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 ٤

  ٤  إلزيارت از ديدگاه أئمه

  
  
   مترجمسخن

  

 عزيز مستحرض است هدف از آفرينش ه مهچنانكه خوانند
 , مهتاب, خورشيد,ستاره, زمني, اين جهان پهناور اعم از آسامن

 , انسان, ميوه, درخت, گياه, خاک, آب, باد,هنا, ابركهكشا
 هبشت و دوزخ مهه اين است كه پروردگار , شياطني, جن,فرشته

 . مورد ستايش و پرستش قرار گريدىبزرگ كائنات به يكتاي
 نياز است ى بىذات متعال او با اينكه از هر گونه مدح و ثناي

و انسان را مكلف مهه را برای آزمايش در خدمت انسان قرار داده 
به پرستش كرده است, بنابراين آنچه در اين جهان از ما خواسته 
شده فقط پرستش ذات اهللا متعال نيست بلكه يكتا پرستی آن 

 رسور ًخصوصا پيامربان  يگانه معبود كائنات است, لذا مهه
 مهواره تالش كرده اند مردم را ,ص ى رسول گرام,جهان هستی

 متوجه كنند, بنابراين خداباز دارند و بسوی از توجه به غري اهللا 



 

 ٥

  ٥  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 صعجيب نيست كه خداوند خطاب به شخص رسول اهللا 
⎦÷ ®: بفرمايد È⌡ s9 |M ø. u õ° r& £⎯ sÜ t6 ós u‹ s9 y7 è= uΗ xå £⎯ tΡθ ä3 tG s9 uρ z⎯ ÏΒ z⎯ƒÎ Å£≈ sƒø: $# 〈IQHN 

 عمل تو بر باد ًای پيامرب اگر تو هم رشک بياوری قطعا«
 . »كاران خواهی بودخواهد رفت و در آخرت از زيان

 هم مهواره سعی داشته اند از متام مظاهر صلذا رسول اهللا 
رشک جلوگريی بعمل آورند, و يكی از بزرگرتين مظاهر رشک 

 صاحلان ,افراط در اظهار حمبت نسبت به قبور پيامربان و اولياء
است, البته هر قربی ممكن است مورد حمبت و توجه افراد ناآگاه 

 علت اين است كه چون احساس حمبت و ارادت قرار گريد, اما
 تر  آنان قوءه لذا احتامل خطرهم دربار,نسبت به اينها بيشرت است

 ,گنبد و بارگاه و رضيح منع ساخت ءهچون انگيز. می باشد
  چنني احتامىللذا , نكرده رشك است از خرافات و خداجلوگري

 كه مردم اده ابه دليل تقدس مقام و منزلت ايشان و حمبت فوق الع
 . بيشرت است خيىل,نسبت به اينها دارند

گريد به ى  مورد توجه مردم قرار نم خيىلًال قرب افراد عادواص
ام و امامزاده مورد توجه قرار  كه قرب يك پيامرب و اماندازه ا

                                                 
 .٦٥  آيهزمرسوره ) ١(
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  ٦  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 حمل رفت و آمد  كه قرب يا مزارىهرجاي ين امروز درا بنابر,گريدمي
 گريد يا منسوب به پيامربسفانه جاهل قرار ميِادمتندان متأمردم و ار

 . و يا به شخص صالح و نيكو كاراست يا به امام و امامزاده ا
 ص سنت رسول گرامی ,قابل تذكر است كه زيارت قبور

@II×nîèã :است, ايشان فرمودند oäØ@üc@ ‰ìjÔÛa@ ñ‰bí‹@ åÇ@ á

ˆm@bèãhÏ@bçë‰ëŒÏ×ñŠŁa@ŠHH
IQHN@ 

 اكنون می گويم هنى كرده بودمور من شام را از زيارت قب«
 .»قربها را زيارت كنيد زيرا كه انسان را به ياد آخرت می اندازد

كه هر الزم است پس زيارت قربها يک سنت نبوی است 
انسان بويژه مؤمنان گاهی به قربستان رس بزنند و زندگی پس از 

 . نند كنند تا اينكه از خدا و آخرت غافل ناماد بياورندبه يمرگشان را 
شده  دارد كه در سنت صحيح ثبت ىآداباما زيارت قبور 

IIîÜÇ@âýÛaØ@áاست, اول اينكه دعای زيارت قبور را بخواند, 

æg@ bãgë@ L´àÜ½aë@ ´äßû½a@ åß@ ‰bí†Ûa@ Ýçc@i@ a@ õb‘Ø@á

Û@ë@bäÛ@a@Þdc@æìÔyüØòîÏbÈÛa@áHH
IRHN@@ @

                                                 
 . أحمدترمذي، ابن ماجه، )١(
 .سلمم) ٢(
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  ٧  إلزيارت از ديدگاه أئمه

بقت گرفتيد سالم بر شام باد ای مؤمنان آرميده, شام از ما س«
 .»ما هم إنشاءاهللا بزودی به شام ملحق خواهيم شد

از ديگر آداب زيارت قبور اين است كه روی قرب ننشيند, 
قرب را لگدمال نكند, در قربستان نامز نخواند, از خداوند غافل 

 .نشود, از مردگان كمک و نياز نخواهد و غريه
 ؛نوح در زمان با بررسى تاريخ رشك در قرآن مى بينيم كه 

خداوند جهان را با طوفان از هرگونه كفر و رشك و خرافات پاك 
 ارادمتندان جاهل به ءه ظهور جمدد رشك بوسيلاما ,كرد

 صالح و حمبوب و حمرتم صورت گرفت و شيطان از شخصيتها
 آنان جلب نام پاك آنان سوء استفاده كرد و توجه مردم را به سو

 بيش از  مطرح بود و نه چيزنمود و در ابتدا فقط حمبت و ارادت
 اينكه اين افراد صالح اين, كم كم چنني وانمود كرد كه برا

 بسازيم تا با ديدن ىفراموش نشوند هبرت است برايشان جمسمه هاي
 مهني جهل مفرط بود كه كم كم ,اين جمسمه ها به ياد آنان بيفتيم

دن ِ پرستش و كمك خواستن و شفيع و وسيله قرار داراه را برا
 . مهوار كرد,آنان



 

 ٨

  ٨  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 در طول تاريخ هرگاه شيطان اين يک واقعيت است كه
اش برسد, از نام مقدس بزرگان استفاده  خواسته به مقصود اصىل

 يا , نداشتند كه تقصري؛ و عزير ؛ى  عيس.كرده است
آن ها  هبانه , پرستان و عزير پرستان كه دشمن آهنا نبودندىعيس

هالک ط و تفريط مهواره انسان را اما افرا. دوستي و حمبت بود
 مؤمن و بسيار خملص و انساهنا, بيش از حد ى, دوستمی كند

 كه ى در هر عرص و زمانمی كشد و هالكت ءهارادمتند را به ورط
 , مردمىبينيد بزرگرتين سبب گمراهى شام مالحظه كنيد م

 .ند مورد احرتام آنان بوده اها شخصيت
مهني مگر   و حمبت, ى دوستءهان بلكه به هبىنه از راه دشمن

 آنان عبارت از ءه كه مرشكني مكه داشتند چه بود? مهىبتهاي
 كه متام جامعه نسبت ند بود افراد صالح و نيكو كارجمسمه ها

ما اينها را :  گفتندى لذا مرشكني نم,به آنان حمبت و ارادت داشتند
 مهني ,تند دانسى به خدا مى نزديكءه پرستيم بلكه آهنا را وسيلىم

 قادر و توانا  نعوذ باهللا خدا. كه متأسفانه امروز ما داريمىمنطق
 ندارد ىيم كه هيچ قدرتكن ى تشبيه مىرا به انسان عاجز و ناتوان

 رسيدن به يك رئيس مجهور از  برايم مهچنانكه شخىصي گوىم



 

 ٩

  ٩  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 ما هم كه گنهكار و روسياه ,گريدى كمك مافراد نزديك به او 
 رسيدن به خدا  نداريم برادا آبرو و اعتبارهستيم و پيش خ

در نزد ينها افراد حمبوب  چون ا ;بايد از دوستانش كمك بخواهيم
چه منطق ! توانند مشكل ما را به خدا بگويندي خدا هستند و م

  خملوقمگر خدا نعوذ باهللا مثل رئيس مجهور يا هر! جاهالنه ا
ر پنهان و خداوند عامل الغيب است ه ?! عاجز استديگر

داوند خ.  داند, و از رگ گردن به ما نزديك تر استىآشكار را م
⎯ß@® :ميفرمايد øt wΥ uρ@Ü> tø% r&@Ïµ ø‹s9Î)@ô⎯ÏΒ@È≅ ö7ym@Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9$#@〈IQHN 

 .»نزديكرتيم) انسان(و ما از رگ گردن به او« 
®@þ’ÎΤθ ãã÷Š $#@ó=Éf tG ó™ r&@ö/ä3 s9@〈IRHN@ @

 .»كنماجابت تا خواسته  شام را مرا بخوانيد «
 : بنديم كهعهد مي ما در هر ركعت نامز با خدا 

®@x‚$ −ƒ Î)@ß‰ç7÷è tΡ@y‚$ −ƒ Î) uρ@Ú⎥⎫Ïè tG ó¡ nΣ@〈ISHN@ @

 .» خواهيمىم  پرستيم و تنها از تو كمكىخدايا تنها ترا م«

                                                 
 .١٦  آيهسوره ق) ١(
 .٦٠سوره غافر آيه ) ٢(
 .٥سوره الفاتحه آيه ) ٣(



 

 ١٠

  ١٠  إلزيارت از ديدگاه أئمه

پرستيم و غري او را پرستش ى  مى به يكتايراما چگونه خدا 
 او  ما چگونه فقط از او كمك ميخواهيم و از غري,كنيم ىنم

توانيم مشكالت خود را خودمان با او  ى كه نم,طلبيم ىكمك نم
 چه وقت ! دامن ما را گرفته استدر ميان بگذاريم, عجب جهىل

چه  ?خواهيم بفهميم  ميچه وقت ?خواهيم بيدار شويم ىم
چه  تا ? نجات بيابيمخواهيم از اين ذلت و خوار  ميوقت
رصت خدا خواهيم مهچنان مانع نزول رمحت و ن  ميوقت
 ى دين خدا كه شوخ, نداردى خداوند كه با ما شوخ!?باشيم

 مرگ و حساب و , هبشت و دوزخ كه افسانه نيست,پذير نيست
 .خيال نيستّتوهم و كتاب كه 

 و ىقرآن را كتاب آسامنها ايامن داريم,   اينه اگر ما به مه
 خداوند را يگانه معبود و كارساز و ودانيم,  ى مىدستور زندگ

ود را از چنگ اين خرافات ـرا خـدانيم پس چ ىكل گشا ممش
 و صحابه اخيار و ص چرا آنگونه كه رسول اهللا ?رهانيم نمي

 ? خدا را نمي پرستيم,پرستيدند خدا را مي ناهل بيت اطهارش 
 ىآيات و نصوص و دالئل يك,  استىكتاب يك,  استىدين يك
يم ردارشويم دست از اين خرافات بى رض نم پس چرا حا,است



 

 ١١

  ١١  إلزيارت از ديدگاه أئمه

مانند صحابه و اهل بيت به ريسامن خدا چنگ بزنيم و دين را و 
يم اسالم را از اين ي پس بيا!كه آنان فهميده اند بفهميم مهچنان
 را كه بر دامن پاك آن ى ننگ نجات بخشيم و لكه هاىبدنام

اسالم را به وماليده ايم شستشو دهيم تا دشمنان هبانه پيدا نكنند 
 بيايد و ى شام تصور كنيد يك دانشمند غرب.گريندن سخرمتباد 

فالن رضيح و بارگاه و مزار فالن امام و امامزاده را ببيند, يا 
 ى را مشاهده كند چه حالت عزادار ه تكان دهندصحنه ها

 از ما نشسته باشد و ىبه او دست خواهد داد, فرض كنيد كنار يك
 كند چه تصورراز و نياز ما را با فالن امام و امامزاده گوش 

 ما را از فالن امام و  فرض كنيد خواسته ها,خواهد داشت
يم و ي پس بيا? از اسالم خواهد داشتىبزرگ بشنود چه برداشت

اسالم را آنچنانكه هست بشناسيم و خرافات را از دامن پاك آن 
 .پريوز باشيد.        شاء اهللا  إن.بزدائيم

 
 
 

  



 

 ١٢

  ١٢  إلزيارت از ديدگاه أئمه
  پيشگفتار

µ¾bÈÛa@lŠ@‡à¨a@Lëë@‡à«@óÜÇ@âýÛaë@ñý—Ûa@µjîİÛa@éÛe
ë@µjvnä¾a@éibz–c@ë@åí‹çbİÛa‡ÈiZ@ @

سالم  إلخدمت مهه دوستداران و پريوان صادق اهل بيت 
 . داريمىفراوان تقديم م

 روايات زياد إلاز امامان اهل بيت چنانكه می دانيد مه
دروغ از زبان آنان بافته  هم به  صحيح و بعىضنقل شده كه بعىض

 . ستشده ا
 كه ارتباط مستقيم با علمكرد هر  از مهمرتين مسائىلىيك

بح و شام به آن حمتاج است دعا هر صو  او دارد ءهمسلامن و عقيد
  خداوند سبحان را در هر مشكل و نيازىيعند, باش مي

 به زيارت آنان رفتن ىيعن(,  كردنىخواندن, و به مردگان نيكوي
لذا بر , ) صدقه دادن و غريهو برايشان دعا نمودن و از طرف آنان

زمينه از كتب معتمد و در اين  إل را از ائمه ىآن شدم كه مطالب
 كه با قرآن كريم و سريت ى روايات, كنم مجع آورمعترب حديث

 كردم ى سعنباشد,ها  و خمالف آن  باشد داشتهى مهاهنگائمهپاك 
 عزيزان ى و خستگ خاطر خمترص و كوتاه باشد تا باعث ماللخيىل

 بينيم كه ى كنيم مىنگردد, اگر واقعيت زيارت قبور را بررس



 

 ١٣

  ١٣  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 ا  يا افراط و يا تفريط, عده, نيستمتأسفانه از دو حال خاىل
 است و انسان صور كه سنت پيامرب ـ به زيارت قبى رغبتًاصال

و دارند  اندازد نى قرب و هول آخرت مى و تاريكىرا به ياد سخت
  كنند كه چه بسا منجر به ىط م غلو و افرا ديگر به قدرا عده

 . گرددىرشك و گناه كبريه مـ نعوذ باهللا ـ 
كه داللت  إلاز روايات اهل بيت را   اينك جمموعه اپس

 و جشن گرفتن بر گرد آنان دارد , از ساختن قبورىرصيح بر هن
 داريم به اميد آنكه مورد قبول خداوند ىخدمت شام تقديم م

و باشد كه اين . ان عزيز قرار گريدمتعال و مورد پسند شام رسور
 خري و  پژمرده ما را شاداب گردانيده و مهه را بسومواعظ دهلا

 .آمني.  هدايت كندسعادت و رستگار
 

   از مسجد قرار دادن قبرينه
 سه موضوع استنباط , كه در اين زمينه آمدهىرواياتاز عموما 

 .وده استب إل  ائمه ىاين سه حمور مهواره مورد هن, و  شودىم
 . سجده بر آني يعن, نامز خواندن بر قرب:اول
 اينكه قرب را قبله قرار داده و به سوي آن سجده و دعا :دوم

 .ندكن



 

 ١٤

  ١٤  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 .در آنخواندن قرب و نامز رو  ساختن مسجد بر :سوم
:  روايت است كه؛ از امام جعفر صادق :حديث اول

IIüë@òÜjÓ@ðÓ@ aëˆ‚nmü@a†vß@LŞæhÏîÛa@åÈÛ@a@@sîy@…ìè
bîjãc@‰ìjÓ@aëˆ¥a†ubß@áèöHH

IQHN @ @

قرب مرا قبله و مسجد قرار ندهيد زيرا خداوند هيود را به علت «
 . »يامربانشان را مسجد قرار دادند لعنت كردپ اينكه آنان قربها
 از زراره روايت است كه خدمت امام حممد باقر :حديث دوم

 در اىل خ عرض كردم راجع به نامز خواندن در جاهها؛
 نامز بخوان  خاىلدر جاها: قربستان چه ميفرماييد? فرمود

  جلو نامزت قربى يعنى, را قبله قرار ندهكه قربى برشط
:  كرده و فرموده اندى از اين كار هنصنباشد, زيرا رسول خدا 

IIÓ@ aëˆ‚nm@üðŞæhÏ@ La†vß@üë@òÜjÓ@@åíˆÛa@åÈÛ@µbÈm@a@
bß@áèöbîjãc@‰ìjÓ@aëˆ¥a†uHH

IRHN  
 ىقرب مرا قبله و مسجد قرار ندهيد كه خداوند متعال كسان«

اند لعنت كرده   پيامربانشان را مسجد قرار دادهكه قربها
  .»است

                                                 
 .٢/٨٨٧  وسائل الشيعة،١/١٢٨ من ال يحضره الفقيه )١(
 .٣٥٨ علل الشرائع ص )٢(



 

 ١٥

  ١٥  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 : گفت ابن مهران روايت است كهة از سامع:حديث سوم
درباره زيارت قبور و ساختن مسجد بر آن از امام جعفر صادق 

 اما در , نداردبور اشكاىلزيارت ق:  پرسيدم ايشان فرمود؛
  IQHNكنار قرب مسجد ساخته نشود

 روايت است كه ؛از امام جعفر صادق  :چهارمحديث 
ِگل, آب, محام, : ه جا نامز خواندن جايز نيستر دد«:فرمود

 سيل, شوره  مورچه, اصطبل شرت, جمراءه, راه, خانقبرستان
  IRHN»زار, برف

هرگز جايز : سد مي نوي,صدوق بعد از ذكر اين روايت
 در ىنامز در صورت. قبله يا مسجد قرار داده شودقرب نيست كه 

 قربستان جايز است كه قرب در طرف قبله قرار نگريد  خاىلجاها
پنج (ار و قرب از هر طرف ده گز زمستحب اين است كه بني نامزگ

 . فاصله باشد) مرت
از عامر ساباطي روايت است كه از امام صادق  :پنجمحديث 

خواند چه  ى كه در قربستان نامز مى كسه  دربارم پرسيد؛
@Iüg: فرماييد? فرمود مي ÙÛ‡@ ‹ì¯@ ü@´ië@ éäîi@ ÝÈ¯@ æc@

                                                 
 .٢/٨٨٧، وسائل الشيعة ٨٢١، من ال يحضره الفقه ٣/٢٢٨ فروع الكافي )١(
 .١/١٧١الفقيه ، من ال يحضره ٣/٣٩٠فروع الكافي  )٢(



 

 ١٦

  ١٦  إلزيارت از ديدگاه أئمه

Ü•@a‡g@‰ìjÔÛaói@åß@Ê‰‡c@ñŠ’Ç@@åß@Ê‰‡c@ñŠ’Çë@Léí†í@´
ë@ LéÐÜ@ ñŠ’Çc@áq@ Lê‰bí@åÇ@Ê‰‡c@ ñŠ’Çë@ Léäî¹@åÇ@Ê‰‡

õb‘@æg@ïÜ–íH
IQHN  

 نامز خواندن از هر طرف ده جايز نيست مگر اينكه هنگام«
   ده گز جلو,,بني او و قرب فاصله وجود داشه باشد)  مرتپنج(گز 

ده گز عقب, ده گز سمت راست و ده گز سمت چپ, آنگاه اگر 
 .»خواست مي تواند نامز بخواند

 مطر ح شود كه اين روايت با روايت ىممكن است پرسش
II@ü: كه فرمود نقل شده تناقض دارد ؛ كه از امام رضا ديگر

òÜjÓ@ÔÛa@ˆ‚nŽí@@bß@ÔÛa@µg@ñý–Ûbi@diHH
IRHN  

 ندارد كه در قربستان نامز اگر قرب را قبله قرار ندهد اشكاىل«
 .»بخواند

وجه مجع بني دو روايت اين است : دهد  چنني پاسخ ميىطوس
 وجود ى است كه بني او و قربستان مانعىكه حكم جواز در صورت

 قرار داشته باشد و اما اگر ديوار يا مانع  ديوارًثال م,داشته باشد
  ISHNداز هر طرف ده گز فاصله داشته باش نباشد بايد ديگر

                                                 
 .١/٣٩٧، االستبصار ٣/٣٩٠ فروع الكافي )١(
 . وغيره١/٣٩٧ استبصار )٢(
 .١/٣٩٧ استبصار )٣(



 

 ١٧

  ١٧  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 و ترغيب به  قبريبناء بر رو از ساختن ينه
  خراب كردن آن

@IÜÇ@ÝÈu@bàÜ×ó@åß@ÔÛa: فرمايد  مي؛ امام صادق −١
oî½a@óÜÇ@ÝÔq@ìèÏ@ÔÛa@laŠm@ËHN  

 قرب  كه غري از خاك خود قرب بر رويزهر چ«: يعني
  IQHN»كند مي ىگذاشته و يا رخيته شود بر مرده سنگين

 ص رسول اهللا روايت است كه ؛ از امام صادق −٢
IIéäß@xŠ±@@laŠm@ÔÛa@óÜÇ@…aŒŽí@éãc@óèãHH: فرموده اند

IRHN@ 
 بريون آورده شده قرب كه از خود ى فرمودند جز خاكىهن«

 .»آن رخيته شود بر خاك ديگر
I@übrß@Ýrß@ëc@LaÓ@…†u@åß:  فرمودند؛ امرياملؤمنني  ـ٣

âý⁄a@åß@xŠ@†ÔÏH
ISHN  

دون ً بسازد يقينا و بیكند يا متثالی  را باز سازی كه قربیكس«
 .» از اسالم خارج شده استشک
 ؛ روايت است كه امرياملؤمنني ؛ از امام صادق  ـ٤

                                                 
 .١/١٣٥ من ال يحضره الفقيه )١(
 .٢/٨٦٤ة ع، وسائل الشي٣/٢٠٢ فروع الكافي )٢(
 .٢/٨٦٨، وسائل الشيعة ١/١٣٥ من ال يحضره الفقيه )٣(



 

 ١٨

  ١٨  إلزيارت از ديدگاه أئمه

ÞbÔÏ@òäí†½a@µg@@Zü@@ñ‰ì•@Ê†mصII@a@Þì‰@óärÈi: فرمود
ügüg@aÓ@üë@Lbèmìª@üg@bjÜ×@üë@Léníì@énÜnÓ@HH

IQHN@ 
را  ىكسر عه:  مرا به مدينه فرستاد و فرمودصرسول خدا «

ديد نابود كن, و هر قرب را ديد مهوارش كن, و هر سگى را 
 .»ديد بكش

املؤمنني امري:  روايت است كه گفت؛از امام صادق  ـ ٥
@IIrÈi:  فرمود؛ a@ Þì‰@ص¿@@Š×ë@ ‰ìjÔÛa@ â†ç@

‰ì–ÛaHH
IRHN@ 

 مرا فرستادند تا اينكه قربها را مهوار كنم و صرسول اهللا «
 . »بتها را بشكنم

 كاظم ىبن جعفر روايت است كه از امام موساز عيل  ـ ٦
@IIü:  آيا ساختن قرب و نشستن بر آن جايز است? فرمود:پرسيدم
|Ü–íüë@éîÜÇ@õbäjÛa@@üë@ìÜ¦a@üë@é–î–£@éäîîİmHH

ISHN@@ @
 آن  و گل كردن كردنچساختن قرب و نشستن بر آن و گ«

 .»جايز نيست
                                                 

 .٣/٦٢، ٢/٨٦٩ وسائل الشيعة )١(
 .٢/٨٧٠سائل الشيعة  و)٢(
 .٢/٨٦٩، وسائل الشيعة ١/٢١٧ االستبصار )٣(



 

 ١٩

  ١٩  إلزيارت از ديدگاه أئمه

II@óèã: ت است كه گفتـ رواي؛ادق ـاز امام ص ـ ٧
@a@Þì‰ص@éîÜÇ@óäjŽí@ëc@éîÜÇ@†ÈÔŽí@ëc@Ó@óÜÇ@óÜ–Ží@æc@
éîÜÇ@dØnŽí@ëcHH

IQHN@ @

 , و نشستن بر آن,قربرو خواندن بر  از نامز ص رسول اهللا«
 .»منع فرمودندرا  و تكيه زدن به آن ,آنرو بر بنا و ساختن 

½II@œjÓ@b: فرمود ميه  روايت است ك؛از امام صادق  ـ ٨
@´äßû½a@ßc[@a‡g@y@æaŠe@æýu‰ë@´§aë@å§a@éuŠc@

óny@òibČj¦a@ aëˆc@áq@áèãb¹c@åÇ@bçì×Šm@òÏìØÛa@åß@ aìuŠ@
ŠÌÛa@ïÛg@éi@aëŠßČðaìÏŠ–ãbÏ@êÓ@aëìë@êìäÏ†Ï@HH

IRHN@ 
 فوت نمود حسن و حسني و ؛ كه امرياملؤمنني ىهنگام«

دو نفر ديگر ايشان را محل كردند تا اينكه از كوفه بريون 
زمني مهوار  و آنگاه ايشان را دفن كردند و قربش را با....رفتند

 .»نمودند و رفتند
در دفن كردن مرده :  نويسدىمشيخ طائفه ابوجعفر طويس 

 و ,كردن قربچ گ: نويسد مي مهچنني. جايز نيست هيچ مسجد
                                                 

 .٨٩٥، و ٢/٧٦٩، وسائل الشيعة ١/٤٨٢ االستبصار )١(
 ـ كتاب الحجة ـ باب مولد أمير المؤمنين صلوات ١/٤٥٨ أصول الكافي )٢(

 .١١اهللا عليه رقم 



 

 ٢٠

  ٢٠  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 آن  و بازساز, و قيام كردن دركنار قربدر سايه قرار دادن قرب,
, البته اگر در هنگام دفن.  مكروه است,بعد از خراب شدنش

  IQHN نداردقرب مرتب شود اشكاىلخاک 
نوزده چيز مكروه : ويسدو عامدالدين بن عيل طويس مي ن

و جماورت  سايه قرار دادن قرب, و ,گچ كردن قرب: است از مجله
 IRHN و بازسازي آن بعد از خراب شدنش,قرب

 از ص روايت است كه رسول اهللا ؛از امام صادق  ـ ٩
باز ساز  يا , يا نشسته شود,اينكه بر قرب ايشان نامز خوانده شود

 ISHN منع فرموده اندشود,
 

   قبرساختن بلند
 آيد اين ىبر مآنچه از خالل روايات وارده در كتب تشيع 

 كه , شودىاست كه قرب فقط از چهار انگشت تا يك وجب بلند م
 . و از يك وجب بيشرت جايز نيست,از چهار انگشت كمرت

  كه در بعىضروشن است كه اگر بلند ساختن قرب طور
                                                 

 .٤٤ النهاية ص )١(
 .ب نجفخانه اآلداپ چا٦٢الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص  )٢(
 .٣/٤٥٤ وسائل الشيعة )٣(



 

 ٢١

  ٢١  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 مان از بلند نبود كه اما نياز,بودجوامع رايج است درست 
 مشخص كنند, ما در  آن مقدار يا برا,كردن آن منع كنند

 : گزينيمىاينجا چند روايت بر م
رسول :  روايت است كه گفت؛از امام باقر  :روايت اول

@IIÜÇ:  فرمودند؛ به امري املؤمنني ص ىگرام bíï¿@óäÏ…a@ L@
Ó@ÉÏ‰aë@æbØ½a@ aˆçð@éîÜÇ@ Č”‰ë@ LÉib•c@Éi‰c@‰þa@åß@

b½aõHHIQHN@@ @
 و قربم را چهار انگشت از , عيل مرا در اينجا دفن كنا«

 .» آنگاه بر آن آب بپاش,زمني بلند كن
از امام جعفر صادق روايت است كه ايشان از  :روايت دوم

@‰a‘@ÉÏ@ص@IIŞæc@a@Þì‰@Ó: پدرش امام باقر نقل ميكند
Şæcë@L‰þa@åßäÛa@@ص‰ìjÔÛa@Č”Ši@Šßc@HH

IRHN@ @

مرب پيا و , يك وجب از زمني بلند شدصرب رسول اهللا ق«
 .» از دفن مرده بر قرب آب پاشيده شودپس دستور دادند كه ص

 از  و پدرشاز امام صادق و ايشان از پدرش :روايت سوم
 يك ص كند كه قرب پيامرب ىروايت م إلامري املؤمنني عيل 

                                                 
 .٢/٨٥٦، وسائل الشيعة ١/٤٥٠ أصول الكافي )١(
 .٣٠٧، علل الشرائع ص ٢/٨٥٧ وسائل الشيعة )٢(



 

 ٢٢

  ٢٢  إلزيارت از ديدگاه أئمه

د, و وجب و چهار انگشت از زمني بلند شد و برآن آب پاشيده ش
IIõb½a@ÔÛa@óÜÇ@Č”Ší@æc@òäÛaëHH: فرمود

IQHN@@ @

 .»سنت اين است كه بر قرب آب پاشيده شود«
  : روايت است كه فرمود؛از امام صادق  :روايت چهارم

IIŞægic@ïÛ@ÞbÓ@ïé™Šß@¿@âìí@pa‡@@ZÜČÌÏ@şoß@bãc@a‡gÐ×ë@@
õb½bi@éČ‘‰ë@Éib•c@Éi‰c@ðÓ@ÉÏ‰aëHH

IRHN@ 
هرگاه :  به من فرمود پدرم مريض بود روز كهىهنگام« 

 بلند  از زمني ُمردم مرا بشوييد و كفن كنيد قربم را چهار ا نگشت
 .» بپاش  آب بر آن  و آنگاه  كن

@IIŞægic@ïãŠßc@ï@æc:  فرمود؛امام صادق  :روايت پنجم
Şæc@ Š×‡ë@ LpbuŠÐß@Éib•c@Éi‰c@‰þa@åÇ@ÔÛa@ÉÏ‰c@”‰@

b½bi@ÔÛaåy@õHH
ISHN@  

پدرم به من دستور داده است كه قربش را چهار انگشت «
 و فرمود كه آب پاشيدن بر قرب ,جدا از يكديگر از زمني بلند كنم

 . »خوب است
                                                 

 .٢/٨٥٨ وسائل الشيعة )١(
 .٢/٨٥٧، وسائل الشيعة ٣/٢٠٠ فروع كافي )٢(
 .٢/٨٥٧، وسائل الشيعة ٣/١٤٠ فروع كافي )٣(



 

 ٢٣

  ٢٣  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 روايت است كه ؛مهچنني از امام صادق  :روايت ششم
@IIŞægic@ïãŠßc@ï@Éib•c@Éi‰c@‰þa@åÇ@ÔÛa@ÉÏ‰c@æc: فرمود

Şæc@ Š×‡ë@ LpbuŠÐßbi@ ÔÛa@ ”‰@ÞbÓ@ Låy@ õb½@ Z@a‡g@ d™ìm
ÔÛa@oî½a@oÜ…cHH

IQHN@ 
پدرم به من دستور داد كه ارتفاع قرب ايشان را از زمني چهار «

كه پاشيدن آب بر قرب خوب است :  باز قرار دهم و فرمودندِانگشت
 .» وضو بگريىپس از اينكه جنازه را داخل قرب گذاشت: و فرمود

از :  است كه گفتاز حممد بن مسلم روايت :روايت هفتم
 : ميت پرسيدم فرمودءهدر بار) باقر يا صادق( از دو امام ىيك

IIüg@‰þbi@ ÔÛa@ ÖŒÜmë@´ÜuŠÛa@ ÝjÓ@ åß@ áÜm@Éi‰c@ ‰†Ó@
pbuŠÐß@Éib•c@ZêÓ@ÉÏŠmë@ÉiŠmHH

IRHN@ 
ر مقدااز طرف پاها بگري و آنرا داخل قرب بگذار, و جز «

 .» كن مهوار  زمني  با   ر ا قرب ,  باز نگشتاچهار 
 ؛از طريق حممد بن مسلم از امام باقر  :روايت هشتم

@II@émŠÐy: روايت است كه گفت Ý†í@ ´y@ oîàÜÛ@ ïÇ†í
Éib•c@Éi‰c@‰þa@ÖìÏ@ÔÛa@ÉÏŠíëHH

ISHN@ @

                                                 
 . ٢/٨٥٧وسائل الشيعة  )١(
 .٢/٨٥، وسائل الشيعة ٣/١٩٥ كافي  فروع)٢(
 .٢/٨٥٦، وسائل الشيعة ٣/٢٠١ فروع الكافي )٣(



 

 ٢٤

  ٢٤  إلزيارت از ديدگاه أئمه

چهار انگشت از زمني  ه به انداز ميت دعا شود و قرب برا«
 . »بلند شود

:  روايت است كه فرمود؛از امام صادق  :روايت هنم
II¿@éÈß@Ý†í@æc@kzní@åß@êÓ@ÉÏŠíë@Lòj‰@ñ†íŠu@êÓ@

@óÜ±ë@ õb½a@ éîÜÇ@|šäíë@ Lòßìàšß@ Éib•c@ Éi‰c@ ‰†Ó@‰þa
éäÇHH

IQHN@ @
 در قرب گذاشته شود و  ترءهمستحب است كه با او شاخ«

 آنگاه بر ,از زمني بلند شود, انگشت بسته قربش به اندازة چهار
 . »خودش رها شود سپس به حال ,او آب پاشيده شود
 »@Ü±óéäÇ«  شارح كايف در رشح مجلهحممد آخوند

@II‘@éîÜÇ@ÝàÈí@ü@ðcõï@õbäië@Šueë@—u@åß@Še: مينويسد
üë@éäÇ@ÒŠ–äí@Ýi@ê†äÇ@ÑÓìníHH

IRHN 
 نه ,چ نه گ, بر او گذاشته و ساخته نشودهيچ چيز ديگر« 
 .»ددنبرگرفاصله  و كنار قرب نايستند بلكه بال, و نه ديوار,آجر

 وجود دارد كه هر كدام كند روايات ديگر ىسپس اضافه م
 .كندى از اين امور را تأييد م

                                                 
 .٢/٨٥٦، وسائل الشيعة ٣/١٩٩ فروع الكافي )١(
 .٣١٩٩ فروع كافي ٣ حاشيه )٢(



 

 ٢٥

  ٢٥  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 بن ى كه در آن وفات موسىدر روايت طوالن :روايت دهم
II@òÏëŠÈ½a@ñÔ½a@µg@oÜ»@a‡hÏ: ذكر شده آمده است ؛جعفر 

aìÈÏŠmüë@ bèi@ïãë†§dÏ@“íŠÓ@ ŠibÔ¶Ó@ی@@Éib•c@Éi‰c@ÖìÏ
pbuŠÐßHH

IQHN@ @

 مرا بر دوش گرفتيد و به قربستان ه  كه جنازىهنگام«
 دفنم كنيد كه حلد داشته باشد و معروف قريش برديد در قرب

 .»بيشرت از زمني بلند نكنيد,  بازِقربم را چهار انگشت
لدين عاميل معروف به شهيد حممد بن مجال ا :روايت يازدهم

@¶IIÔ: نويسدى اول م ‰þa@ éuë@ åÇ@ ÔÛa@ ÉÏ‰ë@Éi‰c@ ‰a†
ü@‘@µg@pbuŠÐß@Éib•c@âzîÏ@‰aŒîÏ@ÒŠÈîÛ@†í‹cHH

IRHN 
 باز تا يك وجب بلند ِبه اندازه چهار انگشتبايد قرب فقط «

شود از ترس اينكه مبادا شناخته شود و مورد رفت و آمد و 
 .»قرار گريد) خالف رشع(احرتام 

: نويسد بو جعفر طويس ميأشيخ طائفه  :روايت دوازدهم
IIa‡hÏ@áİí@ áq@ éîÜu‰@ÝjÓ@åß@xŠ‚îÜÏ@ÔÛa@ åß@xëŠ¨a@ …a‰c@

üë@Éib•c@Éi‰c@‰a†Ôß@‰þa@åß@ÉÏŠíë@ÔÛa@@åß@éîÏ@Šİí

                                                 
 .٢/٨٥٨، وسائل الشيعة ١/٨٤ عيون أخبار الرضا )١(
 .١/٤١٠ اللمعة الدمشقية )٢(



 

 ٢٦

  ٢٦  إلزيارت از ديدگاه أئمه

éiaŠm@ËHH
IQHN 

 خواهد ى كه مى گذارد هنگامى كه جنازه را در قرب مىكس«
 سپس قرب پر شود و به ,از قرب بريون بيايد از طرف پا بريون بيايد

 و غري از خاك خود قرب , چهار انگشت از زمني بلند شوده انداز
 .» بر آن رخيته يا گذاشته نشودچيز ديگر

 
  :گيردي كارهاي حرامي كه كنار قبرها انجام م

گريد كه ى م  در كنار قربها انجاممتأسفانه حمرمات زياد
 :قرآن و سنت از آن باز داشته اند از مجله

  ظار نفع و ضررانت
 رساند در ىم به اينكه شخص مرده نفع و رضراعتقاد داشتن 

. حاليكه نفع رساننده و رضر رساننده فقط ذات قادر متعال است
ρ#)@® : فرمايدىچنانكه م ä‹sƒ ªB$#uρ@⎯ÏΒ@ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ@Zπ yγ Ï9#u™@ω@šχθ à)è= øƒ s†@

$ \↔ ø‹x©@öΝèδuρ@šχθ à)n= øƒ ä†@Ÿω uρ@šχθ ä3Î= ôϑ tƒ@öΝÎγ Å¡àΡL{@#uŸÑ@Ÿω uρ@$ Yè øtΡ@

Ÿω uρ@tβθä3Î= ôϑ tƒ@$ Y?öθ tΒ@Ÿω uρ@Zο 4θ u‹ym@Ÿω uρ@#Y‘θà±èΣ@〈@IRHN@@ @

و به ( را برگرفته اند ىمعبودهائ  خدا, سوا) مرشكان(«
                                                 

 .٣٩ النهاية ص )١(
 .٣ آيهفرقان  سوره )٢(



 

 ٢٧

  ٢٧  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 را كه چيز)  پرداخته اندپرستش اصنام و كواكب و اشخاىص
و مالك سود و   بيش نيستند, ىفرينند و خودشان آفريده هائ آيمن

ستاخيز اختيار و  و رى خود نبوده, و بر مرگ و زندگ براىزيان
 . » ندارندىتوان

⎪⎥š@® : فرمايدىو مهچنني م Ï%©!$#uρ@tβθ ãã ô‰tƒ@⎯ÏΒ@Èβρ ßŠ@«!$#@Ÿω@
tβθ à)è=øƒ s†@$ \↔ ø‹x©@öΝèδ uρ@šχθ à)n= øƒ ä†@∩⊄⊃∪@ìN≡uθ øΒ r&@çöxî@&™!$ uŠôm r&@(@$ tΒ uρ@

šχρ ããè ô±o„@tβ$ −ƒ r&@šχθ èWyè ö7ãƒ@〈IQHN@@ @

نه تنها چيز معبودهايى را كه آهنا غري از خدا مى خوانند «
آهنا مردگانى هستند . را خلق نمى كنند, بلكه خودشان خملوقند

ًكه هرگز استعداد حيات ندارند, و اين بتها اصال نمى دانند در 
 .»چه زمانى مبعوث خواهند شد

 را بپرستد كه از فرا رسيدن ىپس چرا بايد عاقل چيزهائ
 !.رسانندى  نمى خربند و سود و زيانىقيامت ب

È≅è%@(#θãã@® :مايدفر ىو م ÷Š$#@t⎦⎪Ï%©! $#@ΟçFôϑ tã y—@⎯ÏiΒ@⎯ÏµÏΡρ ßŠ@Ÿξsù@

šχθ ä3Î= ôϑtƒ@y# ô±x.@Îh‘Ø9 $#@öΝä3Ψ tã@Ÿω uρ@¸ξƒÈθøt rB@∩∈∉∪@y7Í×̄≈ s9 'ρé&@t⎦⎪Ï%©! $#@

šχθ ããô‰ tƒ@šχθ äó tGö6tƒ@4’n< Î)@ÞΟÎγÎn/u‘@s's#‹Å™uθø9 $#@öΝåκš‰r&@Ü>tø% r&@tβθã_ ötƒuρ@

                                                 
 .٢١ ـ ٢٠آيه نحل  سوره )١(



 

 ٢٨

  ٢٨  إلزيارت از ديدگاه أئمه

…çµtG yϑ ôm u‘@šχθ èù$sƒ s† uρ@ÿ…çµt/# x‹ tã@4@¨βÎ)@z># x‹ tã@y7În/u‘@tβ%x.@# Y‘ρ ä‹ øt xΧ@〈IQHN@@ @

ى را كه غري از خدا معبوهاي: بگو) به مرشكان! ای پيغمرب(«
  بخوانيد, ) به هنگام بال, به كمک( می پنداريد پرستششايسته

نه توانايی دفع زيان و رفع بال را از شام ) خواهيد ديد كه(اما 
و ناخوشيها را به (گون سازند دارند, و نه می توانند آن را دگر

آن ). ها تبديل كنند و يا اينكه از اندوه دردها بكاهند ىخوش
به (ّكه از مهه مقربرتند را خوانند آنان   را كه به فرياد ميىكسان

ّ تقرب برا) ُ و عزير و فرشتگانى, مهچون عيسخداونددرگاه 
دات كه طاعات و عبا (ّبه آن ها توسل مى شوندبه پروردگارشان 

 .»و به رمحت خدا اميدوار و از عذاب او هراسناكند) است
II@áèÏ: دفرمايى  مردگان مه  در بار؛وامري املؤمنني 

òi†äß@æìÛbjí@üë@bàî™@æìÈä¹@üë@bîÇa…@æìjî¯@ü@ñuHH
IRHN@ @

, نه خواننده را پاسخ اند زبان پس ايشان مهسايگانی بی«
نه به نوحه گری توجه دارند, و  مى دهند, نه ستمی را بازمي
 .»كنندمي

II@ü: فرمايد  در وصف مردگان مي؛مهچنني امري املؤمنني 

                                                 
 .٥٧ ـ ٥٦إسراء سوره  )١(
 .١١١ خطبة ١/٢٢٠ نهج البالغة )٢(



 

 ٢٩

  ٢٩  إلزيارت از ديدگاه أئمه

¿æìjnÈní@ò÷î@åß@üë@æë†íŒí@òäy@HH
IQHN@ @

افزايند, و نه عذری توانند در چيز نيک ارها نه بر ك«
 .»ِخواست از كار زشت و ناخوشايند

  
  انتظار شفاعت و توسل 
 گويا آنان او  مى دهند وواسطه قراربان قرب را شفيع و صاح ـ ٢

د, در حاليكه خداوند متعال در قرآن نكن را به خداوند نزديك مي
   :كريم به نقل از مرشكني اين عمل زشت را مذمت نموده است

®@Ÿω r&@¬!@ß⎯ƒ Ïe$! $#@ßÈ Ï9$ sƒ ø: $#@4@š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ@(#ρ ä‹sƒ ªB$#@∅ ÏΒ@ÿ⎯Ïµ ÏΡρ ßŠ@

u™!$ uŠÏ9÷ρ r&@$ tΒ@öΝèδ ß‰ç6 ÷è tΡ@ωÎ)@!$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9@’ n<Î)@«!$#@#’ s∀ø9ã—@¨βÎ)@©!$#@ãΝä3øt s†@

óΟßγ oΨ ÷ t/@’Îû@$ tΒ@öΝèδ@Ïµ‹Ïù@šχθ àÎ= tG øƒ s†@3@¨βÎ)@©!$#@Ÿω@“ Ï‰ôγ tƒ@ô⎯tΒ@uθ èδ@

Ò> É‹≈x.@Ö‘$ ¤Ÿ2@∩⊂∪@〈IRHN@ @

 ىكسان خدا است تنها طاعت و عبادت خالصانه برا! هان«
و بدانان  دزيننگ ى را برمكه جز خدا رسپرستان و ياوران ديگر

كنيم  ىما آنانرا پرستش نم: گويند ى م,جويند ىتقرب و توسل م
 .»مگر بدان خاطركه ما را به خداوند نزديك گردانند

                                                 
 .١٣٢ خطبة ٢/١٥ نهج البالغة )١(
 .٣آيه زمر  سوره )٢(



 

 ٣٠

  ٣٠  إلزيارت از ديدگاه أئمه

šχρ@®: فرمايد گر می ديءو در آيه ß‰ç7÷è tƒ uρ@⎯ÏΒ@ÂχρßŠ@«!$#@$ tΒ@Ÿω@
öΝèδ •ÛØo„@Ÿω uρ@óΟßγ ãè xΖtƒ@šχθä9θ à)tƒ uρ@Ï™Iω àσ¯≈ yδ@$ tΡàσ¯≈ yè xä©@y‰Ψ Ïã@«!$#@4@

ö≅ è%@šχθä↔ Îm6 uΖè?r&@©!$#@$ yϑ Î/@Ÿω@ãΝn= ÷è tƒ@’Îû@ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#@Ÿω uρ@’ Îû@ÇÚö‘ F{$#@4@

…çµ oΨ≈ys ö7ß™@4’ n?≈ yè s?uρ@$ £ϑ tã@šχθ ä.Îô³ç„@〈IQHN@ @

و به جای خداوند چيزی را می پرستند كه به آنان زيانی «
اينان در نزد : نمی رساند و سودی به آنان نمی بخشد و می گويند

 .»ن ما هستندخداوند شفيعا
:  فرمود؛ در وصيتش به امام حسن ؛و امرياملؤمنني 

 IIëŞæc@áÜÇa@ÙÛ@æ‡c@†Ó@‰þaë@paìàÛa@åöaŒ@ê†îi@ðˆÛa@
¿ë@ õbÇ†Ûa@žæc@ ÚŠßcë@ òibu⁄a@ ÙÛ@ ÝÐØmÙîİÈîÛ@ éÛdm@L@

@ë@ LÙäÇ@ éjv°@åß@ éäîië@Ùäîi@ÝÈ¯@ë@ LÙ»Û@ é»më
éîÛg@ÙÛ@ÉÐ’í@åß@µg@Ù÷vÜíHH

IRHN@@ @
كسی كه گنجينه های آسامن و زمني در دست ! و بدان«

اوست تو را در دعا رخصت داده و پذيرفتن دعايت را بر عهده 
, و كه از من بخواه تا به تو بدهم«به تو گفته است , و گرفته است

و ميان تو و خود كسی را نگامرده تا .  تا تو را بيامرزدطلبباز او 
                                                 

 .١٨يونس  سوره )١(
 .٣١:  نهج البالغة نامه)٢(



 

 ٣١

  ٣١  إلزيارت از ديدگاه أئمه

ناگزيرت نكرده كه نزد او برايت تو را از وی باز دارد, و از كسی 
  IQHN»ميانجی گری آرد

  
  کمک خواستن از مرده

خواندن صاحبان قرب و كمك خواستن از آنان به نص قرآن كريم 
β@®  :فرمايد ميد  چنانكه خداون,رشك است Î)@óΟèδθ ããô‰s?@Ÿω@
(#θ ãè yϑó¡o„@ö/ä.u™!$ tã ßŠ@öθs9uρ@(#θ ãèÏÿ xœ@$ tΒ@(#θ ç/$ yf tG ó™ $#@ö/ä3s9@(@tΠöθ tƒ uρ@Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#@

tβρ ãàõ3tƒ@öΝä3Å2 ÷Å³Î0@4@Ÿω uρ@y7 ã∞Îm; uΖãƒ@ã≅÷WÏΒ@9Î7yz@〈IRHN@@ @

به )  خود حل مشكالت و رفع گرفتارهيابرا(اگر آهنا را «
و بفرض اگر هم   شنوند, ىنم  شام راصدا, فرياد بخوانيد
) گذشته از اين( به شام را ندارند, و ى پاسخگوئىبشنوند, توانائ

و (كنند   شام را رد ميدني و رشك ورزز قيامت انبازگردر رو
و .  )گوئيد خود ميى شام ما را پرستش نكرده ايد و ب: گويند مي

احوال آخرت, به گونه  از( آگاه) ِخداوند( مهچونىهيچ كس
 .»سازدى با خرب نم ىاز چنني مطالبتو را ) قطع و يقني

ô⎯tΒ@® :فرمايدى و م uρ@‘≅|Êr&@⎯£ϑ ÏΒ@(#θãã ô‰tƒ@⎯ÏΒ@ÈβρßŠ@«!$#@⎯tΒ@ω@
                                                 

 .ترجمه از دکتر جفعر شهيدی )١(
 .١٤فاطر  )٢(



 

 ٣٢

  ٣٢  إلزيارت از ديدگاه أئمه

Ü=‹Éf tGó¡ o„@ÿ…ã&s!@4’n< Î)@ÏΘöθtƒ@Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $#@öΝèδ uρ@⎯tã@óΟÎγÍ← !% tæßŠ@tβθè= Ï≈ xî@∩∈∪@# sŒÎ)uρ@

uÅ³ãm@â¨$̈Ζ9 $#@(#θçΡ%x.@öΝçλ m;@[™ !# y‰ôã r&@(#θçΡ%x. uρ@öΝÍκÌE yŠ$t7Ïè Î/@t⎦⎪Ì Ï≈x.@〈IQHN@@ @

ا را از آهنا كه موجوداتى غري از خداست تر   گمراهىچه كس«
مى كنند كه اگر تا قيامت هم آنان را بخوانند پاسخ شان پرستش 

و هنگامى كه مردم ! نمى گويند? و از دعا و ندا آن ها غافلند
 ,مرشك در قيامت حمشور مى شوند معبودها آن ها خواهند بود

 .»كنندحتى عبادت آهنا را انكار مى 
&βr¨@®  :فرمايدى و م uρ@y‰ Éf≈|¡yϑ ø9$#@¬!@Ÿξsù@(#θããô‰ s?@yì tΒ@«! $#@# Y‰ tnr&@〈IRHN@@ @

 .»كس را با خدا نخوانيدپس هيچ ِز آن خداست, ا جدامس«
@II@aìèuìmë:  مي فرمايد؛املؤمنني  و امري éi@a@ aìÛdÏ

éj¡@éîÛg@Lüë@éÔÜ¢@éi@aìÛdm@Lbß@éãg@éÜr¶@a@µg@éČuìmHH
ISHN 

 پس از خدا بخواهيد به وسيلت قرآن, وبدان روی آريد به«
 آن, و به قرآن خريی خمواهيد از آفريدگان, كه بندگان ىدوست

 .»روی به خدا نكردند با وسيلتی مانند قرآن
 در وصيتش به پرسش امام حسن ؛ مهچنني امري املؤمنني

                                                 
 .٦ ـ ٥  آيهأحقاف سوره )١(
 .١٨  آيهجنره  سو)٢(
 .١٧٦ نهج البالغة خطبة )٣(



 

 ٣٣

  ٣٣  إلزيارت از ديدگاه أئمه

@IIflã: مي فرمايد øčvÛcflë@ÙŞãhÏ@ Ùčg@ µg@ bflèÜ×@ Ú‰žìŽßc@ ¿@ ÙflÐ
µg@bflèŽ÷čvžÜŽm@flë@ŒíŠfly@đÑžè×ŒžíŒflÇ@Éãbflß@N@ÙğiflŠčÛ@čòÛd½a@¿@ž—čÜžcë

bİÈÛa@čêč†flîi@ŞæhÏflæbflßŠč§aflë@flõHH
IQHN 

, ّمتوجه كندر مهه كارها نفس خود را به پناه پروردگارت «
, و  آورده ا رو استوار, و نگاهبانی پايدارىكه به پناهگاه

ست خواهی تنها از پروردگارت بخواه, كه به دست او آنچه می
 .»بخشيدن و حمروم نمودن

خداوند به اين :  روايت است كه فرمود؛و از امام باقر 
 را خليل خودش برگزيد كه او غري از خدا به ؛دليل ابراهيم 

  چيزى نياورده و غري از ذات مقدس او از هيچ كس روىكس
 IRHNنخواست

خدمت ايب احلسن عيل بن :  گويدى مىابراهيم بن حممد مهدان
 عرض كردم خداوند فرعون را چرا غرق كرد ؛لرضا  اىموس

 ىاو هنگام: در حاليكه او ايامن آورد و توحيد را پذيرفت? فرمود
تظاهر به ايامن كرد كه ديگر از مهه چيز نااميد شده بود و چنني 

هم  علت مهم ديگر:  پذيرفته نمي شود سپس فرمودىايامن
                                                 

 .٣١ نهج البالغة نامه )١(
 .٢/٧٥، عيون أخبار الرضا ٣٤ علل الشرائع ص )٢(



 

 ٣٤

  ٣٤  إلزيارت از ديدگاه أئمه

آستانه غرق شدن و آن اينكه در آن رشايط دشوار كه در , دارد
 ى اينكه از خداوند كمك بخواهد از موسقرار داشت به جا

ً كمك خواست و طبعا مويس نمي توانست به او كمك ؛
ا  فرمود كه ى وح؛ ى اينجا بود كه خداوند به موس;كند
كه او را تو ! تو به اين دليل به فرعون كمك نكرد! ىموس
 اگر او از من كمك ,ىداشتـ نىلذا چنني تواناي;  ده اـريـنياف
@IQHNكردمى  حتام به او كمك م,خواست مي @

@ @

  نذر کردن برای مرده
در كنار حيوان  قرب و صاحبان قرب و ذبح كردن نذر كردن برا

ُأهل « كه به تعبري قرآن كريم از اعامل ناشايست و حمرماتى استآن 
 : فرمايدى متعال مشود, چنانكه خداوند ى حمسوب م» لغري اهللا

®@$ yϑ ¯ΡÎ)@tΠ§ym@ãΝà6ø‹n= tæ@sπ tG øŠyϑ ø9$#@tΠ¤$! $#uρ@zΝós s9uρ@Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9$#@!$ tΒ uρ@¨≅Ïδ é&@
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خداوند تنها گوشت مردار, خون, گوشت خوك, و («
                                                 

 .٢/٧٦، عيون أخبار ارضا ٥٩ علل الشرائع ص )١(
 .١٧٣  آيهبقرة سوره )٢(



 

 ٣٥

  ٣٥  إلزيارت از ديدگاه أئمه

نى را كه به هنگام ذبح نام غري خدا بر آن گفته گوشت هر حيوا
 تبرا نجا(شود حتريم كرده است, وىل كسى كه جمبور شود 

از آهنا بخورد گناهى بر او نيست, به رشط ) گجان خويش از مر
 .»اين كه ستمگر و متجاوز نباشد, خدا غفور و رحيم است

θ#)@®  :فرمايد و مي è= yè y_ uρ@¬!@$ £ϑ ÏΒ@r&u‘ sŒ@š∅ ÏΒ@Ï^öys ø9$#@ÉΟ≈ yè÷ΡF{$#uρ@

$ Y7ŠÅÁ tΡ@(#θä9$ s)sù@#x‹≈ yδ@¬!@óΟÎγ Ïϑ ôã t“ Î/@#x‹≈ yδ uρ@$ oΨ Í←!% x.uà³Ï9@(@$ yϑ sù@

šχ% Ÿ2@öΝÎγ Í←!% Ÿ2 uà³Ï9@Ÿξsù@ã≅ ÅÁtƒ@† n< Î)@«!$#@(@$ tΒ uρ@šχ% Ÿ2@¬!@

uθ ßγ sù@ã≅ ÅÁtƒ@4† n< Î)@óΟÎγ Í← !% Ÿ2 uà°@3@u™!$ y™@$ tΒ@šχθßϑ à6ós tƒ@〈IQHN@@ @

همى از زراعت و چهارپايان ه و ساير مرشكان سّكفار مك(«
ها قرار مى دادند, و   و سهمى نيز برا بت,داـود را برا خـخ

اين قسمت مال خداست و اين هم مال رشكا ما, : مى گفتند
ها قرار داد بودند هرگز به   سهمى را كه برا بت.يعنى بتهاست

خدا نمى رسيد, و اما سهمى را كه برا خدا قرار داده بودند به 
 .»ى كنندما مى رسيد, چه بد حكم ه بت

 از حممد بن سنان روايت است كه امام رضا در پاسخ مسائىل
 فتهآن گ آنچه نام غري خدا بر«: كه از ايشان پرسيده بود نوشت

                                                 
 .١٣٦األنعام  )١(



 

 ٣٦

  ٣٦  إلزيارت از ديدگاه أئمه

شود حرام است, زيرا خداوند بر بندگانش واجب گردانيده 
 خواهند ى او اقرار و اعرتاف كنند و هرگاه مىاست كه به يگانگ

 را رس بربند فقط نام او را در هنگام ذبح ياد ى حالل گوشتحيوان
  شود و آنچه براى خدا ذبح متا اينكه بني آنچه برا; كنند 

 وجود داشته باشد, ى فرق, گرددىپرستش بتها و شياطني تقديم م
زيرا ياد كردن نام اهللا عزوجل اقرار به توحيد و ربوبيت پروردگار 

 گردد در حقيقت ى خدا تقديم م غرياست و اما آنچه كه برا
گويا عامل آن مي خواهد بدينوسيله خودش را به و . رشك است

پس بردن نام اهللا در هنگام ذبح بدين . آن خملوق نزديك كند
كه حرام را جهت است تا بني آنچه كه خداوند حالل و آنچه 

@IQHN» فرق وجود داشته باشد,كرده @

  
  قسم خوردن به صاحب قبر

 إل امرياملؤمنني و ايشان هم ازاز امام باقر امام صادق 
خوردن در هنگام غذا  از ص ى كه رسول گرامكرده اندروايت 

 ىچند مورد ديگر از ممنوعات رشع. ه اند فرمودندىتكيه دادن هن

                                                 
 .٢/٩١، عيون أخبار الرضا ٤٨٢ ـ ٤٨١ علل الشرائع ص )١(



 

 ٣٧

  ٣٧  إلزيارت از ديدگاه أئمه

غري اهللا منع كردند و  قسم خوردن به :ازكه عبارتند را بر شمردند 
 هيچ نزد خداوند در , كه به غري اهللا قسم بخوردىكس:فرمودند
 IQHN نداردىارزش

قسم صحيح ومعترب :  مينويسدىشيخ طائفه ابو جعفر طوس
 اين است كه انسان به ذات اهللا متعال يا به صدر نزد آل حممد 

 كه به غري نام ىو هر قسم  او قسم بخورد, ى گرام از اسامىيك
 سپس . ندارد او باشد هيچ اعتبارى گراماهللا متعال يا اسام

 و به , و به پدر و مادرش,به قرآنكسى جايز نيست كه : ودفرم
 اگر ,قسم بخورد إل و به هيچ يك از ائمه , و به پيامرب,كعبه
 به اين چيزها قسم بخورد خطا كار است و قسمش از نظر ىكس
 IRHN اعتبار نداردىفقه

ت ساست كه قسم به قرآن كريم جايز اآن البته قول معترب 
 ىاز صفات گرام, د است و كالم خداوندزيرا قرآن كالم خداون

 .اوست
IIa@Ìi@´àîÛa@‹ì¯@üëHH: نويسد الدين طويس مي عامد

ISHN@ @

                                                 
 .٤٦٦األخالق ص مكارم  )١(
 .٥٥٥ النهاية ص )٢(
 .٤١٥ الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص )٣(



 

 ٣٨

  ٣٨  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 .»قسم خوردن به غري خدا جايز نيست«
  

  طواف به دور قبر
ايستاده آب :  روايت است كه فرمود؛از امام صادق 

 اگر ,آب پاك بول نكن  و در, طواف نكن و به هيچ قرب,ننوش
 ى به او رسيد از خودش بداند, اگر كس چنني كرد و رضرىكس

 ,كندشايست را انجام دهد ديگر عادت مييك بار اين اعامل نا
@ IQHNمگر اينكه خدا بخواهد كه توبه كند و برگردد @

 آورده است با اين ى باب, وسائل الشيعة,حر عاميل در كتابش
IõbÇ†Ûa@lbjzna@lbi @ñ‰bí‹@†äÇ@‰ìqd½bi@ @â†Çë@‰ìjÔÛa: عنوان

ÔÛbi@ÒaìİÛaH
IRHN 

 در صوارده در سنت پيامرب  باب مستحب بودن دعا«
 .»هنگام زيارت قرب و عدم طواف بر قرب

@I@ÒaìİÛa آورده با اين عنوان باب ديگر ‹aìu@ â†Ç@lbi
‰ìjÔÛbiH

ISHN 
                                                 

 .١٠/٤٥٠، وسائل الشيعة ٢٨٣ علل الشرائع ص )١(
 .٢/٨٨٢ وسائل الشيعة )٢(
 .١/٤٥٠ وسائل الشيعة )٣(



 

 ٣٩

  ٣٩  إلزيارت از ديدگاه أئمه

  » جايز نبودن طواف بر قبرهاه ى دربارىباب«
  

   و به سر و صورت و سينه زدنيسوگوار

 ىرسول گرام:  روايت است كه فرمود؛ امام صادق از
@IIÜÇ:  فرمودندص ê†í@ áÜ½a@ lŠ™óòjî–½a@ †äÇ@ êˆ‚Ï@ @

gêŠuþ@ÂbjyHH
IQHN 

اينكه مسلامن در هنگام مصيبت و اندوه دستش را بر رانش «
 . » شودىبكوبد پاداشش ضايع م

خدمت : از طريق جابر بن عبداهللا روايت است كه فرمود
 »? چيست صربىب«ض كردم ما اجلزع?  عر؛امام باقر 
, فرياد ى اين است كه رس و صدا كن صربىبدترين ب: فرمودند

مويت را , ىبه سينه ات بكوب, ى, به صورتت بزنى, ناله كنىبكش
 صرب را ترك كرده است و راه , كندى كه نوحه رسايى, كسىبكش

نا إإنا هللا و  كه صربكند و ى را در پيش گرفته است و كسىنادرست
 به , آوردإليه راجعون بخواند و سپاس پروردگار را بجا

                                                 
 .٢/٩١٤، وسائل الشيعة ٣/٢٢٤ فروع الكافي )١(



 

 ٤٠

  ٤٠  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 شده و پاداش او در نزد خداوند كه به تقدير خدا راىضى درست
 ى كه چنني نكند باز هم آنچه قضا و قدر اهلى و كس.حمفوظ است

 در اين صورت , باشد گرچه او ناراىض, پيونددى بوقوع م,باشد
 IQHNكندخداوند اجر و پاداشش را ضايع مي 

سه چيز است :  روايت است كه فرمود؛و از امام صادق 
 ىكس: رت استگ دانم كداميك به اعتبار جرم و گناه بزرىكه نم

 است  صربىكه كنايه از ب(كه هنگام مصيبت بر رانش ميكوبد 
 IRHN) زنندىسينه مبه رس و  مردم اما با كامل تأسف امروز بعىض

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٢/٩١٥، وسائل الشيعة ٢٢٣ ـ ٣/٢٢٢ فروع كافي )١(
 .٢/٦٧٨سائل الشيعة  و)٢(



 

 ٤١

  ٤١  إلزيارت از ديدگاه أئمه

  ها يارتگاهدر زمخلوط بودن زن و مرد 

 مجع , در مزارهاى از بزرگرتين مفاسد اخالقىمتأسفانه يك 
اعم از زن و مرد است كه بسيار مشهور و اوباش و شدن ارازل 
 شيطان , فرصت با استفاده ازىدر چنني جاهاي. طبيعی است

 كند هر چه بيشرت فضا را آلوده كند و به اعرتاف خود ىتالش م
 ديگر حمل قول و قرار  هر جامسئولني امروز مزارها بيش از

 هم به نام ازدواج ى بويژه اينكه كاله رشع.ارازل و اوباش است
  جالب اينكه در بعىض, وقت يا صيغه وجود داشته باشدؤم

 ل را به عهده دارند وّعابدنام نقش دالجماوران مهني زيارتگاهها 
 . كنندى جلب م خودشان مشرتبرا

 
 
 
 
 
 



 

 ٤٢

  ٤٢  إلزيارت از ديدگاه أئمه

  سخ آنچند پرسش احتمالي و پا

 مدرن امروز دفاع ميكنند ها كه از گنبد و بارگاهها بعىض 
 ,دانند اهللا مي بسونزديكى ه آنرا وسيل! ىو به دالئل نامعلوم
نقل كرديم  إل را كه از ائمة اهل بيت روايات ذكر شده ا

 :كنند از مجله اينكهى  جور واجور مها تأويل
 ىر مستثناز روايات مذكو إل قبور ائمه و انبياء :اول
 .هستند

پاسخ اين است كه در روايات مذكور بارها ذكر شده كه 
ًرصاحتا از بلند كردن قبورشان منع  إل پيامربان و امامان

 , و حد آن را چهار انگشت تا يك وجب تعيني نمودند,كردند
 توان ادعا كرد كه قبور ى چگونه م,پس با توجه به اين رصاحت

 بلكه قبور اين بزرگواران بيش از , استىپيامربان و امامان مستثن
 . قرار گرفته استىقبور ديگران مورد هن

 در بلند كردن قبور پيامربان و امامان و ساختن بنا برآن :دوم
 ى اين بزرگواران مهواره باق است و آن اينكه قربهاىمصلحت بزرگ

 . خواهد شدگريدن و گم شدن آن جلوخواهد ماند و از حمو ش



 

 ٤٣

  ٤٣  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 ى هرگز كس. استى معنى اين هبانه بپاسخ اين است كه
 گنبد و بارگاه ساخته  قربكه اگر بر رو: نميتواند قطعا بگويد

 امام حسن و امام زين العابدين ً مثال قربها, شودىنشد نابود م
 و غريه, با اينكه بيشرت از حد إلو امام باقر و امام صادق 

 هم  و دهها سال است كه گنبد و رضيح بلند نشده اندىرشع
كه مهواره مسلامنان آهنا را زيارت , بل نه تنها گم نشدهندارند,

 . كنندى فرستند و برايشان دعا مىكرده و به آهنا سالم م
و  إل ائمه  مهاهنگ بودن مردم بر ساخت قربها:سوم

 . با آن خمالفت نميكند دليل جايز بودن آن استىكسچون اينكه 
مى شود روشن  إلپاسخ اين است كه از روايات خود ائمه 

 بلند  ازإل و ائمه ص اولني بار توسط خود رسول گرامي كه
شده است, بنابرين موضع مردم در اين گريی ساختن قبور جلو
 مردم به اين ءه از كجا معلوم كه مهًاوال ,باره معترب نيست

مزخرفات راضی باشند, اكثريت قاطع مردم خمالف چنني 
 كمی هم كه بر اثر كارهای خالف رشع و عقل هستند و درصد

كم سوادی و يا بی سوادی موافق به نظر می رسند بايد دانست 



 

 ٤٤

  ٤٤  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 است و هرگز داللت بر  شانى به علت ناآگاهآنان ىخاموشكه 
  چگونه ممكن است مردم به كار ناپسند.كند رضايت آنان نمي

 ى از آن هنإل و ائمة اهل بيت ص رسول اهللا شوند كه راىض
 عموم مردم در يك كه رأ: ان گفت توى حد اقل م?كرده اند

 , و كه در آن نص رصيح وجود دارد معترب نيستى رشعءهمسئل
 إل و اهل حل و عقد از مجله خود ائمه   امجاع علامء,معتربقول 

 . از آنان ثابت نيست رصيح چيزىاست كه جز هن
ساختن گريی از در جلو  إل كه از ائمه ى روايات:چهارم

 . تقيه بوده استاز روو بلند كردن قبور آمده 
اين روايات را  هيچكدام از علامء : ًاوالپاسخ اين است كه 
 از اين روايات به عنوان بويژه اينكه بعىض, محل بر تقيه نكرده اند
 فرزندانش آمده است كه ممكن نيست امام وصيت از امام برا

كه خودش به آن معتقد   وصيت كندفرزندانش را به چيز
 .نيست

 مانع إلكه شجاعت و صداقت اهل بيت بويژه ائمه  ايندوم
 زيرا آنان نيز مانند مهه حق پرستان و   است,چنني احتامل باطىل



 

 ٤٥

  ٤٥  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 نداشتند و گرنه هراسیرهربان و مصلحان تاريخ از اظهار حق 
دهيم كه ي چرا احتامل نمى وانگه, توانستند امام باشندىنم

 !! تقيه باشد??روايات جواز از رو
 وجود دارد كه ساختن و بلند كردن قرب و ىت روايا:پنجم

 . داند پس آن روايات مقدم استىگنبد و رضيح را جايز م
 است ًپاسخ اين است كه روايات منع و جواز تقريبا مساو
 , نداردو بر فرض اگر روايات جواز بيشرت هم باشد اعتبار

ردازان در طول پ و دروغ , نداردچون دروغ گفتن كه كار
 دين لهم از كانا  آن,المـ جز رضبه زدن به اسرتاريخ كا

پس بيشرت بودن روايات هرگز دليل بر درست بودن  نداشته اند, 
 و ص ى با روايات رسول گرامى اينكه روايات هنسوم. آن نيست

 خرافات اما,  داردى مهاهنگبا روح قرآن كريم و رشيعت حممد
 ز نظر عقىل اينكه اچهارم.  با دين نداردهيچگونه سازگار

 خمالف فطرت سليم انسان ,رضيح ساختن گنبد و بارگاه و
 ؛ آوردن به دين حنيف ابراهيم  چون هدف از رو,است

 رو آوردن هر توجهی به غري اهللا, از ى گرداناعراض و رو



 

 ٤٦

  ٤٦  إلزيارت از ديدگاه أئمه

 دين ءه پس وجود گنبد و بارگاه و رضيح با فلسف, اهللا استبسو
 ىاز خالق و معبود حقيق زيرا كه توجه انسان را ,سازگار نيست

  است كاربر خالف ى يعن, گرداندى بندگان عاجز بر مبه سو
گردان بر: و آن عبارتست از. انجام دهندكه پيامرب و قرآن بايد 

‰x‚$−ƒÎ)@ß@® هنا به خداونداّتوجه انس ç7÷è tΡ@y‚$−ƒÎ) uρ@Ú⎥⎫Ïè tG ó¡ nΣ@〈IQHN@@ @

 .»خواهيمي و تنها از تو كمك م, پرستيمىرا مو خدايا تنها ت«
 هم به رسمداران روم و فارس و ساير قدرهتا نپيام صحابه 

مهني بود كه ما آمده ايم تا بندگان را از پرستش بندگان نجات 
 .بخشيم و به پرستش پروردگارشان هدايت كنيم

IIµg@…bjÈÛa@ñ…bjÇ@åß@…bjÈÛa@xŠ‚äÛ…bjÈÛa@l‰@ñ…bjÇ@HH
IRHN@ @

 قربها و گنبدها و  كه از ساختنتر اينكه مفاسد و نكته مهم
 رساند كه وجود اين ى شود خود مىبارگاهها و رضحيها پيدا م

اماكن به نفع اسالم و مسلمني نيست و اعتقاد را تضعيف ميكند, 
 كند, باعث پديد آمدن رشك و خرافات ىايامن را سست م 

                                                 
 .٥الفاتحة  )١(
 . هجر، تحقيق عبداهللا التركيچاپ دار، ٩/٦٢١ البداية والنهاية البن كثير )٢(



 

 ٤٧

  ٤٧  إلزيارت از ديدگاه أئمه

نرصت و رمحت   دهد, ى را رشد مىمفاسد اخالق ميگردد, 
 به آبرو و حيثيت اسالم لطمه ,ازد اندىخداوند را به تأخري م
غري ,  كندى مسلمني را به ضعف مبدل مىميزند, قوت و تواناي

و صدها مفاسد   كند, ىمسلامنان را از پذيرش اسالم منرصف م
 وجود گنبدها و بارگارها, و رضيح ها  كه در نتيجه ديگر

 . آيدى بوجود مى اسالمه  شامر در جامعىب
…‰I@â†Ôß@†bÐ½a@õ(: ه نيم كه قاعددر پايان بايد عرض ك

ÜÇób–½a@kÜu@HH »جلو گري از مفاسد بر جلب مصالح 
 پس اگر مدافعان گنبد و بارگاه و رضيح استدالل .»مقدم است

عالوه از نصوص و (شان در برابر هم داشته باشند استدالل
پديد وجود اين اماكن ی كه از  مفاسد)احاديثی كه ذكر كرديم

 . پايه استىت و بسسمی آيد 
 ما را از وجود متام موانع توحيد و ى اسالمه جامع! خدايا

 كه چه ىارهايگ و دهلايامن را از متام كدورهتا و زن,اسالم خالص
 و ما را يك , گرديده پاك گردانىبسا مانع وحدت امت اسالم

 . و توانا بگردان آمنيامت قو
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