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 ۀسنت دربار و اهل هیمیت ابن دگاهید ۀسیمقا

 «قبور توسط زنان ارتیز»
 *مهاجر یمصطف

 چکیده
اسـت  جواز زیارت قبور توسط زنان، برفرفته از روایات نبوی و سیرۀ اصحاب پیـامبر

تیمیـه بـا روایـاتی کـه  انـدب ولـی ابن سنت به حکـم جـواِز آن تصـریح کرده و علمای اهل
را حـرام  ، چنـین زیـارتی رونـد زنـانی اسـت کـه بـه زیـارت میمضمون آنها لعن و نفریِن 

کند.  تیمیه از اسناِد آن دفاع می ین روایات ضعیف است، ولی ابنداند. با اینکه سند ا می
زنان، اشکاالتی را وارد کرده اسـت کـه توسط او همچنین به مدلوِل روایاِت جواِز زیارت 

سنت در مواجهه با این  تیمیه، علمای اهل آنها را بررسی و نقد خواهیم کرد. برخالف ابن
نهایـت، زیـارت قبـور توسـط زنـان را جـایز  ، و درجمع دسته از روایـات، آنهـا را قابـل دو

جملــه: ســیرۀ  انــدب از اند. آنهــا در مقــام دلیــل بــه برخــی روایــات تمســب کرده دانســته
شـده از عایشـه دربـارۀ  ، روایات نقلدر زیارت قبر حمزۀ سیدالشهدا زهرا حضرت

ِم چگـونگِی تعلـی  دربـارۀ شـده از پیـامبر زنان، و روایـات نقل توسطجواز زیارت قبور 
 قبور. زیارت اهل

 سنت، نقد وهابیت. تیمیه، اهل زیارت توسط زنان، زیارت قبور، ابن ها: کلیدواژه
  

                                                 
 .سسۀ مذاهب اسالمی، پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیتکارشناسی ارشد مؤ *
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 مقدمه
اسـت.  «زیـارت قبـور توسـط زنـان» سـنت و وهابیـت یکی از مسـائل اختالفـی میـان اهل

دانـد و بـرای  های وهابیت، زیارت قبور را برای زنان حـرام می فذار اندیشه تیمیه، بنیان ابن
های دال بـر جـواِز ایـن عمـل، وارد کـرده اسـتب ولـی  اثبات آن، نقدهایی به مدلول روایت

های دال بـر نهـی  اند و معتقدند که روایت سنت به جواِز زیارت توسط بانوان حکم داده اهل
 از زیارت، نسخ شده است.زنان 

شود. برخی  زیارت دیده می 3و استحباِب  2کراهت، 1سنت سه حکِم اباحه، در میان اهل
بـار در طـول  حزم، به استحباب زیارِت قبور قائـل هسـتند و آن را بـرای یـب همچون ابن

نها ت تیمیـه، نـه بعضی وهابیان مانند البانی نیز برخالف تفکرات ابن 4دانند. ُعمر، واجب می
تیمیـه  ترین اشکاالتی که ابن ند، بلکه در مقام دفاع، به مهما هبه استحباب زیارت قائل شد

تیمیه  ادامه، ابتدا به بررسِی سینان ابن در 5اند. در این زمینه مطرح کرده است، پاسخ داده
شـود، و سـپس دیـدفاه علمـای  و بیان اشکاالت وی به سند و مـدلوِل روایـت پرداختـه می

 .فردد میو ادلۀ جواِز زیارِت قبور توسط زنان، ذکر  سنت اهل
ای کـه وی در  دانـد. ادلـه طور مطلـ  بـرای زنـان حـرام می تیمیه زیـارت قبرهـا را بـه ابن

است که مفـاد آن، لعـن  اکرم های خویش مطرح کرده، حدیثی منسوب به پیامبر کتاب
سنت، مضمون ایـن روایـت  های حدیثِی اهل در کتاب 6روند. زنانی است که به زیارت قبور می

 ادامه، هرکدام از روایات فوق بررسی خواهند شد. عبارت ذکر شده است که در با سه

 بررسی و نقد سند روایات
که در ایـن اند  نقل شدهعبارت  ، با سهاند ها به زیارت قبور نهی کرده زن روایاتی که از رفتِن 

                                                 
 .063، ص8، جشۀح الجنة. بووی، حسین بن مسعود، 1

 .063، ص8. همان، ج2

حاشرریة ب طحطــاوی، احمــد بــن محمــد، 882، صمۀاقرري الفررمح شررۀح مررتن نررور اإلیضرراح. شــرنباللی، حســن بــن عمــار، 3
 .785، صالطحطاوي

 .722، ص7، جالمحلّٰی تاآلثاراحمد، حزم، علی بن  . ابن4

 .625، ص6، جأحکا  الانا ز و تلعهاالدین،  . البانی، محمد ناصر5
 .777، ص80، جماموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن6
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 ود.ش قسمت، سند آنها بررسی می

 روایت اول: روایت ابوصالح
هــای روایــِی  اســت کــه در کتاب نیســتین روایــت، روایتــی منســوب بــه پیــامبر اکــرم

ماننـــد آنچـــه در کتــــاب  1نقـــل شـــده اســـتب« ابوصـــالح»طریـــ   ســـنت، از اهل
جحكادة،  حدثنا هاشم، حدثنا شعبة، لن محمكد بكن»ذکر شده است:  حنبل تن أحمل مجنل

زائكرات القبكور، و المتخكذين لليهكا  لعن رسول الله”لباس، قال:  صالح، لن ابن لن أب 
 2«.“المساجد و السرج

 بررسی سند این روایت

ارنـؤوط، محقـِ   اسـت و شـعیب« باذام»وجود دارد. اسم وی « ابوصالح»در سند این روایت 
 بسـیاری از بزرفـان ماننـد نسـائی،»نویسد:  دربارۀ او چنین می ،حنبل تن احمل مجنلکتاب 

حبـان و دیگـران، وی را تضـعیف  حـاکم، ابن جارود، ابواحمد عدی، ابن ابوحاتم، عقیلی، ابن
 3«.اند کرده

 تیمیه در دفا  از سند این روایت سخنان ابن

که خالصۀ سین  4آمده است تیمیه با توجه به ضعف ابوصالح، در مقام دفاع از وی بر ابن
 شرح زیر است:  وی به
کسـی از »فویـد:  وی را توثیـ  کـرده اسـتب چراکـه می« القطـانیحیی بن سعید . »6

را ترس کند، یا کسی از مردم دربارۀ او چیـزی بگویـد، و “ ابوصالح”اصحابمان را ندیدم که 

                                                 
ُث . »1 َبا َصاِلْح، یَحدِّ

َ
اَل: َسِمْعُت أ

َ
ِد ْبِن ُجَحاَدَة، ق ْخَبَرَنا ُشْعَبُة، َعْن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن کِثیْر، أ َثَنا ُمَحمَّ ـاَل: َلَعـنَحدَّ

َ
ـاْس، ق «.  َعـِن اْبـِن َعبَّ

 (.7877، ح862، ص7، جداود سنن أتي)سجستانی، سلیمان بن اشعث، 
)نسـائی، «. وارث بن سعید، عن محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عبـاس قـال: لعـنأخبرنا قتیبة، قال: حدثنا عبد ال»

 (.8507، ح30، ص0، جالصغۀی الجنناحمد بن شعیب، 
 .682، ص5، جمجنل اإلما  أحمل تن حنبلحنبل، احمد بن محمد،  . ابن2
فه أبو حاتم و النسائي و العقیلي و ابن عـدي و هذا إسناد ضعیف، أبو صالح: و اسمه باذام، و هو مولی أم هان ، ضعیف ضع. »3

 (.036، ص7ب )همان، ج«و ابن الجارود و أبو أحمد الحاکم و ابن حبان و غیرهم
 .756و  755، ص80، جماموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
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 کردِن ُشعبه از وی، تعدیِل ابوصالح است. پس روایت 1«.شعبه و زائده نیز او را ترس نکردند
کـرده اسـت، اشـکالی نـداردب چراکـه در  وی را تـرس« عبدالرحمن بن مهـدی». افر 8

 اعلم از وی هستند.« شعبه» و« یحیی بن سعید»رجال، 
شـود ولـی بـه آن احتجـاج  فوید حدیث ابوصالح نوشـته می که می« ابوحاتم». سین 7
دلیـل،  همـین فیر اسـت. بـه شود، حجت نیستب چراکه وی در توثیِ  راویان سـیت نمی

مقـدم  «جرح»بر مطلقا   «تعدیل»شود، و همچنین  یقبول واقع نم جرح و خدشۀ وی مورد
 فردد. می

 تیمیه سخنان ابن بررسی و نقد

:
ً
تیمیه، وی صرفا  توانست در تضعیف افرادی همچون  در صورت پذیرش سینان ابن اوال

ــدالرحمن ــن عب ــی چنان ب ــدب ول ــکیب کن ــاتم تش ــدی و ابوح ــداد  مه ــد، تع ــر ش ــه ذک ک
شـود و بسـیاری از بزرفـان و عالمـاِن  نفر محصور نمی کنندفاِن ابوصالح به این دو تضعیف

نــامش را در کتــب  6و مقریــزی 5جــوزی ابن 4ذهبــی، 3نســائی، 2ســنت ماننــد بیــاری، اهل
وی  7بر تضعیِف ابوصالح، عالوهنیز عسقالنی  حجر ابن اند. برخی مانند  ذکر کرده الضعفا 

نیـز وی را  11خالـد ابی بـن و اسماعیل 10کلبی 9ازدی، و ابوالفتح 8دانند نیز می« مدل س»را 
 عدی نیز دربارۀ تضعیِف وی ففته است: اند. ابن دانسته« ابکذ  »

                                                 
 همان. 1.

 .87، صکتاب الضعفا  الصغیۀ. بیاری، محمد بن اسماعیل، 2
 .87، صکتاب الضعفا  و المتۀوکینن شعیب، . نسائی، احمد ب3
 .655، ص6، جالضعفا  یالمغني فب ذهبی، محمد بن احمد، 00، صدیوان الضعفا  و المتۀوکین. ذهبی، محمد بن احمد، 4

 .675، ص6، جکتاب الضعفا  و المتۀوکینجوزی، عبدالرحمن بن علی،  . ابن5

 .855، ص الضعفا یمختصۀ الکامل ف. مقریزی، احمد بن علی، 6

، تقۀیرب التهرذیبحجر عسقالنی، احمد بـن علـی،  ب ابن767، ص8، جتلخیص الحبیۀحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن7
 .685ص

 .685، صتقۀیب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن8

 (.063، ص6، جالتهذیب تهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  )ابن“«. کذاب”و نقل ابن الجوزي عن األزدي أنه قال: . »9
اب» ْزِدي ُهَو کذَّ

َ
ُبو اْلَفْتح اأْل

َ
اَل أ

َ
 (.675، ص6، جکتاب الضعفا  و المتۀوکینجوزی، عبدالرحمن بن علی،  )ابن«. َو ق

 .063، ص6، جتهذیب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن10

 .680، صمن تکلم فیه. ذهبی، محمد بن احمد، 11
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َقلَّ َما َلُه ِمَن اْلُمْسَنِد 
َ
يِه َتَفاِسيُر َو َما أ ُة َما يْرِو ْفِسيِر َما َلكْم يَتاِبْعكُه  َلامَّ ... و ف  َذِلك التَّ

ْللَ 
َ
ْفِسيِر َلَليِه َو َلْم أ ْهُل التَّ

َ
 1ْم أحًدا من المتقدمين رضيه؛أ

عموِم آنچـه از وی روایـت شـده، تفسـیر اسـت کـه تعـداد کمـی از آنهـا سـند دارد. 
فـاه نشـدم از اینکـه کسـی از  تفسیر از برخـی تفاسـیِر وی تبعیـت نکرده اهل انـد و آ

مان، از وی راضی باشد.  متقد 

:
ً
، تعــدیِل وی «وصــالحاب»از « ُشــعبه»کردِن  تیمیــه معتقــد اســت کــه روایــت ابن ثانیااا

دسـت  توان توثیـِ  ابوصـالح را بـه که افرچه از این طری  می حالی شودب در محسوب می
هایی است که بـر ابوصـالح وارد شـده  آورد، ولی این توثی  معارض دارد. معارِض آن، جرح

م  استب به اب بودن. قاعده نیز این است که جرح بر تعدیل مقد  ویژه جرح شدیدی مانند کذ 
 2ت.اس

:
ً
فیر است، جرح و خدشـۀ  دلیل اینکه ابوحاتم در توثیِ  راویان سیت تیمیه به ابن ثالثا

 نویسد: او را قبول ندارد و می
إذا کان الجارا و المعدل من اْلئمة لم يقبل الجرا إال مفسرا فيَون التعديل مقكدما 

 3للى الجرا المطلق؛

ل از ائمه باشد، جرِح او پذیرف ـر  صـورتی شودب مگر در ته نمیافر جارح و معدِّ کـه مفسَّ
باشد )علِت جرِح راوی بیان شـود(، و افـر چنـین نباشـد، تعـدیل بـر جـرح مطلـ  )جـرِح 

م می ر( مقد   شود. غیرمفسَّ
مطل  قائل شد که تعدیل بـر جـرح مقـدم اسـتب بلکـه در  صورت توان به فاه نمی هیچ

م می  صورتی تعدیل کـه  آنجـایی از 4نباشـد.فردد کـه علـت خدشـه و جـرح مشـیص  مقد 
انـد و در سـینان بزرفـان، علـت جـرِح وی  را تضـعیف کرده« ابوصالح»بسیاری از بزرفان 

توان قائـل شـد کـه تعـدیل بـر جـرح مقـدم  بیان شده است، پس نمی« تدلیس»و « کذب»
 شود. می

                                                 
 .852، ص8، جالکامل في ضعفا  الۀجالعبدالله، عدی جرجانی،  . ابن1
 .655، صمنهج النقل في علو  الحلیث. عتر، نورالدین، 2
 .756، ص80، جماموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3

 .775، ص0، جفتح الُمغیث. سیاوی، محمد بن عبدالرحمن، 4
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:
ً
انــد.  تیمیــه، بــرخالِف او ســین ففته در ایــن زمینــه، برخــی پیــروان فکــرِی ابن رابعااا

و در توضـیِح آن، بـه ضـعف ابوصـالح  1دانند وهابیانی مانند البانی این روایت را ضعیف می
جز  کنـد کـه بـه دهنـد. البـانی بیـان می را به جمهوِر علما نسـبت می کنند و آن  تصریح می

کس ابوصالح را توثی  نکرده است. او همچنین علِت ضعِف راوی را تدلیِس  هیچ« عجلی»
 تیمیه ماننـد قفیلـی، محقـِ   بر البانی، دیگر تابعاِن فکرِی ابن عالوه 2است.  وی ذکر کرده

 اند. نیز به ضعف روایت و تضعیِف ابوصالح اقرار کرده 4،المایل فتحو  3التوحیل های کتاب

 روایت دوم: روایت ابوهریره
عبـارِت ذیـل  های روایی بـا دو ، در کتاب«ابوهریره»دومین روایت، روایتی است که با سند 

 ذکر شده است:
هريكرة، قكال:  سلمة، لن أبيه، لن أبك  حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا أبو لوانة، لن لمر بن أب ». 6

 5“«.زوارات القبور الله لعن رسول”

ُبو َداُوَد َقاَل حدثنا أبو لوانة، لن لمر بن أب  سلمة، لن أبيه، لكن أبك ». 8
َ
َثَنا أ هريكرة، َقكاَل: َقكاَل  َحدَّ

ِه  َرُسوُل  اَراِت اْلُقُبورِ : ”اللَّ ُه َزوَّ  6“«.َلَعَن اللَّ

وجـود دارد کـه تضـعیف « سلمة بن عبدالرحمن بـن عـوف عمر بن ابی»در سند فوق نام 
را  پردازد و سپس موارد تضـعیف  تیمیه نیز به ذکر اقواِل تضعیِف این راوی می ابن 7شده است.

ست کـه ُشـعبه از وی تـرس روایـت کـرده علی بن مدینی ففته ا»نویسد:  کند. وی می نقد می
 8«.شود سعد نیز ففته است که او کثیرالحدیثی است که به روایاتش احتجاج نمی است. ابن

                                                 
 .55ائد ابن حبان، . البانی، محمد ناصرالدین، ضعیف موارد الظمآن إلی زو 1
 .868، ص7، جإروا  الغلیل. البانی، محمد ناصرالدین، 2

 .72، صکتاب التوحیل. ابن عبدالوهاب، محمد، 3

 .855، صفتح المایلشیخ، عبدالرحمن بن حسن،  . آل4
 .2735، ح755، ص60، جمجنل اإلما  أحمل تن حنبلحنبل، احمد بن محمد،  . ابن5
، الجرنن الکبرۀیب بیهقی، احمد بن حسـین، 8032، ح667، ص0، جمجنل أتي داود الطیالجي . طیالسی، سلیمان بن داود،6
 .3850، ح675، ص0ج

 .72، صکتاب التوحیل. ابن عبدالوهاب، محمد، 7

عمر بن أبي سلمة و قد قال فیه علي بن المدیني ترکه شعبة و لیس بذاك و قال ابن سعد کان کثیر الحدیث و لـیس یحـتج بحدیثـه. و ». 8
 (.755و  703، ص80، جماموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. قال السعدي و النسائي لیس بقوي الحدیث
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 تیمیه در دفا  از سند روایت سخنان ابن
کـه  1در مقام دفاع از وی بر آمده است« سلمه عمر بن ابی»تیمیه با توجه به ضعف  ابن

 :خالصۀ سین وی، به شرح زیر است
برای او اسـتفاده « ليس به بأس»معین و ابوحاتم از عبارت  افرادی مانند عجلی، ابن. 6
 فیر هستند. معین و ابوحاتم، در توثی  راویان سیت اند. این در حالی است که ابن کرده

حنبـل بـر ایـن  بن یعنی شعبه از وی روایت نکرده است. احمد« ترکه شعبة»عبارت . 8
نکردِن روایِت  سلمه روایتی نشنیده است. ضمن آنکه نقل ابی بن عمرباور است که شعبه از 

شـودب چراکـه ممکـن اسـت  سلمه، موجب رد  اخبار نمی ابی بن افرادی مانند شعبه از عمر
 ای باشد که موجب جرح نشود. علِت آن، شبهه

 تیمیه سخنان ابن بررسی و نقد

تضعیِف برخـی افـراد تشـکیب  تیمیه، وی صرفا  توانست در در صورت پذیرش سینان ابن
روایـت کـرده اسـت، پاسـخ دهـدب  سلمه ترس ابی بن کند و به این مطلب که شعبه از عمر

خزیمه و ابوحاتم  سعد، ابن ابن 2اند. معین، وی را تضعیف کرده بن حال آنکه شعبه و یحیی
ی، مهـد  برخـی دیگـر همچـون ابن 3توان استدالل کـرد. اند که به حدیِث وی نمی نیز قائل

و بعضـی بزرفـاِن رجـال نیـز، نـام وی را در شـمار راویـاِن  4اند دانسته« واهی»احادیِث او را 
 5اند. ضعیف قرار داده

                                                 
 .755و  703، ص80. همان، ج1
بـن معـین إخیثمـة أن  بـن أبـيإ... و حکـی  سـلمة بن المدیني عن یحیی بن سعید کان شعبة یضعف عمر بن أبـي :و قال. »2

 (.053، ص3، جتهذیب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  )ابن«. ضعفه

لیس بـذاك األصل  یال أبو حاتم هو عندي صالح صدوق فو ق»، «قال ابن سعد: کان کثیر الحدیث، و لیس یحتج  بحدیثه. »3
، 3، جتهرذیب التهرذیبحجـر عسـقالنی، احمـد بـن علـی،  )ابن«. القوي یکتب حدیثه و ال یحتج به ییالف فـي بعـا الشـیء

 (.057ص
، 7، جسریۀ أعرم  النربم )ذهبی، محمد بن احمـد، «. و قال ابن خزیمة: ال یحتج بحدیثه، و قال أبو حاتم أیضا: ال یحتج به»

 (.670ص
اِزي » اَل الرَّ

َ
 یْحَتج ِبهَو ق

َ
 (.865، ص8، جکتاب الضعفا  و المتۀوکینجوزی، عبدالرحمن بن علی،  )ابن«. ال

 .057، ص3، جتهذیب التهذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن4
، 7، جکتراب الضرعفا  الکبیررۀب عقیلـی، محمـد بـن عمـرو، 072، ص8، جالمغنري فري الضرعفا . ذهبـی، محمـد بـن احمـد، 5

کتراب الضرعفا  و جـوزی، عبـدالرحمن بـن علـی،  ب ابن28، صکتاب الضرعفا  و المترۀوکینب نسائی، احمد بن شعیب، 670ص
 



 

 

110 

سال 
هفتم

 ،
زمستان 

1396
، شمارۀ 

28
 

 روایت سوم: روایت عبدالرحمن بن حسان بن ثابت
هـای  اسـت کـه در کتاب« عبدالرحمن بن حسان بن ثابـت»سومین روایت، روایتی با سند 

لن سفيان، لن لبد الله بكن لثمكان »بیان شده اسـت:  روایی ذکر شده است. در این روایت
لعكن ”بن خثيم، لن لبد الرحمن بن بهمان، لن لبد الرحمن بن حسان بن ثابت، لن أبيه، قال: 

 1«.“زوارات القبور الله رسول
وجـود « عبـدالرحمن بـن حسـان بـن ثابـت»و « عبدالرحمن بن بهمـان»در سند فوق 

 2بهمـان، وی را مجهـول ذکـر کـرده اسـت. بـن لرحمنا مـدینی در وصـِف عبـد دارند. ابن
بودِن وی اعتراف، و سند روایت را سندی ضعیف ذکر کـرده  ارنؤوط نیز به مجهول شعیب
تیمیـه دربـارۀ سـند ایـن روایـت  ابن 4اند. دوی آنان را مجهول دانسـته برخی نیز هر 3است.

 سینی نگفته است.

 تیمیه ابن های مناقشه در استدالل
کند، دفاع کرده اسـت.  ها به زیارت قبور نهی می از مدلول روایاتی که از رفتِن زن تیمیه ابن

 در این قسمت، سینان وی در این زمینه بررسی خواهد شد.

 تیمیه در دفا  از مدلول روایت سخنان ابن
تحریم زیارت قبور دفاع کـرده حکِم تیمیه با توجه به روایاِت دال بر جواز زیارت قبور، از  ابن

انـد:  کـه فرموده ست. وی در پاسخ به کسانی که معتقدند این نهی، با حـدیث پیـامبرا
ُرُکم اآلِخَرةَ » َها ُتَذکِّ ياَرِة الُقُبوِر َفُهوُروَها، َفِإنَّ م َلن ِز َُ نسخ شده است، اشـکاالتی را « ُکنت َنَهيُت

                                                 
 .865، ص8، جالمتۀوکین

، 80، جمجنل اإلما  أحمرل ترن حنبرلحنبل، احمد بن محمد،  ب ابن558، ص6، جسنن اتن ماجةماجه، محمد بن یزید،  . ابن1
 .65753، ح080ص

ب ذهبـی، محمـد بـن احمـد، 603، ص7، جتهذیب التهرذیبحجر عسقالنی، احمد بن علی،  )ابن«. المدیني: ال نعرفهابن . »2
 (.556، ص8، جمیزان اإلعتلال في نقل الۀجال

و هذا إسناد ضعیف لجهالة حال عبد الرحمن بن بهمان، فإنهم لم یذکروا في الـرواة عنـه سـوی عبـد اللـه بـن عثمـان بـن . »3
مقبـول. معاویـة بـن  التقۀیب، و لم یؤثر توثیقه عن غیر ابن حبان، و قال ابن المدیني: ال نعرفه، و قال الحافظ في خثیم القاري

، مجنل اإلما  أحمل تن حنبرلحنبل، احمد بن محمد،  )ابن«. هشام: هو القصار، و قبیصة: هو ابن عقبة، و سفیان: هو الثوري
 (.080، ص80ج

 .72، صکتاب التوحیل. ابن عبدالوهاب، محمد، 4
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 شود: تریِن آنها اشاره می کند که در ادامه به مهم مطرح می

 اشکال اول

ياَرِة اْلُقُبوِر َفُهوُروَها»ارت روایت جواز عب با صیوۀ مذکر ذکر شـده اسـتب لـذا « نَهيُتَْم َلْن ِز
 1محسوب شود.« زیارت توسط بانوان»تواند دلیلی بر نسخ حکِم  این روایات نمی

 بررسی و نقد اشکال اول

زیارت قبور توسط بانوان، قائل بـه ُحرمـت  مسهلۀ تنها در تیمیه، البانی نه برخالف تفکر ابن
 2نشده است، بلکه استحباب زیارت توسط بانوان را نیز پذیرفته و آن را اثبـات کـرده اسـت.

مطرح کرده است که را خوبی چند پاسخ  برای اشکال فوق، به الانا ز أحکا وی در کتاب 
 شود: ذیل به برخی از آنها اشاره می در

:
ً
يارة القبور» در اینکه عبارت اوال شـود،  مردان و زنان را شامل می« کنت نهيتَم لن ز

الزم است  ،رو دهدب ازاین دو خبر می از نهِی زیارِت هر یعنی پیامبر 3شکی وجود نداردب
 4دسته را شامل شود. نیز هر دو« فهوروها»خطاِب 

 مجرلم صرحیحجملـه  های روایـی، از مؤید سین فوق، متن روایتی است که در کتاب
 کر شده است:ذ

يكاَرِة اْلُقُبكوِر، َفُهوُروَهكا، َو َنَهيكُتَْم َلكْن ُلُحكوِم : »َقاَل َرُسوُل اللكِه  َنَهيكُتَْم َلكْن ِز
ِبيكِذ ِإالَّ ِفك  ِسكَقاٍء،  ْمِسَوا َما َبكَدا َلَكْم، َو َنَهيكُتَْم َلكِن النَّ

َ
اْْلََضاِح  َفْوَق َثاَلٍث، َفأ

                                                 
صیوة تذکیر و صیوة التذکیر إنما تتنـاول الرجـال بالوضـع و قـد تتنـاول النسـاء أیضـا علـی “ فزوروها: ”أحدها: أن قوله. »1

سبیل التولیب لکن هذا فیه قوالن: قیل: إنه یحتاج إلی دلیل منفصل و حینهذ فیحتاج تناول ذلك للنساء إلی دلیـل منفصـل و 
لی ذلك عند اإلطالق و علی هذا فیکـون دخـول النسـاء بطریـ  العمـوم الضـعیف و العـام ال یعـارض األدلـة قیل: إنه یحمل ع

الیاصة المستفیضة في نهي النساء کما سنذکره إن شاء الله تعالی بل و ال ینسیها عند جمهور العلماء و إن علم تقدم الیـاص 
 (.700، ص80، جتاویماموع الفتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. علی العام

 .625، ص6، جأحکا  الانا ز و تلعهاالدین،  . البانی، محمد ناصر2
أقیمـوا ای دلیل بر اختصاص آن به مردان باشد، الزم است اکثر خطابـات قرآنـی ماننـد  . چراکه افر مجرِد مذکر بودِن کلمه3

الة  شامل زنان نشود. الصَّ
کنـت  ”ي أول األمر. فال شك أن النهي کان شامال للرجال و النساء معا، فلما قال:لما نهی عن زیارة القبور ف أن النبي. »4

الجنسـین،  یبرهم عما کان فـي أول األمـر مـن نهـکان مفهوما أنه کان یعنی الجنسین ضرورة أنه یی“ نهیتکم عن زیارة القبور
«. إنما أراد به الجنسین أیضـا“ فزوروها”الجملة الثانیة من الحدیث و هو قوله:  یمر کذلك، کان لزاما أن الیطاب ففإذا کان اال

 )همان(.
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َها،  1«.َو اَل َتْشَرُبوا ُمْسًَرا َفاْشَرُبوا ِف  اْْلَْسِقيِة کلِّ

در این روایت، به مردان اختصاص داشته باشد و دیگر خطاباتی « فهوروها»افر خطاِب 
ترین  آید کالِم فصیح شامل مردان و زنان باشد، الزم می ،که در ادامۀ روایت ذکر شده است

همچنـین الزمـۀ آن، معنـایی  2، از بالغت و زیبـایی بیفتـد.اکرم ها یعنی پیامبر انسان
شود که شاید کسی قائل به اختصاِص آن به مردان نباشد. آن معنا چنین خواهـد بـود:  می

قربانی برای مردان جایز، ولی برای زنان حـرام، و همچنـین خـوردِن  خوردِن بیش از سه»
 .«مشروبات مباح در هر ظرفی برای مردان مباح، ولی برای زنان در هر ظرفی حرام است

:
ً
 4و« تههد فك  الكدنيا» 3،«فإنها تذکر اآلخرة»علِت جواز در روایات، با عباراتی مانند  ثانیا

ذکر شده استب لـذا فرقـی بـین زن و مـرد وجـود نـدارد و ایـن  5«ترق القل  و تدمع العين»
 6شود. دوی آنها را شامل می هر ،حکم

:
ً
کـه در بحـث  7پـردازد بر جواز میالبانی ضمن بیاِن این دلیل، به ذکر روایاِت دال  ثالثا

 خواهد آمد.« سنت در جواز زیارت قبور توسط زنان ادلۀ اهل»

                                                 
 .6333، ح6577، ص7، جصحیح مجلم. نیشابوری، مسلم بن حجاج، 1

و نهیـتکم عـن لحـوم ”و یؤیده أن الیطاب في بقیة االفعال المـذکورة فـي زیـادة مسـلم فـي حـدیث بریـدة المتقـدم آنفـا: . »2
، “ق ثالث فأمسکوا ما بدا لکم، و نهیتکم عن النبیذ إال في سـقاء فاشـربوا فـي األسـقیة کلهـا و ال تشـربوا مسـکرااألضاحي فو

، فـإذا “کنـت: نهیـتکم”أقول: فالیطاب في جمیع هذه األفعال موجه إلی الجنسین قطعا، کما هو الشأن في الیطاب األول: 
ختل نظام الکالم و ذهبت طراوته، األمر الذي ال یلی  بمن أوتی جوامـع خاص بالرجال، ا“ فزوروها”قیل بأن الیطاب في قوله 

 (.625، ص6، جأحکا  الانا ز و تلعهاالدین،  )البانی، محمد ناصر«. الکلم، و من هو أفصح من نط  بالضاد

: إنـي رسـول اللـهحدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن عطاء الیراسانی، حدثني عبد الله بن بریدة، عن أبیه قـال: قـال . »3
کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروهاب فإنها تذکر اآلخرة، و نهیتکم عن نبیذ الجر، فانتبذوا في کل وعاء، و اجتنبوا کل مسـکر، 

مجرنل اإلمرا  أحمرل ترن حنبل، احمـد بـن محمـد،  )ابن«. و نهیتکم عن أکل لحوم األضاحي بعد ثالث فکلوا و تزودوا و ادخروا
 (.87555، ح667، ص72، جحنبل

حدثنا یونس بن عبد األعلی قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا ابن جریج، عن أیوب بن هان ، عن مسروق بن األجـدع، عـن . »4
“«. کنـت نهیـتکم عـن زیـارة القبـور، فزوروهـاب فإنهـا تزهـد فـي الـدنیا، و تـذکر اآلخـرة”قـال:  اللـه ابن مسعود، أن رسول

 (.6536، ح556، ص6، جماجة نن اتنسماجه، محمد بن یزید،  )ابن
)متقی هنـدی، «. کنت نهیتکم عن زیارة القبور، أال! فزوروها فإنها ترق القلب و تدمع العین و تذکر اآلخرة، و ال تقولوا هجرا. »5

 (.707، ص65، جالعمال کنزالدین،  علی بن حسام
«. القبـور: فإنهـا تـرق القلـب و تـدمع العـین و تـذکر اآلخـرةالثاني: مشارکتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زیارة . »6

 (.625، ص6، جأحکا  الانا ز و تلعهاالدین،  )البانی، محمد ناصر
 )همان(....«.  قد رخص لهن في زیارة القبور، في حدیثین حفظتهما لنا أم المؤمنین عائشة الثالث: أن النبي. »7
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 اشکال دوم

يكارة القبكور فهوروهكا»بر فرض که عمومیِت روایت »فوید:  تیمیه می ابن را « نهيتَم لكن ز
رات لعكن»بپذیریم، پس با روایتـی عـام و همچنـین روایـِت خـاِص  مواجـه « القبكور اهّٰلل زو 

م می خاص بر روایت شویم که روایت می وی معتقد اسـت کـه افـر بـدانیم «. شود عام مقد 
شـود، و افـر  عام صادر شده است، پس قطعا  خاص مقـدم می از روایت خاص پس روایت

م را ندانیم، بازهم در نزد اهل  1.خواهد بودعلم، خاص مقدم  زمان تقد 

 بررسی و نقد اشکال دوم

صادر  معتقدند ابتدا روایت خاص و سپس روایت عام از پیامبرسنت  برخی علمای اهل
جملـۀ ایـن علمـا  از 2انـد. شده است و ایشان زیـارت قبـور را بـه مـردان و زنـان اجـازه داده

 3الجنن الصرغۀی از روایت کتاب « تقولوا هجرا ال و»است. وی در توضیِح عبارت « نووی»
 نویسد: می

صادر شده اسـتب چراکـه مسـلمانان  ز پیامبرهجر کالم باطل است و ابتدا نهی ا
ففتندب امـا بعـدها  دلیل نزدیکِی زمانی با جاهلیت، سیِن باطل می صدر اسالم، به در

حکِم جواز بـرای عمـوم را بـا  که اسالم با احکام و قواعدش نفوذ پیدا کرد، پیامبر
 4احتیاط صادر کردند تا مسلمانان در زیارت قبور سیِن باطلی نگویند.

ایـن داسـتان در »نویسد:  ، میالبانی در ذیل روایِت تعلیِم زیارت قبور توسط پیامبر
در مدینه با عایشـه ازدواج کردنـد. لذاسـت کـه  مدینه اتفاق افتاده استب چراکه پیامبر

                                                 
الزوارات دون الرجال و إذا کان هـذا خاصـا و لـم یعلـم أنـه متقـدم علـی الرخصـة کـان  و أما الذین یزورون فإنما لعن النساء. »1

، 80، جماموع الفتراویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. متقدما علی العام عند عامة أهل العلم کذلك لو علم أنه کان بعدها
 (.776ص

زیارة القبور، فلما رخص دخـل فـي رخصـته الرجـال و  في و قد رأی بعا أهل العلم أن هذا کان قبل أن یرخص النبي. »2
 (.777ص ،8، جسنن التۀمذي)ترمذی، محمد بن عیسی، «. النساء

إني کنت نهیتکم أن تأکلوا لحوم األضاحي إال ثالثا، فکلوا و أطعموا و ادخروا ما بدا لکـم، و ذکـرت لکـم أن ال تنتبـذوا فـي . »3
الظروف الدباء و المزفت و النقیر و الحنتم انتبذوا فیما رأیتم و اجتنبوا کل مسکر، و نهیتکم عن زیارة القبـور، فمـن أراد أن یـزور 

 (.23، ص0، جالصغۀی الجنن)نسائی، احمد بن شعیب، «. هجرا فلیزر، و ال تقولوا
و زاد أحمد بن حنبل و النسائي في روایتهما فزوروهـا و ال تقولـوا هجـرا و الهجـر الکـالم الباطـل و کـان النهـي أوال  لقـرب . »4

تمهـدت أحکامـه و استشـهرت عهدهم من الجاهلیة فربما کانا یتکلمون بکالم الجاهلیة الباطل فلما استقرت قواعد اإلسالم و 
، 5، جالمامروع شرۀح المهررّذب)نـووی، یحیـی بـن شــرف، «. بقولـه و ال تقولـوا هجــرا معالمـه أبـیح لهـم الزیــارة و احتـاط

 (.765ص
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کنـد کـه افرچـه مـا  وی در ادامه بیان می«. نهی در زمان صدر اسالم و در مکه بوده است
ولی یقین داریم که نهی در مدینه نبـوده اسـتب چراکـه تشـریِع ایـن شناسیم،  تاریخ را نمی

نهی در مدینـه، معقـول نیسـت و بـا حکمـت تشـریع میـالف اسـت. وی همچنـین ادامـه 
ذرایع، که منجر به شرس نشود  دهد که با این حال، تشریِع این نهی در مکه از باب سد می

 1ول است.معق و توحید در قلوب مسلمانان نفوذ پیدا کند، امری
وی در جای دیگری از کتاِب خود به تشریِع این نهی در مکه اشاره کرده و معتقد است 

مدینه است، نقل کرده و آن این است که مادرش وقتی وارد   س، که اهلداستان جواز را انَ 
ف شد. از مدینه شد، به محضر پیامبر شود که جواِز حکِم زیـارت،  رو معلوم می این مشر 

 2بوده است. از نهِی پیامبر و بعددر مدینه 
خـاص بـوده اسـت، در  از روایـت عـام بعـد سنت برای تأییِد اینکـه روایـت بزرفاِن اهل

سنت در جواز  ادلۀ اهل»اند که این روایات در بحث  های خود روایاِت جواز را ذکر کرده کتاب
 خواهد آمد.« زیارت قبور توسط زنان

 رت قبور توسط زنانسنت دربارۀ زیا دیدگاه علمای اهل
برخـی  3اند. ، به جواز و اباحه قائل شـده«زیارت قبور توسط زنان»سنت در مسهلۀ  علمای اهل

                                                 
علی جواز الزیارة للنساء و هو ظاهر الداللة علیه، و هو یؤید أن الرخصة شـملهن  التلخیصو الحدیث استدل به الحافظ في . »1

بنی بعائشة فـي المدینـة، و النهـي إنمـا کـان فـي أول  المدینة، لما هو معلوم أنه ین هذه القصة إنما کانت ف، ألمع الرجال
: ستنتاج الصحیح یشهد لـه، و ذلـك مـن قولـهاألمر في مکة، و نحن نجزم بهذا و إن کنا ال نعرف تارییا یؤید ذلك، ألن اإل 

یشرع في العهد المدني، دون العهد المکي الذي کان أکثر ما شرع فیـه مـن  إذ ال یعقل في مثل هذا النهي أن“ کنت نهیتکم”
األحکام إنما هو فیما یتعل  بالتوحید و العقیدة، و النهي عن الزیارة من هذا القبیـل ألنـه مـن بـاب سـد الـذرائع، و تشـریعه إنمـا 

عـن إلزیـارة لکـي ال  ك قریبـا، فنهـاهمي عهد باإلسـالم، وعهـدهم بالشـر ثالمکي ألن الناس کانوا فیه، حدی یناسب العهد
ستقر التوحید في قلوبهم، و عرفوا ما ینافیه من أنواع الشرك أذن لهم الزیارة، و أما أن یدعهم إتکون ذریعة إلی الشرك، حتی إذا 
ا جزمنـا بـأن المدینة فهو بعید جدا عن حکمـة التشـریح، و لهـذ یالزیارة، ثم ینهاهم عنها ف یطیلة العهد المکي علی عادتهم ف

المدینة دلیل واضح علی ما ذکرنـا، فتأملـه فإنـه شـ   یالنهي إنما کان تشریعه في مکة، فإذا کان کذلك فأذنه لعائشة بالزیارة ف
)البـانی، محمـد «. النفس، و لم أر من شرحه علـی هـذا الوجـه، فـان أصـبت فمـن اللـه، و إن أخطـأت فمـن نفسـي یانقدح ف

 (.627، ص6، جو تلعهاأحکا  الانا ز الدین،  ناصر

إذا تذکرنا ما أسلفناه من بیان أن النهي کان في مکـة، و أن القصـة رواهـا أنـس و هـو مـدني جـاءت بـه أمـه أم سـلیم إلـی . »2
حین قدم المدینة، و أنس ابن عشر سنین، فتکون القصة مدنیة، فثبـت أنهـا بعـد النهـي، فـتم االسـتدالل بهـا علـی  النبي

 (.620)همان، ص«. الجواز
ِبي. »3 ْبَل َتْرِخیِص النَّ

َ
نَّ َهَذا کاَن ق

َ
ْهِل اْلِعْلِم ِإَلی أ

َ
َجـاُل َو  َفَذَهَب َبْعُا أ ْخَصـِة الرِّ َص، َدَخَل ِفـي الرُّ ا َرخَّ ِفي ِزیاَرِة اْلُقُبوِر، َفَلمَّ
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 2اند. و برخی دیگر به کراهِت آن قائل شده اند کردهرا مطرح  1از آنها نیز استحباب زیارت
 3اسـت.دلیل روایاتی است که دربارۀ منع زیارت توسط زنان بیان شـده  قوِل کراهت، به

بریـده وجـود  برابر روایِت منع، احادیث جواِز زیارت قبـور ماننـد روایـِت ابن که در  آنجایی از
سنت صرفا  به روایاِت ترخیص تمسب کرده و به جواِز زیارت قائل  برخی بزرفاِن اهل 4دارد،
آنها  دسته از روایات، بیِن  این در حالی است که علمای دیگر در مواجهه با این دو 5اند. شده

 اند، که برخی از آنان عبارت است از: جمع کرده
جملـه  از 6ها در امـان باشـند، اجـازۀ زیـارت دارنـدب ها تا از فتنه اند که زن . غالبا  ففته6

 7که در کتاِب خود به این مسهله تصریح کرده است.« رویانی»
جزِع آنها  اندب چراکه صبرشان کمتر و . بعضی به کراهت زیارت توسط زنان قائل شده8

 8بیشتر است.
                                                 

َساِء ِزیاَرَة اْلُقُبـوِر،  ُه کِرَه ِللنِّ نَّ
َ
َساُء، َو َذَهَب َبْعُضُهْم ِإَلی أ ، َو کْثـَرِة َجـَزِعِهنَّ النِّ ـِة َصـْبِرِهنَّ شرۀح )بوـوی، حسـین بـن مسـعود، «. ِلِقلَّ

 (.063، ص8، جالجنة
فقره )سـاب ، سـید، ...«.  رخص مالك و بعا األحناف و روایة عن أحمد و أکثر العلماء، في زیارة النساء للقبور، لحدیث عائشـة»

 (.577، ص6، جالجنة
، مۀاقي الفرمح شرۀح مرتن نرور اإلیضراح)شرنباللی، حسن بن عمار، «. ندب زیارتها من غیر أن یطأ القبور للرجال و النساء. »1

 (.882ص
، حاشریة الطحطراوي)طحطاوی، احمد بن محمـد، «. األصح أن الرخصة ثابتة للرجال و النساء فتندب لهن أیضا علی األصح»

 (.785ص

، 5، جالمامروع شرۀح المهرّذب)نـووی، یحیـی بـن شـرف، «. أنهـا مکروهـة لهـن کراهـة تنزیـه و الذي قطع به الجمهـور. »2
 (.765ص

)رویـانی، عبدالواحـد بـن “«. لعـن زوارات القبـور” قال أصحابنا: یکره زیارة القبور للنسـاء لمـا روی أبـو هریـرة أن النبـي. »3
 (.758، ص8، جتحۀ المذبباسماعیل، 

ْحَمُد ْبُن . »4
َ
َثَنا أ ـاَل َرُسـ َحدَّ

َ
ـاَل: ق

َ
ِبیـِه، ق

َ
ُف ْبُن َواِصْل، َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدَثاْر، َعِن اْبِن ُبَریَدَة، َعْن أ َثَنا ُمَعرِّ ـِه  وُل یوُنَس، َحدَّ : اللَّ

، 862، ص7، جنن أتري داودسر)سجستانی، سلیمان بـن اشـعث، “«. َنَهیُتکْم َعْن ِزیاَرِة اْلُقُبوِر، َفُزوُروَها، َفِإنَّ ِفي ِزیاَرِتَها َتْذکَرة  ”
 (.7875ح
 .777ص ،8ج، سنن التۀمذي. ترمذی، محمد بن عیسی، 5

نیرل ب شـوکانی، محمـد بـن علـی، 602، ص7، جفرتح البراري شرۀح صرحیح البخراريحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن6
 .670، ص0، جاألوطار

في زیارة القبور فلما رخص دخـل فـي رخصـته الرجـال و النسـاء، و  ... کان هذا قبل أن یرخص النبي لعن زوارات القبور. »7
، 8، جتحرۀ المرذبب)رویانی، عبدالواحد بن اسماعیل، «. هذا أصح عندي إذا أمنت االفتتان و التعدي عما فیه رضی الله تعالی

 (.758ص
 .063، ص8ج، شۀح الجنةب بووی، حسین بن مسعود، 777، ص8، جسنن التۀمذي. ترمذی، محمد بن عیسی، 8
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 فوید: قرطبی می .7
روند. صیوۀ  در این حدیث، نفرین اختصاص به زنانی دارد که زیاد به زیارت قبور می

ارات( بر همین معنا داللت دارد. و شاید سبِب نهِی چنین زنانی از زیـارت  مبالوه )زو 
ایی، فریـادزدن رفتن ح   همسر، زینت و خودنم قبور، عواقب آن باشدب مانند ازبین

نیافتِن این عواقب مطمـهن باشـیم،  که از تحق  شود چنان و امثال آن. لذا ففته می
مانعی ندارد که زنان به زیارت قبور بَروندب زیرا یادآورِی آخرت چیزی اسـت کـه هـم 

 1مردان و هم زنان به آن نیازمند هستند.

این سین شایستۀ اعتمـاد در جمـع » :فوید پذیرد و می شوکانی نیز سین قرطبی را می
مبـــارکفوری نیـــز در کتـــاب  2«.ظاهر متعـــارض هســـتند بـــین احـــادیثی اســـت کـــه بـــه

فوید، چیزی اسـت  آنچه قرطبی می»فوید:  ، پس از نقِل سیِن قرطبی میاألحوذي تحفة
 3«.که ظاهر حدیث بر آن داللت دارد

 سنت بر جواز زیارت قبور توسط زنان ادلۀ اهل
 اند از: اند که عبارت سنت برای جواز زیارت توسط زنان، به روایاتی استدالل کرده بزرفان اهل

 در روایت انس بن مالک . تقریر پیامبر0

 نقل شده است:« انس بن مالب»، این روایت از تخاری صحیحدر کتاب 
َنِس ْبِن َمالِ 

َ
َثَنا َثاِبٌت، َلْن أ َثَنا ُشْعَبُة، َحدَّ َثَنا آَدُم، َحدَّ ِب کَحدَّ ٍة  ، َقاَل: َمرَّ النَّ

َ
ِباْمَرأ

َه َو اْصِبِري»َتْبَ  ِلْنَد َقْبٍر، َفَقاَل:  ِق  اللَّ كك َلكْم ُتَصكْ  »َقاَلْت: «. اتَّ ك ، َفِإنَّ ِإَليكك َلنِّ
ِب »َفِقيَل َلَها: «. ِبُمِصيَبِت ، َو َلْم َتْعِرْفهُ  ُه النَّ ِبك «. ِإنَّ َتْت َباَب النَّ

َ
َتِجكْد ، َفَلكْم َفأ

اِبيَن. َفَقاَلْت:  ْلِرْفك»ِلْنَدُه َبوَّ
َ
ْدَمِة اُْلوَلى»َفَقاَل: «. َلْم أ ْبُر ِلْنَد الصَّ َما الصَّ  4؛«ِإنَّ

کنـد. بـه او فرمودنـد:  زنـی را دیدنـد کـه در کنـار قبـری فریـه می روزی پیامبر
ن دور شو. تو که به مصیبت مـ»آن زن ففت: «. تقوای الهی پیشه کن و صبر نما»

او »شیصی به آن زن ففـت: «. ام ای تا بدانی فرفتار چه مصیبتی شده مبتال نشده

                                                 
، فرتح البراري شرۀح صرحیح البخراريحجر عسقالنی، احمد بـن علـی،  ب ابن777، ص8، جالمفهم. قرطبی، احمد بن عمر، 1
 .603، ص7ج
 .675، ص0، جنیل األوطار. شوکانی، محمد بن علی، 2
 .673، ص0، جتحفة األحوذي تشۀح جامع التۀمذي. مبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم، 3
 .33، ص8، باب زیارة القبور، جصحیح البخاري. بیاری، محمد بن اسماعیل، 4



 

 

مقا
سۀ

ی
د 

دگاه
ی

 
ت ابن

میه
ی

 
هل

و ا
ربار

ت د
سن

ز» ۀ
رت

یا
 

نان
ط ز

توس
بور 

ق
» 

117 

و هـیچ نگهبـانی آنجـا نبـود. بـه  آمد آن زن به دِر خانۀ پیامبر«. بود پیامبر
صــبر »فرمودنــد:  پیــامبر«. مــن شــما را نشــناختم»عــرض کــرد:  پیــامبر

 «.حقیقی، صبر در مصیبت اول است

وی را از ایـن عمـل منـع نکردنـد،  از اینکه پیـامبر»ویسد: ن حجر عسقالنی می ابن
عینی نیز در شرح روایت  1«.حجت است شودب چراکه تقریر پیامبر جواز زیارت ثابت می

از نـووی، جـواز را بـه  نقل دانـد و بـه فوق، رفتن به زیارت قبور را برای مـرد و زن جـایز می
 2دهد. جمهور علما نسبت می
البانی نیز از روایت فوق حکِم جواِز زیارت را استفاده کرده  3سنت، لعالوه بر عالمان اه

 4است.

 . روایت عایشه در جواز زیارت توسط بانوان2

 آمده است: الجنن الکبۀیدر کتاب 
يكا »لن لبد الله بن أب  مليَة، أن لائشة أقبلت ذات يوم مكن المقكابر فقلكت لهكا: 

«. بَكر قبر أخ  لبكد الكرحمن بكن أبك من »قالت: « المؤمنين، من أين أقبلت؟ أم
يارة القبور؟ الله أليس کان رسول»فقلت لها:  نعم. کان نهى »قالت: « نهى لن ز

 5ب«ثم أمر بهيارتها
از »ففت: « آیی؟ از کجا می»فشت که به او ففتم:  می روزی عایشه از قبرستان باز

از زیـارت قبـور  خدا آیا رسول»ففتم: «. بکر کنار قبر برادرم عبدالرحمن بن ابی
آری. ابتدا نهی کـرده بودنـد و سـپس بـه زیـارت قبـور »ففت: « نهی نکرده بودند؟

 «.دستور دادند

از عایشــه شــنیدم کــه ففــت: »فویــد:  ملیکــه می همچنــین روایتــی وجــود دارد کــه ابو

                                                 
حجـر  )ابن«. لم ینکر علی المرأة قعودهـا عنـد القبـر و تقریـره حجـة و یؤید الجواز حدیث الباب و موضع الداللة منه أنه. »1

 (.602، ص7، جفتح الباري شۀح صحیح البخاريعسقالنی، احمد بن علی، 
ا لعـدم اْلَفْصـل ِفـي َذِلـَجَواز ِزی. »2 و کـاِفر 

َ
ة، َو َسَواء کاَن المـزور ُمسـلما أ

َ
و اْمَرأ

َ
ا، َسَواء کاَن الزائر رجال أ ـاَل اَرة اْلُقُبور ُمطلق 

َ
ك. َو ق

َوِوي: و بالجواز قطع اْلُجْمُهور  (.72، ص2، جعملة القاري)عینی، محمود بن احمد، «. النَّ

ْخَرَجُه اْلبُ . »3
َ
ِبي”َیاِري َو ِمْنَها َما أ نَّ النَّ

َ
ی أ اَلْت: إَلیك َعنِّ

َ
َه َو اْصِبِری، ق ِقی اللَّ ْبْر َفَقاَل: اتَّ

َ
ْة َتْبکی ِعْنَد ق

َ
اْلَحِدیَث، َو “. َمرَّ ِباْمَرأ

یاَرةَ   (.573، ص6، جالجنة فقهب ساب ، سید، 670، ص0، جاألوطار نیل)شوکانی، محمد بن علی، «. َلْم یْنکْر َعَلیَها الزِّ
 .620، ص6، جأحکا  الانا ز و تلعهاالدین،  البانی، محمد ناصر .4
 .676، ص0، جالجنن الکبۀی. بیهقی، احمد بن حسین، 5
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 1“«.زیارت قبور را اجازه دادند پیامبر”
و البانی  2اند وایت فوق اشاره کردهسنت در حکم به جواز زیارت، به ر  برخی عالماِن اهل

 3نیز هر دو روایت را ذکر کرده است.

 و تعلیم زیارت به عایشه . پیامبر3

 به او فرمودند: پیامبرنقل شده است که عایشه در روایتی از 

ْهَل اْلَبِقيِع َفَتْسَتْغِفَر َلُهْم »
َ
ِت  أ

ْ
ْن َتأ

َ
ُمُرك أ

ْ
ك يأ ُقوُل َلُهكْم يكا ُقْلُت کي»َقاَلْت: «. ِإنَّ َربَّ

َ
َف أ

ياِر ِمكَن اْلُمكْؤِمِنيَن َو اْلُمْسكِلِميَن، َو »َقال: « اللِه؟ َرُسوَل  ْهكِل الكدِّ
َ
اَلُم َلَلى أ ُقوِل : السَّ

ا ِإْن  يَن، َو ِإنَّ ِخِر
ْ
ا َو اْلُمْسَتأ  4ب«اللُه ِبَْم َلاَلِحُقون َشاء يْرَحُم اللُه اْلُمْسَتْقِدِميَن ِمنَّ

«. کند که به بقیع بروی و برای اهِل آن طلب استوفار کنی پروردفارت به تو امر می»
« چــه بگــویم؟بــه امــوات در کنــار قبرهــا خــدا،  رســول ففــتم ای»ففــت: عایشــه 

خداونـد  .ناناو مسـلم نادیـار از مؤمنـ سـالم بـر اهـل: بگـو»فرمودند:  پیامبر
 «.میشو یلله به شما ملح  ماءشا ان ماما را رحمت کند، و  ندفاِن یفذشتگان و آ

نیـز در حکـم بـه جـواِز زیـارت، بـه روایـت فـوق  6البـانی 5سـنت، عالوه بر علمای اهل
 است.  استدالل کرده

 توسط حضرت فا مه . زیارت قبر حضرت حمزۀ سیدالشهدا4

 نقل شده است: المجتلرك علی الصحیحیندر کتاب 
کانت تهور قبر لمها حمهة  النب أن فابمة بنت »لن لل  بن الحسين، لن أبيه: 

                                                 
حدثنا إبراهیم بن سعید الجوهري قال: حدثنا روح قال: حدثنا بسطام بن مسلم، قال سمعت أبا التیاح، قـال: سـمعت ابـن . »1

، 555، ص6، جسنن اتن ماجرةماجه، محمد بن یزید،  )ابن«. في زیارة القبور ، رخصالله أبي ملیکة، عن عائشة، أن رسول
 (.6535ح
حجـر عسـقالنی،  ب ابن673، ص0، جتحفة األحوذي تشۀح جرامع التۀمرذي. مبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم، 2

ب 877، ص7، جالتمهیرللـه، عبـدالبر، یوسـف بـن عبدال ب ابن603، ص7، جفتح الباري شۀح صحیح البخارياحمد بن علی، 
 .577، ص6، جالجنة فقه ساب ، سید،

 .620، ص6، جأحکا  الانا ز و تلعهاالدین،  . البانی، محمد ناصر3
 .735، ص8، جصحیح مجلم. نیشابوری، مسلم بن حجاج، 4
ب 670، ص0ج، األوطرار نیرلب شوکانی، محمد بن علی، 760، ص8، جتلخیص الحبیۀحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن5

 .577، ص6، جالجنة فقه ساب ، سید،
 .628، ص6، جأحکا  الانا ز و تلعهاالدین،  . البانی، محمد ناصر6
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 1؛«کل جمعة فتصلى و تبَى لنده
، هر جمعه بـه فاطمه، دختر پیامبر»علی بن حسین از پدرش نقل کرده است: 

خوانـد و در کنـار قبـر فریـه  رفـت، در آنجـا نمـاز می زیارت قبر عمـویش حمـزه می
 «.کرد می

 اند. یت فوق اشاره کردهدر حکم به جواز زیارت، به روا 2سنت بعضی بزرفاِن اهل

 نتیسه
بودِن زیارت قبور توسط زنـان معتقـد اسـت.  تیمیه به حرام سنت، ابن برخالف جمهور اهل

اسـتدالل، و از « نهـِی بـانوان از زیـارت»های  وی برای اثباِت این حرمت، به مدلول روایت
التی مطرح نمـوده اسناد آنها دفاع کرده است و دربارۀ مدلول روایاِت دال بر جواز نیز اشکا

، عمـل اساِس روایاِت دال بر جواز، تقریـر پیـامبر بر« زیارت توسط بانوان»است. جواز 
که برخـی وهابیـان   جایی شده استب تا ای ثابت سنت مسهله صحابه، و سین علمای اهل

اند و البـانی نیـز بـه  تیمیه، به استحباِب زیارت قائـل شـده مانند البانی، برخالف فتوای ابن
بر آنچه ففته شـد،  است. بنا  تیمیه در این زمینه مطرح کرده، پاسخ داده شکاالتی که ابنا

 توان زیارت قبور توسط بانوان را حرام دانست. نمی
  

                                                 
، الجنن الکبرۀیب بیهقی، احمد بن حسین، 577، ص6، جالمجتلرك علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 1
 .676، ص0ج
ب 670، ص0، جاألوطرار نیرلب شوکانی، محمد بن علی، 767، ص8، جلحبیۀتلخیص احجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن2

 .870، ص7، جالتمهیلعبدالبر، یوسف بن عبدالله،  ابن
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 کتابنامه
، تحقیـ : مصـطفی التمهید؛ لما في المو أ من المعاني و اوسانیدابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله،  .6

 ق.6723عبدالکبیر بکری، مورب: وزارة عموم األوقاف و الشؤون اإلسالمیة، بن احمد علوی و محمد 
ـــد،  .8 ـــدالوهاب، محم ـــن عب ـــر: کتااااب التوحیاااداب ـــی، مص ـــی قفیل ـــن عل ـــد ب ـــ : احم ، تحقی

 ق.6083اول،  الرحمن، چا  عباد مکتبة
، تحقیـ : عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، مسماو  الفتااویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .7

 ق.6067جمع الملك فهد، مدینه: م
، تحقی : عبدالله قاضـی، بیـروت: کتاب الضعفاء و المتروکینجوزی، عبدالرحمن بن علی،  ابن .0

 ق.6057اول،  الکتب العلمیة، چا  دار
الرشـید،  ، تحقی : محمد عوامه، سوریه: دارتقریب التهذیب حجر عسقالنی، احمد بن علی، ابن .5

 ق.6057اول،  چا 
 ق.6787اول،  ، هند: دائرة المعارف النظامیة، چا تهذیب التهذیبحمد بن علی، حجر عسقالنی، ا ابن .7
، تلخیص الحبیر؛ في تخاریج أحادیاث الرافعاي الکبیارحجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن .3

 ق.6063اول،  الکتب العلمیة، چا  دار جا: بی
المعرفـة،  دار، بیـروت: فتح الباري شرح صحیح البخااريحجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن .2

 ق.6733
ٰی باآلثارحزم، علی بن احمد،  ابن .3

 
 تا. الفکر، بی ، بیروت: دارالمحل

، تحقی : شعیب ارنؤوط و عادل مرشـد مسند اإلمام أحمد بن حنبلحنبل، احمد بن محمد،  ابن .65
 ق.6086اول،  الرسالة، چا  مؤسسة جا: بیو دیگران، 

، تحقی : عادل احمد عبدالموجود و علـی الرجالالکامل في ضعفاء عدی جرجانی، عبدالله،  ابن .66
 ق.6062اول،  الکتب العلمیة، چا  محمد معوض، بیروت: دار

إحیـاء  دار جـا: بی، تحقیـ : محمـد فـؤاد عبـدالباقی، سنن ابان ماجاةبن یزید،  محمد ماجه، ابن .68
 تا. الکتب العربیة، بی

تحقیـ : محمـد حامـد ، فاتح المسیاد؛ شارح کتااب التوحیادشیخ، عبدالرحمن بن حسن،  آل .67
 ق.6733هفتم،  الفقی، قاهره: السنة المحمدیة، چا 

چهـارم،  اإلسـالمي، چـا  المکتـب بیـروت:، أحکام السنائز و بدعهاالدین،  البانی، محمد ناصر .60
 ق.6057

، بیـروت: المکتـب إرواء الغلیل؛ في تخریج أحادیث مناار السابیلالبانی، محمد ناصرالدین،  .65
 ق.6055دوم،  اإلسالمي، چا 
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الصـمیعي،  ، ریـاض: دارضعیف موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبانالبانی، محمد ناصرالدین،  .67
 ق.6088اول،  چا 

، تحقیـ : محمـود ابـراهیم زایـد، حلـب: کتااب الضاعفاء الصاغیربیاری، محمد بن اسماعیل،  .63
 ق.6737اول،  الوعی، چا  دار

طـوق  دار  جـا: بی، تحقی : محمد زهیر بن ناصـر، صحیح البخاريبیاری، محمد بن اسماعیل،  .62
 ق.6088اول،  النجاة، چا 

-، تحقی : شعیب ارنؤوط و محمـد زهیـر شـاویش، بیـروتشرح السنةبووی، حسین بن مسعود،  .63
 ق.6057دوم،  دمش : المکتب اإلسالمي، چا 

الکتـب  ، تحقیـ : محمـد عبـدالقادر عطـا، بیـروت: دارالسنن الکباریبیهقی، احمد بن حسین،  .85
 ق.6080سوم،  العلمیة، چا 

الوــرب  تحقیـ : بشـار عـواد معـروف، بیـروت: دار  ،سانن الترماذيترمـذی، محمـد بـن عیسـی،  .86
 م.6332اإلسالمي، 

، تعلیـ : محمـد بـن احمـد المساتدرك علای الصاحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،  .88
 ق.6066اول،  ة، چا الکتب العلمی ذهبی، تحقی : مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار

 تا. نا، بی بی  جا: ، تحقی : نورالدین عتر، بیالمغني في الضعفاءذهبی، محمد بن احمد،  .87
دیاوان الضاعفاء و المتاروکین؛ و خلال مان المسهاولین و ثقاات ذهبی، محمد بن احمـد،  .80

 ق.6723دوم،  النهضة الحدیثة، چا  ، تحقی : حماد بن محمد انصاری، مکه: مکتبةفیهم لین
، تحقیـ : جمعـی از محققـان تحـت اشـراف شـعیب سیر أعالم النابالءهبی، محمد بن احمد، ذ .85

 ق.6055سوم،  الرسالة، چا  ارناؤوط، بیروت: مؤسسة

، تحقیـ : عبداللـه بـن من تکلم فیه؛ و هو موثول أو صالح الحدیثذهبی، محمد بن احمد،  .87
 ق.6087اول،  چا  نا، جا: بی بیالله رحیلی،  ضیف

، تحقی : بجاوی علی محمد، بیروت: میزان اإلعتدال في نقد الرجالذهبی، محمد بن احمد،  .83
 ق.6728اول،  المعرفة، چا  دار

، تحقی : طـارق بحر المذهب؛ في فرو  المذهب الشافعيرویانی، عبدالواحد بن اسماعیل،  .82
 م.8553اول،  الکتب العلمیة، چا  دار جا: بیفتحی سید، 

 ق.6733سوم،  الکتاب العربي، چا  ، بیروت: دارسنةفقه الساب ، سید،  .83
الدین عبدالحمید، بیـروت:  ، تحقی : محمد محییسنن أبي داودسجستانی، سلیمان بن اشعث،  .75

 تا. العصریة، بی المکتبة
غیث؛ بشرح ألفیة الحدیث للعراقيسیاوی، محمد بن عبدالرحمن،  .76 ، تحقیـ : علـی فتح المب
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 ق.6080اول،  چا السنة،  حسین علی، مصر: مکتبة
العصـریة،  المکتبـة جـا: بی، مراقي الفالح شرح متن نور اإلیضاحشرنباللی، حسن بن عمار،  .78

 ق.6085اول،  چا 
الحــدیث،   الدین صــبابطی، مصــر: دار ، تحقیــ : عصــامنیاال اوو ااارشـوکانی، محمــد بــن علــی،  .77

 ق.6067اول،  چا 
، لفالح شارح ناور اإلیضااححاشیة الطحطاوي؛ علی مراقي اطحطاوی، احمد بن محمد،  .70

 ق.6062اول،  الکتب العلمیة، چا  تحقی : محمد عبدالعزیز خالدی، بیروت: دار

، تحقی : محمد بن عبدالمحسـن ترکـی، مسند أبي داود الطیالسيطیالسی، سلیمان بن داود،  .75
 ق.6063اول،   هجر، چا   مصر: دار

 ق.6076ویکم،  سی الفکر، چا  ، دمش : دارمنهج النقد في علوم الحدیثعتر، نورالدین،  .77
، تحقیـ : عبـدالمعطی امـین قلعجـی، بیـروت: کتاب الضاعفاء الکبیارعقیلی، محمد بن عمرو،  .73

 ق.6050اول،  چا المکتبة العلمیة،  دار
إحیـاء التـراث  ، بیـروت: دارعمدة القااري؛ شارح صاحیح البخااريعینی، محمود بن احمد،  .72

 تا. بیالعربي، 
الـدین  ، تحقیـ : محییالمفهم؛ لما أشکل من کتاب تلخیص مسالمقرطبی، احمد بن عمر،  .73

 ق.6063، اول کثیر، چا  ابن دمش : دار-بیروت دیب مستو و احمد محمد سید و دیگران،
، بیروت: تحفة اوحوذي بشرح جامع الترمذيمبارکفوری، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم،  .05

 تا. الکتب العلمیة، بی دار
، تحقیـ : بکـری کنز العمال؛ في سنن اوقوال و اوفعاالالدین،  ساممتقی هندی، علی بن ح .06

 ق.6056پنجم،  الرسالة، چا  مؤسسة جا: بیحیانی و صفوة السقا، 
قاهره: یمن بن عارف دمشقی، اتحقی : ، الضعفاء یمختصر الکامل فمقریزی، احمد بن علی،  .08

 ق.6065، اول چا  السنة، مکتبة
المطبوعـات  ، تحقی : عبدالفتاح ابوغده، حلب: مکتبالصغریالسنن نسائی، احمد بن شعیب،  .07

 ق.6057دوم،  اإلسالمیة، چا 
، تحقیـ : محمـود ابـراهیم زایـد، حلـب: کتاب الضاعفاء و المتاروکیننسائی، احمد بن شعیب،  .00

 ق.6737اول،  الوعی، چا  دار
بنووی، یحیی بن شرف،  .05

 
 تا. الفکر، بی ، بیروت: دارالمسمو  شرح المهذ

إحیـاء  دار  ، تحقی : محمـد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروت:صحیح مسلموری، مسلم بن حجاج، نیشاب .07
 تا. التراث العربي، بی


