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 مقدمه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

اقتددار و عمتد     حج با شكوهترين جلوه توحيد، ذخيره بزرگ الهى براى انسان و رمز عزت و

 مسلتانان جهان اس .

سعادت بشري   و كعبه، نخستين بي  و مطاف فرشتگان و رسوالن و موحدان اس  كه براى خير

 اس . به پا گرديده

سوى آن نتاز  و مسجد الحرام، حريم انوار و قبله نيايش خداپرستان اس  كه هر صبح و شام به

 گزارند و در حيات و متات رو به سوى آن دارند. مى

 و حرم، حريم امن الهى براى انسانها و هته جانداران و گياهان اس .

هنگام طدواف   كعبه، ايتان دارد كه در برابر خداى كعبه ايستاده وحج گزار با ايستادنش در برابر 

 كند. پيرامون كعبه گويى خدا را يافته و بر گرد او طواف مى

تدر و   ديددى وسدي    هتين اس  كه هرچه انسان در اين عبادت عميم نبوى بيشتر غرق شود، بدا 

نهاد. و هر چده بيشدتر در    دتر در مقابل ايزد منان به تضرع و فرمانبرى گردن خواه آگاهى كامل

 گردد. مى آن غور كند و به تحقيق بپردازد، ژرفاى آن بيشتر آشكار

اس  كده قبدل از    آنچه پيش روى داريد بررسى آيات حج و مقايسه آراء مفسران شيعى و سن 

 اى در اصول كلىتربوط به حج مطرح شود.  آن الزم اس  براى تبيين بهتر آيات مربوطه مقدمه

جايگداه ابدراهيم    جه  در فصل اول سير تاريخى از حج نگاشته شده و در فصدل دوم به هتين 

چهارم به بررسدى آيدات    در حج و در فصل سوم جامعي  اسالم مطرح و سپس در فصل السالم عليه

 پردازيم. حج مى
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 تقدس كعبه قبل از اسالم

ديگدر از قبيدل    هداى  به تنها نزد قبيله قريش مقدس نبود؛ بلكه تتام قبايل عرب و حتى امد  كع

احترام خاصى قائل بودند.  اى از يهوديان نيز براى آن تقدس و ها و عده هندوان، ايرانيان، صائبى

 گويد: عالمه طباطبايى )ره( مى

هنگامى كه او و  اس ،« قنوم سوما»كه در نزد آنان هتان « سيفا»هندوها معتقد بودند كه روح »

اس ... صائبه از فارس  كرده حلول« حجر االسواد»كردند، در  هتسرش بالد حجاز را زيارت مى

شود كه كعبه، خانه  دانند. گاهى گفته مى مى هاى هفتگانه محترم ها، كعبه را يكى از خانه و كلدانى

كنندد و   نيدز كعبده را تقدديس مدى     و گذشته دور، يهود اى اس  از عهد قديم چون خانه« زحل»

گويندد كده در    نتايند. در اين باره مدى  پرستش مىالسالم عليهابراهيم  اند كه آنان خدا را بر دين مدعى

عكسهايى وجود داش ، هتانند تتاثيلى از حضدرت ابدراهيم و اسدتاعيل در     ها و كعبه، مجسته

در  و مسيح [السالم عليهلقب مريم  ]« ذراع»كه نيزه هايى در دس  داشتند و نيز صور لقايى از  حالى

عرب نيز، كعبده را   آنجا وجود داش . تعميم نتودن مسيحيان براى كعبه، گواه بر اين مدعا اس .

 1«آورد. جانب آن روى مى دانس  و از هر سوى، به كرد آن را از آن خدا مى به غاي  اكرام مى

تدريج مراستى  س  و اين امر باعث شد كه بهبنابراين كعبه هتيشه مورد تقديس و احترام بوده ا

گسترش ياف  و آنان حتدى   جه  بزرگداش  كعبه بوجود آيد، تا آنجا كه مراسم دينى مشركين

مراسم مربوط به تعميم خانه را با مراسم  بتهاى خود را نيز در خانه كعبه قرار داده و بدين گونه،

بانى، كه يكى از اعتال و مناسك حج بوده، چنان كه قر پرستش بتهاى داخل آن به هم آميختند،

 دادند. مى ها انجام در پاى ب 
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 حج در جاهليت

پرستى تطهير و اين  در تاريخ، بارها كعبه و مناسك حج توسط انبياى عمام از لوث شرك و ب 

طداغوت و اسدتكبار خدار      هداى  ها و سلطه گدرى  پايگاه توحيد از حيطه قدرت و سودجويى

اس . ولى در دوران فترت بين حضدرت   ل و محتواى توحيدى بازگردانده شدهگرديده و به شك

مردم شبه جزيره  عرب با شرك و بد  پرسدتى    كه آله و عليه اهلل صلىعيسى و رسال  جهانى پيامبر خدا 

هداى شدرك آلدود     ها و نازيباترين عادت ترين بدع  انحرافى خو گرفته بودند، كعبه و حج دچار

هاى استكبارى و بد  و   رهايى بخش و خلوص و توحيد به مركز وابستگى اهگرديد، و اين پايگ

و كد    ترين مركز عبادت به صورت سوت كشيدن پرستى تبديل شد و عبادت مردم در پاك ب 

 گرديد. زدن در آمد و به جاى توجه به لباس تقوى، طواف برهنه براى برخى مرسوم

 كند: مىقرآن كريم به حج دوران جاهلى اينگونه اشاره 

 1وَ ما كان صَالتُهُمْ عِنْدَ البَيْتِ اِالّ مُكاءً وَ تَصدِيَةً...

 نتاز آنان در كنار خانه خدا جز سوت كشيدن و ك  زدن نبود.

داشتند و سر  آرودند، به بتى تعلق هر گروهى كه براى زيارت كعبه و انجام حج به مكه روى مى

داشتند، مناف  خدود را در   از اين بتها را بر عهده ساييدند و قريش، كه پاسدارى بر آستان آن مى

كوشيدند. مراسدم   سخ  در حتاي  آن مى ديدند و ها مى ها و توهتات و جهال  هتين وابستگى

ناميدند در واق  سيادت و فرمانروايى بر انبوه مدردم   مى حج، براى اينان كه خود را خادمان كعبه

آنان را در رسيدن بده اهدداف مدادى بيشدتر يدارى       برگزار شدن حج، تر بود. و هر چه با شكوه

 كرد. مى

 ويژگيهاى حج جاهلى

 تاريخ ويژگيهايى را براى حج جاهلي  ثب  كرده كه برخى از آنها عبارتند از:

و جدا شدن از  با اينكه احرام، نخستين گام توحيدى در حج ابراهيم اس  كه نشانه خلوص - 1
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فاقدد احدرام بدود و ميقداتى      گانه دارد، ولى حج جداهلى ها و پيوستن به خداى ي هته وابستگى

 سازندگى بود. نداش  و آغازش چون فرجام، بى محتوا و فاقد تحرك و

نبودند و در مدت  در دوران جاهلي ، جز اندكى، باقى حج گزاران به محرمات احرام ملتزم - 2

ر جهد  دورى از  برندد و د  نتدى  اندد، سدودى   انجام مناسك، از فرص  آمادگى كده پيددا كدرده   

 داشتند. بر نتى هاى زش  و آماده شدن براى زندگى پاك گامى عادت

جاهلى نيدز چهدره    برهنگى در حال طواف از عادتهاى زشتى بود كه به شكل ظاهرى حج - 3

 داد. انگيز مى نفرت

يدا كندار    پوشيدند، اين عتلشدان حداكى از يكددلى و هتسدويى و     آنان كه لباس احرام مى - 4

در اختيار قريش  اختالفات نژادى و اجتتاعى و اقتصادى نبود، بلكه تأمين لباس احرامگذاردن 

 1بود و قريشيان از اين راه مناف  بسيار به دس  آوردند.

بده مجلدس    ك  زدن، سوت كشيدن، از مراسم حج جاهلى حين طواف بود، آندان حدج را   - 5

 شادى و جشن و پايكوبى در آورده بودند.

ساخ  و ايدن   مى اخر حج جاهلى را از هر نوع خصيصه عبادى و معنوى تهىتبعيض و تف - 6

 داد. قرار مى مراسم پاك را در خدم  اشرافي  و اختالفات نژادى و طبقاتى

بده زيدارت    د در حج جاهلى، وقوف به عرفات اختصاص به كسانى داش  كه از خار  مكده 7

بايسد  انجدام    آنان مدى  عتلى بود كه« ضهافا»آمدند. و رفتن از عرفات به مشعرالحرام  كعبه مى

دانسدتند   خود را از اين عتل معاف مى دادند ولى قريش و طواي  مجاور حرم و وابستگانش، مى

تبعيض در اسالم براساس آيه شريفه: ثُدم  ففيضدوا مْدن      شتردند و اين و خويشتن را اهل اللّه مى

 2حَيْثُ فَفاضَ النّاسُ...

بايس  از آنچه كده   مى توانستند از غذاى خار  حرم بخورند. آنان ىدر جاهلي ، حجا  نت - 8

بدع  بدود. سدود سرشدارى را     در اختيار داشتند استفاده كنند. و اين امتياز در عين اين كه يك
                                                           

1
راحلره  »اردنر  و آنران را    در جاهليت عرب، سه گروه وجود داشت: گرروه نسسرت، اسرانو بودنر  اره برهاره ىروا  مرو         -

گفتارر . و سرروو گروهررو ارره در اعمررال حرر   ررون   مررو« حمرر »آنرران را و گروهررو بررا لشررا  شس،ررو  ررود، ارره « نامي نرر  مررو

 آوردن . اردن  ولو ىوا  را با لشاسو اه از  ود داشتا ، بجا مو عمل مو« راحله»
2
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برداش ؛ به عالوه اين عتل، خود نوعى سوء  دانستند در براى قريش كه خود را متوليان حرم مى

 گردد. در جه  مطام  پس  مادى محسوب مى مردماستفاده از احساسات مذهبى 

چادرهاى غير  توانستند در زير چادرهاى چرمى استراح  كنند و استراح  زير حجا  مى - 9

 چرمى روا نبود.

بدر دور آنهدا    به جاى طواف بين صفا و مروه، بر اين دو كوه، دو ب  نصب كرده بودند كه - 11

 دادند. مى ها انجام نيز به پاى اين ب كردند و قربانى را  طواف و استالم مى

شدند، آندان از   نتى اهل مكه در ايام حج اگر نياز به رفتن به خانه اشتند، از در خانه وارد - 11

 دانستند. آمدند و اين را براى خود امتياز مى ديوار فرود مى

نشدأت   بازرگدانى  از سودجويى و خلط مسائل عبادى با مناف  تجارى و« ء نسى»بدع   - 12

هاى حدج   شد كه فصول ماه مى هاى قترى و شتسى دارد، موجب گرف ؛ زيرا اختالفى كه ماه مى

به خطر افكند. از ايدن رو بدا اسدتفاده از     تغيير كند و مناف  تجارى و بازرگانى قبايل سودجو را

داشتند كده هدر سده     يازده روز در سال( مقرر مى تفاوت ايام سال قترى و شتسى )حدود ده يا

توانستند  محرم آغاز سال نو قرار دهند. و به اين ترتيب مى سال يك بار، ماه صفر را به جاى ماه

 در فصل معين انجام دهند. موسم حج را هته ساله

خار  اسد .   هاى ديگرى نيز وجود دارد كه از محور بحث ما ء، ديدگاه ى بدع  نسى در زمينه

 داده اس . مورد اين بدع  ارائه آنچه قابل توجه اس ، تحليلى اس  كه قرآن در

عِدَهَ ماا   ءُ زيادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُ بهِ الَذينَ كَفَرُوا يُحِلُوّنَهُ عاماً وَ يُحَرِمُوّنَهُ عاماً لِيُواطِؤُوا إّنَمَا النَسى

 1حَرَمَ اللّهُ فَيُحِلُوا ما حَرَمَ اللّهُ...

مداهى را حدالل    شوند. يك سدال  هل و گتراهى مرتكب مىء افزايش در كفر اس  كه كافران به ج نسى

تكتيل كنند، و بدين وسيله آنچه  شتارند و يك سال ماه حرام تا عدد ماه هايى را كه خدا حرام كرده مى

 شتارند. را كه خدا حرام كرده حالل مى

بته بازى بود، و ال دادند، خود عتلى كفرآميز و شرك آلود بلى آنچه قريش به عنوان حج انجام مى
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عبادى، تبعي  از هوا و هدوس در   با معتقدات مردم و محور قرار دادن مناف  مادى در يك عتل

 شد. شترده مى گيرد كفرى افزون آنچه به عنوان عبادت انجام مى

بندا بدر آنهدا     اندد و  مورخان، خصوصيات ديگرى را نيز در مورد حج دوران جاهلي  ذكر كدرده 

 نتود: توان در سه جه  زير خالصه لى را مىهاى حج جاه محور اصلى ويژگى

 د امتيازطلبى و روح تبعيض.1

 د انحصار طلبى قريش و به خود اختصاص دادن خانه خدا2

 د وسيله قرار دادن حج براى تأمين مناف  و مقاصد گروهى.3

ى اصلى حدج   مشخصه ى خود مبين يك خصل  اس  كه چنانكه اين سه نوع ويژگى نيز به نوبه

 سياسى و سپس سود برى از آن اس . -محتوا كردن اين مراسم عبادى  باشد و آن بى ىجاهلى م

 

 يك ّنموّنه از اعمال حج جاهلى در قرآن

 به اين آيه توجه كنيد: 

هاا وَ  ظُهُورِ يَسْألُوّنَكَ عَن الْأِهِلّةِ قُلْ هِىَ مَواقيتُ لِلنّاس وَ الْحَجِ وَ لَيْسَ الْبرُ بِأنْ تَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

 1لكِنَ الْبِرَ مَنِ اتَقى وَ أَتُوالْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابها وَ اتَقُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ

وق  هستند براى  كنند. بگو آنها نشانگر از تو در احوال اهلّه قتر در مورد ازدياد و نقصان آن سؤال مى

وارد شويد، بلكده كدار نيدك آن     ها پش  خانه مردم و تعيين زمان حج اس ، كار نيك آن نيس  كه از

 پيشه كنيد شايد رستگار شويد. اس  كه پرهيزكار باشيد و از در خانه وارد شويد و تقوا

صدورت هدالل    سؤال چنين بوده كه چرا قتر در اول هر ماه به»عالمه طباطباى معتقد اس  كه: 

 2هاس ؟ هالل آورندهآورد و چه چيزى پديد  هاى قترى را پديد مى در آمده و ماه

هتگان قرار دارد. نه  ى ماه، خيلى راح  اس  و در دسترس به هر حال سنجش زمان، به وسيله

توان حتى روز معين مداه را   مى توان تشخيص داد بلكه با دق  تنها اول و وسط و آخر ماه را مى

س . اسدالم كده ديدن    خورشيد مشكل ا هم معلوم كرد و اين كار با ديگر ابزارها مثالً استفاده از
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سواد، پير و جوان، شهرى و روستايى و... هته را  بى ى افراد، باسواد و سهل و فراگير اس  و هته

وسايلى استفاده كند كه قابل فهم و تشخيص براى هته باشدد و   تح  پوشش خود دارد، بايد از

 تغييرى در آنها به وجود نيايد. در طول زمان هم

در حال احرام  ى جاهلي ، آدابى بين قريش رايج بود و آن اينكه دورهبراساس مفاد اين آيه در 

بلكده از پشد  بدام يدا      شددند،  يافتند، از درِ خانه وارد نتى اگر نيازى به رفتن به منزل خود مى

سودى نداش  و تنها باعث زحت   شدند و اين كار را كه هيچ ها وارد مى سوراخى از پش  خانه

شتردند. اسالم اين عتل تأييد  تخل  از آن را ناروا مى دانستند و م مىآنها بود، جزء وظاي  محر

كند كده غرضدى عقاليدى در     كه اصوالً اسالم سنتهايى را امضا مى نكرد و آن را باطل شترد چرا

 اى صحيح انجام گيرد. شيوه آنها نهفته باشد و به

تصدور را   ولدى قدرآن ايدن   پنداشدتند   قريش به گتان خود اين كار را از مصاديق بر و نيكى مى

حقيقى معنوى اس   اى با برّ ندارد بلكه برّ گويد كه چنين عتلى هيچ رابطه نادرس  دانسته و مى

دهد كه حجا  اهل مكه مثدل   ى آيه دستورمى و از آن كسى اس  كه تقوا پيشه سازد، و در ادامه

دهند. البته ايدن امدر مولدوى    اساس را ادامه ن بى ها وارد شوند و اين كار اوقات ديگر از در خانه

بروجوب ندارد البته در صورتى كه كسى از پش  خانه وارد  نيس  بلكه ارشادى اس  و دالل 

عتل جزء دستورات دينى اس  چون بدعتى در دين گذاشته امر حرامى  شد. به عنوان اينكه اين

 1شده اس . را مرتكب

براى آن كار  نجام آن از راه معقولى كهپس رعاي  تقوى در هر كارى اين اس  كه انسان براى ا

بايد از در داخل شد، براى  اس ، وارد شود. هتان طور كه براى ورود به خانه در نمر گرفته شده

غير از آن راه، كسى طريدق ديگدرى    انجام هر كارى نيز بايد راه مناسب آن را جستجو كرد. اگر

ن كار با عقدل و منطدق و شدرع سدازگار     اي برگزيند مثل آن اس  كه از درب خانه وارد نشده و

وَ اس  كه:  نقل كرده السالم عليهتفسير عياشى از امام باقر  نيس . در اين باره تفسير مجت  البيان و نيز

ى زنددگى و   از راه خودش انجام داد، مسايل عادى و روزمره يعنى هر كارى را بايد اْتُوا الْبُيُوتَ

                                                           
1
 .53، ص2ر. ك تفسير الميزان، ج -
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 1ى آنها بايد راه مناسب را برگزيد. و... در هته امور فردى يا اجتتاعى

 

 زمان تشريع حج در اسالم

 در مورد زمان تشري  حج در اسالم اختالف نمر وجود دارد.

اسد . دليدل ايدن     اى از صاحب نمران معتقدند كه حج در سال ششم هجرى تشري  گرديده عده

 ى  ذيل اس : ى شريفه عده آيه

 هِوَأَتِمُو الْحَجَ وَ الْعُمْرَةَ لِلّ

 ى اعتال حج و عتره را براى خدا به پايان برسانيد. هته

اسد ؛   گرديدده  اس : اين آيه كه دالل  بر وجوب حج و عتره دارد، در اين سال نازل گفته شده

 اند. اى زمان تشري  حج را سال پنجم هجرى دانسته حتى عده

ى حج متكن  فريضه جامبرخى ديگر قائلند كه حج در سال نهم تشري  شد، زيرا تا سال هشتم ان

فريضه حج وجود داش ، حجى  نبود، و در سال هشتم كه مكه فتح گرديد، با اينكه امكان انجام

مسلتانان را به سرپرستى ابدوبكر بده حدج فرسدتاد،      انجام نشد. پس بايد در سال نهم كه پيامبر

 واجب شده باشد.

دليل آنها اين اس   ى بوده اس .اند كه زمان وجوب حج، سال دهم هجر برخى نيز بر اين عقيده

سال ششم وجود نددارد، زيدرا    كه منافاتى بين وجوب حج در سال دهم هجرى و تشري  آن در

 2ديگر منافات نيس . بين اصل تشري  و رجحان عتل با وجوب آن در زمان

چه بسا به جايى  هر چند اثبات و رد هر كدام از مدعاهاى فوق محتا  به بحثى مبسوط اس  و

زيرا چنانكده قدبالً نيدز بيدان      سد، ولى قابل انكار نيس  كه حج يكى از احكام امضائى اس نر

 نيز حج گزاردند.السالم عليهآدم  كرديم، حتى برخى روايات دالل  دارند كه حضرت

 

                                                           
1
 مجمع الشيان، ج، ص. -
2
 رجوع شود به اتاب ح  مجموعه مقاالت، شانه  و و تفاسير مستلف ذيل آيه شريفه. -
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 اولين حج مسلماّنان

آن  رديدد و ندازل گ  آلده  و عليده  اهلل صدلى در اواخر سال نهم هجرى چند آيه اول سوره برائ  بدر پيدامبر   »

را براى مدردم   حضرت از طرف خداوند مأمور گرديد كه شخصى را به سوى مكه بفرستد تا آنها

در آنجا قرائ  نتايد. پيامبر ابوبكر را طلبيد و آن چند آيه را به اوعرضه داش  و به او دسدتور  

متضتن برائ   مكه رفته و آن آيات را كه اى از مسلتانان براى انجام مراسم حج به داد تا با عده

 مردم تالوت كند. از مشركان بود، در روز عيد قربان براى

بدر پيدامبر    السدالم  عليده ابوبكر با هتراهان به سوى مكه حرك  نتود. چيزى نگذشته بود كه جبرئيل  

آن را بده مدردم    فرود آمد و از ايشان خواس  تا آن آيات را خود يا كسى كه از خود او اسد ، 

 ابالغ كند.

حرك   را به حضور طلبيد و به ايشان دستور داد تا به سوى ابوبكر السالم عليه، على آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

رسيد و آن آيات را از  كند. آن حضرت فورا به طرف ابوبكر حرك  نتود و در محل جحفه به او

تهيه كرده بود،  اى كه پيامبر قطعنامه ابوبكر گرف  و در روز عيد قربان باالى جتره عقبه هتراه با

 در اجتتاع حجا  قرائ  فرمود.

 مهتترين مواد قطعنامه عبارت بودند از:

 ب  پرستان حق ورود به خانه خدا را ندارند. - 1

 از اين به بعد هيچ مشركى حق شرك  در مراسم حج را نخواهد داش . - 2

 باشد. برهنه طواف كردن متنوع مى - 3

محتدرم   اند، پيتان آنها پيتان بسته و به پيتان خويش وفا كرده آلده  و عليه اهلل صلىكسانى كه با پيامبر  - 4

اند، از اين به بعدچهار  كرده اس ، اما كسانى كه با مسلتانان پيتانى ندارند و يا عتالً پيتان شكنى

 روشن كنند. ماه مهل  دارند كه تكلي  خود را با حكوم  اسالمى
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كدرد، بده    مى با متولد شدن استاعيل، هاجر از اين كه فرزندى چون او را در كنار خود احساس

و حضور آنها براى وى  انگيخ ، باليد و هتين حادثه، حسرت و غيرت را در ساره برمى خود مى

دو را از محيط زنددگانى  كه آن  درخواس  كرد السالم عليهنتود. از اين رو از ابراهيم  ناپذير مى تحتل

 وى دور نگاه دارد.

خداوندد بده    دانسد ، پاسدخ مثبد  داد.    ابراهيم به درخواس  ساره و براى هدفى كه از قبل مى

هتراه سداخته و بده مكده     ابراهيم وحى كرد هاجر و استاعيل كه طفلى شيرخوار بود، را با خود

بود، و سفر ادامه ياف  تا آنجا كده   رهسپار گردد. اراده خداوند راهنتاى اين سفر سرنوش  ساز

دور از آبادى، در پايگاهى كه بي  اللّه الحدرام   خداى متعال به ابراهيم فرمان داد در سرزمينى به

و استاعيل را در اين سرزمين خشك فاقدد آب و گيداه    ناميده شود درنگ كند و ابراهيم، هاجر

 نتود. فرود آورد و قصد ترك آنها

خشدك وامدى    به اميد چه كسى ما را دراين وادى وحشدتناك و سدرزمين  هاجر با تحير گف : 

محبتش به فرزندد و هتسدر،    گذارى؟ او كه چند بار براى برانگيختن عاطفه و احساس پدرى و

 فرمان داده اس ؟ اين سخن را تكرار كرد پرسيد: آيا خداوند تو را به اين كار

اعتنايى و بى مهدرى   داوند ما را مورد بىابراهيم پاسخ داد: آرى. هاجر گف : در اين صورت خ

 دهد بود. خود قرار نتى

تسليم امر الهى  دو از فراق زن و فرزندش سخ  افسرده بود، خويشتن را ابراهيم كه گاه ترك آن

 احساس كرد و گف .

رَبَنا لِيُقيمُوا الصَلوةَفَاجْعَلْ اَفْئِدَةً  رَبَنا إّنّى اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَتى بِوادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الُْمحَرَمِ

 1مِنَ النّاسِ تَهْوى اِليْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الَثمَراتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرونَ

غير قابل كشد    اى كه فاقد آب و گياه و دانى كه من به راستى زن و فرزندم را در دره پروردگارا تو مى

اس  كده نتداز را بده پداى      تو سكنى دادم، پروردگارا اين كار از آن روو زرع اس  كنار خانه محترم 

دلگرمدى آنهدا و رهدايى آندان از      دارند. پس قلب هايى از مردم را به سوى آنها معطوف ساز تا بدراى 

                                                           
1
 .33سوره ابراهيم، آيه -
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در خور به آنها ارزانى دار تا سپاس نعتهاى  تنهايى به سوى آنها جلب شوند و از ثترات و آذوقه هايى

 تو نتايند.

اى كه به هتراه  توشه اجر در برابر فرمان الهى با خاطرى آرام صبر و شكيبايى نتود، و مدتى ازه

زندگانى را به سر آورد تا ايدن   خويش آورده بود و آبى كه ابراهيم در اختيار آنها قرار داده بود،

نندد و يدا   اختيار نداشتند كه از آن تغذيه ك كه آب و غذاى آنها تتام شد و از اين پس چيزى در

داد، فرساينده و  او و طفل شيرخوارش را شكنجه مى تشنگى خود را فرو نشانند. فشار عطش كه

تأثرآميز و اندوه زاى او به فرزندش كه از شدت تشنگى بده خدود    هاى ناپذير گش . نگاه تحتل

تحتل توانس  اين منمره دردناك را  در جتله و سخنى تفسير كرد. هاجر نتى توان پيچيد، نتى مى

 جاى برخواس  و دويدن را آغاز كرد و به اين سدو و آن سدو، اطدراف خدويش را بده      كند. از

شدايد   گرف . برفراز جايى بس بلند باال رف  و نگاهش را بده اطدراف گرداندد تدا     جستجو مى

بدر او آشدكار    اى آب براى فرزندش بيابد. چشتان خسته و تشش  نور آفتداب سدرابى را   جرعه

مكان مرتف  ديگرى رف .  راز آن كوه به زير آمد و و با گامهايى سري  به سوىساخ  و لذا از ف

پيرامون خود، جايى را كه بتوان آب را در  و بر فراز آن آمد، ليكن در آنجا نيز با نگاه گردانى در

سراب را در جاى اول ديد و به سدوى آن بازگشد  آن    آن سراغ گرف  به نمرش نرسيد. هتان

بازگش  بين دو كوه را تكرار كرد، و با تتام توان و رمقدى كده داشد      رف  و گاه هف  بار اين

 نورديد و ناگزير برفراز آنها در جستجوى آب، نگاه نااميدانه خود را به اطراف ميان آن دو را در

اى  جوشش چشدته  دوخ  تا سرانجام صدايى به گوشش رسيد. نگاهش را برگرداند، صداى مى

 زير پاى فرزند بود.

آب، جرعده   جر اين چشم انداز هيجان آور را ديد و غرق در سرور و شادمانى شد و از ايدن ها

 هايى به استاعيل نوشاند و خود نيز از آن نوشيد و آن دو سيراب گشتند.

آنها را كاستند.  پرندگان تشنه در آستان اين نقطه را يافتند و با آمد و رف  خود اندكى از تنهايى

بدا ديددن پرنددگان     اى نزديك بده ايدن نقطده بودندد     كه در فاصله« جرهم»نيز گروهى از قبيله 

و بدا هداجر و كدودك     دريافتند كه بايد آبى وجود داشته باشد. آندان بده محدل چشدته آمدندد     



 15 

گزيدند. استاعيل در چنين مكدان   شيرخوارش روبرو شدند و با اجازه وى در آن اطراف ساكن

زبان عربى را از قبيله جُرهُم فرا گرف . و بده     ومقدسى پرورش ياف  و نوجوانى برومند گش

دهدد،   را با رحت  خويش هتواره مورد عناي  قرار مى اين وسيله خداى مهربان كه هته هستى

 گذارى كرد. اساس يگانه پرستى را پايه

 

 زمان بناى كعبه

امدا در مدورد    اند، مأمور ساختن خانه كعبه شده عليهتاالسدالم بدون شك، حضرت ابراهيم و استاعيل 

اند و يا اينكده آغداز    كرده اى وجود داشته و آنان فقط آن را تجديد بنا اينكه آيا قبل از آن خانه

 نقل شده اس . بناى آن توسط ايشان بوده اس ؟ روايات و اقوال مختلفى

از دالئلدى   خانه كعبه وجود داشدته اسد ،   السالم عليهاند قبل از بناى حضرت ابراهيم  كسانى كه گفته

 اند: اند. اين گروه به سه آيه از قرآن تتسك جسته كتاب و سن  ذكر كرده

 فرمايد: مى السالم عليهخداوند در قرآن از قول حضرت ابراهيم  - 1

جْعَلْ اَفْئِدَةً فَا رَبَنا إّنّى اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرّيَتى بوادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الُْمحَرَمِ رَبَنا لِيُقيمُوا الصَلوةَ

 1مِنَ النّاسِ تَهْوى اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الَثمَراتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرونَ

اسدتاعى و   بده هتدراه   السدالم  عليده دهد كه هنگام ورود حضرت ابراهيم  اين آيه به خوبى شهادت مى

 هاجر به سرزمين مكه اثرى از كعبه وجود داشته اس .

 يد:فرما خداوند مى - 2

 2اِنَ اَوَلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاس لَلَذى بِبَكَةُ مُبارَكاً وَ هُدًى لِلْعالَمينَ

 سرزمين مكه وجود دارد. نخستين خانه پربرك  و هدايتى كه براى مردم ساخته شده، خانه اس  كه در

م زمان حضرت ابراهي بديهى اس  كه پرستش خداوند و ساختن محلى براى عبادت اختصاص به

 نداشته اس . السالم عليه

                                                           
1
 .33آيه السالمعليهسوره ابراهيم  -
2
 .19سوره آل عمران، آيه -
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 فرمايد: هتچنين خداوند مى - 3

 1وَ إِذْ يَرْفَعُ اِبْراهيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اسمَعيلُ رَبَنا تَقَبَلْ مِنّا إِّنَكَ أَّنْتَ السَميعُ الْعَليمُ

)اين عتل را( از ما  گار ماگفتند پرورد بردند، مى هاى خانه را باال مى هنگامى كه ابراهيم و استاعيل پايه

 دانايى. شنوى و به )اسرار و مصالح( قبول بفرما تويى كه )دعاى ما را( مى

به معناى بداال   شود و باال بردن قواعد به آن قست  از بنا كه بر زمين قرار گرفته، قاعده گفته مى

بدل از ايدن كده    كعبده ق  هاى خانده  بردن پايه و اساس اس  و اين تعبير نشانگر آن اس  كه پايه

 اند.  آنها را باال برده آن را بنا كنند، وجود داشته و آن دو فقط عليهتاالسالمابراهيم و استاعيل 

كعبه در زمدان   شواهدى وجود دارد كه نشانگر آن اس  كه خانه السالم عليهدر سخنان حضرت على 

 فرمايند: ىم نيز وجود داشته اس . آن حضرت در خطبه قاصعه السالم عليهحضرت آدم 

ال عالَمِ با  إلى اآلخْرينَ مْن هذا السالم عليهاختبر االوّلينَ مِن لَدُنِ مِن آدمَ  -سُبحاّنَه  -اَال تَرَوْنَ اَنّ اللّهَ 

م  ثُد « لْلنّاس قيامداً  الّذى جَعَلَهُ»حجَارٍ ال تَضُرُ وَ ال تَن فَ ُ و ال تَبْصُر  و ال تَسْتَ ُ فَجَعلَها بَيْتَهُ ال حرامَ 

االَوْدْيَةِ قَط راً، بَديْنَ جِبدالٍ    وَضَعَهُ بأوْعَرِ بِقاعِ االرْضِ حَجَراً وَ اَقَلَ نَتائْقِ الدّنيا مَدراً وَ فض يَقِ بُطُونِ

فَمَرَ آدَمَ ال حافْرٌوَ ال ظْل ٌ، ثُم   خَشْنَةِ وَ رمْالٍ دَمْثَةٍ وَ عُيُونٍ شْلَةٍ وَ ق رىً مُن قَطْعَةٍ ال يَز كوبِها خُ ٌ وَ

اَسْفارِهْم وَ غايَةَ لْتُل قدى رِحدالْهِمْ تَهدوى     وَ وَلَدَهُ اَن  يَث نَوا اَعْطافَهُم نَحْوَهُ فَصارَ مَثابَةَ لْتُن تَجَ ِ السالم عليه

 2اْءليهْ ثْتارُ ال أف ئْدَةِ مْن  مَفاوِزِ قفارٍ سَحيقَةٍ

به سنگهايى كده   آدم تا آخرين افراد از اين جهان، بينيد كه خداوند سبحان پيشينيان را، از عصر آيا نتى

بيد   »آنگداه آن سدنگها را    شنوند، آزمدايش نتدود؟   بينند و نه مى نه زيانتندند و نه سودبخش و نه مى

قيدام مدردم سداخ . پدس آن را در      اى كه آن را جايگاه )خانه محترم( خويش قرار داد؛ خانه« الحرام

كلدوخ و خداك، كتتدرين ارتفداع را دارد و در      اى كده از لحدا    نطقهها قرار داد؛ م ترين زمين سنگالخ

هاى كم  هاى نرم، چشته هاى ناهتوار، شن اس ؛ بين كوه ها، در جانبى از زمين واق  شده ترين درّه تنگ

شوند. آنگاه به حضدرت آدم   كه اسبها، گاوها، و گوسفندهايش فربه نتى آب و روستاهاى پراكنده؛ آنجا

دستور داد كه بدان سوى كعبه متوجه شدوند و بيد  الحدرام، جايگداه مراجعد  از       فرزندانش و السدالم  عليه

                                                           
1
 .923سوره بقره، آيه  -
2
 . 232نه  الشالغه،  طشه  -
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بددانجا   اى كه دلها، از بيابانهاى بى آب و عل  گذرگاه و محل باراندازى آنان گش ، آن خانه سفرها، و

 آيد. فرود مى

توجه به كعبده   وراس ، كه آن حضرت مأم تصريح شده السالم عليهدر اين رواي  به اسم حضرت آدم 

 گرديد.

خالصده   بده مدوارد مدذكور    السدالم  عليده ناگفته نتاند ادله دال بر بناى خانه كعبه بوسيله حضرت آدم 

اولدين پيدامبر الهدى     شود. بلكه اخبار زيادى وجود دارد كه حكاي  از بناى اين بي  توسط نتى

 نتايد. مى

نيز دالئلدى ذكدر    اس ، آنان السدالم  عليهابراهيم  اى نيز معتقدند بانى اوليه بي  اهلل الحرام حضرت عده

 اند كه از جتله آنها: كرده

 اند:  آيه دوم را چنين تفسير كرده السالم عليهحضرت امير 

فقال لده   فى قول تعالى: إِنَ اَو لَ بَيْ ٍ وُضْ َ لْلنّاسِ... السدالم  عليهعَن ابنِ شهر آشوب عن اميرالمؤمنين 

مباركا، فيه الهدى و  ال قد كان قبله بيوت، و لكنه اول بي  وض  للناس رجل اهو اول بي ؟ قال:

جرهم، ثم هدم فبنته العتالقه ثم  الرحتة و البركة و اول من بناه ابراهيم ثم بناه قوم من العرب من

 هدم فبناه قريش. 

كندد:   مدى  چندين نقدل   عَ لِلنّاسِإِنَ اَوَلَ بَيْتٍ وُضِراج  به آيه:  السدالم  عليهابن شرح آشوب از اميرالتؤمنين 

ساخته شده؟ حضدرت   اى اس  كه در روى زمين مردى از آن حضرت پرسيد: آيا خانه كعبه اولين خانه

خانه مباركى اس  كه براى پرسدتش و   فرمود: نه پيش از آن هم خانه هايى بود، ليكن خانه كعبه اولين

برك  جت  اس . اول كسى كه آن را بندا  و رحت  و  عبادت كردن مردمان درس  شد. در آنجا هداي 

شد، قومى از عدرب جدرهم آن را سداختند. بدراى مرتبده سدوم        بود. بعدا كه خراب السالم عليهكرد ابراهيم 

 1آن را درس  نتودند.« قريش»از آن  آن را بنا كردند، پس« عتالقه»

                                                           
1
 .395، ص9و ر. ك. تفسير نور الثقلين، ج 355، ص 3ج تفسير الميزان،  -
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مداده قعدود، بده     و از در مورد آيه سوم نيز گفته شده اس  كه: قبول داريم كه قواعد جت  قاعده

ريشه اس  اما اين تعبير،  معناى اصل و ريشه بوده و باال بردن قواعد به معناى باال بردن اصل و

بنا اس  و حال آن كه در اين جا )باال  يك تعبير مجازى اس ، چون باال بردن مربوط به مجتوع

 1ن مطلب دالل  دارد.چنان كه كلته )من( بر اي اس ، بردن( به بخشى از آن نسب  داده شده

اولدين بدانى و    به عنوان السدالم  عليهاى نيز وجود دارد كه در آنها حضرت ابراهيم  البته روايات عديده

كنيم. ولى هته  خوددارى مى اس  كه به جه  اختصار از ذكر آنها نخستين حج گزار معرفى شده

گدذار، ظدواهرى    ن بنيدان به عندوان اولدي   اين دسته روايات با وجود تصريح به اسم حضرت آدم

 نتايند. نتى هستند كه جز تجديد بنا را عايد محقق

رها كدرد ولدى    هر چند به فرمان خدا هتسرش و نيز استاعيل را در مكه السالم عليهحضرت ابراهيم 

بيايدد و از غربد  آنهدا     كشاند تا نزد فرزند و هتسرش مهر و عطوف  هتواره وى را به مكه مى

 اندكى بكاهد. 

شدد و دو شدب    ابراهيم در روياى صادقه خود از سوى خداوند مأمور ذبح فرزند خدويش شبى 

 ديگر نيز اين خواب تكرار شد كه بر اين امر تأكيد داش .

 كند كه:  خداوند ماجراى قربانى را بدين گونه آغاز مى

افْعَالْ   اَذبَحُكَ فَاّنْظُرْ ماذا تَرى قالَ يا اَبَتِ فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السَعْىَ قالَ يا بُنَىَ إِّنِى أَرى فِى الْمَنامِ أَّنّى

 2ما تُؤمَرُ سَتَجدُّنى إِنْ شاءَ اللّهُ مِنَ الْصّابِرينَ

در ايدن بداره    كدنم. نمدرت   وقتى او به مقام سعى رسيد گف : فرزندم در خواب ديدم كه تو را ذبح مدى 

خددا بخواهدد مدرا از     ه زودى، اگدر اى انجام ده كه بد  چيس ؟ فرزند گف : پدر جان، آنچه مأمور شده

 شكيبايان خواهى ياف .

رسداند.   مدى  عاقب ، لحمه حساس فرا رسيد و ابراهيم بايد مأموري  الهى خويش را بده انجدام  

كوتداه و پدر معندى     دارد؛ تنهدا در عبدارتى   خداوند از آنچه در اين ميان گذش ، پرده بدر نتدى  

                                                           
1
 . 355، ص3تفسير الميزان، ج -
2
 .932سوره صافات، آيه -
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 فرمايد: مى

 1جَبين.فَلَمّا أِسْلَما وَ تَلَهُ لِل

 هنگامى كه هر دو تسليم و آماده شدند و ابراهيم پيشانى فرزند را بر خاك نهاد.

دستخوش  به سفارش فرزند، پيشانى او را بر زمين قرار داد تا صورت او را نديده، السالم عليهابراهيم 

بدا   كارد را برهنه كرد و اش به خدا، سپس با عشق و ارادت خالصانه 2رق  و مهر پدرى نگردد.

فرزندد كدارگر نيفتداد. ابدراهيم      سرع  و قدرت تتام بر گلوى پسرش كشيد، اما كارد بر گلوى

 كارد كارگر نبود.  متحير شد و باز كارد را بر گلوى فرزند كشيد، اما باز هم

 در هتين اثناء خداوند به او وحى رساند كه:

 3ّنّا كَذلِكَ ّنَجْزِى الُْمحْسِنينَوَ ّنادَيناهُ أِنْ يا إِبْراهيمُ قَد صَدَقْتَ الرُءياءِ إ

نيكوكاران را اين  اى ابراهيم؟ آنچه را كه مأموري  يافتى انجام دادى؛ ما در اين هنگام به او ندا داديم كه

 4دهيم. گونه پاداش مى

 الخليل يأمرُّنى و الجليل ينهاّنى.تعجب ابراهيم كارد را به سخن واداش  كه: 

 كند. ه ببرم و خداى جليل از آن مرا نهى مىدهد ك ابراهيم خليل دستورم مى

 فرمايد: سپس خداوند مى

 5إِنَ هذا لَهُوَ الْبَالءُ الْمُبينُ

 مسلتاً اين امتحان مهم و آشكارى بود.

فرزندد قربدانى    قوچ بزرگى فرستاد تا به جاى السالم عليهخداوند به پاداش اخالص حضرت ابراهيم 

 6وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظيمٍ فرمايد: حج گردد چنانكه قرآن مى كند و سنتى براى آيندگان در مراسم

                                                           
1
 . 933سوره صافات، آيه  -
2
 .253، ص8مجمع الشيان، ج -
3
 .935و  932سوره صافات، آيات  -
4
م، امتثرال نمروديم بره عشرارت ديآرر. آن      گوي : مراد اين است اه آن امرى اه ما در  رواب بره ترو ارردي     مرحوو عالمه مو -

امرى اه ما به تو ارديم، براى امتحان تو و تعيين مق ار با گو تو بود اه در امتثال  اين امرى همين اه آماده ش ى ترا آن  

 . 953، ص 93اا . تفسيرالميزان، ج  را انجاو دهو، اافو است.  ون همين مق ار از امتثال ميزان با گو تو را تعيين مو
5
 .939سوره صافات، آيه -
6
 .933سوره صافات، آيه  -
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 1ما ذبح عميتى را فداى او كرديم.

 فرمايد: خداوند خاطره آن روز را جاودان ساخ . چنان كه در قرآن مى

 2وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِى االخِرينَ

 هاى بعد باقى و برقرار ساختيم. ما نام نيك ابراهيم را در ام 

 ها جاودان نتود. ، خداوند سن  حج ابراهيم را در تتام زمانآرى

 

 السالم عليهدعاهاى حضرت ابراهيم 

اسد ،   آمدده  به بيدان  السالم عليهدر اين قست  از بحث كه سخن از اخالص و ايتان حضرت ابراهيم 

 هاى اين پيامبر نستوه الزم اس . توجه به برخى درخواس 

ايدن پيدامبر    در قرآن نقل شده كه تا حدودى عمتد   السدالم  عليهدعاهاى زيادى از حضرت ابراهيم 

اين ادعيه را بيان كنيم  دهد هته كند. در اين جا موضوع بحث محال آن را نتى بزرگ را تبيين مى

درخواستهايى راجد  بده خانده كعبده،      تنها به تعدادى از آنها كه ارتباط با بحث دارند و متضتن

 كنيم.  هستند، اشاره مى اش و ذريهساكنان مكه، و حضرت ابراهيم 

 

 امنيت حرم - 8

را بيدان   درباره امني  مكه چندين آيه وجود دارد، كه هر كدام بده نحدوى ايدن ويژگدى خداص     

قدرار  « بلد امدن »را  اين منطقه دارند. از جتله در دعاهاى ابراهيم از خداوند خواسته شده كه مى

 خداوند قرار گرفته اس . ا مورد استجاب شود كه اين دع دهد و از ديگر آيات معلوم مى

وَ اليَومِ  وَ إِذ قالَ ابراهيمُ رَبِ اجْعَل هذا بَلَداً ءامناً و ارْزُق أهْلَهُ مِنَ الَثمراتِ مَن ءامَنَ مِنْهُمْ با لِلّهِ

 3االْخِرِ...
                                                           

1
مراد از عظمت ذبح، بزرگو جثه و يا حرمت  ود آن قوچ نيست؛ بلكه مراد اين است اه از ناحيه   ا آم ه تا به عاوان  -

ميزان، ج عوض فرزن  قربانو شود و نيز عظمت آن ذبح به اين بود اه   اى تعالو آن را عوض فرزن  قرار داد. تفسير ال

 .953، ص 93
2
 .933سوره صافات، آيه  -
3
 . 929سوره بقره، آيه -
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كه بده خددا و    انهنگامى كه ابراهيم گف : پروردگارا اين سرزمين را شهر امنى قرار ده و اهل آن را آن

 اند از ثترات مختل  روزى ده. رستاخيز ايتان آورده

ذافمن اس  يعندى   منمور از آمنا، يا»گويد:  آمنا براى توصي  و توضيح بلد اس . زمخشرى مى

 1باشد. مى اين كه مكان را بلد امن قرار داده، و يا اينكه منمور آمنا مَن فى

طلدب امنيد  و    اهيم براى مؤمنين ساكن مكه اس  كهگويد: مراد قرآن، دعاى ابر فخر رازى مى

بلدى اس  كده سداكنان آن    كند، زيرا كه مكه شود مى توسعه )رزق(، از آن چه به مكه جلب مى

نباشد چيزى از اطراف به سويش جلب  باشند و گياه و درخ  در آن نيس ، اگر امني  ايتن مى

دعاى پيدامبرش را اجابد  نتدود و از     سپس خداوند گردد، شود و زندگى در آن دشوار مى نتى

 2آفات در امانش قرار داد.

برد، اما دعداى   البته درس  اس  كه از امني  در مرحله نخس  مؤمنان ساكن مكه بهره خواهند

نتاندد در مدورد طلدب رزق     توان محدود به اهل مكه دانس . ناگفتده  ابراهيم براى امني  را نتى

اس . اما امني  چيزى  درخواس  نتوده براى اهل مكه صريح آيه اس  كه آن حضرت روزى را

توانند به نحوى از آن استفاده كنند و با توجده بده اينكده     مى اس  كه اگر وجود داشته باشد هته

 اس . كعبه اولين خانه ناس

 3...سَواءً الْعاكِفُ فيهِ و الْبادِ...

 انيم.بعيد اس  كه استفاده از امني  را منحصر به ساكنان در مكه بد

قحطى اس ، زيدرا   در ذيل اين آيه هتچنين گفته شده كه: مراد از امني ، امني  از خشكسالى و

قول ضعي  اس  زيرا دورى از  كه هاجر و استاعيل در وادى غير ذى زرع اسكان داد. البته اين

 رساند كه فرمود: كتبود و قحطى را دعاى دوم مى

 4اس . شود كه دعاى اول در مورد امني  اجتتاعى وم مىو معل وَ ارْزُق أهلَهُ مِنَ الَثمَراتِ

                                                           
1
 . 989، ص3تفسير الكشا ، ج -
2
 .239، ص2التفسير الكشير، ج -
3
 . 25سوره ح ، آيه -
4
 .239، ص9ر. ك. تفسير مجمع الشيان، ج -
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 پيشينه امنيت

داشد ؟ و دعداى    نكته قابل بحث اينكه آيا اين حرم  و امني  قبل از دعداى ابدراهيم وجدود   

 بعد از دعا به وجود آمد؟ ابراهيم تنها تأكيدى بر آن و جه  تداوم آن بود يا اينكه اين امني 

گف : هتانا  روز فتح مكه آلده  و عليه اهلل صلىكند: رسول خدا  حث ذكر مىطبرسى وجوه مختلفى در اين ب

حرم  و احترام( قرار داد  خداوند روزى كه آستان و زمين را خلق كرد مكه رانيز حرام )داراى

 پس تا روز قيام  حرام خواهد بود.

 ش .دا اين خبر و مانند آن دالل  دارند بر اينكه حرم قبل از دعوت ابراهيم امني 

ديگدر منداطق    البته گفته شده كه حرم  كعبه به خاطر دعاى ابراهيم اس  و پديش از آن مانندد  

ابراهيم مكه را حرام نتود و  فرمايند: اس  كه مى آله و عليه اهلل صلىاس . مبناى اين سخن قول پيامبر  بوده

 من مدينه را.

بعددا حدرام    اى غير از آنچده  گونه نيز گفته شده كه قبل از دعوت ابراهيم هم حرام بود منتهى به

 1شد.

 لزوم امنيت

اهتيد    كندد، شدايد بتدوان بده     قبل از هر چيز از خدواند طلب امني  مى السالم عليهاز اينكه ابراهيم 

در سدايه آن   اى حداكم باشدد،   امني  در زندگى مردم پى برد. اگر امنيد  و آرامدش در جامعده   

ود. اما اگر اين نعت  ازبرى از مواهب اقتصادى متكن خواهد ب بهره

                                                           
1
 .239، ص9ر. ك. تفسير مجمع الشيان، ج -
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اى نخواهدد   بهدره  اى رخ  بربندد، وفور ثترات و امكانات هم براى عامه مدردم نتيجده و   جامعه

هدا تلدخ خواهدد شدد و      كدام  داش ، زيرا در محيط آكنده از رعب و ترس، هر چيز گوارايى در

 اضطراب و نگرانى مهلتى به آسودگى و راحتى نخواهد داد.

ها و  بزرگترين نعت  امني »گيرد كه:  در خواس  امني  شده اس ، نتيجه مىفخر رازى از اينكه 

 «واسطه آن. شود مگر به خيرهاس  و چيزى از مصالح دين و دنيا انجام نتى

كده اگدر    كنند كه امني  برتر اس  يا صدح ؟ گفد : امنيد  بده ايدن دليدل       از عالتى سؤال مى

آورد و اگدر   روى مدى  پس به چرا و غذاشود، س گوسفندى پايش بشكند پس از مدتى خوب مى

خورد تا بتيرد و اين  عل  نتى در محلى او را ببندند كه در نزديك آن گرگى بسته باشد گوسفند

 1حاصل از بيتارى جسم اس . رساند كه ضرر ناشى از ترس شديدتر از ضرر مى

 

 بلد امين - 4

 ه قبل دارد اين اس :كه اختالفى با آي السالم عليهاز جتله ادعيه حضرت ابراهيم 

 2وَ اِذْ قالَ اِبْراهيمُ رَبِ اجْعَلْ هذا الْبَلَدَ ءامناً...

از اختالفى كده   گويد: متكن هم هس  در مورد عل  اختالف تعبير دو آيه، عالمه طباطبايى مى

دو نوبد  ايدن    السدالم  عليهخليل  ميان اين دو نقل و دو حكاي  هس  چنين استفاده شود كه ابراهيم

خود نگرفته بود و بار ديگدر مدوقعى    اس : يكى موقعى كه مكه صورت شهر به ا را بيان كردهدع

مكرر به مكه و به سركشى هاجر و استاعيل السالم عليهابراهيم  اس . چون كه به صورت شهر در آمده

استاعيل و مادرش را در آنجدا اسدكان داد و بده سدرزمين فلسدطين       اس . آن وق  كه آمده مى

اندد، در   دوم كه ديد قوم جرهم دور فرزندش را گرفته و به وى روى آورده و در نوب برگش ، 

 خداى تعالى خواسته اس  كه اين محل را شهرى امن قرار دهد، مؤمنين از اهلش را اين موق  از

خواسته كه  از ثترات روزى فرمايد، و آن وق  كه سرزمين را به صورت شهرى ديده، از خداى

                                                           
1
 .935، ص91تفسير الميزان، ج -
2
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 1امن قرار دهد. اين شهر را محل

هتانطور كده   گش ،« البلد االمين»تبديل به « البلد»اين خواسته نيز مورد اجاب  قرار گرف  و 

 خورد: خداوند به آن سوگند مى

 2وَ التّينِ وَ الزَيْتونِ وَ هذَا الْبَلَدِ الْأمينِ

ر نيامدده  اين تعبي و البته اين خصوصي  انحصارى مكه اس  و هرگز در مورد هيچ شهر ديگرى

احترام خاصى از آن ياد كرده و  اس . آيه مورد بحث با آوردن كلته خدا و اشاره كردن به مكه،

 3شراف  خاصى دارد. فهتانده اس  كه كعبه نسب  به آن سه نقطه ديگر

مفهدومش   واژه امين در اينجا متكن اس  فعيدل بده معنداى فاعدل باشدد و     »هتانطور كه گفتيم 

 4اند. امني  عيل به معنى مفعول يعنى سرزمين كه مردم در آن درذواالمانه اس  و يا ف

 

                                                           
1
 .219، ص9ر.ك تفسير الميزان، ج -
2
 .3سوره تين، آيه -
3
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4
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 استجابت دعاهاى ابراهيم

اس  براى نتونه  بر حرم  مكه تأكيد بسيار شده السالم عليهمدر روايات اهل بي  عصت  و طهارت 

 نقل شده: السالم عليهدر كافى از امام صادق 

أفاا   نّى بزمان فرأيته و يطوف حاول الكعباة  و قد ساله و سماعه عن رجل لى عليه مال فغاب ع

 1تقاضاه مالى. قال: ال، ال تسلم عليه و ال تروعه حتى يخرج من الحرم.

او را در حدال   ستاعه از آن حضرت سؤال كرد: از مردى مالى طلبكارم مدتى از من غايدب شدد پدس   

بر او سدالم مكدن و او را    ىبينم، آيا مالم را از او تقاضا كنم. حضرت فرمود: حت طواف اطراف كعبه مى

 نترسان تا از حرم خار  شود.

داد كده   اى قدرار  ها تعميم و تكدريم خانده را بده گونده     گويد: در نفس عرب مرحوم طبرسى مى

چه در اطدراف آن   شدند، آن فرد جان و مالش در امان بود اگر متعرض كسى كه در آن بود نتى

 2پرداختند. مردم به غارت و چپاول مى

 

 ارت بيتطه - 3

 3... وَ عَهِدّْنا إلى إبْراهيمَ وَ إسْماعيلَ أنْ طَهِرا بَيْتِىَ لِلطّائِفينَ وَ الْعاكِفينَ وَ الرُكَعِ السُجُودِ

ركوع كننددگان و   و از ابراهيم و استاعيل پيتان گرفتيم كه خانه مرا براى طواف كنندگان و مجاوران و

 سجده كنندگان، پاكيزه كنيد.

امدر   عليهتاالسدالم استاعيل  اى ارزنده بي ، طهارت و پاكى آن اس . خداوند به ابراهيم وه از ويژگى

چيس ، اقوال مختلفى بيدان كده    «طهرا»فرمود كه اين مكان را پاك گردانند. در اينكه منمور از 

 عبارتند از:  در مجت  البيان به سه وجه اشاره رفته اس  كه

ابراهيم و استاعيل    كه قبل از اينكه اين محل در دس مراد طهارت از كثافات و خون اس - 1

 قول از جبائى اس . كردند و اين قرار گيرد مشركان محل را به اينگونه چيزها آلوده مى

                                                           
1
 .332، ص9تفسير صافو، ج -
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ابراهيم بر در خانه  از مجاهد و قتاده نقل شده كه مراد طهارت از ب  هايى اس  كه قبل از - 2

 كردند. آويزان مى

 1عبه براساس طهارت كامل بنا شود.مراد اين اس  كه ك - 3

كدردن و   گويد: منمدور از تطهيدر يدا خدالص     عالمه طباطبائى نيز دو وجه ديگر ذكر كرده و مى

يك نوع تطهير اسد    تخصص دادن خانه كعبه به عبادت و انجام مناسك حج اس  كه اين خود

شود: خانه مرا براى  ين مىمعنى چن گويند و و اين طرز بيان را در اصطالح استعارة با الكناية مى

خانه كعبه از كثافاتى اس  كه بر اثر بى مباالتى  عبادت و بندگى آماده كنيد. و يا مراد پاك كردن

 2مردم در آنجا پيدا شده بود.

 سازد: را مأمور تطهير بي  مى السالم عليهدر آيه ديگرى باز خداوند ابراهيم 

الرُكَاعِ   يْتَ أِنْ ال تُشْرِكْ بى شَيْئاً و طَهِرْ بَيْتِىَ لِطّائِفينَ وَ الْقائِمينَ وَو إذْ بَوَ أّنا الِءبْراهيمَ مَكانَ الْبَ

 3السُجُودِ

قدرار ندده و    زمانى كه جاى كعبه را براى ابراهيم آماده ساختيم و به او گفتم كه چيزى را هتداتى مدن  

 پاكيزه شتا.ام را براى طواف كنندگان و قيام كنندگان و ركوع كنندگان  خانه

 كند: را به اين صورت معنى مى« بوفنا»راغب 

مساوات اجدزاى   به معنى« بواء»بواء: اصل البواء مساواه االجزاء فى التكان بوا در اصل از ماده 

 اطالق شده اس . يك مكان و مسطح بون آن اس . پس به هر گونه آماده سازى مكان

آدم سداخته   د مكان خانه كعبه را كده در زمدان  منمور از اين جتله در آيه فوق اين اس  خداون

داد و او مأمور شد  نشان السدالم  عليهشده بود و در طوفان ويران و آثارش محو گشته بود، به ابراهيم 

معنوى و هدر گونده بد  و     تا با هتيارى فرزندش استاعيل آن را از هر گونه آلودگى ظاهرى و

به خدا نينديشند و مهتترين عبادت  مكان پاك جز مماهر شرك پاكيزه كند تا بندگان خدا در اين
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 1محيطى پيراسته از هر گونه آلودگى انجام دهند. اين سرزمين كه طواف و نتاز اس  را در

 

 دورى از بت پرستى

أضْالَلْنَ   ّنَهُانَ وَ إذْ قالَ إبراهيمُ رَبِ اجْعَلْ هذا الْبَلَدَ ءامناً وَ اجْنُبْنى وَ بَنِىَ أَنْ ّنَعْبُدَ الْأصْانامَ رَبِ إ 

 2كَثيراً مِنَ النّاسِ فَمَنْ تَبِعَنى فَإّنَهُ مِنّى وَ مَنْ عَصاّنى فَإّنَكَ غَفُورٌ رَحيمٌ

پرستش بتها دور  زمانى كه ابراهيم گف : پروردگارا اين شهر را شهر امنى قرار ده و من و فرزندانم را از

پيروى كند از من اس  و هر  ساختند. هر كس از مننگه دار. پروردگارا آنها بسيارى از مردم را گتراه 

 كس نافرمانى كند تو بخشنده و مهربان هستى.

نگهدارد. اين دعدا   ديگر خواسته ابراهيم اين اس  كه خداوند او و فرزندش را از ب  پرستى دو

سبب انحراف گدروه زيدادى از    كند كه ها را يادآورى مى اهتي  مبارزه با ب  پرستى و خطر ب 

 دم بودند.مر

از مدردم را   هدا بسديارى   آيد كه چرا ابراهيم گف : پروردگارا اين بد   اكنون اين سؤال پيش مى

سداختن مدردم را    اند، در حالى كه سنگ و چوبى بديش نبودندد و قددرت گتدراه     گتراه ساخته

 نداشتند؟

گداهى  بلكده   ها هتيشه از سنگ و چدوب نبودندد   توان گف  كه اوالً: ب  در پاسخ اين سؤال مى

 ناميدند. رب اعلى مى كردند و خود را ها و نترودها، مردم را به پرستش خود دعوت مى فرعون

زيورهدا تدزيين    آراستند و آن را به انواع هاى دس  ساز را چنان مى ثانيا: ائته كفر بعضى از ب 

شدد كده خدود آن     موجب مى شتردند و هتين كردند كه گاهى عوام آنها را صاحب منزل  مى مى

 بتها گتراه كننده شوند.
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جهدانى بدوده و    هاى آن هم جدام  و  و جهانى اس ، بايد برنامه اسالم از آن جه  كه دين جام 

دستورات فردى و اجتتاعى اسالم  اى از جوام  بشرى باشد. اين مهم در بسيارى از نتودار زنده

تدرين   توان حدج را بده عندوان يكدى از شداخص      مى ويداس . پسكه يكى از آنها حج اس ، ه

هتگانى و هتيشگى بودن آن را سند گوياى جامعي  ايدن   هاى جهانى اسالم يادآور شد و برنامه

اى دينى اس  كه ضتن توجه به نياز فردى بشر، او را در قالب  حج وظيفه دين الهى دانس ، زيرا

 بيند. مى اجتتاعى تأثيرگذار و تأثيرپذير انسانى

 اينك به بيان زواياى از جنبه جهانى حج توجه كنيد.

 

 فلسفه حج

اعتدال آن   از وى در فلسفه حدج و  السدالم  عليهبا كسب اجازه از محضر امام ششم « ابن ابى العوجا»

كند،  آنان را آزمايش مى فرمايند: اين خانه محل آزمايش خاليق اس ، خداوند پرسد، امام مى مى

انبياء و قبله نتازگزاران قرار داده و آن  كنند. خداى آن را جايگاه ز حق تبعيّ  مىكه چه مقدار ا

 1باشد. عباد مى اى از رضوان حق و راهى براى غفران شعبه

كده   فلسدفه وجدودى حدج را بيدان فرمدوده     « قاصدعه »در خطبه مشهور به  السالم عليهحضرت امير 

 اى از آن چنين اس : چكيده

را خانده خدود    آزمايد. اين سنگها نگهايى كه نه زبان دارند و نه نفعى، مىخداى انسان را به س»

تدوان زنددگى راحد      آب و عل  كه بهدائم را  قرار داده و آن را در سرزمينى پر از سنگالخ بى

  نيس ، نهاد. سپس به بنى آدم امر فرمود كه هته به آنجا رو كنند.

داراى  او خانه خدويش را در محلدى پرنعتد  و    انسانها از هر كوى و برزن به آنجا ريختند. اگر

داد به هتان قدر كه  مى زارها و باغهاى خرّم قرار مزارع و دشتهاى وسي  و درختان پرثتر و گندم

خانه كعبده و سدنگهايى كده در     تر بود، جزا و كيفر نيز كتتر بود؛ و اگر پى و بنيان آزمايش ساده
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شد، مردم به آن اطتيندان خداطر    مى سرخ و... ساختهبناى آن بكار رفته از زمرّد سبز و ياقوت 

گشد ، امّدا او بنددگان را بدا      امتحان زدوده مدى  شد و قابلي  براى يافتند، راه شك بسته مى مى

 1«.آزمايد بالهاى شديد مى

 فرمايند: چنين مى پرسد، ابن حكم كه از فلسفه حج و طواف مى در پاسخ هشام السالم عليهامام صادق 

بَلَادٍ اِلاى    االْجْتِماعُ مِنَ الشَرْقِ وَ الْغَرْبِ لِيَتَعارَفوُا، وَ لِيَنْزِعَ كُلُ قَوْمٍ مِنَ التِجاراتِ مِنْ ل فيه... فَجَعَ

 يَاذْكُرَ وَ ال  وَ تَعْرِفَ اَخْباارَهُ وَ  9بَلَدٍ وَ لِيَنْتَفِعَ بِذلكَ الْمَكارىِ وَ الْجِمالِ وَ لِتَعْرِفَ آثارَ رَسَوُلِ اللّهِ

 2يَنْسى...

كاالهاى تجارى هر  خداوند مكه را محل اجتتاع شرق و غرب عالم قرار داد، تا هتديگر را بشناسند و

و صداحبان آنهدا فايدده بدرده، و      شهرى منتقل شوند. و به اين وسيله كرايه دهندگان وسايل و شتربانان

را بفهتندد و او را يداد نتدوده و     شدات او را بشناسدند و فرماي  آلده  و عليده  اهلل صدلى براى اينكه آثار رسول خددا  

 بفراموشى نسپرند.

 

 محور هدايت

داندد، آن را   مدى  ترين خانه عبودي  و پرستش قرآن كريم هتان طور كه كعبه را اولين و با سابقه

 فرمايد: شناسد و مى براى هته جهانيان، محور بندگى مى

 3مُبارَكاً وَ هُدًى لِلْعالَمينَاِنَ اَوَلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاس لَلَذى ببَكَة 

 باشد. جهانيان مى اى كه براى هته مردم وض  شده خانه مكه اس  كه موجب هداي  اولين خانه

فرمايدد: بده    مدى  اين خانه اختصاصى به گروه و نژاد خاصى ندارد و خداى سبحان در اين بداره 

مرجد  عبدادت    معدين كدرديم تدا    مالسدال  عليده يادآور هنگامى كه مكان كعبه را براى ابراهيم خليدل  

كنندگان و نتازگزاران و راكعان  پرستندگان را فراهم كند و به او گفتيم كه: خانه مرا براى طواف
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را اعالم كن، تا از هر سو و به هر وض  و  و ساجدان، پاكيزه نگه دار و در بين مردم دعوت حج

ه نداى تو پاسدخ دهندد و بده منمدور     و نزديك، ب با هر وسيله متكن از پياده و سواره و از دور

 انجام حج و زيارت كعبه گرد آيند:

الرُكَعِ  و إذْ بَوَ أّنا الِءبْراهيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أِنْ ال تُشْرِكْ بى شَيْئناً و طَهِرْ بَيْتِىَ لِلْطّائِفينَ وَ الْقائِمينَ وَ

 1عِميقٍ جاالً وَ عَلى كُلِ ضامِرٍ يَاْتينَ مِنْ كُلِ فَجٍالسُجُودِ وَ أِذِنْ فِى النّاسِ بالْحَجِ يَاْتُوكَ رِ

هتتاى من قرار نده  زمانى كه جاى خانه كعبه را براى ابراهيم آماده ساختيم، و به او گفتيم كه چيزى را

سجود كنندگان پاك ساز. و مدردم   ام را براى طواف كنندگان و قيام كنندگان و ركوع كنندگان و و خانه

 هر راه رو به سوى تو آورند. به حج كن تا پياده و سواره بر مركبهاى الغر از را دعوت

اندد،   فراخوانده شده الزم به يادآورى اس  كه هته مردم جهان بعد از نزول قرآن به زيارت كعبه

شتافتند،  كردند و به زيارت آن مى مى بايس  هته افراد قرون گذشته نيز بايد آهنگ كعبه پس مى

اين بود كده   عليهتاالسالمن الهى نسب  به دو پيامبر بزرگوار ومتعهد، يعنى ابراهيم و استاعيل زيرا پيتا

كنندگان و معتكفان و ركوع كنندگان و سجده گزاران پاك وپداكيزه   كعبه را براى زائران و طواف

 نگه دارند.

 

 حضور عمومى

اس  كه هتگان به  اى ان، خانهترين عامل قيام هته مردم جه شاهد قرآنى ديگر اينكه فرمود: مهم

پردازندد و در   نيدايش مدى   كنند و در كنار آن بده  گزارند و برگرد آن طواف مى سوى آن نتاز مى

 نشينند. حريم آن به تفكر در آيات الهى مى

حضدور هتگدانى    بر هتين اساس خداوند، كعبه را از حرم  خاصى برخوردار ساخ  و عامدل 

 قرار داد:

 2عْبَهَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قياماً لِلنّاسِ...جَعَلَ اللّهُ الْكَ

                                                           
1
 .23و  29سوره ح ، آيات -

 
2
 .13سوره مائ ه، آيه -
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 خداوند كعبه را وسيله استوارى مردم قرار داد.

حضور هتگانى قرار  دهد كه كعبه به عنوان مطاف عتومى و عامل دق  در محتواى آيه نشان مى

مردم بدا يدافتن كتداب و ميدزان و      داده شده اس ، يعنى اگر هدف هته انبياى الهى اين اس  كه

تواند بده ايدن    قيام كنند، عامل مهتى كه مى آشنايى با محتواى ره آورد پيامبران به قسط و عدل

هداى ندژادى و    هته مردم را فدراهم كندد و خصوصدي     هدف واال تحقق بخشد و زمينه حضور

هاى زمدانى و زبدانى را بده     هاى مكانى را در نوردد و پراكندگى اختالف جغرافيايى را كنار زده،

 بيگانگان را با هم آشنا كند، كعبه اس . هد ويك سو ن
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 پايگاه واحد

باشدند تدا محدور     معتقدان به يك دين جهانى، بايد داراى مركزى هتگانى و ثاب  و تغييرناپذير

خواه به عنوان توجيه پيروان و  تبادل نمر انديشتندان آنان بوده و در آنجا مسائل علتى و عتلى،

مشكالت سياسى و اجتتاعى، داخلى و خارجى  انگان طرح نتايند وخواه به عنوان پاسخ به بيگ

را بررسى نتايند و روابدط فرهنگدى و اخالقدى جامعده را      را بازگو  و راههاى حل و فصل آنها

 تحكيم بخشند.

 توان از اطالق آيه كريته ذيل به دس  آورد. اين فوائد براى حج و امثال آن را مى

 1وَ يَذْكُروُا اسْمَ اللّهِ فى أيّامٍ مَعْلُوماتٍ...لِيَشْهَدوا مِنافِعَ لَهُمْ 

 ببرند. تا در منافعى كه براى آنان اس  حضور داشته باشند و نام خدا را در روزهاى معين

هته مسدلتانان   خداوند كعبه معمّته و مسجد الحرام و حرم آن را به اين منمور اختصاص داد، تا

قرار گيرند، رف  مشدكالت   اه نياز خود به آن سوجهان در اعتال واجب و مستحب خويش و گ

 دنيوى و اخروى خود را از صاحب آن طلب نتايند.

هته، اعم از سدياه و   باشد ولى براى شود كه كعبه اگر چه بنيانى الهى مى با اين توضيح معلوم مى

شتابند  نزديك به سوى آن مى سفيد و كسانى كه در كنار آن ساكن بوده و يا كسانى كه از دور و

 هتتاى هم از آن بهره ببرند: يكسان اس . از اين رو هته مردم بايد هتسان و

الْعاكِفُ فياهِ   إنَ الَذينَ كَفَروا وَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَذى جَعَلْناهُ لِلنّاس سَواءً

 2وَ الْبادِ...

                                                           
1
 .28سوره ح ، آيه -
2
 .25سوره ح ، آيه -
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 بايى از توجه بندگان به مساوات اس .بنابراين كعبه و مسجدالحرام نتونه زي

سدرزمين   خداوند براى فراگيرى و تترين برابرى و تسداوى و ظهدور آن، هتگدى مدردم را بده     

 مساوات فرا خوانده:

 1وَ أَذِنْ فِى النّاس بالْحَجِ يَأتوكَ رجاالً و عَلى كُلِ ضامِرٍ يأتينَ مِنْ كُلِ فَجٍ عَميقٍ

سَواءً الْعاكِفُ فيهِ  كند، كه نسب  به هتگى يكسان اس . دعوت مى اى و به طواف در اطراف كعبه

 2و الْبادِ

هتگدى بدوده و    داند كه جامعه بشر، احتيا  به مركز و مرج  واحدى دارد كه مورد احترام او مى

به دل و دس  در دس  هم  خانه اميد بشر و مأمن انسان باشد تا هته در آنجا مجتت  گردند، دل

فردى و اجتتداعى خدود بگشدايند و راه     روى شگرف اتحاد، گره از جتي  مشكالتداده و با ني

 زندگى را با سعادت و سالم  بپيتاند.

بفهتاند كه علم خددا،   اش، متوجه سازد و هتين امر، كافى اس  كه ما را به علم و تدبير حكيتانه

غايد   دقيدق، بدراى هددف و     محيط به تتام ذرات كائندات اسد  و هتده چيدز روى حسداب     

 مصلحتى در جريان اس . مخصوصى به وجود آمده و براساس حكت  و

 توانيم مشاهده كنيم، البته هر چند به هر ست  بنگريم وجه خدا را مى

 3وَ لِلّه الْمَشْرِقُ و الْمَغْرِبُ فَأيْنَما تُوَلُوا فَثَمَ وَجْهُ اللّهِ...

 اس . و به سوى خداوندمشرق و مغرب از آن خداس ، پس به هر جاى روى آوريد ر

رسدتى، بده سدت      ليكن با اين حال دستور الهى اين اس  كه هر جا هستيد در هنگام عبدادت 

 مسجدالحرام رو كنيد:

 4فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ...

كدرده و خلدوت و    هايتان نفوذ د مسلتانان به اعتاق خانهتا اين هدف يعنى ايجاد اتحاد بين آحا

                                                           
1
 23سوره ح ، آيه -
2
 .25سوره ح ، آيه  -
3
 .995سوره بقره، آيه -
4
 .922سوره بقره، آيه -
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 جلوت شتا را در بر گيرد.

 

 حكومت جهاّنى اسالم 

بنيان نهاده شده،  قيام مردمى و مقاوم  جهانى و استقام  گسترده و فراگير كه كعبه به خاطر آن

 پذير نيس . انجام بدون برپايى حكوم  اسالمى كه از مهتترين مماهر اسالم اس ،

هتين مقررات چه  اى از قوانين و مقررات را در بردارد كه چرا كه برنامه اجتتاعى حج، مجتوعه

مجريه بدراى اجدراى آن اسد      هاى فردى و اجتتاعى اسالم، محتا  به قوه رسد به ساير برنامه

مجريان و در نتيجده مجدازات متخلفدين     چرا كه نمام و انتمام يك برنامه اجتتاعى بدون قدرت

باشد و براساس هتين  فطرى انسان به حكوم  نتى پذير نخواهد بود و اين چيزى جز نياز امكان

 فرمايد: مى السالم عليهنياز اس  كه حضرت امير 

 1البدَ لِلنّاسِ منْ اميرٍ بِرٍ او فاجرٍ.

حكومتى فاضله كه دنيا  توان به عنوان اعالم حكوم  جهانى اسالم بيان كرد، بنابراين، حج را مى

 آخرت بشري  در پرتو آن تأمين گردد.و 

                                                           
1
 . 358، ص35بحار االنوار، ج -
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 فرمود: ترين نتودهاى جامعي  اسالم اس  كه خداوند درباره آن پس حج يكى از مهم

 1...وَ لِلّهِ على النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبيالً...

جهدانى و بدا    ، بلكه خطدابى يْكُميا اَيُها الْذّينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَو روزه  أقيمواخطابى نه چون نتاز 

هنگام ساخ  كعبده، بده    ، چنانكه اعالم و فراخوان جهانى از هتانلِلّهِ على النّااس  زبانى جهانى

 2بالْحَجِ وَ أَذِن فى الْنّاس طور يكسان متوجه هته مردم بوده اس 

 

 افزايش بعد اجتماعى اّنسان

و اخالقدى و   در دگرگونى روحى و فكرىعبادات و فرايض، افزون بر جنبه فردى و تأثيرى كه 

ارتباط هستند و حدج در   نهند، با مسائل اجتتاعى حقوق جتعى نيز در رفتارى افراد برجاى مى

طورى كه فضاى حج و زمان و مكان و  اين ميان از ويژگى منحصر به فردى برخوردار اس ، به

اين ارتبداط را فدراهم آورده   اسالمى، زمينه تحقيق  -هاى اين فريضه بين التللى  ساير ضرورت

كند تا آن گاه كه بده وطدن    از وطن خويش آهنگ كعبه مى اس . از آن هنگام كه زائر خانه خدا

جت  اس ، نه تنها از لحا  سير و سفر و تداركات و امكاندات غدذا و    اش با گردد، رابطه باز مى

فات و مشعر و مندا  بلكه از لحا  اعتال و مناسك، چون طواف، حضور در عر مسكن و مركب،

يك جت   افاضه و حرك  هتاهنگ در هر يك از مشاعر حج، كه جز در فضاى جت ، آن هم و

روح جتعدى در تدار و    باشد. به طورى كه پذيرد و صحيح نتى بين التللى و بى نمير، تحقق نتى

 ناپذير اس . پود حج تعبيه شده و از آن تفكيك

شعور و اميد در  ان كه با هزينه خود و كوله بارى ازتشكيل چنين اجتتاع ميليونى از سراسر جه

سدازد كده بده مسدائل      فراهم مى مانندى را آيند، فرص  بى اين ميعادگاه عشق  و محب  گرد مى

معنوى كه در قرآن بددان اشداره كدرده دسد       مشترك حياتى خود بينديشند و به مناف  مادى و

 يابند:

                                                           
1
 .13سوره آل عمران، آيه -
2
 .23سوره ح ، آيه -
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 1ا اسْمَ اللّهِ فى ايّامٍ مَعلوماتٍ...لِيَشهَدوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرو

از آغداز   هاى قرآن در اين باره بنگريم، خواهيم ديد كه آيدات دعدوت بده حدج،     اگر به خطاب

 متضتن مفهوم اجتتاعى فراگيرى اس .

سازد و نيرويدى   مى ها را فشرده و متراكم اين چنين وحدت در فكر و عتل، به طور قط  جتعي 

تحكيم مبانى عددل اجتتداعى، يدك     كند و با اجراى قوانين آستانى و ىشكننده و عميم توليد م

 آورد. سيادت جهانى، به وجود مى زندگى سراسر سعادت و رضاي  توفم با عزت و

اجتتاعى اس ؛ و تنها  پس ترديد نيس  در اين كه تنها وسيله براى حل مشكالت زندگى، تعاون

تدرين عامدل حسدن تفداهم،      عدالى  و اقوام اس  وراه براى ايجاد تعاون حسن تفاهم ميان افراد 

برد و دلها بده هدم    ها را از بين مى تتام فاصله قوانين الهى اس  كه به دور از هته حب و بغضها،

پيوندند و هته بندگان خددا را اعدم از سدياه و سدفيد،      مى نزديك كرده و شرق و غرب را به هم

 گردند. ىهم برادر و هم درد م عرب و عجم، ترك و هند، با

جهان، به هنگام نتداز   عامل بقاى ام  اسالمى قبله مسلتين اس  و تتام مسلتانان از تتام نقاط

ايستند؛ وذبايح خود را از گداو و گوسدفند و    و عرض بندگى به پيشگاه خدا، رو به سوى آن مى

اى كه  كعبه، سر بريده شود؛ حال يك چنين نقطه داند كه رو به ست  شتر، وقتى پاك و حالل مى

احترام عتومى اس ، وقتى هدف مشترك واقد  شدد و محدور     بي  حرام اس  و خانه محترم به

گرف ،بدون ترديد، عامل بقاى ام  شده و مرج  و پناهگاه ستم ديدگان و  فعالي  هتگانى قرار

 امن خائفان خواهد گرديد. خانه

 

 مركز جهان ملل اسالمى

 2لنّاسِ وَ أِمْناً...وَ إذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِ

 ايم. ياد كن كه ما خانه )كعبه( را مرج  براى مردم و مأمن قرار داده

                                                           
1
 .28آيه سوره ح ، -
2
 .925سوره بقره، آيه -
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احتيدا  بده يدك     ترديدى نيس  كه جامعه بشرى به هنگام بروز اختالف و پيش آمدن تعديات،

خود را موظ  به خضوع و  مرج  و ملجأ بين التللى دارد كه مورد احترام عتومى باشد و هته،

به آنجا پناهندده شدد، تتدام ملدل بده       اى، در برابر آن بدانند، تا اگر فرد يا مل  ستتديدهتسليم 

مرجد ، داد او را از ظدالم بگيرندد و ظدالم را سدر       حتاي  او بر خيزند و براى حفظ حرم  آن

 جايش بنشانند.

چدون   اس ، البته كرده هتين احتيا  اس  كه بشر متتدن را، وادار به تشكيل سازمان ملل متحد

اغراض و اهداف خداص مقرراتدى را    قوانين چنين دستگاههائى ساخته دس  بشر اس   و او با

نگيرند، اما قانون الهى كده خيدر و صدالح هتده      نتايد، چه بسا مورد توافق جتعى قرار وض  مى

 اجتتاع بود، و قابل توجه براى هته ملل خواهد بود. انسانها را در نمر گرفته مورد اتفاق
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 بقاى دينعلت 

دس  خواهدد داد   هر آئينى در گذر زمان دچار انحراف و انحطاط شده و اصول اوليه خود را از

 و يا به طور كلى جاى خود را به روشى جديد خواهد سپرد.

ديگدر از عوامدل    خرافات و عقايد الهام گرفته از زياده خوايهاى برخى و كندى و جتود بعدض 

 اشند.ب عتده انحطاط اديان و آئينها مى

مستثنى نبوده و  دين اسالم كه ادعاى جامعي  و اكتلي  و اتتي  اديان دنيا را دارد از اين مقوله

 خود اس . بلكه به صورت مضاعفى در معرض تيرهاى مخالفان و معاندان

بده تتدام    اجتتاع گسترده مردم هته ساله در موسم حدج و در مكدانى واحدد و نگدرش مجددد     

فدزا در كالبدد ديدن     اد روحيه واحده در بين ام  اسالمى، نسيتى جانهاى اسالمى و ايج برنامه

آن را در برابدر مصدائب و    زدايد و كند و هر گونه سستى و رخوت يكساله را از او مى ايجاد مى

 بخشد. مشكالت بيش از پيش قوت و قدرت مى

 فرمايند: مى السالم عليهبه هتين جه  اس  كه امام صادق 

 1ائِماً ما قامَتِ الْكَعْبَةال يَزالُ الدّينُ ق

 هتواره، دين بر سر پا اس  مادام كه كعبه سرپااس .

حرمد  و   بده حسداب آمدده بطدورى كده      السالم عليهمبلى در روايات كعبه در ردي  قرآن و عترت 

و حدريم مقددس الهدى     قداس  آن، فوق ساير شعائر الهى بوده و داراى مصوني  خاص آستانى

مدورد تقدديس و احتدرام عتدوم      ضامن بقاى اسالم شده و به هتين جه باشد. و هتين امر  مى

 مسلتانان جهان اس .

 فرمودند: خدا را سه چيز محترم اس  كه شبه و نميرى ندارد: السالم عليهامام صادق 
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 كتاب او )قرآن( كه نور و حكت  اوس . - 1

عبادى( كده رو   حدى )اعتالخانه او )كعبه( كه قبله مردم قرار داده شده اس  و خداى از ا - 2

 پذيرد. به غير آن بياورد نتى

 1(السالم عليهمعترت پيغتبر شتا )اهل بي  و ائته اطهار  - 3

 

 يادآورى خاطرها

صداى مناجات  شود بايستى جاى پاى رسول خدا را هته جا ببيند. حاجى وقتى وارد مدينه مى

وضدوح رييد  نتايدد.     و خيبدر بده   هايش را هته جا بشنود خروش او را در بددر، احدد   و ناله

چشم دوزد، آنگاه نگاهى  عليهاالسالمرا دوشادوش او لتس كند و به فدك زهرا  السالم عليهفداكارى على 

انداخته و لحمه وداع امدام حسدين    در كنار رسول خدا السدالم  عليهآلود به جاى خالى امام حسن  غم

اش  خود را بين مسجد و بقي  ببيند و گتشدده  حيران،را به خاطر آورد و در خاتته واله و  السالم عليه

كند، سپس گام به عقب نهدد و سدوى بقيد  رود، بعدد      را در هر دو سو بجويد، گاه اراده مسجد

حال دختر كند و رقيدب شداهد، عقدده دلدش را و صدداى       بازگشته و در كنار قبر پدر شكاي 

 ثب  و ضبط نتايد. فغانش را و... در كنار بقي ،

هدداي  بشدر را    ارد مكه شد بعد از انجام فرائض و آداب، بيدرنگ به احد رود، و ابدالغ وقتى و

برابدر مدوجى از پسدتيها و     عطيه بزرگ الهى بشترد، آنگاه در جاى جاى مكه، پيامبر تنها را در

 سيل خروشان موحدان عالم نمر كند. منيّتهاى عرب جاهلى بنگرد، به عمت  بنيان خانه خدا و

نكردند، ولى اكندون   اران كفر و الحاد افتد، كه براى از بين بردن دين چه كارهايى كهبياد سردمد

هر چند سالها عتر كندد، و حدق    اثرى از آنان باقى نتانده اس ، و بداند باطل نابود محض اس 

باشدد.   سيره و سنّ  الهى بوده و اليتغير مى پيروز محض اس  هر چند بماهر زوال پذيرد، و اين

 2الباطِلَ كانَ ذَهوُقا. ...اِنَ
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اسد ؟ نتداز او    مگر فراموش شدنى عليهاالسالمهاى بانوى اوّل اسالم حضرت خديجه كبرا  فداكارى

برابر خانده خددا    ، و درالسالم عليهو در كنار پسر عتش حضرت امير  آله و عليه اهلل صلىپش  سر پيامبر خدا 

پشدم گوسدفند نسدب  بده      رجيح خدواب بدر  اش و ت مگر از ياد رفتنى اس ؟ اهداى هته دارايى

 زندگانى ملوكانه، مگر نميرى در صفحه تاريخ دارد؟

كه  طورى كند، به الزم اس  نگاهى هم به شْعب اندازد و سه سال مقاوم  را در يك نگاه خالصه

 آثار سه سال مجاهدت مؤمنين در آن تك نگاه پيدا باشد.

خداوندد، هنگدام    تكذيب گفتار مالئك در مقابل النور و غار ثور را اگر جاى تصديق و هم جبل

فساد كند، ندام نهداده شدود     كنى كه خون ريزد و خلق  بشر كه عرضه داشتند: كسى را خلق مى

 بيهوده نيس .

اند، كه تنها  شده تصديق مالئك بخاطر آن هته انسانهاى خونريز و سفاك كه در اطراف غار جت 

 اموش سازند.پرچم نوراني  در سراسر كره خاكى را خ

الحاد در عالم  تكذيب از آن جه  كه فردى در غار جاى گرفته كه شخصا در مقابل هته بيداد و

گدوئى احددى در مقابدل او     به پا خاسته و چنان استوار اس  و چنان كتر هت  بسته اس  كده 

 اند. نيس  و هته عالم پش  سر وى قرار گرفته

و هتده جدا،    اطراف و حوالى آنها و طول مسدير، و خالصه اينكه در جاى جاى مكه و مدينه و 

طلبان و ظالتانى چدون   صداى مملومي  ياسر و ستيه و بالل و عتار و حتزه و... و غرّش دنيا

ابوجهل، ابولهب، ابوسفيان و... را بشدنود و صدداى پيدامبر وتدالوت دلنشدين او را كده كفّدار و        

بشنود و البته تا زمانى كه آنجاس  جدز  ساخ   مى سردمداران آنان را شبانه مات و حيران خود

 نيفكند و هتان را هتيشه زمزمه كند. هتان صدا در گوشش طنين

وصال قامد    و در نهاي ، كوچه به كوچه و محله به محله مكه و مدينه سراغ يار گيرد و جز با

اتتام امام ششم در تفسير  رعناى او آرام نشود و قرار نگيرد كه هتان نشانه تتامي  حج اوس ،

 فرمايند: مى 1حج در آيه شريفه واَتْتُوا ال حَج  وَ ال عُتْرَةَ لْلّهْ...
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 1اِذا حَجَ اَحَدُكُمْ فَلْيَخْتِمْ حَجَهُ بِزِيارَتِنا الَِنَ ذلِكَ مِنْ تَمامِ الْحَجِ.

رسداندن حدج    هر گاه يكى از شتا حج نتود، آن را با ديدار ما به پايان رساند زيرا اين هتان به اتتدام 

 اس  كه در آيه شريفه آمده اس  

 

 پاسخى به تحير بشر

كنندد تدا    نصب مى ها براى هداي  و راه يابى گتگشتگان، نشانه و عالمتى هم چنان كه در بيابان

خداوند حكيم، كعبه را علدم و   راه را بيابند و از حيرت و ضالل  و گتراهى به در آيند، هتچنين

حقيق  اسالم و برنامده تربيتدى آن دچدار      ، تا كسانى كه در شناخ نشانه اسالم قرار داده اس

تفكر در آن بنگرند و افكدار پرتللدؤ اسدالم را بدار      شوند، با ديده تحقيق و اشتباه و انحراف مى

خرافى و جاهالنه حاصله در گذر زمان و تح  شرايط خاص  هاى ديگر بشناسند و آن را با ايده

قياس نتوده و حقاني  اسالم و پدوچى سداير روشدها را درك    عواط  زودگذر  و احساسات و

 نتايند.
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مطرح و ديدگاه  آيه از آيات قرآن كه به مبحث حج نمر مستقيم دارند 17در اين بخش از بحث، 

 شود. انديشتندان شيعى و سنى مطرح مى

 آيه اول

وَ مَان   مِن شَعآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَ الْبيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَال جُناحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَاوَفَ بِهِماآ  اِنَ الصَفا وَ الْمَرْوَةَ 

 1تَطَوَعَ خَيْرًا فَاِنَ اللّهَ شاكِرٌ عَليمٌ

بياورد مانعى نيسد    صفا و مروه محل انجام عبادات خداس  پس كسى كه حج خانه كعبه يا عتره بجا

بدهد خداوند پاداش او را عنايد    ا و مروه نيز بجا بياورد و هر كس اعتال خير انجامكه سعى بين صف

 خواهد كرد كه او به هته امور خلق آگاه اس .

معناى  بعضى آن را به شود و صفا به سنگ صاف و يا سنگ خالص، مروه به سنگ نرم اطالق مى

 2داند. مى اند. التيزان هر دو را به معناى سنگ سخ  سنگ ريز گرفته

كدل حجدر ال    فخر رازى آورده اس : الصفا الحجر الضخم الصلب االملس و قال التبدرد: الصدفا  

 3يخالطه غيره من طين او تراب متصل به.

 اس . اكنون صفا و مروه نام دو كوه معروف مكه اس  و ال  و الم در آنها براى تعري 

اس . ايدن   گرديده براى عبادت معين معناى عالم  و يا محلى اس  كه شعائر نيز جتي  شعيره به

 اند. معناى عالم  عبادت نيز گفته واژه به

اس  از قصد خانه  گيرد و در شرع عبارت حج، در لغ  قصدى اس  كه بطور مكرر صورت مى

 سعى ميان صفا و مروه و وقوف... منمور انجام عبادات مخصوصى از قبيل احرام و طواف كعبه به

 معناى از حق ميل كردن اس . جناح به معناى زيارت و عتره به

 طواف بر گرد چيزى گرديدن را گويند.

 معناى تبرع يانجام نافله آمده اس . تطوع هم به

شدود   اطالق مى "مجاز"واژه شاكر به معناى سپاسگزار نعت  اس  و اين كلته بر خداوند بطور 
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 دهد. او نعتتى نتى كند و كسى به زيرا او به هته نعت  عناي  مى

 1اند. دانسته التيزان آورده اس  كه: برخى شاكر و عليم را دو اسم از استاء خدا

ها و  بوسيله مصيب  توان گف : چون پروردگار متعال امتحان مردم را كه گاهى در تفسير آيه مى

جتله تكدالي  الهدى تكداليفى     گيرد، تذكر داد اين نكته را نيز بيان كرد كه از مشقتها صورت مى

 رباره حج مقرر گرديده اس .اس  كه د

خداوند اس ،  از جتله عالئم عبادات "مروه"و  "صفا"، يعنى ان الصفا و المروه من شعائر اللّه...

 باشد. خداوند مى اند يعنى هر يك از صفا و مروه محل عبادت و اطاع  بعضى گفته

اس  و  حذف رخ داده گويند در اين كالم اند يعنى توجه آنها جزء دين اس  برخى مى بعضى گفته

 خداس . مقصود اين اس  كه سعى ميان صفا و مروه از شعائر

فرود آمد  "مروه"و حوا بر  "صفا"از بهش  بر  السالم عليهاس  كه آدم  نقل شده السالم عليهاز امام صادق 

 شد. بنام آدم مصطفى، و مروه بنام مرئة يعنى زن ناميده "صفا"و باين مناسب  

هتانندد آيده    گويد: من تطدوع خيدرا   كشاف مى ال جناح عليه ان يطوف بهما...فدر مورد عبارت 

 باشد. مى 2شريفه فتن تطوع خيرا فهو خير له

هاى اهل جاهلية  بدع  كردند كه صفا و مروه از اند: مسلتانان گتان مى فرموده السالم عليهامام صادق 

  3اين پندار را برداش . اس  و سعى روا نيس  لذا خداوند اين آيه را نازل فرمود و

 ان يطوف بهماا  فالح جناح عليهاس  كه: عل  اينكه خداوند فرمود:  در تبيين فرمايش امام آمده

نصدب   "نائلده "بندام   بتدى  "مدروه "و باالى كوه  "اساف"بتى بنام  "صفا"اين بود كه باالى كوه 

را بعنوان تبدرك مسدح    كردند آنها مى گرديده بود، مشركين هر موقعى كه ميان صفا و مروه سعى

كردندد،   هدا خدوددارى مدى    مروه بواسطه هتان ب  كردند و لذا مسلتانان از سعى ميان صفا و مى

ها مانعى از سعى بين صدفا   و اعالم كرد كه با وجود اين ب  خداوند در اين مورد اين آيه را نازل

 و مروه وجود ندارد.
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شدند، حق تعدالى   ه در خانه كعبه مرتكب فحشابودند ك "زنى"و  "مردى"دو  اند كه اين نيز گفته

گذاشتند تا ديگران آن را ببينند  آنها را سنگ گردانيد، مردم يكى را بر صفا و ديگرى را بر مروه

دو را بدراى عبدادت    مشركين پنداشتند كه اين و از آن عبرت بگيرند، چون مدت زيادى گذش ،

عبادت آنها مشغول  ، و با هتين تصور باطل بهتعميم آنها اس  اند، و طواف كعبه جه  نصب كرده

جستند، و چدون   ماليدند و بايشان تقرب مى كردند دس  بر آنها مى سعى مى شدند، و هر وق  كه

سدعى را   فتح گرديد و خانه كعبه از بتان پاك شد و آن دو سنگ را نيز شكستند، مسلتانان مكه

حق تعدالى ايدن آيده را     دانستند. رك مىشتردند وآن را سن  جاهلي  و شعار اهل ش مكروه مى

 1نازل فرمود و رف  توهم كرد.

و اشدكالى   هدا مدانعى   با توجه به اين سبب نزول معناى آيه اين اس  كه از لحا  وجود آن ب 

هتانطور كه اگر انسان  اس  كه مانعى ندارد. نيس  و اال اصل سعى ميان صفا و مروه معلوم بوده

اى اس  كده توجده آن در    نقطه به تاز خواندن در آن مستلزم توجهدر مكانى محبوس باشد كه ن

ديگر هم نتاز خواندن متكن نباشدد، در ايدن    حال نتاز مكروه اس  و غير از آن نقطه به جه 

روشن اس  كه عدم من   "نتاز خواندن به آن جه  نيس  مانعى براى تو از"وى بگويند  حال به

 س  بلكه فقط مربوط به نتاز خواندن به آن جه  اس . اصل نتاز ني به در اين عبارت مربوط

 "عتره قضدا " نزول آيه در"فرمايد:  اس  مى نقل شده السالم عليهدر رواي  ديگرى كه از امام صادق 

نتوده بود كه در حال  با مشركين شرط آله و عليه اهلل صلىبود و جريان آن باين شرح اس  كه رسول اكرم 

يكى از اصحاب به تأخير افتداد   ز روى صفا و مروه بردارند ولى عترهها را ا عتره اصحاب، ب 

برگرداندندد، در ايدن حدال از آن حضدرت      مشتركين قبل از انجام عتره وى بتها را بجاى خدود 

هدا را بجداى خدود     خود را بجا نياورده اسد  بد    پرسيده شد با اينكه آن اصحابى هنوز عتره

اين آيه نازل گرديد و سعى ميدان صدفا و مدروه را بدا      جواب، اند تكلي  چيس ؟ در برگردانده

 2كردند. بود، تجويز كرد و از آن پس مردم با هتان حال سعى مى وجود بتهاى كه روى آنها
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اطاع  اين فدرق را   اند تطوع با كلته )تطوع( از ماده طوع به معناى اطاع  اس ، و بعضى گفته

كلته )اطاع ( كه هم شامل واجدب   خالف د، بهشو دارد كه تنها در اطاع  مستحبى استعتال مى

معناى چيزى اس  كه بدون كراه  آورده شود، و اين  شود و هم مستحب. البته اصل طوع به مى

...فَقالَ لَها وَ لِالَرْضِ اِئتِيا طَوْعا اَوْ هم با مستحب، هتچنانكه در آيه: كند و هم با واجب تطبيق مى

 1طائَعينَ كَرْها قالَتا اَتَيْنا

 در معناى آن سه قول مطرح اس : و من تطوع خيرا...

طدواف و سدعى    گويد: يعنى كسى كه بعد از انجدام طدواف و سدعى واجدب،     ابن عباس مى - 1

 مستحب بجا بياورد.

و عتدره   مراد اين اس  كسى كه پس از انجام حدج و عتدره واجدب حدج    "گويد:  اصم مى - 2

 مستحبى بجا بياورد.

كسانى كه سعى  انواع خيرات و طاعات اقدام كند. بنابراين عنى كسى كه بهي"گويد:  حسن مى - 3

كنندد   را اين طور تفسير مى دانند اين جتله ميان صفا و مروه را در حج و عتره اصالً واجب نتى

او پداداش عنايد     بجا بياورد. خداوند به عنوان مستحب كه كسى كه سعى ميان صفا و مروه را به

 كند. مى

 يان صفا و مروه واجب است؟آيا سعى م

اختالفدى ميدان    اين آيه دالل  دارد براينكه سعى ميان صفا و مروه عبادت اس  در اين موضوع

طدواف صدفا و مدروه در حدج و      علتاء نيس  و بديهى اس  كه اجتاع ام  اسالمى برآنس  كه

به مشدام  واجب اس  يا نه؟ بوى اختالف  عتره مشروعس ، اما آيا در ضتن حج و عتره، سعى

 رسد. مى

نيدز هتدين را    گويند: سعى در حج و عتره واجب اس  و حسدن و عاشديه   هته فقهاء اماميه مى

گويند: مذهب شافعى و اصحابش نيز هتين اس ، مالك و شافعى مى

                                                           
1
 .99سوره ف،لت، آيه  -
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اسد    مأخوذآلده  و عليه اهلل صلىگويد وجوب سعى از سن  پيغتبر  اس  ولى شافعى مى "ركن"برآنند كه 

شتا نوشدته و الزم   يعنى سعى كنيد كه آن بر كتب عليكم السعى فاسعوارمود: زيرا آن حضرت ف

مفهم تخيير اس . و البته ايدن   داند به خاطر واژه )فال جناح( كه شده اس . احتد آن را سن  مى

كندد كده در معندى     دالل  بر جدواز مدى   "جناح"سخن ضعي  اس  زيرا با توجه به سبب، نفى 

دانند اختيار  را در حج و عتره مستحب مى "سعى" فه و اصحابشداخل اس . ابوحني "وجوب"

ابن عباس نيز هتين قول نقل شده اس . نيز نقل شده اس  كده:   جبائى نيز هتين اس  از انس و

 اس  و جبران ترك آن به دادن كفاره اس .نمر اماميده و  وجوب را اختيار كرده ابو حنيفه قول به

نيسد . از ابدن    ان صفا و مروه را ترك كند حج او صحيحشافعى كسى كه از روى عتد سعى مي

 ء عليه. زبير و مجاهد و عطاء رواي  شده كه: فن من تركه فال شى

دارد ولى شافعى و  و اما سعى ابتدائى يعنى بدون حج و عتره ظاهره آيه دالل  بر مباح بودن آن

 1اند. اصحابش آنرا مكروه دانسته

مورد وجوب و يا  به نقل اقوال مذاهب مختل  اهل سن  در يهفال جناح علفخر رازى در تفسير 

 گويد: ركن بودن سعى پرداخته اس  و مى

تحته الواجب و  يعنى ال اثم عليه، و الذى يصدق عليه فنه ال اثم فى فعله يدخل« ال جناح عليه»

 التندوب و التباح. 

 2بواجب واجب فو ليسفإذن ظاهر هذه اآليه ال يدل على فن السعى بين الصفا و التروة 

 

                                                           
1
 .385، ص9و  تفسيرالميزان، ج 238، ص9ر. ك. تفسير مجمع الشيان، ج -
2
  .935، ص2تفسير مفاتيح الغيب، ج -
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 دالئل ابو حنيفه بر واجب ّنبودن سعى

 بيان كننده اين اس  كه واجب نيس .« ومن تطوّع خيراً»عبارت  -1

 كد. مى الحجّ عرفه و من ادرك عرفة فقد ثمّ حج ، دالل  بر عدم وجوب سعى»قول  - 2

مورد نتاز شكسته  اى در اشكال وجه اول ابو حنيفه واضح شد. عالوه اينكه هتين عبارت در آيه

جُناحٌ أنْ تَقْصرُرُا مِنَ الصّالَوةِ ارنْ   ...فَلَيْسَ عَلَيْكُمْوارد شده و ابوحنيفه آن را واجب دانسته اس 

 1خِفْتُمْ...

تتام نيس  و ايدن   اشكال وجه دوم ايشان هم معلوم اس  چه اينكه قطعا حج با عرفه به تنهائى

 استثنا نكنند. كسانى خود را از وقوف آنخبر به معناى اهتي  عرفه اس  تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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 آيه دوم

يَبْلُاغَ   تّاى وَ اَتِمُوا الْحَجَ و الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَ ال تَحْلِقُوا رُءوسَاكُمْ حَ 

ّنُسُكٍ فَاذآ  ذًى مِنْ رَأسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ اَوالْهَدْىُ مَحِلَهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا اَوْ بِه اَ

فِى الْحَجِ وَ  اَيّامٍ اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلثَةِ

وَ اتّقاوا اللّاهَ    رَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكنْ اَهْلُهُ حاضِرى الْمَسْجِدِ الْحَرامِسَبْعَةٍ اِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَ

 1وَاعْلَمُوا انَ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ

سرها را نتراشديد تدا    حج و عتره را براى خدا به اتتام برسانيد، و اگر محصور شديد، و قربانى داشتيد،

 قربانى به محلش برسد.

يدا صددقه و يدا     اى از قبيل روزه ى از شتا بيتار بود يا ناراحتى در سر داش  بايد فديه و كفارهاگر كس

ايدام حدج و هفد  روز     گوسفندى بدهد. آنچه از قربانى براى او ميسر اس  و اگر نيافد  سده روز در  

 هنگام بازگش  روزه بگيرد. اين ده روزِ كامل اس .

كده او كيفدرش    مسجد الحرام نباشد. از خدا بپرهيزيدد و بدانيدد  اين براى كسى اس  كه خانواده او نزد 

 سخ  اس .

 در اين آيه برخى از احكام حج بيان شده اس . اما ناگفته نتاند كه:

و از جتلده   شدود مگدر بده مقددماتى     شرط اساسى حج صحيح اخالص اس ، و آن محقّق نتدى 

 س .هاى حرام ا مقدمات، پيراسته شدن از گناهان و معاصى و لقته

يابند كده از   واقعى مى بيتوته، حلق، تقصير، قربانى، رمى، طواف، نتاز، احرام و تلبيه زمانى شكل

ايدن صدورت اگدر حداجى بگويدد       مطعم و ملبس و مشرب حالل حاصل شده باشند، و در غير

 لبيك، جواب خواهد آمد: ال لبيك.

وَ ال  مٍ فَقالَ: لبيكَ اللّهُم  لَبّيكَ. قالَ اللّهُ لَدهُ: ال لَب يدكَ  : مَن  حَج  بِتالٍ حَراآله و عليه اهلل صلىقال رسول اللّه 

 2سَعَدَيْكَ، حَجُكَ مَرْدوُدٌ عَلَيْكَ.

                                                           
1
 .919سوره بقره، آيه -

 
2
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لبيدك تدو مدورد     فرمايد، كسى كه از مال حرام حج كند و بگويد، لبيك، اللهم لبيك، خداوند به وى مى

 گردد. خودت باز مى ته نشده و بهكنم، و نيز حج تو پذيرف قبول نيس  و تو را سعادتتند نتى

 اند: نيز در هتين رابطه فرموده السالم عليهو امام صادق 

كانَ مِنْ حِلِهِ،  اِذا اِكْتَسَبَ الرَجُلُ ماالًمِنْ غَيْرِ حِلِهِ، ثُمَ حَجَ فَلَبّى، ّنُودِىَ ال لَبَيْكَ وَال سَعَدَيْكَ، وَ اِنْ

 1يْكَ.فَلَبّى ّنُودِىَ لَبَيْكَ وَ سَعَدَ

بگويدد، نددا داده    وقتى كسى مال غير حاللى را كسب كرده باشد، و با آن مدال بده حدج رود و لبيدك    

شدود لبيدك و    گفتده مدى   شود كه لبيك تو پذيرفته نيس ، ولى اگر از مال حالل حدج كندد بده وى    مى

 سعديك، لبيك تو را پذيرفتم و تو را سعادتتند كردم 

سفر حج جز رنج و  ير خداس ، آنى كه صد سودا بسر دارد، ازمقدمه ديگر، خالى كردن دل از غ

 كند. غرب  كسب نتى

 2: اْذا اَحْرَمْ َ فَعَلَيْكَ بِتَق وىَ اللّهْ و ذْك رِ اللّهْ كَثيرا.السالم عليهقال الصادق 

 هر گاه احرام بستى تقواى الهى پيشه كن، و بسيار خداى را ياد نتا 

تتدن امروزى  نين حج كند، آيا فرص  ريي  زرق و برقهاىاينك شتا قضاوت كنيد كسى كه چ

اى ديگر و اضدطراب از   شيوه و كاالهاى تجارى و هدر دادن فرص  و هضم شدن در مادّيات به

 دوستان و خر  و مخار  دارد؟ هرگز. كم و كسر كادوها و يا افكار پريشان استقبال و روبوسى

بحول اهلل و عنايته  مقدمات آن به نحو صحيح،به هر حال شرط اساسى قبولى حج كه با حصول 

 اس . قطعا خواهد آمد، لْلّهى بودن حج و به اصطالح اخالص در آن

ال جَنَةَ، وَ  : اَل حَجُ حَجّانِ، حَجٌ لْلّهْ وَ حَجٌ لْلنّاسِ، فَتَن  حَج  لْلّهْ كانَ ثَوابُهُ عَلَى اللّهْالسالم عليهقال الصّادق 

 3النّاسِ يَوْمَ القْيتَةَ. اسِ كانَ ثَوابُهُ عَلَىمَن  حَج  لْلنّ

ثوابش بهش ، و آنكده   حج بر دو قسم اس ، حج براى خدا و حج براى مردم، آنكه براى خدا حج كند

 براى مردم حج كند روز قيام  مزدش با مردم اس .

                                                           
1
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 فرموده اس . اى از آداب باطنى حج را بيان هتان حضرت در حديث شري  ذيل مجتوعه

فاوّض   اذا اردت الحجّ فجرّد قلبك للّه من قبل عزمك من كلّ شاغل، و حجاب كالّ حاجاب، و  

و سالّم   امورك كلّها الى خالقك، و توكّل عليه فى جميع ما يظهر مان حركاتاك و ساكناتك،   

مان جهاة    لقضائه و حكمه و قدره، و ودّع الدّّنيا و الراحة و الخلق، و اخرج من حقوق تلزماك 

مالك، مخاضة   تعتمد على زادك و راحلتك و اصحابك و قوّتك و شبابك والمخلوقين، و ال

سواه، صيّره عليه عادوّا   ء اللّه و اعتمد على شى ان يصير ذلك عدوّا و باالً. قال: من ادّعى رضى

توفيقه، و استعد استعداد من ال  و باالًليعلم اّنه ليس له قوّة و ال حيلة و ال ألحدٍ االّ بعصمة اللّه و

و سنن ّنبيّه صلّى اللّه عليه و آله و ماا   رجوا لرّجوع، و احسن الصّحبة وراع اوقات فرائض اللّهي

الشفقة و السخّاء و ايثار الزّاد علاى دوام   يجب عليك من االدب و االحتمال و الصّبر و الشّكر و

الخضاوع و   البس كسوة الصّادق و الصّافاء و   االوقات. ثمّ اغسل بماء التّوبة الخالصة ذّنوبك، و

ذكراللّه و يحجبك عن طاعته، و لبّ بمعناى اجابتاه    ء يمنعك من الخشوع، و احرم عن كلّ شى

دعوتك متمسكا بالعروة الوثقى. وطف بقلبكَ مع المالئكة  صافية خالصة زاكية للّه عزّوجلّ فى

مان  المسلمين بنفسك حول البيت. و هرول هرباً من هواك، و تبرّياا   حول العرش كطوا فك مع

و اخرج عن غفلتك و زالّتك بخروجك الى منى، وال تتمنّ ما ال يحال   جميع حولك و قوّتك،

اللّه،  اعترف بالخطايا بعرفات، وجدّد عهدك عنداللّه بوحداّنيته، و تقرب الى لك و ال تستحقه. و

 ء وبمزدلفة، و اصعد بروحك الى المأل االعلى بصعودك الى الجبل، و اذبح حنجارة الهاوا   و اتّقة

الجمارات. و   الطّمع عندالذبيحة. وارم الشهوات و الخساسة و الدّناءة واألفعال الذميمة عند رمى

ستره و كالءته مان   اللّه و كنفه و احلق العيوب الظاهرة و الباطنة بحلق شعرك. و ادخل فى امان

اّنه. و معرفاة جاللاه و سالط    متابعة مرادك بدخولك الحرم. وزرالبيت متحقّقا لتعظيم صااحبه و 

بطواف الوداع. و اصاف روحاك و    استلم الحجر رضاءً بقسمته و خضوعا لعزّته، و ودّع ما سواه

مروّة من اللّه ّنقيّا اوصافك عنادالمروة.   سرّك للقاء اللّه يوم تلقاه بوقوفك على الصّفا. و كن ذا

وم عاهدت به مع ربّاك و اوجبات لاه الاى يا      و استقم على شرط حجّتك و وفاء عهدك الّذى
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 1القيامة...

براى خدا خدالص   هتين كه اراده حج نتودى، خانه دل را از هر فكر و خيال و غل و غش خالى نتا، و

سكنات خويش به خدا توكل كن و  گردان و كارها و امورات خود را به خدا واگذار كن و در حركات و

را رها ساز و حقوق مردم را كه راحتى دنيا و اهل آن  به قضا و قدر و خواس  الهى تسليم شو، و دنيا و

مركب رفيق خود اعتتاد نكن و به قوّت و جدوانى و مدال و ثدروت     در نزد توس  ادا كن و به توشه و

رود كه اينها دشتن و وبال انسدانى گردندد.    آنها تكيه نكن، زيرا خوف آن مى خويش مغرور مباش و به

 ، و با رفقايد  نيكدى كدن و اوقدات نتداز را     مانند مهيا شدن كسى كه اميد بازگش  ندارد پس مهيا شو

را بكار بند، و آنچه از آداب و رسدوم بدر تدوالزم     آله و عليه اهلل صلىرعاي  نتا و دستورات و سنن رسول خدا 

شعار خود گدردان،   درپى اس  انجام ده و حلم و صبر و شكر و مهربانى و سخاوت را در هته جا و پى

راستى و صدق و صفا و فروتندى و   ه گناهان اس  غسل كن و لباسو با آب توبه خالص كه زايل كنند

دارد بر خدود حدرام كدن، اجدابتى      او باز مى خشوع را در بر كن، و آنچه كه تو را از ياد خدا و اطاع 

صفاى باطن و تنها براى خدا، در حالى كده بده دسد      آاليش از روى خالصانه و صادقانه و پاك و بى

هاى اطراف عرش الهى طواف كن، هتان گونده كده بدا     قلب  با فرشته . و باآويز محكم دس  زده باشى

كنى، هروله كن يعنى از قواى نفس گريزان باش و از حدول و   كعبه معمته طواف مى مسلتين در اطراف

چيدزى   خود بيزارى جوى و با خار  شدن بسوى منى از غفل  و لغزشها بدر آى و هرگز آرزوى قوه

خود اقرار كدن، و   و لياق  آن را ندارى منتا، و در عرفات به گناهان و خطاهاىكه حالل نيس  و يا ت

عناي  او متشبث شدده از گناهدان    عهد خود را نزد خداوند تجديد نتا و بدو تقرب بجو و در مزدلفه به

را به مالء اعال ارتقا ده، و گردن هوا و طت   دورى كن، و چون بر كوه صفا و مروه باال روى روح خود

شهوات و اخالق پس  را از خدود دور سداز و در وقد      را در هنگام ذبح جدا كن، و در رمى جترات

را پاك كن و در ورود به حرم امن خدا، حفظ و متابع  از فرامين  تحليق، عيوب ظاهرى و باطنى خود

 خانده و جاللد  او را از خداطر مبدر،     هنگام ورود به بيد  احتدرام صداحب    او را درخواس  كن و در

 استالم كن و خشنودى به قست  خداوندى را اقرار و اعتراف بنتا، و در برابر نيدروى او  حجراالسود را

پيددا   خضوع و خشوع كن و غير او را براى آخرين بار وداع كن، و هنگامى كه بدر كدوه صدفا وقدوف    

                                                           
1
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رت از طهدا  كنى روح و سيرت را براى مالقات رحت  او آماده كن، و در مدروه خدود را بدا كتدال     مى

بورز و به عهد خود براى  تعالى قرار بده، و به شرايط حج استقام  خيان  نفسانى در مرئى و منمر حق

 هتيشه برقرار باش.

 اقوال بدين شرح اس .« اتتّوا»در بيان حكم 

و اتمّاوا  آيه  اند كه در ذيل اين رواي  آورده السدالم  عليهدر تهذيب و در تفسير عياشى از امام صادق 

 1تتام كردن حج عتره واجب اس . و العمرة للّهالحج 

هتدين اسد  و    قول ديگر آن كه عتره مانند حج از نمر اماميه واجب اس  و عقيده شافعى نيدز 

عبارت را نصى بر وجوب عتره  و نمر ديگر آن كه اين 2دانند دانشتندان عراق آن را مستحب مى

صادق رواي  شده كه ايشان ذيل پرسدش  امام  داند و در كافى و عياشى از مانند وجوب حج مى

و صاحب الكاش  معتقد اس  كه وجوب حج در كتداب و   3«مفروضان هتا»از اين آيه فرمودند 

 اس  و عتره در اماميه و شدافعى واجدب اسد  و در حنفدى و مدالكى و...      اجتاع آمده سن  و

 4استجاب دارد.

تتدام مناسدك و    ا انجام كامل و اقامهدر اينج« اتتّوا»نمر تفاسير سنّى بدين شرح اس . معناى 

درس  اس  كه آيه صراحتاً امر به  شرايط حج عتره اس  و بيان نتوده كه عتره واجب نيس  و

پرسيده شد العترة واجبةٌ مثدل   آله و عليه اهلل صلىپيامبر  وجوب دارد ولى در حديثى ذكر شده اس  كه از

اند الحجَ و العترة كده   رخى چنين قرائ  كردههتچنين ب حج؟ قال، ال ولكن ان تعتتر خير ذلك و

و صاحب التنار معتقد اس  كه ظداهر   5وجوب مخصوص حج اس . شود كه امر به نتيجه آن مى

 نشان دهنده وجوب حج نيس  بلكه نشان دهنده اتتام كامدل آن بده اداء مناسدك و    سياق كالم

 اسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَو لِلّه عَلىَ النّو برخى حج را طبق آيه  6باشد اعتال آن مى
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اس  كه شروع  دانند و منمور از اتتّوا وجوب اتتام كارى واجب و عتره را سن  مى 1اِلَيْهِ سَبيال

گف : عتره مانند حج بر كسى  و سيوطى در حديثى از ابن عباس آورده اس  كه وى 2اس  شده

 كه استطاع  دارد واجب اس .

الحجّ و العترة  ارد كه ابن مسعود اين آيه را اينگونه قرائ  كرده و فقيتواايشان اشاره به حديثى د

شيئاً لقلنا فن العترة واجبةٌ  9سپس گفته و اللّه لوال التحر  انّى لم است  فيها من رسول اللّه  للبي 

 3مثل الحجّ

 نمراتى وارد شده اس .« لْلّه»در بيان  -

زمخشدرى   و 4ماهر و ريا و نه بده خداطر بتهدا باشدد.    اتتام حج بايد براى خداوند، بدون ت - 1

و نتيجده   العمرة للّاه  و اتمّوا و الحجّ وكند كه اينچنين اس   قرائ  ديگرى را از اين آيه بيان مى

 5گيرد كه حج واجب و عتره للّه اس  يعنى مستحب اس  مى

خواسدته بيدان    دارد ومتعلق به اتتّوا و الم مفعول الجله و فائده تخصيص « ل»اند  و برخى گفته

حدج، اجتتداع، تمداهر و     كند كه تتام اعتال حج خالصانه براى خدا باشد چون عرب هتراه بدا 

 6حضور در بازار را نيز دارد.

از اتتدام آن بده    احصار به معنى حبس و متنوع شدن اس  و منمور متنوع شدن فان احصرتم...

احصدار، متنوعيد  بعدد از     ور از اينخاطر كسال  و بيتارى و وجود دشتن اس  كه البته منم

 7شروع و احرام بستن اس .

اسد  و در   كه معناى استيسار در هر عتلدى، آسدان كدردن    فإن احصرتم فما استيسر من الهدى

ها به كسى يا بده   نعت  آورده شده كه معناى آن پيش كش كردن چيزى از« هدى»توضيح كلته 

اصل كلته از هديه به معناى تحفه و  ل اس  ومحلى به منمور تقرب جستن به آن كس يا آن مح
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دهدد، گرفتده شدده     را به سوى مقصود سوق مدى  يا از هُدى كه به معناى هدايتى اس  كه انسان

اس  كه التحصور غير مصدود اس  و مصدود آن كسى اس  كه  و در تفسير صافى آمده 1اس .

ام شدخص مصددود بدا محصدور يكدى      و احكد  آله و عليه اهلل صلىمحصور شده مثل پيامبر  توسط دشتن

 2نيس .

توجه داشدته   اگر مان  داشتيد يك قربانى به قدر توانايى خود ذبح كنيد و فما استيسر من الهدى

بدراى عتدره مفدرده بايدد      باشيد كه اگر اين پيشامد از ناحيه بيتارى و امثال آن باشد در احدرام 

دشتن باشد بايد در هتان جا كده   از ناحيهقربانى را به مكه بفرستيد تا در آنجا ذبح شود و اگر 

در حديبيده ايدن عتدل را     آلده  و عليده  اهلل صلىچنانچه پيامبر  اند وظيفه قربانى را انجام دهند متانع  شده

 3بيتارى پيش آيد بايد قربانى را به منا بفرستد. انجام داد و اگر محرم به احرام حج باشد و

هتسان تفاسدير   شويم كه غالبا يز با ديدگاههائى روبرو مىدر تفاسير مفسران سنى از آيه شريفه ن

 شود. شيعى بوده و البته گاهى تفاوت اندكى مشاهده مى

معناى التن  و فستيسر به معناى يسر االمر اس .هَدْى نيدز جتد     گويد: اُحصرتم به زمخشرى مى

ناى صدَدّ تم عن الحج و به مع و برخى اُحْصرتم را 4باشد. هديه كه مصاديق آن بعير، بقره، شاة مى

اند و بهترين نوع هدى را گوسفند و اوسط  كرده الوصول الى البي  به مرض او عدوٍ او عجزٍ، معنا

و در  5اند: فقط انحصار به اينهدا دارد.  اند و گفته )شتر( دانسته آن را بقره و نوع اعالى آن را بُدنه

معنا شده اس : اَى ما تيس در و الهددى مدن    ما استيسر من الهدى اينگونه  تفسير فى ظالل القرآن

 اى بر اين قربانى جايز اسد  و ايدن   االبل و البقر و الغنم و التغز  )بز( و اشتراك عده النعم و هى

گوسدفند و   را« بتا استيسر»و نمر ديگرى نيز وجود دارد كه مراد از  6اس .« ما استيسر»هتان 

كند كه هر چه بزرگتدر   مى دنة و گاو يا گوسفند معرفىترين حد قربانى و بهترين را ب آن را پايين
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هنگامى كه مشركان مان  از ورود پيامبر  و گويند اين آيه در زمان صلح حديبيه 1باشد بهتر اس .

ايشان دستور داد كه مسلتانان در هتان محل قربانى  به مسجدالحرام شدند، نازل شد و آله و عليه اهلل صلى

 2شوند. كنند و از احرام خار 

 و ال تَحْلِقوا رؤسَكم حتى يبلغ الهَدىُ مَحِلَه

كشاف نيدز خطداب    و تفسير 3اند. مخاطب اين آيه كسانى اس  كه از اتتام حج و عتره من  شده

قربدانى شدان بده حدرم رسديده       داند و تا وقتى كه مطتدئن نشدوند   آيه را متوجه محصورين مى

التنار اين قست  آيه را نداظر بده حالد      القرآن وو فى ظالل  4توانند از احرام خار  شوند نتى

 5كند. اتتام و عدم وجود حصر بيان مى

قربانى كدردن در   دانند كه را مكانى مى« مَحِلّه»اس . برخى  نمراتى ايراد شده« مَحِلّه»در معناى 

رسيدن  اطتينان از«: مَحِلَه» آورده اس  و« مَحِلّه»و روح البيان دو معنا براى  6آن واجب اس .

اس  و دالل  بر زمدان )وقد  وجدوب     : من الحلول و به معناى نزولمَحِلِهقربانى به محلش و 

ثُامَ  كنند( دارد. و طبدق آيده    آن قربانى را ذبح مى قضاء( و مكان )منمور حرم اس  جايى كه در

يز نيس  مگدر آن كده   اعتال حرم اس  و تراشيدن سر جا مراد از حرم، 7مَحِلُها اِلَى الْبَيْتِ الْعَتيقِ

 ثمّ مَحلّها الاى البيات العتياق   و  هديا بالغ الكعبهالتنار نيز با استناد به آيه  و 8قربانى را ذبح كند.

قربانى بايد حتتا در محل خود قربانى شود و ذبح قربانى در سال جنگ حديبيده   كند كه بيان مى

و شايسته  كعبه در دس  مشركان بودهاس  به دليل آن كه  دس  پيامبر در حديبيه استثناء بوده به

به محلش رساند چه  نيس  كه قربانى به دس  مشركان بيفتد. پس بايد در هر صورت قربانى را

منا و زمدان آن را روز دهدم ذى    و سيد قطب محل قربانى را 9در حبس و چه در زمان سختى.
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 1نيس .و احالل جايز  داند و قبل از رسيدن قربانى، حلق و تقصير الحجه مى

 فمن كان منكم مريضاً اَوْ به اذىً من رأسه ففديةٌ من صيامٍ اَوْ صدقةٍ اَوْ ّنُسك

قبلى اس  و تفري   حرف فاء در فَتن  كان منكم براى تفريح اس  يعنى اين جتله، نتيجه سخنان

دارد بدر اينكده مدراد از مدرض      كندد داللد    اين حكم بر سخن قبلى كه از تراشيدن سر نهى مى

اسد  و اگدر سدرش را بتراشدد مدرض       ن مرضى اس  كه نتراشيدن سر برايش مضرخصوص آ

غير از سردرد و بيتارى اس  بلكده نداراحتى از    يابد و مراد از ناراحتى سر ناراحتى بهبودى مى

و فديه يا  2كند. شپش و يا سردرد تراشيدن سر را مجاز مى ناحيه حشرات اس  يعنى ناراحتى از

به شش مسكين و به روايتى ده مسكين و قربانى كردن گوسفند، يكدى   سه روز روزه و يا صدقه

 و تفسير صدافى اذىً مدن رفسده را    3دهد كه اين معنا با نمر التيزان هتاهنگ اس  را بايد انجام

كندد و   مدى  جراح  در سر يا قُت ل )شپش( معنا كرده و طعام هر مسكين را نص  صداع عندوان  

نتونه درباره فديه نمرش  و تفسير 4عب بن عجره نازل شده اس معتقد اس  كه آيه در رابطه با ك

 .5شبيه مجت  البيان اس 

معنايى كه التيدزان و   از ميان تفاسير سنّى، تفسير كشاف معناى مريضاً و اذىً من رفسه را مطابق

هتان معنايى اس  كه التيدزان و   كند و مراد او از صدم و صدقه و نسك صافى ذكر كرده بيان مى

 6كند.   بيان مىمجت

ألَم صاداع اَوْ   اس ، وارد شدهاَذىً من رأسه روح البيان عالوه بر جراح  و شپش كه در معناى 

كند و فديه را براى شخص )ناراحتى و درد سر( را نيز اضافه مى شقيقه
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ديدگاه زمخشرى  داند و در حكم صيام و صدقه ديدگاهش منطبق بر واجد شرايط آيه واجب مى

وسط را گاو و حد اعالى آن  ر مورد نسك حداقل آن را قربانى كردن گوسفند و حداس  اما د

 1كند. را بدنه معرفى مى

 فاذا أَمِنْتُم فَمن تمتع بالعمرة الى الحج

از مدرض و   كند و معنايش اينس  كه چدون  بر سر جتله آن را متفرع بر احصار مى« فاء»حرف 

تتت  آزاد اس ، يعنى در  س به وسيله عتره تا حجدشتن و يا موارد ديگر ايتن شديد، پس هر ك

و در معنداى   2اين كار جدايز اسد .   فاصله خاتته عتره و آغاز احرام حج تا مدتى مُحِل شود و

سَعةٍ. و روح البيدان عبدارت مْدن خَدوفْكم و      اند فاذا لَمْ تحصروا و كنتم فى امنٍ و گفته فاذا امنتم

 فااذا أمناتم،  فى ظالل القرآن در تفسير اين بخش از آيه  و 3 .برِئ تم مْن مرضكم را نيز آورده اس

 4كند. مى به فاذا لم تحصروا، بسنده

را در ذيدل آيده    تفسير نتونه و الكاش  به ترتيب معانى آسوده بودن و عدم مان  براى اتتام حج

 5اند. بيان كردهفاذا امنتم 

اسد  كده    حج تتت  از اينرو بددان ندام  ؛ تتت  به معناى لذت بردن و فمن تمتع بالعمرة الى الحج

متنوع شده انجام دهد و  شخص با خار  شدن از احرام عتره آنچه را كه در حال احرام برايش

و حرف باء در كلته  6از ميقاتها برود. لذت ببرد و بعد براى حج محرم شود بدون اين كه به يكى

از زنان، شكار و امثال آن بهره برد تواند  احرام نتى بالعترة باى سببية اس  زيرا شخص در حال

 7احرام خار  و محلِ شود. مگر آن كه به وسيله اتتام عتره از

و براى تقدرب   از تفاسير سنى، كشاف و روح البيان معتقدند كه انجام عتره قبل از حج مستحب
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ذيل ايدن آيده صدورتهاى     و در تفسير فى ظالل 1بيشتر اس  و اگر نتوانس  در حج محرم شود

كس كه از احرام عتره خار  شدود   نويسد هر هاى حج بيان شده و مفسر مى تل  احرام و ماهمخ

در حالتى اس  كه از ميقات به عتره و حج )هر  و بخواهد احرام تتت  كند بايد قربانى كند و اين

از انجام عتره بود در هتان ايام حج، احرام تتت  ببنددد و بدر    و اگر كسى مان  2دو( محرم شود.

اس  كه قربانى كند كه اقّل آن يك گوسفند اسد  و هتچندين كسدى كده      نين شخصى واجبچ

 3قبل حج انجام دهد نيز بايد قربانى كند. اعتال عتره را

)هدى و استيسار(  در بيان اين قست  از آيه به بررسى دو مورد كلى يكى فما اسْتَيسَرَ من الهدى

 پردازيم. مى

دوم آنكده هددى    س  اول آنكه هدى عبارتى مستقل اسد  و ا در مورد هدى دو قول وارد شده

شود. عالمه )ره( معتقد  واق  مى جبران تتت  و استراحتى اس  كه بعد از عتره تتت  و قبل از حج

اينكه شخص متتت  نتوانسته يدا نخواسدته احدرام     اس  كه هدى نُسكى مستقل اس  و نه جبران

مكه براى حج احرام بسته اس  و بدراى اينكده از    از شهر براى حج را از ميقات ببندد و الجرم

اى زايد داشته باشد.  جبران عتل انجام نشده فهتيده شود بايد مؤنه فما استيسر من الهدىعبارت 

 «فاء»را به خاطر حرف  فما استيسر من الهدىو اگر جتله  4عبارتى مستقل اس . بنابراين هدى

تتتد  و   شود كده آوردن هددى كفداره و جبدران     مىنتيجه جتله فتن تتت  بگيريم معنى اينچنين 

 كند. استراحتى اس  كه بعد از عتره تتت  و قبل از حج مى

را از حج جدا و  فرمايد كلته بالعترة آن جويد و مى استناد مى« بالعترة»عالمه در رد اين معنا به 

و تخفيد   اس  كه تسدهيل   سازد و جبران بودن هدى وقتى صحيح آن دو را دو عتل مستقل مى

احرام عتره تتت  تتام و احرام حدج هندوز    در يك عتل تشري  شده باشد نه در بين دو عتل كه

 5شروع نشده اس .
                                                           

1
 . 392، ص9، ر.ك تفسير روح الشيان، ج235، ص9تفسير اشا ، ج -
2
 . 289، ص9تفسير فو ظالل القرآن، ج -
3
 . 222، ص2تفسير الماار، ج -
4
 .591، ص2ر.ك تفسير مجمع الشيان، جو  39، ص2تفسير الميزان، ج -
5
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گوسدفند از شدتر و    اند شتر، گاو و گوسفند و نمر مجت  آن اس  كده  هدى را سه چيز بيان كرده

  و عبداللّه بن عتر و اس نيز هتين السدالم  عليهتر اس  و نمر حضرت على  گاو قربانى كردنش آسان

 1باشد. صحيح مى اند جز گاو و شتر جايز نيس  ولى قول اول عايشه گفته

و عطدا   در بيان اين كه محل قربانى كجاس ؟ مجت  البيدان از قدول ابدن عبداس، ابدن مسدعود      

ذبدح كندد در روز    نويسد كه حرم محل قربانى كردن اس  كه اگر شخص در حرم قربدانى را  مى

محدل از رفدتن بده مكده      شود و دوم محلى اس  كه رسول خددا در آن  خار  مى عيد از احرام

حضرت نحر نتود و دستور به نحدر   متنوع شد و آن حديبيه اس  كه جزء حرم نيس . خود آن

 2اس . داد و بر طبق مكتب اماميه محل هدى منى

 فمن لَم يَجِد فصيام ثالثه ايامٍ فى الحج و سبعةٍ اذا رجعتم

روز در حدج(،   اس   و فرمود )سده  بخش از آيه حج را ظرفى براى روزه قرار دادهقرآن در اين 

آن زمان زمانى اسد    به اين اعتبار كه عتل حج و روزه در يك مكان و يك زمان انجام شود و

و مراجع  به مكه كه هتان زمان  شود يعنى فاصله ميان احرام حج كه عتل حج در آن انجام مى

وارده از اهل بي  آمده كده وقد  روزه بدراى     هتين اعتبار در روايات سه روز روزه اس  و به

براى كسى كه قادر نيس  بعد از ايام تشدريق )يدازدهم    كسى كه قادر باشد قبل از روز قربانى و

اگر كسى در اين ايام هم قدرت براى روزه گرفتن نياف  بايد پدس   دوازدهم و سيزدهم( اس  و

و قول رايج درباره سه روز روزه در حج هتان هفدتم، هشدتم،    3دآن را بگير از مراجع  به وطن

 4الحجه اس . نهم ذى

اگدر هشدتم و    نمر مجت  آن اس  كه اگر در اول دهه ذى الحجه هم روزه بگيرد كافى اس  ولى

روز هشدتم را   نهم را گرف  يك روزه باقى مانده را بعد از ايام تشدريق بايدد قضدا كندد و اگدر     

روز بداقى ماندده را در    ايام تشريق سه روز به دنبال هم روزه بگيرد و هف نگرف  بايد پس از 

                                                           
1
 .598، ص2تفسير مجمع الشيان، ج -
2
 . 222، ص2همان، ج -
3
 . 33، ص2تفسير الميزان، ج -
4
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ايدن رجدوع در حدديث امدام     رجعاتم   إذادرباره  1وطن صائم باشد و اين هتان نمر شيعه اس .

تفسير مجت  البيان و التيزان آن را بازگش  به  آمده و 2سبعة ايّامٍ إذا رجع الى اهله السالم عليهصادق 

، 4اهل سن  اين اس  كه اگر قربانى نياف  و يا مالى نيز نداش  و نمر تفاسير 3اند دهوطن معنا كر

آن اس  كه سه روز هفتم، هشتم و نهم ذى الحجه روزه گرفته شود. روزه در  روزه بگيرد و بهتر

 6اس . به دليل اينكه صيام مصدرى اس  كه به ظرف اضافه شده 5واجب اس  اينجا

 تلك عشرةٌ كاملة

مكتل عدد سده   سه روز در حج و هف  روز در مراجع ، ده روز كامل اس  و عدد هف يعنى 

كه احكام خود را دارد و اگر  باشد نه متتم آن، يعنى روزه سه روز عتلى تتام فى نفسه اس  مى

در توضيح عشره كامله  7باب تتام شدن. محتا  به هف  روز اس  از باب كامل شدن اس  نه از

 اند: هسه مورد بيان كرد

 8تواند به طور كامل جانشين قربانى شود. روزه ده روز مى - 1

كامدل و تتدام    قول حسن و مجاهد آن اس  كه وقتى عوض قربانى روزه گرفتيد ثواب آن - 2

 كند. هم در حديثى اين معنا را بيان مىالسالم عليهشود و حضرت باقر  مى

تخيير اس  ولدى   را به معناى« واو»ا گاهى كنند زير عشرةٌ كامله را جه  تأكيد، تفسير مى - 3

در اينجا واو به معناى جت  اس  و در واق  كلته كاملةٌ رف  توهم
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 1كند مى

و عبارت عشرةٌ را  2اس . اس  كه ده روز، روزه واجب در تفاسير انديشتندان اهل سن  آن آمده

ى عشرةٌ اس  و براى تأكيد كاملةٌ صف  برا معنى فَوْ برداش  نكند و« واو»ذكر كرده كه كسى از 

 3باشد. مى

 ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام

زندگى او و بدين   حكم تتت  به انجام عتره تا حج، براى غير اهل مكه اس  كسى كه بين خانه و

 السدالم  عليده در حديثى از امام بداقر   و 4مسجدالحرام )بنابر روايات( بيش از دوازده ميل فاصله اس 

 س  كه ايشان در پاسخ به سؤال از آيه فرمود:ا آمده

جمياع   اهل مكة ليس لهم متّعة و ال عليهم عمرة قيل فى حدّ ذلك قال ثماّنية و اربعون مايالً أن 

 5مكه دون عسفان و ذات عرق

پس  6دورتر اس . داند كه چهل و هش  ميل از مكه تفسير نتونه هم حج را مخصوص كسى مى

اس  و قرآن و افراد بر اهل مكده و   كه حج تتت  براى غير اهل مكه نمر فقهاى اماميه اين اس 

 7اطراف آن واجب اس .

و  8داند مى را دال بر تشري  متعه ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرامصاحب التيزان 

از شيعه و چه از محددثان   فرمايد هيچ دليل بر فسخ آن در دس  نيس  و روايات زيادى چه مى

جنبل و ابن ماجه و بيهقدى و ترمدزى و    ل تسنن مانند نسائى در سنن خود و احتدبنمعروف اه

اين حكم فسخ نشده و تا روز قيام  بداقى ماندده    كنند كه مسلم هر يك در سنن خود اشاره مى

تحريم تتت  و تحريم ازدوا  موق  در آن آمده هيچ ارزشدى   اس  و حديث معروفى از عتر كه
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 . 23، ص2و ر.ك تفسير نمونه، ج 523، ص 2تفسير مجمع الشيان، ج -
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فسخ آيه را دارد و لذا بسيارى از دانشتندان اهل تسنن به ايدن حدديث    قندارد و تنها پيامبر ح

 1اند. نداده ترتيب اثر

حكم تتت  اس  كه  و از ديدگاه شافعى 2تتت  اس  ذلكدر تفاسير سنى آمده اس  كه منمور از 

كسى كه امكان قربانى ندارد و اين  آن انجام قربانى براى كسى كه امكانش هس  و بدل آن براى

اهل مكه كسى كه منزلش داخل مواقيد  اسد     حكام براى كسى اس  كه اهل مكه نيس  و ازا

نيس  كه غير ماههاى حدج عتدره كنندد و ندزد شدافعى،       متعه و قرآن ندارد و براى آنها شايسته

 3كسانى هستند كه نتازشان شكسته نيس . حاضرين اهل حرم اند و آنان

قبل اسدالم   در بيان اين آيه آمده اس  كه چون حج از العقابو اتّقواللّه و أعلموا أن اللّه شديد 

حاصدل در احكدام آن از    اند. حال، تغييرات وجود داشته اس  و مردم به احكام آن مأنوس بوده

به تقوى و گوشزد كردن عقداب آن،   شد و لذا خداوند با امر اى واق  نتى جانب اسالم مقبول عده

وجه ديگر، آن اس  كه اگر احكام به دق  رعاي   و 4كند. مىآنان را به اجراى دقيق احكام امر 

 5خواهند كرد. نشود مسلتانان زيان فراوان

اس .  7خصوصاً در حج 6محافم  در انجام اوامر و نواهى - 1« اتّقوا»در تفاسير سنى منمور از 

پنهدان   وقتى از احرام خار  شديد نيز در ترس از عقاب خداوند اس  و امر به آن دارد كه - 2

و هتچندين   9العقاب اس  براى كسى كه مخالف  او را كند و خداوند شديد - 3 8از خدا بترسيد.

 11پيشه خود نسازد براى كسى كه تقوا را
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 آيه سوم

عَلوا تَفْ الْحَجُ اَشْهُرٌ مَعْلوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَ الْحَجَ فَال رَفَثَ وَ ال فُسوقَ وَ ال جِدالَ فِى الْحَجِ وَ ما

 1مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَ تَزَوَدُوا فَإِنَ خَيرَ الْزّادِ الْتَقوى وَاتَقُونِ يآ اولِى االَلْبابِ

آميزش جنسى با زندان   اند، در حج حج در ماههاى معينى اس  و كسانى كه حج را بر خود فرض كرده

 و گناه و جدال نيس .

توشده   داندد، و زاد و توشده تهيده كنيدد كده بهتدرين زاد و       ا مدى آنچه از كارهاى نيك انجام دهيد خدد 

 پرهيزكارى اس . و اى خردمندان تقوا پيشه كنيد.

ذى العقدده و   روايات شده كه ماههاى معلوم حج عبارتند از: شدوال،  السالم عليهدر كافى از امام باقر 

 3و تفاسدير الصدافى   2بنددب تواند به ني  حج در غير از اين سه ماه احرام ذى الحجه واحدى نتى

بر اداى فرضيه حج بر هتدان سده     7و اهل سن  6شيعه و فتواى فقهاى 5و الكاش  4مجت  البيان

ده روز ذى الحجه اتفاق نمر دارند و احرام بسدتن بدراى حدج از نمدر      ماه شوال و ذى القعده و

 8ها صحيح نيس . غير اين ماه تفاسير سنى در

اسالم بدراى عدرب    و يا اينكه ماههاى حج قبل از 9زد مردم اس منمور از معلومات معروفات ن

 11شناخته شده بوده اس .

 11اس . گذارد اتتام كليه اعتال حج بر او واجب هر كسى كه حج مى فمن فرض فيهن الحج

 فال رفث و ال فسوق و ال جدال فى الحج
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البيان اصل آندرا بده     و مجت 1اس  كه به معناى جتاع و آميزش اس  آمدهرَفَثَ در بيان معناى 

و  3شددن از اطاعد  خداسد     و فسوق به معنداى خدار    2معناى بدگويى و فحش آورده اس 

 كند كه عبارتند از: مى مجت  البيان به چندين معنا از واژه فسوق اشاره

و گناهان اعم  هته معاصى - 2فسوق به معناى دروغ اس  كه بايد در ايام حج ترك شود.  - 1

فحدش دادن بده مدردم     - 4مردم را به القاب زش  ياد نكردن.  - 3يد ترك شود. از نوع اول با

لفدظ جددال بده     4جدايز اسد .   هته كارهايى كه در مواق  احرام، حرام و در غير آن - 5مؤمن. 

 5باشد. معناى گفتن نه به خدا و بلّه به خدا مى

تفاسير سنى رفث را  و در باشد مى 7فايده و يا گفتگوى بى 6و جدال به معناى قسم دروغ خوردن

او و برخدى بده معنداى فسداد و كدالم       9و در خدم  زن بودن و يا طالق دادن 8به معناى جتاع

 اند. آورده 11فحش

تهتد  زدن بيدان    مراد از فسوق، را خرو  از حدود شريع  و هتچنين شامل فحش دادن و يدا 

و جددال را   12ن كدرده اندد  عنوا و معناى ديگر فسوق را ترك گناهان كوچك و بزرگ 11اند كرده

 14يا مناقشه با شخصى كه منجر عصباني  شود و 13شامل سختگيرى به دوستان و يا خدمتكاران

 15كنند. عتلى كه در حج حرام باشد مثل صيد كردن، عنوان مى دانند و برخى معناى آن را مى
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 .21، ص2ر نمونه، جتفسي -
8
و تفسير  282، ص9، تفسير فو ظالل القرآن، ج395، ص9، تفسير روح الشيان، ج293، ص9تفسير اشا ، ج -

 .223، ص2الماار، ج
9
 .282، ص9تفسير فو ظالل القرآن، ج -
10
 .395، ص9، تفسير روح الشيان، ج293، ص9تفسير اشا ، ج -
11
 .223، ص2، تفسير الماار، ج395، ص9ن، ج، تفسير روح الشيا293، ص9تفسير اشا ، ج -
12
 .282، ص9تفسير فو ظالل القرآن، ج -
13
 .223، ص2، تفسير الماار، ج393، ص9، تفسير روح الشيان، ج293، ص9تفسير اشا ، ج -
14
 .223، ص9تفسير فو ظالل القرآن، ج -
15
 .223، ص2تفسير الماار، ج -

 



 67 

اشاره دارد به  حج اين عبارت به اهتي  حضور قلب در حين عتل و ما تفعلوا من خيرٍ يعلمه اهلل

و تفاسير سنى در  1كريم اس  طورى كه فرد از روح و معناى عتل غافل نتاند و اين دفب قرآن

 اند: بيان اين عبارت آيه آورده

و علم اهلل  2اس  به معناى برانگيختن به كار خير پس از نهى كردن و ما تفعلوا من خيرٍ يعلمه اهلل

انجام هته طاعدات امدر كدرده     د از هته معاصى نهى و بركنايه از اعالم اين نكته اس  كه خداون

مخاطب اس  كه اگر نفس خود را از اين امور  اند اين عبارت متوجه نتودن و برخى گفته 3اس .

كند زيرا به  كنيد و خدا عتلى را ضاي  نتى خير را پيدا مى بازداريد آنگاه آمادگى براى رسيدن به

 4داناس . هته امور آگاه و

 5مطل  اس . ى آن اس  كه خدا گفته اس : كار خير انجام دهيد كه او از هته امورنمر برخ

بهترين موق  براى  گويد: حج مجت  البيان در بيان اين عبارت مىو تَزَوّدوا فاِنَ خَيرَ الزّاد التقوى 

ا دانند زيرا آنهد  در رد اهل يتن مى و تفاسير سنى شأن نزول اين عبارت را 6توشه برداشتن اس 

اندد   و هتچنين در بيان اين عبارت گفتده  7كنيم مى گيريم و توكل گفتند ما، زاد و توشه بر نتى مى

 8شدود  دارد كه براى قيام  مفيد و خشم خداوند را موجب نتى  اين توشه اشاره به اعتال صالح

 فراند توشه سفر دنيا طعام و توشه س و برخى گفته 9قلب و روح و راه نجات اس  و تقوى توشه

 11باشد. آخرت معرف  خدا و محب  به او و دورى از هر چه غير اوس  مى

هسدتند كده    روى سخن با صاحبان فكر و انديشه اس  چه آنكده آنهدا   و اتَقونِ يا اُولى االلْباب

ديگران تنها از قشدر و   نتايند در حاليكه بردارى را از اين برنامههاى عالى تربيتى مى حداكثر بهره

                                                           
1
 .83، ص 2تفسير الميزان، ج -
2
 .223، ص2، تفسير الماار، ج395، ص9، تفسير روح الشيان، ج293، ص9تفسير اشا ، ج -
3
 .399، ص9تفسير روح الشيان، ج -
4
 .221، ص2تفسير الماار، ج -
5
 .282، ص9تفسير فو ظالل القرآن، ج -
6
 . 525، ص2تفسير مجمع الشيان، ج -
7
 .395، ص9، تفسير روح الشيان، ج221، ص2، تفسير الماار، ج293، ص9تفسير اشا ، ج -
8
 . 221، ص2تفسير الماار، ج -
9
 .283، ص9تفسير فو ظالل القرآن، ج -
10
 .395، ص9تفسير روح الشيان، ج -

 



 68 

 1برند. ه مىپوسته آن بهر

اند و در تفاسدير   دانسته برخى تفاسير سنى الزمه رعاي  تقوا را داشتن قوه عقل در وجود انسان

 2«.كند هر كس كه عقل ندارد تقوا نتى»اينگونه آمده 

 آيه چهارم

الْمَشْاعَرِ   كُروا اللّاهَ عِنْادَ  لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ اَن تبْتَغُوا فَضْالً مِن رَبِكُمْ فَإِذا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفااتٍ فَااذْ  

 3الْحَرامِ وَاذْكُروهُ كَما هَديكُمْ وَ اِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الضّالّينَ

كرديدد خددا را    گناهى بر شتا نيس  كه از فضل پروردگارتان طلب كنيد و هنگامى كه از عرفات كوچ

نتدود و شدتا پديش از ايدن از      ه شتا را هدداي  نزد مشعر الحرام ياد كنيد، خدا را ياد كنيد هتانگونه ك

 گتراهان بوديد.

خدالل حدج    دالل  آيه بر آن اس  كه داد و ستد در ليس عليكم جناحٌ ان تبتغوا فضالً من ربكم

و نكته ديگدر آنكده    5كند مى و در واق  توهم را از عدم تجارت در حج دف  4مباح و جايز اس 

رود و معدامالت و   حج بده شدتار مدى    هاى از فلسفه پى ريزى طرح جام  اقتصاد اسالمى يكى

جامعه اسالمى و كسب استقالل در برابدر دشدتنان    مبادالت تجارى خود يكى از وسايل تقوي 

 7اند. را طلب مغفرت از خداوند هم عنوان كرده ربكم فضالً منو برخى  6باشد مى

دانسد  و بدا    مدى  را گنداه  اس  كه عرب قبل از اسالم در ايام حج تجارت در تفاسير سنى آمده

تجارت بپردازد كه البتده امدرى    توانس  در ايام حج به نزول اين آيه شخص با قصد اخالص مى

 8مباح اس .

                                                           
1
 .33، ص2تفسير نمونه، ج -
2
 .233، ص2، تفسير الماار، ج395، ص 9، تفسير روح الشيان، ج293، ص9تفسير اشا ، ج -
3
 .918سوره بقره، آيه  -
4
 .83، ص2تفسير الميزان، ج -
5
 .335، ص9تفسير الكاشف، ج -
6
 .39، ص2تفسير نمونه، ج -
7
 .295، ص9تفسير صافو، ج -
8
، تفسير المارار،  282، ص9، تفسير فو ظالل القرآن، ج399، ص9، تفسير روح الشيان، ج299، ص9تفسير اشا ، ج -

 .239، ص2ج
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 فاذا افضتم من عرفاتٍ فاذكروا اللّه عند المشعر الحرام

محلى كده در آن   اى اس  از از مصدر افاضه به معناى بيرون شدن دسته جتعى عده افضتمكلته 

تفسدير   1عرفات واجدب اسد .   دالل  بر آن دارد كه وقوف بهفاذا اَفَضْتُمْ مِنْ عرفاتٍ اند. و  بوده

اسدم ناحيده    - 1اسد  كده عبارتندد از:     مجت  البيان شش وجه در معنى عرفدات ذكدر كدرده   

آدم و حوا در اين نقطه يكديگر  - 2واجب اس .  مخصوصى اس  كه براى حاجى وقوف در آن

ابدراهيم مناسدك    - 4رفع  و بلندى اين موق ، به اين نام اسد .   به مناسب  - 3را شناختند. 

در جريان ذبح استاعيل روز هشدتم روز   - 5. عرفتُ عرفتُآموخ  و گف   حج را از جبرئيل

باشدد.   مدى  معناى روز شك و ترديد براى ذبح استاعيل و روز نهم روز قط  و شناخ  ترويه به

صورت گرفته اس  ربّنا  توبه آدم در اين سرزمين - 6شد.  چون حضرت در ذبح استاعيل قاط 

 2ظلتنا انفسنا...

آن برگدزار   معنى ديگر در بيان واژه عرفات آنكه از اولين مكانهايى اسد  كده اعتدال حدج در    

و در بيدان معنداى    3اسد   شود و محيط بسيار آماده براى معرف  و شناسايى ذات پاك الهى مى

اول آنكده شدأن حدج اسد . دوم: ندام       ر شيعه چند قول وارد اسد . مشعرالحرام در ميان تفاسي

شدود و مزدلفده،    در آن مكان با هم خوانده مى باشد زيرا نتاز مغرب و عشاء ديگرش مزدلفه مى

اند. چهارم:  نزديكى اس . سوم: چون حاجيان در كنار هم جت  ازدالف به معناى جت  و قرب و

گف : ازدلد  الدى    السالم عليهبه ابراهيم  السالم عليهپنجم: جبرئيل  محل اجتتاع كردند. آدم و حوا در اين

 4مشعر الحرام)به مشعرالحرام نزديك شد(.

وجدوب ذكدر، مسدتلزم     چون 5اين آيه استفاده فقهى هم دارد و آن وجوب وقوف در مشعراس 

 وجوب بودن و وقوف در آنجاس .

 در تفاسير سنى در بيان اين عبارت چنين آمده اس :
                                                           

1
 .83، ص2تفسير الميزان، ج -
2
 .523، ص2تفسير مجمع الشيان، ج -
3
 .33، ص2مونه، جتفسير ن -
4
 .523، ص2تفسير مجمع الشيان، ج -
5
 .335، ص9و تفسير الكاشف، ج 83، ص2و تفسير الميزان، ج 523، ص2تفسير مجمع الشيان، ج -
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باشدد و   آن مدى  1در اصل افضتم انفسكم بوده از ماده افاضه يعنى پر شددن آب و ريدزش   فَضْتُمْاَ

خرو  از محلى با جتعي  زياد  حقيق  افاضه اجتتاع زياد اس  مردم كه در آمد و شد هستند و

دانستن وقوف كه وقدوف در آن واجدب اسد  و     اند: علم به و در معناى عرفات گفته 2را گويند

الحجه اس  كه وق  وقدوف در آن از ظهدر روز نهدم تدا        عرفه و آن روز نهم ذىعرفات جت

 3طلوع فجر روز دهم اس .

و ديگدرى   4خداوند اند: گفتن تلبيه و تكبير و ستايش دو بيان را مطرح كرده فاذكرو اللّه در بيان

 5خواندن نتاز مغرب و عشاء در روز ذى الحجه

حاجيان در آنجا  باشد تا تنگه عرفه و شعر هتان مزدلفه مىآمده اس  كه م مشعر الحرامدر بيان 

 6كنند. مى ايستد و ديگران اقتدا شوند و موق  نتاز مغرب امام مى جت  مى

و  7باشدد  خدا را ياد كنيد البته يادى كه با نعت  )هدداي  كدردن او( برابدر    و اذكروه كما هدئكم

 8د از آن تشبيه نيس .باشد و مرا به معناى مثل و مانند مى كمابنابراين 

 آمده اس . 11و كاف تقييد 9اما در تفاسير سنى كتا به معانى كاف تشبيه

مخففده و   در اين عبدارت از ندوع   اِنْتفاسير سنى بيان دارند كه  و ان كنتم من قبله لمن الضالين

جاهدل بوديدد و    قبدل هدداي  اسد  زمدانى كده     « مِنْ قبال »و منمور از  11الم، الم فارقه اس 

 13خدا و اطاع  او علم نداشتيد و يا نسب  به ايتان به 12دانستيد چگونه خدا را عبادت كنيد نتى
                                                           

1
 .239، ص2و تفسير الماار، ج 399، ص9، تفسير روح الشيان ج299، ص9تفسير اشا  ج -
2
 .399، ص9تفسير روح الشيان، ج -
3
و تفسير الماار،  285ص 9و تفسير فو ظالل القرآن، ج 399، ص9، تفسير روح الشيان، ج299، ص9تفسير اشا  ج -

 .232، ص2ج
4
 .393، ص9، تفسير روح الشيان، ج299، ص9تفسير اشا ، ج -
5
 .282، ص9و تفسير فو ظالل القرآن، ج 393، ص9تفسير روح الشيان، ج -
6
و تفسررير  289ص 9و تفسررير فررو ظررالل القرررآن، ج    393، ص9، تفسررير روح الشيرران، ج 292، ص9تفسررير اشررا ، ج  -

 .233، ص2الماار، ج
7
 .33، ص2و تفسير نمونه، ج 83، ص2تفسير الميزان، ج -
8
 . 293، ص9و تفسير صافو، ج 33، ص2تفسير نمونه، ج -
9
 .233، ص2و تفسير الماار، ج 292، ص9تفسير اشا ، ج -
10
 .393، ص9تفسير روح الشيان، ج -
11
 .292، ص9و  تفسير اشا ، ج 393، ص9شيان، جتفسير روح ال -
12
 .292، ص9تفسير اشا ، ج -
13
 .393، ص9تفسير روح الشيان، ج -
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اسدالم، گتدراه از حدق بوديدد و اعتالتدان در       و قول سوم آنكه قبل از ايتان به خدا و هدداي  

 1گتراهى بود.

 

 آيه پنجم

 2اهللَ غَفُورٌ رَحيمٌ ثُمَ اَفيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفاضَ النّاسُ وَاسْتَغْفِرو اللّهَ اِنَ

خددا آمرزندده و    كنند، كوچ كنيد و از خدا آمرزش طلب نتائيد كده  جا كه مردم كوچ مى سپس از هتان

 مهربان اس .

  3دارد. در بيان اينكه مقصود از آيه كوچ كردن از چه مكانى اس ، دو قول وجود

ناميده « حتس» يشان كه( مقصود كوچ كردن از عرفات اس  و آيه متوجه قريش و هم پيتانها1

كردندد و   مفردلفده وقدوف مدى    باشد. چرا كه آنها هنگام حج به جداى عرفدات در   شدند، مى مى

 4بشويم. گفتند چون ما اهل حرم خدا هستيم نبايد از آن جدا مى

خود از بخارى و  سيوطى در تفسير 5نيز اين قول را نقل كرده اس . السالم عليهعياشى از امام صادق 

كردند و حتس  عريان طواف مى كند كه عرب دور بي  هشام بن عروة از پدرش نقل مى مسلم از

 نازل شد. شدند، سپس آيه و قريش از مفردلفه خار  نتى

هسدتيم پدس از    گفتند. چون ما كنار خانه خددا  ابن ماجه و بيهقى از عايشه آورده كه قريش مى

اند كه گفتند:  مطعم نقل كرده از جبير بن كنيم. بخارى و مسلم و سنائى و طبرانى حرم تجاوز نتى

شترم را گم كرده بودم پس در طلب آن در روز عرفه به

                                                           
1
 .233، ص2تفسير الماار، ج -
2
 .911سوره بقره، آيه -
3
، 9، تفسررير فررتح القرر ير، ج  939،ص9، تفسررير انرروار التازيررل و اسرررار الت ويررل، ج    528، ص2تفسررير مجمررع الشيرران، ج   -

 .232ص
4
 .32، تفسير جاللين، ص339، ص9فسير الكاشف، جت -
5
 .235، ص9تفسير صافو، ج -
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سوگند شأن  راه افتادم. پيامبر را در حالى كه با مردم در عرفات ايستاده بود، ديدم. گفتم به خدا

آنهدا   فريدب داد و بده   او آن جا نيس  و طبرانى بر آن اضافه كرده كه شيطان حتس و قريش را

شدتارند و آنهدا از حدرم     مى گف  شتا اگر غير حرم را بزرگ بدانيد، مردم حرم شتا را كوچك

 1خار  نشدند.

 نيز در بيان سبب نزول آيه آمده اس :

بعرفدات ترفعدا    كان  القريش و حلفائها يقفون بتجت  اى التزدلفة، و ال يقفون م  سدائر النداس  

منها الى مشعر الحرام و منه  ى الخرو  الى العرفات اوالً وعليهم، فامروا بتساواتهم و مشاركتهم ف

 2الى التنى.

بر تأخير داشته  اند، نه اينكه دالل  اين گروه در تأييد قول خود )ثم( را به معناى استدراك گرفته

افاضه بايد از عرفات صورت  باشد و معنايش اين اس  كه احكام حج هتان اس  كه ذكر شده و

 3لفه.بگيرد نه از مزد

چنين بوده اس :  اند كه آيه موق  جت  و تألي  مقدم و مؤخر شده و در اصل و بعضى ديگر گفته

بنابراين تأخير از نمدر ترتيدب در    و ثم افيضوا من حيث افاض الناس... فاذا افضتم من عرفات...

 4عتل اس .

رمى جتدره و   ى( حرك  از مزدلفه به سوى منى در روز عيد قربان قبل از طلوع خورشيد برا2

فااذا  چون اين آيه به دنبدال   گويد: قربانى كردن. اين قول جبائى اس ، او در تأييد قول خود مى

ذكر شده پس اين يك حرك  و كوچ افضتم من عرفات

                                                           
1
 .229، ص9تفسير در الماثور، ج -
2
 .983، ص9تفسير ارشاد االذهان، ج -
3
 .521، ص2و تفسير مجمع الشيان، ج 938، ص2تفسير الميزان، ج -
4
 .521، ص2تفسير مجمع الشيان، ج -
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مشعر به منى  فهتيم كه هر دو حرك  گروهى از عرفات به مشعر و از ديگرى اس . و از اين مى

 1واجب اس .

پيشدگاه خددا    ره دارد كه هيچ فرق طبقاتى بين افراد وجود نددارد و هتده در  اين آيه بر اين اشا

بده هدم نددارد مگدر در      باشند و هيچ برترى نسب  هستند چرا كه آنها بندگان خداوند واحد مى

پذيرش اس  كه ايدن حركد  بايدد از     بنابراين طبق شأن نزول ذكر شده، قول اول قابل 2تقوى.

مردم بايد از عرفات بيرون آيند و در آن جدا هديچ    ر هم به هتراهعرفات باشد و هته حتى پيامب

دادند و بدا توجده    فخرفروشى كند چنان كه قريش و حتسيان انجام مى تواند بر ديگرى كس نتى

 ( به اشكالى كه در مورد )ثم( به معناى تأخير بيانى گرفتده 199و  198تأخير آيات ) به تقديم و

كده پيدامبر    رازى بعد از بيان دو قول ذكر شده، روايتدى آورده  شود. فخر شود پاسخ داده مى مى

عرفات خار  كند  وقتى ابوبكر را امير در حج كرد و به او امر نتود كه مردم را به سوىآله و عليه اهلل صلى

پدران و قوم توسد .اما او بده    روى و اين جا مقام و حتس او را نهى كردند كه به سوى كجا مى

 3امر خدا را اجرا نتود. آنها توجه نكرد و

 چه كسانى هستند سه نمر وجود دارد.« ناس»اما در اينكه مقصود از 

و السدالم  عليده ابراهيم  (منمور حضرت3اس . السالم عليه( منمور حضرت آدم 2( منمور هته مردم اس . 1

 4استاعيل و اسحاق و از بعد ايشان هر كسى كه از عرفات گذش .

 

                                                           
1
 .521، ص2تفسير مجمع الشيان، ج -
2
 .223، ص9، تفسير الكشا ، ج12، ص2، پرتويو از قرآن، ج931، ص2تفسير من وحو القرآن، ج -
3
 .333، ص5تفسير مفاتيح الغيب، ج -
4
 .235، ص9ر. ك تفسير صافو، ج -
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 آيه ششم

 1تُمْ مَناسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ اباءَكُمْ اَوْ اَشَدَ ذِكْراً...فَإِذا قَضَيْ

 بلكه از آن بيشتر. كه مناسك خود را انجام داديد، خدا را ياد كنيد هتانند ياد كردن پدرانتان و هنگامى

سدك بده   و جت  ن و مناسك يعنى اعتال حج 2باشد. قضا به معنى انجام دادن كارى و فراغ  مى

 3باشد. معنى عبادت مى

ذكدر خددا    دهد كه در پايان اعتال حج با كوشدش و جددي  بده    اين آيه به حاجيان دستور مى

نعت  او كه شتا را به  فرمايد: خدا را مانند پدرانتان يا شديدتر ذكر كنيد زيرا اين بپردازند. و مى

اند كه  اسير شيعه و سنى آوردهدر تف راه راس  هداي  فرموده بسى باالتر از حقوق پدران اس .

كردند و با بيانات مختلد  از   توق  مى« منى»در  عربهاى جاهلي  بعد از انجام حج چند روزى

نتودند، خدا در مقابل اين عتدل زشد  آندان دسدتور داد كده       مى شعر و نثر به پدرانشان افتخار

 4فراغ  از حج به ذكر او مشغول شوند. مسلتانان بعد از

بدراى شدخص را    كرد كه ذكر بعد از اعتال حج، از مواردى اس  كه غفل  و نسديان  بايد اضافه

بار تكلي  خالى و وظيفده   زدايد چرا كه آدمى بعد از انجام مناسك حج، شانه خود را از زير مى

دهد كه متص  به صف  شدت  ذكرى مى بيند، لذا خداوند دستورش به عبادتش را انجام يافته مى

 5مناسبى اس . ص  در اينجا وص باشد و لذا اين و

 مقصود از ذكر خدا چيس ؟

 مطرح نتود. توان باشد دو نكته ذيل را مى در اين باره كه مراد از ذكر خدا در آيه شريفه چه مى

 تكبيرات مخصوصه ايام منى كه اين اذكار در اين ايام مستحب هستند. - 1

بيشدترى خواهدد    اكن مقدسده فضديل   هته ادعيه مستحبه در اوقات مختلفه كه در اين امد  - 2

                                                           
1
 .233سوره بقره، آيه -
2
 .521، ص2تفسير مجمع الشيان، ج -
3
 .12، ص2پرتوى از قرآن، ج -
4
 .22ص 93تشيين القرآن، ج -
5
 .89، ص2تفسير الميزان، ج -
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 1داش .

خواندند  شعر مى در زمان جاهلي  رسم بر اين بود كه اعراب در موق  زيارت خانه خدا سرود و

 دادند. و در اين اشعار طايفه و قبيله خود را ترجيح مى

و يدا   اعتال آنها اين آيه عتل آنان را مورد نكوهش قرار داده و آنان را به جاى ياد از نياكان و

فرمايد بيش از آنچه  حتى مى مفاخرات خود و در نتيجه عجب و كبر، به ياد خدا وادار ساخته و

 نتائيد. در گذشته ياد غير خدا داشتيد، اينك بايد ياد خدا

عدرب در مجدالس    گويد: خطاب آيه به قريش اس  و دنباله آيه پيشين اس . ارشاد االذهان مى

فرمايد چگونه از  نتايد. قرآن مى ا بيان كند و به آنها افتخارعادت داش  خوبيهاى پدران خود ر

 كنيد. خدا كرد، ياد پدران مى ياد خدا غافليد، سزاوار نيس  جائيكه بايد ياد

 2مجاهد نيز هتين سبب را براى آيه ذكر كرده اس .

رى، مهتدان دا  بحرالتحيط موارد افتخارآميز را چنين بر شترده اس : آنان بده افتخداراتى چدون   

 3كردند. جنگ، اطعام، قربانى و... از پدران خود مباهات مى

معنداى بلكده    بده « او»گويدد   را اعراض از قبل دانسته و مى او اشد ذكراًعالمه طباطبائى جتله 

 4اس  و ذكر متص  به شدت شده اس .

 -مدر  عبارتند از: ا تفسير خسروى آورده اس ، قضا به ده معنا اس  كه« قضيتم»در تفسير واژه 

 5جعل. حكم و -اتتام  -كتاب   -وجوب  -نزول  -فعل  -فراغ  -اخبار 

حدج را تتدام    را به معناى انجام گرفته اس ، يعندى وقتدى مناسدك   « قضيتم»تفسير روح البيان 

  6كرديد و از آن فارغ شديد.

مفسران در  كالم در مورد آيه ذكر شده كه گويا السدالم  عليهدر تفسير مجت  البيان روايتى از امام باقر 

                                                           
1
 .521، ص2تفسير مجمع الشيان، ج -
2
 .13، ص9تفسير آصفو، ج -
3
 .233، ص2تفسير الشحر المحيط، ج -
4
 .331، ص9تفسير الميزان، ج -
5
 .992، ص9تفسير  سروى، ج -
6
 .323، ص9تفسير روح الشيان، ج -
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 تفسير آيه از هتين رواي  اخذ و اقتباس شده باشد. حضرت فرمود:

ياذكرون   اّنهم كاّنوا اذا فرغوا من الحج يجتمعون هنالك و يعادون مفااخر آباائهم و ماآثرهم و    

آباائهم فاى هاذا     ايامهم القديمة و اياديهم الجسميه فامر اهلل سبحاّنه ان ياذكروه مكاان ذكارهم   

 1الموضع.

 گويد: در مورد واژه مناسك مىطبرى 

التشدرق و   نسك الرجل ينسك نسكا و نسيكة و منسكا اذا ذبدح نسدكه والتنسدك اسدم مثدل     

نسك و نسدك نسدكا و    التغرب، فاما النسك فى الدين فانه يقال منه ما كان الرجل ناسكا و لقد

 2نساكة و ذلك اذا تقرء.

ال ينصرف النّه  اشد فى موض  جر و ال لكنّهگويد:  مى« اشد»تفسير مجت  البيان در مورد اعراب 

  3على وزن الفعل و هو صفة و يجوز ان يكون منصوبا على التصدر.

 اى آمده كه خالى از اشكال نيس ، ببينيد: در تفسير مفاتيح الغيب جتله

و فى اظهداره   و معلوم فن االنسان اذا كان مفتخرا بابيه غير مستنك  منه فانّه يلعن بذكره و يبالغ

 4اما اذا اخفى ذكرُ او اسرّ دل ذلك على كون مستنكفا منه.

افتخارات پدران داللد    رسد و اعالن و عدم اعالم گفتنى اس  كه اين دالل  صحيح به نمر نتى

 نتايد. بر استنكاف و عدم آن نتى

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .918، ص9تفسير نورالثقين، ج -
2
 .352ص ،9تفسير جامع الشيان، ج -
3
 .393، ص9تفسير مجمع الشيان ج -
4
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 آيه هفتم

لِمَانِ   فَآل اِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأخَرَ فَال اثمَ عَلَيْهِ وَاذْكُروا اللّهَ فِى اَيّامٍ مَعْدوداتٍ فَمَنْ تَعَجَلَ فى يَوْمَيْنِ

 1اتَقى وَاتَقُوا اللّهَ وَاعْلَموا اَّنَكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرونَ

بر او نيس  و هر  و خدا را در روز معينى ياد كنيد و هر كس شتاب كند و در دو روز انجام دهد، گناهى

خدا بپرهيزد و بدانيدد شدتا بده     يس ، براى كسى كه تقوا پيشه كند و ازكه تأخير كند نيز گناهى بر او ن

 شويد. سوى او محشور مى

مناسك خاص  بايس  بعد از عيد قربان و اعتال مقتضاى اين آيه شريفه اين اس  كه حجا  مى

باشد كه نور ماه، سرزمين  مى آن سه روز در منى بتانند و اين سه روز در واق  هتان ايام تشريق

شود. البته اگر  و سيزدهم ذى الحجه مى سازد و شامل روزهاى يازده و دوازده نى را روشن مىم

دو شبانه روز گردد بر طبق آيه شريفه مانعى نيسد ،   تعجيل شود و اين سه شبانه روز تبديل به

 اس .  السالم عليهصادق  اين استدارك شيوه تفسيرى امام

تدوان   بنابراين مى دات با ايات معلومات فرق داشته باشدظاهر آيه شريفه اين اس  كه ايام معدو

باشد ولدى ايدام معددودات از     مى گف  ايام معلومات عبارت از روز قربان و روز يازده و دوازده

الحجده   مفسران ايام معلومات را بده ده روز ذى  باشد. البته غالب روز بعد از قربان تا سه روز مى

 2تفاسير مختل  مراجعه كرد. توان به اند در اين باره مى تفسير كرده

مناسك حدج   گويد: اين ايام بعد از قربان اس  و دليل بر اين ذكر آن بعد از عالمه در التيزان مى

فتدن تعجدل بعدد    »فرمايدد   مدى  باشد و نيز اين ايام سه روز اس  و دليل بر آن اين اس  كه مى

فرمايد روايداتى   باشد. سپس ايشان مى و تعجيل در دو روز زمانى معنا دارد كه سه روز« يومين

  3بر هتين معنا وارد شد.

معدودات هتان ايام  البته منهج الصادقين روايتى را از ابن عباس نقل كرده اس  كه مطابق آن ايام

                                                           
1
 .233سوره بقره، آيه -
2
 . 993، ص9ر.ك. تفسير جوامع الجامع، ج -
3
 . 82، ص2تفسير الميزان ج -
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 1باشد. معلومات و عبارت از ده روز ذى الحجه مى

روز دوم را  و« قدر »روز اند، بر اين اسداس روز اول را   براى اين سه روز اسامى نيز وض  كرده

 3گويند. ريوس نيز مى اهل مكه روز اول را روز 2گويند.« نفر»و روز سوم را روز « صدر»روز 

كنند تا آفتاب آن  مى واژه تشريق به معناى گستراندن براى خشك شدن اس  مثل لباسى را پهن

تا خشدك شدوند.   كردند  پهن مى را خشك كند. چون در اين سه روز عربها گوشتهاى قربانى را

توان به كتابهاى لغ  و نيز تفاسيرى چون  مى اند در اين باره اين سه روز را ايام تشريق نام نهاده

 نتود. ، مراجعه342، ص1تفسير عاملى  

به تشريق آمده  البته نورانى شدن شبها به وسيله ماه نيز معنايى اس  كه براى نامگذارى اين ايام

 اس . 

هتين خاطر اين  بانى حرام اس  تا اين كه آفتاب از مشرق طلوع كند و بهبرخى نيز معتقدند، قر

 4گويند. ايام را تشريق مى

گويد: ذكر مورد نمر  مى اند. مجت  البيان در اين كه چه ذكرى الزم اس  برخى تكبير را بيان كرده

 اين اس  بعد از پنج نتاز از روز عيد، عبارت اس  از:

و لاه   اله االّ اّنّه و اللّه اكبر اللّه اكبر و للّه الحمد الحمد هلل علاى ماا هاداّنا   اللّه اكبر اللّه اكبر ال 

 5الشكر على ما اوالّنا و اللّه اكبر على ما رزقنا من بهيمة االّنعام.

عامده و   دو تفسير گوناگون را در كتدب تفسديرى  « لتن اتّقى»در مورد اين بخش از آيه شريفه 

 كنيم. خاصه مالحمه مى

صديد ذكدر شدده     عامه غالبا اتقاى از صيد آمده اس  و در برخى تفاسير اتقا از زن و در تفاسير

 6اس .

                                                           
1
 . 229، ص9تفسير ماه  ال،ادقين، ج -
2
 . 229، ص9ر.ك. تفسير ماه  ال،ادقين، ج -
3
 . 221ص 9تفسير اشا ، ج -
4
 .229، ص9ر.ك. تفسير ماه  ال،ادقين، ج -
5
 . 532، ص2تفسير مجمع الشيان، ج -
6
 . 91ص 9تفسير قمو، ج -
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بندابراين پرهيدز از    اما در تفاسير شيعى هم اتقاى از صيد ذكر شده اس  و هم اتقداى از كبدائر،  

 گناهان كبيره شرط بخشش و مغفرت الهى اس . 

وجود دارد كده بده    ديدگاهاى مختلفى« رونو اعلتوا انكم اليه تحش»در مورد بخش انتهايى آيه 

 شود. دو تفسير آن اشاره مى

حشر به معناى جت   شويد پس اين جتله حال اس ، يعنى فى الحال به سوى خدا جت  مى - 1

 1شود. جت  مى شدن در قيام  نيس  بلكه انسان اندك اندك به سوى خدا

 2مراد بازگش  در قيام  اس . - 2

 

 آيات هشتم و ّنهم

اِبراهيمَ وَ مَنْ  اَوَلَ بَيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ لَلَذى بِبَكَةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمينَ/ فيهِ اياتٌ بَيِناتٌ مَقامُ اِنَ

عَانِ   اللّاهَ غَناىٌ   دَخَلَهُ كانَ امِناً وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِسْتَطاعَ اِلَيْهِ سَبيْالً وَ مَنْ كَفَارَ فَاإِنَ  

 3الْعالَمينَ

اس ، كه پر بركد  و   اى كه بخاطر نيايش خداوند براى مردم قرار داده شد در سرزمين مكه اوّلين خانه

باشد و هر كه در آن داخل  ابراهيم مى هاى روشن چون مقام موجب هداي  جهانيان اس . در آن نشانه

تن دارند به حجّ خانه او روند و هر كده  مردمى كه توان رف شود در امان خواهد بود، و براى خداس  بر

 نياز اس . خدا از هته عالتيان بى كفر ورزد به خود زيان رسانده، و

 در اين آيه پنج امتياز براى مكه عنوان شده اس .

زمين و به جهد    اى اس  كه انسان بر كره د مكه اوّلين پرستشگاه در عالم اس  و اوّلين خانه  1

 ق ساخ .اظهار عبودي  به درگاه ح

و دسدتور خريدد    منصور عباسى به واسطه عدم گنجايش مسجدالحرام، قصد توسعه آن را داش 

فروش نشدند، منصور در  هاى اطراف را صادر كرد ولى هيچ يك از صاحبان آنها حاضر به خانه

                                                           
1
 . 922، ص2قامو  القران ج -
2
 .92و مواهب عليه، ص 259، ص2تفسير مسزن العرفان، ج -
3
 .13و  19سوره آل عمران، آيات -
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زور تصاحب كند و جزء بي  نتايد و  داد منازل مردم را به تنگنا قرار گرف  نه به خود اجازه مى

 نه آنان حاضر به فروش و معاوضه بودند.

كرامد  گونده    رسم كرد و آن حضرت فتوايى السالم عليهمنصور تصوير غم خود را براى امام صادق 

قرائ  نتود و اضافه كرد:  صادر كردند و فرمودند: به كتاب خدا استدالل كن و سپس آيه فوق را

اگر مردم پديش از كعبده خانده سداخته      د.فرمايد نخستين خانه براى مردمان كعبه بو خداوند مى

ابتدائا ساخته شده تا هدر جدا كده الزم باشدد      بودند اطراف كعبه ملك آنان بود، ولى چون كعبه

آن در مقطعدى از زمدان، موجدب سدلب حدقّ كعبده        شود و عدم نياز بده  حريم آن محسوب مى

 گردد. نتى

و مايدل بده    ا هته راضدى شددند  منصور هتسايگان را حاضر ساخ  و با بيان اين استدالل زيب

 1فروش بيوت خود گرديدند.

تجدارى بزرگدى    االيام مركدز  د مكه از جهات مختلفى پربار و پربرك  اس . اين شهر از قديم  2

تقوي  اركان ايتان و بناى  براى بازرگانان نقاط دوردس  بوده اس ، برك  معنوى آن كه باعث

 جانب مهم قضيه اس . ر و البتهشود طرف ديگ تقواى خالصانه در خانه دل مى

سداخ  خدود    د كعبه مسير هداي  خاليق بسوى خداى دلهاس . اين چهار ديوارى از زمدان   3

 هتيشه دلها را بسوى خالق آنان رهنتون كرده اس .

آدمى را بسوى  ،7هاى روشن باقى مانده از زحتات اب االنبياء حضرت ابراهيم خليل د نشانه  4

پيرايده و پيراسدته از هدر گونده      بى واند. دفاع از حريم توحيد، توحيدىخ حقايق و واقعيات مى

كه از اين مجاهدتها باقى ماندده اسد ،    خرافه، جهاد با نفس سركش و با شيطان برون و آثارى

 ريزى نتوده اس . سير اديان ابراهيتى را طرح

محفو  از هر  ن وشود مصو د مكه سرزمين امن و امان اس ، هر كه وارد اين مكان مقدّس مى 5

معصيتى بس بزرگ مرتكب شده  گونه خطر اجتتاعى اس  و طبعا كسى كه اين حريم را بشكند،

                                                           
1
و حكومت مه ى عشاسو آورده است تفسير  السالو عليهاماو موسو بن جعفر ـ عياشو مثل اين واقعه را نيز در زمان حضرت   

 .983، ص9عياشو، ج
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 اس .

اس  و اين آيه در  گويد: يهوديان معتقد بودند اولين خانه مسجد االقصى رشيد رضا در التنار مى

 قول آنان نازل شد اس .

مسجد االقصى و  بان لهم اعتقدوا اول بي  هو آله و عليه اهلل صلىهذه اآليه كان لرد شبهه اليهود على النبى 

اعتقدوا با التسدجد االقصدى    لكن على اساس هذه اآليه يكون بي  الحرام )مسجد الحرام( و هم

 1اعمم من مسجد الحرام.

 وُضِعَ لِلنّاسِ

 واض  اين خانه اهلل اس . )وض  اهلل بي  للناس(.

 ه آيا اين اولين خانه اس ؟سؤال شد ك السالم عليهاز حضرت امير 

 2البركه. قال ال قد كان قبله بيوت و لكنه اول بيت وضع للناس جعل للعبادة و فيه الرحمه و

 نهفته اس . اى اس  كه براى عبادت بنا شده اس  و در آن رحت  و برك  خير، اين اولين خانه

 عبادت اس . ىدر اين صورت اولين بي  وض  شده براى مردم اولين بي  وض  شده برا

 در اينكه اين خانه را چه كسى بنا كرده اس  در تفسير كشاف آمده اس :

هددم فبنتده    فرمايد: اول من بناه ابراهيم ثم بناه قوم من العرب مدن جدرهم ثدم    ( مىالسدالم  عليهعلى) 

 العتالقه ثم هدم فبناه قريش.

 نتايد: وى سپس دو قول ديگر را مطرح مى

لى وجه التاء عند خلق الستاء و االرض خلقه قبلد و قيل اول بي  ظهر ع1

                                                           
1
و تفسرررير مررراه    389، ص9و تفسرررير اشرررا ، ج  52، ص2و تفسرررير الررر رالماثور، ج  9، ص2ر.ك تفسرررير المارررار، ج  -

 .959ص 2و تفسير ااز ال قائق، ج 239، ص9ال،ادقين، ج
2
، فيض ااشرانو، و تفسرير   52ص 2و تفسير در الماثور، ج 995، ص2ااشف، ج و تفسير 389، ص9تفسير اشا ، ج -

 .8، ص 3تفسير نمونه ج   953، ص 2ااز ال قائق ج
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 االرض بالفى عام.

قبلدك بدالفى    د اول بي  بناه آدم فى االرض. قال  التالئكه آلدم: ط  حول البي  فلقد طفندا 2

الى الستاء الرابعه تطوف به  عام و كان فى موضعه قبل آدم بي  يقال له الضراح، فرف  فى الطوفان

 1مالئكه الستوات.

 فرمايد:  مى السالم عليهتفسير صافى نيز آمده اس : امام باقر در 

فصاار   لما اراد اللّه تعالى ان يخلق االرض، امر الرياح فضربن متن الماء حتى صار موجاً ثم ازبد

 2تحتها. زبداً واحداً فجمعه فى موضع البيت ثم جعله جبالً من الزبد ثم دحى االرض من

ك  را آفريد، خدا  به باد امر كرد تا بر آب بتازد و مو  را پديد آورد و خدا خواس  زمين را بيافريند،

 اش قرار داد و زمين را از زير آن گسترانيد. آن ك  را در جاى خانه

 3اس . كنز الدقائق آورده اس : اولين بقعه در زمين كعبه اس  و زمين از زير آن پهن شده

 للّذى بِبَكَه 

 گويند؟بكه كجاس  و چرا آن را بكه 

كدرده و گريده    گفته شده بكه اسم مكه اس ، نيز گفته شده بكه محلى اس  كده مدردم ازدحدام   

 4اند كه بكه محل مسجد اس . كنند ، هتچنين آورده مى

                                                           
1
 .383، 9تفسير اشا ، ج -
2
 .359، ص9تفسير صافو، ج -
3
 .953، ص 2تفسير ااز ال قائق، ج  -
4
 9و تفسير ماه  ال،ادقين، ج 1، ص3ونه جو تفسير نم 958، ص2و تفسير ااز ال قائق، ج 938، ص9تفسير قمو، ج -

 . 383ص 9و تفسير اشا  ج 52ص 2و تفسير در الماثور، ج 239ص

 



 83 

 مكه

 آيد كه: شود؟ از آراء انديشتندان تفسيرى چنين بر مى مكه به كجا اطالق مى

 1( مكه كل حرم اس 1

 2مسجداس ( مكه شهر و بلد و بكه محل 2

 مُباركاً

 اين واژه حال اس  و معانى مختلفى براى آن ذكر شده اس  كه از جتله آنها: 

 4كفاره گناه اس  ( بركة يعنى كثير الخير جرا كه طواف در آطراف آن2 3( بركة يعنى ثواب زياد1

 5( بركة يعنى خير معنوى و نف  مادى3

 هُدى لِلْعالَمين

اينكه چون  - 1 شود متصور اس : لى اس  و شامل عالتين مىسه قول در اين كه چرا هداي  ك

قدول ديگدر    - 2شود.  جامعه مى معيار دين هداي  تتام جامعه اس  حج هم موجب هداي  هر

و  - 3باشد موجب هدداي  هتده هسد .     مى اين اس  كه چون در واق  كعبه قبله هته جهانيان

باشند پدس   باشند مكل  به فروع هم مى ىمكل  به اصول م قول آخر اين كه هتانطورى كه كفار

 باشند. قرار دادن كعبه به عنوان قبله مى در واق  آنان مكل  به

 فيهِ آيات

                                                           
1
 .953، ص2و تفسير اازال قائق ج 233، ص9تفسير ماه  ال،ادقين، ج -
2
 . 388، ص9تفسير اشا ، ج -
3
 . 52، ص2و تفسير در الماثور، ج 999، ص2تفسير الكاشف، ج -
4
، 2، تفسرررير در الماثرررور ج958، ص2و اازالررر قائق ج 358، ص9و تفسرررير صرررافو، ج 381ص، 9تفسرررير اشرررا ، ج -

 . 52ص
5
 . 3، ص2و تفسير الماار، ج 93، ص3تفسير نمونه، ج -
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اسد  كده    السدالم  عليده ها، جاى پاى حضدرت ابدراهيم    مراد از آيات بينات چيس ؟ يكى از اين آيه

 اس  و البته امور ديگرى متصور اس  كه عبارتند از:  تصريح به آن شده

 1( مقام ابراهيم يعنى موض  قيام او در عبادت1

 ( انحراف و ميل پرندگان از موازات بي  در تتام اعصار. 2

 شود. مى ( هر ستتگرى قصد سوء نسب  به آن داشته باشد چون اصحاب فيل نابود3

 ( ابقاء و استقرار بي   در طول تاريخ. 5

 ( مراد از آيات كعبه، صفا، مروة و معشر اس  6

 ثر قدم ابراهيم فى صخره( ا7

آيد  مانددنى و    باشد. چه اينكه اين البته دليل تصريح به اين آي  در بين ساير آيتها، بقاء آن مى

 اند.  بقيه آيتها محدود به زمانى خاص بوده

 وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنا

 2اين جتله ابتدائيه يا شرطيه اس .

 3ت مثابة للنّاس و امناو اذ جَعلنا البيبنابراين، اين آيه با آيه 

 باشد. مترادف مى

 اس  كه: در مورد اين آيه نقل كرده السالم عليهتفسبر قتى روايتى از امام صادق 

 4فى الرجل يجنى الجناية فى غير الحرم ثم يلجأ الى الحرم قال ال يقام عليه الحد.

اس ، حضرت فرمود:  ه شدهدر مورد كسى كه جنايتى در بيرون حرم انجام داده و سپس به حرم پناهند

 شود. حد بر او جارى نتى

 نقل كرده اس  كه حضرت فرمود:آله و عليه اهلل صلىدر التنثور از پيامبر 

 5من دخل البيت دخل فى حسنه و خرج من سئيه مغفور له

                                                           
1
 . 52، ص2و تفسير در الماثور، ج 92، ص3و تفسير نمونه، ج 8ص 2تفسير الماار، ج -
2
 .998، ص2تفسير اازال قائق، ج -
3
 .925سوره بقره، آيه -
4
 . 938، ص9تفسير قمو، ج -
5
 . 55، ص2تفسير ال ر الماثور، ج -
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 اس . هر كس داخل بي  شود وارد حسنش شده و از گناهش جدا گشته و او بخشوده شده

اس  كه: داخل  كرده در مورد اين آيه نقل السدالم  عليهنيز روايتى از امام صادق  تفسبر منهج الصادقين

 شده در بي  از آتش قيام  ايتن اس .

 1من دخل آمنوه آمن من النار. 

 2گيرد. گويد اگر مجرم به حرم پناه برد، مورد تعقيب قرار نتى كشاف مى

 3گويد مراد ايتنى از عذاب قيام  اس . التنار نيز مى

 لِلّه على الناس حج البيتو 

 4الحج به معناى قصد و استطاعه قدرة و توان انجام عتل اس .

 و شروط استطاعه عبارتند از: 5من استطاع: بدل بعض من كل اس 

 6( مال3( استطاع  زمانى 2( صح  بدنى 1

 گويد: توان گف  استطاع  بر دو قسم اس : كنز الدقائق مى نيز مى

 ان وصول به مكه اس .( عقلى و آن مجرد امك1

 7حج اس . ( شرعى و آن قدرة جستى و الصحيحه و مالى  بر رفتن به مكه و انجام مناسك2

 اقوال مختل  فرق اسالمى در مورد استطاع 

حصدول آن   هاى مذاهب اسالمى در مدورد اسدتطاع  و   در اينجا الزم اس  به برخى از ديدگاه

 اشاره شود.

االستنابه على الدزمن اذا   گويد: انّها بالتال و لذلك اجوب د و مىدان شافعى استطاع  را مالى مى

 وجد اجرة من ينوب عنه.

من قدر على التشى  گويد: االستطاعه بالبدن فيجب على داند و مى مالك استطاع  را جستى مى

                                                           
1
 . 289، ص9تفسير ماه  ال،ادقين، ج -
2
 . 313، ص2تفسير اشا ، ج -
3
 .1، ص2تفسير الماار، ج -
4
 .931و ص 2و تفسير ااز ال قائق، ج  93ص 3و تفسير نمونه، ج 93، ص2تفسير الماار، ج -
5
 . 331، ص9تفسير اشا ، ج -
6
 . 93ص  3و تفسير نمونه ج   55ص 2.ك تفسير ال ر الماثور، جر -
7
 . 993، ص2تفسير اازال قائق، ج -
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 و الكسب فى الطريق.

 1شتارد. ابو حنيفه هر دو را موجب استطاع  مى

چده ايدن كده     شدود  بار اس  و ابن از اطالق لفظ استفاده مىوجوب حج در طول زندگى فقد يك

 شود. اطالق لفظ حتل بر اقل مراتب مى

آيا هر سال حج  پرسد كه رواياتى نيز در اين باره وارد شده اس . در روايتى سائلى مى عالوه اين

 2اال فمن زاد متطوعاس . اس : زائد بر يكبار مستحبى واجب اس ؟ در پاسخ اين سؤال آمده

 اند:  كشاف و درالتنثور در مورد پذيرش حج آورده

المسلمون و  جمع الرسول كل اهل االديان فخطبهم فقال ان اللّه كتب عليكم الحج، فحجّوا فآمنت

 3كفرت به خمس ملل.

 وَ مَنْ كَفَر

 رود. كسى كه حج را منكر شود و به آن كافر گردد، به دين اسالم از دنيا نتى

 اند توجه كنيد: هتين مضتون را نقل كردهبه دو رواي  ذيل كه 

 4عن سعيدبن منصور من مات و هو موسر، لم يحج فليمت ان شاء يهوديا او ّنصراّنياً

 عن ابى منصور لو ترك النّاس و لم يهج، لم يصل عليه ال يدرى مات يهودياً او ّنصراّنياً.

 توجه كنيد: ن رواي مراد از كفر در اين آيه كفر جحود اس  و به معناى فسق نيس . به اي

 5من كفر اى من ترك. السالم عليهقال الصادق 

 عبارتند از: توان احصاء نتود كه در اين آيه قرائنى را به عنوان تأكيدهاى وجوب حج مى

حكم بعد از تعتديم   د3د امر در قالب جتله استيه آمده اس . 2د امر به صيغه خبر آمده اس . 1

 مق  و خذالن دارد. ( ذكر استغناء دالل  بر شدت4مثل ايضاح بعد از ابهام اس . 

 
                                                           

1
 . 933ر. ك. تفسير انوار التازيل، ص -
2
 . 282، ص9ر.ك تفسير ماه  ال،ادقين، ج -
3
 . 53، ص2و تفسير ال ر الماثور، ج 312، ص9تفسير اشا ، ج -
4
 . 53، ص2تفسير در الماثور، ج -
5
 . 983، ص2عشرى، ج فسير اثاوت -
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 عن العالمين

مالئكه و عبادات  نتايد و به معناى غناى از جن  و انس و اين عبارت دالل  بر استغناء خدا مى

 اند:  فرموده آله و عليه اهلل صلىآنهاس . رسول خدا 

 1ة و عن عبادتهمانّ اهلل كتب عليكم الحج... و هو غنى من الجن و االّنس و المالئك

 اس . خدا بر شتا حج را واجب نتود و او از جن و انس و فرشتگان و عبادت آنان بى نياز

 

 آيه دهم

أَنَ اللّاهَ   جَعَلَ اللّهُ الكعبةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياً لِلنّاسِ و الشَهْرَ الحرامَ و الْهَدْىَ و الْقَلئِدَ ذلك لِتَعْلَماوُا 

 2ءٍ عَليمٍ مواتِ وَ ما فِى األرْضِ وَ أَنَ اللّهَ بِكُلِ شىيَعْلَمُ ما فِى السَ

اسد . و هتچندين    اى براى استوارى و سامان بخشيدن به كدار مدردم قدرار داده    خداوند كعبه را وسيله

آن اس  كده بدانيدد خداوندد     ماههاى حرام و قربانيهاى بى نشان و نشان دار. اين گونه احكام به خاطر

 داناس . داند و خدا به هر چيزى ها و زمين اس  مىآنچه در آستان

 نويسد: صاحب مجت  البيان مى

 اند، چهار گوشه بودن آن اس . عل  اينكه خانه خدا را كعبه گفته

 افتاده اس . اند: عل  اينكه كعبه ناميده شده اين اس  كه از بناهاى ديگر جدا برخى گفته

حسدن بدن    آيه مذكور آورده اس . از جتلده اينكده   در تفسير نور الثقلين. چند رواي  در مورد

كه يك يهودى ندزد   كند نقل مى السالم عليهعبداللّه از آبائش از جدش حسن بن على بن ابى ابيطالب 

نامگدذارى شدده اسد ؟     آمد و از آن حضرت پرسيد چرا كعبه به اين ندام  آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 3واق  شده اس . حضرت فرمودند: براى اينكه وسط دنيا

آن و بده خداطر    اند، حرم  شكار حيوانات و قط  اشجار نيز عل  اينكه خانه خدا را حرام گفته

 بزرگداش  حرم  آن اس .

                                                           
1
 . 282، ص9تفسير ماه  ال،ادقين، ج -
2
 .13سوره مائ ه، آيه -
3
 .983، ص9تفسير نور الثقلين، ج -
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 اس . مصدر« قيام»هاى مردم قرار داد. كلته  خداوند كعبه را قوام زندگى و كسب

بدينوسديله اصدالح    وال آنهدا كنند و امر معيش  و اح مسلتانان با وجود كعبه در بينشان قيام مى

 شوند. برخوردار مى گيرد و از انواع خير و برك  شود و تجارت آنها سامان مى مى

باشد، نصديبش   سعيد بن جبيرگويد: هر كس به زيارت اين خانه آيد و طالب خير دنيا و آخرت

 نيز رواي  شده اس . السالم عليهشود. هتين مضتون از امام صادق  مى

و اگر كعبه نبود،  : يعنى خداوند كعبه را وسيله امني  و رفاه مردم قرار داده اس ابن عباس گويد

 شناختند. محل امن و امان مى شدند. مردم جاهلي ، خانه خدا را مردم دچار فنا و هالك  مى

على بن ابراهيم از  عطا گويد: اگر مردم يكسان، حج را ترك كنند، متكن اس  به هالك  برسند

حجدا  باشدد، مدردم هدالك      رواي  كرده اس  كه: مادامى كه كعبه مدورد توجده   ائته اهل بي 

 1شوند. مى شوند اما هتينكه كعبه ويران و حج ترك شد، هالك نتى

 تستيه كعبه به بي  الحرام بدين جه  اس  كه در آن قتال كردن حرام اس .

دوزخ حدرام   تدش نيز هر كه متوجه آن شود و مناسك خاص آن را به جاى آورد بددن او بدر آ  

 2گردد.

 گويد: تفسير گازر كه برگردان تفسير ابوالفتوح به فارسى روز اس ، مى

مكاسب مردمان كرد  خداى تعالى كعبه را كه خانه خداى اس  و خانه حرم اس  قوام معايش و

و قوام صالح دين ايشان بدو معلق گردانيد، كعبه را براى ارتفاع

                                                           
1
 .982، ص3ر. ك. تفسير مجمع الشيان، ج -
2
 .391، ص3ر. ك. تفسير ماه  ال،ادقين، ج -
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 1جائى اس  در زمين. علوش كعبه خوانند و آن بلندترين

داده و بده هتدين    فرمايد: خداون كعبه رااحترام كرده و آن را بي  الحرام قرار صاحب التيزان مى

حدج در آن ماههدا، بدين     منمور بعضى از ماهها را هم حرام كرده و به وسيله حكم بده وجدوب  

 2ماههاى حرام و بي  الحرام ارتباط برقرار كرده اس .

عرض  السالم عليهعبداللّه  كند كه گف : حضور حضرت ابى بان بن تغلب نقل مىدر تفسير عياشى از ا

 چيس ؟جَعَلَ اللّهُ الكعبةَ البيتَ الحرامَ قِياماً لِلنّاسِ كردم: معناى 

 3فرمود: كعبه را مايه قوام دين و دنياى مردم قرار داد.

پيدامبر و امدام    ردي  قتدل  اى اس  كه ويران كردن در روايات اسالمى در اهتي  كعبه به اندازه

اس . حتى در روايتى از  قرار گرفته، نگاه كردن به آن عبادت، و طواف گرد آن از بهترين اعتال

 خانه خود را برتر از كعبه بسازد. آمده اس  كه: شايسته نيس  كسى السالم عليهامام محتد باقر 

مؤمندان علدى    يرا به گفته اميدر البته اهتي  و احترام كعبه هرگز به خاطر ساختتان آن نيس ، ز

سدرزمينهاى خشدك و    در نهج البالغه در خطبه قاصعه خداوند خانه خود را در يكدى از  السالم عليه

اى آن را بنا  از مصالح بسيار ساده اند سوزان و ميان كوههاى خشن قرار داده اس  و دستور داده

ترين مركدز   ترين و پرسابقه به قديتىخانه كع هاى عادى و معتولى. ولى از آنجا كه كنند، از سنگ

تتركزى براى توجه ملتهدا و احتدرام مختلد  اسد ، اينهتده       توحيد و پرستش خداس  و نقطه

 يافته اس . اهتي  در پيشگاه خدا

 آيه يازدهم

 4فُرونَوَ ما كانَ صَالتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ االّ مُكآءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْ

خددا را بده خداطر     نتاز آنان در كنار خانه خدا جز سوت كشيدن و ك  زدن نبود، پس بچشيد عدذاب 

 كفرتان.
                                                           

1
 .95ص 3تفسير گازر، ج -
2
 .238، ص9ر. ك. تفسير الميزان، ج -
3
 .329، ص9تفسير عياشو، ج -

 
4
 .35سوره انفال، آيه -
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اسد . آندان در    اين آيه در شنائ  و دنائ  يكى از افعال مشركين )عرب جاهلى( نازل گرديده

هدره بدر   زدند با ايدن حدال چ   مى زدند و نعره كشيدند و ك  مى ايام حج هنگام طواف، سوت مى

بودند. در اين آيه شريفه عتدل آندان تقبديح     گذاشتند و نام تتام اين كار را دعا گذاشته خاك مى

 اس .  شده و مستحب عذاب قيام  داشته شده

بده وسديله    مكاء كه اصل آن مكاو بوده و واو قلب به هتزه شده اسد ، بده معنداى سدوت زدن    

 باشد. مى زدن )ك  زدن(انگش  و دهان اس  و تصديه به معناى دس  بر دس  

معناى نتداز بدراى    در تفسير الحديث آمده اس : صالة در اين آيه به معناى نتاز اس  نه دعا و

 1اس . شده )نتاز( استعتال مى دعا حقيق  شرعيه نيس  بلكه قبالً نيز اين لغ  در هتين معنا

مشركين رسيده  وز بدر بهاند مراد عذابى اس  كه در ر ، برخى گفتهفذوقوا العذابدر مورد واژه 

 2اس .

عدذاب بددر و    اند و برخى نيز ولى غالب مفسران مراد از اين قست  آيه را عذاب قيام  دانسته

 3اند. نتوده عذاب قيام  را به صورت مشترك به عنوان تفسير آيه مطرح

 4س .تشديد عذاب ا فرمايد: التفات از غيب به خطاب در اين قست  از آيه به معناى عالمه مى

 وجوهى قابل بيان اس . بما كنتم تكفروندر مورد ابن بخش از آيه 

 5اين شكل نتاز به خاطر اين اس  كه آنان به آيات الهى كافر شدند. - 1

 6مراد كفر و شرك آنان اس . - 2

 

 

 

                                                           
1
 .323، ص9تفسير الح يث، ج -
2
 . 289ص 95و تفسير مفاتيح الغيب، ج 31، ص2ر.ك. تفسير اشف االسرار، ج -
3
 . 81، ص5ر.ك مقتضيات ال رر، ج -
4
 . 33، ص1تفسير الميزان، ج -
5
 . 29، ص2ر.ك. تفسير اتاب الّله الماير، ج -
6
 . 323، ص3و جالء االذهان، ج 912سير ششر، صر.ك. تف -
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 آيه دوازدهم

الْعاكِفُ فياهِ   الَذى جَعَلْناهُ لِلنّاسِ سَواءً إِنَ الَذينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ

 1وَالْبادِ وَ مَنْ يُرِدْ فيهِ بِاِلْحادٍ بِظُلْمٍ ّنُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ اَليمٍ

براى مردم برابر  كسانى كه كافر شدند و مؤمنان را از راه خدا باز داشتند و نيز از مسجد الحرام كه آن را

شوند، و هر كده بخواهدد در    مى كنند و يا از راه دور وارد آنجا زندگى مىقرار داديم، چه كسانى كه در 

 چشانيم. دردناك به او مى اين سرزمين از راه حق منحرف گردد، و ستم نتايد، عذابى

و نيز هركسى در  فرمايد كسى كه حق را پوشانده و مان  راه خدا و مسجدالحرام شده خداوند مى

دردنداكى دارد. چدرا كده     بده ظلدم آلدوده گدردد، عدذاب     آن سرزمين از حق منحدرف شدود و   

 استفاده از آن را دارند. مسجدالحرام براى هته مردم اس  و دور و نزديك هته حق

قريش ندازل شدده    در تفسير نورالثقلين به نقل از على بن ابراهيم آمده اس  كه اين آيه در مورد

توان گفد    مضارع آمده اس ، مى غهاس  در اين كه چرا كفر به صيغه ماضى و سد سبيل به صي

احتيا  به تجديد ندارد ولى سد سبيل هر آن پديش   كه پوشش حق امرى سابق بوده و اگر بتاند

 راهى از راههاى خدا را سد كند.  تواند آيد و كافر هر لحمه مى مى

مه در مكان و اقا به معناى مقيم و غيرمقيم اس . چه اين كه عك  به معناى بادو  عاكفدو واژه 

تازه وارد شده و قبالً اينجا  باشد و واژه باد از بدو و ظهور بوده و به معناى كسى اس  كه آن مى

 نبوده اس .

هتانند زبدد يطدرب و    كند در تفسير شري  الهيجى آمده اس  كه يصدون دالل  بر استترار مى

 2آشامد. مى كند و هتيشه شراب يشرب، يعنى زيد هتيشه طرب مى

حكم نيسد . يعندى    چند صحيح اس  ولى به معناى لزوم صد استترارى براى تعلق اين معنا هر

شود بلكه يك بدار   سد كند، نتى حكم سد كه عذاب اليم باشد منحصر به كسى كه با كفر هتواره

 باشد. سد كردن هم مشتول حكم آيه مى

                                                           
1
 .25سوره ح ، آيه -
2
 . 933، ص3تفسير الهيجو، ج -
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و در عرض  خداس  در تفسير روشن آمده اس  كه سد از سبيل، يكى از مصدايق آن سد از راه

 1گيرد. كفر به خدا قرار مى

مختل  سدسدبيل،   توان گف  عل  ذكر مسجدالحرام به عنوان يك مصداق از مصداقهاى البته مى

چدون آيده در زمدان متنوعيد       توان گفد  كده   باشد. عالوه بر اين مى اهتي  مسجد الحرام مى

د مسجدالحرام بدان جهد   لحا  شده و قي مسلتانان از حج ذكر شده اس ، مناسب  با زمان نيز

 2اند. مفسران زمان نزول آيه را صلح حديبيه دانسته آورده شده اس . و حتى برخى از

 آيه سيزدهم و چهاردهم

مَناافِعَ   وَ أِذِنْ فِى النّاسِ بالْحَجِ يَاْتُوكَ رِجاالً وَ عَلى كُلِ ضامِرٍ يَاْتينَ مِنْ كُلِ فَجٍ عِميقٍ لِيَشْاهَدُوا 

اَطْعِمُاوا   ذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فى ايّامٍ مَعْلُوماتٍ على ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهيمَةِ األَّنعاامِ فَكُلُاوا مِنْهاا وَ   لَهُمْ يَ

 3الْبائِسَ الْفَقيرِ

آورند. تا شاهد  و مردم را دعوت به حج كن تا پياده و سواره بر مركبهاى الغر از هر راه رو به سوى تو

اس  ببرند، پس  به آنان داده و در ايام معينى نام خدا را بر چهارپايانى كه مناف  گوناگون خويش باشتد

 گوش  آنها را بخوريد و بينواى فقير را نيز اطعام كنيد.

 وَ اَذّن فِى النّاس بِالحَجِ يَأتوكَ

 البالغ. عليك االذان و علينا اس  خداى تعالى فرمود: السالم عليهمخاطب اذّن حضرت ابراهيم 

شرق و غدرب   رفته و صدا كرد و تتام مردم« مقام»باالى  السدالم  عليه  كه: حضرت ابراهيم آمده اس

 4لبيك شنيدند حتى در صلب پدران و رحم مادران و گفتند: لبيك اللّهم 

 السدالم  عليده ابدراهيم   و به قول ابن عباس مخاطب، حضرت السالم عليهبه روايتى از حضرت اميرالتؤمنين 

مردم: لبيك اللّهم لبيك  بوده و پاسخ يا ايُها النّاس إِنَ اللّه دعاكم الى الحج اس  و نداء حضرت:

 5دانسته اس . السالم عليهباشد. حسن و قتاده مخاطب اذن را پيامبر اسالم  مى
                                                           

1
 .38، ص92تفسير روش، ج -
2
 .931، ص9ر. ك تفسير ماه  ال،ادقين، ج -
3
 .28و  23سوره ح ، آيات -
4
 . 33، ص92تفسير نمونه، ج -
5
 .921ص 3تفسير مجمع الشيان، ج -
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 آله و عليه اهلل صلىاكرم  بوده اس  اما پيامبر السالم عليهگويد: مخاطب در اصل حضرت ابراهيم  نور الثقلين مى

مدينه، حدوالى آن آگداه    هم در مدينه )حجّة الوداع( دستور دادند كه براى حج اعالن كنند و اهل

 1شدند.

اس ، مقام سدنگى   صورت گرفته يعنى نداء ابراهيم  بر مقام فيه آيات بيّنات مقام ابراهيمعبارت 

د جابه جا شده از جاى خو روى آن افتاد و در جاهلي  السالم عليهبود كه جاى پاى حضرت ابراهيم 

عتر در زمان حكوم  خود آن  آن را به جاى قبلى خود بازگرداندند اما آله و عليه اهلل صلىكه پيامبر اكرم 

روى آن رفته و صدا زد و كسانى كه در  السالم عليهرا به جاى جاهلي  منتقل كرد به هر حال ابراهيم 

 2شنيدند.صلب پدران آن را  شرق و غرب بودند حتى در رحم مادران و

ابراهيم اس  كه  گويند: يك قول اين اس  كه خطاب به حضرت كشاف در مورد مخاطب آيه مى

قبيس رفته و ندا داد كده اى   رواي  شده كه وى بر باالى كوه ابو حجّوا يا عليكم بالحجِ.ندا كند: 

ب بده  دوم از حسن اين اس  كه خطدا  مردم حج كنيد )قصد كنيد( خانه پروردگارتان را. و قول

 3براى حجة الوداع فرمودند كه انجام شود. پيامبر اكرم اسالم بوده كه دستور انجام آن را

را بده ديددن و    گويد: حضرت ابراهيم مردم تفسير ابن كثير، تنها قول نخس  را آورده اس  و مى

 4رد.اين فرياد اثر دا طواف بي  الحرام دعوت كرد. از آن زمان تا امروز و بعد تا فردا پيوسته

، ّنااد وعليناا الابالغ   فرمود:  السدالم  عليهدر تفسير ابن كثير آمده اس : خداى تعالى خطاب به ابراهيم 

الناس ان ربّكم اتّخاذ   يا ايّهاحضرت بر مقام يا سنگ يا صفا و يا ابو قبيس باال رف  و ندا داد: 

نهدايى كده در ارحدام و    حتى آ . كوهها تواض  كردند تا صدا به نقاط دور زمين و هتهبيناً فحجّوا

شده كه حدج بده جدا خواهدد آورد،      اصالب هستند برسد و حتى سنگ و كلوخ و هر كه نوشته

 5پاسخ گفتند.

 
                                                           

1
 . 32، ص8تفسير نور، ج -
2
 . 283، ص3تفسير نورالثقلين، ج -
3
 .91، ص2و ر. ك. تفسير انوار التازيل بيضاوى، ج 952، ص3تفسير اشا ، ج -
4
 .223، ص3تفسير ابن اثير، ج -
5
 . 223، ص3تفسير القرآن العظيم ابن اثير، ج -
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 رجاالً وَ عَلى كُلِ ضامرٍ 

 ديدگاه مفسران در باره اين بخش از آيه بدين ترتيب اس .

اكدرم   سدول ضامر، مركب الغر اس  و كدّل بدراى كثدرت اسد  نده اسدتغراق، بندابر روايد  ر        

 1پياده هر قدم هفتصد سواره هفتاد حسنه دارد.آله و عليه اهلل صلى

 2استغراق ضامر، الغرى كه در اثر زياد راه رفتن الغر شده باشد كلّ كثرت اس  نه

هفتصد سدواره   شود بنا بر رواي  ضامر، شتر تكيده و الغر اس  و دامهاى ديگر را هم شامل مى

 3برد. هفتاد حسنه مى

 4شتر الغر اس .ضامر، 

 5ضامر، يعنى مركب چاالك و كلّ يعنى هته.

 6ركباناً. رجاالً جت ِ راجالً وَ على كلّ ضامر حال معطوف به حال اس  مثل رجاالً و

 7كرده باشد. رجال جت  راجل، ضامر شتر الغرى كه دورى راه او را به رنج انداخته و الغر

 منافِعَ

اجتتداعى، سياسدى،    و مادى، دنيوى و اخدروى فدردى و  مناف  عام اس  و شامل مناف  معنوى 

 8شود. اقتصادى و اخالقى مى

و عبدادى، در   هاى معندوى، روحدى   ( بهره1مجت  البيان سه نمر درباره مناف  مطرح كرده اس . 

 9( سودهاى اخروى.3( تجارت دنيا و پاداش آخرت. 2كار تجارت. 

بندگان اس  و شامل  اى اينكه مختص به ايناند: مناف  نكره اس  بر زمخشرى و بيضاوى  آورده

                                                           
1
 . 33، ص92تفسير نمونه، ج -
2
 . 391، ص92تفسير الميزان، ج -
3
 .921، ص3ن، جتفسير مجمع الشيا -
4
 . 283، ص3تفسير نورالثقلين، ج -
5
 . 32، ص8تفسير نور، ج -
6
 . 952، ص3تفسير اشا ، ج -
7
 . 91، ص2تفسير انوار التازيل بيضاوى، ج -
8
 . 283، ص3و تفسير نورالثقلين، ج 33، ص92و تفسير نمونه، ج 399، ص92ر. ك. تفسير الميزان، ج -
9
 .921، ص3تفسير مجمع الشيان، ج -
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 1مناف  دينى و دنيايى اس .

 أَيّامٍ معلوماتٍ 

نددارد. برخدى    شود، ديددگاه واحددى وجدود    در اينكه ايام معلومات به چه روزهائى اطالق مى

 نمرات مفسران عبارت اس  از:

الحجة اس  اما بدا   ( ذى13تا  11با توجه به روايات مربوط به تكبيرات، اين ايام، ايام تشريق )

 2الحجة اس . ذى 13تا  11توجه به بردن نام خدا هنگام ذبح، قول برگزيده 

وارد السدالم  عليده بداقر   اس  و براين مطلب روايتى از امدام  11 - 14معلوم دهه ذى الحجه و معدود 

 3شده اس .

( 2ت ايام تشريق. معدودا ( دهه اول ذى الحجة و1در ايام معلومات دو احتتال داده شده اس : 

 4دارد. معلومات هم مثل معدودات به ايام تشريق دالل 

 5ذى الحجة اس . 13و  12و  11منمور ايام تشريق يعنى 

هتراهانش روزهاى نحر  دانند ولى قتاده و حسن و ابو حنيفه ايام معلومات را دهه ذى الحجه مى

 6اند. را پذيرفته

 7شده مراد ايام نحر اس . ايام معلومات دهه ذى الحجُ اس  و گفته

 يَذكروا اسمَ اللّه 

 توان چنين فهرس  نتود. مراد از ذكر چيس ؟ نمرات مفسران را مى

 ذكر عام خداى تعالى هتيشگى اس  و ذكر خاص او عبارت اس  از:

آمدادگى انجدام    ( بردن نام خداى تعالى هنگام ذبح كه اوالً اعدالم 2( تكبيرات در ايام تشريق. 1

ر راه خدا اس  و ثانياً توجه دادن انسان به ياد خدا هنگامقربانى د
                                                           

1
 . 91، ص2و تفسير انوار التازيل بيضاوى، ج 952، ص3تفسير اشا ، ج -
2
 .399، ص92تفسير الميزان، ج -
3
 .921، ص3تفسير مجمع الشيان، ج -
4
 . 283، ص3تفسير نورالثقلين، ج -
5
 . 32، ص8تفسير نور ج -
6
 . 952، ص3تفسير اشا ، ج -
7
 . 91، ص2تفسير انوار التازيل بيضاوى، ج -
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 1باشد. قربانى مى

 15منى پس از  گانه در 15مراد از ذكر عبارت اس  از: بردن نام خدا هنگام ذبح و يا تكبيرات 

 2باشد. نتاز يوميه مى

 3منمور تكبير اس .

 بهيمة االّنعام فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير 

نيز به شتر، گاو،  شود. انعام چارپاى برّ و بحر و حيوان بى زبان و غير درنده اطالق مىبهيته هر 

فقير اس . گفته شدده فقيدر    گوسفند، ميش، بز گويسند. بائس كسى اس  كه حال او شديدتر از

 حاج  احجد اس . كند و بائس به موض  كسى اس  كه از مردم سؤال نتى

 ه از گوش  و خوردن گوش  قربانى اس حاصل اين بخش از آيه جواز استفاد

از توسعه و زياد  گفته شده اس  كه گوشتها در اوايل مخصوص نيازمندان خود منى بوده اما بعد

تدوان   جايز شترده شد. نيز مى شدن گوشتها براى عدم اسراف، خوردن آنها در خار  از منى هم

خوردندد و البتده    قربانى نتى در جاهلي  از گف  بيان اباحه خوردن گوش  بدان جه  اس  كه

 4تواض  اس . خوراندن به نيازمندان براى مواسات و

 

                                                           
1
 .33، ص92ير نمونه، جتفس -
2
 .921، ص3تفسير مجمع الشيان، ج -
3
 .283، ص3تفسير نورالثقلين، ج -
4
و تفسير  283، ص3و تفسير نورالثقلين، ج 921، ص3و تفسير مجمع الشيان، ج 399، ص92ر. ك. تفسير الميزان، ج -

و تفسير القرآن العظريم   91، ص2و تفسير انوار التازيل )بيضاوى(، ج 952، ص3و تفسير اشا ، ج 33، ص2نمونه، ج

 . 223، ص3)ابن اثير(، ج

 



 97 

 آيه پاّنزدهم

 1ثُمَ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا ّنُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَفوا بالْبَيْتِ الْعَتيقِ

 ه طواف كنند.كعب سپس بايد آلودگيهايشان را برطرف سازند و به نذرهاى خود وفا نتايند و دور خانه

دهد كه  فرمان مى اين آيه و بخشى از آيه بعد نيز در مورد مناسك حج اس . در اين آيه خداوند

 كعبه طواف نتايند. آلودگى را از خود بزدايند و به نذور خود عتل نتوده به دور خانه

ه اس  و ايجاد شد به معناى زايل كردن چرك و پليدى اس  كه در ايام احرام در بدن تفثهمواژه 

التفث تقليم االظفاار و  فرمودند:  كند. حضرت دالل  مى السالم عليهبر اين مطلب روايتى از امام رضا 

 2طرح الوسخ و طرح االحرام.

اس ، اين كدالم از   بدين معناس  كه خداوند اين خانه را از دس  ظالتان آزاد ساخته عتيقواژه 

نامگذارى بي  به عتيق به واسدطه   اند رخى گفتهمجاهد و قتاده و نيز ابن عباس اخذ شده اس . ب

آن را تجديدد بندا    السدالم  عليده و حضرت ابدراهيم   قدم  آن بوده اس  به طورى كه اولين خانه بوده

واسطه مصوني  از غرق اس  چدرا كده ايدن خانده در      گويند عتيق به نتوده اس . برخى نيز مى

 3ند عتيق به بزرگوار گويند.گوي اى نيز مى عده سالهاى سيل از بين نرفته اس .

اند كه مراد رمى  گفته تواند زوال چركهاى معنوى باشد و در اين صورت برخى منمور از تفث مى

 4گردد. باشد كه موجب زدودن شيطان مى جترات مى

نسداء صدورت    باشد چرا كه خرو  از احرام بدا طدواف   مراد از طواف در اينجا طواف نساء مى

 5محرمات باقى اس .پذيرد و قبل از آن  مى

 

 

                                                           
1
 .21سوره ح ، آيه -
2
 . 933، ص3ر.ك تفسير الهيجو، ج -
3
 . 393، ص9ر.ك. تفسير اشف االسرار، ج -
4
 . 213، ص1ر.ك تفسير اىيب الشيان، ج -
5
 . 323، ص8ر.ك تفسير مسزن العرفان، ج -
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 آيه شاّنزدهم و هفدهم

مَحِلُها اِلَى  ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِّنَها مِنْ تَقْوَى الْقُلوبِ لَكُمْ فيها مَنافِعُ الى اَجَلٍ مُسَمًى ثُمَ

 1الْبَيْتِ الْعَتيقِ

دلهاس . در حيوانات  شانه تقواىاين مناسك حج اس  و هر كس شعائر الهى را بزرگ دارد، اين كار ن

 كعبه اس . قربانى منافعى براى شتاس  تا زمان معينى سپس محل آنها خانه

مناسك آن الزم  در اين دو آيه حج به عنوان شعائر الهى مطرح شده و تعميم و تكريم آن و تتام

 شترده شده اس .

مناسدك حدج را    مايدد: هركسدى  فر اى بين تكريم شعائر و تقوى بيان كرده و مى آيه اول مالزمه

 بزرگ شترد نشانه تقواى دلهاس . 

 شده اس . در تفسير على بن ابراهيم تعميم قربانى و خوب بودن آن از شعائر الهى شترده

بچسبد و چدون آن   باشد و آن چيزى اس  كه به بدن الزم اس  گفته شود شعائر جت  شعيره مى

 2يند.چسبد آن را شعيره گو چيز مثل مو به بدن مى

شرط نباشد بلكه  جواب فاّنّها من تقوى القلوبفرمايد: متكن اس   مرحوم عالمه در التيزان مى

و من يعظم شعائر خواهد شد  جواب شرط به طور كامل حذف شده باشد. در اين صورت چنين

 3من تقوى القلوبتعميتها  فانفهو خير لَه اللّه 

 گويد: مراد از شعائر، مرحوم طبرى شعائر را فراتر از حج گرفته و مى

فرمايدد: برخدى    مدى  هاى دينى و عالئم منصوب شده براى عبادت اس  و سپس ايشان دانستنى

 4قربانى مراد اس . گويند فقط اى نيز مى گويند هته مناسك حج مراد اس ، عده مى

قربدانى   انتفداع از  در آيه دوم مكان انتفاع از قربانى معين شده اس  و بنابر ظاهر اين آيه، مكان

 خانه كعبه خواهد بود.

                                                           
1
 . 33و  32سوره ح ، آيه -
2
 . 538، ص3قريب القران الو االذهان، جر.ك تفسير ت -
3
 .232، ص9ر.ك تفسير الميزان، ج -
4
 . 231، ص2و زب ة التفاسير، ج 932، ص3ر.ك تفسير مجمع الشيان، ج -
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اس  از منداف  آن   توان حيوانى كه براى قربانى معين شده گفته شد، برخى عقيده داشتند كه نتى

شير آن بهره جس ، اين تدوهم   توان بر آن سوار شد و از استفاده نتود و حتى در مسير مكه نتى

ذبح آنهدا، ملدك شدتا محسدوب      مكه و تا باطل به وسيله اين آيه زودوده شد كه چهارپايان تا

 تواند ببرد. از ملك خود ببرد، از اين حيوانات مى تواند شوند و هته بهره هائى كه انسان مى مى

بيشتر از منافعى  براى تراضى در احوال به كار رفته و مراد تراخى زمانى نيس . يعنى باالتر و ثم

 رسد. مى نه خداكه قربانى براى شتا دارد، اين اس  كه اين قربانى به خا

محدل قربدانى    اندد  اند كه آيه محل قربانى را بيان كرده اس  و گفته برخى از مفسران تصور كرده

اند كه محل قربانى حج  گفته اى نيز اند، عده كعبه اس  و برخى ديگر مسجدالحرام را مطرح نتوده

اند هتان كه در ترجتده   استفاده را مكه بيان كرده اى نيز محل عده 1منى و قربان عتره مكه اس .

 2مطرح شد.

 

                                                           
1
 . 932، ص3ر.ك تفسير مجمع الشيان، ج -
2
 . 39، ص5ر.ك تفسير الج ي ، ج -
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 منابع

 د قرآن كريم

 ابعاد گونان حج،  خدا كرمى زنجانى، ابوعلى، دارالنشر اسالم، قم. -

 .1345احكام حج و اسرار آن، بيگلرى، حسن، چاپخانه بانك تهران، تهران،  -

 ق.1386تا  العروس، زبيدى، محتد مرتضى، دارالنشر و التوزي ،  -

 .1381 ، چاپ سوم،السالم عليهح نهج البالغه، دشتى، محتد، انتشارات آل على د ترجته و شر

 ش. 1351تهران،  ترجته و شرح نهج البالغه، فيض السالم -

مركدز   د  1418د چداپ اول    1191د تفسير آصفى د مدولى محتدد حسدن فديض كاشدانى د م       

 انتشارات دفتر تبليغات اسالمى.

 بحرانى د البعثة د قم. د تفسير البرهان د سيد هاشم حسينى

 1419چاپ اول  د  461د تفسير التبيان فى تفسير القرآن د فبوجعفر محتد بن الحسن طوسى د م  

 دفتر تبليغات اسالمى.

د چداپ    311م دد  تفسير جام  البيان عن تأويل آى القرآن د فبو جعفر محتد بن جريدر الطبدرى   

 دارالفكر د بيروت. 1415

مؤسسده   1418 د چداپ اول   561و على فضل بن حسن طبرسى د م د تفسير جام  الجوام  د فب 

 نشر اسالمى.

 د تفسير الجام  الحكام القرآن د فبو عبد اهلل محتد بن احتد انصارى.

 د دارالتعرفة د بيروت. 911د تفسير جاللين د جالل الدين سيوطى د م

جدده د    فدتح د  ال 1365د چداپ اول    911د تفسير الدر التنثدور د جدالل الددين سديوطى د م       

 دارالتعرفة د بيروت.

بدن محتدد    د تفسير زاد التسير فى علم التفسير د فبو الفر  جتال الدين عبد الرحتن بدن علدى   

 دارالفكر بيروت. 1417د چاپ اول  597الجوزى القرشى د م

 البروسوى د دارالفكرد بيروت. البيان د استاعيل حقى د تفسير روح
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 مشهد. نان د ابوالفتوح رازى د بنياد پژوهشهاى اسالمى دالج الجنان و روح د تفسير روض

د چاپ اول   161م د تفسير سفيان ثورى د فبوعبد اهلل سفيان بن سعيد بن مسروق ثورى كوفى د  

 د دارالكتب العلتية د بيروت. 1413

الهدادى د    موسسده  1416د چداپ دوم    1191د تفسير صافى د مولى محسن فيض كاشانى د م  

 مكتبة الصدر.

التكتبة العلتية  د 321د تفسير عياشى  د ابونضر محتدبن مسعود بن عياش سلتى سترقندى د م 

 االسالمية.

 القاهرة. -د تفسير فى ظالل القرآن د سيدقطب د دارالشروق 

 1412چداپ  774د تفسير القرآن العميم د فبدو الفدراء اسدتاعيل بدن كثيدر قرشدى دمشدقى د م         

 دارالتعرفة د بيروت.

العربى  التراث داراحياء 1415د چاپ   671لقرطبى د شتس الدين ابو محتد قرطبى د م  د تفسير ا

 د مؤسسه التاريخ العربى د بيروت.

مؤسسده   د  1414د چداپ سدوم     329د تفسير القتى د ابو الحسن علدى بدن ابدراهيم قتدى د م      

 دارالكتاب.

 بيروت.د دارالكتب العلتية د  538زمخشرى د م   د تفسير الكشاف د جاراللّه

مؤسسده نشدر    1417د چداپ اول    1125د تفسير كنزالدقائق د ميرزا محتد مشدهدى قتدى د م    

 اسالمى زير نمر جامعه مدرسين.

چداپ اول   د  561د تفسير مجت  البيان فى علوم القرآن د فبو على فضل بن حسدن طبرسدى د م    

 مؤسسة االعلتى للتطبوعات د بيروت. 1415

 التراغى د داراالحياء د بيروت.د تفسيرالتراغى د احتد مصطفى 

القدرى د    فم د جامعدة   1419د چداپ اول    338فبدو جعفدر نحداس د م     -د تفسير معانى القرآن 

 التتلكة العربية السعودية.

 د تفسير التنار د محتد رشيد رضا د دارالتعرفة د بيروت.
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االمدام   مدرسده  مهدر د   1419د چداپ اول    261د التفسير التنسوب به امام حسن عسكرى د م 

 التهدى.

مؤسسه نشدر   د  1412د تفسير التيزان فى تفسير القرآن د عالمه سيد محتد حسين طباطبائى د م

 اسالمى زير نمر جامعه مدرسين.

 1412چهدارم  د چداپ   1112م -د تفسير نورالثقلين د عبد على بن جتعدة عروسدى حدويزى     

 مؤسسه استاعيليان.

 ش. 1366 جتبوى، انتشارات حكت ، تهران،جام  السعادات، نراقى، مهدى، ترجته م -

 ش.1376 نيا، خسرو، انتشارات ائته، قم، چاپ اول هاى حج در قرآن، تقدسى جلوه -

 ش.1376 حج برنامه تكامل، ضياء آبادى، سيد محتد، انتشارات تبيان، چاپ پنجم، -

قدران العشدرين،   ال دائره التعارف القرآن العشرين، فريد وجدى، محتد، مطبعه دائدره التعدارف   -

 ق.1386

 ش.1382در حريم كعبه، حجتى، سيد محتد باقر، نشر مشعر، چاپ سوم،  -

و ارشداد   در راه برپايى حج ابراهيم، عتيدد زنجدانى، عباسدعلى، انتشدارات وزارت فرهندگ      -

 ش.1366اسالمى، تهران، 

 WWW.iran doc.irساي  اينترنتى      -

 WWW.balagh.netساي  اينترنتى       -

 WWW.tebyan.netساي  اينترنتى       -

 WWW.hadith.netساي  اينترنتى       -

 WWW.shia.netساي  اينترنتى         -

 WWW.labbaic.comساي  اينترنتى      -

 ش.1378صهباى حج، مركز نشر اسراء، جوادى آملى، عبداللّه، چاپ دوم  -

 ش.1357بير، تهران، فرهنگ فارسى عتيد، عتيد، حسن، انتشارات امير ك -

 ش. 1355فرهنگ نفيسى، نفيسى، على اكبر، كتابفروشى خيام،  -
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 ش.1352قاموس قرآن، قرشى، على اكبر، دارالكتب اسالميه، تهران،  -

 ش.1363ق/  1415لسان العرب،  ابن منمور، محتد، نشر ادب الحوزه، قم،  -

 ش.1341 هران، تهران،لغ  نامه دهخدا، دهخدا، على اكبر، چاپخانه دانشگاه ت -

 معجم مقاييس اللغه، ابن فارس، احتد، دارالكتب اللتيه، قم. -

 معرا  السعاده، نراقى، احتد، سازمان انتشارات جاويدان. -

 ش. 1362التنجد فى اللغه، معلوف، لويس، انتشارات استاعيليان، تهران،  -

 1383بيدروت،   تد، التكتبه العلتيده، النهايه فى غريب الحديث و االثر، ابن اثير، مبارك بن مح -

 ق.


