل سنت

چنان که در ابتدا شــرح آن رفت، قاطبه اهل ســنت به استحباب زيارت رسول 
خدا9 معتقدند و آن را داراي فضيلت مي دانند. آنچه در اينجا سبب نزاع و اختالف 
بين قائالن به استحباب شده، حديث »شد الرحال« است. گروهي از سلفيه و وهابيه 
با تعميم اين حديث که مربوط به زيارت مســاجد است، کوشيده اند زيارت به اين 
قصد را حرام و معصيت تلقي کنند. در اين قسمت با ارائه مصاديق و نمونه  هايي از 
رفتار سلف، روشن خواهيم ساخت که صحابه و تابعين و بزرگان مذاهب اهل سنت 
همواره به زيارت رسول خدا9 مي رفتند و شد الرحال را در اين مورد، بي اشکال 
مي دانستند و حتي اعمالي انجام مي دادند که سلفيه آن را نامشروع و شرک مي دانند 
و مدعي اند هيچ يک از صحابه و تابعين و ســلف و بــزرگان ائمه مذاهب چنين 

رفتاري کنار قبر آن حضرت نمي کردند.

1. سفر به قصد زيارت مرقد رسول خدا9

چنان که پيش تر شــرح آن رفت، سلفيه و در رأس آنها ابن تيميه معتقدند چه در 
عهد خلفاي راشدين و چه در زمان تابعين و تابعين تابعين، هيچ کس براي زيارت 
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قبر پيامبر9 ســفر نمي کرده است؛ نه براي زيارت قبر پيامبري و نه فرد صالحي و 
غير آن؛ بلکه اين مسائل بعدها پديد آمده است )ابن تيميه، 1418ق، ج1، ص88(. با 
اين حال بسياري از علماي اهل سنت سفر به قصد زيارت رسول خدا9 به مدينه 
را نه تنها جايز مي دانند، بلکه براي آن فضيلت و استحباب قائل اند و آن را با حديث 
»شــد الرحال« منافي و مخالف نمي دانستند. محمد غزالي در احياء1العلوم مباحثي 
درباره استحباب زيارت قبر رسول خدا9 ارائه کرده است؛ از جمله اينکه مي گويد:

وزيارة قبور... ويوز شــد الرحال لذا الغرض وال يمنع من هذا قوله صلی اهلل عليه 

ِدي َهَذا َوامْلَْسِجِد الرام واملسجد  وسلم ال تشــد الرحال إاِلَّ إَِلی َثاَلَثِة َمَساِجَد َمْســجِ

القص )غزالي، 1409ق، ج1، ص260(. 

تقي الدين حصني، از علماي بزرگ حنفي، با ارائه مصاديق فراواني از سفر بزرگان 
به قصد زيارت قبر رسول خدا9 در کتاب خود و پاسخ دادن به شبهات ابن تيميه و 
ديگران در اين خصوص از قول عبدي مالکي، از علماي بزرگ مالکيه، نقل مي کند 
که حرکت به سوي مدينه براي زيارت قبر رسول خدا9 از رفتن به سوي کعبه و 
بيت المقدس برتر است. وي آن گاه در مورد نظر او مي گويد: »واين گفته او صحيح 
اســت؛ زيرا آن زمين از همه بقاع افضل اســت«. وي سپس به سخن يکي ديگر از 
علماي حنبلي، يعني ابن خطاب محفوظ کلوازي، اشاره مي کند که در کتاب الهداية 
خود در پايان باب صفت حج مي گويد: »زيارت قبر رسول خدا9 و دو صحابه اش 
مســتحب شمرده شده است و شــد الرحال براي زيارت پيامبر اکرم9 و صحابه 
صديقش مستحب است« )حصني، 1350ق، ص188(. وي همچنين از قول احمد 
بن حمدان در الرعاية1الکبری نقل مي کند: »براي کســي که از حج فارغ مي شــود، 
مستحب است که به زيارت قبر پيامبر9 و دو صحابه اش رود و البته اگر خواست 

مي تواند قبل از اداي حج برود« )همان، 1350ق، ص185(. او همچنين مي افزايد:
حجاج پس از حج، به زيارت قبر شــريف آن حضرت مي رفتند و آن را سنت مؤکد 
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مي دانستند و هيچ گاه آن را ترک نمي کردند. هميشه رسم چنين بوده که آنان وقتي 

از مناسک حج فارغ مي شدند، از مکه به قصد مدينه و زيارت قبر پيامبر9 حرکت 

مي کردند که اين زيارت از مهم ترين مستحبات، بلکه نزديک به درجه واجب است؛ 

زيرا آن حضرت خود به آن تشويق مي فرموده است )همان، 1350ق، ص187(.

کساني از صحابه رسول خدا9 صرفًا براي زيارت قبر ايشان به مدينه رفته اند؛ از 
جمله بالل، مؤذن آن حضرت، سختي سفر را بر خود هموار کرد و از شام به قصد 
زيارت قبر ايشــان به مدينه رفت؛ زيرا پيامبر9 را در خواب ديد که به او فرموده 
بود: »چرا به ديدن ما نمي آيي؟« او وقتي به قبر ايشــان رسيد، صورتش را روي قبر 
گذاشــته بود و مي گريست )همان، 1350ق، ص182(. گزارشي در دست است که 
نشان مي دهد خليفه دوم هم از کساني بوده که سفر براي زيارت رسول خدا9 را 

جايز مي شمرده و به آن توصيه مي کرده است. کعب االحبار مي گويد:
خليفه دوم بعد از فتح بيت المقدس به من گفت: »آيا مي تواني با من به ســوي مدينه 

همراه شوي تا قبر رسول خدا9 را زيارت کنيم؟« گفتم: »بله يا أميرالمؤمنين«. وقتي 

عمر وارد مدينه شد، ابتدا به مسجد رفت و بر رسول اهلل9 سالم فرستاد. عمر هرگاه 

از سفري مي آمد، نزد قبر ايشــان مي رفت و بر او و ابوبکر صديق سالم مي فرستاد 

)همانجا(.

تقي الدين حصني در پاسخ ابن تيميه که مي گويد هيچ گاه صحابه و تابعين و ائمه 
مذاهب به قصد زيارت پيامبر9 و به قصد قربت به مدينه نمي رفتند، اظهار مي دارد: 
اين ســخن وي افترا و بهتاني است که به صحابه رسول خدا9 و تابعين و پيشوايان 
و بزرگان دين مي زند که همه بر اين امــر اتفاق دارند. اگر زيارت ]به قصد قربت 
و طاعت[ حرام بود، چرا ســلف، زيارت کنندگان را منع نمي کردند؛ به ويژه شخصي 
چون عمر بن خطاب که اميرالمؤمنين بود و در کوچک ترين امر، مسامحه اي نداشت و 
سخت گير ترين فرد نسبت به حق بود و از سرزنش کسي نمي ترسيد )همان، 1350ق، 

ص185-182(.
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همچنين نقل شده است علي بن ابي طالب7 در آغاز خالفتش به مسجد داخل 
شــد. وقتي چشمش به بيت فاطمه افتاد، گريســت. آن گاه به سوي قبر پيامبر 9 
رفت و آنجا هم گريســت و در هر دو جا مدتي طوالني مي گريست. )همان، ج1، 
ص366(. عمر بن عبدالعزيز، خليفه اموي، نماينده اي را از شام به مدينه مي فرستاد 
تا از جانب او بر رســول خدا9 سالم فرســتد و باز گردد )سمهودي، بي تا، ج1، 
ص327(. کسي به مالک بن انس گفت گروهي از مردم مدينه از سفر برنمي گردند 
و قصد خروج از شــهر نمي کنند، مگر اينکه هر بار به زيارت قبر رســول اکرم9 
مي روند و بر او ســالم مي فرستند. برخي نيز جمعه ها و برخي نيز يک يا دو بار در 
روز چنين مي کنند. از ابن قاسم هم روايت شده مردم مدينه يک بار هنگام خروج، و 

يک بار هنگام ورود چنين مي کنند )قاضي عياض، 1407ق، ج2، ص205(.

2. خواندن دعا و توسل کنار قبر رسول خدا9 

بسياري از علماي مذاهب، وقوف و دعا و توسل جستن کنار قبر رسول خدا9 
را بدون اشــکال دانســته اند؛ جز ســلفيه و وهابيه که به اعتقاد آنان چنين زيارتي 
بدعت آميز و زيارت مشرکان و اهل شرک است که به قصد خواندن ميت و استغاثه 

و پناه بردن به او و درخواست حاجت و خواندن نماز کنار آن انجام مي شود.24 

ابوالفــرج عبدالرحمان بن جوزي، از علماي حنفــي، در کتاب خود بابي را به 
زيارت قبر رسول خدا9 اختصاص داده و در آن به حديث عبداهلل بن عمر و انس 

بن مالک استدالل کرده است:

ًبا َنْحَو َما َلْو كاَن  َم، َفْليِقْف ِعْنَد ِزياَرتِِه ُمَتَأدِّ ی اهللُ َعَليِه َوَسلَّ َمْن َزاَر َقْبَ َرُســوِل اهللِ َصلَّ

َحَضَ ِعْنَدُه ِف َحياتِه )ابن قيم جوزيه، 1412ق، ج2، ص295(.

کسي که قبر رسول خدا9 را زيارت مي کند، پس بايد هنگام زيارت کنار قبر ايشان 
مؤدبانه بايستد، به گونه اي که اگر ايشان زنده بودند در حضورشان مي ايستاد.
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در غاية1االماني آمده است:
دعا و توســل در کنار قبر آن حضرت مشروع و جايز است و ما به اين کار در حق 
پيامبرمان مأمور شده ايم؛ مثل فرستادن درود و صلوات بر او. همچنين او را وسيله قرار 
دادن در تمامي مکان ها مشروع است و اختصاصي به قبر او ندارد. پس در کنار قبر او 
عمل نيکي که آن را از ديگر بقعه ها ممتاز سازد، نيست. بلکه هر کار شايسته اي که 
در ديگر بقاع مي توان انجام داد، در اينجا نيز مي توان انجام داد؛ ااّل اينکه مســجد او از 
مکان هاي ديگر بافضيلت تر است و عباداتي که بعد از دفن ايشان در اين مسجد انجام 
مي شود، همانند قبل از دفنشان مشروع و جايز است )آلوسي، 1422ق، ج1، ص272(.

نخستين نمونه جواز اين توسل را رسول خدا9 صادر کردند. وقتي فاطمه بنت 
اسدـ  که رسول خدا را چون مادري مهربان بزرگ کرده بودـ  از دنيا رفت، حضرت 

به داخل قبر رفت و چنين دعا کرد: 

رمحک اهلل يا امي بعد امي... اغفر المي فاطمه بنت اســد و وسع عليها مدخلها بحق 

نبيــک و االنبياء الذين من قبيل و هو حي اليموت فانک ارحم الرامحني )ســمهودي، 
1374ق، ج3، ص899(.

آن حضرت در اين روايت خود و انبياي قبل را واســطه قرار مي دهد تا فاطمه، 
مادر امام علي7 را مشمول رحمت خود قرار دهد.

همچنين ام المؤمنين عايشــه در سالي که در مدينه خشک سالي شد و مردم نزد 
او رفتند، به مردم گفت: »از ســقف قبر رسول خدا9 روزنه اي به آسمان باز کنيد 
که بين قبر و آسمان حائلي نباشــد و دعا کنيد«. وقتي چنين کردند، آسمان شروع 
به باريدن کرد و اين توســل براي مردم کارساز شد )همان، 1374ق، ج1، ص560؛ 
حصني، 1350ق، ص166(. بعدها وقتي قبة الخضراء را ساختند، به ياد آن واقعه يک 
برجستگي به عنوان روزنه بر روي آن ايجاد کردند که هنوز هم بر روي گنبد باقي 

است و به وضوح ديده مي شود.
همچنين گفته اند در زمان خليفه دوم کســاني براي استســقا به قبر آن حضرت 
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متوســل مي شدند )حصني، 1350ق، ص166(. از انس بن مالک روايت شده است 
وي نزد قبر رســول خدا9 آمد و ايســتاد و دستان خود را باال برد، به گونه اي که 
گمان کرديم مي خواهد نماز بخواند. پس بر رســول خدا9 درود فرستاد و سپس 

باز گشت )مقريزي، 1420ق، ج14، ص618(.

عبداهلل بن عمر نيز از کســاني بود که به هنگام زيارت رســول خدا9 کنار قبر 
مي رفت و وقوف مي کرد. ابوحنيفه از قول او گويد: 

سنت آن است که از ســمت قبله نزد قبر رسول خدا9 در آيي و قبله را در پشت 

خود قرار دهي و رو به قبر و مقابل آن بايســتي و بگويي: »السالم عليک اهيا النبي و 

رمحة اهلل و بركاته« )زيعلي حنفي، 1426ق، ص221(.

ايوب ســختياني، از محدثان و عرفاي بصره در اواخر قرن اول و کسي که مالک 
بن انس از وي روايت کرده است، نزديک قبر رسول خدا9 آمد، پشت به قبله کرد 
و صورتش را در مقابل قبر قرار داد و مي گريست. همچنين ابن جماعه، از بزرگان 
حنفي، به زيارت قبر رسول خدا9 آمد و در کنار رأس شريف ايشان پشت به قبله 

ايستاد و بر آن حضرت سالم فرستاد )سمهودي، 1374ق، ج1، ص429(.

ابوعبدالرحمان محمد بن عبيداهلل، نواده عتبة بن ابي سفيان، از اصحاب سفيان بن 
عيينه نقل مي کند:

به مدينه داخل شــدم و کنار قبر پيامبر 9 نشســتم. ديدم يک عرب بياباني آمد و 

ْم إِْذ َظَلُموا  ُ گفت: »اي بهترين پيامبر، خداوند تعالي در کتابش گفته اســت )َوَلْو َأنَّ

ابًا َرِحيًم( ]النساء:  ُسوُل َلَوَجُدوا اهللَ َتوَّ ُم الرَّ ْغَفَر َلُ َأْنُفَسُهْم جاُؤَك َفاْسَتْغَفُروا اهللَ َواْســتَ
64[ من نزد تو آمده ام، درحالي که از گناهانم آمرزش مي خواهم و تو را نزد خداوند 
شــفيع قرار مي دهم«. آن گاه اشعاري خواند و گريه کرد. عتبي گويد شب در خواب 
رسول خدا9 را ديدم که به من مي گفت: »به آن اعرابي بشارت بده خداوند گناهانش 

را آمرزيد« )صالحي شامي، 1414ق، ج12، ص379(.
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از عثمان بن حنيف روايت شده مردي به سراي عثمان بن عفان مي رفت تا از او 
حاجتي بخواهد و راه نمي يافت. عثمان بن حنيف به آن مرد گفت:

برو وضو بســاز و به مسجد پيامبر9 وارد شــو؛ دو رکعت نماز گزار و بعد از آن 

بگو: »اللهم اين اسئلک و اتوجه اليک بنبينا ممد صلی اهلل عليه و اله وسلم نبي الرمحة 

يــا ممد اين اتوجه بک الی ربک فتقيض حاجتــي«. آن مرد بيرون آمد. در اين حال 
حاجب عثمان وي را طلب کرد و خليفه او را پيش خود نشــاند و خواسته اش را بر 
آورده کرد. آن مرد نزد عثمان بن حنيف رفت و گفت: »تا تو با خليفه سخن نگفته 
و ســفارش مرا نکرده بودي، به من توجهي نکرد«. من به او گفتم: »واهلل من با خليفه 
سخني نگفته ام؛ ولي کوري را در زمان حيات رسول خدا9 ديدم که از آن حضرت 
خواست تا چشمانش را شفا بخشد و او چون روز اول بينا شد«. مؤلف گويد: اين امر 
نشان دهنده جواز تشــفع و توسل به آن حضرت است، و توسل به ساير صالحين نيز 
جايز است؛ زيرا عمر بن خطاب براي باريدن باران و استسقا به عباس، عموي رسول 

خدا9 متوسل شد و باران آمد )سمهودي، 1374ق، ج1، ص109(. 

تقي الدين حصني از مالک بن انس، پيشــواي مذهب مالکي، نقل مي کند که وي 
کنار قبر رســول خدا9 مي ايســتاد و دعا مي خواند و وقــوف و دعا کنار قبر آن 
حضرت را طول مي داد؛ به همان گونه که حجاج هنگام وداع در کنار کعبه مي ايستند 
)حصني، 1350ق، ص202(. همچنين در نقل ديگري آمده است هنگامي که مالک 
بر رســول خدا9 سالم مي فرستاد و دعا مي خواند، صورتش را به سوي قبر قرار 
مي داد، نه به ســوي قبله، و دعا مي خواند و ســالم مي گفــت )همانجا(. همچنين 
ابوجعفر منصور، خليفه عباسي، که به زيارت قبر رسول خدا9 آمده بود، مالک بن 
انس را در حال زيارت قبر پيامبر9 ديد. مالک به او آيه اي از قرآن را يادآوري کرد 
که صداي خود را در حضور رســول خدا9 باال نبريد. منصور گفت: »آيا به سوي 
قبله بايستم يا قبر؟« مالک گفت: »صورتت را از او بر نگردان...« )مقريزي، 1420ق، 
ج14، ص618(25 از ديگر علماي حنفي که وقوف و دعا و توســل به آن حضرت 
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را کنار قبر ايشــان بال اشکال دانســته اند، مي توان به آلوسي،26 شربناللي مصري 
الحنفي27 و مجدالدين حنفي موصلي28 اشاره داشت.

نتيجه 

داده هاي روايي و تاريخي در اين مقاله نشــان مي دهد قبر مطهر حضرت ختمي 
مرتبــت از ابتدا مورد توجه و زيارت صحابه، تابعين، علما و فقهاي بزرگ مذاهب 
اســالمي بوده و هيچ گاه از اين امر مســتحب و مورد تأکيد شــريعت اسالم غافل 
نشده اند. رسول  خدا9 به زيارت قبور با هدف عبرت پذيري بسيار سفارش کرده و 
بر زيارت قبر خود از سوي مؤمنان نيز تأکيد داشته است. بزرگان مذاهب چهارگانه 
اهل سنت ضمن ارائه روايات فراواني در استحباب زيارت قبر مطهر ايشان اجماع 
دارند؛ جز ســلفيه و وهابيه که خود به دو دســته تقسيم مي شوند: دسته اي کاًل آن 
را حرام مي دانند و دســته اي ديگر اگر مترتب بر شد الرحال باشد يا با کار هايي از 
قبيل وقوف کنار قبر، دعا و خواستن حاجت و توسل و شفاعت طلبيدن و... همراه 
باشد، آن را حرام دانسته اند. بسياري از بزرگان و علماي اهل سنت شد الرحال را با 
زيارت قبر رسول خدا9 منافي ندانسته و خود نيز بر اساس سنت رسول خدا9 
همواره به زيارت اين قبور مي رفته اند و بيشــتر آنان رو به قبر مي ايستاده و کنار آن 
وقوف مي کرده و دعا مي خوانده اند. با اين حال ســلفيه و وهابيه مدعي اند کسي از 
ائمه و پيشوايان مذاهب اسالمي به زيارت اين قبور نمي رفته و اين کار را ناپسند و 
نامشروع مي دانسته اند. درحالي که شواهد متعدد تاريخي ارائه شده در اين مقاله، که 
در منابع تاريخي و روايي اهل سنت آمده است، نه تنها از بي اعتباري و بطالن چنين 
ادعايي حکايت دارد، بلکه نشان مي دهد که اهل سنت در ديدگاه و عملکرد و رفتار 
خود در خصوص زيارت قبر رســول گرامي اسالم9 با سلفيه و وهابيه واگرايي 
دارند و رفتار و عقايد متفاوتي و متضادي را نسبت به آنان در متون روايي و تاريخي 

خود نشان داده اند.
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است. 

5. المغني، ج3، ص117.

6. البيان1في1مذهب1االمام1شافعي، ج4، ص377.

7. تحفة1المحتاج1في1شرح1المنهاج، ج4، ص145.

8. مغني1المحتاج1الي1معرفة1معاني1الفاظ1منهاج، ج2، 
ص283.

9. نهاية1المحتاج1الي1شرح1منهاج، ج3، ص319.

. فتوحات1الوهاب، ج2، ص483.  10

. بلغــة1المالک1المعروف1بحاشــية1الصاوي1علي1  11

الشرح1الصغير، ج2، ص71.

. اعانة1الطالبيــن1علي1حل1الفاظ1فتح1المبين، ج2،   12
ص354.

. دفع1شبه1من1شبه1و1تمرد، ص85.  13

. براي اطالع بيشتر از آراي ابن تيميه ر.ک:   14
ابن  عبدالمحمد شريفات، »بررسي ديدگاه 
تيميه دربــاره زيارت قبور«، مجله ســراج 
منير، پژوهشنامه1نقد1وهابيت، شماره 13، سال 

1393ش.

. براي آگاهي از آراي برخي از علماي اهل   15
ســنت که زيارت قبر آن حضرت را با اين 
حديــث منافي نمي دانند بــه صفحات بعد 

رجوع کنيد.

. براي آگاهي بيشــتر ر.ک: يعقوب جعفري،   16
»فقه حج: مشــروعيت ســفر براي زيارت 

قبور«، ميقات1حج، شماره 10، سال 1373.

. شــايان ذکر است گفته ابن تيميه در حالي   17
اســت که نه در کتب مالک و نه در شروح 
آن و نه از ســوي هيچ يک از علماي مالکي 

چنين سخني از مالک نقل نشده است.

. براي بطــالن اين مدعاي ابن تيميه بنگريد   18
به صفحات بعدي.

. اين ســخن، افترائي به مالک اســت که در   19
صفحات بعدي مســتندات آن ارائه خواهد 

شد.

. در مورد بطالن اين ســخنان در صفحات   20
بعدي سخن خواهيم گفت.

. نسخ اين روايت در صفحات قبل.  21

. ابويعلي، سنن، ج1، ص241؛ حاکم نيشابوري،   22
المستدرک، ج1، ص522؛ بيهقي، السنن1الصغير، 
ج2، ص37؛ البانــي، الموســوعة1العقيدة، ج2، 
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ص363؛ عبدالرحمن بن حســن بن محمد 
بن عبدالوهاب، فتح1المجيد1شرح1کتاب1توحيد، 
ج1، ص251؛ أبوالمنــذر المنيــاوي، الجموع1
البهية1للعقيدة1السلفية، ج3، ص605 )منابع ذکر 

شده آن را نسخ شده مي دانند(.

. براي مســتندات اين رفتار عبداهلل بن عمر   23
به صفحات بعدي مقاله رجوع شود.

. در مــورد قائــالن بــه حرمــت مقيد به   24
صفحات قبلي رجوع کنيد.

. قباًل اشاره کرديم که ابن تيميه مدعي بود   25
مالک و ســاير بزرگان مذاهــب به قبر رو 

نمي کردند.

. آلوسي، غاية1االماني1في1الرد1علي1النبهاني، ج2،   26
ص246.

. شربناللي، مراقي1الفالح1شرح1متن1نور1االيضاح،   27
ج1، ص285.

. موصلي، االختيار1لتعليل1المختار، ج1، ص175.  28

منابع
آل1شيخ،1عبدالرحمان1بن1حسن1)1377ق(.11.1

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد،1تحقيق1
محمد1حامد1الفقي،1قاهرة،1مطبعة1الســنة1

المحمدية،1چاپ1هفتم.
)1411ق(.21.1 1-------------------

المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد،1
والنشــر1 للطباعة1 الهدايــة1 دار1 ريــاض،1

والترجمه.
آلوسي،1نعمان1بن1محمود1)1401ق(.1جالء .31

العينين فــي محاكمة األحمدين،1قدم1له1
علي1الســيد1صبح1المدني،1مدينة1المنورة،1

مطبعة1المدني.
غاية .41 )1422ق(.1 1----------------

األماني في الرد علــي النبهاني،1تحقيق1
أبوعبــداهلل1الدانــي1بن1منيــر1آل1زهوي،1

الرياض،1مكتبة1الرشد.
ابــن1ابي1الحديد،1عبدالحميــد1بن1هبة1اهلل51.1

تحقيق1 البالغة،1 نهج  شــرح  )1374ق(.1
ابوالفضل1ابراهيم،1قاهرة،1دار1احياء1الكتب1

العربي.
ابن1ابي1شيبة،1عبداهلل1بن1محمد1)1409ق(.61.1

تحقيق1 واآلثار،1 االحاديث  في  الُمصّنف 
سعيد1محمد1اللحام،1بيروت،1دار1الفکر.

---------------------1)1997م(.71.1
مســند ابن أبي شــيبه،1تحقيق1عادل1بن1
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يوسف1العزازي1و1أحمد1بن1فريد1المزيدي،1
الرياض،1دار1الوطن.

ابــن1تيمية،1احمد1بن1عبــداهلل1)1408ق(.81.1
الفتاوي الکبــري،1بيــروت،1دار1الکتب1

العلمية.
)1416ق(.91.1 1----------------

مجموع الفتاوي،1تحقيق1عبدالرحمان1بن1
محمد1بن1قاســم،1المدينة1النبوية،1مجمع1

الملک1فهد1لطباعة1المصحف1الشريف.
)1418ق(.101.1 1----------------

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل 
اإلسالم واإليمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق،1تحقيق1سليمان1بن1صالح1الغصن،1

رياض،1دار1العاصمة.
)1419ق(.111.1 1-----------------

لمخالفة  المســتقيم  الصــراط  اقتضاء 
أصحاب الجحيم،1تحقيق1ناصر1عبدالکريم1
العقــل،1بيروت،1دار1عالــم1الکتب،1چاپ1

هفتم.1
)بي1تــا(.121.1 1-----------------

اإلخنائية )أو الرد علي االخنائي(،1تحقيق1
احمد1بن1مونس1العنزي،1جدة،1دار1النشر.

ابــن1جــوزي،1عبدالرحمان1بــن1علي131.1
)1415ق(.1مثير العزم الساکن إلي أشرف 
إبراهيم،1 علــي1 مرزوق1 تحقيق1 األماکن،1

بيروت،1دار1الراية.

ابن1حبان،1محمد1بن1حبــان1)1414ق(.141.1
صحيــح ابن حبان بترتيــب ابن بلبان،1
تحقيق1شعيب1الرنؤوط،1بيروت،1مؤسسة1

الرسالة،1چاپ1دوم.1
ابــن1حجر1عســقالني،1احمــد1بن1علي151.1

الباري بشــرح صحيح  فتح  )1408ق(.1
محمد،1 عبدالرحمــان1 التــزام1 البخاري،1

بيروت،1دار1احياء،1چاپ1دوم.
ابــن1حجر1هيتمــي،1احمد1بــن1محمد161.1

الّنبي  )1412ق(.1تحفة الــّزوار الي قبر 
المختار،1تحقيق1ســيد1ابوعمة،1مصر،1دار1

الصحاب1للتراث1بطنطا.
ابن1حنبل،1احمد1بــن1محمد1)1421ق(.171.1

المســند،1شــرح1و1وضع1فهارسه1احمد1
محمد1شاکر،1دارالمعارف1للطباعة1و1النشر،1
و1نيز1)1368ق(،1تحقيق1شعيب1الرنؤوط،1

عادل1مرشد،1مصر،1بي1نا.
)1403ق(،181.1 1------------------

فضائــل الصحابة،1تحقيــق1د.1وصي1اهلل1
محمد1عباس،1بيروت،1مؤسسة1الرسالة.

ابن1خزيمة،1محمد1بن1اســحاق1)بي1تا(.191.1
صحيــح ابن خزيمة،1تحقيــق1د.1محمد1
مصطفــي1العظمــي،1بيــروت،1المكتب1

اإلسالمي.
ابــن1ســحمان،1ســليمان1بن1ســحمان201.1

)بي1تا(.1كشف غياهب الظالم عن أوهام 
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جالء األوهام وبراءة الشــيخ محمد بن 
عبدالوهاب عــن مفتريات هذا الملحد 

الكذاب،1رياض،1أضواء1السلف.
ابن1ســعود،1عبدالعزيز1بن1محمد1)بي1تا(.211.1

رســالة مهمة لإلمــام المجاهد العالمة 
عبدالعزيز بن محمد بن ســعود1أشرف1
علي1الطبع:1حســن1بن1غانم1الغانم،1قطر،1

وزارة1الوقاف1والشؤون1اإلسالمية.
ابن1شبه1نميري،1عمر1بن1شبه1)1410ق(.221.1

تاريخ المدينة المنورة،1حققه1فهيم1محمد1
شلتوت،1بيروت،1دار1التراث.

ابن1عبدالوهــاب،1محمد1بن1عبدالوهاب231.1
)1407ق(.1مختصــر زاد المعاد،1قاهرة،1

دارالريان1للتراث،1چاپ1دوم.
ابن1عبدالهادي1مقدسي،1محمد1بن1احمد241.1

)1424ق(.1الصارم المنکي في الرد علي 
السبکي،1تحقيق1عقيل1بن1محمد1المقطري1

اليماني،1بيروت،1مؤسسة1الريان.
ابن1عســاکر،1عبدالصمد1بن1عبدالوهاب251.1

)1415ق(.1إتحاف الزائر وإطراف المقيم 
للســائر في زيارة النبي صلي اهلل عليه 
وسلم،1تحقيق1حسين1محمد1علي1شکري،1

بيروت،1شرکة1دار1الرقم1بن1أبي1الرقم.
ابن1عساکر،1علي1بن1حسن1)بي1تا(.1تاريخ .261

مدينة دمشــق،1تحقيق1عمــرو1بن1غرامة1
العمروي،1بيروت،1دار1الفكر.

ابن1عيسي،1احمد1بن1ابراهيم1)1406ق(.271.1
القواعد في  المقاصد وتصحيح  توضيح 
شرح قصيدة اإلمام ابن القيم،1تحقيق1زهير1
الشــاويش،1بيروت،1المكتب1اإلســالمي،1

چاپ1دوم.
ابن1قيم1جوزية،1محمد1بن1ابي1بکر1)بي1تا(.281.1

الروح في الــكالم علي أرواح األموات 
واألحياء بالدالئل من الكتاب والســنة،1

بيروت،1دار1الكتب1العلمية.
)1412ق(.291.1 1-------------------

زاد المعاد في هدي خير العباد،1فهرســه1
محمد1اديــب1الجاور،1بيروت،1مؤسســة1

الرسالة.
ابن1کثير،1اســماعيل1بن1عمر1)1420ق(.301.1

تفســير القرآن العظيم،1تحقيق1سامي1بن1
محمد1ســالمة،1مدينة1المنــورة،1دار1طيبة1

للنشر1والتوزيع،1چاپ1دوم.
ابن1ماجة،1محمد1بن1يزيد1)بي1تا(.1السنن،311.1

تحقيق1محمد1فــؤاد1عبدالباقي،1دار1إحياء1
الكتب1العربية،1فيصل1عيسي1البابي1الحلبي.

ابن1نجــار،1محمد1بن1محمود1)1401ق(.321.1
ّرة  اخبار مدينة الرسول، المعروف به الدُّ
الثمينة،1تحقيق1صالح1محمد1جمال،1مکة1

المکرمة،1مکتبة1الثقافة،1چاپ1دوم.
ابن1هشام،1عبدالملک1بن1هشام1)1356ق(.331.1

الّســيرة النبويــة،1تحقيــق1محي1الدين1



62 

 9
خدا

ول 
رس

بر 
ت ق

يار
ر ز

ت د
سن

هل 
ار ا

رفت
 با 

يه
هاب

و و
يه 

سلف
ان 

جري
ار 

رفت
ر و 

فک
ه ت

يس
مقا

عبدالمجيد،1قاهرة.
اشعث341.1 بن1 ابوداود1سجستاني،1ســليمان1

)بي1تا(.1ســنن أبي داود،1تحقيق1شــَعيب1
الرنؤوط1و1محمد1کاِمل1قره1بللي،1بيروت،1

دار1الرسالة1العالمية.
ابو1زهــرة،1محمــد1)1425ق(.1خاتــم .351

النبيين 1،9قاهرة،1دار1الفكر1العربي.
ابويعلي،1احمد1بن1علي1)1404ق(.1مسند .361

أسد،1 تحقيق1حســين1ســليم1 أبي يعلي،1
دمشق،1دار1المأمون1للتراث.

البانــي،1محمد1ناصرالديــن1)1412ق(.371.1
والموضوعة  الضعيفة  األحاديث  سلسلة 
وأثرها الســيئ في األمة،1ريــاض،1دار1

المعارف.
بخاري،1محمد1بن1اســماعيل1)1410ق(.381.1

صحيح البخاري،1مصر،1نشــر1احياء1کتب1
السنة،1چاپ1دوم.

)1422ق(.391.1 ــــــــــــــــــــــــــ1
صحيح البخاري،1تحقيق1محمد1زهير1بن1

ناصر1الناصر،1دار1طوق1النجاة.
بزار،1احمد1بن1عمرو1)2009م(.1مســند .401

البزار المشهور باسم البحر الزخار،1تحقيق1
محفوظ1الرحمان1زين1اهلل،1وعادل1بن1سعد،1

المدينة1المنورة،1مکتبة1العلوم1والحکم.
بيهقي،1احمد1بن1حسين1)1405ق(.1دالئل .411

النبّوة ومعرفة أحوال صاحب الشــريعة،1

بيروت،1دار1الكتب1العلمية.
---------------1)1423ق(.1شعب .421

للنشــر1 الرشــد1 مكتبة1 رياض،1 اإليمان،1
والتوزيع.

---------------1)1424ق(.1السنن .431
عطا،1 عبدالقادر1 محمــد1 تحقيق1 الکبري،1

بيروت،1دار1الکتب1العلمية،1چاپ1سوم.
ترمــذي،1محمد1بن1عيســي1)1413ق(.441.1

والخصائــل  المحمديــة  الشــمائل 
التراث1 إحياء1 دار1 بيــروت،1 المصطفوية،1

العربي.
سنن .451 )1998م(.1 1----------------

الترمذي، الجامع الکبير،1تحقيق1بشار1عواد1
معروف،1بيروت،1دار1الغرب1اإلسالمي.

حاکم1کبير،1محمد1بن1محمد1)1421ق(.461.1
الكني واألســماء،1تحقيــق1نظر1محمد1

الفاريابي،1بيروت،1دار1ابن1حزم.
حاکــم1نيشــابوري،1محمد1بــن1عبداهلل471.1

)1411ق(.1المستدرک علي الصحيحين،1
تحقيق1مصطفي1عبدالقادر1عطا،1بيروت،1دار1

الکتب1العلمية.
حصني،1ابوبکر1بن1محمد1)1350ق(.1دفع .481

شبه من شبه وتمرد،1قاهرة،1بي1نا.1
حصين،1احمد1بن1عبدالعزيز1)1420ق(،491.1

دعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب سلفية 
ال وهابية، فهرســة مكتبــة الملك فهد 
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الوطنية،1رياض.
خراساني،1ســعيد1بن1منصور1)1403ق(.501.1

ســنن ســعيد بــن منصــور،1تحقيق1
الدار1 الهنــد،1 العظمي،1 حبيب1الرحمــان1

السلفية.
خرکوشــي،1عبدالملــک1بــن1محمــد511.1

)1424ق(.1شــرف المصطفي،1مکه،1دار1
البشائر1اإلسالمية.

دارقطني،1علي1بن1عمر1)1424ق(.1سنن .521
الدارقطنــي،1حققه1وعلق1عليه1شــعيب1
االرنؤوط،1حسن1عبدالمنعم1شلبي،1بيروت،1

مؤسسة1الرسالة.
زمخشري،1محمود1بن1عمر1)بي1تا(. الفائق .531

تحقيق1علي1 الحديث واألثر،1 في غريب 
محمد1البجاوي،1محمد1أبوالفضل1إبراهيم،1

لبنان،1دار1المعرفة.
)1407ق(.541.1 1-----------------

الکشــاف عن حقائق غوامض التنزيل،1
بيروت،1دار1الکتاب1العربي،1چاپ1سوم.

ســمهودي،1علي1بن1عبداهلل1)1374ق(.551.1
وفاء الوفــا باخبار دار المصطفي،1حققه1
له1محمــد1محيي1الدين1عبدالحميد،1 و1فصَّ

قاهرة،1مطبعة1السعادة.
)بي1تــا(،561.1 1-----------------

خالصــة الوفا بأخبــار دار المصطفي،1
دراســة1وتحقيق1محمد1الميــن1محمد،1

محمود1أحمد1الجکيني،1بي1جا.
سهسواني،1محمد1بشير1بن1محمد1)بي1تا(.571.1

صيانة اإلنسان عن وسوسة الشيخ دحالن،1
المطبعة1السلفية1ومكتبتها،1چاپ1سوم.

بــن1عبــداهلل581.1 ســهيلي،1عبدالرحمــان1
)1387ق(.1الــروض االنف في شــرح 
السيرة النبوية،1تحقيق1عبدالرحمان1الوکيل،1

قاهرة،1دارالکتب1الحديثة.
ســيوطي،1عبدالرحمــان1بــن1ابي1بکــر591.1

)1417ق(.1شــرح الصدور بشرح حال 
الموتي والقبور،1تحقيق1عبدالمجيد1طعمة1

حلبي،1لبنان،1دار1المعرفة.
شارعي،1عبدالرحمان1بن1مکي1)1415ق(.601.1

مرشد الزوار إلي قبور األبرار،1قاهرة،1الدار1
المصرية1اللبنانية.

شــقيري،1محمــد1بــن1احمــد1)بي1تا(.611.1
باألذكار  المتعلقة  والمبتدعات  الســنن 
والصلوات،1تصحيح1محمد1خليل1هراس،1

بيروت،1دار1الفكر.
شــمس1شــامي،1محمــد1بن1يوســف621.1

)1414ق(.1سبل الهدي والرشاد في سيرة 
خير العباد،1تحقيق1و1تعليق1الشــيخ1عادل1
الشــيخ1علي1محمد1 أحمد1عبدالموجود،1

معوض،1بيروت،1دار1الکتب1العلمية.
صنعاني،1عبدالرزاق1بن1همام1)1403ق(.631.1

المصنف،1تحقيق1حبيب1الرحمان1العظمي،1
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چاپ1دوم،1هند،1المجلس1العلمي.
طبراني،1ســليمان1بن1احمــد1)1427ق(.641.1

المعجــم الکبيــر،1تحقيق1حمــدي1بن1
عبدالمجيد1السلفي،1قاهرة،1مکتبة1ابن1تيمية.

----------------1)بي1تا(.1المعجم .651
األوســط،1تحقيق1طارق1بن1عوض1اهلل1بن1
محمد,1عبدالمحسن1بن1إبراهيم1الحسيني،1

قاهرة،1دار1الحرمين.
طبري،1محمد1بن1جرير1)1422ق(.1تفسير .661

الطبــري، جامع البيان عــن تأويل آي 
القرآن،1تحقيق1عبداهلل1بن1عبدالمحســن1
التركي،1بي1جا،1دار1هجر1للطباعة1والنشــر1

والتوزيع1واإلعالن.
عثيميــن،1محمد1بن1صالــح1)1424ق(.671.1

القول المفيد علي كتاب التوحيد،1المملكة1
العربية1السعودية،1دار1ابن1الجوزي.

عفانة،1حســام1الدين1موســي1)1425ق(.681.1
اتباع ال ابتداع. قواعد وأسس في السنة 

والبدعة،1بيت1المقدس،1بي1نا،1چاپ1دوم.
غزالي،1محمد1بن1محمد1)1409ق(.1احياء .691

العلوم،1بيروت،1دارالفکر.
فاسي،1محمد1بن1احمد1)1405ق(.1شفاء .701

الغرام باخبار البلــد الحرام،1حققه1عمر1
عبدالســالم1تدمري،1بيــروت،1دارالکتاب1

العربي.
فخر1رازي،1محمد1بــن1عمر1)1420ق(.711.1

مفاتيح الغيب، التفسير الكبير،1بيروت،1دار1
إحياء1التراث1العربي،1چاپ1سوم.

قاري،1مالعلي1)1421ق(.1شــرح الشفا،721.1
بيروت،1دار1الکتب1العلمية.

قاضي،1اســماعيل1بن1اسحاق1)1397ق(.731.1
فضــل الصالة علي النبــي1،9تحقيق1
محمد1ناصرالدين1اللباني،1بيروت،1المکتب1

اإلسالمي،1چاپ1سوم.
قاضــي1عيــاض،1عيــاض1بن1موســي741.1

)1407ق(.1الشــفا بتعريــف حقــوق 
المصطفي،1عمان،1دار1الفيحاء،1چاپ1دوم.

قحطانــي،1عبدالرحمــان1بــن1محمــد751.1
)1408ق(.1حاشية كتاب التوحيد،1رياض،1

بي1نا،1چاپ1دوم.
مالک1بن1انــس1)1406ق(.1موطأ اإلمام .761

مالــک،1صححه1محمد1فــؤاد1عبدالباقي،1
بيروت،1دار1إحياء1التراث1العربي.

متقــي1هندي،1علــي1بن1حســام1الدين771.1
)1409ق(. كنزالُعمال في سنن واالقوال 

واالفعال،1بيروت،1مؤسسة1الرسالة.
مسلم1بن1حجاج1)بي1تا(.1المسند الصحيح،781.1

تحقيق1محمد1فؤاد1عبدالباقي،1بيروت،1دار1
إحياء1التراث1العربي.

مغربي،1حســين1بن1محمــد1)1414ق(.791.1
البدُر التمام شــرح بلوغ المرام،1تحقيق1

علي1بن1عبداهلل1الزبن،1بي1جا،1دار1هجر.
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مقريزي،1احمد1بن1علي1)1420ق(.1إمتاع .801
للنبي من األحوال واألموال  بما  األسماع 
والحفدة والمتاع،1تحقيق1محمد1عبدالحميد1

النميسي،1بيروت،1دار1الکتب1العلمية.
نسائي،1احمد1بن1علي1)1406ق(.1السنن .811

الصغري،1تحقيق1عبدالفتاح1أبوغدة،1حلب،1
مکتب1المطبوعات1اإلسالمية.

السنن .821 )1421ق(.1 1--------------
الکبــري،1حققه1وخرج1أحاديثه1حســن1
عبدالمنعم1شــلبي،1أشــرف1عليه1شعيب1

الرنؤوط،1بيروت،1مؤسسة1الرسالة.
نووي،1يحيي1بن1شرف1)بي1تا(.1المجموع .831

شرح المهذب،1بيروت،1دار1الفکر.
صحيح .841 )بي1تــا(.  1--------------

مســلم بشــرح االمام النووي،1بيروت،1
دارالفکر.

هيثمي،1علي1بن1ابي1بکر1)1414ق(.1مجمع .851
الزوائد و منبع الفوائد،1تحقيق1حسام1الدين1

القدسي،1قاهرة،1مكتبة1القدسي.


