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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مترجم سخن

  
ن جھان ینش ایز مستحضر است ھدف از آفریعزی  هھمچنانکه خوانند
 ،باد ،ھا، ابر کھکشان، مھتاب ،دیخورش ،ستاره، نیزم، پھناور اعم از آسمان

بھشت و دوزخ  ،نیاطیش ،جن ،فرشته ،انسان ،وهیم ،درخت ،اهیگ ،خاک ،آب
ش و پرستش یمورد ستا ییکتاین است که پروردگار بزرگ کائنات به یھمه ا
 رد.یقرار گ

از است ھمه را برای ین بی یینکه از ھر گونه مدح و ثنایذات متعال او با ا
انسان قرار داده و انسان را مکلف به پرستش کرده است، ش در خدمت یآزما

ن جھان از ما خواسته شده فقط پرستش ذات الله متعال ین آنچه در ایبنابرا
امبران یپی  گانه معبود کائنات است، لذا ھمهیکتا پرستی آن یست بلکه ین

 اند ھمواره تالش کرده ،ص یرسول گرام ،سرور جھان ھستی خصوصاً 
ن یمتوجه کنند، بنابرا خدار الله باز دارند و بسوی یوجه به غمردم را از ت

لَ�ِۡن ﴿د:.یبفرما صست که خداوند خطاب به شخص رسول الله یب نیعج
ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن  َ�ۡ

َ
امبر یای پ« .]٦٥[الزمر:  ﴾لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱأ

انکاران یعمل تو بر باد خواھد رفت و در آخرت از ز اوری قطعاً یاگر تو ھم شرک ب

 . »خواھی بود
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از تمام مظاھر شرک  اند ھم ھمواره سعی داشته صلذا رسول الله 
ن مظاھر شرک افراط در اظھار یتر کی از بزرگیری بعمل آورند، و یجلوگ

صالحان است، البته ھر قبری ممکن  ،اءیامبران و اولیمحبت نسبت به قبور پ
گاه قرار گ ه چون کن است یرد، اما علت ایاست مورد محبت و توجه افراد ناآ

لذا احتمال خطرھم  ،شتر استینھا بیاحساس محبت و ارادت نسبت به ا
منع ساخت گنبد و بارگاه و  هءزیباشد. چون انگ تر می یآنان قو هءدربار

 ین احتمالیلذا چن ،است کرده شرکن یاز خرافات و خدا یریجلوگ ،حیضر
ه مردم نسبت کای  شان و محبت فوق العادهیل تقدس مقام و منزلت ایبه دل
 شتر است.یب یلیخ ،نھا دارندیبه ا

ای  رد به اندازهیگ نمی مورد توجه مردم قرار یلیخ یاصوًال قبر افراد عاد
ن امروز یارد، بنابریگ می امبر و امام و امامزاده مورد توجه قراریپ یکه قبر ک

محل رفت و آمد مردم و ارادتمنداِن متأسفانه  یا مزاریه قبر ک ییھرجا در
ا یو ای  ا به امام و امامزادهیاست  یامبریا منسوب به پیرد یگ می جاھل قرار

 .یارکو یکبه شخص صالح و ن
شان یاست، ا صسنت رسول گرامی  ،ارت قبوریقابل تذکر است که ز

ر كم عن ز�ارة القبور أال فزوروها فإنها تذ�هيتنت نك« فرمودند:
م قبرھا را یگو می اکنون رده بودمکنھی ارت قبور یمن شما را از ز« .)١(»اآلخرة

 .»اندازد می اد آخرتیرا که انسان را به ید زیارت کنیز
ژه یکه ھر انسان بوالزم است ک سنت نبوی است یارت قبرھا یپس ز

 اورندیاد بیبه مؤمنان گاھی به قبرستان سر بزنند و زندگی پس از مرگشان را 
 نکه از خدا و آخرت غافل نمانند. یکنند تا ا

                                           
 ، ابن ماجه، أحمد.یترمذ -١
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نکه یاست، اول اشده ح ثبت یدارد که در سنت صح یارت قبور آدابیاما ز

ْ «ارت قبور را بخواند، یدعای ز يَاِر ِمْن ال ْهَل ادلِّ
َ
َالُم َعلَيُْ�ْم أ ُمْؤِمِنَ� السَّ

ُ بُِ�مْ َوالُْمْسِلِم�َ  ِحُقونَ  ، َو�ِنَّا إْن َشاَء ا�َّ
َ

َعاِ�يَةَ ال
ْ
َ نَلَا َولَُ�ْم ال ُل ا�َّ

َ
 .)١(»، �َْسأ

د ما ھم إنشاءالله یده، شما از ما سبقت گرفتیسالم بر شما باد ای مؤمنان آرم«

 .»م شدیبزودی به شما ملحق خواھ
ند، قبر را لگدمال یاست که روی قبر ننش نیارت قبور ایگر آداب زیاز د

نکند، در قبرستان نماز نخواند، از خداوند غافل نشود، از مردگان کمک و 
 ره.یاز نخواھد و غین

خداوند  ÷در زمان نوح ه کم ینیب می در قرآن کخ شریبا بررسی تار
ظھور مجدد  اما ،ردک کو خرافات پا کفر و شرکجھان را با طوفان از ھرگونه 

صالح و محبوب و محترم ھای  تیارادتمندان جاھل به شخص هءلیبوس کشر
رد و توجه مردم را به کآنان سوء استفاده  کطان از نام پایصورت گرفت و ش

 یزیآنان جلب نمود و در ابتدا فقط محبت و ارادت مطرح بود و نه چ یسو
ن افراد صالح یه اکنیا یه براکرد کن وانمود یم چنکم کن، یش از ایب

ن یدن ایم تا با دیبساز ییھا شان مجسمهیفراموش نشوند بھتر است برا
 یم راه را براکم که کن جھل مفرط بود یم، ھمیفتیاد آنان بیبه  ھا مجسمه

 رد.کلِه قرار دادن آنان، ھموار یع و وسیخواستن و شف کمکپرستش و 
طان خواسته به مقصود یخ ھرگاه شیت است که در طول تاریک واقعین یا
و  ÷ی سیرده است. عکبرسد، از نام مقدس بزرگان استفاده اش  یاصل
ه دشمن کر پرستان یپرستان و عز یسیا عینداشتند،  یریه تقصک ÷ریعز

ط ھمواره یو محبت بود. اما افراط و تفر یدوست ھا آنآنھا نبودند، بھانه 
ار یمؤمن و بسھای  انسان ،ش از حدیب یکند، دوست می انسان را ھالک

                                           
 مسلم. -١
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ه ک یکشد و در ھر عصر و زمان می تکھال هءو ارادتمند را به ورط مخلص
 یھا تیشخص ،مردم ین سبب گمراھیتر د بزرگینیب می دینکشما مالحظه 

 .اند مورد احترام آنان بوده
ه ک ییھا ن بتیمگر ھم و محبت، یدوست هءه به بھانکبل ینه از راه دشمن

افراد صالح  یھا آنان عبارت از مجسمه هءه داشتند چه بود؟ ھمکن مکیمشر
ه تمام جامعه نسبت به آنان محبت و ارادت داشتند، ک ندبود یارکو یکو ن

به  ییکنزد هءلیه آنھا را وسکم بلیپرست می نھا رایگفتند: ما ا نمی نکیلذا مشر
م. نعوذ بالله یه متأسفانه امروز ما دارک ین منطقیدانستند، ھم می خدا
 یچ قدرتیه ھکم ینک می هیتشب یقادر و توانا را به انسان عاجز و ناتوان یخدا

س جمھور از یرئ یکدن به یرس یبرا یه شخصکم ھمچنانییگو می ندارد
ش یم و پیاه ھستیار و روسکه گنھکما ھم  ،ردیگ می کمکبه او  یکافراد نزد

 کمکد از دوستانش یدن به خدا بایرس یم برایندار یخدا آبرو و اعتبار
ل ما کتوانند مش می خدا ھستند ودر نزد نھا افراد محبوب یچون ا ؛ میبخواھ

س یمگر خدا نعوذ بالله مثل رئ ای! ند! چه منطق جاھالنهیرا به خدا بگو
ب است ھر پنھان یخداوند عالم الغ عاجز است!؟ یگریا ھر مخلوق دیجمھور 

  د:یفرما می . خداونداست تر یکداند، و از رگ گردن به ما نزد می ار راکو آش

ۡقَرُب إَِ�ۡهِ مِۡن َحۡبِل +
َ
 .]۱۶[ق:  ﴾لَۡورِ�دِ ٱَوَ�ُۡن أ

 .»میتر کیو ما از رگ گردن به او(انسان) نزد«

سۡ  ۡدُعوِ�ٓ ٱ﴿
َ
 .]۶۰[غافر:  ﴾لَُ�مۡ  َتِجۡب أ

 .»نمکاجابت شما را ی  تا خواستهد یمرا بخوان«
 ه: کم یبند می عت نماز با خدا عھدکما در ھر ر

 .]۵[الفاتحة:  ﴾٥�َۡسَتعِ�ُ  �يَّاكَ  ُبدُ إِيَّاَك َ�عۡ ﴿
 .»میخواھ می کمکم و تنھا از تو یپرست می ا تنھا ترایخدا«
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م، ما ینک نمی ر او را پرستشیم و غیپرست می ییتایکما چگونه خدا را به 
 هکم، یطلب نمی کمکر او یم و از غیخواھ می کمکچگونه فقط از او 

دامن  یم، عجب جھلیان بگذاریمالت خود را خودمان با او درکم مشیتوان نمی
م یخواھ می چه وقت ؟میدار شویم بیخواھ می چه وقت !ما را گرفته است

 چه وقتتا  ؟میابینجات ب ین ذلت و خواریم از ایخواھ می چه وقت ؟میبفھم
ه با ما کخداوند  ؟!میم ھمچنان مانع نزول رحمت و نصرت خدا باشیخواھ می

ه افسانه ک، بھشت و دوزخ ستیر نیی پذه شوخکن خدا یندارد، د یشوخ
 ست.یال نیختوّھم و ه کتاب کست، مرگ و حساب و ین

 یو دستور زندگ یتاب آسمانکم، قرآن را یمان داریا ھا نیای  هاگر ما به ھم
را ـم پس چیدان می ل گشاکارساز و مشکگانه معبود و یخداوند را  وم، یدان می

و  صه رسول الله کم؟ چرا آنگونه یرھان نمی ن خرافاتیچنگ اود را از ـخ
م؟ یپرست نمی خدا را ،دندیپرست می خدا را شت اطھارش یار و اھل بیصحابه اخ

پس چرا  ،است ییکات و نصوص و دالئل یآ ،است ییکتاب ک ،است ییکن ید
ت به یم و مانند صحابه و اھل بیردارن خرافات بیم دست از ایشو نمی حاضر

پس  !میبفھم اند دهیه آنان فھمک ن را ھمچنانیم و دیسمان خدا چنگ بزنیر
 که بر دامن پاکرا  یننگ یھا هکم و لینجات بخش ین بدنامیم اسالم را از اییایب

اسالم را به باد ونند کدا نیم تا دشمنان بھانه پیم شستشو دھیده ایآن مال
ح و بارگاه ید و فالن ضریایب یدانشمند غرب یکد ینکرند. شما تصور یگنمسخر ت

را  یعزاداری  هان دھندکت یھا ا صحنهیند، یو مزار فالن امام و امامزاده را بب
از ما  ییکنار کد ینکبه او دست خواھد داد، فرض  یند چه حالتکمشاھده 

 یند چه تصورکاز ما را با فالن امام و امامزاده گوش ینشسته باشد و راز و ن
ما را از فالن امام و بزرگ بشنود چه  یھا خواستهد ینکخواھد داشت، فرض 

ه ھست کم و اسالم را آنچنانییایپس ب ؟از اسالم خواھد داشت یبرداشت
 .دیروز باشیپ    .شاء الله م. إنیآن بزدائ کم و خرافات را از دامن پایبشناس



 
 

 

 

 

 شگفتاریپ

ىل حممد وآله الطيبني الطاهرين والصالة والسالم ع ،منيـاحلمدهللا رب العال

@Zمنتجبني وبعدـأصحابه الو

سالم فراوان  †ت یروان صادق اھل بیخدمت ھمه دوستداران و پ
 م.یدار می میتقد

ه کنقل شده  یادیات زیروا †ت ید از امامان اھل بیدان می ھمچنانکه
 ھم به دروغ از زبان آنان بافته شده است.  یح و بعضیصح یبعض

رد ھر مسلمان و کم با علمیه ارتباط مستقک ین مسائلیتر از مھم ییک
 یعنیباشد،  می او دارد و ھر صبح و شام به آن محتاج است دعا هءدیعق

 ییویکخواندن، و به مردگان ن یازیل و نکخداوند سبحان را در ھر مش
شان دعا نمودن و از طرف آنان یفتن و براارت آنان ریبه ز یعنیردن، (ک

نه ین زمیدر ا †را از ائمه  یه مطالبکلذا بر آن شدم  ،ره)یصدقه دادن و غ
م و یرکه با قرآن ک یاتینم، رواک یآور ث جمعیتب معتمد و معتبر حدکاز 
ردم ک ینباشد، سع ھا و مخالف آن باشد داشته یھماھنگ ائمه کرت پایس
زان نگردد، یعز یو خستگ خاطر باشد تا باعث ماللوتاه کمختصر و  یلیخ

ه متأسفانه از دو حال کم ینیب می مینک یارت قبور را بررسیت زیاگر واقع
ه کور ـارت قبیبه ز یرغبت اصالً ای  ط، عدهیا تفریا افراط و یست، ین یخال

 قبر و ھول آخرت ییکو تار یاد سختیاست و انسان را به  صامبر یسنت پ
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ه چه بسا کنند ک می غلو و افراط یگر به قدریدای  ندارند و عدهاندازد  می
 گردد. می رهیبکو گناه  کشرـ نعوذ بالله ـ  منجر به

ح بر یه داللت صرک †ت یات اھل بیاز روارا ای  مجموعه کنیپس ا
 میو جشن گرفتن بر گرد آنان دارد خدمت شما تقد ،از ساختن قبور ینھ

قبول خداوند متعال و مورد پسند شما سروران ه مورد کد آنیم به امیدار می
ده یپژمرده ما را شاداب گردانھای  ن مواعظ دلیه اکرد. و باشد یز قرار گیعز

 ن.یند. آمکت یھدا یر و سعادت و رستگاریخ یو ھمه را بسو



 
 

 

 

 

 از مسجد قرار دادن قبر ینه

، و شود می سه موضوع استنباط ،آمده نهین زمیه در اک یاتیروااز عموما 
 بوده است. † ائمه ین سه محور ھمواره مورد نھیا

 سجده بر آن. یعنی ،نماز خواندن بر قبر اول:
 نند.کآن سجده و دعا  یه قبر را قبله قرار داده و به سوکنیا دوم:

 در آن.خواندن قبر و نماز روی ساختن مسجد بر  سوم:

التتخذوا قربي «ه: کت است یروا ÷از امام جعفر صادق  ث اول:یحد
اهللا لعن ايلهود حيث اختذوا قبور أنبيائهم  فإنَّ  ،مسجداً  قبلة وال

ھود را به علت یرا خداوند ید زیقبر مرا قبله و مسجد قرار ندھ« ).١(»مساجد

 . »ردکامبرانشان را مسجد قرار دادند لعنت یپ یه آنان قبرھاکنیا
عرض  ÷ه خدمت امام محمد باقر کت است یاز زراره رواث دوم: یحد

د؟ ییفرما می در قبرستان چه یخالھای  ردم راجع به نماز خواندن در جاهک
 ی،را قبله قرار ندھ یه قبرکی نماز بخوان بشرط یخال یفرمود: در جاھا

رده و ک یار نھکن یاز ا صرا رسول خدا ینباشد، ز یجلو نمازت قبر یعنی

اهللا تعاىل لعن اذلين  قبلة وال مسجداً، فإنَّ  يال تتخذوا قرب«: اند فرموده

                                           
 .۲/۸۸۷عة ی، وسائل الش۱/۱۲۸ه یحضره الفقیمن ال  -١



 ١١             †زیارت از دیدگاه أئمه 

 

ه خداوند کد یقبر مرا قبله و مسجد قرار ندھ« .)١(»اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  .»رده استکلعنت  اند امبرانشان را مسجد قرار دادهیپ یه قبرھاک یسانکمتعال 
ارت یدرباره زه گفت: کت است یابن مھران روا ۀاز سماع ث سوم:یحد

شان فرمود: یدم ایپرس ÷قبور و ساختن مسجد بر آن از امام جعفر صادق 
  .)٢(نار قبر مسجد ساخته نشودکاما در  ،ندارد یالکارت قبور اشیز

ه جا ر دد«ه فرمود:کت است یروا ÷از امام جعفر صادق  ث چھارم:یحد
مورچه،  هء، راه، خانقبرستانست: ِگل، آب، حمام، یز نینماز خواندن جا

  .)٣(»ل، شوره زار، برفیس یاصطبل شتر، مجرا
ا یقبله قبر ه کست یز نیسد: ھرگز جاینو می ،تین روایر اکصدوق بعد از ذ

ز است یقبرستان جا یخال یدر جاھا یمسجد قرار داده شود. نماز در صورت
ار و قبر از زن نمازگیه بکن است یرد مستحب ایه قبر در طرف قبله قرار نگک

 ھر طرف ده گز (پنج متر) فاصله باشد. 
 مدیپرس ÷ه از امام صادق کت است یروا یاز عمار ساباط ث پنجم:یحد

ال «د؟ فرمود: ییفرما می خواند چه می ه در قبرستان نمازک یسکی  هدربار

عرشة أذرع من بني يديه، وعرشة  أن جيعل بينه وبني القبور إذا صىل جيوز ذلك إالَّ 

ذرع عن يمينه، وعرشة أذرع عن يساره، ثم يصيل إن أأذرع من خلفه، وعرشة 

ه ھنگام نماز خواندن از ھر طرف ده گز (پنج کنیست مگر ایز نیجا« .)٤(»شاء
ده گز عقب، ده گز   ن او و قبر فاصله وجود داشه باشد، ده گز جلو،یمتر) ب

                                           
 .۳۵۸علل الشرائع ص  -١
 .۲/۸۸۷عة ی، وسائل الش۸۲۱حضره الفقه ی، من ال ۳/۲۲۸ یفروع الکاف -٢
 .۱/۱۷۱ه یحضره الفقی، من ال ۳/۳۹۰ یفروع الکاف -٣
 .۱/۳۹۷، االستبصار ۳/۳۹۰ یفروع الکاف -٤
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 .»تواند نماز بخواند می چپ، آنگاه اگر خواستسمت راست و ده گز سمت 
ه از ک یگریت دیت با رواین روایه اکمطر ح شود  ین است پرسشکمم

ال بأس بالصالة إىل القرب ما «ه فرمود: کنقل شده تناقض دارد  ÷امام رضا 
ه در قبرستان کندارد  یالکاگر قبر را قبله قرار ندھد اش« .)١(»لم يُتخذ القرب قبلة

 .»بخواندنماز 
م که حکن است یت این دو روایدھد: وجه جمع ب می ن پاسخیچن یطوس

 وجود داشته باشد، مثالً  ین او و قبرستان مانعیه بکاست  یجواز در صورت
د از ھر طرف ینباشد با یگریا مانع دیوار یقرار داشته باشد و اما اگر د یوارید

  .)٢(دده گز فاصله داشته باش

 ب به خراب کردن آنیو ترغ قبر یبر روبناء از ساختن  ینه

القرب من غري تراب القرب  كلام جعل عىل«د: یفرما می ÷امام صادق  -١

خود قبر بر  کر از خایه غک یزیھر چ: «یعنی .»ميتـفهو ثقل عىل ال

  .)٣(»ندک می ینیخته شود بر مرده سنگیا ریقبر گذاشته و  یرو

ن� «: اند فرموده ص رسول اللهه کت است یروا ÷از امام صادق  -٢
 یکفرمودند جز خا ینھ« .)٤(»أنه يُزاد ىلع القرب تراب لم �رج منه

 .»خته شودیبر آن ر یگرید کرون آورده شده خایه از خود قبر بک

                                           
 ره.یوغ ۱/۳۹۷استبصار  -١
 .۱/۳۹۷استبصار  -٢
 .۱/۱۳۵ه یحضره الفقیمن ال  -٣
 .۲/۸۶۴عة ی، وسائل الش۳/۲۰۲ یفروع الکاف -٤
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من جدد قرباً، أو مثل مثاالً فقد خرج «فرمودند:  ÷ن یرالمؤمنیام -٣

ا تمثالی بسازد یند که قبری را باز سازی کسی ک« .)١(»من اإلسالم
 ».نًا و بدون شک از اسالم خارج شده استیقی

بعث� «فرمود:  ÷ن یرالمؤمنیه امکت است یروا ÷از امام صادق  -٤
�وتها، وال قرباً  تدع صورة إالَّ  مدينة فقال: الـإىل ال صرسول اهللا 

نه یمرا به مد ص رسول خدا« .)٢(»قتلته سو�ته، وال لكباً إالَّ  إالَّ 
دی ین، و ھر قبری را دکدی نابود یرا د یسکر عفرمود: ھفرستاد و 

 .»شکدی بین، و ھر سگی را دکھموارش 
فرمود:  ÷ن یرالمؤمنیه گفت: امکت است یروا ÷از امام صادق  -٥

 ص هرسول ال« .)٣(»هدم القبور و�رس الصور يف صرسول اهللا  بعث�«
 . »نمکنم و بتھا را بشکه قبرھا را ھموار کنیمرا فرستادند تا ا

ا یدم: آیاظم پرسک یه از امام موسکت است یبن جعفر روا یاز عل -٦

يصلح البناء عليه  ال«ز است؟ فرمود: یساختن قبر و نشستن بر آن جا

ساختن قبر و نشستن بر « .)٤(»تطيينه جتصيصه وال اجللوس وال وال

 .»ستیز نیردن و گل کردن آن جاکآن و گچ 
أن  صن� رسول اهللا «ه گفت: کت است ـیروا ÷ادق ـاز امام ص -٧

رسول « .)٥(»يُص� ىلع قرب أو يُقعد عليه أو يُب� عليه أو يُتكأ عليه

                                           
 .۲/۸۶۸عة ی، وسائل الش۱/۱۳۵ه یحضره الفقیمن ال  -١
 .۳/۶۲، ۲/۸۶۹عة یوسائل الش -٢
 .۲/۸۷۰عة یوسائل الش -٣
 .۲/۸۶۹عة ی، وسائل الش۱/۲۱۷االستبصار  -٤
 .۸۹۵، و ۲/۷۶۹عة ی، وسائل الش۱/۴۸۲االستبصار  -٥



 †زیارت از دیدگاه أئمه           ١٤

 

بر بنا و ساختن  ،و نشستن بر آن ،قبرروی از نماز خواندن بر  ص الله

 .»منع فرمودندرا ه زدن به آن کیو ت ،آنروی 
ملا قبض أمري «فرمود:  می هکت است یروا ÷از امام صادق  -٨

أخرجه احلسن واحلسني ورجالن آخران حتي إذا خرجوا من  ؛مؤمننيـال

الكوفة تركوها عن أيامهنم ثم أخذوا اجلُبّابة حتى مروا به إيل الغريّ 

 ÷ نیرالمؤمنیه امک یھنگام« .)١( »فدفنوه وسووا قربه فانرصفوا
ه از کنیردند تا اکشان را حمل یگر این و دو نفر دیفوت نمود حسن و حس

ن یزم ردند و قبرش را باکشان را دفن یرون رفتند....و آنگاه ایوفه بک

 .»ھموار نمودند و رفتند
چ یردن مرده در ھکسد: دفن ینو می یخ طائفه ابوجعفر طوسیش

ه قرار یدر ساو  ،ردن قبرکسد: گچ ینو می نیست. ھمچنیز نیجا یمسجد
 ،آن بعد از خراب شدنش یو بازساز ،نار قبرکردن درکام یو ق دادن قبر،

  .)٢(ندارد یالکروه است. البته اگر در ھنگام دفن، خاک قبر مرتب شود اشکم
روه است از جمله: کز میسد: نوزده چینو می یطوس ین بن علیو عمادالد

آن بعد از  یو بازساز ،و مجاورت قبر ه قرار دادن قبر،یساو  ،ردن قبرکگچ 
 .)٣(خراب شدنش

ه بر قبر کنیاز ا صه رسول الله کت است یروا ÷از امام صادق  -٩
منع  باز سازی شود،ا ی ،ا نشسته شودی ،شان نماز خوانده شودیا

 .)٤(اند فرموده
                                           

 .۱۱ـ کتاب الحجة ـ باب مولد أمیر المؤمنین صلوات الله علیه رقم  ۱/۴۵۸أصول الکافی  -١
 .۴۴ة ص یالنھا -٢
 خانه اآلداب نجف.پچا ۶۲لة ص یالفضل یلة إلی نیالوس -٣
 .۳/۴۵۴عة یوسائل الش -٤
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 قبر ساختن بلند

ه قبر کن است ید ایآ می ع آنچه بریتب تشکات وارده در یاز خالل روا
و  ،مترکه از چھار انگشت ک ،شود می وجب بلند یکفقط از چھار انگشت تا 

 .ستیز نیشتر جایوجب ب یکاز 
ج یجوامع را یه در بعضک یه اگر بلند ساختن قبر طورکروشن است 
 یا برای ،نندکردن آن منع ک ه امامان از بلندکنبود  یازین ،است درست بود

 م:ینیگز می ت برینجا چند رواینند، ما در اکمشخص  یآن مقدار
به  ص یگفت: رسول گرامه کت است یروا ÷از امام باقر  ت اول:یروا

من  يهذا املكان وارفع قرب ، ادفنى يفيا عيل«فرمودند:  ÷ن یر المؤمنیام

و  ،نکنجا دفن یمرا در ا یعل یا« .)١(»األرض أربع أصابع، ورشّ عليه املاء
 ».ن، آنگاه بر آن آب بپاشکن بلند یقبرم را چھار انگشت از زم

 شان از پدرش امام باقر نقلیه اکت است یاز امام جعفر صادق روا ت دوم:یروا

أمر برشّ  ص يالنب رفع شرباً من األرض، وأنَّ  صقرب رسول اهللا  أنَّ «ند: ک می

 صامبر یو پ ،ن بلند شدیوجب از زم یک صقبر رسول الله « .)٢(»القبور
 ».ده شودیه پس از دفن مرده بر قبر آب پاشکدستور دادند 

ن یر المؤمنیاز ام و پدرش پدرششان از یاز امام صادق و ا ت سوم:یروا
ن یوجب و چھار انگشت از زم یک صامبر یه قبر پکند ک می تیروا † یعل

 .)٣(»امءـوالسنة أن يرشّ عىل القرب ال«ده شد، و فرمود: یبلند شد و برآن آب پاش

                                           
 .۲/۸۵۶عة ی، وسائل الش۱/۴۵۰ یأصول الکاف -١
 .۳۰۷، علل الشرائع ص ۲/۸۵۷عة یوسائل الش -٢
 .۲/۸۵۸عة یوسائل الش -٣
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 .»ده شودیه بر قبر آب پاشکن است یسنت ا«

 قال يل أيب إنَّ «  ه فرمود:کت است یروا ÷از امام صادق  ت چھارم:یروا

لن ن يذات يوم يف مرضه: إذا أنا متُّ فغسّ ه  يوكفّ وارفع قربي أربع أصابع ورشّ

به من فرمود: ھرگاه ُمردم مرا  یض بود روزیه پدرم مرک یھنگام« .)١(»باملاء

 بر آن و آنگاه نک بلند نیاز زم د قبرم را چھار ا نگشتینکفن کد و ییبشو
 ».بپاش آب

أن أرفع القرب عن  أمرين أيب إنَّ «فرمود:  ÷امام صادق ت پنجم: یروا

پدرم به « .)٢(»امء حسنـرش القرب بال األرض أربع أصابع مفرجات، وذكر أنَّ 
ن بلند یگر از زمیدیکه قبرش را چھار انگشت جدا از کمن دستور داده است 

 ». دن بر قبر خوب استیه آب پاشکنم، و فرمود ک

 أيب إنَّ «ه فرمود: کت است یروا ÷ن از امام صادق یھمچنت ششم: یروا

رش القرب باملاء  أن أرفع القرب عن األرض أربع أصابع مفرجات، وذكر أنَّ  أمرين

ه کپدرم به من دستور داد « .)٣(»حسن، قال: توضأ إذا أدخلت امليت القرب
ه کن چھار انگشِت باز قرار دھم و فرمودند: یشان را از زمیارتفاع قبر ا

ه جنازه را داخل قبر کنیدن آب بر قبر خوب است و فرمود: پس از ایاشپ
 ».ریوضو بگ یگذاشت
از دو امام  ییکه گفت: از کت است یاز محمد بن مسلم روا ت ھفتم:یروا

تسلم من قبل الرجلني وتلزق « دم فرمود:یت پرسیم هءا صادق) در باری(باقر 

                                           
 .۲/۸۵۷عة ی، وسائل الش۳/۲۰۰ یفروع کاف -١
 .۲/۸۵۷عة ی، وسائل الش۳/۱۴۰ یفروع کاف -٢
 . ۲/۸۵۷عة یوسائل الش -٣
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از طرف « .)١(»قدر أربع أصابع مفرجات: تربع وترفع قربه القرب باألرض إالَّ 
 نیزم با ر ا قبر، باز نگشتار و آنرا داخل قبر بگذار، و جز مقدار چھار یپاھا بگ
 ».نک ھموار
ه کت است یروا ÷ق محمد بن مسلم از امام باقر یاز طر ت ھشتم:یروا

أربع يدعي للميت حني يدخل حفرته ويرفع القرب فوق األرض «گفت: 

ن بلند یچھار انگشت از زمی  هت دعا شود و قبر به اندازیم یبرا« .)٢(»أصابع
 ». شود

يستحب أن يدخل «ه فرمود: کت است یروا ÷از امام صادق  ت نھم:یروا

قربه جريدة رطبة، ويرفع قربه من األرض قدر أربع أصابع مضمومة،  معه يف

در قبر  یتر هءه با او شاخکمستحب است « .)٣(»امء وخيىل عنهـوينضح عليه ال
آنگاه  ،ن بلند شودیاز زم ،انگشت بسته چھار ۀگذاشته شود و قبرش به انداز

 ». سپس به حال خودش رھا شود ،ده شودیبر او آب پاش
 یأ«سد: ینو می »عنه یخلی« در شرح جمله یافکشارح  یمحمد آخوند

نصرف یتوقف عنده بل ی آخر من جص وآجر وبناء وال ءیه شیعمل علیال 
و  ،نه آجر ،نه گچ ،بر او گذاشته و ساخته نشود یگریز دیچ چیھ« .)٤(»عنه
 ».برگردنده بالفاصله کستند بلینار قبر ناکوار، و ینه د

ن امور را یدام از اکه ھر کوجود دارد  یگریات دیند رواک یسپس اضافه م
 ند.ک می دییتأ

                                           
 .۲/۸۵عة ی، وسائل الش۳/۱۹۵ یفروع کاف -١
 .۲/۸۵۶عة ی، وسائل الش۳/۲۰۱ یفروع الکاف -٢
 .۲/۸۵۶عة ی، وسائل الش۳/۱۹۹ یفروع الکاف -٣
 .۳۱۹۹ یفروع کاف ۳ه یحاش -٤



 †زیارت از دیدگاه أئمه           ١٨

 

ر کذ ÷بن جعفر  یوفات موسه در آن ک یت طوالنیدر روا ت دھم:یروا

معروفة بمقابر قريش فأحلدوين هبا ـمقربة الـفإذا محلت إىل ال«شده آمده است: 

مرا بر ی  هه جنازک یھنگام« .)١(»والترفعوا قربی فوق أربع أصابع مفرجات
ه کد ینکدفنم  ید در قبریش بردید و به قبرستان معروف قریدوش گرفت

 ».دینکن بلند نیشتر از زمیب ،انگشِت باز لحد داشته باشد و قبرم را چھار
 د اولیمعروف به شھ ین عاملیمحمد بن جمال الدازدھم: یت یروا

ورفع القرب عن وجه األرض بمقدار أربع أصابع مفرجات إىل شرب «سد: ینو می

به اندازه چھار انگشِت باز تا د یباقبر فقط « .)٢(»أزيد ليعرف فيزار فيحرتم ال
ه مبادا شناخته شود و مورد رفت و آمد و کنیوجب بلند شود از ترس ا یک

 ».ردیاحترام (خالف شرع) قرار گ

فإذا أراد اخلروج «سد: ینو می یبو جعفر طوسأخ طائفه یش ت دوازدھم:یروا

من القرب فليخرج من قبل رجليه ثم يطم القرب ويرفع من األرض مقدار أربع 

گذارد  می ه جنازه را در قبرک یسک« .)٣(»ابهيطرح فيه من غري تر أصابع وال
سپس قبر  ،دیایرون بید از طرف پا بیایرون بیخواھد از قبر ب می هک یھنگام

خود  کر از خایو غ ،ن بلند شودیچھار انگشت از زمی  هپر شود و به انداز
 ».ا گذاشته نشودیخته یبر آن ر یگریز دیقبر چ

                                           
 .۲/۸۵۸عة ی، وسائل الش۱/۸۴ون أخبار الرضا یع -١
 .۱/۴۱۰ة یاللمعة الدمشق -٢
 .۳۹ة ص یالنھا -٣



 
 

 

 

 

 رد:یگ یکه کنار قبرها انجام م یحرام یکارها

ه قرآن و سنت کرد یگ می نار قبرھا انجامکدر  یادیمتأسفانه محرمات ز
 از جمله: اند از آن باز داشته

 انتظار نفع و ضرر
ه نفع یکدر حال رساند می ه شخص مرده نفع و ضررکنیاعتقاد داشتن به ا

  د:یفرما می هکاست. چنان رساننده و ضرر رساننده فقط ذات قادر متعال

ْ ٱوَ ﴿ َُذوا ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقوَن َوَ�  ٔٗ َءالَِهٗة �َّ َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ
 � نُفِسِهۡم َ�ّٗ

َ
َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ۡملُِكوَن َمۡوٗتا َوَ� َحَيٰوٗة َوَ�  َوَ� َ�ۡملُِكوَن ِ�

 .]۳[الفرقان:  ﴾ ٣�ُُشوٗر�
(و به پرستش اصنام و  اند را برگرفته یمعبودھائ خدا،  یان) سواک(مشر«
نند و خودشان یفرآ نمی را یزیه چک) اند پرداخته یب و اشخاصکواک

خود نبوده، و بر مرگ  یبرا یانیسود و ز کو مال ستند، یش نیب یئھا دهیآفر

 . »ندارند یار و توانیز اختیو رستاخ یو زندگ
  د:یفرما می نیو ھمچن

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱيَۡدُعوَن مِن ُدوِن  �َّ  ٢٠ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقونَ  ٔٗ َ� َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  �َّ
يَّاَن ُ�ۡبَعُثونَ 

َ
ۡحَيآءٖ� َوَما �َۡشُعُروَن �

َ
ۡمَ�ٌٰت َ�ۡ�ُ أ

َ
 .]۲۱-۲۰[النحل:  ﴾٢١أ
نند، ک نمی زی را خلقیخوانند نه تنھا چ می ر از خدایه آنھا غکی را یمعبودھا«
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ات ندارند، یه ھرگز استعداد حکه خودشان مخلوقند. آنھا مردگانی ھستند کبل

 .»دانند در چه زمانی مبعوث خواھند شد نمی ھا اصالً  ن بتیو ا
خبرند  بی امتیدن قیه از فرا رسکرا بپرستد  یزھائید عاقل چیپس چرا با

 رسانند!. نمی یانیو سود و ز
 د:یفرما می و

ْ ٱقُِل ﴿ ِينَ ٱ ۡدُعوا ِّ ٱفََ� َ�ۡملُِكوَن َكۡشَف  ۦزََ�ۡمُتم ّمِن ُدونِهِ  �َّ  ل�ُّ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ٥٦َعنُ�ۡم َوَ� َ�ۡوِ�ً� 

ُ
ِينَ ٱأ يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِ�ٰ َرّ�ِهُِم  �َّ

ۡقَرُب َوَ�رُۡجوَن رَۡ�ََتهُ  لۡوَِسيلَةَ ٱ
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
إِنَّ َعَذاَب  ۥٓۚ َو�ََخافُوَن َعَذابَهُ  ۥ�
 .]۵۷-۵۶[اإلسراء:  ﴾٥٧َ�ُۡذوٗر� َرّ�َِك َ�نَ 

ی  ستهیر از خدا شایه غکی را یمعبوھاغمبر! به مشرکان) بگو: ی(ای پ«
د که) ید دید، اما (خواھید (به ھنگام بال، به کمک) بخوانیپندار می پرستش
گون توانند آن را دگر می ان و رفع بال را از شما دارند، و نهیی دفع زینه توانا

نکه از اندوه دردھا یا ایل کنند و یتبد ھا یھا را به خوشیسازند (و ناخوش
ه از ھمه مقّربترند کرا خوانند آنان  می ادیه به فرکرا  یسانکبکاھند). آن 

تقّرب به  یر و فرشتگان) برایو ُعز یسی(به درگاه خداوند، ھمچون ع
ه طاعات و عبادات است) و به ک( شوند می توّسل ھا به آنپروردگارشان 

 .»ندکدوار و از عذاب او ھراسنایخدا ام رحمت
فهم جرية ال جييبون «د: یفرما می مردگانی  هدر بار ÷ن یر المؤمنیوام

 گانییشان ھمسایپس ا« .)١(»داعياً وال يمنعون ضيامً وال يبالون مندبة
دارند، و نه به  می دھند، نه ستمی را باز می ، نه خواننده را پاسخاند زبان بی

 ».نندک می نوحه گری توجه

                                           
 .۱۱۱خطبة  ۱/۲۲۰نھج البالغة  -١
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حسنة  ال يف«د: یفرما می در وصف مردگان ÷ن یر المؤمنین امیھمچن

ند، و یافزازی یدر چک ینارھای نه بر ک« .)١(»يزيدون وال من سيئة يستعتبون
 ».ندینه عذری توانند خواست از کاِر زشت و ناخوشا

 انتظار شفاعت و توسل 
ا آنان او را به یگو دھند و می ع و واسطه قراریصاحبان قبر را شفـ  ٢

م به نقل از یرکه خداوند متعال در قرآن یکنند، در حالک می یکخداوند نزد
   ن عمل زشت را مذمت نموده است:ین اکیمشر

﴿ ِ َّ�ِ �َ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ�َالُِصۚ ٱ ّ�ِينُ ٱ� ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم  ۦٓ مِن ُدونِهِ  �َّ

َ
أ

ٓ إَِ�  ِ ٱإِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَا َ ٱُزۡلَ�ٰٓ إِنَّ  �َّ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ  �َّ
َ ٱَ�َۡتلُِفوَنۗ إِنَّ  ارٞ  َ�ِٰذبٞ َ� َ�ۡهِدي َمۡن ُهَو  �َّ  .]۳[الزمر:  ﴾٣َكفَّ

ه جز خدا ک یسانکخدا است  یھان! تنھا طاعت و عبادت خالصانه برا«
 و بدانان تقرب و توسلنند یزگی را برم یگریاوران دیسرپرستان و 

ه ما را به کم مگر بدان خاطرینک نمی : ما آنانرا پرستشندیگو می ،ندیجو می

 .»گردانند یکخداوند نزد
 د: یفرما می گرید ءهیو در آ

ِ ٱَوَ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ﴿ َما َ� يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَن َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  �َّ
ِۚ ٱُشَفَ�ُٰٓؤنَا ِعنَد  ُ�َنّ�ِ  �َّ

َ
َ ٱوَن  ُٔ قُۡل � َ�َٰ�ٰتِ ٱبَِما َ� َ�ۡعلَُم ِ�  �َّ َوَ� ِ�  لسَّ

�ِض� ٱ
َ
ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�ٰنَهُ  ۡ�  .]۱۸ونس: ی[ ﴾١٨َوتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ
رساند و سودی  نمی انییپرستند که به آنان ز می زی رایچ و به جای خداوند«

 .»عان ما ھستندینان در نزد خداوند شفیند: ایگو می بخشد و نمی به آنان

                                           
 .۱۳۲خطبة  ۲/۱۵نھج البالغة  -١
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 واعلم أنَّ «فرمود:  ÷تش به امام حسن یدر وص ÷ن یرالمؤمنیو ام

ل لك اإلجابة  الذي بيده خزائن السموات واألرض قد أذن لك يف الدعاء وتكفّ

وتسرتمحه لريمحك، ومل جيعل بينك وبينه من حيجبه  ،تسأله ليعطيك وأمرك أنْ 

ی ھا نهیو بدان! کسی که گنج« .)١(»عنك، ومل يلجئك إىل من يشفع لك إليه
ت یرفتن دعاین در دست اوست تو را در دعا رخصت داده و پذیآسمان و زم
، و بدھم ه از من بخواه تا به توک«به تو گفته است ، و گرفته استرا بر عھده 

ان تو و خود کسی را نگمارده تا تو را از وی یامرزد. و میطلب تا تو را بباز او 
 .)٢(»انجی گری آردیت میرت نکرده که نزد او برایباز دارد، و از کسی ناگز

 کمک خواستن از مرده
 کم شریرکخواستن از آنان به نص قرآن  کمکخواندن صاحبان قبر و 

   د:یفرما می ده خداونکاست، چنان

ْ َما ﴿ ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعوا ْ ٱإِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا لَُ�ۡمۖ َو�َوَۡم  ۡسَتَجابُوا
كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبِئَُك مِثُۡل َخبِ�ٖ  لۡقَِ�َٰمةِ ٱ  .]۱۴[فاطر:  ﴾١٤يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ
اد یخود) به فرھای  یالت و رفع گرفتارکحل مش یاگر آنھا را (برا«

 یو بفرض اگر ھم بشنوند، توانائ شنوند،  نمی شما را یصدا، دیبخوان
و  یامت انبازگرین) در روز قیبه شما را ندارند، و (گذشته از ا یپاسخگوئ

رده کند: شما ما را پرستش نیگو می نند (وک می شما را رد ىدنورز کشر
گاهھمچون(خداوندِ  یسکچ ی. و ھ د)یگوئ می خود بی د ویا احوال  (از ) آ

 .»سازد نمی با خبر ین مطالبی) تو را از چننیقیآخرت، به گونه قطع و 
  د:یفرما می و

                                           
 .۳۱نھج البالغة نامه:  -١
 .دییترجمه از دکتر جفعر شھ -٢
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ْ مِن ُدوِن ﴿ ن يَۡدُعوا َضلُّ ِممَّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ إَِ�ٰ يَۡوِم  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  �َّ

ۡعَداٗٓء  �َّاُس ٱ�َذا ُحِ�َ  ٥وَُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱ
َ
َ�نُواْ لَُهۡم أ

 .]۶-۵[األحقاف:  ﴾٦َوَ�نُواْ بِعَِباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�نَ 
 پرستشر از خدا را یه موجوداتی غکاز آنھا است  تر گمراه یسکچه «

ند؟ و از یگو نمی امت ھم آنان را بخوانند پاسخ شانیه اگر تا قکنند ک می
 امت محشوریدر ق کمشره مردم کغافلند! و ھنگامی  ھا دعا و ندای آن

 .»نندک می ارکخواھند بود، حتی عبادت آنھا را ان ھا شوند معبودھای آن می
   د:یفرما می و

نَّ ﴿
َ
ۡ ٱ َوأ ِ  ِجدَ َمَ�ٰ ل ْ تَدۡ  فََ�  ِ�َّ ِ ٱ َمعَ  ُعوا َحدٗ  �َّ

َ
 ].۱۸[الجن:  ١٨ اأ

 .»دیس را با خدا نخوانکچ یپس ھز آِن خداست، ا جدامس«
 وال ،فسألوا اهللا به وتوجهوا إليه بحبه«د: یفرما می ÷ن یالمؤمن ریو ام

ه إىل اهللا بمثله إنه ما ،تسألوا به بخلقه لت ید به وسیپس از خدا بخواھ« .)١(»توجّ
د از یری مخواھیآن، و به قرآن خ ید به دوستیقرآن، وبدان روی آر

 ».لتی مانند قرآنیدگان، که بندگان روی به خدا نکردند با وسیآفر
 تش به پسرش امام حسنیدر وص ÷ نیر المؤمنیام نیھمچن

ا إِىل«د: یفرما می ئُهَ إِنَّكَ تُلْ ْجِ كَ فَ ا إِىل إهلِ لِّهَ كَ كُ رِ وْ كَ يف أُمُ ئ نَفسَ أَجلِْ ريزٍ  وَ فٍ حَ هْ كَ

لِصْ يف ال . وأَخْ زيْزٍ انعٍ عَ مَ انَ ـوَ رمَ احلِ هِ العطَاءَ وَ إِنَّ بيَدِ بِّك فَ ةِ لِرَ در ھمه « .)٢(»مسأَلَ
استوار، و  ی، که به پناھگاھنکمتوّجه کارھا نفس خود را به پناه پروردگارت 

خواھی تنھا از پروردگارت بخواه،  می ، و آنچهروی آورده ای دارینگاھبانی پا

                                           
 .۱۷۶نھج البالغة خطبة  -١
 .۳۱نھج البالغة نامه  -٢
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 ».دن و محروم نمودنیکه به دست اوست بخش
 ÷م یل ابراھین دلیه فرمود: خداوند به اکت است یروا ÷و از امام باقر 

ر از ذات یاورده و غین یرو یسکر از خدا به یه او غکد یل خودش برگزیرا خل
 .)١(نخواست یزیچ یسکچ یمقدس او از ھ

 یبن موس یالحسن عل ید: خدمت ابیگو می یم بن محمد ھمدانیابراھ
مان یه او ایکرد در حالکردم خداوند فرعون را چرا غرق کعرض  ÷الرضا 

گر از یه دکرد کمان یتظاھر به ا یفرمود: او ھنگامرفت؟ ید را پذیآورد و توح
شود سپس فرمود:  نمی رفتهیپذ یمانین اید شده بود و چنیز ناامیھمه چ

ه در آستانه کط دشوار یه در آن شراکنیھم دارد، و آن ا یگریعلت مھم د
 ÷ یبخواھد از موس کمکه از خداوند کنیا یغرق شدن قرار داشت به جا

ه کنجا بود یا ؛ندک کمکتوانست به او  نمی یموسخواست و طبعًا  کمک
ل به فرعون ین دلی! تو به ایموسای ه کفرمود  یوح ÷ یخداوند به موس

اگر او از  ی،داشتـن یین توانایلذا چن؛ ای دهـیرـافیه او را تو نک! یردکن کمک
 .)٢(ردمک می کمکحتما به او  ،خواست می کمکمن 

 نذر کردن برای مرده
از نار آن کدر وان یحردن کقبر و صاحبان قبر و ذبح  یردن براکنذر 

ھل لغ«م یرکر قرآن یه به تعبک ست و محرماتی استیاعمال ناشا
ُ
» ر اللهیأ

 د: یفرما می ه خداوند متعالکشود، چنان می محسوب

َما ۡ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  َحرَّمَ  إِ�َّ مَ ٱوَ  تَةَ َميۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مَ َو�َۡ  �َّ هِلَّ  َوَما
ُ
 لَِغۡ�ِ  ۦبِهِ  أ

ِۖ ٱ َ ٱ إِنَّ  هِ� َعلَيۡ  مَ إِ�ۡ  فََ�ٓ  َ�دٖ  َوَ�  بَاغٖ  َ�ۡ�َ  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  �َّ  َ�ُفورٞ  �َّ
                                           

 .۲/۷۵ون أخبار الرضا ی، ع۳۴علل الشرائع ص  -١
 .۲/۷۶ون أخبار ارضا ی، ع۵۹علل الشرائع ص  -٢



 ٢٥             †زیارت از دیدگاه أئمه 

 

 .]۱۷۳[البقرة:  ١٧٣رَِّحيمٌ 

وانی را ی، و گوشت ھر حکخداوند تنھا گوشت مردار، خون، گوشت خو(«
رده است، ولی کم یر خدا بر آن گفته شود تحریه به ھنگام ذبح نام غک
ش از مرگ) از آنھا بخورد یه مجبور شود (برای نجات جان خوکسی ک

ه ستمگر و متجاوز نباشد، خدا غفور و کن یست، به شرط ایگناھی بر او ن

 .»م استیرح
 د:یفرما می و

   ْ ِ  وََجَعلُوا ا ِ�َّ   ِممَّ
َ
 ٱوَ  ثِ رۡ �َۡ ٱ ِمنَ  َذَرأ

َ
ْ  انَِصيبٗ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� ِ  َذاَ�ٰ  َ�َقالُوا َّ�ِ 

ٓ  َذاَوَ�ٰ  ِمِهمۡ بِزَعۡ  �َ ۖ لُِ�َ ٓ  َ�نَ  َ�َما �َِنا �َ ِۖ ٱ إَِ�  يَِصُل  فََ�  �ِِهمۡ لُِ�َ  َ�نَ  َوَما �َّ
 ِ ٓ  إَِ�ٰ  يَِصُل  َ�ُهوَ  ِ�َّ �َ ٓ  �ِِهۡمۗ ُ�َ  ].۱۳۶[األنعام:  ١٣٦ ُكُمونَ َ�ۡ  َما ءَ َسا

ود را برای ـخان یان سھمی از زراعت و چھارپاکر مشریه و ساکفار مک(«
ن قسمت مال یگفتند: ا می دادند، و می قرار ھا ز برای بتیو سھمی ن ،داـخ

 ھا ه برای بتکسھمی را  .عنی بتھاستیای ما، کن ھم مال شریخداست و ا
ه برای خدا قرار کد، و اما سھمی را یرس نمی قرار داد بودند ھرگز به خدا

 .»نندک می مکد، چه بد حیرس می ھا داده بودند به بت
شان یه از اک یه امام رضا در پاسخ مسائلکت است یاز محمد بن سنان روا

را یشود حرام است، ز فتهآن گ ر خدا بریآنچه نام غ«ده بود نوشت: یپرس
او اقرار و اعتراف  یگانگیه به کده است یخداوند بر بندگانش واجب گردان

را سر ببرند فقط نام او را در  یوان حالل گوشتیخواھند ح می نند و ھرگاهک
 یشود و آنچه برا می خدا ذبح ین آنچه برایه بکنیتا ا؛ نند کاد یھنگام ذبح 

اد یرا یوجود داشته باشد، ز یفرق ،گردد می مین تقدیاطیپرستش بتھا و ش
ه کت پروردگار است و اما آنچه ید و ربوبیردن نام الله عزوجل اقرار به توحک
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 ا عامل آنیگو. و است کقت شریگردد در حق می میر خدا تقدیغ یبرا
ند. پس بردن نام الله ک یکله خودش را به آن مخلوق نزدینوسیخواھد بد می

ه کرا ه خداوند حالل و آنچه کن آنچه ین جھت است تا بیدر ھنگام ذبح بد
 .)١(»فرق وجود داشته باشد ،ردهکحرام 

 قسم خوردن به صاحب قبر
 اند ردهکت یروا †ن یرالمؤمنیام شان ھم ازیو اامام صادق از امام باقر 

. اند هفرمودند یه دادن نھکیخوردن در ھنگام تغذا از  ص یه رسول گرامک
قسم  :ازه عبارتند کرا بر شمردند  یگر از ممنوعات شرعیچند مورد د
ر الله قسم بخورد، یه به غکسی کردند و فرمودند:کر الله منع یخوردن به غ

 .)٢(ندارد یچ ارزشیدر نزد خداوند ھ
ح ومعتبر در نزد آل یسد: قسم صحینو می یخ طائفه ابو جعفر طوسیش

 یاز اسما ییکا به یه انسان به ذات الله متعال کن است یا صمحمد 
 یگرام یا اسمایر نام الله متعال یه به غک یو ھر قسم او قسم بخورد،  یگرام

و  ،به قرآنسی که کست یز نیجا: سپس فرمود .ندارد یچ اعتباریاو باشد ھ
قسم  †از ائمه  یکچ یو به ھ ،امبریو به پ ،عبهکو به  ،به پدر و مادرش

ار است و قسمش از نظر کزھا قسم بخورد خطا ین چیبه ا یسکبخورد، اگر 
 .)٣(اعتبار ندارد یفقھ

را قرآن یز است زیم جایرکه قسم به قرآن کالبته قول معتبر آن است 
 اوست. یاز صفات گرام ،م خداوندالکالم خداوند است و ک

                                           
 .۲/۹۱ون أخبار الرضا ی، ع۴۸۲ـ  ۴۸۱علل الشرائع ص  -١
 .۴۶۶مکارم األخالق ص  -٢
 .۵۵۵ة ص یالنھا -٣
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قسم « .)١(»وال جيوز اليمني بغري اهللا«سد: ینو می ین طوسیالد عماد
 ».ستیز نیر خدا جایخوردن به غ

 طواف به دور قبر
چ یو به ھ ،ستاده آب ننوشیه فرمود: اکت است یروا ÷از امام صادق 

به  یضرررد و کن یچن یسکاگر  ،نکبول ن کآب پا و در ،نکطواف ن یقبر
ست را انجام دھد ین اعمال ناشایبار ا یک یسکد از خودش بداند، اگر یاو رس

  .)٢(ند و برگرددکه توبه که خدا بخواھد کنیمگر ا ،ندک می گر عادتید

باب ن عنوان: (یآورده است با ا یباب ،عةیوسائل الش ،تابشکدر  یحر عامل

باب « .)٣()بالقرب الطواف وعدم القبور  زيارة عند باملأثور  استحباب الدعاء

ارت قبر و عدم یدر ھنگام ز صامبر یوارده در سنت پ یمستحب بودن دعا
 ».طواف بر قبر

بابی « .)٤()باب عدم جواز الطواف بالقبورن عنوان (یآورده با ا یگریباب د
 »ز نبودن طواف بر قبرھایجای  درباره

 نه زدنیو به سر و صورت و س يسوگوار 
فرمودند:  ص یه فرمود: رسول گرامکت است یروا ÷از امام صادق 

ه مسلمان کنیا« .)٥(»حباط ألجرهإ  فخذه عند املصيبة مسلم يده ىلعـرضب ال«

 . »شود می عیوبد پاداشش ضاکبت و اندوه دستش را بر رانش بیدر ھنگام مص

                                           
 .۴۱۵لة ص یل الفضیلة إلی نیالوس -١
 .۱۰/۴۵۰عة ی، وسائل الش۲۸۳علل الشرائع ص  -٢
 .۲/۸۸۲عة یوسائل الش -٣
 .۱/۴۵۰عة یوسائل الش -٤
 .۲/۹۱۴عة ی، وسائل الش۳/۲۲۴ یفروع الکاف -٥
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 ÷ه فرمود: خدمت امام باقر کت است یق جابر بن عبدالله روایاز طر
ن یا یصبر بی نیفرمودند: بدتر »ست؟یچ یصبر یب«ردم ما الجزع؟ کعرض 
نه یبه س ،ی، به صورتت بزنینک، ناله یشکاد بی، فرینکه سر و صدا کاست 
رده ک کصبر را تر ،ندک ییه نوحه سراک یسک، یشکت را بیمو ،یوبکات ب

 ند و إنا لله و إناکه صبرک یسکش گرفته است و یرا در پ یاست و راه نادرست
ر یه به تقدکی به درست ،آورد یه راجعون بخواند و سپاس پروردگار را بجایإل

ن یه چنک یسکو  .شده و پاداش او در نزد خداوند محفوظ است یخدا راض
 یگرچه او ناراض ،ونددیپ می بوقوع ،باشد یند باز ھم آنچه قضا و قدر الھکن

 .)١(ندک می عین صورت خداوند اجر و پاداشش را ضایباشد، در ا
دانم  نمی هکز است یه فرمود: سه چکت است یروا ÷و از امام صادق 

بت بر یه ھنگام مصک یسکتر است:  به اعتبار جرم و گناه بزرگ یکدامک
 یمال تأسف امروز بعضکاست اما با  یصبر بی ه ازیناکه کوبد (ک می رانش

 .)٢(زنند) می نهیمردم به سر و س

 ها ارتگاهیمخلوط بودن زن و مرد در ز
و جمع شدن ارازل  ،در مزارھا ین مفاسد اخالقیتر از بزرگ ییکمتأسفانه  

ن یدر چن. عی استیار مشھور و طبیه بسکاوباش اعم از زن و مرد است 
شتر فضا را آلوده یچه بند ھرک می طان تالشیش ،با استفاده از فرصت ییجاھا

گر محل قول و ید یجاش از ھرین امروز مزارھا بیند و به اعتراف خود مسئولک
ا یھم به نام ازدواج مؤقت  یاله شرعکه کنیژه ایبو .قرار ارازل و اوباش است

ن مجاوران یھا ھم ارتگاهیز یه در بعضکنیغه وجود داشته باشد، و جالب ایص
 نند.ک می جلب یخودشان مشتر یل را به عھده دارند و براعابدنما نقش دالّ 

                                           
 .۲/۹۱۵عة ی، وسائل الش۲۲۳ـ  ۳/۲۲۲ یفروع کاف -١
 .۲/۶۷۸عة یوسائل الش -٢



 
 

 

 

 

 و پاسخ آن یچند پرسش احتمال

نند و به دالئل ک می مدرن امروز دفاعھای  ه از گنبد و بارگاهک ھا یبعض 
را ای  ر شدهکات ذیروا ،دانند می الله یبسو ییکنزدی  هلی! آنرا وسینامعلوم

نند از جمله ک می جور واجور یھا لیم تأویردکنقل  †ت یاھل ب ۀه از ائمک
 ه:کنیا

 ھستند. یور مستثنکات مذیاز روا †اء یقبور ائمه و انب اول:
امبران و یه پکر شده کور بارھا ذکات مذیه در رواکن است یپاسخ ا

و حد آن را چھار  ،ردندکردن قبورشان منع کصراحتًا از بلند  †امامان
 چگونه ،ن صراحتیپس با توجه به ا ،ن نمودندییوجب تع یکانگشت تا 

ن یه قبور اکاست، بل یامبران و امامان مستثنیقبور پ هکرد کتوان ادعا  می
 قرار گرفته است. یگران مورد نھیش از قبور دیبزرگواران ب

امبران و امامان و ساختن بنا برآن مصلحت یردن قبور پکدر بلند دوم: 
خواھد ماند و از  ین بزرگواران ھمواره باقیا یه قبرھاکنیاست و آن ا یبزرگ

 خواھد شد. یریمحو شدن و گم شدن آن جلوگ
تواند قطعا ینم یسکھرگز  .است یمعن بی ن بھانهیه اکن است یپاسخ ا

مثًال  ،شود می گنبد و بارگاه ساخته نشد نابود یقبر یه اگر بر روکد: یبگو
و  †ن و امام باقر و امام صادق ین العابدیامام حسن و امام ز یقبرھا

و دھھا سال است که گنبد و  اند بلند نشده یشتر از حد شرعیه بکنیبا ا ره،یغ
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رده کارت یه ھمواره مسلمانان آنھا را زک، بلح ھم ندارند، نه تنھا گم نشدهیضر
 نند.ک می شان دعایفرستند و برا می و به آنھا سالم

ه چون کنیو ا †ائمه  یھماھنگ بودن مردم بر ساخت قبرھا سوم:
 ز بودن آن است.یل جایند دلک یبا آن مخالفت نم یسک

ن بار یاول هکشود  می روشن †ات خود ائمه یه از رواکن است یپاسخ ا
ری یاز بلند ساختن قبور جلوگ †و ائمه  ص یتوسط خود رسول گرام

از کجا معلوم  ست، اوالً ین باره معتبر نین موضع مردم در ایشده است، بنابر
ت قاطع مردم مخالف یمزخرفات راضی باشند، اکثرن یمردم به ا هءکه ھم

ن کارھای خالف شرع و عقل ھستند و درصد کمی ھم که بر اثر کم یچن
آنان  ید دانست که خاموشیرسند با می ا بی سوادی موافق به نظریسوادی و 

گاھ چگونه  .ندک نمی ت آنانیشان است و ھرگز داللت بر رضا یبه علت ناآ
 ۀو ائم ص رسول اللهه کشوند  یراض یناپسندار کن است مردم به کمم

عموم  یه رأکتوان گفت:  می حد اقل ؟اند ردهک یاز آن نھ †ت یاھل ب
ست، و یح وجود دارد معتبر نیه در آن نص صرک یشرع هءمسئل یکمردم در 

ه کاست  †و اھل حل و عقد از جمله خود ائمه   اجماع علماء ،معتبرقول 
 ست.یاز آنان ثابت ن یزیح چیصر یجز نھ

ردن کری از ساختن و بلند یگدر جلو †ه از ائمه ک یاتیرواچھارم: 
 ه بوده است.یتق یقبور آمده از رو

ه یات را حمل بر تقین روایا دام از علماء کچی: ھاوالً ه کن است یپاسخ ا
 یت از امام برایات به عنوان وصین روایاز ا یه بعضکنیژه ایبو اند، ردهکن

ت یوص یزیست امام فرزندانش را به چین نکه ممکفرزندانش آمده است 
 ست.یه خودش به آن معتقد نک ندک

ن یمانع چن †ژه ائمه یت بویه شجاعت و صداقت اھل بکنیا دوم
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ز مانند ھمه حق پرستان و رھبران و یرا آنان نیز  است، یاحتمال باطل
توانستند امام  نمی خ از اظھار حق ھراسی نداشتند و گرنهیمصلحان تار
 ه باشد؟؟!!یتق یات جواز از رویه رواکم یدھیچرا احتمال نم یباشند، وانگھ

ح را یردن قبر و گنبد و ضرکه ساختن و بلند کوجود دارد  یاتیروا پنجم:
 ات مقدم است.یداند پس آن روا می زیجا

است و بر فرض اگر  یبًا مساویات منع و جواز تقریه رواکن است یپاسخ ا
 یارکه کندارد، چون دروغ گفتن  یشتر ھم باشد اعتباریات جواز بیوار

ھم  آن ،المـجز ضربه زدن به اس یارکخ یو دروغ پردازان در طول تار ،ندارد
ل بر درست بودن یات ھرگز دلیشتر بودن روایپس ب ، اند ن نداشتهیانال دکاز 

و با روح  ص یات رسول گرامیبا روا یات نھیه رواکنیا سومست. یآن ن
 یچگونه سازگاریاما خرافات ھ ،دارد یھماھنگ یعت محمدیم و شریرکقرآن 

 ،حیضر ساختن گنبد و بارگاه و یه از نظر عقلکنیا چھارمن ندارد. یبا د
ف ین حنیآوردن به د یم انسان است، چون ھدف از رویمخالف فطرت سل

 روی آوردن ر الله،یاز ھر توجھی به غ یگردان یاعراض و رو ÷م یابراھ
ن سازگار ید هءح با فلسفیالله است، پس وجود گنبد و بارگاه و ضر یبسو

بندگان  یبه سو یقیه توجه انسان را از خالق و معبود حقکرا یست، زین
انجام د یامبر و قرآن بایه پک ی استارک بر خالف یعنیگرداند،  می عاجز بر

 �يَّاكَ  ُبدُ َ�عۡ  إِيَّاكَ ﴿ خداوند نھا بهاگردان توّجه انسدھند. و آن عبارتست از: بر
 کمکو تنھا از تو  ،میپرست می راو ا تنھا تیخدا«. ]٥[الفاتحة:  ﴾٥ َتعِ�ُ �َسۡ 

 .»میخواھ یم
ن بود که یر قدرتھا ھمیھم به سرمداران روم و فارس و سا شام صحابه یپ

م و به پرستش یم تا بندگان را از پرستش بندگان نجات بخشیا ما آمده
 م.یت کنیپروردگارشان ھدا



 †زیارت از دیدگاه أئمه           ٣٢

 

 .)١(»عبادة رب العباد لنخرج العباد من عبادة العباد إىل«
ه از ساختن قبرھا و گنبدھا و بارگاھھا و ک یه مفاسدکنیا تر ته مھمکو ن

ن به نفع اسالم و کن امایه وجود اکرساند  می شود خود می دایحھا پیضر
ند، باعث ک می را سستمان یا ند، ک می فیست و اعتقاد را تضعین نیمسلم

نصرت  دھد،  می را رشد یمفاسد اخالق گردد،  می و خرافات کد آمدن شریپد
زند،  می ت اسالم لطمهیثیاندازد، به آبرو و ح می ریو رحمت خداوند را به تأخ

ر مسلمانان را از یغ ،ندک می ن را به ضعف مبدلیمسلم ییقوت و توانا
وجود ی  جهیه در نتک یگریمفاسد دو صدھا  ند، ک می رش اسالم منصرفیپذ

 د.یآ می بوجود یاسالمی  هشمار در جامع بی یھا حیگنبدھا و بارگارھا، و ضر

جلب  فاسد مقدم عىلـدرء امل«: ی هه قاعدکم ینکد عرض یان بایدر پا

پس اگر ». از مفاسد بر جلب مصالح مقدم است یریگجلو« »مصالحـال
شان در  استدالل ھم داشته باشند استداللح یمدافعان گنبد و بارگاه و ضر

ن یم) مفاسدی که از وجود ایثی که ذکر کردیبرابر(عالوه از نصوص و احاد
 ه است.یپا بی د سست ویآ می دین پدکاما

 ،د و اسالم خالصیما را از وجود تمام موانع توح یاسالمی  ها! جامعیخدا
بسا مانع وحدت امت  ه چهک ییھا و زنگارھا دورتکمان را از تمام یو دلھا
 ن.یو توانا بگردان آم یامت قو یکو ما را  ،گردان کده پایگرد یاسالم

                                           
 .یق عبدالله الترکیھجر، تحق چاپ دار، ۹/۶۲۱ر یة البن کثیة والنھایالبدا -١
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