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گفتار اول:

آهی 125از سوره بقره
ِِ ِ
ِ ِ
اث َبةَالَاَّا بِلنا ِ
﴿ َو إِ ْذ َج َع ْلنَااا ْبْيَْتا َ
اان َِو َْبن اا َو ْ ا ِموْ ب ا ْ َبَِ ااا إِلْاَِاهْمت َ
صا ا العَ َو ََن ِ ا ا ا ْب َْ إِ َِ إِلْا ا ا َاه ِْمت َ َو إِ َِّْاَنتا ا ا َ ََّ ئَ ِِ ا ا َاهْ لاَْتا ا ا ِ َ بل ا ااا َ َو
ِب َ
ِ
ِ
ِ
جود﴾.
ْبهك ِع ُّ
ْبْ َعاك َ َو ُّ
ْبس ِ

ترجمه﴿ :و (به خاطر بياوريد) هنگامى كه خانه كعبه را محل
بازگشت و مركز امن و امان براى مردم قرار داديم! و (براى تجديد
خاطره )،از مقام ابراهيم ،عبادتگاهى براى خود انتخاب كنيد! و ما به
ابراهيم و اسماعيل امر كرديم كه :خانه مرا براى طوافكنندگان و
مجاوران و ركوعكنندگان و سجده كنندگان ،پاك و پاكيزه كني﴾

یادآوری نعمت كعبه

خداوند متعال بعد از اینكه نعمتهای مهم را در قرآن بازگو میكند،
میفرماید« :بهیاد این نعمت باش»
خطاب به پیامبر گرامی اسالم
همانطوری كه دربارهی نعمتهای بنیاسراییل فرمود﴿ :
﴾ 1در این گونه موارد نیز میفرماید« :به یاد این نعمت

 .1بقره .47،
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﴾؛ یعنی
باشید»﴿ .
نعمت مرا متذكر باش ،و به یادش باش1.

«

»؛ یعنی این

كعبه مرجع همهی انسانها

خدای سبحان فرمود« :ما كعبه را مرجع عموم مـردم قـرار دادیـم كـه
مردم به این خانه مراجعه كنند 2 ».این مرجعیـت هـم ظـاهری اسـت ،كـه
همان «طواف» در حج و زیارت است و هـم بـاطنی ،مراجعـه از راه دور ،و
قبله برای نماز است .لذا وظیفه ولی مسلمین و حكومت اسالمی آن اسـت
كه اگر در سالی شخص مستطیعی وجود نداشت ،عدهای را با صـرف بیـت
المال به حج اعزام كند تا كعبه خالی از زائر نباشد ،و این مرجعیت حفـظ و
صیانت شود.

حرمت كعبه

به
حرمت مساجد بهواسطه وجود كعبه است و حرمت بیوت ائمه
خاطر این است كه آن بزرگواران حافظان كعبه هستند؛ زیرا كعبه از بهترین
﴾ 3است .سایر بیوت هم این
مصادیق برای ﴿
چنین هستند .ارادهی خداوند بر آن است كه هم آن را حفظ كند و هم رفیع
گرداند و كعبه همچنان محفوظ خواهد ماند تا اینكه ولی عصر(ارواحنا فداه) در
»﴿
آنجا ظهور كند و از كنار كعبه ندا دهد« :
﴾ .4پس این خانه ،هم امن تشریعی و هم امن تكوینی
است كه هیچ كس نمیتواند به آن آسیبی برساند5.
 .1تفسیر آیات حج ،جوادی آملی ،عبداهلل ،کتابخانه دیجیتالی تبیان ،1387 ،قم ،ص .2
. 2بقره.125،
 . 3نور .36،
 .4هود .86،
 .5تفسیر آیات حج ،جوادی آملی ،عبداهلل ،کتابخانه دیجیتالی تبیان ،1387 ،قم ،ص .3
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آنگاه میفرماید :این خانه مزایایی دارد .از جمله آنكه آیات الهی در
اطراف این خانه بیّن و روشن است؛ گرچه سراسر هستی ،آیات آفاقی و
انفسی الهی است ،امّا در محدودهی كعبه و مسجد الحرام ،آیات الهی بیّن و
روشن است؛ چنانچه میفرماید﴿ :
1
﴾ آنگاه یكی از برجستهترین آیات بینه
﴾ 2نظیر
را مقام ابراهیم برمیشمارد﴿ :
اینكه خدای سبحان از باب ذكر خاص بعد از عام ،نام مالئكه را میبرد،
سپس نام جبرییل را میبرد .اینجا هم از مقام ابراهیم به عنوان آیهی بینه
یاد شده است3.

امنیت خانه كعبه

كسی كه وارد حرم بشود از امنیت الهی برخوردار است ،این امنیت هم
تشریعی است كه به واسطه احكام مخصوص حرم ،تأمین میشود ،هم
تكوینی است كه در آنجا ظالمان نمیتوانند دست به یغماگری بزنند؛ زیرا
4
خدای سبحان آنها را طرد میكند.

اعالم فرمان حج از سوی ابراهیم خلیل

حضرت ابراهیم روی سنگی ایستاد و دیوار كعبه را باال برد و بعد
﴾ 5را اعالم
روی همان سنگ ،فرمانِ ﴿
كرد كه اثر پای مبارک ابراهیم هنوز هم بر روی آن سنگ باقی مانده
كه از معجزات الهی است.

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

خداوند متعال جریان طواف را در سورهی حج ،اینگونه بیان میفرماید:
﴾1؛ بر اساس
﴿
این آیه شریفه ،حاجی باید اطراف بیت ،طواف كند و نماز بخواند .دستور
نماز را نیز در سورهی بقره بیان میفرماید﴿ :
﴾
﴾ بر ﴿
﴾2؛ مقام ابراهیم مكان نماز شما باشد ،كه ﴿
عطف میشود یا بر آن ﴿ ﴾ كه محذوف است ،عطف میشود .دور بیت
طواف كنید و در مقام ،نماز بگزارید :نشانهی ملكه بودن است؛ اگر انسان
یكبار در جایی نماز بخواند ،نمیگویند اینجا مصلّاست .مصلی یک وصف
ملكهای است؛یعنی مكان معینی كه دائما در آنجا نماز میخواند و برای خود
به عنوان مكان نماز ،انتخاب كرده است3.
یكی از ویژگیهای مصلی استجابت دعا در آن است؛ یعنی اگـر كسـی
خواست در خانهاش دعا كند و مستجات شود ،بهتر آن است كه در مصـلی
دعا كند .همچنین اگر كسی احتضار و قبض روحش سخت بـود ،مسـتحب
است كه او را به مصالیش ببرند تا آسانتر جان بدهد .بنابراین مكان نمـاز
با سایر اماكن یكسان نیست .از این رو شایسته است كه انسان در خانـهای
كه دارای چند اتاق است ،یک اتاق را مصلی قرار دهد و اگر مقدور نیسـت،
یک گوشهی معین را برای نمازهای واجب قرار دهد .در نمازهای مستحب
شایسته است انسان هر جا رسید دو ركعت نماز بخواند یا نمازهای نافلـه را
در منزل و اتاقهای گوناگون بخواند كه تمام مكانها شهادت بدهند.
 .1حج.29 ،
 .2بقره.125 ،
 .3کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .5
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چرا نماز طواف را پشت مقام می خوانند

بین «عند المقام» و «خلف المقام» فرق است؛ عند المقام پشت سر ،دو
طرف و جلو را شامل میشود ،امّا به قرینه عند المقام ،به یقین جلـو خـار
میشود .امّا اگر فاصله زیاد باشد ،خلف المقام صادق است .جمع عند المقام
و خلف المقام این است كه پشت سر مقام ،با فاصله كم باشد ،مگـر اینكـه
ضرورتی ایجاب كند كه انسان ،مقداری فاصله بگیرد .پـس تـا جـایی كـه
امكان دارد هم باید عند المقام و هم خلف المقام باشد.
اینكه فرمود مقام ابراهیم را مصلی قرار دهید چون كلمهی ﴿ ﴾ دارد
یعنی این جهت را ،در این قسمت كه ابراهیم ایستاد شما این جهـت را
مكان نمازتان قرار بدهید .در كتاب شریفِ وسـائل الشـیعه روایـات زیـادی
» باشد ،وجود دارد 1.ایـن
دربارهی اینكه نماز بعد از طواف باید «
﴾ استفاده كردهاند .اگر بیان اهل بیت
خلف مقام را از ﴿
﴾ نبود ،نمیشد گفت كه حتما باید نماز خلف
در خصوص ﴿
مقام باشد ،ولی آنها چون مبیِّن قرآن هستند فرمودهاند كه نماز بایـد خلـف
مقام باشد .بنابراین هم عندالمقام را و هم خلفالمقام را تجویز كردهاند .امّا
أمام المقام را تجویز نكردهاند كه انسان مقام را پشت سر خود قرار بدهد ،رو
به كعبه كند و پشت سر او مقام قرار بگیرد ،این هتک حرمت مقام میشود.
لذا پشت سر مقام بایستد كه هم مقام و هم كعبه روبروی او باشد.

كعبه مدار پاكی و مطاف پاكان

خداوند متعال می فرماید :نه تنها كعبه را برای شما مرجع و قبله قرار
دادیم ،بلكه مرجع و قبله پاكی نیز هست .از آنجایی كه كعبه قبلهی پاكی
 . 1وسائل الشیعه ،حر عاملى ،محمد بن حسن ،محقـ ،،مصـح مسسسـآ آل البیـل علـی
السالم ،مسسسآ آل البیل علی السالم ،ق  1409 ،ق ،اول ،ج  ،13باب  ،72ص.425
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است باید رجوعكنندگان به آن هم پاک باشند .از این رو خداوند متعال
فرموده است :امر كردیم ،خانهی ما را از هر گونه آلودگی ظاهری و معنوی
﴾ ،1این كلمهی «بیت» وقتی به «اهلل» اضافه
پاک كنند﴿ :
شد به عنوان ضمیر متكلم وحده ،اضافهی تشریفی خواهد بود .یک وقت
میگویند :بیت اهلل ،یک وقتی خدا میفرماید﴿ :بیتی﴾ این ﴿بیتی﴾ أشرف
از آن بیت اهلل گفتن است .فرمود :خانهی مرا برای طائفین و عاكفین و
راكعین و ساجدین تطهیر كن؛ یعنی فرمود :من دستور طواف دادم ،گفتم﴿ :
﴾ 2؛ این خانه را برای طائفین تطهیر كن .من
﴾ 3كه مكان نمازگزار مقام
دستور دادم﴿ :
ابراهیم است ،ولی قبلهی نمازگزار كعبه است؛ پس این كعبه را برای
﴾ .4كسانی كه در
نمازگزاران تطهیر كن﴿ :
كعبه و مسجدالحرام حضور دارند ،یا سرگرم طواف و یا مشغول نماز و
زیارت هستند5.

عاكفین چه كسانیاند؟

منظور از عاكفان همانهایی هستند كه در مسجدالحرام مجاورند ،غیر
از عاكفی است كه در سورهی حج بیان فرمود﴿ :
چون منظور از عاكف در آنجا خودِ مكّی است؛ یعنی كسانی كه اهل
مكهاند ،امّا منظور از عاكف در اینجا كسانیاند كه اعتكاف كردند یا در

﴾6

 .1بقره.125 ،
 .2حج.29،
 .3بقره.125،
 .4بقره.125 ،
 .5کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .7
 . 6حج.25،
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خصوص مسجدالحرام نظر به بیت دارند و امثال ذلک .پس عاكفی كه در
﴾ یعنی
سورهی حج به آن اشاره شده است﴿ :
شهری و روستایی ،مقیم و غیر مقیم .و عاكفی كه در این آیه محلّ بحث
است ،یعنی كسی كه اهل اعتكاف است یا در خصوص مسجدالحرام به
بیت نظر میكند .برخی دربارهی عاكفین ،احتمال دادهاند كه منظور
نمازگزاران باشند ،البته در حال قیام ،چون نماز دارای قیام ،ركوع و سجود
است .سجود و ركوع را در همین آیه بیان فرموده و قیام را در آیهی 26
سورهی حج بیان میفرماید﴿ :
1
﴾ ؛ و ما به ابراهیم
گفتیم كه خانه را تطهیر كن .در آیهی محل بحث فرمود :ما به ابراهیم و
هر دو امر كردیم .در اینجا میفرماید فقط به ابراهیم
اسماعیل
گفتیم .از آن جهت كه هم ابراهیم و هم اسماعیل از خداوند اطاعت می-
كنند ،اول ابراهیم فرمان خدا را دریافت میكند بعد به اسماعیل
﴾ كه منظور از «قائمین»
ابالغ میكند﴿ :
همان نمازگزاران در حال قیام هستند .پس عاكفینی كه آنجا گفته شد،
همین قائمین خواهند بودِ .این نظر بعضی از اهل تفسیر است ،یعنی حاالت
گوناگونی كه انسان در مسجد الحرام دارد ،همه عبادت است و انسان در
همهی حاالت با كعبهی طاهره روبروست؛ اعم از طواف ،عكوف و نظر،
قیام ،ركوع و سجود به سمت كعبهای متوجه است كه باید پاک باشد.
بنابراین اگر در سورهی حج فرمود » « :و در سورهی بقره در آیهی
» ،اینها با اینكه عاكفین را بر قائمین حمل
محل بحث فرمود« :
كنیم ،منافاتی ندارد .جمع بین دو آیه اینچنین خواهد بود كه «
د» 2آنكه نظر میكند در غیر
 . 1حج.26 ،
. 2حج.26،
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حال نماز به بیت طاهر نظر میكند ،آنكه در حال نماز به هیئت قیام
ایستاده است ،متوجه بیت طاهر است .همهی این حاالت به سمت بیت
طاهر است1.
﴾ به نماز طواف اختصاص ندارد؛ همچنین قائمینی هم
﴿
كه در آیهی محل بحث سورهی حج آمده ،به نمازگزارانِ مسجدالحرام
اختصاص ندارد؛ زیرا هر كه نماز میخواند به سمت كعبه است؛ چنانچه
فرمود :كعبه را پاک كن ،برای اینكه نمازگزاران به این سمت متوجه
﴾
میشوند 2.اگر فرمود :بیت مرا تطهیر كن﴿ :
اختصاصی به قیام ،عكوف ،ركوع و سجودِ در مسجد الحرام ندارد.
فرمود :این خانه را پاک كن برای اینكه مردم به این سمت متوجهاند.
مرگ و زندگی اینها به سمت این خانه است و چارهای جز ارتباط با آن
ندارند .بر این اساس ،خانه خدا قهرا مثاب و مرجع عمومی مردم میشود.
پس یک معنای دیگری هم برای ﴿ ﴾ ظهور میكند و آن این است
كه كعبه مرجع همهی انسانها در تمام مدت شبانه روز است.
پاک كردن
پس از فتح مكه ،اولین اقدام پیامبر گرامی اسالم
مطاف و قبلهی مسلمین از آلودگی و شرک بود و به دست مبارک حضرت
امیر كعبه از بتها پاک شد.
این وظیفهای بود كه خدای سبحان به ابراهیم و اسماعیل آموخت﴿ :
﴾

3

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

 .1چنانچه در سالی هیچیک از مسلمین استطاعت مالی نداشته باشند به
حج مشرف شوند ،وظیفه حكومت در برابر حج چیست؟
 .2اقسام امنیت ذكر شده در آیه ﴿
﴾ كدامند؟
 .3معنای امن تكوینی در آیه
﴾ چیست؟
 .4دو نمونه از ویژگیهای مصلی را ذكر كنید.
﴾ چگونه استنباط
 .5با توجه به آیه ﴿
میشود كه اقامه نماز طواف باید پشت مقام ابراهیم باشد؟
﴾ چه
 .6منظور از عاكفین ذكر شده در آیه ﴿
كسانی هستند؟
﴾
 .7با توجه به آیه ﴿
» چه كسانی هستند؟
منظور از «
« .8مثابة» در آیهی شریفه به چه معناست؟
بعد از فتح مكه چه بود؟
 .9اولین اقدام پیامبر

گفتار دوم:

تفس
یر آهی 126از سوره بقره

دعای حضرت ابراهیم

دربارهی مكه

ا ْجعا ماامْ لالَاابْا ِابناا و ُِّْ ْم َملَاار ِبا ْبة اهْ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ِْ ْ ِ َ َ
﴿ َو إ ْذ قااا َ إلْاهْمت ِ َِّ ِ ْ َ ْ
ِ
َب ْ َاب َ ِبْن ِ ْ ِِبَّللِ َو ْبْتَ ْو ْْْل ِخ ِه قا َ َو َب ْ َك َ َه فَأ َِبتِِعِارِ قَلات ا َِّ ْ
َطا َُّهِ
إِِ ََن ِ
مْا ْبنا ِِّ َو لِْئس ْبْ َ صيِ﴾
َ

ترجمه﴿ :و (به ياد آوريد) هنگامى را كه ابراهيم عرض كرد:
«پروردگارا! اين سرزمين را شهر امنى قرار ده! و اهل آن را -آنها كه
به خدا و روز بازپسين ،ايمان آوردهاند -از ثمرات (گوناگون) ،روزى
ده!» (گفت ):ما دعاى تو را اجابت كرديم و مؤمنان را از انواع بركات،
بهرهمند ساختيم (اما به آنها كه كافر شدند ،بهره كمى خواهيم داد
سپس آنها را به عذاب آتش مىكشانيم و چه بد سرانجامى دارند﴾

حضرت ابراهیم دربارهی مكّه چندین دعا كرد:
خدایا اینجا را بلد قرار بده! با اینكه آنجا قابلیت بلد شدن را نداشـت .بـرای
اینكه خودِ ابراهیم عرض كرد :اینجا غیر ذیزرع است.
» با «غیر ذیزرع» فرق است؛ چنانچه عرض كرد﴿ :
بین «
﴾« .1غیر ذیزرع» بیابـان اسـت آن
هم بیابانی كه بائر نیست ،بیابانی كه قابـل كشـت و زرع نیسـت .غیـر ذی
زرع ،یعنی اصال قابل كشت و زرع نیست؛ زیرا نه آب دارد ،نه باران مكفـی
در آن میبارد2.
امّا ابراهیم به قدرت الیزال خدای سبحان مطمئن و متكی است.
 .1ابراهی .37،
 .2کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .10
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امنیت مكّه

﴾1؛ اینجا را شهر امن قرار بده.
﴿
در سورهی ابراهیم مشابه همین دعا مطرح است ،منتها عرض میكند:
﴾ یعنی بعد از اینكه این بلد شد .آنگاه امنیت آن
﴿
را از خدای سبحان مسئلت میكند﴿ :
﴾ 2كه اینجا به «ال» ذكر شده است .در آغاز دعا عرض كرد﴿ :
﴾؛ یعنی این مكان غیر ذیزرع را بلد أمن قرار بده!
اینجا را اول بلد قرار بده آنهم بلد امن .بعد از اینكه عدّهای آمدند و مكه
بلد شد ،آنگاه دعای دیگری كرد كه تتمهی همان دعای قبل است ،عرض
﴾ ،حاال كه اینجا را شهر قرار دادی ،حاال كه
كرد﴿ :
غیر ذیزرع را یا غیر مزروعی را مزروعی كردی ،باألخره ثمرات متوجه
﴾ 3یا از خود دارد یا از جای دیگر میآید،
میشود ﴿
﴾؛ آن دعا برای «جعل بلد»
اینجا را امن قرار بده! ﴿
بود این دعا برای امنیت بلد و شهر است.
این دعاهای ابراهیم است كه عرض كرد و این هم جزء نعمی است
كه خدای سبحان میفرماید به یاد این صحنه باشید﴿ :
﴾ چون امنیت ،مهمتر از هر چیزی است .مسائل مادی و
اقتصادی را در كنار امنیت ذكر میكند ،چه اینكه در همان سورهی قـریش
﴾4؛ خـدای سـبحان
فرمود﴿ :
مسئلهی امنیت و تأمین ارزاق را با همیادآور میشود5.
 .1بقره.126،
 .2ابراهی .35 ،
 .3ابراهی .37 ،
 .4قریش. 4،
 .5کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .10
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امنيت دل پذيرترين نعمت

«أمنیت» در آن روز جزء بهترین و دل پذیرترین نعمتها بود .انسان
همین كه از محدودهی حرم و مكّه بیرون میآمد ،گرفتار غارتِ غارتگران
میشد .لذا در قرآن میفرماید :مگر اینها نمیبینند كه ﴿
﴾1؛ همین كه از مكّه بیرون رفتند گرفتار راهزنان میشوند ،آن خوی
اعراب جاهلی و عادت به راهزنی در محدودهی مكّه اثر ندارد ،معلوم
2
﴾.
میشود این را ما قرار دادیم﴿ :
امنیت موقت و رزق محدود
تأمین امنیت و رزق ساكنان مكه از دعاها و بركات ابراهیم میباشد
﴾ و نیز عرض كرد﴿ :
كه عرض كرد﴿ :
﴾ ،فرمود :كسانیكه در مكهاند اینها را از ثمرات متنعم كن .امّا
كسانی كه در مكّه هستند دو قسمند :بعضی مؤمن و برخی كافر هستند.
اینچنین نیست باران كه بیاید فقط در خانهی مؤمنین بیاید یا اگر آبی
جوشید از كنار خانهی مؤمنین رد شود و غیر مؤمن بهره نبرد .در این
قسمت فرمود به اینكه بركات و امنیتی كه برای مؤمنین هست ،هم نسبت
به دنیا ،هم نسبت به آخرت است ،ولی كفّار امنیت موقّت و ارتزاق محدود
دارند ،بعد به عذاب ألیم گرفتار میشوند؛ فرمود :كسانی كه در مكّه هستند
امنیت دارند ،بركات مكّه هم شامل آنها میشود ،امّا اینچنین نیست كه
این بركات برای همیشه باشد3.
 .1عنکبوت.67،
 .2کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .11
 .3همان ،ص .12
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خدای سبحان فرمود﴿ :
﴾ ،نه اینكه
﴾ 1امّا ﴿
ابراهیم دعا را مطلق ،برای اهل بلد كرده باشد ،عرض نكرد خدایا هر
كه در مكّه هست به او امنیت بده ،به او روزی بده ،عرض كرد﴿ :
﴾ كدام اهل؟ این «بدل بعض من الكل» است﴿ ،
﴾؛ فرمود :اهل مكّه دو قسمند :آنها كه مؤمنند ،از امنیت و
ثمرات ،در دنیا و آخرت برخوردارند .آنها كه مؤمن نیستند ،از امنیت موقّت و
از ثمرات محدود برخوردارند ،امّا ﴿
2
﴾.
ابراهیم عرض كرد :خدایا این مكان كه غیر ذیزرع است اینجا را بلد
﴾؛ یعنی این سرزمین غیر ذیزرع را بلد امن
امن قرار بده﴿ .
قرار بده .وقتی سالیانی طول كشید مدتی سپری شد و عدهای از دور و
نزدیک آمدند و مكّه به صورت شهر شد ،دوباره همان دعا را به صورت
دیگر به خدای سبحان عرض كرد .در آیهی  35سورهی ابراهیم این چنین
﴾ ،3قبال عرض كرد:
آمده است﴿ :
﴾ كه «بَلَد» مفعول دوم جعل است؛ یعنی اینجا را
﴿
شهر امن قرار بده! در دعای دوم عرض كرد :این شهر را امن قرار بده!
چون این چند سال یا چند مدت بعد از آن دعای اول است .آن دعای اول
یک نظر مستجاب شد ،مكه به صورت شهر درآمد .آنگاه عرض كرد :خدایا
﴾ كه در سورهی بقره
این شهر را امن قرار بده﴿ .
 .1بقره.126،
. 2کتابخانه تبیان ،ص .13
 . 3ابراهی .35 ،
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«بلد» بدون (ال) است ،در سورهی ابراهیم «بلد» با (ال) آنگاه این بلد
آنچنان أمن شد كه امنیت صفت رسمی این بلد شد و خدای سبحان از
مكه به عنوان بلد امین یاد میكند ،در سورهی تین فرمود﴿ :
﴾ 1؛ این بلد ،بلد امین است2.

عامل امنیت مكه

همین بلد كه امن است ،روزی بلد آشوب خواهد شد؛ زیرا امنیّتی كه
خدای سبحان برای این شهر قرار داده ،به احترام كعبه و بنیانگذار آن،
است .اگر زمانی هدف
حضرت ابراهیم و پیغمبر گرامی اسالم
كعبه و بنیانگذار آن در معرض خطر قرار گیرد ،آن امنیّتی را كه خدای
سبحان به مكه داده ،خواهد گرفت .اوال اعالم فرمود امنیّت مكّه به احترام
كعبه و پیغمبر است وگرنه خود مكه از آن جهت كه یک شهر است،
حرمتی ندارد .خداوند متعال ،در سورهای كه به مكّه سوگند یاد میكند
﴾3؛ من اگر به این
میفرماید﴿ :
شهر سوگند میخورم به پاس احترام توست كه تو در مكه هستی و گرنه
یک مشت سنگ و خاک بیشتر نیست .حاال چه این «ال» ،زائده باشد كه
یک نحوه قسم است ،نه قسم به مكّه ،یا زائده نباشد ،یعنی نه سوگند به
مكه یعنی نیازی به سوگند نیست؛ اما در هر دو حالت ،عظمتی كه برای
است .مكه به پاس احترام كعبه و
مكه قائل است به احترام پیغمبر
میتواند مسلحانه وارد مكه
پیغمبر  ،محترم است؛ زیرا خود پیغمبر
شود و مكه را فتح كند كه دیگر امنیّت را از مردم مكه بگیرد .مردم مكّه
كه مشمول امنیّت بودند ،دیگر در خوف بهسر میبردند .در سورهی مباركه

 .1تین.3-1،
 .2تفسیر آیات حج ،جوادی آملی ،عبداهلل ،کتابخانه دیجیتالی تبیان ،1387 ،ق  ،ص .3
 .3بلد.2-1،
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﴾1؛ یعنی هرجا با مشركان

ی بقره میفرماید﴿ :
برخورد كردید به نبرد برخیزید﴿ :
﴾؛
﴾ اما فرمود﴿ :
اگر در مسجدالحرام دست به سالح بردند و حرمت مسجد الحرام را رعایت
نكردند ،شما هم رعایت نكنید تا آنها را بكشید.

سرّ اطالق و تقیید در دعای حضرت ابراهیم

سرِّ اطالق و تقیید در دعای حضرت ،این است كه از كفّار ،اعالم انزجار
و تبرّى كند .از این رو ،برای آنها از خدای سبحان درخواست ثمرات
نمیكند .در سورهی توبه آیهی  114میفرماید﴿ :
﴾ بلكه
درخواست كرد :خدایا به مؤمنین ساكن این سرزمین ثمرات بده.
در خصوص بلد جا برای استثنا نیست .امّا برای ساكنین میشود استثنا
قائل شد .ابراهیم عرض میكند :خدایا به احترام این كعبه اطرافش را
امن قرار بده و نگفت كه برای مؤمنین امن قرار بده2.
خدای سبحان به مؤمنین حسنه دنیا و آخرت میدهد ،اما نسبت به
كفاری كه ساكن در مكهاند فقط یک سلسله ثمرات دنیایی میدهد و بعد
دچار عذاب دردناک خواهند شد .بیانش این است كه فرمود﴾ ﴿ :؛ یعنی
این چنین فرمود .دعای
خدای سبحان در جواب دعای ابراهیم
ابراهیم دو قسمت بود :یک دعا برای امنیّت بلد بود آن را به قول
مطلق ،خدا پذیرفت .یک دعا دربارهی رزق ِثمرات ،نسبت به اهل مكه بود،
دربارهی این قسم خدای سبحان این چنین جواب داد ﴾ ﴿ :و یعنی
خدای سبحان فرمود﴿ :

 .1بقره.192-191،
 .2همان  ،ص .8
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﴾1؛ اگر كافری در مكه زندگی میكرد ،او هم از ثمرات برخوردار
است چه اینكه از امنیّت برخوردار است ،ولی متاعی اندک و زودگذر است2.
بهرهمندی مؤمنان و كفار از ثمرات و مواهب

امّا آنها كه اهل ایمان نیستند ،فقط از نعمت مادی برخوردارند و در
قیامت به عذاب دردناک گرفتار میشوند .معلوم میشود كه هر ثمری و هر
میوهای ،رحمت نیست؛ چون همین ثمرات را خدای سبحان هم به كافران
و هم به مؤمنان میدهد .خداوند متعال دربارهی مؤمنین میفرماید﴿ :
﴾3؛ اگر مردم محل و مردم مناطق ،اهل ایمان
باشند ،ما درهای بركت و رحمت را از آسمان و زمین به رویشان باز
میكنیم .دربارهی مردم مكه فرمود :این چنین نیست كه از راه غیب،
مؤمنین مكه را تأمین كنیم ،بلكه ثمرات را از جاهای گوناگون به مكه
منتقل میكنیم .همهی كسانی كه در مكه هستند از این ثمرات استفاده
میكنند ،چه مؤمن چه كافر ،منتها آنكه مؤمن است ،بهرهای میبرد كه در
آخرت گرفتار این بهرهبرداری نیست .آنكه كافر است بهرهای میبرد كه در
آخرت گرفتار این بهرهبرداری است.4
نحوهی ریزش ثمرات به سرزمین مكّه را هم اینگونه بیـان میفرمایـد:
﴾ 5سرزمین غیر ذیزرع را طوری قرار دادیم كه از
﴿
6
همهی عالم ثمرات را به آنجا میآورند ،گرچه خودش نداشته باشد.
 .1بقره.126،
 .2کتابخانه تبیان ،ص .9
 .3اعراف.96 ،
 .4کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .10
 .5قصص.57 ،
 .6کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .10
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اضطرار كافران

﴾.
فرمود﴿ :
اضطرار آن ضرر حتمی است ،یک وقت است انسان در برابر ضرر قرار
میگیرد و میتواند دفاع كند ،یک وقتی در برابر ضرر قرار میگیرد و ناچار
است كه تسلیم شود .اگر در برابر ضرر قرار گرفت و ناچار شد كه تن به این
ضرر بدهد ،میگویند :مضطر است؛ یعنی باید این ضرر را تحمل كند.
فرمود :نتیجه تبهكاری آنها این است كه باید ضرر قیامت را تحمل كنند:
﴾ 2؛ این اضطرار به
﴾ ،اینكه فرمود﴿ :
﴿
3
﴾ ؛ كشانكشان بهسوی آتش میروند؛ زیرا
نار است﴿ .
نتیجهی كارشان جز تحمل ضرر ،چیز دیگری نیست .عملشان اختیاری
4
است ،ولی عذابشدنشان اضطراری است.

صیرورت بد كافران

﴾ به این معنا خواهد بود كه اینها تحول و صیرورت بدی
﴿
دارند ،یعنی شدنشان بد است؛ مصیر یعنی :شدن .مثل اینكه میوه میپوسد
یا انسان در اثر بدخوری و پرخوری مریض میشود ،كافران هم بد میشوند.
؛
میفرماید« :
حضرت امیر
صورت صورت آدمی است ،امّا قلب قلب حیوان است»  .یعنی باطنشان
6
درنده است و این باطن هم در قیامت ظهور میكند.

 .1بقره.126 ،
 .2الحاقه.30،
 .3قمر.48،
 . 4کتابخانه تبیان ،ص .7
 .5خطبه  ،87ن جالبالغه ص 119و تصنیف غرر الحک و درر الکل  ،تمیمى آمدى ،عبـد
الواحد بن محمد ،محق،،مصح  :درایتى ،مصطفى،دفتـر تبلیاـات ،قـ  1366 ،ش ،اول ،ح
 ،2117ص .123
 . 6کتابخانه تبیان ،ص .7
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پرسشها

 .1تفاوت زمین لم یزرع و غیر ذیزرع در چیست؟
 .2دو نعمت ذكر شـده در آیـه﴿
﴾ كدامند؟
﴾ مهـم
 .3بر اساس مفاد آیه ﴿
ترین نعمت الهی چیست؟
 .4با توجه به آیه ﴿
﴾ تقیید ذكر شده در كالم
حضرت ابراهیم مفید چه معنایی است؟
 .5كدام آیات قرآن درباره امنیت مكه میباشد؟
﴾ دلیل احترام مكه چیست؟
 .6با توجه به تفسیر آیه ﴿
توضیح دهید.
 .7در چه صورتی میتوان حرمت مكه را رعایت نكرد؟
منظـور از اهـل در كـالم
 .8با توجه به آیه
حضرت ابراهیم چه كسانی هستند؟
 .9عامل امنیت مكه از نظر قرآن كریم چیست؟

گفتار سوم:

تفس
ادامه یر آهی  126از سوره بقره

ِ ِ
ْا ْبنا ِِّ و لِْئس ْبْ ِ
َط َُّه إِِ ََن َم ِ
صيِ﴾
﴿ َو َب َك َ َه فَأ َِبتِعِرِ قَلت ا َِّ ْ ِ
َ َ َ
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منقطع بودن نعمت كافران

خدای متعال دربارهی مؤمنین دعای حضرت ابراهیم را مستجاب فرمود
و نعمت دنیایی اینها را به نعمت آخرت متصل كرد و اینها همان كسانی
﴾ ولی
هستند كه میگویند﴿ :
دربارهی كافران فرمود :نعمت اینها به عذاب آخرت متصل است؛ نعمت دنیا
به نعمت آخرت متّصل نیست .اینها همان گروهی هستند كه ﴿
﴾ 3یعنی حرف و منطق
گروهی این است كه خدایا به ما دنیا بده؛ نمیگویند﴿ :
﴾ حالل نمیخواهند ،فقط دنیا را میخواهند .لذا میفرماید﴿ :
﴾ امّا ﴿
﴾ آنها هر دنیایی را نمیخواهند ،حسناتِ دنیا را میخواهند،
دنیای حسن و دنیای حالل ،مسئلت میكنند5.
 .1بقره.126 ،
 .2بقره.201 ،
 .3بقره.200 ،
 .4لقمان.24 ،
 .5کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .7
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سرّ بهرهمندی كافران از نعمتهای دنیوی
اصلِ دنیا نسبت به آخرت اندک است﴿ :

﴾ 1و برای اینكه معلوم شود متاع دنیا نزد خداوند سبحان ارزشی
ندارد ،در سورهی زخرف اینچنین میفرماید﴿ :

﴾2؛ برای اینكه كافران سرگرم باشند آنها را
نعمتهای فراوان میدهیم؛ ولی میترسیم كسانی كه دارای ایمان ضعیف
اند ،كفر بورزند .اگر این خوف نبود ما آنقدر كافران را متنعم میكردیم كه
هرگز بهیاد خدا نباشند﴿ .

﴾؛ 3فقط بیم آن

است كه مردم كافر شوند؛ و بگویند :پس هر كه كافر است ،وضع مالیاش
خوب است .در حالی كه نمیدانند مال برای انسان بالست ،به همان مقدار
كه آبروی انسان محفوظ باشد ،كافی است .در بعضی از آیات قرآن كریم
به پیغمبر

و بلكه به كل مؤمنین میفرماید :گمان نكنند كه اگر ما به

اینها اوالد و مال فراوان دادیم ،خیرات فراوانی به آنها دادهایم .گاهی هم به
رسول خدا
بیاورد﴿ :
﴾4 .

 .1زخرف35-33 ،
 .2زخرف35-33 ،
. 3زخرف .33 ،
 . 4بقره.127 ،

خطاب میكند كه مبادا دارایی كافران تو را به اعجاب در
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بنابراین دعای ابراهیم را دربارهی كلّ كسانی كه در مكّه به سر
میبرند مستجاب كرد .و این اصل كلی را در سورهی لقمان هم بیان فرمود
كه اختصاصی به كفّار مكه ندارد .فرمود﴿ :
1
﴾.

معمار و دستیار در بنای كعبه

﴾ 2چون این دو
فرمود﴿:
نفر یكسان كار نكردند؛ یكی به منزلهی معمار و بنّا بود ،دیگری به منزلهی
دستیار؛ یعنی ابراهیم بانی بود و اسماعیل به منزلهی دستیار است.
لذا بعد از اینكه جمله اولی تمام شد نام اسماعیل را ذكر كرد .نفرمود «
» بلكه جمله اولی را تمام كرد بعد اسم
اسماعیل را برد .این نشان میدهد كه بنیانگذار كعبه ابراهیم است و
دستیار است و اگر در بعضی از موارد خطاب تثنیه است مثل
اسماعیل
آیه قبلی كه ما به ابراهیم و اسماعیل به عنوان تعهد امر كردیم﴿ :
﴾ ،3این یكسان نیست كه هر دو در این
تعهد سپردن سهیم و یكسان باشند ،به شهادت اینكه در بعضی از آیات
دیگر میفرماید﴿ :
﴾ 4آنجا كه میفرماید ما به ابراهیم گفتیم ،معلوم میشود مقصود
مستقیم و اوّلی ابراهیم است و اسماعیل به عنوان دستیار او می
5
باشد.
 .1لقمان.24 ،
 .2توبه.55 ،
 .3بقره.125 ،
. 4حج.26 ،
 .5کتابخانه تبیان ،ص .6
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حسن فعلی و فاعلی اركان پذیرش عمل
 1یعنی این بنا با این دعا شروع شد و با این دعا ساخته شد؛
نه اینكه وقتی خانه را ساختند گفتند از ما قبول كن!
خدای سبحان ،عملی را قبول میكند كه فی نفسه حق و خیر باشد و از
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
نباشد ،باز هم خدای سبحان عمل را قبول نمیكند .لذا فرمود﴿ :
﴾ . 2در سورهی مباركهی مائده در ذیل جریان فرزندان آدم
این اصل كلی را یاد كرده است﴿ :
﴾3؛ اگر خود آن عمل بیتقوا بود ،بهیقین مقبول نیست؛ مثلِ عمل
4
ریایی كه خود آن عمل بیتقواست.

پایههای كعبه بر خلوص ناب

كسی كه كار واجب متوجه خود را انجام میدهد در برابر آن مزد طلب
نمیكند .منتها باید از خداوند طلب اخالص كند تا عمل او پذیرفته شود؛
» 5یا «
مثل اینكه انسان هنگام نماز بگوید «
»  ،ساختن كعبه برای ابراهیم و اسماعیل مثل نماز خواندن هر انسان

 .1بقره.127 ،
 .2مائده.27 ،
 .3مائده.27 ،
. 4کتابخانه تبیان  ،ص .7
 .5بقره.127 ،
 .6ت ذیب ،ج ،3ص .94
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است ،بر آنها واجب بود كه این بنا را بسازند .یک وقت است انسان یک
خانهای میسازد بعد آن را وقف میكند؛ این مسبوق به ملكیت است .این
بیت ،بیت عتیق نیست .این فَکّ مِلک است .این وقفها یا حبس است،
نظیر وقف رقبات؛ یا تحریر ملک و فک ملک است ،نظیر وقف به مسجد.
لذا بین وقف رقبات و وقف مسجد فرق است .اینكه میبینید بزرگان برای
رقبات متولّی معین میكنند ،ولی برای مسجد متولّی معین نمیكنند ،برای
این است كه مسجد ملک كسی نیست تا متولّی داشته باشد .حساب
مسجد ،حساب فکّ ملک است و نظیر تحریر رقبه است و حساب رقبات
وقف ،البته حبس است .ملكیّت باقی است .لذا عند الضروره قابل فروش
است و امثال ذلک.
﴾ ،1هم
هم اصل كلّی را مشخص كرد كه ﴿
بیان فرمود :اینها اهل تقوا هستند و كار آنها را به خودش نسبت داد ،فرمود:
این بیت من است و بیت مرا تطهیر كنید و مانند آن2.
چون تقوا هم مانند عدالت شرط قبـول نیسـت؛ نظیـر والیـت ،والیـت
شرط قبول است ،ولی تقوا و عدالت شرط قبول نیست ،یعنی تقوایِ عامل و
عدالتِ عامل شرط قبول عمل نیست ،البته تقوای عمل ،شرط قبول عمـل
است؛ چون خدا عملی را میپذیرد كـه هلل باشـد و عملـی كـه «لغیـر اهلل»
است ،خدای سبحان به شركای خود [یعنی كسـانی كـه انسـانهـا آنهـا را
شریک خدا قرار دادند] واگذار میكند و هرگز نمیپذیرد.
امّا اینكه دربارهی خود حضرت ابراهیم دارد كه با حضرت اسماعیل
 3برای اینكه هم عمل
عرض كردند:
هلل است ،هم عامل حسن فاعلی دارد و هلل این كار را انجام میدهد4.
 .1مائده.27 ،
 .2کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .9
 .3بقره.127 ،
 .4کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .9
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خدای سبحان دربارهی عدهای وعده داد ،اگر كسی كاری را برای خـدا
انجام داد ،ما از او به بهترین وجه قبول میكنیم .ممكن است كه در بعضی
از زوایای عمل ،حضور قلب و عنایت نداشته باشد ،ولی ما در كـل كـار بـه
احسن وجه میپذیریم ،ولی دربارهی حضرت ابراهیم كه خلوص محض
﴾ 1؛ خالصترین
بود ،اینكه عرض كرد﴿ :
2
قبول و برجستهترین قبول را مسئلت میكند.

حضرت ابراهیم

معلم دعا و نیایش

اما در اینجا ابراهیم و اسماعیل عرض میكنند﴿ :
﴾ خـدایا! ایـن را از مـا قبـول كـن .ابـراهیم در
پذیرش دعا ،اصرار دارد .بعد از خدای سبحان درخواست میكند ،دعای مرا
مستجاب كن! استجابت دعـا را هـم از خـدای سـبحان میخواهـد؛ یعنـی
اینچنین نیست كه چون دعا كرد ،طلبكار شود كه حتما باید خداوند دعای
او را مستجاب كند3.
وقتی بعضی از دعاها را
در همان سورهی مباركهی ابراهیم
میشمارد ،میفرماید﴿ :
﴾ .4بنابراین دعای حضرت این است كه خدایا تو قبول بكن! اگر این
كعبه را قبول كردی ،این میتواند مركز عبادت باشد ،میتواند قبله مسلمین
باشد و مطاف مسلمین و حجا و معتكفین باشد و اگر نپذیرفتی این مزایا
بر او بار نیست5.

 .1بقره.127 ،
 .2کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .9
 .3همان ،ص .11
 . 4ابراهی .40 ،
 .5کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .12
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سرّ حذف متعلّق ﴿تقبّل﴾ در دعاي حضرت ابراهيم و اسماعيل

گاهی انسان یک كار را قابل عرضه میداند ،میگوید :خدایا! این كار را
از ما قبول كن! اما گاهی آنقدر خود را ناچیز میبیند كه در حضور موال
خود را شایسته نمیبیند كه اسم آن كار را ببرد ،فقط اصل قبول را مطرح
میكند ،لذا عرض نكردند :خدایا این بنا را از ما قبول كن ،مفعول محذوف
است .چه چیز را قبول كن؟ از بس عمل خود را كوچک شمردند ،آن را ذكر
نكردند .نه اینكه بگویند حاال ما كارگری كردیم ،خدایا! این بنا را در این
سرزمین ساختیم ،این بنا را از ما قبول كن! اینطور نیست .حذف مفعول در
اینجا برای اخالص داعی است كه عمل خود را نمیبینند﴿ :
﴾﴿ 1.
2
﴾.
دیگر آنكه بهترین فرصت برای دعا همان وقتی است كه انسان برای
انجام كاری موفق است .ابراهیم از این فرصت حسنه بهترین بهره را
میبرد ،میخواهد به سرنوشت نوح مبتال نشود .نوح با اینكه نه قرن و
نیم رنج نبوّت را تحمل كرده است ،مع ذلک در اثر گرفتار شدن به فرزند
ابراهیم برای
ناصالح خاندانش منقرض شد:
اینكه به این سرنوشت مبتال نشود در هر موقع حساس از خدای سبحان
ذریهی صالح طلب میكند﴿ :
4
﴾ این بهترین دعاهاست
فرزندی مثل فرزند
كه برای خود و ذریهاش میكند .اگر نوح
داشت ،االن عالمگیر بود5.
ابراهیم
 .1بقره.127 ،
 .2بقره.128 ،
. 3هود.46 ،
 .4بقره.128 ،
 . 5کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .11
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درخواست مقام تسلیم

﴾؛ اسالم به معنای إنقیاد تامّ است.
در عبارت ﴿
لذا به خدای سبحان عرض میكنند :ما را مسلم قرار بده؛ یعنی به مقام
تسلیم برسان 1.نتیجه این اسالم آن است كه پدر میگوید﴿ :
 .3هرچه تو
﴾ ،2پسر میگوید:
بخواهی ما تسلم هستیم.
4

پرسشها

 .1سرّ بهرهمندی كافران از نعمتهای دنیوی چیست؟ توضیح دهید.
﴾ مفید چه امری
 .2آیه ﴿
است؟
 .3شروط پذیرش عمل توسط خدای سبحان چیست؟
 .4عتیق بودن كعبه به چه معناست؟
 .5با توجه به آیه ﴿
﴾ در دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل
﴾ سرّ حذف متعلّق ﴿
چیست؟
 .6با توجه به آیه
اضطرار و مصیر به چه معناست؟

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

گفتار چهارم:
آیات  127و 128از سوره بقره

ِ
ث و إِ ِّْ ِ
ِ ِ
ِ
اَنت ِ َِّلانَا تَا َ ي ْ ِبناا إَِّا َ
﴿ َو إِ ْذ ياَ ْهفَ ِع إِلْاَهْمت ِ ْبْ َ َوَْن َب ب َ ْبْيَْت َ َ
ِ
ِ
ْج َع ْلنَا ِب ْسلِ َ ْ ِ بَ َ َو ِب ذِِِِّيتِنَا ِبَّا ِب ْسالِ َ َّا
ََّْ َ
تع ْبْ َعلت ِ٭ َِّلانَا َو ْ
ث ْبس ِ
1
ِ
ْا ْبهِحت ِ﴾.
ب ََنلَْتنَا إَِّ َ ََّْ َ
ث ْبتو ِ
بَ َ َو َ َِِّْ َبنَاس َكنَا َو تِ ْ
ترجمه﴿ :و (نيز به ياد آوريد) هنگاامى را كاه اباراهيم و اساماعيل،

پايههاى خانه (كعبه) را باال مىبردند( ،و مىگفتند« ):پروردگاارا! از ماا
بپذير ،كه تو شنوا و دانايى! * پروردگارا! ما را تسليم فرمان خود قارار
ده! و از دودمان ما ،امتى كه تسليم فرمانت باشند ،به وجود آور! و طرز
عبادتمان را به ما نشاان ده و توباه ماا را بپاذير ،كاه تاو توباهپاذير و
مهربانى﴾

نشانهی پذیرش عمل ابراهیم و اسماعیل

خدا خانهای را كه ابراهیم و اسماعیل ساختند را ملک خود معرفی كرد،
كه این نشانه پذیرش عمل آنهاست .فرمود ﴾ ﴿ :و بیت اهلل .این
فرمود :خانهای كه ساختید
نشانهی قبول است .به ابراهیم و اسماعیل
 .1بقره.128-126 ،
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فرمود﴿ :
مال من است؛ نظیر آنچه كه به پیغمبر اسالم
﴾ ؛ تو نساختی ،در حقیقت من ساختم .این كار ،كار
شما نیست ،خانه ،خانه شما نیست ،خانهی من است .آنگاه آثار دینی هم بر
آن مترتّب كرد ،كه قبلهی مسلمین و مطاف زائران است ،پس آن را قبول
﴾.2
كرد﴿ :

درخواست مقام تسلیم

﴾ ؛ پروردگارا! ما را منقاد خودت
عرض كردند﴿ :
قرار بده! این را ابراهیم در سن پیری ،عرض میكند ،در حالی كه در
همان اوائل عمرش ،آنطوری كه در سورهی انعام آمده ،از مسلمانهای
واقعی بود؛ یعنی بعد از اینكه آن محاجّه را انجام داد و فرمود﴿ :
﴾ 4آنگاه در سورهی انعام آیهی  79این چنین گفت﴿ :
﴾ این در آغاز
امر است ،پس ابراهیم كه در آغاز امر میگوید﴿ :
﴾ نه تنها مسلم شد ،بلكه جزء مؤمنان واقعی بود و ایمان
﴾ ،آنگاه در پایان عمر از خدای سبحان،
واقعی آورد﴿ :
اسالم مسئلت میكند ،عرض میكند :خدایا! ما را مسلمان كن!5
این دعاها از این داعیان ،زمینهی رسیدن به مقام تسلیم را فراهم
﴾؛ پروردگارا ما را مسلم قرار بده؛ نه
میكند﴿ :
مسلمان قرار بده.
 .1انفال.17 ،
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،6ص .553
 .3بقره.128 ،
.4انعام.76 ،
 .5تفسیر تسنی  ،ج ،7ص .65
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﴾؛ این اسالم به معنای إنقیاد تامّ است و گرنه
﴿
هم مسلمان و مؤمن بودند ،هم به مقام امامت رسیدند؛ از این رو از این بـه
بعد كه به خدای سبحان عرض میكنند :ما را مسلم قرار بده یعنی به مقام
تسلیم برسان.
این اسالم نتیجهاش آن است كه پدر میگوید﴿ :
﴾ 2؛ این معنای اسالم و
﴾ ،1پسر میگوید﴿ :
إنقیاد است .اینكه بعد از ساختن كعبه و رسیدن به امامت و ،...اسالم طلب
میكنند؛ یعنی آن مقام سلم محض خواستن﴿ :
﴾  .چنانچه میدانیم اسالم دارای مراتبی است .حضرت ابراهیم
خلیل كدام مرتبه از اسالم را درخواست دارند؟
الف) نازلترين مرتبهي اسالم

یک نحو اسالمی است كه سادهترین اثر را دارد و آسانترین حكم هـم
است و آن اظهار شهادتین است كه باعث حفظ خون ،میراث ،تجویزِ نكـاح
و ...است .این همان معنای اسالم صوری و ظاهری است كه هر مسـلمانی
دارد و آثار فقهیاش هم همین است .این را خدای سبحان دربارهی اعراب
فرمود :در سورهی حجرات آیهی ﴿ :14
﴾ :شما نگویید ما مـؤمنیم ،بگوییـد:
مسلمانیم .همین اظهار شهادتین كه آثار فقهی دارد اسـالم اسـت و هنـوز
ایمان در قلب شما اعراب بدوی وارد نشده است ،این ضعیفترین درجـهی
اسالم است4.
 .1صافات.102 ،
 .2صافات.102 ،
 . 3بقره.128 ،
 .4همان ،ص .67
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ب) درجهي خاص ،اسالم بعد از ايمان

این معنای اول را
بیتردید حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل
مسئلت نكردند ،برای اینكه خودشان معلّم این مقام بودهاند و سالیان
متمادی حضرت با این مقام و باالتر از آن زندگی كرد ،پس كدام اسالم
است كه اینها در آخر عمر با همه این نیایشها آن را مسئلت میكنند و
﴾ این معلوم
میگویند﴿ :
میشود یک اسالم خاص است ،اینكه عرض كردند﴿ :
﴾ این كلمهی ﴿ ﴾ هم نشان میدهد كه اسالم خاص است .گوشهای
از آن اسالم را خدای سبحان در سورهی صافات مشخص كرد [و] آن
عبارت از انقیاد محض است؛ در سورهی صافات وقتی جریان ذبح اسماعیل
را ذكر میكند به اسماعیل پیشنهاد میدهد و اسماعیل عرض میكند﴿ :
﴾ ،1میفرماید﴿ :
﴾ 2یعنی هر دو وقتی مسلم شدند،
منقاد شدند ،او حاضر شد كه قربانی شود ،این حاضر شد كه قربانی كند،
پدر پسر را به جبین خواباند همین كه خواست ذبح كند ،گفتیم :تو به وظیفه
عمل كردی .این یكی از نشانههای اسالم است ،این میشود «انقیاد»؛ این
همان مقام تسلیم است ،این همان انقیاد صرف است كه از خداوند سبحان
مسئلت میكنند3.
این همان اسالم بعد از ایمان است ،انسان ،اوّل مسلمان ،بعـد مـؤمن و
در نهایت مسلم میشود .اسالم بعد از ایمان ،همان «سلم و انقطاع» است،
این همان مطیع محض بودن است.
 . 1صافات.102 ،
 . 2صافات.103 ،
 .3تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .72
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از خدای سبحان مسئلت
اسالم بعد از ایمان را ابراهیم و اسماعیل
كردند؛ یعنی بعد از اینكه خدای سبحان به اسالم و ایمان بعد از اسالم آنها
صحّه گذاشت ،فرمود :اینها مسلمان و مؤمن حقیقی بودند ،آنگاه میفرماید:
اسالمِ بعد از ایمان را از ما مسئلت كردند .معلوم میشود این اسالم همان
انقطاع كامل است 1.و صاحب آن به سلم محض تبدیل میشود.

اسالم محض یعنی قلب سلیم

وقتی هر دو سلم محض شدند﴿ ،
﴾ ،2این همان قلب سلیم است( ،قلب سلیم یعنی قلب مسلم یعنی
قلب منقاد) خصیصه قلب سلیم این است كه در او جز یاد حق چیز دیگر
نیست.
از خدا مسئلت
در حقیقت ،اسالمی كه ابراهیم و اسماعیل
میكردند ،همان قلب سلیم است؛ قلب سلیم یعنی قلبی كه به مقام تسلیم
برسد و چیزی جز خواست خدا در آن نباشد.
مقام تسلیم ،غیر از مقام توكل و رضاست؛ این عالیترین مقام خواهد
بود .لذا اینها مقام اسالم را و اسالم محض را مسئلت كردند ،عرض كردند:
﴾ یعنی «منقادین لک» یعنی ما هم مثل سایر
﴿
موجودات باشیم ،چون همهی موجودات مسلمانند .چیزی در جهان نیست
﴾ .3انسان
كه مسلم و منقاد نباشد﴿ :
گاهی از فرمان خدا تمرّد میكند ،از این رو خداوند متعال میفرماید :مثل
حیوان است ،گاهی میفرماید :از حیوان پستتر است ،گاهی میفرماید:
 .1همان ،ج  ،7ص .67 -66
 .2صافات.104-103 ،
.3آل عمران.83 ،
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مثل سنگ است ،و از سنگ پستتر است؛ یعنی از جماد هم پستتر است
﴾ دیگر چیزی برای انسان بداندیش باقی
كه ﴿
نمیماند .پستتر از سنگ و جماد چیست؟ اگر میداشتیم خدا میفرمود :از
آن هم پستتر است.
انسان اگر بخواهد به جایی برسد كه منقاد صرف باشد ،همین روش
ابراهیمی را باید طی كند تا به آنجا برسد كه بگوید﴿ :
﴾2یعنی منقطعَینِ لک ،این همان سلم محض بودن است و
مالزم با مقام تسلیم ،قلب سلیم میباشد و مالزم با مقام انقطاع است.
آنگاه خدای سبحان ،اسالم او را میپذیرد و میفرماید﴿ :
﴾ یعنی قلبی كه الیشغله شیء عن اهلل سبحانه و تعالی ،این
4
﴾.
معنا را مسئلت كردند﴿ :
درخواست مقام تسلیم برای فرزندان
همین معنا [مقام تسلیم] را كه حضرت ابراهیم برای خودشان
مسئلت كردند ،برای ذریّهشان هم مسئلت كردند﴿ :
﴾ ؛ پیداست كه همه ذراری به این مقام نمیرسیدند .چون همه ذراری
﴾،
به این مقام نمیرسیدند ،نگفت كه ذراری ما را ،عرض كرد﴿ :
﴾ در جریان مسئله امامت كه برای
نظیر آنچه كه عرض كرد﴿ :
بعضیها مسئلت شد ،یا دربارهی برخی اجابت شد .اینجا هم همینطور
 .1بقره.74 ،
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .74
 .3صافات.84 ،
 .4همان ،ج  ،7ص .75
 .5بقره.128 ،
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است .عرض كرد :خدایا! بعضی از ذراری ما را به مقام اسالم و انقطاع
1
كامل برسان!
امكان نیل انسانهای دیگر به مقام تسلیم
در بین امّت اسالمی و فرزندان ابراهیم عدهای هم می توانند به
كمال االنقطاع برسند ،این دعای مناجات شعبانیه را كه به ما گفتهاند:
همیشه بخوانید .معلوم میشود این كمال االنقطاع 2مخصوص ائمه
نیست ،انسانهای دیگر هم میتوانند به آن برسند .آنها درجات باالتری
دارند.
شاهد لفظی بر مراد از «اسالم» در آیه انقطاع كامل هم وجود دارد﴿ .
﴾ این ﴿ ﴾ نشان میدهد كه منظـور از اسـالم،
همان انقطاع كامل است﴿ :
﴾ شواهد دیگری هم هست كـه در خـالل بحـث روشـن
3
میشود كه منظور از این اسالم ،اسالم بعد از ایمان است.

درخواست ارائه عینی مناسک

﴾4

است،
﴾ زمینهی ﴿
این درخواست ﴿
سخن از « » نیست ،سخن این نیست كه خدایا به ما بفهمان چه كنیم.
اینكه میبینید در جریان مناسک حج حضرت ابراهیم  ،جبرئیل ظاهر
شد؛ آنجا سنگ زد ،قربانی كرد ،سعی كرد ،قدم به قدم ،جبرئیل ظهور
میكرد و راه نشان میداد .او انجام میداد؛ این ارائه مناسک است .ارائه،
 .1تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص.65
 .2فرازی از مناجات شعبانیه«ال ی هب لی کمال االنقطاع الیـ»....مفـاتی الجنـان ،اعمـال
ماه شعبان.
 .3همان ،ص .68
. 4آل عمران.97 ،
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غیر از تعلیم است؛ یعنی خدایا این مناسک را به ما نشان بده ،یک حاجی
برای ما بفرست كه این كار را انجام دهد تا ما هم انجام دهیم1.
عرض كرد :خدایا حاال كه این كعبه را ساختیم اول كسی كه باید بهـره
ببرد خود ما باید عبادت بكنیم .ما باید طائف ،عاكف ،راكع و ساجد باشـیم،
2
نشان بده چه كنیم؟
ارائه مناسک غیر از تعلیم است .یعنی خدایا این مناسک را به ما بفهمان
كه ما انجام بدهیم .در ذیل این آیات ،روایاتی است كه فرشتگان
نحوهی مناسک را عمل میكردند و ابراهیم از نزدیک مشاهده میكرد.
«مَنسَک» همان عبادت است كه در سورهی حج فرمود﴿:
﴾ ؛ یعنی برای هر قومی یک عبادت خاصی قرار میدهیم .گرچه روح
عبادت كه همان اسالم است در همه یكی است؛ اما خصوصیتهای عبادت
فرق میكند ،فرمود﴿ :
﴾ 4و این مناسک و عبادتهایی را كه این دو بزرگوار از
خدای سبحان مسئلت میكردند ،از باب ارائه بود ،نه از باب تعلیم .از این رو
عرض نكردند «خدایا احكام را یادمان بده» ،بلكه عرض كردند﴿ :
﴾ ؛ نشان بده كه ما چگونه عبادت كنیم! ابراهیم جریان مشعر و
عرفات و منی و سعی بین صفا و مروه ،همه و همه را با مشاهده و
﴾؛ یعنی آن عبادت
راهنمایی جبرئیل  ،انجام میداد .پس ﴿
ها را به ما نشان بده كه ما ببینیم و انجام بدهیم .این است كه خدای
سبحان همهی كارها و عبادتهای این مناسک و مواقف را به آنها ارائه

 .1تفسیر تسنی ج  ،7ص .71
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .66
 .3حج.34،
 .4حج.34 ،
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داد .اینها هم دیدند و امتثال كردند﴿:
﴾و
﴾ .1در جریان مناسک حج هم عرض كرد﴿ :
2
خدای سبحان هم مناسک را به آنها نشان داد.
﴾؛ عبادت
در مسئلهی رؤیت مناسک هم عرض میكند﴿ :
ها و روش عبادی ما را به ما نشان بده! وقتی انسان روش عبادی را
میبیند تخلّف نمیكند .اگر فرشتهای معلم یا الگوی او بود ،حتما ابراهیم
خلیل با همان روش ،مناسک را امتثال میكند و انجام میدهد .و این را
هم برای خود ،هم برای ذرّیهاش درخواست كرد﴿ 3:
﴾.
ـ ابراهيم

و فيض مشاهده ملكوت

با شهود حل میشد؛ چه اینكه خدای

بسیاری از كارهای ابراهیم
سبحان دربارهاش میفرماید﴿ :
﴾ ،5در اوایل امر ،خدای سبحان او را با ارائه
ملكوت پروراند و نفرمود ما مسائل فكری را به او یاد دادیم .این ﴿
﴾ تعبیر به فعل مضارع كردن ،نشانهی استمرار است؛ یعنی ما دائما
لحظه به لحظه ،باطن عالم را نشان ابراهیم میدهیم .آن گاه خدای
﴾6؛ ما به او حجّت دادیم.
سبحان میفرماید﴿ :
این یک طرز تفكر ذهنی نیست ،بلكه با مشاهدهی ملكوت است كه خدای
سبحان ابراهیم را به این جایگاه رساند .قبل از اینكه این جریان را نقل
 .1انبیاء.73 ،
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .71
 .3همان ،ص .71
 .4بقره.128 ،
 .5انعام.75 ،
 .6انعام.83 ،
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﴾ سپس ،فرمود﴿ :
كند میفرماید﴿ :
﴾ ،لذا بسیاری از كارهای ابراهیم با مشاهدهی ملكوت عالم
1
یعنی باطن عالم تنظیم میشود.

درخواست توبه

درخواست دیگر حضرت ابـراهیم و فرزندنشـان از خداونـد توبـه اسـت.
﴾؛ این توبه یعنـی رجـوع
عرض كردند﴿ :
موال بر عبد ،نه رجوع عبد به سوی موال.

ـ توبهي عبد و توبهي خداي سبحان

در بحثهای توبه هم گفته شده كه توبه دو گونه است :یكی توبهی
عبد است به سوی موال ،یكی هم توبهی موالست بر عبد؛ چون توبه یعنی
رجوع ،انسان توبه میكند به سوی موال و خدای سبحان ،تّواب است؛ یعنی
لطفش بر عبد منعطف میشود و رجوع عبد را میپذیرد .این توبه عبد كه
رجوع من العبد الی المولی است با توبهی خدایی كه توّاب است باید مقرون
﴾ 2است؛ یعنی اگر هم اشكال و اشتباهی
باشد .خدا ﴿
هم در رجوع عبد باشد ،خدای سبحان قبول میكند ،همین كه عبد برگردد،
خدا قبول میكند نه به مقدار رجوع عبد ،بلكه بیش از مقدار رجوعش قبول
میكند3.
ـ تسامح خداي سبحان در پذيرش توبهي عبد

بیان مسأله این است كه خداوند سبحان نفرمود :یقبل التوبه ،فرمود:
﴾ ،نه «من عباده» ،این «عن» نشانهی تجاوز و به
﴿
معنی عفو است .این توبه با عفو آمیخته است؛ یعنی همین كه انسان رجوع
 .1تفسیر تسنی  ،ص .69
 .2توبه.104 ،
 .3تفسیر تسنی  ،ص .70
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كرد ،خدا میپذیرد ،دیگر نمیگوید چرا درست رجوع نكردی؟ چرا با شائبه
آمدی؟ با تسامح قبول میكند .اینچنین نیست كه خدا به مقدار رجوع
﴾ نبود ،این چنین
قبول كند .اگر این بود﴿ :
نیست كه اگر انسان یک قدم به سوی خدای سبحان برود ،لطف خدا هم
»،
»یا «
یک قدم نزدیک بیاید ،نفرمود «
﴾كه این معنای عفو را در قبول ،إشراب
بلكه فرمود﴿ :
كرده؛ یعنی ما با عفو و صفح توبه میپذیریم ،نه اینكه هر اندازه كه او توبه
كرده ما همان اندازه را قبول میكنیم .پس انسان یک رجوعی دارد كه من
العبد الی المولی است ،و یک رجوعی هم خدای سبحان دارد كه من المولی
2
علی العبدیا عن العبد است.
ـ توبهي عبد در ميان دو توبهي خداوند

امّا هر توبهای كه انسان به طرف خدای سبحان دارد ،به توبهی قبلی
خدا مسبوق است ،تا خدا بر انسان توبه نكند ،انسان توفیق توبه پیدا
نمیكند ،چون بازگشت انسان به سوی خدا نعمت است ،این نعمت را در
﴾ .3هرگز ممكن نیست
سوره نحل فرمود﴿ :
كسی بگوید :من توبه كردم ،خدا قبول كرد .این رجوع و این بازگشت
نعمت است ،چون نعمت «من اهلل» است .پس اول خدای سبحان باید توبه
كند بر بنده و از بنده ،یعنی باید لطف خدا شامل حال بنده شود تا بیدار
شود .اگر لطف خدا بندهی خوابیدهای را بیدار كرد ،آنگاه به سوی خدا
حركت میكند ،دوباره خدای سبحان قبول میكند4.
 .1انعام.160 ،
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .74
 .3نحل.53 ،
 .4تفسیر تسنی  ،ص .76-75
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الزمهی بهرهمندی از توفیق ابتدایی

توبه اولی كه توبه ابتدایی است و رجوع خداست ،لطف خدا بر بنده
است ،آن را خدای سبحان نصیب هر كس نمیكند ،چندین بار مهلت
میدهد ،چندین بار لطف خدا شامل میشود .اگر كسی در همهی این اطوار
لطف و عنایت حق را پشت سر گذاشت ،از آن به بعد خدا انسان را به حال
خود رها میكند .وقتی انسان را به حال خود رها كرد ،او مكلّف به توبه
است؛ ولی موفق به توبه نخواهد بود؛ زیرا چندین بار لطف الهی به سمت او
﴾ این لطف را پشت سر
متوجه شده او از باب ﴿
گذاشته ،بعد خدا فیض خود را نسبت به او قطع میكند .وقتی فیض خدا به
او نرسد او از كجا برمیگردد؟ در عین حال كه مأمور به توبه است ،ولی
موفق به توبه نخواهد شد .این توبه ،توبهی ابتدایی است2.
پس در هر فرصتی كه انسان از توفیق بهره میگیرد مسبوق به نعمت
الهی است ،دیگر هیچ ممكن نیست كسی خود را طلبكار بداند حتی تائبین،
 3 .؛ خدایا
امام سجاد در صحیفه سجادیه میفرماید:
هر چه تو میدهی ابتدایی است ،این چنین نیست كه ما كاری كرده باشیم
و طلبكار باشیم« .كل نعمک ابتداء»؛ همه كارهای تو ابتدایی است .اینكه
احیانا گفته میشود :حتما یک كار خیری ما كردیم كه فالن بال از ما ردّ
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
پشتسر گذاشت و بیاعتنائی كرد ،خدا این فیض را از او قطع میكند،
﴾؛ ما درهای آسمان را به روی آنها باز
فرمود﴿ :
. 1آل عمران187 ،
 .2تفسیر تسنی ،ج  ،7ص . 89
 .3صحیفه سجادیه ،نشر ال ادى ،ق 1376 ،ش ،اول ،ص  ،64دعای دوازده .
 .4اعراف.40 ،
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نمیكنیم .اگر در آسمان به روی او باز نباشد دعا و توبه چگونه مستجاب
میشود؟

توبه ابتدایی نسبت به اولیای الهی

خدای سبحان همیشه نسبت به اولیای خود ،توبهی ابتدایی دارد .این
توبهی ابتدایی نیازی به گناه ندارد؛ رجوع لطف خدا برای این نیست كه
یک خوابیدهای را بیدار كند ،بلكه بیدار را بیدارتر میكند .این توبه برای
انبیا هم هست؛ یعنی خدایا آن لطفت را به ما برسان كه ما بیدارتر بشویم و
این راه را بهتر طی كنیم .در حاالت خطر ،خدای سبحان میفرماید :ما بر
پیغمبر توبه كردیم ،یعنی لطف ما به پیغمبر برگشت .در جریان بعضی از
جنگها این چنین میفرماید﴿ :
﴾ ؛ خدا بر
پیغمبر توبه كرد ،یعنی لطفش بر پیغمبر سایه افكند كه او مطمئن بود
مطمئنتر شد .همین كه فیض را انسان از خدای سبحان دریافت میكند،
این رجوع مولی علی العبد است كه اشراف و عنایت دارد.
قهرا توبه دو قسم است :یک توبهی ابتدایی ،یک توبه ثانوی است .توبه
ی ابتدایی مسبوق به گناه بودن الزم ندارد ،ابراهیم و اسماعیل عرض
﴾ توبهی ابتدایی را مسئلت كردند؛ یعنی خدایا لطفت را
كردند﴿ :
﴾ ؛ تو كه دائما فیضت
بر ما منعطف كن﴿:
گسترده است ،این فیض را بر ما همچنان بگستران یا اضافه كن﴿:
﴾؛ همچنان فیضت بر ما ببارد ،نه اینكه اگر ما
كعبهای را ساختیم یا حاضر شدیم قربانی كنیم ،به پاس احترام تو حاضر

 .1توبه.117 ،
 .2بقره.128 ،
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شدیم انجام دهیم نه چیزی طلبكار باشیم .اینچنین نیست ،همه از ناحیهی
1
توست و تو خودت این كارها را انجام دادی.
اسمای حسنای ذیل آیات ،دلیل بر محتوای آیه
» به
این اسماء حسنایی كه در آخر آیه ذكر میشود «
منزلهی دلیل آن محتواست .در هر آیه مطلبی است كه با اسمی از اسمای
حسنای خدای سبحان ختم میشود .چون خدا توّاب رحیم است ،این دو
بزرگوار از خدای سبحان توبه مسئلت كردند و آن معنای بلند را هم برای
ذریّه خود خواستند2.

امت اسالمی فرزندان معنوی ابراهیم خلیل

انسان ممكن است كه ذریهی ابراهیم به شمار برود و بكوشد كه خود را
ذریّه حضرت بداند و بكوشد كه مشمول دعای حضرت ابراهیم شود
جزء ذرّیهی ابراهیم و آن انقطاع نصیبش بشود؛ چون خدای سبحان همه ما
﴾3؛
را كه فرزندان ابراهیم خلیل به حساب آورد ،فرمود﴿ :
او پدر شد ،حاال ما بشویم فرزند و بشویم ذریّه؛ پس این شدنی است .خدای
سبحان كه فرمود :او پدر شماست ،پسر شدن را ما باید تحصیل كنیم .مراد
﴾.
فرزند جسمی نیست كه قابل تحصیل نباشد ،فرمود﴿ :
در آیهی  78سوره حج این چنین میفرماید﴿ :
﴾ كه این منصوب به
دین پدرتان را بگیرید .این هم رابطه شما
آن اغراء است« .
نزدیک است ،خیلی دشوار نیست .شما اگر مسلمان شدید در بیت او داخل
شدید ،جزء فرزندان او هستید.
 .1تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .89 -88
 .2همان ،ص .73
 .3حج.78 ،
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نوح عرض كرد :خدایا! هر كه در بیت من داخل شد او را بیامرز !1یعنی
هر كه به نبوت من ارتباط پیدا كرد او را بیامرز! خدای سبحان هم به ما
هشدار میدهد كه راه نزدیک است .شما پسر او هستید و او پدر شماست،
ایمان ،شما را به هم مرتبط كرده است.
ممكن است كسی مشمول باشد خدای سبحان به او بگوید﴿ :
﴾ با اینكه فرزند صوری است ،امّا ارتباط برقرار نیست ،اگر كسـی
ارتباط برقرار كرد ،میشود فرزند ابراهیم  ،و او هـم دعـایش مسـتجاب
است .عرض كرد :خدایا! به آنهایی كه فرزند من هستند اسالم بده! ﴿
﴾ كه این اسالم بعد از ایمان اسـت .اگـر كسـی ذریـه
ابراهیم و فرزند ابراهیم شد ،مشمول این دعاست .ابراهیم برای فرزنـدانش
3
در بهترین موقع ،بهترین دعاها را كرده است.
پرسشها

 .1نشانه پذیرش عمل در بنای كعبه از سوی ابـراهیم و اسـماعیل
چیست؟
 .2درجات اسالم كدامند؟
﴾ اسـالمی كـه حضـرت
 .3با توجه به آیه ﴿
مسئلت میكنند چیست؟
ابراهیم و اسماعیل
 .4قلب سلیم به چه معناست؟
 .5اسالم بعد ایمان به چه معناست؟
 .6از آثار اسالم قبل ایمان كدامند؟
« .1
(نوح).28 ،
 .2هود.46 ،
 .3تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .70-69

56

 .7سلم محض بودن مالزم با چه مقامی است؟
﴾ چرا حضرت ابـراهیم درخواسـت
 .8با توجه به آیه ﴿
ارائه عینی مناسک را دارد؟
 .9عبارت «توبه عبد در میان دو توبه خداوند» چیست؟
 .10فرزندان معنوی حضرت ابراهیم چه كسانی هستند؟
 .11اسمای حسنای الهی در ذیل آیات مبین چه امریاند؟
 .12به چه دلیل نیل انسانها ـ غیر اولیای الهی ـ به مقام تسلیم وجود
دارد؟
 .13توبه ابتدایی اولیای الهی به چه معناست؟
﴾ شاهد لفظی كه بر اسـالم بـه
 .14در آیه ﴿
معنای انقطاع داللت دارد ،كدام است؟

پنج
گفتار م:

آهی 129از سوره بقره
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ترجمه ﴿ :پروردگارا! در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگياز ،تاا

آيات تو را بر آنان بخواند ،و آنها را كتاب و حكمت بياموزد ،و پااكيزه
كند زيرا تو توانا و حكيمى (و بر اين كار ،قادرى)﴾

رسالت رسول اكرم

دعای مستجاب ابراهیم

اصل نبوت خاصه رسول خدا
عرض كرد﴿ :

هم جزء دعای ابراهیم

است كه

﴾ ،2این هم از دعاهای ابراهیم
است ،خدایا! برای فرزندانم از خودشان پیغمبر بفرست كه آیات تو را برای
اینها تالوت كند ،اینها را تعلیم بدهد ،و با حكمت آشنا كند ،آنها را تزكیه
فرمود:
كند و بپروراند .از این روست كه رسول خدا
3؛ خدا مرا به دعای پدرم به شما داد ،یعنی در اثر دعای حضرت
 .1بقره.129 ،
 .2بقره.129 ،
 . 3بحار األنوار ،مجلسى ،محمد بـاقر ،دار ححیـاء التـرال العربـی ،بیـروت 1403 ،ق ،دوم،
ج ،12ص 88؛ منالیحضرهالفقیه ،ج  ،4ص  36؛ األمالی ،ص.378

58

ابراهیم من به دنیا آمدم ،به نبوت رسیدم و رسول اهلل شدم« :
﴾﴿
» ،ابراهیم عرض كرد :خدایا! ﴿
﴾ ،خدای سبحان هم فرمود﴿ :
﴾ ،1این در حقیقت استجابت دعای ابراهیم
است .او كعبه را ساخت و بهترین چیز را از خدای سبحان مسئلت كرد و
آن ،وجود مبارک پیغمبر است .این هم به دعای ابراهیم است كه دعا
كرد :خدایا! پیغمبری بفرست كه برای مردم آیات تو را تالوت كند ،مردم را
با حكمتت آشنا كند و آنها را تزكیه كند.

سرّ تكرار﴿ربّنا﴾
﴿

﴾ 2تكرار ﴿ربّنا﴾ برای جلب توجه است؛ یک وقت انسان
یک دعایی را از صدر تا ذیل با یک «ربّنا» انجام میدهد؛ پروردگار! این
كارها را بكن! گاهی مثل ترجیعبند در كنار هر جملهای میگوید :ربّنا ،ربّنا.
این «ربنا»های مكرّر برای جلب عاطفه و توجّه است .مالحظه فرمودهاید،
﴾﴿ ،3
چند بار سخن از ربّناست ﴿
﴾  ،یا قبال داشت﴿ :
﴾ 5آنها كه از دور اهل دعا هستند حتما این «یا» را ذكر میكنند .می
.1آل عمران.164 ،
 . 2بقره.129 ،
 .3بقره.127 ،
 . 4بقره 129 ،و .128
 . 5بقره.126 ،
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گویند :یا اهلل ،یا ربَّنا و امثال ذلک .آنجا كه دور است اوائل است ،خود را
دور میبیند با ندا و منادا و حرف ندا سخن میگوید .وقتی احساس قرب
كرد و خود را نزدیک دید ،فهمید كه خدای سبحان قریب است ،با حالت
قرب ،ندا معنا ندارد ،اگر در حضور شخصی باشیم نمیگوییم آی فالنی.
میگوییم :فالنی ،این آی فالنی گفتن نشانهی بُعد است ،ندا اصوال دور
است و اگر انسان نزدیک شد كم كم این «یا» در دعاها میافتد .نمیگوییم
1
یا اهلل ،نمیگوییم یا ربّاه ،یا ربّنا میگوییم :ربّ ،ربّنا وامثال ذلک.

پیامبری از جنس مردم

این ﴿ ﴾ نشانه آن است كه پیغمبر از جنس مردم است .خدای
سبحان درباره رسول خدا با سایر انبیا به یک شكل سخن نمیگوید.
﴾ 2یا ﴿
دربارهی سایر انبیا میفرماید﴿ :
﴾ 3و امثال ذلک .ما برادرشان را برای آنها فرستادیم؛ ولی درباره
دارد كه ﴿منهم﴾ یا ﴿من انفسهم﴾ كه برخی «من
رسول خدا
أَنْفَسِهِمْ» قرائت كردهاند؛ یعنی از نفیسترین انسانها ،ولی همان ﴿
﴾؛ یعنی از جان خود اینها ،از خود اینهاست ،بیگانه نیست .اینجا هم
﴾
عرض كرد﴿ :

اتكای رسالت به عزت و حكمت

﴿
اینطور است﴿ :
 .1همان ،ص .87
 . 2اعراف.65 ،
 . 3اعراف.73 ،

﴾ ،كه اینها جزء سنن عامّه است ،هر پیغمبری
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﴾؛ خدایا! با عزت و حكمتت با ذریّه من رفتار كن! چه
اینكه با تّواب و رحیم بودنت با من و ذریّه من رفتار كن! چند اسم از
مطرح میكند و ظهور آن أسمای
أسمای حسنای الهی را ابراهیم
حسنی را درباره خود و ذراریاش مسئلت میكند :یكی تواب رحیم و
دیگری عزیزِ حكیم است .معلوم میشود اصل رسالت و نبوت به عزت و
حكمت متّكی است ،خدا حكیم است و حكمت و علم و معرفت میفرستد و
چون عزیز و نفوذ ناپذیر است ،پیروز است و قهرا آن نبوت و رسالتش هم
پیروز خواهد بود .آنگاه میفرماید :این عقل است و اگر كسی از این روش
﴾2
فاصله گرفت سفیه است﴿ :1

ایمان ،زمینهی بهرهمندی از نعمت رسالت
ابراهیم

در دعای خویش فرمود﴿ :

﴾ .اینكه عرض كرد كه
خدایا! در این امت مسلمه یا در بین این ذریّه ،پیامبری از اینها بفرست كه
آیات تو را تالوت كند .خدای سبحان هم این دعا را مستجاب كرد و
پیامبری فرستاد ،اما همان طوری كه ابراهیم خلیل دعا كرد ،خدای
﴾ 4.گرچه
سبحان هم فرمود﴿ :
دعای حضرت ابراهیم روحا عام است و پیامبر هم روحا ﴿
﴾ 6است و برای هدایت همهی انسان
﴾ و سخن او ﴿
3

 .1تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .125
 .2بقره .130 ،
 .3بقره.129 ،
 .4آل عمران.164 ،
 .5فرقان.1 ،
 .6مدثر .31 ،
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هاست ،اما آنكه از رسالت پیغمبر بهره میبرد ،همان است كه در دعای
ابراهیم 7آمده و همان است كه خدای سبحان فرمود :ما بر آنها منت
﴾ 1با اینكه فرمود :تو
نهادیم﴿ :
2
﴾ ؛ خدای سبحان،
نذیرا للعالمین هستی كه ﴿
رسولش را برای همهی انسانها ارسال فرمود ،اما فرمود :این بارِ سنگین را
مؤمنین میكِشند3.
ـ اطالق منّت بر نعمتهاي معنوي

منّت آن نعمت ثقیله است؛ ﴿ ﴾ نه یعنی زبانی اینها را ممنون كرد،
﴾ 4آن نعمتِ سنگینِ توانفرساست .اینها را خدا
منظور از ﴿
نعمت سنگین میداند ،نعم مادی را سنگین نمیداند ،آسمانها ،زمین،
دریاها همهی اینها را خلق كرد ،اما منّت ننهاد.

تقدیم و تأخیر تزكیه و تعلیم بر یكدیگر

در بعضی از قسمتهای قرآن كریم ،ضمن اینكه تالوت آیات و تعلیم
كتاب و حكمت را ذكر میكند ،تزكیه را بعد از تعلیم میآورد و در برخی
آیات ،تزكیه را قبل از تعلیم ذكر میكند .گاهی سخن از
﴾ 5است و گاهی سخن از ﴿
﴿
﴾ 6است.
 .1آل عمران.164 ،
 .2سباء.28 ،
 .3تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .81-80
. 4آل عمران.164 ،
 . 5آل عمران.164 ،
 .6بقره.129 ،
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تعلیم مقدمهی تزكیه است ،از این رو قبل از تزكیه ذكر میشود؛ زیرا
تزكیه هدف و مقدَّم بر تعلیم است .گاهی قبل از تعلیم ذكر میشود .گاهی
﴾ 1است؛ برای اینكه تزكیه
سخن از ﴿
مقدّم بر تعلیم است ،چون هدف مقدَّم بر كار است .تعلیم برای آن است كه
﴾ 2بشود .قرآن كریم فقط این گروه را
﴿
مستثنی میداند؛ آنكه عالم نیست یا اهل خشیت نیست آنها را در ردیف
دیگر موجودات میشمارد ،برای غیرعالم و برای غیروارسته حسابی جدا باز
3
نمیكند.

تزكیه مقدم بر تعلیم و تعلیم مقدمهی تزكیه

منظور آن است كه تزكیه مقدّم بر تعلیم است و تعلیم مقدّمهی تزكیه
است ،انسان تا نداند ،نمیتواند به وارستگی برسد .تا انسان حالل و حرام
خدا را نشناسد ،واجب و مستحب و مكروه را نداند ،تا روح و قوای آن را
نشناسد ،شهوت و غضب روح را نشناسد ،چگونه میتواند خودش را تهذیب
كند؟ هم باید بد و خوب را بداند هم باید بداند روح به كدام سمت متوجّه
میشود ،تا بتواند خودش را تزكیه كند.
انسان تا اینها را نشناسد نمیتواند خود را تزكیه كند ،ممكن است
عمری تحت والیت شیطان باشد و خیال كند اهل تقواست .از این رو تعلیم
حكمت و كتاب ،مقدمهی تزكیه است .تا انسان شدائد را نشناسد ،راههای
ظریف را نداند ،تقوا و فجور را نداند ،هرگز نمیتواند اهل تزكیه باشد.
ممكن است كسی بد و خوب را بداند ،ولی بد و خوبِ خود را نداند و خدای
سبحان میفرماید :نفسی مستویالخلقه است كه بد و خوب خود را

 .1آل عمران.164 ،
 .2فاطر.28 ،
 .3تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .81
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﴾ 1،معلوم میشود همه چیز برای
بشناسد ،فرمود﴿ :
نفس یكسان نیست .این است كه تعلیم كتاب و حكمت ،كه در حقیقت
﴾ 2مقدمهی تزكیه است و تزكیه
جهاد كبیر است﴿ :
مقدَّم بر تعلیم است .گاهی به حرمت آن هدف ،تزكیه مقدّم ذكر میشود؛
گاهی بر اساس سیر طبیعی كه تعلیم حكمت و كتاب مقدمهی وارستگی
نفس است قبل از او ذكر میشود ،گاهی میفرماید﴿ :
﴾ ،3گاهی میفرماید﴿ :
﴾4.
هر مرتبه از تزكیه میتواند زمینهساز تعلیم بعدی باشد ،چه اینكه هر
مرتبه از تعلیمی میتواند مقدّمهای برای تزكیه باشد .همیشه تعلیم زمینه
برای تزكیه نیست ،بلكه خیلی از موارد تزكیه ،زمینه برای تعلیم است؛ همه
ی درسها كه در كتاب و در مجالس درس و بحث نیست ،خیلی از درس
﴾5
هاست كه با تقوا حلّ میشود .اگر فرمود﴿ :
یعنی تزكیه زمینهی تعلیم را فراهم میكند ،منتها آن یک علمی است
مافوق علومی كه در مدرسهها وجود دارد.
پس یک سلسله از تعلیم ،زمینه برای تزكیه است؛ اما یک سلسله از
تزكیه مبدأ پیدایش تعلیم است ،منتها خیلی فرق میكند؛ زیرا علم مقدمه
برای تزكیه است ،گاهی این ذیالمقدمه از مقدمه جدا میشود؛ چون سبب
تامّ نیست .علم مبدأ قابلی برای تزكیه است ،یعنی نفس را برای وارستگی
آماده میكند؛ ولی تزكیه مبدأ فاعلی علم است ،یعنی انسان قلبش را با علم
 .1شمس.8 ،
 .2فرقان .52 ،
 . 3آل عمران.164 ،
 . 4بقره.129 ،
 . 5انفال.29 ،
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﴾ 1یعنی این تقوا مقدمه
روشن میكند﴿ :
نمیشود ،بلكه در ردیف علل فاعلی قرار میگیرد.
خیلی از علوم است كه [برای] انسان باتقوا حل میشود .اینكه میبینید
بعضی از بزرگان وقتی مسئله برایشان مشكل میشد به [مسجد] جامع
شهر میرفتند ،وضو میگرفتند ،دو ركعت نماز میخواندند و مسئله علمی
برایشان حلّ میشد از این راه است.
بنابراین اگر تعلیم كتاب و حكمت مقدمه برای تزكیه است و بر اساس
همین مقدمهبودن ،گاهی قبل از تزكیه ذكر میشود؛ تزكیه مبدأ فاعلی
تعلیم است و مبدأ فاعلی مقدم است و از این جهت گاهی هم قبل ذكر
2
میشود.

تزكیه حاصل شجرهی علم است

خدا برنامههای ابراهیم را بازگو میكند ،با این تفاوت ،وقتی قرآن دعای
ابراهیم را نقل میكند تعلیم مقدم بر تزكیه است وقتی اجابت خدا را نقل
میكند تزكیه مقدم بر تعلیم است؛ هر جا سخن از اجابت است تزكیه مقدم
بر تعلیم است ،هر جا سخن از دعای ابراهیم است تعلیم مقدم است .خدا
میفرماید :ما این كار را كردیم ،اول تزكیه را یادآور میشود بعد تعلیم را.
نظیر آیهی  151سورهی بقره كه فرمود﴿ :
﴾ در آیهی  164سورهی
آلعمران هم فرمود﴿ :
﴾.
 .1انفال.29 ،
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .103

65

چه اینكه در سورهی مباركهی جمعه هم باز سخن از تقدیم تزكیه بر
تعلیم است ،فرمود﴿ :
﴾.1
هر تزكیهای مسبوق به تعلیم است؛ اول انسان باید خودِ نفس را
بشناسد؛ تجرد روح را بشناسد؛ قوای روح را بشناسد؛ فجور و تقوای خار
﴾ 2راه نجات
نه؛ فجور و تقوای خود را بشناسد كه ﴿
از فجور و رسیدن به تقوا را بداند بعد شروع به كار بكند.
امّا خیلی از چیزها به وسیله تزكیه نصیب انسان میشود ،كه دیگر
علمی نیست كه در كتاب و با گفتن و با شنیدنها نصیب انسان شود ،اگر
﴾ 3یعنی اگر شما وارسته باشید یک
فرمود﴿ :
سلسله علومی كه فارق بین حق و باطل است به شما مرحمت میكنیم ،به
این جهت ،آن علم محصول تزكیه است ،این تزكیه حاصلِ شجرهی علم
است؛ آن علم خیلی بهتر از این است ،چون اساس علم است .اگر انسان
یک قدری جلوتر رفت معلوم میشود تزكیه مقدمه است؛ آدم خوب شدن
تازه مقدمه است .ما برای چه آدم خوب بشویم؟ برای اینكه ببینیم .آن علم
غیر از این علمی است كه در كتابهاست.
شاید در آیهی  151سورهی بقره كه تزكیه را قبل از تعلیم كتاب و
﴾ ناظر به این
حكمت ذكر كرد بعد فرمود﴿ :
نكته باشد .فرمود﴿ :
﴾ یعنی چیزهایی
خدا یادتان میدهد كه مقدور شما نبود یاد بگیرید ،هر چند زحمت بكشید.
 .1جمعه .2 ،
 .2شمس.8 ،
 .3انفال .29 ،
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میفرماید :اینهایی چیزهایی است كه شما یاد میگیرید ،انبیا آمدند كه
چیزهایی یاد شما بدهند كه شما از توحش بیرون بیایید﴿ :
﴾1؛ چیزهایی یادتان بدهند كه شما نمیتوانید یاد بگیرید .آن
علم محصول تزكیه است؛ تزكیه حاصل شجرهی طوبای علم است و آن
شهود و معرفت محصول میوهی تزكیه است ،لذا گاهی تزكیه مقدم است،
گاهی تعلیم مقدم است؛ یک رتبه از تعلیم مقدم بر یک رتبه از تزكیه است،
یک رتبهای از تزكیه مقدم بر یک رتبهای از تعلیم است و مانند آن2.
پرسش

 .1با توجه به آیه ﴿

﴾ ارتباط دعای

چیست؟
حضرت ابراهیم و بعثت پیامبر اسالم
 .2دلیل و سر تكرار ربنا در آیات پشت سر هم چیست؟
» مبین چه
در آیه «
 .3از
امری است؟
 .4وجه تقدیم و تأخیر تعلیم و تزكیه بر یكدیگر را در قرآن بیان نمایید.
 .5قرآن در چه مواردی تعلیم را بر تزكیه مقدم داشته است؟
 .6راز تقدیم تزكیه بر تعلیم در برخی از آیات چیست؟
 .7چه چیزی زمینه بهرهمندی از نعمت رسالت را فراهم میآورد؟
 .8در آموزه قرآنی منت بر چه نوع نعمتی اطالق میشود؟
 .9رسالت پیامبران به چه اموری متكی است؟

 .1بقره.239 ،
 .2تفسیر تسنی  ،ج ،7ص .100

شش
گفتار م:
ادامه آهی 129از سوره بقره
مبدأ پیدایش امت مسلمه

خدای سبحان بعد از اینكه به ابراهیم دستور بنای كعبه داد و كعبه
را اولین مركز عمومی برای عبادت انسانها معرفی كرد ،آن گاه كارهایی
كه ابراهیم خلیل با ساختن این كعبه انجام داد بیان كرد .اگر كسی
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
داشتن قلوب پذیرا و مؤمن را برای آن امت ،از خداوند متعال درخواست
كند ،تا خودش امام و پدر همهی مسلمین شود .اگر خدای سبحان از
ابراهیم به عنوان پدر مسلمین یاد كرده است ،برای این است كه
كارهای آن حضرت بر اساس برنامهریزیِ همهجانبه و جامع بوده است؛ هم
مركز عبادی ساخته ،هم انقیاد را برای امت طلب كرده ،هم راهنمای الهی
برای امت طلب كرده و هم برنامههای آن پیغمبر را از خدای سبحان
1
مسئلت كرده است.
 .1تفسیر تسنی  ،ج ،7ص .84
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ـ ابراهيم پدر مسلمين

وقتی حضرت ابراهیم به اتفاق حضرت اسماعیل كعبه را بنا
﴾ 1داشتن مركز
میكرد .عرض كرد﴿ :
عبادی كافی نیست ،خود بنیانگذاران كعبه هم مسلم و منقاد باشند كافی
نیست ،آنچه الزم است ،بهرهی صحیح ،امت اسالمی از این مركز اسالمی
است ،لذا عرض كرد﴿ :
﴾ 2،آنگاه ذریّه خود به خود مسلم و منقاد نخواهد شد مگر با داشتن
رهبرِ الهی .ابراهیم برای آنها از خدای سبحان پیغمبر مسئلت كرد.
مهمترین برنامهی پیغمبر ،تالوت و تعلیم كتاب و حكمت و تزكیه
است ،برنامههای پیغمبر را هم از خدای سبحان مسئلت كرد .از این جهت
ابراهیم پدر مسلمین شده است؛ یعنی یک پدر رئوف كه همهی مصالح
ذریّهاش را در نظر گرفت ،هم اقدام عملی كرد و هم با نیایش از خدای
سبحان مسئلت كرد .هم خودش كوشید كه ذریّهاش را اصالح كند ،هم
كوشید كه یک بنای الهی بسازد و هم كوشید كه ذریهی او از داشتن
پیغمبری برخوردار بشود .همهی جوانبی كه در یک امت الهی دخیلاند،
انجام داد .آنچه كه مربوط به حیات خودش بود با دست خود
ابراهیم
انجام داد و آنچه كه مربوط به آینده بود با نیایش و دعا از خدای سبحان
مسئلت كرد.
پس دعاهای ابراهیم تنها مربوط به خودش نیست كه خدایا كار مرا
قبول كن ،بلكه هم برای خودش هم برای ذریّهاش .وقتی كعبه را ساخت
﴾ 3برای
به اتفاق اسماعیل گفتند﴿ :
 .1بقره.127 ،
 .2بقره.128 ،
 .3بقره.127 ،
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اینكه این كار منقطعاآلخر نباشد و از خدای سبحان هم میخواهد كه
﴾ . 1برای اینكه دائما نام شریفش بماند
﴿
باید ذریهی صالحه از خدای سبحان مسئلت كند .این لسان صدق بدون
داشتن ذرّیهی مسلِم ممكن نیست؛ داشتن ذرّیهی مسلم بدون داشتن
راهنمای الهی ممكن نیست و راهنمای الهی بدون تالوت آیات و تعلیم
كتاب و حكمت و تزكیه میسّر نیست ،لذا همهی این جوانب را از خدای
﴾؛ 2اوست كه
سبحان مسئلت كرد ،قهرا میشود﴿ :
باالخره پدر مسلمین عالَم است.
مؤلفههای نظام كامل اسالمی
آن گاه برای اصالح ذرّیه عرض میكند﴿ :

﴾3؛ تو اگر بخواهی
این بیت بماند باید امت مسلمه داشته باشی؛ و وقتی امت مسلمه داری كه
پیغمبری برای اینها اعزام كنی؛ وقتی پیغمبر میتواند اینها را به عنوان امت
مسلمه حفظ كند كه برنامههایش ،تالوت آیات ،تعلیم كتاب و حكمت و
تزكیه باشد .ابراهیم این مجموعه را كه یک نظام كامل اسالمی است
از خدای سبحان مسئلت كرد و اجابت شد.4
ـ رسالت پيامبر اسالم

دعاي مستجاب ابراهيم

نقل شده است كه فرمود« :
لذا وقتی از رسول خدا
» ،5نشان میدهد كه این راجع به اجابت دعای
 .1شعرا84 ،
 .2حج.78 ،
 . 3بقره.129 ،
 .4تفسیر تسنی  ،ج ،7ص .87
 .5بحار االنوار ،ج  ،12ص .88
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﴾ یعنی
ابراهیم است .ابراهیم عرض كرد﴿ :
در بین این ذریّه ،پیامبری از خود اینها مبعوث كن .این تعصب ممدوحی
است كه انسان بخواهد از فرزندان او كسانی باشند كه دین را یاری كنند،
تعصب مذموم نیست .انسان هم بخواهد كه دین الهی محفوظ باشد ،هم به
وسیلهی خاندان او محفوظ باشد ،لذا عرض نكرد خدایا در بین اینها
پیغمبری بفرست ولو از غیر اینها باشد .عرض كرد﴿ :
﴾1؛ از اینها باشد ،اگر از اینها بودن هم مطلوب است معلوم میشود
ابراهیم از خدای سبحان مسئلت كرد كه هم از ذرّیهی او باشد و هم در
بین ذرّیهی او؛ ممكن است از ذرّیهی آنها نباشد و در بین ذریهی آنها
زندگی كند و به زبان آنها هم آشنا باشد و مبعوث بشود و آنها را مسلمان و
منقاد بكند ،ولی فرزند ابراهیم نباشد .امّا حضرت خواست هم از ذریهی او
﴾؛ كسی كه در
باشد هم در بین ذریهی او ،عرض كرد﴿ :
﴾ .بنابراین اینكه عرض
بین آنهاست و به زبانشان آشناست﴿ :
﴾ هم اصالح امت را مسئلت كرد ،هم
كرد﴿ :
طبق این نقل ،فرمود:
اینكه رسول از ذریهی او باشد ،لذا رسول خدا
؛ من طبق دعای پدرم ابراهیم و بشارت
«
عیسای مسیح مبعوث شدم» 2حضرت عیسی بشارت داد﴿:
﴾.3
﴾ خدای
دعای ابراهیم این است كه﴿
سبحان هم میفرماید :ما به آلابراهیم كتاب و حكمت دادیم؛ آلابراهیم

 . 1بقره .129 ،
 .2بحار االنوار ،ج  ،12ص ..88
 .3صف .6 ،
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هم شامل فرزندان اسحاق و هم شامل فرزندان اسماعیل میشود .آنهایی
هم كه از فرزندان اسحاقاند آلابراهیماند؛ مثل موسی و عیسی و سایر
انبیای بنیاسرائیل ،خدای سبحان به آنها كتاب و حكمت داد و كسانی كه
از فرزندان اسماعیل هستند آنها هم آلابراهیماند و از كتاب و حكمت
برخوردارند .خدای سبحان دربارهی همهی اینها فرمود﴿ :
﴾1.
ـ شاهد اول

آنچه در خصوص این دعاها میشود استفاده كرد كه منظور «رسول
اسالم است»؛ برای اینكه اگر دعاكننده ِفقط حضرت ابراهیم بود كه
عرض میكرد «خدایا! از ذریهی من و در بین ذریهی من پیامبری مبعوث
كن كه تالی كتاب باشد ،معلم كتاب و حكمت باشد ،تالی آیات باشد ،مزكّی
نفوس باشد» .این شامل آلاسحاق و آلاسماعیل هر دو میشد .امّا در این
دعا نه تنها ابراهیم دعا میكند ،بلكه اسماعیل هم دعا میكند؛ ابراهیم
و اسماعیل هر دو میگویند :خدایا! در بین ذریهی ما پیامبری مبعوث كن
كه تالی آیات باشد ،معلم كتاب و حكمت باشد و مزكّی نفوس .این به
است؛ برای
خوبی نشان میدهد كه منظور وجود مبارک پیغمبر اسالم
است كه از ذریهی اسماعیل است ،آنها كه ذریهی
اینكه پیغمبر اسالم
اسحاقاند؛ نه ذریهی اسماعیل.
پس میشود با این جمعبندیها استفاده كرد كه منظور از این پیغمبری
كه از خدای سبحان وجودش را مسئلت میكنند ،وجود مبارک پیغمبر
اسالم است؛ برای اینكه خود اسماعیل هم در این دعا سهیم است،
میگویند :در بین ذریهی ما پیامبری مبعوث كن كه شئونش این باشد .آنكه

 .1نساء.54 ،
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از ذریهی اسماعیل است وجود مبارک پیغمبر اسالم است؛ نه موسی و
عیسی و سایر انبیای بنی اسرائیل كه آنها از فرزندان اسحاق هستند.
ـ شاهد دوم

آنان كه مستقیما به عنوان ذریّه در كنار كعبه مطرحاند ،همان
آلاسماعیل هستند .زیرا خدای سبحان اسماعیل را در آن سرزمین نهاد و
اسماعیل به اتفاق ابراهیم در آن سرزمین ،كعبه را بنا كردند و آلاسماعیل
آنجا زندگی میكردند ،بعدا هم احیانا آلاسحاق ممكن است ضمیمهی آنها
شده باشند .اما آنچه كه مورد دعای ابراهیم است كه عرض كرد:
﴿
﴾ 1،این ناظر به اسماعیل و آلاسماعیل خواهد بود ،ولی قرآن كریم
فرمود :ما آلابراهیم را كتاب و حكمت دادیم و فرمود :تورات حكمت و نور
است.
است ،آنها حق است ،امّا اساس دعا ناظر به پیغمبر اسالم
ـ شاهد سوم
2

» و هم اینكه
فرمود« :
رسول اهلل
ذریّهای كه در مكه اسكان شدند ،همان اسماعیل و آل اسماعیل بودند و
هم اینكه خود اسماعیل هم جزء دعا كنندگان است و میگوید :در بین
ذریهی ما كسانی را كه تالی آیات و معلّم كتاب و حكمت و مزكّی نفوس
باشند ،مبعوث كن و آن كه از ذریهی اسماعیل است وجود مبارک
است﴿ :
پیغمبر
﴾3.
 .1ابراهی .37 ،
 .2بحار االنوار ،ج  ،12ص .88
 .3تفسیر تسنی ،ج  ،7ص .87
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اجابت دعای حضرت ابراهیم

آن گاه خدای سبحان در آیهی  151سورهی مباركهی بقره به عنوان
اجابت دعای ابراهیم خطاب به مسلمین ،میفرماید﴿ :
﴾؛ فرمود :ما بسیاری از نِعَم را بر شما روا
داشتیم؛ چه اینكه در بین شما پیامبری از شما مبعوث كردیم﴿ :
﴾ .1ابراهیم و اسماعیل 8دعا كردند﴿ :
﴾؛ در بین اینها و از اینها پیامبری مبعوث كن ،در اینجا خدای
﴾ و این آیهی 151
سبحان میفرماید﴿ :
سورهی بقره میتواند راهگشا باشد كه فرمود :پیامبری در بین شما فرستادم
كه ﴿
﴾  ،این آیین داد و ستد را به ما آموخت كه اقدام دیگر هم
دارند .بعضی از بخشهای موعظه و حسن عدل و قبح ظلم و امثال ذلک را
به ما آموخت كه امم دیگر هم دارند .امّا آن توحید و بهرهبرداری از آن را
به ما آموخت كه امم دیگر ندارند.

حكمت و مصادیق آن

خدای سبحان وقتی دنیا را با همهی مزایایی كه در دنیا هست ﴿
﴾ 3معرفی میكند .بعد وقتی سخن از حكمت به میان میآید
میفرماید به اینكه ﴿
4
﴾ كه همهی اینها با فعل مجهول ذكر
میشود یعنی اینچنین نیست كه كسی درس بخواند حكیم بشود ،حكمت
را باید خدا بدهد .پس خدای سبحان حكمت را ،به عنوان خیر كثیر یاد
 .1بقره .151 ،
 .2بقره .151 ،
 .3نساء.77 ،
 .4بقره.269 ،
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﴾ اما وقتی سخن از
كرد .دنیا را به چه نام یاد میكند؟ ﴿
﴾1.
حكمت به میان میآید میفرماید﴿ :
بعد میفرماید كه ما به لقمان حكمت دادیم؛ در سورهی مباركهی
﴾ 2یعنی «
لقمان میفرماید﴿ :
»؛ 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

اولین تفسیری كه خدا از حكمت میكند ،شـكر خداسـت﴿ :
﴾؛ 3شكر خدا بدون معرفت خدا میسّر نیست﴿ :
﴾.4
آنگاه حرفهای حكیمانهی لقمان را بازگو میكند﴿:
﴾؛ 5اولین حرفی كه از لقمان حكیم تشریع
میكند دعوت به توحید است .معلوم میشود خداشناسی ،معرفت حق،
﴾.6
توحید حق ،سرآغاز حكمت است﴿ :
ـ توحيد ،مبدأ و اساس و غايت حكمت

اینكه گاهی از حكمت به عنوان معارف عقلی و گاهی به عنوان مواعظ
و سنّت یاد شده ،برای آن است كه در قرآن كریم هم معارف عقلی ،هم
مواعظ و اخالقیات و احكام الهی به عنوان حكمت معرفی شده است .در
سورهی مباركهی اسراء از آیهی  22به بعد تقریبا  20حكم از احكام الهی را
 . 1بقره.269 ،
 .2لقمان.12 ،
 .3لقمان.12 ،
 .4لقمان.12 ،
 .5لقمان.13 ،
 .6لقمان.13 ،
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خدا نقل میكند كه اولش توحید و آخرش توحید است .بعد میفرماید:
﴾؛ 1اینها حكمت است كه ما به شما
﴿
گفتیم یعنی هم حكمت نظری است ،هم حكمت عملی .اول از اینجا شروع
﴾2؛ غیر از خدای
میشود﴿ :
یگانه و یكتا مبدأ دیگر را به عنوان ربّ نپذیر .اول از توحید شروع میشود،
بعد دربارهی احترام پدر و مادر و خفض جناح دربارهی پدر و مادر و رعایت
حق مساكین و ابن سبیل و پرهیز از اسراف و تبذیر و رعایت نفوس
محترمه و پرهیز از قتل و فجور و رعایت عفّت و مانند آنها مطالبی نقل
*
میكند ،بعد در پایان میفرماید﴿ :
؛ 3همهی این
﴾ ،4
حرفها محفوف به توحید است .آغاز مسئله ﴿
﴾ ؛ اول توحید ،آخر توحید ،ما بین این
پایان مسئله ﴿
دو هم مسائل اخالقی و احكام الهی است .پس اساس حكمت ،توحید
است.
اینها را در كنار تعلیم احكام ،به مردمیاد میدهد؛ آن
پیغمبر اسالم
5
مسائل محكم و متقن را «حكمت» مینامند.

تزكیه كننده و عوامل تزكیه

تزكیه ،هم راجع به مسائل اخالقی و هم تصرف باطنی است 6.در آیهی
 103سورهی توبه خدای سبحان به رسولش فرمود﴿ :
 .1لقمان.39 ،
 .2اسراء.22 ،
 .3اسراء38 ،ـ.39
 .4اسراء.39 ،
 . 5تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .111
 .6تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .95
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﴾ 1،معلوم میشود تزكیه غیر از تدریس اخالق اسـت.
یک وقت كسی درس فقه میگوید ،یک وقت درس اخالق میگویـد :ایـن
تعلیم فقه و اخالق است نه تزكیه .یک وقت عمال آنها را به وارستگی وادار
میكند .فرمود :از آنها زكات بگیر و پاكشان كن .صدقات واجبه را دریافـت
كن اینها را تطهیر كن .معلوم میشود عالقه به مال ،نجس است ،نه خـود
مال .باالخره همین مال است كه وقتی به دست ولیّ مسلمین رسید ،سـهم
مبارک امام میشود .پس مال آلوده نیست ،آنچه كه آلوده است تعلّق است.
﴾ به تعبیر
﴾ 2كه این ﴿
﴿
شیخ طوسی(رضوان اهلل علیه) چون مجزوم نیست این جمله در محل نصب
﴾ یعنـی
است تا صفت برای صدقه باشد﴿ .
این صدقه مطهِر است ،این كار مطهَر است .وقتی انسان قطع عالقـه كـرد
﴾3.
پاک میشود وگرنه آن مال آلوده نیست﴿ :
﴾ ،4این تعلیم
بفرماید كه ﴿
اگر پیغمبر
كتاب و حكمت است ،این تزكیه نیست .وقتی مأمور میفرستد زكات
﴾ این تعلیم كتاب و
میگیرد این تزكیه است﴿ :
حكمت است .آنجا كه أخذ میكند ،صدقات را دریافت میكند و به بیت
المال میرساند ،این تزكیه است﴿ .
﴾5؛ پیغمبر مزكّی به وسیله عمل است ،عمل مزكّی است برای اینكه
عامل قریب است امور همانند نموداری از تزكیه است.
 . 1توبه.103 ،
 . 2توبه.103 ،
 . 3همان ،ج ،7ص .112
. 4بقره .43 ،
 . 5توبه.103 ،
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ـ دوري از خودخواهي ،عامل تزكيه نفس

معلوم میشود انسان هرچه روی خودخواهی پا بگذارد به طهارت
نزدیکتر میشود؛ خواه در مسائل مالی ،خواه در مسائل اخالقی و اجتماعی.
در مسائل مالی همین آیهی  103سورهی توبه بود كه ذكر شد .در مسائل
اجتماعی و اخالقی اینچنین میفرماید﴿ :
﴾ 1جایی كه میخواهید بروید با اطالع قبلی بروید ،همینطور
سرزده جایی نروید .حاال اگر جایی بدون اطالع قبلی رفتید ،صاحبخانه كار
داشت گفت :امروز من فرصت مالقات ندارم ،امروز برگردید .به شما بر
نخورد و برگردید .این شما را تطهیر میكند و خوی خودخواهی را از بین
میبرد .او عذر داشت شما كه وقت قبلی نگرفتید [و] بدون اطالع هم
رفتید ،او هم كه كار داشت ،گفت :االن نه ،دیگر نباید به شما بربخورد .اگر
كسی به اینجا رسید معلوم میشود در صدد تزكیه است .فرمود :این كارها،
این آداب شما را تطهیر میكند .همین كه گفتید :به من برخورد معلوم
میشود آلودهاید .اوّال اشتباه كردید چرا بدون اطالع قبلی [رفتید] و با كسب
وقت قبلی نرفتید ،حاال كه رفتید اگر او معذور بود گفت :االن برگردید روز
﴾ 2؛
دیگر بیایید برتان نخورد﴿ :
این شما را تطهیر میكند .معلوم میشود انسان خودخواه آلوده است .این
خودخواهی آلوده است و رسول خدا این خودخواهی را میكَنَد .این با تعلیم
حلّ نمیشود3.

 .1نور .28 ،
 .2نور .28 ،
 . 3تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .114
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ـ سيرهي عملي رسول اكرم

 ،مزكّي دلها

یک وقت عمال سیرهی مبارک حضرت طوری است كه وقتی انسان او
را ببیند متّعظ میشود این تزكیه است .یک وقتی درس اخالق میگوید این
تعلیم كتاب و حكمت است .همین آیه را كه میخواند این تعلیم كتاب و
حكمت است .امّا خود سیرهی حضرت ،وقتی دیدند حضرت عمال این چنین
است و اگر به او گفتند :امروز نه ،به او بر نمیخورد همین سیرهی آموزنده
مزكّی است و انسان را تزكیه میكند ،تطهیر میكند .معلوم میشود هرچه
كه به خود وابسته است ،آلوده است.
ـ خودخواهي منشأ همه آلودگيها

اگر كسی خواست آلوده را پاک كند ،چگونه پاكش میكند؟ یا باید با
آب پاک كند یا آتش .آب كه عین نجس را پاک نمیكند ،چارهای جز آتش
نیست .لذا غیر از این نیست كه با آتش بخواهند تطهیر كنند ،آن هم اگر
عین نجس عوض بشود ،پاک میشود و در آنجا چون ﴿
﴾ 1عوض نمیشود این است كه دائما میسوزد
و تا پاک نشد به بهشت راه ندارد .و هرگز هم پاک نمیشود چون از بین
نمیرود .اگر خودخواهی با انسان عجین شد ،دیگر چگونه آن را تطهیر
كند؟ آب میتواند متنجس را تطهیر كند ،ولی عین نجس را كه تطهیر
نمیكند؛ آتش این قدرت را دارد كه عین نجس را تطهیر كند چون اوضاع
آن را به هم میزند خاكستر میكند ،.اما آتش جهنم كسی را خاكستر
نمیكند .اگر كسی خاكستر بشود كه راحت میشود .اما ﴿
﴾ 2؛ همواره زنده است .چون همواره زنده است ،همواره این عین
 .1نساء .56 ،
 .2اعلی .13 ،
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آلوده آنجا باید به سر ببرد .تمام آلودگی روی خودخواهی و امثال ذلک
است و این را اسالم حل میكند.
ـ سرّ دشواري تزكيه نسبت به تعليم

﴾؛ اگر در دعای ابراهیم «تزكیه» آخر ذكر شد
فرمود﴿ :
نكاتی هم داشت؛ ولی در جوابهای خدای سبحان وقتی خدا پاسخ میدهد
خواه در سورهی بقره ،خواه در آلعمران خواه در سورهی جمعه همهی
موارد تزكیه را مقدم میدارد برای اینكه او هدف است و برای اینكه او اهمّ
است و برای اینكه او دشوارتر است .تعلیم آسان است امّا تزكیه بسیار
سخت است؛ چون تزكیه مركب از علم با عمل است .اینكه میگویند:
مالشدن آسان است و آن دیگری مشكل ،نه برای اینكه اینها در عرض
هم ،چون در طول هم هستند .آن دیگری ،عبارت از مالشدنِ با عمل
است؛ زیرا كسی كه مال نشد قدرت تزكیه هم ندارد .كسی كه نداند راه
چیست و چاه چیست ،روح را و خطرات روح را نشناسد و آن مارهایی كه در
جان آدم جا كردهاند را نشناسد ،هرگز نمیتواند اهل سیر و سلوک باشد .او
خیال میكند ،زاهد است و عارف است چنین كسی سوداگر است و از متاع
دنیا پرهیز كرده ،برای اینكه سیب و گالبیِ بهتری در قیامت نصیبش
بشود .به تعبیر مرحومِ شیخ ،مستعیض است ،این سوداگر است او كه عارف
نیست .این از لذایذ دنیا به خاطر رسیدن به بهشت ،پرهیز میكند .اگر
كسی بداند آن دیو درون با آدم چه میكند ،چگونه آدم را فریب میدهد؛
چگونه انسان را تحت والیت میگیرد؛ نفس و خطرات آن چیست ،قوای
نفس و سود و زیان آن چیست ،فجور و تقوای نفس چیست ،كم كم
میتواند برهد .پس اگر یكی آسانتر از دیگری است ،نه به خاطر اینكه در
عرض هماند بلكه در طول هم هستند؛ یكی بسیط و دیگری مركب است.
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یكی مالیی به عالوهی عمل صالح است ،یكی هم مالیی وحده است؛ لذا
تزكیه به مراتب دشوارتر از تعلیم است .هم انسان باید بداند كه چه چیزی
سودمند و چه چیزی زیانبار است ،هم بتواند به آن سودمند برسد و از خطر
زیانبار برهد .این میشود «مزكّی» و این را خدای سبحان با فیضِ خاص
خودش اعطا میكند .اگر كسی راه بیفتد خدا اعطا میكند1.

نقد دیدگاه فخر رازی

﴾ كه خدای سبحان به پیغمبر نسبت داد و فرمود :پیغمبر
این ﴿
مزكّی انسانهاست .امام رازی در تفسیرش دارد كه منظور از این تزكیه
تصرف در باطن نیست .2برای اینكه پیغمبر ـ معاذاهلل ـ این قدرت را ندارد و
اگر این قدرت را داشته باشد ،اعمال نمیكند .اگر اعمال كند میشود جبر. 3
همهی این اصول فی نفسه باطل است و با مبانی هم سازگار نیست.
اوّال ،آن كسی كه به مقام شامخ نبوّت رسیده است یقینا به إذن خدای
سبحان ،در نفوس انسانها مؤثّر است .آن كه بر همهی خاطرات اطالع
دارد و از همهی خاطرات مستحضر است تصرّف هم میكند .خدای سبحان
﴾ 4؛ این اِغناء و بینیازی كه وصف خداست،
فرمود﴿ :
خدا همین وصف را برای پیغمبر هم قرار داد .اگر خدا فرمود﴿ :
﴾ 5یعنی غِنا و قُنیه :بینیازی و سرمایه ،همه را خدا میدهد .در این
كریمه اِغناء و بینیاز كردن را به پیغمبر نسبت داد.

 .1تفسیر تسنی  ،ج ،7ص .115
 .2مفاتی الایب ،فخر رازی ،ج ،4ص .60
 .3همان ،ج ،7ص .118
 .4توبه .74 ،
 .5نج .48 ،
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جبري نبودن تصرف در نفوس ديگران

این مستلزم جبر نیست :اوال ،شما ـ یعنی امام رازی ـ كه جبری
هستید .اگر این كار را بكند جبر میشود كه با مكتب شما سازگار است ،این
تالی فاسد نیست .و اما چرا جبر نمیشود؟ برای اینكه این تزكیه كه در آغاز
امر نیست .این تزكیه به عنوان پاداش سالک الی اهلل است .اگر كسی چند
قدم رفت ،یعنی در بخش تالوت آیات ،آیات الهی را استماع كرد﴿ :
﴾ 1آیات الهی برای او قرائت شد او آگاه و عالم به
كتاب و حكمت شد و شروع به عمل كرد ،مقداری این راه را با دشواری و
» 2و طبق بیان مبارک حضرت امیر
با سختیِ «
«المكارم بالمكاره» 3طی كرد آنگاه در نیمهی راه كسی از طرف موال
میآید دستش را میگیرد و میبرد وگرنه در طلیعهی امر كه كسی را تزكیه
نمیكنند .در بین راه انسان را از فیض خاص برخوردار میكنند به عنوان
ایصال به مطلوب ،راه را بهتر به او نشان میدهند ،شوق و كششی در او
ایجاد میكنند كه این راه را به سهولت طی كند .آن كه مستلزم جبر
نیست .این كه همهی مشكالت را طی كرده و طی میكند خدای سبحان
فرمود :اگر یک مقدار مشكالت را طی كرد ،یک قدری جلوتر آمد من
دستش را میگیرم ،جلوتر میبرم .این همان هدایت به معنای ایصال به
مطلوب است كه این دیگر جبر نیست این برای كسی است كه همهی
امتحانها را پشت سر گذاشته است.
پس پیغمبر این قدرت را هم دارد كه مزكّی باشد؛ یعنی در باطن نفوس
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.

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

خدای سبحان این معنا را هم در سورهی مباركهی نور هشدار داد كه
اگر فضل الهی نباشد احدی اهل تزكیه نیست﴿ :
﴾ 1،عالم شدن ممكن است امّا سودی ندارد.
این علم نه تنها سودی ندارد بلكه یوم القيامة حجّت علیه انسان است.
﴾ است
عمده آنچه كه انسان را میرهاند تزكیه است ،آنچه كه ﴿
﴾ ، 3نه «
﴾ 2یا ﴿
تزكیه است﴿ :
» .این چنین نیست4.
فرمود :اگر فضل الهی نمیبود كه احدی وارسته نمیشد﴿ :
﴾ تزكیهی تكوینی است؛ این ارائه به
﴾ 5این ﴿
مطلوب نیست ،بلكه ایصال به مطلوب است؛ ارائهی طریق نیست ،تزكیه به
معنای ایصال به مطلوب است و امثال ذلک .همین را به پیغمبر هم نسبت
داده است6.
پرسشها

﴿ .1
 .2طبق روایت «
چه كسی مبعوث شده است؟
 .3آیــه﴿
اسالم داللت دارد؟
 .1نور.21 ،
 .2اعلی .14 ،
 . 3شمس .9 ،
 .4تفسیر تسنی  ،ج ،7ص .19
 .5نور .21 ،
 . 6همان ،ج ،7ص .122

﴾ بر چه موضوعاتی داللت دارد؟
با دعای
» پیامبر
﴾ چگونــه بــر پیــامبر
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 .4با توجه به آیه ﴿

﴾ منظور از خیر كثیر چیست؟

﴾ دو مصـداق از

 .5با توجه به آیه ﴿
مصادیق حكمت را نام ببرید.
﴾
 .6با توجه به آیه ﴿
سرآغاز حكمت چیست؟
 .7بر اساس آموزههای قرآنی چه عواملی منشأ پیدایش امت مسلمهاند؟
 .8چرا خداوند از حضرت ابراهیم به عنوان پدر مسلمین یاد میكند؟
 .9منشأ آلودگیهای انسان چه امری است؟
 .10مؤلفهها و عناصر نظام كامل اسالمی كدامند؟
﴾ بر پیامبر
 .11شواهد حمل رسوال در آیه ﴿
كدامند؟
اسالم
 .12قرآن كریم از چه امری به عنوان خیر كثیر یاد میكند؟
 .13در نگاه قرآن كریم حكمت به چه اموری اطالق میشود؟
 .14حكمت در آموزههای قرآنی بر چه اساسی مبتنی است؟
 .15تزكیه به چه معناست؟
 .16بر اساس آیه  103سوره توبه زكات چگونه در تطهیر و تزكیه
انسانهای توانگر تأثیر دارد؟
» عامل قریب تزكیه كدام
 .17بر اساس آیه «
است؟
 .18طبق آیه تزكیه انسان چگونه میتواند خود را از آلودگیها پاک كند؟
 .19سر دشوار بودن تزكیه نسبت به تعلیم چیست؟
 .20فخر رازی چه ایرادی بر مزكی بودن انبیاء وارد میداند و پاسخ آن
چیست؟
 .21هدف اصلی خداوند از امر به تفقه چیست؟
 .22عوامل تزكیه كدامند؟

هف
گفتار تم:

تفس

یر آهی ی  96از سورهی آل عمران

ِ
ِ
ٍ ِ ِ ِ
ياِّاكا َو ِم ابى بِْلعابَ َ ﴾
﴿إَّ َو َ لاَْتث ِوط َع بلنِان بَلمي ليَكََّ ِب َ

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

حرمت نهادن به كعبه ،پیروی از ابراهیم خلیل است

﴾
بعد از اینكه فرمود﴿ :
یكی از بارزترین پیروی ملت ابراهیم حرمت نهادن به كعبه است كه
﴾ 2چه اینكه ذات اقدس
بیان داشت﴿ :
الهی بهیهودیهایی كه مدعی بودند بر دین ابراهیم خلیلاند میفرماید :اگر
شما بر ملت ابراهیم هستید ،باید بنای ابراهیمی را هم گرامی بشمارید،
آن را قبله و مطاف بدانید و اطرافش طواف كنید .روی این دو جهت آیه
3
﴾ آمده است.
﴾ بعد از ﴿
﴿

شبهه اهل كتاب در مورد قبلهی مسلمین و پاسخ آن

1

این آیه ظاهرا ناظر به جواب شبههای است كه از طرف اهل كتاب
طرح شد .آنها به مسلمین میگفتند نسخ گذشته روا نیست ،نمیشود چیز
 .1آل عمران.95 ،
. 2آل عمران .96 ،
 .3تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .118
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باطلی را در دین خلیل راه بدهید؛ زیرا بیت المقدس ،قبله است ،چه اینكه
شما هم قبل از آمدن به مدینه و قبل از دستور تغییر قبله ،به طرف بیت
المقدس نماز میخواندید .اآلن از حكم خدا برگشتید و به طرف كعبه نماز
میخوانید و خیال میكنید حكم قبله نسخ شد ،در حالی كه نسخ ممكن
نیست .این را به دین ابراهیم نسبت میدهید كه ابراهیم را مسلم
میدانید و خود را تابع ملت او میدانید .جوابی كه به این شبهه داده میشود
این است كه نسخ البته جایز است ،هیچ استحالهای در نسخ نیست؛ ولی
حكم اصلی به طرف كعبه بود﴿ :
﴾ 1قبل از اینكه سلیمان بیت المقدس را در فلسطین بنا
كند ،وجود مبارک ابراهیم خلیل كعبه را در مكه بنا نهاد و قبل از اینكه
بیت المقدس قبله باشد ،كعبه قبله و مطاف بود .پس اگر ما از بیت المقدس
به كعبه برگشتیم به همان قبله اولی برگشتیم و این كار سیره ابراهیم و
انبیای ابراهیمی بوده است2.

اول بیت به چه معناست؟

بیت معنایش معروف است؛ چون در آن بیتوته میكنند گفته شد بیت،
یعنی شب میآرمند .كعبه اولین خانهای نیست كه روی زمین ساخته شد،
بلكه اولین معبدی است كه بر روی زمین بنا نهاده شده است3.
مكه اولین سرزمینی بود كه از زیر آب بیرون آمد ،ولی اثبات اینكه
اولین خانه بود ،از آیه مشكل است .آیه نفی نمیكند .وصف برای او
مفهومی نیست یا اینگونه از قیود مفهومی ندارد ،ولی اطالق هم ندارد﴿ :

 .1آل عمران.96 ،
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .118 -117
 .3همان ،ص .124
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﴾ اگر یک دلیلی در خار داللت كرد بر اینكه اولین
خانهای كه در روی زمین ساخته شده است ـ بر اساس دحو االرض یا
امثال دحو االرض ـ كعبه بود ،این آیه مخالف آن نیست .ولی اگر بخواهیم
از این آیه استفاده كنیم كه اولین خانهای كه بر روی زمین بنا نهاده شد،
چه برای عبادت چه برای استراحت ،كعبه بود ،اثبات آن مشكل است﴿ .
﴾
اولیت در قرآن كریم در موارد فراوانی به كار رفته در آن موارد نوعا یک
اولیت نسبی است و اما این اولیت یک اولیت نفسی است .منظور از این
﴾ همان
بیت هم خصوص كعبه است﴿ :
كعبه است كه در سوره مائده آیه  97به این صورت بیان شد كه ﴿
﴾ كه این « » مفعول ثانی « » است.
كعبهای كه این صفت را دارد ،بیت حرام است .خداوند او را عامل قیام برای
﴾ اما این مبارک و
همه مردم قرار داد ،گرچه فرمود﴿ :
پربركت بودن و هدایت جهانی را هم به دنبال داشتن در آیات دیگر تشریح
شد كه چگونه منشأ بركت و هدایت است .قبل از جریان ابراهیم  ،این
بیت و سرزمین آن مشخص بود ،اما حوادث فراوانی از قبیل طوفان یا غیر
طوفان نگذاشت كه آن سرزمین با همان وضع قبلیاش بماند و آنچه كه
فعال بشر تاریخ روشنی از او در دست دارد ،همین ساختن این بیت به وسیله
است وگرنه قبال این بیت بود در سورهی مباركهی
ابراهیم خلیل
ابراهیم آیه  37به بعد این قسمت را به عهده دارد﴿ :
﴾2.

.1آل عمران .96 ،
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،15آیه  37سوره ابراهی  ،ص .120 -119
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﴾ معلوم
در این بخش كه حضرت عرض كرد﴿ :
میشود كه قبل از ابراهیم كعبه به عنوان یک بیت حرام سابقه داشته،
حاال حوادث فراوانی قبل از ابراهیم رخ داده چه اینكه حوادث فراوانی
هم بعد از آن حضرت پیش آمده است ،چندین بار كعبه ویران شده با سیل
ویران شده با حوادث گذشته ویران شده وگرنه این سنگهای سیاه همان
سنگهای چند قرن قبل كه نیست .در زمان ظهور اسالم ،وجود مبارک
رفت و آن بتها را
حضرت امیر كه بر باالی دوش رسول خدا
فروریخت آن وقت معلوم میشد كه به حسب ظاهر به جریان طبیعی تقریبا
دو برابر قد یک انسان بود؛ وقتی كه حضرت پا روی دوش مبارک
گذاشت كه بتها را از پشت بام كعبه به دور بیندازد ،معلوم
پیغمبر
میشود كه دو برابر قد یک انسان متعارف «مستوی الخلقه و مستوی
القامه» بود و اآلن چند برابر شده است ،زیرا چندین بار كعبه خراب شد و
دوباره ساختند1.
آنگاه خداوند در ساختن جریان كعبه به ابراهیم خلیل دستور داد﴿ :
﴾ یعنی ما مهندسی كعبه را خودمان به عهده
گرفتیم ،نقشه كعبه را خودمان تنظیم كردیم ،آن را هم ما نشان ابراهیم
﴾ آنگاه ابراهیم 7شروع كرد
خلیل دادیم﴿ :
به ساختن كعبه ،در همان زمان گفتیم﴿ :
4
﴾ 3هم معبد ،هم قبله و هم مطاف باشد.
امام رازی هم این لطیفه را در تفسیر دارد ،بعد در كتابهای دیگران
هم منتقل شده است كه در شرف كعبه همین بس كه عامرش ،ذات اقدس
 . 1ترجمه المیزان ،موسوی همدانی ،سید محمد باقر ،ق  ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قـ ،
پنج 1374 ،ش ،ج  ،12ص .111
. 2حج .26 ،
 .3حج.26 ،
 . 4تفسیر تسنی  ،ج  ،6ص .535
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جلیل و مهندس آن جبرئیل و معمارش ابراهیم خلیل اهلل و دستیارش
اسماعیل است .ولی بیت المقدس اینچنین نیست ،یعنی دلیل بر ثبوت او
1
نیست.
ابراهیم خلیل این مراحل را به دستور ذات اقدس الهی طی كرد.
اول معلوم بود كه سرزمین مكه است ،ولی جای آن شناخته شده نبود ،بعد
فرزند و همسرش را آنجا گذاشت و از خدا خواست كه آنجا را بلد امن قرار
بدهد .بار دوم كه تشریف آوردند دیدند اینجا بلد شد ،مأمن بودن را دوباره
مسئلت كرد .دستور رسید كه این خانه را باید بازسازی كنی و جای این
خانه را هم خدا نشانش داد او هم بازسازی و نوسازی كرد .خالصه جایش
مشخص بود ،ولی به تشخیص الهی سپس ایشان شروع به ساختن كردند.
آنجاست كه در حین ساختن عرض كرد﴿ :
﴾ 2خداوند درباره كعبه بعد از اینكه ساخته شد ،فرمود﴿ :
﴾ 3نه تنها خود كعبه را قیام مردم و محرم
كرد ،بلكه آن محدوده وسیع را و آن ماهی كه حج در آن ماه انجام
میشود ،همه آنها را به عنوان شعار و قیام مردمی قرار داد﴿ :
﴾ 4همه این
كارها را خدا برای قیام مردمی قرار داد﴿ :
﴾.5
 .1همان ،ج  ،15ص .121
. 2بقره .127 ،
 . 3مائده.97 ،
 . 4مائده.97 ،
 . 5جرعهای از ص بای حج ،جوادی آملی ،ق  ،مشعر ،ن ـ 1388 ،ش،سـوره مائـده ،آیـه
 ،97ص .95
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نظر شیخ طوسی دربارهی اولیت كعبه

﴾
مرحوم شیخ طوسی در تبيان مینویسد﴿ :1
گاهی یک چیزی اول دارد و آخر ندارد ،مثل واحد كه اول هست ،ولی آخر
ندارد؛ چون عدد پایان ندارد ،و نظیر نعمت بهشت ،نعمتهای بهشت اول
دارند؛ زیرا مؤمنین بعد از ارتحال از دنیا ،وارد بهشت میشوند ،ولی آخر
ندارد .بنابراین الزم نیست چیزی كه اول داشت ،آخر هم داشته باشد تا
كسی سؤال بكند .اگر اول بیت این است ،آخر بیت كدام است؟ ممكن است
شیئی اول داشته باشد و آخر نداشته باشد ،پس الزم نیست كه ثانی بیت
﴾2
هم باشد .البته ثانی بیت و ثالث بیت به عنوان ﴿
و مانند آن و  ...دیگر هست ،اما این چنین نیست كه الزم باشد یا در مقابل
كعبه یک ثانی بیت هم داشته باشیم.
این سخن فی نفسه بد نیست ،اما اینكه مرحوم شیخ فرمود گاهی
چیزی اول دارد ،ولی آخر ندارد؛ نظیر نعمتهای بهشت كه ظاهرا نه اول و
نه آخر دارد .برای اینكه اآلن هم بهشت موجود است ،این طور نیست كه
بهشت بعد از دنیا خلق شود .بنابراین ممكن است چیزی اول داشته باشد و
آخر نداشته باشد نظیر واحد ،آن هم غیر متناهی الیقفی است.
اول است ،یعنی مسبوق به عدم است ،سابق بر ثانی و مسبوق به عدم
است .البته مسبوقیتاش به عدم الزم است ،اما سابقیتاش نسبت به غیر
الزم نیست3.

 .1التبیان فی تفسیر القرآن ،طوسی ،محمد بـن حسـن ،دار احیـاء التـرال العربـی ،بیـروت،
ج ،2ص .534
 .2نور.36 ،
 . 3تفسیر تسنی ،ج  ،15ص .120 -118
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وضع به سود مردم

﴾ ظاهر این آیه این است كه اولین
﴿
خانهای كه معبد مردم است همان است كه در مكه است ،به سود مردم
وضع شد .نفرمود علی الناس ،گرچه درباره تكلیف حج فرمود﴿ :
﴾ چون عبادت به سود مردم است،
﴾ 1اما اینجا فرمود﴿ :وُ
هرگز تكلیف علیه مردم نیست .لذا آنها كه اهل راهند درباره تكلیف
میگویند انسان مشرف میشود ،نه مكلف .اگر مرد سناش به اول شانزده
سالگی رسید میگویند او مشرف شده است به خطابات الهی و اگر زن به
اول ده سالگی رسید میگویند تشرف یافت؛ زیرا دستورات الهی كلفت
نیست ،بلكه شرافت است.
كسی كه قبال شایسته نبود خدا به او خطاب كند﴿ :
﴾ 2اآلن شایسته این خطاب الهی شده است .خداوند متعال میفرماید:
﴾ 3و مانند آن معلوم میشود به سود مردم است ،از این
﴿
﴾ نه علی الناس.
جهت از عبادت به الم تعبیر شد﴿ :

كعبه اولین عبادتگاه و اولین قبله

﴾ ظاهرش این است كه این
﴿
بیت الحرام و این كعبه معظمه و مكرمه اولین معبد جهانی است و هیچ
پیامبری غیر از كعبه قبلهای نداشت .این ظاهر اطالق اول بیت للناس است
و همین معنا را میتوان با بعضی از آیات سورهی مباركهی مریم تأیید كرد.

.1آل عمران.97 ،
 .2بقره.43 ،
 .3جمعه.9 ،
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در سوره مریم وقتی خیلی از انبیا را نام میبرد این چنین میفرماید﴿ :

﴾ 1از آدم تا نوح و انبیای بینهما و از نوح و ابراهیم و انبیای
به نیكی یاد میكند:
بینهما و از ابراهیم تا ذراری دیگر از همه این انبیا
﴾ 2این سجدهای كه میكنند
﴿
البد به یک سمتی سجده میكنند و اگر منظور از این سجود خصوص
سجود باشد ،خب باألخره به یک طرفی است و اگر مراد از این سجده نماز
باشد ،باز هم یک سمت و قبلهای دارد؛ زیرا در آیه بعد ،میفرماید﴿ :
﴾ 3فرمود
بعدیها آمدند نماز را به هم زدند و پیروی شهوت را سنت سیئه خود قرار
﴾
دادند .معلوم میشود انبیا اهل نماز بودند ،حاال از آن ﴿
نماز استفاده میشود یا نماز از راههای دیگر استفاده میشود كه بعد از آنها
یک خلف ناصالحی آمدند ،نماز را ضایع كردند .پس همه آنها اهل نماز و
سجده بودند و نماز و سجده هم باألخره یک سمت و قبلهای دارد یا باید
﴾ 4كه
بگوییم كه همه سَمتهایكسان بود؛ نظیر ﴿
5
این بعید است یا باید بگوییم یک جهت خاصی ،قبله آنها بود.
﴾ این
ظاهر این كریمه آن است كه ﴿
است كه همه انبیاء قبلهشان كعبه بود؛ زیرا همه انبیا نماز و سجده داشتند
این یک مقدمه.
 .1مری .58 ،
 .2مری .58 ،
 . 3مری .59 ،
 .4بقره.115 ،
 .5تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .128 -123

93

یا باید بگوییم هیچ قبلهای در كار نبود بر اساس ﴿
﴾ عمل میكردند كه این بعید است .یا قبله مشخص داشتند ،ولی آن
قبله مشخص غیر از مسجد الحرام و غیر از كعبه بود .این با اطالق ﴿
﴾ سازگار نیست.
بنابراین از آدم تا خاتم ،قبله ایشان همان كعبه بود .اگر آنها نمازی و
عبادتی نداشته بودند ،انسان میتوانست بگوید قبله بودن از زمان خاتم
شروع شد؛ اما وقتی قرآن از نماز و سجده آنها نقل میكند نمیشود گفت
كه اینها بیقبله بودهاند یا قبله آنها بیت دیگر بود؛ هر دو را این كریمه نفی
1
میكند.
در اینكه بیت المقدس قبله بود حرفی نیست؛ منتها از زمان سلیمان
به بعد ،چون بانی و معمار بیتالمقدس سلیمان است در فلسطین بنا
هم در مكه كه نماز میخواندند
نهاد و وجود مبارک رسول خدا
حضرت طوری میایستادند كه هم كعبه و هم بیت المقدس قبله باشد.
در مدینه دیگر حكم برگشت ،لذا آن چند صباحی كه به طرف بیت
المقدس بود فقط رو به طرف بیت المقدس بود چون هیچ راهی نداشت
كعبه را حتما پشت سر میگذاشت و آن مسجد قبلتین هم همین است كه
در حال نماز وضع برگشت2.
﴾ همانا آن خانهای است كه در مكه بنا نهاده شد كه گفتند
﴿
منظور از بَكه همان مكه است و گاهی میم تبدیل به باء میشود؛ نظیر
الزب و الزم.

 . 1همان ،ص .122
 . 2همان ،ج  ،7ص .475
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بکّ یعنی دَقّ و ازدحام و كوبیدن و امثال ذلک ،چون مردم در آنجا در
اثر وفور جمعیت مزاحم یكدیگر میشوند .از این جهت این سرزمین بكه
نامیده شد.
یا بکّ به معنای دق و كوبیدن است ،از این جهت كه اعناق جوابره را
میكوبد ،از این جهت این سرزمین بكه نامگذاری شد و مانند آن.
مكه اولین بیتی است كه به عنوان معبد بنا نهاده شد ،در حالی كه منشأ
بركتهای فراوان است و وسیله هدایت جهانیان بركت آن مال و شیء
ثابت را میگویند چیزی كه سهمی از ثبات و بقا و دوام داشته باشد آن
فرورفتگی كه در بیابانها هست و آب در آنجا جمع میشود و نمیگذارد
آب هدر برود آن را بركه میگویند ،سینه را هم برک مینامند به تعبیر
مرحوم شیخ طوسی چون جای حفظ است صدر را برک میگویند؛ چون
جای حفظ اندیشه و اسرار و علوم است .موی سینه شتر را برک میگویند.
ذات اقدس الهی از آن جهت كه ثابت و دائم است تبارک است و خیر
او از آن جهت كه دوام دارد مبارک است؛ ولی در جریان مكه و كعبه این
خیر بیش از جای دیگر از ثبات برخوردار است .لذا فراوانتر و پایدارتر است
﴾.
از این جهت فرمود﴿ :

كعبه وسیله هدایت جهانیان

كعبه وسیله هدایت جهانیان هم هست .برای اینكه همه عابدان و
سالكان به آن سمت متوجهاند ،آنجا سخن از دعوت حق است و از آنجا
دعوت به حق به گوش جهانیان رسیده است .انبیا مردم را از آنجا دعوت
از آنجا ندای ال اله اال اهلل را به گوش
كردند وجود مبارک پیغمبر
مردم رساند ،وجود مبارک خاتم اوصیا(عج) كه ظهور فرمود از آنجا وحی را و
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پیام را به گوش جهانیان میرساند باألخره از آنجا سخن برمیخیزد و
وسیلههای فراوانی هم برای هدایت مردم هست.

نشانههای روشن الهی در مسجد الحرام

از آن جهت كه آیات بیشماری را در آن میشمرند ،فرمود﴿ 1:
﴾2.
در این مسجد الحرام و در این بیت نشانههای زیادی بیّن و روشن است
﴾ مقام
كه نشانههای خداست .بعضیها خواستند بگویند ﴿
ابراهیم بیان این آیات بینات است و همان طوری كه خود ابراهیم ﴿
﴾ 3مقام او هم به منزله آیات بینات است؛ یعنی آن جایی كه اثر
پای حضرت خلیل برجای مانده ،بینات و معجزات فراوانی را به همراه
دارد .خود این یک مقام به منزله امت واحده است .چه اینكه خلیل
الرحمان خود امت واحده بود .چطور مقام ابراهیم به تنهایی آیاتٌ بینات
﴾ برای اینكه سنگ سخت به صورت یک خمیر
است با اینكه ﴿
درآید ،این آیت و معجزه است و جای مشخص این سنگ به صورت خمیر
درآید نه همه سنگ .این آیهی آخری و بعد از اینكه جای مشخص این
سنگ به صورت خمیر درآمد تا یک گودی در عمق معینی به صورت خمیر
درآید ،بعد هم به صورت سنگ باقی بماند .آیه سوم ،و از آن جهت كه
دشمنهای فراوانی خواستند این اثر را از بین ببرند از دستبرد همه طاغیان
محفوظ مانده است .آیه چهارم ،و از آن جهت كه عدهای به این فكرند كه
آثار هنری و باستانی یا مثال غیر هنری و باستانی هر چه كه جنبه قدمت و
 . 1تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .117 -116
. 2آل عمران.97 ،
 . 3نحل.120 ،

96

حرمت خاص دارد آن را از دیار مسلمین بردارند كه كار غرب هم این است
از دستبرد همه آنها محفوظ ماند .آیه پنجم ،و امثال ذلک خود همان یک
مقام1.
احتمال دیگر این است كهیكی از آیاتٌ بینات فراوانی كه وجود دارد
﴾ 2است .این ﴿
مقام ابراهیم باشد .دومی و ﴿
﴾ یک امن تكوینی دارد؛ زیرا خیلیها خواستند كعبه را از بین ببرند
و به اهل مكه هم در اثر آسیب كعبه صدمهای وارد كنند ،ولی ذات اقدس
الهی آنجا را مأمن قرار داد ،اما نیازی نیست كه ما بگوییم منظور از این
آیاتٌ بینات خصوص مقام ابراهیم است یا خصوص آن امنی است كه خدا
قرار داد.
جریان زمزم هم از آیات بینه است؛ جریان حِجر اسماعیل و خود كعبه
آیه بینه است؛ زیرا بر اساس آیات سوره فیل آنها كه خواستند كعبه را از
*
بین ببرند ،نابود شدند﴿ :
*
*
*
﴾ حجر االسود هم معجزه است؛ محفوظ ماندن
4
كعبه در طول تاریخ از ستم طاغیان نیز معجزه است.
اگر چنانچه آیات بینه در بیت الحرام فراوان است ،پس الزم نیست ما
بگوییم مقام ابراهیم ،بیان آیات بینات است﴿ :
﴾.

 .1همان ،ج  ،15ص .123 -122
.2آل عمران.97 ،
 .3فیل .5-1 ،
 .4همان ،ج  ،15ص .116 -115
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امنیت تشریعی بیت الحرام

در سورهی مباركهی بقره آیه  125كه فرمود﴿ :

﴾ در آنجا بحث مبسوطی آمده
است كه چطور بیت الحرام مثاب و مرجع جمیع مردم است ،همه به آنجا
پناه میبرند .اگر كسی بخواهد آنجا را ویران كند خدا به او امان نمیدهد؛
هم امن تشریعی است ،برای اینكه اگر كسی به آنجا وارد شد حق ایذاء
ندارد و حق ندارد كه صیدی را و پرندهای را آزار كند و كسی حق ندارد اگر
پناهندهای به آنجا مراجعه كرده حدود الهی را بر او در آنجا جاری كند ،مگر
﴾ 1اگر كسی حرمت
اینكه خود او حرمت را رعایت نكند﴿ :
كعبه و مسجدالحرام و حرم را رعایت نكرده است ،شما میتوانید قصاص
كنید .اگر كسی در خود حرم جنایت كرد ،میشود حد را بر او جاری كرد،
ولی اگر در خار حرم جنایتی مرتكب شد به حرم پناهنده شد باید به او
مهلت داد تا از حرم بیرون بیاید .البته خرید و فروش ،احسان و اطعام او
ممنوع است تا با فشار از آنجا بیرون بیاید.

امنیت تكوینی حرم الهی

در بعضی از آیات به همین امنیتی كه ذات اقدس الهی نصیب سرزمین
مكه كرده ،اشاره شده است؛ نظیر آیه  67سوره عنكبوت است كه فرمود:
﴿
﴾ فرمود :مگر اینها نمیبینند كه در همه جا آدمكشی و

. 1بقره.194 ،
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آدمربایی و غارتگری هست ،ولی ما این سرزمین را امن قرار دادیم؛ یعنی
در زمان جاهلیت هم این سرزمین را امن قرار دادیم.
﴿
﴾1
این از خصائص حرم است اگر كسی ملحدانه بخواهد ستمی روا بدارد ما به
او مهلت نمیدهیم مادامی كه آن ستمپذیر ،راه صحیح را طی كرده باشد و
مستحق این خشم نباشد و اگر آن ستمپذیر راه صحیح را طی نكرده باشد،
﴾ شامل حال او نمیشود.
در امان خدا نیست و ﴿
اگر كعبه از حرمت خاص برخوردار است و اگر در جریان ابرهه با ابابیل
از كعبه حمایت شده ،چطور در جریان تحصن ابن زبیر در درون كعبه،
خداوند از كعبه حمایت نكرد؟ زیرا حجا بن یوسف ملعون به دستور
عبدالملک باالی كوه ابوقبیس منجنیق نصب كرد و از همانجا كعبه را زیر
سنگهای فراوان خرد كرد و در هم كوبید و ابن زبیر را دستگیر كردند و
كشتند2.سرّش همان قید است كه حرمت كعبه برای آن است كه دین
محفوظ بماند و حافظ دین و ضامن دین ،ولی خدا و امام معصوم در زمان
حضور و ظهور است و در زمان غیبت ،نائبان امام ،هستند .ابن زبیری كه
سیدالشهداء را یاری نكرد و بعد از شهادت حضرت ،امام زمان دیگرش
كه امام سجاد بود را یاری نكرد و خودش داعیهای داشت ،اگر به كعبه
هم پناه ببرد خدا او را پناه نمیدهد .خداوند متعال ،در جریان ابرهه ،ابابیل
را اعزام كرد و اما در جریان منجنیق بستن حجاح ،ابابیل را نفرستاد ،ابن
زبیر فاسد بود و او را كشتند و بعد هم كعبه را ساختند .اما ابرهه آمده بود

. 1حج.25 ،
 . 2تفسیر تسنی  ،ج  ،6ص .544 -543

99

كه قبله و مطاف را بردارد لذا خدا به او امان نداد ،ولی اگر كسی امام
زمانش را یاری نكند و به كعبه هم پناه ببرد خدا او را پناه نمیدهد1.
﴾ 2هم امن تكوینی
﴿
دارد ،برای اینكه آن امن تكوینی نصیب كعبه است ،لذا فرمود﴿ :
﴾ 3به بركت كعبه ،آن روز كه سخن از
تشریع نبود ،مردم مشرک مكه را از امنیت خاصی برخوردار كرده است .این
﴾ كسی
را خدا به عنوان آیت و امن تشریعی قرار داد﴿ :
حق ندارد كاری به اینها داشته باشد ،مسئله اجرای حدود هم تا حدودی
بیان شده است ،مگر كسی خودش در مكه و مسجد الحرام كاری كه مایه
» 4در آنجا هم حد بر
اجرای حد است مرتكب بشود كه «
او جاری خواهد شد5.

هم بیت خدا و هم خانهی مردم

شروع بحث با تأكید ،نشانه اهمیت مطلب است آنجا كه فرمود﴿ :
﴾ و این بیت ،هم به ذات اقدس الهی و هم به مردم
منسوب است؛ اما با دو تفاوت :یكی تفاوت ادبی و دیگری معنوی .تفاوت
ادبی آن است كه بیت بدون الم به خدا اسناد پیدا كرده است﴿ :
﴾ كه شده بیت اهلل﴿ :
 ﴾6لذا گفته میشود كعبه بیت اهلل است؛ ولی وقتی به مردم اسناد
 . 1تفسیر تسنی  ،ج  ،6ص .569 -568
. 2آل عمران.97 ،
 . 3قریش.4 ،
 . 4بقره.194 ،
 . 5تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص . 131 -130
 .6بقره.125 ،
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﴾ 1كعبه بیت اهلل است،
پیدا میكند با الم میآید﴿ :
بیت الناس نیست؛ اما تفاوت معنوی آن است كه این بیت در اثر اضافه به
اهلل شرافت پیدا كرد ،ولی مردم در اثر اضافه به كعبه شریف میشوند .شرف
كعبه در اثر ارتباط به حق است ،ولی شرف مردم در اثر ارتباط به كعبه
﴾
است .این دو تفاوت در نحوه دو اضافه میباشد﴿ :
حاال بُنِیَ للناس نیست ،وُضِعَ للناس است؛ یعنی تشریعا برای اینكه معبد،
مطاف و قبله مردم بشود ،وضع شد و برای همه مردم است و اختصاص به
گروه معینی ندارد.

مسجد االقصی و كعبه

مطلب دیگر آن است كه برابر نقشههایی كه آن روز ارائه شد ،مسجد
االقصی و بیت المقدس كه در فلسطین قرار دارد ،در شمال غربی مكه
در مكه بودند ،طوری نماز میخواندند كه هم
است .وقتی رسول خدا
رو به كعبه و هم رو به بیت المقدس باشد ،ولی وقتی از مكه به طرف
مدینه آمدند ،یعنی چند فرسخ به طرف شمال میآمدند ،قهرا مكه پشت سر
و بیت المقدس جنوب قرار میگرفت و دیگر ممكن نبود در یک نماز به هر
دو استقبال كنند و رو به هر دو باشد ،ناچار كعبه پشت سر قرار میگرفت و
بیتالمقدس روبرو ،تا اینكه دستور برگشت از بیت المقدس به كعبه رسید
كه بیت المقدس پشت و كعبه روبروی سر قرار گرفت .كسانی كه در مدینه
نماز میخوانند این طور است2.
مطلب بعدی آن است كه در سورهی مباركهی اسراء بین هر دو جمع
كرده است .فرمود﴿ :
.1آل عمران.96 ،
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .415 -412
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﴾ 1اینها با هم جمع شده است ،منتها اطرف
مسجد االقصی پر بركت است ،برای اینكه از نظر موقعیت اقلیمی منشأ
بركتهای فراوانی است .سرزمینش حاصلخیز ،آب مناسب و هوای آنجا
لطیف است ،ولی همه آن نعمتها یا بیش از آنها در مكه وجود دارد ،بدون
﴾ 2است؛
اینكه مكه از خود چیزی داشته باشد .این ﴿
اینها جزء آیات الهی است كه مكه همواره پر از نعمتهای خداست ،بدون
اینكه از خود چیزی داشته باشد.
مطلب دیگر آن است كه تنها فرق مسجد االقصی و كعبه در این
نیست كه یكی را ابراهیم خلیل ساخت كه از انبیای اولوا العزم است و
دیگری را سلیمان كه از حافظان شریعت انبیای اولوا العزم است ،بلكه
ظاهرا درباره بیت المقدس خدا وعده نداد كه من او را از خطر حفظ
میكنم ،نظیر آنچه كه درباره كعبه برای ابرهه فراهم كرده است ،ولی
درباره كعبه این وعده را داده و عمل هم شده است .اگر كسی بخواهد به
كعبه آسیب بزند ،همان خدایی كه با طیر ابابیل از كعبه حمایت كرد با
معجزه دیگر كعبه را مصون نگه میدارد ،ولی در مسجد االقصی و بیت
المقدس این چنین نبود .در جریان بخت نصر كه كل مسجد االقصی را
ویران كرده است ،نظیر ابرهه خطری متوجه او نشد .این وعده را ذات
اقدس الهی درباره بیت المقدس نداد ،لذا یک فرق اینچنینی كه فرق
مهمی است بین كعبه و بیتالمقدس هست3.

قبله فقط كعبه است

﴾ كه به سرزمین هم اشاره بكند
﴿
چون خود آن سرزمین حرم است و آنچه كه مهم است آن محدوده است

. 1اسراء.1 ،
 .2ابراهی .37 ،
 . 3همان ،ج  ، 7ص .376
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یعنی همان بنای خاص آن مبنای خاص است ،گرچه میگویند كعبه قبله
است ،اما این در مقابل كسانی است كه گفتند برای انسانهای نزدیک
كعبه قبله است ،برای انسانهایی كه در مكهاند ،مسجد الحرام قبله است و
برای كسانی كه دورند حرم قبله است .البته این سخنی ناصواب است؛
اینچنین نیست كه حرم یا مسجد الحرام قبله باشد ،قبله ،چه برای دور ،چه
نزدیک ،فقط كعبه است؛ منتها تفاوت در نحوه استقبال است كه صدق
استقبال فرق میكند1.

استقبال از كعبه

حیا و میتا انسان با كعبه كار دارد در تمام اذكار تلقینی ،سخن از
» است تمام مردهها و زندهها به طرف كعبه و با كعبه كار
«
دارند .كسی كه در حال احتضار است یک سبک خاص به طرف كعبه كار
دارد .بعد از مرگ در حال دفن یک طرز خاص با كعبه كار دارد .هیچ كس
با مسجد الحرام یا با حرم كار ندارد ،این چنین نیست كه قبله افرادی كه
خار از مكهاند حرم باشد و كسانی كه داخل در مكهاند مسجد الحرام
﴾و
﴾ 3از آن جهت كه ﴿
باشد﴿ :
﴾ استقبال بكنی به كعبه رو كردهای این همان
چون ﴿
بیان است كه تفاوت در تولیه وجه است؛ یعنی تفاوت در استقبال است ،نه
در قبله .انسانی كه نزدیک هست وقتی كه بخواهد استقبال كند متوجه
جِرم كعبه میشود ،وقتی از دور بخواهد استقبال كند به سمت حرم كه
﴾ «وجوهكم» ﴿
بایستد به سمت كعبه ایستاده است﴿ :
 . 1تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .121
. 2بحار االنوار ،مجلسی ،محمد باقر ،ج  ،6ص .175
. 3بقره.144 ،
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﴾ یعنی استقبالتان به آن سمت باشد ،نه قبلهتان مسجد
الحرام است .االن هم كه به طرف حرم رو میكنیم به طرف جهت استقبال
ما كه دوریم از كعبه به این است كه به طرف حرم بایستیم .تفاوت در
صدق استقبال است برای بعید و قریب ،نه در قبله وگرنه قبله ،كعبه است.
».
«
خداوند مرحوم آقای محقق داماد را رحمت كند .ایشان مكرر این جمله
را میگفت :خود كعبه قبله نیست آن روزی كه كعبه به وسیله سیل یا غیر
سیل ویران شده این طور نبود كه مسلمین بی قبله باشند كه آن فضا و آن
» 1قبله است ،نه همین خانه
بعد خاص «
شش ضلعی كه ارتفاع خاص دارد كه قبله همین باشد و الغیر .این كعبه
یعنی این بیت در جای قبله قرار گرفته است .آن فضا «من تخوم االرض
الی عنان السماء» قبله است .لذا كسانی كه زیر زمین نماز میخوانند و اگر
چنانچه چند طبقه هم زیر باشد ،آنها باز استقبال دارند چه اینكه كسانی هم
كه باال هستند باز هم به سمت آن بعد و آن فضا كه قبله است و قابل
تغییر و تبدیل نیست آن قبله است2.

مبارک و هدی بودن كعبه

﴾ در
﴾ هم ﴿
مطلب بعدی آن است كه این ﴿
» یا
» یا «
حال مبارک و هدی یا «
» بر همه قابل تطبیق است؛ برای جهانیان هدایت
«
است كه همه میتوانند از این بركت و هدایت ،بهرهمند شوند.
 . 1المستند فی شرح العروة الوثقى ،آیه اهلل سید ابو القاس خویی ،الجزء االول ،فصل فـی
القبله ،ص .414
. 2تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .378 -377
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نشانههای روشن در حرم الهی

در سرزمین مكه نشانههای روشنی است؛ از جمله آب زمزم كه هم
شفاست و هم مدتهاست كه میجوشد با اینكه آنجا سرزمین باران و برف
استهداء میكردند ،یعنی كسانی كه از مكه
نیست؛ وجود مبارک پیغمبر
میآمدند از آنها هدیهای قبول میكردند و آن هدیه آب زمزم بود .خود
زمزم و جوشش زمزم ،معجزه است ،دوام جوشش معجزه است ،شفای این
1
آب معجزه است ،صیانتاش از تصنع و بو آمدن هم معجزه است.
در تفسیر امام رازی نشانههای فراوانی از كیفیت ساختمان كعبه و از
خصوصیتهایی كه در آن محور و محدوده وجود دارد و آنچه كه مربوط به
اطراف مكه است ،ذكر شده است .مشعر ،عرفات و منا هم آیات بینه حق
است؛ زیرا با اینكه آنجا سیلی ندارد تا اینكه این سنگریزهها به وسیله سیل
تعبیه بشود ،چون جایی كه سیلخیز است این سنگهای بزرگ همراه آب
های تند كوبیده میشوند به صورت ریگ ریز درمیآیند ،اما جایی كه سیل
خیز نیست ،فراهم بودن این همه ریگها كه هر زائر و هر حاجی به طور
متوسط یا حداقل هفتاد ریگ برمیدارد ،ولی هنوز تمام نشده است .امام
رازی در تفسیر میگوید :سالیانه ششصد هزار نفر ،هر كدام هفتاد ریگ
برمیدارند (كه امروزه خیلی بیشتر است) و این ریگها را كه ششصد هزار
نفر هر كدام هفتاد ریگ برمیدارند و در مرمی میزنند ،اما معلوم نیست چه
كسی اینها را جمع میكند .ایشان به این جمع كردن ریگها هم میپردازد
كه آن را هم جزء فضائل آن سرزمین میشمارد .پیدایش ریگ و اینكه این
ریگها آنجا كه انبار شده بعد طولی نمیكشد كه برچیده میشود ،میگویند
مأمورین سعودی كم و بیش تسطیح میكنند ،ولی آن وقت كه از این حرف
ها نبود .خود این جریان رمی جمرات را هم میگوید فضیلت و معجزه است
 .1تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .136
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و از اینكه طیور و پرندهها در باالی كعبه سعی میكنند آنجا آرام نگیرند و
آنجا را آلوده نكنند این هم معجزه است و آیه بینه است .آلودهنكردن در
مشاهد مشرفه هست ،ولی اینكه پرنده آنجا نمینشیند و اگر هم از باال با
یک سرعتی پایین بیاید وقتی به كعبه رسید فاصله میگیرد یک زاویهای
ایجاد میكند از پهلو رد میشود این نشانه یک آیه بینه بودن است .درباره
حرم مطهر حضرت امیر هم این چنین است .بر اساس «
» 1حیوانات ادب را رعایت میكنند ،ولی درباره
كعبه این طور هست كه حرمت كعبه را این حیوانات نگه میدارند ،این هم
یک آیه است و از اینكه درندهها در محور حرم كاری به یكدیگر و حیوانات
اهلی و شكار ندارند ،این هم یک آیه بینه است .شواهد فراوانی وجود دارد
2
كه آن سرزمین ،سرزمین عادی نیست.

جایگاه خاص مقام ابراهیم

جریان مقام ابراهیم
طواف هم فرمود﴿ :
این بود كه ﴿

كه قرآن روی آن تكیه میكند در بخش نماز
﴾ آیه  125سوره بقره

﴾ این نشانه حرمت خاصی است كه برای مقام ابراهیم است
حاال نماز باید خلف المقام باشد یا عند المقام آن بحث فقهی است كه بر
اساس اختالف روایات ،برخی احتیاط كردند كه حتما نماز باید پشت مقام
باشد عدهای هم عند المقام را كافی میدانند﴿ :
روی آن ایستاد حاال هنگام چیدن
﴾ اما این مقام را كه ابراهیم
 1ن ج البالغه ،ص .48
 . 2مفاتی الایب ،فخر رازی ،بیروت ،دار احیاء الترال العربی1420 ،ق ،سـوم ،ج  ،12ص
.296
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بنای كعبه روی او ایستاد یا وقتی كه بار دوم برگشت و همسرش و
اسماعیل گفت پیاده شوید تا شما را شستوشو كنم و حضرت پیاده
نشد و پا روی سنگ گذاشت اثر كرد یا هنگام امتثال به ﴿
﴾ بر باالی آن
سنگ رفت و اعالن كرد كه مردم به طرف كعبه بیایید و حج كنید .در همه
حاالت روی همان سنگ رفت یا در یكی از این حاالت بود كه وقتی روی
آن پا نهاد ،سنگ نظیر یک جسم نرمی اثرپذیر شد .علی ایحال همه اینها
محتمل است و آنچه كه مسلم است اصل اینكه حضرت پا گذاشت و اثر پا
در آن سنگ مانده است .حاال كدام یک از این سه مقطع بود باید به روایات
خاصه رجوع كرد2.
﴾ مقام ابراهیم یک خصیصهای دارد كه
﴿
ذكر شده است برای اینكه در جریان حضرت داوود میفرماید﴿ :
﴾ 3درباره
داوود كارهای فراوانی انجام گرفت :یكی از اینها مسئله آموزش صنعت
﴾ 4یكی هم ﴿
زرهسازی است﴿ :
﴾ 5است كه آهن سرد و سخت را ما در دست حضرت داوود نرم
كردیم كه آهن را چون موم نرم میكرد .در كیفیت نرمكردن آهن سخت
﴾ 6.در
در دست مبارک داوود 7تعبیر قرآن این است كه ﴿
مسئله زرهبافی و زرهسازی سخن از تعلیم است﴿ :

 .1حج.27 ،
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .134 -133
 .3سباء.10 ،
 .4انبیاء.80 ،
 .5سباء.10 ،
 . 6سباء.10 ،
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﴾ 1چون زرهسازی جزء علوم و حرفههای صناعی است و قابل انتقال به
دیگران نیز هست ،آنجا سخن از تعلیم است؛ اما دیگران نمیتوانند آهن
سخت و سرد را نرم كنند ،اینجا سخن از تعلیم نیست؛ اما اینكه فرمود﴿ :
﴾ یعنی همان طوری كه یک آدم عادی موم را می تواند نرم
كند و به هر صورتی بخواهد درآورد وجود مبارک داوود آهن را مثل موم
نرم كرد و در دستش میچرخانید ،این كار معجزه است .لذا روی این كار
﴾.
تكیه میكند﴿ :
در جریان مقام ابراهیم هم ظاهرا از این قبیل است و «النا له الحجر»
خواهد بود؛ یعنی سنگ را آنچنان لین و نرم قرار دادیم كه پاهای مبارک
كه روی حجر قرار گرفت فرو رفت تا اثر پا بماند و یک محفظه هم هست
﴾ برای داوود و مقام ابراهیم برای
برای پای مبارک كه ﴿
خلیل حق این از آن سنخ خواهد بود2 .

خیر بودن وجوب حج برای مردم

﴾
در ذیل آیه فرمود﴿ :
﴾ گرچه «علی» است ،اما این «علی» در
در اینجا كه ﴿
حقیقت للناس است ،نه علی الناس و به معنای ضرر نیست؛ زیرا الم هلل هم
به معنای نفع نیست ،از طرف خدا بر مردم كه فقط جریان وجوب را برساند
منتها این وجوب خیر است برای مردم ،نظیر اینكه ﴿
﴾ 4اگر چیزی خیر شد به
زیان كسی نیست ،این الم و علی كه در مقابل هم قرار میگیرند نشانه آن
 . 1انبیاء.80 ،
 . 2همان ،ص .134 -133
. 3آل عمران.97 ،
 .4بقره.216 ،
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است كه از آن طرف این حكم بر این طرف جعل شده است؛ یعنی بر این
واجب است نه اینكه به ضرر اوست.

عظمت و خصایص حج

مطلب دیگر این است كه ظاهرا در قرآن كریم در خصوص حج تعبیر
﴾ آمده است .درباره نماز و روزه و امثال ذلک نیامده «
﴿
﴾
» و امثال ذلک .این ﴿
نشانه عظمت و خصوصیتی است كه در حج است و در سایر عبادات این
خصوصیت و فضیلت نیست.
از دیر زمان مسئله حَج البیت روا داشت كه از زمان حضرت
ابراهیم به بعد رسمی شد و سال را با حج میشمردند .اینكه شعیب به
حضرت موسی (علیهما السالم) فرمود﴿ :
﴾ 1می خواهمیكی از دو دخترم را به همسری
تودرآورم  ،در برابر اینكه تو هشت سال اجیر من باشی؛ البته اگر ده سال
كامل كار كنی پس از خود توست (آن دو سال جزء قرارداد ما نیست) و من
نمی خواهم كه بر تو سخت بگیرم ،و به زودی ان شاء اهلل مرا از شایستگان
خواهییافت؛ مراد از (حجج) كه جمع (حجه) می باشد ،سال است چون در
هر سالیک بار حج بیت اهلل الحرام انجام میشود و از همین جا معلوم می
شود حج خانه خدا كه جزء شریعت ابراهیم بوده در آن زمان نیز معمول
بوده است.
﴾ تأكیدهای فراوانی دارد:
﴿
یكی اینكه در سراسر قرآن كریم ظاهرا این تعبیر مخصوص حج است.
دوم اینكه این مقدم شده است و خبر را مؤخر آورده كه نشان بدهد برای
 .1قصص.27 ،
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خداست .سوم اینكه با بدل ،مطلب را بیان كرده و ابدال به منزله تكریر
است .نفرمود« :هلل علی المستطیع حج البیت» فرمود﴿ :
﴾ آنگاه ناسی كه مشمول این تكلیفاند ،به صورت بدل بعض من
﴾ .اگر میفرمود كه «هلل حج
الكل بیان شده است﴿ :
البیت علی المستطیع» یا «هلل علی المستطیع» یا «علی من استطاع علیه
سبیال حج البیت» این ،آن معنا را نمیفهماند .آن تكرار را كه با این «بدل
بعض من الكل» فهمیده میشود ،نمیفهماند .این هم یک نحو تأكید ﴿
﴾ این بدل بعض من الكل،
این ذكر تفصیل بعد از اجمال یا تبیین بعد از ابهام خودش یک تكراری را
به همراه دارد.
﴾ است1.
البیت هم همان ﴿

استطاعت عقلی و شرعی

﴾ استطاعت عقلی و استطاعت شرعی هر دو
﴿
مطرح است .استطاعت عقلی برای هر كسی است كه توان آن را داشته
باشد ولو متسكّعا 2میتواند مكه برود؛ منتها حجاش ،حج مستحب است یا
اگر هم مستحب نبود ،اصل زیارت هست و امثال ذلک ،ولی آن معنای عام
برای همه هست ،چه برای مستطیع چه برای غیر مستطیع كه ﴿
﴾ 3است .برای همه است چه در حج و چه در عمره ،چه در
حج واجب ،چه در حج مستحب ،چه برای مستطیع ،چه برای غیر مستطیع.
﴾ هست .اما اصل حج واجب مخصوص
آن معنا كه ﴿
4
﴾.
كسی است كه مستطیع باشد﴿ :
 . 1همان ،ص .144 -143
« .2متسکّعاً» :حج بدون زاد و راحله.
. 3آل عمران.96 ،
 . 4تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .145
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پرسشها

﴾ چه نوع

 .1مراد از امنیت در آیه شریفه﴿
امنیتی است؟
 .2چرا در جریان تحصن ابن زبیر در كعبه خداوند از كعبه صیانت نكرد؟
﴾ چه نوع
 .3مراد از امنیت در آیه ﴿
امنیتی است؟
﴾ چه نوع امنیتی است؟
 .4امنیت در آیه شریفه ﴿
 .5از آیات الهی در حرم كدامند؟
 .6چرا مكه «بكه» نامیده میشود؟
 .7ذات اقدس الهی به چه جهت «تبارک» است؟
 .8ذات اقدس الهی به چه جهت «مبارک» است؟
 .9دلیل شرافت كعبه چیست؟
 .10آیات و نشانههای حرمت داشتن كعبه را بیان نمایید.
 .11در چه صورتی اجرای حد در حرم جایز است؟
« .12علی» ذكر شده درآیه ﴿
﴾ به چه معناست؟
 .13علت تقدیم «هلل» در آیه ﴿
﴾ چیست؟
 .14از موارد وجوب استقبال قبله كدام است؟
 .15تفاوت معنوی انتساب بیت به خداوند و مردم كدام است؟
 .16پیامبر در مكه به كدام سمت نماز میخواندند؟
 .17تفاوت استقبال بین افراد قریب و بعید به كعبه كدام است؟
﴾ چه نوع استطاعتی
 .18مراد از استطاعت ﴿
است؟

هش
گفتار تم:
فق
خصایص هی مسجد الحرام و کعبه
از آن جهت كه كعبه معظمه اولین بیتی است كه به عنوان معبد ساخته
شده و جهات فراوانی در شرف او نقش داشته ،لذا محدوده كعبه یعنی
مسجد الحرام و حرم كه خصوصیت فقهی فراوانی دارد .در تمام زمین این
منطقه آن خصوصیت را دارد كه هر كسی از بیرون بخواهد وارد این
سرزمین شود ،حتما باید احرام ببندد ،ولو در موسم حج نباشد .لذا ورود غیر
مسلمان به سرزمین حجاز ،یعنی حرم ،ممنوع است؛ زیرا باید با احرام وارد
بشود و احرام از یک كافر متمشی نیست ،مگر اینكه مسلمان باشد .فقط
كسانی كه رفت و آمد مكرر دارند ،مانند رانندهها و امثال آنها مستثنایند
وگرنه هر كس كه بیرون آمد و بخواهد وارد حرم بشود ،باید دریكی از
مواقیت احرام ببندد و اگر كسی قصد تجاری یا غیر تجاری دارد میخواهد
برای درمان برود به مستشفای مكه یا دوستش در مكه است وارد مكه شود
ولو برای حج هم نباشد و در موسم حج هم نباشد ،باید احرام ببندد.
﴾ گذشته از اینكه خداوند سبحان،
اینكه فرمود﴿ :
قبل از اسالم یک خصوصیت امنی را برای این سرزمین قرار داد كه
﴾ 1و بعد از اسالم همان امنیت
﴿

 .1قریش.4 ،
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تكوینی را حفظ كرد و نیز یک سلسله دستورات امنیت تشریعی هم داده
شد كه اگر كسی وارد این سرزمین شد ،در امان است1.
﴾ یعنی نباید به كسی كه وارد سرزمین مكه و
﴿
حرم شد ،آسیبی برساند .ایذاء كسی كه در حرم باشد حرام است ،مگر اینكه
او خودش ایذائی ظالمانه بر دیگران وارد كرده باشد و وارد حرم شده باشد،
اگر كسی در خار حرم مرتكب جنایتی شد ،بعد به حرم پناهنده شد،
مقداری از این ایذاء مستثنی است ،بقیه به همان منع اولی باقی است و اگر
در خود حرم مرتكب جنایت شد ،در همان حرم حدود الهی بر او اجرا
2
میشود.
روایات وارده در خصوص نجاست تعمدی كعبه و مسجدالحرام

بیت از آن جهت كه شرفی دارد ،مأمن است؛ اما از آن جهت كه شرفی
دارد یک حكم فقهی خاص خود را دارد كه هیچ جای دیگری آن حكم را
ندارد و آن این است كه اگر كسی عمدا در كعبه بدرفتاری كرد و كعبه را
متعمدا و معاندا تنجیس كرد (معاذ اهلل) حكمش اعدام است و اگر در
مسجدالحرام متعمدا معاندا تنجیس كرد ،حكمش ضرب شدید است .روایات
معتبری در این باره وجود دارد:
مرحوم صاحب وسائل در كتاب «حدود» نقل میكند« :
» 3اصل سؤال این است كه ایمان
افضل است یا اسالم ،آنگاه حضرت از باب تشبیه معقول به محسوس
میفرماید :ایمان به منزلهی كعبه است ،اسالم به منزلهی حرم است و اگر
كسی وارد حرم شد ممكن است وارد كعبه نشده باشد ،ولی اگر وارد كعبه
شد ،حتما حرم را ادراک كرده است» .عرض كرد مسئله را برای من
 .1همان ،ص .139
 . 2همان ،ص .143 -141
 .3وسائلالشیعه ج 28ص 368
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وجدانی كن كه من خوب بیابم؛ حضرت فرمود« :
».1
به ابی الصباح كنانی فرمود :اگر كسی عمدا مسجد
امام ششم
الحرام را آلوده كند حكمش چیست؟ ابی الصباح عرض كرد« :
» یعنی ما قبال از شما یاد گرفتیم كه حكم این شخص تنبیه
؛ درست جواب دادی»« .
شدید است« :
» حضرت از ابی الصباح سؤال كرد :اگر كسی
درون كعبه را (معاذ اهلل) عمدا آلوده كند حكمش چیست؟ ابی الصباح عرض
كرد« :قُلْتُ یُقْتَلُ»ما از شما این را یاد گرفتیم كه حكمش اعدام است« .
» درست است .آنگاه فرمود« :
2
»
روایت دوم هم از ابی الصباح قریب به این مضمون است.
از عبدالرحمن قصیر است این است كه «
» كه فرق اسالم و ایمان چیست؟ حضرت فرمود« :
» اگر كسی وارد حرم بشود
بعد وارد كعبه بشود مثل كسی است كه اول اسالم بیاورد ،بعد ایمان بیاورد؛
اما این حكمی كه دارد اگر كسی كعبه را آلوده كرد بیرون میبرند «
» این از آن جهت ،حكم آن قبلی را دارد؛ منتها حاال فرمود :بیرون
میبرند و اعدامش میكنند3.
 .1وسائل الشیعه ،حر عاملی ،ج  ،13ص .290
 .2الکافی ،کلینى ،محمد بن یعقـوب ،تصـحی غفـارى ،علـى اکبـر و آخونـدى ،محمـد،
دارالکتب اإلسالمیآ ،ت ران 1407 ،ق ،چ ارم ،ج  ،2ص .26
 .3وسائل الشیعه ،ج  ،28باب أن من أحدل فی المسجد الحرام ضرب ضربا شـدیدا و مـن
أحدل فی الکعبآ قتل بعد حخراجه من الحرم ،ح  ،3ص .369
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روایت سوم كه از سماعه است این است كه «
» حاال عمده با
» علی ای حال آن روایت
این است كه چرا «
اول كه صحیحه ابی الصباح كنانی بود ،حكمش اعدام است؛ اما دیگر
نگفت كجا اعدام میكنند .آیا این دو روایت مقید آن است كه او را از حرم
بیرون میبرند و بعد اعدام میكنند یا نه؟ غیر از این اطالق و تقیید یک
جمع داللی دیگر دارد ،آن كسی كه در همان حرم اعدامش میكنند ،معلوم
میشود عنادش بیشتر بود .آنكه او را بیرون میبرند و اعدامش میكنند
معلوم میشود عنادش كمتر بود ،به هر حال ،بین این دو طایفه یک جمع
فقهی الزم است ،ولی جامعش این است كه اگر كسی حرمت كعبه را عمدا
رعایت نكرد و زیر پا نهاد ،حكمش اعدام است و این عظمت كعبه است2.
البته از كعبه بیرون میبرندش ،اما چرا از حرم چون ﴿
﴾ راجع به حرم است نه خصوص كعبه .اینها بحثهایی است كه در اثر
شرافت كعبه حكم شدید فقهی دارد.
اما آن روایتهای تخفیفی كه در اثر شرافت كعبه حكم تخفیف دارد،
مرحوم صاحب وسائل چند روایت در جلد نهم وسائل (از این مجلدات 21
جلدی) كتاب الحج باب  14از ابواب مقدمات طواف و ما یتبعها ،نقل كرده
است.
روايت اول صحیحه معاویه بن عمار است؛ از ابن ابی عمیر نقل شده
است «
» 3این را در كتاب قصاص ،پایان بخش قصاص نقل میكند :كسی
. 1کافی ،ج  ،2ص .28
 . 2تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .166
 .3وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .225
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كه مرتكب قتل گردید و بعد وارد حرم شد ،او را آنجا اعدام نمیكنند ،ولی
» نه رایگان نه با خرید و فروش «
«
» در وسائل دارد ،او را مأوی نمیدهند كسی خانه به او اجاره
نمیدهد ،خانه رایگان در اختیارش نمیگذارد:
تا اینكه حد بر او اقامه شود.
معاویه بن عمار در پرسشی دیگر از امام صادق عرض كرد :حاال اگر
كسی در حرم كسی را كشت یا سرقت كرد ،آیا حكم قاتل اعدام است ،ولی
كسی كه در حرم مرتكب قتل شد ،گذشته از اینكه حكم او اعدام است
﴾ 1فرمود:
تحقیر هم میشود؛ نظیر ﴿
» این برای حرم
«
حرمتی ندید ،رأیش این بود كه حرم حرمتی ندارد2.
روايت دوم كه صحیحه است ،حلبی از امام صادق از آیه كریمه ﴿
﴾ سؤال میكند ،امام ششم طبق این نقل میفرماید:
 3اگر كسی در غیر حرم ،جنایتی كرد ،بعد فرار كرد و به حرم رفت
» حق
برای كسی نیست كه او را در حرم بگیرد «
» كسی با او
ورود در بازار ندارد «
حرف نمیزند كسی به او آب و نان نمیدهد تا اینكه مجبور شود بیرون
» این سختگیری نسبت به او اعمال میشود
بیاید« .
» آنگاه كه از حرم بیرون آمد او را میگیرند و حد
«
4
الهی را اجرا میكنند .
 . 1توبه.29 ،
 .2الکافی ،ج  ،4ص .228
 .3وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .226
 . 4تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .168
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» اگر كسی در
اما «
خود حرم جنایتی را مرتكب شود ،حدود الهی در همان حرم بر او اجرا
میشود «النه لم یرعی» روایت اول این بود «لم یری» یعنی ندید یا
رأیش این نبود دوم این است كه او رعایت نكرد
روايت سوم كه از علی ابن ابی حمزه است و به صحت و وثاقت آن دو
روایت قبلی نیست ،اما مضمونش همانهاست ،این است كه «عن ابی
﴾ فرمود:
عبداهلل سئلت عن قول اهلل عزوجل» ﴿
«
1
» اینها روایاتش قبل از وقف است ،علی ابن ابی
حمزه بطائنی آنچه كه از ابی بصیر قبل از وقف نقل كرده ،معتبر است .بعد
از وقفش میافتد آیا وقف او را از وثاقت میاندازد یا نه «

» این مضمون هم برابر آن دو
روایت قبلی

است2.

روايت چهارم از شیخ صدوق (رضوان اهلل علیه) است« :
» كه باید همان الیؤوی باشد« .
» ظاهرا این
روایت جدیدی نباشد و مرحوم شیخ صدوق ،مضمون همان روایتهای
دیگر را در فقیه نقل كرده است.3
 . 1وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .226
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .169
 .3من ال یحضره الفقیه،ابن بابویه ،محمد بن على(صدوق) ،محق ،و مصح  :غفارى ،علـى
اکبر ،انتشارات اسالمى جامعه مدرسین حوزه علمیه ق  ،ق  1413 ،ق ،دوم ،ج ،2ص .205
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روايت پنجم ،از حفص ابن بختری نقل شده كه میگوید :از امام
صادق سؤال كردم «
» حد كسی كه در خار حرم جنایت كرد و
وارد حرم شد در داخل حرم اجرا نمیشود اما «
».
روايت ششم كه مرسله و مرفوعه است؛ منتها این چنین است كه
«عن بعض اصحابنا» مرحوم شیخ طوسی (رضوان اهلل علیه) نقل كرده
«
» 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
هم نقل كردند2
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
«
كیفر به هم قفل كرد .خالصه طواف تمام شد و امیر مكه این صحنه را
ببینند هم آن مسئله شرعی مانده است و هم اینكه این دو دست كه به هم
قفل شده چگونه باز بشود برای همین ،امیر مكه فقهای مكه را فراخواند تا
مسئله را حل كنند .گفتند این دو دست كه قفل شد باید باز شود؛ چارهاش
این است كه دست مرد را قطع كنید .برای اینكه او جنایت كرده است .امیر
1

 .1علل الشرائع ،ابن بابویه ،محمد بن على(صدوق) ،کتاب فروشى داورى ،ق  1385 ،ش ،
اول ،ج  ،2ص .444
 . 2ت ــذیب األحکــام ،طوســى ،محمــد بــن الحســن ،محقــ ، ،مصــح  :خرس ـان ،حســن
الموسوى ،دار الکتب اإلسالمیه ،ت ران 1407 ،ق ،چ ارم ،ج  ،5ص .296
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مكه دید این كار ،كار آسانی نیست؛ زیرا یک جریان عادی نیست .بنابراین
گفت :آیا از اهل بیت پیامبر كسی هست؟ گفتند :دیشب حسین بن علی
وارد شد .پس خدمت حضرت سید الشهداء فرستادند ،به حضرت عرض كرد
كه شما باید مسئله را حل كنید .حضرت رو به كعبه ایستاد و دعای طوالنی
كرد و نزد این دو آمد .حضرت دست را باز كرد ،امیر به سیدالشهداء
عرض كرد كه ما این مرد را عقاب نكنیم .این آزاد شده خود حضرت بود
«فقال ال» .مرحوم صاحب وسائل میگوید:
؛ چون قبل از اینكه جرم اثبات بشود آن حال را هر كه ببیند توبه
میكند ،ایشان بر توبه جانی حمل كردند﴿ :
﴾ علی ای حال ،اگر حكمی این چنین باشد خود معصوم میداند
1
كه حكمش چیست ،البته اینجا حضرت فرمود :نه!
روايت هشتم كه قرب االسناد حمیری است از احمد ابن محمد ابن ابی
نصر است عن الرضا «
» آیا كسی مملوكش را در حرم تنبیه میكند حضرت فرمود
این طور نیست كه آدم مجاز باشد مملوكش را در حرم تنبیه كند و از این
طرف هم این طور نیست كه اینها سوء استفاده بكنند هر كاری دلشان
بخواهد بكنند .لذا این شخص باألخره در حرم چادر نزند مقداری در حرم
مقداری در خار حرم یعنی چادرش را طوری قرار بدهد كه بخشیاش در
حرم بخشی در خار حرم كه اگر اینها استحقاق تنبیه داشتند اینها را در
خار حرم تنبیه كند «
» حاال تأدیب البته درجاتی
دارد2.

 .1ت ذیب األحکام ،طوسى ،محمد بن الحسن،محق ، ،مصح  :خرسان ،حسن الموسـوى،
دار الکتب اإلسالمیه ،ت ران 1407 ،ق ،چ ارم ،ج  ،5ص .470
 .2قرب اإلسناد ،حمیرى ،عبد اهلل بـن جعفـر ،محقـ ، ،مصـح  :مسسسـآ آل البیـل علـی
السالم ،مسسسآ آل البیل علی السالم ،ق  1413 ،ق ،اول ،ص .364
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روايت نهم مضمون دیگری است كه «
1
» اینها امن از عذاب قیامت است.
روايت دهم از امام ششم سؤال شد﴿ :
فرمود« :

﴾ یعنی چه؟

2

».
آنگاه روایت دیگری است كه این من دخله را توسعه میدهد فرمود:
یأمن.
روايت يازدهم« ،

»
اگر كسی این چنین شد مثل راهزن ،امام هر كاری كه خواست یعنی ولی
مسلمین هر كاری كه خواست درباره او تصمیم میگیرد .آنگاه آن
خصوصیتی كه این روایت یازدهم دارد این است كه «
﴾ این «من
»﴿
دخله» به استناد این حدیث شامل غیر ذوی العقول هم میشود ،برای
اینكه گاهی كلمه من بر حیوان هم اطالق میشود؛ نظیر اینكه خداوند همه
را از آب خلق كرده﴿ :
3
﴾ معلوم میشود
﴾ از این ﴿
4
كه «مَن» بر حیوان هم صادق هست.
 .1همان ،ص .82
 . 2تفسیر العیّاشی ،عیاشى ،محمد بن مسعود ،محقـ ، ،مصـح  :رسـولى محالتـى ،هاشـ ،
المطبعآ العلمیآ ،ت ران 1380 ،ق ،اول ،ج  ،1ص .189
 .3نور.45 ،
 .4همان ،ج  ،1ص .188
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روايت دوازدهم این است كه عبداهلل بن سنان از امام صادق
میكند« :

سؤال

» یعنی آن امن كالمی را با این امن فقهی اشتباه نكنید؛
اگر كسی وارد حرم شد البته حكم فقهیاش این است كه در امان است،
ولی اگر كسی خائفا مستجیرا وارد كعبه شود ،از عذاب قیامت نجات پیدا
میكند .البته یقینا حكم فقهیاش هم محفوظ است ،ولی «
».

1

﴿

روايت سيزدهم این است كه «
﴾
2

».
این روایت را مرحوم مجلسی اول (رضوان اهلل علیه) در روضة المتقين
نقل كرده است و دیگران هم آوردهاند؛ از امام سؤال میكنند كه یک
حیوان شكاری مزاحم كبوترهاست ،هیچ كبوتری از كنار این حرم رد
نمیشود مگر اینكه به آنها آسیب میرساند؛ چه كنیم؟ حضرت فرمود :برای
او دامی بگسترانید «اِنصبوا» حاال این انصبوا یا از نصب شبكه است یا
همان نصب ناصبی بودن ،یعنی عداوت كه هر دو احتمال را مرحوم
مجلسی داده است .بعد فرمود« :واقتلوه» برای اینكه این حیوان حرمت
4
حرم را رعایت نكرده است و حیوانات دیگر را آزار میكند.

3

 .1وسائل الشیعه ،ج  ،13ح  ،12ص  ،230وسائل الشیعه ،ج ، 13باب أن من جنـى ثـ لجـ
حلى الحرم ل یق علیه حد ،ح  ،12ص .230
. 2تفسیر عیاشی ،ج  ،1ص .189
 .3روضه المتقین ،مجلسی ،محمد تقی ،ج  ،4ص .159
 .4روضآ المتقین فی شرح من ال یحضـره الفقیـه ،مجلسـى ،محمـدتقى ،محقـ ، ،مصـح :
موسوى کرمانى ،حسین و اشت اردى على پناه ،مسسسه فرهنگـى اسـالمى کوشـانبور ،قـ ،
 1406ق ،دوم ،ج  ،4ص .159
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پرسشها

 .1با توجه به آیه ﴿
چه زمانی بوده است؟
 .2اگر كسی خار حرم جنایتی مرتكب شد وارد محدوده حرم شد چه
اعمالی با او حرام است؟
 .3كسی كه متعمدا و معاندا كعبه معظمه را ـ معاذ اهلل ـ تنجیس كرد
حكمش چیست؟
 .4در چه صورتی كشتن حیوانی در حرم جایز است؟
 .5بنابر روایت وارده ،پیآمد ورود كسی به صورت خائفا مستجیرا وارد
كعبه شود چیست؟
 .6بنابر روایت نقل شده در جنة المتقین حكم حیوانی كه حرمت حرم الهی را
رعایت نكند چیست؟

﴾ امنیت مكه از

گفتار نهم:
تفس
ادامه یر آهی  97از سوره آل عمران

بكه و مكه

آیات بیّن و امثال ذلک در بیت نیست ناچاریم این همه آیاتی كه ذكر
﴾ را به آن بلد
شده است مثل مبارک بودن و ﴿...
1
﴾ هم به بیت برگردد.
برگردانیم اگر بیت باشد ضمیر ﴿
﴾ برخی خواستند
﴿
﴾ ناظر به آن آیهای است كه در سوره «فتح»
بگویند ﴿
بشارت میدهد﴿ :
ذات اقدس الهی به رسولش
﴾ 2ولی این
﴾ باشد ،لكن
میتواند به عنوان یكی از مصادیق برای ﴿
هرگز منظور آیه كه یک امر مطلق است خصوص آنچه كه در آیه  27سوره
﴾ این ﴿ ﴾ یک
«فتح» آمده ،نیست .البته ﴿
امر تكوینی است؛ یعنی شما موفق میشوید در كمال امن وارد شوید .آن
﴾ اعم از تكوین و تشریع است كه حكم تشریعیاش
﴿
هم در روایاتی كه قرائت شد ،3بیان گردید4.
 .1تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .135 -134
 .2فت .27 ،
 .3روایاتی که در گفتار قبل به آن پرداخته شد.
 . 4همان ،ص .135
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عظمت كعبه و مقام منیع پیامبر

﴾ به خاطر عظمت كعبه است.
اینكه فرمود﴿ :
در بخشهای دیگر فرمود كه احترام این سرزمین به خاطركعبه است؛ اما
تلویحا فرمود احترام این سرزمین هم به وجود مبارک پیغمبر است وگرنه
خود كعبه از آن جهت كه حجری است ،روی حجر آنچنان نیست كه دارای
*
مقامی منیع باشد؛ چنانچه فرمود﴿ :
﴾ 1یعنی اگر ما به مكه قسم میخوریم به احترام شما پیغمبر است كه
در مكه هستی وگرنه آنجا سرزمینی بیش نیست.
روایاتی درباره فضیلت زیارت مدینه بعد از مكه آمده است
از ائمه
كه مردم مأمور شده اند بعد از تشرف به مكه ،در مدینه با پیامبر تجدید
عهد كنند و ارتباط والیی برقرار كنند والیت ما را بپذیرند و ما را به عنوان
رهبر قبول كنند و یاریشان را اعالم كنند و گرنه كعبه حجری است كه
«الیضر و الینفع» این حرف را اگر غیر امام بگوید مقبول نیست كه انسان
بگوید كعبه سنگی است و سود و زیانی ندارد .كسی به خودش اجازه
نمیدهد كه درباره كعبه معظمه این تعبیر را داشته باشد.
چند نكته دربارهي ساختار عبارت ﴿

﴾

نكته اول ،جمله خبریه در داللتش بر انشا اقوای از جمله انشائیه است،
گویا واقع شده است و دارند خبر میدهند .نكته دوم اینكه جمله خبریه
گاهی به صورت فعلیه است؛ نظیر اینكه در روایات دارند كه «یعید» به
معنای اعد میباشد ،ولی اگر جمله خبریهای است كه القیت بداع االنشاء
ولی اگر این جمله خبریه اسمیه باشد این آكد در آن معنای ثبوت است.
پس اگر مطلبی را با جمله خبریه بگویند از جمله انشائیه قویتر است .و اگر
 . 1بلد1 ،و.2
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آن خبریه اسمیه باشد از فعلیه قویتر است .نكته سوم هم این است كه
این خبر كه مقدم است و مبتدا مؤخر روی اهمیت این هلل بودن است و در
تعبیرات دیگر مالحظه فرمودید این چنین نیست كه تعبیر الم شده باشد
﴾ 1آن الم یا الم
آن الم در ﴿
اختصاص است یا الم تكلیف .این چنین نیست كه «هلل علی ارباب
﴾ نظیر الم
المكاسب ان یخمس ان یؤتی» الكذا و كذا آن الم ﴿
﴾ الم
﴾ 2است اما این الم ﴿
﴿
تكلیف است؛ یعنی از طرف خدا این تكلیف ،بر رقبه مردم جعل شده است؛
نظیر آنچه كه در صیغه نذر گفته میشود كه «و هلل علی ان افعل كذا» و
این دو تعبیر پشت سر هم گاهی میگویند «علی الناس» مثل اینكه «علی
الید ما اخذت حتی تؤدی» این فقط با یک تعبیر تكلیف تفهیم شده است
گاهی میگویند هلل اینكه شما این فعل را انجام بدهید باز هم با یک تعبیر
انجام شده است گاهی هم الم است هم «علی» كنار هم بدون فاصله نظیر
﴾ این هم یک تأكید دیگر.
همین آیه محل بحث ﴿
درباره سایر احكام تكلیفیه ،نظیر همان خمس یا امثال خمس به كسانی
كه متمكناند خطاب شده است﴿ :
﴾ 3اما اینجا از مكلفین دو بار نام برد :یكی باالجمال ثم التفصیل
یكی بالعموم ثم التخصیص .نفرمود« :هلل علی المستطیع حج البیت» مثل
﴾ اینجا فرمود﴿ :
اینكه آنجا فرمود﴿ :
﴾ بعد آن ناسی كه مكلفاند آنها را به صورت ﴿
 . 1انفال.41 ،
 . 2انفال.41 ،
 . 3انفال.41 ،
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﴾ تبیین كرده ،این بدل بعض من الكل تفصیل بعض از
1
اجمال ،به منزله تكرار است.

وجوب حج بر انسان

بعضی از تكالیف مخصوص مرد و برخی مخصوص زن است .در
مواردی كه مشتبه باشد تكلیف خیلی روشن نیست؛ اما اینجا سخن از ناس
است ،اگر ناس بود چون عنوان رجال و نساء و امثال ذلک هیچ چیز اخذ
نشده است ،بنابراین این به عموم باقی است ،اال ما خر بالدلیل.
﴾ هم تعبیر ناس كردن و هم تكرار كه بدل ذكر كردن
﴿
و تفصیل بعد از اجمال نشانه اهمیت مطلب است .از اینكه به فعل نیاورد،
به مصدر یا به تعبیر دیگر اسم مصدر آورد ،معلوم میشود كه اصل این
وصف را ذات اقدس الهی از انسان مسئلت میكند.

عدم انجام حج باعث كفر عملی است

﴾ مقابل كسی كه حَج البیت دارد .این نیست كه
﴿
» پس ﴿
«و من ترک» فرمود« :
﴾ به منزله «من لم یحج»
﴾ 2این ﴿
یعنی كسی كه حج نكند تعبیر از ترک حج به كفر نشانه آن است كه این از
تكالیف خیلی مهم است .البته منظور ،كفر عملی است نه كفر اعتقادی،
نظیر رد كردن حكم حاكم شرع یا حكم والی مسلمین كه «الراد علیه كالراد
یا رد بر خدا از
علینا و الراد علینا كالراد علی اهلل» 3رد بر امام معصوم
 . 1تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .145 -143
. 2آل عمران.97 ،
 .3بحار االنوار ،مجلسی ،محمد باقر ،ج  ،101ص .262
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نظر اعتقاد ،كفر است؛ ولی رد حكم حاكم شرع رد حكم ولی مسلمین به
منزله رد حكم امام معصوم است كه این كفر عملی است ،نه كفر اعتقادی
﴾ یعنی و من ترک در روایات هم من كفر و
لذا اینكه فرمود﴿ :
من ترک بر من ترک الحج تطبیق شده است1.
﴾ یعنی اگر كسی حج را ترک كرد
﴿
همان خدایی كه ما گفتیم «هلل علی الناس» این چنین نیست كه این
تكلیف به سود خدا باشد ،بلكه از طرف ذات اقدس الهی تكلیفی بر رقبه
مردم جعل شده است.
﴾ این ﴿ ﴾ یک اظهار بیاعتنایی است به شخص بعد
﴿
فرمود :اگر این كار را نكردی او بینیاز است ،خودت آسیب دیدی آن هم نه
تنها از تو و از كار تو بینیاز است از عالمین بینیاز است و تو حرف كسی را
2
زیر پا گذاشتی كه از عالمین بینیاز است.
» كسی كه حج بر او
در روایات حج آمده است كه «
» این
» مكه نرفت «
واجب شده است «
» نشانه آن است كه این كفر عملی كم كم انسان
«
را به كافران ملحق میكند نه به مشركان .باألخره این شخص موحد است،
ولی در صف اهل كتاب قرار میگیرد« .
» یعنی یا در صف یهودیها یا نصرانیها میمیرد و دیگر به
میل او نیست .لذا در روایات دیگر آمده است كه در قیامت این شخص را
در یكی از این صفوف اهل كتاب جا میدهند.

 .1همان ،ج  ،15ص .147
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .161
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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:
 1این روایات را مرحوم صاحب وسائل در كتاب وسائل
كتاب الحج ابواب وجوب الحج و شرائطه باب چهار روایت نقل كرده است
كه نظر به كعبه فضیلت دارد و كعبه را تنها نگذارید .آن روایتی كه از امام
» در همین
صادق است این است كه «
باب ،هشتمین روایتش این است كه از امام صادق نقل شده« :
» به امام صادق عرض كردند كه بعضی میگویند كسی كهیک بار
مكه رفت كافی است ،بقیه را در صدقات و كارهای خیر صرف كند ،فرمود:
» یعنی «
«
» تنها زیارت و عمل مستحبی نیست،
2
آنجا جای قیام برای مردم است؛ یعنی جای ایستادگی است.

جریان سیاسی و عبادی حج

باب بعدی باب وجوب اجبار والی است3؛ حج یک جریان سیاسی هم
دارد ،یک سفر سیاسی  -عبادی هم هست .لذا اگر كسی نخواستیا
مقدورش نبود كه به مكه برود بر والی مسلمین الزم است كه از بیت المال
عدهای را تجهیز كند و این بِعثه از همین وادی است كه یک عدهای را
مبعوث كند كه به مكه مشرف بشوند كه آنجا خالی نماند.
 .1وسائل الشیعه ،ج  ،11ص .21
 . 2تسنی  ،ج  ،15ص .164
.3
(.وسائلالشیعه ،باب  ،5ج  ،11ص)23
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از امام صادق

روایت شده كه فرمودند:

 1هم اجبار الزم است و هم اگر نداشتند باید
یک عدهای را برای رفتن به حج مبعوث كند.
روایت بعدی هم همین معنا را در بردارد« :
» 2اگر مردم مستطیع نبودند ،بر والی مسلمانها
الزم است از بیت المال هزینه سفر مكه این گروه را فراهم كند .قهرا
وظیفه بعثه هم مشخص میشود كه چیست؛ چون همان مسئله قیاما
3
للناس باید محفوظ بماند.

دالیل وجوب فوریت حج

﴾ آقایانی كه آیات االحكام مرقوم
اینكه فرمود﴿ :
فرمودند ،چند مسئله فقهی را ذیل آیه كریمه مطرح كردند :یكی اینكه آیا
این واجب ،واجب فوری است یا خیر؟ دیگر اینكه معیار استطاعت چیست؟
در اینكه واجب ،واجب فوری است از خود كریمه استفاده نخواهد شد.
﴾ 4دلیل نیست كه هر امری امتثالش واجب
﴿
فوری است .پس نه از خود آیه ،نه از ادله خار میشود استفاده كرد؛ یعنی
﴾ و امثال ذلک ،اگر دلیل خاصی در زمینهای
﴾ 5یا ﴿
ادله ﴿
وارد شده ،البته آن دلیل وجوب فوری است و اینكه ادعای اجماع و امثال
 .1وسائلالشیعه ،ج ،11ص .24
 .2همان.
 .3تسنی  ،ج  ،15ص .164
. 4آل عمران.133 ،
. 5بقره.148 ،
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ذلک شده ،این حق است كه نوعا به اینكه وجوب حج وجوب فوری است
قائل هستند؛ اما ظاهرا این اجماع هم محتمل المدرک است ،زیرا همین
روایاتی كه آمده است «من وجب علیه الحج فلم یحج» با فاء تفریع ذكر
شده «فلم یحج ثم فلیمت یهودیا او نصرانیا» این با فاء تفریع نشانه آن
است كه وجوبش فوری است و چون یک چنین خطری در كار هست و
مرگ هم مخفی است ،معلوم نیست چه وقت انسان میمیرد ،لذا هیچ كس
حق تأخیر ندارد؛ یعنی در سال استطاعت باید به حج برود.
آنهایی كه قائل بودند به اینكه وجوب حج فوری نیست ،احیانا به عمل
خود رسول خدا استدالل میكردند؛ مثل بعضی از علمای اهل سنت كه
در سال هشتم مكه را فتح كرد و در آن سال و سال
گفتند رسول خدا
بعد خودش حج انجام نداد .بنابراین چطور این آیه كه فرمود﴿ :
مكه نرفت؟ معلوم میشود
﴾ نازل شده و رسول خدا
تأخیر جایز است.
همان طوری كه آقایان بیان كردهاند جوابش این است كه قبل از فتح
مكه ،در حال مهادنه و قرارداد بودند كه اصال وارد سرزمین مكه نشوند ،بعد
هم آمدند تا جریان حدیبیه كه كفار موافقت نكردند لذا حضرت برگشت و
اما بعد از فتح مكه ،پیامبر حضرت امیر را با عدهای فرستاد و خود
هم در سال حجه الوداع مشرف شدند و حج هم انجام دادند.
پیامبر
وجوب فوری حج را به خوبی از دستورات اكیدی مثل «
» ،و وجوب حج را از آیهای كه قرائت
شد و محل بحث است ،را می توان استفاده كرد1.

 . 1تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .148 -146
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﴾1

در باب ششم ابواب وجوب حج در مسئله ﴿
تطبیق شده است كه معاویه بن عمار میگوید :به امام ششم عرض
كردم :مردی است كه مال دارد و مكه نرفته ،حضرت فرمود« :
» او در
﴾
﴿
قیامت كور محشور میشود« .قال اعماه اهلل عن طریق الحق» از این
معلوم میشود اختصاصی به مسئله ترک حج ندارد ،گرچه در خصوص این
مورد نص است ،ولی سایر موارد را هم كه حق را انسان عمدا ترک كند
2
این احتمال خطر هست كه اعمی محشور بشود.
روایت پنجم این باب هم از امام صادق رسیده است كه ﴿
﴾ 3فرمود« :
» .در بعضی روایات دارد كه یكی از چیزهایی كه انسان را به
جهنم میبرد همان تسویف است؛ تسویف یعنی سوف سوف كردن ،سوف
استغفر ،سوف اتوب ،سوف افعل ،سوف اقضی ،سوف كذا سوف كذا ،یعنی
همین كه ما در تعبیرات فارسی میگوییم بعدا انجام میدهیم ،چه عجلهای
است .این تسویف ،كم كم انسان را به جهنم میكشاند؛ چون معلوم نیست
تا چه وقت زنده است« .
4
».
در روایت هشتم این باب هم این است كه از ﴿
﴾ سؤال شده است ،حضرت هم این را بر كسی كه حج را ترک كرده
 . 1طه.124 ،
 . 2الکافی،کلینى ،محمد بن یعقـوب ،محقـ ، ،مصـح  :غفـارى علـى اکبـر و آخونـدى،
محمد ،دار الکتب اإلسالمیه ،ت ران 1407 ،ق ،چ ارم ،ج  ،4ص .269
. 3اسراء.72 ،
 .4همان ،ج ،4ص .269
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تطبیق نمود و دوباره سؤال كرد كه سبحان اهلل اعمی؟ خدا او را كور
».
محشور میكند؟ فرمود« :

شرط استطاعت برای حج

استطاعتی كه در روایت آمده است ،نظیر خمس و زكات و امثال ذلک
نیست كه مالک بودن شرط باشد ،مستطیع بودن شرط است .استطاعت
گاهی به این است كه خود انسان مالک هست و آنچه را كه الزمهی رفتن
و آمدن است یک وقت است كه مالک نیست ،ولی توان آن را دارد و
مستطیع است .حاال یا مهمان كسی است یا میتواند برای قافله كاری
انجام بدهد ،نظیر خدمه و مانند آن یا مأموریتی را برای كاروانها به عهده
بگیرد كه هم كارش را و هم مناسكش را انجام دهد .اینها هم مستطیعاند
در صورتی كه به حیثیتشان صدمهای وارد نشود .مسئله خمس و زكات و
امثال ذلک مالک بودن آن نصاب شرط است ،ولی مسئله وجوب حج مالک
1
بودن آن زاد و راحله و نفقه شرط نیست ،بلكه مستطیع بودن شرط است.

روایات وجوب حج

روایات هشت از ابواب وجوب حج و شرایط حج این مسئله را تثبیت
میكنند؛ منتها بعضی از این روایات كه داللتشان تام است از نظر سند
مشكل دارند.
روايت اول این باب این است كه از امام باقر سؤال شد كه ﴿
»
﴾ فرمود« :
اینها مشخص نمیكند كه رجوع الی الكفایه الزم است ،ولی روایت چهارم
مشخص میكند كه صحیح البدن باشد ،راهش امن باشد ،زاد و راحله
 . 1تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .146
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داشته باشد .اگر همه این چیزها را داشت ،مشمول آیه است .روايت پنج

هم سخن از زاد و راحله و امثال ذلک را مطرح میكند ولی روایات باب نه
1
این مسئله را بازتر ذكر میكند.
روايت باب نه از روایت اولش همین است كه «
» تا ابن
محبوب وضعش روشن و تام است .خالد بن جریر ،وضعش مشكل است:
﴿
«
﴾ ابی الربیع شامی میگوید :از امام
ششم سؤال كردند این آیه یعنی چه حضرت فرمود« :ما یقول الناس» مردم
در تفسیر این آیه چه میگویند ،یعنی فقهای اهل سنت چه میگویند؟
«قال فقلت له الزاد والراحله» فتوای آنها این است كه همین كه زاد و راحله
باشد شخص مستطیع میشود.
امام ششم از ابی الربیع سؤال كرد كه نظر مردم درباره این آیه
چیست؟ عرض كرد :میگویند همین كه زاد و راحله باشد برای وجوب حج
كافی است .امام باقر فرمود :اگر صرف زاد و راحله كافی باشد پس
2
خیلیها هالکاند «هلک الناس اذا و الن كان من كان له زاد و راحله»
اگر كسی زاد و راحله داشته باشد و بتواند فقط عیال خودش را تأمین بكند
و مكه برود و برگردد بعد تكدی كند ،این شخص اگر مستطیع باشد و حج
واجب باشد پس خیلیها خالف شرع میكنند و معصیت میكنند.
به امام باقر عرض كردند كه «فما السبیل» اینكه در قرآن دارد:
﴾ سبیل چیست؟ «
﴿
» یعنی وضعش طوری باشد كه هزینه سفر را داشته باشد یک« ،

 . 1الکافی ،ج  ،4ص .266
. 2همان ،ص .267
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» این دو« ،
» خدا زكات را هم واجب كرده ،اما نه به مقداری كه
انسان اگر زكات بدهد خودش محتا بشود.
این روایت به چند طریق نقل شده است؛ آنچه كه مرحوم مفید از مقنعه
از ابی الربیع نقل كرده یک زائدی هم دارد و آن زائد این است كه میزان
استطاعت این است كه كسی بتواند هزینه سفر را فراهم كند و هزینه اهل
و عیالش را نیز تأمین كند.
اینكه جناب امین االسالم میگوید« :المروی عن ائمتنا» این را ظاهرا
از همان روایت مفید و امثال مفید استفاده كرده و این روایات به زعم
ایشان تام بوده كه میگوید« :المروی عن ائمتنا» این غیر از «روی» است
و امثال ذلک .و از آن مرسلههایی است كه مورد اعتماد خواهد بود .حاال
مالی به اندازه كافی داشته باشد یا اینكه پیشه و شغلی داشته باشد كه
وقتی برگشت تأمین شود .لذا شاید روایت دیگری به دست مرحوم امین
االسالم رسیده باشد یا از همین روایتی كه مرحوم مفید نقل كرده ،استفاده
كرده باشد .بنابراین رجوع الی الكفایه معتبر است و این چنین نیست كه
1
صرف هزینه سفر داشته باشد كافی است.
پرسشها

 .1فلسفه و سر فضیلت زیارت مدینه بعد از مكه چیست؟
﴾ و تقدیم خبر در آن مشعر به
 .2جمله خبریه ﴿
چه اموری است؟
 .3طبق بیان امام صادق كسی كه با توجه به استطاعت حج مشرف
نشود چه عقوبتی در انتظار اوست؟

. 1تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .161 -157
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 .4دلیل وجوب حج بر وجه عموم چیست؟
 .5مراد از كفر در عقوبت ترک حج چیست؟
 .6تفاوت كفر عملی و كفر نظری چیست؟
 .7در زمانی كه برای مردم قصد و رغبتی به رفتن به حج نبود حكومت
چه وظیفه و مسئولیتی دارد؟
 .8دالیل فوریت و وجوب حج چیست؟
 .9كسانی كه به عدم فوریت حج نظر دارند به چه امر استناد میكنند؟
 .10تفاوت استطاعت در حج با استطاعت مالی در خمس و زكات
چیست؟

گفتار دهم:
تفس
ادامه یر آهی  97از سوره آلعمران

بیت اهلل ،اولین معبد

بیت اهلل اولین بیتی است كه به عنوان معبد در سرزمین غیر ذی زرع،
برای مردم ساخته شده است و بعدش در مكه بناهایی ساخته شد ،و باعث
آبادانی شد ،حضرت ابراهیم خلیل به ذات اقدس الهی عرض كرد ﴿
﴾ 1پس اول بیت
اهلل است؛ بعد خانههایی كه اطراف كعبه ساخته شد.

حكم توسعهی حرم و تخریب خانههای اطراف

اگر امر بر توسعه حرم دائر شود ،آیا میشود خانههای اطراف را خراب
كرد و جزء حرم قرار داد یا نه؟ معلوم میشود كه اول كعبه ساخته شده بود
بعد دیگران مجاور شدند و در كنار كعبه خانه ساختند .آنها حریم كعبه را
غصب كردند و در حقیقت اگر توسعه الزم باشد میشود آن بناها را تخریب
كرد و حرم را توسعه داد.
از امام ششم و در زمان حضرت امام كاظم نقل شده كه دستگاه
حكومت برای توسعه حرم یعنی مسجدالحرام مجبور شد بعضی از خانهها را
تخریب كند ،عدهای فكر میكردند كه این غصب است ،فقهای اهل سنت
. 1ابراهی .37 ،
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هم فتوا دادند كه جایز نیست ،ولی از امام ششم و از ابی ابراهیم
استفتا كردند (در دو عصر از دو خلیفه استفتایی آمده به حضور
آنها همین جواب را دادند) كه اگر بیت اهلل اول بود ،بعد
حضرتین
اطرافش خانه ساختند ،تخریب این بیوت مانعی ندارد .اگر اول ملک مردم
بود و در كنار ملک مردم ،كعبه ساخته شد نظیر مساجد معمولی اینجا
نمیشود بدون اذن صاحبش تخریب كرد و همین فتوا مایه گشایش شد كه
خانههای اطراف را تخریب كردند و حرم را یعنی مسجدالحرام را توسعه
1
دادند.
را آنجا گذاشت
برای اولین بار كه جناب ابراهیم ،هاجر و اسماعیل
عرض كرد﴿ :
﴾ كه هاجر عرض
» .در همان مقطع دعا كرد:
» فرمود« :
كرد« :
2
﴾ بدون الف و الم یک سرزمین غیر ذی زرع بود،
﴿
احدی در آنجا سكونت نداشت .پس بیت اهلل الحرام بود قبل از اینكه بلد
شود ،بعد بلد شد .بنابراین مردم در اطراف كعبه ،خانه ساختند .روی این
3
نظر این دو معصوم(سالم اهلل علیهما) فتوا دادند كه توسعه حرم رواست.

مكه ام القرای جهان

﴾ در بعضی از روایات بكه
﴿
موضع بیت و مكه خود شهر تفسیر شده است؛ چه اینكه در بعضی از
تعبیرات هم بكه مرادف مكه قرار داده شد و از اینكه مكه هم ام القری
﴾ معنای خودش را حفظ
است اگر ام القرای نسبی نباشد ﴿
 . 1تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .125
. 2بقره.126 ،
 . 3تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .585
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میكند .یک وقت گفته میشود پایتخت هر كشوری ام القری است ،این
یک ام القرای نسبی است .عاصمه ام القرای نسبی است ،ولی بر اساس
حدیث دحو االرض و مانند آن ،اگر گفتیم مكه ام القری است ،یعنی ام همه
1
قرایی كه در جهان وجود دارد.

امنیت امری مستمر در بیت اهلل

از اینكه فرمود﴿ :
﴾ نفرمود
فرمود﴿ :
به صورت فعل ماضی نشانه بر استمرار است .معلوم میشود این امر،
امر مستمر است كه همواره انسان در آنجا در امان است و این امنیت
اختصاص به مسئله تهاجم ابتدایی ندارد كه كسی كه وارد شد نباید او را
آزار كرد ،بلكه اگر كسی مستحق عقوبت بود و وارد شد مادامی كه در آنجا
جرمی را مرتكب نشد ،باید او را حفظ كرد.
در نور الثقلین روایاتی است كه یک حیوان اهلی وارد حرم شد آیا
میتوانیم او را بكشیم یا نه؟ فرمودند :نه! در آن زمینه هم آمده البته بعضی
از اینها حمل بر حرمت و بعضی حمل بر كراهت میشود .پس ﴿
2
﴾.

خصایص مقام ابراهیم

سرّ اینكه مقام ابراهیم ذكر شد برای اینكه مقام ابراهیم نسبت به آیات
دیگر یک برجستگی دارد ،ولی اختصاصی ندارد؛ چه اینكه در بعضی از
همین روایاتی كه در وسائل و نور الثقلین هم آمده وقتی سؤال میكنند كه

 . 1همان ،ج  ،15ص .123
 . 2تفسیر نور الثقلین ،عروسى حـویزى عبـد علـى بـن جمعـه ،انتشـارات اسـماعیلیان ،قـ ،
1415ق ،چ ارم ،سید هاش رسولى محالتى ،ج  ،1ص .369
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آیات بینه چیست همین سه امر را میشمارند :مقام ابراهیم ،حجر االسود و
حجر اسماعیل.
مقام ابراهیم خصیصهای دارد كه همواره محفوظ است .در تفسیر نور
الثقلین از زراره نقل شده كه به امام باقر عرض كردم« :
» آیا خدمت سید الشهداء رسیدی
7
یا نه؟ امام 7فرمود :یادم هست كه در خدمتش در مسجد الحرام بودم و
بارندگی شد.
آنجا با كمترین باران مسیل همان كعبه خواهد بود چون از چهار طرف
كوه است و حرم در آن نقطه فرو دید قرار دارد لذا سیلگیر است چهار
طرفش كوه است و كوهش هم سنگی است آب را جذب نمیكند و آبها
هم میآید و پایینترین نقطه هم همان حرم است .
«
» مردم وقتی كه سیل آمد كنار
مقام بودند و وقتی بیرون میرفتند سؤال میكردند كه داخل حرم چه خبر؟
بعضی میگفتند مقام را آب برد .برخی میگفتند نه! مقام سر جایش هست.
سید الشهداء فرمود كه اینها چه میگویند؟ عرض شد :میترسند كه
مقام ابراهیم را سیل برده باشد ،فرمود :به مردم بگو مطمئن باشند هرگز
سیل ،مقام ابراهیم را نمیبرد؛ چون خدا آن را عالمت و نشانه خود قرار
1
داده است.
روایتی كه مرحوم كلینی نقل كرد حسن بن محبوب از ابن سنان
میگوید كه ابن سنان نقل میكند كه از امام صادق سؤال پرسیدم﴿ :
﴾

 .1نور الثقلین ،ج  ،1ص .367
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ه،
1
نقل كرده است.

» این روایت را صاحب وسایل نیز

امنیت با دخول در بیت والیت

﴾ یک معنای فقهی ظاهری و یک معنای باطنی
﴿
دارد كه آن معنای باطنی را از علل الشرایع نقل كردند كه امام ششم به
ابی حنیفه فرمود:
حضرت فرمود« :

» كه این علم
9
است ،اما علم الدراسه را در حوزه و غیر
الوراثه مخصوص اهل بیت
حوزه میتوان فرا گرفت ،اما علم الوراثه را باید از همان راه یاد گرفت.
».
فرمود تو یک حرف از قرآن ارث نبردی «
2
﴾
آنگاه از حضرت سؤال كرد كه منظور از ﴿
چیست؟ گفت من فكر میكنم شاید فاصله مكه و مدینه مراد باشد؛ حضرت
نقض كرد و فرمود :مگر نمیدانید كه «
» این رهزنیها مگر
﴾ كجا را
بین مكه و مدینه نیست این ﴿
میخواهد بگوید؟ خود مكه امن است ،اما فاصله بین مكه و مدینه كه ناامن
است ،منظور چیست؟ پس منظور این نیست« .فسكت ابوحنیفه»
﴿
حضرت فرمود:
﴾ این ذلک من االرض» این كجاست؟ عرض كرد« :الكعبه» فرمود:
 .1الکافی ،ج  ،4ص .223
 .2سباء.18 ،
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 1ابن زبیر در كعبه متحصن شد ،حجا منجنیق بست و كعبه
را ویران كرد و ابن زبیر را كشتند« ،
» ابوبكر حضرمی به حضرت صادق
عرض كرد« :جعلت فداک» پس جواب این دو تا سؤال چه شد﴿ :
﴾ مراد چیست؟
﴾ منظور چیست؟ ﴿
»
فرمود« :
آن لقب خاص را میبرد كه وقتی آن حضرت كه ظهور كرد دیگر امن
خواهد شد ،همه این راهها «
» این امن مطلق است البته
تكوینا و تشریعا اما آن امن نسبی همان است كه در روایات دیگر آمده
2
است.
علی بن عبد العزیز از امام صادق سؤال میكند كه ﴿
﴾ یعنی چه؟ حضرت فرمود :این به آن
اطالق مراد نیست ،برای اینكه «یدخله المرجع والقدری والحربی والزندیق
الذی الیومن باهلل» اینها كه در امان نیستند ،عرض كرد پس منظور
چیست؟ «
» این بیان بعضی از مصادیق معنوی این
آیه كریمه است وگرنه آن مصداق فقهیاش كه قبال گذشت ،به قوت خود
3
باقی است .

. 1کافی ،ج  ،15ص .698
. 2تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .153 -152
. 3تفسیر عیاشی ،ج  ،1ص .190

143

﴾ یعنی
روایات دیگری هم باز در همین زمینه است كه ﴿
داخل در بیت والیت و امامت شود كه بعد معنوی قضیه را تأیید میكند؛
زیرا مستحب است زائر وقتی نزدیک بیت اهلل آمده است حلقه باب را بگیرد
و عرض كند« :
كه این عذاب معنوی است1.
زراره از امام باقر نقل میكند كه حضرت فرمود:
زراره عرض كرد كه
«
» معلوم میشود تنها والیت معنوی نیست ،والیت رهبری و حكومت
اسالمی و امثال ذلک هست .برای اینكه كلید همه اینها مسئله رهبری
است .والی بر همه اینها و از همه اینها مقدم است .تنها ولی نیست والی
هم هست والی آن حاكم را میگویند.
معلوم
فرمود:
میشود كه مسئله والی این است .آنگاه فضائل هر كدام را هم ذكر میكند
﴾ را استشهاد میكند .بعد
تا به حج میرسد و به آیه ﴿
منظور آن است كه در
میفرماید:
اینجا حج جزء اركان اسالم آمده ،اما مسئله والیت به عنوان والی مطرح
است2.
در نهج البالغه هم از جریان حج به عظمت یاد شده است:
كه

 . 1الکافی ،ج  ،4ص .530
 . 2همان ،ج  ،2ص .18
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وفد حق باشید؛ مهمانان الهی را وفد میگویند؛ چه اینكه آیه مباركه ﴿
1
﴾ یعنی حُج و حَج كنید.
﴾ بر حج تطبیق شده است﴿ .
به علی بن ابیطالب سفارش میكند:
پیامبر
زیرا خداوند متعال میفرماید﴿ :
﴾3.
فرق فقهي لقطه حرم با غير حرم

مسئله فقهی دیگری كه مربوط به سرزمین حرم است و در اماكن دیگر
نیست ،مسئله «لُقطه» است؛ لقطه در اسالم اوال گرفتنش مكروه است اگر
كسی در غیر حرم گرفت ،و از اینكه صاحبش بیاید ناامید شد ،هم میتواند
صدقه بدهد ،هم میتواند تملک كند .ولی در خصوص حرم ،عدهای فتوا
دادند كسی حق گرفتن ندارد و اگر هم گرفت فقط باید معرفی كند كه به
صاحبش برسد وگرنه صدقه بدهد دیگر حق تملک ندارد .این فرق فقهی
لقطه حرم با غیر حرم است و صاحب وسائل برای همین در كتاب حج
عنوان كرده است كه باب احكام لقطة الحرم سؤال میكنند كه لقطه حرم
با غیر حرم چه فرقی دارد فرمود كه لقطه غیر حرم را میشود تملک كرد
4
ولی لقطه حرم را نه.

 . 1شرح ن ج البالغآ البن أبی الحدید ،محق ، ،مصح  :ابراهی  ،محمـد ابوالفضـل ،مکتبـآ
آیآ اهلل المرعشی النجفی ،ق  1404 ،ق ،اول ،ج  ،1ص .123
 . 2من ال یحضره الفقیه ،ابن بابویه ،محمد بن على ،محق ، ،مصـح  :غفـارى ،علـى اکبـر،
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ق  ،ق  1413 ،ق ،دوم ،ج ،4
ص .368
. 3آل عمران.97 ،
 . 4ت ــذیب األحکــام ،طوســى ،محمــد بــن الحســن ،محقــ ، ،مصــح  :خرســان ،حســن
الموسوى ،دار الکتب اإلسالمیه ،ت ران 1407 ،ق ،چ ارم ،ج  ،5ص .421
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درباره لقطة الحرم سؤال شد،

روایت دوم این است كه از امام باقر
حضرت فرمود« :
» عرض كردم یک مال فراوانی است
فرمود اگر گیرنده مثل تو باشد ،عیب ندارد .دیگری ممكن است بگیرد و
1
بعد از یک مدتی تملک كند.
در روایت چهارم(وسائل) دارد كه از ابی عبداهلل «
» این همان فرقی است
كه بین لقطه حرم و غیر حرم میگذارد و روایات دیگری هم باز به همین
2
مضمون وجود دارد.
حكم فقهي اجاره خانه هاي حرم

بعضی گفتهاند كه اجاره دادن خانههای حرم برای زائران ممنوع است و
برخی میگویند مكروه است .سرّش این است كه در قرآن آمده ﴿
3
﴾
در دستور اصلی این بوده ،كسانی كه در مكه زندگی میكنند درب
خانهها را باز بگذارند تا زائران در آنجا مناسكشان را انجام بدهند و برگردند.
كسی كه اهل مكه و شهرش مكه است یا كسی كه از بادیه به قصد زیارت
مشرف میشود ،همه در این ایام حق بهرهبرداری یكسان دارند .بنابراین
نمیشود اجاره دادیا مردم را منع كرد و معاویه اولین كسی بود كه این كار
را كرده و برای خانهها دری گذاشت و جلوی مردم را گرفت.

 .1وسائلالشیعه ج 13ص.26
 .2همان ،ج  ،5ص .421
 .3حج.25 ،
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در باب  32از ابواب مقدمات طواف در كتاب حج وسائل آمده است:

روایت دوم این است كه «
روایت سوم هم همین مضمون را از حضرت صادق
﴾ فرمود:
﴿

.

.
سؤال میكنند

3

روایت پنجم و ششم(وسائل) هم به همین مضمون است در روایت
ششم دارد كه این تا زمان حضرت امیر همین طور بود تا اینكه در زمان
معاویه اوضاع برگشت.
در روایت هفتم دارد كه «
4
﴾».
﴿
هشتمین روایت این است كه
5
.

 .1وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .268
 .2همان ،ج  ،13ص .268
 . 3تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .166
 .4وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .270
 .5ت ذیب االحکام ،ج  ،5ص .420
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اینها خصوصیتهای مكه است و اینكه مجاورت در مكه و ماندن در
مكه هم مكروه است و قساوت قلب میآورد .آن هم یک بابی است كه
شایسته نیست انسان در آنجا بماند؛ زیرا مایه قساوت قلب میشود.
ورود مشركان در سرزمین مكه حرام است .این هم یک بابی دارد؛ البته
نه تنها در كعبهیا مسجد الحرام در غیر مسجد الحرام هم ورود مشرک
ممنوع است .در سرزمین حرم ورود مشركان حرام است و بر مسلمانها
الزم است كه آن مكان را تنزیه كنند.
روایت یازده باب  16این است كه امام صادق فرمود:
1
.
مطلب دیگری كه باز از خصائص حرم است این است كه
كه این باب هفده از ابواب مقدمات طواف است
كسی كه خانه میسازد شایسته نیست كه خانه خود را در مكه بلندتر از
كعبه قرار بدهد .قهرا باید خیلی فاصله بگیرند چون اصوال كعبه ارتفاعش
هم مشخص است و در گودی هم قرار دارد هر كه هر جا خانه بسازد
باألخره فوق كعبه قرار میگیرد مگر اینكه ارتفاعش به اندازه كعبه باشد،
ولی باز باید فاصله بگیرد .زیرا ساختن خانهای كه كعبه را مستور كند
مكروه است .برای زائران مهمترین مسئله همان حرمت ورود مشركان به
2
سرزمین مكه است.

 .1وسائلالشیعه ج 13ص23و الکافی ،ج  ،4ص .230
 . 2تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .165
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پرسشها

به چه دلیل میتوان برای
 .1بنابر دیدگاه امام صادق و امام كاظم
توسعه حرم خانههای اطراف كعبه را خراب كرد و این عمل غصب
محسوب نمیشود؟
﴾و﴿
 .2با توجه به آیات ﴿
﴾ دلیل ذكر بلد دریک آیه بدون الف و الم و در آیه بعدی با الف الم
چیست؟
 .3معنای معنوی و باطنی «من دخل امنا» چیست؟
 .4ام القری بودن مكه به چه معناست؟
﴾ و طبق روایاتی كه در وسائل و
 .5با توجه به آیهی ﴿
نورالثقلین آمده ،منظور از آیات بینه چیست؟
 .6با توجه به روایت
» كدامیک از این پنج مسئله نسبت به دیگران
افضلاند؟ توضیح دهید.
 .7حكم لقطه حرم با غیر حرم چه فرقی دارد؟
 .8حكم اجاره خانه های حرم چیست؟

گفتار یازدهم:
آیات  1ات  5از سوره توهب
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ترجمه( ﴿ :اين ،اعالم) بيزارى از سوى خدا و پيامبر او ،به كساانى از

مشركان است كه با آنها عهد بستهايد! *با اين حال ،چهار ماه (مهلات
داريد كه آزادانه) در زمين سير كنيد (و هر جاا ماىخواهياد بروياد ،و
بينديشيد)! و بدانيد شما نمىتوانيد خدا را ناتوان سازيد( ،و از قدرت او
فرار كنيد! و بدانيد) خداوند خواركننده كافران است! *و اين ،اعالماى
 .1توبه1 ،ـ.5
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است از ناحيه خدا و پيامبرش به (عموم) مردم در روز حا اكبار وروز
عيد قربان] كه :خداوند و پيامبرش از مشركان بيزارند! با اين حال ،اگر
توبه كنيد ،براى شما بهتر است! و اگار سارپي ى نمايياد ،بدانياد شاما
نمى توانيد خدا را ناتوان سازيد (و از قلمارو قادرتش خاارو شاويد)! و
كافران را به مجازات دردناك بشارت ده! *مگر كساانى از مشاركان
كه با آنها عهد بستيد ،و چيزى از آن را در حقّ شما فروگذار نكردند ،و
احدى را بر ضدّ شما تقويت ننمودند پيمان آنهاا را تاا پاياان مدّتشاان
محترم بشمريد زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست دارد! * (امّا) وقتى
ماههاى حرام پايان گرفت ،مشركان را هر جا يافتيد به قتل برساانيد و
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،
آنها را رها سازيد زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است! ﴾

﴾ مشركیناند ،زیرا فرمود﴿ :
مخاطب ﴿
1
﴾ كه خطاب به مشركان است.

سورهی توبه ،فخری برای امیرالمؤمنین

در بحثهای روایی سورهی مباركه توبه ،فخری برای امیرالمؤمنین
مطرح است كه وجود مبارک آن حضرت در موارد خاص به همان جریان
ابالغ سوره برائت احتجا كردند ،در یومالشوری برای استحقاقشان برای
خالفت و برای اثبات افضلیتشان به همین جریان ابالغ سوره برائت
احتجا كردند و فرمودند:
شما را به خدا سوگند آیا در بین شما كسی هست كه وقتی سوره برائت
فرموده باشد كه
یا این بخش از برائت نازل شد وجود مبارک پیغمبر

 . 1تفسیر تسنی  ،ج  ،33ص .229-228
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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
ابالغ كند غیر از من؟ آیا در بین شما كسی هست كه حضرت درباره او هم
چیزی گفته باشد غیر از من؟ گفتند هیچ كدام از ما این سمت را نداشتیم.
بنابراین این یک فخری برای وجود مبارک حضرت امیر بود .ابالغ این
برائت و پایان بخشیدن به آن تعهدها یک امر سیاسی خاص بین دولت
مركزی اسالم و رهبران شرک بود .یک كار عادییا شخصی هم نبود .باید
پیام خدا و رسولش را برساند.
وجود مبارک حضرت امیر بدون كمترین هراسی مكرر این بخش از
سورهی مباركهی توبه را چه در عرفه ،چه در مزدلفه ،چه در منا چه
عندالجمار رمی جمره و چه در ایام تشریق خواندند؛ طوری كه به گوش
همه رسید .چون باید اذان باشد .اذان را از آن جهت اذان میگویند كه به
گوش افراد میرسد .اگر به گوش نرسد دیگر اذان نیست .اعالن این برائت
كار آسانی هم نبود ،وجود مبارک حضرت امیر فرمود :هر گروهی را كه
من این مراسم را ابالغ میكردم چه مرد چه زن همه مرا تهدید میكردند.
بنابراین باید كسی باشد كه محافظهكار نباشد و تهدیدها بر او اثر نگذارد.
وجود مبارک حضرت امیر این را به عنوان افتخار خاص برای خودشان
1
ثبت كرده بودند و در جریان یومالشوری به آن احتجا كردند.

چند حكم فقهی از سوره توبه

﴾ چند حكم فقهی را به همراه دارد :یكی به
این ﴿
خود مسلمین میفهماند كه «تبرئوا» وقتی ذات اقدس الهی و پیغمبر 9از
مشركان متبری هستند ،شما هم باید تبری كنید.
 . 1همان ،ج  ،33ص .224 -222
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حكم فقهی دیگر هم نسبت به مشركان آن است كه پیمان نقض شد،
آن پیمان ،عدم تعرض و ترک مخاصمه و مانند آن بود ،دیگر ما عهد و
تعهدی با شما نداریم.
یک تهدید و وعید و هشدار ضمنی هم به دولت شرک است .این در
قبال آن مطلبی است كه در آیه  89و  90سورهی مباركهی نساء
آمده﴿:
﴾ در بعضی از آیات دیگر ،برهانش را هم ذكر
﴾ آنگاه در آیه  90سوره نساء میفرماید﴿ :
میكند﴿:
﴾ میثاق آنها كه از كشور شما فرار
كردند به شما ستم كردند ،ولی به كشوری پناهنده سیاسی یا اجتماعی
شدند كه شما با آنها رابطه دارید پناهندگان را آزار و تسلیم نكنید .اگر به
كشوری كه شما نسبت به آنها تعهد سالمت دارید ،پناهنده شدند دیگر آنها
را آزار نكنید و كسانی كه در امان دولت دیگری هستند كه شما با آنها
متعهد هستید ،میتوانند در امان شما باشند﴿ :
﴾ 1تا به اینجا میرسد كه میفرماید﴿ :
﴾ 2اگر آنها كاری به شما نداشتند و پیشنهاد زندگی مسالمتآمیز دادند،
دیگر خدای سبحان برای شما سبیل و راهی قرار نداد و شما هیچ راهی بر
آنها ندارید .بعد از جریان فتح مكه در امنیت بودند كه حضرت فرمود:
» 3خانه ابوسفیان هم فتح شد ،وجود مبارک
«

. 1نساء.90 ،
. 2نساء.90،
. 3کافی ،ج  ،3ص .513
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دو نفر را به عنوان مأمور رسمی نظام اسالمی در مكه نصب
پیغمبر
كرد :یكی را مسئول مسائل اجتماعی و سیاسی و یكی را هم مسئول امور
آموزش و فرهنگی كرد كه هر دوی اینها هم جوان بودند .ابن هشام نقل
میكند كه یكی از این دو نفر كه نماینده رسمی و منصوب رسمی از طرف
بودند در جمعی اعالن كرده بود كه پیغمبر برای من روزی یک
پیغمبر
درهم ،حقوق معین كرده و آن كسی كه به این حقوق حالل نسازد همیشه
گرسنه باد!
از سال هشتم به بعد (چون سال هشتم مكه فتح شد) این بخش سوره
نازل شد كه دیگر شما بخواهید با داشتن آن امان ،با دیدن همه این كرامت
ها ،باز عامل نفوذی برای بیگانگان باشد اینچنین نمیشود میخواهید
شركتان را حفظ كنید نه میتوانید در مسجدالحرام بیایید نه طواف كنید ،نه
نزدیک مسجدالحرام بروید و اگر كسی خواست طواف كند نمیتواند عاریا
طواف كند .وجود مبارک حضرت امیر 7اینها را مكرر ابالغ میكرد كه
» 1هیچ كسی نمیتواند عاریا در اطراف كعبه بگردد .رسم
«
جاهلی هم این بود كه اگر در لباسی طواف میكردند آن لباس را باید
صدقه میدادند یا فكر میكردند لباسی كه ما با آن معصیت كردیم با آن
2
لباس شایسته نیست طواف كنیم.

ماههای حرام و ماههای حج

در روایات این اَشهُر حُرُم و اَشهُر حج و اَشهُر سیاحت از هم تفكیک
شده است؛ ماههای حج ،همان ماه پر بركت شوال ،ذیقعده و ذیحجه
است .در روز مبارک عید فطر برای رویت هالل تالش میشود چون
 .1وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .401
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،33ص .191 -188
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چندین اثر فقهی بر همین اول شوال بودن بار است؛ یكی حرمت روزه
گرفتن ،چون اگر عید فطر باشد روزه گرفتن حرام است و اگر پایان ماه
مبارک رمضان باشد واجب است .یكی هم صحت عقد احرام حج ،اگر فردا
پایان ماه مبارک رمضان باشد ،نمیشود احرام حج بست و اگر اول شوال
1
باشد میشود احرام بست .این از بركات همین روز عید فطر است.
ماههای سیاحه از دهم ذی حجه شروع میشود تا دهم ربیع اول.
ماههای سیاحه كه در روایات آمده است همان ﴿
﴾ 2است.
وجود مبارک حضرت امیر در آن مقاصد و مراسم كه این بخش را
میخواندند ،توضیح میدادند ،اینكه فرمودند چهار ماه مهلت دارید ،امروز
كه دهم ذی حجه است من در سرزمین منا به شما ابالغ میكنم رابطه
شما با دولت اسالمی قطع است .چهار ماه مهلت دارید از دهم ذی حجه تا
دهم ربیع االول این این چهار ماه را در كمال آرامش و امنیت میتوانید در
زمین حركت كنید كسی متعرض شما نمیشود و بعد از آن دیگر امنیتی
برای شما نیست.
سرّش هم در همان آیات بعدی اشاره شد كه شما چند بار نقض عهد
كردید .مسلمانها كه نمایندگان رسمی پیغمبر بودند آمدند پیام پیغمبر را
ابالغ كنند آیات را برای شما بخوانند برای چه اینها را سر بریدید و كشتید
با اینكه تعهد عدم تعرض بستید﴿ :
﴾ 3پس اشهر السیاحه ،اشهر الحرم و اشهر الحج داریم كه منطقههای
4
اینها تفكیک شده است.
 .1همان ،ص .229-228
. 2توبه.2 ،
 .3توبه.7 ،
 .4تفسیر تسنی  ،ج ،33ص .229
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وجوه اعالن برائت

این اعالن برائت برای آن وجوه یاد شده است كه به برخی از آنها اشاره
شد .یک وجهش این است كه این یک تعهد دو جانبه بود ،منتها حق فسخ
با آنها تعهد كرده و
با دولت مركزی اسالم است .وجود مبارک پیغمبر
چون زمام كار پیغمبر به وحی الهی است و معلوم نبود كه وحی الهی چه
به آنها فرموده بود كه اگر وحی نازل شود
وقت نازل میشود ،پیغمبر
من حق فسخ دارم .این نظیر معامالت و تعهداتی است كه برای یكی از دو
1
طرف حق فسخ قرار دارد.
وجه دوم آن است كه ذات اقدس الهی در سورهی مباركهی انفال به
﴾ 2اگر
فرمود﴿ :
پیغمبر
شما آثار مكر سیاسی را دیدید و مشاهد كردید كه آنها از این فرصت
میخواهند سوء استفاده كنند پیشاپیش بگو ما تعهدی نداریم كه بعد نقض
عهد نشود.
وجه سوم آن است كه نه تنها آثار نقض عهد روی شم سیاسی نیست،
نقض عملی آنهاست نقض عملی آنها همان است كه در سورهی مباركهی
﴾ .بنابراین اینها مصحح نقض
توبه آمده است﴿ :
عهد است.
وجه دیگر اینكه عهد یک عدهای به پایان رسیده ،آنها كه عهدشان به
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﴿ :
 . 1همان ،ص .216
 . 2انفال.58 ،
 .3توبه.187 ،
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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 ﴿
مصلحت شما چیست كاری هم از شما ساخته نیست ﴿
﴾ و مانند آن و این هم در یوم الحج االكبر باید به اذن مردم به
1
گوش مردم برسد.

اقسام حج

مسئله دیگر این است كه حج دو قسم است 2:حج كبیر و حج صغیر.
عمره ،حج اصغر است؛ حج عمره ریشه روایی و فقهی دارد .حج عمره
یعنی حج غیراكبر ،حج اكبر همین حج معروف است.
وجه دیگر ،آن است كه برای اینكه مشرک و موحّد همه در آن سال در
حج شركت كردند از آن به بعد اعالم رسمی حكومت اسالمی كسی حق
نداشت مشرک باشد و حج انجام بدهد؛ چون این حج سنت ابراهیمی بود
مشركین هم انجام میدادند و از آن سال به بعد دیگر مشرک حق حج
كردن نداشت.
وجه دیگر آن است كه چون حاجیها در سرزمین عرفات و منا همه
كنار هم جمعاند حج اكبر آن است عرفات این است منا این است در
نصوص عرفه آمده است كه «الحج عرفة» این «الحج عرفة» یعنی
مهمترین عضو حج و مهمترین عنصر حج ،عرفه است .آن روز دعا و
نیایش و ضجه و زاری حاجیان مشهود است و همه هم آنجا جمع هستند.
پس به این مناسبتها كلمه حج به اكبر موصوف شد كه همگان در آنجا
3
حضور و ظهور دارند.
 .1تفسیر تسنی  ،ج  ،33ص.216 -215
 .2همان ،ص .234
 .3همان ،ص .239-238
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پرسشها

 .1از كدام سورهی قرآن به عنوان فخر امیرالمؤمنین یاد شده است؟
 ،چرا میبایست آیات سوره برائت
 .2با توجه به سخن رسول اهلل
را امیرالمؤمنین اعالم نماید؟
﴾ چه حكم فقهی بر مسلمین
 .3با توجه به آیه ﴿
مترتب می گردد؟
 .4اشهر سیاحه كدامند؟
 .5منظور از حج اكبر و حج اصغر چیست؟

گفتار دوازد هم:

ح
آهی  25از سوره ج

ِ
صبُّو ََّ ََن َسيِت ِ
﴿إَِّ ْبمي َ َك َ ِهوْ َويَ ِ
ِ
َج َع ْلنَا ِ بِلن ِ
ف فِ ِتر َوْبْيَ ِاد َوَب
ان َس َوْءا ْبْ َعاك ِ
1
ِب ََن َم ٍ
ْا َبِت ﴾.
ْ

ِ
ْْلََهِْ ْب ِمي
َّْلل َوْبْ َ ْس ِج ِب ْ
ِ
ٍ
ِِ
يِِهْد فتر ِبِِ ْْلَاد لِظِْل ٍ َِّمقْرِ

ترجمه﴿ :كسانى كه كافر شدند ،و مؤمنان را از راه خدا بازداشتند،

و (هم نين) از مسجد الحرام ،كه آن را براى همه مردم ،برابر قرار
داديم ،چه كسانى كه در آنجا زندگى مىكنند يا از نقاط دور وارد
مىشوند (مستحقّ عذابى دردناكند) و هر كس بخواهد در اين سرزمين
از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند ،ما از عذابى دردناك به
او مىچشانيم﴾

برخی نكات ادبی

﴾ است كه فعل
﴿ ﴾ فعل ماضی است معطوفعلیه ﴿
مضارع است؛ مشابه آن در سوره مباركه «رعد» گذشت كه فعل مضارع بر
﴾.2
ماضی عطف شد﴿ :
یكی از آن نكات این است كه صدّ عن سبیل اهلل كه به صورت فعل
مضارع بیان شده ،مفید استمرار است .گرچه فعلِ مضارع مفید استمرار
نسبت به حال و آینده است و گذشته را شامل نمیشود ،ولی به قرینه اینكه

 .1حج.25 ،
. 2رعد.28 ،
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﴾ كشف از استمرار در صدّ عن
معطوفعلیه فعل ماضی است ،این ﴿
سبیل اهلل میكند ،یعنی بازداشتن از راه خدا؛ هم «
» یعنی هم
» هم «
منصرفاند هم صارِف.
چون سیرهی سیئه اینها بر صدّ از سبیل خداست ،از دیر زمان این را
داشتند ،لذا چنین مضارعی بر آن ماضی عطف میشود؛ فرمود﴿ :
﴾ كه اصال مانع «كان» تامّهاند ،یعنی
نمیگذارند اسالم محقّق بشود و چون مهمترین مظهر اسالم كعبه است و
اقامه فریضه حجّ و عمره و مانند آن است ،اینها از مسجدالحرام مردم را
منصرف میكنند ،پس نه میگذارند كسی اسالم بیاورد و نه میگذارند
1
كسانی كه مسلمان شدند وظیفهشان را درباره مسجدالحرام انجام بدهند.

مسجدالحرام مطاف و محل امن همه انسانها

» است؛ همان طوری كه

مسجدالحرام نظیر قرآن كریم «
دربارهی قرآن آمده است كه ﴿
﴾؛ برای قبله مردم،
﴾ دربارهی كعبه هم آمده است كه ﴿
مَطاف مردم ،مَزار مردم قرار دادیم و همهی مردم در آن مساویاند.
﴾
این ﴿ ﴾ اگر مفعول ثانی « » باشد ،دیگر ﴿
خبرش محذوف است به قرینه ﴿ ﴾ یعنی «العاكف والباد فیه سواء».
﴾ است نه متعلّق به عاكِف؛ نه
این ﴿ ﴾ متعلّق به ﴿
عاكف در آن باشند كه مقیمِ در آن باشند تا گفته بشود اینها كه مقیم
﴾ نیستند عاكف و بادی مثل اینكه میگویند «غابر و
﴿
 . 1تفسیر تسنی  ،ج  ،21ص .347
. 2بقره.185 ،
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قادم»« ،سالِف و آنف» ،شهری و روستایی ،نزدیک و دور در این باره
مساویاند .این دعای نورانی سیّدالشهداء(سالم اهلل علیه) دارد كه «
» 1یعنی گذشته و آینده؛ در تعبیرات دیگر هست «غابِر و قادم» كه
«غابر» یعنی گذشته و «قادم» یعنی آن كه قدم به میدان میگذارد و بعد
میآید یا «طارِف و تَلید» یعنی كُهنه و نو یعنی جدید و قدیم؛ این تعبیر هم
در بین عربها و هم در بین فارسها هست.
اگر گفته شد عاكف و بادی مساویاند ،یعنی عاكف در مسجدالحرام
یعنی كسی كه در مسجدالحرام مرتّبا عُكوف ندارد ،تا عدّهای پاسخ بدهند
كه یک عدّه معتكف بودند.
﴿فِیهِ﴾ به مسجدالحرام برمیگردد یعنی به سواء است در مسجدالحرام،
چه شهری و روستایی ،حاضر و مسافر .اگر گفتند در حرم ،حاضر و مسافر
مساویاند معنایش روشن است؛ یعنی حاضرِ در این شهر و مسافر این شهر،
﴾ كه
نسبت به حرم حقّ ورود جهت زیارت دارند .پس ﴿
2
این ﴿ ﴾ میشود مفعول دوم برای جعل« ،العاكف و البادِ فیه سواءٌ».
بيان احتماالتي در خبر جمله ﴿

﴾

﴾ یک احتمال این بود كه خود جمله ﴿
در ﴿
﴾ خبر است .احتمال دیگر را جناب فخر رازی ذكر كردند:3
﴾ و خبر همه
﴾ عطف است بر ﴿
یكی اینكه ﴿
﴾ یک﴿ ،
﴾ است؛ ﴿
اینها جمله ﴿
﴾ سه ،خبر همه اینها جملهی
﴾ دو﴿ ،
﴾ است.
﴿
. 1اقبال االعمال ،ابن طاووس ،ج  ،1ص .341
. 2جوادی آملی ،عبداهلل ،سرچشمه اندیشه1385،ش ،نشر اسراء ،ق  ،پنج  ،ج  ،2ص.285
 .3مفاتی الایب ،رازی ،فخر الدین ،ج  ،23ص .216
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احتمال دیگری كه ایشان بیان كردند و همچنین در كتابهای قبل از
﴾ محذوف است به
تفسیر فخر رازی آمده ،این است كه خبر ﴿
» این خبر
قرینهی ﴿ ﴾؛ «
﴾ كه مذكور
چرا محذوف است؟ برای اینكه خبر ﴿
است شاهدِ آن محذوف است.
به هر تقدیر به هر یک از این سه احتمال ،معنا روشن است كه كافران
1
و صادّان عن سبیل اهلل و مریدانِ به الحاد ،گرفتار عذابِ الیماند.
بررسي اثبات حكم عذاب بر اراده الحاد و ظلم

در برخی تفاسیر اهل سنّت آمده است كه اگر كسی ارادهی الحاد و ظلم
داشته باشد ،خداوند او را معذّب میكند .اثبات این معنا دشوار است؛ زیرا
مطلقات فراوانی وجود دارد كه صِرف همّت به گناه و قصد گناه ،معصیت
نیست؛ مگر اینكه در خار محقَّق شود.
در خصوص مسجدالحرام ،حرم الهی و مانند آن ممكن است
خصیصهای داشته باشند ،یعنی اگر آنها عموم دارند این مخصِّص باشد ،اگر
اطالق دارند این مقیِّد باشد ،ولی از خود این آیه بخواهیم اطالق در بیاوریم
و با اینكه دارد ﴿فِیهِ﴾ ،و این ﴿فِیهِ﴾ را القای خصوصیت كنیم ،آسان
2
نیست.
﴾ هر دو حال است؛ به تعبیر برخی یعنی حالِ مترادف
﴿
است؛ یعنی كسی كه قصد كرده دربارهی مسجدالحرام گناهی را انجام
بدهد ،در حالی كه ملحدا ظالما است (كه اینها بشوند حال) یا قول دیگر
این است كه ظلم ،بدلِ الحاد باشد كه این الحاد یک نحو ظلمی است ،ظلمِ
 . 1ص بای حج ،ص .131
 .2همان ،ص .83
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خاصّی است .فرمود :اگر این كار را دربارهی مسجدالحرام بكند﴿ :
1
﴾.

ممانعت كفار در برابر امور عبادی مؤمنان

از مكّه به مدینه مهاجرت كردند و
وقتی وجود مبارک پیغمبر
نظامی تشكیل دادند ،مسلمانها به احكام حج آشنا شدند و خواستند به
مكّه بروند ،همان مشركان حجاز مانع اینها بودند ،چون فریضهی حج در
مدینه نازل شده است نه در مكه .وقتی كه میخواستند بروند آنها جلویشان
را میگرفتند نمیگذاشتند كه حاجیان و معتمران به مكّه بروند .آیه نازل
شد كه كفّار و كسانی كه راهبندی ایجاد میكنند؛ «
»
» هم «
﴾« ،
جلوی دیگران را میگیرند؛ ﴿
»؛ نمیگذارند مردم بروند و قبلهشان را از نزدیک زیارت كنند و دور
قبله طواف بكنند و مانند آن (نمیگذارند وظیفهی حجّ عمره را انجام
بدهند) اینها كه كافرند «و صادّوا» صارِف عن سبیل اهللاند «و صادّوا»
صارِف از مسجد حراماند ،كسانی هستند كه به عذاب الیم گرفتار میشوند.
3
﴾.
مسجدالحرام را مشخص فرمود كه﴿ :2

ارتباط حیات و ممات انسان با كعبه

﴾ ،4برای همه
اینكه فرمود﴿ :
است؛ زیرا قبله و مطاف همه مردم است و اصال زندگی و مرگ همه با
 .1تفسیر تسنی  ،ج  ،6ص .569
 . 2ص بای حج ،ص .166
. 3حج.25 ،
. 4آل عمران.96 ،
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كعبه روبهروست؛ یعنی شبانهروز با كعبه زندگی میكنیم؛ نمازهای ما كه
باید به طرف كعبه باشد ،كارهایی كه قبیح است و اهانت است حتما باید رو
به كعبه و پشت به آن نباشد ،در نشستنهای عادی ما هم كه «
» ،1قربانی هم باید به طرف كعبه باشد .ممكن نیست
كسی در یک روز چند بار با كعبه ارتباط نداشته باشد؛ یا واجب است یا
مستحب است یا حرام.
» 2همین است .با ارتباط
اینكه در روایات گفته میشود« :
با كعبه هم داریم میمیریم؛ همین كه حال احتضار شد ارتباط ما باید با
كعبه باشد كه چطور باید ما را رو به قبله بگذارند ،بعد از اینكه مردیم بین
مرگ و غسل دادن چطور باید رو به كعبه باشیم ،بعد از غسل و تَحنیط و
تَكفین و قبل از دفن چگونه باید رو به كعبه باشیم ،هنگام نماز بر جنازه ما
چگونه باید به طرف كعبه باشیم ،بعد وقتی كه بخواهند دفن كنند چگونه با
كعبه ارتباط داشته باشیم ،مشخص است .زندگی و مرگ ما با بیت اهلل
3
است.
فرمود ما این كعبه را برای همه مردم قرار دادیم و همهی طبقات
4
﴾؛
دعوت شدند و این مسجد برای همه علیالسواء است﴿ :
كسی كه اهل و مقیم مكّه است یا كسی كه بادی است و از راه «بَدْو»
میآید« .بَدْو» غیر از ابتداست؛ كسانی كه از بدو میآیند از بادی یعنی از

. 1وسائل الشیعه ،ج  ،12ص .109
.5بحار االنوار ،ج  ،6ص .175
 . 3تفسیر تسنی  ،ج  ،6ص .562
 .4حج.25 ،
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روستاها و منطقههای دور میآیند همه یكساناند﴿ :
1
﴾.

بررسی حكم بیع زمینهای مكه

جناب ابوحنیفه فتوایی میدهد كه خرید و فروشِ دُورِ مكه یعنی خانهها
و دار و اجارهی دورِ مكّه یعنی هتلها حرام است؛ زیرا خدا فرمود عاكف و
بادی در آن مساویاند .اما شافعی قائل به حرمت نیست.
مرحوم شیخ طوسی در تفسير تبيان 2بعد از بیان این دو گروه ،یک
اشارهی اجمالی دارد كه این ضمیر به «مَسْجِدُ الْحَرَامِ» برمیگردد نه به
مكّه و حرم .بنابراین خرید و فروش خانههای مكه چرا حرام باشد؟ خرید و
فروش خانههای حرم چرا حرام باشد؟ اجارهی هتلها چرا جایز نباشد؟! خدا
كه نفرمود مكّه یا حرم برای همه یكسان است ،فرمود مسجدالحرام برای
همه یكسان است .حاال باید ببینیم روایات اهل بیت چگونه است كه
این دیگر به بحث فقه برمیگردد؛ از آیه نمیشود حرمت خرید و فروش
3
خانههای حرم [و حرمت] اجارهی هتلهای حرم را استفاده كرد.

عواقب ممانعت از امور عبادی خانه خدا

﴿
گروه﴿ ،

﴾ 4؛ هنوز خبر نیامده ،این یک
﴾؛ كسی بخواهد ملحدانه و ظالمانه در این

 . 1همان ،ج  ،7ص .391
 . 2التبیان فى تفسیر القرآن ،طوسى ،محمد بن حسـن ،دار احیـاء التـرال العربـى ،بیـروت،
تحقی :،با مقدمه شیخ آغابزرگ ت رانى و تحقی ،احمد قصیرعاملى ،ج  ،7ص .306
 .3تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .166
 .4حج.25 ،
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﴾1؛ چه آن گروه كه ﴿
﴾ به عذاب الیم مبتال

سرزمین قدم بردارد﴿ ،
﴾ چه این گروه كه ﴿
میشوند.
بعضی از تعبیراتی كه بیلطافت نیست ،آن است كه خدای سبحان بر
اساس اراده كسی را عِقاب نمیكند ،بر اساس اهتمام به گناه حساب
نمیكند .البته در بحث تجرّی مطرح میشود كه این خُبث سریره را به
همراه دارد؛ یعنی كسی رفته كه معصیت بكند ،ولی نشد ،این از عدالت
صغرا ساقط نمیشود ،لكن آن خُبث سریره سرِ جایش محفوظ است ،اهتمام
به حَسَنه ثواب را به همراه دارد؛ اما اهتمام به سیّئه مادامی كه به عمل
نرسد معصیت نیست.
ولی این آیه كریمه اگر این استنباطی كه این شخص دربارهی خصوص
مكه كرد درست باشد میتواند مقیِّد اطالقات قبلی یا مخصِّص عمومات
قبلی باشد كه دربارهی خصوص مكه این طور است كه اگر كسی ارادهی
ظلم بكند ولو دستش به ظلم نرسد ،از عذاب الهی نجات پیدا نمیكند و
﴾ خصوص اراده هم
گرفتار عذاب الهی میشود؛ یعنی اگر منظور از ﴿
باشد ،ولو به عمل نرسد ،این میتواند مقیّد آن اطالقات یا مخصّص آن
عمومات باشد 2.در خصوص مكه ،فرمود﴿ :
﴾.

ممانعت مشركان از انجام امور دینی مسلمانان مكه

﴾؛ مشركان مكّه كارهای
فرمود﴿ :
نظامی و جنگها و خونریزیهایی داشتند كه در آیات جداگانه مطرح شد.

 .1حج.25 ،
. 2ص بای حج ،ص .90

167

یک سلسله مسائل تبلیغی ،اجتماعی و سیاسی هم داشتند .فرمود اینها كه
از نظر اعتقاد ،كفر ورزیدند و ایمان نیاوردند و كارشكنیهای همهجانبه
﴾ یعنی با تبلیغات سوء نمیگذارند كسی
دارند هم ﴿
ایمان بیاورد و هم نمیگذارند آنها كه ایمان آوردند وظایف دینیشان را
دربارهی حج و عمره انجام بدهند («لیس» تامّه «لیس» ناقصه« ،كان»
تامّه «كان» ناقصه ،خطرات اینهاست) نمیگذارند كه یک عدّه ایمان
بیاورند (یک) ،نمیگذارند آنهایی كه ایمان آوردند به وظایفشان از نظر
احترام كعبه و حج و زیارت عمره وظیفهشان را انجام بدهند (دو).
﴾ كه فعل مضارع
﴾ كه برای خودشان است ﴿
﴿
است و داللت بر استمرار دارد ،اینها دو كار زشت انجام میدهند :یكی
﴾ یعنی نمیگذارند عدّهای مسلمان بشوند و
اینكه ﴿
دوم اینكه «یصدّون عن المسجد الحرام» یعنی نمیگذارند آنهایی كه
اسالم آوردند ،وظیفهشان را انجام بدهند.
اینجا عطف فعل مضارع بر فعل ماضی بود؛ نظیر آیه  28سورهی
﴾ كه یک فعل مضارع بر
مباركه رعد﴿ :
ماضی عطف شده است .در بخش اثبات و در آیه محلّ بحث در بخش
﴾ كه فعل ماضی است
منفی و زشتی و كفر و الحاد است؛ ﴿
﴾ كه راجع به اصل ایمان
﴾ كه فعل مضارع است﴿ .
﴿
﴾ راجع به اینكه مؤمنان وظیفهشان را نسبت به
است ﴿
1
مسجدالحرام انجام بدهند.
برابر بودن ساكنان و واردین در مسجدالحرام
مسجدالحرام چه خصیصهای دارد؟ فرمود﴿ :
برای همهی مردم این را قبله ،مَطاف و مُستَجار قرار دادیم﴿ :

 . 1تفسیر تسنی  ،ج  ،6ص .562
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﴾؛ حاضر و بادی ،داخل و خار  ،حاضر و مسافر
دربارهی این مسجدالحرام علیالسواء هستند؛ هیچ كسی حقّ تقدّم ندارد و
هیچ كسی حق ندارد دیگری را منع كند.
«عاكِف» یعنی مقیم؛ یعنی كسی كه در همان سرزمین زندگی میكند؛
«بادی» یعنی كسی كه از خار میآید كه این از بَدْوْ است نه از «بدأ» و نه
از «بُدُوّ»؛ «بُدُوّ» یعنی ظهور« ،بَدأ» كه مهموز است و اصال از این باب
نیست یعنی از باب ناقص واوی نیست به معنی ابتداست و «بَدْو» به معنای
بیابان و بادیه است.
﴾ یعنی چه كسانی كه در مكّه مقیماند و اهل
﴿
آن سرزمیناند و چه كسانی كه از خار وارد این سرزمین میشوند ،اینجا
با هم مساویاند و كسی حق ندارد مانع دیگری بشود .این خصوصیّت مكه
1
و خصوصیّت حرم است ،تا اینجا محذوری نیست.

برخی از خصائص حرم بودن مكه
﴿

﴾2؛ اینجا خصیصهای دارد؛ همان طوری كه ماههای حرام از
نظر زمان خصیصهای دارد كه سایر اَزمنه فاقد آن خصیصه است ،حرمِ
الهی ،سرزمین مكّه در جوار مسجدالحرام ،خصیصهای دارد كه سایر زمین
ها فاقد آن خصیصهاند كه حاال بخشی از آن خصیصه ذكر میشود.
اول :تبيين محدوده مسجدالحرام

برخی مثل ابوحنیفه و پیروانشان فتوا دادند كه خرید و فروش زمینِ
مكّه یا اجاره دادن آن جایز نیست؛ برای اینكه خدای سبحان فرمود :عاكِف
 .1همان ،ص .538-536
 .2حج.25 ،
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و بادی در آن یكساناند؛ اما ظاهر آیه در خصوص مسجدالحرام است نه
دربارهی مكّه یا منطقهی حرم؛ فرمود﴿ :
﴾ نه مكّه نه حرم.
﴾ ،منظور
برخی خواستند بگویند كه به قرینهی ﴿
از مسجدالحرام ،كلّ مكّه و حرم است؛ نظیر ﴿
 .﴾1آنجا كه اِسرای حضرت از مسجدالحرام شروع نشد،
در خانهی اُمّ هانی بود باألخره در محدودهی مكّه بود .در اینجا به قرینهی
﴾ گفتند كه منظور از مسجد الحرام ،حرم است .لذا
﴿
اگر قرینهای اقامه شد كه منظور از مسجدالحرام حرم است ،آن وقت آن
2
قول میتواند فیالجمله درست باشد نه بالجمله.
دوم :دستورات اساسي جهت اقامه حج

به اقامهی نماز موفق بودند؛ اما به اقامهی حج موفق نبودند.
ائمه
هیچ كس به اقامهی حج موفق نشد ،مگر وجود مبارک حضرت امیر در
صدر اسالم و در عصر ما وجود مبارک امام(رضوان اهلل تعالی علیه) كه حج را
اقامه كرد.در نامهی رسمی كه وجود مبارک حضرت امیر برای قثم بن
عبّاس 3كه والی رسمی حضرت در مكه بود مرقوم فرمودند «أمّا بعد فأقِم
 ﴾4واجْلِس لهم الْعَصْرَیْن فأفتِ المُستفتی و
للناس الحجّ ﴿
عَلِّم الجاهلَ و ذاكِرِ العالِمَ».

. 1اسراء.1 ،
 . 2تفسیر تسنی  ،ج  ،6ص .562
 . 3همان  ،ج  ،4ص .219
. 4ابراهی .5 ،
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وظیفهی بِعثه را مشخص كرد .بعثه یک مناسک خاص غیر از مناسكی
كه سایر روحانیون كاروان باید بلد باشند ،دارد .مثل اینكه امیرالحا چه
موقع باید سخنرانی كند ،كجا باید سخنرانی كند ،چطور باید سخنرانی كند؛
اینها در مسئلهی اقامهی حج مطرح است نه حاجیان و زائران را به مكّه
بردن.
﴾ واجْلِس لهم
فرمود« :فأقِم للناس الحجّ للناس ﴿
الْعَصْرَیْن»؛ در مكّه از آن جهت كه منطقهی گرمسیر است ،در وسط روز
تشكیل جلسه دادن و سخنرانی كردن دشوار است .لذا حضرت فرمود طرف
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
استفتاست جواب بده ،اگر با دانشمندان روبهرو شدی با آنها مذاكرهی علمی
1
كن .كه اینها دستورات اقامهی حج است.
سوم :بررسي حكم اجاره يا ممانعت از حضور در مسجدالحرام

» به مردم مكّه بگو از

بعد فرمود« :
كسی اجاره نگیرند.
این باید در فقه بحث بشود كه اوال این حكمِ فقهی است یا حكم
حكومتی؟ ثانیا آیا اُجرتاألرض حرام است یا اُجرتاألرض و البِناء حرام
است؟ اگر كسی بخواهد اُجرت زمین و هتل هر دو را بگیرد طبق این
میشود حرام؛ اما اگر بخواهد حقّ األعیان بگیرد نه حقّ األرض جایز است؛
اُجرت زمین را نباید بگیرد .چون اینجا زمین گرانتر است ،اجرت هتل
گرانتر باشد ،جایز نیست ،مگر اینكه آن هتل بهتر و مرغوبتر از جای
دیگر ساخته شده باشد .این را باید فقه معیّن كند.
 . 1بحار األنـوار ،مجلسـى ،محمـد بـاقر ،محقـ ، ،مصـح  :جمعـى از محققـان ،دار ححیـاء
الترال العربی ،بیروت 1403 ،ق ،دوم ،ج  ،101ص .268
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در روایات هم هست كه حقّ گرفتن اُجرت و مُزد نیست؛ شافعی به این
فتوا نداده ،ولی ابوحنیفه به این فتوا داده است ،روایات ما هم دو دسته
هستند .در بیان نورانی حضرت امیر هم دارد كه به عامِل رسمیاش دستور
داد كه به مردم مكّه بگو چیزی از اینها نگیرند؛ آیا این مخصوص حج است
یا عمره را هم شامل میشود؟ آیا عمرهی تمتّع معیار است یا كلّ سال؟ فقه
باید به اینها جواب بدهد.
به حسب ظاهر از آیه بیش از این برنمیآید كه ضمیر به ﴿الْمَسْجِدُ
الْحَرام﴾ برمیگردد نه به حرم ،و سرزمین مكّه ،یعنی كسی حق ندارد
جلوی مردم را بگیرد كه بیایند كنار مطاف و قبلهشان نماز بخوانند ،زیارت
بكنند؛ و كسی حق ندارد از مردم اُجرت بگیرد .و ورود افراد را منع كند اما
حق دارد از افرادی كه آمدند اجاره بگیرد.
از این آیه بیش از حرمتِ منع استفاده نمیشود (نه حرمتِ اجاره نه
حرمتِ بیع)؛ كسی حق ندارد مُعتمران و حاجیان را ممنوعالورود كند ،باید
بیایند .حاال رایگان بیایند؟ ممكن است چیزی بر انسان واجب باشد اما
اُجرت گرفتن حرام نباشد ،شئون نظامیه همین طور است .شئون نظامیه ،آن
شغلهایی است كه نظام به آنها نیازمند است چه طبابت باشد چه معماری،
چه بنّایی ،چه نجّاری ،چه صنعتگری باشد ،اینها شئون نظامیه است .اگر
كسی غیر ازیک نفر ،در یک رشته خاص قیام نكرد ،آن كار بر او واجب
عینی میشود ولی اگر چند نفر كار را بلد بودند واجب كفایی میشود .و با
اینكه واجب كفایی است اما گرفتن اجرت جایز است؛ این طور نیست كه
1
اگر چیزی واجب شد ،اُجرت گرفتن ممنوع باشد.
چهارم :عواقب اراده ظلم و الحاد در مسجد الحرام

فرمود﴿ :
است » « ،در ﴿

﴾«

»
﴾2؛ « » در ﴿ ﴾ «
» است .اینها دو ،حالِ مترادف هستند یا

 . 1جوادی آملی ،ص بای حج 1388 ،ش ،ق  ،نشرمشعر ،ده  ،ص .96
 . 2حج.25 ،
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دومی بدل برای اوّلی است؛ اصوال هر گونه ظلمی در مسجدالحرام الحاد به
﴾
حساب میآید .این هم شاید تأیید كند كه منظور از این ﴿
﴾ برمیگردد .حاال
خصوص حرم است؛ چون این ضمیر به ﴿
در مسجدالحرام این كار را بكنند یا دربارهی آن؟ اینها دربارهی
مسجدالحرام الحاد میورزیدند و نمیگذاشتند كسی زیارت كند و حجّیا
عمرهاش را انجام بدهد.
اگر كسی ارادهی الحاد و ظلم بكند دچار عذابِ اَلیم خواهد شد ،زیرا كه
خدا فرمود :ما او را عذابِ الیم میچشانیم .این جمله در محلّ رفع است تا
﴾ خبر باشد؛ یعنی
برای «إنّ» در ﴿
 ،خبرش این جمله است﴿ :
1
﴾.
مشكل « » این است كه بر اساس صِرف اراده ،ذات اقدس الهی
عذاب بار كرده است و اراده گناه ،گناه نیست ،ولی اراده ثواب ،ثواب است؛
یعنی اگر كسی قصد كرده حَسَنهای را انجام دهد ،ولی وسیلهاش فراهم
نشده ،خدای سبحان به او پاداش عطا میكند؛ اما اگر قصد كرده سیّئهای را
انجام بدهد و وسیلهاش فراهم نشد ،خدا عفو میكند .البته مسئله تجرّی و
خُبث سریره كه مسئله كالمی است حكم خاصّ خودش را دارد ،ولی در
فقه ،حكم این است كه اگر كسی نیّت گناه كرد و ترک كرد و این ترک با
توبه همراه بود ،ثواب دارد و اگر با توبه همراه نبود ،چون وسیله فراهم نشد
2
و گناه نكرد ،عِقاب ندارد.
از وجود مبارک امام صادق سؤال كردند كه مثال گاهی باز شكاری
[یا مانند] در مكّه پیدا میشوند ،و كبوترهایی كه میخواهند از باالی كعبه
 . 1جوادی آملی ،ص بای حج ،ج  ،6ص .543
. 2تفسیر تسنی  ،ج  ،11ص .423

173

عبور بكنند را شكار میكنند ،ما چه كار بكنیم ،فرمود« :اُقتلوه»؛ با اینكه
1
كُشتن حیوان در حرم ممنوع است ،اما چون مزاحم كبوترهاست ،بكشید.
پرسشها

 .1با توجه به آیه ﴿
﴾ چگونه كلمه ﴿یصدّون﴾ افاده بر استمرار گذشته میكند؟
﴾ حكم فقهی بیع زمینهای
 .2با توجه به آیه ﴿
حرم و مكه چیست؟
 .3عواقب ممانعت از امور عبادی خانه خدا چیست؟
 .4با توجه به آیه ﴿
» است؟
»و«
﴾ چه فرقی بین «
﴾ منظور از
 .5با توجه به آیه ﴿
عاكف و بادی چیست؟
 .6چگونه میتوان ادعای ابوحنیفه و پیروانشان را درباره ممنوعیت
خرید و فروش زمینِ مكّه یا اجاره دادن آن رد كرد؟

 .1کافی ،کلینى ،محمد بن یعقوب ،محق ،،مصح  :دارالحدیث  ،قـ 1429 ،ق ،اول ،ج،8
ص .115

گفتار سیزدهم:
ح
آیات  26ات  27از سوره ج
﴿وإِ ْذْ لاوْ َْ ِِِللاه ِْمت ب َكا ََّ ْبْيت ِ
ِ ِ
ِ ِ
ث
َْ
َْ َ َ
َ َ
ََّ ْ تِ ْشهْك ِب َشْتئا َوئَ ِ ْه لاَْت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْبس ِجود * َوَذَِّ ِف ْبن ِ
وك ِّ َجا اْ
ع
ك
ْبه
و
ا
ب
ْ
ِ
ان ِب ْْلَ ِِج ََيْتِ َ
بِل ا ِِ َ َوْ َ َ َ ُّ ُّ
ِ ٍ 1
وَنلَي ِك ِ ِ ِ ِ
ج ََن تق﴾.
ََ ِ َ
طاب ٍه ََيْت َ ب ِك ِِ فَ ٍِ
(به ياد بياور) زمانى را كه جاى خانه (كعبه) را براى ابراهيم آمااده

ساختيم (تا خانه را بنا كند و به او گفتيم ):چيازى را همتااى مان قارار
مده! و خانهام را براى طوافكنندگان و قيامكنندگان و ركوعكننادگان
و سجودكنندگان (از آلودگى بتها و از هر گونه آلودگى) پاك ساز! * و
مرد م را دعوت عمومى به ح كن تا پياده و سواره بر مركبهاى الغر از
هر راه دورى بسوى تو بيايند﴾

كیفیت امر به احداث كعبه توسط حضرت ابراهیم
﴿

﴾؛ 2در جریان حرمت و احترام كعبه ،از همان اول
جریان حضرت ابراهیم و كیفیت ساختن ،آن را با عظمت و جالل ذكر
 .1حج25 ،ـ.27
 . 2حج.26 ،
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میكند .میفرماید خانه بساز و آن را از لوث دیگران تطهیر كن و به همه
اعالم كن كه به مكّه بیایند ،آنها هم حرف تو را میشنوند و اطاعت
میكنند و حجّشان را انجام میدهند .ما تَبْوِئه كردیم ،یعنی مكانِ بیت را
برای حضرت ابراهیم آماده كردیم.
معلوم میشود این بیت از عهد آدم بوده و انبیای قبل از حضرت
ابراهیم هم دور آن طواف كرده اند ،حاال در اثر طوفان یا غیر طوفان و
حوادث بیت اثرش برطرف شد .فرمود مكانِ این بیت را برای حضرت
ابراهیم آماده كردیم و به او نشان دادیم كه بیت اینجا است.
زمخشری در كشّاف 1یک وجه ظاهری را هم نقل میكند و میگوید به
دستور الهی بادی آمد و در یک جای معیّن خاکها را كنار زد ،به حضرت
ابراهیم هم اعالم شد كه اینجا جای اصلیِ كعبه است.
﴾ ﴾ ﴿ ،هم كه با الف و الم است
﴿
2
برای این است كه معهود است.

كعبه خانه توحید

﴾3؛
این بیت برای چه ساخته شود؟ به او گفتیم كه ﴿
این بیت ،بیت توحید است نه تو شرک بورز و نه كسانی كه اهل این
بیتاند مجاز به شرکاند ،این بیتاهلل است و فقط برای عبادت است.
در بخشهایی دارد كه اینها كه مشمول عهدِ الهیاند ،ما آن وعده را
﴾4؛ این دو
نسبت به اینها اِنجاز میكنیم كه ﴿
 .1الکشاف عن حقائ ،غوامض التنزیل ،زمخشری ،ج  ،3ص .152
 .2تفسیر تسنی  ،ج  ،6ص .555
 .3حج.26 ،
 . 4نور.55 ،
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﴾ نه «وال
جمله را بدون عطف ذكر فرمود﴿ :
یشركون»؛ اینها دو چیز نیست ،بلكه نفی شرک همان عبادتِ محض است؛
﴾ .گاهی هر دو بدون عطف و گاهی یكی
﴿
بدون دیگری ذكر میشود كه در حقیقت میخواهد همان توحید ناب را
﴾؛ چیزی را شریکِ من قرار
بفهماند .اینجا فرمود﴿ :
1
ندهید.
فرمود :وظیفه ات این است كه خانه را برای موحدان آماده كنی﴿ :
﴾ كسانی كه
﴾ كه این اضافه ،اضافه تشریفی است﴿ .
﴾؛ كسانی كه میخواهند به
میخواهند دور كعبه طواف كنند ﴿
﴾ كه حاال باز هم باید نكته باشد
سوی كعبه نماز بخوانند ﴿
كه چرا اینجا سجود بدون «واو» آمده .فرمود خودت و پیروانت موحّد
ناباند لذا این خانه باید خانه توحیدِ ناب باشد و نگذار آلوده شود و اگر یک
2
وقت آلوده شد باید آن را از لوث صَنم و وثن تطهیر كنی.
در فتح مكه وارد شهر شد و حضرت
وقتی وجود مبارک پیغمبر
امیر در خدمتش بودند ،دیدند باالی خانهی كعبه و اطراف و درون آن بتها
كه بنیانگذار
قرار گرفتهاند ،حتی مجسمه حضرت ابراهیم و اسماعیل
این خانه توحید بودند در درون كعبه هست ،در حالی كه «
»؛ همان اسباب قمار و بتپرستی در دست اینها بود .این خانهای كه
خانهی توحید است و به دست موحّدان ناب ساخته شد و برای توحیدِ تام
ساخته شد ،به جایی رسید كه در درونش ،مجسّمه وجود مبارک ابراهیم و
» !3بشر را اگر رها كنید به
بود در حالی كه «
اسماعیل
4
این صورت در میآید.
 .1تسنی  ،ج  ،6ص .590
 .2همان ،ج  ،6ص .547
 .3بحار االنوار ،ج  ،21ص .106
 . 4تفسیر تسنی  ،ج  ،7ص .275
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برخی احكام مسجدالحرام و حرم

در خصوص مسجدالحرام و حرم ،احكام فراوانی است كه یكی پس از
دیگری ذكر میكنند.
﴿ ﴾ منصوب است به آن « » كه مقدّر است؛ ﴿ ﴾ یعنی اُذكر آن
لحظه را و آن ظرف را.
﴾ «مَباء» یعنی مرجع ،پناهگاه .ما به حضرت ابراهیم
﴿
گفتیم جایی را مرجع عمومی قرار بده كه همه از دور و نزدیک به آنجا
﴾یعنی«
مراجعه كنند و این را از راه وحی گفتیم؛ ﴿
» كه بیتِ ما را مرجعِ عمومی قرار بده« .مَباء» یعنی مرجع؛
﴾ یعنی خانهی خود را مرجع قرار دادند؛ ﴿
﴿
﴾ این به تفسیر احتیا دارد كه شما چگونه مكانِ بیت را مرجع
قرار دادید و به ابراهیم 7گفتید این مرجعِ عمومی باشد؟ این ﴿ ﴾
تفسیر میكند ،دیگر نیازی به حذف «قُلنا» و امثال ذلک ندارد؛ این ﴿ ﴾،
1
« » مفسّره است.
﴾؛ خودت باید
عصارهی آن وحی چیست؟ این است﴿ :
موحّد ناب باشی كه این نكره در سیاق نفی است؛ یعنی به هیچ وجه چیزی
﴾؛
را شریک خدا قرار ندهی﴿ :
مكانِ بیت را كه معیّن كردیم ،خود بیت باید در این مكانِ مشخص ساخته
شود و این بیت ،بیتِ توحید شود؛ نه تو و نه احدی حقّ شرک ندارید و این
منطقه و بیت باید برای كسانی كه قصد طواف دارند طاهر باشد .این دو
عنصر محوری را داراست :یكی اینكه مطاف است ،یكی اینكه قبله است؛
مطافِ طائفین است و قبلهی مُصلّین .از صالت به عنوان قیام و ركوع و
سجود یاد شده است؛ منتها سجود بر ركوع عطف نشده ،زیرا اینها
متالزماند هر جا ركوع هست سجود هست و مانند آن.
 . 1همان ،ص .598
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فرمود﴿ :

﴾ مطاف است﴿ ،

﴾ یعنی «

» قبله است؛

﴾.
﴿
این اضافه در ﴿ ﴾ ،اضافهی تشریفی است ،همان طوری كه درباره
».
ی خلقت آدم آمده است« :
دو طایفه نصوص دربارهی خلقت آدم بر صورت است .یک طایفه این
است كه برخی خیال كردند كه معاذاهلل ،ذات اقدس الهی صورتی دارد و
این روایت را نقل كرده
آدم را بر صورت خود آفرید .مرحوم صدوق
2
» است ،صدر حدیث را رها
تا بگوید مُستمسَک «
كردند و ذیلش را گرفتند.
شنیدند كه دو نفر با هم برخوردی داشتند
وجود مبارک پیغمبر
»3؛ چقدر زشتصورتی ،وجود مبارک
یكی به دیگری گفت« :
» یعنی هر كسی
حضرت فرمود :این طور نگو« ،
» به « » برمیگردد
را به صورت مناسبِ او آفرید كه این ضمیر «
نه به « ».
در حدیث دیگری كه مرحوم شیخ صدوق نقل كرده ،آمده است كه ذات
اقدس اله با اینكه منزّه از صورت است و همان طوری كه منزّه از بیت
است ،ولی كعبه را به خود اسناد داد تشریفا (كه اضافه ،اضافهی تشریفی
است) فرمود﴾ ﴿ :؛ ولی برای آدم حرمت و كرامتی قائل شد لذا اضافهی
».
تشریفی به خدا پیدا كرد و خداوند «
این دو طایفه نصوص كه هر دو هم حق است ،در ذیل این آیه روایاتی
هست كه بخشی از این روایات در تفسیر كنزالدقائق وجود دارد .خدای
1

 . 1تفسیر تسنی  ،ج  ،6ص .547
. 2التوحید ،ابن بابویه ،ص .134
. 3همان ،ص .134
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سبحان منزّه از بیت است ،ولی تشریفا بیت را به خود اسناد داد ،چه اینكه
1
منزّه از صورت است ،ولی صورتِ آدم را به خودش اسناد داد.

طواف و استقبال همه ی گروهها بر مدار كعبه

﴾و﴿
﴾؛ منتها ﴿
﴿
» مخصوص كسانی است
﴾ دور و نزدیكش یكسان است« ،
﴾ هم
كه از نزدیک در مدار كعبه طواف میكنند﴿ .
برای كسانی كه از دور هم متوجه كعبهاند است .در همهی موارد در شرق و
غرب عالَم ،قبله ،برای همه كعبه است؛ منتها استقبالِ دور و نزدیک فرق
میكند .استقبال ،وسیع است نه قبله؛ قبله فقط كعبه است﴿ :
2
﴾ متوجّه كعبهاند.

امر به دعوت عمومی برای انجام حج

به حضرت ابراهیم فرمود وقتی كعبه را ساختی و آنجا را پاک كردی
اعالنِ عمومی كن كه مردم برای حج بیایند .اكثر مفسّران برآنند كه این
خطاب متوجّه حضرت ابراهیم است كه ذات اقدس الهی به حضرت
ابراهیم فرمود بعد از اینكه كعبه را ساختی اعالن عمومی كن كه هر
كس میتواند بر او الزم است به مكّه بیاید و كعبه را زیارت كند و حجّ و
عمره انجام بدهد ،ولی در برخی روایات آمده كه مخاطب ﴿
است.
﴾ 3وجود مبارک پیغمبر
هر دو حق است ،منتها در آن زمان باالصاله بود و در عصر وجود
﴾.
آن حضرت مأمور شده است كه ﴿
مبارک پیغمبر
 .1تفسیر تسنی  ،ج  ،6ص .581
 .2التوحید ،ابن بابویه ،ص .550
. 3حج.27 ،
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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
اطاعت میكنند ﴾ ﴿ :آن ناس؛ ﴿
﴿ ﴾ ،آنگاه ﴿ ﴾ (چون این جواب امر است« ،ن» حذف شده
است) مردم میآیند؛ یا ﴿ ﴾ میآیند كه جمع راجل است مثل قیام و
قائم یعنی پیاده و سواره میآیند.
ممكن است كه كسی از راه دور بخواهد سوار اسب یا شتر یا استر شود
و به مكه بیاید از راه دور از این البهالی كوهها و درّه میآید و مركوبش
الغر میشود ،این مركوبِ میانباریک را «ضامِر» میگویند .فرمود﴿ :
﴾ كه ضامر مفرد است یا به صورت جنس است ،ولی چون كلمهی
﴿ ﴾ دارد تعبیر به جمع آورد فرمود﴾ ﴿ :؛ این ﴿ ﴾ مربوط به
﴿ ﴾ است به لحاظ ﴿ ﴾.
﴾.
﴾﴿ ،
﴾ كه ﴿ ﴾ این ﴿
﴿
«فَجّ» آن شكاف بین دو كوه است ،درّه است .از درّههای دور و منطقههای
1
صعبالعبور میآیند و افراد نزدیک هم میآیند.
بر هر مستطیعی مكّه رفتن واجب است؛ خواه مستطیعهایی كه در
منطقههای نزدیکاند یا در منطقههای دور و از بهترین دعاهای ماه مبارک
رمضان هم درخواست زیارت كعبه است« :
».2
پس زیارت خانهی خدا چه به صورت حج چه به صورت عُمره ،چه
اصلِ زیارت مطلوب شارع مقدس است بعضی بالوجوب ،بعضی بالندْب .به
 .1تفسیر تسنی  ،ج  ،10ص .120
 .2مفاتی الجنان ،اعمال مشترک ماه مبارک رمضان.
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قدری مسئلهی حج مهم است كه در روایات آمده كه اگر كسی مستطیع
بود و مكّه نرفت در حال احتضار به او میگویند« :
»1؛ حاال یا در صف یهودیها یا در صف مسیحیها ،این قدر مسئله
ی حج مهم است!
اگر كسی مستطیع بود و به مكه نرفت در قیامت كور محشور میشود و
اگر كسی مستطیع بود و به مكّه نرفت خدای سبحان در صحنهی قیامت
به او نظرِ تشریفیِ خاص ندارد؛ اینها همه دلیل اهمیّت زیارت بیت اهلل است
و واجب هم است كه بروند.
این نكتهای كه عرض میكنم برای این است كه شما دربارهی مناسک
فكر كنید كه آیا این دیدگاه ،این منظر ،این دین كه همه را دعوت كرده
است ،جایی را پیشبینی كرده یا نه؟ پس مطلب اول آن است كه چه آیه
چه روایت ،مسئلهی زیارت مكّه و حجّ و عمره را در نهایت تأكید قرار داده
2
است.

اهمیت و مطلوبیت حج

در بیانات نورانی حضرت امیر در عهدنامهی مالک آمده است« :
» ؛ شما میبینید این دین سالیان
متمادی در اسارت حُسنی مبارک ،بنعلی ،قذّافیها و در اسارت بسیاری از
كشورهای نزدیک خلیج فارس و كشورهای دورتر بود .اآلن هم همین طور
است كه این دین اسیر است.

 . 1وسائل الشیعه ،ج  ،11ص .30
 . 2ص بای حج ،ص  30ـ .55
. 3ن ج البالغه ،صبحی صال  ،ص .435
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ما باید ببینیم كه اصلِ دین دربارهی حجّ و عمره چه میگوید؛ دین
اصرار دارد كه مردم ساالنه به مكّه بروند .آن قدر مسئلهی مكّه و حجّ و
عمره مهم است كه اگر یک سال مردم نتوانستند مكه بروند بر امام و
حكومت اسالمی الزم است یک عدّه را بَعْث كند .بِعثه داشته باشد كه
هزینهاش را تأمین كنند كه به مكه بروند تا حرم خدا و مسجدالحرام و
كعبه از زائر خالی نماند.
این اهمیّت نشان میدهد كه جدّا مطلوبِ شارع مقدس است یا
بالوجوب یا بالنّدب .از دیرزمان همین طور بود؛ آن وقتی كه جمعیّت كم بود
با اآلن كه جمعیّت زیاد است گرچه نسبت فرق میكند ،ولی اگر كفّار
﴾ نمیكردند عدّهی زیادی عازم مكّه
﴿
بودند .طبعِ قضیه این است اساس كار این است ،طبع اوّلی و ظهور اوّلی
1
این است.

لزوم فتوای به توسعه اماكن اعمال حج

اآلن اگر هیچ مانعی نباشد حدّاقل پنجاه میلیون نفر از مردم عازم
مكّهاند (به طور عادی)؛ یعنی چه خود مردم حجاز چه كشورهای نزدیک
چه كشورهای دور حدّاقل این تعداد به مكه میروند .شارع مقدس مهمان
ها را با این ضرورت دعوت كرد كه اگر نیایی كور محشور میشوی یا در
صف یهودی یا مسیحی وارد میشوی ،حاال ده میلیون آمدند؛ آن وقت در
سابق یعنی مثال در زمان حضرت ،ده هزار نفر آمدند اآلن ده میلیون آمدند.
»،2
شما مسجدالحرامِ آن وقت را اگر میدیدید «
مَسعی را اگر میدیدید اینچنین بود ،حرم را میدیدید اینچنین بود؛ اینكه
 . 1همان ،ص .129
 :هر که مسجدى براى خداى بنا کند اگر چه در خردى چـون آشـیان
. 2پیامبر اکرم
سنگخوارى باشد ،ح ،تعالى براى وى قصری در ب شل بنا فرماید( .وسـائل الشـیعه ،ج ،5
ص).204
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نمیشود! شما همه را دعوت بكنی و گفته شود اگر نیایی در صف یهودیان
هستی ولی از اول تا آخر و از آخر تا اول بگویید جا نیست!
﴾ نشان میدهد كه آنجا كه
بنابراین این ﴿
مشخص شده ،افضلِ مناطق است و بر دیگران هم الزم است كه مِنا،
مَسعی ،مرمی ،مَبیت و موقف را توسعه بدهند .حاال ده میلیون را شما در
عرفات كجا میخواهی جا بدهی؟! بر همه واجب است یا نه؟ مهمان دعوت
كردی از اول تا آخر هم نوشتی جا نیست! بنابراین یک وقت است كه
ضرورت است (ضرورت یک امر یعنی بعد از چهار پنج سال یک وقت چنین
1
اتفاقی میافتد) بله اما طبع اوّلیه قضیه این است.
﴾؛
﴾﴿ ،
﴾ این ﴿
فرمود﴿ :
اآلن از دریا و صحرا و زمین همه مشتاق كعبهاند .مردم مسلماناند مردم
فهمیدند باألخره بعد از مرگ خبری هست و اساس ،بعد از موت است،
مردم فهمیدند انسان مرگ را میمیراند نه مرگ انسان را (این حرفِ دین
است) باور كردند كه انسان مسافر و مهاجر است و با دست خالی نمیشود
2
سفر كرد.

دعوت عمومی به حج مستلزم امكانات وسیع

﴾ یا ﴿ ﴾ یعنی راجال و پیاده یا سواره و
﴿
﴾ میآیند ،این اسب و
از راه دور هم میآیند و چون ﴿
*
شترشان میشود ضامِر و مهزول و الغر﴿ .
4
﴾؛ 3تا منافع دنیا و منافع آخرت را در آنجا ببینند.

 . 1تفسیر تسنی  ،ج  ،15ص .155
 .2همان ،ج  ،6ص .563
 .3حج 27 ،و .28
 .4همان ،ج  ،10ص .120
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پرسشها

﴾ فرق

 .1با توجه به آیه ﴿
میان طائفین با قائمین و ركع السجود را بیان نمایید.
﴾ كیست؟
 .2طبق نظر مفسران مخاطب آیه ﴿
 .3طبق روایات ذكر شده اگر كسی مستطیع بود و مكّه نرفت در حال
احتضار به او چه میگویند؟

