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بررسي فقهي باال بردن صدا در حرم
معصومين
:

رضا عندلیبی

*

چکيده

حضــور در حرمهاي معصومين :داراي آدابي اســت که رعايت برخــي از اين آداب،
واجب و برخي مستحب است؛ يکي از اين آداب ،رعايت ادب حضور و باال نبردن صدا هنگام
اشــتغال به دعا و ذکر در اين اماکن مقدس اســت .رجحان باال نبردن صدا ،عقاليي و شرعي
اســت؛ اما آنچه مورد اختالف فقهاست ،الزامي يا اســتحبابي بودن مراعات ادب مزبور در
حرمهاي معصومين :اســت .به نظر ميرسد منشــأ اختالف ،تفاوت برداشت از آيه دوم
ســوره حجرات اســت .اثبات حرمت باالبردن صدا در حرم پیامبر خدا 9و اهل بیت ایشان
هنگام حضــور در حرم آنان متوقف بر اثبات الزامي بودن نهــي موجود در آيه ،عدم تفاوت
رسول خدا 9و اهل بيت ايشان :در حکم فوق و امکان سريان حکم مستفاد از آيه ،به بعد
از وفات ايشان است.
گرچه در ابتدا اثبات مقدمات فوق ممکن به نظر ميرسد ،اما از آنجا که آيه شريفه عرفاً ،در
حرمت عمل مزبور ،در فرضي ظهور دارد که باال بردن صدا موجب بيحرمتي نسبت به مزور
باشد ،فقها از آيه شريفه حرمت را برداشت نکردهاند .ازاينرو بايد معتقد شويم حکم باال بردن
صدا در حرم معصومين :هنگام دعا و ذکر ،کراهت به معناي برخورداري از کمترين ثواب
است.
کليدواژهها :پيامبر اکرم ،9ائمه معصومين ،:حرم ،باال بردن صدا ،آيه 2سوره حجرات.

* دانش آموخته سطح  4حوزه علميه قم)rezaandalibi61@yahoo.com( .

تاريخ دريافت1396/11/29:

پذيرش1397/6/3 :

مقدمه

به طور کلي شريعت متعالي اسالم ،پيروان خود را به رعايت آداب اجتماعي در
گفتار و رفتار با ديگران توصيه ميکند که برخي از اين آداب ،از الزاميات و برخي
ديگر از مســتحبات اســت .رعايت آداب در برخي از موقعيتهاي مقدس زماني
(مثل شــب قدر) و مکاني (مثل مسجد) و محضر بزرگان ديني ،تأکيد بيشتري دارد
و از آنجا که حفظ حرمت رسول مکرم اسالم 9و ائمه اطهار :از واجبات مس ّلم

و هتک حرمت ايشــان از محرمات است ،حفظ آداب در سخن و رفتار در محضر

ايشــان ،قطع ًا مورد تأکيد بيشتر اســت .ازاينرو قرآن كريم آداب خاصي را براي
حضور در محضر رســول خدا 9معرفي کرده ،که اســتيذان براي ورود به محضر
ايشان (احزاب )53 :و روش مخاطب قراردادن حضرت( ،احزاب40 :؛ نور )63 :از جمله
بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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آنهاست و به طور کلي ،در کنار ايمان به خدا و پيامبر ،9تکريم و بزرگداشت مقام
پيامبر ،وظيفه تکتک مسلمانان است:
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ُ
ــولِ َو ُت َع ِّز ُروهُ َوتُ َو ِّق ُروهُ
(إِنا أ ْرســلناك شــاهِدا َو ُمبشا َونذِيرا * ِلُؤمِنوا بِاهللِ َو َرس ِ
ُ َ ِّ ُ ُ ْ ً َ
ً
َوتسبحوهُ بك َرة َوأ ِصيال) (فتح 8 :و )9

به يقين ما تو را گواه [بر اعمال آنها] و بشــارتدهنده و بيمدهنده فرستاديم تا
[شــما مردم] به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از او دفاع كنيد و او را بزرگ
داريد و خدا را صبح و شام تسبيح گوييد.

همانگونه که بيترديد ،مقام و منزلت رسول خدا 9از بزرگترين شعائري است
که ميبايست مورد تعظيم قرار گيرد( .حج)32 :

يکي از سفارشهاي اسالم در رفتار مسلمانان با يکديگر ،آهسته صحبت کردن و
ْ

ْ

باال نبردن صداســتَ ( :و اغ ُضض م ِْن َص ْوت َِك)؛ «از صداي خود بكاه [و هرگز فرياد مزن]».
(لقمان )19 :قرآن کريم اين سفارش را ،به ويژه در محضر نبي اسالم ،9مورد توجه
قــرار داده و در مورد باال بردن صدا در حضور ايشــان بيتفاوت نبوده و افزون بر

دســتور ايجابي آيه  9ســوره فتح ،ـ که گذشت ـ طي دستوري سلبي به مسلمانان
ميفرمايد:
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ك َجه ِر َبع ِضكم ِلع ٍض أن تبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون) (حجرات)2 :

اي كساني كه ايمان آوردهايد ،صداي خود را فراتر از صداي پيامبر نكنيد و در

برابر او بلند سخن مگوييد [و داد و فرياد نزنيد] آن گونه كه بعضي از شما در

بنابراين رجحان باال نبردن صدا از نظر عقال و شــرع مورد اتفاق اســت؛ اما مطلب
مهمي که مورد اختالف اســت ،الزامي بودن يا استحبابي بودن اين دستور از نظر شارع
مقدس اســت؛ پس بايد بدانيم آيا اين دستور ،دســتوري الزامي است و همچون بقيه
صداست؟ بنابراين بررسي دقيق آيه شريفه ،براي به دست آوردن جواب ضروري است:
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ب) که به اين معناســت که چون رسول خدا 9مشــغول صحبت است ،نبايد
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صداي مسلمانان وقتي با ايشان همسخن ميشوند ،باالتر از صداي حضرت باشد و
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ك ْم ِ َلع ٍض) که به اين معناست که وقتي حضرت
دوم ( َوال ته ُروا ُل بِالقو ِل كجه ِر بع ِض

سکوت کرده و مسلمانان مشغول سخن گفتن با ايشان هستند ،نبايد با صداي بلند

با ايشان سخن بگويند.
برخي معتقدند با اســتناد به اين آيه شريفه ،ميتوان بر حرمت باال بردن صدا در
حرمهاي رسول اکرم 9و ائمه معصومين :استدالل کرد؛ زيرا اين آيه از باال بردن
صدا در محضر رســول خدا 9نهي كرده است .هرچند اين آيه براي زمان حيات
رسول خدا 9است ،اما چون فرقي بين حيات و ممات ايشان نيست ،اين حكم در
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بررسي آيه 2سوره حجرات
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ت
آيه شــريفه از دو قسمت تشکيل شده است :يکي (ال ترفعوا أصواتكم فوق صو ِ
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واجبات ،الزماالتباع اســت يا در مقام بيان حســن رعايــت ادب و کراهت باال بردن
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برابر بعضي بلند صدا ميكنند؛ مبادا اعمال شما نابود گردد درحاليكه نميدانيد!
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كنار قبر مطهر حضرت نيز جريان دارد .از سوي ديگر حرمت اهل بيت پيامبر :نيز
همچون حرمت خود ايشان است .پس اين حكم در حرم ائمه :نيز جاري است.
(مجلسي1404 ،ق ،ج ،3ص317؛ مجلسي1410 ،ق ،ج ،97ص)125

اثبات اين مدعا متوقف بر اثبات سه مقدمه است:

َ َ

مقدمه اول :نهي موجود در آيه الزامي باشــد و نه تنزيهــي؛ يعني(ال ت ْرف ُعوا) بر

حرمت ،و نه كراهت ،داللت كند؛
مقدمه دوم :تفاوتي ميان رسول خدا 9و اهل بيت ايشان :در اين حكم نباشد؛
مقدمه ســوم :حكم ثابتشده در زمان حيات ،براي پس از وفات ايشان نيز ثابت
باشد.
بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:

اثبات مقدمه اول (الزامي بودن نهي)

نظريه اول :الزامي بودن ترک
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نظريه دوم :تنزيهي بودن ترک

اولين سؤالي كه با تالوت اين آيه به ذهن ميرسد ،اين است كه آيا طبق اين آيه،
رفع صوت (باال بردن صدا) در محضر رســول خدا 9حرام اســت يا تنها كراهت
دارد و بهتر است انجام نگيرد؟
دو پاسخ براي اين سؤال ،به عنوان دو نظريه ميتوان مطرح کرد که هر يک قرائني
بر ترجيح دارد:

قرائن نظريه اول

قرينه اول :اگر ظهور ســياقي آيات را بپذيريم ،از آنجا که تمامي آيات ســوره
حجرات بيانگر حکمي الزامي هستند ،اين دستور را نيز بايد حکمي الزامي دانست.
بر الزامي بودن حکم (حرمت) باال بردن صدا
قرينه دوم :ذيل آيه شــريفه ،قرينه 
در حضور رسول خدا 9است؛ زيرا خداوند متعال در ادامه آيه ،باال بردن صدا در

َ ْ ََْ َ
حضور رســول خدا 9را باعث حبط و نابود شدن اعمال دانسته است( :أن تبط
َ ْ َ ُ ُ ْ َُْْ َ َْ ُ َ
أعمالكم َوأنتم ل تشع ُرون)؛ «مبادا بيآنكه بدانيد كردههايتان تباه شود»( .حجرات)2 :

حبط و نابودي اعمال تنها با الزامي بودن دســتور ســازگار است .بنابراين قطع ًا
اين آيه در مقام بيان حكمي الزامي است و رفع صوت (باال بردن صدا) در حضور
رسول خدا 9حرام است.
قرائن نظريه دوم

مشــخص ميشود ايشان از اين آيه شريفه حرمت برداشت نكرده و باال بردن صدا
را مكروه و عدم رفع صوت را تنها از آداب شــرفيابي به محضر رســول

خدا9

ج ،1ص229؛ اميني1417 ،ق ،ص)137
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يع ِقلون) (حجرات 3 :و)4
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قرينه دوم :آيات بعد الزامي نبودن اين حكم را تأييد ميكند:

شماره پنجم

ن بر اينكه برخي به تنزيهي بودن حكم تصريح كردهاند( .تميمي ،بيتا،
دانستهاند .افزو 
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قرينه اول :اينكه مشــهور فقها در مباحث فقهي خود به اين بحث نپرداختهاند،

کساني كه پيش پيامبر خدا صدايشــان را فرو ميكشند ،همان كسانياند كه
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خدا دلهايشــان را براي پرهيزگاري امتحان كرده اســت .آنان را آمرزش و
پاداشي بزرگ است *كساني كه تو را از پشت اتاقها[ي مسكوني تو] به فرياد
ميخوانند ،بيشترشان نميفهمند.
ُ

َّ

َ

ُُ َ

َّ ْ

َ
ِك ال َ
ِين ْامت َح َن اهلل قلوب ُه ْم ل ِلتق َوى) كه در آيه بعد از آيه محل بحث
از عبارت (أوئل

آمده ،استفاده ميشود كه اين مرتبه از ايمان و تقوا ،درجه بسيار بااليي است كه تنها
افراد خاصي از مسلمانان ميتوانند به آن برسند ،كه معموالً اين مقام ،با انجام برخي
از مستحبات قابل تحصيل است.

اشکاالت قرائن نظريه دوم

اشکال اول :در مورد اينکه چرا اين موضوع در کتب فقهي مطرح نشده ،احتماالتي
وجود دارد که اختصاص داشــتن حکم به زمان حيات پيامبر اکرم 9ميتواند يکي
از آنها باشد.

َ ْ ََْ َ
اشــکال دوم :قرينهاي که بر الزامي بودن حکم مطرح شــد( ،عبارت (أن تبط
َ ْ َ ُ ُ ْ
أعمالكم) در خود آيه محل بحث) از قرينه مذکور قويتر اســت؛ (صدر 1420،ق،

ج ،6ص )93زيرا قرينهاي كه براي اثبات استحبابي بودن پايين آوردن صدا ذكر شد ،با
وجوب نيز سازگار است؛ يعني افرادي كه اين واجب را انجام ميدهند ،داراي مرتبه
بااليي از تقوا هستند .اما حبط و نابودي عمل تنها با الزامي بودن دستور تناسب دارد
و به هيچ وجه نميتوان آن را حكمي تنزيهي دانست .پس قرينه استحباب ،ظهوري
بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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اســت و قرينه الزام ،نص و در تعارض بين نص و ظاهر ،ترجيح نص بر ظاهر از
مس ّلمات جمعهاي عرفي است.
َ ْ َ َ

َ ْ

ُ

َ ُ
ْ َ
هر چند در مورد عبارت (أن تبط أعمال
ك ْم) در آيه شريفه ،برداشتهاي ديگري

نيز وجود دارد ،که با معناي کراهت نيز ســازگار است ،اما با توجه به اشکاالتي که
بر اين برداشــتها وارد است ،ناچاريم براي روشن شدن صحت و سقم برداشت
کراهت از آيه ،همه آنها را بررسي کنيم:
برداشت اول:
برخي (طوســي1375 ،ق ،ص )122معناي حبط عمل در اين آيه و آيات مشــابه
را بطالن همان عمل و نرســيدن به پاداش آن عمل دانســتهاند كه در اين صورت

بــا کراهت رفع صوت نيز ســازگار خواهد بود .مرحوم طبرســي در مجمع البيان
مينويسد:

اصحاب ما گفتهاند :معناي حبط عمل در جمله ( َأنْ َ ْت َب َط َأ ْعام ُل ُك ْم) اين است كه
مســلمانان با همين سخن گفتن با رسول خدا ،9اگر با رعايت ادب و تعظيم

آن جناب باشد ،مستحق ثواب ميشوند و اگر همين سخن گفتن را طوري انجام

دهند كه رعايت احترام آن جناب نشود ،مستحق عقاب ميشوند و آن ثواب هم

از دستشان ميرود؛ پس همين عملشان حبط ميشود .بنابراين آيه هيچ ربطي به
اهل عذاب ندارد( .طبرسي1372 ،ش ،ج ،9ص)196

اشکال:
اين نظريه صحيح نيســت؛ زيرا در حبط مربوط بــه كفر (مائده )5 :هم كه بدون
همانطور كه در اين آيه نيز چنين است .پس ناگزيريم در اينجا هم آيه را به همان
معنايي حمل كنيم كه آيه حبط مربوط به كفر را حمل ميكنيم؛ يعني بگوييم ثواب
عمل حبط ميشــود .هيچ فرقي بين اين دو مورد نيست و اين مطلب خالف ظاهر
1417ق ،ج ،18ص)308

برخي از مفسران (آلوسي ،بيتا ،ج ،13ص )288احتمال دادهاند كه جمله «أن تحبط»
تعليلي باشد براي عملي كه از آن نهي شده است؛ يعني فرياد زدن و بلند حرف زدن،
و معنا اين باشد كه اين عمل ،كه به منظور حبط انجام ميدهيد ،عملي است كه از
آن نهي شده است و فرق بين اينكه جمله مزبور تعليل نهي باشد يا تعليل منهيعنه،
اين است كه در اولي ،فعل منهيعنه تعليل شده و در دومي ،فعل تعليل شده مورد
نهي قرار گرفته است.
اشكال:
اين برداشت ،توجيهي تكلفآور است و ظاهر آيه اين است كه باال بردن صداي
خود از صداي رسول خدا ،9گناه و موجب حبط عمل است .پس خود اين اعمال
باعث حبط ميشوند( .طباطبايي1417 ،ق ،ج ،18ص)308
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برداشت دوم:

شماره پنجم

هم نيســت؛ زيرا بطالن عمل همين است كه اثر مترتب بر آن باطل شود( .طباطبايي،

پژوهشنامه حج و زيارت

ترديد منظور از آن ،حبط ثواب اعمال اســت نيز حبط به خود اعمال معلق شــده؛
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برداشت سوم:
بعضي (طبرســي1372 ،ش ،ج ،9ص )196معتقدند :هرچنــد در آيه از مطلق بلند

حرف زدن نهي شــده ،ولــي از آنجا که ميدانيم مالك آن پرهيز از عملي اســت

كه ممكن اســت باعث آزار رســول خدا 9شــود و چون آزار حضرت ،به اتفاق
مســلمانان ،كفر و باعث حبط عمل است ،لذا به طور مطلق از عملي كه گمان آزار
پيامبر در آن وجود دارد ،نهي شــده اســت؛ چه آزار باشد و چه نباشد؛ و اين به دو

منظور بوده :يكي حمايت از حرمت حضرت ،و ديگري پيشگيري از ماده فساد و
چون اين عمل مورد نهي ،دو قســم بوده ،يكي به حد كفر ميرسيده و آن صورتي

اســت كه رسول خدا 9را آزار دهد و يكي هم به حد كفر نميرسيده .نيز از آنجا

كه دليلي نبوده که اين دو قســم عمل را مشخص كند و اگر هم فرض كنيم دليلي
بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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بوده ،ولي چون مردم در بيشــتر مواقع توجهي به آن نداشتهاند ،لذا مكلفين بايد به
عنوان احتياط ،از هر دو قسم اجتناب ميكردند تا از آن قسمي هم كه به حد اذيت
َ ْ َ َ

َ ْ

ُ

َْ

َْ

ُ ْ ُ
ُُ َ
ْ َ
ون) نيز به
ــم َوأنت ْم ال تشعر
ميرسيده ،اجتناب كرده باشــند .جمله (أن تبط أعمالك

همين مشــخص نبودن اين دو قسم اشاره ميكند؛ وگرنه اگر با صداي بلند سخن
گفتن با حضرت ،به طور مطلق ،حرام ميبود ـ چه به حد اذيت برسد و چه نرسد
ـ ديگر جا نداشــت بفرمايد« :ندانسته اعمالتان حبط شود»؛ چون اگر مورد تكليف

منحصر به يك قســم بود ،يا اين بلند حرف زدن به حد آزار ميرسيد ،که كفر بود،

و اگر نميرسيد ،حداقل حرام بود و در هر دو صورت به طور قطع بلند حرف زدن
حرام بوده است .پس ديگر چه معنا دارد عدم تشخيص را در اينجا بياورند ،با اينكه

شعور و فهم آن به طور مطلق ثابت است؟
اشكال:

ََْ َ
ََْ ُ َ ْ َ ُ
ك ْم َف ْو َق َص ْ
ت انلَّ ِّ
ايــن قول ،تكليف مذكور را در آيه (الترفعوا أصوات
ب َوال ته ُروا ُل
و
ِ
ِ
َْْ َ َ ْ َْ
ْ
ُ
ك ْم ِ َلع ٍض) نهي مقدمي و از باب احتياط گرفته است؛ درحاليكه
بِالقو ِل كجه ِر بع ِض

بيترديد تكليف نفســي است .اينکه گفته شود مردم در بيشتر مواقع توجهي به هر

يك از دو عمل ندارند ،صحيح نيست .بلكه تشخيص اين دو گونه بلند حرف زدن،

چيزي اســت كه عقل هر عاقلي از عهده آن برميآيد و پيش از نهي شرعي ،زشتي

آن را تشــخيص ميدهد .از ســوي ديگر ،كســاني كه در صدر اسالم اين عمل را

مرتكب ميشدند ،مؤمنين بودند؛ به شهادت اينكه در اول آيه فرموده( :يا َأ ُّي َها َّال َ
ِين
َآم ُنوا) و مؤمنين با اين تشخيص كه اين عمل زشت است ،آن را مرتكب ميشدند؛

چراکه در خيلي از گناهان مســامحه ميكردند و خيال ميكردند زياد مهم نيســت.
ميشــود؛ چون اگر ميدانســتند ،هرگز راضي به بطالن آن نميشدند .لذا خداوند

متعال آگاهشــان كرده كه اين عمل چنين خطري دارد و شــما نميدانيد .ازاينرو
َ ْ َ َ

َ ْ

َْ

ُ

َْ

ُ
ُُ َ
ُ
ْ َ
ون) .پس متوجه باشيد و هيچ يك از
فرموده است( :أن تبط أعمالك ْم َوأنت ْم ال تشعر
َْ

َْ

ُ
ُُ َ
ون) ناظر است به حالي كه مؤمنين قبل از نهي
نيستيد .بنابراين جمله ( َوأنت ْم ال تشعر

تا اين حد بزرگ اســت .اما پس از صدور بيان الهي فهميدند كه در اعمالشان خطر
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داشتند؛ يعني ميدانستند عملشان زشت است ،ولي نميدانستند زشتي اين عملشان

شماره پنجم

اين دو قسم حرف زدن را مرتكب نشويد كه اعمالتان باطل ميشود و خود متوجه

پژوهشنامه حج و زيارت

ولي نميدانســتند كه اين عمل باعث حبط و بطالن عبادات و اعمال صالحشــان

بعضي (آلوســي1415 ،ق ،ج ،13ص )289آيه را چنين توجيه كردهاند كه تنها كفر
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احباط وجود دارد( .طباطبايي1417 ،ق ،ج ،18ص)309

برداشت چهارم:
باعث حبط است و اگر در اين آيه فرياد زدن به روي رسول خدا 9و بلند صحبت

كردن با آن حضرت نيز باعث حبط دانسته شده ،از اين جهت نبوده است كه خود
اين رفتار باعث حبط ميشــود؛ بلكه از اين جهت بوده كه ممكن است گاهي اين

عمل باعث اذيت شــدن آن حضرت شود و اذيت كردن رسول خدا 9كفر و مايه

حبط عمل است.
اشكال:

با توجه به اشكاالت نظريه سوم ،اشكاالت اين نظريه نيز روشن ميشود.

نتيجه آنکه با توجه به اشــكاالتي كه بر تكتك برداشتها مطرح شده ،مشخص
ميشــود مقصود از حبط در آيه شــريفه ،حبط واقعي اعمال و نابودي آنهاســت و
همانطور كه كفر باعث حبط اعمال صالح اســت ،به شهادت قرآن ،برخي از کارها
نيز موجب نابودي اعمال صالح است و اين مطلب تنها با حرمت رفع صوت سازگار
است .البته در مورد علت اين نهي نيز نظريات متعددي مطرح است که به نظر ميرسد
علت اين نهي يكي از اين دو چيز باشــد :يا اين كار ســبك شمردن رسول

خدا9

است ،كه كفر است ،يا بيادبي و بياحترامي به مقام شامخ حضرت است كه خالف
دســتور است؛ چون مسلمانان دستور دارند (فتح 8 :و  )9حضرت را احترام و تعظيم
كنند( .طبرسي1372 ،ش ،ج ،9ص196؛ طباطبايي1417 ،ق ،ج ،18ص)307

اشکال سوم :افزونبر مطالبي که از تفسير خود آيه استفاده شد ،برداشت کراهت

بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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از حبــط ،خالف ظاهر برخي روايات اســت كه حرام بودن رفع صوت در محضر

رســول خدا 9و حقيقي بودن معناي حبط را تأييد ميكنند .روايت امام موســي

كاظم 7از اين قبيل است:

عن الكاظم 7انّ رســول اهلل 9ملّا قدم املدينة وكثر حوله املهاجرون واألنصار
وكثرت عليه املسائل وكانوا خياطبونه باخلطاب العظيم الذي ال يليق به وذلك انّ
َ ُّ َ َّ

ُ

َ َُ َ ْ َ ُ َ َ

َ َ
آمنوا ال ت ْرفعوا أصواتك ْم ف ْوق َص ْو َّ
ب) اآلية
ل (يا أيها الِين
اهلل تعــاىل كان قا 
ِ
ت انل ِ ِ

وكان رسول اهلل 9هبم رحي ًام وعليهم عطوف ًا ويف إزالة اآلثام عنهم جمتهد ًا ح ّتى انّه
فتعمد عىل ان يكون صوته مرتفع ًا عىل صوته ليزيل عنه ما
كان ينظر اىل من خياطبه ّ

توعده اهلل من إحباط اعامله حتى ان ً
اعرابي ًا ناداه يوم ًا خلف حائط بصوت له
رجل
ّ
يب بارتفاع صوته.
ّ
جهــوري يا حممد فاجابه بأرفع من صوته يريد ان ال يأثم االعرا ّ

(منسوب به امام حسن عســكري1409 ،7ق ،ص477؛ فيض كاشاني1415 ،ق،

ج ،5ص)48

از امام موســي كاظم 7روايت شده كه وقتي رسول خدا 9وارد مدينه شد و

جمعيت مهاجران و انصار اطراف ايشان زياد شدند ،سؤاالت مسلمانان از حضرت

نيز افزايش يافت و مســلمانان با صداي بلند ،كه شايسته مقام حضرت نبود،

حضرت را مورد خطاب قرار ميدادند تا اينكه آيه شريفه «اي كساني كه ايمان

آوردهايد ،صدايتان را بلندتر از صداي پيامبر مكنيد» ،نازل شد.

رسول خدا9

بر مسلمانان بسيار مهربان و عطوف بود و براي رفع گناهان آنان بسيار تالش

ميكرد؛ تا جايي كه دقت ميكرد وقتي كسي حضرت را با صداي بلند مخاطب
قرار ميداد ،حضرت عمدا ً با صدايي بلندتر پاسخش را ميداد تا حبط و نابودي
روزي مردي اعرابي از پشت ديوار با صدايي بلند صدا زد :يا محمد! حضرت با
صدايي بلندتر از صداي او پاسخش را داد تا اعرابي با بلندتر كردن صداي خود

از رسول خدا 9دچار گناه نشود.

عسكري ،7از نظر سندي مشكل دارد ـ رسول خدا 9براي اينكه شخص اعرابي
مشــخص ميشود باال بردن صدا در محضر ايشان حرام و گناه است و باعث حبط
و نابودي اعمال ميشود.
افزون بر اين ،روايت انس (ســيوطي ،بيتا ،ج ،6ص ،)84که بعدا ً به تفصيل خواهيم
آورد ،و برداشت حرمت توسط اصحاب پيامبر اکرم( 9ثابت بن قيس بن شماس)
از آيه شريفه نيز مؤيد ديگري براي صحت استفاده حکم الزامي از اين آيه و حبط،
به معناي نابودي عمل ،است.
اثبات مقدمه دوم (ثبوت حکم براي اهل بيت):
مقام و منزلت اهل بيت پيامبر 9بر كسي پوشيده نيست و آيه تطهير (احزاب)33 :

براي اثبات مقام واالي رســول خدا 9و اهل بيت ايشان :كافي است .افزون بر
اين ،در برخي از روايات ،ائمه :برخي از احكام مختص به پيامبر اكرم 9را براي
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به گناه نيفتد و اعمالش حبط و نابود نشــود ،بلندتر از او پاسخش را ميدهد .پس
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در اين روايت شريف ـ هرچند به خاطر عدم اثبات انتساب كتاب تفسير به امام

پژوهشنامه حج و زيارت

اعمال را ،كه خداوند براي اين كار وعده داده بود ،از آنان برطرف كند؛ حتي
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اهل بيت :نيز ثابت ميدانند .صحيحه 1بكر بن محمد از جمله اين روايات است:
َع ْن َب ْك ِر ْب ِن ُ َم َّم ٍد َق َ
الَ :خ َر ْجنَا ِم َن ْالَ ِدين َِة ُنرِيدُ َم ْن ِز َل ايب َع ْب ِداهللَِ 7ف َل ِح َقنَا ابوبصري

اق َوهُ َو ُجن ٌُب َو َن ْح ُن َل َن ْع َل ُم َح َّتى َد َخ ْلنَا َع َل ايب َع ْب ِداهللَِ 7ق َ
َخا ِرج ًا ِم ْن ُز َق ٍ
ال َف َر َف َع
ال َيا َأ َبا ُ َم َّم ٍد َأ َمــا َت ْع َل ُم َأ َّن ُه َل َي ْن َب ِغي ِ ُ
ري َف َق َ
لن ٍ
َر ْأ َســ ُه إِ َل ايب َب ِص ٍ
وت
ُب َأنْ َيدْ ُخ َل ُب ُي َ

َْ
اء َق َ
ال ْنبِ َي ِ
ال َف َر َج َع ابوبصري َو َد َخ ْلنَا( .حميري1413 ،ق ،ص43؛ صفار ،1404 ،ج،1
ص241؛ حر عاملي1409 ،ق ،ج ،2ص)211

بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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بكر بن محمد ميگويد :از شــهر خارج شــديم و ميخواســتيم به منزل امام
صادق 7برويم .در راه و ميان كوچه ابوبصير به ما رســيد .او جنب بود ،ولي
ما نميدانستيم؛ تا اينكه به محضر امام 7رسيديم .حضرت سرش را به سمت
ابوبصير بلند کرد و فرمود :يا ابامحمد ،آيا نميداني كه شايسته نيست جنب وارد
منزل انبيا شود؟! ابوبصير برگشت و ما وارد منزل شديم.

در اين روايت امام صادق 7حكمي را براي منازل انبيا بيان كرده و ســپس آن

را بر منزل خويش تطبيق کرده اســت .پس مشخص ميشود ائمه اطهار :نيز در
اموري از قبيل وجوب حفظ احتــرام و حرام بودن هتك حرمت آنان ،همانند انبيا

هســتند .در روايت ديگري نيز مشــابه اين قضيه در مورد ابوبصير رخ داده است.

(كشــي1390 ،ق ،ص )170بنابراين هر حكمي كه در مورد رفع صوت در حرم پيامبر

اكرم 9ثابت شود ،براي حرم اهل بيت :نيز اثبات ميشود.

اثبات مقدمه سوم (عدم اختصاص حکم به زمان حيات)

همانطور که گفتيم ،شــايد يكي از عللي كه باعث شده فقها به اين بحث كمتر

توجه کنند ،اين اســت كه آنان اين حكم را مختص زمان حيات رســول

خدا9

ميدانســتند و به دليل اينكه اكنون اين حكم موضوعيتي ندارد ،به آن نپرداختهاند.

بنابراين براي اثبات حکــم حرمت رفع صوت در حرم معصومين ،:اثبات اينکه
حكــم پس از وفات حضرت نيز جريان دارد و به زمان حيات حضرت اختصاص
ندارد ،نيز همچون دو مقدمه قبل ضروري است.

ادله عدم اختصاص
دليل اول :لزوم رعايت شئون حضرت ،پس از مرگ ايشان

رســول خدا 9داراي شــئوني اســت که مطابق آيات قرآن کريم ،هم در زمان

حيــات و هم پس از وفات حضرت بايد رعايت گردد .مثل حرمت ازدواج با زنان

حضرت ،حرمت سب و هتك احترام ايشان و ...اما برخي از موارد از امور مختص
به حيات رسول خداست که از تحت اين عام خارج شده است .حال که شک داريم

واقع شک در تخصيص اکثر داريم که ميبايست به عام تمسک کنيم .بنابراين حكم

حرمت باال بردن صدا در کنار قبر مطهر حضرت ،پس از وفات ايشان نيز ادامه دارد.
دليل دوم :عبارات زيارتنامهها

ن :زائر
در زيارتنامههايي كه از اهل بيت :نقل شــده ،چنين آمده كه معصومي 

را ميبينند ،حالش را ميدانند و پاســخش را ميدهند( .شيخ مفيد1413 ،ق ،ص111؛

طوسي1411 ،ق ،ج ،1ص396؛ ابن مشهدي1419 ،ق ،ص )169در اين عبارت كه در اذن
ن :وارد شده دقت كنيد:
دخول حرم رسول خدا 9و ساير معصومي 

اللهم إِ ِّن َأ ْعت َِقدُ ُح ْر َم َة َص ِ
الش ِ
ِيف ِف َغ ْي َبتِ ِه َك َم َأ ْعت َِقدُ هَ ا ِف َح ْ َ
اح ِب هَ َذا ْالَشْ َه ِد َّ
ـــرتِ ِه
َّ

َو َأ ْع َل ُم َأنَّ َر ُس َ
ــم ُعونَ َك َل ِمي
ــول َك َو ُخ َل َفا َء َكَ :أ ْح َي ٌاء ِع ْندَ َك ُي ْر َز ُقونَ َي َر ْونَ َم َق ِامي َو َي ْس َ

اب َف ْه ِمي بِ َل ِذ ِ
َاج ِاتِم.
َو َي ُر ُّدونَ َس َل ِمي َو َأن ََّك َح َج ْب َت َع ْن َس ْم ِعي َك َل َم ُه ْم َو َفت َْح َت َب َ
يذ ُمن َ

پروردگارا ،من بر اين باورم كه صاحب اين زيارتگاه شريف در غيبت و حضور،
داراي احترام اســت و ميدانم كه رسول و جانشــينانت نزد تو زندهاند ،روزي
ميخورند و جايگاه مرا ميبينند و سخن مرا ميشنوند و سالم مرا پاسخ ميدهند؛
ولي تو گوشــم را از شنيدن سخنان ايشان منع كردهاي و [در عوض] درك لذت

بهار و تابستان 1397

درســت مثل خطاب به شخص حاضر اســت ،نيز مؤيد اين ادعاست؛ زيرا يكي از
ن :پس از مرگ نيز حيات دارند.
مســ ّلمات دين و مذهب اين است كه معصومي 

شماره پنجم

دقت در زيارتنامههاي معصومين ،:که در آنها خطاب به حضرات معصومين:

پژوهشنامه حج و زيارت

رفع صوت نيز از مواردي اســت که تحت عموم است يا از موارد خارج شده ،در
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مناجات با آنان را به رويم گشــودي( .ابن مشــهدي1419 ،ق ،ص555؛ کفعمي،
1405ق ،ص473؛ شهيد اول1410 ،ق ،ص65؛ قمي1384 ،ش ،ص)551

همچنين در زيارت رسول خدا 9ميخوانيم:

َواِذ َل َا َ
حل َ
قك َح ّي ًا َف َقد َق َصد ُتك َبعد َموتِك َعامل ًا أنَّ ُحر َمتَك َميت ًا َک ُحر َمتِ َك َح ّي ًا َف ُکن
يل بِذلك ِعندَ اهللِ ِ
شاهد ًا.

اگر در زمان حيات شما موفق به ديدار شما نشدم ،اکنون قصد زيارت شما کردم
و اعتقاد دارم که احترام نهادن به شــما بعد از مرگ ،مانند احترام گزاردن به شما
در زمان حياتتان است؛ پس نزد خدا بر احوال من شاهد باش( .مجلسي1410 ،ق،

ج ،97ص)162

دليل سوم :اقتضاي شهادت معصومين:
بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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ن :افزون بر اينكه به مقام شــهادت رسيدهاند ،مقامي بسيار باالتر از
معصومي 
مقام شهدا دارند .پس به طريق اولي نبايد با آنان همچون ساير مردگان برخورد كرد؛
چراکه خداوند متعال در قرآن كريم در مورد شهدا ميفرمايد:
ََْ ٌ َ
َ َ َُ ُ َ ْ َُُْ
ْ َ َْ ُ َ
َ
ات بَ ْل أ ْح َي ٌ
كن ال تشع ُرون) (بقره)154 :
يل اهللِ أمو
اء َول ِ
ـ (وال تقولوا ل ِمن يقتل ِف سبِ ِ

و كساني را كه در راه خدا كشته ميشوند ،مرده نخوانيد؛ بلكه زندهاند؛ ولي شما نميدانيد.

َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ُ
َ ْ ً َ ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ُ َ ُ َ
َ
يل اهللِ أم َواتا بل أحي ٌاء عِند َرب ِه ْم ي ْرزقون) (آلعمران)169 :
ب
س
ف
وا
ـ (وال تسب الِين قتِل
ِ
ِ
ِ

هرگز كساني را كه در راه خدا كشته شدهاند ،مرده مپندار؛ بلكه زندهاند كه نزد
پروردگارشان روزي داده ميشوند.
ن:
بنابراين شئون و واجباتي كه بايد در حضور رسول خدا 9و ساير معصومي 

رعايت شود ،در زيارت آنان نيز ميبايست رعايت گردد.
دليل چهارم :روايات
 .1روايت عالء بن سيابه

َع ِن ا ْل َع َل ِء ْب ِن َســ َيا َب َة َع ْن َأ ِب َع ْب ِد اهللِ َ ... 7ق َ
ــول اهللُ 9ح ْر َم ُة ْ ُال ْس ِ
ال َر ُس ُ
ــل ِم َم ِّيت ًا
َك ُح ْر َمتِ ِه َح ّي ًا َس ِو ّي ًا( .طوسي1407 ،ق ،ج ،1ص)420

امام صادق 7ميفرمايد که رسول خدا 9فرمود« :حرمت مسلماني که وفات
کرده ،درست مثل حرمت زمان حيات اوست».

در ايــن روايت ،رســول خدا 9به طور کلي رعايت احترام مســلمانان را پس
از مرگ نيز الزم ميداند .رســول خدا 9به عنوان اشــرف مسلمانان ،بلکه اشرف
مخلوقات ،نســبت به اين حکم اولويت دارد .پــس اگر حکمي براي زمان حيات
ايشــان ثابت بود ،براي پس از وفات ايشان نيز ثابت است .البته سند روايت داراي
 .2روايت محمد بن مسلم

محمد بن مسلم از امام محمد باقر 7روايت ميكند كه فرمود :هنگاميكه اجل
ميكنم ،حفظ كن؛ موقعي كه من از دنيا رفتم ،جنازهام را آماده كن و به حضور جدم
زهرا 3ببر .سپس بدنم را بازگردان و در بقيع دفن كن 3.آگاه باشيد كه به زودي از
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رسول خدا 9ببر تا با آن بزرگوار تجديد عهد کنم .آنگاه جنازهام را نزد قبر مادرم

شماره پنجم

امام حســن 7فرا رسيد ،به امام حسين 7فرمود :اي برادر ،اين وصيتي را كه من

پژوهشنامه حج و زيارت

ضعف است2.

موقعي كه امام حسن 7شهيد شــد ،جنازهاش را باالي تختش نهادند و در آن
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عايشه مصيبتي به جنازه من خواهد رسيد و مردم از اعمال و رفتار و عداوت عايشه
نسبت به خدا و رسول و اهل بيت :آگاه خواهند شد.
مكانــي كه پيامبر اكرم 9بر جنازهها نمــاز ميخواند ،بردند .وقتي نماز بر بدن آن
حضرت خوانده شد ،جنازه مباركش را داخل مسجدالنبي بردند .موقعي كه آن جنازه
مبارك را روي قبر پيامبر اكرم 9نگه داشــتند ،به عايشه خبر رسيد كه جنازه امام
حســن 7را آوردهاند تا در جوار پيامبر اعظم اسالم 9دفن كنند .عايشه در حالي
خارج شــد كه بر استر زينكرده سوار شــده بود و اولين زني كه در اسالم بر زين
ســوار شد ،عايشه بود .عايشــه توقف کرد و گفت« :اين جنازه را از خانه من دور
كنيد؛ زيرا نبايد چيزي در خانه من دفن شود؛ نبايد پرده پيامبر خدا 9پاره گردد»!

امام حسين 7در جواب عايشه فرمود:

ْت َو َأ ُب ِ
ي ُّب َر ُس ُ
ــول اهللَ 9و َأ ْد َخ ْل ِ
ت َأن ِ
َق ِدي ًام هَ ت َْك ِ
اب َر ُس ِ
ت َب ْي َت ُه َم ْن َل ُ ِ
ول
وك ِح َج َ
ك َيا َعائِ َش ُــة إِنَّ َأ ِخي َأ َم َــر ِن َأنْ ُأ َق ِّر َب ُه ِم ْن َأبِ ِ
ك َع ْن َذلِ ِ
اهللُ 9ق ْر َب ُه َوإِنَّ اهلل َســائِ ُل ِ
يه

َر ُس ِ
ول اهلل 9لِ ُي ْح ِد َث بِ ِه َع ْهد ًا َو ْاع َل ِمي َأنَّ َأ ِخي َأ ْع َل ُم ال َّن ِ
اس بِاهللِ َو َر ُسولِ ِه َو َأ ْع َل ُم
ت ُه ِ َلنَّ اهلل َت َب َار َك َو َت َع َال َي ُق ُ
بِت َْأ ِويلِ ِكتَابِ ِه ِم ْن َأنْ َ ْيتِ َك َع َل َر ُس ِ
ول اهللِِ 9س ْ َ
ول( :يا
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َّ ِّ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ
ت َأن ِ
ك ْم)َ 4.و َقدْ َأ ْد َخ ْل ِ
ْت َب ْي َت
ِين آمنوا ال تدخلوا بيوت انل ِب إِل أن يؤذن ل
أيها ال
َ
َ َُ
ُّ َ َّ َ َ ُ
ي إِ ْذنِ ِه َو َقد َق َ
الر َج َ
َر ُس ِ
ال بِ َغ ْ ِ
ِين آمنوا ال ت ْرفعوا
ال اهلل َع َّز َو َج َّل (يا أيها ال
ول اهللِِّ 9
َ

ْ َ ُ َ
يك َو َف ُار ِ
ْت ِ َلبِ ِ
ت َأن ِ
ض ْب ِ
ك ْم ف ْو َق َص ْو ِت انلَّ ِب)َ 5.و َل َع ْم ِري َل َقدْ َ َ
وق ِه ِع ْندَ ُأ ُذ ِن
أصوات
ِ

بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:

54

َّ َّ َّ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ُ
ــول اهللِْ 9الَ َعا ِو َل َو َق َ
َر ُس ِ
ول
س
ال اهلل َع َّز َو َجل (إِن الِين يغضون أصواته م عِند ر ِ
ُُ َ
ُ َ َّ َ ْ َ َ
وب ُه ْم ل َِّلت ْقوى)َ 6و َل َع ْم ِري َل َقدْ َأ ْد َخ َل َأ ُب ِ
وك َو َف ُارو ُق ُه
ِين امتح َن اهلل قل
اهللِ أوئل ِك ال

ــول اهللِ 9بِ ُقر ِبِ َم ِم ْن ُه ْ َ
َع َل َر ُس ِ
ها اهلل بِ ِه َع َل لِ َس ِ
ال َذى َو َما َر َع َيا ِم ْن َح ِّق ِه َما َأ َم َر ُ َ
ان
ْ

َر ُس ِ
ول اهللِ 9إِنَّ اهلل َح َّر َم ِم َن ْ ُالؤْ ِمنِ َ
ني َأ ْم َوات ًا َما َح َّر َم ِم ْن ُه ْم َأ ْح َي ًاء َو َتاهللِ َيا َعائِ َش ُة َل ْو
يه ِم ْن َد ْف ِن ْ َ
َكانَ هَ َذا ا َّل ِذي َك ِر ْهتِ ِ
ال َس ِــن ِع ْندَ َأبِ ِيه َر ُس ِ
ول اهللَِ 9جائِز ًا ِف َيم َب ْي َننَا َو َب ْ َ
ي
اهللِ َل َع ِل ْم ِ
ت َأ َّن ُه َس ُيدْ َف ُن َوإِنْ َر ِغ َم َم ْع ِط ُسك.

تو و پدرت از قديمااليام پرده پيامبر خدا 9را پاره كرديد و كسي را در خانه
آن حضرت داخل کردي كه نزديك بودن او را دوســت نداشت .اي عايشه،
ت خواهي داشت .برادرم امام حسن 7به من
تو به همين دليل نزد خدا مسئولي 

دســتور داد او را نزد جدش رسول خدا 9بياورم تا با آن حضرت تجديد عهد
کند .اي عايشــه ،بدان كه برادرم حسن 7عالمترينِ

مردم به خدا و رسول9

بود .همچنين به تأويل کتاب خدا عالمتر از اين بود كه پرده پيامبر اكرم 9را

پاره كند؛ زيرا خداي حكيم ميفرمايد« :اي افرادي كه ايمان آوردهايد ،داخل
خانههاي پيامبر 9نشويد ،مگر اينكه به شــما اجازه داده شود» .در صورتي
كــه تو مرداني را (جنازه ابوبكر و عمر را) بدون اجازه پيغمبر اكرم 9داخل

خانه وي كردي و حال آنكه خداي ســبحان ميفرمايد« :اي افرادي كه ايمان
آورديد ،صداهاي خود را بلندتــر از صداي پيامبر خدا 9قرار ندهيد» .اما به

جان خودم قسم ،تو براي پدرت و عمر نزد گوش آن حضرت كلنگهايي بر

زمين زدي؛ در صورتي كه خداي تعالي ميفرمايد« :آن افرادي كه صداي خود
را نزد پيامبر اكرم 9آهسته ميكنند ،آنان همان اشخاصياند كه خدا قلبشان

را براي پرهيزكاري امتحان کرده اســت» .به جان خودم قسم ،پدر تو و عمر،

كه نزد رســول خدا 9دفن شدند ،موجب اذيت و آزار آن حضرت گرديدند

رعايت نكردند .خدا براي اموات مؤمنين حرام كرده آنچه را براي احياي آنان
حرام نموده است .اي عايشــه ،به خدا قسم اگر دفن كردن امام حسن 7نزد

رسول خدا 9ـ كه تو آن را دوست نداري ـ بين ما و خدا جائز بود ،ميديدي
(کليني1407 ،ق ،ج ،6ص)150

در اين روايت شريف ،امام حسين 7براي اثبات حرمت برخي از امور در حرم
رسول خدا 9به همين آيه شريفه سوره حجرات استدالل كرده و با استناد به روايت

نبوي «إِنَّ َ
اهلل َح َّر َم ِم َــن ْ ُالؤْ ِمنِ َ
ني َأ ْم َوات ًا َما َح َّر َم ِم ْن ُه ْم َأ ْح َي ًاء» ،حرمت زمان حيات مؤمنان

را براي پس از وفات آنان نيز ثابت ميداند .افزون بر اينكه براي اثبات اشتباه بودن

كار عايشه در تدفين ابوبكر و عمر در كنار رسول خدا ،9به همين آيه مورد بحث
استناد ميكند .البته ضعف سند روايت مانع از استناد به آن است7.

 .3روايات اهل سنت

هرچند هدف ما از آوردن روايات اهل ســنت ،استناد به سخنان آنان نيست ،اما
برداشت آنان از آيه شريفه به عنوان مسلمانان صدر اسالم و اصحاب رسول خدا،9
براي اثبات لزوم بزرگداشت حضرت پس از وفات ،ميتواند مؤيد برداشت ما باشد:
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تقريب استدالل:

شماره پنجم

كه ما عليرغم ميل تو ،جنازه وي را نزد پيامبر اكرم 9به خاك ميسپرديم.

پژوهشنامه حج و زيارت

و آن حقي را كه خدا ،به زبان پيامبر ،9براي آن حضرت الزم دانســته بود،
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َو َق َ
الرباء بن عازب
ال القايض يف الشــفاء يف ذکر عادة الصحابه يف توقریه ...وقال ُ
أســأل رسول اهللﷺ عن األمر َف ُا ِّخر ُه ســننی من هیبته ُث َّم َق َ
َ
ال
لقد کنت ُارید أن

يم ُه َل ِز ٌم َك َم َكانَ َح َ
ال
القايض َو ْاع َل ْم َأنَّ ُح ْر َم َة ال َّنبِ ِ
يَ 9ب ْع َــد َم ْوتِ ِه َو َت ْو ِق َ
ري ُه َو َت ْع ِظ َ
ريتِ ِه َو ُم َعا َم َل ِة آلِ ِه
اس ِم ِه َو ِس َ
َح َياتِ ِه َو َذلِ َك ِع ْندَ ِذ ْك ِر ِهَ 9و ِذ ْك ِر َح ِديثِ ِه َو ُســ َّنتِ ِه َو َس َم ِع ْ
يم اهل ِ
َو ِع ْ َ
بيته َو َص َحا َبتِ ِه( .قاضی عياض1407 ،ق ،ج ،2ص)90
تتِ ِه َو َت ْع ِظ ِ

براء بن عازب ميگويد :ميخواســتم حكم قضيهاي را از رسول خدا 9بپرسم؛

اما به دليل هيبت ايشــان آن را چندين سال به تأخير انداختم ...قاضی در ادامه

ميگويد« :بدان كه حرمت و بزرگداشت و تعظيم حضرت پس از وفات ايشان،
همانند زمان حياتشان واجب و الزم است و اين امر در يادكردن حضرت ،نقل

حديث و سنت ايشان ،شنيدن نام و سيره ايشان و برخورد با آل و عترت وي و

بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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تعظيم اهل بيت و اصحاب حضرت جريان دارد».

قاضی عیاض در الشفا نيز داستاني شنيدني از مناظره منصور دوانيقي و مالك بن
انس در اين زمينه نقل ميكند:
قال ابو محيد قال :ناظر أبو جعفر أمري املؤمنني مالك ًا يف مســجد رســول اهلل فقال له

مالك :يا أمرياملؤمنني! ال ترفع صوتك يف هذا املسجد فإنَّ اهلل تعاىل أ َّدب قوم ًا فقال:
ََْ ُ َ ْ ٰ َ ُ َ
َّ َّ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ
ك ْم ف ْو َق َص ْو ِت انلَّ ِّ
ب) ،ومدح قوم ًا فقال( :إِن ال
ِين يغضون أص ٰواته ْم
(ال ترفعوا أصوات
ِ
ْ
َْ َ ُ
َّ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ ٰ ُ ُ
ول اهللِ) ،وذ َّم قوم ًا فقال( :إِن الِين ينادونك مِن وراءِ
ات) ،وإنَّ حرمته
الج ٰر ِ
عِند رس ِ

حي ًا( .قاضی عياض ،1407 ،ج ،2ص92؛ اميني1417 ،ق ،ص)137
م ِّيت ًا كحرمته ّ

از ابوحميد منقول است :ابوجعفر (منصور دوانيقي) در مسجد رسول خدا 9با

مالك مناظــره ميكرد .مالك به او گفت :يا اميرالمؤمنين! صدايت را در اين
مسجد بلند نكن؛ چراكه خداوند [در قرآن كريم] قومي را با عبارت «صدايتان

را بلندتــر از صداي پيامبر مكنيد ،»...تأديب كرده و قوم ديگري را با عبارت

«كســاني كه پيش پيامبر خدا 9صدايشان را فرو ميكشند ،»...مدح كرده و
عده ديگري را نيز با عبارت «كساني كه تو را از پشت اتاقها[ي مسكوني تو]

بهفرياد ميخوانند ،»...مذمت و سرزنش كرده است.

هرچند تکتک روايات از نظر سندي داراي اشکال هستند ،اما از مجموع روايات
ميتوان ظن قوي به صدور مضمون پيدا کرد.
دليل پنجم :سياق آيات

از آنجا که تمامي آيات سوره حجرات بيانگر احکامي الزامي هستند ،که هيچ يک
مختص به زمان حيات رسول خدا 9نيست ،اين آيه نيز حکمي الزامي و عمومي را
آيات را بپذيريم.
با توجه به اين پنج دليل ،که در مجموع مدعا را ثابت ميکند ،بيهيچ ترديدي هر
از وفات ايشان و در محضر ايشان نيز ثابت است.
َ َ

َ

َ

َ َ

ْ ُ ْ
ُ ْ ْ َ ْ
ت انلَّ ِّ
ب)؛ يعني در حال
در آيه شــريفه آمده اســت( :ال ترفعوا أصواتكم فوق صو ِ ِ

صحبت كردن با رســول خــدا 9از او بلندتر صحبت نكنيد .آیــه ظهور دارد در
اینکــه به زمان حیات پیامبر 9اختصــاص دارد؛ زیرا نهی از بلندتر صحبت کردن
با رســول خدا 9بعد از وفات ایشان موضوعیت ندارد ،چون رسول خدا 9پس
از وفات با كســي صحبت نميكند ،بنابراين ،اين آيه نميتواند مستند حرمت بلند
ن :باشد.
صحبت کردن در حرم پیامبر 9و معصومي 
پاسخ:

اوالً مقصود از باال بردن صدا اين است که صدايتان باالتر از حدي نباشد که اگر
رســول خدا 9صحبت ميکرد ،صدايش بدان حد ميبود .پس در زمان حيات نيز
الزم نبوده که حضرت صحبت کند تا اين آيه مصداق پيدا کند؛
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اشكال بر ادله اثبات مقدمه سوم

شماره پنجم

حكمي كه در مورد رفع صوت در زمان حيات رسول خدا 9ثابت شود ،براي پس

پژوهشنامه حج و زيارت

بيان ميکند .البته اين دليل در صورتي قابل پذيرش خواهد بود که ما ظهور سياقي
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ثاني ًا همانطور که گفتيم ،آيه شــريفه از دو قســمت تشکيل شده است :قسمت
َ

َ َ

َ َ

َ

ْ ُ ْ
ُ ْ ْ َ ْ
ت انلَّ ِّ
ب) که به اين معناست که چون رسول
اول (ال ترفعوا أصواتكم فوق صو ِ ِ

خدا9

مشــغول صحبت اســت ،نبايد صدايتان باالتر از صداي حضرت باشد و قسمت
َ َ َ

َ

َْ

َ ْ

ْ

ْ

ُ
َ َ
ْ
ْ
ك ْم ِ َلع ٍض) به اين معناســت که وقتي حضرت
دوم ( َوال ته ُروا ُل بِالقو ِل كجه ِر بع ِض

سکوت کرده و مسلمانان مشغول سخن گفتن با ايشان هستند ،نبايد با صداي بلند،
همچنانکه با افراد معمولي صحبت ميکنند ،با ايشان سخن بگويند.
ثالث ًا با توجه به روايت محمد بن مســلم ،كه امام حسين 7كلنگ زدن در كنار
قبر مطهر رســول خدا 9را با استناد به همين آيه شريفه تقبيح فرمود ،ديگر جايي
براي اين اشكال نيست؛ مگر آنكه كســي بخواهد از نظر سندي بر روايت مذکور
ايراد بگيرد.
بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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مالک رفع صوت

با توجه به اثبات ســه مقدمه ،حرمت رفع صــوت در حرم معصومين :ثابت
ميشــود؛ البته بايد توجه داشــت كه موضوع حكم حرمت ،رفع صوت در محضر
رسول خدا 9است و رفع صوت ،يعني باال بردن صدا .بنابراين كسي كه صدايش
ذات ًا بلند است ،عرف ًا به صحبت كردن عادي او ـ كه با صدايي بلندتر از رسول

خدا9

صحبت ميكند ـ رفع صوت اطالق نميشود.
روايت انس 8كه در منابع اهل ســنت نقل شده ،ميتواند مستند خوبي براي اين
مدعا باشد:

َ ُّ َ َّ

َ َ

َ

َ

َ َ

َ َُ
ْ ُ ْ
ُ ْ ْ َ ْ
ت انلَّ ِّ
ب}
عن أنس قال :ملا نزلت (يا أيها الِين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صو ِ ِ
َُْ

َْ

ُ

َ

إىل قولــه { َو أنت ْم ال تشــع ُرون) وكان ثابت بن قيس بن شــاس رفيع الصوت
فقال :أنا الذي كنت أرفع صويت عىل رســول اهللﷺ حبط عميل أنا من أهل النار،

وجلس يف بيته حزينا .ففقده رسول اهلل 0فانطلق بعض القوم إليه ـ فقالوا له :فقدك

رسول اهللﷺ ما لك؟ قال :أنا الذي أرفع صويت فوق صوت النبيﷺ ـ وأجهر له

بالقول حبط عميل أنا من أهل النار ،فأتوا النبيﷺ فأخربوه بذلك ـ فقال :ال ،بل

هو من أهل اجلنة .فلام كان يوم الياممة قتل( .سيوطي ،بيتا ،ج ،6ص)84
َ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ َُ ْ َ ُ
ِين آمنــوا ال ت ْرفعوا أصواتك ْم
از انس روايت شده اســت :وقتي آيه (يا أيها ال
َُْ
َْ ُ َ
َف ْو َق َص ْ
ت انلَّ ِّ
ب َ ...وأنت ْم ال تشــع ُرون) نازل شد ،ثابت بن قيس بن شماس ،كه
و
ِ
ِ

مردي درشــتصدا بود ،گفت :من بودم كه صدايم را بلند كردم و حتم ًا اعمال

خود نشســت .رسول خدا 9روزي پرسيد« :ثابت بن قيس كجاست كه او را

پژوهشنامه حج و زيارت

صالحم تباه گشته و من اهل آتش شدهام .افراد مذكور به حضور رسول خدا9

شماره پنجم

صالح من حبط شــده و من اهل جهنم شــدهام و از آن به بعد غمگين در خانه

نميبينم»؟ بعضي از حاضران شتابان سراغ ثابت رفتند كه رسول خدا 9احوال
تو را ميپرســيد؛ تو را چه شده اســت؟ گفت :من صدايم را بلندتر از صداي

رسول خدا9كردهام و آيه شــريفه درباره من نازل شده و اينك همه اعمال
رســيدند و ماجرا را باز گفتند .حضرت فرمود« :نه ،او اهل آتش نيست؛ بلكه

يا مطابق روايات ،خود رســول خدا 9در غزوه حنين ،که بيشتر مسلمانان فرار
کردند ،به عمويش عباس ،که صداي بلندي داشت ،دستور ميداد که با صداي بلند
هشدارها و تذکرات رسول خدا  9را به گوش همگان برساند:
ت َن ِ
الص ْو ِ
اد ِف ال َّن ِ
فقال النبي  9لِ ْل َع َّب ِ
ــاس َو َذ ِّك ْرهُ ُم ا ْل َع ْهدَ .
ــاس َو َكانَ َج ْه َو ِر َّي َّ

ور ِة ا ْل َب َق َر ِة إِ َل َأ ْي َن َت ِف ُّرونَ ا ْذ ُك ُروا ا ْل َع ْهدَ
ــج َر ِة َيا َأ ْص َح َ
َفنَا َدى َيا َأ ْه َل َب ْي َع ِة الشَّ َ
اب ُس َ

ا َّل ِذي َعاهَ دْ ُت ْم َع َل ْي ِه َر ُس َ
ول اهلل( .عالمه حلي1411 ،ق ،کشفاليقين ،ص)144

رسول خدا 9به عباس ،که صداي بلندي داشت ،فرمود :ميان مردم فرياد بزن

و آنها را به عهدي که بستهاند ،متذکر کن .او فرياد زد« :اي اهل بيعت شجره،

اي اصحاب ســوره بقره ،به کجا فرار ميکنيد؟ به ياد آوريد عهدي را که با
رسول خدا 9بستيد».
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اهل بهشت است» .اين بود ،تا اينکه ثابت در جنگ يمامه به شهادت رسيد.
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البته واضح است که نميتوان اين روايت را دليل بر جواز رفع صوت در محضر
رســول خدا  9دانست؛ چرا که موقعيت جنگ ،اقتضاي فرياد زدن را داشت .پس
اين روايت ،با ادله پيشين منافاتي ندارد.
بنابراين و با توجه به اثبات اين سه مقدمه ،حرمت باال بردن صدا در حرم مطهر
ن :به طور مطلق ،که شامل درخواست صلوات از زائران با صداي بلند يا
معصومي 
درد دل و دعا و راز و نياز با باال بردن صدا در کنار قبور مطهر معصومين :است،
ثابت ميشود؛ براي اين حکم ،مؤيداتي نيز ميتوان اقامه کرد:
مؤيد اول :رجحان دعا به صورت مخفیانه

رجحان دعا و راز و نياز به صورت مخفيانه و آهســته ،در آيات شريفه قرآن و
بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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روايات ،مورد تأکيد قرار گرفته است؛ چراکه خداوند متعال در قرآن ميفرمايد:

َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُّ ً َ َ ً َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ ِّ َ ْ َ َ َ
ال وال
ـ (واذكر ربك ِف نف ِسك تضاع وخِيفة ودون اله ِر مِن القو ِل بِالغدو والص ِ
َ ُ
ك ْن م َِن الْ َغافل َ
ِني) (اعراف)205 :
ت
ِ

پروردگارت را در دل خود ،از روي تضرع و خوف ،آهسته و آرام ،صبحگاهان
و شامگاهان ،ياد كن و از غافالن مباش!

ْ ُ َ َّ ُ
ضاع ً َو ُخ ْف َي ًة إنَّ ُه الَ ُي ُّب ال ْ ُم ْع َتد َ
ك ْم تَ َ ُّ
ـ (ادعوا رب
ِين) (اعراف)55 :
ِ
ِ

پروردگار خود را [آشــكارا] از روي تضرع و در پنهاني بخوانيد! [و از تجاوز،
دست برداريد كه] او متجاوزان را دوست نميدارد.

در روايات نيز به مخفي داشتن دعا تأکيد شده است .مرحوم کليني ،در کافي بابي

اب إِخْ َفاءِ ُّ
الد َعاءِ» مطرح کرده و روايات زير را نقل کرده است:
با عنوان «ب َ ُ

ها ٍم َع ْن َأ ِب ْ َ
الر َضاَ 7ق َ
ها ٍم إِ ْس َم ِع َ
يل ْب ِن َ َّ
ـ َع ْن َأ ِب َ َّ
س ًا َد ْع َو ًة
الَ :د ْع َو ُة ا ْل َع ْب ِد ِ ّ
ال َس ِن ِّ

َو ِ
احدَ ًة َت ْع ِد ُل َس ْب ِع َ
ني َد ْع َو ًة َع َلنِ َي ًة؛ (کليني1407 ،ق ،ج ،2ص)476

امام رضا 7فرمود« :يک دعاي مخفيانه بنده معادل هفتاد دعاي آشکار است».

ـ َو ِف ِر َوا َي ٍة ُأ ْخ َرىَ :د ْع َو ٌة ُ ْت ِف َيها َأ ْف َض ُل ِع ْندَ اهللِ ِم ْن َس ْب ِع َ
ني َد ْع َو ًة ُت ْظ ِه ُرهَ ا؛ (همانجا)

در روايت ديگر آمده است« :دعايي که آن را مخفي کني ،نزد خداوند بهتر از
هفتاد دعايي است که آشکارش کني».

افــزون بر اين ،به طور کلي بر رجحــان انجام علني واجبات و رجحان مخفيانه
بودن مستحبات اشاره شــده است و در مورد برخي از مستحبات ،به ويژه انفاق و
صدقه ،اين رجحان بيشتر مورد تأکيد قرار گرفته است:

(شيخ صدوق1362 ،ش ،ج ،2ص)343

رسول خدا 9فرمود :هفت گروه در روزي که هيچ سايهاي جز سايه خداوند

کند ،جواني که در عبادت و پرستش خداوند رشد و نمو کند ،کسي که با دست

بنابرايــن به نظر ميرســد که ميتوان اين ادله را به عنــوان مؤيداتي براي لزوم
رعايت ادب سکوت ،حتي با بلند نکردن صدا به صلوات و انجام ندادن دعا و نيايش
با صداي بلند ،در محضر ائمه معصومين :و حرمهاي اين بزرگواران مطرح کرد؛
چراکه خداوند متعال همه نجواها را ميشنود و ارتباط با معصومين :نيز از طريق
ورد و حال امکانپذير است و نيازي به قيل و قال نيست.
مؤيد دوم :آزار و اذيت ديگران

بســياري از اوقات ،که زائر مشــغول خلوت با خداي خويش و توسل به مزور
است ،وقتي شخصي با صداي بلند درخواست فرستادن صلوات ميکند يا با ضجه
و ناله با امام معصوم 7ارتباط برقرار ميکند ،باعث ميشــود تمام حس و حال و
تمرکز زائران ديگر از بين برود .به نظر ميرســد اين عمل از جهت آزار رساندن به
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راستش صدقه دهد و از دست چپش آن را مخفي نمايد. ...

شماره پنجم

وجود ندارد ،زير سايه عرش خداوندند :امام و حاکمي که به عدالت حکمراني

پژوهشنامه حج و زيارت

َق َ
ل إِ َّل ِظ ُّلهُ :إِ َم ٌام َع ِ
ال َر ُس ُ
َ 9س ْب َع ٌة ِف ِظ ِّل َع ْر ِ
اد ٌل،
ش اهلل َع َّز َو َج َّل َي ْو َم َل ِظ َ
ول اهلل 
ــاب َن َش َ
ــأ ِف ِع َبا َد ِة اهلل َع َّز َو َج َّلَ ،و َر ُج ٌل َت َصدَّ َق بِ َي ِمينِ ِه َف َأ ْخ َفا ُه َع ْن ِش َملِه. ...
َو َش ٌّ
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زائران ديگر ،داراي عنــوان ديگري از حرمت خواهد بود که مؤيد عدم جواز رفع
صوت ميتواند باشد.
واضح اســت که علت مؤيد بودن اين مطلب ،آن است که با پذيرش آن ،ديگر
ِ
حرمت رفع صوت ،آيه شريفه نخواهد بود؛ بلکه عنوان ديگري (آزار و اذيت
دليل
ديگران) موجب اين حکم شــده که اگر در مکان ديگري نيز باشد ،همين حکم را
خواهد داشت و حرم معصومين :خصوصيتي ندارد.
اشکال بر استفاده حرمت از اثبات سه مقدمه

درســت است كه با توجه به اثبات سه مقدمه ،ميتوان به حرمت باال بردن صدا
ن :قائل شــد ،اما به نظر ميرسد هرچند در ثبوت مقدمه
در حرم مطهر معصومي 
بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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اول و دوم ترديدي نيســت ،مالحظه نکته مهمي ،اثبات مقدمه ســوم را زير سؤال
برده و برداشــت حرمت مطلق باال بردن صدا در حرم معصومين :را از آيه دچار
مشکل ميکند و آن اينکه اکثر فقها ،در کتب فقهي خود ،باال بردن صدا را به عنوان
محرمات زيارت مطرح نکردهاند و بيشتر در کتب تفسيري ،آن هم به عنوان يکي از
آداب زيارت ،مطرح نمودهاند .اين نکته ،مطلبي است که نميتوان به آساني از کنار
آن رد شــد؛ چراکه اعراض مشهور از برداشت از آيه ،نشانهاي بر لزوم بازنگري در
آن برداشت است .افزون بر اينکه ادله مقدمه سوم ،خالي از اشکال نبود و با اغماض
پذيرفته شد.
ازاينرو هرچند آيه شريفه حرمت باال بردن صدا در زمان حيات رسول خدا 9و
معصومين :را اثبات ميکند ،اما در زمان پس از وفات و در حرمهاي ايشان ،ظهور

عرفي آيه شريفه اين است که تنها در صورتي که اين عمل عرف ًا بيحرمتي به مزور
به شمار آيد ،حکم حرمت بر آن مترتب خواهد بود؛ رواياتي که افراد داراي صداي
بلند را از مدلول آيه استثنا کرده بود يا فريادهاي ابن عباس در جنگ حنين به دستور
رســول خدا 9نيز مؤيد اين ادعاســت .بنابراين ،اين آيه نميتواند مستند حرمت

درخواســت صلوات يا صحبت با صداي بلند با ديگران در حرم معصومين :يا
ن ،:تا وقتي که به حد بياحترامي
درد دل و دعا و درخواست حاجت از معصومي 
نرسد ،باشد.
بله ،اگر همين كارها به قصد بياحترامي باشد يا عرف آن را هتك حرمت بداند
يا موجب آزار ديگران شود ،ترديدي در حرمت آن نخواهد بود که در اين صورت،
نه به عنوان جداگانه ،بلکه به عنوان يکي از مصاديق هتک حرمت يا ايذاء ،اين عمل
نميتوان با استناد به اين آيه ،هر صحبت كردني را ،كه با صداي بلند باشد ،تا وقتي
کــه به قصد هتک حرمت نباشــد يا عرف آن را بياحترامــي نداند يا موجب آزار
ديگران نشود ،حرام دانست و تنها کراهت آن اثبات ميشود.

داشته باشد ،از يکسو درخواست صلوات در کنار قبور مطهر معصومين ،:که با
قصد قربت انجام ميگيرد ،از باب امر به معروف داراي امر اســتحبابي است و راز
و نياز و دعا در اين اماکن مقدس ،که ذات ًا عبادتاند ،داراي امر اســتحبابي است .از
ســوي ديگر ،همين مأموربه ،مورد نهي نيز قرار گرفته است .در اجتماع امر و نهي،
مشهور اصوليون قائل به امتناع اجتماع و ترجيح جانب نهي هستند( .آخوند خراساني،

1409ق ،ص158؛ لجنه تأليف قواعد1427 ،ق ،ص )167بنابراين در فرض ثبوت حرمت
عمل ،نوبت به استحباب نميرسد.
اما در صورتي که آيه بر کراهت باال بردن صدا در حرم معصومين :داللت داشته
باشد ،درخواست صلوات و دعا و نيايش عبادت است .اين عبادات در مکان خاصي
مورد نهي کراهي قرار گرفت ه است .مشهور اصوليون عبادات نهيشده را حمل بر اقل
ثواب ًا ميکنند( .آخوند خراســاني1409 ،ق ،ص164؛ صدر1417 ،ق ،ج ،3ص )79پس اين
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در صورتي که آيه بر حرمت مطلق باال بردن صدا در حرم معصومين :داللت

شماره پنجم

حکم مسئله از ديدگاه قواعد اصولي

پژوهشنامه حج و زيارت

حرام خواهد بود .ازاينرو با توجه به ظهور عرفي آيه شــريفه ،مشــخص ميشود
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اعمال في نفسه مستحب هستند ،اما انجام آنها در حرمهاي معصومين ،:با توجه
به نهي وارد شده ،ثواب کمتري دارد.
در صورتي که حکم براي ما مشــکوک باشد و بخواهيم به سراغ اصول لفظيه و
عمليه برويم ،اصل اباحه بر جواز مطلق سخن گفتن داللت دارد و از آنجا که تبدل
موضوع شده است ،جايي براي اصل عملي استصحاب حرمت زمان حيات رسول
خدا 9نيست .بنابراين اصل عملي برائت در شبهات تحريميه ،به عدم حرمت حکم
ميکند.
به هر حال ،از آنجا که بســياري از زائــران حرمهاي معصومين ،:با توجه به
ارادتي که به حضــرات معصومين :دارند ،وقتي درخواســت صلوات و دعا و
راز و نيــاز خود را با صداي بلند انجام ميدهند ،قطع ًا هيچ قصد هتک حرمت و...
بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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ندارند؛ بنابراين نميتوان به حرمت اين اعمال در حرمهاي معصومين :حکم کرد
و تنها کراهت آن ثابت ميشود که معناي آن اين است که شخصي که در حرمهاي
معصوميــن :با صدايي بلند درخواســت صلوات ميکند يا بــه دعا و راز و نياز
مشغول ميشود ،تنها از ثواب کمتري برخوردار ميشود.
جمعبندی

شريعت مقدس اسالم ،پيروان خود را به رعايت آداب اجتماعي در گفتار و رفتار با
ديگران سفارش ميکند که برخي از اين آداب ،از الزاميات و برخي ديگر از مستحبات
است .حضور در محضر معصومين :و حرمهاي ايشان نيز آدابي دارد که يکي از آنها
رعايت ادب سکوت و باال نبردن صدا در اين اماکن مقدس است .رجحان باال نبردن
صدا از نظر عقاليي و شــرعي مورد اتفاق است؛ آنچه مورد اختالف است ،الزامي يا
اســتحبابي بودن اين دستور در حرمهاي معصومين :است که از اختالف برداشت

َ َُ َ ْ َ ُ َ َ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
ِين آمنوا ال ت ْرفعوا أصواتك ْم ف ْوق
از آيه دوم سوره حجرات نشئت گرفته است( :يا أيها ال
َ
َ
َّ ِّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ُ ْ َْ َ ْ ََْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُْ ْ َ َْ ُ ُ َ
َ ْ
ون).
ب َوال ته ُروا ُل بِالقو ِل كجه ِر بع ِضكم ِلع ٍض أن تبط أعمالكم وأنتم ال تشعر
صو ِت انل ِ

اثبات حرمت اين عمل در زمــان حيات و پس از وفات معصومين ،:نيازمند

اثبات سه مقدمه است:

مقدمه اول :نهي موجود در آيه الزامي باشد و نه تنزيهي؛
مقدمه دوم :تفاوتي ميان رسول خدا 9و اهل بيت ايشان :در اين حكم نباشد؛
مقدمه سوم :حكم ثابتشده در زمان حيات ،براي پس از وفات ايشان نيز ثابت باشد.
هر چند با توجه به بررسي ادله ،مقدمه اول و دوم بيهيچ اشکالي و مقدمه سوم

زمان حضور معصومين :حرام است؛ اما ظهور عرفي آيه شريفه اين است که تنها
در صورتي که اين عمل عرف ًا بيحرمتي به مزور به شــمار آيد ،حکم حرمت بر آن
آن هم بدين معناست که عمل از ثواب کمتري برخوردار است.

شماره پنجم

مترتب خواهد بود و در غير اين صورت ،اين عمل تنها کراهت خواهد داشــت که

پژوهشنامه حج و زيارت

نيز با اغماض قابل اثبات اســت ،اما اعراض مشهور فقها از برداشت حرمت از آيه،
اثبات مقدمه ســوم را زير ســؤال ميبرد و ثابت ميکند که قطع ًا باال بردن صدا در
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پینوشتها
 .1سند روايت صحيح است؛ هرچند ممكن است
كسي در اصل انتســاب كتاب بصائر موجود

ال َس ِ
(م ََّمدُ ْب ُن َْ
ــار ِف َب َصائِ ِر
ترديد كند ُ
ــن َّ
الص َّف ُ
ِ
ِ
ِ
الدَّ رج ِ
ب َطال ٍ
الص ْلت َع ْن
ات َع ْن َأ ِ 
ب َي ْعني َع ْبدَ اهلل ْب َن َّ
َ َ
ٍ
َبك ِْر ْب ِن َُم َّمد).

 .2روايت به خاطر مجهول بودن رجل در ســند
حدَ ْب ِن
روايت ،قابل استناد نيســتُ ( :م ََّمدُ ْب ُن َأ ْ َ
ِ
وســی ْب ِن
َْ
ي َيی َع ْن َر ُج ٍل َع ْن ُذ ْب َيانَ ْب ِن َحكي ٍم َع ْن ُم َ
ِ
ُأ َك ْي ٍل الن َُّم ْ ِي ِّي َع ِن ا ْل َع َلء ْب ِن َس َيا َب َة).

بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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 .3از ايــن جمله كه امام حســن 7ميفرمايد:
«جنازهام را از نزد قبــر مادرم بازگردان و در
بقيع دفن كن» اين طور به دســت ميآيد كه
قبر حضرت زهراي اطهر 3در بقيع نيست؛
بلكه قبر مباركــش در حجره خود آن بانو يا
ميان قبر و منبر پيغمبر اكرم 9است.
 .4احزاب.53 :

فهرست منابع

* قرآن

1.1آخوند خراساني ،محمدکاظم1409( ،ق)،
کفاية االصول ،قم ،مؤسسه آل البيت.:

2.2آلوســي ،محمود بن عبداهلل1415( ،ق)،
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم،
بيروت ،لبنان ،دارالكتب العلمية.

3.3ابن مشهدي ،محمد بن جعفر1419( ،ق)،
المزار الكبير ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي

وابسته به جامعه مدرسين.

4.4اميني ،عبدالحســين1417( ،ق) ،الزيارة،
تحقيق محمد حسون ،قم ،نشر محقق.

5.5تميمي ،نعمان بــن محمد( ،بيتا) ،تأويل
الدعائم ،قاهرة ،مصر ،دارالمعارف.

6.6حر عاملي ،محمد بن حســن1409( ،ق)،

 .5حجرات.2 :

وسائل الشيعة ،قم ،مؤسسه آل البيت.:

 .7اين روايت به دليل وجود محمد بن ســليمان
ديلمي در سلسله سند آن ،كه متهم به ضعف
است (رجا ل نجاشــي ،ص ،365رقم )987
ِ
ِ
يم َع ْن َأبِ ِيه َع ْن
قابل استناد نيستَ ( :ع ُّل ْب ُن إِ ْب َراه َ

قرب اإلسناد ،قم ،مؤسسه آل البيت.:

 .6حجرات.3 :

7.7حميــري ،عبداهلل بن جعفــر1413( ،ق)،
8.8سيوطي ،عبدالرحمن بن ابيبكر( ،بيتا)،
الدر المنثور في التفســير بالمأثور ،قم،

نشر كتابخانه آيتاهلل مرعشي نجفي.

َبك ِْر ْب ِن َصالِحٍ َق َ
ــال ا ْل ُك َل ْين ِ ُّي َو ِعدَّ ٌة ِم ْن َأ ْص َحابِنَا َع ِن
اب ِن ِزي ٍ
اد َع ْن ُم ََّم ِد ْب ِن ُس َل ْي َمنَ الدَّ ْي َل ِم ِّي َع ْن َه ُارونَ ْب ِن
ْ َ
ِ
ِ
ِ
َْ
ال ْه ِم َع ْن َُم َّمد ْبن ُم ْسلم).

المزار (في كيفية زيارات النبي و االئمة

وأبويعيل والبغوي يف معجــم الصحابة ،وابن املنذر

1010شيخ صدوق ،محمد بن علي بن بابويه،

 .8و يف الــدر املنثــور ،أخرج أمحد والبخاري ومســلم
والطــراين وابن مردويه والبيهقــي يف الدالئل ،عن

أنس.

9.9شــهيد اول ،محمد بن مكي1410( ،ق)،
االطهار) ،قم ،مدرسة االمام المهدي[.

(1362ش) ،الخصال ،قم ،دفتر انتشارات

اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه

(1415ق) ،تفسير الصافي ،تهران ،مكتبة

1111صدر ،ســيدمحمد1420( ،ق) ،ماوراء

2020قمي ،شــيخعباس1384( ،ش) ،مفاتيح

1212صدر ،سيدمحمدباقر1417( ،ق) ،بحوث

آستان قدس رضوي) ،چاپ يازدهم.

علميه قم.

الفقه ،بيروت ،لبنان ،داراألضواء.

في اصول الفقه ،قم ،مؤسسه دائرةالمعارف

فقه اسالمي بر مذهب اهل بيت.:

الجنان ،مشهد ،شركت بهنشر (انتشارات

2121کشي ،محمد بن عمر1390( ،ق) ،رجال

الکشــي ،مشهد ،مؤسسه نشــر دانشگاه

المصباح -جنة األمــان الواقية و جنة

پژوهشنامه حج و زيارت

مشهد.

2323کليني ،محمد بن يعقــوب1407( ،ق)،

شماره پنجم

1313صفار ،محمــد بن حســن1404( ،ق)،

الصدر ،چاپ دوم.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد،

2222کفعمــي ،ابراهيم بن علــي1405( ،ق)،

1414طباطبايــي ،محمدحســين1417( ،ق)،

اإليمان الباقية ،قم ،دارالرضي (زاهدي)،

قم ،مكتبة آيتاهلل المرعشي النجفي.

الميزان في تفســير القرآن ،قــم ،دفتر
انتشارات اسالمي.

چاپ دوم.

1616طوسي ،محمد بن حســن1375( ،ق)،

(1427ق) ،قواعد اصول الفقه ،قم ،مجمع

مجمع البيان ،تهران ،ناصرخسرو.

اإلقتصاد الهادي الي طريق الرشاد ،تهران،

انتشارات کتابخانه جامع چهل ستون.

1717ــــــــــــــــ 1411( ،ق) ،مصباح
المتهجد و سالح المتعبد ،بيروت ،لبنان،

موسسه فقه الشيعة.

1818عالمــه حلــي ،حســن بن يوســف،

2424لجنه تأليــف قواعد فقهــي و اصولي،

بهار و تابستان 1397

1515طبرسي ،فضلبن حســن1372( ،ش)،

الکافي ،تهران ،دارالکتب اإلسالمية.

(1410ق) ،بحــار االنوار ،بيروت ،لبنان،
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جهاني اهل بيت.:

2525مجلســي ،محمدباقر بــن محمدتقي،
مؤسسة الطبع و النشر.

2626ــــــــــــــ 1404( ،ق) ،مرآة العقول

في شــرح أخبار آل الرســول ،تهران،

(1411ق) ،کشــف اليقين في فضائل

دارالكتب اإلسالمية ،چاپ دوم.

ارشاد.

كتاب المزار (مناسك المزار) ،قم ،کنگره

اميرالمؤمنين ،7تهران ،انتشارات وزارت

1919فيض كاشــاني ،محمد بن شاهمرتضي،

2727مفيد ،محمــد بن محمــد1413( ،ق)،
جهاني هزاره شيخ مفيد.

2828منســوب به امام حســن عسكري،7

(1409ق) ،التفسير المنسوب إلي اإلمام
الحسن العسكري ،7قم ،مدرسة االمام
المهدي[.

بررسی فقهی باال بردن صدا در حرم معصومين:
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