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 بقرهسوره از 125آهی 

اااِمْو ِبااْ  َبَ ااااِ  ﴿ ِإلْااااهَِْمتَ  َو ِإْذ َجَعْلنَااا ْْبَيْتاااَث َبةَالَااَّا بِلن ااااِن َو  َْبناااا َو ْ ِ 
ااااااهَْ لَاْتااااااِ َ بِل  ااااااا ِِ َ  َو  َِ ِإلْاااااااهَِْمتَ  َو ِإَِّْاَِنتااااااَ   َّ َئ ِِ َْ ِإ ِبَصاااااالعَ َو ََنِ ااااااْب

 .﴾ِ َ  َو ْبهُّك ِع ْبسُِّجودِ ْْبَعاكِ 

و )به خاطر بياوريد( هنگامى كه خانه كعبه را محل ﴿: ترجمه
)براى تجديد بازگشت و مركز امن و امان براى مردم قرار داديم! و 

خاطره،( از مقام ابراهيم، عبادتگاهى براى خود انتخاب كنيد! و ما به 
كنندگان و ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه: خانه مرا براى طواف

 ﴾كنندگان، پاك و پاكيزه كني كنندگان و سجدهمجاوران و ركوع

 كعبه نعمتیادآوری 

كند، بازگو میر قرآن دهای مهم را خداوند متعال بعد از اینكه نعمت
« اد این نعمت باشیبه»فرماید: می خطاب به پیامبر گرامی اسالم

﴿ :فرمود اسراییلبنی هایتنعم یهدربار همانطوری كه

به یاد این نعمت »فرماید: مینیز در این گونه موارد  1﴾

                                                           
 . 47،. بقره 1
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 این یعنی ؛«»  یعنی ؛﴾﴿. «باشید
 1باش. شبه یاد و متذكر باش، مرا نعمت

 هاانسان یهكعبه مرجع هم

را مرجع عموم مـردم قـرار دادیـم كـه  كعبهما »خدای سبحان فرمود: 
كـه  ،هـم ظـاهری اسـت یـتعاین مرج 2 «مردم به این خانه مراجعه كنند.

 و، مراجعـه از راه دور ،بـاطنیدر حج و زیارت است و هـم « طواف»همان 
اسـت آن و حكومت اسالمی  ولی مسلمینوظیفه لذا . استقبله برای نماز 

بیـت ای را با صـرفعده، وجود نداشت یمستطیعشخص در سالی اگر كه 
و  ، و این مرجعیت حفـظتا كعبه خالی از زائر نباشدد ناعزام ك به حجالمال 

  صیانت شود.

 كعبه حرمت

به  واسطه وجود كعبه است و حرمت بیوت ائمهحرمت مساجد به
بهترین  ازكعبه  زیرا؛ خاطر این است كه آن بزرگواران حافظان كعبه هستند

 این هم بیوت سایر. ستا 3﴾﴿مصادیق برای 
 رفیع همو كند  حفظ را آن همخداوند بر آن است كه  یهاراد. هستند چنین
در  (فداه ارواحنا)عصر ولی اینكه تا ماند خواهد محفوظ همچنان كعبه و گرداند
﴿« » :ظهور كند و از كنار كعبه ندا دهد آنجا

  تكوینی منا هم و تشریعی منا هم ،خانه این پس. 4﴾
 5.برساند آسیبی آن به تواندنمیهیچ كس  كه است

                                                           
 . 2، قم، ص 1387تفسیر آیات حج، جوادی آملی، عبداهلل، کتابخانه دیجیتالی تبیان،  .1
 .125،.بقره 2
 .36،نور  . 3
 .86،هود  .4
 . 3، قم، ص 1387. تفسیر آیات حج، جوادی آملی، عبداهلل، کتابخانه دیجیتالی تبیان، 5



15                                                 

آیات الهی در  . از جمله آنكه: این خانه مزایایی داردفرمایدمیگاه آن
آفاقی و آیات  ،گرچه سراسر هستی ؛و روشن است بیّنطراف این خانه ا

و  بیّن الهی آیات ،الحرام مسجد و كعبه یهدر محدود الهی است، امّاانفسی 
﴿ فرماید:چنانچه می ؛است روشن

 بینه آیات ترینبرجسته از یكی گاهآن 1﴾
 نظیر 2﴾﴿: شماردبرمی ابراهیم مقامرا 

 ،بردمی را مالئكه نام ،عام از بعد خاص ذكر باب از سبحان خدای اینكه
 بینه یهآی عنوان به ابراهیم مقاماز  هم اینجا. بردمی را جبرییل نام سپس
 3.است شده یاد

 امنیت خانه كعبه
 یت هم منااین  است، برخوردارالهی  نیتما از بشود حرم وارد كه كسی
 هم ،شود، تأمین میحرم مخصوص احكام به واسطه كهاست  تشریعی
زیرا  ؛بزنند یغماگری به دست توانندنمی ناظالم آنجا در كه است تكوینی

 4كند.ها را طرد میآنخدای سبحان 

 اعالم فرمان حج از سوی ابراهیم خلیل

و دیوار كعبه را باال برد و بعد  سنگی ایستاد روی  ابراهیم حضرت

 اعالم را 5﴾﴿فرمانِ  ،سنگروی همان 

باقی مانده سنگ آن بر روی هنوز هم  ابراهیم مبارک پای اثر كه كرد

 .استالهی معجزات  كه از

                                                           
 . 97ـ  96. آل عمران، 1
 . 97. آل عمران، 2
 . 4. کتابخانه دیجیتالی تبیان، ص 3
 .4. همان، ص 4
 .27.حج، 5
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 طواف و نماز در كنار كعبه

: فرمایدمی بیان ، اینگونهحج یهجریان طواف را در سورخداوند متعال 

بر اساس  ؛1﴾﴿

 دستور. و نماز بخواند ، طواف كنداطراف بیت این آیه شریفه، حاجی باید

﴿: فرمایدمی بیان بقره یهسور درنیز  را نماز

 ﴾﴿ بر ﴾﴿كه  باشد، شما نماز مكان ابراهیم مقام ؛2﴾

 بیتدور  .شودمی عطف است، محذوف كه ﴾﴿ آن بر یا شودمی عطف

 انسان اگر است؛ بودن ملكه یهنشان: اریدزبگ نماز ،در مقام وطواف كنید 

 وصف یک مصلی. ستمصلّا جااین گویندنمی بخواند، نماز ییجا در یكبار

 خود برایو  خواندمی نمازآنجا  در دائما   مكان معینی كهعنی ی؛است ایملكه

 3.است كرده انتخاب ،نماز مكان عنوان به

سـی ك اگـر یعنی است؛ استجابت دعا در آنمصلی های یكی از ویژگی

در مصـلی  كهاست  آنبهتر  ،اش دعا كند و مستجات شودخواست در خانه

سخت بـود، مسـتحب  قبض روحشو  احتضار كسی اگر همچنین. كند دعا

مكان نمـاز  بنابراین. تر جان بدهدتا آسان یش ببرنداست كه او را به مصال

ای شایسته است كه انسان در خانـه نیست. از این روكن یكسان ابا سایر ام

 ،قرار دهد و اگر مقدور نیسـت یمصل اتاق را كه دارای چند اتاق است، یک

 مستحب هاینمازدر . دهد قراربرای نمازهای واجب  را معین یهیک گوش

انسان هر جا رسید دو ركعت نماز بخواند یا نمازهای نافلـه را  است شایسته

 ها شهادت بدهند.های گوناگون بخواند كه تمام مكاندر منزل و اتاق

                                                           
 . 29. حج، 1
 . 125. بقره، 2
 . 5. کتابخانه دیجیتالی تبیان، ص 3
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 چرا نماز طواف را پشت مقام می خوانند

دو  ،فرق است؛ عند المقام پشت سر« خلف المقام»و « عند المقام»بین 
جلـو خـار   یقینبه امّا به قرینه عند المقام،  ،شودجلو را شامل می وطرف 
خلف المقام صادق است. جمع عند المقام  ،شود. امّا اگر فاصله زیاد باشدمی

باشد، مگـر اینكـه  با فاصله كم ،و خلف المقام این است كه پشت سر مقام
تـا جـایی كـه  مقداری فاصله بگیرد. پـس ،انسانضرورتی ایجاب كند كه 

 باشد.هم خلف المقام  و هم باید عند المقامامكان دارد 

رد دا ﴾﴿ یهقرار دهید چون كلم یمقام ابراهیم را مصلاینكه فرمود 

ایستاد شما این جهـت را  یعنی این جهت را، در این قسمت كه ابراهیم

 روایـات زیـادی الشـیعه مكان نمازتان قرار بدهید. در كتاب شریفِ وسـائل

 ایـن 1.، وجود داردباشد «» باید طواف از بعد نماز اینكه یهدربار

 بیت اهل بیان اگر. اندكرده استفاده ﴾﴿ از را مقام خلف

 خلف نماز باید حتما  كهگفت  شدمین ،بودن ﴾﴿در خصوص 

 خلـف بایـد نماز كه اندفرموده هستند قرآن مبیِّن چون آنها ولی ،باشد مقام

 امّا. اندكرده تجویز را المقامخلف همو  را عندالمقام هم بنابراین. باشد مقام

اند كه انسان مقام را پشت سر خود قرار بدهد، رو را تجویز نكرده المقام أمام

شود. به كعبه كند و پشت سر او مقام قرار بگیرد، این هتک حرمت مقام می

 .لذا پشت سر مقام بایستد كه هم مقام و هم كعبه روبروی او باشد

 كعبه مدار پاكی و مطاف پاكان

قرار  و قبله مرجعبرای شما  راكعبه نه تنها د: خداوند متعال می فرمای
پاكی  یكعبه قبله از آنجایی كه. نیز هست پاكی و قبله جعمر بلكهدادیم، 

                                                           
مصـح  مسسسـآ آل البیـل علـی    ، محقـ،،حر عاملى، محمد بن حسن ه،. وسائل الشیع 1

 .425، ص72، باب 13، اول، ج ق 1409، ، ق مسسسآ آل البیل علی   السالم ،السالم
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آن هم پاک باشند. از این رو خداوند متعال  به كنندگانرجوعاست باید 
ما را از هر گونه آلودگی ظاهری و معنوی  یخانه كردیم، امر :فرموده است
 اضافه «اهلل» به وقتی «بیت» یهكلم این ،1﴾﴿پاک كنند: 

 وقت یک. بود خواهد تشریفی یهاضاف وحده، متكلم ضمیر عنوان به شد
 أشرف ﴾بیتی﴿ این ﴾بیتی﴿: فرمایدمی خدا وقتی یک اهلل، بیت: گویندمی
 و عاكفین و طائفین برای مرا یهخان: فرمود. است گفتن اهلل بیت آن از

﴿: گفتم دادم، طواف دستور من: فرمود یعنی ؛كن تطهیر ساجدین و راكعین

 من. كن تطهیر طائفین برای را خانه این ؛ 2﴾
 مقام ارزنمازگ مكان كه 3﴾﴿: دادم دستور
 برای را كعبه این پس است؛ كعبه نمازگزار یهقبل ولی ،است ابراهیم

 در كه كسانی. 4﴾﴿: كن تطهیر نمازگزاران
 و نماز مشغول یا و طواف سرگرم یا دارند، حضور مسجدالحرام و كعبه
 5.هستند زیارت

 اند؟چه كسانی نیعاكف

غیر  ،هستند كه در مسجدالحرام مجاورندهایی ن همانامنظور از عاكف
 6﴾﴿: فرمود بیان حج یهاز عاكفی است كه در سور

 هلا كه كسانی یعنی ؛است مكّی خودِ آنجا در عاكف از منظور چون
اند كه اعتكاف كردند یا در كسانی اینجا در عاكف از منظور امّا اند،مكه

                                                           
 .125 ،بقره .1
 .29،حج .2
 .125،بقره .3
 .125 بقره،. 4
 .7 ص . کتابخانه دیجیتالی تبیان،5
 .25،حج . 6
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مسجدالحرام نظر به بیت دارند و امثال ذلک. پس عاكفی كه در خصوص 
 یعنی ﴾﴿: به آن اشاره شده است حج یهسور
 بحث محلّه آی این در كه عاكفی و. مقیم غیر و مقیم ،ییروستا و یشهر
ام به مسجدالحر خصوص در یا است اعتكاف اهل كه كسی یعنی ،است
 منظور كه نداهداد احتمال ،عاكفین یهدرباربرخی  .كندنظر می بیت

دارای قیام، ركوع و سجود  نماز چون قیام، حال در البته باشند، نمازگزاران
 26 یهآی در را قیام و هفرمود بیان آیه همین در را ركوع و سجوداست. 
﴿: فرمایدمی بیان حج یهسور

 ابراهیم به ماو  ؛1﴾
 و ابراهیم به ما: فرمود بحث محل یهگفتیم كه خانه را تطهیر كن. در آی

 ابراهیم به فقطفرماید می اینجا در. كردیم امر دو هر اسماعیل
-هم ابراهیم و هم اسماعیل از خداوند اطاعت می كه جهت آن از. گفتیم

 عیلاسما به بعد كندمی دریافتفرمان خدا را  ابراهیم اول ،كنند
 «قائمین» از منظور كه ﴾﴿كند: ابالغ می

 شد، گفته آنجا كه عاكفینی پس. ندهست قیام حال در نمازگزاران همان
یعنی حاالت  ،است تفسیر اهل از بعضی نظر این. ِبود خواهند قائمین همین

 در انسان و است عبادت هگوناگونی كه انسان در مسجد الحرام دارد، هم
 نظر، و عكوف طواف،اعم از  ؛روبروست طاهره یهكعب با حاالت یههم
ای متوجه است كه باید پاک باشد. سمت كعبه به سجود و ركوع قیام،

 یهآی در بقره یهسور در و «» :فرمود حج یهبنابراین اگر در سور
 حمل قائمین بر را عاكفین با اینكه اینها ،«»: فرمود بحث محل
»چنین خواهد بود كه . جمع بین دو آیه این، منافاتی نداردكنیم

كند در غیر آنكه نظر می 2«د
                                                           

 . 26. حج،  1
 .26.حج، 2
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به هیئت قیام نماز كند، آنكه در حال به بیت طاهر نظر می نمازحال 
ت به سمت بیت حاال این یهست. هماایستاده است، متوجه بیت طاهر 

 1.طاهر است

 هم قائمینی همچنین ؛ندارداختصاص  طواف نماز به ﴾﴿

 مسجدالحرام نمازگزارانِ به ،آمده حج یهسور بحث محل یهآی در كه

است؛ چنانچه خواند به سمت كعبه هر كه نماز می زیرا ؛ندارداختصاص 

فرمود: كعبه را پاک كن، برای اینكه نمازگزاران به این سمت متوجه 

 ﴾﴿اگر فرمود: بیت مرا تطهیر كن:  2.شوندمی

 .ندارد الحرام مسجد در سجودِ و ركوع ،عكوف ،قیام به اختصاصی

اند. فرمود: این خانه را پاک كن برای اینكه مردم به این سمت متوجه

آن ای جز ارتباط با چاره و استاین خانه زندگی اینها به سمت  ومرگ 

. شودمردم می مثاب و مرجع عمومی قهرا بر این اساس، خانه خدا  ندارند.

 است این آن و كندمی ظهور ﴾﴿پس یک معنای دیگری هم برای 

  است. روز شبانه مدت تمام در هاانسان یهه كعبه مرجع همك

پاک كردن  اسالماولین اقدام پیامبر گرامی پس از فتح مكه، 

 حضرتمبارک  دست بهو  شرک بود و آلودگی از مسلمین یهقبل ومطاف 

 . ها پاک شدبتاز  كعبه امیر

﴿ای بود كه خدای سبحان به ابراهیم و اسماعیل آموخت: این وظیفه

﴾3 

                                                           
 . 8ص تبیان، دیجیتالی کتابخانه .1
 . 9ص . همان،2
 .125 . بقره،3
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 هاپرسش

به  ه باشندک از مسلمین استطاعت مالی نداشتی. چنانچه در سالی هیچ1
 وظیفه حكومت در برابر حج چیست؟  ،حج مشرف شوند

﴿. اقسام امنیت ذكر شده در آیه 2

  كدامند؟ ﴾ 

. معنای امن تكوینی در آیه 3

  چیست؟﴾

 . كنیدرا ذكر  های مصلی. دو نمونه از ویژگی4

 استنباط چگونه  ﴾﴿. با توجه به آیه 5

 پشت مقام ابراهیم باشد؟  بایدشود كه اقامه نماز طواف می

چه ﴾ ﴿. منظور از عاكفین ذكر شده در آیه 6

  كسانی هستند؟

 ﴾﴿توجه به آیه با . 7

  چه كسانی هستند؟ «»منظور از 

 به چه معناست؟ ی شریفهدر آیه« مثابة. »8

 بعد از فتح مكه چه بود؟ . اولین اقدام پیامبر9



 

 



 

 گفتار دوم: 
 بقره هاز سور126 آهیفسیر ت 

 
 ه مك یهدربار حضرت ابراهیمدعای 

َو ِإْذ قاااَ  ِإلْااْهمتِ  َِّاِِ ْْجَعااْ  ماامْ لَالَاابْا اِبناااا َو ُِِّْْْم  َْملَااِر ِبااَ  ْبة َ ااْهِ  ﴿
َبْ  اَبَ  ِبْنِ ْ  ِِبَّللِ  َو ْْبَتْوِ  ْْْلِخِه قاَ  َو َبْ  َكَ َه فَأَِبتِِعِاِر قَلات ا َِّ  َ ْطاَ هُِّ  

 ﴾ْبن اِِّ َو لِْئَس ْْبَ صيِ ََنمِْا  إِِ
و )به ياد آوريد( هنگامى را كه ابراهيم عرض كرد: ﴿: ترجمه

آنها كه  -پروردگارا! اين سرزمين را شهر امنى قرار ده! و اهل آن را»
از ثمرات )گوناگون(، روزى  -اندبه خدا و روز بازپسين، ايمان آورده

منان را از انواع بركات، )گفت:( ما دعاى تو را اجابت كرديم و مؤ« ده!
مند ساختيم )اما به آنها كه كافر شدند، بهره كمى خواهيم داد بهره

 ﴾ندكشانيم و چه بد سرانجامى دارمى سپس آنها را به عذاب آتش

 كرد: دعا چندینمكّه  یهدربارابراهیمحضرت 
بـرای . اشـتندرا بلد شدن  یتخدایا اینجا را بلد قرار بده! با اینكه آنجا قابل

 .زرع استعرض كرد: اینجا غیر ذی اینكه خودِ ابراهیم

﴿عرض كرد: چنانچه  ؛فرق است« زرعغیر ذی»با « »بین 

 آن اسـت بیابـان« زرعغیر ذی». 1﴾
 ذی غیـر. نیسـت زرع و كشـت قابـل كه یبیابان نیست، بائری كه بیابان هم
مكفـی  باران نه دارد، آب نه زیرا ؛نیست زرع و كشت قابل اصال  یعنی ،زرع

 2بارد.در آن می
 .زال خدای سبحان مطمئن و متكی استیبه قدرت ال امّا ابراهیم

                                                           
 .37،ابراهی  .1
 . 10. کتابخانه دیجیتالی تبیان، ص 2
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 امنیت مكّه
 .بده قرارامن  شهر را اینجا ؛1﴾﴿

كند: مشابه همین دعا مطرح است، منتها عرض می ابراهیم یهدر سور
 آن امنیت گاهآن. شد بلد این اینكه از بعد یعنی ﴾﴿
﴿ :كندمی مسئلت سبحان خدای از را

﴿در آغاز دعا عرض كرد:  .ذكر شده است« ال»به  جاكه این 2﴾

! بده قرار أمن بلد را زرعذی غیر مكان این یعنی ؛﴾
 مكه و آمدند ایعدّه اینكه از بعد .امن بلد همآن بده قرار بلد اول را اینجا
ی قبل است، عرض دعا همان یهتتم كه كرد دیگری دعای گاهآن ،شد بلد

 كه حاال دادی، قرار شهر را اینجا كه حاال ،﴾﴿كرد: 
 متوجه ثمرات باألخره ،كردی مزروعی را مزروعی غیر یا را زرعذی غیر
 آید،می دیگر جای از یا دارد خود از یا 3﴾﴿ شودمی
« جعل بلد»عا برای د آن ؛﴾﴿! بده قرار امن را اینجا
 .ستاامنیت بلد و شهر این دعا برای  بود

است كه عرض كرد و این هم جزء نعمی است  این دعاهای ابراهیم
﴿فرماید به یاد این صحنه باشید: كه خدای سبحان می

ل مادی و مسائ ی است.چیز هر از ترمهمامنیت،  چون ﴾
 قـریش یهكند، چه اینكه در همان سوراقتصادی را در كنار امنیت ذكر می

 سـبحان خـدای ؛4﴾﴿: فرمود
 5.شودادآور مییرا با هم ارزاق تأمین و منیتا یهمسئل

                                                           
 .126بقره، .1
 . 35. ابراهی ، 2
 . 37. ابراهی ، 3
 . 4قریش، .4
 . 10 ص تبیان، دیجیتالی . کتابخانه5
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 پذيرترين نعمت امنيت دل

ها بود. انسان نعمتو دل پذیرترین در آن روز جزء بهترین « یتأمن»

 غارتگران غارتِ گرفتار ،آمدمی بیرون مكّه و حرم یههمین كه از محدود

﴿ كه بینندنمی اینها مگر: فرمایدمی قرآن در لذا. شدمی

شوند، آن خوی هزنان میاهمین كه از مكّه بیرون رفتند گرفتار ر ؛1﴾

 معلوم ندارد، اثر مكّه یههزنی در محدودااعراب جاهلی و عادت به ر

  2.﴾﴿: دادیم قرار ما را این شودمی

 امنیت موقت و رزق محدود

 باشدمیاز دعاها و بركات ابراهیم تأمین امنیت و رزق ساكنان مكه

﴿و نیز عرض كرد:  ﴾﴿كه عرض كرد: 

 امّا. كن متنعم ثمرات از را اینها اندمكه در كهكسانی: فرمود ،﴾

. هستند كافر و برخی مؤمن بعضی: قسمند دو هستند مكّه در كه كسانی

 آبی اگر یا بیاید مؤمنین یهبیاید فقط در خانچنین نیست باران كه این

 این در. نبرد بهره مؤمن غیر و شود رد ینمؤمن یهخان كنار از جوشید

 نسبت هم هست، مؤمنین برای كه امنیتی و بركات اینكه به فرمود قسمت

 ارتزاق محدودو وقّت م امنیت فّارك ولی ،است آخرت به نسبت هم دنیا، به

فرمود: كسانی كه در مكّه هستند  شوند؛ألیم گرفتار می عد به عذاب، بدارند

چنین نیست كه شود، امّا اینامنیت دارند، بركات مكّه هم شامل آنها می

 3باشد. این بركات برای همیشه

                                                           
 .67عنکبوت، .1
  . 11. کتابخانه دیجیتالی تبیان، ص 2
 . 12. همان، ص 3
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﴿خدای سبحان فرمود: 

 اینكه نه ،﴾﴿ امّا 1﴾

 هر خدایا نكرد عرض باشد، كرده بلد هلا برایمطلق،  را دعا ابراهیم

﴿ده، به او روزی بده، عرض كرد: ب امنیت او به هست مكّه در كه

﴿ ،است «الكل من بعض بدل» این اهل؟ كدام ﴾

و  مؤمنند، از امنیت كه آنها: قسمند دو مكّه اهل: فرمود ؛﴾

. آنها كه مؤمن نیستند، از امنیت موقّت و برخوردارند آخرتو در دنیا ثمرات، 

﴿از ثمرات محدود برخوردارند، امّا 

﴾.2  

زرع است اینجا را بلد عرض كرد: خدایا این مكان كه غیر ذی ابراهیم
 امن بلد را زرعذی غیر سرزمین این یعنی ؛﴾﴿امن قرار بده. 

 و دور از ایعده و شد سپری مدتی كشید طول سالیانی وقتی. بده قرار
شهر شد، دوباره همان دعا را به صورت  صورت به مكّه و آمدند نزدیک

چنین  این ابراهیم یهسور 35 یهآیدیگر به خدای سبحان عرض كرد. در 
، قبال  عرض كرد: 3﴾﴿: است آمده

جعل است؛ یعنی اینجا را دوم مفعول  «دلَبَ» كه ﴾﴿
من قرار بده! در دعای دوم عرض كرد: این شهر را امن قرار بده! اشهر 

اول چون این چند سال یا چند مدت بعد از آن دعای اول است. آن دعای 
گاه عرض كرد: خدایا یک نظر مستجاب شد، مكه به صورت شهر درآمد. آن

 بقره یهسور در كه ﴾﴿این شهر را امن قرار بده. 
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 بلد این گاهآن( ال) با «بلد» ابراهیم یهسور در است،( ال) بدون «بلد»
 از سبحان خدای و شد بلد این رسمی صفت امنیت كه شد أمن چنانآن
﴿: فرمود تین یهسور در كند،می یاد بلد امین عنوان به مكه

 2.است امین بلد بلد، این ؛ 1﴾

 مكه عامل امنیت

امنیّتی كه زیرا  ؛وزی بلد آشوب خواهد شدرهمین بلد كه امن است، 
آن، بنیانگذار و به احترام كعبه  ،هقرار داد شهرخدای سبحان برای این 

هدف  زمانی. اگر است گرامی اسالم پیغمبر  و حضرت ابراهیم
، آن امنیّتی را كه خدای قرار گیرددر معرض خطر آن بنیانگذار  وكعبه 

. اوال  اعالم فرمود امنیّت مكّه به احترام ه، خواهد گرفتسبحان به مكه داد
وگرنه خود مكه از آن جهت كه یک شهر است، است كعبه و پیغمبر 
كند سوگند یاد میای كه به مكّه در سورهخداوند متعال، حرمتی ندارد. 

 این به اگر من ؛3﴾﴿: فرمایدمی
 گرنه و هستی مكه در تو كه توست احترام پاس به خورممی سوگند شهر
، زائده باشد كه «ال». حاال چه این نیست بیشتر خاک و سنگ مشت یک

یعنی نه سوگند به  ،یک نحوه قسم است، نه قسم به مكّه، یا زائده نباشد
عظمتی كه برای  ت،اما در هر دو حال ؛مكه یعنی نیازی به سوگند نیست
 و كعبه احترام پاس به مكه .است مكه قائل است به احترام پیغمبر

كه م وارد مسلحانه تواندمی پیغمبر خودزیرا  ؛است محترم ،پیغمبر
كند كه دیگر امنیّت را از مردم مكه بگیرد. مردم مكّه شود و مكه را فتح 

همبارك یه. در سورنددبرمی سربه خوف در دیگر ،كه مشمول امنیّت بودند
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 نمشركا با هرجا یعنی ؛1﴾﴿ فرماید:می بقره ی
﴿ :برخیزید نبرد به كردید برخورد

 ؛﴾﴿: فرمود اما ﴾
 رعایت را الحرام مسجد حرمت و بردند سالح به دست الحراممسجد در اگر

 تا آنها را بكشید. نكنید رعایت هم شما ،نكردند

 سرّ اطالق و تقیید در دعای حضرت ابراهیم 

اعالم انزجار  ،اراین است كه از كفّ اطالق و تقیید در دعای حضرت، سرِّ
ثمرات درخواست برای آنها از خدای سبحان  از این رو،د. نو تبرّى ك

﴿ فرماید:می 114 یهآی توبه یهكند. در سورنمی

بلكه  ﴾
 : خدایا به مؤمنین ساكن این سرزمین ثمرات بده. درخواست كرد

شود استثنا میدر خصوص بلد جا برای استثنا نیست. امّا برای ساكنین 
كند: خدایا به احترام این كعبه اطرافش را عرض می . ابراهیمقائل شد

 2.رار بدهامن ق مؤمنین برای كه نگفت و من قرار بدها

 به نسبتاما  ،ددهمی آخرت و دنیا هبه مؤمنین حسن خدای سبحان
 بعددهد و می دنیایی ثمرات سلسله یک فقط اندمكه در ساكن كه كفاری
 یعنی ؛﴾﴿فرمود:  كه است این شبیان. دردناک خواهند شد عذابدچار 
 دعای. فرمود چنین این ابراهیم دعای جواب در سبحان خدای
 قولبه  را آن بود بلد امنیّت برای دعا یک :بود قسمت دو ابراهیم
 بود، مكه هلا به نسبت ثمرات، ِ رزق یهدربار دعا یک. پذیرفت خدا ،مطلق
 یعنی و ﴾﴿چنین جواب داد:  این سبحان خدای قسم این یهدربار
﴿: فرمود سبحان خدای
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 برخوردار ثمرات از هم او ،كردمیزندگی  مكه در كافری اگر ؛1﴾
 2است.ر زودگذ و اندک یمتاع ولی است، برخوردار امنیّت از اینكه چه است

 مواهب  و كفار از ثمراتمؤمنان و مندی بهره

امّا آنها كه اهل ایمان نیستند، فقط از نعمت مادی برخوردارند و در 
هر  و شود كه هر ثمریشوند. معلوم میگرفتار می دردناکقیامت به عذاب 

ان كافرهم به رحمت نیست؛ چون همین ثمرات را خدای سبحان  ،ایمیوه
﴿ :فرمایدمی مؤمنین یهدربارخداوند متعال دهد. یمن نابه مؤمو هم 

 ایمان اهل مناطق، مردم و محل مردم اگر ؛3﴾
باز  شانبه رویبركت و رحمت را از آسمان و زمین  درهای ما باشند،
 ،غیب راه از كه نیست چنین این: فرمود مكه مردم یهدرباركنیم. می

 مكه به گوناگون جاهای از را ثمرات ، بلكهكنیم تأمین را مكه مؤمنین
 استفاده ثمرات این از هستند مكه در كه كسانی یهكنیم. همیم منتقل
 در كه بردمی ایبهره است، مؤمن كهآن منتها كافر، چه مؤمن چه كنند،می

برد كه در ای میبرداری نیست. آنكه كافر است بهرهرفتار این بهرهگ آخرت
 .4برداری استآخرت گرفتار این بهره

: فرمایـدبیـان می اینگونه هم را مكّه سرزمین به ثمرات ریزش یهنحو
 از كه دادیم قرار طوری را زرعذی غیر سرزمین 5﴾﴿
 6.باشد نداشته خودش گرچه ،آورندمی آنجاثمرات را به  عالم یههم
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 كافران اضطرار
 . ﴾﴿فرمود: 

اضطرار آن ضرر حتمی است، یک وقت است انسان در برابر ضرر قرار 
ناچار و گیرد تواند دفاع كند، یک وقتی در برابر ضرر قرار میمی و گیردمی

شود. اگر در برابر ضرر قرار گرفت و ناچار شد كه تن به این است كه تسلیم 
یعنی باید این ضرر را تحمل كند.  ؛گویند: مضطر استضرر بدهد، می

ند: فرمود: نتیجه تبهكاری آنها این است كه باید ضرر قیامت را تحمل كن
 به اضطرار این ؛ 2﴾﴿: فرمود اینكه ،﴾﴿
 ؛ زیراروندمی آتش سویبه كشانكشان ؛3﴾﴿. است نار

 اختیاری عملشان. نیست یدیگر چیز ،ضرر تحمل جز كارشان یهنتیج
 4.است اضطراری شدنشانعذاب ولی ،است

 كافران بدصیرورت 

 دیتحول و صیرورت ب اینها كه بود خواهد معنا این به ﴾﴿
پوسد شدن. مثل اینكه میوه می :یعنی مصیر ؛است بد شدنشان یعنی دارند،

 .شوندهم بد می كافرانشود، یا انسان در اثر بدخوری و پرخوری مریض می
؛   »فرماید: می حضرت امیر

یعنی باطنشان  .«صورت صورت آدمی است، امّا قلب قلب حیوان است
 6كند.درنده است و این باطن هم در قیامت ظهور می
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 هاپرسش

  در چیست؟ زرعتفاوت زمین لم یزرع و غیر ذی. 1

﴿. دو نعمت ذكر شـده در آیـه2

 كدامند؟ ﴾

مهـم ﴾﴿. بر اساس مفاد آیه 3

 ترین نعمت الهی چیست؟ 

﴿. با توجه به آیه 4

تقیید ذكر شده در كالم  ﴾

 مفید چه معنایی است؟حضرت ابراهیم

 باشد؟ . كدام آیات قرآن درباره امنیت مكه می5

دلیل احترام مكه چیست؟  ﴾﴿تفسیر آیه به . با توجه 6
 توضیح دهید.

 توان حرمت مكه را رعایت نكرد؟. در چه صورتی می7

منظـور از اهـل در كـالم  . با توجه به آیه 8
  چه كسانی هستند؟ حضرت ابراهیم

 عامل امنیت مكه از نظر قرآن كریم چیست؟. 9

 



 



 

 

 :سوم گفتار 
 از سوره بقره 126ادامه تفسیر آهی 

 1﴾َو َب  َكَ َه فَأَِبتِِِعِر قَِلت ا َِّ  َ ْطَ هُِّ  إِِ ََنَمِْا ْبن اِِّ َو لِْئَس ْْبَ ِصيِ ﴿

 منقطع بودن نعمت كافران

 فرمود مستجاب را ی حضرت ابراهیمدعا مؤمنین یهدربار خدای متعال
همان كسانی  اینها و كرد متصل آخرت نعمت به را اینها دنیایی نعمت و

 ولی ﴾﴿گویند: هستند كه می
 دنیا نعمت است؛ متصل آخرت عذاب به اینها نعمت: فرمود انرفكا یهدربار
﴿ كه هستند گروهی همان اینها. نیست متّصل آخرت نعمت به

 منطق و حرف یعنی 3﴾
﴿ :گویندنمی بده؛ دنیا ما به خدایا كه است این گروهی

﴿: فرمایدمی لذا. خواهندمیرا  دنیافقط  خواهند،نمی حالل ﴾

﴿ امّا ﴾

 خواهند،می را دنیا حسناتِ  خواهند،نمی را دنیایی هر آنها ﴾
 5.كنندمی مسئلت ،حالل دنیای و حسن دنیای
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 های دنیویمندی كافران از نعمتسرّ بهره

﴿اصلِ دنیا نسبت به آخرت اندک است: 

 یارزش وند سبحانخدانزد  دنیا متاع شود معلوم اینكه برای و 1﴾

﴿: فرمایدمی چنیناین زخرف یهندارد، در سور

 را آنها باشند سرگرم كافران اینكه برای ؛2﴾

ضعیف ایمان دارای كه كسانی ترسیممی ولی دهیم؛می فراوان هایتنعم

كردیم كه قدر كافران را متنعم میكفر بورزند. اگر این خوف نبود ما آن اند،

 بیم آن فقط 3؛﴾﴿ .یاد خدا نباشندهرگز به

 اشمالی وضع ،است كافر كه هر پس: گویندو ب شوند؛ كافر مردم كه است

 مقدار همان به ،بالست انسان برای مال دانندنمی در حالی كه. است خوب

. در بعضی از آیات قرآن كریم است كافی ،باشد محفوظ انسان آبروی كه

 بهما  اگرنكنند كه  گمانفرماید: بلكه به كل مؤمنین می و به پیغمبر

یم. گاهی هم به اهداد آنهاخیرات فراوانی به  دادیم، فراوان مال و اوالد اینها

تو را به اعجاب در دارایی كافران كند كه مبادا خطاب می رسول خدا

﴿بیاورد: 

﴾.4  
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 سر به مكّه در كه كسانی كلّ یهرا دربار بنابراین دعای ابراهیم
 فرمود بیان هم لقمان یهو این اصل كلی را در سور. كرد مستجاب برندمی
﴿: فرمود. ندارد مكه كفّار به اختصاصی كه

﴾.1 

 معمار و دستیار در بنای كعبه

 دو این چون 2﴾﴿فرمود:
 یهمنزل به دیگری بود، بنّا و معمار یهمنزل به یكی نكردند؛ كار یكسان نفر

 است. یاردست یهمنزل به اسماعیل و بود بانی ابراهیم یعنی دستیار؛
» نفرمود ذكر كرد. را اسماعیل نام شد تماملذا بعد از اینكه جمله اولی 

 اسم بعد كرد تمام را اولی جمله بلكه «
است و  ابراهیم كعبه دهد كه بنیانگذاراین نشان می .برد را اسماعیل
دستیار است و اگر در بعضی از موارد خطاب تثنیه است مثل اسماعیل

﴿: كردیم امر تعهد عنوان به اسماعیل و ابراهیم به ما كه قبلی هآی

 این در دو هر كه نیست یكسان این ،3﴾
ند، به شهادت اینكه در بعضی از آیات باش یكسان و سهیم سپردن تعهد

﴿فرماید: دیگر می

 مقصود شودمی معلوم گفتیم، ابراهیم به ما فرمایدمی كه آنجا 4﴾
یاو میار دست عنوان به اسماعیل و است ابراهیم اوّلی و مستقیم
 5.باشد

                                                           
 . 24لقمان،  .1
 .55. توبه، 2
 .125بقره،  .3
 .26.حج،  4
 .6. کتابخانه تبیان، ص 5



              36   

 حسن فعلی و فاعلی اركان پذیرش عمل

 شد؛ ساخته دعا این با و شد شروع دعا این با بنا این یعنی 1
 !ما قبول كن از گفتند ساختند را خانه وقتی اینكه نه

كند كه فی نفسه حق و خیر باشد و از عملی را قبول می ،خدای سبحان
عاملی نشأت بگیرد كه آن عامل اهل تقوا باشد. اگر عمل فی نفسه خیر 
نباشد، جا برای قبول نیست. اگر عمل خیر باشد؛ ولی عامل خیّر و معتقد 

﴿كند. لذا فرمود: نباشد، باز هم خدای سبحان عمل را قبول نمی

 آدم فرزندان جریان ذیل در مائده یهمبارك یهسور در.  2﴾
﴿ :است كرده یاد را كلی اصل این

 عمل مثلِ نیست؛ مقبول قین  یبه ،بود تقوابی عمل آن خود اگر ؛3﴾
 4تقواست.بی عمل آن خود كه ریایی

 های كعبه بر خلوص نابپایه

مزد طلب  آندهد در برابر كسی كه كار واجب متوجه خود را انجام می
 ؛تا عمل او پذیرفته شود كند اخالص منتها باید از خداوند طلبكند. نمی
  » یا 5«» بگوید نماز هنگام انسان اینكه مثل

ساختن كعبه برای ابراهیم و اسماعیل مثل نماز خواندن هر انسان  ،«
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است، بر آنها واجب بود كه این بنا را بسازند. یک وقت است انسان یک 
كند؛ این مسبوق به ملكیت است. این را وقف می آنسازد بعد ای میخانه
 ،ها یا حبس استلک است. این وقفمِ کّبیت عتیق نیست. این فَ ،بیت

نظیر وقف به مسجد.  ،یا تحریر ملک و فک ملک است ؛نظیر وقف رقبات
بینید بزرگان برای اینكه می .بین وقف رقبات و وقف مسجد فرق است لذا

برای  ،كنندكنند، ولی برای مسجد متولّی معین نمیرقبات متولّی معین می
این است كه مسجد ملک كسی نیست تا متولّی داشته باشد. حساب 

حساب فکّ ملک است و نظیر تحریر رقبه است و حساب رقبات  ،مسجد
وقف، البته حبس است. ملكیّت باقی است. لذا عند الضروره قابل فروش 

 است و امثال ذلک. 

 هم ،1﴾﴿هم اصل كلّی را مشخص كرد كه 
: فرمود داد، نسبت خودش به را اآنه كار و هستند تقوا اهل اینها: فرمود بیان
 2.آن مانند و كنید تطهیر مرا بیت و است من بیت این

نظیـر والیـت، والیـت  ؛عدالت شرط قبـول نیسـت هم مانندچون تقوا 
شرط قبول است، ولی تقوا و عدالت شرط قبول نیست، یعنی تقوایِ عامل و 

شرط قبول عمـل  ،عدالتِ عامل شرط قبول عمل نیست، البته تقوای عمل
« لغیـر اهلل»كـه  باشـد و عملـی پذیرد كـه هللاست؛ چون خدا عملی را می

هـا آنهـا را ، خدای سبحان به شركای خود ]یعنی كسـانی كـه انسـاناست
 .پذیردهرگز نمیو كند شریک خدا قرار دادند[ واگذار می

 اسماعیل حضرت با كه دارد ابراهیم حضرت خود یهامّا اینكه دربار
 عمل هم اینكه برای  3: كردند عرض

 4.دهدمی انجام را كار این هلل و دارد فاعلی حسن عامل هم است، هلل

                                                           
 .27مائده،  .1
 . 9کتابخانه دیجیتالی تبیان، ص . 2
 .127بقره،  .3
 . 9ص  دیجیتالی تبیان،کتابخانه . 4
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 برای خـدا را یكار كسی اگر داد، وعده ایعده یهخدای سبحان دربار
 بعضی در كه است ممكن. كنیممی قبول وجه بهترین به او از ما ،داد انجام

 بـه كـار كـل در ما ولی باشد، نداشته عنایت و قلب حضور ،عمل زوایای از
 محض خلوص كه ابراهیم حضرت یهپذیریم، ولی درباروجه می احسن
 ترینخالص ؛ 1﴾﴿: كرد عرض اینكه بود،
 2كند.می مسئلت را قبول ترینبرجسته و قبول

 معلم دعا و نیایش حضرت ابراهیم 

﴿كنند: عرض می و اسماعیل اما در اینجا ابراهیم

 در ابـراهیم .خـدایا! ایـن را از مـا قبـول كـن ﴾
دعای مرا  ،كنددرخواست میخدای سبحان  از. بعد دارد اصرار دعا، پذیرش

یعنـی  ؛خواهـدمستجاب كن! استجابت دعـا را هـم از خـدای سـبحان می
دعای خداوند حتما  باید طلبكار شود كه  ،چون دعا كردچنین نیست كه این
 3.درا مستجاب كن وا

 را دعاها از بعضی وقتی ابراهیم یهمبارك یهدر همان سور
﴿ :فرمایدمی شمارد،می

بنابراین دعای حضرت این است كه خدایا تو قبول بكن! اگر این  .4﴾
تواند قبله مسلمین تواند مركز عبادت باشد، میكعبه را قبول كردی، این می

باشد و مطاف مسلمین و حجا  و معتكفین باشد و اگر نپذیرفتی این مزایا 
 5.بر او بار نیست
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 اسماعيل و ابراهيم حضرت دعاي در ﴾تقبّل﴿سرّ حذف متعلّق 

گوید: خدایا! این كار را داند، میگاهی انسان یک كار را قابل عرضه می
بیند كه در حضور موال قدر خود را ناچیز میگاهی آناما از ما قبول كن! 

بیند كه اسم آن كار را ببرد، فقط اصل قبول را مطرح خود را شایسته نمی
خدایا این بنا را از ما قبول كن، مفعول محذوف  :كند، لذا عرض نكردندمی

ذكر  آن راكوچک شمردند، عمل خود را است. چه چیز را قبول كن؟ از بس 
نه اینكه بگویند حاال ما كارگری كردیم، خدایا! این بنا را در این . ندردنك

طور نیست. حذف مفعول در سرزمین ساختیم، این بنا را از ما قبول كن! این
﴿بینند: خود را نمی ای اخالص داعی است كه عملاینجا بر

﴾.1 ﴿

﴾.2 
 رایبهترین فرصت برای دعا همان وقتی است كه انسان بدیگر آنكه 
فرصت حسنه بهترین بهره را از این  . ابراهیمموفق است انجام كاری

مبتال نشود. نوح با اینكه نه قرن و  خواهد به سرنوشت نوح، میبردمی
فرزند به مع ذلک در اثر گرفتار شدن  ،نیم رنج نبوّت را تحمل كرده است

 برای ابراهیم : منقرض شد خاندانش ناصالح
 سبحان خدای از حساس موقع هر در نشود مبتال سرنوشت این به اینكه
﴿: كندمی طلب صالح یهذری

این بهترین دعاهاست  4﴾
فرزندی مثل فرزند  كند. اگر نوحاش میكه برای خود و ذریه

 5.گیر بوداالن عالم ،داشت ابراهیم

                                                           
 .127. بقره، 1
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 .46.هود،  3
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 درخواست مقام تسلیم

. است تامّ إنقیاد معنای به اسالم ؛﴾﴿در عبارت 

یعنی به مقام  ؛ما را مسلم قرار بده: كنندمی عرض سبحان خدای به لذا

﴿: گویدمی پدر كه است آن اسالم ایننتیجه  1.تسلیم برسان

 تو هرچه .3: گویدمی پسر ،2﴾

. یمهست سلمت ما بخواهی
4  

 هاپرسش

 چیست؟ توضیح دهید. های دنیویمندی كافران از نعمتسرّ بهره. 1

مفید چه امری  ﴾ ﴿. آیه 2
  است؟

 چیست؟. شروط پذیرش عمل توسط خدای سبحان 3

 . عتیق بودن كعبه به چه معناست؟ 4

﴿. با توجه به آیه 5

 اسماعیل و ابراهیم حضرت دعای در ﴾ ﴿سرّ حذف متعلّق  ﴾
 چیست؟ 

 . با توجه به آیه 6
 اضطرار و مصیر به چه معناست؟

                                                           
 . 11. همان، ص 1
 .102 صافات، .2
 .102صافات،  .3
  . 128. بقره، 4



 

 

 

 :چهارم  گفتار 

 از سوره بقره 128و  712 اتآی

َو ِإْذ يَاْهَفِع ِإلْاهَِْمتِ  ْْبَ َوَِْنَب ِبَ  ْْبَيْتِث َو ِإَِّْاَِنتِ  َِّلا َنا تَاَ ي ْ  ِبن اا ِإَّ اَ  ﴿
َِّلا َنا َو ْْجَعْلَنا ِبْسِلَ ْ ِ َبَ  َو ِب  ِذِِِّي ِتَنا  ِب َّا ِبْساِلَ َّا  ٭ َََّْث ْبس ِ تِع ْْبَعِلتِ  

 1.﴾ََنَلْتَنا ِإَّ َ   َََّْث ْبت و ِْا ْبه ِحت ِ  َبَ  َو  ََِِّْ َبَناِسَكَنا َو ِتبْ 

و )نيز به ياد آوريد( هنگاامى را كاه اباراهيم و اساماعيل، ﴿: ترجمه
پروردگاارا! از ماا »گفتند:( بردند، )و مىهاى خانه )كعبه( را باال مىپايه

پروردگارا! ما را تسليم فرمان خود قارار * بپذير، كه تو شنوا و دانايى! 
و از دودمان ما، امتى كه تسليم فرمانت باشند، به وجود آور! و طرز ده! 

پاذير و عبادتمان را به ما نشاان ده و توباه ماا را بپاذير، كاه تاو توباه
 ﴾مهربانى

 اسماعیل و ابراهیم عمل پذیرش یهنشان

ملک خود معرفی كرد، را  ساختندابراهیم و اسماعیل  كه را ایخانهخدا 
 این. اهلل بیت و ﴾﴿فرمود: كه این نشانه پذیرش عمل آنهاست. 

 ساختید كه ایخانه :فرمود اسماعیل و ابراهیم به. است قبول یهنشان

                                                           
 . 128-126. بقره، 1
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﴿: فرمود اسالم پیغمبر به كه آنچه نظیر است؛ من مال

در حقیقت من ساختم. این كار، كار  نساختی، تو ؛﴾ 
 بر هم دینی آثار آنگاه. است من یهشما نیست، خانه، خانه شما نیست، خان

 قبول را آن پس است، نازائر مطاف و مسلمین یهقبل كه كرد، مترتّب آن
 .2﴾﴿: كرد

 درخواست مقام تسلیم
 خودت منقاد را ما! پروردگارا ؛﴾﴿عرض كردند: 

 در كه حالی در كند،می عرض پیری، سن درابراهیم را این! بده قرار
 هایمسلمان از آمده، انعام یهسور در كه طوریآن عمرش، اوائل همان
﴿از اینكه آن محاجّه را انجام داد و فرمود:  بعد یعنی ؛بود واقعی

﴿ :گفت چنین این 79 یهآی انعام یهسور در گاهآن 4﴾

 آغاز در این ﴾
﴿: گویدمی امر آغاز در كهابراهیم پس است، امر

 ایمان و بود واقعی مؤمنان جزء بلكه شد، مسلم تنها نه ﴾
 ،سبحان خدای از عمر پایان در آنگاه ،﴾ ﴿: آورد واقعی
 5كن! مسلمان را ما! خدایا: كندمی عرض كند،می مسئلت اسالم

را فراهم مقام تسلیم رسیدن به  یهزمین ،این دعاها از این داعیان

 نه بده؛ قرار مسلم را ما پروردگارا ؛﴾﴿ كند:می

 .بده قرار مسلمان
                                                           

 .17. انفال، 1
 .553، ص 6. تفسیر تسنی ، ج 2
 .128بقره،  .3
 .76.انعام، 4
 .65، ص 7. تفسیر تسنی ، ج5
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 گرنه و است تامّ إنقیاد معنای به اسالم این ؛﴾﴿

از این بـه  از این رو ؛مقام امامت رسیدند ، هم بهمؤمن بودندو مسلمان هم 

ما را مسلم قرار بده یعنی به مقام : كنندبعد كه به خدای سبحان عرض می

 . برسان یمتسل

﴿: گویدمی پدر كه است آن اشنتیجه اسالم این

 و اسالم یامعن این ؛ 2﴾﴿: گویدمی پسر ،1﴾
اسالم طلب  رسیدن به امامت و...،. اینكه بعد از ساختن كعبه و است إنقیاد
﴿یعنی آن مقام سلم محض خواستن:  ؛كنندمی

دانیم اسالم دارای مراتبی است. حضرت ابراهیم چنانچه می .﴾
 خلیل كدام مرتبه از اسالم را درخواست دارند؟ 

 اسالم يهترين مرتبنازل (الف

ترین حكم هـم ترین اثر را دارد و آسانیک نحو اسالمی است كه ساده
است و آن اظهار شهادتین است كه باعث حفظ خون، میراث، تجویزِ نكـاح 

. این همان معنای اسالم صوری و ظاهری است كه هر مسـلمانی ... استو
 اعراب یهسبحان دربار اش هم همین است. این را خدایدارد و آثار فقهی

﴿: 14 یهآی حجرات یهسور در :ودفرم

نگویید ما مـؤمنیم، بگوییـد:  شما: ﴾
مسلمانیم. همین اظهار شهادتین كه آثار فقهی دارد اسـالم اسـت و هنـوز 

 یهترین درجـضعیفدر قلب شما اعراب بدوی وارد نشده است، این  ایمان
 4.است اسالم

                                                           
 .102صافات،  .1
 .102صافات،  .2
 .128بقره،  . 3
 .67. همان، ص 4



              44   

 ي خاص، اسالم بعد از ايماندرجه (ب

را  ی اولاین معنا اسماعیلحضرت ابراهیم و تردید حضرت بی

اند و سالیان برای اینكه خودشان معلّم این مقام بوده ،مسئلت نكردند

زندگی كرد، پس كدام اسالم و باالتر از آن متمادی حضرت با این مقام 

و  كنندها آن را مسئلت میاست كه اینها در آخر عمر با همه این نیایش

 معلوم این ﴾﴿: گویندمی

﴿: كردند عرض اینكه است، خاص اسالم یک شودمی

 ایگوشه. است خاص اسالم كه دهدمی نشان هم ﴾﴿ یهكلم این ﴾

 آن[ و] كرد مشخص صافات یهسبحان در سور خدای را اسالم آن از

 اسماعیل ذبح جریان وقتی صافات یهسور در است؛ محض انقیاد از عبارت

﴿: كندمی عرض اسماعیل و دهدمی پیشنهاد اسماعیل به كندمی ذكر را

﴿: فرمایدمی ،1﴾

 شدند، مسلم وقتی دو هر یعنی 2﴾

 كند، قربانی كه شد حاضر این شود، قربانی كه شد حاضر او شدند، منقاد

 وظیفه به تو: گفتیم كند، ذبح خواست كه همین خواباند جبین به را پسر پدر

؛ این «انقیاد»شود م است، این میاسال هاینشانه از یكی این. كردی عمل

همان مقام تسلیم است، این همان انقیاد صرف است كه از خداوند سبحان 

 3.كنندمسئلت می

و اوّل مسلمان، بعـد مـؤمن ، انساناین همان اسالم بعد از ایمان است، 

است، « سلم و انقطاع»همان  ،شود. اسالم بعد از ایمانمسلم می در نهایت

 .این همان مطیع محض بودن است

                                                           
 .102. صافات،  1
 .103. صافات،  2
 .72، ص 7تسنی ، ج . تفسیر 3
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از خدای سبحان مسئلت  اسالم بعد از ایمان را ابراهیم و اسماعیل

 آنهاان به اسالم و ایمان بعد از اسالم یعنی بعد از اینكه خدای سبح ؛كردند

فرماید: مؤمن حقیقی بودند، آنگاه میو صحّه گذاشت، فرمود: اینها مسلمان 

شود این اسالم همان اسالمِ بعد از ایمان را از ما مسئلت كردند. معلوم می

 شود.و صاحب آن به سلم محض تبدیل می 1.انقطاع كامل است

 اسالم محض یعنی قلب سلیم

﴿ شدند، محض سلم دو هر تیوق

)قلب سلیم یعنی قلب مسلم یعنی  است، سلیم قلب همان این ،2﴾

قلب سلیم این است كه در او جز یاد حق چیز دیگر  خصیصه قلب منقاد(

 .نیست

از خدا مسئلت  كه ابراهیم و اسماعیل اسالمی ،در حقیقت
قلب سلیم یعنی قلبی كه به مقام تسلیم  ؛همان قلب سلیم است ،كردندمی

 .برسد و چیزی جز خواست خدا در آن نباشد

ترین مقام خواهد غیر از مقام توكل و رضاست؛ این عالی ،مقام تسلیم
بود. لذا اینها مقام اسالم را و اسالم محض را مسئلت كردند، عرض كردند: 

 سایر مثل هم ما یعنی «لک منقادین» یعنی ﴾﴿
 نیست جهان در چیزی. ندمسلمان موجودات یههم چون باشیم، موجودات

 انسان. 3﴾﴿: نباشد منقاد و مسلم كه
فرماید: مثل می متعالوند خدا كند، از این رومیتمرّد  گاهی از فرمان خدا

فرماید: تر است، گاهی میفرماید: از حیوان پستحیوان است، گاهی می

                                                           
 . 67 -66،  ص 7. همان، ج 1
 .104-103صافات،  .2
 .83.آل عمران، 3
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تر است یعنی از جماد هم پست ؛تر استاز سنگ پست ومثل سنگ است، 
باقی  بداندیش انسان برای چیزی دیگر ﴾﴿كه 
فرمود: از داشتیم خدا می؟ اگر میتیستر از سنگ و جماد چ. پستماندنمی

 تر است. آن هم پست

انسان اگر بخواهد به جایی برسد كه منقاد صرف باشد، همین روش 

﴿ :را باید طی كند تا به آنجا برسد كه بگویدابراهیمی

 واست ودن ب محض سلم همان این لک، منقطعَینِ یعنی2﴾

 .مالزم با مقام انقطاع است وباشد می قلب سلیم ،یممالزم با مقام تسل

﴿ فرماید:و می پذیردمی رااسالم او  ،آنگاه خدای سبحان

 این ،الیشغله شیء عن اهلل سبحانه و تعالی كه قلبی یعنی ﴾

 4.﴾﴿: كردند مسئلت را معنا

 م برای فرزندانیدرخواست مقام تسل

برای خودشان  را كه حضرت ابراهیم [مقام تسلیم] همین معنا
﴿شان هم مسئلت كردند: مسئلت كردند، برای ذریّه

ذراری  همه چون. رسیدندنمی مقام این به ذراری همهپیداست كه  ؛﴾
 ،﴾﴿رسیدند، نگفت كه ذراری ما را، عرض كرد: به این مقام نمی

 برای كه امامت مسئله جریان در ﴾﴿: كرد عرض كه آنچه نظیر
 طورهمین هم اینجا. شد اجابت برخی یهدربار یا شد، مسئلت هابعضی
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م اسالم و انقطاع مقا به را ما ذراری از بعضی! خدایا: كرد عرض. است
 1!كامل برسان

  مقام تسلیم ههای دیگر بانسانمكان نیل ا

به  می توانند ای همعده در بین امّت اسالمی و فرزندان ابراهیم

اند: كمال االنقطاع برسند، این دعای مناجات شعبانیه را كه به ما گفته

 مخصوص ائمه 2شود این كمال االنقطاعهمیشه بخوانید. معلوم می

 ید. آنها درجات باالترنبرس آن د بهنتوانمی های دیگر همانسان ،نیست

 .دارند

﴿ انقطاع كامل هم وجود دارد. در آیه «اسالم»شاهد لفظی بر مراد از 

 اسـالم، از منظـور كه دهدمی نشان ﴾﴿ این ﴾
﴿: است كامل انقطاع همان

 روشـن بحـث خـالل در كـه هست هم دیگری شواهد ﴾
  3.منظور از این اسالم، اسالم بعد از ایمان است كه شودمی

 درخواست ارائه عینی مناسک

 ،است 4﴾﴿ یهزمین ﴾﴿درخواست  این
 .كنیم هچ بفهمان ما به خدایا كه نیست این سخن نیست، «» از سخن

ظاهر  ، جبرئیلبینید در جریان مناسک حج حضرت ابراهیماینكه می
جبرئیل ظهور  ،شد؛ آنجا سنگ زد، قربانی كرد، سعی كرد، قدم به قدم

 ،ارائه .داد؛ این ارائه مناسک استداد. او انجام میراه نشان می و كردمی
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یک حاجی  نشان بده،یعنی خدایا این مناسک را به ما  ؛غیر از تعلیم است
 1انجام دهیم. هم ما انجام دهد تابرای ما بفرست كه این كار را 

 بهـره باید كه كسی اول ساختیم را كعبه این كه حاال خدایا: كرد عرض

 ،ساجد باشـیم وراكع  ،عاكف ،ا باید عبادت بكنیم. ما باید طائفم خود ببرد

 2نشان بده چه كنیم؟
 غیر از تعلیم است. یعنی خدایا این مناسک را به ما بفهمان مناسک ارائه 

روایاتی است كه فرشتگان  ،در ذیل این آیات. كه ما انجام بدهیم
 .كرده میمشاهد نزدیک از ابراهیم و كردندمی عمل را مناسک یهنحو
 ﴿:فرمود حج یههمان عبادت است كه در سور« کنسَمَ»

 روح گرچه. دهیممی قرار خاصی عبادت یک قومی هر برای یعنی ؛﴾
های عبادت اما خصوصیت ؛مه یكی استه در است اسالم همان كه عبادت

﴿ كند، فرمود:فرق می

 از بزرگوار دو این كه را هاییعبادت و مناسک این و 4﴾
 . از این روتعلیم باب از نه بود، ارائه باب از كردند،می مسئلت سبحان خدای
﴿: كردند عرض بلكه ،«را یادمان بده احكام خدایا» نكردند عرض

 و مشعر جریان ابراهیم! كنیم عبادت چگونه ما كه بده نشان ؛ ﴾
 و مشاهده با را همه و همه مروه، و صفا بین سعی و منی و عرفات

عبادت آن یعنی ؛﴾﴿پس  .دادانجام می ،جبرئیل راهنمایی
 خدای كه است این. بدهیم انجام و ببینیم ما كه بده نشان ما به را ها

ها ارائه آنبه  را مواقف و مناسک این هایعبادت و كارها یههمسبحان 
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﴿. اینها هم دیدند و امتثال كردند:ددا

 و ﴾﴿: كرد عرض هم حج مناسک جریان در. 1﴾
 2.داد نشان آنها به را مناسک هم سبحان خدای

عبادت ؛﴾﴿ :كندمی عرض هم مناسک رؤیت یهدر مسئل
انسان روش عبادی را  وقتی! بده نشان ما به را ما عبادی روش و ها
ای معلم یا الگوی او بود، حتما  ابراهیم كند. اگر فرشتهبیند تخلّف نمیمی

دهد. و این را كند و انجام میمناسک را امتثال می ،با همان روش خلیل
﴿ 3:اش درخواست كردهم برای خود، هم برای ذرّیه

﴾. 

 ملكوت مشاهده فيض و ابراهيمـ  

خدای  شد؛ چه اینكهبا شهود حل می بسیاری از كارهای ابراهیم
﴿ :فرمایداش میسبحان درباره

 ارائه با را او سبحان خدای ،امر اوایل در ،5﴾
﴿ این. دادیم یادبه او  را فكری مسائل ما نفرمود و پروراند ملكوت

یعنی ما دائما   ؛است استمرار یهنشان ،كردن مضارع فعل به تعبیر ﴾
گاه خدای  دهیم. آنباطن عالم را نشان ابراهیم می ،لحظه به لحظه

دادیم.  حجّت ما به او ؛6﴾﴿فرماید: سبحان می
 خدای كه است ملكوت یهاین یک طرز تفكر ذهنی نیست، بلكه با مشاهد

 نقل را جریان این اینكه از قبل. رساندجایگاه  این به را ابراهیم سبحان
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﴿: فرمود ،سپس ﴾﴿: فرمایدمی كند

 عالم ملكوت یهمشاهد با ابراهیم كارهای از بسیاری لذا ،﴾
  1.شودمی تنظیم عالم باطن یعنی

  خواست توبهدر

 فرزندنشـان از خداونـد توبـه اسـت.درخواست دیگر حضرت ابـراهیم و 
 رجـوع یعنـی توبه این ؛﴾﴿ :عرض كردند

 .موال سوی به عبد رجوع نه عبد، بر موال

 سبحان خداي يهتوب و عبد يهـ توب

 یهتوب یاست: یك دو گونه توبه كه هگفته شد هم توبه هایبحث در
 یعنی توبه چون عبد؛ بر موالست یهتوب هم یكی ،عبد است به سوی موال

 یعنی ؛است تّواب ،سبحان خدای و موال سوی به كندمی توبه انسان رجوع،
 كه عبد توبه این. پذیردمی را عبد رجوع وشود می منعطف عبد بر لطفش
 مقرون باید است توّاب كه خدایی یهتوب با است المولی الی العبد من رجوع
 اشتباهی و اشكال هم اگر یعنیاست؛  2﴾﴿ خدا. باشد
 برگردد، عبد كه همین ،كندمی قبول سبحان خدای باشد، عبد رجوع در هم
 قبول رجوعش مقدار از بیش بلكه عبد، رجوع مقدار به نه كندمی قبول خدا
 3.كندمی

 عبد يهپذيرش توبـ تسامح خداي سبحان در 

یقبل التوبه، فرمود: نفرمود:  سبحان خداونداین است كه  مسألهبیان 
 به و تجاوز یهنشان «عن» این ،«عباده من» نه ،﴾﴿

 رجوع انسان كه همین یعنی ؛است آمیخته عفو با توبه این. است عفو معنی
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چرا درست رجوع نكردی؟ چرا با شائبه  گویدنمی دیگر پذیرد،می خدا كرد،
چنین نیست كه خدا به مقدار رجوع كند. اینقبول می تسامحآمدی؟ با 

 چنین این نبود، ﴾﴿قبول كند. اگر این بود: 
 هم خدا لطف برود، سبحان خدای سوی به قدم یک انسان اگر كه نیست
، «»یا «»بیاید، نفرمود  نزدیک قدم یک
 إشراب قبول، در را عفو معنای این كه﴾﴿فرمود: بلكه 
 توبه او كه اندازه هر اینكه نه پذیریم،می توبه صفح و عفو با ما یعنی ؛كرده
 من كه دارد رجوعی یک انسان پسكنیم. بول میق را اندازه همان ما كرده
هم خدای سبحان دارد كه من المولی  رجوعی یک و است،المولی  الی العبد

 2.است عن العبدا یعلی العبد

 خداوند يهتوب دو ميان در عبد يهـ توب

 قبلی یهای كه انسان به طرف خدای سبحان دارد، به توبامّا هر توبه
 پیدا توبه توفیق انسان نكند، توبه انسان بر خدا تا ،مسبوق است خدا
انسان به سوی خدا نعمت است، این نعمت را در  بازگشت چون كند،نمی

 نیست ممكن هرگز. 3﴾﴿سوره نحل فرمود: 
 بازگشت این و رجوع این. كرد قبول خدا كردم، توبه من: بگوید كسی
 توبه باید سبحان خدای اول پس. است «اهلل من» نعمت چون است، نعمت
بیدار  تالطف خدا شامل حال بنده شود  باید یعنی ،بنده از و بنده بر كند
ای را بیدار كرد، آنگاه به سوی خدا بیدهخوا یهاگر لطف خدا بند .شود

  4كند.كند، دوباره خدای سبحان قبول میحركت می
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 ییابتدا توفیق از مندیبهره یهالزم

 ی است و رجوع خداست، لطف خدا بر بندهیولی كه توبه ابتدااتوبه 
كند، چندین بار مهلت ، آن را خدای سبحان نصیب هر كس نمیاست
 اطوار این یهشود. اگر كسی در همدهد، چندین بار لطف خدا شامل میمی
آن به بعد خدا انسان را به حال  از ،گذاشت سر پشت را حق عنایت و لطف

كند. وقتی انسان را به حال خود رها كرد، او مكلّف به توبه خود رها می
چندین بار لطف الهی به سمت او  زیرا ؛ولی موفق به توبه نخواهد بود ؛است

ن لطف را پشت سر ای ﴾﴿او از باب  همتوجه شد
كند. وقتی فیض خدا به ض خود را نسبت به او قطع می، بعد خدا فیهگذاشت

ولی  ،گردد؟ در عین حال كه مأمور به توبه استاو نرسد او از كجا برمی
 2.است ییابتدا یهموفق به توبه نخواهد شد. این توبه، توب

گیرد مسبوق به نعمت پس در هر فرصتی كه انسان از توفیق بهره می
نیست كسی خود را طلبكار بداند حتی تائبین، الهی است، دیگر هیچ ممكن 

؛ خدایا  3. فرماید:میدر صحیفه سجادیه  امام سجاد
ی است، این چنین نیست كه ما كاری كرده باشیم یدهی ابتداهر چه تو می

ی است. اینكه ی؛ همه كارهای تو ابتدا«ک ابتداءكل نعم»و طلبكار باشیم. 
شود: حتما  یک كار خیری ما كردیم كه فالن بال از ما ردّ گفته میاحیانا  

شد؛ این اشتباه است، آن كار خیر هم مسبوق به عنایت الهی است. خدای 
سبحان نسبت به همه دائم الفیض است. اگر كسی چندین بار لطف خدا را 

 كند،از او قطع میاعتنائی كرد، خدا این فیض را سر گذاشت و بیپشت
 باز آنها روی به را آسمان درهای ما ؛﴾﴿ :فرمود
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دعا و توبه چگونه مستجاب  نباشد باز او روی به آسمان در اگر .كنیمنمی
 شود؟می

 نسبت به اولیای الهیتوبه ابتدایی 

 این. دارد ییابتدا یهنسبت به اولیای خود، توب همیشه خدای سبحان
 كه نیست این برای خدا لطف رجوع ندارد؛ گناه به نیازی ییابتدا یهتوب
. این توبه برای كندمی بیدارتر را بیدار بلكه كند، بیدار را ایخوابیده یک

 و را به ما برسان كه ما بیدارتر بشویم یعنی خدایا آن لطفت ؛انبیا هم هست
فرماید: ما بر خدای سبحان می ،این راه را بهتر طی كنیم. در حاالت خطر

پیغمبر توبه كردیم، یعنی لطف ما به پیغمبر برگشت. در جریان بعضی از 
﴿: فرمایدمی چنین اینها جنگ

 بر خدا ؛﴾
 بود مطمئن او كه افكند سایه پیغمبر بر لطفش یعنی ،كرد توبه پیغمبر
كند، ریافت مید سبحان خدای از انسان را فیض كه همین. شد ترمطمئن

 .دارد عنایت و اشراف كه است العبد علیمولی این رجوع 

هتوب. است ثانوی توبه یک ی،یابتدا یهقهرا  توبه دو قسم است: یک توب
 عرضاسماعیل و ابراهیم ندارد، الزم بودن گناه به مسبوق ییابتدا ی

را یعنی خدایا لطفت  ؛مسئلت كردند را ییابتدا یهتوب ﴾﴿: كردند
 فیضت دائما  كه تو ؛﴾﴿:كنبر ما منعطف 

﴿:كن اضافه یا بگستران همچنان ما بر را فیض این است، گسترده

 ما اگر اینكه نه ببارد، ما بر فیضت همچنان ؛﴾
، به پاس احترام تو حاضر قربانی كنیمحاضر شدیم  یا ساختیم را ایكعبه
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 یهچنین نیست، همه از ناحیچیزی طلبكار باشیم. اینانجام دهیم نه شدیم 
 1.دادی انجام را كارها این خودت تو و توست

 اسمای حسنای ذیل آیات، دلیل بر محتوای آیه

 به «» شودمی ذكر آیه آخر در كه اییاین اسماء حسن
 اسمای از اسمی با كه است مطلبی آیه هر در. محتواست آن دلیل یهمنزل

 دو این است، رحیم توّابخدا  چون. شودمی ختم سبحان خدای حسنای
توبه مسئلت كردند و آن معنای بلند را هم برای  سبحان خدای از بزرگوار

 2.ذریّه خود خواستند

 امت اسالمی فرزندان معنوی ابراهیم خلیل

 را خود كه بكوشد و برود شمار به ابراهیم یهانسان ممكن است كه ذری
 شود ابراهیم حضرت دعای مشمول كه بكوشد و بداند حضرت ذریّه
 ما همه سبحان خدای چون بشود؛ نصیبش انقطاع آن و ابراهیم یهذرّی جزء
 ؛3﴾﴿: فرمود آورد، حساب به خلیل ابراهیم فرزندان كه را
. خدای شدنی استرزند و بشویم ذریّه؛ پس این ف بشویم ما حاال ،شد پدر او

 مرادسبحان كه فرمود: او پدر شماست، پسر شدن را ما باید تحصیل كنیم. 
. ﴾﴿فرزند جسمی نیست كه قابل تحصیل نباشد، فرمود: 

﴿: فرمایدمی چنین این حج سوره 78 یهآیدر 

 به منصوب این كه ﴾
 شما رابطههم  این. بگیرید را پدرتان دین ». است اغراء آن

یست. شما اگر مسلمان شدید در بیت او داخل ن دشوار خیلی است، نزدیک
  .شدید، جزء فرزندان او هستید
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! یعنی 1خدایا! هر كه در بیت من داخل شد او را بیامرزنوح عرض كرد: 
هر كه به نبوت من ارتباط پیدا كرد او را بیامرز! خدای سبحان هم به ما 

دهد كه راه نزدیک است. شما پسر او هستید و او پدر شماست، هشدار می
 .شما را به هم مرتبط كرده است ،ایمان

﴿او بگوید: ممكن است كسی مشمول باشد خدای سبحان به 

 كسـی اگر نیست، برقرار ارتباط امّا ،است صوری فرزند اینكه با ﴾

 مسـتجاب دعـایش هـم او و ،ابراهیم فرزند شودمی كرد، برقرار ارتباط

﴿م بده! اسالكه فرزند من هستند  ییآنهابه رض كرد: خدایا! ع .است

 ذریـه كسـی اگـر. اسـت ایمان از بعد اسالم این كه ﴾

ابراهیم برای فرزنـدانش  .دعاست این مشمول ،شد ابراهیم فرزند و ابراهیم

 3.بهترین دعاها را كرده استدر بهترین موقع، 

 هاپرسش

اسـماعیل و ابـراهیمدر بنای كعبه از سوی  عمل پذیرش هنشان. 1
 چیست؟ 

 كدامند؟ اسالم درجات. 2

اسـالمی كـه حضـرت  ﴾ ﴿با توجه به آیه  . 3
 د چیست؟كننمسئلت می ابراهیم و اسماعیل

 قلب سلیم به چه معناست؟. 4
 اسالم بعد ایمان به چه معناست؟. 5
 از آثار اسالم قبل ایمان كدامند؟. 6
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 مقامی است؟سلم محض بودن مالزم با چه . 7
درخواسـت  چرا حضرت ابـراهیم ﴾﴿با توجه به آیه . 8

 ارائه عینی مناسک را دارد؟ 

 چیست؟ «خداوند هتوب دو میان در عبد هتوب»عبارت . 9

 چه كسانی هستند؟ فرزندان معنوی حضرت ابراهیم. 10
 اند؟. اسمای حسنای الهی در ذیل آیات مبین چه امری11
ها ـ غیر اولیای الهی ـ به مقام تسلیم وجود نیل انسان به چه دلیل .12
 دارد؟ 
 . توبه ابتدایی اولیای الهی به چه معناست؟13
ه شاهد لفظی كه بر اسـالم بـ  ﴾﴿. در آیه 14

 ؟داللت دارد، كدام استمعنای انقطاع 
 
 



 

 

 م:گفتار پنج 
 بقرهاز سوره 129آهی 

ْا ِبااااْنِ ْ  يَاْتلِااااْو ََنلَااااْتِ ْ  ا تِااااَ  وَ ﴿ ْْ فااااتِ ْ  َِِّسااااو يِاَعلِِِ ِ ااااِ   َِّل نااااا َو ْلْاَعاااا
 1﴾ْْبِكتاَا َو ْْلِْْكَ ََّ َو يِازَكِِتِ ْ  ِإَّ َ   َََّْث ْْبَعزيِز ْْلَْكت ِ 

پروردگارا! در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگياز، تاا  ﴿: ترجمه
آيات تو را بر آنان بخواند، و آنها را كتاب و حكمت بياموزد، و پااكيزه 

 ﴾(ين كار، قادرىكند زيرا تو توانا و حكيمى )و بر ا

 دعای مستجاب ابراهیم سالت رسول اكرمر

است كه  هم جزء دعای ابراهیم اصل نبوت خاصه رسول خدا

﴿ عرض كرد:

 ابراهیم دعاهای از هم این ،2﴾

 برای را تو آیات كه بفرست پیغمبر ناشخود از فرزندانم برای! خدایا است،

 تزكیه را هاآن كند، آشنا حكمت باو  بدهد، تعلیم را اینها كند، تالوت اینها

: فرمود خدا رسول د. از این روست كهبپروران و كند

؛ خدا مرا به دعای پدرم به شما داد، یعنی در اثر دعای حضرت 3 
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»رسول اهلل شدم:  و به نبوت رسیدم ،ابراهیم من به دنیا آمدم

﴿ ﴾﴿، ابراهیم عرض كرد: خدایا! «

﴿: فرمود هم سبحان خدای ،﴾

  ابراهیم دعای استجابت حقیقت در این ،1﴾

ت و بهترین چیز را از خدای سبحان مسئلت كرد و ساخ را كعبه او. است

است كه دعا  هم به دعای ابراهیم این وجود مبارک پیغمبر است. ،آن

را  مردمكرد: خدایا! پیغمبری بفرست كه برای مردم آیات تو را تالوت كند، 

 .را تزكیه كند آنها و حكمتت آشنا كند اب

 ﴾ربّنا﴿سرّ تكرار

﴿

 انسان وقت یک است؛ توجه جلب برای ﴾ربّنا﴿ تكرار 2﴾

 این! پروردگار دهد؛می انجام «ربّنا» یک با ذیل تا صدر از را دعایی یک

گوید: ربّنا، ربّنا. می ایند در كنار هر جملهبترجیع مثل گاهی! بكن را كارها

اید، توجّه است. مالحظه فرموده وهای مكرّر برای جلب عاطفه «نارب»این 

﴿ ،3﴾﴿چند بار سخن از ربّناست 

﴿: داشت قبال   یا ،﴾

می. كنندمی ذكر را «یا» این حتما  هستند دعا هلا دور از كه آنها 5﴾
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 را خود است، اوائل است دور كه آنجا. ذلک امثال و ربَّنا یا اهلل، یا: گویند

گوید. وقتی احساس قرب و حرف ندا سخن می نادابیند با ندا و میم دور

با حالت  خود را نزدیک دید، فهمید كه خدای سبحان قریب است، و كرد

. ییم آی فالنیگوندا معنا ندارد، اگر در حضور شخصی باشیم نمی ،قرب

دور  اصوال   ندا است، بُعد یهشانگفتن ن ی، این آی فالنیگوییم: فالنمی

 یمیگونمی .افتددر دعاها می «یا»است و اگر انسان نزدیک شد كم كم این 

 1.وامثال ذلک یم: ربّ، ربّنایگوربّاه، یا ربّنا می یم یایگویا اهلل، نمی

 پیامبری از جنس مردم

 خدای. است مردم جنس از پیغمبر كه است آن نشانه ﴾﴿این 
. گویدنمی سخن شكل یک به انبیا سایر با خدا رسول درباره سبحان
﴿ یا 2﴾﴿: فرمایدمی انبیا سایر یهدربار

ه دربار ولی ؛فرستادیم آنها برای را برادرشان ما. ذلک امثال و 3﴾
 من» برخی كه ﴾انفسهم من﴿ یا ﴾منهم﴿دارد كه رسول خدا

﴿ها، ولی همان ترین انساناند؛ یعنی از نفیسقرائت كرده« هِمْسِنْفَأَ

 هم اینجا. نیست بیگانه اینهاست، خود از اینها، خود جان از یعنی ؛﴾
  ﴾﴿: كرد عرض

 اتكای رسالت به عزت و حكمت
 پیغمبری هر است، عامّه سنن جزء اینها كه ،﴾﴿ 
﴿: است طوراین
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 چه! كن رفتار من ذریّه با حكمتت و عزت با! خدایا ؛﴾
با من و ذریّه من رفتار كن! چند اسم از  بودنت رحیم و تّواب با اینكه

كند و ظهور آن أسمای مطرح میأسمای حسنای الهی را ابراهیم
و كند: یكی تواب رحیم مسئلت میاش حسنی را درباره خود و ذراری

صل رسالت و نبوت به عزت و اشود عزیزِ حكیم است. معلوم می دیگری
فرستد و می ست، خدا حكیم است و حكمت و علم و معرفتحكمت متّكی ا

قهرا  آن نبوت و رسالتش هم و پیروز است  ،ناپذیر است چون عزیز و نفوذ
فرماید: این عقل است و اگر كسی از این روش آنگاه می .پیروز خواهد بود

 2﴾ ﴿ :1فاصله گرفت سفیه است

 رسالت نعمت از مندیبهره یهایمان، زمین

   ﴿ :فرمود خویش دعایدر  ابراهیم

 كه كرد عرض اینكه 3.﴾    
 كه بفرست اینها از پیامبری ذریّه، این بین در یا مسلمه امت این در! خدایا
 و كرد مستجاب را دعا این هم سبحان خدای .كند تالوت را تو آیات

دعا كرد، خدای  طوری كه ابراهیم خلیلاما همان  ،پیامبری فرستاد
 گرچه 4.﴾﴿سبحان هم فرمود: 

﴿ روحا   هم پیامبر و است عام روحا  ابراهیم حضرت دعای

انسان یهبرای هدایت هم و است 6﴾﴿ او سخن و ﴾
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 دعای در كه است همان برد،می بهره پیغمبر رسالت از آنكه اما هاست،
 منت آنها بر ما :فرمود سبحان خدای كه است همان و آمده 7ابراهیم
 تو: فرمود اینكه با 1﴾﴿: نهادیم
خدای سبحان،  ؛2﴾ ﴿كه  للعالمین هستی نذیرا 

 را سنگین بارِ  این: فرمود اما فرمود، ارسال هاانسان یههم برایرسولش را 
  3.شندكِمی مؤمنین

 هاي معنويـ اطالق منّت بر نعمت

 ممنون كرد،  را اینها زبانی یعنی نه ﴾﴿منّت آن نعمت ثقیله است؛ 

 خدا را اینها. ستفرساتوان سنگینِ نعمتِ آن 4﴾﴿منظور از 

ها، زمین، انآسم داند،نمی سنگین را مادی نعم داند،می سنگین نعمت

  ننهاد. منّت اما ،كرد خلق را اینها یهدریاها هم

 تقدیم و تأخیر تزكیه و تعلیم بر یكدیگر

ضمن اینكه تالوت آیات و تعلیم  ،كریم های قرآندر بعضی از قسمت
ی برخو در  آوردمیتزكیه را بعد از تعلیم  ،كندكتاب و حكمت را ذكر می

 گاهی سخن از .كندتزكیه را قبل از تعلیم ذكر می ،آیات
 ﴿و گاهی سخن از  است 5﴾    ﴿

 .است 6﴾   
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 زیرا ؛شودمی ذكر تزكیه از قبلاز این رو  ،است تزكیه یهتعلیم مقدم
شود. گاهی گاهی قبل از تعلیم ذكر می .استتزكیه هدف و مقدَّم بر تعلیم 

 تزكیه اینكه برای است؛ 1﴾    ﴿سخن از 
لیم برای آن است كه تع. است كار بر مقدَّم هدف چون است، تعلیم بر مقدّم

 را گروه این فقط كریم قرآن. بشود 2﴾  ﴿
 ردیف در را آنها نیست خشیت اهل یا نیست عالم آنكه داند؛می یمستثن
روارسته حسابی جدا باز غی برای و غیرعالم برای شمارد،می موجودات دیگر
 3كند.نمی

 ی تزكیهو تعلیم مقدمه تعلیم مقدم برتزكیه 

 تزكیه یهتزكیه مقدّم بر تعلیم است و تعلیم مقدّممنظور آن است كه 
 حرام و حالل انسان تا. برسد وارستگی تواند به، نمینداند تا انسان است،
را  و قوای آنتحب و مكروه را نداند، تا روح مس و واجب ،شناسدن را خدا

تواند خودش را تهذیب نشناسد، شهوت و غضب روح را نشناسد، چگونه می
روح به كدام سمت متوجّه بداند ید بد و خوب را بداند هم باید كند؟ هم با

 .شود، تا بتواند خودش را تزكیه كندمی

تزكیه كند، ممكن است خود را تواند انسان تا اینها را نشناسد نمی
تعلیم  ت. از این روطان باشد و خیال كند اهل تقواسعمری تحت والیت شی

های د، راهشناسا نر شدائد انسان تا. است تزكیه یهمقدم ،حكمت و كتاب
تواند اهل تزكیه باشد. ظریف را نداند، تقوا و فجور را نداند، هرگز نمی

خود را نداند و خدای  ولی بد و خوبِ  ،ممكن است كسی بد و خوب را بداند
الخلقه است كه بد و خوب خود را فرماید: نفسی مستویسبحان می
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شود همه چیز برای معلوم می 1،﴾  ﴿ بشناسد، فرمود:
كه در حقیقت  ،این است كه تعلیم كتاب و حكمت .نفس یكسان نیست
 تزكیه و است تزكیه یهمقدم 2﴾﴿جهاد كبیر است: 

شود؛ ذكر می مقدّم تزكیه هدف، آن حرمت به گاهی .است تعلیم بر مقدَّم
 وارستگی یهگاهی بر اساس سیر طبیعی كه تعلیم حكمت و كتاب مقدم

﴿: فرمایدمی گاهی شود،می ذكر او از قبل است نفس

﴿: فرمایدمی گاهی ،3﴾

﴾.4 
 هر اینكه چه ،باشد بعدی تعلیم ساززمینه تواندمی تزكیه از همرتب هر
 زمینه تعلیم همیشه. باشد تزكیه برای ایمقدّمه تواندمی تعلیمی از مرتبه
ههم است؛ تعلیم برای زمینه ،تزكیه موارد از خیلی بلكه ست،نی تزكیه برای
درس از خیلی ،نیست بحث و درس مجالسو در  كتاب در كه هادرس ی

 5﴾﴿: فرمود اگر. شودمی حلّ تقوا با كه هاست
یک علمی است  آن منتها كند،می فراهم را تعلیم یهزمین تزكیه یعنی

 . وجود داردها مافوق علومی كه در مدرسه
از پس یک سلسله از تعلیم، زمینه برای تزكیه است؛ اما یک سلسله 

علم مقدمه  ؛ زیراكندلیم است، منتها خیلی فرق میمبدأ پیدایش تعتزكیه 

شود؛ چون سبب المقدمه از مقدمه جدا می، گاهی این ذیاست برای تزكیه

برای وارستگی یعنی نفس را  ،تامّ نیست. علم مبدأ قابلی برای تزكیه است

قلبش را با علم  یعنی انسان ،ولی تزكیه مبدأ فاعلی علم است ؛كندآماده می
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 مقدمه تقوا این یعنی 1﴾﴿كند: روشن می

 گیرد. كه در ردیف علل فاعلی قرار میبل ،شودمین

بینید شود. اینكه میخیلی از علوم است كه ]برای[ انسان باتقوا حل می
جامع  ]مسجد[ هشد بشان مشكل میبعضی از بزرگان وقتی مسئله برای

خواندند و مسئله علمی گرفتند، دو ركعت نماز میرفتند، وضو میشهر می
 .شد از این راه استشان حلّ میبرای

و بر اساس  است بنابراین اگر تعلیم كتاب و حكمت مقدمه برای تزكیه

شود؛ تزكیه مبدأ فاعلی بودن، گاهی قبل از تزكیه ذكر میهمین مقدمه

تعلیم است و مبدأ فاعلی مقدم است و از این جهت گاهی هم قبل ذكر 

 2.شودمی

 ی علم استتزكیه حاصل شجره

دعای قرآن وقتی  ،كند، با این تفاوتهای ابراهیم را بازگو میبرنامهخدا 
كند تعلیم مقدم بر تزكیه است وقتی اجابت خدا را نقل یابراهیم را نقل م

تزكیه مقدم بر تعلیم است؛ هر جا سخن از اجابت است تزكیه مقدم  كندمی
بر تعلیم است، هر جا سخن از دعای ابراهیم است تعلیم مقدم است. خدا 

شود بعد تعلیم را. فرماید: ما این كار را كردیم، اول تزكیه را یادآور میمی
 ﴿: فرمود كه بقره یهسور 151 یهظیر آین

 یهسور 164 یهآی در ﴾
 ﴿: فرمود هم عمرانآل

﴾. 
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یه بر تزك تقدیم از سخن باز هم جمعه یهمبارك یهچه اینكه در سور
﴿تعلیم است، فرمود: 

﴾1. 
ای مسبوق به تعلیم است؛ اول انسان باید خودِ نفس را هر تزكیه

بشناسد؛ تجرد روح را بشناسد؛ قوای روح را بشناسد؛ فجور و تقوای خار  
 نجات راه 2﴾﴿نه؛ فجور و تقوای خود را بشناسد كه 

 .كندب كار به شروع بعد بداند را تقوا به رسیدن و فجور از
یگر كه دشود، به وسیله تزكیه نصیب انسان می امّا خیلی از چیزها

شود، اگر ها نصیب انسان و با شنیدن و با گفتن علمی نیست كه در كتاب

 یک باشید وارسته شما اگر یعنی 3﴾﴿فرمود: 

 به كنیم،می مرحمت شما به است باطل و حق بین فارق كه علومی سلسله

 علم یهشجر حاصلِ تزكیه این است، تزكیه محصول علم آن ،جهت این

علم است. اگر انسان  اساس چون است، این از بهتر خیلی علم آن است؛

شود تزكیه مقدمه است؛ آدم خوب شدن یک قدری جلوتر رفت معلوم می

ی اینكه ببینیم. آن علم تازه مقدمه است. ما برای چه آدم خوب بشویم؟ برا

 هاست. غیر از این علمی است كه در كتاب
كه تزكیه را قبل از تعلیم كتاب و  بقره یهسور 151 یهآیشاید در 

 این به ناظر ﴾﴿حكمت ذكر كرد بعد فرمود: 
﴿: فرمود. باشد نكته

 چیزهایی یعنی ﴾
 .بكشید زحمت چند هر بگیرید، یاد نبود شما مقدور كه دهدمی یادتان خدا
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گیرید، انبیا آمدند كه فرماید: اینهایی چیزهایی است كه شما یاد میمی
﴿چیزهایی یاد شما بدهند كه شما از توحش بیرون بیایید: 

 آن. بگیرید یاد توانیدنمی شما كه بدهند یادتان چیزهایی ؛1﴾
 آن و است علم طوبای یهشجر حاصل تزكیه است؛ تزكیه محصول علم

 است، مقدم تزكیه گاهی لذا است، تزكیه یهمیو محصول معرفت و شهود
یک رتبه از تزكیه است،  بر مقدم تعلیم از رتبه یک است؛ مقدم تعلیم گاهی

 2.ای از تعلیم است و مانند آنای از تزكیه مقدم بر یک رتبهیک رتبه

 پرسش

﴿ با توجه به آیه. 1

ارتباط دعای  ﴾
  چیست؟ و بعثت پیامبر اسالم حضرت ابراهیم

 . دلیل و سر تكرار ربنا در آیات پشت سر هم چیست؟2
مبین چه « »در آیه   از. 3

 امری است؟
 ر را در قرآن بیان نمایید.تقدیم و تأخیر تعلیم و تزكیه بر یكدیگوجه  .4

 قرآن در چه مواردی تعلیم را بر تزكیه مقدم داشته است؟. 5

 در برخی از آیات چیست؟ بر تعلیم راز تقدیم تزكیه. 6

 آورد؟رسالت را فراهم می نعمت از مندیبهره هزمینچه چیزی . 7
 شود؟قرآنی منت بر چه نوع نعمتی اطالق می .  در آموزه8
 . رسالت پیامبران به چه اموری متكی است؟9

                                                           
 .239بقره،  .1
 . 100، ص 7. تفسیر تسنی ، ج2



 

 

 

 :ششم گفتار

 از سوره بقره129ادامه آهی 

 مبدأ پیدایش امت مسلمه
دستور بنای كعبه داد و كعبه  خدای سبحان بعد از اینكه به ابراهیم
معرفی كرد، آن گاه كارهایی  هارا اولین مركز عمومی برای عبادت انسان

با ساختن این كعبه انجام داد بیان كرد. اگر كسی  كه ابراهیم خلیل
بخواهد مبدأ پیدایش یک امت مسلمه باشد باید هم مراكز دینی آنها را 
تأمین كند، هم رهبر آسمانی برای آنها از خدای سبحان مسئلت كند و هم 

، از خداوند متعال درخواست داشتن قلوب پذیرا و مؤمن را برای آن امت
 از سبحان خدای اگر. مسلمین شود یهو پدر همم ، تا خودش اماكند

 این است كه رایب است، كرده یاد مسلمین پدر عنوان به ابراهیم
؛ هم ه استجانبه و جامع بودریزیِ همهاساس برنامه كارهای آن حضرت بر

، هم راهنمای الهی ه، هم انقیاد را برای امت طلب كردهمركز عبادی ساخت
های آن پیغمبر را از خدای سبحان م برنامهو ه هبرای امت طلب كرد

 1.ه استمسئلت كرد
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 ـ ابراهيم پدر مسلمين

كعبه را بنا  اسماعیلحضرت به اتفاق  حضرت ابراهیموقتی 
 مركز داشتن 1﴾﴿عرض كرد:  .كردمی

 كافی باشند منقاد و مسلم هم كعبه بنیانگذاران خود ،نیست كافی عبادی
امت اسالمی از این مركز اسالمی  ،صحیح یهبهر، است الزم آنچه نیست،
  ﴿: كرد عرض لذا ،است

 داشتن با مگر شد نخواهد منقاد و مسلم خود به خود ذریّه گاهآن 2،﴾
 .كرد مسئلت پیغمبر سبحان خدای از آنها برای ابراهیم. الهی رهبرِ 

 و تزكیه حكمت و كتاب تعلیم و تالوت ،پیغمبر یهبرنامترین مهم

 جهت این از. كرد مسئلت سبحان خدای از هم را پیغمبر هایبرنامه است،

 مصالح یههم كه رئوف پدر یک یعنیشده است؛  مسلمین پدر ابراهیم

با نیایش از خدای  هم و كرد عملی اقدام هم گرفت، نظر در را اشذریّه

اش را اصالح كند، هم سبحان مسئلت كرد. هم خودش كوشید كه ذریّه

 داشتن از او یهكوشید كه یک بنای الهی بسازد و هم كوشید كه ذری

 اند،دخیل الهی امت یک در كه جوانبی یههم. بشود برخوردار پیغمبری

خودش بود با دست خود  حیات به مربوط كه آنچه. داد انجامابراهیم

انجام داد و آنچه كه مربوط به آینده بود با نیایش و دعا از خدای سبحان 

 .مسئلت كرد

ودش نیست كه خدایا كار مرا تنها مربوط به خ پس دعاهای ابراهیم
وقتی كعبه را ساخت اش. كن، بلكه هم برای خودش هم برای ذریّهقبول 

 برای 3﴾﴿گفتند:  به اتفاق اسماعیل
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 كه خواهدمی هم سبحان خدای از و نباشد اآلخرمنقطع كار این اینكه
 بماند شریفش نام دائما  اینكه برای.  1﴾    ﴿

 بدون صدق لسان این. كند مسئلت سبحان خدای از صالحه یهذری باید
 داشتن بدون مسلم یهذرّی داشتن نیست؛ ممكن مسلِم یهیذرّ  داشتن

 تعلیم و آیات تالوت بدون الهی راهنمای و نیست ممكن الهی راهنمای
 خدای از را جوانب این یههم لذا نیست، میسّر تزكیه و حكمت و كتاب

 كه اوست 2؛﴾﴿: شودمی قهرا   كرد، مسئلت سبحان
 .م استلَعا مسلمین پدر خرهباال 

 های نظام كامل اسالمیمؤلفه

﴿كند: گاه برای اصالح ذرّیه عرض میآن 

 بخواهی اگر تو ؛3﴾
تی امت مسلمه داری كه وقو  باشی؛ داشته مسلمه امت باید بماند بیت این

تواند اینها را به عنوان امت پیغمبری برای اینها اعزام كنی؛ وقتی پیغمبر می
حكمت و هایش، تالوت آیات، تعلیم كتاب و مسلمه حفظ كند كه برنامه

این مجموعه را كه یک نظام كامل اسالمی است  ابراهیم .باشد تزكیه
 .4شداز خدای سبحان مسئلت كرد و اجابت 

 دعاي مستجاب ابراهيم پيامبر اسالمـ رسالت 

»نقل شده است كه فرمود:  لذا وقتی از رسول خدا

 دعای اجابت به راجع این كه دهدمی نشان ،5«
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 .78. حج، 2
 .  129. بقره،  3
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 یعنی ﴾﴿است. ابراهیم عرض كرد:  ابراهیم

 ممدوحی تعصب این. كن مبعوث اینها خود از پیامبری ،ذریّه این بین در

 كنند، یاری را دین كه باشند كسانی او فرزندان از بخواهد انسان كه است

محفوظ باشد، هم به  الهی دین كه بخواهد هم انسان. نیست مذموم تعصب

 اینها بین در خدایا نكرد عرض لذا باشد، محفوظ او خاندان یهوسیل

﴿: كرد عرض. باشد اینها غیر از ولو بفرست پیغمبری

 شودمی معلوم است مطلوب هم بودن اینها از اگر باشد، اینها از ؛1﴾

 در هم و باشد او یهمسئلت كرد كه هم از ذرّی سبحان خدای از ابراهیم

 آنها یهذری بین در و نباشد آنها یهذرّی از است ممكن او؛ یهذرّی بین

 و مسلمان را آنها و بشود مبعوث و باشد آشنا هم آنها زبان به و كند زندگی

 او یهذری از هم خواست حضرت امّا. نباشد ابراهیم فرزند ولی بكند، منقاد

 در كه كسی ؛﴾﴿: كرد عرض او، یهبین ذری در هم باشد

 عرض اینكه بنابراین. ﴾﴿ :آشناست ناشزبان به و هاستآن بین

مت را مسئلت كرد، هم ا اصالح هم ﴾﴿: كرد

: فرمود، نقل این طبق خدا رسول لذا باشد، او یهاز ذریاینكه رسول 

بشارت و  ابراهیم پدرم دعای طبق من ؛»

﴿بشارت داد: حضرت عیسی 2«عیسای مسیح مبعوث شدم

﴾3. 

 خدای ﴾﴿این است كه دعای ابراهیم

 ابراهیمآل دادیم؛ حكمت و كتاب ابراهیمآل به ما :فرمایدمی هم سبحان
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 آنهایی شود.می اسماعیل فرزندان شامل همو  اسحاق فرزندان شامل هم

ند؛ مثل موسی و عیسی و سایر اابراهیمآل انداسحاق فرزندان از كه هم

كه  كسانیاسرائیل، خدای سبحان به آنها كتاب و حكمت داد و انبیای بنی

اند و از كتاب و حكمت ابراهیمهستند آنها هم آل از فرزندان اسماعیل

 ﴿: فرمود اینها یههم یهبرخوردارند. خدای سبحان دربار

 ﴾.1 

 ـ شاهد اول

رسول »شود استفاده كرد كه منظور ه در خصوص این دعاها میچآن
 كه بود ابراهیم فقط حضرت؛ برای اینكه اگر دعاكننده ِ«اسالم است
 مبعوث پیامبری من یهذری بین در و من یهخدایا! از ذری»كرد عرض می

ی آیات باشد، مزكّی تال باشد، حكمت و كتاب معلم باشد، كتاب تالی كه كن
شد. امّا در این اسماعیل هر دو میاسحاق و آلاین شامل آل«. نفوس باشد

كند؛ ابراهیم بلكه اسماعیل هم دعا می ،كنددعا میدعا نه تنها ابراهیم
 كن مبعوث پیامبری ما یهگویند: خدایا! در بین ذریهر دو می و اسماعیل

تالی آیات باشد، معلم كتاب و حكمت باشد و مزكّی نفوس. این به  كه
است؛ برای  دهد كه منظور وجود مبارک پیغمبر اسالمخوبی نشان می

 یهذری كه آنها است، اسماعیل یهذریاز است كه  اینكه پیغمبر اسالم
 .اسماعیل یهذری نه اند؛اسحاق

كه منظور از این پیغمبری  ها استفاده كردبندیشود با این جمعپس می
كنند، وجود مبارک پیغمبر كه از خدای سبحان وجودش را مسئلت می

اسالم است؛ برای اینكه خود اسماعیل هم در این دعا سهیم است، 
 آنكه. باشد این شئونش كه كن مبعوث پیامبری ما یهگویند: در بین ذریمی
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ارک پیغمبر اسالم است؛ نه موسی و مب وجود است اسماعیل یهذری از
 .هستند فرزندان اسحاقاز عیسی و سایر انبیای بنی اسرائیل كه آنها 

 ـ شاهد دوم

اند، همان كه مستقیما  به عنوان ذریّه در كنار كعبه مطرح انآن

خدای سبحان اسماعیل را در آن سرزمین نهاد و  زیرا. هستند اسماعیلآل

اسماعیل كعبه را بنا كردند و آل ،در آن سرزمین اسماعیل به اتفاق ابراهیم

 آنها یهاسحاق ممكن است ضمیمكردند، بعدا  هم احیانا  آلآنجا زندگی می

: كرد عرض كه است ابراهیم عایورد دم كه آنچه اما. باشند شده

﴿     

 كریم قرآن ولی بود، خواهد اسماعیلآل و اسماعیل به ناظر این 1،﴾

 نورو  حكمت تورات: فرمود و دادیم حكمت و كتاب را ابراهیمآل ما: فرمود

 .است اسالم پیغمبر به ناظر دعا اساس امّا است، حق آنها است،

 ـ شاهد سوم

 اینكه هم و 2«»فرمود:  رسول اهلل

 و بودند اسماعیل آل و اسماعیل همان شدند، اسكان مكه در كه ایذریّه

 بین در: گویدمی و است كنندگان دعا جزء هم اسماعیل خود اینكه هم

كتاب و حكمت و مزكّی نفوس  معلّم و آیات تالی كه را كسانی ما یهذری

 مبارک وجود است اسماعیل یهكه از ذریباشند، مبعوث كن و آن 

﴿: است پیغمبر

﴾.3 
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 اجابت دعای حضرت ابراهیم 

 عنوان به بقره یهمبارك یهسور 151 یهآیگاه خدای سبحان در ن آ
 ﴿: فرمایدمی مسلمین، به خطاب ابراهیم دعای اجابت

را بر شما روا  معَنِ از بسیاری ما: فرمود ؛﴾
﴿داشتیم؛ چه اینكه در بین شما پیامبری از شما مبعوث كردیم: 

﴿: كردند دعا 8اسماعیل و ابراهیم. 1﴾

 خدای اینجا در كن، مبعوث پیامبری اینها از و اینها بین در ؛﴾
 151 یهو این آی ﴾ ﴿: فرمایدمی سبحان
 فرستادم شما بین در پیامبری: فرمود كه باشد راهگشا تواندمی بقره یهسور
    ﴿ كه

 هم دیگر اقدام كه آموخت ما به را ستد و داد آیین این ،﴾

های موعظه و حسن عدل و قبح ظلم و امثال ذلک را دارند. بعضی از بخش
را برداری از آن و بهرهبه ما آموخت كه امم دیگر هم دارند. امّا آن توحید 

 به ما آموخت كه امم دیگر ندارند. 

 آنحكمت و مصادیق 
﴿ هست دنیا در كه مزایایی یهی سبحان وقتی دنیا را با همخدا

 آیدمی میان به حكمت از سخن وقتی عدكند. بمعرفی می 3﴾
   ﴿ اینكه به فرمایدمی

 ذكر مجهول فعل با اینها یههم كه 4﴾ 
 حكمت بشود، حكیم بخواند درس كسی كه نیست چنیناین یعنی شودمی
 یاد كثیر خیر عنوان به را، حكمت سبحان خدای پس. بدهد خدا باید را
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 از سخن وقتی اما ﴾﴿؟ كندمی یاد نام چه به را دنیا. كرد
 1.﴾ ﴿ :فرمایدمی آیدمی میان به حكمت

 یهمبارك یهفرماید كه ما به لقمان حكمت دادیم؛ در سوربعد می
»عنی ی 2﴾﴿: فرمایدمی لقمان
؛ اگر حكمت، خیر كثیر است و اگر خدا به لقمان حكمت داد، یعنی «

 خدا به لقمان خیر كثیر داد. 

 ـ توحيد و شكر از مصاديق حكمت

﴿ :كند، شـكر خداسـتا از حكمت میخد كه تفسیری اولین

﴿شكر خدا بدون معرفت خدا میسّر نیست:  3؛﴾

 ﴾4. 

   ﴿:كندمی بازگو را لقمان یههای حكیمانگاه حرفآن

رفی كه از لقمان حكیم تشریع ح اولین 5؛﴾  
شود خداشناسی، معرفت حق، كند دعوت به توحید است. معلوم میمی

 .6﴾  ﴿توحید حق، سرآغاز حكمت است: 

 حكمتو غايت اساس مبدأ و ـ توحيد، 

گاهی به عنوان مواعظ و حكمت به عنوان معارف عقلی  گاهی از اینكه
، هم برای آن است كه در قرآن كریم هم معارف عقلی ه،و سنّت یاد شد

در  .به عنوان حكمت معرفی شده است مواعظ و اخالقیات و احكام الهی
 را الهی احكام از حكم 20 تقریبا  بعد به 22 یهآی از اسراء یهمبارك یهسور

                                                           
 .269. بقره،  1
 .12. لقمان، 2
 .12. لقمان، 3
 .12. لقمان، 4
 .13. لقمان، 5
 .13. لقمان، 6
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رماید: فمی بعد است. توحید آخرش و توحید اولش كه كندمی نقل خدا
 شما به ما كه است حكمت اینها 1؛﴾  ﴿

 شروع اینجا از اول. عملی حكمت هم است، نظری حكمت هم یعنی گفتیم
 خدای از غیر ؛2﴾  ﴿: شودمی

 ،شودشروع می توحید از اول. نپذیر ربّ عنوان به را دیگر مبدأ یكتا و یگانه
 رعایت و مادر و پدر یهدربار جناح خفض و مادر و پدر احترام یهبعد دربار

 نفوس رعایت و تبذیر و اسراف از پرهیز و سبیل ابن و مساكین حق
 نقل مطالبیمانند آنها  و عفّت رعایت و فجور قتل و از پرهیز و محترمه

 *   ﴿ید: فرمامی پایان در بعد كند،می

 این یههم 3؛   
 ،4﴾ ﴿ مسئله آغاز. است توحید به محفوف حرفها
ما بین این وحید، آخر توحید، ت اول ؛ ﴾﴿ مسئله پایان
توحید  ،. پس اساس حكمتاست هم مسائل اخالقی و احكام الهی دو

 است. 

دهد؛ آن میاد یمردمبه  ،تعلیم احكاماینها را در كنار  پیغمبر اسالم
 5نامند.می «حكمت»ا ر مسائل محكم و متقن

 و عوامل تزكیه تزكیه كننده

 یهدر آی  6است. تصرف باطنی هم و اخالقی مسائل به راجع هم تزكیه،
﴿: فرمود رسولش به سبحان خدای توبه یهسور 103

                                                           
 .39. لقمان، 1
 .22. اسراء، 2
 .39ـ38. اسراء، 3
 .39. اسراء، 4
 .111، ص 7. تفسیر تسنی ، ج  5
 .95، ص 7. تفسیر تسنی ، ج 6
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. اسـت اخالق تدریس از غیر تزكیه شودمی معلوم  1،﴾
 ایـن: گویـدمی اخالق درس وقت یک گوید،می فقه درس كسی وقت یک
وادار  وارستگی به را هاآن عمال  وقت یک. تزكیه نه است اخالق و فقه تعلیم
كن. صدقات واجبه را دریافـت  شانپاك و بگیر زكات آنها از: فرمود. كندمی

 خـود نه است، نجس ،مال به هشود عالقكن اینها را تطهیر كن. معلوم می
 سـهم ،رسید مسلمین ولیّ دست به وقتی كه است مال همین باالخره. مال

. است تعلّق است آلوده كه آنچه ،نیست آلوده مال پس. شودمی امام مبارک
 تعبیر به ﴾﴿ این كه  2﴾﴿

 نصب محل در جمله این نیست مجزوم چون( علیه اهلل رضوان)طوسی شیخ
 یعنـی ﴾﴿شد. با صدقه برای صفت تا است
 كـرد عالقـه قطع انسان وقتی. است رمطهَ كار این است، رطهِم صدقه این
 3.﴾﴿ :نیست آلوده مال آن وگرنه شودمی پاک

 تعلیم این ،4﴾﴿بفرماید كه  اگر پیغمبر

فرستد زكات و حكمت است، این تزكیه نیست. وقتی مأمور می كتاب

 و كتاب تعلیم این ﴾﴿ :گیرد این تزكیه استمی

بیت به و كندمی دریافت را صدقات ،كندمی أخذ كه آنجا. است حكمت

﴿است.  تزكیه این رساند،می المال

 اینكه برای است مزكّی عمل ،است عمل وسیله به مزكّی پیغمبر ؛5﴾

 .است تزكیه از نموداریامور همانند  است قریب عامل

                                                           
 .103. توبه،  1
 .103. توبه،  2
 .112، ص 7. همان، ج 3
 .43.بقره ،  4
 .103. توبه،  5
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 ـ دوري از خودخواهي، عامل تزكيه نفس

شود انسان هرچه روی خودخواهی پا بگذارد به طهارت معلوم می

شود؛ خواه در مسائل مالی، خواه در مسائل اخالقی و اجتماعی. تر مینزدیک

 مسائل در. شد ذكر كه بود توبه یهسور 103 یهدر مسائل مالی همین آی

﴿: فرمایدمی چنیناین اخالقی و اجتماعی

    

 همینطور ،بروید قبلی اطالع با بروید خواهیدمی كه جایی 1﴾

رفتید، صاحبخانه كار  لیقب اطالع بدون جایی اگر حاال. نروید جایی سرزده

شما بر به امروز برگردید.  ،داشت گفت: امروز من فرصت مالقات ندارم

خوی خودخواهی را از بین  و كندنخورد و برگردید. این شما را تطهیر می

برد. او عذر داشت شما كه وقت قبلی نگرفتید ]و[ بدون اطالع هم می

گفت: االن نه، دیگر نباید به شما بربخورد. اگر  ،رفتید، او هم كه كار داشت

شود در صدد تزكیه است. فرمود: این كارها، كسی به اینجا رسید معلوم می

ین كه گفتید: به من برخورد معلوم كند. هماین آداب شما را تطهیر می

اید. اوّال  اشتباه كردید چرا بدون اطالع قبلی ]رفتید[ و با كسب شود آلودهمی

وقت قبلی نرفتید، حاال كه رفتید اگر او معذور بود گفت: االن برگردید روز 

 ؛ 2﴾﴿دیگر بیایید برتان نخورد: 

 این. است آلوده خودخواه انسان شودمی معلوم. كندمی تطهیر را شما این

كَنَد. این با تعلیم را می خودخواهی این خدا رسول و است آلوده خودخواهی

 3.شودحلّ نمی

                                                           
 .28نور ،  .1
 .28نور ،  .2
 .114، ص 7. تفسیر تسنی ، ج  3
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 هادل مزكّي ،اكرم رسول عملي يهـ سير

 او انسان وقتی كه است طوری حضرت مبارک یهیک وقت عمال  سیر

 این گویدمی اخالق درس وقتی یک. است تزكیه این شودمی متّعظ ببیند را

خواند این تعلیم كتاب و را كه می آیه همین. است حكمت و كتاب تعلیم

 چنین این عمال  حضرت دیدند وقتی حضرت، یهحكمت است. امّا خود سیر

 آموزنده یهسیر همین خوردنمی بر او به نه، امروز: گفتند او به اگر و است

 هرچه شودمی معلوم. كندمی تطهیر كند،می تزكیه را انسان و است مزكّی

 .وده استآل ،است وابسته خود به كه

 هاخودخواهي منشأ همه آلودگيـ 

كند؟ یا باید با اگر كسی خواست آلوده را پاک كند، چگونه پاكش می

ای جز آتش چارهكند، آب پاک كند یا آتش. آب كه عین نجس را پاک نمی

نیست. لذا غیر از این نیست كه با آتش بخواهند تطهیر كنند، آن هم اگر 

﴿شود و در آنجا چون پاک می ،عین نجس عوض بشود

 سوزدمی دائما  كه است این شودنمی عوض 1﴾

 بین از چون شودنمی پاک هم هرگز و. ندارد راه بهشت به نشد پاک تا و

 تطهیر را آن چگونهدیگر  ،شد عجینبا انسان  خودخواهی اگر. رودنمی

ولی عین نجس را كه تطهیر  ،را تطهیر كند متنجس تواندمی آب كند؟

كند؛ آتش این قدرت را دارد كه عین نجس را تطهیر كند چون اوضاع نمی

اما آتش جهنم كسی را خاكستر  ،كند.زند خاكستر میآن را به هم می

﴿شود. اما كند. اگر كسی خاكستر بشود كه راحت مینمی

چون همواره زنده است، همواره این عین  .ستا زنده همواره ؛ 2﴾

                                                           
 . 56نساء ،  .1
 .13اعلی ،  .2
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سر ببرد. تمام آلودگی روی خودخواهی و امثال ذلک ه آلوده آنجا باید ب

 .كندحل میاست و این را اسالم 

 دشواري تزكيه نسبت به تعليم سرّـ 

 شد ذكر آخر «تزكیه»ابراهیم دعای در اگر ؛﴾﴿فرمود: 

دهد های خدای سبحان وقتی خدا پاسخ میی در جوابول داشت؛ هم نكاتی

 یههم جمعه یهسور در خواه عمرانآل در خواه بقره، یهخواه در سور

 اهمّ  او اینكه برای و است هدف او اینكه برای داردمی مقدم را تزكیه موارد

 بسیار تزكیه امّا است آسان تعلیم. است دشوارتر او اینكه برای و است

گویند: زكیه مركب از علم با عمل است. اینكه میت چون است؛ سخت

نه برای اینكه اینها در عرض  ،مالشدن آسان است و آن دیگری مشكل

عبارت از مالشدنِ با عمل  ،ند. آن دیگریتهس هم، چون در طول هم

كسی كه مال نشد قدرت تزكیه هم ندارد. كسی كه نداند راه  ؛ زیرااست

چیست و چاه چیست، روح را و خطرات روح را نشناسد و آن مارهایی كه در 

تواند اهل سیر و سلوک باشد. او هرگز نمی ،ند را نشناسداهجان آدم جا كرد

از متاع چنین كسی سوداگر است و  عارف است وكند، زاهد است خیال می

برای اینكه سیب و گالبیِ بهتری در قیامت نصیبش  ،دنیا پرهیز كرده

به تعبیر مرحومِ شیخ، مستعیض است، این سوداگر است او كه عارف  .بشود

. اگر كند، پرهیز میبهشت رسیدن به خاطر نیست. این از لذایذ دنیا به

دهد؛ كند، چگونه آدم را فریب میچه می آدم باكسی بداند آن دیو درون 

قوای  ،چیست آنخطرات و گیرد؛ نفس چگونه انسان را تحت والیت می

كم كم  ،فجور و تقوای نفس چیست ،چیست آنسود و زیان  ونفس 

دیگری است، نه به خاطر اینكه در  تر ازتواند برهد. پس اگر یكی آسانمی

. است د؛ یكی بسیط و دیگری مركبهستن اند بلكه در طول همهم رضع
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؛ لذا است حدهو مالیی هم یكی است، صالح عمل یهعالوه یكی مالیی ب

كه چه چیزی  بداندتزكیه به مراتب دشوارتر از تعلیم است. هم انسان باید 

بتواند به آن سودمند برسد و از خطر ، هم است سودمند و چه چیزی زیانبار

و این را خدای سبحان با فیضِ خاص « یمزكّ »شود بار برهد. این میزیان

 1.كندكند. اگر كسی راه بیفتد خدا اعطا میعطا میاخودش 

 فخر رازی دیدگاهنقد 

 پیغمبر: فرمودو  داد نسبت پیغمبر به سبحان خدای كه ﴾﴿این 

 تزكیه این از منظور كه دارد تفسیرش در رازی ماما. هاستانسان مزكّی

 و ندارد را قدرت این ـ معاذاهلل ـ پیغمبر اینكه برای. 2نیست باطن در تصرف

 . 3شود جبركند. اگر اعمال كند میمال نمیاع باشد، داشته را قدرت این اگر

. نیست سازگار هم یمبان با و است باطل نفسه فی اصول این یههم
 خدای إذن یقینا  به است رسیده نبوّت شامخ مقام به كه كسی آن اوّال ،

 اطالع خاطرات یهه بر همك آن. است مؤثّر هاانسان نفوس در ،سبحان
 سبحان خدای. كندمی هم تصرّف است مستحضر خاطرات یههم از و دارد

 خداست، وصف كه نیازیبی و اِغناء این ؛ 4﴾﴿ :فرمود
﴿: فرمود خدا اگر. داد قرار هم پیغمبر برای را وصف همین خدا

دهد. در این ه، همه را خدا میسرمای و نیازیبی: قُنیه و غِنا یعنی 5﴾
 .نیاز كردن را به پیغمبر نسبت دادكریمه اِغناء و بی

                                                           
 .115، ص 7. تفسیر تسنی ، ج1
 .60، ص 4مفاتی  الایب، فخر رازی، ج .2
 .118، ص 7. همان، ج3
 . 74توبه ،  .4
 .48نج  ،  .5
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 جبري نبودن تصرف در نفوس ديگران

اوال ، شما ـ یعنی امام رازی ـ كه جبری این مستلزم جبر نیست: 
شود كه با مكتب شما سازگار است، این هستید. اگر این كار را بكند جبر می
شود؟ برای اینكه این تزكیه كه در آغاز تالی فاسد نیست. و اما چرا جبر نمی

امر نیست. این تزكیه به عنوان پاداش سالک الی اهلل است. اگر كسی چند 
 ﴿ی در بخش تالوت آیات، آیات الهی را استماع كرد: یعن ،قدم رفت

 به عالم و آگاه او شد قرائت او برای الهی آیات 1﴾
 و دشواری با را راه این مقداری كرد، عمل به شروع و شد حكمت و كتاب

 امیر حضرت مبارک بیان طبق و 2«» سختیِ با
كسی از طرف موال  راه یهنیم در آنگاه كرد طی 3«بالمكاره المكارم»
 تزكیه را كسی كه امر یهبرد وگرنه در طلیعمی گیرد وآید دستش را میمی
 عنوان به كنندمی برخوردار خاص فیض از را انسان راه بین در. كنندنمی

 او در كششی و شوق دهند،می نشان او به بهتر را راه مطلوب، به ایصال
كه مستلزم جبر  این راه را به سهولت طی كند. آن كه كنندمی ایجاد

 سبحان خدای كندمی طی و كرده طی را مشكالت یهنیست. این كه هم
 من آمد جلوتر قدری یک كرد، طی را مشكالت مقدار یک اگر: فرمود
 به ایصال معنای به هدایت همان این. برممی جلوتر ،گیرممی را دستش
 یهاین برای كسی است كه هم نیست جبر دیگر این كه است مطلوب
 .است گذاشته سر پشت را هاامتحان

یعنی در باطن نفوس  ؛پس پیغمبر این قدرت را هم دارد كه مزكّی باشد
به عنوان والیت تكوینی به اذن اهلل اثر بكند، هیچ تالی فاسدی هم نـدارد. 
 .امّا این در آغاز امر نیست. به عنوان پاداشی در بین راه یا در اواخر راه است

                                                           
 .204اعراف ،  .1
 .190، ص 1مجموعه ورام، ج  .2
 .99، ص 1703تصنیف غرر الحک  و درر الکل ، ح  .3
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 تزكیه در پرتو فضل الهی

 كه داد هشدار نور یهمبارك یهاین معنا را هم در سور سبحان خدای
﴿: نیست تزكیه هلا حدیا نباشد الهی فضل اگر

. ندارد سودی امّا است ممكن شدن عالم 1،﴾
حجّت علیه انسان است.  القيامةدی ندارد بلكه یوم سو تنها نه علم این

 است ﴾﴿رهاند تزكیه است، آنچه كه عمده آنچه كه انسان را می
» نه ، 3﴾﴿ یا 2﴾﴿: است تزكیه

 4.نیست چنین این. «

 ﴿شد: بود كه احدی وارسته نمیفرمود: اگر فضل الهی نمی

 به ارائه این است؛ تكوینی یهتزكی ﴾﴿ این 5﴾
تزكیه به  ،نیست طریق یهارائ است؛ مطلوب به ایصال ، بلكهنیست مطلوب

نسبت  معنای ایصال به مطلوب است و امثال ذلک. همین را به پیغمبر هم
  6.داده است

 هاپرسش

 بر چه موضوعاتی داللت دارد؟ ﴾﴿. 1

با دعای  پیامبر «». طبق روایت 2
 چه كسی مبعوث شده است؟

ــه3 ــامبر  ﴾﴿. آی ــر پی ــه ب چگون
 داللت دارد؟ اسالم

                                                           
 .21. نور، 1
 .14اعلی ،  .2
 .9شمس ،  . 3
 .19، ص 7تفسیر تسنی ، ج .4
 .21نور ،  .5
 .122، ص 7. همان، ج 6



 83                                          

﴿. با توجه به آیه 4

 منظور از خیر كثیر چیست؟  ﴾

دو مصـداق از  ﴾﴿. با توجه به آیه 5
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  م:فت ه گفتار 

 ل عمرانآ یهوراز س  96ی   آهیتفسیر 
﴾بِْلعاَب  َ ِإَّ   َو َ  لَاْتٍث ِوِطَع بِلِناِن بَل مي لَِيك ََّ ِبياَِّكاا َو ِمباى ﴿

اى كه براى مردم )و نيايش خداوناد( قارار نخستين خانه ﴿: ترجمه
بركات، و ماياه  داده شد، همان است كه در سرزمين مكّه است، كه پر

 ﴾هدايت جهانيان است

  خلیل است ابراهیماز  پیروی، كعبه به نهادن حرمت
 1﴾﴿بعد از اینكه فرمود: 

 كه است كعبه به نهادن حرمت ابراهیم ملت پیروی بارزترین از یكی
ذات اقدس  اینكه چه 2﴾﴿: بیان داشت

اگر فرماید: میاند بر دین ابراهیم خلیل بودند مدعی كه هاییهودییالهی به
 ،باید بنای ابراهیمی را هم گرامی بشمارید ،هستید شما بر ملت ابراهیم

روی این دو جهت آیه  .آن را قبله و مطاف بدانید و اطرافش طواف كنید
  3است.  آمده ﴾﴿ از بعد ﴾﴿

 و پاسخ آن مسلمین یكتاب در مورد قبلهشبهه اهل 
ی است كه از طرف اهل كتاب ااین آیه ظاهرا  ناظر به جواب شبهه

شود چیز نمی ،گفتند نسخ گذشته روا نیستآنها به مسلمین می .شد طرح
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چه اینكه  ،است ، قبلهزیرا بیت المقدس ؛باطلی را در دین خلیل راه بدهید
به طرف بیت  ،شما هم قبل از آمدن به مدینه و قبل از دستور تغییر قبله

به طرف كعبه نماز  و اآلن از حكم خدا برگشتید .خواندیدالمقدس نماز می
در حالی كه نسخ ممكن  ،كنید حكم قبله نسخ شدخوانید و خیال میمی

را مسلم  مدهید كه ابراهینسبت می این را به دین ابراهیم .نیست
شود این شبهه داده می به جوابی كه. دانیدمی ودانید و خود را تابع ملت امی

ولی  ؛ای در نسخ نیستهیچ استحاله ،این است كه نسخ البته جایز است
﴿ :حكم اصلی به طرف كعبه بود

 بنا فلسطین در را المقدس بیت سلیمان اینكه از قبل 1﴾
 اینكه از قبل و نهاد بنا مكه در را كعبه خلیل ابراهیم مبارک وجود ،كند
پس اگر ما از بیت المقدس  .بود مطافو  قبله كعبه ،باشد قبله المقدس بیت

و به كعبه برگشتیم به همان قبله اولی برگشتیم و این كار سیره ابراهیم
 2.انبیای ابراهیمی بوده است

 اول بیت به چه معناست؟

 ،كنند گفته شد بیتبیتوته میدر آن چون  ؛ستابیت معنایش معروف 
 ،شد ساختهای نیست كه روی زمین كعبه اولین خانه .آرمندیعنی شب می

 3ه است.بلكه اولین معبدی است كه بر روی زمین بنا نهاده شد

ولی اثبات اینكه  بیرون آمد،مكه اولین سرزمینی بود كه از زیر آب 
وصف برای او  .كندآیه نفی نمی .از آیه مشكل است ،اولین خانه بود

﴿ :ولی اطالق هم ندارد ،مفهومی نیست یا اینگونه از قیود مفهومی ندارد
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 اولین اینكه بر كرد داللت خار  در دلیلی یک اگر ﴾
 یا االرض دحو اساس برـ  است شده ساخته زمین روی در كه ایخانه
 بخواهیم اگر ولی .نیست آن مخالف آیه این ،بود كعبهـ  االرض دحو امثال

 ،هاده شدن بنا زمین روی بر كه ایخانه اولین كه كنیم استفاده آیه این از
﴿ .مشكل است آناثبات  ،كعبه بود ،چه برای عبادت چه برای استراحت

﴾  
 یک نوعا  موارد آن در هرفت كار به فراوانی موارددر  كریم قرآن در اولیت

منظور از این  .لیت نفسی استاو یک اولیت این اما و است نسبی اولیت

 همان ﴾﴿ :بیت هم خصوص كعبه است

﴿ كه شد بیان صورت این به 97 آیه مائده سوره در كه است كعبه

 .است «» ثانی مفعول «» این كه ﴾

 برای قیام عامل را او خداوند .است حرام بیت ،دارد را صفت این كه ایكعبه

 و مبارک این اما ﴾﴿: فرمود گرچه ،داد قرار مردم همه

دن و هدایت جهانی را هم به دنبال داشتن در آیات دیگر تشریح بو پربركت

این ، قبل از جریان ابراهیم .هدایت است وشد كه چگونه منشأ بركت 

اما حوادث فراوانی از قبیل طوفان یا غیر  ،مشخص بود آنبیت و سرزمین 

اش بماند و آنچه كه طوفان نگذاشت كه آن سرزمین با همان وضع قبلی

همین ساختن این بیت به وسیله  ،تاریخ روشنی از او در دست داردفعال  بشر 

 یهمبارك یهوگرنه قبال  این بیت بود در سوراست ابراهیم خلیل

﴿ :دارد عهده به را قسمت این بعد به 37 آیه ابراهیم

﴾.2 
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 معلوم ﴾﴿ :در این بخش كه حضرت عرض كرد
 داشته، سابقه حرام بیت یک عنوان به كعبه ابراهیم از قبل كه شودمی
ی فراوان حوادث اینكه چه رخ داده ابراهیم از قبل فراوانی حوادث حاال

چندین بار كعبه ویران شده با سیل  پیش آمده است،هم بعد از آن حضرت 
های سیاه همان ویران شده با حوادث گذشته ویران شده وگرنه این سنگ

وجود مبارک  ،در زمان ظهور اسالم .های چند قرن قبل كه نیستسنگ
ها را و آن بت رفت حضرت امیر كه بر باالی دوش رسول خدا

ریان طبیعی تقریبا  شد كه به حسب ظاهر به جفروریخت آن وقت معلوم می
 مبارک وقتی كه حضرت پا روی دوشبود؛  دو برابر قد یک انسان

معلوم  ،ها را از پشت بام كعبه به دور بیندازدگذاشت كه بت پیغمبر
مستوی الخلقه و مستوی »شود كه دو برابر قد یک انسان متعارف می

و خراب شد  چندین بار كعبهزیرا  شده است،بود و اآلن چند برابر « القامه
 1.ساختنددوباره 

﴿ :گاه خداوند در ساختن جریان كعبه به ابراهیم خلیل دستور دادآن

 عهده به خودمان را كعبه مهندسی ما یعنی ﴾
آن را هم ما نشان ابراهیم  ،كردیم تنظیم خودمان را كعبه نقشه ،گرفتیم

وع كرد شر 7ابراهیم گاهآن ﴾﴿ :خلیل دادیم
﴿: گفتیم زمان همان در ،به ساختن كعبه

  4.باشد مطاف هم و قبله هم ،معبد هم 3﴾

های دیگران ابكت در بعد ،دارد تفسیر در را لطیفه این هم رازی امام
ذات اقدس  ،هم منتقل شده است كه در شرف كعبه همین بس كه عامرش
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و دستیارش  اهلل خلیلابراهیم جبرئیل و معمارش  آن مهندس جلیل و
یعنی دلیل بر ثبوت او ، چنین نیستالمقدس اینبیت ولی  است. اسماعیل
 1.نیست

 .این مراحل را به دستور ذات اقدس الهی طی كرد یلابراهیم خل

بعد   ،شناخته شده نبودآن ولی جای  ،اول معلوم بود كه سرزمین مكه است

را بلد امن قرار  آنجاو همسرش را آنجا گذاشت و از خدا خواست كه   فرزند

مأمن بودن را دوباره  ،بار دوم كه تشریف آوردند دیدند اینجا بلد شد .بدهد

دستور رسید كه این خانه را باید بازسازی كنی و جای این  .مسئلت كرد

خالصه جایش  .خانه را هم خدا نشانش داد او هم بازسازی و نوسازی كرد

 .كردند ایشان شروع به ساختن سپسولی به تشخیص الهی  ،مشخص بود

﴿ :آنجاست كه در حین ساختن عرض كرد

﴿فرمود:  بعد از اینكه ساخته شد، كعبه درباره خداوند 2﴾

 محرم و مردم قیام را كعبه خود تنها نه 3﴾

 انجام ماه آن در حج كه ماهی آن و را وسیع محدوده آن بلكه ،كرد

﴿ :داد قرار مردمی قیام و شعار عنوان به را آنها همه ،شودمی

 این همه 4﴾

 ﴿ قرار داد: ای قیام مردمیبر خدا را كارها

﴾5. 
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 ی اولیت كعبهنظر شیخ طوسی درباره
 ﴾﴿: 1نویسدمی تبياندر طوسی مرحوم شیخ 

 آخر ولی ،هست اول كه واحد مثل ،ندارد آخر و دارد اول چیزی یک گاهی

های بهشت اول نعمت ،نظیر نعمت بهشتو  ،چون عدد پایان ندارد ؛ندارد

ولی آخر  ،شوندوارد بهشت می ،منین بعد از ارتحال از دنیاؤزیرا م ؛دندار

داشته باشد تا هم آخر  ،داشت اول كه چیزی نیست الزم نابراین. بندارد

ممكن است  ؟ستآخر بیت كدام ا ،اگر اول بیت این است .كسی سؤال بكند

پس الزم نیست كه ثانی بیت  ،ی اول داشته باشد و آخر نداشته باشدیئش

 2﴾﴿به عنوان  تالبته ثانی بیت و ثالث بی .هم باشد

 مقابل در یا باشد الزم كه نیست چنین این اما ،هست دیگر...  و آن مانند و

  .كعبه یک ثانی بیت هم داشته باشیم

اما اینكه مرحوم شیخ فرمود گاهی  ،این سخن فی نفسه بد نیست

ظاهرا  نه اول و  كه های بهشتنظیر نعمت ؛ولی آخر ندارد ،چیزی اول دارد

طور نیست كه این  ،برای اینكه اآلن هم بهشت موجود استدارد. نه آخر 

بنابراین ممكن است چیزی اول داشته باشد و  .بهشت بعد از دنیا خلق شود

 .آن هم غیر متناهی الیقفی است ،آخر نداشته باشد نظیر واحد

مسبوق به عدم  و سابق بر ثانی ،یعنی مسبوق به عدم است ،اول است

اش نسبت به غیر اما سابقیت ،اش به عدم الزم استالبته مسبوقیت است.

 3.الزم نیست
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 وضع به سود مردم
است كه اولین  این آیه این ظاهر ﴾﴿

به سود مردم  ،ای كه معبد مردم است همان است كه در مكه استخانه

﴿گرچه درباره تكلیف حج فرمود:  ،نفرمود علی الناس .وضع شد

 ،است مردم سود به عبادت چون ﴾وُ﴿ :فرمود اینجا اما 1﴾

درباره تكلیف  راهند اهل كه آنها لذا .نیست مردم علیه تكلیف هرگز

اش به اول شانزده اگر مرد سن .نه مكلف ،شودگویند انسان مشرف میمی

گویند او مشرف شده است به خطابات الهی و اگر زن به سالگی رسید می

زیرا دستورات الهی كلفت  ؛گویند تشرف یافتاول ده سالگی رسید می

  .بلكه شرافت است ،نیست

﴿ :كسی كه قبال  شایسته نبود خدا به او خطاب كند

 :فرمایدمی وند متعالخدا ه است.شد الهی خطاب این شایسته اآلن 2﴾

 این از ،است مردم سود به شودمی معلوم آن مانند و 3﴾﴿

 .الناس علی نه ﴾﴿ :شد تعبیر الم به عبادت از جهت

 و اولین قبلهین عبادتگاه لكعبه او

 این كه است این ظاهرش ﴾﴿
بیت الحرام و این كعبه معظمه و مكرمه اولین معبد جهانی است و هیچ 

این ظاهر اطالق اول بیت للناس است  .ای نداشتپیامبری غیر از كعبه قبله
 .كرد تأیید مریم یهمبارك یهتوان با بعضی از آیات سورو همین معنا را می
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﴿: فرمایدمی چنین این بردمی نام را انبیا از خیلی وقتی مریم سوره در

 انبیای و ابراهیم و نوح از و بینهما انبیای و نوح تا  آدم از 1﴾
كند: به نیكی یاد می ابراهیم تا ذراری دیگر از همه این انبیا از و بینهما

 كنندمی ای كهسجده این 2﴾﴿
 خصوص سجود این از منظور اگر و كنندمی سجده سمتی یک به البد

طرفی است و اگر مراد از این سجده نماز  یک به باألخره خب ،باشد سجود
﴿فرماید: می ،در آیه بعد زیرا ؛ای داردباز هم یک سمت و قبله، باشد

 فرمود 3﴾
زدند و پیروی شهوت را سنت سیئه خود قرار  هم به را نماز آمدند هابعدی
 ﴾﴿حاال از آن  ،بودند نماز شود انبیا اهلمعلوم می .دادند
 آنها از بعد كه شودمی استفاده دیگر هایراه از نماز یا شودمی استفاده نماز
و  نماز اهل آنها همه پس .كردند ضایع را نماز ،آمدند ناصالحی خلف یک

ای دارد یا باید سجده بودند و نماز و سجده هم باألخره یک سمت و قبله
 كه 4﴾﴿نظیر  ؛بود كسانیهابگوییم كه همه سَمت

 5.بود آنها قبله ،خاصی جهت یک بگوییم باید یا است بعید این

 این ﴾﴿ظاهر این كریمه آن است كه 
سجده داشتند  و نماز انبیا همه زیرا ؛بود كعبه شانقبله انبیاء همه كه است

  .این یک مقدمه

                                                           
 . 58. مری ، 1
 .58مری  ،  .2
 . 59. مری ،  3
 .115بقره،  .4
 . 128 -123، ص 15. تفسیر تسنی ، ج 5



93                                       

﴿ای در كار نبود بر اساس یا باید بگوییم هیچ قبله

 آن ولی ،داشتند مشخص قبله یا .است بعید اینكه  كردندمی عمل ﴾

﴿ اطالق با این .بود كعبه از غیر و الحرام مسجد از غیر مشخص قبله

  .نیست سازگار ﴾

مازی و ن آنها اگر .بود كعبه همان ایشان قبله ،خاتم تا آدم از بنابراین

توانست بگوید قبله بودن از زمان خاتم انسان می، عبادتی نداشته بودند

شود گفت كند نمیسجده آنها نقل می واما وقتی قرآن از نماز  ؛شروع شد

هر دو را این كریمه نفی  ؛ند یا قبله آنها بیت دیگر بوداهقبله بودكه اینها بی

 1.كندمی

 منتها از زمان سلیمان ؛بیت المقدس قبله بود حرفی نیستدر اینكه 

است در فلسطین بنا  المقدس سلیمانچون بانی و معمار بیت ،به بعد

خواندند هم در مكه كه نماز می نهاد و وجود مبارک رسول خدا

 .قبله باشد هم بیت المقدسو ایستادند كه هم كعبه ی میورحضرت ط

لذا آن چند صباحی كه به طرف بیت  ،در مدینه دیگر حكم برگشت

المقدس بود فقط رو به طرف بیت المقدس بود چون هیچ راهی نداشت 

گذاشت و آن مسجد قبلتین هم همین است كه كعبه را حتما  پشت سر می

 2.وضع برگشت نمازدر حال 

ای است كه در مكه بنا نهاده شد كه گفتند ا آن خانههمان ﴾﴿

نظیر  ؛شودكه همان مكه است و گاهی میم تبدیل به باء میاز بَمنظور 

  .الزب و الزم

                                                           
 . 122. همان، ص  1
 .475، ص 7. همان، ج  2



              94   

چون مردم در آنجا در  ،و ازدحام و كوبیدن و امثال ذلک قّیعنی دَ بکّ

از این جهت این سرزمین بكه  .شونداثر وفور جمعیت مزاحم یكدیگر می

  .نامیده شد

كه اعناق جوابره را از این جهت  ،به معنای دق و كوبیدن است یا بکّ 

  .از این جهت این سرزمین بكه نامگذاری شد و مانند آن ،كوبدمی

در حالی كه منشأ  ،مكه اولین بیتی است كه به عنوان معبد بنا نهاده شد

های فراوان است و وسیله هدایت جهانیان بركت آن مال و شیء بركت

داشته باشد آن گویند چیزی كه سهمی از ثبات و بقا و دوام ثابت را می

گذارد شود و نمیها هست و آب در آنجا جمع میفرورفتگی كه در بیابان

نامند به تعبیر سینه را هم برک می ،گویندآب هدر برود آن را بركه می

چون  ؛گویندمرحوم شیخ طوسی چون جای حفظ است صدر را برک می

  .گویندمیبرک موی سینه شتر را  .جای حفظ اندیشه و اسرار و علوم است

ذات اقدس الهی از آن جهت كه ثابت و دائم است تبارک است و خیر 

ولی در جریان مكه و كعبه این ؛ او از آن جهت كه دوام دارد مبارک است

تر و پایدارتر است لذا فراوان .خیر بیش از جای دیگر از ثبات برخوردار است

 .﴾﴿از این جهت فرمود: 

 جهانیانكعبه وسیله هدایت 
برای اینكه همه عابدان و  .وسیله هدایت جهانیان هم هستكعبه 

آنجا سخن از دعوت حق است و از آنجا  ،اندسالكان به آن سمت متوجه

از آنجا دعوت مردم را انبیا  .دعوت به حق به گوش جهانیان رسیده است

از آنجا ندای ال اله اال اهلل را به گوش  كردند وجود مبارک پیغمبر 

كه ظهور فرمود از آنجا وحی را و  )عج(وجود مبارک خاتم اوصیا ،مردم رساند
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خیزد و رساند باألخره از آنجا سخن برمیپیام را به گوش جهانیان می

 .های فراوانی هم برای هدایت مردم هستوسیله

 های روشن الهی در مسجد الحرامنشانه
﴿ 1فرمود: ،دشمرنمی آنشماری را در از آن جهت كه آیات بی 

﴾.2  
های زیادی بیّن و روشن است در این مسجد الحرام و در این بیت نشانه

قام م ﴾﴿ها خواستند بگویند بعضی .های خداستكه نشانه
﴿ ابراهیم بیان این آیات بینات است و همان طوری كه خود ابراهیم

نی آن جایی كه اثر یع است؛مقام او هم به منزله آیات بینات  3﴾
بینات و معجزات فراوانی را به همراه  برجای مانده، پای حضرت خلیل

چه اینكه خلیل  .خود این یک مقام به منزله امت واحده است .دارد
 چطور مقام ابراهیم به تنهایی آیاتٌ بینات .امت واحده بودخود  الرحمان
برای اینكه سنگ سخت به صورت یک خمیر  ﴾﴿ینكه با ا است
این آیت و معجزه است و جای مشخص این سنگ به صورت خمیر  ،درآید

خری و بعد از اینكه جای مشخص این آ یهاین آی .درآید نه همه سنگ
عمق معینی به صورت خمیر  درسنگ به صورت خمیر درآمد تا یک گودی 

و از آن جهت كه  ،آیه سوم باقی بماند.بعد هم به صورت سنگ  ،درآید
های فراوانی خواستند این اثر را از بین ببرند از دستبرد همه طاغیان دشمن

ای به این فكرند كه و از آن جهت كه عده ،آیه چهارم .محفوظ مانده است
مت و آثار هنری و باستانی یا مثال  غیر هنری و باستانی هر چه كه جنبه قد
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حرمت خاص دارد آن را از دیار مسلمین بردارند كه كار غرب هم این است 
و امثال ذلک خود همان یک  ،آیه پنجم .از دستبرد همه آنها محفوظ ماند

  1.مقام

فراوانی كه وجود دارد آیاتٌ بینات كی از یكهاحتمال دیگر این است 

﴿این  .ستا 2﴾﴿دومی و باشد. مقام ابراهیم 

به را از بین ببرند كع خواستند هاخیلی زیرا ؛دارد تكوینی امن یک ﴾

ولی ذات اقدس  ،ای وارد كنندو به اهل مكه هم در اثر آسیب كعبه صدمه

اما نیازی نیست كه ما بگوییم منظور از این  ،الهی آنجا را مأمن قرار داد

آیاتٌ بینات خصوص مقام ابراهیم است یا خصوص آن امنی است كه خدا 

  .قرار داد

خود كعبه  و جر اسماعیلحِجریان  ؛جریان زمزم هم از آیات بینه است

زیرا بر اساس آیات سوره فیل آنها كه خواستند كعبه را از  ؛آیه بینه است

*﴿ :ابود شدند، نبین ببرند

***

ماندن محفوظ   ؛است معجزه هم االسود حجر ﴾

 4.است معجزه نیز طاغیان ستم از تاریخ طول در كعبه

پس الزم نیست ما  ،ستااگر چنانچه آیات بینه در بیت الحرام فراوان 
﴿ :بیان آیات بینات است ،بگوییم مقام ابراهیم

﴾. 
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 امنیت تشریعی بیت الحرام
﴿: فرمود كه 125 آیه بقره یهمبارك یهدر سور

 آمده مبسوطی بحث آنجا در ﴾

همه به آنجا  ،ور بیت الحرام مثاب و مرجع جمیع مردم استچط كه است

 ؛دهدخدا به او امان نمی گر كسی بخواهد آنجا را ویران كندا. برندپناه می

آنجا وارد شد حق ایذاء به برای اینكه اگر كسی  ،هم امن تشریعی است

ی حق ندارد اگر ای را آزار كند و كسحق ندارد كه صیدی را و پرنده و ندارد

مگر  ،ای به آنجا مراجعه كرده حدود الهی را بر او در آنجا جاری كندپناهنده

اگر كسی حرمت  1﴾﴿ :اینكه خود او حرمت را رعایت نكند

توانید قصاص شما می ،حرم را رعایت نكرده استو كعبه و مسجدالحرام 

 ،شود حد را بر او جاری كردمی ،اگر كسی در خود حرم جنایت كرد. كنید

ولی اگر در خار  حرم جنایتی مرتكب شد به حرم پناهنده شد باید به او 

احسان و اطعام او ، البته خرید و فروش .مهلت داد تا از حرم بیرون بیاید

  .ممنوع است تا با فشار از آنجا بیرون بیاید

 امنیت تكوینی حرم الهی
تی كه ذات اقدس الهی نصیب سرزمین در بعضی از آیات به همین امنی

سوره عنكبوت است كه فرمود:  67نظیر آیه است؛ اشاره شده  ،مكه كرده

﴿

 و كشیآدم جا همه در كه بینندنمی اینها مگر :فرمود ﴾
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 یعنی ؛دادیم قرار امن را سرزمین این ما ولی ،هست غارتگری و رباییآدم

  .دادیم قرار امنسرزمین را  این هم جاهلیت زمان در

﴿

﴾1 
 به ما بدارد روا ستمی بخواهد ملحدانه كسی اگر است حرم خصائص از این
 و باشد كرده طی را صحیح راه ،پذیرستم آن كه مادامی دهیمنمی مهلت او

 ،پذیر راه صحیح را طی نكرده باشدد و اگر آن ستمنباش خشم این مستحق
  .شودنمی او حال شامل ﴾﴿ و در امان خدا نیست

 ابابیل با ابرهه جریان در اگر و است برخوردار خاص حرمت از كعبه اگر

 ،كعبه درون در زبیر ابن تحصن جریان در چطور ،شده حمایت كعبه از

جا  بن یوسف ملعون به دستور زیرا ح ؟مایت نكردح كعبه از وندخدا

الملک باالی كوه ابوقبیس منجنیق نصب كرد و از همانجا كعبه را زیر عبد

های فراوان خرد كرد و در هم كوبید و ابن زبیر را دستگیر كردند و سنگ

حرمت كعبه برای آن است كه دین  سرّش همان قید است كه2.كشتند

در زمان  ولی خدا و امام معصوم ،حفوظ بماند و حافظ دین و ضامن دینم

ابن زبیری كه  .هستند امام،نائبان  ،در زمان غیبتاست و  حضور و ظهور

امام زمان دیگرش  حضرت،را یاری نكرد و بعد از شهادت  سیدالشهداء

اگر به كعبه ، ای داشتیاری نكرد و خودش داعیهرا بود  كه امام سجاد

ابابیل  ،در جریان ابرهه وند متعال،خدا .دهدهم پناه ببرد خدا او را پناه نمی

ابن  ،ابابیل را نفرستاد ،را اعزام كرد و اما در جریان منجنیق بستن حجاح

 بودابرهه آمده اما  .او را كشتند و بعد هم كعبه را ساختندو زبیر فاسد بود 
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ولی اگر كسی امام  ،ان ندادقبله و مطاف را بردارد لذا خدا به او ام كه

 1.دهدبه كعبه هم پناه ببرد خدا او را پناه نمی و زمانش را یاری نكند
 تكوینی امن هم 2﴾﴿
﴿: فرمود لذا ،است كعبه نصیب تكوینی امن آن اینكه برای ،دارد

آن روز كه سخن از  ،كعبه بركت به 3﴾
این  .مردم مشرک مكه را از امنیت خاصی برخوردار كرده است ،تشریع نبود

 كسی ﴾﴿ :را خدا به عنوان آیت و امن تشریعی قرار داد
 حدودی تا هم حدود اجرای مسئله ،باشد داشته اینها به كاری ندارد حق
در مكه و مسجد الحرام كاری كه مایه  خودش كسی مگر ،است شده بیان

در آنجا هم حد بر  4«»اجرای حد است مرتكب بشود كه 
 5.او جاری خواهد شد

 ی مردمهم بیت خدا و هم خانه
﴿كه فرمود: آنجا نشانه اهمیت مطلب است  ،شروع بحث با تأكید

 مردم به هم و الهی اقدس ذات به هم ،بیت این و ﴾

 تفاوت .معنویو دیگری  ادبی تفاوت ییك :تفاوت دو با اما ؛است منسوب

﴿: است الم به خدا اسناد پیدا كرده بدون بیت كه است آن ادبی

﴿ :اهلل بیت شده كه ﴾
 اسناد مردم به وقتی ولی ؛است اهلل بیت كعبه شودمی گفته لذا ﴾6
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 ،است اهلل بیت كعبه 1﴾﴿ آید:می الم با كندمی پیدا

 به اضافه اثر در بیت این كه است آن معنوی تفاوت اما ؛نیست الناس بیت

 شرف .شوندمی شریف كعبه به اضافه اثر در مردم ولی ،كرد پیدا شرافت اهلل

كعبه  به ارتباط اثر در مردم شرف ولی ،است حق به ارتباط اثر در كعبه

 ﴾﴿باشد: میاین دو تفاوت در نحوه دو اضافه  .است

، معبد اینكه برای تشریعا  یعنی ؛است للناس عَضِوُ  ،نیست للناس یَنِبُ حاال

 به اختصاص و است مردم همه برای و شد وضع ،بشود مردمو قبله  مطاف

  .داردن یمعین گروه

 مسجد االقصی و كعبه
مسجد  ،هایی كه آن روز ارائه شدهبرابر نقش كه است آن دیگر مطلب

در شمال غربی مكه  دارد،قرار االقصی و بیت المقدس كه در فلسطین 
خواندند كه هم طوری نماز می ،در مكه بودند وقتی رسول خدا  است.

ولی وقتی از مكه به طرف باشد، رو به كعبه و هم رو به بیت المقدس 
قهرا  مكه پشت سر  ،آمدندمییعنی چند فرسخ به طرف شمال  ،مدینه آمدند

نبود در یک نماز به هر دیگر ممكن  و گرفتمیقرار و بیت المقدس جنوب 
گرفت و ناچار كعبه پشت سر قرار می ،د و رو به هر دو باشدندو استقبال كن

تا اینكه دستور برگشت از بیت المقدس به كعبه رسید  ،المقدس روبروبیت
كسانی كه در مدینه  .سر قرار گرفت یكه بیت المقدس پشت و كعبه روبرو

 2.طور استخوانند این نماز می

 جمع دو هر بین اسراء یهمبارك یهبعدی آن است كه در سورمطلب 
﴿: فرمود .است كرده
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اطرف  منتها ،است شده جمع هم با اینها 1﴾
 منشأ اقلیمی موقعیت نظر از اینكه برای ،است بركت پر االقصی مسجد
 آنجا هوای و مناسب آب ،حاصلخیز سرزمینش .است فراوانی هایبركت
بدون  وجود دارد،آنها در مكه  از بیش یا هانعمت آن همه ولی است، لطیف

 ؛است 2﴾﴿این  .اینكه مكه از خود چیزی داشته باشد
 بدون ،خداست هاینعمت از پر همواره مكه كه است الهی آیات جزء اینها
  .باشد داشته چیزی خود از اینكه

مطلب دیگر آن است كه تنها فرق مسجد االقصی و كعبه در این 
العزم است و ا نیست كه یكی را ابراهیم خلیل ساخت كه از انبیای اولو

بلكه  است،العزم ا كه از حافظان شریعت انبیای اولو دیگری را سلیمان
ظاهرا  درباره بیت المقدس خدا وعده نداد كه من او را از خطر حفظ 

ولی  ،نظیر آنچه كه درباره كعبه برای ابرهه فراهم كرده است، كنممی
اگر كسی بخواهد به  .درباره كعبه این وعده را داده و عمل هم شده است

به حمایت كرد با همان خدایی كه با طیر ابابیل از كع آسیب بزند،كعبه 
ولی در مسجد االقصی و بیت  ،داردمعجزه دیگر كعبه را مصون نگه می

در جریان بخت نصر كه كل مسجد االقصی را  .چنین نبود المقدس این
این وعده را ذات  .نظیر ابرهه خطری متوجه او نشد ،ویران كرده است

كه فرق چنینی لذا یک فرق این ،اقدس الهی درباره بیت المقدس نداد
 3.هست المقدستیمهمی است بین كعبه و ب

 قبله فقط كعبه است

به سرزمین هم اشاره بكند  كه ﴾﴿

چون خود آن سرزمین حرم است و آنچه كه مهم است آن محدوده است 
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گویند كعبه قبله گرچه می ،یعنی همان بنای خاص آن مبنای خاص است

های نزدیک اما این در مقابل كسانی است كه گفتند برای انسان ،است

مسجد الحرام قبله است و  ،اندهایی كه در مكهبرای انسان ،كعبه قبله است

است؛ سخنی ناصواب این البته  .برای كسانی كه دورند حرم قبله است

چه برای دور، چه  ،قبله ،له باشدچنین نیست كه حرم یا مسجد الحرام قباین

منتها تفاوت در نحوه استقبال است كه صدق  ؛فقط كعبه استنزدیک، 

 1.كنداستقبال فرق می

 استقبال از كعبه

سخن از  ،حیا  و میتا  انسان با كعبه كار دارد در تمام اذكار تلقینی
كعبه كار ها به طرف كعبه و با ها و زندهاست تمام مرده« »

حال احتضار است یک سبک خاص به طرف كعبه كار در كسی كه  .دارند
هیچ كس  .بعد از مرگ در حال دفن یک طرز خاص با كعبه كار دارد .دارد

چنین نیست كه قبله افرادی كه  این ،با مسجد الحرام یا با حرم كار ندارد
د الحرام اند مسجاند حرم باشد و كسانی كه داخل در مكهخار  از مكه

 و ﴾﴿ كه جهت آن از 3﴾﴿ :باشد
ای این همان كرده رو كعبه به بكنی استقبال ﴾﴿ چون

نه  ،یعنی تفاوت در استقبال است ؛بیان است كه تفاوت در تولیه وجه است
انسانی كه نزدیک هست وقتی كه بخواهد استقبال كند متوجه  .در قبله

وقتی از دور بخواهد استقبال كند به سمت حرم كه  ،شودرم كعبه میجِ
﴿« هكموجو» ﴾﴿ :بایستد به سمت كعبه ایستاده است
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 مسجد تانقبله نه ،باشد سمت آن به استقبالتان یعنی ﴾
 استقبال جهت طرف به كنیممی رو حرم طرف به كه هم االن. است الحرام

 در تفاوت .بایستیم حرم طرف به كه است این به كعبه از دوریم كه ما
كعبه است.  ،وگرنه قبله قبله در نه ،قریب و بعید برای است استقبال صدق

«».  
ایشان مكرر این جمله  .كندرحمت  مرحوم آقای محقق داماد را وندخدا

خود كعبه قبله نیست آن روزی كه كعبه به وسیله سیل یا غیر  :گفترا می

قبله باشند كه آن فضا و آن  طور نبود كه مسلمین بیسیل ویران شده این 

نه همین خانه  ،قبله است 1«»بعد خاص 

این كعبه  .شش ضلعی كه ارتفاع خاص دارد كه قبله همین باشد و الغیر

االرض من تخوم »آن فضا  .یعنی این بیت در جای قبله قرار گرفته است

خوانند و اگر لذا كسانی كه زیر زمین نماز می. قبله است« السماء نانالی ع

دارند چه اینكه كسانی هم آنها باز استقبال  ،چنانچه چند طبقه هم زیر باشد

كه باال هستند باز هم به سمت آن بعد و آن فضا كه قبله است و قابل 

 2.تغییر و تبدیل نیست آن قبله است

 مبارک و هدی بودن كعبه

 در ﴾﴿ هم ﴾﴿مطلب بعدی آن است كه این 

 یا «» یا «» یا هدی و مبارک حال

 هدایت جهانیان برای است؛ تطبیق قابل همه بر «»

 مند شوند.، بهرههدایت و بركت این از توانندمی همه كهاست 
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 های روشن در حرم الهینشانه
آب زمزم كه هم از جمله  ؛است روشنی هاینشانه مكهدر سرزمین 

با اینكه آنجا سرزمین باران و برف  جوشدكه می ستهاشفاست و هم مدت

یعنی كسانی كه از مكه  ،كردنداستهداء می وجود مبارک پیغمبر ؛نیست

خود  .كردند و آن هدیه آب زمزم بودای قبول میآمدند از آنها هدیهمی

شفای این  ،معجزه است جوششدوام  ،معجزه است ،زمزم و جوشش زمزم

 1.است اش از تصنع و بو آمدن هم معجزهصیانت ،آب معجزه است
های فراوانی از كیفیت ساختمان كعبه و از در تفسیر امام رازی نشانه

و آنچه كه مربوط به  وجود داردهایی كه در آن محور و محدوده خصوصیت
عرفات و منا هم آیات بینه حق  ،مشعراست. ذكر شده  ،اطراف مكه است

ها به وسیله سیل سیلی ندارد تا اینكه این سنگریزه با اینكه آنجازیرا  ؛است
های بزرگ همراه آبخیز است این سنگچون جایی كه سیل ،تعبیه بشود

اما جایی كه سیل ،آیندشوند به صورت ریگ ریز درمیهای تند كوبیده می
ها كه هر زائر و هر حاجی به طور فراهم بودن این همه ریگ ،خیز نیست

امام است. ولی هنوز تمام نشده  ،داردهفتاد ریگ برمیمتوسط یا حداقل 
هر كدام هفتاد ریگ  ،سالیانه ششصد هزار نفر :گویدرازی در تفسیر می

ها را كه ششصد هزار و این ریگ (خیلی بیشتر استكه امروزه )دارند برمی
اما معلوم نیست چه  ،زننددارند و در مرمی مینفر هر كدام هفتاد ریگ برمی

پردازد ها هم میایشان به این جمع كردن ریگ .كندینها را جمع میكسی ا
پیدایش ریگ و اینكه این  .شماردسرزمین می آنهم جزء فضائل  آن راكه 
گویند می ،شودكشد كه برچیده میها آنجا كه انبار شده بعد طولی نمیریگ

رفولی آن وقت كه از این ح ،كنندمورین سعودی كم و بیش تسطیح میأم
گوید فضیلت و معجزه است خود این جریان رمی جمرات را هم می .ها نبود
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كنند آنجا آرام نگیرند و ها در باالی كعبه سعی میو از اینكه طیور و پرنده
نكردن در آلوده .آنجا را آلوده نكنند این هم معجزه است و آیه بینه است

و اگر هم از باال با نشیند ولی اینكه پرنده آنجا نمی ،مشاهد مشرفه هست
ای گیرد یک زاویهیک سرعتی پایین بیاید وقتی به كعبه رسید فاصله می

درباره  .شود این نشانه یک آیه بینه بودن استكند از پهلو رد میایجاد می
»بر اساس  .چنین است هم این حرم مطهر حضرت امیر

ولی درباره  ،كنندحیوانات ادب را رعایت می 1«
این هم  ،دارندطور هست كه حرمت كعبه را این حیوانات نگه میكعبه این 

حیوانات  وها در محور حرم كاری به یكدیگر یک آیه است و از اینكه درنده
 وجود داردشواهد فراوانی  .این هم یک آیه بینه است ،شكار ندارند و اهلی

 2.سرزمین عادی نیست ،ه آن سرزمینك

 مقام ابراهیمجایگاه خاص 

كند در بخش نماز كه قرآن روی آن تكیه می جریان مقام ابراهیم 
 بقره سوره 125 آیه ﴾﴿طواف هم فرمود: 

﴿ كه بود این

 است ابراهیم مقام برای كه است خاصی حرمت نشانه این ﴾
 بر كه است فقهی بحث آن المقام عند ای باشد المقام خلف باید نماز حاال

 مقام پشت باید نماز حتما   كه كردند احتیاط برخی ،روایات اختالف اساس
﴿ دانند:میفی كا را المقام عند هم ایعده باشد

 چیدن هنگام حاال ایستاد آن روی  ابراهیم كه را مقام این اما ﴾
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و  شهمسر و برگشت دوم بار كه وقتی یا ایستاد او روی كعبه بنای
و حضرت پیاده  كنم شووشستشما را  تا شوید پیاده گفت اسماعیل

﴿نشد و پا روی سنگ گذاشت اثر كرد یا هنگام امتثال به 

 آن باالی بر ﴾
در همه  .دكنی حج و بیایید كعبه طرف به مردم كه كرد اعالن و رفت سنگ

حاالت روی همان سنگ رفت یا در یكی از این حاالت بود كه وقتی روی 
حال همه اینها علی ای .پذیر شدسنگ نظیر یک جسم نرمی اثر ،آن پا نهاد

محتمل است و آنچه كه مسلم است اصل اینكه حضرت پا گذاشت و اثر پا 
روایات  به حاال كدام یک از این سه مقطع بود باید .در آن سنگ مانده است

 2.رجوع كردخاصه 

 كه دارد ایخصیصه یک ابراهیم مقام ﴾﴿
﴿ فرماید:می داوود حضرت جریان در اینكه برای است شده ذكر

 درباره 3﴾
 صنعتآموزش  مسئله اینها از یكی :گرفت انجام فراوانی كارهای داوود
﴿ هم یكی 4﴾﴿ :است سازیزره

 نرم حضرت داوود دست در ما را سخت و سرد آهن كه است 5﴾
 سخت آهن كردننرم كیفیت در .كردمی نرم موم چون را آهن كه كردیم

در  6.﴾﴿ كه است این قرآن تعبیر 7داوود مبارک دست در
﴿ :سازی سخن از تعلیم استبافی و زرهمسئله زره
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 به انتقال قابل و است صناعی هایحرفه و علوم جزء سازیزره چون 1﴾
توانند آهن ما دیگران نمیا ؛است تعلیم از سخن آنجا، هست نیز دیگران

﴿اما اینكه فرمود:  ؛اینجا سخن از تعلیم نیست ،سخت و سرد را نرم كنند

نرم  می تواندآدم عادی موم را  یک كه طوری همان یعنی ﴾
به هر صورتی بخواهد درآورد وجود مبارک داوود آهن را مثل موم و كند 

لذا روی این كار  .این كار معجزه است ،دانیچرخدر دستش میو نرم كرد 
 . ﴾﴿ د:كنیتكیه م
 «جرالح له النا» و است قبیل این از ظاهرا  هم ابراهیم مقام جریان در

چنان لین و نرم قرار دادیم كه پاهای مبارک را آن سنگیعنی  ؛خواهد بود
كه روی حجر قرار گرفت فرو رفت تا اثر پا بماند و یک محفظه هم هست 

 برای ابراهیم مقام و داوود برای ﴾﴿برای پای مبارک كه 
 2 .این از آن سنخ خواهد بود حق خلیل

 مردم ایخیر بودن وجوب حج بر
 3﴾﴿در ذیل آیه فرمود: 

در « علی»اما این  ،است «علی»گرچه   ﴾﴿ كه اینجا در
الم هلل هم  زیرا ؛معنای ضرر نیست و به نه علی الناس ،حقیقت للناس است
از طرف خدا بر مردم كه فقط جریان وجوب را برساند  ،به معنای نفع نیست

﴿نظیر اینكه  ،منتها این وجوب خیر است برای مردم

 به شد خیر چیزی اگر 4﴾
 آن هنشان گیرندمی قرار هم مقابل در كه علی و الم این ،نیست كسی زیان
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 این بر یعنی ؛است شده جعل طرف این بر حكم این طرف آن از كه است
  .اوست ضرر هباینكه  نه است واجب

 عظمت و خصایص حج
خصوص حج تعبیر در است كه ظاهرا  در قرآن كریم  این دیگر مطلب

» نیامده ذلک امثال و روزه و نماز درباره .است آمده ﴾﴿
 ﴾﴿ این .ذلک امثال و «

سایر عبادات این  در و است حج در كه است خصوصیتی و عظمت هنشان
  .خصوصیت و فضیلت نیست

 زمان حضرت ازاز دیر زمان مسئله حَج البیت روا  داشت كه 
اینكه شعیب به  .شمردندسال را با حج می شد وبه بعد رسمی  ابراهیم

﴿موسی )علیهما السالم( فرمود: حضرت 

كی از دو دخترم را به همسری یمی خواهم 1﴾
البته اگر ده سال  ؛تودرآورم ، در برابر اینكه تو هشت سال اجیر من باشی

من ( و )آن دو سال جزء قرارداد ما نیست كامل كار كنی پس از خود توست
شاء اهلل مرا از شایستگان  ، و به زودی اننمی خواهم كه بر تو سخت بگیرم

( می باشد، سال است چون در مراد از )حجج( كه جمع )حجه ؛افتیخواهی
شود و از همین جا معلوم میک بار حج بیت اهلل الحرام انجام مییهر سال

شریعت ابراهیم بوده در آن زمان نیز معمول  شود حج خانه خدا كه جزء
  .بوده است

 :دارد فراوانی كیدهایأت ﴾﴿
 .خصوص حج استاین تعبیر م ظاهرا  كریم قرآن سراسر در اینكه یكی

مؤخر آورده كه نشان بدهد برای  را دوم اینكه این مقدم شده است و خبر
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تكریر  همطلب را بیان كرده و ابدال به منزل ،سوم اینكه با بدل .خداست
﴿فرمود: « هلل علی المستطیع حج البیت» :نفرمود .است

 من بعض بدل صورت به ،اندتكلیف این مشمول كه ناسی گاهآن ﴾
 حج هلل» كه فرمودمی اگر. ﴾﴿ :است شده بیان الكل
 علیه استطاع من علی» یا «المستطیع علی هلل» یا «المستطیع علی البیت
بدل »ر را كه با این تكرا آن .فهماندنمی را معنا آن ،این «البیت حج سبیال

﴿این هم یک نحو تأكید  .فهماندنمی ،شودفهمیده می« بعض من الكل

 ،الكل من بعض بدل این ﴾ 
 را تكراری یک خودش ابهام از بعد تبیین یا اجمال از بعد تفصیل ذكر این
 .دارد همراه به

 1.است ﴾﴿البیت هم همان 

 استطاعت عقلی و شرعی
 دو هر شرعی استطاعت و عقلی استطاعت ﴾﴿
 داشته را آن توان كه است كسی هر برای عقلی استطاعت .است مطرح
 یا است مستحب حج ،اشحج منتها ؛برود مكه تواندمی 2ا  عمتسكّ ولو باشد
ولی آن معنای عام  ،اصل زیارت هست و امثال ذلک ،مستحب نبود هم اگر

﴿چه برای مستطیع چه برای غیر مستطیع كه  ،برای همه هست

 در چه ،عمره در چه و حج در چه است همه برای .است 3﴾
 .مستطیع غیر برای چه ،مستطیع برای چه ،مستحب حج در چه ،واجب حج
 مخصوص واجب حج اصل اما .هست ﴾﴿ كه معنا آن

 4.﴾﴿ مستطیع باشد: كه است كسی
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 هاپرسش

چه نوع  ﴾﴿. مراد از امنیت در آیه شریفه1
 ؟امنیتی است

 . چرا در جریان تحصن ابن زبیر در كعبه خداوند از كعبه صیانت نكرد؟2
چه نوع  ﴾﴿. مراد از امنیت در آیه 3

 امنیتی است؟
 نیتی است؟چه نوع ام ﴾﴿. امنیت در آیه شریفه 4
 . از آیات الهی در حرم كدامند؟5
 شود؟نامیده می« بكه». چرا مكه 6
 است؟« تبارک». ذات اقدس الهی به چه جهت 7
 است؟« مبارک». ذات اقدس الهی به چه جهت 8
 . دلیل شرافت كعبه چیست؟ 9

 های حرمت داشتن كعبه را بیان نمایید. . آیات و نشانه10

 حد در حرم جایز است؟. در چه صورتی اجرای 11

﴿ذكر شده درآیه  «علی». 12

 به چه معناست؟ ﴾
﴿در آیه « هلل». علت تقدیم 13

 چیست؟ ﴾
 . از موارد وجوب استقبال قبله كدام است؟ 14

 . تفاوت معنوی انتساب بیت به خداوند و مردم كدام است؟15
 خواندند؟. پیامبر در مكه به كدام سمت نماز می16
 . تفاوت استقبال بین افراد قریب و بعید به كعبه كدام است؟17
ه نوع استطاعتی چ ﴾﴿. مراد از استطاعت 18
 است؟



 

 

  :مهشت گفتار 

 خصایص فقهی مسجد الحرام و کعبه

عنوان معبد ساخته  از آن جهت كه كعبه معظمه اولین بیتی است كه به
لذا محدوده كعبه یعنی  ه،شده و جهات فراوانی در شرف او نقش داشت

در تمام زمین این  .خصوصیت فقهی فراوانی دارد كه مسجد الحرام و حرم
منطقه آن خصوصیت را دارد كه هر كسی از بیرون بخواهد وارد این 

لذا ورود غیر  .شدولو در موسم حج نبا ،باید احرام ببندد حتما  ،سرزمین شود
باید با احرام وارد  ؛ زیراممنوع است ،یعنی حرم ،مسلمان به سرزمین حجاز

فقط  .مگر اینكه مسلمان باشد ،بشود و احرام از یک كافر متمشی نیست
ها و امثال آنها مستثنایند مانند راننده ،كسانی كه رفت و آمد مكرر دارند

كی از یدر باید ،وگرنه هر كس كه بیرون آمد و بخواهد وارد حرم بشود
خواهد احرام ببندد و اگر كسی قصد تجاری یا غیر تجاری دارد می مواقیت

شود ه یا دوستش در مكه است وارد مكه برای درمان برود به مستشفای مك
 .باید احرام ببندد ،در موسم حج هم نباشد ولو برای حج هم نباشد و

خداوند سبحان،  اینكه از گذشته ﴾﴿اینكه فرمود: 
 كه داد قرار سرزمین این برای را امنی خصوصیت یک اسالم از قبل

 امنیت همان اسالم از بعد و 1﴾﴿

                                                           
 .4قریش،  .1



              112   

 داده هم تشریعی امنیت دستورات سلسله یک و نیز كرد حفظ را تكوینی
 1.در امان است ،د كه اگر كسی وارد این سرزمین شدش

و  مكه سرزمین وارد كه كسی به نباید یعنی ﴾﴿
 اینكه مگر ،است حرام باشد حرم در كه كسی ایذاء .برساند آسیبی ،شد حرم
 ،باشد شده حرم وارد و باشد كرده وارد دیگران بر ظالمانه ایذائی خودش او
 ،بعد به حرم پناهنده شد ،در خار  حرم مرتكب جنایتی شد كسی اگر

بقیه به همان منع اولی باقی است و اگر  ،مقداری از این ایذاء مستثنی است
در همان حرم حدود الهی بر او اجرا  ،در خود حرم مرتكب جنایت شد

 2.شودمی

 روایات وارده در خصوص نجاست تعمدی كعبه و مسجدالحرام
اما از آن جهت كه شرفی  ؛ستامأمن  ،بیت از آن جهت كه شرفی دارد

آن حكم را  ی دیگریدارد یک حكم فقهی خاص خود را دارد كه هیچ جا
كعبه را و  ندارد و آن این است كه اگر كسی عمدا  در كعبه بدرفتاری كرد

حكمش اعدام است و اگر در  (معاذ اهلل)تنجیس كرد متعمدا  و معاندا  
روایات  .حكمش ضرب شدید است ،مسجدالحرام متعمدا  معاندا  تنجیس كرد

 در این باره وجود دارد: معتبری 
» كند:نقل می «حدود»مرحوم صاحب وسائل در كتاب 
اصل سؤال این است كه ایمان  3«

گاه حضرت از باب تشبیه معقول به محسوس آن ،افضل است یا اسالم
حرم است و اگر  یهاسالم به منزل ،كعبه است یهایمان به منزل :فرمایدمی

ولی اگر وارد كعبه  ،كسی وارد حرم شد ممكن است وارد كعبه نشده باشد
عرض كرد مسئله را برای من  «.حتما  حرم را ادراک كرده است ،شد

                                                           
  .139. همان، ص 1
 . 143 -141. همان، ص  2
 368ص  28ج الشیعه. وسائل3
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»حضرت فرمود:  ؛وجدانی كن كه من خوب بیابم
»1. 

اگر كسی عمدا  مسجد  :نی فرمودناح كبه ابی الصبا امام ششم  
» :ابی الصباح عرض كرد ؟ش چیستالحرام را آلوده كند حكم

یعنی ما قبال  از شما یاد گرفتیم كه حكم این شخص تنبیه « 
» «.درست جواب دادی ؛ » :شدید است

اگر كسی   :حضرت از ابی الصباح سؤال كرد «
ابی الصباح عرض  ؟چیست شعمدا  آلوده كند حكم (معاذ اهلل)را درون كعبه 

 » .ما از شما این را یاد گرفتیم كه حكمش اعدام است«یُقْتَلُ قُلْتُ» :كرد
»گاه فرمود: آن است.درست «  

»2  

  .هم از ابی الصباح قریب به این مضمون استروایت دوم 
  »عبدالرحمن قصیر است این است كه  از

»حضرت فرمود:  ت؟كه فرق اسالم و ایمان چیس« 

اگر كسی وارد حرم بشود « 
 ؛بعد ایمان بیاورد ،بعد وارد كعبه بشود مثل كسی است كه اول اسالم بیاورد

»برند اما این حكمی كه دارد اگر كسی كعبه را آلوده كرد بیرون می
بیرون  :منتها حاال فرمود ؛حكم آن قبلی را دارد ،این از آن جهت« 

 3.كنندبرند و اعدامش میمی

                                                           
 .290، ص 13. وسائل الشیعه، حر عاملی، ج 1
. الکافی، کلینى، محمد بن یعقـوب، تصـحی  غفـارى، علـى اکبـر و آخونـدى، محمـد، 2

   .26، ص 2چ ارم، ج ، ق 1407، دارالکتب اإلسالمیآ، ت ران
، باب أن من أحدل فی المسجد الحرام ضرب ضربا شـدیدا و مـن 28. وسائل الشیعه، ج 3

 . 369،   ص 3أحدل فی الکعبآ قتل بعد حخراجه من الحرم، ح 
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»است این است كه  هسماع ازروایت سوم كه 
حاال عمده با  «

وایت علی ای حال آن ر« »این است كه چرا 
اما دیگر  ؛حكمش اعدام است ،نی بودنااول كه صحیحه ابی الصباح ك

آیا این دو روایت مقید آن است كه او را از حرم  .كنندنگفت كجا اعدام می
غیر از این اطالق و تقیید یک  ؟كنند یا نهبرند و بعد اعدام میبیرون می

معلوم  ،كنندآن كسی كه در همان حرم اعدامش می ،جمع داللی دیگر دارد
كنند برند و اعدامش میآنكه او را بیرون می .شود عنادش بیشتر بودمی

بین این دو طایفه یک جمع  به هر حال، ،ود عنادش كمتر بودشمعلوم می
ولی جامعش این است كه اگر كسی حرمت كعبه را عمدا   ،ستافقهی الزم 

 2.این عظمت كعبه است و حكمش اعدام است ،رعایت نكرد و زیر پا نهاد

﴿اما چرا از حرم چون  ،برندشالبته از كعبه بیرون می

 اثر در كه است هاییبحث اینها .كعبه خصوص نه ستا حرم به راجع ﴾
  .دارد فقهی شدید حكم كعبه شرافت

 ،خفیف داردتهای تخفیفی كه در اثر شرافت كعبه حكم اما آن روایت
 21از این مجلدات )وسائل  مدر جلد نهچند روایت مرحوم صاحب وسائل 

نقل كرده  ،از ابواب مقدمات طواف و ما یتبعها 14كتاب الحج باب  (جلدی
 .است

از ابن ابی عمیر نقل شده  ؛بن عمار است همعاویصحیحه  روايت اول
»است 

كسی  :كندپایان بخش قصاص نقل می ،این را در كتاب قصاص 3«

                                                           
 .28، ص 2.کافی، ج  1
 . 166، ص 15. تفسیر تسنی ، ج  2
 .225، ص 13وسائل الشیعه، ج  .3
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ولی  ،كننداو را آنجا اعدام نمی شد، بعد وارد حرم كه مرتكب قتل گردید و
»خرید و فروش نه رایگان نه با « »

دهند كسی خانه به او اجاره او را مأوی نمی ،در وسائل دارد« 
 :گذاردخانه رایگان در اختیارش نمی ،دهدنمی

  .تا اینكه حد بر او اقامه شود 
حاال اگر  د:عرض كر صادقاز امام در پرسشی دیگر ن عمار ب همعاوی

ولی  ،ستاحكم قاتل اعدام  آیا ،كسی در حرم كسی را كشت یا سرقت كرد
گذشته از اینكه حكم او اعدام است  ،كسی كه در حرم مرتكب قتل شد

: فرمود 1﴾﴿نظیر  ؛شودتحقیر هم می
 حرم برای این «»

 2.ندارد حرمتی حرم كه بود این رأیش ،ندید حرمتی

﴿كریمه آیه از  حلبی از امام صادق ،كه صحیحه استروايت دوم 

 :فرمایدمی نقل این طبق ششم امام ،كندسؤال می ﴾

به حرم رفت  و بعد فرار كرد ،دكر جنایتی ،حرم غیر در كسی اگر 3
حق « »برای كسی نیست كه او را در حرم بگیرد 

كسی با او « »ورود در بازار ندارد 
دهد تا اینكه مجبور شود بیرون نان نمی وزند كسی به او آب حرف نمی

شود اعمال می این سختگیری نسبت به او« » .بیاید
گیرند و حد گاه كه از حرم بیرون آمد او را میآن« »

 .4كنندالهی را اجرا می

                                                           
 .29. توبه،  1
 .228، ص 4ج . الکافی، 2
 .226، ص 13. وسائل الشیعه، ج 3
 . 168، ص 15. تفسیر تسنی ، ج  4
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اگر كسی در « »اما 

حدود الهی در همان حرم بر او اجرا  ،خود حرم جنایتی را مرتكب شود

یعنی ندید یا « لم یری»روایت اول این بود « النه لم یرعی»شود می

 رأیش این نبود دوم این است كه او رعایت نكرد 
دو مزه است و به صحت و وثاقت آن حكه از علی ابن ابی  سومروايت 
عن ابی »این است كه  ،هاستاما مضمونش همان ،نیست روایت قبلی

: فرمود ﴾﴿« سئلت عن قول اهلل عزوجل عبداهلل
«

علی ابن ابی  ،اینها روایاتش قبل از وقف است 1«
بعد  .معتبر است ،مزه بطائنی آنچه كه از ابی بصیر قبل از وقف نقل كردهح

»اندازد یا نه افتد آیا وقف او را از وثاقت میاز وقفش می

این مضمون هم برابر آن دو « 
 2.روایت قبلی است

» :صدوق )رضوان اهلل علیه( استشیخ از  چهارمروايت 

» .یؤوی باشدهمان الباید كه « 
ظاهرا  این « 

های مضمون همان روایت و مرحوم شیخ صدوق، روایت جدیدی نباشد
 .3ه استدیگر را در فقیه نقل كرد

                                                           
 .226، ص 13. وسائل الشیعه، ج  1
 .169، ص 15. تفسیر تسنی ، ج 2
مصح : غفارى، علـى  ومحق،  ،،ابن بابویه، محمد بن على)صدوق(. من ال یحضره الفقیه3

 .205، ص 2دوم، جق،  1413، ق ، اکبر، انتشارات اسالمى جامعه مدرسین حوزه علمیه ق 
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از امام  :گویدمینقل شده كه ابن بختری  صاز حف ،پنجمروايت 
»سؤال كردم  صادق

حد كسی كه در خار  حرم جنایت كرد و « 
»شود اما وارد حرم شد در داخل حرم اجرا نمی

».1 
چنین است كه  منتها این است؛ كه مرسله و مرفوعه روايت ششم

مرحوم شیخ طوسی )رضوان اهلل علیه( نقل كرده « عن بعض اصحابنا»
«

كسی برود در حرم متحصن بشود یک نحو الحاد است این ظاهرا  « 
ناظر به همان است كه جانی برود در آنجا متحصن بشود لذا در همین باب 

 2هم نقل كردند

  » روايت هفتم
یک مردی هم پشت سر او « »زنی در حال طواف بود « 

»این زن دستش را بیرون آورد « »بود 
این مرد دستش را دراز كرد و روی ذراع آن زن گذاشت « 

ذات اقدس الهی این دو دست را به عنوان « »
شد و  امیر مكه این صحنه را  خالصه طواف تمام .كیفر به هم قفل كرد

ببینند هم آن مسئله شرعی مانده است و هم اینكه این دو دست كه به هم 
 را فراخواند تاامیر مكه فقهای مكه  ،قفل شده چگونه باز بشود برای همین

اش چاره ؛شوددست كه قفل شد باید باز گفتند این دو  .مسئله را حل كنند
امیر  .برای اینكه او جنایت كرده است .یداین است كه دست مرد را قطع كن

                                                           
ش ،  1385، ق ، )صدوق(، کتاب فروشى داورى، ابن بابویه، محمد بن على. علل الشرائع1

 .444، ص 2اول، ج 
ــن الحســن،  2 ان، حســن محقــ، ، مصــح : خرســ. ت ــذیب األحکــام، طوســى، محمــد ب

 . 296 ص ،5 ج ،چ ارم ،ق 1407، ت ران، ، دار الکتب اإلسالمیهالموسوى
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. بنابراین یک جریان عادی نیست زیرا ؛كار آسانی نیست ،مكه دید این كار
دیشب حسین بن علی  ت؟ گفتند:كسی هسپیامبر آیا از اهل بیت  گفت:

به حضرت عرض كرد  ند،خدمت حضرت سید الشهداء فرستاد . پسوارد شد
دعای طوالنی و حضرت رو به كعبه ایستاد  .حل كنیدكه شما باید مسئله را 

 امیر به سیدالشهداء ،حضرت دست را باز كردآمد. این دو نزد كرد و 
این آزاد شده خود حضرت بود  .عرض كرد كه ما  این مرد را عقاب نكنیم

 :گویدمرحوم صاحب وسائل می .«فقال ال»
ر كه ببیند توبه هجرم اثبات بشود آن حال را چون قبل از اینكه  ؛
﴿ :حمل كردندایشان بر توبه جانی  ،كندمی

داند می خود معصوم باشد چنین این حكمی اگر ،حال ای علی ﴾
  1!نه :البته  اینجا حضرت فرمود ،كه حكمش چیست

كه قرب االسناد حمیری است از احمد ابن محمد ابن ابی  روايت هشتم
» است عن الرضا نصر

كند حضرت فرمود آیا كسی مملوكش را در حرم تنبیه می« 
طور نیست كه آدم مجاز باشد مملوكش را در حرم تنبیه كند و از این این 

طور نیست كه اینها سوء استفاده بكنند هر كاری دلشان طرف هم این 
لذا این شخص باألخره در حرم چادر نزند مقداری در حرم  .بخواهد بكنند

اش در مقداری در خار  حرم یعنی چادرش را طوری قرار بدهد كه بخشی
حرم بخشی در خار  حرم كه اگر اینها استحقاق تنبیه داشتند اینها را در 

»بیه كند خار  حرم تن

حاال تأدیب البته درجاتی « 
 2.دارد

                                                           
، ،محق، ، مصح : خرسان، حسن الموسـوى. ت ذیب األحکام، طوسى، محمد بن الحسن1

 .470، ص 5چ ارم، ج ق،  1407،  ، ت راندار الکتب اإلسالمیه
، مصـح : مسسسـآ آل البیـل علـی   . قرب اإلسناد، حمیرى، عبد اهلل بـن جعفـر، محقـ، 2

 .364، ص ، اولق 1413، ، ق مسسسآ آل البیل علی   السالمالسالم، 
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»مضمون دیگری است كه  روايت نهم
 1.اینها امن از عذاب قیامت است« 

 ؟چه یعنی ﴾﴿ شد:سؤال  از امام ششم روايت دهم
»: فرمود

».2 
دهد فرمود: گاه روایت دیگری است كه این من دخله را توسعه میآن
  .یأمن

» ،روايت يازدهم

 »
امام هر كاری كه خواست یعنی ولی  ،چنین شد مثل راهزن اگر كسی این

گاه آن آن .گیردهر كاری كه خواست درباره او تصمیم میمسلمین 
»دارد این است كه  مخصوصیتی كه این روایت یازده

 من» این ﴾﴿«
 برای ،شودمی هم العقول ذوی غیر شامل حدیث این استناد به «دخله
 همه خداوند اینكه نظیر ؛شودمی اطالق هم حیوان بر من كلمه گاهی اینكه

﴿ :كرده خلق آب از را

شود می معلوم ﴾﴿ ایناز  3﴾
 4.بر حیوان هم صادق هست «نمَ»كه 

                                                           
 .82. همان، ص 1
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سؤال  امام صادقاز این است كه عبداهلل بن سنان  روايت دوازدهم
» :كندمی

 ؛نكنید اشتباه فقهی امن این با را كالمی امن آن یعنی «
 ،اش این است كه در امان استحرم شد البته حكم فقهی وارد كسی اگر

از عذاب قیامت نجات پیدا  ،وارد كعبه شودخائفا  مستجیرا  ولی اگر كسی 
»ولی  ،اش هم محفوظ استالبته یقینا  حكم فقهی .كندمی

».1 
﴿   »این است كه  مروايت سيزده

﴾ 

».2  
 3المتقين ةروضاین روایت را مرحوم مجلسی اول )رضوان اهلل علیه( در 

كنند كه یک سؤال میاز امام  ؛نداهنقل كرده است و دیگران هم آورد
هیچ كبوتری از كنار این حرم رد  ،كبوترهاستحیوان شكاری مزاحم 

برای  :حضرت فرمود ؟چه كنیم ؛رساندآسیب می به آنهاشود مگر اینكه نمی
حاال این انصبوا یا از نصب شبكه است یا « نصبوااِ»او دامی بگسترانید 

یعنی عداوت كه هر دو احتمال را مرحوم  ،همان نصب ناصبی بودن
برای اینكه این حیوان حرمت « واقتلوه: »بعد فرمود .مجلسی داده است

 4.كندحرم را رعایت نكرده است و حیوانات دیگر را آزار می
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 هاپرسش

امنیت مكه از  ﴾﴿. با توجه به آیه 1
 چه زمانی بوده است؟

چه  اگر كسی خار  حرم جنایتی مرتكب شد وارد محدوده حرم شد. 2
 اعمالی با او حرام است؟ 

متعمدا  و معاندا  كعبه معظمه را ـ معاذ اهلل ـ تنجیس كرد . كسی كه 3
 چیست؟ حكمش

 . در چه صورتی كشتن حیوانی در حرم جایز است؟4
آمد ورود كسی به صورت خائفا  مستجیرا  وارد . بنابر روایت وارده، پی5

 كعبه شود چیست؟
المتقین حكم حیوانی كه حرمت حرم الهی را  جنةبنابر روایت نقل شده در . 6

  رعایت نكند چیست؟



 

 
 



 

 

 هم: ن گفتار 

 ل عمرانآ هاز سور 97هی آسیر ف ت ادامه 

 بكه و مكه

این همه آیاتی كه ذكر ناچاریم نیست بیت آیات بیّن و امثال ذلک در 
ه آن بلد را ب ﴾﴿مبارک بودن و ...مثل شده است 

 1.هم به بیت برگردد ﴾﴿برگردانیم اگر بیت باشد ضمیر 

خواستند برخی  ﴾﴿
« فتح»ای است كه در سوره ناظر به آن آیه ﴾﴿بگویند 

﴿: دهدبشارت می ذات اقدس الهی به رسولش 

این ولی  2﴾
لكن  ،باشد ﴾﴿صادیق برای تواند به عنوان یكی از ممی

سوره  27هرگز منظور آیه كه یک امر مطلق است خصوص آنچه كه در آیه 
یک  ﴾﴿این  ﴾﴿البته  .نیست ،آمده« فتح»

آن  .شویددر كمال امن وارد شوید مییعنی شما موفق  ؛امر تكوینی است
  اشتشریعی اعم از تكوین و تشریع است كه حكم ﴾﴿

 4گردید. بیان ،3قرائت شدهم در روایاتی كه 

                                                           
 .135 -134، ص 15. تفسیر تسنی ، ج 1
 .27. فت ، 2

 شد.روایاتی که در گفتار قبل به آن پرداخته  3.
 .135. همان، ص  4
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 عظمت كعبه و مقام منیع پیامبر

 كعبه است. عظمت به خاطر ﴾﴿اینكه فرمود: 
اما  ؛كعبه استخاطررمود كه احترام این سرزمین به فهای دیگر در بخش

تلویحا  فرمود احترام این سرزمین هم به وجود مبارک پیغمبر است وگرنه 
روی حجر آنچنان نیست كه دارای  ،خود كعبه از آن جهت كه حجری است

*﴿فرمود:  ؛ چنانچهمقامی منیع باشد
خوریم به احترام شما پیغمبر است كه یعنی اگر ما به مكه قسم می 1﴾

  .سرزمینی بیش نیست آنجادر مكه هستی وگرنه 
 زیارت مدینه بعد از مكه آمده استفضیلت درباره  روایاتی از ائمه

تجدید با پیامبر در مدینه  ،مكهبعد از تشرف به ند ه امردم مأمور شد كه

ما را به عنوان  و ارتباط والیی برقرار كنند والیت ما را بپذیرند و عهد كنند

گرنه كعبه حجری است كه  رهبر قبول كنند و یاریشان را اعالم كنند و

این حرف را اگر غیر امام بگوید مقبول نیست كه انسان « الیضر و الینفع»

كسی به خودش اجازه  .ردندا و زیانی بگوید كعبه سنگی است و سود

 .دهد كه درباره كعبه معظمه این تعبیر را داشته باشدنمی

 ﴾﴿ي ساختار عبارت چند نكته درباره

 ،جمله خبریه در داللتش بر انشا اقوای از جمله انشائیه است، نكته اول

اینكه جمله خبریه  نكته دوم .دهندگویا واقع شده است و دارند خبر می

به  «یعید»نظیر اینكه در روایات دارند كه  ؛گاهی به صورت فعلیه است

ای است كه القیت بداع االنشاء ولی اگر جمله خبریه باشد،میمعنای اعد 

 .ولی اگر این جمله خبریه اسمیه باشد این آكد در آن معنای ثبوت است

و اگر  .تر استقوی جمله انشائیه زد اپس اگر مطلبی را با جمله خبریه بگوین

                                                           
 .2و1. بلد،  1
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هم این است كه  سومنكته  تر است.قوی فعلیهباشد از آن خبریه اسمیه 

این خبر كه مقدم است و مبتدا مؤخر روی اهمیت این هلل بودن است و در 

چنین نیست كه تعبیر الم شده باشد  تعبیرات دیگر مالحظه فرمودید این

آن الم یا الم  1﴾﴿آن الم در 

هلل علی ارباب » چنین نیست كه این .اختصاص است یا الم تكلیف

نظیر الم  ﴾﴿الكذا و كذا آن الم « المكاسب ان یخمس ان یؤتی

الم  ﴾﴿است اما این الم  2﴾﴿

 ؛بر رقبه مردم جعل شده است ،این تكلیفیعنی از طرف خدا  ؛تكلیف است

و  «و هلل علی ان افعل كذا»شود كه نظیر آنچه كه در صیغه نذر گفته می

علی »مثل اینكه  «علی الناس»گویند این دو تعبیر پشت سر هم گاهی می

این فقط با یک تعبیر تكلیف تفهیم شده است « تؤدی الید ما اخذت حتی

گویند هلل اینكه شما این فعل را انجام بدهید باز هم با یک تعبیر گاهی می

كنار هم بدون فاصله نظیر  «علی»انجام شده است گاهی هم الم است هم 

 .این هم یک تأكید دیگر ﴾﴿همین آیه محل بحث 

نظیر همان خمس یا امثال خمس به كسانی  ،كام تكلیفیهدرباره سایر اح

﴿ :اند خطاب شده استكه متمكن

یكی باالجمال ثم التفصیل  :اما اینجا از مكلفین دو بار نام برد 3﴾

مثل « هلل علی المستطیع حج البیت» :نفرمود .یكی بالعموم ثم التخصیص

﴿اینجا فرمود:  ﴾﴿اینكه آنجا فرمود: 

﴿اند آنها را به صورت بعد آن ناسی كه مكلف ﴾

                                                           
 .41. انفال،  1
 .41. انفال،  2
 .41. انفال،  3
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عض من الكل تفصیل بعض از این بدل ب ،تبیین كرده ﴾

 1.به منزله تكرار است ،اجمال

 وجوب حج بر انسان
در  .مخصوص زن است برخی وبعضی از تكالیف مخصوص مرد 

اما اینجا سخن از ناس ؛ مواردی كه مشتبه باشد تكلیف خیلی روشن نیست
اگر ناس بود چون عنوان رجال و نساء و امثال ذلک هیچ چیز اخذ  ،است
  .اال ما خر  بالدلیل ،نابراین این به عموم باقی استب، استنشده 
كردن هم تعبیر ناس كردن و هم تكرار كه بدل ذكر  ﴾﴿

 ،از اینكه به فعل نیاورد. نشانه اهمیت مطلب است و تفصیل بعد از اجمال

شود كه اصل این معلوم می ،به مصدر یا به تعبیر دیگر اسم مصدر آورد

  .كندوصف را ذات اقدس الهی از انسان مسئلت می

 عدم انجام حج باعث كفر عملی است
این نیست كه  .مقابل كسی كه حَج البیت دارد ﴾﴿

﴿پس  «» :فرمود «و من ترک»

« من لم یحج»به منزله  ﴾﴿این  2﴾

یعنی كسی كه حج نكند تعبیر از ترک حج به كفر نشانه آن است كه این از 

 ،كفر عملی است نه كفر اعتقادی ،البته منظور .تكالیف خیلی مهم است

الراد علیه كالراد »كه  نظیر رد كردن حكم حاكم شرع یا حكم والی مسلمین

یا رد بر خدا از  رد بر امام معصوم  3«علینا و الراد علینا كالراد علی اهلل

                                                           
 .145 -143، ص 15. تفسیر تسنی ، ج  1
 .97.آل عمران،  2
 .262، ص 101بحار االنوار، مجلسی، محمد باقر، ج  .3
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ولی رد حكم حاكم شرع رد حكم ولی مسلمین به  ؛كفر است ،نظر اعتقاد

نه كفر اعتقادی  ،منزله رد حكم امام معصوم است كه این كفر عملی است

یعنی و من ترک در روایات هم من كفر و  ﴾﴿لذا اینكه فرمود: 

 1.من ترک بر من ترک الحج تطبیق شده است

یعنی اگر كسی حج را ترک كرد  ﴾﴿

چنین نیست كه این  این «هلل علی الناس»همان خدایی كه ما گفتیم 

ات اقدس الهی تكلیفی بر رقبه بلكه از طرف ذ ،تكلیف به سود خدا باشد

  .مردم جعل شده است

اعتنایی است به شخص بعد یک اظهار بی ﴾﴿این  ﴾﴿

خودت آسیب دیدی آن هم نه  ،نیاز استاگر این كار را نكردی او بی :فرمود

تو حرف كسی را نیاز است و نیاز است از عالمین بیتنها از تو و از كار تو بی

 2.نیاز استزیر پا گذاشتی كه از عالمین بی

كسی كه حج بر او « »در روایات حج آمده است كه 

این « »مكه نرفت « »ب شده است واج

نشانه آن است كه این كفر عملی كم كم انسان « »

 ،ستاباألخره این شخص موحد  .كند نه به مشركانكافران ملحق میرا به 

 » .گیردولی در صف اهل كتاب قرار می

دیگر به  و میردمیها ها یا نصرانییعنی یا در صف یهودی« 

لذا در روایات دیگر آمده است كه در قیامت این شخص را  .میل او نیست

  .دهنددر یكی از این صفوف اهل كتاب جا می

                                                           
 .147، ص 15. همان، ج 1
 . 161، ص 15. تفسیر تسنی ، ج 2
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 حفظ كعبه حفظ دین است
مسئله احترام كعبه طوری است كه در روایات ما آمده كه مادامی كه 

 :كعبه محفوظ و به حال خود قائم است دین محفوظ است
این روایات را مرحوم صاحب وسائل در كتاب وسائل  1

نقل كرده است  روایت كتاب الحج ابواب وجوب الحج و شرائطه باب چهار
آن روایتی كه از امام  .كه نظر به كعبه فضیلت دارد و كعبه را تنها نگذارید

در همین « »است این است كه  صادق 
»: نقل شده روایتش این است كه از امام صادقهشتمین  ،باب

بار  کیگویند كسی كهعرض كردند كه بعضی می به امام صادق« 
فرمود:  ،بقیه را در صدقات و كارهای خیر صرف كند ،مكه رفت كافی است

»یعنی « »
 ،تنها زیارت و عمل مستحبی نیست« 

 2.یعنی جای ایستادگی است ؛آنجا جای قیام برای مردم است

 و عبادی حج جریان سیاسی
حج یک جریان سیاسی هم  ؛3باب بعدی باب وجوب اجبار والی است

ا یلذا اگر كسی نخواست .عبادی هم هست - یک سفر سیاسی ،دارد
والی مسلمین الزم است كه از بیت المال  بر مكه برودمقدورش نبود كه به 

ای را یک عده كه ای را تجهیز كند و این بِعثه از همین وادی استعده
 .ماندمكه مشرف بشوند كه آنجا خالی نبه مبعوث كند كه 

                                                           
 .21ص ، 11وسائل الشیعه، ج  .1
 .164، ص 15. تسنی ، ج  2
3 .  

 (23ص ،11 ، ج5باب  شیعه،ال)وسائل .
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  روایت شده كه فرمودند:از امام صادق

هم اجبار الزم است و هم اگر نداشتند باید  1
  .مبعوث كندبرای رفتن به حج ای را یک عده

» :روایت بعدی هم همین معنا را در بردارد

ها بر والی مسلمان ،اگر مردم مستطیع نبودند 2«

قهرا   .زم است از بیت المال هزینه سفر مكه این گروه را فراهم كندال

چون همان مسئله قیاما   ؛شود كه چیستهم مشخص میوظیفه بعثه 

  3.للناس باید محفوظ بماند

 دالیل وجوب فوریت حج
آقایانی كه آیات االحكام مرقوم  ﴾﴿اینكه فرمود: 

یكی اینكه آیا  :كریمه مطرح كردند آیهچند مسئله فقهی را ذیل  ،فرمودند

  ت؟استطاعت  چیس معیاراینكه  دیگر خیر؟واجب فوری است یا  ،این واجب
 .واجب فوری است از خود كریمه استفاده نخواهد شد ،در اینكه واجب

الش واجب دلیل نیست كه هر امری امتث 4﴾﴿
یعنی  ؛شود استفاده كردمینه از ادله خار   ،پس نه از خود آیه .فوری است

ای اگر دلیل خاصی در زمینه ،و امثال ذلک ﴾﴿یا  5﴾﴿ادله 
البته آن دلیل وجوب فوری است و اینكه ادعای اجماع و امثال  ،وارد شده

                                                           

 .24  ص ،11ج الشیعه،. وسائل1
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این حق است كه نوعا  به اینكه وجوب حج وجوب فوری است  ،ذلک شده
همین زیرا  ،ستااما ظاهرا  این اجماع هم محتمل المدرک قائل هستند؛ 

فاء تفریع ذكر با « من وجب علیه الحج فلم یحج»روایاتی كه آمده است 
این با فاء تفریع نشانه آن « لیمت یهودیا او نصرانیافلم یحج ثم ف»شده 

وبش فوری است و چون یک چنین خطری در كار هست و است كه وج
لذا هیچ كس  ،میردمعلوم نیست چه وقت انسان می ،مرگ هم مخفی است

  .برودبه حج باید  تاستطاع سالیعنی در  ؛خیر نداردتأحق 

احیانا  به عمل  ،آنهایی كه قائل بودند به اینكه وجوب حج فوری نیست

كه ثل بعضی از علمای اهل سنت م ؛كردنداستدالل میخود رسول خدا

و سال  آن سال و در در سال هشتم مكه را فتح كرد گفتند رسول خدا

﴿چطور این آیه كه فرمود:  . بنابراینحج انجام ندادخودش  بعد

شود معلوم می ؟مكه نرفت نازل شده و رسول خدا ﴾

  .خیر جایز استأت

این است كه قبل از فتح جوابش ند اهطوری كه آقایان بیان كردهمان 

بعد  ،در حال مهادنه و قرارداد بودند كه اصال  وارد سرزمین مكه نشوند ،مكه

حضرت برگشت و  لذا موافقت نكردند  كه كفارهم آمدند تا جریان حدیبیه 

 خودای فرستاد و دهعرا با  حضرت امیر، پیامبر اما بعد از فتح مكه

  .الوداع مشرف شدند و حج هم انجام دادنده حجهم در سال  پیامبر
»مثل دستورات اكیدی  ازبه خوبی حج را وجوب فوری 

ای كه قرائت از آیهرا وجوب حج ، و «
 1.را می توان استفاده كرد ،شد و محل بحث است
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 1﴾﴿در باب ششم ابواب وجوب حج در مسئله 

عرض  امام ششم به :گویدبن عمار می همعاویتطبیق شده است كه 

»حضرت فرمود:  ،مردی است كه مال دارد و مكه نرفته :كردم

او در «  ﴾﴿ 

از این « اعماه اهلل عن طریق الحق قال» .شودقیامت كور محشور می

گرچه در خصوص این  ،شود اختصاصی به مسئله ترک حج نداردمعلوم می

ولی سایر موارد را هم كه حق را انسان عمدا  ترک كند  ،مورد نص است

  2.این احتمال خطر هست كه اعمی محشور بشود

﴿رسیده است كه پنجم این باب هم از امام صادق روایت

»فرمود:  3﴾

در بعضی روایات دارد كه یكی از چیزهایی كه انسان را به  .«

سوف  ،ف كردنتسویف یعنی سوف سو ؛برد همان تسویف استجهنم می

یعنی  ،سوف كذا سوف كذا ،اقضی فسو ،سوف افعل ،سوف اتوب ،استغفر

ای چه عجله دهیم،انجام میگوییم بعدا  همین كه ما در تعبیرات فارسی می

چون معلوم نیست  ؛كشاندكم كم انسان را به جهنم می ،این تسویف است.

» .تا چه وقت زنده است

».4  
﴿در روایت هشتم این باب هم این است كه از 

حضرت هم این را بر كسی كه حج را ترک كرده  ،سؤال شده است ﴾
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و دوباره سؤال كرد كه سبحان اهلل اعمی؟ خدا او را كور  نمودتطبیق 
  .«»فرمود:  ؟كندمحشور می

 استطاعت برای حجشرط 
نظیر خمس و زكات و امثال ذلک  آمده است،استطاعتی كه در روایت 

استطاعت  .مستطیع بودن شرط است ،نیست كه مالک بودن شرط باشد
رفتن  یهگاهی به این است كه خود انسان مالک هست و آنچه را كه الزم

ولی توان آن را دارد و  ،و آمدن است یک وقت است كه مالک نیست
كاری برای قافله تواند حاال یا مهمان كسی است یا می .مستطیع است
ها به عهده موریتی را برای كاروانأنظیر خدمه و مانند آن یا م ،انجام بدهد

اند اینها هم مستطیع .انجام دهد بگیرد كه هم كارش را و هم مناسكش را
مسئله خمس و زكات و  .رد نشودای وادر صورتی كه به حیثیتشان صدمه

ولی مسئله وجوب حج مالک  ،امثال ذلک مالک بودن آن نصاب شرط است
 1.بلكه مستطیع بودن شرط است ،بودن آن زاد و راحله و نفقه شرط نیست

  روایات وجوب حج

روایات هشت از ابواب وجوب حج و شرایط حج این مسئله را تثبیت 
منتها بعضی از این روایات كه داللتشان تام است از نظر سند  ؛كنندمی

  .مشكل دارند
﴿سؤال شد كه  این است كه از امام باقراین باب  روايت اول

« »فرمود:  ﴾
 مولی روایت چهار ،الكفایه الزم استكند كه رجوع الی اینها مشخص نمی

زاد و راحله  ،راهش امن باشد ،كند كه صحیح البدن باشدمشخص می
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 روايت پنج .مشمول آیه است ،اگر همه این چیزها را داشت .داشته باشد
كند ولی روایات باب نه هم سخن از زاد و راحله و امثال ذلک را مطرح می

 1.كندذكر میاین مسئله را بازتر 
»از روایت اولش همین است كه  روايت باب نه

تا ابن « 
 :وضعش مشكل است ،خالد بن جریراست. محبوب وضعش روشن و تام 

«  ﴿

از امام  :گویدابی الربیع شامی می ﴾
مردم « ما یقول الناس»ششم سؤال كردند این آیه یعنی چه حضرت فرمود: 

 ؟گویندیعنی فقهای اهل سنت چه می ،گوینددر تفسیر این آیه چه می
آنها این است كه همین كه زاد و راحله  فتوای« قال فقلت له الزاد والراحله»

 شود. میباشد شخص مستطیع 
درباره این آیه از ابی الربیع سؤال كرد كه نظر مردم امام ششم

گویند همین كه زاد و راحله باشد برای وجوب حج میعرض كرد:  ؟چیست
اگر صرف زاد و راحله كافی باشد پس  :فرمود امام باقر .كافی است

 2«هلک الناس اذا و الن كان من كان له زاد و راحله»اند ها هالکخیلی
اگر كسی زاد و راحله داشته باشد و بتواند فقط عیال خودش را تأمین بكند 

این شخص اگر مستطیع باشد و حج  ،برگردد بعد تكدی كندبرود و و مكه 
  .كنندكنند و معصیت میها خالف شرع میواجب باشد پس خیلی

 :اینكه در قرآن دارد« فما السبیل»رض كردند كه ع به امام باقر
  » ؟سبیل چیست ﴾﴿

»یعنی وضعش طوری باشد كه هزینه سفر را داشته باشد یک، « 
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»این دو، « 
اما نه به مقداری كه  ،خدا زكات را هم واجب كرده« 

  .انسان اگر زكات بدهد خودش محتا  بشود
نعه قآنچه كه مرحوم مفید از ماست؛ این روایت به چند طریق نقل شده 

از ابی الربیع نقل كرده یک زائدی هم دارد و آن زائد این است كه میزان 
هزینه اهل و سی بتواند هزینه سفر را فراهم كند استطاعت این است كه ك

 .تأمین كند نیز و عیالش را
این را ظاهرا  « المروی عن ائمتنا» :گویداینكه جناب امین االسالم می 

از همان روایت مفید و امثال مفید استفاده كرده و این روایات به زعم 

است  «روی»از  این غیر« المروی عن ائمتنا» :گویدكه می هایشان تام بود

حاال  .هایی است كه مورد اعتماد خواهد بوداز آن مرسله و .و امثال ذلک

مالی به اندازه كافی داشته باشد  یا اینكه پیشه و شغلی داشته باشد كه 

لذا شاید روایت دیگری به دست مرحوم امین . وقتی برگشت تأمین شود

استفاده  ،فید نقل كردهاالسالم رسیده باشد یا از همین روایتی كه مرحوم م

چنین نیست كه  اینو ست ا بنابراین رجوع الی الكفایه معتبر .كرده باشد

  1.كافی استصرف هزینه سفر داشته باشد 

 هاپرسش

 فلسفه و سر فضیلت زیارت مدینه بعد از مكه چیست؟. 1

مشعر به و تقدیم خبر در آن  ﴾﴿ جمله خبریه. 2
 چه اموری است؟

كسی كه با توجه به استطاعت حج مشرف . طبق بیان امام صادق3
 نشود چه عقوبتی در انتظار اوست؟ 

                                                           
 .161 -157، ص 15.تفسیر تسنی ، ج  1



135                                   

 دلیل وجوب حج بر وجه عموم چیست؟. 4
 . مراد از كفر در عقوبت ترک حج چیست؟5
 . تفاوت كفر عملی و كفر نظری چیست؟6
رفتن به حج نبود حكومت . در زمانی كه برای مردم قصد و رغبتی به 7

 چه وظیفه و مسئولیتی دارد؟
 . دالیل فوریت و وجوب حج چیست؟8

 كنند؟. كسانی كه به عدم فوریت حج نظر دارند به چه امر استناد می9

. تفاوت استطاعت در حج با استطاعت مالی در خمس و زكات 10

 چیست؟

 



 

 



 

 

 دهم: گفتار 
 
 

 عمرانلآسوره  از  97هی آفسیر ادامه ت 

 معبداولین  ،بیت اهلل
، غیر ذی زرع در سرزمیناست كه به عنوان معبد  یبیت اهلل اولین بیت

و باعث  ،بناهایی ساخته شدمكه در ه است و بعدش برای مردم ساخته شد

﴿به ذات اقدس الهی عرض كرد  ابراهیم خلیلآبادانی شد، حضرت 

پس اول بیت  1﴾

  .ساخته شداطراف كعبه هایی كه نهبعد خا ؛اهلل است

 های اطرافی حرم و تخریب خانهحكم توسعه
های اطراف را خراب خانهشود میآیا  دائر شود،توسعه حرم بر اگر امر 

شود كه اول كعبه ساخته شده بود معلوم می ؟كرد و جزء حرم قرار داد یا نه
آنها حریم كعبه را  .بعد دیگران مجاور شدند و در كنار كعبه خانه ساختند

شود آن بناها را تخریب در حقیقت اگر توسعه الزم باشد میو غصب كردند 
  .كرد و حرم را توسعه داد

كه دستگاه  هنقل شد در زمان حضرت امام كاظم و از امام ششم
ها را حكومت برای توسعه حرم یعنی مسجدالحرام مجبور شد بعضی از خانه

فقهای اهل سنت  ،كردند كه این غصب استای فكر میعده ،تخریب كند
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ولی از امام ششم و از ابی ابراهیم ،هم فتوا دادند كه جایز نیست
در دو عصر از دو خلیفه استفتایی آمده به حضور )استفتا كردند 

بعد  ،كه اگر بیت اهلل اول بود (آنها همین جواب را دادند حضرتین
اگر اول ملک مردم  .نعی نداردتخریب این بیوت ما ،اطرافش خانه ساختند

كعبه ساخته شد نظیر مساجد معمولی اینجا  ،در كنار ملک مردمو  بود
شود بدون اذن صاحبش تخریب كرد و همین فتوا مایه گشایش شد كه نمی
های اطراف را تخریب كردند و حرم را یعنی مسجدالحرام را توسعه خانه
  1.دادند

را آنجا گذاشت  هاجر و اسماعیل جناب ابراهیم، برای اولین بار كه
﴿ :عرض كرد

كه هاجر عرض  ﴾
: در همان مقطع دعا كرد .«»فرمود: « »كرد: 

 ،بدون الف و الم یک سرزمین غیر ذی زرع بود ﴾2﴿
پس بیت اهلل الحرام بود قبل از اینكه بلد  .احدی در آنجا سكونت نداشت

روی این  .خانه ساختند ،بنابراین مردم در اطراف كعبه. بعد بلد شد ،شود
 3.این دو معصوم)سالم اهلل علیهما( فتوا دادند كه توسعه حرم رواست نظر

 مكه ام القرای جهان
در بعضی از روایات بكه  ﴾﴿

چه اینكه در بعضی از  ؛موضع بیت و مكه خود شهر تفسیر شده است
تعبیرات هم بكه مرادف مكه قرار داده شد و از اینكه مكه هم ام القری 

معنای خودش را حفظ  ﴾﴿نسبی نباشد  القرایاست اگر ام 
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این  ،شود پایتخت هر كشوری ام القری استیک وقت گفته می .كندمی
ولی بر اساس  ،تعاصمه ام القرای نسبی اس .یک ام القرای نسبی است

یعنی ام همه  ،اگر گفتیم مكه ام القری است ،و االرض و مانند آنححدیث د
 1وجود دارد.قرایی كه در جهان 

 امنیت امری مستمر در بیت اهلل
﴿از اینكه فرمود:  نفرمود  ﴾﴿فرمود: 

 ،شود این امرمعلوم می است.ر به صورت فعل ماضی نشانه بر استمرا 
ر است كه همواره انسان در آنجا در امان است و این امنیت مامر مست

اختصاص به مسئله تهاجم ابتدایی ندارد كه كسی كه وارد شد نباید او را 
بلكه اگر كسی مستحق عقوبت بود و وارد شد مادامی كه در آنجا  ،آزار كرد

 .باید او را حفظ كرد ،جرمی را مرتكب نشد

در نور الثقلین روایاتی است كه یک حیوان اهلی وارد حرم شد آیا 
در آن زمینه هم آمده البته بعضی  !نه :فرمودند ؟یا نه بكشیمتوانیم او را می

﴿پس شود. می بعضی حمل بر كراهت واز اینها حمل بر حرمت 

﴾.2 

 خصایص مقام ابراهیم
سرّ اینكه مقام ابراهیم ذكر شد برای اینكه مقام ابراهیم نسبت به آیات  

چه اینكه در بعضی از  ؛ولی اختصاصی ندارد ،دیگر یک برجستگی دارد

كنند كه نور الثقلین هم آمده وقتی سؤال می وهمین روایاتی كه در وسائل 
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االسود و حجر  ،مقام ابراهیم :شمارندآیات بینه چیست همین سه امر را می

  .حجر اسماعیل
تفسیر نور  در .ای دارد كه همواره محفوظ استصیصهخمقام ابراهیم 

» :عرض كردم كه به امام باقر شدهالثقلین از زراره نقل 
آیا خدمت سید الشهداء رسیدی «  7

 ویادم هست كه در خدمتش در مسجد الحرام بودم فرمود:  7امام ؟یا نه
  .بارندگی شد

آنجا با كمترین باران مسیل همان كعبه خواهد بود چون از چهار طرف 
گیر است چهار كوه است و حرم در آن نقطه فرو دید قرار دارد  لذا سیل

كند و آبها طرفش كوه است و كوهش هم سنگی است آب را جذب نمی
  .حرم است  نترین نقطه هم همانآید و پاییهم می
«

مردم وقتی كه سیل آمد كنار « 

 ؟كردند كه داخل حرم چه خبررفتند سؤال میمقام بودند و وقتی بیرون می

 .مقام سر جایش هست !گفتند نهمی برخی .برد گفتند مقام را آببعضی می

ترسند كه می د؟ عرض شد:گوینفرمود كه اینها چه می سید الشهداء

به مردم بگو مطمئن باشند هرگز  :فرمود ،مقام ابراهیم را سیل برده باشد

عالمت و نشانه خود قرار  آن راچون خدا  ؛بردمقام ابراهیم را نمی ،سیل

 1.ه استداد

كه مرحوم كلینی نقل كرد حسن بن محبوب از ابن سنان روایتی 
﴿ پرسیدم:سؤال  كند كه از امام صادقگوید كه ابن سنان نقل میمی

﴾ 
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این روایت را صاحب وسایل نیز  «ه،
  1نقل كرده است.

 امنیت با دخول در بیت والیت
 یک معنای باطنیو یک معنای فقهی ظاهری  ﴾﴿

به  دارد كه آن معنای باطنی را از علل الشرایع نقل كردند كه امام ششم

ابی حنیفه فرمود: 

»حضرت فرمود:  

كه این علم «  9

اما علم الدراسه را در حوزه و غیر  ،است الوراثه مخصوص اهل بیت

 .از همان راه یاد گرفتاما علم الوراثه را باید  ،فرا گرفت توانمیحوزه 

  .«»فرمود تو یک حرف از قرآن ارث نبردی 

 2﴾﴿ منظور از حضرت سؤال كرد كهاز  گاهآن

حضرت  ؛فاصله مكه و مدینه مراد باشد كنم شایدگفت من فكر می ؟چیست

»دانید كه مگر نمی :فرمودو نقض كرد 

ها مگر این رهزنی« 

كجا را  ﴾﴿بین مكه و مدینه نیست این 

ه ناامن مدینه كو مكه بین اما فاصله  ،خود مكه امن است ؟خواهد بگویدمی

 « فسكت ابوحنیفه» .پس منظور این نیست ست؟چی منظور ،است

﴿  :حضرت فرمود

فرمود: « الكعبه» :این كجاست؟ عرض كرد« این ذلک من االرض ﴾

                                                           
 .223، ص 4. الکافی، ج 1
 .18. سباء، 2
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حجا  منجنیق بست و كعبه  ،ابن زبیر در كعبه متحصن شد 1

» ،را ویران كرد و ابن زبیر را كشتند

 رمی به حضرت صادقضابوبكر ح« 

﴿ :پس جواب این دو تا سؤال چه شد« جعلت فداک» :عرض كرد

  ؟مراد چیست ﴾﴿ ؟منظور چیست ﴾

« »فرمود: 

كه ظهور كرد دیگر امن  رتبرد كه وقتی آن حضآن لقب خاص را می

»ها همه این راه ،خواهد شد

این امن مطلق است البته « 

 تكوینا  و تشریعا  اما آن امن نسبی همان است كه در روایات دیگر آمده

 2.است

﴿كند كه سؤال می العزیز از امام صادقعلی بن عبد 

این به آن  :حضرت فرمود ؟یعنی چه ﴾

یدخله المرجع والقدری والحربی والزندیق »برای اینكه  ،اطالق مراد نیست

پس منظور  ،  عرض كرداینها كه در امان نیستند« الذی الیومن باهلل

» ت؟چیس

این بیان بعضی از مصادیق معنوی این « 

به قوت خود  ،قبال  گذشتكه اش كریمه است وگرنه آن مصداق فقهیآیه 

 3. باقی است

                                                           
 .698، ص 15.کافی، ج  1
 . 153 -152، ص 15.تفسیر تسنی ، ج  2
 . 190، ص 1.تفسیر عیاشی، ج  3
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یعنی  ﴾﴿روایات دیگری هم باز در همین زمینه است كه 

 ؛كندتأیید میداخل در بیت والیت و امامت شود كه بعد معنوی قضیه را 

باب را بگیرد  همستحب است زائر وقتی نزدیک بیت اهلل آمده است حلق زیرا

» :و عرض كند

 1.كه این عذاب معنوی است 

كند كه حضرت فرمود: نقل می زراره از امام باقر

زراره عرض كرد كه  

«

والیت رهبری و حكومت  ،شود تنها والیت معنوی نیستمعلوم می« 

برای اینكه كلید همه اینها مسئله رهبری  .اسالمی و امثال ذلک هست

تنها ولی نیست والی  .از همه اینها مقدم است و والی بر همه اینها .است

  .گویندهم هست والی آن حاكم را می
معلوم  فرمود: 

كند گاه فضائل هر كدام را هم ذكر میآن .شود كه مسئله والی این استمی
بعد . كندرا استشهاد می ﴾﴿رسد و به آیه تا به حج می

منظور آن است كه در   :فرمایدمی
اما مسئله والیت به عنوان والی مطرح  ،اینجا حج جزء اركان اسالم آمده

  2.است
در نهج البالغه هم از جریان حج به عظمت یاد شده است: 

كه  

                                                           
 .530، ص 4. الکافی، ج  1
 . 18، ص 2. همان، ج  2
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﴿چه اینكه آیه مباركه گویند؛ می دوفمهمانان الهی را  ؛حق باشید فدو

  1.یعنی حُج و حَج كنید ﴾﴿ .بر حج تطبیق شده است ﴾
 كند:سفارش می طالببه علی بن ابی پیامبر

﴿ فرماید:وند متعال میخدا ازیر 

﴾.3 

 طه حرم با غير حرمقلفقهي  فرق

مسئله فقهی دیگری كه مربوط به سرزمین حرم است و در اماكن دیگر 

طه در اسالم اوال  گرفتنش مكروه است اگر قل ؛است «طهقلُ » مسئله ،نیست

تواند هم می ،از اینكه صاحبش بیاید ناامید شد و ،گرفتدر غیر حرم كسی 

ای فتوا عده ،ولی در خصوص حرم .تواند تملک كندهم می ،صدقه بدهد

دادند كسی حق گرفتن ندارد و اگر هم گرفت فقط باید معرفی كند كه به 

این فرق فقهی  .حبش برسد وگرنه صدقه بدهد دیگر حق تملک نداردصا

صاحب وسائل برای همین در كتاب حج  طه حرم با غیر حرم است وقل

طه حرم قكنند كه لسؤال می الحرم طةقلعنوان كرده است كه باب احكام 

شود تملک كرد طه غیر حرم را میقغیر حرم چه فرقی دارد فرمود كه لبا 

 4.حرم را نهطه لقولی 

                                                           
، مکتبـآ . شرح ن ج البالغآ البن أبی الحدید، محق، ، مصح : ابراهی ، محمـد ابوالفضـل 1

 .312، ص 1، اول، ج ق 1404، ، ق آیآ اهلل المرعشی النجفی
 اکبـر، علـى غفـارى،: مصـح ،  محق، ،على بن محمد بابویه، ابن ،الفقیه یحضره ال . من 2

 ،4 ج دوم، ق،  1413 ،ق  ،ق  علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر
 .368 ص
 .97.آل عمران،  3
ــن الحســن.  4 خرســان، حســن  ، محقــ، ، مصــح :ت ــذیب األحکــام، طوســى، محمــد ب

  .421، ص 5ج چ ارم، ق،  1407ت ران، دار الکتب اإلسالمیه، ، الموسوى
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سؤال شد، طة الحرم قل بارهدر روایت دوم این است كه از امام باقر
»حضرت فرمود: 

عرض كردم یک مال فراوانی است « 
دیگری ممكن است بگیرد و  .عیب ندارد ،فرمود اگر گیرنده مثل تو باشد

 1.بعد از یک مدتی تملک كند
» دارد كه از ابی عبداهلل )وسائل(در روایت چهارم

این همان فرقی است « 
گذارد و روایات دیگری هم باز به همین طه حرم و غیر حرم میقین لكه ب

 2.وجود داردمضمون 

 حكم فقهي اجاره خانه هاي حرم 

 و های حرم برای زائران ممنوع استكه اجاره دادن خانهاند بعضی گفته

﴿سرّش این است كه در قرآن آمده  .مكروه است گویندبرخی می

﴾3  

 بكنند دركسانی كه در مكه زندگی می ه،در دستور اصلی این بود

 .ها را باز بگذارند تا زائران در آنجا مناسكشان را انجام بدهند و برگردندخانه

شهرش مكه است یا كسی كه از بادیه به قصد زیارت و كسی كه اهل مكه 

بنابراین  .برداری یكسان دارندهمه در این ایام حق بهره ،شودمشرف می

كه این كار بود كسی  یناول معاویه مردم را منع كرد و ایشود اجاره دادنمی

  .ها دری گذاشت و جلوی مردم را گرفتبرای خانهو را كرده 

                                                           
 .26ص 13الشیعه ج. وسائل1
 . 421، ص 5. همان، ج 2
 .25. حج، 3
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 آمده است:از ابواب مقدمات طواف در كتاب حج وسائل  32در باب 

  
»روایت دوم این است كه 

. 
كنند سؤال می روایت سوم هم همین مضمون را از حضرت صادق

فرمود:  ﴾﴿

.3 
هم به همین مضمون است در روایت )وسائل( روایت پنجم و ششم

تا اینكه در زمان همین طور بود  این تا زمان حضرت امیرششم دارد كه 
  .اوضاع برگشتمعاویه 

»در روایت هفتم دارد كه 
﴿﴾».4  

این است كه روایت  ینهشتم

.5 

                                                           
 .268، ص 13وسائل الشیعه، ج  .1
 .268، ص 13همان، ج  .2
 . 166، ص 15. تفسیر تسنی ، ج  3
 .  270، ص 13وسائل الشیعه، ج  .4
 . 420، ص 5. ت ذیب االحکام، ج 5
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های مكه است و اینكه مجاورت در مكه و ماندن در اینها خصوصیت

آن هم یک بابی است كه  .آوردمكه هم مكروه است و قساوت قلب می

  .شودزیرا مایه قساوت قلب می ؛آنجا بماند درانسان شایسته نیست 

البته  ؛این هم یک بابی دارد .ن در سرزمین مكه حرام استاورود مشرك

مسجد الحرام در غیر مسجد الحرام هم ورود مشرک  اینه تنها در كعبه

ها ن حرام است و بر مسلمانادر سرزمین حرم ورود مشرك ممنوع است.

  .زیه كنندالزم است كه آن مكان را تن

فرمود:  این است كه امام صادق 16روایت یازده باب 

.1 

مطلب دیگری كه باز از خصائص حرم است این است كه 

كه این باب هفده از ابواب مقدمات طواف است  

سازد شایسته نیست كه خانه خود را در مكه بلندتر از كسی كه خانه می

كعبه ارتفاعش  قهرا  باید خیلی فاصله بگیرند چون اصوال   .كعبه قرار بدهد

هم مشخص است و در گودی هم قرار دارد هر كه هر جا خانه بسازد 

 ،كعبه باشد اندازهگیرد مگر اینكه ارتفاعش به كعبه قرار می باألخره فوق

ای كه كعبه را مستور كند ساختن خانه زیرا .ولی باز باید فاصله بگیرد

به ن اترین مسئله همان حرمت ورود مشركبرای زائران مهم .مكروه است

 2.استسرزمین مكه 

                                                           
 . 230، ص 4و الکافی، ج 23ص 13ج الشیعهوسائل .1
 .  165، ص 15. تفسیر تسنی ، ج  2
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 هاپرسش

برای توان دلیل میبه چه  امام صادق و امام كاظم بنابر دیدگاه. 1
غصب این عمل های اطراف كعبه را خراب كرد و خانهتوسعه حرم 
 شود؟ محسوب نمی

﴿و  ﴾﴿. با توجه به آیات 2

ک آیه بدون الف و الم و در آیه بعدی با الف الم یدلیل ذكر بلد در ﴾
 چیست؟
   چیست؟« من دخل امنا». معنای معنوی و باطنی 3

 . ام القری بودن مكه به چه معناست؟ 4

 وروایاتی كه در وسائل و طبق  ﴾﴿ یهه آی. با توجه ب5
 ؟آیات بینه چیست منظور از ،الثقلین آمدهنور

. با توجه به روایت 6
كدامیک از این پنج مسئله نسبت به دیگران  «

 ند؟ توضیح دهید. اافضل

 ؟طه حرم با غیر حرم چه فرقی داردقل. حكم 7
 . حكم اجاره خانه های حرم چیست؟8



 

 

 هم:ازدی گفتار 

 سوره  توهب از 5ات  1آیات  
 

ْشهِِكَ  ٭ َفِستِحْو ِف ﴿
ِ
لَاهََْءٌة ِبَ  َّْللِِ َوَِِّسوبِِر ِإََل ْب ِميَ  ََناَمْبُِت ِبَ  ْمل

َغْيِ ِبْعِجزِي َّْللِِ َوَ َّ  َّْلِلَ ُِمْزِي  ْأَلِِّْض  َِّْلَاَعََّ َ ْشِ ٍه َوَْْنَلِ ْو  َّ ِك ْ 
ٌء ْبَكاِفهِيَ  ٭ َو ََذٌَّْ ِبَ  َّْللِِ َوَِِّسوبِِر ِإََل ْبن اِن يَاْوَ  َْْلجِِ ْأَلْكََبِ َ َّ  َّْلِلَ لَهِي

ْشهِِكَ  َوَِِّسوبِِر فَِإَّ تِاْيِتْ  فَاِ َو َخْيٌ َبِكْ  َوِإَّ تَاَوب ْتِتْ  فَاَْنَل ِ 
ِ
ْو  َّ ِكْ  ِبَ  ْمل

ْ  ْب ِميَ  ََناَمْبُِتْ ِبَ   ِه ْب ِميَ  َكَ ِهْو لَِعَمٍْا  َبِتٍ  ٭ ِإ َغْيِ ِبْعِجزِي َّْللِِ َوَلشِِ
ْشهِِكَ  َِّ  َلَْ يَنِ ِصوِكْ  َشْتئاا َوَلَْ يِظَاِمِهْو ََنَلْتِكْ  َ َحبْا فََأِتُّْو إِبَْتِ ْ  

ِ
ْمل

ِِتِْ   ت ِ َ  ٭ فَِإَذْ ََّْسَلَخ ْأَلْشِ ِه ْْلِهِِ  فَاقْاِتِلْو ََنْ َبِمْ  ِإََل ِبب 
ِ
ِإَّ  َّْلِلَ ُيِِبُّ ْمل

ِوِمْ  َوِخِموِمْ  َوْْحِصِهوِمْ  َوْقْاِعِبْو ََلِْ  ِك   َبْهَصٍب  ِْ َوَجبِتُّ ْشهِِكَ  َحْت
ِ
ْمل

ِ ْ  ِإَّ  َّْلِلَ َغِ وٌِّ فَِإَّ ََتلِْو َو َقَاِبْو ْبص َ َة َواتَاِوْ ْبز َكاَة َفَخلُّْو َسِيتلَ 
 1.﴾َِِّحت ٌ 

)اين، اعالم( بيزارى از سوى خدا و پيامبر او، به كساانى از  ﴿ترجمه: 
با اين حال، چهار ماه )مهلات *ايد! مشركان است كه با آنها عهد بسته

خواهياد بروياد، و داريد كه آزادانه( در زمين سير كنيد )و هر جاا ماى
توانيد خدا را ناتوان سازيد، )و از قدرت او ىبينديشيد(! و بدانيد شما نم

و اين، اعالماى  *فرار كنيد! و بدانيد( خداوند خواركننده كافران است! 

                                                           
 .5ـ1. توبه، 1
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است از ناحيه خدا و پيامبرش به )عموم( مردم در روز حا  اكبار وروز 
[ كه: خداوند و پيامبرش از مشركان بيزارند! با اين حال، اگر عيد قربان

شما بهتر است! و اگار سارپي ى نمايياد، بدانياد شاما توبه كنيد، براى 
توانيد خدا را ناتوان سازيد )و از قلمارو قادرتش خاارو شاويد(! و نمى

مگر كساانى از مشاركان *كافران را به مجازات دردناك بشارت ده! 
كه با آنها عهد بستيد، و چيزى از آن را در حقّ شما فروگذار نكردند، و 

يت ننمودند پيمان آنهاا را تاا پاياان مدّتشاان احدى را بر ضدّ شما تقو
)امّا( وقتى   *محترم بشمريد زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست دارد! 

هاى حرام پايان گرفت، مشركان را هر جا يافتيد به قتل برساانيد و ماه
آنها را اسير سازيد و محاصره كنيد و در هر كمينگاه، بار سار راه آنهاا 
بنشينيد! هر گاه توبه كنند، و نماز را برپا دارناد، و زكاات را بپردازناد، 

 ﴾ ان است!آنها را رها سازيد زيرا خداوند آمرزنده و مهرب
﴿ :فرمودزیرا  ،اندمشركین ﴾﴿مخاطب 

 1.ن استاكه خطاب به مشرك ﴾

 برای امیرالمؤمنین یفخر ،توبه یهسور
 فخری برای امیرالمؤمنین ،توبه همبارك یههای روایی سوردر بحث

مطرح است كه وجود مبارک آن حضرت در موارد خاص به همان جریان 
الشوری برای استحقاقشان برای در یوم ،احتجا  كردند تابالغ سوره برائ

 تخالفت و برای اثبات افضلیتشان به همین جریان ابالغ سوره برائ
  :فرمودندو احتجا  كردند 

 توقتی سوره برائشما را به خدا سوگند آیا در بین شما كسی هست كه 

فرموده باشد كه  نازل شد وجود مبارک پیغمبر  تیا این بخش از برائ

                                                           
 .229-228، ص 33. تفسیر تسنی ، ج  1
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این بخش برائت را یا خودم باید ابالغ كنم یا كسی كه از من است باید 

 ابالغ كند و هیچ كس حق نداشت كه این بخش را از طرف پیغمبر

اره او هم آیا در بین شما كسی هست كه حضرت درب ؟ابالغ كند غیر از من

 .سمت را نداشتیماین گفتند هیچ كدام از ما  ؟چیزی گفته باشد غیر از من

ابالغ این بود.  بنابراین این یک فخری برای وجود مبارک حضرت امیر

برائت و پایان بخشیدن به آن تعهدها یک امر سیاسی خاص بین دولت 

باید  .دشخصی هم نبو اییک كار عادی بود. مركزی اسالم و رهبران شرک

  .برساندرسولش را پیام خدا و 
مكرر این بخش از  یبدون كمترین هراس وجود مبارک حضرت امیر

چه در منا چه  ،چه در مزدلفه ،توبه را چه در عرفه یهمبارك یهسور
طوری كه به گوش  ؛عندالجمار رمی جمره و چه در ایام تشریق خواندند

گویند كه به  اذان را از آن جهت اذان می .چون باید اذان باشد .همه رسید
اعالن این برائت  .اگر به گوش نرسد دیگر اذان نیست .رسدگوش افراد می

هر گروهی را كه  :فرمود وجود مبارک حضرت امیر ،كار آسانی هم نبود
. كردندكردم چه مرد چه زن همه مرا تهدید میمن این مراسم را ابالغ می

 .تهدیدها بر او اثر نگذارد و كار نباشدشد كه محافظهكسی با بنابراین باید
این را به عنوان افتخار خاص برای خودشان  وجود مبارک حضرت امیر

 1.الشوری به آن احتجا  كردندثبت كرده بودند و در جریان یوم

 از سوره توبه  چند حكم فقهی
یكی به  :همراه داردند حكم فقهی را به چ ﴾﴿این 

از  9وقتی ذات اقدس الهی و پیغمبر «تبرئوا»فهماند كه خود مسلمین می
  .شما هم باید تبری كنید ی هستند،ن متبرامشرك
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 ،است كه پیمان نقض شدآن  ناحكم فقهی دیگر هم نسبت به مشرك
دیگر ما عهد و  ،و مانند آن بود ترک مخاصمه  وعدم تعرض  ،آن پیمان
 .شما نداریم تعهدی با

این در  .ستایک تهدید و وعید و هشدار ضمنی هم به دولت شرک 
نساء  یهمبارك یهسور 90و  89آیه قبال آن مطلبی است كه در 

﴿:آمده

برهانش را هم ذكر  ،در بعضی از آیات دیگر﴾
﴿فرماید: سوره نساء می 90گاه در آیه آن ﴾﴿:كندمی

شما فرار میثاق آنها كه از كشور  ﴾
 یولی به كشوری پناهنده سیاسی یا اجتماع ،كردند به شما ستم كردند

اگر به  .تسلیم نكنیدو آنها رابطه دارید پناهندگان را آزار  اشدند كه شما ب
دیگر آنها پناهنده شدند  ،ت داریدكشوری كه شما نسبت به آنها تعهد سالم

را آزار نكنید و كسانی كه در امان دولت دیگری هستند كه شما با آنها 
﴿ :توانند در امان شما باشندمی هستید،عهد مت

﴿ :فرمایدمی كه رسدتا به اینجا می 1﴾

 ،آمیز دادنداگر آنها كاری به شما نداشتند و پیشنهاد زندگی مسالمت 2﴾
شما هیچ راهی بر  و دیگر خدای سبحان برای شما سبیل و راهی قرار نداد

بعد از جریان فتح مكه در امنیت بودند كه حضرت فرمود:  .آنها ندارید
وجود مبارک  ،سفیان هم فتح شدوخانه اب 3«»
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دو نفر را به عنوان مأمور رسمی نظام اسالمی در مكه نصب  پیغمبر
یكی را هم مسئول امور  ویكی را مسئول مسائل اجتماعی و سیاسی  :كرد

ابن هشام نقل . وی اینها هم جوان بودندآموزش و فرهنگی كرد كه هر د
سمی و منصوب رسمی از طرف یكی از این دو نفر كه نماینده ر كهكند می

یک  یبودند در جمعی اعالن كرده بود كه پیغمبر برای من روز پیغمبر
آن كسی كه به این حقوق حالل نسازد همیشه و حقوق معین كرده ، درهم

  !گرسنه باد

این بخش سوره  (چون سال هشتم مكه فتح شد)به بعد  ماز سال هشت

با دیدن همه این كرامت ،نازل شد كه دیگر شما بخواهید با داشتن آن امان

خواهید شود میچنین نمیاین باشد باز عامل نفوذی برای بیگانگان ،ها

 ، نهتوانید در مسجدالحرام بیایید نه طواف كنیدشركتان را حفظ كنید نه می

تواند عاریا  طواف كند نمینزدیک مسجدالحرام بروید و اگر كسی خواست 

كرد كه اینها را مكرر ابالغ می 7وجود مبارک حضرت امیر .طواف كند

رسم  .گرددبتواند عاریا  در اطراف كعبه هیچ كسی نمی 1«»

كردند آن لباس را باید جاهلی هم این بود كه اگر در لباسی طواف می

ما با آن معصیت كردیم با آن  كردند لباسی كهدادند یا فكر میصدقه می

 2.لباس شایسته نیست طواف كنیم

 حجهای ماهم و احر هایماه
 سیاحت از هم تفكیک ر شهُاَحج و ر شهُاَم و رُر حُشهُ در روایات این اَ

حجه قعده و ذیذی ،همان ماه پر بركت شوال ،حج هایماه ؛شده است
چون شود تالش میدر روز مبارک عید فطر برای رویت هالل  .است
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یكی حرمت روزه  ؛چندین اثر فقهی بر همین اول شوال بودن بار است
چون اگر عید فطر باشد روزه گرفتن حرام است و اگر پایان ماه  ،گرفتن

اگر فردا  ،یكی هم صحت عقد احرام حج .مبارک رمضان باشد واجب است
اول شوال شود احرام حج بست و اگر نمی ،پایان ماه مبارک رمضان باشد

  1.از بركات همین روز عید فطر است. این شود احرام بستباشد می

 .شود تا دهم ربیع اولسیاحه از دهم ذی حجه شروع می هایماه

﴿ن اسیاحه كه در روایات آمده است هم هایماه

  .است 2﴾
در آن مقاصد و مراسم كه این بخش را  وجود مبارک حضرت امیر

امروز  ،اینكه فرمودند چهار ماه مهلت دارید ،دادندتوضیح می ،خواندندمی
كنم رابطه كه دهم ذی حجه است من در سرزمین منا به شما ابالغ می

چهار ماه مهلت دارید از دهم ذی حجه تا  .شما با دولت اسالمی قطع است
توانید در ر ماه را در كمال آرامش و امنیت میدهم ربیع االول این این چها

شود و بعد از آن دیگر امنیتی زمین حركت كنید كسی متعرض شما نمی
  .برای شما نیست

سرّش هم در همان آیات بعدی اشاره شد كه شما چند بار نقض عهد 
ها كه نمایندگان رسمی پیغمبر بودند آمدند پیام پیغمبر را مسلمان .كردید

ند آیات را برای شما بخوانند برای چه اینها را سر بریدید و كشتید ابالغ كن
﴿ :با اینكه تعهد عدم تعرض بستید

های منطقهكه داریم حرم و اشهر الحج الاشهر  ،پس اشهر السیاحه 3﴾
 4.اینها تفكیک شده است
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 برائت وجوه اعالن
این اعالن برائت برای آن وجوه یاد شده است كه به برخی از آنها اشاره 

منتها حق فسخ  ،این است كه این یک تعهد دو جانبه بود وجهشیک  .شد
با آنها تعهد كرده و  وجود مبارک پیغمبر .با دولت مركزی اسالم است

لهی چه چون زمام كار پیغمبر به وحی الهی است و معلوم نبود كه وحی ا
كه اگر وحی نازل شود  فرموده بودبه آنها  پیغمبر ،شودوقت نازل می

این نظیر معامالت و تعهداتی است كه برای یكی از دو  .من حق فسخ دارم
 1قرار دارد.طرف حق فسخ 

انفال به  یهمبارك یهدر سورذات اقدس الهی وجه دوم آن است كه 
اگر  2﴾﴿فرمود:  پیغمبر

این فرصت  ازكه آنها و مشاهد كردید شما آثار مكر سیاسی را دیدید 
تعهدی نداریم كه بعد نقض  بگو ما خواهند سوء استفاده كنند پیشاپیشمی

  .عهد نشود
 ،تنها آثار نقض عهد روی شم سیاسی نیست نهوجه سوم آن است كه 

 یهمبارك یهست كه در سورا انهم آنها نقض عملی آنهاست نقض عملی
اینها مصحح نقض . بنابراین ﴾﴿ است:توبه آمده 
  .عهد است

آنها كه عهدشان به  ،ای به پایان رسیدهاینكه عهد یک عده وجه دیگر
 3.﴾﴿پایان نرسیده فرمود كه 

بنابراین چهار وجه خواهد بود آنها كه عهدشان پایان رسیده اآلن گفتند 

كه ما دیگر از این به بعد تعهدی با هم نداریم و آنها كه عهدشان به پایان 

آنها هم كه عهدشان با  ﴾﴿نرسیده فرمود: 
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پایان رسیده چهار ماه به آنها مهلت دادند لطف و احسان كردند و این اشهر 

را مطالعه كنید و ببینید باألخره  ﴾﴿سیاحه است 

﴿از شما ساخته نیست  هم یمصلحت شما چیست كار

هم در یوم الحج االكبر باید به اذن مردم به این و مانند آن و  ﴾

 1.گوش مردم برسد

 اقسام حج
  .صغیرحج  وحج كبیر  2:ج دو قسم استحمسئله دیگر این است كه 

حج عمره  .حج عمره ریشه روایی و فقهی دارد ؛حج اصغر است ،عمره

  .یعنی حج غیراكبر، حج اكبر همین حج معروف است
آن است كه برای اینكه مشرک و موحّد همه در آن سال در  ،وجه دیگر

حج شركت كردند از آن به بعد اعالم رسمی حكومت اسالمی كسی حق 
ابراهیمی بود  تچون این حج سن ؛نداشت مشرک باشد و حج انجام بدهد

دادند و از آن سال به بعد دیگر مشرک حق حج مشركین هم انجام می
 .كردن نداشت

منا همه و ها در سرزمین عرفات آن است كه چون حاجی دیگروجه 
اند حج اكبر آن است عرفات این است منا این است در كنار هم جمع

یعنی « الحج عرفة»این « الحج عرفة»نصوص عرفه آمده است كه 
آن روز دعا و  ت.عرفه اس ،ترین عنصر حجترین عضو حج و مهممهم

 هستند. ود است و همه هم آنجا جمعنیایش و ضجه و زاری حاجیان مشه
كه همگان در آنجا  موصوف شد ها كلمه حج به اكبرپس به این مناسبت
 3.حضور و ظهور دارند
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 هاپرسش

 اد شده است؟ یمنینؤقرآن به عنوان فخر امیرالم ی. از كدام سوره1
بایست آیات سوره برائت چرا می،  رسول اهلل سخن. با توجه به 2
 اعالم نماید؟ منینؤامیرالمرا 

چه حكم فقهی بر مسلمین  ﴾﴿. با توجه به آیه 3
 مترتب می گردد؟

 كدامند؟  اشهر سیاحه. 4

 چیست؟حج اكبر و حج اصغر  از منظور . 5
 
 



 



 

 هم: دوازدگفتار 
 سوره  حجاز  25آهی 

ِإَّ  ْب ِميَ  َكَ ِهْو َوَيِصبُّوََّ ََن  َسِيتِ  َّْللِ  َوْْبَ ْسِجِب ْْْلَهَِْ  ْب ِمي ﴿
َسَوْءا ْْبَعاِكِف ِفتِر َوْْبَياِد َوَب  يِهِْد ِفتِر ِبِِْْلَاٍد ِلظِْلٍ  َِِّمْقِر َجَعْلَناِ  بِلن اِن 
 1.﴾ِبْ  ََنَمٍْا  َبِت 

كسانى كه كافر شدند، و مؤمنان را از راه خدا بازداشتند، ﴿: ترجمه
و )هم نين( از مسجد الحرام، كه آن را براى همه مردم، برابر قرار 

كنند يا از نقاط دور وارد آنجا زندگى مىداديم، چه كسانى كه در 
شوند )مستحقّ عذابى دردناكند( و هر كس بخواهد در اين سرزمين مى

از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند، ما از عذابى دردناك به 
 ﴾مچشانياو مى

 رخی نكات ادبی ب
است كه فعل  ﴾﴿علیه فعل ماضی است معطوف ﴾﴿

گذشت كه فعل مضارع بر « رعد» همبارك هن در سورآاست؛ مشابه مضارع 

 .2﴾﴿ماضی عطف شد: 
یكی از آن نكات این است كه صدّ عن سبیل اهلل كه به صورت فعل 

مفید استمرار است. گرچه فعلِ مضارع مفید استمرار  ،مضارع بیان شده
اینكه  هولی به قرین ،شودنسبت به حال و آینده است و گذشته را شامل نمی
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كشف از استمرار در صدّ عن  ﴾﴿علیه فعل ماضی است، این معطوف
»یعنی بازداشتن از راه خدا؛ هم  ،كندمی سبیل اهلل

یعنی هم « »هم « 
 اند هم صارِف. منصرف

زمان این را  اینها بر صدّ از سبیل خداست، از دیر هسیئ یهچون سیر
﴿شود؛ فرمود: داشتند، لذا چنین مضارعی بر آن ماضی عطف می

یعنی ، اندتامّه «كان»كه اصال  مانع  ﴾
ترین مظهر اسالم كعبه است و گذارند اسالم محقّق بشود و چون مهمنمی
حجّ و عمره و مانند آن است، اینها از مسجدالحرام مردم را  هفریض هاقام

گذارند گذارند كسی اسالم بیاورد و نه میكنند، پس نه میمنصرف می
  1.مسجدالحرام انجام بدهند هشان را دربارفهكسانی كه مسلمان شدند وظی

 اهمسجدالحرام مطاف و محل امن همه انسان
است؛ همان طوری كه « »مسجدالحرام نظیر قرآن كریم 

﴿قرآن آمده است كه  یهدربار

؛ برای قبله مردم، ﴾﴿كعبه هم آمده است كه  یهدربار ﴾

 اند. مردم در آن مساوی یهمَطاف مردم، مَزار مردم قرار دادیم و هم

 ﴾﴿باشد، دیگر « »اگر مفعول ثانی  ﴾﴿این 

 «. د فیه سواءالعاكف والبا»یعنی  ﴾﴿ هخبرش محذوف است به قرین
است نه متعلّق به عاكِف؛ نه  ﴾﴿متعلّق به  ﴾﴿این 

عاكف در آن باشند كه مقیمِ در آن باشند تا گفته بشود اینها كه مقیم 
غابر و »گویند نیستند عاكف و بادی مثل اینكه می ﴾﴿
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، نزدیک و دور در این باره ، شهری و روستایی«سالِف و آنف»، «قادم
»اند. این دعای نورانی سیّدالشهداء)سالم اهلل علیه( دارد كه مساوی
كه « غابِر و قادم»یعنی گذشته و آینده؛ در تعبیرات دیگر هست  1«

گذارد و بعد كه قدم به میدان مییعنی آن « قادم»یعنی گذشته و « غابر»
یعنی كُهنه و نو یعنی جدید و قدیم؛ این تعبیر هم « طارِف و تَلید»آید یا می

 .هست هاهم در بین فارس ها وعربدر بین 
 یعنی عاكف در مسجدالحرام ،اندبادی مساوی اگر گفته شد عاكف و

ای پاسخ بدهند تا عدّه ،عُكوف ندارد اكسی كه در مسجدالحرام مرتّب یعنی

  .كه یک عدّه معتكف بودند
به سواء است در مسجدالحرام،  یعنیگردد به مسجدالحرام برمی ﴾فِیهِ﴿

مسافر  چه شهری و روستایی، حاضر و مسافر. اگر گفتند در حرم، حاضر و
یعنی حاضرِ در این شهر و مسافر این شهر،  ؛اند معنایش روشن استمساوی

كه  ﴾﴿نسبت به حرم حقّ ورود جهت زیارت دارند. پس 
  2.«العاكف و البادِ فیه سواءٌ» شود مفعول دوم برای جعل،می ﴾﴿این 

 ﴾﴿بيان احتماالتي در خبر جمله 

﴿ هیک احتمال این بود كه خود جمل ﴾﴿در 

 : 3رازی ذكر كردند خبر است. احتمال دیگر را جناب فخر ﴾

و خبر همه  ﴾﴿عطف است بر  ﴾﴿یكی اینكه 

﴿یک،  ﴾﴿است؛  ﴾﴿ هاینها جمل

 یهسه، خبر همه اینها جمل ﴾﴿دو،  ﴾

  .است ﴾﴿

                                                           
 .341، ص 1.اقبال االعمال، ابن طاووس، ج  1
 . 285، ص2ش، نشر اسراء، ق ، پنج ، ج 1385.جوادی آملی، عبداهلل، سرچشمه اندیشه، 2
 .216، ص 23. مفاتی  الایب، رازی، فخر الدین، ج 3
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های قبل از احتمال دیگری كه ایشان بیان كردند و همچنین در كتاب

محذوف است به  ﴾﴿این است كه خبر  ،رازی آمده فخر تفسیر

این خبر « »؛ ﴾﴿ یهقرین

كه مذكور  ﴾﴿چرا محذوف است؟ برای اینكه خبر 

 است شاهدِ آن محذوف است. 
به هر یک از این سه احتمال، معنا روشن است كه كافران به هر تقدیر 

 1اند.و صادّان عن سبیل اهلل و مریدانِ به الحاد، گرفتار عذابِ الیم

 بررسي اثبات حكم عذاب بر اراده الحاد و ظلم

الحاد و ظلم  یهدر برخی تفاسیر اهل سنّت آمده است كه اگر كسی اراد
 ؛ زیراكند. اثبات این معنا دشوار استخداوند او را معذّب می ،داشته باشد

معصیت  ،كه صِرف همّت به گناه و قصد گناه وجود داردمطلقات فراوانی 
  .مگر اینكه در خار  محقَّق شود ؛نیست

خصوص مسجدالحرام، حرم الهی و مانند آن ممكن است در 

اگر آنها عموم دارند این مخصِّص باشد، اگر  یعنی ،دنای داشته باشخصیصه

ولی از خود این آیه بخواهیم اطالق در بیاوریم  ،طالق دارند این مقیِّد باشدا

آسان  ،را القای خصوصیت كنیم ﴾فِیهِ﴿این  و، ﴾فِیهِ﴿و با اینكه دارد 

  2نیست.

به تعبیر برخی یعنی حالِ مترادف  ؛هر دو حال است ﴾﴿

مسجدالحرام گناهی را انجام  یهیعنی كسی كه قصد كرده دربار ؛است

در حالی كه ملحدا  ظالما  است )كه اینها بشوند حال( یا قول دیگر  ،بدهد

ظلمِ  ،این است كه ظلم، بدلِ الحاد باشد كه این الحاد یک نحو ظلمی است

                                                           
 .131. ص بای حج، ص  1
 .83. همان، ص 2
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﴿ :مسجدالحرام بكند یهاگر این كار را دربار :فرمود .خاصّی است

﴾.1 

 مانعت كفار در برابر امور عبادی مؤمنانم
و از مكّه به مدینه مهاجرت كردند  وقتی وجود مبارک پیغمبر
ها به احكام حج آشنا شدند و خواستند به نظامی تشكیل دادند، مسلمان

 در حج یهچون فریض ،مكّه بروند، همان مشركان حجاز مانع اینها بودند
 جلویشان آنها بروند خواستندمی كه وقتی .مكه در نه است شده نازل مدینه

 نازل آیه. بروند مكّه به معتمران و حاجیان كه گذاشتندنمی گرفتندمی را
»كنند؛ یم ایجاد بندیراه كه كسانی و كفّار كه شد

« »هم « 
» ،﴾﴿گیرند؛ یگران را میجلوی د
شان را از نزدیک زیارت كنند و دور گذارند مردم بروند و قبله؛ نمی«

 انجام را عمره حجّ یهگذارند وظیفقبله طواف بكنند و مانند آن )نمی
 «صادّوا و» انداهلل سبیل عن صارِف «صادّوا و» كافرند كه اینها( بدهند
. شوندمی گرفتار الیم عذاب به كه هستند كسانی اند،حرام مسجد از صارِف

 3.﴾﴿ :2كه فرمود مشخص را مسجدالحرام

 ارتباط حیات و ممات انسان با كعبه
برای همه ، 4﴾﴿اینكه فرمود: 

با  همهاصال  زندگی و مرگ  واست  مردمقبله و مطاف همه ؛ زیرا است

                                                           
 .569، ص 6تسنی ، ج . تفسیر 1
 .166 ص حج، . ص بای 2
 . 25.حج،  3
 .96.آل عمران،  4
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كنیم؛ نمازهای ما كه روز با كعبه زندگی مییعنی شبانه ؛روستكعبه روبه
كارهایی كه قبیح است و اهانت است حتما  باید رو  ،باید به طرف كعبه باشد

»های عادی ما هم كه د، در نشستننباش و پشت به آن به كعبه
باید به طرف كعبه باشد. ممكن نیست  قربانی هم ،1«

كسی در یک روز چند بار با كعبه ارتباط نداشته باشد؛ یا واجب است یا 
  .مستحب است یا حرام

همین است. با ارتباط  2«»شود: اینكه در روایات گفته می

میریم؛ همین كه حال احتضار شد ارتباط ما باید با با كعبه هم داریم می

، بعد از اینكه مردیم بین بگذارندكعبه باشد كه چطور باید ما را رو به قبله 

بعد از غسل و تَحنیط و  ،مرگ و غسل دادن چطور باید رو به كعبه باشیم

ما جنازه رو به كعبه باشیم، هنگام نماز بر تَكفین و قبل از دفن چگونه باید 

چگونه باید به طرف كعبه باشیم، بعد وقتی كه بخواهند دفن كنند چگونه با 

مشخص است. زندگی و مرگ ما با بیت اهلل  ،كعبه ارتباط داشته باشیم

 3است.
طبقات  یهفرمود ما این كعبه را برای همه مردم قرار دادیم و هم

 4؛﴾﴿السواء است: د برای همه علیدعوت شدند و این مسج
« بَدْو»از راه  مكّه است یا كسی كه بادی است وو مقیم كسی كه اهل 

آیند از بادی یعنی از غیر از ابتداست؛ كسانی كه از بدو می« بَدْو»آید. می

                                                           
 .109، ص 12.وسائل الشیعه، ج  1
 .175، ص 6.بحار االنوار، ج 5
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﴿اند: آیند همه یكسانهای دور میروستاها و منطقه

﴾.1 

 مكههای بررسی حكم بیع زمین
ها دهد كه خرید و فروشِ دُورِ مكه یعنی خانهمیفتوایی جناب ابوحنیفه 

خدا فرمود عاكف و  ؛ زیراها حرام استدورِ مكّه یعنی هتل یهو دار و اجار

 . قائل به حرمت نیستشافعی اما  .اندبادی در آن مساوی
بعد از بیان این دو گروه، یک  2تبيان تفسير مرحوم شیخ طوسی در

گردد نه به برمی« الْحَرَامِ مَسْجِدُ»اجمالی دارد كه این ضمیر به  یهاشار
خرید و  ؟های مكه چرا حرام باشدبنابراین خرید و فروش خانه .مكّه و حرم
ها چرا جایز نباشد؟! خدا هتل یهاجار ؟های حرم چرا حرام باشدفروش خانه

نفرمود مكّه یا حرم برای همه یكسان است، فرمود مسجدالحرام برای كه 
چگونه است كه همه یكسان است. حاال باید ببینیم روایات اهل بیت

شود حرمت خرید و فروش گردد؛ از آیه نمیاین دیگر به بحث فقه برمی
 3های حرم را استفاده كرد.هتل یههای حرم ]و حرمت[ اجارخانه

 از امور عبادی خانه خداعواقب ممانعت 
؛ هنوز خبر نیامده، این یک  4﴾﴿

؛ كسی بخواهد ملحدانه و ظالمانه در این ﴾﴿ ،گروه

                                                           
 . 391، ص 7. همان، ج  1
، ، بیـروتالعربـى التـرال احیـاء ، دارحسـن بن محمد ، طوسى،القرآن تفسیر فى . التبیان 2

 .306، ص 7، ج قصیرعاملى احمد تحقی، و ت رانى آغابزرگ شیخ مقدمه با: تحقی،
 .166، ص 15. تفسیر تسنی ، ج 3
 .25حج،  .4
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﴿وه كه ؛ چه آن گر1﴾﴿سرزمین قدم بردارد، 

به عذاب الیم مبتال  ﴾﴿چه این گروه كه  ﴾

 شوند. می
آن است كه خدای سبحان بر  ،لطافت نیستبعضی از تعبیراتی كه بی

بر اساس اهتمام به گناه حساب  ،كنداساس اراده كسی را عِقاب نمی
د كه این خُبث سریره را به وشمیالبته در بحث تجرّی مطرح  .كندنمی

ولی نشد، این از عدالت  ،كسی رفته كه معصیت بكند یعنی ؛همراه دارد
اهتمام  ،لكن آن خُبث سریره سرِ جایش محفوظ است ،شودصغرا ساقط نمی

اما اهتمام به سیّئه مادامی كه به عمل  ؛به حَسَنه ثواب را به همراه دارد
  .د معصیت نیستنرس

خصوص  یهكریمه اگر این استنباطی كه این شخص دربارآیه ولی این 
ص عمومات د اطالقات قبلی یا مخصِّ تواند مقیِّمكه كرد درست باشد می

 یهخصوص مكه این طور است كه اگر كسی اراد یهقبلی باشد كه دربار
كند و ظلم بكند ولو دستش به ظلم نرسد، از عذاب الهی نجات پیدا نمی

خصوص اراده هم  ﴾﴿یعنی اگر منظور از  ؛شودگرفتار عذاب الهی می
ن تواند مقیّد آن اطالقات یا مخصّص آاین می ،ولو به عمل نرسد ،باشد

﴿فرمود:  ،در خصوص مكه 2.عمومات باشد

﴾ . 

 ممانعت مشركان از انجام امور دینی مسلمانان مكه
؛ مشركان مكّه كارهای ﴾﴿فرمود: 

 .داشتند كه در آیات جداگانه مطرح شد ییهاها و خونریزینظامی و جنگ

                                                           
 .25حج،  .1
 . 90.ص بای حج، ص  2
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اجتماعی و سیاسی هم داشتند. فرمود اینها كه  ،سلسله مسائل تبلیغییک 
جانبه های همهو كارشكنی  از نظر اعتقاد، كفر ورزیدند و ایمان نیاوردند

گذارند كسی نمی سوء یعنی با تبلیغات ﴾﴿دارند هم 
شان را د وظایف دینیگذارند آنها كه ایمان آوردنایمان بیاورد و هم نمی

 «كان»ناقصه،  «لیس»تامّه « لیس)»حج و عمره انجام بدهند  یهدربار
گذارند كه یک عدّه ایمان ناقصه، خطرات اینهاست( نمی« كان»تامّه 

گذارند آنهایی كه ایمان آوردند به وظایفشان از نظر بیاورند )یک(، نمی
 نجام بدهند )دو(. شان را ااحترام كعبه و حج و زیارت عمره وظیفه

كه فعل مضارع  ﴾﴿كه برای خودشان است  ﴾﴿
دهند: یكی است و داللت بر استمرار دارد، اینها دو كار زشت انجام می

ای مسلمان بشوند و گذارند عدّهیعنی نمی ﴾﴿اینكه 
گذارند آنهایی كه یعنی نمی« المسجد الحرامیصدّون عن »دوم اینكه 
 .شان را انجام بدهندوظیفه ،اسالم آوردند

 یهسور 28 هنظیر آی ؛اینجا عطف فعل مضارع بر فعل ماضی بود
كه یک فعل مضارع بر  ﴾﴿رعد:  همبارك

ثبات و در آیه محلّ بحث در بخش در بخش ا .ماضی عطف شده است
كه فعل ماضی است  ﴾﴿منفی و زشتی و كفر و الحاد است؛ 

كه راجع به اصل ایمان  ﴾﴿ .كه فعل مضارع است ﴾﴿
شان را نسبت به راجع به اینكه مؤمنان وظیفه ﴾﴿است 

  1.مسجدالحرام انجام بدهند

  در مسجدالحرام برابر بودن ساكنان و واردین
؛ ﴾﴿ :ای دارد؟ فرمودمسجدالحرام چه خصیصه

﴿ :مُستَجار قرار دادیم و مردم این را قبله، مَطاف یهبرای هم

                                                           
 . 562، ص 6. تفسیر تسنی ، ج  1
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؛ حاضر و بادی، داخل و خار ، حاضر و مسافر ﴾
 و السواء هستند؛ هیچ كسی حقّ تقدّم ندارداین مسجدالحرام علی یهدربار

  .هیچ كسی حق ندارد دیگری را منع كند

كند؛ یعنی كسی كه در همان سرزمین زندگی می ؛یعنی مقیم« عاكِف»

و نه « بدأ»آید كه این از بَدْوْ است نه از یعنی كسی كه از خار  می« بادی»

كه مهموز است و اصال  از این باب « بَدأ»یعنی ظهور، « بُدُوّ»؛ «بُدُوّ»از 

به معنای « بَدْو»نیست یعنی از باب ناقص واوی نیست به معنی ابتداست و 

  .است بادیه و بانبیا
اند و اهل یعنی چه كسانی كه در مكّه مقیم ﴾﴿

شوند، اینجا اند و چه كسانی كه از خار  وارد این سرزمین میآن سرزمین
اند و كسی حق ندارد مانع دیگری بشود. این خصوصیّت مكه با هم مساوی

 1حذوری نیست.و خصوصیّت حرم است، تا اینجا م

 حرم بودن مكه صبرخی از خصائ
﴿

های حرام از همان طوری كه ماه ؛ای دارداینجا خصیصه ؛2﴾
سایر اَزمنه فاقد آن خصیصه است، حرمِ ای دارد كه نظر زمان خصیصه

ای دارد كه سایر زمینالهی، سرزمین مكّه در جوار مسجدالحرام، خصیصه
  شود.اند كه حاال بخشی از آن خصیصه ذكر میها فاقد آن خصیصه

 اول: تبيين محدوده مسجدالحرام

برخی مثل ابوحنیفه و پیروانشان فتوا دادند كه خرید و فروش زمینِ 

عاكِف  :برای اینكه خدای سبحان فرمود ؛نیست جایزمكّه یا اجاره دادن آن 
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خصوص مسجدالحرام است نه  اند؛ اما ظاهر آیه درو بادی در آن یكسان

﴿حرم؛ فرمود:  یهمكّه یا منطق یهدربار

 نه مكّه نه حرم.  ﴾

، منظور ﴾﴿ یهبرخی خواستند بگویند كه به قرین

﴿نظیر  ؛از مسجدالحرام، كلّ مكّه و حرم است
سرای حضرت از مسجدالحرام شروع نشد، . آنجا كه اِ﴾1

 یهدر اینجا به قرین .مكّه بود یههانی بود باألخره در محدود اُمّ یهدر خان

لذا  .گفتند كه منظور از مسجد الحرام، حرم است ﴾﴿

از مسجدالحرام حرم است، آن وقت آن ای اقامه شد كه منظور اگر قرینه

 2 .الجمله درست باشد نه بالجملهتواند فیقول می

 دوم: دستورات اساسي جهت اقامه حج

 .حج موفق نبودند یهنماز موفق بودند؛ اما به اقام یهبه اقام ائمه

در  مگر وجود مبارک حضرت امیر ،حج موفق نشد یههیچ كس به اقام

كه حج را )رضوان اهلل تعالی علیه( صدر اسالم و در عصر ما وجود مبارک امام

 بن برای قثم رسمی كه وجود مبارک حضرت امیر یهدر نام.اقامه كرد

أمّا بعد فأقِم »كه والی رسمی حضرت در مكه بود مرقوم فرمودند  3عبّاس

لْعَصْرَیْن فأفتِ المُستفتی و واجْلِس لهم ا ﴾4﴿للناس الحجّ 

 .«م الجاهلَ و ذاكِرِ العالِمَعَلِّ

                                                           
 .1.اسراء،  1
 .562، ص 6تسنی ، ج . تفسیر  2
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بِعثه را مشخص كرد. بعثه یک مناسک خاص غیر از مناسكی  یهوظیف
امیرالحا  چه  دارد. مثل اینكه، كه سایر روحانیون كاروان باید بلد باشند

كند؛ موقع باید سخنرانی كند، كجا باید سخنرانی كند، چطور باید سخنرانی 
حج مطرح است نه حاجیان و زائران را به مكّه  یهاقام یهاینها در مسئل

 بردن. 
واجْلِس لهم  ﴾﴿فأقِم للناس الحجّ للناس »فرمود: 
گرمسیر است، در وسط روز  یه؛ در مكّه از آن جهت كه منطق«الْعَصْرَیْن

لذا حضرت فرمود طرف  .تشكیل جلسه دادن و سخنرانی كردن دشوار است
صبح كه هوا خنک است و طرف عصر كه هوا خنک شد )در این دو طرف 
روز( بنشین و نیازهای زائران را در ابعاد گوناگون ارزیابی و برآورده كن؛ اگر 
كسی استفتا دارد جواب بده، اگر كسی مشكل علمی دارد كه غیر از 

علمی  یهشدی با آنها مذاكررو استفتاست جواب بده، اگر با دانشمندان روبه
 1 حج است. یهكه اینها دستورات اقام .كن

 سوم: بررسي حكم اجاره يا ممانعت از حضور در مسجدالحرام

به مردم مكّه بگو از « »بعد فرمود: 
  .كسی اجاره نگیرند

فقهی است یا حكم این باید در فقه بحث بشود كه اوال  این حكمِ 
األرض و البِناء حرام األرض حرام است یا اُجرتثانیا  آیا اُجرت ؟حكومتی

اگر كسی بخواهد اُجرت زمین و هتل هر دو را بگیرد طبق این  ؟است
شود حرام؛ اما اگر بخواهد حقّ األعیان بگیرد نه حقّ األرض جایز است؛ می

اجرت هتل  ،تر استچون اینجا زمین گران .اُجرت زمین را نباید بگیرد
تر از جای مگر اینكه آن هتل بهتر و مرغوب ،جایز نیست ،تر باشدگران

  .دیگر ساخته شده باشد. این را باید فقه معیّن كند
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در روایات هم هست كه حقّ گرفتن اُجرت و مُزد نیست؛ شافعی به این 
، روایات ما هم دو دسته است ولی ابوحنیفه به این فتوا داده ،فتوا نداده
اش دستور . در بیان نورانی حضرت امیر هم دارد كه به عامِل رسمیهستند

داد كه به مردم مكّه بگو چیزی از اینها نگیرند؛ آیا این مخصوص حج است 
تمتّع معیار است یا كلّ سال؟ فقه  یهشود؟ آیا عمرشامل میهم یا عمره را 

 . جواب بدهداینها به باید 
الْمَسْجِدُ ﴿آید كه ضمیر به ه حسب ظاهر از آیه بیش از این برنمیب

یعنی كسی حق ندارد  ،سرزمین مكّهو  ،گردد نه به حرمبرمی ﴾الْحَرام
زیارت  ،شان نماز بخوانندقبله و جلوی مردم را بگیرد كه بیایند كنار مطاف

منع كند اما ورود افراد را  و .كسی حق ندارد از مردم اُجرت بگیرد وبكنند؛ 
 د.حق دارد از افرادی كه آمدند اجاره بگیر

نه حرمتِ اجاره نه )شود از این آیه بیش از حرمتِ منع استفاده نمی
الورود كند، باید ؛ كسی حق ندارد مُعتمران و حاجیان را ممنوع(حرمتِ بیع

بیایند. حاال رایگان بیایند؟ ممكن است چیزی بر انسان واجب باشد اما 
رفتن حرام نباشد، شئون نظامیه همین طور است. شئون نظامیه، آن اُجرت گ
 ،هایی است كه نظام به آنها نیازمند است چه طبابت باشد چه معماریشغل

اگر  .گری باشد، اینها شئون نظامیه استچه صنعت ،چه نجّاری ،چه بنّایی
 واجببر او آن كار در یک رشته خاص قیام نكرد، یک نفر، غیر ازكسی 
با و شود. بلد بودند واجب كفایی میكار را اگر چند نفر  لیشود ومی عینی

گرفتن اجرت جایز است؛ این طور نیست كه اما اینكه واجب كفایی است 
 1اگر چیزی واجب شد، اُجرت گرفتن ممنوع باشد.

 هارم: عواقب اراده ظلم و الحاد در مسجد الحرامچ

« » ﴾﴿در « »؛ 2﴾﴿فرمود: 
حالِ مترادف هستند یا  ،است. اینها دو« » ﴾﴿در « »است، 
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دومی بدل برای اوّلی است؛ اصوال  هر گونه ظلمی در مسجدالحرام الحاد به 
 ﴾﴿آید. این هم شاید تأیید كند كه منظور از این حساب می

گردد. حاال برمی ﴾﴿چون این ضمیر به  ؛خصوص حرم است
 یهینها درباراآن؟  یهدر مسجدالحرام این كار را بكنند یا دربار

 یاحجّ  و گذاشتند كسی زیارت كندنمیو ورزیدند مسجدالحرام الحاد می
 اش را انجام بدهد.عمره

كه  خواهد شد، زیراعذابِ اَلیم  دچارالحاد و ظلم بكند  یهاگر كسی اراد

چشانیم. این جمله در محلّ رفع است تا ما او را عذابِ الیم می :خدا فرمود

یعنی  ؛خبر باشد ﴾﴿در « إنّ »برای 

﴿، خبرش این جمله است: 

﴾.1 

این است كه بر اساس صِرف اراده، ذات اقدس الهی  «»مشكل 

 ؛ثواب، ثواب است هولی اراد ،گناه، گناه نیست هاراداست و عذاب بار كرده 

اش فراهم ولی وسیله ،ای را انجام دهدیعنی اگر كسی قصد كرده حَسَنه

ای را اما اگر قصد كرده سیّئه ؛كند، خدای سبحان به او پاداش عطا مینشده

تجرّی و  هالبته مسئل .كندخدا عفو می ،اش فراهم نشدانجام بدهد و وسیله

ولی در  ،كالمی است حكم خاصّ خودش را دارد هخُبث سریره كه مسئل

ترک كرد و این ترک با  وفقه، حكم این است كه اگر كسی نیّت گناه كرد 

چون وسیله فراهم نشد  ،توبه همراه بود، ثواب دارد و اگر با توبه همراه نبود

 2و گناه نكرد، عِقاب ندارد.

 باز شكاریگاهی سؤال كردند كه مثال   از وجود مبارک امام صادق

خواهند از باالی كعبه كه می ییكبوترها وشوند، ]یا مانند[ در مكّه پیدا می
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؛ با اینكه «اُقتلوه»كنند، ما چه كار بكنیم، فرمود: ر بكنند را شكار میعبو

 1بكشید.  ،مزاحم كبوترهاستاما چون  ،كُشتن حیوان در حرم ممنوع است
 

 هاپرسش

﴿. با توجه به آیه 1

 كند؟میگذشته  بر استمرارافاده  ﴾یصدّون﴿كلمه چگونه  ﴾
های حكم فقهی بیع زمین ﴾﴿. با توجه به آیه 2

 حرم و مكه چیست؟ 

 چیست؟ عواقب ممانعت از امور عبادی خانه خدا. 3
﴿. با توجه به آیه 4

 است؟ « »و « »چه فرقی بین  ﴾
منظور از  ﴾﴿. با توجه به آیه 5

 عاكف و بادی چیست؟ 
 ممنوعیت درباره را پیروانشانابوحنیفه و ادعای  توانچگونه می. 6

 رد كرد؟ روش زمینِ مكّه یا اجاره دادن آنخرید و ف
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 دهم:سیزگفتار 
 سوره  حج از 27ات  26آیات  

ْه لَاْتِ َ  َْوِإذْ ﴿ ْ  ِتْشهِْك ِب َشْتئاا َوَئ ِِ لْاهَِْمتَ  َبَكاََّ ْْبَيْتِث َ َّ  َْ ِِلِ لَاو ْ 
ْا  َو َذَِِّ ِف ْبن انِ * بِل  ا ِِ َ  َوْْبَ ا ِِ َ  َوْبهُّك ِع ْبسُِّجوِد  ِِبْلَْجِِ ََيْتِوَك َِِّجا

 1.﴾َوََنَلي ِك ِِ َطاِبٍه ََيِْتَ  ِب  ِك ِِ َفجٍِ ََنِ تقٍ 

بياور( زمانى را كه جاى خانه )كعبه( را براى ابراهيم آمااده  ياد)به 
ساختيم )تا خانه را بنا كند و به او گفتيم:( چيازى را همتااى مان قارار 

كننادگان كنندگان و ركوعكنندگان و قيامام را براى طوافمده! و خانه
و  *و سجودكنندگان )از آلودگى بتها و از هر گونه آلودگى( پاك ساز! 

م را دعوت عمومى به ح  كن تا پياده و سواره بر مركبهاى الغر از مرد
 ﴾هر راه دورى بسوى تو بيايند

 كیفیت امر به احداث كعبه توسط حضرت ابراهیم
﴿

در جریان حرمت و احترام كعبه، از همان اول  2؛﴾

را با عظمت و جالل ذكر  آن ،و كیفیت ساختنجریان حضرت ابراهیم

                                                           
 . 27ـ25. حج، 1
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 به همه را از لوث دیگران تطهیر كن و آنفرماید خانه بساز و می .كندمی

اطاعت و شنوند ، آنها هم حرف تو را میبیایند كه به مكّهم كن اعال

یعنی مكانِ بیت را  ،دهند. ما تَبْوِئه كردیمكنند و حجّشان را انجام میمی

 برای حضرت ابراهیم آماده كردیم. 

بوده و انبیای قبل از حضرت شود این بیت از عهد آدممعلوم می

و طوفان  طوفان یا غیراثر د، حاال در ه انابراهیم هم دور آن طواف كرد

مكانِ این بیت را برای حضرت  حوادث بیت اثرش برطرف شد. فرمود

 .اینجا استبیت ابراهیم آماده كردیم و به او نشان دادیم كه 

گوید به می و كندیک وجه ظاهری را هم نقل می 1كشّافزمخشری در 

، به حضرت زدها را كنار دستور الهی بادی آمد و در یک جای معیّن خاک

 هم اعالم شد كه اینجا جای اصلیِ كعبه است. ابراهیم
هم كه با الف و الم است  ﴾﴿، ﴾﴿

 2برای این است كه معهود است.

 توحید خانهكعبه 
؛ 3﴾﴿؟ به او گفتیم كه خته شودین بیت برای چه ساا

نه كسانی كه اهل این و این بیت، بیت توحید است نه تو شرک بورز 
 اهلل است و فقط برای عبادت است. اند، این بیتاند مجاز به شرکبیت

اند، ما آن وعده را هایی دارد كه اینها كه مشمول عهدِ الهیدر بخش
؛ این دو 4﴾﴿كنیم كه نسبت به اینها اِنجاز می
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وال »نه  ﴾﴿: جمله را بدون عطف ذكر فرمود
بلكه نفی شرک همان عبادتِ محض است؛ ، ؛ اینها دو چیز نیست«یشركون

. گاهی هر دو بدون عطف و گاهی یكی ﴾﴿
همان توحید ناب را خواهد میشود كه در حقیقت میبدون دیگری ذكر 

؛ چیزی را شریکِ من قرار ﴾﴿بفهماند. اینجا فرمود: 
  1.ندهید

﴿: یآماده كنبرای موحدان خانه را  كهاین است  ات وظیفه :فرمود

كسانی كه  ﴾﴿ .تشریفی است هكه این اضافه، اضاف ﴾
خواهند به ؛ كسانی كه می﴾﴿خواهند دور كعبه طواف كنند می

كه حاال باز هم باید نكته باشد  ﴾﴿سوی كعبه نماز بخوانند 
پیروانت موحّد و آمده. فرمود خودت « واو»كه چرا اینجا سجود بدون 

توحیدِ ناب باشد و نگذار آلوده شود و اگر یک  هباید خاناند لذا این خانه ناب
 2از لوث صَنم و وثن تطهیر كنی.آن را وقت آلوده شد باید 

شد و حضرت  شهردر فتح مكه وارد  وقتی وجود مبارک پیغمبر
ها بتو درون آن اطراف و كعبه  یهامیر در خدمتش بودند، دیدند باالی خان

گذار كه بنیان ابراهیم و اسماعیل حضرت هحتی مجسماند، قرار گرفته
»در حالی كه  ،توحید بودند در درون كعبه هست هاین خان
ای كه پرستی در دست اینها بود. این خانه؛ همان اسباب قمار و بت«

توحید است و به دست موحّدان ناب ساخته شد و برای توحیدِ تام  یهخان
وجود مبارک ابراهیم و  ه، مجسّمشكه در درون ساخته شد، به جایی رسید

! بشر را اگر رها كنید به 3«»بود در حالی كه  اسماعیل
 4آید.این صورت در می
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 برخی احكام مسجدالحرام و حرم
احكام فراوانی است كه یكی پس از  ،مسجدالحرام و حرمخصوص  در

  .كننددیگری ذكر می
یعنی اُذكر آن  ﴾﴿كه مقدّر است؛ « »منصوب است به آن  ﴾﴿

 لحظه را و آن ظرف را. 
 ما به حضرت ابراهیم .یعنی مرجع، پناهگاه« مَباء» ﴾﴿

گفتیم جایی را مرجع عمومی قرار بده كه همه از دور و نزدیک به آنجا 
»یعنی﴾﴿گفتیم؛  مراجعه كنند و این را از راه وحی

یعنی مرجع؛ « مَباء»كه بیتِ ما را مرجعِ عمومی قرار بده. « 
﴿خود را مرجع قرار دادند؛  یهیعنی خان ﴾﴿

دارد كه شما چگونه مكانِ بیت را مرجع  احتیا  ه تفسیرباین  ﴾
 ﴾﴿گفتید این مرجعِ عمومی باشد؟ این  7قرار دادید و به  ابراهیم

، ﴾﴿و امثال ذلک ندارد؛ این « قُلنا»كند، دیگر نیازی به حذف تفسیر می
 1مفسّره است.« »

باید خودت  ؛﴾﴿آن وحی چیست؟ این است:  یهعصار
یعنی به هیچ وجه چیزی ؛ موحّد ناب باشی كه این نكره در سیاق نفی است

 ؛﴾﴿ :را شریک خدا قرار ندهی
ت باید در این مكانِ مشخص ساخته مكانِ بیت را كه معیّن كردیم، خود بی

نه تو و نه احدی حقّ شرک ندارید و این  ؛شود توحیدبیتِ  ،شود و این بیت
منطقه و بیت باید برای كسانی كه قصد طواف دارند طاهر باشد. این دو 

 ؛یكی اینكه قبله است ،عنصر محوری را داراست: یكی اینكه مطاف است
مُصلّین. از صالت به عنوان قیام و ركوع و  یهمطافِ طائفین است و قبل
اینها  زیرا ،منتها سجود بر ركوع عطف نشده ؛سجود یاد شده است

 اند هر جا ركوع هست سجود هست و مانند آن. متالزم

                                                           
 .598. همان، ص  1
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 ؛قبله است« »یعنی  ﴾﴿مطاف است،  ﴾﴿فرمود: 
﴿﴾.1  

هتشریفی است، همان طوری كه دربار یه، اضاف﴾﴿در  این اضافه
 «. » :خلقت آدم آمده است ی

خلقت آدم بر صورت است. یک طایفه این  یهدو طایفه نصوص دربار
ذات اقدس الهی صورتی دارد و ، اهللمعاذ است كه برخی خیال كردند كه
این روایت را نقل كرده  رحوم صدوقآدم را بر صورت خود آفرید. م

ست، صدر حدیث را رها ا 2«»مُستمسَک  تا بگوید
  .ذیلش را گرفتندو كردند 

شنیدند كه دو نفر با هم برخوردی داشتند  وجود مبارک پیغمبر
صورتی، وجود مبارک چقدر زشت ؛3«»یكی به دیگری گفت: 

یعنی هر كسی « »این طور نگو،  :حضرت فرمود
گردد برمی« »به « »را به صورت مناسبِ او آفرید كه این ضمیر 

 «. »نه به 
است كه ذات ه، آمده نقل كرد صدوقشیخ در حدیث دیگری كه مرحوم 

از صورت است و همان طوری كه منزّه از بیت  اقدس اله با اینكه منزّه
تشریفی  یهولی كعبه را به خود اسناد داد تشریفا  )كه اضافه، اضاف ،است

 یهولی برای آدم حرمت و كرامتی قائل شد لذا اضاف؛ ﴾﴿است( فرمود: 
 «. »تشریفی به خدا پیدا كرد و خداوند 

 یدر ذیل این آیه روایات ،هر دو هم حق است كه ین دو طایفه نصوصا
خدای  وجود دارد.هست كه بخشی از این روایات در تفسیر كنزالدقائق 

                                                           
 .547، ص 6. تفسیر تسنی ، ج  1
 .134.التوحید، ابن بابویه، ص  2
 .134.همان، ص  3
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ولی تشریفا  بیت را به خود اسناد داد، چه اینكه  ،سبحان منزّه از بیت است
 1.ولی صورتِ آدم را به خودش اسناد داد ،منزّه از صورت است

 ا بر مدار كعبههگروه ی طواف و استقبال همه
﴿و  ﴾﴿منتها  ؛﴾﴿

مخصوص كسانی است « »دور و نزدیكش یكسان است،  ﴾
هم  ﴾﴿كنند. كه از نزدیک در مدار كعبه طواف می

موارد در شرق و  یهدر هم است.اند كسانی كه از دور هم متوجه كعبهبرای 
منتها استقبالِ دور و نزدیک فرق  ؛كعبه است غرب عالَم، قبله، برای همه

﴿قبله فقط كعبه است:  ؛كند. استقبال، وسیع است نه قبلهمی

 2 .اندمتوجّه كعبه ﴾

 انجام حج برایبه دعوت عمومی  امر
 و آنجا را پاک كردی فرمود وقتی كعبه را ساختی ابراهیم حضرتبه 

كه این آنند ن برابیایند. اكثر مفسّربرای حج اعالنِ عمومی كن كه مردم 

است كه ذات اقدس الهی به حضرت خطاب متوجّه حضرت ابراهیم

فرمود بعد از اینكه كعبه را ساختی اعالن عمومی كن كه هر  ابراهیم

تواند بر او الزم است به مكّه بیاید و كعبه را زیارت كند و حجّ و كس می

﴿ولی در برخی روایات آمده كه مخاطب  ،عمره انجام بدهد

 است.  وجود مبارک پیغمبر 3﴾
منتها در آن زمان باالصاله بود و در عصر وجود  ،هر دو حق است

. ﴾﴿آن حضرت مأمور شده است كه  مبارک پیغمبر
                                                           

 .581، ص 6. تفسیر تسنی  ، ج 1
 .550التوحید، ابن بابویه، ص  .2
 .27.حج،  3
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حضرت هم اعالن كرد و كسانی هم كه در محضر آن حضرت بودند یا 
  شنیدند، از دور و نزدیک به این ندا لبیک گفتند و به مكّه مشرّف شدند.

، وقتی كه شما این كار را كردید مردم ﴾﴿فرمود: 

یعنی در بین مردم  ﴾﴿ ؛آن ناس ﴾﴿كنند: اطاعت می

حذف شده  «ن»چون این جواب امر است، ) ﴾﴿گاه ، آن﴾﴿

ع راجل است مثل قیام و آیند كه جممی ﴾﴿یا  ؛آیندمردم می (است

 . آیندقائم یعنی پیاده و سواره می

شود  ممكن است كه كسی از راه دور بخواهد سوار اسب یا شتر یا استر

مركوبش  وآید ها و درّه میالی كوهاز راه دور از این البهو به مكه بیاید 

﴿فرمود:   .گویندمی «ضامِر»باریک را شود، این مركوبِ میانالغر می

 یهولی چون كلم ،كه ضامر مفرد است یا به صورت جنس است ﴾

مربوط به  ﴾﴿این  ؛﴾﴿دارد تعبیر به جمع آورد فرمود:  ﴾﴿

 . ﴾﴿است به لحاظ  ﴾﴿
 .﴾﴿، ﴾﴿این  ﴾﴿كه  ﴾﴿

های های دور و منطقهاز درّه .آن شكاف بین دو كوه است، درّه است« فَجّ»
 1.آیندآیند و افراد نزدیک هم میالعبور میصعب

ی كه در یهاخواه مستطیع ؛بر هر مستطیعی مكّه رفتن واجب است
های دور و از بهترین دعاهای ماه مبارک اند یا در منطقههای نزدیکمنطقه

»رمضان هم درخواست زیارت كعبه است: 
»2.  

چه  ،خدا چه به صورت حج چه به صورت عُمره یهپس زیارت خان
بعضی بالندْب. به  ،اصلِ زیارت مطلوب شارع مقدس است بعضی بالوجوب

                                                           
 .120، ص 10. تفسیر تسنی ، ج 1
 . مفاتی  الجنان، اعمال مشترک ماه مبارک رمضان.2
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مستطیع  كه اگر كسی آمدهحج مهم است كه در روایات  یهقدری مسئل
»گویند: بود و مكّه نرفت در حال احتضار به او می

هها، این قدر مسئلها یا در صف مسیحیحاال یا در صف یهودی ؛1«
 حج مهم است!  ی

شود و اگر كسی مستطیع بود و به مكه نرفت در قیامت كور محشور می
قیامت  یهدای سبحان در صحناگر كسی مستطیع بود و به مكّه نرفت خ

اینها همه دلیل اهمیّت زیارت بیت اهلل است  ؛به او نظرِ تشریفیِ خاص ندارد
 و واجب هم است كه بروند. 

مناسک  یهكنم برای این است كه شما دربارای كه عرض میاین نكته
فكر كنید كه آیا این دیدگاه، این منظر، این دین كه همه را دعوت كرده 

ه؟ پس مطلب اول آن است كه چه آیه نبینی كرده یا یی را پیشجا، است
ه زیارت مكّه و حجّ و عمره را در نهایت تأكید قرار داد یهچه روایت، مسئل

 2.است

 اهمیت و مطلوبیت حج
» آمده است:مالک  یهدر عهدنامدر بیانات نورانی حضرت امیر

بینید این دین سالیان شما می ؛«

در اسارت بسیاری از  و هاافیذّق ،علیبن، مبارک متمادی در اسارت حُسنی

اآلن هم همین طور  .كشورهای نزدیک خلیج فارس و كشورهای دورتر بود

 .است كه این دین اسیر است

                                                           
 .30، ص 11. وسائل الشیعه، ج  1
 .55ـ  30. ص بای حج، ص  2
 .435.ن ج البالغه، صبحی صال ، ص  3
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دین  ؛گویده میحجّ و عمره چ یهما باید ببینیم كه اصلِ دین دربار
مكّه و حجّ و  یهاصرار دارد كه مردم ساالنه به مكّه بروند. آن قدر مسئل

 وعمره مهم است كه اگر یک سال مردم نتوانستند مكه بروند بر امام 
بِعثه داشته باشد كه  .حكومت اسالمی الزم است یک عدّه را بَعْث كند

خدا و مسجدالحرام و تا حرم بروند مكه  بهاش را تأمین كنند كه هزینه
 كعبه از زائر خالی نماند. 

دهد كه جدّا  مطلوبِ شارع مقدس است یا این اهمیّت نشان می
آن وقتی كه جمعیّت كم بود  ؛بالوجوب یا بالنّدب. از دیرزمان همین طور بود

ولی اگر كفّار  ،كندبا اآلن كه جمعیّت زیاد است گرچه نسبت فرق می
زیادی عازم مكّه  یهكردند عدّنمی ﴾﴿

بودند. طبعِ قضیه این است اساس كار این است، طبع اوّلی و ظهور اوّلی 
 1این است.

 لزوم فتوای به توسعه اماكن اعمال حج
اآلن اگر هیچ مانعی نباشد حدّاقل پنجاه میلیون نفر از مردم عازم 

یعنی چه خود مردم حجاز چه كشورهای نزدیک  ؛طور عادی(اند )به مكّه
شارع مقدس مهمان .روندچه كشورهای دور حدّاقل این تعداد به مكه می

شوی یا در ها را با این ضرورت دعوت كرد كه اگر نیایی كور محشور می
آن وقت در  ؛شوی، حاال ده میلیون آمدندصف یهودی یا مسیحی وارد می

در زمان حضرت، ده هزار نفر آمدند اآلن ده میلیون آمدند.  سابق یعنی مثال  
، 2«»دیدید شما مسجدالحرامِ آن وقت را اگر می

اینكه  ؛چنین بوددیدید اینچنین بود، حرم را میدیدید اینرا اگر می مَسعی

                                                           
 .129. همان، ص  1
 آشـیان چـون خردى در چه اگر کند بنا خداى براى مسجدى که : هر.پیامبر اکرم 2

، 5وسـائل الشـیعه، ج ) فرماید. بنا ب شل قصری در وى براى تعالى باشد، ح، سنگخوارى
 (.204ص
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 نااگر نیایی در صف یهودیو گفته شود شود! شما همه را دعوت بكنی نمی
 هستی ولی از اول تا آخر و از آخر تا اول بگویید جا نیست! 

دهد كه آنجا كه نشان می ﴾﴿بنابراین این 
 ا،افضلِ مناطق است و بر دیگران هم الزم است كه مِن ،مشخص شده

موقف را توسعه بدهند. حاال ده میلیون را شما در  ومرمی، مَبیت  ،مَسعی
خواهی جا بدهی؟! بر همه واجب است یا نه؟ مهمان دعوت عرفات كجا می

كردی از اول تا آخر هم نوشتی جا نیست! بنابراین یک وقت است كه 
ضرورت یک امر یعنی بعد از چهار پنج سال یک وقت چنین ) ضرورت است
  1.بله اما طبع اوّلیه قضیه این است (افتداتفاقی می
 ؛﴾﴿، ﴾﴿این  ﴾﴿فرمود: 

اند مردم اند. مردم مسلماناآلن از دریا و صحرا و زمین همه مشتاق كعبه
موت است، از د از مرگ خبری هست و اساس، بعد فهمیدند باألخره بع

دین  میراند نه مرگ انسان را )این حرفِ مردم فهمیدند انسان مرگ را می
شود است( باور كردند كه انسان مسافر و مهاجر است و با دست خالی نمی

 2سفر كرد.

 دعوت عمومی به حج مستلزم امكانات وسیع
یعنی راجال  و پیاده یا سواره و  ﴾﴿یا  ﴾﴿

آیند، این اسب و می ﴾﴿آیند و چون از راه دور هم می
*﴿. شود ضامِر و مهزول و الغرشان میشتر

 4تا منافع دنیا و منافع آخرت را در آنجا ببینند. 3؛﴾

                                                           
 .155، ص 15. تفسیر تسنی ، ج  1
 .563، ص 6. همان، ج 2
 .28و  27. حج، 3
 .120، ص 10. همان، ج 4



185                                            

 هاپرسش

فرق  ﴾﴿با توجه به آیه . 1

 میان طائفین با قائمین و ركع السجود را بیان نمایید.

 ؟ كیست ﴾﴿ن مخاطب آیه ا. طبق نظر مفسر2

اگر كسی مستطیع بود و مكّه نرفت در حال . طبق روایات ذكر شده 3

 ؟گویندمیچه احتضار به او 
 


