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 بقرهسوره مبارکه از 125آهی فسیر ت 

﴿

﴾.1 

چون خانه كعبه را مرجع امور دينى مردم و محل امن قرار و ﴿: ترجمه

داديم )و گفتيم( از مقام ابراهيم جايى براى دعا بگيريد و به ابراهيم و 

كنندگان و آنها كه معتكف اسماعيل فرمان داديم كه خانه را براى طواف

 ﴾كنند پاك كنين كه ركوع و سجود ميشوند و نمازگزارامي

 كعبه نعمت

كند، بازگو ميدر قرآن های مهم را خداوند متعال بعد از اينكه نعمت

« به ياد اين نعمت باش»فرمايد: مي خطاب به پیامبر گرامي اسالم

﴿ :فرمود اسرايیلبني هایتنعم یهدربار همانطوری كه

                                                           
 . 125 ،. بقره1



              16   

. «به ياد اين نعمت باشید»فرمايد: مينیز در اين گونه موارد  1﴾

 رام نعمت اين يعني ؛«»  يعني ؛﴾﴿

 2باش. شبه ياد و متذكر باش،

 هاانسان ه یكعبه مرجع هم

را مرجع عموم مردم قرار داديم كه مردم  كعبهما »خدای سبحان فرمود: 

ـــت یتعاين مرج 3 «به اين خانه مراجعه كنند. كه همان  ،هم ظاهری اس

ست و هم « طواف» ، يعني قبله مراجعه از راه دور)باطني( در حج و زيارت ا

گر ااست كه آن و حكومت اسالمي  ولي مسلمینوظیفه لذا . استبرای نماز 

سالي  ستطیعشخص در  شت يم صرفعده، وجود ندا به المال بیت ای را با 

  .تا كعبه خالي از زائر نباشدد ناعزام ك حج

 كعبه حرمت

به  حرمت مساجد به واسطه وجود كعبه است و حرمت بیوت ائمه

هترين ب ازكعبه  زيرا؛ خاطر اين است كه آن بزرگواران حافظان كعبه هستند

 چنین اين هم بیوت ساير. ستا 4﴾﴿مصاديق برای 

 همو كند  حفظ را آن همخداوند سبحان بر آن است كه  ه یاراد. هستند

 رواحناا)عصر ولي اينكه تا ماند خواهد محفوظ همچنان كعبه و كرد خواهد رفیع

﴿« » :ظهور كند و از كنار كعبه ندا دهد آنجادر  (فداه

                                                           
 . 47،. بقره 1
 . 2، قم، ص 1387تفسیر آیات حج، جوادی آملی، عبداهلل، کتابخانه دیجیتالی تبیان،  .2
 .125،.بقره 3
 .36،نور  . 4
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  تكويني منا هم و تشريعي منا هم ،خانه اين پس. 1﴾

 2.برساند آسیبي آن به تواندنميهیچ كس  كه است
 طراف اين خانها: اين خانه مزايايي دارد كه آيات الهي در فرمايدميگاه آن
 ت، امّاالهي اسآفاقي و انفسي آيات  ،گرچه سراسر هستي ؛و روشن است بیّن

چنانچه  ؛است روشنو  بیّن الهي آيات ،الحرام مسجد و كعبه ه یدر محدود
﴿ فرمايد:مي

 ابراهیم مقامرا  بینه آيات ترينبرجسته از يكي گاهآن 3﴾
 از سبحان خدای اينكه نظیر 4﴾﴿: شماردبرمي
. برديم را جبريیل نام سپس ،بردمي را مالئكه نام ،عام از بعد خاص ذكر باب
 5.است شده ياد بینه ی هآي عنوان به ابراهیم مقاماز  هم اينجا

 خانه كعبهامنیت 
 یت هم منااين  است، برخوردارالهي  منا از بشود حرم وارد كه كسي
 هم ،شود، تأمین ميحرم مخصوص احكام به واسطه كهاست  تشريعي
زيرا  ؛دبزنن يغماگری به دست توانندنمي ناظالم آنجا در كه است تكويني

 6كند.ها را طرد ميآنخدای سبحان 

 ابراهیم گیری مقامچگونگی شكل

و ديوار كعبه را باال برد و بعد  ســنگي ايســتاد روی  ابراهیم حضــرت

 اعالم را 7﴾﴿فرمانِ  ،روی همان ســـن 
                                                           

 .86،هود  .1
 . 3، قم، ص 1387. تفسیر آیات حج، جوادی آملی، عبداهلل، کتابخانه دیجیتالی تبیان، 2
 . 97ـ  96. آل عمران، 3
 . 97. آل عمران، 4
 . 4. کتابخانه دیجیتالی تبیان، ص 5
 .4. همان، ص 6
 .27.حج، 7
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باقي مانده ســـن  آن بر روی هنوز هم  ابراهیم مبارک پای اثر كه كرد

 .استالهي معجزات  كه از

 كعبهطواف و نماز در كنار 

سورخداوند متعال   :فرمايدمي بیان ، اينگونهحج ه یجريان طواف را در 

بر اســاس  ؛1﴾﴿

ــريفه، حاجي بايد ــت. و نماز بخواند ، طواف كنداطراف بیت اين آيه ش  وردس

ماز یان بقره ی هســـور درنیز  را ن يدمي ب ما ﴿: فر

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

 بیتدور  .شودمي عطف است، محذوف كه ﴾﴿ آن بر يا شودمي عطف

شان: اريدزبگ نماز ،در مقام وطواف كنید  ست؛ بودن ملكه ه ین  سانان اگر ا

صلّا جااين گويندنمي بخواند، نماز ييجا در يكبار صلي. ستم صف يك م  و

ـــت ایملكه  برایو  خواندمي نمازآنجا  در دائماً مكان معیني كهيعني  ؛اس

 3.است كرده انتخاب ،نماز مكان عنوان به خود

صلي های يكي از ويژگي ستجابت دعا در آنم ست؛ ا سي ك اگر يعني ا

ست در خانه شودخوا ستجات  ست  آنبهتر  ،اش دعا كند و م صلي  كها در م

سي اگر . همچنینكند دعا ضار ك ستحب  قبض روحشو  احت سخت بود، م

نماز با  مكان بنابراين. تر جان بدهدتا آسان يش ببرنداست كه او را به مصال

ه ای كشايسته است كه انسان در خانه نیست. از اين روكن يكسان اساير ام

 يك ،قرار دهد و اگر مقدور نیست يمصل اتاق را دارای چند اتاق است، يك

                                                           
 . 29. حج، 1
 . 125. بقره، 2
 . 5. کتابخانه دیجیتالی تبیان، ص 3
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ـــ  مســـتحب هاینمازدر . دهد قراربرای نمازهای واجب  را معین یهگوش

سته ست شاي سید دو ركعت نماز بخواند يا نمازهای نافله را  ا سان هر جا ر ان

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

رد دا ﴾﴿ یهقرار دهید چون كلم يمقام ابراهیم را مصــلاينكه فرمود 

سمت كه ابراهیم شما اين جهت را  يعني اين جهت را، در اين ق ستاد  اي

ــائل ــريفِ وس ــیعه مكان نمازتان قرار بدهید. در كتاب ش  روايات زيادی الش

شد «» بايد طواف از بعد نماز اينكه ه یدربار  اين 1.، وجود داردبا

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

 لفخ نماز بايد حتماً كهگفت  شدمين ،بودن ﴾﴿در خصوص 

ــد مقام ــتند قرآن مبیِّن چون آنها ولي ،باش  خلف بايد نماز كه اندفرموده هس

 امّا. اندكرده تجويز را المقامخلف همو  را عندالمقام هم بنابراين. باشــد مقام

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

شود. به كعبه كند و پشت سر او مقام قرار بگیرد، اين هتك حرمت مقام مي

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

 نماز طواف را پشت مقام می خوانند چرا

دو  ،فرق است؛ عند المقام پشت سر« خلف المقام»و « عند المقام»بین 
ــامل مي وطرف  ــودجلو را ش جلو خارج  يقینبه امّا به قرينه عند المقام،  ،ش
خلف المقام صادق است. جمع عند المقام  ،شود. امّا اگر فاصله زياد باشدمي

ست  سر مقامو خلف المقام اين ا شت  صله كم ،كه پ شد با فا ، مگر اينكه با
ــان ــرورتي ايجاب كند كه انس ــله بگیرد. پس ،ض ه تا جايي ك مقداری فاص

 باشد.هم خلف المقام  و هم بايد عند المقامامكان دارد 

                                                           
شیع 1 سائل ال سن. و سة آل البیت علیهم  ، محقق،ه، حر عاملى، محمد بن ح س صحح مؤ م

 .425، ص72، باب 13، اول، ج ق 1409، ، قممؤسسة آل البیت علیهم السالم ،السالم
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 كعبه مدار پاكی و مطاف پاكان

رار ق و قبله مرجعبرای شما را كعبه نه تنها د: خداوند متعال مي فرماي
اكي است كعبه قبلۀ پ از آنجايي كه. نیز هست پاكي و قبله جعمر بلكهداديم، 
آن هم پاک باشند. از اين رو خداوند متعال فرموده  به كنندگانرجوعبايد 
خانه ما را از هر گونه آلودگي ظاهری و معنوی پاک كنند:  كرديم، امر :است

 به شد اضافه «اهلل» به وقتي «بیت» یهكلم اين چرا؟ ،1﴾﴿
: گويندمي وقت يك. بود خواهد تشريفي ه یاضاف وحده، متكلم ضمیر عنوان
 بیت آن زا أشرف ﴾بیتي﴿ اين ﴾بیتي﴿: فرمايدمي خدا وقتي يك اهلل، بیت
 و راكعین و عاكفین و طائفین برای مرا ه یخان: فرمود. است گفتن اهلل

﴿: گفتم دادم، طواف دستور من: فرمود يعني ؛كن تطهیر ساجدين

﴿: دادم دستور من. كن تطهیر طائفین برای را خانه اين ؛ 2﴾

 ولي ،است ابراهیم مقام ارزنمازگ مكان كه 3﴾
: كن تطهیر نمازگزاران برای را كعبه اين پس است؛ كعبه نمازگزار ه یقبل
 حضور مسجدالحرام و كعبه در كه كساني. 4﴾﴿

 5.هستند زيارت و نماز مشغول يا و طواف سرگرم يا دارند،

 عاكفان

غیر از  ،هايي هستند كه در مسجدالحرام مجاورندن همانامنظور از عاكف
 6﴾﴿: فرمود بیان حج ه یعاكفي است كه در سور

                                                           
 .125 ،بقره .1
 .29،حج .2
 .125،بقره .3
 .125 بقره،. 4
 .7 ص . کتابخانه دیجیتالی تبیان،5
 .25،حج . 6



21                                           

 ند،امكه هلا كه كساني يعني ؛است مكّي خودِ آنجا در عاكف از منظور چون
اند كه اعتكاف كردند يا در خصوص كساني اينجا در عاكف از منظور امّا

 ه یذلك. پس عاكفي كه در سورمسجدالحرام نظر به بیت دارند و امثال 
 و یشهر يعني ﴾﴿: به آن اشاره شده است حج
 يعني ،است بحث محلّ ه آي اين در كه عاكفي و. مقیم غیر و مقیم ،ييروستا
 .كندام به بیت نظر ميمسجدالحر خصوص در يا است اعتكاف اهل كه كسي
 در بتهال باشند، نمازگزاران منظور كه نداهداد احتمال ،عاكفین ه یدرباربرخي 
 در را ركوع و سجوددارای قیام، ركوع و سجود است.  نماز چون قیام، حال
: فرمايدمي بیان حج ه یسور 26 ه یآي در را قیام و هفرمود بیان آيه همین

﴿

[ گفتیم كه خانه را تطهیر كن. ]ابراهیم به ماو  ؛1﴾
 ود هر[ السالم علیهما]اسماعیل و ابراهیم به ما: فرمود بحث محل ه یدر آي
 كه جهت آن از. گفتیم[ ]ابراهیم به فقطفرمايد مي اينجا در. كرديم امر

فرمان  ابراهیم اول ،كنندهم ابراهیم و هم اسماعیل از خداوند اطاعت مي
﴿كند: ابالغ مي عیلاسما به بعد كندمي دريافتخدا را 

 یامق حال در نمازگزاران همان «قائمین» از منظور كه ﴾
 نظر اين. ِبود خواهند قائمین همین شد، گفته آنجا كه عاكفیني پس. ندهست
يعني حاالت گوناگوني كه انسان در مسجد الحرام  ،است تفسیر اهل از بعضي
 طاهره ه یكعب با حاالت ه یهم در انسان و است عبادت هدارد، هم
ای سمت كعبه به سجود و ركوع قیام، نظر، و عكوف طواف،اعم از  ؛روبروست

 «» :فرمود حج ه یمتوجه است كه بايد پاک باشد. بنابراين اگر در سور
 با اينكه اينها ،«»: فرمود بحث محل ه یآي در بقره ه یسور در و

چنین . جمع بین دو آيه اين، منافاتي نداردكنیم حمل قائمین بر را عاكفین

                                                           
 . 26. حج،  1
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 1«د»خواهد بود كه 
كند، آنكه در حال به بیت طاهر نظر مي نمازكند در غیر حال آنكه نظر مي

ت االح اين ه یست. همابه هیئت قیام ايستاده است، متوجه بیت طاهر نماز 
 2.به سمت بیت طاهر است

 كه هم قائمیني همچنین ؛ندارداختصاص  طواف نماز به ﴾﴿
اختصاص  مسجدالحرام نمازگزارانِ به ،آمده حج یهسور بحث محل ه یآي در
ا فرمود: كعبه راست؛ چنانچه خواند به سمت كعبه هر كه نماز مي زيرا ؛ندارد

اگر فرمود:  3.شوندپاک كن، برای اينكه نمازگزاران به اين سمت متوجه مي
 ،عكوف ،قیام به اختصاصي ﴾﴿بیت مرا تطهیر كن: 

 .ندارد الحرام مسجد در سجودِ  و ركوع

د. انفرمود: اين خانه را پاک كن برای اينكه مردم به اين سمت متوجه

 رند.آن نداای جز ارتباط با چاره و استاين خانه زندگي اينها به سمت  ومرگ 

. پس يك شودمردم مي مثاب و مرجع عمومي قهراً بر اين اساس، خانه خدا 

ه كعبه ك است اين آن و كندمي ظهور ﴾﴿معنای ديگری هم برای 

  است. روز شبانه مدت تمام در هاانسان ه یمرجع هم
مكان پاک كردن  اسالماولین اقدام پیامبر گرامي پس از فتح مكه، 

 رتحضمبارک  دست بهو  شرک بود و آلودگي از مسلمین ه یقبل ومطاف 
 . ها پاک شدبتاز  كعبه امیر

سماعیل آموخت: اين وظیفه سبحان به ابراهیم و ا ﴿ای بود كه خدای 

﴾4 

                                                           
 .26.حج، 1
 . 8ص تبیان، دیجیتالی . کتابخانه2
 . 9ص . همان،3
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 گفتار دوم: 
 مبارکه بقرهه از سور126 ات 125 اتآیفسیر ت 

 
 ه مك ه یدربار دعای حضرت ابراهیم

﴿

﴾1 

و چون ابراهيم گفت پروردگارا، اين شهر را محل امنى كن  ﴿: ترجمه
آورند از ثمرات، و اهلش را البته آنهايى را كه بخدا و روز جزا ايمان مى

عالى فرمود: خداى ت بده  مان نمى روزى  كه اي ها هم  ند چند به آن آور
دهم و سپس بسوى عذاب دوزخ كه بد مصيرى است صباحى روزى مى

 ﴾اى اضطرارىوانهكنم، ر اش ميروانه

 كرد: دعا چندينمكّه  ه یدربارابراهیمحضرت 
ــدن  یتخدايا اينجا را بلد قرار بده! با اينكه آنجا قابل ــتندرا بلد ش . برای اش

 .زرع استعرض كرد: اينجا غیر ذی اينكه خودِ ابراهیم

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

ــت بیابان« زرعغیر ذی». 2﴾  آن اس
ــت، بائري كه بیابان هم ــت قابل كه يبیابان نیس ــت زرع و كش  ذی غیر .نیس
صالً يعني ،زرع شت قابل ا ست زرع و ك في مك باران نه دارد، آب نه زيرا ؛نی

 3بارد.در آن مي

                                                           
 .126،بقره .1
 .37،ابراهیم .2
 . 10. کتابخانه دیجیتالی تبیان، ص 3
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 امنیت مكّه
ــت: به قدرت ال امّا ابراهیم ــبحان مطمئن و متكي اس يزال خدای س

 .بده قرارامن  شهر را اينجا ؛1﴾﴿

كند: مشابه همین دعا مطرح است، منتها عرض مي ابراهیم ه یدر سور

 را آن امنیت گاهآن. شد بلد اين اينكه از بعد يعني ﴾﴿

 2﴾﴿ :كندمي مسئلت سبحان خدای از

﴿در آغاز دعا عرض كرد:  .ذكر شده است« ال»كه اين به 

 رارق بلد اول را اينجا! بده قرار أمن بلد را زرعذی غیر مكان اين يعني ؛﴾

 دعای گاهآن ،شد بلد مكه و آمدند ایعدّه اينكه از بعد  .امن بلد همآن بده

﴿ی قبل است، عرض كرد: دعا همان یهتتم كه كرد ديگری

 غیر يا را زرعذی غیر كه حاال دادی، قرار شهر را اينجا كه حاال ،﴾

 يا دارد خود از يا شودمي متوجه ثمرات باألخره ،كردی مزروعي را مزروعي

 آن ؛﴾﴿! بده قرار امن را اينجا آيد،مي ديگر جای از

 .ستاامنیت بلد و شهر اين دعا برای  بود« جعل بلد»عا برای د

است كه عرض كرد و اين هم جزء نعمي است  اين دعاهای ابراهیم
﴿فرمايد به ياد اين صحنه باشید: كه خدای سبحان مي

ل مادی و مســـائ. هســـت منیتا چیز هر از ترمهم كه ﴾
صادی را در كنار امنیت ذكر مي سوراقت  شقري ه یكند، چه اينكه در همان 

سئل سبحان خدای ؛3﴾﴿: فرمود ه م
 4.شودرا با هم يادآور مي ارزاق تأمین و منیتا ی

                                                           
 .126بقره، .1
 . 35. ابراهیم، 2
 . 4قریش، .3
 . 10 ص تبیان، دیجیتالی . کتابخانه4
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 پذیرترین نعمت امنيت دل

ها بود. انسان همین نعمتو دل پذيرترين در آن روز جزء بهترين « أمن»

 .شدمي غارتگران غارتِ  گرفتار ،آمدمي بیرون مكّه و حرم ه یكه از محدود

 ؛1﴾﴿ كه بینندنمي اينها مگر: فرمايدمي قرآن در لذا

شوند، آن خوی اعراب هزنان مياهمین كه از مكّه بیرون رفتند گرفتار ر

 اين شودمي معلوم ندارد، اثر مكّه ه یهزني در محدوداجاهلي و عادت به ر

  2.﴾﴿: داديم قرار ما را

 برای ساكنان مكه ای حضرت ابراهیمدع

 باشدمياز دعاها و بركات ابراهیم تأمین امنیت و رزق ساكنان مكه

﴿و نیز عرض كرد:  ﴾﴿كه عرض كرد: 

 امّا .كن متنعم ثمرات از را اينها اندمكه در كهكساني: فرمود ،﴾

 .هستند كافر و برخي مؤمن بعضي: قسمند دو هستند مكّه در كه كساني

 یدجوش آبي اگر يا بیايد مؤمنین یهچنین نیست باران كه بیايد فقط در خاناين

 فرمود قسمت اين در. نبرد بهره مؤمن غیر و شود رد ینمؤمن یهخان كنار از

 هم یا،دن به نسبت هم هست، مؤمنین برای كه امنیتي و بركات اينكه به

د به ع، بدارند ارتزاق محدودو وقّت م امنیت فّارك ولي ،است آخرت به نسبت

فرمود: كساني كه در مكّه هستند امنیت دارند،  شوند؛عذاب ألیم گرفتار مي

رای اين بركات بچنین نیست كه شود، امّا اينبركات مكّه هم شامل آنها مي

 3باشد. همیشه

                                                           
 .67عنکبوت، .1
  . 11. کتابخانه دیجیتالی تبیان، ص 2
 . 12. همان، ص 3
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 امنیت و رزق برای كسانی كه اهلیت دارند

 ﴿خدای سبحان فرمود: 

 اينكه نه ،﴾ ﴿ امّا 1﴾

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

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

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

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

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

  2.﴾﴿محدود برخوردارند، امّا 

 هاپرسش

 را ذكر نمايید.  زرعتفاوت زمین لم يزرع و غیر ذی. 1

 . غیر ذی زرع به چه معناست؟2

 ﴾﴿عامل ذكر شده در آيه. دو 3

 را نام ببريد.

ترين نعمت مهم ﴾ ﴿. طبق آيه 4

 الهي چیست؟ 

﴿. با توجه به آيه 5

تقیید ذكر شده در كالم حضرت  ﴾

 را توضیح دهید.ابراهیم

                                                           
 .126بقره، .1
 . 13.کتابخانه تبیان، ص  2



 

 

 وم:س  گفتار 
 تفسیر آهی 126 از سوره مبارکه بقره

﴿

﴾. 1 

و چون ابراهيم گفت پروردگارا، اين شهر را محل امنى كن  ﴿: ترجمه
آورند از ثمرات، و اهلش را البته آنهايى را كه بخدا و روز جزا ايمان مى

آورند چند به آنها هم كه ايمان نمى وزى بده خداى تعالى فرمود:ر
دهم و سپس بسوى عذاب دوزخ كه بد مصيرى است صباحى روزى مى

 ﴾ اى اضطرارىكنم، روانهاش ميروانه

 امنیت مكّه
زرع است اينجا را بلد عرض كرد: خدايا اين مكان كه غیر ذی ابراهیم

 امن بلد را زرعذی غیر سرزمین اين يعني ؛﴾﴿امن قرار بده. 

 نزديك و دور از ایعده و شد سپری مدتي كشید طول سالیاني وقتي. بده قرار

شهر شد، دوباره همان دعا را به صورت ديگر به  صورت به مكّه و آمدند

 چنین آمده اين ابراهیم ه یسور 35 ه یآيخدای سبحان عرض كرد. در 
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﴿، قبالً عرض كرد: 1﴾﴿: است

من اجعل است؛ يعني اينجا را شهر دوم مفعول  «دلَ بَ» كه ﴾

قرار بده! در دعای دوم عرض كرد: اين شهر را امن قرار بده! چون اين چند 

سال يا چند مدت بعد از آن دعای اول است. آن دعای اول يك نظر مستجاب 

گاه عرض كرد: خدايا اين شهر را امن شد، مكه به صورت شهر درآمد. آن

( ال) بدون «بلد» بقره ی هسور در كه ﴾ ﴿قرار بده. 

 هك شد أمن چنانآن بلد اين گاهآن( ال) با «بلد» ابراهیم ه یسور در است،

 مینبلد ا عنوان به مكه از سبحان خدای و شد بلد اين رسمي صفت امنیت

﴿: فرمود تین ه یسور در كند،مي ياد

 3.است امین بلد بلد، اين ؛ 2﴾

 حرمت كعبه و بنیانگذارانش عامل امنیت

امنیّتي كه زيرا  ؛وزی بلد آشوب خواهد شدرهمین بلد كه امن است، 
ضرت آن، حبنیانگذار و به احترام كعبه  ،هقرار داد شهرخدای سبحان برای اين 

 وهدف كعبه  زماني. اگر است گرامي اسالم پیغمبر  و ابراهیم
، آن امنیّتي را كه خدای سبحان به قرار گیرددر معرض خطر آن بنیانگذار 
. اوالً اعالم فرمود امنیّت مكّه به احترام كعبه و پیغمبر ه، خواهد گرفتمكه داد
خداوند وگرنه خود مكه از آن جهت كه يك شهر است، حرمتي ندارد. است 
﴿: فرمايدميكند سوگند ياد ميه ای كه به مكّدر سورهمتعال، 

 پاس به خورممي سوگند شهر اين به اگر من ؛4﴾
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 بیشتر خاک و سن  مشت يك گرنه و هستي مكه در تو كه توست احترام
به  قسم، زائده باشد كه يك نحوه قسم است، نه «ال». حاال چه اين نیست

اما  ؛يعني نه سوگند به مكه يعني نیازی به سوگند نیست ،مكّه، يا زائده نباشد
 .است عظمتي كه برای مكه قائل است به احترام پیغمبر ت،در هر دو حال

 پیغمبر خودزيرا  ؛است محترم ،پیغمبر و كعبه احترام پاس به مكه
ردم ديگر امنیّت را از م كند كهكه شود و مكه را فتح م وارد مسلحانه تواندمي

. نددبرمي سربه خوف در ديگر ،مكه بگیرد. مردم مكّه كه مشمول امنیّت بودند
 يعني ؛1﴾﴿ فرمايد:مي بقره یهمبارك یهدر سور
﴿ :برخیزيد نبرد به كرديد برخورد نمشركا با هرجا

 ﴿: فرمود اما ﴾
 حرمت و بردند سالح به دست الحراممسجد در اگر ؛﴾ 

 تا آنها را بكشید. نكنید رعايت هم شما ،نكردند رعايت را الحرام مسجد

 سرّ اطالق و تقیید در دعای حضرت ابراهیم 

اعالم انزجار  ،اراين است كه از كفّ اطالق و تقیید در دعای حضرت، سرِّ

ند. كثمرات نميدرخواست برای آنها از خدای سبحان  از اين رو،د. نو تبرّى ك

﴿ فرمايد:مي 114 ه یآي توبه ه یدر سور

: بلكه درخواست كرد ﴾

 خدايا به مؤمنین ساكن اين سرزمین ثمرات بده. 

استثنا  شودميدر خصوص بلد جا برای استثنا نیست. امّا برای ساكنین 

كند: خدايا به احترام اين كعبه اطرافش را عرض مي م. ابراهیقائل شد

 2.امن قرار بده مؤمنین برای كه نگفت و من قرار بدها
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 فاریك به نسبتاما  ،ددهمي آخرت و دنیا هبه مؤمنین حسن خدای سبحان
 عذابچار د بعددهد و مي دنیايي ثمرات سلسله يك فقط اندمكه در ساكن كه

 حانسب خدای يعني ؛﴾﴿فرمود:  كه است اين شبیان. دردناک خواهند شد
 قسمت دو ابراهیم دعای. فرمود چنین اين ابراهیم دعای جواب در
 دعا كي. پذيرفت خدا ،مطلق قولبه  را آن بود بلد امنیّت برای دعا يك :بود
 خدای قسم اين ه یدربار بود، مكه هلا به نسبت ثمرات، ِ رزق ه یدربار
﴿: فرمود سبحان خدای يعني و ﴾﴿چنین جواب داد:  اين سبحان

 مكه در كافری اگر ؛1﴾
 برخوردار امنیّت از اينكه چه است برخوردار ثمرات از هم او ،كردميزندگي 
 2است.ر زودگذ و اندک يمتاع ولي است،

 مندی كفار از ثمرات مادّی و محرومیت از مواهب اخرویبهره

امّا آنها كه اهل ايمان نیستند، فقط از نعمت مادی برخوردارند و در قیامت 
 ،ایهر میوه و شود كه هر ثمریشوند. معلوم ميگرفتار مي دردناکبه عذاب 

به ان و هم ركافهم به رحمت نیست؛ چون همین ثمرات را خدای سبحان 
﴿ :فرمايدمي مؤمنین ه یدربارخداوند متعال دهد. يمن نامؤم

 ما باشند، ايمان اهل مناطق، مردم و محل مردم اگر ؛3﴾
 هدرباركنیم. باز مي شانبركت و رحمت را از آسمان و زمین به روي درهای
 أمینت را مكه مؤمنین ،غیب راه از كه نیست چنین اين: فرمود مكه مردم ی
 ی هكنیم. هميم منتقل مكه به گوناگون جاهای از را ثمرات ، بلكهكنیم
 كافر، هچ مؤمن چه كنند،مي استفاده ثمرات اين از هستند مكه در كه كساني
اری بردرفتار اين بهرهگ آخرت در كه بردمي ایبهره است، مؤمن كهآن منتها
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رداری ببرد كه در آخرت گرفتار اين بهرهای مينیست. آنكه كافر است بهره
 .1است

 مكّه سرزمین به ثمرات ریزش ه ینحو

: دفرمايبیان مي اينگونه هم را مكّه ســرزمین به ثمرات ريزش ه ینحو
 از كه داديم قرار طوری را زرعذی غیر سرزمین 2﴾﴿
 3.باشد نداشته خودش گرچه ،آورندمي آنجاثمرات را به  عالم ه یهم

 بررسی معنای لغوی اضطرار
 . ﴾﴿فرمود: 

اضطرار آن ضرر حتمي است، يك وقت است انسان در برابر ضرر قرار 

ناچار  وگیرد تواند دفاع كند، يك وقتي در برابر ضرر قرار ميمي و گیردمي

شود. اگر در برابر ضرر قرار گرفت و ناچار شد كه تن به اين است كه تسلیم 

يعني بايد اين ضرر را تحمل كند. فرمود:  ؛گويند: مضطر استميضرر بدهد، 

﴿نتیجه تبهكاری آنها اين است كه بايد ضرر قیامت را تحمل كنند: 

. است نار به اضطرار اين ؛ 5﴾﴿: فرمود اينكه ،﴾

 ه ینتیج ؛ زيراروندمي آتش سویبه كشانكشان ؛6﴾﴿

 ليو ،است اختیاری عملشان. نیست یديگر چیز ،ضرر تحمل جز كارشان

 7.است اضطراری شدنشانعذاب
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 صیرورت سوء كافران

 یدتحول و صیرورت ب اينها كه بود خواهد معنا اين به ﴾﴿

پوسد شدن. مثل اينكه میوه مي :يعني مصیر ؛است بد شدنشان يعني دارند،

 .دشونهم بد مي كافرانشود، يا انسان در اثر بدخوری و پرخوری مريض مي

؛ صورت   »فرمايد: مي حضرت امیر

يعني باطنشان درنده است  .«صورت آدمي است، امّا قلب قلب حیوان است

 2كند.و اين باطن هم در قیامت ظهور مي

 هاپرسش

 باشد؟ دو نمونه ذكر نمايید. . كدام آيات قرآن درباره امنیت مكه مي1

سیر آيه به . با توجه 2 س ﴾﴿تف ت؟ دلیل احترام مكه چی
 توضیح دهید.

 توان حرمت مكه را رعايت نكرد؟. در چه صورتي مي3

يه 4 به آ جه  با تو هل در كالم  .  منظور از ا
  چه كساني هستند؟ حضرت ابراهیم

را  نسبت به مؤمن و كافر تفاوت استجابت دعای حضرت ابراهیم. 5
 توضیح دهید. 

 ه چگونه است؟ مك سرزمین به ثمرات ريزش ه ینحو. 6

 ه . با توجه به آي7
 اضطرار و مصیر را معنا كنید.
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 چهارم: گفتار 
 از سوره مبارکه بقره 126ادامه تفسیر آهی 

﴿﴾1 

دهم آورند چند صباحى روزى مىبه آنها هم كه ايمان نمى ﴿: ترجمه
كنم، اش ميو سپپپس بسپپوى عذاب دوزخ كه بد مصپپيرى اسپپت روانه

 ﴾اى اضطرارىروانه

 منقطع بودن نعمت كافران

 فرمود مستجاب را ی حضرت ابراهیمدعا مؤمنین ه یدربار خدای متعال

همان كساني  اينها و كرد متصل آخرت نعمت به را اينها دنیايي نعمت و

ه دربار ولي ﴾﴿گويند: هستند كه مي

 هب دنیا نعمت است؛ متصل آخرت عذاب به اينها نعمت: فرمود انرفكا ی

﴿ كه هستند گروهي همان اينها. نیست متّصل آخرت نعمت

 گروهي منطق و حرف يعني 3﴾

 حالل ﴾﴿ :گويندنمي بده؛ دنیا ما به خدايا كه است اين
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﴿: فرمايدمي لذا. خواهندميرا  دنیافقط  خواهند،نمي

 ﴾﴿ امّا ﴾

 نیاید و حسن دنیای خواهند،مي را دنیا حسناتِ خواهند،نمي را دنیايي هر آنها

 2.كنندمي مسئلت ،حالل

 های دنیویمندی كافران از نعمتسرّ بهره

﴿اصلِ دنیا نسبت به آخرت اندک است: 

دارد، ن يارزش وند سبحانخدانزد  دنیا متاع شود معلوم اينكه برای و 3﴾

﴿: فرمايدمي چنیناين زخرف ه یدر سور

تنعم را آنها باشند سرگرم كافران اينكه برای ؛4﴾

كفر  اند،ضعیف ايمان دارای كه كساني ترسیممي ولي دهیم؛مي فراوان های

هكرديم كه هرگز بقدر كافران را متنعم ميبورزند. اگر اين خوف نبود ما آن

 كه است بیم آن فقط 5؛﴾﴿ .ياد خدا نباشند

. ستا خوب اشمالي وضع ،است كافر كه هر پس: گويندو ب شوند؛ كافر مردم

 آبروی كه مقدار همان به ،بالست انسان برای مال دانندنمي در حالي كه
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 . در بعضي از آيات قرآن كريم به پیغمبراست كافي ،باشد محفوظ انسان

 مال و والدا اينها بهما  اگرنكنند كه  گمانفرمايد: بلكه به كل مؤمنین مي و

 يم. گاهي هم به رسول خدااهداد آنهاخیرات فراواني به  داديم، فراوان

﴿تو را به اعجاب در بیاورد: دارايي كافران كند كه مبادا خطاب مي

 ﴾1  . 

 سر به مكّه در كه كساني كلّ  ه یرا دربار بنابراين دعای ابراهیم

 رمودف بیان هم لقمان ه یو اين اصل كلي را در سور. كرد مستجاب برندمي

﴿: فرمود. ندارد مكه كفّار به اختصاصي كه

﴾.2 

 معمار و دستیار در بنای كعبه

 نفر دو اين چون 3﴾﴿فرمود:

 ه ینزلم به ديگری بود، بنّا و معمار ه یمنزل به يكي نكردند؛ كار يكسان

یار، لذا بعد دست ه یمنزل به اسماعیل و بود باني ابراهیم يعني دستیار؛

» نفرمود برد،مي را اسماعیل نام شد تماماز اينكه جمله اولي 

 لاسماعی اسم بعد كرد تمام را اولي جمله بلكه «

است و اسماعیل ابراهیم كعبه دهد كه بنیانگذاراين نشان مي .برد را

 ما كه يقبل هدستیار است و اگر در بعضي از موارد خطاب تثنیه است مثل آي

﴿: كرديم امر تعهد عنوان به اسماعیل و ابراهیم به
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 و سهیم سپردن تعهد اين در دو هر كه نیست يكسان اين ،1﴾

﴿فرمايد: ند، به شهادت اينكه در بعضي از آيات ديگر ميباش يكسان

 به ما فرمايدمي كه آنجا 2﴾

 و است  ابراهیم اوّلي و مستقیم مقصود شودمي معلوم گفتیم، ابراهیم

 3.باشدياو میار دست عنوان به اسماعیل

 حسن فعلی و فاعلی اركان پذیرش عمل

 د؛ش ساخته دعا اين با و شد شروع دعا اين با بنا اين يعني 4
 !ما قبول كن از گفتند ساختند را خانه وقتي اينكه نه

كند كه في نفسه حق و خیر باشد و از عملي را قبول مي ،خدای سبحان
عاملي نشأت بگیرد كه آن عامل اهل تقوا باشد. اگر عمل في نفسه خیر 
نباشد، جا برای قبول نیست. اگر عمل خیر باشد؛ ولي عامل خیّر و معتقد 

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

 آدم فرزندان جريان ذيل در مائده ه یمبارك ه یسور در.  5﴾
﴿ :است كرده ياد را كلي اصل اين

 ملع مثلِ نیست؛ مقبول به يقینً  ،بود تقوابي عمل آن خود اگر ؛6﴾
 7تقواست.بي عمل آن خود كه ريايي
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 های كعبه بر خلوص نابپایه

تور خدا به دس زيرا ؛كه خود اينها كه ساختند، مالك نشدند نتیجه اين شد

مأمور بودند كه خانه بسازند؛ مثل اينكه مأمور بودند نماز بخوانند.  آنهاساختند. 

مزد طلب  آندهد در برابر كسي كه كار واجب متوجه خود را انجام مي

 مثل ؛تا عمل او پذيرفته شود كند اخالص منتها بايد از خداوند طلبكند. نمي

  » يا 1«» بگويد نماز هنگام انسان اينكه

ساختن كعبه برای ابراهیم و اسماعیل مثل نماز خواندن هر انسان  ،«

است، بر آنها واجب بود كه اين بنا را بسازند. يك وقت است انسان يك 

ين اكند؛ اين مسبوق به ملكیت است. را وقف مي آنسازد بعد ای ميخانه

نظیر  ،ها يا حبس استلك است. اين وقفمِ كّ بیت عتیق نیست. اين فَ ،بیت

نظیر وقف به مسجد. لذا بین  ،يا تحرير ملك و فك ملك است ؛وقف رقبات

بینید بزرگان برای رقبات اينكه مي .وقف رقبات و وقف مسجد فرق است

ای اين است بر ،كنندكنند، ولي برای مسجد متولّي معین نميمتولّي معین مي

ساب ح ،كه مسجد ملك كسي نیست تا متولّي داشته باشد. حساب مسجد

فكّ ملك است و نظیر تحرير رقبه است و حساب رقبات وقف، البته حبس 

 است. ملكیّت باقي است. لذا عند الضروره قابل فروش است و امثال ذلك. 

 بیان هم ،3﴾﴿هم اصل كلّي را مشخص كرد كه 
 ينا: فرمود داد، نسبت خودش به را آنها كار و هستند تقوا اهل اينها: فرمود
 4.آن مانند و كنید تطهیر مرا بیت و است من بیت
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 نظیر واليت، واليت شرط ؛چون تقوا به معنای عدالت شرط قبول نیست
قبول اســت، ولي تقوا و عدالت شــرط قبول نیســت، يعني تقوایِ عامل و 

ست، البته تقوای عمل شرط قبول عمل نی شرط قبول عمل  ،عدالتِ عامل 
، است «لغیر اهلل»كه  باشد و عملي پذيرد كه هللاست؛ چون خدا عملي را مي

ا ها آنها را شريك خدانخدای سبحان به شركای خود ]يعني كساني كه انس
 .پذيردهرگز نميو كند قرار دادند[ واگذار مي

 اسماعیل حضرت با كه دارد ابراهیم حضرت خود ه یامّا اينكه دربار
 عمل هم اينكه برای  1: كردند عرض
 2.دهدمي انجام را كار اين هلل و دارد فاعلي حسن عامل هم است، هلل

 عمل نواقص از اغماض با خدا ه یپذیرش شایست

سبحان دربار سي اگر داد، وعده ایعده ه یخدای   برای خدا را یكار ك
ست ممكن. كنیممي قبول وجه بهترين به او از ما ،داد انجام ض در كه ا  يبع
 هب كار كل در ما ولي باشــد، نداشــته عنايت و قلب حضــور ،عمل زوايای از

 محض خلوص كه ابراهیم حضرت ه یپذيريم، ولي درباروجه مي احسن
 ترينخالص ؛ 3﴾﴿: كرد عرض اينكه بود،
 4كند.مي مسئلت را قبول ترينبرجسته و قبول

 معلم دعا و نیایش حضرت ابراهیم 

﴿كنند: عرض مي و اســـماعیل اما در اينجا ابراهیم

 پذيرش در ابراهیم .خدايا! اين را از ما قبول كن ﴾
دعای مرا مستجاب  كنددرخواست ميخدای سبحان  از. بعد دارد اصرار دعا،
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چنین نیست يعني اين ؛خواهدكن! استجابت دعا را هم از خدای سبحان مي
ــود كه  ،چون دعا كردكه  را مســتجاب  ودعای اخداوند حتماً بايد طلبكار ش
 1.دكن

 را دعاها از بعضي وقتي ابراهیم ه یمبارك یهدر همان سور
﴿ :فرمايدمي شمارد،مي

بنابراين دعای حضرت اين است كه خدايا تو قبول بكن! اگر اين كعبه را 
د و تواند قبله مسلمین باشتواند مركز عبادت باشد، ميقبول كردی، اين مي

مطاف مسلمین و حجاج و معتكفین باشد و اگر نپذيرفتي اين مزايا بر او بار 
 3.نیست

 اسماعيل و ابراهيم حضرت دعای در ﴾تقبّل﴿سرّ حذف متعلّق 

گويد: خدايا! اين كار را داند، ميگاهي انسان يك كار را قابل عرضه مي
بیند كه در حضور موال خود قدر خود را ناچیز ميگاهي آناما از ما قبول كن! 
كند، بیند كه اسم آن كار را ببرد، فقط اصل قبول را مطرح ميرا شايسته نمي
خدايا اين بنا را از ما قبول كن، مفعول محذوف است. چه  :لذا عرض نكردند

ه ن. ندردذكر نك آن راكوچك شمردند، عمل خود را چیز را قبول كن؟ از بس 
اينكه بگويند حاال ما كارگری كرديم، خدايا! اين بنا را در اين سرزمین 

ی اطور نیست. حذف مفعول در اينجا برساختیم، اين بنا را از ما قبول كن! اين
﴿بینند: خود را نمي اخالص داعي است كه عمل

﴾.4 ﴿

﴾.5 
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 اشبرای ذریه دعای حضرت ابراهیم

 انجام كاری رایبهترين فرصت برای دعا همان وقتي است كه انسان ب

، بردفرصت حسنه بهترين بهره را مياز اين  . ابراهیمموفق است

مبتال نشود. نوح با اينكه نه قرن و نیم رنج  خواهد به سرنوشت نوحمي

 فرزند ناصالحبه مع ذلك در اثر گرفتار شدن  ،نبوّت را تحمل كرده است

 سرنوشت اين به اينكه برای ابراهیم : منقرض شد

: ندكمي طلب صالح ه یذري سبحان خدای از حساس موقع هر در نشود مبتال

﴿

اش اين بهترين دعاهاست كه برای خود و ذريه 2﴾

گیر عالم االن ،داشت فرزندی مثل فرزند ابراهیم كند. اگر نوحمي

 3.بود

 درخواست مقام تسلیم

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

لیم يعني به مقام تس ؛ما را مسلم قرار بده: كنندمي عرض سبحان خدای به لذا

﴿: گويدمي پدر كه است آن اسالم ايننتیجه  4.برسان

 ما بخواهي تو هرچه .6: گويدمي پسر ،5﴾

. یمهست سلمت
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 هك كسي اول ساختیم را كعبه اين كه اكنون خدايا: كرد عرض ؛ 1

و  راكع ،عاكف ،طائف و كنیم عبادت بايد هستیم كه ما خود ببرد بهره بايد

  2.باشیم ساجد

 هاپرسش

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

 را نام ببريد.  معمار و دستیار در بنای كعبه. 2

يه 3 به آ با توجه   .﴿ ﴾ 
 را توضیح دهید.  دستیار بودن حضرت اسماعیل

 . شروط پذيرش عمل توسط خدای سبحان را بیان فرمايید.4

 . عتیق بودن كعبه به چه معناست؟ توضیح دهید.5

﴿. با توجه به آيه 6

ضرت دعای در ﴾ ﴿سرّ حذف متعلّق  ﴾ سماعیل و ابراهیم ح  ا
 چیست؟ توضیح دهید.

                                                           
  . 128. بقره، 1
 . 13ص کتابخانه دیجیتالی تبیان، . 2



 



 

 

 

پنجم: گفتار 
 

 از سوره مبارکه بقره 128 ات 126 اتادامه تفسیر آی

 ﴿

﴾.1 

و چون ابراهيم گفت پروردگارا، اين شهر را محل امنى كن ﴿: ترجمه
آورند از ثمرات، و اهلش را البته آنهايى را كه بخدا و روز جزا ايمان مى

عالى فرمود: خداى ت بده  مان نمى روزى  كه اي ها هم  ند به آن ند چ آور
و سپس بسوى عذاب دوزخ كه بد مصيرى است دهم صباحى روزى مى

ضطرارى.اش ميكنم، روانهروانه سماعيل پايه اى ا هاى و چون ابراهيم و ا
 بردند گفتند:خانه را باال مى

پروردگارا )اين خدمت اندك را( از ما بپذير كه تو شنواى دعا و 
پروردگارا، و نيز ما را دو مسلمان براى خود  داناى )به نيات( هستى 

                                                           
 . 128-126. بقره، 1
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بگردان و از ذريه ما نيز امتى مسلمان براى خودت بدار و مناسك ما را 
 ﴾بما نشان بده و توبه ما را بپذير كه تو تواب و مهربانى.

 اسماعیل و ابراهیم عمل پذیرش ه ینشان

سماعیل  كه را ایخانهخدا  ملك خود معرفي كرد، را  ساختندابراهیم و ا
ست.  شانه پذيرش عمل آنها شان اين. اهلل بیت و ﴾﴿فرمود: كه اين ن ه ن

ست قبول ی سماعیل و ابراهیم به. ا  مال ساختید كه ایخانه :فرمود ا
ست؛ من سالم پیغمبر به كه آنچه نظیر ا ﴿: فرمود ا

در حقیقت من ســاختم. اين كار، كار شــما  نســاختي، تو ؛﴾ 
 آن رب هم ديني آثار آنگاه. است من ه ینیست، خانه، خانه شما نیست، خان

 قبول را آن پس اســـت، نازائر مطاف و مســـلمین ه یقبل كه كرد، مترتّب
 .2﴾﴿: كرد

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

 در كه حالي در كند،مي عرض پیری، ســـن درابراهیم را اين! بده قرار
ــور در كه طوریآن عمرش، اوائل همان  هایمســلمان از آمده، انعام ه یس
عد يعني ؛بود واقعي جام داد و فرمود:  ب ّه را ان حاج كه آن م ﴿از اين

 ﴿ :گفت چنین اين 79 ه یآي انعام ه یســور در گاهآن 4﴾
 زآغا در اين ﴾

﴿: گويدمي امر آغاز در كهابراهیم پس است، امر
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 ماناي و بود واقعي مؤمنان جزء بلكه شد، مسلم تنها نه ﴾
 ،سبحان خدای از عمر پايان در آنگاه ،﴾  ﴿: آورد واقعي
 1كن! مسلمان را ما! خدايا: كندمي عرض كند،مي مسئلت اسالم

را فراهم مقام تســـلیم رســـیدن به  ه یزمین ،اين دعاها از اين داعیان

 نه بده؛ قرار مســـلم را ما پروردگارا ؛﴾﴿ كند:مي

 .بده قرار مسلمان

ــالم اين ؛﴾﴿ ــت تامّ إنقیاد معنای به اس  و اس

سلمان هم  گرنه سیدند ، هم بهمؤمن بودندو م مثالً از اين به  ؛مقام امامت ر

سبحان عرض مي سلم قرار بده يعني به مقام : كنندبعد كه به خدای  ما را م

 . برسان یمتسل

﴿: گويدمي پدر كه است آن اشنتیجه اسالم اين

سر ، 2﴾ سالم یامعن اين ؛ 3﴾ ﴿: گويدمي پ  ا

م طلب اسال رسیدن به امامت و...،. اينكه بعد از ساختن كعبه و است إنقیاد و

ستن:  ؛كنندمي سلم محض خوا  ﴿يعني آن مقام 

 ؛﴾

 هرهب بايد كه كســي اول ســاختیم ما را كعبه اين كه حاال خدايا: كرد عرض

 ،یمســاجد باشــ وراكع  ،عاكف ،ا بايد عبادت بكنیم. ما بايد طائفم خود ببرد

 5نشان بده چه كنیم؟
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 درخواست ارائه عینی مناسك

 «» از سخن ،است 1﴾﴿ هزمین ﴾﴿اين 
بینید در اينكه مي .كنیم هچ بفهمان ما به خدايا كه نیست اين سخن نیست،

ظاهر شد؛ آنجا سن   ، جبرئیلجريان مناسك حج حضرت ابراهیم
ن راه نشا و كردجبرئیل ظهور مي ،زد، قرباني كرد، سعي كرد، قدم به قدم

عني ي ؛غیر از تعلیم است ،ارائه .داد؛ اين ارائه مناسك استداد. او انجام ميمي
ك ي .خدايا اين مناسك را به ما بفهمان كه انجام دهیم، نه به من نشان بده

 2انجام دهیم. هم ما انجام دهد تاكار را  حاجي برای ما بفرست كه اين

 اسالم ه یترین مرتبنازل (الف

ساده ست كه  سالمي ا سانيك نحو ا ترين حكم هم ترين اثر را دارد و آ
است و آن اظهار شهادتین است ]كه[ باعث حفظ خون، میراث، تجويزِ نكاح 

ي . اين همان معنای اسالم صوری و ظاهری است كه هر مسلمان... استو
ــت. اين را خدایدارد و آثار فقهي ــبحان دربار اش هم همین اس  آن ه یس

 ه یآي حجرات ه یســور در مؤمنیم، ما نگويند شــما اينكه به فرمود اعراب
﴿ كه اســت اين 14

نگويید ما مؤمنیم، بگويید: مســلمانیم. همین  شــما: ﴾
شما  ست و هنوز ايمان در قلب  سالم ا شهادتین كه آثار فقهي دارد ا اظهار 
سلمانیم نگويید ما مؤمنیم. اين  ست، بگويید: ما م شده ا اعراب بدوی وارد ن

 3.است اسالم ه یترين درجضعیف

 اسالم ه یبرترین مرتب (ب

ــماعیليقیناً ا ــئلت نكردند براهیم و اس برای اينكه  ،اين معنا را مس
ــان معلّم اين مقام بوده ــرت با اين مقام خودش ــالیان متمادی حض  واند و س

                                                           
 .97.آل عمران،  1
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زندگي كرد، پس كدام اسالم است كه اينها در آخر عمر با همه باالتر از آن 
سئلت مياين نیايش ﴿: گويندو مي كنندها آن را م

 اســت، خاص اســالم يك شــودمي معلوم اين ﴾
 هم ﴾﴿ ه یكلم اين ﴾﴿: كردند عرض اينكه
سبحان  خدای را اسالم آن از ایگوشه. است خاص اسالم كه دهدمي نشان
سور شخص صافات ه یدر  ست؛ محض انقیاد از عبارت آن[ و] كرد م  در ا
 اســماعیل به كندمي ذكر را اســماعیل ذبح جريان وقتي صــافات ه یســور
شنهاد سماعیل و دهدمي پی  ﴿: كندمي عرض ا

﴿: فرمايدمي ،1﴾

 هك شد حاضر او شدند، منقاد شدند، مسلم وقتي دو هر يعني 2﴾
 واباندخ جبین به را پســر پدر كند، قرباني كه شــد حاضــر اين شــود، قرباني
 از كيي اين. كردی عمل وظیفه به تو: گفتیم كند، ذبح خواســـت كه همین
؛ اين همان مقام تسلیم است، «انقیاد»شود م است، اين مياسال هاینشانه

 3.كننداين همان انقیاد صرف است كه از خداوند سبحان مسئلت مي

  مراتب اسالم

 اسالم قبل از ایمان. 1 

 ه یاين همان است كه در سور ؛يك درجه از اسالم قبل از ايمان است
ا خدای ســـبحان منته ، 4﴾﴿ كه گذشـــت بحثش حجرات
 منیم،مؤ ما یدينگو ؛﴾﴿ :فرمايدمي
سلمانیم ما بگوئید بلكه شده داخل شما قلب در ايمان هنوز زيرا ؛م . ستا ن
 .است بار آن بر فقهي احكام كه است اسالم ه یدرجاولین  اين
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 اسالم بعد از ایمان. 2

سالم  سان ،يك ا ست. ان سلمان، بعد مؤمن ، بعد از ايمان ا و در اوّل م

ن است، اي« سلم و انقطاع»همان  ،شود. اسالم بعد از ايمانمسلم مي نهايت

 .همان مطیع محض بودن است

ز خدای سبحان ا )سالم اهلل علیهما(اسالم بعد از ايمان را ابراهیم و اسماعیل

يعني بعد از اينكه خدای سبحان به اسالم و ايمان بعد از  ؛مسئلت كردند

مؤمن حقیقي بودند، آنگاه و صحّه گذاشت، فرمود: اينها مسلمان  آنهااسالم 

سالم شود اين افرمايد: اسالمِ بعد از ايمان را از ما مسئلت كردند. معلوم ميمي

 1.همان انقطاع كامل است

 صاحب قلب سلیم هیمحضرت ابرا

﴿: فرمود كرد، مشخص صافات ه یای از اسالم را در سورگوشه

﴿ شدند، محض سلم دو هر وقتي ؛﴾

)قلب سلیم يعني قلب مسلم يعني  است، سلیم قلب همان اين ، 2﴾

قلب سلیم اين است كه در او جز ياد حق چیز ديگر  خصیصه قلب منقاد(

 .نیست

 ،كردنداز خدا مسئلت مي كه ابراهیم و اسماعیل اسالمي ،در حقیقت

قلب سلیم يعني قلبي كه به مقام تسلیم برسد و  ؛همان قلب سلیم است

 .چیزی جز خواست خدا در آن نباشد

ود. ترين مقام خواهد بغیر از مقام توكل و رضاست؛ اين عالي ،مقام تسلیم

﴿لذا اينها مقام اسالم را و اسالم محض را مسئلت كردند، عرض كردند: 
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 جوداتمو ساير مثل هم ما يعني «لك منقادين» يعني ﴾

 و مسلم كه نیست جهان در چیزی. ندمسلمان موجودات ه یهم چون باشیم،

گاهي از فرمان  انسان. 1﴾﴿: نباشد منقاد

فرمايد: مثل حیوان است، گاهي مي وند متعالخدا كند، از اين روميتمرّد  خدا

از  وفرمايد: مثل سن  است، تر است، گاهي ميفرمايد: از حیوان پستمي

﴿تر است كه يعني از جماد هم پست ؛تر استسن  پست

ن  و تر از س. پستماندنميباقي  بدانديش انسان برای چیزی ديگر ﴾

 تر است. فرمود: از آن هم پستداشتیم خدا مي؟ اگر ميیستجماد چ

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

﴿ :را بايد طي كند تا به آنجا برسد كه بگويديابراهیم

﴾3. 

  قلب سلیم و انابه نشانه اسالم محض

 حضم سلم همان اين لك، منقطعَینِ يعني ؛﴾﴿

 .تمالزم با مقام انقطاع اس وإنابه  ،قلب سلیم ،یممالزم با مقام تسل وودن ب

﴿ فرمايد:و مي پذيردمي رااسالم او  ،آنگاه خدای سبحان

 را معنا ناي ،اليشغله شيء عن اهلل سبحانه و تعالي كه قلبي يعني ﴾

 5.﴾﴿: كردند مسئلت
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 هاپرسش

شان. 1 سط  عمل پذيرش هن ساخت كعبه تو سماعیل و ابراهیمدر  ا

 چیست؟ توضیح دهید. 

 را نام برده و توضیح دهید. مراتب اسالم. 2

اســالمي كه حضــرت  ﴾ ﴿با توجه به آيه . 3

 د چیست؟كننمسئلت مي ابراهیم و اسماعیل

 



 

 
 ششم: گفتار 
 

 از سوره مبارکه بقره 128و  127  اتادامه تفسیر آی
﴿

﴾1 

بردند هاى خانه را باال مىو چون ابراهيم و اسپپماعيل پايه ﴿: ترجمه
بپذير كه تو شنواى دعا و پروردگارا )اين خدمت اندك را( از ما  گفتند:

پروردگارا، و نيز ما را دو مسپپپلمان براى خود  داناى )به نيات( هسپپپتى
بگردان و از ذريه ما نيز امتى مسلمان براى خودت بدار و مناسك ما را 

 ﴾بما نشان بده و توبه ما را بپذير كه تو تواب و مهربانى.

 م برای فرزندان توسط خلیل الرحمنیدرخواست مقام تسل

[ برای خودشان را كه ]حضرت ابراهیم  [مقام تسلیم] همین معنا

﴿شان هم مسئلت كردند: مسئلت كردند، برای ذريّه
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ذراری به اين مقام  همه چون. رسیدندنمي مقام اين به ذراری همه ؛﴾

 نچهآ نظیر ،﴾﴿رسیدند، نگفت كه ذراری ما را، امّا عرض كرد: نمي

 هابعضي برای كه امامت مسئله جريان در ﴾﴿: كرد عرض كه

 عرض. است طورهمین هم اينجا. شد اجابت برخي ه یدربار يا شد، مسئلت

 2!م اسالم و انقطاع كامل برسانمقا به را ما ذراری از بعضي! خدايا: كرد

 در آیه «اسالم»شاهد لفظی بر مراد از 

 از منظور كه دهدمي نشان ﴾﴿ اين ﴾﴿
﴿: است كامل انقطاع همان اسالم،

 روشن بحث خالل در كه هست هم ديگری شواهد ﴾
  3.منظور از اين اسالم، اسالم بعد از ايمان است كه شودمي

غیر از تعلیم است. يعني خدايا اين مناسك را به ما بفهمان مناسك ارائه 
 ی هرواياتي است كه فرشتگان نحو ،در ذيل اين آيات. كه ما انجام بدهیم

« كنسَمَ» .كرده ميمشاهد نزديك از ابراهیم و كردندمي عمل را مناسك
 ؛﴾ ﴿:فرمود حج ه یهمان عبادت است كه در سور

 كه عبادت روح گرچه. دهیممي قرار خاصي عبادت يك قومي هر برای يعني
های عبادت فرق اما خصوصیت ؛مه يكي استه در است اسالم همان
﴿ كند، فرمود:مي

 خدای از بزرگوار دو اين كه را هاييعبادت و مناسك اين و 5﴾
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 رضع . از اين روتعلیم باب از نه بود، ارائه باب از كردند،مي مسئلت سبحان
 ؛ ﴾﴿: كردند عرض بلكه ،«را يادمان بده احكام خدايا» نكردند
 و عرفات و مشعر جريان ابراهیم! كنیم عبادت چگونه ما كه بده نشان
 راهنمايي و مشاهده با را همه و همه مروه، و صفا بین سعي و مني

 ما به را هاعبادت آن يعني ؛﴾﴿پس  .دادانجام مي ،جبرئیل
 ه یمهسبحان  خدای كه است اين. بدهیم انجام و ببینیم ما كه بده نشان
. اينها هم ديدند دها ارائه داآنبه  را مواقف و مناسك اين هایعبادت و كارها

 در. 1﴾﴿و امتثال كردند:
 هم سبحان خدای و ﴾﴿: كرد عرض هم حج مناسك جريان
 2.داد نشان آنها به را مناسك

 ملكوت مشاهده فیض و ابراهیم  
 شد؛ چه اينكهبا شهود حل مي اصوالً بسیاری از كارهای ابراهیم

﴿ :فرمايداش ميخدای سبحان درباره

 ملكوت ارائه با را او سبحان خدای ،امر اوايل در ،3﴾

 عبیرت ﴾﴿ اين. داديم يادبه او  را فكری مسائل ما نفرمود و پروراند

 ،يعني ما دائماً لحظه به لحظه ؛است استمرار ه ینشان ،كردن مضارع فعل به

﴿فرمايد: گاه خدای سبحان مي دهیم. آنباطن عالم را نشان ابراهیم مي

داديم. اين يك طرز تفكر ذهني  حجّت ما به او ؛4﴾

 به را ابراهیم سبحان خدای كه است ملكوت ه ینیست، بلكه با مشاهد
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﴿: فرمايدمي كند نقل را جريان اين اينكه از قبل. رساندجايگاه  اين

 هایكار از بسیاری لذا ،﴾﴿: فرمود ،سپس ﴾

  1.شودمي تنظیم عالم باطن يعني عالم ملكوت ه یمشاهد با ابراهیم

 درخواست ارائه عینی مناسكسرّ 
عبادت ؛﴾﴿ :كندمي عرض هم مناسك رؤيت یهدر مسئل

د بینانسان روش عبادی را مي وقتي! بده نشان ما به را ما عبادی روش و ها
 ای معلم يا الگوی او بود، حتماً ابراهیم خلیلكند. اگر فرشتهتخلّف نمي
دهد. و اين را هم برای كند و انجام ميمناسك را امتثال مي ،با همان روش

﴿ 2:اش درخواست كردخود، هم برای ذرّيه

﴾.  

  خواست توبهدر

 سبحان خدای ه یتوب و عبد ه یـ توب

 نييع توبه اين ؛﴾﴿ :آنگاه عرض كردند
گفته  هم توبه هایبحث در. موال سوی به عبد رجوع نه عبد، بر موال رجوع
 هم يكي ،عبد است به سوی موال یهتوب ياست: يك دو گونه توبه كه هشد
 سوی به كندمي توبه انسان رجوع، يعني توبه چون عبد؛ بر موالست یهتوب
 وشود مي منعطف عبد بر لطفش يعني ؛است تّواب ،سبحان خدای و موال
 با است المولي الي العبد من رجوع كه عبد توبه اين. پذيردمي را عبد رجوع
 4﴾﴿ خدا. باشد مقرون بايد است توّاب كه خدايي ه یتوب
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 انسبح خدای باشد، عبد رجوع در هم اشتباهي و اشكال هم اگر يعنياست؛ 
 وعرج مقدار به نه كندمي قبول خدا برگردد، عبد كه همین ،كندمي قبول
 1.كندمي قبول رجوعش مقدار از بیش بلكه عبد،

 عبد ی هسبحان در پذیرش توبـ عفو و تسامح خدای 

﴿بیان ذلك اين است كه نفرمود: يقبل التوبه، فرمود: 

 .است عفو معني به و تجاوز ه ینشان «عن» اين ،«عباده من» نه ،﴾
 پذيرد،يم خدا كرد، رجوع انسان كه همین يعني ؛است آمیخته عفو با توبه اين
چرا درست رجوع نكردی؟ چرا با شائبه آمدی؟ با عفو قبول  گويدنمي ديگر
﴿چنین نیست كه خدا به مقدار رجوع قبول كند. اگر اين بود: كند. اينمي

 دمق يك انسان اگر كه نیست چنین اين نبود، ﴾
بیايد، نفرمود  نزديك قدم يك هم خدا لطف برود، سبحان خدای سوی به
﴿فرمود: بلكه ، «»يا «»

 فحص و عفو با ما يعني ؛كرده إشراب قبول، در را عفو معنای اين كه﴾
بول ق را اندازه همان ما كرده توبه او كه اندازه هر اينكه نه پذيريم،مي توبه
 يك و است،المولي  الي العبد من كه دارد رجوعي يك انسان پسكنیم. مي

 3.است عن العبديا  هم خدای سبحان دارد كه من المولي علي العبد رجوعي

 خداوند ه یتوب دو ميان در عبد ه یـ توب

 قبلي ه یای كه انسان به طرف خدای سبحان دارد، به توبامّا هر توبه
 كند،نمي یداپ توبه توفیق انسان نكند، توبه انسان بر خدا تا ،مسبوق است خدا
انسان به سوی خدا نعمت است، اين نعمت را در سوره نحل  بازگشت چون
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 من: بگويد كسي نیست ممكن هرگز. 1﴾﴿فرمود: 
 عمتن چون است، نعمت بازگشت اين و رجوع اين. كرد قبول خدا كردم، توبه
 يعني ،دهبن از و بنده بر كند توبه بايد سبحان خدای اول پس. است «اهلل من»
 ه یاگر لطف خدا بند .بیدار شود تالطف خدا شامل حال بنده شود  بايد
كند، دوباره خدای ای را بیدار كرد، آنگاه به سوی خدا حركت ميبیدهخوا

  2كند.سبحان قبول مي

 ییابتدا توفیق از مندیبهره ه یوجود زمینه الزم

، ستا ي است و رجوع خداست، لطف خدا بر بندهيولي كه توبه ابتدااتوبه 
دهد، كند، چندين بار مهلت ميآن را خدای سبحان نصیب هر كس نمي

 و لطف اطوار اين ه یشود. اگر كسي در همچندين بار لطف خدا شامل مي
خود رها  آن به بعد خدا انسان را به حال از ،گذاشت سر پشت را حق عنايت
ي ول ؛كند. وقتي انسان را به حال خود رها كرد، او مكلّف به توبه استمي

 هچندين بار لطف الهي به سمت او متوجه شد زيرا ؛موفق به توبه نخواهد بود
، بعد خدا هن لطف را پشت سر گذاشتاي ﴾﴿او از باب 

كند. وقتي فیض خدا به او نرسد او از كجا ميفیض خود را نسبت به او قطع 
ولي موفق به توبه نخواهد  ،گردد؟ در عین حال كه مأمور به توبه استبرمي

 4.است ييابتدا ه یشد. اين توبه، توب

 توفیق انسان مسبوق به نعمت الهی

 گیرد مسبوق به نعمتپس در هر فرصتي كه انسان از توفیق بهره مي
مكن نیست كسي خود را طلبكار بداند حتي تائبین، الهي است، ديگر هیچ م
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؛ خدايا  1. فرمايد:ميدر صحیفه سجاديه  امام سجاد
ي است، اين چنین نیست كه ما كاری كرده باشیم يدهي ابتداهر چه تو مي

نكه ي است. ايي؛ همه كارهای تو ابتدا«ك ابتداءكل نعم»و طلبكار باشیم. 
شود: حتماً يك كار خیری ما كرديم كه فالن بال از ما ردّ شد؛ احیاناً گفته مي

اين اشتباه است، آن كار خیر هم مسبوق به عنايت الهي است. خدای سبحان 
سر نسبت به همه دائم الفیض است. اگر كسي چندين بار لطف خدا را پشت

﴿ :فرمود كند،از او قطع مياعتنائي كرد، خدا اين فیض را گذاشت و بي

 در اگر .كنیمنمي باز آنها روی به را آسمان درهای ما ؛﴾
 شود؟دعا و توبه چگونه مستجاب مي نباشد باز او روی به آسمان

 توبه ابتدایی یا رجوع لطف عنایت الهی

 اين .دارد ييابتدا ه ینسبت به اولیای خود، توب همیشه خدای سبحان
 يك كه نیست اين برای خدا لطف رجوع ندارد؛ گناه به نیازی ييابتدا ه یتوب

انبیا هم  . اين توبه برایكندمي بیدارتر را بیدار بلكه كند، بیدار را ایخوابیده
اين راه  و را به ما برسان كه ما بیدارتر بشويم يعني خدايا آن لطفت ؛هست

فرمايد: ما بر پیغمبر خدای سبحان مي ،حاالت خطررا بهتر طي كنیم. در 
ها توبه كرديم، يعني لطف ما به پیغمبر برگشت. در جريان بعضي از جن 

﴿: فرمايدمي چنین اين

 پیغمبر بر خدا ؛﴾
. شد ترطمئنم بود مطمئن او كه افكند سايه پیغمبر بر لطفش يعني ،كرد توبه
ي مولكند، اين رجوع ريافت ميد سبحان خدای از انسان را فیض كه همین
 .دارد عنايت و اشراف كه است العبد علي
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 .40اعراف،  .2
 .117توبه،  .3
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هتوب. ستا ثانوی توبه يك ي،يابتدا ه یتوبقهراً توبه دو قسم است: يك 
 عرضاسماعیل و ابراهیم ندارد، الزم بودن گناه به مسبوق ييابتدا ی

را طفت يعني خدايا ل ؛مسئلت كردند را ييابتدا ه یتوب ﴾﴿: كردند
 فیضت دائماً كه تو ؛﴾﴿:كنبر ما منعطف 

﴿:كن اضافه يا بگستران همچنان ما بر را فیض اين است، گسترده

 ایعبهك ما اگر اينكه نه ببارد، ما بر فیضت همچنان ؛﴾
نجام ا، به پاس احترام تو حاضر شديم قرباني كنیمحاضر شديم  يا ساختیم را

 تو و تتوس ه یچنین نیست، همه از ناحیچیزی طلبكار باشیم. ايندهیم نه 
 2.دادی انجام را كارها اين خودت

 اسمای حسنای ذیل آیات، دلیل بر محتوای آیه

 آن دلیل ه یمنزل به شودمي ذكر آيه آخر در كه ايياين اسماء حسن
 خدای حسنای اسمای از اسمي با كه است مطلبي آيه هر در. محتواست
 خدای از بزرگوار دو اين است، رحیم توّابخدا  چون. شودمي ختم سبحان
 3.توبه مسئلت كردند و آن معنای بلند را هم برای ذريّه خود خواستند سبحان

  مقام تسلیم بهمكان نیل امت اسالمی و فرزندان ابراهیم ا

به  مي توانند ای همعده در بین امّت اسالمي و فرزندان ابراهیم 

ند: همیشه اكمال االنقطاع برسند، اين دعای مناجات شعبانیه را كه به ما گفته

نیست انسان  مخصوص ائمه 4شود اين كمال االنقطاعبخوانید. معلوم مي

 .دارند یبرسد. آنها درجات باالتر آن تواند بهمي

                                                           
 .128بقره،  .1
 .89 -88، ص 7. تفسیر تسنیم، ج 2
 . 73. همان، ص 3
اه مفاتیح الجنان، اعمال م«الهی هب لی کمال االنقطاع الیک...»فرازی از مناجات شعبانیه .4

 شعبان.
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 های بهشتیمراحل سه گانه نعمت

سان به ذهنش نمي ست كه ان سئلت كند. لذا خیلي از مقامات ا آيد تا م

 در: فرمايدمي هستند داریزندهشب اهل كه كساني ه یدربار سبحان خدای

صالً كه هست یزهاييچ بهشت ﴿: بخواهید تا دانیدنمي شما ا

 اگر كند،مي مســئلت بداند را چیزی اگر انســان. 1﴾

 .كندنمي طلب نداند

 امت اسالمی فرزندان معنوی ابراهیم خلیل

ست كه ذري سان ممكن ا شد و برود شمار به ابراهیم ه یان  ودخ كه بكو

 شود ابراهیم حضرت دعای مشمول كه بكوشد و بداند حضرت ذريّه را

صیبش انقطاع آن و ابراهیم ه یذرّي جزء شود؛ ن  همه سبحان خدای چون ب

ندان كه را ما یل ابراهیم فرز ﴿: فرمود آورد، حســــاب به خل

ــد پدر او ؛2﴾ رزند و بشــويم ذريّه؛ پس اين كار ف بشــويم ما حاال ،ش

شدن را ما بايد مي سر  ست، پ شما سبحان كه فرمود: او پدر  شود. خدای 

شد، فرمود:  صیل نبا ست كه قابل تح سمي نی صیل كنیم. اينكه فرزند ج تح

يدر . ﴾﴿ يدمي چنین اين حج ســـوره 78 ه یآ ما ﴿: فر

صوب اين كه ﴾ ست اغراء آن به من  ار پدرتان دين ». ا

یســت. شــما اگر ن دشــوار خیلي اســت، نزديك شــما رابطههم  اين. بگیريد

  .فرزندان او هستیدمسلمان شديد در بیت او داخل شديد، جزء 

                                                           
 .17سجده،  . 1
 .78حج،  .2
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! يعني 1نوح عرض كرد: خدايا! هر كه در بیت من داخل شــد او را بیامرز

هر كه به نبوت من ارتباط پیدا كرد او را بیامرز! خدای ســـبحان هم به ما 

سر او هستید و او پدر شماست، هشدار مي ست. شما پ دهد كه راه نزديك ا

 .شما را به هم مرتبط كرده است ،ايمان

﴿ست كسي مشمول باشد خدای سبحان به او بگويد: ممكن ا

ست صوری فرزند اينكه با ﴾ ست، برقرار ارتباط امّا ،ا  سيك اگر نی

 مســـتجاب دعايش هم او و ،ابراهیم فرزند شـــودمي كرد، برقرار ارتباط

ست ستند  ييآنهابه رض كرد: خدايا! ع .ا سالكه فرزند من ه ﴿م بده! ا

 ذريه كســي اگر. اســت ايمان از بعد اســالم اين كه ﴾

شمول ،شد ابراهیم فرزند و ابراهیم ست اين م ابراهیم برای فرزندانش  .دعا

 3.بهترين دعاها را كرده استدر بهترين موقع، 

 هاپرسش

درخواسـت  چرا حضـرت ابراهیم ﴾﴿. با توجه به آيه 1

 ارائه عیني مناسك را دارد؟ 

 را توضیح دهید. "خداوند هتوب دو میان در عبد هتوب". عبارت 2

 چه كساني هستند؟ . فرزندان معنوی حضرت ابراهیم3

 

 

                                                           
1. «                   

 (.28نوح، ) 
 .46هود،  .2
 . 70-69، ص 7. تفسیر تسنیم، ج 3



 

 

 گفتار هفتم:
 بقرهاز سوره مبارکه 129آهی تفسیر 

﴿

﴾1 

پروردگارا و در ميانه آنان رسپپولى از خودشپپان برانگيز تا  ﴿: ترجمه
شان آيات تو را بر آنان تالوت كند و كتاب و حكمتشان بياموزد و تزكيه

 ﴾.كند كه تو آرى تنها تو عزيز حكيمى

 دعای مستجاب ابراهیم سالت رسول اكرمر

است كه  هم جزء دعای ابراهیم اصل نبوت خاصه رسول خدا

﴿ عرض كرد:

 ابراهیم دعاهای از هم اين ،2﴾

 برای را تو آيات كه بفرست پیغمبر ناشخود از فرزندانم برای! خدايا است،

 را ينهاا كند، آشنا حكمت با را اينها بدهد، ياد چیز را اينها كند، تالوت اينها

؛ خدا 3 : فرمود خدا رسول و بپروراند و كند تزكیه

                                                           
 .129بقره،  .1
 .129بقره، . 2
ـــى، محمد باقر، دار احیاء الترال العربی بحار األنوار، . 3 ، دوم، ق 1403، بیروت، مجلس
 .378، صاألمالی ؛ 36 ص، 4 ج، الفقیهالیحضرهمن ؛88، ص 12ج
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يعني در  ؛خلق كردمرا به دعای پدرم به شما داد، مرا خدا به دعای ابراهیم 

دم: رسول اهلل ش و به نبوت رسیدم ،اثر دعای حضرت ابراهیم من به دنیا آمدم

 ﴾﴿، ابراهیم عرض كرد: خدايا! «»

: دفرمو هم سبحان خدای ،﴾﴿كه 

﴿

 ابراهیم دعای استجابت حقیقت در اين ،1﴾

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

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

را  ردممكرد: خدايا! پیغمبری بفرست كه برای مردم آيات تو را تالوت كند، 

 .را تزكیه كند آنها و حكمتت آشنا كند اب

 آیه در ﴾ربّنا﴿سرّ تكرار

﴿

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

! بكن را كارها اين! پروردگار دهد؛مي انجام «ربّنا» يك با ذيل تا صدر از را

های «نارب»گويد: ربّنا، ربّنا. اين مي ایند در كنار هر جملهبترجیع مثل گاهي

ايد، چند بار سخن از توجّه است. مالحظه فرموده ومكرّر برای جلب عاطفه 

﴿ ،3﴾﴿ربّناست 

 از كه آنها 5﴾﴿: داشت قبالً يا ،﴾

                                                           
 .164.آل عمران، 1
 .129بقره،  . 2
 .127بقره،  .3
 .128و  129بقره،  . 4
 .126بقره،  . 5
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 ربَّنا يا اهلل، يا: گويندمي. كنندمي ذكر را «يا» اين حتماً هستند دعا هلا دور

 ادانبیند با ندا و ميم دور را خود است، اوائل است دور كه آنجا. ذلك امثال و

خود را نزديك ديد،  و گويد. وقتي احساس قرب كردو حرف ندا سخن مي

ندا معنا ندارد، اگر در  ،با حالت قرب فهمید كه خدای سبحان قريب است،

 ين آی فالن، اي يگويیم: فالن. مييیم آی فالنيگوحضور شخصي باشیم نمي

 دور است و اگر انسان نزديك شد كم كم اصوالً ندا است، بُعد ه یگفتن نشان

ربّاه، يا ربّنا  یم يايگويا اهلل، نمي یميگونمي .افتددر دعاها مي «يا»اين 

 1.وامثال ذلك یم: ربّ، ربّنايگومي

 پیامبری از جنس مردم

 حانسب خدای. است مردم جنس از پیغمبر كه است آن نشانه ﴾﴿اين 

 ساير ی هدربار. گويدنمي سخن شكل يك به انبیا ساير با خدا رسول درباره

 و 3﴾﴿ يا 2﴾﴿: فرمايدمي انبیا

ه رسول خدادربار ولي ؛فرستاديم آنها برای را برادرشان ما. ذلك امثال

اند؛ قرائت كرده« هِم  سِن فَأَ من» برخي كه ﴾انفسهم من﴿ يا ﴾منهم﴿دارد كه 

 خود جان از يعني ؛﴾﴿ها، ولي همان ترين انسانيعني از نفیس

﴿: كرد عرض هم اينجا. نیست بیگانه اينهاست، خود از اينها،

 هر ت،اس عامّه سنن جزء اينها كه ،﴾﴿ كه ﴾

﴿: است طوراين پیغمبری

 چه !كن رفتار من ذريّه با حكمتت و عزت با! خدايا ؛﴾

                                                           
 . 87. همان، ص 1
 .65اعراف،  . 2
 .73اعراف،  . 3
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با من و ذريّه من رفتار كن! اآلن چند اسم از  بودنت رحیم و تّواب با اينكه

كند و ظهور آن أسمای حسني مطرح ميأسمای حسنای الهي را ابراهیم

زِ عزي و ديگریكند: يكي تواب رحیم مسئلت مياش را درباره خود و ذراری

صل رسالت و نبوت به عزت و حكمت متّكي اشود حكیم است. معلوم مي

فرستد و چون عزيز و مي ت و علم و معرفتاست، خدا حكیم است و حكم

قهراً آن نبوت و رسالتش هم پیروز خواهد و پیروز است  ،ناپذير است نفوذ

فرمايد: اين عقل است و اگر كسي از اين روش فاصله گرفت آنگاه مي .بود

 2﴾ ﴿ :1سفیه است

 هاپرسش

يه. 1 به آ جه  ﴿ با تو

عای  ﴾ باط د ارت

 را توضیح دهید.  و بعثت پیامبر اسالم حضرت ابراهیم 

 چیست؟پشت سر هم تكرار ربنا در آيات و سر دلیل . 2

كه در مورد پیامبر است را   ازمختلف قرائت های . 3

تبیین نمايید؟ 

                                                           
 .  125 ص ،7 ج تسنیم، . تفسیر1
 .130بقره ،  .2



 

 هشتم: گفتار 
 

 از سوره مبارکه بقره129ادامه تفسیر آهی 
 

﴿       

   ﴾1 

پروردگارا و در ميانه آنان رسپپولى از خودشپپان برانگيز تا  ﴿: ترجمه
شان آيات تو را بر آنان تالوت كند و كتاب و حكمتشان بياموزد و تزكيه

 ﴾.كند كه تو آرى تنها تو عزيز حكيمى

 رسالت نعمت از مندیبهره ه یایمان، زمین

   ﴿ :فرمود خويش دعایدر  ابراهیم

 كه كرد عرض اينكه 2.﴾    
 كه بفرست اينها از پیامبری ذريّه، اين بین در يا مسلمه امت اين در! خدايا
ری پیامب و كرد مستجاب را دعا اين هم سبحان خدای .كند تالوت را تو آيات
دعا كرد، خدای سبحان هم  طوری كه ابراهیم خلیلاما همان  ،فرستاد
 حضرت دعای گرچه 3.﴾﴿فرمود: 
  او سخن و ﴾﴿ روحاً هم پیامبر و است عام روحاً  ابراهیم

                                                           
 .129. بقره، 1
 .129. بقره، 2
 .164. آل عمران، 3
 .1فرقان،  .4
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 رسالت از آنكه اما هاست،انسان ه یبرای هدايت هم و است 1﴾﴿
 است همان و آمده 7ابراهیم دعای در كه است همان برد،مي بهره پیغمبر
﴿: نهاديم منت آنها بر ما :فرمود سبحان خدای كه

﴿كه  للعالمین هستي نذيراً  تو: فرمود اينكه با 2﴾

 هاانسان ه یهم برایخدای سبحان، رسولش را  ؛3﴾ 
  4.شندكِمي مؤمنین را سنگین بارِ  اين: فرمود اما فرمود، ارسال

 های معنویـ اطالق منّت بر نعمت

 د، ممنون كر را اينها زباني يعني نه ﴾منّ﴿منّت آن نعمت ثقیله است؛ 

 تنعم خدا را اينها. ستفرساتوان سنگینِ  نعمتِ آن 5﴾﴿منظور از 

ه ها، زمین، درياها همانآسم داند،نمي سنگین را مادی نعم داند،مي سنگین

  ننهاد. منّت اما ،كرد خلق را اينها ی

 تقدیم و تأخیر تزكیه و تعلیم بر یكدیگر

ضمن اينكه تالوت آيات و تعلیم كتاب  ،كريم های قرآندر بعضي از قسمت
 ،ي آياتبرخو در  آوردميتزكیه را بعد از تعلیم  ،كندو حكمت را ذكر مي

  ﴿ گاهي سخن از .كندتزكیه را قبل از تعلیم ذكر مي

 ﴿و گاهي سخن از  است 6﴾  

 .است 7﴾   

                                                           
 .31مدثر ،  .1
 .164عمران، . آل 2
 .28. سباء، 3
 .81-80، ص 7. تفسیر تسنیم، ج 4
 .164.آل عمران،  5
 .164. آل عمران،  6
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 بر تعليم  راز تقدیم تزکيه ـ

 ازير ؛شودمي ذكر تزكیه از قبلاز اين رو  ،است تزكیه یهتعلیم مقدم

گاهي  شود.گاهي قبل از تعلیم ذكر مي .استتزكیه هدف و مقدَّم بر تعلیم 

 تزكیه اينكه برای است؛ 1﴾    ﴿سخن از 

 لیم برای آن است كهتع. است كار بر مقدَّم هدف چون است، تعلیم بر مقدّم

 نامستث را گروه اين فقط كريم قرآن. بشود 2﴾   ﴿

 ديگر رديف در را آنها نیست خشیت اهل يا نیست عالم آنكه داند؛مي

روارسته حسابي جدا باز غی برای و غیرعالم برای شمارد،مي موجودات

 3كند.نمي

 تزكیه مسبوق به تعلیم

 زكیهت ه یمنظور آن است كه تزكیه مقدّم بر تعلیم است و تعلیم مقدّم

 خدا حرام و حالل انسان تا. برسد وارستگي تواند به، نمينداند تا انسان است،

، را نشناسد و قوای آنتحب و مكروه را نداند، تا روح مس و واجب ،شناسدن را

تواند خودش را تهذيب كند؟ هم شهوت و غضب روح را نشناسد، چگونه مي

تا  شود،متوجّه ميروح به كدام سمت بداند بايد بد و خوب را بداند هم بايد 

 .بتواند خودش را تزكیه كند

 تزكیه كند، ممكن است عمریخود را تواند انسان تا اينها را نشناسد نمي

كمت تعلیم ح ت. از اين روطان باشد و خیال كند اهل تقواستحت واليت شی

های ظريف را د، راهشناسا نر شدائد انسان تا. است تزكیه یهمقدم ،و كتاب

                                                           
 .164. آل عمران، 1
 .28. فاطر، 2
 .81، ص 7. تفسیر تسنیم، ج 3
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تواند اهل تزكیه باشد. ممكن است و فجور را نداند، هرگز نمي نداند، تقوا

خود را نداند و خدای سبحان  ولي بد و خوبِ  ،كسي بد و خوب را بداند

 الخلقه است كه بد و خوب خود را بشناسد، فرمود:فرمايد: نفسي مستویمي

يكسان شود همه چیز برای نفس معلوم مي 1،﴾  ﴿

: كه در حقیقت جهاد كبیر است ،اين است كه تعلیم كتاب و حكمت .نیست

 تعلیم بر مقدَّم تزكیه و است تزكیه ه یمقدم 2﴾﴿

شود؛ گاهي بر اساس ذكر مي مقدّم تزكیه هدف، آن حرمت به گاهي .است

 از قبل تاس نفس وارستگي ه یسیر طبیعي كه تعلیم حكمت و كتاب مقدم

 ،3﴾ ﴿: فرمايدمي گاهي شود،مي ذكر او

 4.﴾ ﴿: فرمايدمي گاهي

 علم به نفس یهتحلی یهزمین و تخلیه یهتزكیه به منزل

 هر كهاين چه ،باشد بعدی تعلیم ساززمینه تواندمي تزكیه از ههر مرتب
 نهزمی تعلیم همیشه. باشد تزكیه برای ایمقدّمه تواندمي تعلیمي از مرتبه
ههم است؛ متعلی برای زمینه ،تزكیه موارد از خیلي بلكه ست،نی تزكیه برای
درس از خیلي ،نیست بحث و درس مجالسو در  كتاب در كه هادرس ی

 5﴾﴿: فرمود اگر. شودمي حلّ  تقوا با كه هاست
مافوق  يك علمي است آن منتها كند،مي فراهم را تعلیم ه یزمین تزكیه يعني

 . وجود داردها علومي كه در مدرسه
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 ـ پيوند تلفيقی تعليم و تزکيه

ز تزكیه اپس يك سلسله از تعلیم، زمینه برای تزكیه است؛ اما يك سلسله 

رای بعلم مقدمه  ؛ زيراكندلیم است، منتها خیلي فرق ميمبدأ پیدايش تع

شود؛ چون سبب تامّ المقدمه از مقدمه جدا مي، گاهي اين ذیاست تزكیه

آماده گي برای وارستيعني نفس را  ،نیست. علم مبدأ قابلي برای تزكیه است

وشن يعني انسان قلبش را با علم ر ،ولي تزكیه مبدأ فاعلي علم است ؛كندمي

 ،شودمين مقدمه تقوا اين يعني 1﴾﴿كند: مي

 گیرد. كه در رديف علل فاعلي قرار ميبل

بینید شود. اينكه ميخیلي از علوم است كه ]برای[ انسان باتقوا حل مي
امع شهر ج ]مسجد[ شد بهشان مشكل ميبعضي از بزرگان وقتي مسئله برای

شان خواندند و مسئله علمي برایگرفتند، دو ركعت نماز ميرفتند، وضو ميمي
 .شد از اين راه استحلّ مي

ر اساس و ب است بنابراين اگر تعلیم كتاب و حكمت مقدمه برای تزكیه

لیم شود؛ تزكیه مبدأ فاعلي تعودن، گاهي قبل از تزكیه ذكر ميبهمین مقدمه

 2.شوداست و مبدأ فاعلي مقدم است و از اين جهت گاهي هم قبل ذكر مي

 ر راز تقدیم و تأخیر تعلیم و تزكیه بر یكدیگ

عای دقرآن وقتي  ،كند، با اين تفاوتهای ابراهیم را بازگو ميبرنامهخدا 
تعلیم مقدم بر تزكیه است وقتي اجابت خدا را نقل كند ابراهیم را نقل مي

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

شود بعد تعلیم را. فرمايد: ما اين كار را كرديم، اول تزكیه را يادآور ميمي
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 ﴿: فرمود كه بقره ه یسور 151 ه ینظیر آي
 یهسور 164 ه یآي در ﴾

 ﴿: فرمود هم عمرانآل

﴾. 

ر یه بتزك تقديم از سخن باز هم جمعه ه یمبارك ه یچه اينكه در سور
﴿تعلیم است، فرمود: 

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

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

 .كندب كار به شروع بعد بداند را تقوا به رسیدن
گر علمي يكه دشود، به وسیله تزكیه نصیب انسان مي امّا خیلي از چیزها

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

 سلسله يك باشید وارسته شما اگر يعني 3﴾﴿

 اين به كنیم،مي مرحمت شما به است باطل و حق بین فارق كه علومي

 ؛است علم ه یشجر حاصلِ  تزكیه اين است، تزكیه محصول علم آن ،جهت

علم است. اگر انسان يك قدری  اساس چون است، اين از بهتر خیلي علم آن

شود تزكیه مقدمه است؛ آدم خوب شدن تازه مقدمه جلوتر رفت معلوم مي

ی اينكه ببینیم. آن علم غیر از اين است. ما برای چه آدم خوب بشويم؟ برا

 هاست. علمي است كه در كتاب
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كه تزكیه را قبل از تعلیم كتاب و  بقره ه یسور 151 ه یآيشايد در 
 ناي به ناظر ﴾﴿حكمت ذكر كرد بعد فرمود: 

﴿: فرمود. باشد نكته

 خدا يچیزهاي يعني ﴾
 .بكشید زحمت چند هر بگیريد، ياد نبود شما مقدور كه دهدمي يادتان
ه گیريد، انبیا آمدند كفرمايد: اينهايي چیزهايي است كه شما ياد ميمي

﴿چیزهايي ياد شما بدهند كه شما از توحش بیرون بیايید: 

 علم آن. بگیريد ياد توانیدنمي شما كه بدهند يادتان چیزهايي ؛1﴾
 ودشه آن و است علم طوبای ه یشجر حاصل تزكیه است؛ تزكیه محصول

 اهيگ است، مقدم تزكیه گاهي لذا است، تزكیه ه یمیو محصول معرفت و
ك يك رتبه از تزكیه است، ي بر مقدم تعلیم از رتبه يك است؛ مقدم تعلیم
 2.ای از تعلیم است و مانند آنای از تزكیه مقدم بر يك رتبهرتبه

 پرسش

 مايید.ر را در قرآن بیان نبر يكديگتقديم و تأخیر تعلیم و تزكیه وجه . 1

 قرآن در چه مواردی تعلیم را بر تزكیه مقدم داشته است؟. 2

 در برخي از آيات چیست؟ بر تعلیم راز تقديم تزكیه. 3

 رسالت را فراهم مي آورد؟ نعمت از مندیبهره هزمینچه چیزی . 4
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 نهم: گفتار
 از سوره مبارکه بقره129ادامه تفسیر آهی 

﴿

﴾1 

پروردگارا و در ميانه آنان رسپپولى از خودشپپان برانگيز تا  ﴿: ترجمه
شان آيات تو را بر آنان تالوت كند و كتاب و حكمتشان بياموزد و تزكيه

 ﴾.ند كه تو آرى تنها تو عزيز حكيمىك

  ساختار جامع نظام اسالمی
دستور بنای كعبه داد و كعبه را  خدای سبحان بعد از اينكه به ابراهیم

معرفي كرد، آن گاه كارهايي كه  هااولین مركز عمومي برای عبادت انسان

با ساختن اين كعبه انجام داد بیان كرد. اگر كسي بخواهد  ابراهیم خلیل

مبدأ پیدايش يك امت مسلمه باشد بايد هم مراكز ديني آنها را تأمین كند، 

هم رهبر آسماني برای آنها از خدای سبحان مسئلت كند و هم داشتن قلوب 

، تا خودش ، از خداوند متعال درخواست كندپذيرا و مؤمن را برای آن امت
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 عنوان به ابراهیم از سبحان خدای اگر. مسلمین شود ه یو پدر همم اما

ساس ا كارهای آن حضرت بر اين است كه رایب است، كرده ياد مسلمین پدر

، هم انقیاد ه؛ هم مركز عبادی ساخته استجانبه و جامع بودريزیِ همهبرنامه

و هم  ه، هم راهنمای الهي برای امت طلب كردهرا برای امت طلب كرد

 1.ه استهای آن پیغمبر را از خدای سبحان مسئلت كردبرنامه

 ـ درخواست امت اسالمی و رهبرِ الهی در دعای حضرت ابراهيم

كعبه را بنا  اسماعیلحضرت به اتفاق  حضرت ابراهیموقتي 

 مركز داشتن 2﴾﴿عرض كرد:  .كردمي

 كافي باشند منقاد و مسلم هم كعبه بنیانگذاران خود ،نیست كافي عبادی

امت اسالمي از اين مركز اسالمي  ،صحیح ه یبهر، است الزم آنچه نیست،

 3،﴾  ﴿: كرد عرض لذا ،است

. ياله رهبرِ  داشتن با مگر شد نخواهد منقاد و مسلم خود به خود ذريّه گاهآن

 .كرد مسئلت پیغمبر سبحان خدای از آنها برای ابراهیم

و  حكمت و كتاب تعلیم و تالوت ،پیغمبر ه یبرنامترين قسمت مهم

 ينا از. كرد مسئلت سبحان خدای از هم را پیغمبر هایبرنامه است، تزكیه

 ه یهم كه رئوف پدر يك يعنيشده است؛  مسلمین پدر ابراهیم جهت

با نیايش از  هم و كرد عملي اقدام هم گرفت، نظر در را اشذريّه مصالح

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

 تنداش از او ه یهم كوشید كه يك بنای الهي بسازد و هم كوشید كه ذري
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 اند،دخیل الهي امت يك در كه جوانبي ه یهم. بشود برخوردار پیغمبری

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

انجام داد و آنچه كه مربوط به آينده بود با نیايش و دعا از خدای سبحان 

 .مسئلت كرد

ودش نیست كه خدايا كار مرا تنها مربوط به خ پس دعاهای ابراهیم

اش. وقتي كعبه را ساخت به بلكه هم برای خودش هم برای ذريّه كن،قبول 

 برای 1﴾﴿گفتند:  اتفاق اسماعیل

 كه خواهدمي هم سبحان خدای از و نباشد اآلخرمنقطع كار اين اينكه

 ايدب بماند شريفش نام دائماً اينكه برای.  2﴾    ﴿

 تنداش بدون صدق لسان اين. كند مسئلت سبحان خدای از صالحه ه یذري

 یراهنما داشتن بدون مسلم ه یذرّي داشتن نیست؛ ممكن مسلِم ه یيذرّ

 حكمت و كتاب تعلیم و آيات تالوت بدون الهي راهنمای و نیست ممكن الهي

 كرد، مسئلت سبحان خدای از را جوانب اين ه یهم لذا نیست، میسّر تزكیه و

م لَعا مسلمین پدر خرهباالً كه اوست 3؛﴾﴿: شودمي قهراً

 .است

 درخواست بعثت پیامبر در میان ذریه حضرت ابراهیم

﴿كند: گاه برای اصالح ذرّيه عرض ميآن 

 اين بخواهي اگر تو ؛4﴾

تي امت مسلمه داری كه وقو  باشي؛ داشته مسلمه امت بايد بماند بیت
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نوان امت عتواند اينها را به پیغمبری برای اينها اعزام كني؛ وقتي پیغمبر مي

هايش، تالوت آيات، تعلیم كتاب و حكمت و مسلمه حفظ كند كه برنامه

اين مجموعه را كه يك نظام كامل اسالمي است از  ابراهیم .باشد تزكیه

 .1شدخدای سبحان مسئلت كرد و اجابت 

 دعای مستجاب ابراهيم ـ رسالت رسول اکرم

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

 دعای اجابت به راجع اين كه دهدمي نشان ،2«

 ييعن ﴾ ﴿است. ابراهیم عرض كرد:  ابراهیم

 است ممدوحي تعصب اين. كن مبعوث اينها خود از پیامبری ،ذريّه اين بین در

 عصبت كنند، ياری را دين كه باشند كساني او فرزندان از بخواهد انسان كه

 همحفوظ باشد، هم به وسیل الهي دين كه بخواهد هم انسان. نیست مذموم

 پیغمبری اينها بین در خدايا نكرد عرض لذا باشد، محفوظ او خاندان ی

 ؛3﴾﴿: كرد عرض. باشد اينها غیر از ولو بفرست

 ابراهیم شودمي معلوم است مطلوب هم بودن اينها از اگر باشد، اينها از

 هذرّي بین در هم و باشد او ه یمسئلت كرد كه هم از ذرّي سبحان خدای از

 و دكن زندگي آنها ه یذري بین در و نباشد آنها ه یذرّي از است ممكن او؛ ی

 ند،بك منقاد و مسلمان را آنها و بشود مبعوث و باشد آشنا هم آنها زبان به

 در هم باشد او ه یذري از هم خواست حضرت امّا. نباشد ابراهیم فرزند ولي

 استهآن بین در كه كسي ؛﴾﴿: كرد عرض او، ه یبین ذري

 ﴿: كرد عرض اينكه بنابراين. ﴾﴿ :آشناست ناشزبان به و
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مت را مسئلت كرد، هم اينكه رسول از ا اصالح هم ﴾

»: فرمود، نقل اين طبق خدا رسول لذا باشد، او ه یذري

بشارت عیسای مسیح و  ابراهیم پدرم دعای طبق من ؛

﴿بشارت داد: حضرت عیسي 1«مبعوث شدم

﴾2. 

 مقصود از رسول در آیه

 خدای ﴾﴿اين است كه دعای ابراهیم

 مابراهیآل اين داديم؛ حكمت و كتاب ابراهیمآل به ما :فرمايدمي هم سبحان

 آنهايي شود.مي اسماعیل فرزندان شامل همو  اسحاق فرزندان شامل هم

ند؛ مثل موسي و عیسي و ساير انبیای اابراهیمآل انداسحاق فرزندان از كه هم

فرزندان  كه از كسانياسرائیل، خدای سبحان به آنها كتاب و حكمت داد و بني

اند و از كتاب و حكمت برخوردارند. ابراهیمهستند آنها هم آل اسماعیل

  ﴿: فرمود اينها ه یهم ه یخدای سبحان دربار

﴾.3 

 ـ شاهد اول

شود استفاده كرد كه منظور رسول آن گاه در خصوص اين دعاها مي
كرد بود، عرض ميمي خداست؛ برای اينكه اگر دعاكننده خصوص ابراهیم

 يتال كه كن مبعوث پیامبری من ه یذري بین در و من ه یخدايا! از ذري»
«. دي آيات باشد، مزكّي نفوس باشتال باشد، حكمت و كتاب معلم باشد، كتاب
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شد. امّا در اين دعا نه تنها اسماعیل هر دو مياسحاق و آلاين شامل آل
 كند؛ ابراهیم و اسماعیلبلكه اسماعیل هم دعا مي ،كنددعا ميابراهیم
آيات  تالي كه كن مبعوث پیامبری ما ه یگويند: خدايا! در بین ذريهر دو مي

دهد باشد، معلم كتاب و حكمت باشد و مزكّي نفوس. اين به خوبي نشان مي
است؛ برای اينكه پیغمبر  كه منظور وجود مبارک پیغمبر اسالم

 نه اند؛اسحاق یهذري كه آنها است، اسماعیل ه یذرياز است كه  اسالم
 .اسماعیل یهذري

ها استفاده كرد كه منظور از اين پیغمبری بندیجمعشود با اين پس مي
كنند، وجود مبارک پیغمبر اسالم كه از خدای سبحان وجودش را مسئلت مي

گويند: در است؛ برای اينكه خود اسماعیل هم در اين دعا سهیم است، مي
 ه یريذ از آنكه. باشد اين شئونش كه كن مبعوث پیامبری ما ه یبین ذري
ارک پیغمبر اسالم است؛ نه موسي و عیسي و ساير مب جودو است اسماعیل

 .هستند فرزندان اسحاقاز انبیای بني اسرائیل كه آنها 

 ـ شاهد دوم

اند، كه مستقیماً به عنوان ذريّه در كنار كعبه مطرح انگذشته از اين، آن
خدای سبحان اسماعیل را در آن سرزمین  زيرا. هستند اسماعیلهمان آل

كعبه را بنا كردند و  ،نهاد و اسماعیل به اتفاق ابراهیم در آن سرزمین
اسحاق ممكن است كردند، بعداً هم احیاناً آلاسماعیل آنجا زندگي ميآل

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

 قرآن ولي بود، خواهد اسماعیلآل و اسماعیل به ناظر اين 1،﴾
 حكمت تورات: فرمود و داديم حكمت و كتاب را ابراهیمآل ما: فرمود كريم
 .است اسالم پیغمبر به ناظر دعا اساس امّا است، حق آنها است، نورو 

                                                           
 .37. ابراهیم، 1
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 ـ شاهد سوم

»هم به اين دلیل كه خود حضرت فرمود: 
 آل و اسماعیل همان شدند، اسكان مكه در كه ایذريّه اينكه هم و 1«
 و است كنندگان دعا جزء هم اسماعیل خود اينكه هم و بودند اسماعیل
مت كتاب و حك معلّم و آيات تالي كه را كساني ما ه یذري بین در: گويدمي

 ودوج است اسماعیل ه یكه از ذريو مزكّي نفوس باشند، مبعوث كن و آن 
 ﴿: است پیغمبر مبارک

﴾.2 

 اجابت دعای حضرت ابراهیم 

 عنوان به بقره ه یمبارك ه یسور 151 ه یآيگاه خدای سبحان در ن آ
 ﴿: فرمايدمي مسلمین، به خطاب ابراهیم دعای اجابت

را بر شما روا داشتیم؛ چه اينكه  معَنِ از بسیاری ما: فرمود ؛﴾
. 3﴾﴿در بین شما پیامبری از شما مبعوث كرديم: 

 بین در ؛﴾ ﴿: كردند دعا 8اسماعیل و ابراهیم
 ﴿ :فرمايدمي سبحان خدای اينجا در كن، مبعوث پیامبری اينها از و اينها

 راهگشا تواندمي بقره ه یسور 151 یهو اين آي ﴾
 ﴿ كه فرستادم شما بین در پیامبری: فرمود كه باشد

 و داد آيین اين ،﴾   
های موعظه و دارند. بعضي از بخش هم ديگر اقدام كه آموخت ما به را ستد

                                                           
 .88، ص 12بحار االنوار، ج  .1
 .87، ص 7. تفسیر تسنیم،ج 2
 .151بقره ،  .3
 .151بقره ،  .4
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حسن عدل و قبح ظلم و امثال ذلك را به ما آموخت كه امم ديگر هم دارند. 
 را به ما آموخت كه امم ديگر ندارند. برداری از آن و بهرهامّا آن توحید 

 آنحكمت و مصادیق 
﴿ هست دنیا در كه مزايايي ه یی سبحان وقتي دنیا را با همخدا

 آيدمي میان به حكمت از سخن وقتي عدكند. بمعرفي مي 1﴾
   ﴿ اينكه به فرمايدمي

 شودمي ذكر مجهول فعل با اينها ه یهم كه 2﴾ 
 خدا بايد ار حكمت بشود، حكیم بخواند درس كسي كه نیست چنیناين يعني
 به ار دنیا. كرد ياد كثیر خیر عنوان به را، حكمت سبحان خدای پس. بدهد
 یانم به حكمت از سخن وقتي اما ﴾﴿؟ كندمي ياد نام چه
 3.﴾ ﴿ :فرمايدمي آيدمي

 مندی لقمان از حكمتـ بهره

 قمانل ه یمبارك ه یفرمايد كه ما به لقمان حكمت داديم؛ در سوربعد مي
گر ؛ ا«»عني ي 4﴾﴿: فرمايدمي

حكمت، خیر كثیر است و اگر خدا به لقمان حكمت داد، يعني خدا به لقمان 
 خیر كثیر داد. 

 ـ توحيد و شكر از مصادیق حكمت

﴿ :كند، شــكر خداســتا از حكمت ميخد كه تفســیری اولین

﴿شكر خدا بدون معرفت خدا میّسر نیست:  5؛﴾

 ﴾6. 

                                                           
 .77. نساء، 1
 .269. بقره، 2
 .269. بقره،  3
 .12لقمان، . 4
 .12. لقمان، 5
 .12. لقمان، 6
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   ﴿ :كندمي بازگو را لقمان یههای حكیمانگاه حرفآن

رفي كه از لقمان حكیم تشريع ح اولین 1؛﴾  
شود خداشناسي، معرفت حق، توحید كند دعوت به توحید است. معلوم ميمي

 .2﴾  ﴿حق، سرآغاز حكمت است: 

 ـ توحيد، اساس حكمت

گاهي به عنوان مواعظ و حكمت به عنوان معارف عقلي  گاهي از اينكه

، هم برای آن است كه در قرآن كريم هم معارف عقلي ه،و سنّت ياد شد

در  .به عنوان حكمت معرفي شده است مواعظ و اخالقیات و احكام الهي

 الهي احكام از حكم 20 تقريباً  بعد به 22 ه یآي از اسراء ه یمبارك ه یسور

: رمايدفمي بعد است. توحید آخرش و توحید اولش كه كندمي نقل خدا را

 شما به ما كه است حكمت اينها 3؛﴾  ﴿

 عشرو اينجا از اول. عملي حكمت هم است، نظری حكمت هم يعني گفتیم

 خدای از غیر ؛4﴾  ﴿: شودمي

 ،شودشروع مي توحید از اول. نپذير ربّ عنوان به را ديگر مبدأ يكتا و يگانه

 رعايت و مادر و پدر ه یدربار جناح خفض و مادر و پدر احترام ه یبعد دربار

 حترمهم نفوس رعايت و تبذير و اسراف از پرهیز و سبیل ابن و مساكین حق

 بعد د،كنمي نقل مطالبي ذلك امثال و عفّت رعايت و فجور قتل و از پرهیز و

 *   ﴿يد: فرمامي پايان در

 به محفوف حرفها اين ه یهم 5؛   
                                                           

 .13. لقمان، 1
 .13. لقمان، 2
 .39. لقمان، 3
 .22. اسراء، 4
 .39ـ38. اسراء، 5
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﴿ مسئله پايان ،1﴾ ﴿ مسئله آغاز. است توحید

هم مسائل اخالقي  ما بین اين دووحید، آخر توحید، ت اول ؛ ﴾

 توحید است.  ،. پس اساس حكمتاست و احكام الهي

دهد؛ آن ميياد مردم به  ،تعلیم احكاماينها را در كنار  پیغمبر اسالم

 2نامند.مي «حكمت»ا ر مسائل محكم و متقن

 هاپرسش

 داللت دارد؟موضوعاتي بر چه  ﴾﴿. 1

با دعای  پیامبر «». طبق روايت 2

 چه كسي مبعوث شده است؟

يه . 3 نه بر  ﴾ ﴿آ یامبر چگو پ

 ؟ داللت دارداسالم

 ﴿. با توجه به آيه 4

 منظور از خیر كثیر چیست؟  ﴾

 دو مصداق از ﴾ ﴿. با توجه به آيه 5

 مصاديق حكمت را نام ببريد. 

 ﴾ ﴿. با توجه به آيه 6

 سرآغاز حكمت چیست؟

 

                                                           
 .39. اسراء، 1
 .111، ص 7. تفسیر تسنیم، ج  2



 

 

 دهم: گفتار 
 از سوره مبارکه بقره129ادامه تفسیر آهی 

﴿

﴾1 

پروردگارا و در ميانه آنان رسپپولى از خودشپپان برانگيز تا  ﴿: ترجمه
شان آيات تو را بر آنان تالوت كند و كتاب و حكمتشان بياموزد و تزكيه

 ﴾.ند كه تو آرى تنها تو عزيز حكيمىك

 هانسانتزكیه كننده اپیامبر 

 یهدر آي  2است. تصرف باطني هم و اخالقي مسائل به راجع هم تزكیه،
﴿: فرمود رسولش به سبحان خدای توبه یهسور 103

. اســت اخالق تدريس از غیر تزكیه شــودمي معلوم  3،﴾
 اين: گويدمي اخالق درس وقت يك گويد،مي فقه درس كســـي وقت يك
وادار  وارستگي به را هاآن عمالً وقت يك. تزكیه نه است اخالق و فقه تعلیم
صدقات واجبه را دريافت  شانپاك و بگیر زكات آنها از: فرمود. كندمي كن. 

 خود نه اســت، نجس ،مال به هشــود عالقكن اينها را تطهیر كن. معلوم مي

                                                           
 .  129. بقره، 1
 .95، ص 7. تفسیر تسنیم، ج 2
 .103. توبه،  3
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 همس ،رسید مسلمین وليّ دست به وقتي كه است مال همین باالخره. مال
. تاس تعلّق است آلوده كه آنچه ،نیست آلوده مال پس. شودمي امام مبارک

 تعبیر به ﴾﴿ اين كه  1﴾﴿
 بنص محل در جمله اين نیست مجزوم چون( علیه اهلل رضوان)طوسي شیخ
ست  يعني ﴾﴿شد. با صدقه برای صفت تا ا
ست، رطهِم صدقه اين ست رمطهَ كار اين ا سان وقتي. ا  كرد عالقه قطع ان
 2.﴾ ﴿ :نیست آلوده مال آن وگرنه شودمي پاک

 ـ عمل صالح، عامل قریب تزکيه

 تعلیم اين ،3﴾ ﴿بفرمايد كه  اگر پیغمبر

فرســـتد زكات و حكمت اســـت، اين تزكیه نیســـت. وقتي مأمور مي كتاب

ــتمي  و تابك تعلیم اين ﴾﴿ :گیرد اين تزكیه اس

 بیت به و كندمي دريافت را صـــدقات ،كندمي أخذ كه آنجا. اســـت حكمت

ساند،مي المال ست.  تزكیه اين ر ﴿ا

ــیله به مزكّي پیغمبر ؛4﴾  هاينك برای اســت مزكّي عمل ،اســت عمل وس

 .است تزكیه از نموداری اينها ذلك مثالا و است قريب عامل

 ـ دوری از خودخواهی، عامل تزکيه نفس

شود انسان هرچه روی خودخواهي پا بگذارد به طهارت نزديكمعلوم مي

شود؛ خواه در مسائل مالي، خواه در مسائل اخالقي و اجتماعي. در تر مي

 مسائل در. شد ذكر كه بود توبه ه یسور 103 ه یمسائل مالي همین آي

                                                           
 .103. توبه،  1
 .112، ص 7. همان، ج 2
 .43،  .بقره 3
 .103. توبه،  4
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﴿: فرمايدمي چنیناين اخالقي و اجتماعي

    

 دهسرز همینطور ،برويد قبلي اطالع با برويد خواهیدمي كه جايي 1﴾

رفتید، صاحبخانه كار داشت  ليقب اطالع بدون جايي اگر حاال. نرويد جايي

شما بر نخورد و به امروز برگرديد.  ،گفت: امروز من فرصت مالقات ندارم

 برد. اوخوی خودخواهي را از بین مي و كندبرگرديد. اين شما را تطهیر مي

عذر داشت شما كه وقت قبلي نگرفتید ]و[ بدون اطالع هم رفتید، او هم كه 

گفت: االن نه، ديگر نبايد به شما بربخورد. اگر كسي به اينجا  ،كار داشت

شود در صدد تزكیه است. فرمود: اين كارها، اين آداب شما را رسید معلوم مي

د. اواّلً ايشود آلودهین كه گفتید: به من برخورد معلوم ميكند. همتطهیر مي

اشتباه كرديد چرا بدون اطالع قبلي ]رفتید[ و با كسب وقت قبلي نرفتید، حاال 

كه رفتید اگر او معذور بود گفت: االن برگرديد روز ديگر بیايید برتان نخورد: 

. كندمي تطهیر را شما اين ؛ 2﴾﴿

 رسول و است آلوده خودخواهي اين. است آلوده خودخواه انسان شودمي معلوم

 3.شودكَنَد. اين با تعلیم حلّ نميرا مي خودخواهي اين خدا

 هادل مزکّی ،اکرم رسول عملی ه یـ سير

 وا انسان وقتي كه است طوری حضرت مبارک ه یيك وقت عمالً سیر

 اين ويدگمي اخالق درس وقتي يك. است تزكیه اين شودمي متّعظ ببیند را

خواند اين تعلیم كتاب و را كه مي آيه همین. است حكمت و كتاب تعلیم

 نچنی اين عمالً حضرت ديدند وقتي حضرت، ه یحكمت است. امّا خود سیر

                                                           
 .28نور ،  .1
 .28نور ،  .2
 .114، ص 7. تفسیر تسنیم، ج  3
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 ندهآموز ه یسیر همین خوردنمي بر او به نه، امروز: گفتند او به اگر و است

 هرچه شودمي معلوم. كندمي تطهیر كند،مي تزكیه را انسان[ و] است مزكّي

 .وده استآل ،است وابسته خود به كه

 ـ مشروط بودن تطهير به قابليت

ا آب كند؟ يا بايد باگر كسي خواست آلوده را پاک كند، چگونه پاكش مي

ای جز آتش چاره كند،پاک كند يا آتش. آب كه عین نجس را پاک نمي

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

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

 پاک تا و سوزدمي دائماً كه[ است] اين شودنمي عوض 1﴾

 گرا. رودنمي بین از چون شودنمي پاک هم هرگز و. ندارد راه بهشت به نشد

 اندتومي آب كند؟ تطهیر را آن انسان چگونه ،شد[ انسان] عجین خودخواهي

درت كند؛ آتش اين قرا تطهیر كند ولي عین نجس را كه تطهیر نمي متنجس

 زند خاكستررا دارد كه عین نجس را تطهیر كند چون اوضاع آن را به هم مي

د كند. اگر كسي خاكستر بشواما آتش جهنم كسي را خاكستر نمي ،كند.مي

 .ستا زنده همواره ؛ 2﴾ ﴿شود. اما كه راحت مي

سر ببرد. تمام ه چون همواره زنده است، همواره اين عین آلوده آنجا بايد ب

 .كنداسالم حل ميآلودگي روی خودخواهي و امثال ذلك است و اين را 

 دشواری تزکيه نسبت به تعليم سرّ

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

دهد خواه های خدای سبحان وقتي خدا پاسخ ميي در جوابول داشت؛ هم

                                                           
 . 56نساء ،  .1
 .13اعلی ،  .2
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 موارد ه یهم جمعه ه یسور در خواه عمرانآل در خواه بقره، ه یدر سور

 و است اهمّ او اينكه برای و است هدف او اينكه برای داردمي مقدم را تزكیه

 است؛ ختس بسیار تزكیه امّا است آسان تعلیم. است دشوارتر او اينكه برای

 گويند: مالشدن آسان استزكیه مركب از علم با عمل است. اينكه ميت چون

 نه برای اينكه اينها در عرض هم، چون در طول هم ،و آن ديگری مشكل

 كسي كه مال نشد ؛ زيراعبارت از مالشدنِ با عمل است ،ند. آن ديگریهست

قدرت تزكیه هم ندارد. كسي كه نداند راه چیست و چاه چیست، روح را و 

 ،ند را نشناسداهخطرات روح را نشناسد و آن مارهايي كه در جان آدم جا كرد

رف عا وهد است كند، زاتواند اهل سیر و سلوک باشد. او خیال ميهرگز نمي

یب برای اينكه س ،از متاع دنیا پرهیز كردهچنین كسي سوداگر است و  است

به تعبیر مرحومِ شیخ، مستعیض  .و گالبيِ بهتری در قیامت نصیبش بشود

سیدن ر است، اين سوداگر است او كه عارف نیست. اين از لذايذ دنیا به خاطر

ند، كچه مي آدم بادرون  . اگر كسي بداند آن ديوكند، پرهیز ميبهشت به

 وگیرد؛ نفس دهد؛ چگونه انسان را تحت واليت ميچگونه آدم را فريب مي

فجور و تقوای  ،چیست آنسود و زيان  وقوای نفس  ،چیست آنخطرات 

تر از ديگری است، تواند برهد. پس اگر يكي آسانكم كم مي ،نفس چیست

د؛ يكي بسیط و هستن اند بلكه در طول همهم رضنه به خاطر اينكه در ع

 مه يكي است، صالح عمل ه یعالوه . يكي ماليي باست ديگری مركب

؛ لذا تزكیه به مراتب دشوارتر از تعلیم است. هم انسان بايد است حدهو ماليي

ند ، هم بتواند به آن سودماست كه چه چیزی سودمند و چه چیزی زيانبار بداند

و اين را خدای سبحان « يمزكّ»شود بار برهد. اين مييانبرسد و از خطر ز

 1.ندككند. اگر كسي راه بیفتد خدا اعطا ميعطا ميابا فیضِ خاص خودش 

                                                           
 .115، ص 7. تفسیر تسنیم، ج1
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 نقد بیان فخر رازی

 یغمبرپ: فرمودو  داد نسبت پیغمبر به سبحان خدای كه ﴾يزكیّهم﴿اين 

 تزكیه اين از منظور كه دارد تفسیرش در رازی امام. هاستانسان مزكّي

 و ندارد را قدرت اين ـ معاذاهلل ـ پیغمبر اينكه برای. 1نیست باطن در تصرف

 . 2رشود جبكند. اگر اعمال كند ميمال نمياع باشد، داشته را قدرت اين اگر

 نبيا و تصرف در نفوس دیگران به اذن خداامقام والیت 

. تنیس سازگار هم مبنايي با و است باطل نفسه في اصول اين ه یهم
 خدای إذن يقیناً به است رسیده نبوّت شامخ مقام به كه كسي آن اوّالً،
 دارد اطالع خاطرات ه یه بر همك آن. است مؤثّر هاانسان نفوس در ،سبحان
 سبحان خدای. كندمي هم تصرّف است مستحضر خاطرات ه یهم از و

 خدا خداست، وصف كه نیازیبي و اِغناء اين ؛ 3﴾﴿ :فرمود
 4﴾﴿: فرمود خدا اگر. داد قرار هم پیغمبر برای را وصف همین
دهد. در اين كريمه اِغناء ه، همه را خدا ميسرماي و نیازیبي: قُنیه و غِنا يعني
 .نیاز كردن را به پیغمبر نسبت دادو بي

 جبری نبودن تصرف در نفوس دیگران

اين مستلزم جبر نیست: اوالً، شما ـ يعني امام رازی ـ كه جبری هستید. 
شود كه با مكتب شما سازگار است، اين تالي اگر اين كار را بكند جبر مي
شود؟ برای اينكه اين تزكیه كه در آغاز امر فاسد نیست. و اما چرا جبر نمي

ند قدم كسي چ نیست. اين تزكیه به عنوان پاداش سالك الي اهلل است. اگر

                                                           
 .60، ص 4مفاتیح الغیب، فخر رازی، ج .1
 .118، ص 7. همان، ج2
 . 74توبه ،  .3
 .48نجم ،  .4



91                                  

 ﴿يعني در بخش تالوت آيات، آيات الهي را استماع كرد:  ،رفت
 و كتاب به عالم و آگاه او شد قرائت او برای الهي آيات 1﴾

 سختيِ  با و دشواری با را راه اين مقداری كرد، عمل به شروع و شد حكمت
 المكارم» امیر حضرت مبارک بیان طبق و 2«»

آيد دستش كسي از طرف موال مي راه ه ینیم در آنگاه كرد طي 3«بالمكاره
 در. كنندنمي تزكیه را كسي كه امر ه یبرد وگرنه در طلیعمي گیرد ورا مي
 طلوب،م به ايصال عنوان به كنندمي برخوردار خاص فیض از را انسان راه بین
اين  كه كنندمي ايجاد او در كششي و شوق دهند،مي نشان او به بهتر را راه

 ه یكه مستلزم جبر نیست. اين كه هم راه را به سهولت طي كند. آن
 مقدار يك اگر: فرمود سبحان خدای كندمي طي و كرده طي را مشكالت
 رجلوت ،گیرممي را دستش من آمد جلوتر قدری يك كرد، طي را مشكالت
 جبر ديگر اين كه است مطلوب به ايصال معنای به هدايت همان اين. برممي
 .است گذاشته سر پشت را هاامتحان ه یاين برای كسي است كه هم نیست

شد  يعني در باطن نفوس ؛پس پیغمبر اين قدرت را هم دارد كه مزكّي با
به عنوان واليت تكويني به اذن اهلل اثر بكند، هیچ تالي فاســدی هم ندارد. 
 .امّا اين در آغاز امر نیست. به عنوان پاداشي در بین راه يا در اواخر راه است

 تزكیه در پرتو فضل الهی

 كه داد هشدار نور ه یمبارك ه یاين معنا را هم در سور سبحان خدای
﴿: نیست تزكیه هلاا حدیا نباشد الهي فضل اگر

. ندارد سودی امّا است ممكن شدن عالم 4،﴾
ه حجّت علیه انسان است. عمد القیامۀدی ندارد بلكه يوم سو تنها نه علم اين
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 هتزكی است ﴾﴿رهاند تزكیه است، آنچه كه آنچه كه انسان را مي
» نه ، 2﴾﴿ يا 1﴾﴿: است

 3.نیست چنین اين. «

 انذار خویش و مردم هدف اصلی تفقه

 ﴿شد: بود كه احدی وارسته نميفرمود: اگر فضل الهي نمي

 هب ارائه اين است؛ تكويني ه یتزكی ﴾﴿ اين 4﴾
تزكیه به  ،نیست طريق ه یارائ است؛ مطلوب به ايصال ، بلكهنیست مطلوب

بت نس معنای ايصال به مطلوب است و امثال ذلك. همین را به پیغمبر هم
  5.داده است

 هاپرسش

سوره توبه زكات چگونه در تطهیر و تزكیه انسان 103بر اساس آيه  .1
 ثیر دارد؟أهای توانگر ت

عامل قريب تزكیه را توضیح « خذ من اموالهم صدقه»اساس آيه بر  .2
 دهید.
 ها پاک كند؟طبق آيه تزكیه انسان چگونه مي تواند خود را از آلودگي .3
 سر دشوار بودن تزكیه نسبت به تعلیم را توضیح دهید.  .4
 يك دلیل بر نقد بیان فخر رازی درباره مزكي بودن انبیاء بنويسید. .5
 ي خداوند از امر به تفقه را بیان نمايید.. هدف اصل6
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  یازدهم: گفتار 

 
 ل عمرانآمبارکه  ه یاز سور 97و 96 اتآیتفسیر 

﴿ 

﴾1

مه هاده شپپپد، آن  ﴿: ترج نا ن كه براى مردم ب بادتى  نه ع خا اولين 
ست، خانهخانه ست كه در مكه واقع ا اى پر بركت كه مايه هدايت اى ا

ست  ست و * همه عالميان ا شن و مقام ابراهيم ه در آن خانه آياتى رو
مسپپتطيع باشپپد، هر كس داخل آن شپپود، ايمن اسپپت و بر هر كس كه 

زيارت آن خانه واجب اسپپپت. و هر كس به اين حكم خدا كفر بورزد، 
 ﴾.نياز استخدا از همه عالم بى

 جواب شبهه اهل كتاب در مورد قبله مسلمین
 ءی است كه از طرف اهل كتاب القاااين آيه ظاهراً ناظر به جواب شبهه

یز باطلي را شود چنمي ،گفتند نسخ گذشته روا نیستآنها به مسلمین مي .شد

 چه اينكه شما هم ،است ، قبلهزيرا بیت المقدس ؛در دين خلیل راه بدهید

س نماز به طرف بیت المقد ،قبل از آمدن به مدينه و قبل از دستور تغییر قبله
                                                           

 . 97ـ 96. آل عمران،  1
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 خوانید وبه طرف كعبه نماز مي و اآلن از حكم خدا برگشتید .خوانديدمي

اين را به  .در حالي كه نسخ ممكن نیست ،كنید حكم قبله نسخ شدخیال مي

دانید و خود را را مسلم مي دهید كه ابراهیمنسبت مي دين ابراهیم

سخ شود اين است كه ناين شبهه داده مي به جوابي كه. دانیدمي وتابع ملت ا

 ولي حكم اصلي به طرف ؛ای در نسخ نیستهیچ استحاله ،البته جايز است

 از قبل 1﴾﴿ :كعبه بود

 اهیمابر مبارک وجود ،كند بنا فلسطین در را المقدس بیت سلیمان اينكه

 ،اشدب قبله المقدس بیت اينكه از قبل و نهاد بنا مكه در را كعبه خلیل

 پس اگر ما از بیت المقدس به كعبه برگشتیم به همان .بود مطافو  قبله كعبه

 2.و انبیای ابراهیمي بوده استقبله اولي برگشتیم و اين كار سیره ابراهیم

 ،تكنند گفته شد بیبیتوته ميدر آن چون  ؛ستابیت معنايش معروف 

 ،دش ساختهای نیست كه روی زمین كعبه اولین خانه .آرمنديعني شب مي

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

لین ولي اثبات اينكه او بیرون آمد،مكه اولین سرزمیني بود كه از زير آب 

ت وصف برای او مفهومي نیس .كندآيه نفي نمي .از آيه مشكل است ،خانه بود

﴿ :ولي اطالق هم ندارد ،يا اينگونه از قیود مفهومي ندارد

 در كه ایخانه اولین اينكه بر كرد داللت خارج در دلیلي يك اگر ﴾

ـ  االرض دحو امثال يا االرض دحو اساس برـ  است شده ساخته زمین روی

                                                           
 . 96. آل عمران، 1
 .118 -117، ص 15. تفسیر تسنیم، ج 2
 .124. همان، ص 3
 .96.آل عمران ، 4
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 فادهاست آيه اين از بخواهیم اگر ولي .نیست آن مخالف آيه اين ،بود كعبه

 چه برای عبادت چه ،هاده شدن بنا زمین روی بر كه ایخانه اولین كه كنیم

﴿ .مشكل است آناثبات  ،كعبه بود ،برای استراحت

﴾  

 كي نوعاً موارد آن در هرفت كار به فراواني موارددر  كريم قرآن در اولیت

ن بیت منظور از اي .لیت نفسي استاو يك اولیت اين اما و است نسبي اولیت

 كعبه همان ﴾﴿ :هم خصوص كعبه است

﴿ كه شد بیان صورت اين به 97 آيه مائده سوره در كه است

 ایعبهك .است «» ثاني مفعول «» ناي كه ﴾

 همه برای قیام عامل را او خداوند .است حرام بیت ،دارد را صفت اين كه

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

دن و هدايت جهاني را هم به دنبال داشتن در آيات ديگر تشريح بو پربركت

اين ، قبل از جريان ابراهیم .هدايت است وشد كه چگونه منشأ بركت 

اما حوادث فراواني از قبیل طوفان يا غیر  ،مشخص بود آنبیت و سرزمین 

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

ه همین ساختن اين بیت به وسیل ،تاريخ روشني از او در دست داردفعالً بشر 

 براهیما ه یمبارك ه یوگرنه قبالً اين بیت بود در سوراست ابراهیم خلیل

﴿ :دارد عهده به را قسمت اين بعد به 37 آيه

﴾.1 

 ودشمي معلوم ﴾﴿ :در اين بخش كه حضرت عرض كرد

 حاال داشته، سابقه حرام بیت يك عنوان به كعبه ابراهیم از قبل كه

ي هم بعد فراوان حوادث اينكه چه رخ داده ابراهیم از قبل فراواني حوادث
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چندين بار كعبه ويران شده با سیل ويران  پیش آمده است،از آن حضرت 

های سیاه همان سن شده با حوادث گذشته ويران شده وگرنه اين سن 

وجود مبارک حضرت  ،در زمان ظهور اسالم .های چند قرن قبل كه نیست

ها را فروريخت آن و آن بت رفت امیر كه بر باالی دوش رسول خدا

ريان طبیعي تقريباً دو برابر قد شد كه به حسب ظاهر به جوقت معلوم مي

گذاشت  پیغمبر مبارک وقتي كه حضرت پا روی دوشبود؛  يك انسان

 شود كه دو برابر قدمعلوم مي ،ها را از پشت بام كعبه به دور بیندازدكه بت

ر بود و اآلن چند براب« مستوی الخلقه و مستوی القامه»يك انسان متعارف 

 1.ساختندو دوباره خراب شد  چندين بار كعبهزيرا  شده است،

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

 عهده به خودمان را كعبه مهندسي ما يعني ﴾

یل آن را هم ما نشان ابراهیم خل ،كرديم تنظیم خودمان را كعبه نقشه ،گرفتیم

وع كرد به شر 7ابراهیم گاهآن ﴾﴿ :داديم

﴿: گفتیم زمان همان در ،ساختن كعبه

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

اول  .اين مراحل را به دستور ذات اقدس الهي طي كرد خلیلابراهیم 

  فرزند  بعد ،شناخته شده نبودآن ولي جای  ،معلوم بود كه سرزمین مكه است

 .را بلد امن قرار بدهد آنجاو همسرش را آنجا گذاشت و از خدا خواست كه 
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لت ئمأمن بودن را دوباره مس ،بار دوم كه تشريف آوردند ديدند اينجا بلد شد

دستور رسید كه اين خانه را بايد بازسازی كني و جای اين خانه را هم  .كرد

 ،خالصه جايش مشخص بود .خدا نشانش داد او هم بازسازی و نوسازی كرد

كه در  آنجاست .كردند ايشان شروع به ساختن سپسولي به تشخیص الهي 

 درباره خداوند 1﴾﴿ :حین ساختن عرض كرد

﴿فرمود:  بعد از اينكه ساخته شد، كعبه

 عوسی محدوده آن بلكه ،كرد محرم و مردم قیام را كعبه خود تنها نه 2﴾

 و شعار عنوان به را آنها همه ،شودمي انجام ماه آن در حج كه ماهي آن و را

﴿ :داد قرار مردمي قیام

 ﴿ قرار داد: ای قیام مردميبر خدا را كارها اين همه 3﴾

﴾4. 

 هاپرسش

﴿با توجه به آيه . 1

 شبهه اهل كتاب در مورد قبله مسلمین را بیان نمايید. پاسخ﴾ 

 بیت اهلل گفته مي شود؟ كعبهچرا به . 2

كشي مهندسي و نقشه ﴾﴿ آيه طبق. 3

 كعبه توسط چه كسي انجام شده است؟
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  :دوازدهم گفتار 

 
 ل عمرانآ مبارکه ه از سور 97ات  95 آیاتتفسیر 

﴿

*

﴾1 

بگو خداى تعالى راست گفته، پس تنها ملت و كيش ابراهيم  ﴿: ترجمه
را پيروى كنيد كه كيش او مطابق فطرت است و او از مشركين نبوده 

اى است كه اولين خانه عبادتى كه براى مردم بنا نهاده شد، آن خانه*
اى پر بركت كه مايه هدايت همه عالميان است در مكه واقع است، خانه

در آن خانه آياتى روشن و مقام ابراهيم هست و هر كس داخل آن *
شود، ايمن است و بر هر كس كه مستطيع باشد، زيارت آن خانه واجب 

نياز به اين حكم خدا كفر بورزد، خدا از همه عالم بى است. و هر كس
 ﴾.است

 كعبه  به نهادن حرمت، ابراهیم ملت پیروی
 2﴾﴿بعد از اينكه فرمود: 

 لذا .است كعبه به نهادن حرمت ابراهیم ملت پیروی بارزترين از يكي

                                                           
 .97-95. آل عمران، 1
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ذات اقدس الهي به  اينكه چه 1﴾﴿: فرمود
ما بر اگر شفرمايد: مياند بر دين ابراهیم خلیل بودند مدعي كه هاييهودیي

 آن را ،بايد بنای ابراهیمي را هم گرامي بشماريد ،هستید ملت ابراهیم
﴿روی اين دو جهت آيه  .قبله و مطاف بدانید و اطرافش طواف كنید

  2است.  آمده ﴾﴿ از بعد ﴾

 گاهي ﴾﴿: 3نويسدمي تبياندر طوسي مرحوم شیخ 
 ؛ندارد آخر ولي ،هست اول كه واحد مثل ،ندارد آخر و دارد اول چیزی يك

 ؛دنهای بهشت اول دارنعمت ،نظیر نعمت بهشتو  ،چون عدد پايان ندارد
. ولي آخر ندارد ،شوندوارد بهشت مي ،منین بعد از ارتحال از دنیاؤزيرا م
ؤال داشته باشد تا كسي سهم آخر  ،داشت اول كه چیزی نیست الزم نابراينب

ي اول یئممكن است ش ؟آخر بیت كدام است ،اگر اول بیت اين است .بكند
البته  .پس الزم نیست كه ثاني بیت هم باشد ،داشته باشد و آخر نداشته باشد

...  و آن مانند و 4﴾﴿به عنوان  تثاني بیت و ثالث بی
ي كعبه يك ثان مقابل در يا باشد الزم كه نیست چنین اين اما ،هست ديگر

  .بیت هم داشته باشیم
اما اينكه مرحوم شیخ فرمود گاهي چیزی  ،اين سخن في نفسه بد نیست

ظاهراً نه اول و نه آخر  كه های بهشتنظیر نعمت ؛ولي آخر ندارد ،اول دارد
طور نیست كه بهشت اين  ،برای اينكه اآلن هم بهشت موجود استدارد. 
بنابراين ممكن است چیزی اول داشته باشد و آخر  .دنیا خلق شود بعد از

 .آن هم غیر متناهي اليقفي است ،نداشته باشد نظیر واحد
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 شرافتباعث دستورات الهی 

م مسبوق به عد و سابق بر ثاني ،يعني مسبوق به عدم است ،اول است
یر اش نسبت به غاما سابقیت ،اش به عدم الزم استالبته مسبوقیت است.

 1.الزم نیست
است كه اولین  اين آيه اين ظاهر ﴾﴿

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

 2﴾﴿گرچه درباره تكلیف حج فرمود:  ،نفرمود علي الناس .شد

 فتكلی هرگز ،است مردم سود به عبادت چون ﴾وُ﴿ :فرمود اينجا اما

شرف گويند انسان مدرباره تكلیف مي راهند اهل كه آنها لذا .نیست مردم علیه

يند او گواش به اول شانزده سالگي رسید مياگر مرد سن .نه مكلف ،شودمي

گويند مشرف شده است به خطابات الهي و اگر زن به اول ده سالگي رسید مي

  .بلكه شرافت است ،زيرا دستورات الهي كلفت نیست ؛تشرف يافت

﴿ :كسي كه قبالً شايسته نبود خدا به او خطاب كند

 :دفرمايمي وند متعالخدا ه است.شد الهي خطاب اين شايسته اآلن 3﴾

 جهت اين از ،است مردم سود به شودمي معلوم آن مانند و 4﴾﴿

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

 ین عبادتگاه انسانلكعبه او

 اين كه است اين ظاهرش ﴾﴿

بیت الحرام و اين كعبه معظمه و مكرمه اولین معبد جهاني است و هیچ 
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اين ظاهر اطالق اول بیت للناس است  .ای نداشتپیامبری غیر از كعبه قبله

 .كرد دتأيی مريم ه یمبارك یه توان با بعضي از آيات سورو همین معنا را مي

﴿: فرمايدمي چنین اين بردمي نام را انبیا از خیلي وقتي مريم سوره در

 ینهماب انبیای و ابراهیم و نوح از و بینهما انبیای و نوح تا  آدم از 1﴾

﴿كند: به نیكي ياد مي ابراهیم تا ذراری ديگر از همه اين انبیا از و

 البد كنندمي ای كهسجده اين 2﴾

 سجود خصوص سجود اين از منظور اگر و كنندمي سجده سمتي يك به

 ،طرفي است و اگر مراد از اين سجده نماز باشد يك به باألخره خب ،باشد

﴿فرمايد: مي ،در آيه بعد زيرا ؛ای داردباز هم يك سمت و قبله

بعدی فرمود 3﴾

 .زدند و پیروی شهوت را سنت سیئه خود قرار دادند هم به را نماز آمدند ها

 نماز ﴾﴿حاال از آن  ،بودند نماز شود انبیا اهلمعلوم مي

 يك آنها از بعد كه شودمي استفاده ديگر هایراه از نماز يا شودمي استفاده

و سجده  نماز اهل آنها همه پس .كردند ضايع را نماز ،آمدند ناصالحي خلف

ه ای دارد يا بايد بگويیم كبودند و نماز و سجده هم باألخره يك سمت و قبله

 است بعید اين كه 4﴾﴿نظیر  ؛بود يكسانها همه سَمت

 5.بود آنها قبله ،خاصي جهت يك بگويیم بايد يا
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 ناي ﴾﴿ظاهر اين كريمه آن است كه 
تند سجده داش و نماز انبیا همه زيرا ؛بود كعبه شانقبله انبیاء همه كه است

  .اين يك مقدمه
﴿ای در كار نبود بر اساس يا بايد بگويیم هیچ قبله

  .است بعید اينكه  كردندمي عمل ﴾
 و الحرام مسجد از غیر مشخص قبله آن ولي ،داشتند مشخص قبله يا
  .نیست سازگار ﴾﴿ اطالق با اين .بود كعبه از غیر

مازی و ن آنها اگر .بود كعبه همان ايشان قبله ،خاتم تا آدم از بنابراين
ع توانست بگويد قبله بودن از زمان خاتم شروانسان مي، عبادتي نداشته بودند

ها شود گفت كه اينكند نميسجده آنها نقل مي واما وقتي قرآن از نماز  ؛شد
 1.كندهر دو را اين كريمه نفي مي ؛ند يا قبله آنها بیت ديگر بوداهقبله بودبي

 منتها از زمان سلیمان ؛بیت المقدس قبله بود حرفي نیستدر اينكه 
است در فلسطین بنا نهاد  المقدس سلیمانچون باني و معمار بیت ،به بعد
خواندند حضرت هم در مكه كه نماز مي مبارک رسول خدا و وجود
 .قبله باشد هم بیت المقدسو ايستادند كه هم كعبه ی ميورط

لذا آن چند صباحي كه به طرف بیت  ،در مدينه ديگر حكم برگشت
المقدس بود فقط رو به طرف بیت المقدس بود چون هیچ راهي نداشت كعبه 

گذاشت و آن مسجد قبلتین هم همین است كه در حال را حتماً پشت سر مي
 2.وضع برگشت نماز

ای است كه در مكه بنا نهاده شد كه گفتند ا آن خانههمان ﴾﴿
الزب  نظیر ؛شودكه همان مكه است و گاهي میم تبديل به باء مياز بَمنظور 
  .و الزم
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چون مردم در آنجا در  ،و ازدحام و كوبیدن و امثال ذلك قّيعني دَ بكّ

از اين جهت اين سرزمین بكه  .شونداثر وفور جمعیت مزاحم يكديگر مي

  .نامیده شد

كه اعناق جوابره را از اين جهت  ،به معنای دق و كوبیدن است يا بكّ 

  .از اين جهت اين سرزمین بكه نامگذاری شد و مانند آن ،كوبدمي

منشأ  در حالي كه ،مكه اولین بیتي است كه به عنوان معبد بنا نهاده شد

های فراوان است و وسیله هدايت جهانیان بركت آن مال و شيء ثابت بركت

ي داشته باشد آن فرورفتگگويند چیزی كه سهمي از ثبات و بقا و دوام را مي

گذارد آب هدر برود شود و نميها هست و آب در آنجا جمع ميكه در بیابان

 نامند به تعبیر مرحوم شیخ طوسيسینه را هم برک مي ،گويندآن را بركه مي

چون جای حفظ انديشه و اسرار  ؛گويندچون جای حفظ است صدر را برک مي

  .گويندميبرک موی سینه شتر را  .و علوم است

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

ولي در جريان مكه و كعبه اين خیر ؛ از آن جهت كه دوام دارد مبارک است

تر و پايدارتر است از اين لذا فراوان .بیش از جای ديگر از ثبات برخوردار است

 .﴾﴿جهت فرمود: 

برای اينكه همه عابدان و سالكان به  .هم هست وسیله هدايت جهانیان

آنجا سخن از دعوت حق است و از آنجا دعوت به حق  ،اندآن سمت متوجه

از آنجا دعوت كردند وجود مبارک مردم را انبیا  .به گوش جهانیان رسیده است

وجود مبارک  ،از آنجا ندای ال اله اال اهلل را به گوش مردم رساند پیغمبر 

كه ظهور فرمود از آنجا وحي را و پیام را به گوش جهانیان  )عج(خاتم اوصیا

های فراواني هم برای خیزد و وسیلهرساند باألخره از آنجا سخن برميمي
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شمرند كه شماری را در مكه ميهدايت مردم هست از آن جهت كه آيات بي

  2.﴾﴿ 1فرمود:
های زيادی بیّن و آفتابي و سجد الحرام و در اين بیت نشانهدر اين م

﴿ها خواستند بگويند بعضي .های خداستروشن است كه نشانه

قام ابراهیم بیان اين آيات بینات است و همان طوری كه خود م ﴾
 ني آنيع است؛مقام او هم به منزله آيات بینات  3﴾﴿ ابراهیم

بینات و معجزات فراواني  برجای مانده، جايي كه اثر پای حضرت خلیل
چه اينكه  .خود اين يك مقام به منزله امت واحده است .را به همراه دارد
چطور مقام ابراهیم به تنهايي آياتٌ  .امت واحده بودخود  خلیل الرحمان

ك سن  سخت به صورت يبرای اينكه  ﴾﴿با اينكه  است بینات
اين آيت و معجزه است و جای مشخص اين سن  به صورت  ،خمیر درآيد

خری و بعد از اينكه جای مشخص آ ه یاين آي .خمیر درآيد نه همه سن 
عمق معیني به صورت  دراين سن  به صورت خمیر درآمد تا يك گودی 

ه آن جهت ك و از ،آيه سوم  باقي بماند.بعد هم به صورت سن   ،خمیر درآيد
های فراواني خواستند اين اثر را از بین ببرند از دستبرد همه طاغیان دشمن

ای به اين فكرند كه و از آن جهت كه عده ،آيه چهارم  .محفوظ مانده است
آثار هنری و باستاني يا مثالً غیر هنری و باستاني هر چه كه جنبه قدمت و 

رند كه كار غرب هم اين است حرمت خاص دارد آن را از ديار مسلمین بردا
و امثال ذلك خود همان يك  ،آيه پنجم .از دستبرد همه آنها محفوظ ماند

  4.مقام
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قام مفراواني كه وجود دارد آياتٌ بینات كه يكي از احتمال ديگر اين است 

﴿اين  .ستا 1﴾﴿دومي و باشد. ابراهیم 

به را از بین ببرند و به كع خواستند هاخیلي زيرا ؛دارد تكويني امن يك ﴾

ولي ذات اقدس الهي  ،ای وارد كننداهل مكه هم در اثر آسیب كعبه صدمه

اما نیازی نیست كه ما بگويیم منظور از اين آياتٌ بینات  ،آنجا را مأمن قرار داد

  .ت كه خدا قرار دادخصوص مقام ابراهیم است يا خصوص آن امني اس

خود كعبه  و جر اسماعیلحِجريان  ؛جريان زمزم هم از آيات بینه است

زيرا بر اساس آيات سوره فیل آنها كه خواستند كعبه را از بین  ؛آيه بینه است

*﴿ :، نابود شدندببرند

***

 طول در محفوظ ماندن كعبه  ؛است معجزه هم االسود حجر ﴾

 3.است معجزه نیز طاغیان ستم از تاريخ

پس الزم نیست ما  ،ستااگر چنانچه آيات بینه در بیت الحرام فراوان 

 .﴾﴿ :بیان آيات بینات است ،بگويیم مقام ابراهیم

﴿: فرمود كه 125 آيه بقره ه یمبارك ه یدر سور

 آمده مبسوطي بحث آنجا در ﴾

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

هم  ؛دهدخدا به او امان نمي گر كسي بخواهد آنجا را ويران كندا. برندمي

 و آنجا وارد شد حق ايذاء نداردبه برای اينكه اگر كسي  ،امن تشريعي است
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ای ای را آزار كند و كسي حق ندارد اگر پناهندهحق ندارد كه صیدی را و پرنده

مگر اينكه خود  ،به آنجا مراجعه كرده حدود الهي را بر او در آنجا جاری كند

اگر كسي حرمت كعبه و  1﴾ ﴿ :او حرمت را رعايت نكند

اگر  .توانید قصاص كنیدشما مي ،حرم را رعايت نكرده استو مسجد الحرام 

ولي اگر در  ،شود حد را بر او جاری كردمي ،كسي در خود حرم جنايت كرد

خارج حرم جنايتي مرتكب شد به حرم پناهنده شد بايد به او مهلت داد تا از 

احسان و اطعام او ممنوع است تا با ، البته خريد و فروش .حرم بیرون بیايد

  .فشار از آنجا بیرون بیايد

در بعضي از آيات به همین امنیتي كه ذات اقدس الهي نصیب سرزمین 

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

آدم و كشيآدم جا همه در كه بینندنمي اينها مگر :فرمود ﴾

 رد يعني ؛داديم قرار امن را سرزمین اين ما ولي ،هست غارتگری و ربايي

  .داديم قرار امنسرزمین را  اين هم جاهلیت زمان

﴿

 از اين 2﴾

 هلتم او به ما بدارد روا ستمي بخواهد ملحدانه كسي اگر است حرم خصائص

 مستحق و باشد كرده طي را صحیح راه ،پذيرستم آن كه مادامي دهیمنمي

در امان  ،نكرده باشدپذير راه صحیح را طي د و اگر آن ستمنباش خشم اين

  .شودنمي او حال شامل ﴾﴿ و خدا نیست
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 ابابیل با ابرهه جريان در اگر و است برخوردار خاص حرمت از كعبه اگر

 وندداخ ،كعبه درون در زبیر ابن تحصن جريان در چطور ،شده حمايت كعبه از

ك باالی الململعون به دستور عبدجاج بن يوسف زيرا ح ؟مايت نكردح كعبه از

راوان های فكوه ابوقبیس منجنیق نصب كرد و از همانجا كعبه را زير سن 

سرّش همان 1.خرد كرد و در هم كوبید و ابن زبیر را دستگیر كردند و كشتند

حرمت كعبه برای آن است كه دين محفوظ بماند و حافظ دين  قید است كه

در است و  در زمان حضور و ظهور ولي خدا و امام معصوم ،و ضامن دين

را ياری نكرد  ابن زبیری كه سیدالشهداء .هستند امام،نائبان  ،زمان غیبت

ياری را بود  امام زمان ديگرش كه امام سجاد حضرت،و بعد از شهادت 

اگر به كعبه هم پناه ببرد خدا او را پناه ، ای داشتنكرد و خودش داعیه

ابابیل را اعزام كرد و اما در جريان  ،در جريان ابرهه وند متعال،خدا .ددهنمي

ا كشتند و او رو ابن زبیر فاسد بود  ،ابابیل را نفرستاد ،منجنیق بستن حجاح

قبله و مطاف را بردارد لذا خدا  كه بودابرهه آمده اما  .بعد هم كعبه را ساختند

ه به كعبه هم پنا و ياری نكند ولي اگر كسي امام زمانش را ،به او امان نداد

 2.دهدببرد خدا او را پناه نمي

 هاپرسش

يكي  ﴾﴿. با توجه به آيه 1
 ؟ چیست از بارزترين پیروی ملت ابراهیم

حمايت چرا در جريان تحصن ابن زبیر در درون كعبه، خدا از كعبه . 2
 نكرد؟
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  سیزدهم: گفتار 

 
 مبارکه ال عمران ه یاز سور 97ات  95آیات تفسیر ادامه 

﴿

﴾1 

بگو خداى تعالى راست گفته، پس تنها ملت و كيش ابراهيم  ﴿: ترجمه
را پيروى كنيد كه كيش او مطابق فطرت است و او از مشركين نبوده 

اى است كه اولين خانه عبادتى كه براى مردم بنا نهاده شد، آن خانه*
اى پر بركت كه مايه هدايت همه عالميان است در مكه واقع است، خانه

در آن خانه آياتى روشن و مقام ابراهيم هست و هر كس داخل آن *
شود، ايمن است و بر هر كس كه مستطيع باشد، زيارت آن خانه واجب 

نياز به اين حكم خدا كفر بورزد، خدا از همه عالم بى است. و هر كس
 ﴾.است
 

﴿كه فرمود: آنجا نشانه اهمیت مطلب است  ،شروع بحث با تأكید

 منسوب مردم به هم و الهي اقدس ذات به هم ،بیت اين و ﴾

 آن ادبي تفاوت .معنویو ديگری  ادبي تفاوت ييك :تفاوت دو با اما ؛است

 كه ﴾﴿: است الم به خدا اسناد پیدا كرده بدون بیت كه است
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 گفته لذا ﴾1﴿ :اهلل بیت شده

 الم با كندمي پیدا اسناد مردم به وقتي ولي ؛است اهلل بیت كعبه شودمي

 ؛تنیس الناس بیت ،است اهلل بیت كعبه 2﴾﴿ آيد:مي

 ،كرد یداپ شرافت اهلل به اضافه اثر در بیت اين كه است آن معنوی تفاوت اما

 به ارتباط اثر در كعبه شرف .شوندمي شريف كعبه به اضافه اثر در مردم ولي

اين دو تفاوت در  .كعبه است به ارتباط اثر در مردم شرف ولي ،است حق

 ،یستن للناس يَ نِ بُ حاال ﴾﴿باشد: مينحوه دو اضافه 

 ،بشود ردممو قبله  ، مطافمعبد اينكه برای تشريعاً  يعني ؛است للناس عَضِوُ

  .داردن يمعین گروه به اختصاص و است مردم همه برای و شد وضع

مسجد  ،هايي كه آن روز ارائه شدهبرابر نقش كه است آن ديگر مطلب

 ست.ادر شمال غربي مكه  قرار دارد،االقصي و بیت المقدس كه در فلسطین 

خواندند كه هم رو به طوری نماز مي ،در مكه بودند وقتي رسول خدا 

 ،ولي وقتي از مكه به طرف مدينه آمدندباشد، كعبه و هم رو به بیت المقدس 

قهراً مكه پشت سر و بیت المقدس  ،آمدندميني چند فرسخ به طرف شمال يع

د نديگر ممكن نبود در يك نماز به هر دو استقبال كن و گرفتميقرار جنوب 

 ،المقدس روبروگرفت و بیتناچار كعبه پشت سر قرار مي ،و رو به هر دو باشد

تا اينكه دستور برگشت از بیت المقدس به كعبه رسید كه بیت المقدس پشت 

طور  خوانند اينكساني كه در مدينه نماز مي .سر قرار گرفت یو كعبه روبرو

 3.است
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 جمع دو هر بین اسراء ه یمبارك ه یمطلب بعدی آن است كه در سور

﴿: فرمود .است كرده

اطرف  منتها ،است شده جمع هم با اينها 1﴾

بركت نشأم اقلیمي موقعیت نظر از اينكه برای ،است بركت پر االقصي مسجد

 لطیف آنجا هوای و مناسب آب ،حاصلخیز سرزمینش .است فراواني های

بدون اينكه  وجود دارد،آنها در مكه  از بیش يا هانعمت آن همه ولي است،

 جزء اينها ؛است 2﴾﴿اين  .مكه از خود چیزی داشته باشد

 خود از اينكه بدون ،خداست هاینعمت از پر همواره مكه كه است الهي آيات

  .باشد داشته چیزی

تنها فرق مسجد االقصي و كعبه در اين نیست  مطلب ديگر آن است كه
العزم است و ديگری را ا كه يكي را ابراهیم خلیل ساخت كه از انبیای اولو

ه بلكه ظاهراً دربار است،العزم ا كه از حافظان شريعت انبیای اولو سلیمان
نظیر آنچه ، كنمبیت المقدس خدا وعده نداد كه من او را از خطر حفظ مي

ولي درباره كعبه اين وعده را  ،عبه برای ابرهه فراهم كرده استكه درباره ك
همان  آسیب بزند،كعبه اگر كسي بخواهد به  .داده و عمل هم شده است

خدايي كه با طیر ابابیل از كعبه حمايت كرد با معجزه ديگر كعبه را مصون 
ان در جري .چنین نبود ولي در مسجد االقصي و بیت المقدس اين ،داردنگه مي

نظیر ابرهه خطری  ،بخت نصر كه كل مسجد االقصي را ويران كرده است
لذا  ،اين وعده را ذات اقدس الهي درباره بیت المقدس نداد .متوجه او نشد
 3.سته المقدستیچنیني كه فرق مهمي است بین كعبه و بيك فرق اين
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به سرزمین هم اشاره بكند  كه ﴾﴿

چون خود آن سرزمین حرم است و آنچه كه مهم است آن محدوده است 

گويند كعبه قبله گرچه مي ،يعني همان بنای خاص آن مبنای خاص است

های نزديك كعبه اما اين در مقابل كساني است كه گفتند برای انسان ،است

الحرام قبله است و برای  مسجد ،اندهايي كه در مكهبرای انسان ،قبله است

چنین ناياست؛ سخني ناصواب اين البته  .كساني كه دورند حرم قبله است

چه برای دور، چه نزديك،  ،قبله ،نیست كه حرم يا مسجد الحرام قبله باشد

منتها تفاوت در نحوه استقبال است كه صدق استقبال فرق  ؛فقط كعبه است

 1.كندمي

»سخن از  ،ه كار دارد در تمام اذكار تلقینيحیاً و میتاً انسان با كعب
ي كس .ها به طرف كعبه و با كعبه كار دارندها و زندهاست تمام مرده« 
بعد از  .حال احتضار است يك سبك خاص به طرف كعبه كار دارددر كه 

هیچ كس با مسجد  .مرگ در حال دفن يك طرز خاص با كعبه كار دارد
چنین نیست كه قبله افرادی كه خارج از  اين ،الحرام يا با حرم كار ندارد

﴿ :اند مسجد الحرام باشداند حرم باشد و كساني كه داخل در مكهمكه

﴿ چون و ﴾﴿ كه جهت آن از 3﴾

ای اين همان بیان است كه كرده رو كعبه به بكني استقبال ﴾
انساني  .نه در قبله ،يعني تفاوت در استقبال است ؛تفاوت در تولیه وجه است

 ،شودرم كعبه ميكه نزديك هست وقتي كه بخواهد استقبال كند متوجه جِ
وقتي از دور بخواهد استقبال كند به سمت حرم كه بايستد به سمت كعبه 

 يعني ﴾﴿« هكموجو» ﴾﴿ :ايستاده است
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 به كه مه االن. است الحرام مسجد تانقبله نه ،باشد سمت آن به استقبالتان
 ينا به كعبه از دوريم كه ما استقبال جهت طرف به كنیممي رو حرم طرف
 و بعید برای است استقبال صدق در تفاوت .بايستیم حرم طرف به كه است
  .«»كعبه است.  ،وگرنه قبله قبله در نه ،قريب

ايشان مكرر اين جمله را  .رحمت كند خدا مرحوم آقای محقق داماد را

خود كعبه قبله نیست آن روزی كه كعبه به وسیله سیل يا غیر سیل  :گفتمي

قبله باشند كه آن فضا و آن بعد  طور نبود كه مسلمین بيويران شده اين 

نه همین خانه شش  ،قبله است 1«»خاص 

اين  نياين كعبه يع .ضلعي كه ارتفاع خاص دارد كه قبله همین باشد و الغیر

 انناالرض الي عمن تخوم »آن فضا  .بیت در جای قبله قرار گرفته است

چند  خوانند و اگر چنانچهلذا كساني كه زير زمین نماز مي. قبله است« السماء

آنها باز استقبال دارند چه اينكه كساني هم كه باال هستند  ،طبقه هم زير باشد

باز هم به سمت آن بعد و آن فضا كه قبله است و قابل تغییر و تبديل نیست 

 2.آن قبله است

 در ﴾﴿ هم ﴾﴿مطلب بعدی آن است كه اين 

 يا «» يا «» يا هدی و مبارک حال

 دايته جهانیان برای است؛ تطبیق قابل همه بر «»

 مه رازی امام مند شوند.، بهرههدايت و بركت اين از توانندمي همه كهاست 

های ديگران هم منتقل شده است ابكت در بعد ،دارد تفسیر در را لطیفه اين

 آن مهندس ذات اقدس جلیل و ،عامرشكه در شرف كعبه همین بس كه 
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بیت  ولي است. و دستیارش اسماعیل اهلل خلیلابراهیم جبرئیل و معمارش 

 1.يعني دلیل بر ثبوت او نیست، چنین نیستالمقدس اين

آب زمزم كه هم از جمله  ؛است روشني هاینشانه مكهدر سرزمین 

با اينكه آنجا سرزمین باران و برف  جوشدست كه ميهاشفاست و هم مدت

يعني كساني كه از مكه  ،كردنداستهداء مي وجود مبارک پیغمبر ؛نیست

خود زمزم  .كردند و آن هديه آب زمزم بودای قبول ميآمدند از آنها هديهمي

شفای اين آب  ،معجزه است جوششدوام  ،معجزه است ،و جوشش زمزم

 2.است بو آمدن هم معجزهاش از تصنع و صیانت ،معجزه است

های فراواني از كیفیت ساختمان كعبه و از در تفسیر امام رازی نشانه

و آنچه كه مربوط به  وجود داردهايي كه در آن محور و محدوده خصوصیت

عرفات و منا هم آيات بینه حق  ،مشعراست. ذكر شده  ،اطراف مكه است

یله سیل ها به وساين سنگريزه با اينكه آنجا سیلي ندارد تا اينكهزيرا  ؛است

های بزرگ همراه آبخیز است اين سن چون جايي كه سیل ،تعبیه بشود

لاما جايي كه سی ،آيندشوند به صورت ري  ريز درميهای تند كوبیده مي

ها كه هر زائر و هر حاجي به طور فراهم بودن اين همه ري  ،خیز نیست

ازی امام راست. ولي هنوز تمام نشده  ،داردمتوسط يا حداقل هفتاد ري  برمي

دارند هر كدام هفتاد ري  برمي ،سالیانه ششصد هزار نفر :گويددر تفسیر مي

ها را كه ششصد هزار نفر هر كدام و اين ري  (خیلي بیشتر استكه امروزه )

اما معلوم نیست چه كسي اينها را  ،زننددارند و در مرمي ميهفتاد ري  برمي

هم  آن راپردازد كه ها هم ميايشان به اين جمع كردن ري  .كندجمع مي

ها آنجا پیدايش ري  و اينكه اين ري  .شماردسرزمین مي آنجزء فضائل 
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ورين مأگويند ممي ،شودكشد كه برچیده ميكه انبار شده بعد طولي نمي

 .ها نبودولي آن وقت كه از اين حرف ،كنندسعودی كم و بیش تسطیح مي

گويد فضیلت و معجزه است و از اينكه خود اين جريان رمي جمرات را هم مي

كنند آنجا آرام نگیرند و آنجا را آلوده ها در باالی كعبه سعي ميطیور و پرنده

نكردن در مشاهد مشرفه آلوده .نكنند اين هم معجزه است و آيه بینه است

ايین باال با يك سرعتي پ نشیند و اگر هم ازولي اينكه پرنده آنجا نمي ،هست

كند از پهلو ای ايجاد ميگیرد يك زاويهبیايد وقتي به كعبه رسید فاصله مي

درباره حرم مطهر حضرت  .شود اين نشانه يك آيه بینه بودن استرد مي

»بر اساس  .چنین است هم اين امیر

ه طور هست كولي درباره كعبه اين  ،كنندوانات ادب را رعايت ميحی 1«

اين هم يك آيه است و از اينكه  ،دارندحرمت كعبه را اين حیوانات نگه مي

ن اي ،شكار ندارند و حیوانات اهلي وها در محور حرم كاری به يكديگر درنده

 سرزمین ،كه آن سرزمین وجود داردشواهد فراواني  .هم يك آيه بینه است

 2.عادی نیست

 مقام ابراهیم 

كند در بخش نماز كه قرآن روی آن تكیه مي جريان مقام ابراهیم 
 بقره سوره 125 آيه ﴾﴿طواف هم فرمود: 

﴿ كه بود اين

 حاال است ابراهیم مقام برای كه است خاصي حرمت نشانه اين ﴾
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 ساسا بر كه است فقهي بحث آن المقام عند يا باشد المقام خلف بايد نماز
 شدبا مقام پشت بايد نماز حتماً كه كردند احتیاط برخي ،روايات اختالف
 اما ﴾﴿ دانند:ميفي كا را المقام عند هم ایعده
 كعبه بنای چیدن هنگام حاال ايستاد آن روی  ابراهیم كه را مقام اين
 گفت اسماعیلو  شهمسر و برگشت دوم بار كه وقتي يا ايستاد او روی
و حضرت پیاده نشد و پا روی سن   كنم شووشستشما را  تا شويد پیاده

﴿گذاشت اثر كرد يا هنگام امتثال به 

 كه كرد اعالن و رفت سن  آن باالی بر ﴾
در همه حاالت روی همان سن  رفت  .دكنی حج و بیايید كعبه طرف به مردم

م سن  نظیر يك جس ،يا در يكي از اين حاالت بود كه وقتي روی آن پا نهاد
حال همه اينها محتمل است و آنچه كه مسلم علي ای .پذير شدنرمي اثر

ال حا .است اصل اينكه حضرت پا گذاشت و اثر پا در آن سن  مانده است
 2.رجوع كردروايات خاصه  به كدام يك از اين سه مقطع بود بايد

ه مكه ب اينكه ازمنتها  ؛همان مكه است «بكه»درست است كه منظور از 

ظیر ن ؛شونداست كه میم و باء تبديل هم مي يا برای آن ،ياد شده «بكه»

نكه يا اي .اند يا الزم و الزبكه فرمود شمس و قمر دائبین «دائب»و  «دائم»

بكه معنای جدايي دارد و مكه معنای جدايي دارد و هر دو نام همان 

ها يا جهتي از دار بیان نامي از ناممنتها هر كدام از روايات عهده ،نداسرزمین

گويند گويد كه مكه را مكه مينمي و ديگر تعارضي در كار نیست .استجهات 

اين كلمه الغیر در آن نیست تا معارض روايت ديگر  .به اين مناسبت الغیر

 3 .است باشد هم بكه گفته شد و از اسمای مكه و هم مكه
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 هك دارد ایخصیصه يك ابراهیم مقام ﴾﴿
﴿ فرمايد:مي داوود حضرت جريان در اينكه برای است شده ذكر

 درباره 1﴾
 تصنعآموزش  مسئله اينها از يكي :گرفت انجام فراواني كارهای داوود
 3﴾﴿ هم يكي 2﴾﴿ :است سازیزره
 آهن كه كرديم نرم حضرت داوود دست در ما را سخت و سرد آهن كه است
 مبارک دست در سخت آهن كردننرم كیفیت در .كردمي نرم موم چون را

بافي و در مسئله زره 4.﴾﴿ كه است اين قرآن تعبیر 7داوود
 سازیزره چون 5﴾﴿ :سازی سخن از تعلیم استزره
 آنجا ،هست نیز ديگران به انتقال قابل و است صناعي هایحرفه و علوم جزء
 ،توانند آهن سخت و سرد را نرم كنندما ديگران نميا ؛است تعلیم از سخن

 همان ييعن ﴾﴿اما اينكه فرمود:  ؛اينجا سخن از تعلیم نیست
به هر صورتي بخواهد و نرم كند  مي تواندآدم عادی موم را  يك كه طوری

 ،دانیچرخدر دستش ميو درآورد وجود مبارک داوود آهن را مثل موم نرم كرد 
 . ﴾﴿ د:كنيلذا روی اين كار تكیه م .اين كار معجزه است

 «جرالح له النا» و است قبیل اين از ظاهراً هم ابراهیم مقام جريان در
چنان لین و نرم قرار داديم كه پاهای مبارک را آن سن يعني  ؛خواهد بود

كه روی حجر قرار گرفت فرو رفت تا اثر پا بماند و يك محفظه هم هست 
 برای ابراهیم مقام و داوود برای ﴾﴿برای پای مبارک كه 

 6 .اين از آن سنخ خواهد بود حق خلیل
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 تكويني امن هم ﴾1﴿
﴿: فرمود لذا ،است كعبه نصیب تكويني امن آن اينكه برای ،دارد

آن روز كه سخن از تشريع  ،كعبه بركت به 2﴾
اين را خدا  .مردم مشرک مكه را از امنیت خاصي برخوردار كرده است ،نبود

 حق كسي ﴾﴿ :قرار دادبه عنوان آيت و امن تشريعي 
 دهش بیان حدودی تا هم حدود اجرای مسئله ،باشد داشته اينها به كاری ندارد
در مكه و مسجد الحرام كاری كه مايه اجرای حد  خودش كسي مگر ،است

در آنجا هم حد بر او جاری  3«»است مرتكب بشود كه 
 4.خواهد شد

 5﴾﴿در ذيل آيه فرمود: 
قت در حقی« علي»اما اين  ،است «علي»گرچه   ﴾﴿ كه اينجا در

معنای  الم هلل هم به زيرا ؛معنای ضرر نیست و به نه علي الناس ،للناس است
از طرف خدا بر مردم كه فقط جريان وجوب را برساند منتها اين  ،نفع نیست

﴿نظیر اينكه  ،وجوب خیر است برای مردم

 كسي زيان به شد خیر چیزی اگر 6﴾
 از هك است آن هنشان گیرندمي قرار هم مقابل در كه علي و الم اين ،نیست
 است واجب اين بر يعني ؛است شده جعل طرف اين بر حكم اين طرف آن
  .اوست ضرر هباينكه  نه

خصوص حج تعبیر در است كه ظاهراً در قرآن كريم  اين ديگر مطلب
» نیامده ذلك امثال و روزه و نماز درباره .است آمده ﴾﴿
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 هاننش ﴾﴿ اين .ذلك امثال و «
ساير عبادات اين خصوصیت  در و است حج در كه است خصوصیتي و عظمت

  .و فضیلت نیست
 ابراهیم زمان حضرت ازاز دير زمان مسئله حَج البیت رواج داشت كه 

موسي  حضرتاينكه شعیب به  .شمردندسال را با حج مي شد وبه بعد رسمي 
﴿)علیهما السالم( فرمود: 

مي خواهم يكي از دو دخترم را به همسری تودرآورم ، در برابر اينكه  1﴾
البته اگر ده سال كامل كار كني پس از خود  ؛تو هشت سال اجیر من باشي

من نمي خواهم كه بر تو سخت ( و )آن دو سال جزء قرارداد ما نیست توست
ج( مراد از )حج ؛شاء اهلل مرا از شايستگان خواهي يافت ان، و به زودی بگیرم

( مي باشد، سال است چون در هر سال يك بار حج بیت اهلل كه جمع )حجه
 شود حج خانه خدا كه جزءشود و از همین جا معلوم ميالحرام انجام مي

  .شريعت ابراهیم بوده در آن زمان نیز معمول بوده است

 :دارد فراواني كیدهایأت ﴾﴿
 .خصوص حج استاين تعبیر م ظاهراً كريم قرآن سراسر در اينكه يكي

مؤخر آورده كه نشان بدهد برای  را دوم اينكه اين مقدم شده است و خبر
 .رير استتك همطلب را بیان كرده و ابدال به منزل ،سوم اينكه با بدل .خداست
 ﴾﴿فرمود: « هلل علي المستطیع حج البیت» :نفرمود
 بیان لالك من بعض بدل صورت به ،اندتكلیف اين مشمول كه ناسي گاهآن
 ليع البیت حج هلل» كه فرمودمي اگر. ﴾﴿ :است شده

 حج بیالس علیه استطاع من علي» يا «المستطیع علي هلل» يا «المستطیع
 بدل بعض من»ر را كه با اين تكرا آن .فهماندنمي را معنا آن ،اين «البیت
﴿اين هم يك نحو تأكید  .فهماندنمي ،شودفهمیده مي« الكل
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 فصیلت ذكر اين ،الكل من بعض بدل اين ﴾ 
 .دارد همراه به را تكراری يك خودش ابهام از بعد تبیین يا اجمال از بعد

 1 .است ﴾﴿البیت هم همان 
 مطرح دو هر شرعي استطاعت و عقلي استطاعت ﴾﴿
 لوو باشد داشته را آن توان كه است كسي هر برای عقلي استطاعت .است
 هم اگر يا است مستحب حج ،اشحج منتها ؛برود مكه تواندمي 2اً عمتسكّ

اصل زيارت هست و امثال ذلك ولي آن معنای عام برای همه  ،مستحب نبود
﴿چه برای مستطیع چه برای غیر مستطیع كه  ،هست

 حج در چه ،عمره در چه و حج در چه است همه برای .است ﴾3
 آن .مستطیع غیر برای چه ،مستطیع برای چه ،مستحب حج در چه ،واجب
 مخصوص واجب حج اصل اما .هست ﴾﴿ كه معنا
 4.﴾﴿ مستطیع باشد: كه است كسي

 هاپرسش

 . دلیل شرافت كعبه چیست؟ 1

 های حرمت داشتن كعبه را بیان نمايید. . سه نمونه از آيات و نشانه2

 . در چه صورتي اجرای حد در حرم جايز است؟3

﴿ذكر شده درآيه  «علي». 4

 به چه معناست؟ ﴾
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  چهاردهم: گفتار 

 

 ل عمرانآمبارکه  ه از سور 97ات  95آیات تفسیر ادامه 
﴿

 ﴾1 

بگو خداى تعالى راست گفته، پس تنها ملت و كيش ابراهيم  ﴿: ترجمه
را پيروى كنيد كه كيش او مطابق فطرت است و او از مشركين نبوده 

اى است كه اولين خانه عبادتى كه براى مردم بنا نهاده شد، آن خانه*
اى پر بركت كه مايه هدايت همه عالميان است در مكه واقع است، خانه

در آن خانه آياتى روشن و مقام ابراهيم هست و هر كس داخل آن *
شود، ايمن است و بر هر كس كه مستطيع باشد، زيارت آن خانه واجب 

نياز به اين حكم خدا كفر بورزد، خدا از همه عالم بى است. و هر كس
 ﴾.است

 حرم كعبه خصوصیت فقهی
از آن جهت كه كعبه معظمه اولین بیتي است كه به عنوان معبد ساخته 

لذا محدوده كعبه يعني مسجد  ه،شده و جهات فراواني در شرف او نقش داشت
زمین اين منطقه در تمام  .خصوصیت فقهي فراواني دارد كه الحرام و حرم
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 ،آن خصوصیت را دارد كه هر كسي از بیرون بخواهد وارد اين سرزمین شود
لذا ورود غیر مسلمان به  .ولو در موسم حج نباشد ،بايد احرام ببندد حتماً

بايد با احرام وارد بشود و احرام  ؛ زيراممنوع است ،يعني حرم ،سرزمین حجاز
ه رفت فقط كساني ك .مگر اينكه مسلمان باشد ،از يك كافر متمشي نیست

ها و امثال آنها مستثنايند وگرنه هر كس كه مانند راننده ،و آمد مكرر دارند
احرام ببندد و  در يكي از مواقیت بايد ،بیرون آمد و بخواهد وارد حرم بشود

خواهد برای درمان برود به اگر كسي قصد تجاری يا غیر تجاری دارد مي
شود ولو برای حج هم ه يا دوستش در مكه است وارد مكه كمستشفای م

 .بايد احرام ببندد ،نباشد و در موسم حج هم نباشد

 قبلخداوند سبحان،  اينكه از گذشته ﴾﴿اينكه فرمود: 

﴿ كه داد قرار سرزمین اين برای را امني خصوصیت يك اسالم از

 حفظ را تكويني امنیت همان اسالم از بعد و 1﴾

سي د كه اگر كش داده هم تشريعي امنیت دستورات سلسله يك و نیز كرد

 2.در امان است ،وارد اين سرزمین شد

 حرم و مكه سرزمین وارد كه كسي به نبايد يعني ﴾﴿

 او هاينك مگر ،است حرام باشد حرم در كه كسي ايذاء .برساند آسیبي ،شد

 گرا ،باشد شده حرم وارد و باشد كرده وارد ديگران بر ظالمانه ايذائي خودش

از  مقداری ،بعد به حرم پناهنده شد ،در خارج حرم مرتكب جنايتي شد كسي

بقیه به همان منع اولي باقي است و اگر در خود حرم  ،اين ايذاء مستثني است

 3.شوددر همان حرم حدود الهي بر او اجرا مي ،مرتكب جنايت شد
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اما از آن جهت كه شرفي  ؛ستامأمن  ،بیت از آن جهت كه شرفي دارد

آن حكم را  ی ديگریدارد يك حكم فقهي خاص خود را دارد كه هیچ جا

را  كعبهو  عمداً در كعبه بدرفتاری كرد ندارد و آن اين است كه اگر كسي

حكمش اعدام است و اگر در  (معاذ اهلل)تنجیس كرد متعمداً و معانداً 

ات رواي .حكمش ضرب شديد است ،مسجدالحرام متعمداً معانداً تنجیس كرد

 در اين باره وجود دارد: معتبری 

» كند:نقل مي «حدود»مرحوم صاحب وسائل در كتاب 

اصل سؤال اين است كه ايمان افضل  1«

 :ايدفرمگاه حضرت از باب تشبیه معقول به محسوس ميآن ،است يا اسالم

حرم است و اگر كسي وارد  ه یاسالم به منزل ،كعبه است ه یايمان به منزل

ماً حرم حت ،ولي اگر وارد كعبه شد ،ده باشدحرم شد ممكن است وارد كعبه نش

عرض كرد مسئله را برای من وجداني كن كه من  «.را ادراک كرده است

»حضرت فرمود:  ؛خوب بیابم

»2. 

اگر كسي عمداً مسجد الحرام  :ني فرمودناح كبه ابي الصبا امام ششم  

» :ابي الصباح عرض كرد ؟را آلوده كند حكمش چیست

يعني ما قبالً از شما ياد گرفتیم كه حكم اين شخص تنبیه شديد « 

» «.درست جواب دادی ؛ » :است

ا راگر كسي  درون كعبه  :حضرت از ابي الصباح سؤال كرد «

 تُ قُل » :ابي الصباح عرض كرد ؟چیست شعمداً آلوده كند حكم (معاذ اهلل)

                                                           
 368ص  28ج الشیعه. وسائل1
 .290 ، ص13. وسائل الشیعه، حر عاملی، ج 2



              124   

«   » .ما از شما اين را ياد گرفتیم كه حكمش اعدام است«يُق تَلُ

  1«»گاه فرمود: آن است.درست 

  .روايت دوم هم از ابي الصباح قريب به اين مضمون است

  »عبدالرحمن قصیر است اين است كه  ازسومي كه 

 حضرت فرمود: ت؟كه فرق اسالم و ايمان چیس« 

«

اگر كسي وارد حرم بشود « 

 ؛یاوردبعد ايمان ب ،بعد وارد كعبه بشود مثل كسي است كه اول اسالم بیاورد

»برند ا اين حكمي كه دارد اگر كسي كعبه را آلوده كرد بیرون ميام

بیرون  :منتها حاال فرمود ؛حكم آن قبلي را دارد ،اين از آن جهت« 

 2.كنندبرند و اعدامش ميمي

»است اين است كه  هسماع ازروايت سوم كه 
حاال عمده با  «

وايت علي ای حال آن ر« »اين است كه چرا 
فت اما ديگر نگ ؛حكمش اعدام است ،ني بودنااول كه صحیحه ابي الصباح ك

آيا اين دو روايت مقید آن است كه او را از حرم بیرون  .كنندكجا اعدام مي
غیر از اين اطالق و تقیید يك جمع داللي  ؟كنند يا نهبرند و بعد اعدام ميمي

شود معلوم مي ،كنندآن كسي كه در همان حرم اعدامش مي ،ديگر دارد
شود يكنند معلوم مبرند و اعدامش ميآنكه او را بیرون مي .عنادش بیشتر بود
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 ،ستابین اين دو طايفه يك جمع فقهي الزم  به هر حال، ،عنادش كمتر بود
ولي جامعش اين است كه اگر كسي حرمت كعبه را عمداً رعايت نكرد و زير 

 1.اين عظمت كعبه است و حكمش اعدام است ،پا نهاد

 ﴾﴿اما چرا از حرم چون  ،برندشالبته از كعبه بیرون مي
 شرافت اثر در كه است هاييبحث اينها .كعبه خصوص نه ستا حرم به راجع
  .دارد فقهي شديد حكم كعبه

يعني  ،های تخفیفي كه در اثر شرافت كعبه حكم خفیف دارداما آن روايت
وسائل از اين مجلدات  متخفیف دارد آن را مرحوم صاحب وسائل در جلد نه

چند  ،از ابواب مقدمات طواف و ما يتبعها 14كتاب الحج باب  ،جلدی 21
 .روايت نقل كرده است

از ابن ابي عمیر نقل شده  ؛بن عمار است همعاويروايت اول صحیحه 

»است 

)(

كه  كسي :كندپايان بخش قصاص نقل مي ،اين را در كتاب قصاص 2«

 لَا وَ»ولي  ،كننداو را آنجا اعدام نمي شد، بعد وارد حرم مرتكب قتل گرديد و

ر د« »نه رايگان نه با خريد و فروش « يُط عَم

 خانه رايگان ،دهددهند كسي خانه به او اجاره نمياو را مأوی نمي ،وسائل دارد

تا اينكه حد   :گذارددر اختیارش نمي

  .بر او اقامه شود
حاال اگر  د:عرض كر  صادقاز امام در پرسشي ديگر بن عمار  همعاوي

ولي  ،ستاحكم قاتل اعدام  آيا ،كسي در حرم كسي را كشت يا سرقت كرد
گذشته از اينكه حكم او اعدام است تحقیر  ،كسي كه در حرم مرتكب قتل شد
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»: فرمود 1﴾﴿نظیر  ؛شودميهم 
 أيشر ،نديد حرمتي حرم برای اين «

 2.ندارد حرمتي حرم كه بود اين

كريمه آيه از  حلبي از امام صادق  ،روايت دوم كه صحیحه استدر 

 نقل اين طبق  ششم امام ،كندسؤال مي ﴾﴿

 :فرمايدمي
رم به ح و بعد فرار كرد ،دكر جنايتي ،حرم غیر در كسي اگر 3

حق  «»رفت برای كسي نیست كه او را در حرم بگیرد 

كسي با او « »ورود در بازار ندارد 

 .دهد تا اينكه مجبور شود بیرون بیايدنان نمي وزند كسي به او آب حرف نمي

»شود اين سختگیری نسبت به او اعمال مي« »

گیرند و حد الهي را اجرا گاه كه از حرم بیرون آمد او را ميآن« 

 .4كنندمي

د اگر كسي در خو« »اما 

شود حدود الهي در همان حرم بر او اجرا مي ،حرم جنايتي را مرتكب شود

د يعني نديد يا رأيش اين نبو« لم يری»روايت اول اين بود « النه لم يرعي»

 دوم اين است كه او رعايت نكرد 
 روايتدو مزه است و به صحت و وثاقت آن حسومي كه از علي ابن ابي 

 عن ابي عبداهلل»اين است كه  ،هاستاما مضمونش همان ،قبلي نیست
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 .228، ص 4. الکافی، ج 2
 .226، ص 13. وسائل الشیعه، ج 3
 . 168، ص 15. تفسیر تسنیم، ج  4
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»: فرمود ﴾﴿« سئلت عن قول اهلل عزوجل

مزه بطائني حعلي ابن ابي  ،اينها رواياتش قبل از وقف است 1«
افتد مي بعد از وقفش .معتبر است ،آنچه كه از ابي بصیر قبل از وقف نقل كرده

»اندازد يا نه آيا وقف او را از وثاقت مي

 2.اين مضمون هم برابر آن دو روايت قبلي است« 

» :صدوق )رضوان اهلل علیه( استشیخ چهارمي از 
ايد بكه « 

» .يؤوی باشدهمان ال
 ظاهراً اين روايت جديدی نباشد« 

ه در فقیه نقل كرد های ديگر رامضمون همان روايت و مرحوم شیخ صدوق،
 .3است

 از امام صادق  :گويدمينقل شده كه ابن بختری  صاز حف ،پنجم
»سؤال كردم 

حد كسي كه در خارج حرم جنايت كرد و وارد حرم شد « 
»شود اما در داخل حرم اجرا نمي

».4 
                                                           

 .226، ص 13. وسائل الشیعه، ج  1
 .169، ص 15. تفسیر تسنیم، ج 2
ضره الفقیه. من ال 3 صدوق(یح صححد غفارى، على ،ابن بابویه، محمد بن على) ،محقق ، م

 .205، ص 2دوم، جق،  1413، قم، اکبر، انتشارات اسالمى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
ش ،  1385، قم، )صدوق(، کتاب فروشى داورى، ابن بابویه، محمد بن على. علل الشرائع4

 .444، ص 2اول، ج 
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عن »چنین است كه  منتها اين است؛ روايت ششم كه مرسله و مرفوعه
»ان اهلل علیه( نقل كرده مرحوم شیخ طوسي )رضو« بعض اصحابنا

كسي « 
برود در حرم متحصن بشود يك نحو الحاد است اين ظاهراً ناظر به همان 
 1است كه جاني برود در آنجا متحصن بشود لذا در همین باب هم نقل كردند

«   »روايت هفتم 
يك مردی هم پشت سر او بود « »زني در حال طواف بود 

»اين زن دستش را بیرون آورد « »
»اين مرد دستش را دراز كرد و روی ذراع آن زن گذاشت « 

ت اقدس الهي اين دو دست را به عنوان كیفر به هم ذا« 
خالصه طواف تمام شد و  امیر مكه اين صحنه را ببینند هم آن  .قفل كرد

مسئله شرعي مانده است و هم اينكه اين دو دست كه به هم قفل شده 
له را مسئ را فراخواند تاامیر مكه فقهای مكه  ،چگونه باز بشود برای همین

است  اش اينچاره ؛شوددست كه قفل شد بايد باز ين دو گفتند ا .حل كنند
يد امیر مكه د .برای اينكه او جنايت كرده است .كه دست مرد را قطع كنید

آيا  ت:. بنابراين گفيك جريان عادی نیست زيرا ؛كار آساني نیست ،اين كار
 پس .ديشب حسین بن علي وارد شد ت؟ گفتند:كسي هسپیامبر از اهل بیت 

به حضرت عرض كرد كه شما بايد  ند،خدمت حضرت سید الشهداء فرستاد
زد ندعای طوالني كرد و و حضرت رو به كعبه ايستاد  .حل كنیدمسئله را 
عرض كرد كه  امیر به سیدالشهداء ،حضرت دست را باز كردآمد. اين دو 

وم حمر .«فقال ال»اين آزاد شده خود حضرت بود  .ما  اين مرد را عقاب نكنیم
ل از چون قب ؛ :گويدصاحب وسائل مي

ر توبه ايشان ب ،كندر كه ببیند توبه ميهاينكه جرم اثبات بشود آن حال را 
 ،الح ای علي ﴾﴿ :حمل كردندجاني 

                                                           
، محقق ، مصححد خرسان، حسن الموسوىذیب األحکام، طوسى، محمد بن الحسن، . ته 1

 . 296 ص ،5 ج ،چهارم ،ق 1407، تهران، دار الکتب اإلسالمیه
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البته   ،داند كه حكمش چیستمي خود معصوم شدبا چنین اين حكمي اگر
  1!نه :اينجا حضرت فرمود

روايت هشتم كه قرب االسناد حمیری است از احمد ابن محمد ابن ابي 
» است عن الرضا نصر

طور ين اكند حضرت فرمود آيا كسي مملوكش را در حرم تنبیه مي« 
نیست كه آدم مجاز باشد مملوكش را در حرم تنبیه كند و از اين طرف هم 

طور نیست كه اينها سوء استفاده بكنند هر كاری دلشان بخواهد بكنند اين 
لذا اين شخص باألخره در حرم چادر نزند مقداری در حرم مقداری در خارج 

رم بخشي در خارج اش در ححرم يعني چادرش را طوری قرار بدهد كه بخشي
»حرم كه اگر اينها استحقاق تنبیه داشتند اينها را در خارج حرم تنبیه كند 

 2.البته درجاتي دارد حاال تأديب« 

»روايت نهم مضمون ديگری است كه 
 3.اينها امن از عذاب قیامت است« 

 ؟چه يعني ﴾﴿ شد:سؤال  روايت دهم از امام ششم 
»: فرمود

».4 

                                                           
، ،محقق ، مصححد خرسان، حسن الموسوى. تهذیب األحکام، طوسى، محمد بن الحسن1

 .704، ص 5چهارم، ج ق،  1407،  ، تهراندار الکتب اإلسالمیه
. قرب اإلســناد، حمیرى، عبد اهلل بن جعفر، محقق ، مصــححد مؤســســة آل البیت علیهم 2

 .364، ص ، اولق 1413، ، قممؤسسة آل البیت علیهم السالمالسالم، 
 .82. همان، ص 3
شی 4 سیر العیّا شم. تف سولى محالتى، ها صححد ر سعود، محقق ، م شى، محمد بن م ، ، عیا

  .189، ص 1، ج ، اولق 1380، تهرانالمطبعة العلمیة، 
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دهد فرمود: ست كه اين من دخله را توسعه ميگاه روايت ديگری اآن
  .يأمن

»در روايت يازدهم 

اگر  «
امام هر كاری كه خواست يعني ولي  ،چنین شد مثل راهزن كسي اين

گاه آن آن .گیردمسلمین هر كاری كه خواست درباره او تصمیم مي
»دارد اين است كه  مخصوصیتي كه اين روايت يازده

 من» اين ﴾﴿«
 اينكه برای ،شودمي هم العقول ذوی غیر شامل حديث اين استناد به «دخله
 از را همه خداوند اينكه نظیر ؛شودمي اطالق هم حیوان بر من كلمه گاهي
﴿ :كرده خلق آب

شود كه مي معلوم ﴾﴿ ايناز  1﴾
 2.بر حیوان هم صادق هست «نمَ»

سؤال  روايت دوازدهم اين است كه عبداهلل بن سنان امام صادق
» :كندمي

 اگر ؛نكنید اشتباه فقهي امن اين با را كالمي امن آن يعني «
اگر  ولي ،اش اين است كه در امان استحرم شد البته حكم فقهي وارد كسي
البته  .ندكاز عذاب قیامت نجات پیدا مي ،وارد كعبه شودخائفاً مستجیراً كسي 

»ولي  ،اش هم محفوظ استيقیناً حكم فقهي
».3 

                                                           
 .45. نور، 1
 .188، ص 1. همان، ج 2
شیعه،3 سائل ال شیعه،230، ص 12، ح 13ج  . و سائل ال ، باب أن من جنى ثم لجأ  13ج ، و

 .230، ص 12الى الحرم لم یقم علیه حد، ح 
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﴿   »اين است كه  مروايت سیزده

﴾ 

».1  
 2تقينالم هروضاين روايت را مرحوم مجلسي اول )رضوان اهلل علیه( در 

كنند كه يك سؤال مياز امام  ؛نداهنقل كرده است و ديگران هم آورد
شود هیچ كبوتری از كنار اين حرم رد نمي ،حیوان شكاری مزاحم كبوترهاست

ي برای او دام :حضرت فرمود ؟چه كنیم ؛رساندآسیب مي به آنهامگر اينكه 
ان نصب ست يا همحاال اين انصبوا يا از نصب شبكه ا« نصبوااِ»بگسترانید 

 .ناصبي بودن يعني عداوت كه هر دو احتمال را مرحوم مجلسي داده است
برای اينكه اين حیوان حرمت حرم را رعايت نكرده « واقتلوه»بعد فرمود: 

 3.كنداست و حیوانات ديگر را آزار مي

 هاپرسش

امنیت مكه از  ﴾﴿. با توجه به آيه 1
 چه زماني بوده است؟

چه  اگر كسي خارج حرم جنايتي مرتكب شد وارد محدوده حرم شد. 2
 اعمالي با او حرام است؟ 

متعمداً و معانداً كعبه معظمه را ـ معاذ اهلل ـ تنجیس كرد . كسي كه 3
 چیست؟ حكمش

 . در چه صورتي كشتن حیواني در حرم جايز است؟4

                                                           
 . 189، ص 1.تفسیر عیاشی، ج  1
 .159، ص 4روضه المتقین، مجلسی، محمد تقی، ج  .2
المتقین فی شــرح من ال یحضــره الفقیه، مجلســى، محمدتقى، محقق ، مصــححد  روضــة. 3

شتهاردى على پناه سین و ا سوى کرمانى، ح شانبور، قم، مو سالمى کو سه فرهنگى ا س ، مؤ
 .159، ص 4، دوم، ج ق 1406

 
 



 

 

 



 

 

 

 گفتار پازندهم: 

 مبارکه ال عمرانه از سور 97ات  69آیات سیر ف ت ادامه 

﴿

 ﴾1 

اى اولين خانه عبادتى كه براى مردم بنا نهاده شد، آن خانه﴿ترجمه: 
اى پر بركت كه مايه هدايت همه است كه در مكه واقع است، خانه

در آن خانه آياتى روشن و مقام ابراهيم هست و هر كس *عالميان است 
داخل آن شود، ايمن است و بر هر كس كه مستطيع باشد، زيارت آن 
خانه واجب است. و هر كس به اين حكم خدا كفر بورزد، خدا از همه 

 ﴾.نياز استعالم بى
است. درباره اين بیت كه مبارک و بلد امن هست شواهدی نقل شده 

يكي از آن آيات بینه كه مايه بركت اين بیت است اين است كه بعضي اهل 
عني به طرف ي تفسیر نقل كردند اگر سالي باران در قسمت شمالي بیت ببارد

ركن شامي باران بیايد آن محدوده سرزمین شام و قسمت شمال و شمال 
آن سال پر بركت خواهد بود و اگر در قسمت ضلع جنوبي كه  ،غربي حرم

ركن يماني است باران بیايد طرف سرزمین يمن و آن محدوده جنوب بارندگي 
اه شمالي خواه شود و اگر باران در همه اطراف كعبه ببارد همه بالد خومي

                                                           
 .97-96. آل عمران، 1
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ر كردند و منظوای نقل مياين را هم عده .جنوبي آن سال پر بركت خواهد بود
از بكه و مكه يكي است و مراد همان بلد الحرام است قهراً ضمیر فیه به آن 

ت بركتي كه برای آن بلد هس والبته حرمت  .گردد نه خصوص بیتبلد برمي
چنین نیست كه مبارک و  اين خود آن سرزمین ذاتاًو كعبه است  خاطربه 

  .هدی باشد

اين همه آياتي كه ذكر ناچاريم نیست بیت آيات بیّن و امثال ذلك در 

م ه آن بلد برگردانیرا ب ﴾﴿مبارک بودن و ...مثل شده است 

 1.هم به بیت برگردد ﴾﴿اگر بیت باشد ضمیر 

يند خواستند بگوبرخي  ﴾﴿

ذات « فتح»ای است كه در سوره ناظر به آن آيه ﴾﴿

﴿: دهدبشارت مي اقدس الهي به رسولش 

تواند به اين ميولي  2﴾

لكن هرگز منظور  ،باشد ﴾﴿عنوان يكي از مصاديق برای 

 ،آمده« فتح»سوره  27آيه كه يك امر مطلق است خصوص آنچه كه در آيه 

يني يك امر تكو ﴾﴿اين  ﴾﴿البته  .نیست

﴿آن  .شويددر كمال امن وارد شويد مييعني شما موفق  ؛است

تي هم در روايا  اشتشريعي تكوين و تشريع است كه حكم اعم از ﴾

 4گرديد. بیان ،3قرائت شدكه 

                                                           
 .135 -134، ص 15. تفسیر تسنیم، ج 1
 .27. فتح، 2

 روایاتی که در گفتار قبل به آن پرداخته شد. 3.
 .135. همان، ص  4
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 .كعبه است عظمت به خاطر ﴾﴿اينكه فرمود: 

كعبه خاطرهای ديگر مشخص فرمود كه احترام اين سرزمین به در بخش

هم به وجود مبارک پیغمبر است  اما تلويحاً فرمود احترام اين سرزمین ؛است

روی حجر آنچنان نیست كه  ،وگرنه خود كعبه از آن جهت كه حجری است

*﴿فرمود:  ؛ چنانچهدارای مقامي منیع باشد

خوريم به احترام شما پیغمبر است كه يعني اگر ما به مكه قسم مي 1﴾

  .سرزمیني بیش نیست آنجادر مكه هستي وگرنه 

 هك زيارت مدينه بعد از مكه آمده استفضیلت درباره  رواياتي از ائمه

 تجديد عهدبا پیامبر در مدينه  ،مكهبعد از تشرف به ند ه امردم مأمور شد

رهبر  ما را به عنوان و برقرار كنند واليت ما را بپذيرندارتباط واليي  و كنند

يضر و ال»گرنه كعبه حجری است كه  قبول كنند و ياريشان را اعالم كنند و

اين حرف را اگر غیر امام بگويد مقبول نیست كه انسان بگويد كعبه « الينفع

ه دهد كه درباركسي به خودش اجازه نمي .ندارد و زياني سنگي است و سود

 .كعبه معظمه اين تعبیر را داشته باشد

 خبریه از جمله انشائيهتر بودن جمله  قوی

اقع گويا و ،جمله خبريه در داللتش بر انشا اقوای از جمله انشائیه است

نكته دوم اينكه جمله خبريه گاهي به صورت  .دهندشده است و دارند خبر مي

 باشد،ميبه معنای اعد  «يعید»نظیر اينكه در روايات دارند كه  ؛فعلیه است

ای است كه القیت بداع االنشاء ولي اگر اين جمله خبريه ولي اگر جمله خبريه

پس اگر مطلبي را با جمله  .اسمیه باشد اين آكد در آن معنای ثبوت است

اشد از بو اگر آن خبريه اسمیه  .تر استقوی جمله انشائیه زخبريه بگويند ا

                                                           
 .2و1. بلد،  1
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هم اين است كه اين خبر كه مقدم است و  نكته بعدی تر است.قوی فعلیه

مبتدا مؤخر روی اهمیت اين هلل بودن است و در تعبیرات ديگر مالحظه 

﴿چنین نیست كه تعبیر الم شده باشد آن الم در  فرموديد اين

 .م تكلیفآن الم يا الم اختصاص است يا ال 1﴾

الكذا و  «هلل علي ارباب المكاسب ان يخمس ان يؤتي» چنین نیست كه اين

است اما  2﴾﴿نظیر الم  ﴾﴿كذا آن الم 

 ،لیفاين تكيعني از طرف خدا  ؛الم تكلیف است ﴾﴿اين الم 

ود كه شنظیر آنچه كه در صیغه نذر گفته مي ؛ل شده استبر رقبه مردم جع

علي »د گوينو اين دو تعبیر پشت سر هم گاهي مي «و هلل علي ان افعل كذا»

یر اين فقط با يك تعب« علي الید ما اخذت حتي تؤدی»مثل اينكه  «الناس

گويند هلل اينكه شما اين فعل را انجام تكلیف تفهیم شده است گاهي مي

 «علي»بدهید باز هم با يك تعبیر انجام شده است گاهي هم الم است هم 

م اين ه ﴾﴿كنار هم بدون فاصله نظیر همین آيه محل بحث 

 .يك تأكید ديگر

نظیر همان خمس يا امثال خمس به كساني  ،تكلیفیهدرباره ساير احكام 

 3﴾﴿ :اند خطاب شده استكه متمكن

وم يكي باالجمال ثم التفصیل يكي بالعم :اما اينجا از مكلفین دو بار نام برد

ه آنجا مثل اينك« البیت هلل علي المستطیع حج» :نفرمود .ثم التخصیص

﴿اينجا فرمود:  ﴾﴿فرمود: 

 ﴾﴿اند آنها را به صورت بعد آن ناسي كه مكلف ﴾

                                                           
 .41. انفال،  1
 .41. انفال،  2
 .41. انفال،  3
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زله تكرار به من ،از اجمالاين بدل بعض من الكل تفصیل بعض  ،تبیین كرده

 1.است
در مواردی  .مخصوص زن است برخي وبعضي از تكالیف مخصوص مرد 

اگر  ،تاما اينجا سخن از ناس اس؛ كه مشتبه باشد تكلیف خیلي روشن نیست
، استناس بود چون عنوان رجال و نساء و امثال ذلك هیچ چیز اخذ نشده 

  .اال ما خرج بالدلیل ،بنابراين اين به عموم باقي است
ردن كهم تعبیر ناس كردن و هم تكرار كه بدل ذكر  ﴾﴿

به  ،از اينكه به فعل نیاورد. نشانه اهمیت مطلب است و تفصیل بعد از اجمال

 شود كه اصل اين وصفمعلوم مي ،مصدر يا به تعبیر ديگر اسم مصدر آورد

ابل مق ﴾﴿ :كندئلت ميرا ذات اقدس الهي از انسان مس

 «» :فرمود «و من ترک»اين نیست كه  .كسي كه حَج البیت دارد

﴿اين  2﴾﴿پس 

يعني كسي كه حج نكند تعبیر از ترک حج به « من لم يحج»به منزله  ﴾

كفر  ،البته منظور .كفر نشانه آن است كه اين از تكالیف خیلي مهم است

نظیر رد كردن حكم حاكم شرع يا حكم والي  ،عملي است نه كفر اعتقادی

رد بر امام  3«الراد علیه كالراد علینا و الراد علینا كالراد علي اهلل»مسلمین كه 

ولي رد حكم حاكم شرع  ؛كفر است ،يا رد بر خدا از نظر اعتقاد معصوم 

رد حكم ولي مسلمین به منزله رد حكم امام معصوم است كه اين كفر عملي 

يعني و من ترک در  ﴾﴿نه كفر اعتقادی لذا اينكه فرمود:  ،است

 4.یق شده استروايات هم من كفر و من ترک بر من ترک الحج تطب
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يعني اگر كسي حج را ترک كرد  ﴾﴿

چنین نیست كه اين تكلیف  اين «هلل علي الناس»همان خدايي كه ما گفتیم 

بلكه از طرف ذات اقدس الهي تكلیفي بر رقبه مردم جعل  ،به سود خدا باشد

  .شده است

اعتنايي است به شخص بعد يك اظهار بي ﴾﴿اين  ﴾﴿

خودت آسیب ديدی آن هم نه  ،نیاز استاگر اين كار را نكردی او بي :فرمود

نیاز است و تو حرف كسي را نیاز است از عالمین بيتنها از تو و از كار تو بي

 1.نیاز استزير پا گذاشتي كه از عالمین بي

كسي كه حج بر او « »ايات حج آمده است كه در رو
اين « »مكه نرفت « »ب شده است واج
نشانه آن است كه اين كفر عملي كم كم انسان را « »

 ،ستاباألخره اين شخص موحد  .كند نه به مشركانبه كافران ملحق مي
 » .گیردولي در صف اهل كتاب قرار مي

ديگر به  و میردميها ها يا نصرانييعني يا در صف يهودی« 
لذا در روايات ديگر آمده است كه در قیامت اين شخص را در  .میل او نیست

 كعبه طوری است مسئله احترام .دهنديكي از اين صفوف اهل كتاب جا مي
كه در روايات ما آمده كه مادامي كه كعبه محفوظ و به حال خود قائم است 

اين روايات را مرحوم  2 :دين محفوظ است
صاحب وسائل در كتاب وسائل كتاب الحج ابواب وجوب الحج و شرائطه باب 

 .ت دارد و كعبه را تنها نگذاريدچهار نقل كرده است كه نظر به كعبه فضیل
»است اين است كه  آن روايتي كه از امام صادق 
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روايتش اين است كه از امام هشتمین  ،در همین باب« 
»: نقل شده صادق

عرض كردند كه بعضي  امام صادقبه « 
بقیه را در صدقات و  ،مكه رفت كافي استبار  يكگويند كسي كه مي

»يعني « »فرمود:  ،كارهای خیر صرف كند
ها تن« 

ی يعني جا ؛ی قیام برای مردم استآنجا جا ،زيارت و عمل مستحبي نیست
 1.ايستادگي است

 و عبادی حج جریان سیاسی
 ،حج يك جريان سیاسي هم دارد ؛2باب بعدی باب وجوب اجبار والي است

 يا مقدورشلذا اگر كسي نخواست  .عبادی هم هست - يك سفر سیاسي

ای را والي مسلمین الزم است كه از بیت المال عده بر مكه برودنبود كه به 

ه ای را مبعوث كند كيك عده كه تجهیز كند و اين بِعثه از همین وادی است

 .مكه مشرف بشوند كه آنجا خالي نماندبه 

  روايت شده كه فرمودند:از امام صادق

هم اجبار الزم است و هم اگر نداشتند بايد يك  3

  .مبعوث كندبرای رفتن به حج ای را عده
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» :برداردروايت بعدی هم همین معنا را در 

ها بر والي مسلمان ،اگر مردم مستطیع نبودند 1«

فه قهراً وظی .الزم است از بیت المال هزينه سفر مكه اين گروه را فراهم كند

چون همان مسئله قیاماً للناس بايد  ؛شود كه چیستهم مشخص ميبعثه 

  2.محفوظ بماند

آقاياني كه آيات االحكام مرقوم  ﴾﴿اينكه فرمود: 

ه آيا يكي اينك :كريمه مطرح كردند آيهچند مسئله فقهي را ذيل  ،فرمودند

  ؟تاستطاعت  چیس معیاراينكه  ديگر خیر؟واجب فوری است يا  ،اين واجب

 دالئل وجوب حج و فوریت آن
﴿ .واجب فوری است از خود كريمه استفاده نخواهد شد ،در اينكه واجب

دلیل نیست كه هر امری امتثالش واجب فوری  3﴾

 يعني ادله ؛شود استفاده كردمينه از ادله خارج  ،پس نه از خود آيه .است

ای وارد و امثال ذلك اگر دلیل خاصي در زمینه ﴾﴿يا  4﴾﴿

البته آن دلیل وجوب فوری است و اينكه ادعای اجماع و امثال ذلك  ،شده

قائل اين حق است كه نوعاً به اينكه وجوب حج وجوب فوری است  ،شده

همین رواياتي زيرا  ،ستااما ظاهراً اين اجماع هم محتمل المدرک هستند؛ 

فلم »فاء تفريع ذكر شده با « من وجب علیه الحج فلم يحج»كه آمده است 

بش اين با فاء تفريع نشانه آن است كه وجو« لیمت يهوديا او نصرانیايحج ثم ف
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 ،فوری است و چون يك چنین خطری در كار هست و مرگ هم مخفي است

عني ي ؛خیر نداردتألذا هیچ كس حق  ،میردمعلوم نیست چه وقت انسان مي

  .برودبه حج بايد  تاستطاع سالدر 

مل احیاناً به ع ،آنهايي كه قائل بودند به اينكه وجوب حج فوری نیست

ه كمثل بعضي از علمای اهل سنت  ؛كردنداستدالل ميخود رسول خدا

و سال  آن سال و در در سال هشتم مكه را فتح كرد گفتند رسول خدا

﴿چطور اين آيه كه فرمود:  . بنابراينحج انجام ندادخودش  بعد

شود معلوم مي ؟مكه نرفت نازل شده و رسول خدا ﴾

  .خیر جايز استأت

اين است كه قبل از فتح جوابش ند اههمان طوری كه آقايان بیان كرد

عد ب ،كه نشونددر حال مهادنه و قرارداد بودند كه اصالً وارد سرزمین م ،مكه

و  حضرت برگشت لذا موافقت نكردند  كه كفارهم آمدند تا جريان حديبیه 

خود ای فرستاد و دهعرا با  حضرت امیر، پیامبر اما بعد از فتح مكه

  .الوداع مشرف شدند و حج هم انجام دادنده حجهم در سال  پیامبر

»مثل دستورات اكیدی  ازبه خوبي حج را وجوب فوری 

ای كه قرائت از آيهرا وجوب حج ، و «

 1.را مي توان استفاده كرد ،شد و محل بحث است

 2﴾﴿در باب ششم ابواب وجوب حج در مسئله 

 :كردمعرض  امام ششم به :گويدبن عمار مي همعاويتطبیق شده است كه 

»حضرت فرمود:  ،مردی است كه مال دارد و مكه نرفته

او در قیامت «  ﴾﴿ 
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از اين معلوم « اعماه اهلل عن طريق الحق قال» .شودكور محشور مي

چه در خصوص اين مورد گر ،شود اختصاصي به مسئله ترک حج نداردمي

ولي ساير موارد را هم كه حق را انسان عمداً ترک كند اين احتمال  ،نص است

  1.خطر هست كه اعمي محشور بشود

﴿رسیده است كه روايت پنجم اين باب هم از امام صادق

»فرمود:  2﴾

در بعضي روايات دارد كه يكي از چیزهايي كه انسان را به جهنم  .«

 ،غفرسوف است ،تسويف يعني سوف سوف كردن ؛برد همان تسويف استمي

ه يعني همین ك ،سوف كذا سوف كذا ،اقضي فسو ،سوف افعل ،سوف اتوب

ين ا ای است.عجله چه دهیم،انجام ميگويیم بعداً ما در تعبیرات فارسي مي

 چون معلوم نیست تا چه وقت ؛كشاندكم كم انسان را به جهنم مي ،تسويف

  3.«» .زنده است

 ﴾﴿در روايت هشتم اين باب هم اين است كه از 

 تطبیقحضرت هم اين را بر كسي كه حج را ترک كرده  ،سؤال شده است

 ؟ندكو دوباره سؤال كرد كه سبحان اهلل اعمي؟ خدا او را كور محشور مي نمود

  .«»فرمود: 

نظیر خمس و زكات و امثال ذلك  آمده است،استطاعتي كه در روايت 

ت گاهي ستطاعا .مستطیع بودن شرط است ،نیست كه مالك بودن شرط باشد

رفتن و آمدن  ه یبه اين است كه خود انسان مالك هست و آنچه را كه الزم
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 .ولي توان آن را دارد و مستطیع است ،است يك وقت است كه مالك نیست

ر نظی ،كاری انجام بدهدبرای قافله تواند حاال يا مهمان كسي است يا مي

عهده بگیرد كه هم كارش  ها بهموريتي را برای كاروانأخدمه و مانند آن يا م

اند در صورتي كه به اينها هم مستطیع .انجام دهد را و هم مناسكش را

مسئله خمس و زكات و امثال ذلك مالك  .ای وارد نشودحیثیتشان صدمه

ولي مسئله وجوب حج مالك بودن آن زاد و  ،بودن آن نصاب شرط است

  1.بلكه مستطیع بودن شرط است ،راحله و نفقه شرط نیست

روايات هشت از ابواب وجوب حج و شرايط حج اين مسئله را تثبیت 

منتها بعضي از اين روايات كه داللتشان تام است از نظر سند مشكل  ؛كنندمي

  .دارند

﴿سؤال شد كه  روايت اول اين است كه از امام باقر

ص اينها مشخ« »فرمود:  ﴾

كند مشخص مي مولي روايت چهار ،كند كه رجوع الي الكفايه الزم استنمي

 اگر همه .زاد و راحله داشته باشد ،راهش امن باشد ،كه صحیح البدن باشد

روايت پنج هم سخن از زاد و راحله و  .اين چیزها را داشت مشمول آيه است

ر ذككند ولي روايات باب نه اين مسئله را بازتر امثال ذلك را مطرح مي

 2.كندمي
»روايت باب نه از روايت اولش همین است كه 

تا ابن « 
 :وضعش مشكل است ،خالد بن جريراست. ام محبوب وضعش روشن و ت
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«  ﴿

ز امام ششم ا :گويدابي الربیع شامي مي ﴾
مردم در « ناسما يقول ال»سؤال كردند اين آيه يعني چه حضرت فرمود: 

قال » ؟گوينديعني فقهای اهل سنت چه مي ،گويندتفسیر اين آيه چه مي
فتوای آنها اين است كه همین كه زاد و راحله باشد « فقلت له الزاد والراحله
 شود. ميشخص مستطیع 
 ؟ستچیدرباره اين آيه از ابي الربیع سؤال كرد كه نظر مردم امام ششم
 .كه زاد و راحله باشد برای وجوب حج كافي استگويند همین ميعرض كرد: 
اند ها هالکاگر صرف زاد و راحله كافي باشد پس خیلي :فرمود امام باقر

اگر كسي زاد و راحله  1«هلك الناس اذا و الن كان من كان له زاد و راحله»
رگردد ببرود و داشته باشد و بتواند فقط عیال خودش را تأمین بكند و مكه 

اين شخص اگر مستطیع باشد و حج واجب باشد پس خیلي ،كند بعد تكدی
  .كنندكنند و معصیت ميها خالف شرع مي
﴿ :اينكه در قرآن دارد« فما السبیل»عرض كردند كه  به امام باقر

 «  » ؟سبیل چیست ﴾
»كه هزينه سفر را داشته باشد يك، يعني وضعش طوری باشد 

»اين دو، « 
اما نه به مقداری كه انسان اگر  ،خدا زكات را هم واجب كرده« 

  .زكات بدهد خودش محتاج بشود
نعه قحوم مفید از مآنچه كه مراست؛ اين روايت به چند طريق نقل شده 

از ابي الربیع نقل كرده يك زائدی هم دارد و آن زائد اين است كه میزان 
ه اهل و هزينو استطاعت اين است كه كسي بتواند هزينه سفر را فراهم كند 

 .تأمین كند نیز عیالش را
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 اين را ظاهراً« المروی عن ائمتنا» :گويداينكه جناب امین االسالم مي 

مفید و امثال مفید استفاده كرده و اين روايات به زعم ايشان  از همان روايت

 است و امثال «روی»اين غیر از « المروی عن ائمتنا» :گويدكه مي هتام بود

حاال مالي به  .هايي است كه مورد اعتماد خواهد بوداز آن مرسله و .ذلك

اندازه كافي داشته باشد  يا اينكه پیشه و شغلي داشته باشد كه وقتي برگشت 

لذا شايد روايت ديگری به دست مرحوم امین االسالم رسیده . تأمین شود

 .استفاده كرده باشد ،باشد يا از همین روايتي كه مرحوم مفید نقل كرده

چنین نیست كه صرف هزينه  اينو ست ا بنابراين رجوع الي الكفايه معتبر

  1.كافي استسفر داشته باشد 

 هاپرسش

ح را شر «». روايت 1

 دهید.

وجوب در حج چه نوع واجبي  ﴾﴿. با توجه به آيه 2

 است؟

كسي كه با توجه به استطاعت حج مشرف . طبق بیان امام صادق3

 نشود چه عقوبتي در انتظار اوست؟ 

 تسويف به چه معناست؟ توضیح دهید. . 4

 بیان نمايید. بنابر نظر امام باقررا حج شرايط استطاعت . 5

 ،است هجا آورده مستطیع نباشد و با پول قرضي حج بكه كسي حكم  .6

 چیست؟
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 عمرانلآسوره مبارکه از  97ات  69آیات فسیر ادامه ت 

1

اى اولين خانه عبادتى كه براى مردم بنا نهاده شد، آن خانه﴿: ترجمه
اى پر بركت كه مايه هدايت همه است كه در مكه واقع است، خانه

در آن خانه آياتى روشن و مقام ابراهيم هست و هر كس *عالميان است 
 داخل آن شود، ايمن است و بر هر كس كه مستطيع باشد، زيارت آن

خانه واجب است. و هر كس به اين حكم خدا كفر بورزد، خدا از همه 
 ﴾.نياز استعالم بى

 معبداولین  ،بیت اهلل
، عدر سرزمین غیر ذی زراست كه به عنوان معبد  يبیت اهلل اولین بیت

 و باعث ،بناهايي ساخته شدمكه در ه است و بعدش برای مردم ساخته شد

﴿به ذات اقدس الهي عرض كرد  ابراهیم خلیلآباداني شد، حضرت 

                                                           
 .97-96. آل عمران، 1
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پس اول بیت اهلل  1﴾

  .ساخته شداطراف كعبه هايي كه بعد خانه ؛است
های اطراف را خراب خانهشود ميآيا  دائر شود،توسعه حرم بر اگر امر 
شود كه اول كعبه ساخته شده بود معلوم مي ؟جزء حرم قرار داد يا نهكرد و 

آنها حريم كعبه را  .بعد ديگران مجاور شدند و در كنار كعبه خانه ساختند
 شود آن بناها را تخريبدر حقیقت اگر توسعه الزم باشد ميو غصب كردند 

  .كرد و حرم را توسعه داد
 ابي ابراهیم امام كاظمدر زمان حضرت  هنقل شد از امام ششم

نقل شد كه دستگاه حكومت برای توسعه حرم يعني مسجدالحرام مجبور شد 
 ،كردند كه اين غصب استای فكر ميعده ،ها را تخريب كندبعضي از خانه

ولي از امام ششم و از ابي  ،فقهای اهل سنت هم فتوا دادند كه جايز نیست
دو خلیفه استفتايي آمده به حضور در دو عصر از )استفتا كردند ابراهیم
بعد  ،كه اگر بیت اهلل اول بود (آنها همین جواب را دادند حضرتین

اگر اول ملك مردم  .تخريب اين بیوت مانعي ندارد ،اطرافش خانه ساختند
شود كعبه ساخته شد نظیر مساجد معمولي اينجا نمي ،در كنار ملك مردمو  بود

های مین فتوا مايه گشايش شد كه خانهبدون اذن صاحبش تخريب كرد و ه
  2.اطراف را تخريب كردند و حرم را يعني مسجدالحرام را توسعه دادند

را آنجا گذاشت  هاجر و اسماعیل جناب ابراهیم، برای اولین بار كه
﴿ :عرض كرد

: كه هاجر عرض كرد ﴾
﴿: در همان مقطع دعا كرد .«»فرمود: « »

دی اح ،بدون الف و الم يك سرزمین غیر ذی زرع بود ﴾3

                                                           
 .37.ابراهیم،  1
 .125، ص 15. تفسیر تسنیم، ج  2
 .126.بقره،  3
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بعد  ،پس بیت اهلل الحرام بود قبل از اينكه بلد شود .در آنجا سكونت نداشت
 روی اين نظر اين دو .خانه ساختند ،بنابراين مردم در اطراف كعبه. بلد شد

 1.معصوم)سالم اهلل علیهما( فتوا دادند كه توسعه حرم رواست
ع در بعضي از روايات بكه موض ﴾﴿

چه اينكه در بعضي از تعبیرات هم  ؛بیت و مكه خود شهر تفسیر شده است
 رایالقبكه مرادف مكه قرار داده شد و از اينكه مكه هم ام القری است اگر ام 

فته يك وقت گ .كندمعنای خودش را حفظ مي ﴾﴿نسبي نباشد 
 .اين يك ام القرای نسبي است ،كشوری ام القری استشود پايتخت هر مي

 ،و االرض و مانند آنحولي بر اساس حديث د ،عاصمه ام القرای نسبي است
 2.وجود دارديعني ام همه قرايي كه در جهان  ،اگر گفتیم مكه ام القری است

﴿از اينكه فرمود:  نفرمود  ﴾﴿فرمود: 

د اين شوبه صورت فعل ماضي نشانه بر استمرار ذكر فرمود معلوم مي 
امر مستقر است كه همواره انسان در آنجا در امان است و اين امنیت  ،امر

اختصاص به مسئله تهاجم ابتدايي ندارد كه كسي كه وارد شد نبايد او را آزار 
ي مي كه در آنجا جرمبلكه اگر كسي مستحق عقوبت بود و وارد شد مادا ،كرد

 .بايد او را حفظ كرد ،را مرتكب نشد

در نور الثقلین رواياتي است كه يك حیوان اهلي وارد حرم شد آيا 
 در آن زمینه هم آمده البته بعضي !نه :فرمودند ؟يا نه بكشیمتوانیم او را مي

﴿پس شود. مي بعضي حمل بر كراهت واز اينها حمل بر حرمت 

﴾.3 

                                                           
 .585 ، ص15. تفسیر تسنیم، ج  1
 .123، ص 15. همان، ج  2
ــیر 3 ــىالثقلین نور . تفس ــاراتجمعه بن على عبد حویزى ، عروس ــماعیلیان ، انتش ، ، قماس

 . 369، ص 1ج  محالتى، رسولى هاشم سیدچهارم، ق، 1415
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سرّ اينكه مقام ابراهیم ذكر شد برای اينكه مقام ابراهیم نسبت به آيات  

ین چه اينكه در بعضي از هم ؛ولي اختصاصي ندارد ،ديگر يك برجستگي دارد

يات كنند كه آنور الثقلین هم آمده وقتي سؤال مي ورواياتي كه در وسائل 

حجر االسود و حجر  ،ام ابراهیممق :شمارندبینه چیست همین سه امر را مي

  .اسماعیل
تفسیر نور  در .ای دارد كه همواره محفوظ استصیصهخمقام ابراهیم 
 7» :عرض كردم كه به امام باقر شدهالثقلین از زراره نقل 

 ؟آيا خدمت سید الشهداء رسیدی يا نه« 
بارندگي  ويادم هست كه در خدمتش در مسجد الحرام بودم فرمود:  7امام
  .شد

آنجا با كمترين باران مسیل همان كعبه خواهد بود چون از چهار طرف 
گیر است چهار كوه است و حرم در آن نقطه فرو ديد قرار دارد  لذا سیل
كند و آبها هم طرفش كوه است و كوهش هم سنگي است آب را جذب نمي

  .حرم است  نترين نقطه هم همانآيد و پايیمي
«

مردم وقتي كه سیل آمد كنار مقام « 

عضي ب ؟كردند كه داخل حرم چه خبررفتند سؤال ميبودند و وقتي بیرون مي

سید  .مقام سر جايش هست !گفتند نهمي برخي .برد گفتند مقام را آبمي

ترسند كه مقام مي د؟ عرض شد:گوينفرمود كه اينها چه مي الشهداء

 ،به مردم بگو مطمئن باشند هرگز سیل :فرمود ،ابراهیم را سیل برده باشد

 1.ه استعالمت و نشانه خود قرار داد آن راچون خدا  ؛بردمقام ابراهیم را نمي

گويد كه مرحوم كلیني نقل كرد حسن بن محبوب از ابن سنان ميروايتي 
﴿ پرسیدم:سؤال  كند كه از امام صادقكه ابن سنان نقل مي

                                                           
 . 367، ص 1. نور الثقلین، ج 1
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﴾ 
ه،  

  1اين روايت را صاحب وسايل نیز نقل كرده است. «
دارد  يك معنای باطنيو يك معنای فقهي ظاهری  ﴾﴿

به ابي  كه آن معنای باطني را از علل الشرايع نقل كردند كه امام ششم

حنیفه فرمود: 

»حضرت فرمود:  

كه اين علم الوراثه مخصوص «  9

فرا  توانمياما علم الدراسه را در حوزه و غیر حوزه  ،است اهل بیت

فرمود تو يك حرف از  .اما علم الوراثه را بايد از همان راه ياد گرفت ،گرفت

  .«»قرآن ارث نبردی 

 2﴾﴿ منظور از حضرت سؤال كرد كهاز  گاهآن

حضرت  ؛فاصله مكه و مدينه مراد باشد كنم شايدگفت من فكر مي ؟چیست

»دانید كه مگر نمي :فرمودو نقض كرد 

ه ها مگر بین مكاين رهزني« 

 ؟ويدخواهد بگكجا را مي ﴾﴿و مدينه نیست اين 

 منظور ،مدينه كه ناامن استو مكه بین اما فاصله  ،خود مكه امن است

 « فسكت ابوحنیفه» .پس منظور اين نیست ست؟چی

 ﴾﴿  :حضرت فرمود

فرمود: « الكعبه» :اين كجاست؟ عرض كرد« اين ذلك من االرض

                                                           
 .223، ص 4. الکافی، ج 1
 .18. سباء، 2
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حجاج منجنیق بست و كعبه را ويران  ،ابن زبیر در كعبه متحصن شد 1

» ،كشتند كرد و ابن زبیر را

جعلت » :عرض كرد رمي به حضرت صادقضابوبكر ح« 

 ﴾﴿ :پس جواب اين دو تا سؤال چه شد« فداک

  ؟مراد چیست ﴾﴿ ؟منظور چیست

 «»فرمود: 

كه ظهور كرد ديگر امن  برد كه وقتي آن حضرتآن لقب خاص را مي

»ها همه اين راه ،خواهد شد

اين امن مطلق است البته « 

 2.ستا تكويناً و تشريعاً اما آن امن نسبي همان است كه در روايات ديگر آمده

﴿كند كه سؤال مي علي بن عبد العزيز از امام صادق

اين به آن اطالق  :حضرت فرمود ؟يعني چه ﴾

يدخله المرجع والقدری والحربي والزنديق الذی »برای اينكه  ،مراد نیست

 ؟تپس منظور چیس ،  عرض كرداينها كه در امان نیستند« اليومن باهلل

جعلت فداک قال من دخله و هو عارف بحقنا كما هو عارف به خرج من »

يه آصاديق معنوی اين اين بیان بعضي از م« ذنوبه و كفي هم الدنیا واالخره

ي به قوت خود باق ،قبالً گذشتكه اش كريمه است وگرنه آن مصداق فقهي

 3. است

يعني داخل  ﴾﴿روايات ديگری هم باز در همین زمینه است كه 

 يراز ؛كندتأيید ميدر بیت واليت و امامت شود كه بعد معنوی قضیه را 

                                                           
 .698، ص 15.کافی، ج  1
 . 153 -152، ص 15.تفسیر تسنیم، ج  2
 . 190، ص 1.تفسیر عیاشی، ج  3
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رد و باب را بگی هاهلل آمده است حلقمستحب است زائر وقتي نزديك بیت 

» :عرض كند

 1.كه اين عذاب معنوی است 

كند كه حضرت فرمود: نقل مي زراره از امام باقر

»زراره عرض كرد كه  

» 

واليت رهبری و حكومت اسالمي  ،شود تنها واليت معنوی نیستمعلوم مي

الي بر و .برای اينكه كلید همه اينها مسئله رهبری است .و امثال ذلك هست

تنها ولي نیست والي هم هست والي  .از همه اينها مقدم است و همه اينها

  .گويندآن حاكم را مي

شود معلوم مي فرمود: 

ه حج كند تا بگاه فضائل هر كدام را هم ذكر ميآن .كه مسئله والي اين است

 :فرمايدبعد مي . كندرا استشهاد مي ﴾﴿رسد و به آيه مي

منظور آن است كه در اينجا حج جزء  

  2.اما مسئله واليت به عنوان والي مطرح است ،اركان اسالم آمده

در نهج البالغه هم از جريان حج به عظمت ياد شده است: 

حق  دفكه و 

 ﴾﴿چه اينكه آيه مباركه گويند؛ مي دوفمهمانان الهي را  ؛باشید

  3.يعني حُج و حَج كنید ﴾﴿ .بر حج تطبیق شده است

                                                           
 .530، ص 4. الکافی، ج  1
 . 18، ص 2. همان، ج  2
تبة ، مکحمد ابوالفضـل. شـرح نهج البالغة البن أبی الحدید، محقق ، مصـححد ابراهیم، م 3

 .123، ص 1، اول، ج ق 1404، ، قمآیة اهلل المرعشی النجفی
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 كند:سفارش مي طالببه علي بن ابي پیامبر

﴿ فرمايد:وند متعال ميخدا زيرا 

﴾. 2 

 حرم با غير حرمطه قلفقهی  فرق

مسئله فقهي ديگری كه مربوط به سرزمین حرم است و در اماكن ديگر 

طه در اسالم اوالً گرفتنش مكروه است اگر قل ؛است «طهقلُ » مسئله ،نیست

تواند هم مي ،از اينكه صاحبش بیايد ناامید شد و ،گرفتدر غیر حرم كسي 

ای فتوا عده ،ولي در خصوص حرم .تواند تملك كندهم مي ،صدقه بدهد

دادند كسي حق گرفتن ندارد و اگر هم گرفت فقط بايد معرفي كند كه به 

 اين فرق فقهي .صاحبش برسد وگرنه صدقه بدهد ديگر حق تملك ندارد

صاحب وسائل برای همین در كتاب حج عنوان  طه حرم با غیر حرم است وقل

یر غحرم با طه قكنند كه لسؤال مي الحرم طةقلكرده است كه باب احكام 

طه قلشود تملك كرد ولي طه غیر حرم را ميقحرم چه فرقي دارد فرمود كه ل

 3.حرم را نه

سؤال شد، طة الحرم قل بارهدر روايت دوم اين است كه از امام باقر

»حضرت فرمود: 

عرض كردم يك مال فراواني است « 

                                                           
ــره ال . من 1 ــحح،  محقق ،على بن محمد بابویه، ابن ،الفقیه یحض  کبر،ا على غفارى،د مص

 ،4 ج دوم، ق،  1413 ،قم ،قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر
 .368 ص

 .97.آل عمران،  2
، خرسان، حسن الموسوى ، محقق ، مصححدتهذیب األحکام، طوسى، محمد بن الحسن.  3

  .421، ص 5ج چهارم، ق،  1407تهران، دار الکتب اإلسالمیه، 
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عد ديگری ممكن است بگیرد و ب .عیب ندارد ،فرمود اگر گیرنده مثل تو باشد

 1.از يك مدتي تملك كند

» دارد كه از ابي عبداهلل )وسائل(در روايت چهارم

 اين همان فرقي است« 

گذارد و روايات ديگری هم باز به همین طه حرم و غیر حرم ميقكه بین ل

 2.وجود داردمضمون 

 حكم فقهی اجاره خانه های حرم 

 و های حرم برای زائران ممنوع استكه اجاره دادن خانهاند بعضي گفته

﴿سرّش اين است كه در قرآن آمده  .مكروه است گويندمي برخي

﴾3  

ها خانه بكنند دركساني كه در مكه زندگي مي ه،در دستور اصلي اين بود

سي ك .را باز بگذارند تا زائران در آنجا مناسكشان را انجام بدهند و برگردند

كسي كه از باديه به قصد زيارت مشرف شهرش مكه است يا و كه اهل مكه 

ود شبنابراين نمي .برداری يكسان دارندهمه در اين ايام حق بهره ،شودمي

 وكه اين كار را كرده بود كسي  یناول معاويه مردم را منع كرد و يااجاره داد 

  .ها دری گذاشت و جلوی مردم را گرفتبرای خانه

 آمده است:تاب حج وسائل از ابواب مقدمات طواف در ك 32در باب 

)(

                                                           
 .26ص 13الشیعه ج. وسائل1
 . 421، ص 5. همان، ج 2
 .25. حج، 3
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»روايت دوم اين است كه 

. 
كنند سؤال مي روايت سوم هم همین مضمون را از حضرت صادق

فرمود:  ﴾﴿

.3 

هم به همین مضمون است در روايت ششم )وسائل( روايت پنجم و ششم

تا اينكه در زمان معاويه همین طور بود  دارد كه اين تا زمان حضرت امیر

  .اوضاع برگشت

»در روايت هفتم دارد كه 

﴿﴾».4  
اين است كه روايت  ینهشتم

.5 

های مكه است و اينكه مجاورت در مكه و ماندن در مكه اينها خصوصیت

 شايستهآن هم يك بابي است كه  .آوردهم مكروه است و قساوت قلب مي

  .شودزيرا مايه قساوت قلب مي ؛آنجا بماند درانسان نیست 
                                                           

 .268، ص 13وسائل الشیعه، ج  .1
 .268، ص 13همان، ج  .2
 . 166، ص 15. تفسیر تسنیم، ج  3
 .  270، ص 13وسائل الشیعه، ج  .4
 . 420، ص 5. تهذیب االحکام، ج 5
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ه البت ؛اين هم يك بابي دارد .ن در سرزمین مكه حرام استاورود مشرك

مسجد الحرام در غیر مسجد الحرام هم ورود مشرک  يا نه تنها در كعبه

ها الزم و بر مسلمانن حرام است ادر سرزمین حرم ورود مشرك ممنوع است.

  .است كه آن مكان را تنزيه كنند

فرمود:  اين است كه امام صادق 16روايت يازده باب 

.1 

مطلب ديگری كه باز از خصائص حرم است اين است كه 

كه اين باب هفده از ابواب مقدمات طواف است  

سازد شايسته نیست كه خانه خود را در مكه بلندتر از كعبه كسي كه خانه مي

هم  فاعشكعبه ارت قهراً بايد خیلي فاصله بگیرند چون اصوالً  .قرار بدهد

مشخص است و در گودی هم قرار دارد هر كه هر جا خانه بسازد باألخره 

لي باز بايد و ،كعبه باشد اندازهگیرد مگر اينكه ارتفاعش به فوق كعبه قرار مي

برای  .ای كه كعبه را مستور كند مكروه استساختن خانه زيرا .فاصله بگیرد

 2.استبه سرزمین مكه  نازائران مهمترين مسئله همان حرمت ورود مشرك

 هاپرسش

توان دلیل اينكه مي . با توجه به توضیح امام صادق و امام كاظم1

 شود چیست؟ های اطراف كعبه را خراب كرد و غصب محسوب نميخانه

﴿و  ﴾﴿. با توجه به آيات 2

دلیل ذكر بلد در يك آيه بدون الف و الم و در آيه بعدی با الف الم را  ﴾

  ذكر نمايید. 

                                                           
 . 230، ص 4و الکافی، ج 23ص 13ج الشیعهوسائل .1
 .  165، ص 15. تفسیر تسنیم، ج  2
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 . ام القری بودن مكه به چه معناست؟ 3

 ورواياتي كه در وسائل و طبق  ﴾﴿ ه یه آي. با توجه ب4

 ؟آيات بینه چیست منظور از ،الثقلین آمدهنور

. با توجه به روايت 5

ند؟ اكدامیك از اين پنج مسئله نسبت به ديگران افضل «

 توضیح دهید. 

 ؟طه حرم با غیر حرم چه فرقي داردقل. حكم 6

. حكم اجاره خانه های حرم چیست؟ به چه علت؟7



 

 

 

 گفتار هفدهم:

 

 سوره مبارکه توهب از 5ات  1آیات تفسیر 

 

﴿

﴾.1 
)اين آيات( بيزارى است از خدا و رسولش بسوى آنان كه  ﴿ترجمه: 

پس شما )اى مشركين(  *)شما مسلمين( پيمان بستيد با آنان از مشركين 
توانيد( آزادانه در زمين آمد و شد تا چهار ماه )پيمانتان معتبر است و مى

كنيد، و بدانيد كه شما ناتوان كننده خدا نيستيد و اينكه خدا خواركننده 
)و اين آيات( اعالمى است از خدا و پيغمبرش به مردم  *كافران است 

ر است از مشركين، حال اگر در روز حج اكبر كه خداوند و رسولش بيزا
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توبه كرديد كه توبه برايتان بهتر است، و اما اگر سر پيچيديد، پس بدانيد 
كه شما ناتوان كننده خدا نيستيد، و تو )اى محمد( كسانى را كه كفر 

مگر آن كسانى از مشركين كه  *ورزند به عذاب دردناكى بشارت ده 
ه عهد شما را نشكسته، و ايد و ايشان بهيچ وجشما با آنان عهد بسته

احدى را عليه شما پشتيبانى و كمك نكردند، كه بايد عهدشان را تا سر 
 *دارد آمد مدتشان استوار بداريد كه خدا پرهيزكاران را دوست مى

پس وقتى ماههاى حرام تمام شد مشركين را هر جا يافتيد به قتل 
گاهى ينهر كمبرسانيد و دستگير نموده و برايشان تنگ بگيريد، و به 

)براى گرفتن آنان( بنشينيد، پس اگر توبه كردند و نماز بپا داشته و 
 ﴾ن سازيد كه خدا آمرزنده رحيم استزكات دادن رهاشا

﴿ :فرمودزيرا  ،اندمشركین ﴾﴿مخاطب 

 1.ن استاكه خطاب به مشرك ﴾

 برای امیرالمؤمنین یفخر ،توبه ی هسور
 فخری برای امیرالمؤمنین ،توبه همبارك ه یهای روايي سوردر بحث

مطرح است كه وجود مبارک آن حضرت در موارد خاص به همان جريان 

الشوری برای استحقاقشان برای در يوم ،احتجاج كردند تابالغ سوره برائ

احتجاج  تجريان ابالغ سوره برائخالفت و برای اثبات افضلیتشان به همین 

  :فرمودندو كردند 

 تشما را به خدا سوگند آيا در بین شما كسي هست كه وقتي سوره برائ

فرموده باشد كه  نازل شد وجود مبارک پیغمبر  تيا اين بخش از برائ

اين بخش برائت را يا خودم بايد ابالغ كنم يا كسي كه از من است بايد ابالغ 
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ابالغ كند  حق نداشت كه اين بخش را از طرف پیغمبر كند و هیچ كس

آيا در بین شما كسي هست كه حضرت درباره او هم چیزی گفته  ؟غیر از من

ن اين بنابراي .سمت را نداشتیماين گفتند هیچ كدام از ما  ؟باشد غیر از من

ابالغ اين برائت و پايان بود.  يك فخری برای وجود مبارک حضرت امیر

به آن تعهدها يك امر سیاسي خاص بین دولت مركزی اسالم و بخشیدن 

سولش ربايد پیام خدا و  .شخصي هم نبود يا يك كار عادی بود. رهبران شرک

  .برساندرا 
مكرر اين بخش از  يبدون كمترين هراس وجود مبارک حضرت امیر

چه در منا چه  ،چه در مزدلفه ،توبه را چه در عرفه ه یمبارك ه یسور
طوری كه به گوش همه  ؛جمار رمي جمره و چه در ايام تشريق خواندندعندال
گويند كه به  گوش اذان را از آن جهت اذان مي .چون بايد اذان باشد .رسید

اعالن اين برائت كار  .اگر به گوش نرسد ديگر اذان نیست .رسدافراد مي
ن هر گروهي را كه م :فرمود وجود مبارک حضرت امیر ،آساني هم نبود

ن بنابراي. كردندكردم چه مرد چه زن همه مرا تهديد مياين مراسم را ابالغ مي
ود مبارک وج .تهديدها بر او اثر نگذارد و كار نباشدكسي باشد كه محافظه بايد

اين را به عنوان افتخار خاص برای خودشان ثبت كرده بودند  حضرت امیر
 1.الشوری به آن احتجاج كردندو در جريان يوم

 از سوره توبه  چند حكم فقهی
يكي به  :ند حكم فقهي را به همراه داردچ ﴾﴿اين 

از  9وقتي ذات اقدس الهي و پیغمبر «تبرئوا»فهماند كه خود مسلمین مي

  .شما هم بايد تبری كنید ی هستند،ن متبرامشرك
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 ،دیمان نقض شاست كه پآن  ناحكم فقهي ديگر هم نسبت به مشرك
ديگر ما عهد و  ،و مانند آن بود ترک مخاصمه  وعدم تعرض  ،آن پیمان

 .تعهدی با شما نداريم

 اين در قبال .ستايك تهديد و وعید و هشدار ضمني هم به دولت شرک 

﴿:آمدهنساء  ه یمبارك ه یسور 90و  89آيه آن مطلبي است كه در 

در ﴾

گاه آن ﴾﴿:كندبرهانش را هم ذكر مي ،بعضي از آيات ديگر

 ﴾﴿فرمايد: سوره نساء مي 90در آيه 

شوری ولي به ك ،شما فرار كردند به شما ستم كردندمیثاق آنها كه از كشور 

را  ه داريد پناهندگانآنها رابط اشدند كه شما ب يپناهنده سیاسي يا اجتماع

 ،اگر به كشوری كه شما نسبت به آنها تعهد سالمت داريد .تسلیم نكنیدو آزار 

ديگر آنها را آزار نكنید و كساني كه در امان دولت ديگری پناهنده شدند 

﴿ :توانند در امان شما باشندمي هستید،عهد متهستند كه شما با آنها 

 :فرمايدمي كه رسدتا به اينجا مي 1﴾

﴿

اگر آنها كاری به شما نداشتند و پیشنهاد زندگي  2﴾

 و ديگر خدای سبحان برای شما سبیل و راهي قرار نداد ،آمیز دادندمسالمت

  .شما هیچ راهي بر آنها نداريد
                                                           

 .90.نساء،  1
 .90.نساء، 2
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»بعد از جريان فتح مكه در امنیت بودند كه حضرت فرمود: 

دو نفر را به  وجود مبارک پیغمبر ،سفیان هم فتح شدخانه ابو 1«

يكي را مسئول مسائل  :عنوان مأمور رسمي نظام اسالمي در مكه نصب كرد

ر ه يكي را هم مسئول امور آموزش و فرهنگي كرد كه واجتماعي و سیاسي 

 يكي از اين دو نفر كه كهكند ابن هشام نقل مي. وی اينها هم جوان بودندد

بودند در جمعي اعالن  نماينده رسمي و منصوب رسمي از طرف پیغمبر

سي آن كو حقوق معین كرده ، يك درهم یكرده بود كه پیغمبر برای من روز

  .!كه به اين حقوق حالل نسازد همیشه گرسنه باد

اين بخش سوره  (چون سال هشتم مكه فتح شد)به بعد  ماز سال هشت

با ديدن همه اين كرامت ،نازل شد كه ديگر شما بخواهید با داشتن آن امان

د خواهیشود ميچنین نمياين باشد باز عامل نفوذی برای بیگانگان ،ها

 نه ،توانید در مسجدالحرام بیايید نه طواف كنیدشركتان را حفظ كنید نه مي

اً تواند عاريمسجدالحرام برويد و اگر كسي خواست طواف كند نمينزديك 

  .طواف كند

»كرد كه وجود مبارک حضرت امیر اينها را مكرر ابالغ مي

رسم جاهلي هم  .گرددبتواند عارياً در اطراف كعبه هیچ كسي نمي 2«

دادند يا كردند آن لباس را بايد صدقه مياين بود كه اگر در لباسي طواف مي

كردند لباسي كه ما با آن معصیت كرديم با آن لباس شايسته نیست فكر مي

 3.طواف كنیم
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 حجهای ماهم و احر هایماه
ه شد سیاحت از هم تفكیك ر شهُاَحج و ر شهُاَم و رُر حُشهُ در روايات اين اَ

در  .حجه استقعده و ذیذی ،همان ماه پر بركت شوال ،حج هایماه ؛است
چون چندين اثر فقهي شود تالش ميروز مبارک عید فطر برای رويت هالل 
 چون اگر عید ،يكي حرمت روزه گرفتن ؛بر همین اول شوال بودن بار است

اجب شد وفطر باشد روزه گرفتن حرام است و اگر پايان ماه مبارک رمضان با
اگر فردا پايان ماه مبارک رمضان  ،يكي هم صحت عقد احرام حج .است
 .شود احرام بستشود احرام حج بست و اگر اول شوال باشد مينمي ،باشد
  1.از بركات همین روز عید فطر استاين 

 هایماه .شود تا دهم ربیع اولسیاحه از دهم ذی حجه شروع مي هایماه

  .است 2﴾﴿ن اسیاحه كه در روايات آمده است هم
در آن مقاصد و مراسم كه اين بخش را  وجود مبارک حضرت امیر

ه امروز ك ،اينكه فرمودند چهار ماه مهلت داريد ،دادندتوضیح مي ،خواندندمي
كنم رابطه شما با غ ميدهم ذی حجه است من در سرزمین منا به شما ابال

چهار ماه مهلت داريد از دهم ذی حجه تا دهم  .دولت اسالمي قطع است
توانید در زمین ربیع االول اين اين چهار ماه را در كمال آرامش و امنیت مي

ا شود و بعد از آن ديگر امنیتي برای شمحركت كنید كسي متعرض شما نمي
  .نیست

اره شد كه شما چند بار نقض عهد سرّش هم در همان آيات بعدی اش

ها كه نمايندگان رسمي پیغمبر بودند آمدند پیام پیغمبر را مسلمان .كرديد

ابالغ كنند آيات را برای شما بخوانند برای چه اينها را سر بريديد و كشتید با 

﴿ :اينكه تعهد عدم تعرض بستید
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 هایمنطقهكه داريم حرم  و اشهر الحج الاشهر  ،پس اشهر السیاحه 1﴾

 2.اينها تفكیك شده است

های قبل به اين اعالن برائت برای آن وجوه ياد شده است كه در نوبت

برخي از آنها اشاره شده يك بخشش اين است كه اين يك تعهد دو جانبه 

 وجود مبارک پیغمبر .منتها حق فسخ با دولت مركزی اسالم است ،بود

با آنها تعهد كرده و چون زمام كار پیغمبر به وحي الهي است و معلوم نبود 

كه اگر  فرموده بودبه آنها  پیغمبر ،شودكه وحي الهي چه وقت نازل مي

اين نظیر معامالت و تعهداتي است كه  .وحي نازل شود من حق فسخ دارم

 3قرار دارد.برای يكي از دو طرف حق فسخ 

انفال به  ه یمبارك ه یدر سورذات اقدس الهي وجه دوم آن است كه 

اگر شما  4﴾﴿فرمود:  پیغمبر

اهند خواين فرصت مي ازكه آنها و مشاهد كرديد آثار مكر سیاسي را ديديد 

  .ودتعهدی نداريم كه بعد نقض عهد نش بگو ما سوء استفاده كنند پیشاپیش
 ،تنها آثار نقض عهد روی شم سیاسي نیست نهوجه سوم آن است كه 

 یهمبارك یهست كه در سورا انهم آنها نقض عملي آنهاست نقض عملي
ض اينها مصحح نق. بنابراين ﴾﴿ است:توبه آمده 
  .عهد است

آنها كه عهدشان به پايان  ،ای به پايان رسیدهيا اينكه عهد يك عده

 5.﴾﴿نرسیده فرمود كه 
                                                           

 .7. توبه، 1
 .229، ص 33. تفسیر تسنیم، ج2
 .216. همان، ص  3
 .58 . انفال، 4
 .187. توبه، 5
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بنابراين چهار وجه خواهد بود آنها كه عهدشان پايان رسیده اآلن گفتند 

كه ما ديگر از اين به بعد تعهدی با هم نداريم و آنها كه عهدشان به پايان 

آنها هم كه عهدشان با پايان  ﴾﴿نرسیده فرمود: 

لت دادند لطف و احسان كردند و اين اشهر سیاحه رسیده چهار ماه به آنها مه

ت را مطالعه كنید و ببینید باألخره مصلح ﴾﴿است 

 ﴾﴿از شما ساخته نیست  هم یشما چیست كار

به اذن مردم به گوش مردم  هم در يوم الحج االكبر بايداين و مانند آن و 

 1.برسد

 اقسام حج
  .صغیر وحج كبیر  2:ج دو قسم استح

حج عمره  .حج عمره ريشه روايي و فقهي دارد ؛حج اصغر است ،عمره

  .يعني حج غیراكبر، حج اكبر همین حج معروف است

آن است كه برای اينكه مشرک و موحّد همه در آن سال در  ،وجه ديگر

حج شركت كردند از آن به بعد اعالم رسمي حكومت اسالمي كسي حق 

ابراهیمي بود  تچون اين حج سن ؛نداشت مشرک باشد و حج انجام بدهد

دادند و از آن سال به بعد ديگر مشرک حق حج كردن مشركین هم انجام مي

 .نداشت

منا همه كنار و ها در سرزمین عرفات ت كه چون حاجيوجه سوم آن اس

اند حج اكبر آن است عرفات اين است منا اين است در نصوص هم جمع

و ترين عضيعني مهم« الحج عرفة»اين « الحج عرفة»عرفه آمده است كه 
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آن روز دعا و نیايش و ضجه و زاری  ت.عرفه اس ،ترين عنصر حجحج و مهم

ها پس به اين مناسبت هستند. مه هم آنجا جمعحاجیان مشهود است و ه

 1.كه همگان در آنجا حضور و ظهور دارند موصوف شد كلمه حج به اكبر

 هاپرسش

ياد شده  منینؤ. از كدام سوره قرآن به عنوان فخر برای امیرالم1

 است؟ 

چرا مي بايست آيات سوره برائت ،  . با توجه به فرمايش رسول اهلل2

 اعالم نمايد؟ منینؤرا امیرالم

چه حكم فقهي بر مسلمین  ﴾﴿. با توجه به آيه 3

 مترتب مي گردد؟

 . اشهر حرم را نام ببريد. 4

 كدامند؟  اشهر سیاحه. 5

 حج اكبر و حج اصغر را بیان نمايید. از منظور . 6

 

 

                                                           
 . 239-238. همان، ص 1



 



 

 

 گفتار هجدهم:
 سوره مبارکه حجاز  25آهی تفسیر 

﴿

﴾.1 

كسانى كه كفر ورزيدند و از راه خدا و مسجد الحرام كه  ﴿ترجمه: 
ى همه مردم معبد قرار داديم و مقيم و مسافر در آن يكسان ما آن را برا

دارند بدانند كه ما به هر كس از ايشان كه بخواهد در آنجا است باز مى
 ﴾تجاوزى و ستمى بكند عذابى دردناك خواهيم داد

 ممانعت كفار در برابر امور عبادی مؤمنان
نظامي و از مكّه به مدينه مهاجرت كردند  وقتي وجود مبارک پیغمبر

ها به احكام حج آشنا شدند و خواستند به مكّه بروند، تشكیل دادند، مسلمان
 نازل مدينه در حج ه یچون فريض ،همان مشركان حجاز مانع اينها بودند

 گرفتندمي را جلويشان آنها بروند خواستندمي كه وقتي .مكه در نه است شده
 و فّارك كه شد نازل آيه. بروند مكّه به معتمران و حاجیان هك گذاشتندنمي
»كنند؛ يم ايجاد بندیراه كه كساني

                                                           
 .25. حج، 1
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جلوی ديگران « »هم « 
؛ «» ،﴾﴿گیرند؛ را مي
شان را از نزديك زيارت كنند و دور قبله طواف گذارند مردم بروند و قبلهنمي

 هك اينها( بدهند انجام را عمره حجّ  ه یگذارند وظیفبكنند و مانند آن )نمي
حرام مسجد از صارِف «صادّوا و» انداهلل سبیل عن صارِف «صادّوا و» كافرند
 مشخص ار مسجدالحرام. شوندمي گرفتار الیم عذاب به كه هستند كساني اند،
 2.﴾﴿ :1كه فرمود

 ارتباط حیات و ممات انسان با كعبه
برای همه ، 3﴾﴿اينكه فرمود: 

با كعبه  همهاصالً زندگي و مرگ  واست  ردممقبله و مطاف همه ؛ زيرا است
به  كنیم؛ نمازهای ما كه بايدروز با كعبه زندگي مييعني شبانه ؛روستروبه

 كارهايي كه قبیح است و اهانت است حتماً بايد رو به كعبه ،طرف كعبه باشد
»های عادی ما هم كه نباشد، در نشستن و پشت به آن
بايد به طرف كعبه باشد. ممكن نیست كسي در يك  قرباني هم ،4«

روز چند بار با كعبه ارتباط نداشته باشد؛ يا واجب است يا مستحب است يا 
  .حرام

همین است. با ارتباط با  5«»شود: اينكه در روايات گفته مي

ه باط ما بايد با كعبمیريم؛ همین كه حال احتضار شد ارتكعبه هم داريم مي
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و  ، بعد از اينكه مرديم بین مرگبگذارندباشد كه چطور بايد ما را رو به قبله 

 بعد از غسل و تَحنیط و تَكفین و ،غسل دادن چطور بايد رو به كعبه باشیم

گونه بايد ما چجنازه قبل از دفن چگونه بايد رو به كعبه باشیم، هنگام نماز بر 

 د وقتي كه بخواهند دفن كنند چگونه با كعبه ارتباطبه طرف كعبه باشیم، بع

 1مشخص است. زندگي و مرگ ما با بیت اهلل است. ،داشته باشیم
طبقات دعوت  ه یفرمود ما اين كعبه را برای همه مردم قرار داديم و هم

كسي  2؛﴾﴿السواء است: شدند و اين مسجد برای همه علي
آيد. مي« بَد و»از راه  مكّه است يا كسي كه بادی است و و مقیمكه اهل 

 آيند از بادی يعني از روستاها وغیر از ابتداست؛ كساني كه از بدو مي« بَد و»
 3.﴾﴿اند: آيند همه يكسانهای دور ميمنطقه

 های كعبهبررسی حكم بیع زمین
ها دهد كه خريد و فروشِ دُورِ مكه يعني خانهميفتوايي جناب ابوحنیفه 

خدا فرمود عاكف و  ؛ زيراها حرام استدورِ مكّه يعني هتل ه یو دار و اجار

 . قائل به حرمت نیستشافعي اما  .اندبادی در آن مساوی
 یهبعد از بیان اين دو گروه، يك اشار 4تبیان تفسیر مرحوم شیخ طوسي در
 .گردد نه به مكّه و حرمبرمي« ال حَرَامِ مَس جِدُ»یر به اجمالي دارد كه اين ضم

خريد و فروش  ؟های مكه چرا حرام باشدبنابراين خريد و فروش خانه
ها چرا جايز نباشد؟! خدا كه هتل ه یاجار ؟های حرم چرا حرام باشدخانه

                                                           
 .562، ص 6. تفسیر تسنیم، ج  1
 .25 . حج،2
 . 391، ص 7. همان، ج  3
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نفرمود مكّه يا حرم برای همه يكسان است، فرمود مسجدالحرام برای همه 
ن ديگر چگونه است كه ايست. حاال بايد ببینیم روايات اهل بیتيكسان ا

 های حرمشود حرمت خريد و فروش خانهگردد؛ از آيه نميبه بحث فقه برمي
 1های حرم را استفاده كرد.هتل ه ی]و حرمت[ اجار

 عواقب ممانعت از امور عبادی خانه خدا
؛ هنوز خبر نیامده،  2﴾﴿بعد فرمود: 

؛ كسي بخواهد ملحدانه و ظالمانه ﴾﴿ ،اين يك گروه

﴿؛ چه آن گروه كه 3﴾﴿در اين سرزمین قدم بردارد، 

به عذاب الیم مبتال  ﴾﴿چه اين گروه كه  ﴾

 شوند. مي
لطافت نیست آن است كه خدای سبحان بر بعضي از تعبیراتي كه بي
 .كندبر اساس اهتمام به گناه حساب نمي ،كنداساس اراده كسي را عِقاب نمي
 ؛د كه اين خُبث سريره را به همراه داردوشميالبته در بحث تجرّی مطرح 

ولي نشد، اين از عدالت صغرا ساقط  ،ه كه معصیت بكندكسي رفت يعني
اهتمام به حَسَنه  ،لكن آن خُبث سريره سرِ جايش محفوظ است ،شودنمي

اما اهتمام به سیّئه مادامي كه به عمل نرسد معصیت  ؛ثواب را به همراه دارد
  .نیست

صوص خ ه یكريمه اگر اين استنباطي كه اين شخص دربارآيه ولي اين 

بلي ص عمومات قد اطالقات قبلي يا مخصِّتواند مقیِّمكه كرد درست باشد مي

م ظل ه یخصوص مكه اين طور است كه اگر كسي اراد ه یباشد كه دربار
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رفتار كند و گبكند ولو دستش به ظلم نرسد، از عذاب الهي نجات پیدا نمي

 ،اراده هم باشد خصوص ﴾﴿يعني اگر منظور از  ؛شودعذاب الهي مي

ن عمومات تواند مقیّد آن اطالقات يا مخصّص آاين مي ،ولو به عمل نرسد

﴿فرمود:  ،در خصوص مكه 1.باشد

﴾ . 

 هاپرسش

 . سه نمونه از موارد وجوب استقبال قبله را بیان نمايید. 1

های حكم فقهي بیع زمین ﴾﴿جه به آيه . با تو2

 حرم و مكه چیست؟ 

 چیست؟ عواقب ممانعت از امور عبادی خانه خدا. 3

                                                           
 . 90.صهبای حج، ص  1



 

 



 

 

 گفتار نوزدهم:
 

 سوره مبارکه حج از 27ات  25آیات  تفسیر

﴿

 * 

 *
﴾.1 

كسانى كه كفر ورزيدند و از راه خدا و مسجد الحرام كه  ﴿: ترجمه
ما آن را براى همه مردم معبد قرار داديم و مقيم و مسافر در آن يكسان 

به هر كس از ايشان كه بخواهد در آنجا  دارند بدانند كه مااست باز مى
و چون ابراهيم را   *تجاوزى و ستمى بكند عذابى دردناك خواهيم داد

آن روز كه اين خانه نبود در جاى اين خانه جا داديم )و مقرر داشتيم( 
ام را براى طواف كنندگان و مقيمان چيزى را با من شريك نپندارد و خانه

و به او گفتيم مردم را نداى حج ده تا *  گزاران پاكيزه داردو سجده
دورى راه از هاى الغر شده از پياده سوى تو آيند و سوار بر مركب

 ﴾هاى عميق بياينددره

                                                           
 . 27ـ25. حج، 1
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؛ مشركان مكّه كارهای ﴾﴿فرمود: 
 .داشتند كه در آيات جداگانه مطرح شد ييهاها و خونريزینظامي و جن 

ز اجتماعي و سیاسي هم داشتند. فرمود اينها كه ا ،يك سلسله مسائل تبلیغي
رند جانبه داهای همهو كارشكني  نظر اعتقاد، كفر ورزيدند و ايمان نیاوردند

مان گذارند كسي اينمي سوء يعني با تبلیغات ﴾﴿هم 
 ه یشان را دربارگذارند آنها كه ايمان آوردند وظايف دينيورد و هم نميبیا

« كان»تامّه  «كان»ناقصه،  «لیس»تامّه « لیس)»حج و عمره انجام بدهند 
گذارند كه يك عدّه ايمان بیاورند )يك(، ناقصه، خطرات اينهاست( نمي

ج و م كعبه و حگذارند آنهايي كه ايمان آوردند به وظايفشان از نظر احترانمي
 شان را انجام بدهند )دو(. زيارت عمره وظیفه

كه فعل مضارع  ﴾﴿كه برای خودشان است  ﴾﴿

ه دهند: يكي اينكاست و داللت بر استمرار دارد، اينها دو كار زشت انجام مي

ای مسلمان بشوند و دوم اينكه گذارند عدّهيعني نمي ﴾﴿

 ،گذارند آنهايي كه اسالم آوردنديعني نمي« يصدّون عن المسجد الحرام»

 .شان را انجام بدهندوظیفه

 همبارك ه یسور 28 هنظیر آي ؛اينجا عطف فعل مضارع بر فعل ماضي بود

فعل مضارع بر ماضي كه يك  ﴾﴿رعد: 

در بخش اثبات و در آيه محلّ بحث در بخش منفي و  .عطف شده است

كه فعل ماضي است  ﴾﴿زشتي و كفر و الحاد است؛ 

كه راجع به اصل ايمان  ﴾﴿ .كه فعل مضارع است ﴾﴿

شان را نسبت به راجع به اينكه مؤمنان وظیفه ﴾﴿است 

  1.مسجدالحرام انجام بدهند

                                                           
 . 562، ص 6. تفسیر تسنیم، ج  1
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  شادی همه افراد جهت حضور و عبادت در مسجدالحرام
؛ ﴾﴿ :ای دارد؟ فرمودمسجدالحرام چه خصیصه

﴿ :مُستَجار قرار داديم و مردم اين را قبله، مَطاف یهبرای هم

ه؛ حاضر و بادی، داخل و خارج، حاضر و مسافر دربار﴾
چ هی و السواء هستند؛ هیچ كسي حقّ تقدّم ندارداين مسجدالحرام علي ی

 . كسي حق ندارد ديگری را منع كند

كند؛ ييعني كسي كه در همان سرزمین زندگي م ؛يعني مقیم« عاكِف»

و نه  «بدأ»آيد كه اين از بَد و  است نه از يعني كسي كه از خارج مي« بادی»

كه مهموز است و اصالً از اين باب « بَدأ»يعني ظهور، « بُدُوّ»؛ «بُدُوّ»از 

به معنای  «بَد و»نیست يعني از باب ناقص واوی نیست به معني ابتداست و 

 . است باديه و بیابان
آن  اند و اهليعني چه كساني كه در مكّه مقیم ﴾﴿
 شوند، اينجا با هماند و چه كساني كه از خارج وارد اين سرزمین ميسرزمین
اند و كسي حق ندارد مانع ديگری بشود. اين خصوصیّت مكه و مساوی

 1خصوصیّت حرم است، تا اينجا محذوری نیست.

 ت مسجدالحرامعظم صبیان برخی از خصائ
﴿

های حرام از همان طوری كه ماه ؛ای دارد؛ اينجا خصیصه2﴾

، است، حرمِ الهيای دارد كه ساير اَزمنه فاقد آن خصیصه نظر زمان خصیصه

ها فاقد ای دارد كه ساير زمینسرزمین مكّه در جوار مسجدالحرام، خصیصه

  شود.اند كه حاال بخشي از آن خصیصه ذكر ميآن خصیصه
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 اول: تبيين محدوده مسجدالحرام

برخي مثل ابوحنیفه و پیروانشان فتوا دادند كه خريد و فروش زمینِ مكّه 

دی عاكِف و با :برای اينكه خدای سبحان فرمود ؛نیست جايزيا اجاره دادن آن 

 ه یخصوص مسجدالحرام است نه دربار اند؛ اما ظاهر آيه دردر آن يكسان

﴿حرم؛ فرمود:  ه یمكّه يا منطق

 نه مكّه نه حرم.  ﴾

، منظور ﴾﴿ ه یتند بگويند كه به قرينبرخي خواس

﴿نظیر  ؛از مسجدالحرام، كلّ مكّه و حرم است
هسرای حضرت از مسجدالحرام شروع نشد، در خان. آنجا كه اِ﴾1

﴿ ه یدر اينجا به قرين .مكّه بود ه یباألخره در محدودهاني بود  اُمّ ی

لذا اگر  .گفتند كه منظور از مسجد الحرام، حرم است ﴾

ای اقامه شد كه منظور از مسجدالحرام حرم است، آن وقت آن قول قرينه

 2 .الجمله درست باشد نه بالجملهتواند فيمي

 اساسی جهت اقامه حجدوم: دستورات 

 .حج موفق نبودند ه ینماز موفق بودند؛ اما به اقام ه یبه اقام ائمه

در  مگر وجود مبارک حضرت امیر ،حج موفق نشد ه یهیچ كس به اقام

كه حج را )رضوان اهلل تعالي علیه( صدر اسالم و در عصر ما وجود مبارک امام

 بن برای قثم رسمي كه وجود مبارک حضرت امیر ه یدر نام (اقامه كرد

أمّا بعد فأقِم »مرقوم فرمودند كه والي رسمي حضرت در مكه بود  3عبّاس
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واج لِس لهم ال عَص رَي ن فأفتِ المُستفتي و  ﴾1﴿للناس الحجّ 

 .«م الجاهلَ و ذاكِرِ العالِمَعَلِّ
عثه يك مناسك خاص غیر از مناسكي بِعثه را مشخص كرد. ب ه یوظیف

ه موقع امیرالحاج چ . مثل اينكهدارد، كه ساير روحانیون كاروان بايد بلد باشند
بايد سخنراني كند، كجا بايد سخنراني كند، چطور بايد سخنراني كند؛ اينها 

 حج مطرح است نه حاجیان و زائران را به مكّه بردن.  ه یاقام ه یدر مسئل
واج لِس لهم  ﴾﴿فأقِم للناس الحجّ للناس »فرمود: 
گرمسیر است، در وسط روز  ه ی؛ در مكّه از آن جهت كه منطق«ال عَص رَي ن

لذا حضرت فرمود طرف  .تشكیل جلسه دادن و سخنراني كردن دشوار است
صبح كه هوا خنك است و طرف عصر كه هوا خنك شد )در اين دو طرف 
روز( بنشین و نیازهای زائران را در ابعاد گوناگون ارزيابي و برآورده كن؛ اگر 
كسي استفتا دارد جواب بده، اگر كسي مشكل علمي دارد كه غیر از استفتاست 

ه ك .علمي كن ه یرو شدی با آنها مذاكرجواب بده، اگر با دانشمندان روبه
 2 حج است. ه یاينها دستورات اقام

 اجاره یا ممانعت از حضور در مسجدالحرام سوم: بررسی حكم

به مردم مكّه بگو از « »بعد فرمود: 

  .كسي اجاره نگیرند

اين بايد در فقه بحث بشود كه اوالً اين حكمِ فقهي است يا حكم 

 ؟تء حرام اساألرض و البِنااألرض حرام است يا اُجرتثانیاً آيا اُجرت ؟حكومتي

؛ شود حراماگر كسي بخواهد اُجرت زمین و هتل هر دو را بگیرد طبق اين مي
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 .268، ص 101دوم، ج ق،  1403، بیروتالعربی، 



              180   

اما اگر بخواهد حقّ األعیان بگیرد نه حقّ األرض جايز است؛ اُجرت زمین را 

جايز  ،تر باشداجرت هتل گران ،تر استچون اينجا زمین گران .نبايد بگیرد

تر از جای ديگر ساخته شده باشد. مگر اينكه آن هتل بهتر و مرغوب ،نیست

  .اين را بايد فقه معیّن كند

در روايات هم هست كه حقّ گرفتن اُجرت و مُزد نیست؛ شافعي به اين 

. ستنده، روايات ما هم دو دسته است ولي ابوحنیفه به اين فتوا داده ،فتوا نداده

اش دستور داد كه به ارد كه به عامِل رسميدر بیان نوراني حضرت امیر هم د

مردم مكّه بگو چیزی از اينها نگیرند؛ آيا اين مخصوص حج است يا عمره را 

ه بفقه بايد تمتّع معیار است يا كلّ سال؟  ه یشود؟ آيا عمرشامل ميهم 

 . جواب بدهداينها 

 ال مَس جِدُ ﴿آيد كه ضمیر به به حسب ظاهر از آيه بیش از اين برنمي

يعني كسي حق ندارد جلوی  ،سرزمین مكّهو  ،گردد نه به حرمبرمي ﴾ال حَرام

 وبكنند؛  زيارت ،شان نماز بخوانندقبله و مردم را بگیرد كه بیايند كنار مطاف

ورود افراد را منع كند اما حق دارد از  و .كسي حق ندارد از مردم اُجرت بگیرد

 .افرادی كه آمدند اجاره بگیرد

نه حرمتِ اجاره نه حرمتِ )شود بیش از حرمتِ منع استفاده نمي از اين آيه

اال الورود كند، بايد بیايند. ح؛ كسي حق ندارد مُعتمران و حاجیان را ممنوع(بیع

رايگان بیايند؟ ممكن است چیزی بر انسان واجب باشد اما اُجرت گرفتن حرام 

هايي است كه نباشد، شئون نظامیه همین طور است. شئون نظامیه، آن شغل

 ،جّاریچه ن ،چه بنّايي ،نظام به آنها نیازمند است چه طبابت باشد چه معماری

در فر، غیر از يك ناگر كسي  .گری باشد، اينها شئون نظامیه استچه صنعت
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ند اگر چ ليشود ومي عیني واجببر او آن كار يك رشته خاص قیام نكرد، 

ما ابا اينكه واجب كفايي است و شود. ميواجب كفايي بلد بودند كار را نفر 

گرفتن اجرت جايز است؛ اين طور نیست كه اگر چیزی واجب شد، اُجرت 

 1گرفتن ممنوع باشد.

 هارم: عواقب اراده ظلم و الحاد در مسجد الحرامچ

است، « » ﴾﴿در « »؛ 2﴾﴿فرمود: 

حالِ مترادف هستند يا دومي بدل  ،است. اينها دو« » ﴾﴿در « »

برای اوّلي است؛ اصوالً هر گونه ظلمي در مسجدالحرام الحاد به حساب 

وص خص ﴾﴿آيد. اين هم شايد تأيید كند كه منظور از اين مي

گردد. حاال در برمي ﴾﴿چون اين ضمیر به  ؛حرم است

 مسجدالحرام ه یينها درباراآن؟  ه یمسجدالحرام اين كار را بكنند يا دربار

جام اش را انعمره يا حجّ  و گذاشتند كسي زيارت كندنميو ورزيدند الحاد مي

 بدهد.

ه ك خواهد شد، زيراعذابِ اَلیم  دچارالحاد و ظلم بكند  ه یاگر كسي اراد

چشانیم. اين جمله در محلّ رفع است تا عذابِ الیم مي ما او را :خدا فرمود

يعني  ؛خبر باشد ﴾﴿در « إنّ»برای 

﴿، خبرش اين جمله است: 

﴾.3 

                                                           
 .96ش، قم، نشرمشعر، دهم، ص  1388. جوادی آملی، صهبای حج،  1
 .25. حج،  2
 .543، ص 6. جوادی آملی، صهبای حج، ج  3
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اين است كه بر اساس صِرف اراده، ذات اقدس الهي عذاب  «»مشكل 

ني اگر يع ؛ثواب، ثواب است هولي اراد ،گناه، گناه نیست هاراداست و بار كرده 

اش فراهم نشده، خدای ولي وسیله ،ای را انجام دهدكسي قصد كرده حَسَنه

دهد و بای را انجام اما اگر قصد كرده سیّئه ؛كندسبحان به او پاداش عطا مي

ره كه تجرّی و خُبث سري هالبته مسئل .كندخدا عفو مي ،اش فراهم نشدوسیله

ولي در فقه، حكم اين است  ،كالمي است حكم خاصّ خودش را دارد همسئل

ترک كرد و اين ترک با توبه همراه بود، ثواب  وكه اگر كسي نیّت گناه كرد 

چون وسیله فراهم نشد و گناه نكرد، عِقاب  ،دارد و اگر با توبه همراه نبود

 1ندارد.

ا ]يباز شكاریگاهي سؤال كردند كه مثالً  از وجود مبارک امام صادق

ور خواهند از باالی كعبه عبكه مي ييكبوترها وشوند، مانند[ در مكّه پیدا مي

ه كُشتن ؛ با اينك«اُقتلوه»كنند، ما چه كار بكنیم، فرمود: بكنند را شكار مي

 2بكشید.  ،مزاحم كبوترهاستاما چون  ،حیوان در حرم ممنوع است

 كیفیت امر به احداث كعبه توسط حضرت ابراهیم
﴿

در جريان حرمت و احترام كعبه، از همان اول  3؛﴾

را با عظمت و جالل ذكر  آن ،و كیفیت ساختنجريان حضرت ابراهیم

 به همه را از لوث ديگران تطهیر كن و آنفرمايد خانه بساز و مي .كندمي

                                                           
 .423، ص 11.تفسیر تسنیم، ج  1
صححد دارالحدیث ، 2 ، 8جق، اول، 1429قم، . کافی، کلینى، محمد بن یعقوب، محقق، م

 .115ص 

 .26. حج،  3
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نند كاطاعت ميو شنوند ، آنها هم حرف تو را ميبیايند كه به مكّهم كن اعال

يعني مكانِ بیت را برای حضرت  ،دهند. ما تَب وِئه كرديمو حجّشان را انجام مي

 ابراهیم آماده كرديم. 

حضرت بوده و انبیای قبل از شود اين بیت از عهد آدممعلوم مي

حوادث و طوفان يا غیر طوفان اثر د، حاال در ه انابراهیم هم دور آن طواف كرد

مكانِ اين بیت را برای حضرت ابراهیم آماده  بیت اثرش برطرف شد. فرمود

 .اينجا استبیت كرديم و به او نشان داديم كه 

گويد به مي و كنديك وجه ظاهری را هم نقل مي 1کشّافزمخشری در 

، به حضرت زدها را كنار بادی آمد و در يك جای معیّن خاک دستور الهي

 ابراهیم هم اعالم شد كه اينجا جای اصليِ كعبه است.

هم كه با الف و الم است برای  ﴾ال بَی تِ﴿، ﴾﴿

 2اين است كه معهود است.

 كعبه نماد دعوت به توحید و نفی شرک
؛ 3﴾﴿؟ به او گفتیم كه خته شودين بیت برای چه ساا

اند تنه كساني كه اهل اين بیو اين بیت، بیت توحید است نه تو شرک بورز 
 اهلل است و فقط برای عبادت است. اند، اين بیتمجاز به شرک
وعده را اند، ما آن هايي دارد كه اينها كه مشمول عهدِ الهيدر بخش

؛ اين دو 4﴾﴿كنیم كه نسبت به اينها اِنجاز مي

 وال»نه  ﴾﴿: جمله را بدون عطف ذكر فرمود

                                                           
 .152، ص 3الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، زمخشری، ج  .1
 .555، ص 6. تفسیر تسنیم، ج 2
 .26. حج، 3
 .55. نور،  4
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بلكه نفي شرک همان عبادتِ محض است؛ ، ؛ اينها دو چیز نیست«يشركون

. گاهي هر دو بدون عطف و گاهي يكي بدون ﴾﴿

همان توحید ناب را بفهماند. اهد وخميكه در حقیقت شود ذكر ميديگری 

  1.؛ چیزی را شريكِ من قرار ندهید﴾﴿اينجا فرمود: 

﴿: يآماده كنبرای موحدان خانه را  كهاين است  تا وظیفه :فرمود

خواهند ه ميكساني ك ﴾﴿ .تشريفي است هكه اين اضافه، اضاف ﴾

ماز خواهند به سوی كعبه ن؛ كساني كه مي﴾﴿دور كعبه طواف كنند 

كه حاال باز هم بايد نكته باشد كه چرا اينجا سجود  ﴾﴿بخوانند 

اند لذا اين خانه بايد پیروانت موحّد نابو آمده. فرمود خودت « واو»بدون 

ن را آتوحیدِ ناب باشد و نگذار آلوده شود و اگر يك وقت آلوده شد بايد  هخان

 2از لوث صَنم و وثن تطهیر كني.

شد و حضرت امیر  شهردر فتح مكه وارد  وجود مبارک پیغمبروقتي 

قرار ها بتو درون آن اطراف و كعبه  ه یدر خدمتش بودند، ديدند باالی خان

گذار اين كه بنیان ابراهیم و اسماعیل حضرت هحتي مجسماند، گرفته

؛ «»در حالي كه  ،توحید بودند در درون كعبه هست هخان

 ی های كه خانود. اين خانهپرستي در دست اينها بهمان اسباب قمار و بت

توحید است و به دست موحّدان ناب ساخته شد و برای توحیدِ تام ساخته شد، 

 وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل ه، مجسّمشبه جايي رسید كه در درون

! بشر را اگر رها كنید به اين صورت 3«في أيديهما األزالم»بود در حالي كه 

 4آيد.در مي
                                                           

 .590، ص 6. تسنیم، ج 1
 .547، ص 6. همان، ج 2
 .106، ص 21. بحار االنوار، ج 3
 . 275، ص 7. تفسیر تسنیم، ج  4
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 هاپرسش

 ﴾﴿. با توجه به آيه 1

 است؟  « »و  «»چه فرقي بین 

ف منظور از عاك ﴾﴿. با توجه به آيه 2

 و بادی چیست؟ 

زمینِ  روشخريد و ف بر ممنوعیتابوحنیفه و پیروانشان . دلیل رد ادعای 3

 ین نمايید.یبترا  مكّه يا اجاره دادن آن

 



 



 

 

 گفتار بیستم:
 

 سوره مبارکه حج از 27ات  25آیات  تفسیر

﴿

*

*
﴾.1 

ورزيدند و از راه خدا و مسجد الحرام كه كسانى كه كفر  ﴿: ترجمه
ما آن را براى همه مردم معبد قرار داديم و مقيم و مسافر در آن يكسان 

دارند بدانند كه ما به هر كس از ايشان كه بخواهد در آنجا است باز مى
و چون ابراهيم را   *تجاوزى و ستمى بكند عذابى دردناك خواهيم داد

در جاى اين خانه جا داديم )و مقرر داشتيم( آن روز كه اين خانه نبود 
ام را براى طواف كنندگان و مقيمان چيزى را با من شريك نپندارد و خانه

و به او گفتيم مردم را نداى حج ده تا * گزاران پاكيزه دارد و سجده
دورى راه از هاى الغر شده از پياده سوى تو آيند و سوار بر مركب

 ﴾هاى عميق بياينددره

                                                           
 .27ـ25. حج، 1
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 ان برخی نكات ادبی بی
است كه فعل مضارع  ﴾﴿علیه فعل ماضي است معطوف ﴾﴿

گذشت كه فعل مضارع بر ماضي « رعد» همبارك هن در سورآاست؛ مشابه 

 .1﴾﴿عطف شد: 

 ليكي از آن نكات اين است كه صدّ عن سبیل اهلل كه به صورت فع

مفید استمرار است. گرچه فعلِ مضارع مفید استمرار نسبت  ،مضارع بیان شده

 اينكه هولي به قرين ،شودبه حال و آينده است و گذشته را شامل نمي

كشف از استمرار در صدّ عن  ﴾﴿علیه فعل ماضي است، اين معطوف

»يعني بازداشتن از راه خدا؛ هم  ،كندمي سبیل اهلل

يعني هم « »هم « 

 اند هم صارِف. منصرف

ا زمان اين ر اينها بر صدّ از سبیل خداست، از دير هسیئ ه یچون سیر

﴿شود؛ فرمود: داشتند، لذا چنین مضارعي بر آن ماضي عطف مي

گذارند يعني نمي، اندتامّه «كان»كه اصالً مانع  ﴾

 هفريض هترين مظهر اسالم كعبه است و اقاماسالم محقّق بشود و چون مهم

كنند، حجّ و عمره و مانند آن است، اينها از مسجدالحرام مردم را منصرف مي

مان كه مسلگذارند كساني گذارند كسي اسالم بیاورد و نه ميپس نه مي

  2.مسجدالحرام انجام بدهند هشان را دربارشدند وظیفه

                                                           
 .28.رعد،  1
 .347، ص 21. تفسیر تسنیم، ج  2
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 اهمسجدالحرام مطاف و محل امن همه انسان

است؛ همان طوری كه « »مسجدالحرام نظیر قرآن كريم 

 ﴾﴿قرآن آمده است كه  ه یدربار

؛ برای قبله مردم، مَطاف ﴾﴿كعبه هم آمده است كه  ه یدربار

 اند. مردم در آن مساوی ه یمردم، مَزار مردم قرار داديم و هم

 ﴾﴿باشد، ديگر « »اگر مفعول ثاني  ﴾﴿اين 

 . «لباد فیه سواءالعاكف وا»يعني  ﴾﴿ هخبرش محذوف است به قرين

است نه متعلّق به عاكِف؛ نه  ﴾﴿متعلّق به  ﴾﴿اين 

عاكف در آن باشند كه مقیمِ در آن باشند تا گفته بشود اينها كه مقیم 

، «قادم غابر و»گويند نیستند عاكف و بادی مثل اينكه مي ﴾﴿

ين اند. ا، شهری و روستايي، نزديك و دور در اين باره مساوی«سالِف و آنف»

يعني  2«»دعای نوراني سیّدالشهداء)سالم اهلل علیه( دارد كه 

ي نيع« غابر»كه « غابِر و قادم»گذشته و آينده؛ در تعبیرات ديگر هست 

طارِف »آيد يا گذارد و بعد ميكه قدم به میدان مييعني آن « قادم»گذشته و 

 ها وربعيعني كُهنه و نو يعني جديد و قديم؛ اين تعبیر هم در بین « و تَلید

 .هست هاهم در بین فارس

 عنيي يعني عاكف در مسجدالحرام ،انداگر گفته شد عاكف و بادی مساوی

ای پاسخ بدهند كه يك تا عدّه ،عُكوف ندارد اتّبكسي كه در مسجدالحرام مر

  .عدّه معتكف بودند
به سواء است در مسجدالحرام،  يعنيگردد به مسجدالحرام برمي ﴾فِیهِ﴿

چه شهری و روستايي، حاضر و مسافر. اگر گفتند در حرم، حاضر و مسافر 

                                                           
 .185.بقره،  1
 .341، ص 1طاووس، ج .اقبال االعمال، ابن  2
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، ريعني حاضرِ در اين شهر و مسافر اين شه ؛اند معنايش روشن استمساوی
كه  ﴾﴿نسبت به حرم حقّ ورود جهت زيارت دارند. پس 

  1.«العاكف و البادِ فیه سواءٌ» شود مفعول دوم برای جعل،مي ﴾﴿اين 

 ﴾﴿بيان احتماالتی در خبر جمله 

﴿ هيك احتمال اين بود كه خود جمل ﴾﴿در 

 : 2رازی ذكر كردند خبر است. احتمال ديگر را جناب فخر ﴾

ا و خبر همه اينه ﴾﴿عطف است بر  ﴾﴿يكي اينكه 

﴿يك،  ﴾﴿است؛  ﴾﴿ هجمل

﴿ ه یسه، خبر همه اينها جمل ﴾﴿دو،  ﴾

  .است ﴾

های قبل از احتمال ديگری كه ايشان بیان كردند و همچنین در كتاب

 همحذوف است به قرين ﴾﴿اين است كه خبر  ،رازی آمده تفسیر فخر

اين خبر چرا « »؛ ﴾﴿ ی

 كه مذكور است ﴾﴿محذوف است؟ برای اينكه خبر 

 شاهدِ آن محذوف است. 
به هر تقدير به هر يك از اين سه احتمال، معنا روشن است كه كافران و 

 3اند. و مريدانِ به الحاد، گرفتار عذابِ الیمصادّان عن سبیل اهلل

 بررسی اثبات حكم عذاب بر اراده الحاد و ظلم

م الحاد و ظل ه یدر برخي تفاسیر اهل سنّت آمده است كه اگر كسي اراد
 ا؛ زيركند. اثبات اين معنا دشوار استخداوند او را معذّب مي ،داشته باشد

                                                           
 . 285، ص2ش، نشر اسراء، قم، پنجم، ج 1385.جوادی آملی، عبداهلل، سرچشمه اندیشه، 1
 .216، ص 23. مفاتیح الغیب، رازی، فخر الدین، ج 2
 .131. صهبای حج، ص  3
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معصیت  ،مّت به گناه و قصد گناهكه صِرف ه وجود داردمطلقات فراواني 
  .مگر اينكه در خارج محقَّق شود ؛نیست
ای خصوص مسجدالحرام، حرم الهي و مانند آن ممكن است خصیصهدر 

اگر آنها عموم دارند اين مخصِّص باشد، اگر اطالق دارند  يعني ،دنداشته باش

ولي از خود اين آيه بخواهیم اطالق در بیاوريم و با اينكه دارد  ،اين مقیِّد باشد

  1آسان نیست. ،را القای خصوصیت كنیم ﴾فِیهِ﴿اين  و، ﴾فِیهِ﴿

 مسجدالحرام ملجأ و مرجع عمومی
 ؛به تعبیر برخي يعني حالِ مترادف است ؛هر دو حال است ﴾﴿

در  ،الحرام گناهي را انجام بدهدمسجد ه یيعني كسي كه قصد كرده دربار

حالي كه ملحداً ظالماً است )كه اينها بشوند حال( يا قول ديگر اين است كه 

 .ظلمِ خاصّي است ،ظلم، بدلِ الحاد باشد كه اين الحاد يك نحو ظلمي است

 2.﴾﴿ :مسجدالحرام بكند ه یاگر اين كار را دربار :فرمود

احكام فراواني است كه يكي پس از  ،جريان مسجدالحرام و حرمدر 

  .كنندديگری ذكر مي

يعني اُذكر آن  ﴾﴿كه مقدّر است؛ « »منصوب است به آن  ﴾﴿

 لحظه را و آن ظرف را. 
 ما به حضرت ابراهیم .يعني مرجع، پناهگاه« مَباء» ﴾﴿

رجع عمومي قرار بده كه همه از دور و نزديك به آنجا مراجعه گفتیم جايي را م
»يعني  ﴾﴿كنند و اين را از راه وحي گفتیم؛ 

يعني مرجع؛ « مَباء»كه بیتِ ما را مرجعِ عمومي قرار بده. « 
﴿؛ خود را مرجع قرار دادند ه یيعني خان ﴾﴿

                                                           
 .83. همان، ص 1
 .569، ص 6. تفسیر تسنیم، ج 2
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دارد كه شما چگونه مكانِ بیت را مرجع قرار  احتیاج ه تفسیرباين  ﴾
تفسیر  ﴾﴿گفتید اين مرجعِ عمومي باشد؟ اين  7داديد و به  ابراهیم

« »، ﴾﴿و امثال ذلك ندارد؛ اين « قُلنا»كند، ديگر نیازی به حذف مي
 1است.مفسّره 
د خودت باي ؛﴾﴿آن وحي چیست؟ اين است:  ه یعصار

 يعني به هیچ وجه چیزی؛ موحّد ناب باشي كه اين نكره در سیاق نفي است
 ؛﴾﴿ :را شريك خدا قرار ندهي

ت بايد در اين مكانِ مشخص ساخته كه معیّن كرديم، خود بی مكانِ بیت را
نه تو و نه احدی حقّ شرک نداريد و اين  ؛شود بیتِ توحید ،شود و اين بیت

و . اين دطاهر باشدمنطقه و بیت بايد برای كساني كه قصد طواف دارند 
 ؛يكي اينكه قبله است ،عنصر محوری را داراست: يكي اينكه مطاف است

مُصلّین. از صالت به عنوان قیام و ركوع و  ه یئفین است و قبلمطافِ طا
اند اينها متالزم زيرا ،منتها سجود بر ركوع عطف نشده ؛سجود ياد شده است

 هر جا ركوع هست سجود هست و مانند آن. 
 ؛له استقب« »يعني  ﴾﴿مطاف است،  ﴾﴿فرمود: 

﴿﴾.2  
هتشريفي است، همان طوری كه دربار ه ی، اضاف﴾﴿در  اين اضافه

 «. » :خلقت آدم آمده است ی
خلقت آدم بر صورت است. يك طايفه اين  ه یدو طايفه نصوص دربار

ذات اقدس الهي صورتي دارد و آدم  ،اهللمعاذ است كه برخي خیال كردند كه
 تااين روايت را نقل كرده  را بر صورت خود آفريد. مرحوم صدوق

ست، صدر حديث را رها ا 3«»مُستمسَك  بگويد
  .ذيلش را گرفتندو كردند 

                                                           
 .598. همان، ص  1
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شنیدند كه دو نفر با هم برخوردی داشتند يكي  وجود مبارک پیغمبر
صورتي، وجود مبارک چقدر زشت ؛1«»به ديگری گفت: 
يعني هر كسي « »اين طور نگو،  :حضرت فرمود

ردد نه گبرمي« » به« »را به صورت مناسبِ او آفريد كه اين ضمیر 
 «. »به 

نقل كرد اين است كه  )رضوان اهلل علیه( در حديث ديگری كه مرحوم صدوق
ذات اقدس اله با اينكه منزّه از صورت است و همان طوری كه منزّه از بیت 

ريفي تش ه یولي كعبه را به خود اسناد داد تشريفاً )كه اضافه، اضاف ،است
 یهولي برای آدم حرمت و كرامتي قائل شد لذا اضاف ؛﴾﴿است( فرمود: 

 «. »تشريفي به خدا پیدا كرد و خداوند 
 يدر ذيل اين آيه روايات ،هر دو هم حق است كه ين دو طايفه نصوصا

خدای  وجود دارد.هست كه بخشي از اين روايات در تفسیر كنزالدقائق 
ولي تشريفاً بیت را به خود اسناد داد، چه اينكه  ،سبحان منزّه از بیت است
 2.ولي صورتِ آدم را به خودش اسناد داد ،منزّه از صورت است

 ها بر مدار كعبهطواف و استقبال همه گروه
﴿و  ﴾﴿منتها  ؛﴾﴿

ه مخصوص كساني است ك« »دور و نزديكش يكسان است،  ﴾
رای هم ب ﴾﴿كنند. از نزديك در مدار كعبه طواف مي
موارد در شرق و غرب  ه یدر هم است.اند كساني كه از دور هم متوجه كعبه

كند. منتها استقبالِ دور و نزديك فرق مي ؛كعبه است عالَم، قبله، برای همه
 ﴾﴿قبله فقط كعبه است:  ؛استقبال، وسیع است نه قبله

 3 .اندمتوجّه كعبه
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 به دعوت عمومی جهت انجام مناسك حج امر
 و آنجا را پاک كردی فرمود وقتي كعبه را ساختي ابراهیم حضرتبه 

ن كه ايآنند ن برابیايند. اكثر مفسّربرای حج اعالنِ عمومي كن كه مردم 

است كه ذات اقدس الهي به حضرت خطاب متوجّه حضرت ابراهیم

فرمود بعد از اينكه كعبه را ساختي اعالن عمومي كن كه هر  ابراهیم

تواند بر او الزم است به مكّه بیايد و كعبه را زيارت كند و حجّ و كس مي

﴿ولي در برخي روايات آمده كه مخاطب  ،ره انجام بدهدعم

 است.  وجود مبارک پیغمبر 1﴾

باالصاله بود و در عصر وجود مبارک در آن زمان منتها  ،هر دو حق است

. حضرت ﴾﴿آن حضرت مأمور شده است كه  پیغمبر

د و كساني هم كه در محضر آن حضرت بودند يا شنیدند، از هم اعالن كر

  دور و نزديك به اين ندا لبیك گفتند و به مكّه مشرّف شدند.

، وقتي كه شما اين كار را كرديد مردم ﴾﴿فرمود: 

يعني در بین مردم  ﴾﴿ ؛آن ناس ﴾﴿كنند: اطاعت مي

 (حذف شده است «ن»چون اين جواب امر است، ) ﴾﴿گاه ، آن﴾﴿

آيند كه جمع راجل است مثل قیام و قائم يعني مي ﴾﴿يا  ؛آيندمردم مي

 . آيندپیاده و سواره مي

ود ش ممكن است كه كسي از راه دور بخواهد سوار اسب يا شتر يا استر

مركوبش الغر  وآيد ها و درّه ميالی كوهاز راه دور از اين البهكه بیايد و به م

﴿فرمود:   .گويندمي «ضامِر»باريك را شود، اين مركوبِ میانمي

 یهولي چون كلم ،كه ضامر مفرد است يا به صورت جنس است ﴾

                                                           
 .27.حج،  1
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مربوط به  ﴾﴿اين  ؛﴾﴿دارد تعبیر به جمع آورد فرمود:  ﴾﴿

 . ﴾﴿است به لحاظ  ﴾﴿
 .﴾﴿، ﴾﴿اين  ﴾﴿كه  ﴾﴿
های های دور و منطقهاز درّه .آن شكاف بین دو كوه است، درّه است« فَجّ»

 1.آيندآيند و افراد نزديك هم ميالعبور ميصعب

 مطلوبیت و اهمیت زیارت بیت اهلل
ي كه در يهاخواه مستطیع ؛بر هر مستطیعي مكّه رفتن واجب است

های دور و از بهترين دعاهای ماه مبارک اند يا در منطقههای نزديكمنطقه
»رمضان هم درخواست زيارت كعبه است: 

»2.  
چه اصلِ  ،خدا چه به صورت حج چه به صورت عُمره ه یخانپس زيارت 

 بعضي بالند ب. به قدری ،زيارت مطلوب شارع مقدس است بعضي بالوجوب
كه اگر كسي مستطیع بود و مكّه  آمدهحج مهم است كه در روايات  ه یمسئل

در  حاال يا ؛3«»گويند: نرفت در حال احتضار به او مي
 حج مهم است!  یهها، اين قدر مسئلها يا در صف مسیحيصف يهودی

شود و اگر كسي مستطیع بود و به مكه نرفت در قیامت كور محشور مي
امت به قی ه یاگر كسي مستطیع بود و به مكّه نرفت خدای سبحان در صحن

 و اينها همه دلیل اهمیّت زيارت بیت اهلل است ؛او نظرِ تشريفيِ خاص ندارد
 واجب هم است كه بروند. 

ك مناس ه یكنم برای اين است كه شما دربارای كه عرض مياين نكته
فكر كنید كه آيا اين ديدگاه، اين منظر، اين دين كه همه را دعوت كرده 

                                                           
 .120، ص 10. تفسیر تسنیم، ج 1
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ه؟ پس مطلب اول آن است كه چه آيه چه نبیني كرده يا جايي را پیش، است
ه ه را در نهايت تأكید قرار دادزيارت مكّه و حجّ و عمر ه یروايت، مسئل

 1.است

 رسالت حاكم اسالمی در تأمین هزینه حج
» آمده است:مالك  ه یدر عهدنامدر بیانات نوراني حضرت امیر

بینید اين دين سالیان متمادی شما مي ؛«

در اسارت بسیاری از كشورهای  و هاافيذّق ،عليبن، مبارک در اسارت حُسني

اآلن هم همین طور است كه  .نزديك خلیج فارس و كشورهای دورتر بود

 .اين دين اسیر است

اصرار  دين ؛گويدحجّ و عمره چه مي ه یما بايد ببینیم كه اصلِ دين دربار

و عمره مهم  مكّه و حجّ  ه یدارد كه مردم ساالنه به مكّه بروند. آن قدر مسئل

مي حكومت اسال واست كه اگر يك سال مردم نتوانستند مكه بروند بر امام 

كنند  اش را تأمینبِعثه داشته باشد كه هزينه .الزم است يك عدّه را بَع ث كند

 تا حرم خدا و مسجدالحرام و كعبه از زائر خالي نماند. بروند مكه  بهكه 

مطلوبِ شارع مقدس است يا بالوجوب دهد كه جدّاً اين اهمیّت نشان مي

آن وقتي كه جمعیّت كم بود با اآلن  ؛يا بالنّدب. از ديرزمان همین طور بود

﴿ولي اگر كفّار  ،كندكه جمعیّت زياد است گرچه نسبت فرق مي

عِ بزيادی عازم مكّه بودند. ط ه یكردند عدّنمي ﴾

 3قضیه اين است اساس كار اين است، طبع اوّلي و ظهور اوّلي اين است.
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 لزوم فتوای به توسعه اماكن اعمال حج
اند اآلن اگر هیچ مانعي نباشد حدّاقل پنجاه میلیون نفر از مردم عازم مكّه

يعني چه خود مردم حجاز چه كشورهای نزديك چه  ؛)به طور عادی(

ها را شارع مقدس مهمان .روندداد به مكه ميكشورهای دور حدّاقل اين تع

شوی يا در صف با اين ضرورت دعوت كرد كه اگر نیايي كور محشور مي

آن وقت در سابق  ؛شوی، حاال ده میلیون آمدنديهودی يا مسیحي وارد مي

يعني مثالً در زمان حضرت، ده هزار نفر آمدند اآلن ده میلیون آمدند. شما 

 ، مَسعي1«»ديديد را اگر ميمسجدالحرامِ آن وقت 

شود! مياينكه ن ؛چنین بودديديد اينچنین بود، حرم را ميديديد اينرا اگر مي

ي ولي هست اناگر نیايي در صف يهوديو گفته شود شما همه را دعوت بكني 

 از اول تا آخر و از آخر تا اول بگويید جا نیست! 
 دهد كه آنجا كه مشخصنشان مي ﴾﴿بنابراين اين 

، مرمي ،مَسعي ،اافضلِ مناطق است و بر ديگران هم الزم است كه مِن ،شده
موقف را توسعه بدهند. حاال ده میلیون را شما در عرفات كجا  ومَبیت 
خواهي جا بدهي؟! بر همه واجب است يا نه؟ مهمان دعوت كردی از اول مي

 تا آخر هم نوشتي جا نیست! بنابراين يك وقت است كه ضرورت است
 (افتدضرورت يك امر يعني بعد از چهار پنج سال يك وقت چنین اتفاقي مي)

  2.بع اوّلیه قضیه اين استبله اما ط
ن اآل ؛﴾﴿، ﴾﴿اين  ﴾﴿فرمود: 

اند مردم فهمیدند اند. مردم مسلماناز دريا و صحرا و زمین همه مشتاق كعبه

                                                           
 آشــیان چون خردى در چه اگر کند بنا خداى براى مســجدى که د هر.پیامبر اکرم 1

شد، حق سنگخوارى صری در وى براى تعالى با شت ق شیعه، ج  بنا به سائل ال ، 5فرماید.و
 .204ص

 .155، ص 15. تفسیر تسنیم، ج  2
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موت است، مردم فهمیدند از د از مرگ خبری هست و اساس، بعد باألخره بع

میراند نه مرگ انسان را )اين حرفِ دين است( باور كردند انسان مرگ را مي

 1شود سفر كرد.كه انسان مسافر و مهاجر است و با دست خالي نمي

 دعوت عمومی به حج مستلزم امكانات وسیع
يعني راجالً و پیاده يا سواره و  ﴾﴿يا  ﴾﴿

ان ششتراسب و آيند، اين مي ﴾﴿آيند و چون از راه دور هم مي

 2؛﴾*﴿. شود ضامِر و مهزول و الغرمي

 3تا منافع دنیا و منافع آخرت را در آنجا ببینند.

 هاپرسش

 ﴾﴿. با توجه به آيه 1

با . 2گذشته را توضیح دهید.  بر استمرار ﴾يصدّون﴿افاده كلمه چگونگي 

طائفین  فرق میان ﴾﴿توجه به آيه 

 با قائمین و ركع السجود را بیان نمايید.

وضیح ت؟ كیست ﴾﴿. طبق نظر مفسرين مخاطب آيه 3

 دهید. 

اگر كسي مستطیع بود و مكّه نرفت در حال . طبق روايات ذكر شده 4

 ؟گويندميچه احتضار به او 

                                                           
 .563، ص 6. همان، ج 1
 .28و  27. حج، 2
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 :بیست و یکمگفتار 

 

 سوره مبارکه حج از 37آهی  تفسیر

﴿

﴾1 

رسد، چنين، حيوانات گوشت قربانى و خون آن به خدا نمى ﴿: ترجمه
را به خدمت شما گرفتيم تا خدا را براى هدايتى كه شما را كرده، بزرگ 

 ﴾شماريد و نيكوكاران را بشارت بده

ين المللي بودن ابین ه یاز اينكه جريان حج را ذكر فرمود به صبغ بعد

 المللي است بخشيجريان حج يك جريان بین :فرمود ،عبادت هم اشاره كرد

ها برای همه مِلل اما برخي از عبادت ،ها مخصوص يك ملّت استاز عبادت

را  ....هیچ ملّتي نیست كه مَنسِك و جريان قرباني و  .الهي و اسالمي است

  .نداشته باشد

هر ملّتي هست منتها حاال يعني برای  2﴾﴿فرمود: 

 3﴾﴿بر اساس  .زمان و زمینش ممكن است فرق بكند
                                                           

 .37. حج، 1
 .34. حج، 2
 .115. بقره، 3
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خود قرباني فرق بكند، ولي هر ملّتي باألخره دارای و  ، زمینممكن كه زمان

 قرباني بوده و هست. 

 چه كسانی هستند؟ مخبتین
اند چند گروهي كه اهل بشارت ،گاه فرمود مُخ بِتین را بشارت بدهیدآن

اند نام مُخبتین را باالختصاص اختصار ذكر فرمود برای اينكه اينها مطرح

ند برخي همه مُخبِت نیست« صابرين»يعني در بین  ؛ترين آنها هستندبرجسته

، در همه مخبت نیستند« »اند برخي غیر مخبت، در بین مخبت

اند كه مخبتین يك گروه خاصّي ،همه مخبت نیستند« »بین 

اگر  دكنند كه حتّي برخي گفتنآن قدر سر در برابر ذات اقدس الهي خم مي

اين  .خورند كه آن پرنده حركت كندای باالی سر اينها باشد تكان نميپرنده

ها يعني دارند، بنابراين آن گروه قدر خضوع و سِل م در برابر ذات اقدس الهي

آنها هم اهل بشارت « »و « »و « »

 1ای برخوردارند.ز يك بشارت ويژههستند لكن مُخبتین ا

به دنبال آن فرمود جريان قرباني كه برای هر ملّتي هست سه مسئله 

  :مطرح است

هستند  تر و كمتر از آنيكي اينكه گوشت و خون و امثال ذلك كوچك

 .كه به طرف خدا صعود كنند

 .دوم اينكه تقوا با خدا رابطه دارد

فر و خدا از ك .اينكه خدا به تقوا برسد نه ،رسدسوم اينكه تقوا به خدا مي

  .نیاز استايمان جهانیان بي

                                                           
 . 82-81. صهبای حج، ص  1
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﴿فرمود: « ابراهیم» ه یمبارك ه یدر سور

ذات اقدس الهي  ()چنین نیست كه اين 1﴾

 ،محتاجِ تقوای متّقیان باشد كه تقوای متّقیان محتاجِ به پذيرش اهلل است

 تواند باال برود و مقبول خدا قرار بگیرد. تقوا يك عبادت خالص است مي چون

مسخّرتان كرديم  اما ،یمهجَموح قرار دیم حیوانات را توانستفرمود ما مي

  .ها را ببريدبهره هكه هم

كنید  عبادی است كه قرباني ه یشود بهرفوايدی كه نصیبتان مييكي از 

را در  هم قلب، تعظیم و تكبیر الهي .خدا را بزرگ بشماريد .و اهلل اكبر بگويید

 «»هم از نظر زبان آن ذكر مخصوص  ،دل جا بدهید

  .3﴾﴿يادتان نرود 

 :سه بخش دارداحسان ستحضريد كه م ﴾﴿فرمايد: مي

عدّی مت است و كند يعني صاحبِ فعلِ حَسنه كسي كار خوب كاين  يكي

 شود فعلِ حَسَن متعدّینیست گرچه از يك جهت كه فعلي از فاعل صادر مي

ثل م ؛استاما احسان به معنای دوم انجام كار خیر نسبت به ديگری  ،است

دادن، رعايت حقوق  حسن م را حل كردن، عیادت كردن، قرضمشكل مرد

اين احسانِ به غیر است. قِسم سوم آن است كه نه به و ... ديگران كردن 

يعني فعلِ حَسن نه به معنای دوم است كه احسانِ به غیر  ،معنای اول است

  .مقامي از مقامات سالكان استبلكه احسان،  .باشد

                                                           
 .  8. ابراهیم، 1
. از تکبیراتی که مســتحب اســت قبل از نماز عید فطر و قربان گفته شــود. مفاتیح الجنان، 2

 اعمال روز عید فطر.
 .37. حج،  3
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ند كه از وجود مبارک پیغمبراهنقل كرد و هم اهل سنت هم شیعه

»حضرت فرمود: « »سؤال كردند كه 

و آن اين است كه  است احسان مقامي برای عابدان 1«

ه و اگر ببینید ميخدا را عبادت كنید كه گويا خدا را  با چشمِ جان  وریط

  .بیندبدانید كه خدا شما را مي ،اينجا نرسیديد

نكه يكي اي :قویّ احسان آن است كه دو ديد داشته باشید ه یپس مرتب

« أنّ»آن « أنّ »نه « كأنّ» .او را ببینید يكي همدر مَشهد و محضر خدايید، 

»است كه فرمود:  برای حضرت امیر و امثال حضرت امیر

اما آنچه كه اوساطي از  ،برسند« أنّ »محال نیست ديگران به مقام  2«

 .است« كأنّ»رسند مقام مؤمنان و اولیای الهي مي

كسي كه معاني نماز در ذهن اوست و با حضور  ،اين مقام احسان است 

 .اما به مقام احسان نرسیده است ،بردخواند ثواب خوبي ميقلب نماز مي

  .چیز ديگر است احسان

ايد ش .اند بشارت دهیديعني به افرادی كه اهل احسان ﴾﴿

همان معنای اول، كساني كه وظايف بلكه به معني سوم نظر نداشته باشد 

دهند محرّمات را واجبات را انجام مي .انددهند مؤمنشان را انجام ميديني

  .اين قدر متیقّن احسان است ،كنندترک مي

يك  ،خدای سبحانبه اينها چه چیزی بشارت بدهیم؟ بشارت بدهیم كه 

 ی هالمللي دارد كه برای اسالم است نه برای شريعت و منهاج همحكم بین
                                                           

 .8، ص اولق،  1400، بیروت ،، اعلمى7مصباح الشریعه، امام صادق. 1
ندى، 2 فارى على اکبر و آخو ـــححد غ مد بن یعقوب، محقق، مص کافی، کلینى، مح . ال

 .98، ص 1، چهارم، ج ق 1407، محمد، دار الکتب اإلسالمیه، تهران
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ها و آن اين است كه بايد در برابر ظلم مبارزه بكنند و خدا قادر است مسلمان

دهد )سه(، انجاز وعده را هم به رت مينص ه ی)يك(، ناصر است )دو(، وعد

 عهده دارد )چهار(. 
درست است . مبارزه ه یاين بشارتِ محسنان است در پیروزی صحن

اما سیاقي  ،هاستبهشت و حُسن خاتمت و درجات برتر جزء بشارت ه یمسئل
 كه در اينجا مطرح است پیروزی در مبارزه است. 

احسان  1﴾﴿یل كه به اين دل ﴾﴿
خوب، اخالق خوب، عمل صالح  ه یهم كه به معنای اين بود كسي كه عقید

  .معنای سوم مهم است ،داشته باشد حاال معنای دومي خیلي مهم نیست
كند با اينكه دفع متعدّی است از فعل خدای سبحان از مؤمنین دفاع مي

در اينجا خداوند از مؤمنین خیلي  .ه استفاده شد كه مفید مبالغه استمفاعل

د برای اينكه آنها كه مؤمن نیستن ﴾﴿كند دفاع مي

به  انداند، خائنخَوّان يكي اينكه .منفور خدايند هستند ودو رذيلت دارای 

 وِ  ، قرآن، عترتدينامانتِ و آن خدا به آنها داده خیانت كردند  كهامانتي 

 .اندهای الهياينها نعمت ه یخیانت كردند و همو آنها فطرت را به اينها داد 

خدای سبحان هم خَوّانِ كفور را دوست  .به جای شكر نعمت كفران كردند

  .ندارد

گويد روغ ميمثالً د ؛دهدگاهي انسان چندين بار كاری را انجام مي

او اين است يا يك وقت يك خبر مهمّي  ه یگويند اين كذّاب است يا حرفمي

ولي چون خیلي مهم است  ،كند اين شايد اوّلین دروغ او باشدرا جعل مي

 ،های فراوان دارد در مسائل ماليگاهي انسان خیانت .گويند كذّاب، اَفّاکمي

شود يكند اين مرآن خیانت ميكند، به قگاهي به واليت اهل بیت خیانت مي

                                                           
 .38.حج،  1
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 .داو خیانتِ ممتد باش ه یاو، سابق ه یاو، حرف ه یالزم نیست كه پیش .خوّان

هر كسي خوّان شد يا در اثر كثرتِ خیانت يا در اثر شدّت خیانت چنین كسي 

 .هم بشرح ايضاً كفور و كفور و يكي هم  ،يقیناً محبوب خدا نیست
های مادّی را پشت وقت نعمتكفران نعمت هم همین طور است يك 

يك وقت نعمتِ امامت اهل بیت را، محبّت اهل و كند سر هم كفران مي
 .ود كفورشكند ولو يك بار هم خدای ناكرده كفران بكند ميبیت را كفران مي

چنین نیست كه حاال الزم باشد عنوان كفور، عنوان خوّان بر كسي اطالق اين
اينهاست نظیر جعفر كذّاب هم همین طور او  ه یاو، حرف ه یبشود كه پیش

 .است

 هاپرسش

 . مخبتین به چه افرادی گفته مي شود؟ 1

 انواع احسان را ذكر نمايید. ﴾﴿. با توجه به آيه 2

ه به چه كساني گفت ﴾﴿خوان كفور در آيه 3

 شوند؟مي

 



 

 

 م:گفتار بیست و دو
 سوره مبارکه حج از 41ات  36آیات  تفسیر

﴿

* 
*

 * 

 * 
﴾.1 

ها را براى شما از مراسم حج قرار داديم كه و قرباني ﴿: ترجمه
اد اند بر آنها يغذايتان نيز هست نام خدا را در آن حال كه به پا ايستاده

ائل بخوريد و به فقير و سكنيد و چون پهلو به زمين نهادند از گوشتشان 
هم بخورانيد. اين چنين، حيوانات را به خدمت شما گرفتيم شايد سپاس 

رسد، چنين، حيوانات را به گوشت قربانى و خون آن به خدا نمى* داريد
خدمت شما گرفتيم تا خدا را براى هدايتى كه شما را كرده، بزرگ 

اند كه ايمان آورده خدا از كسانى* شماريد و نيكوكاران را بشارت بده 
سانى ك*گران كفران پيشه را دوست ندارد كند كه خدا خيانتدفاع مى

                                                           
  .41ـ36. حج، 1
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كنند اجازه دارند و خدا به نصرت اند كارزار مىكه چون ستم ديده
ن اند بدوهمان كسانى كه از ديارشان بيرون شده* دادنشان قادر است 

عضى . اگر خدا باند: پروردگار ما خداى يكتا استگفتهسبب جز آنكه مى
كرد ديرها و كليساها و كنشتها و از مردم را به بعض ديگر دفع نمى

شد، خدا كسانى شود ويران مىمسجدها كه نام خدا در آن بسيار ياد مى
 همان* كند كه وى توانا و نيرومند است را كه يارى او كنند يارى مى

دهند  د و زكاتكسانى كه اگر در زمين استقرارشان دهيم نماز به پا كنن
و به معروف وا دارند و از منكر باز دارند و سرانجام همه كارها با خدا 

 ﴾است 

 اعمال مقبول
هر در تقوایِ  ،عملي مقبول است كه متن آن عمل با تقوا همراه باشد

آن  و بااگر مالي حرام بود  .عمل شرط صحّت آن عمل است نه تقوایِ عامل
شد ا ريلي همراه با اگر مالي حالل بود و ،عمل با تقوا نیست ،انفاق كرد مالِ
 .عمل با تقوا نیست بشنوند،مردم ببینند يا  تا

شرح همین مطلب  آمد 27 ه یآي« مائده» ه یمبارك ه یآنچه در سور 
رد  یبود در جريان فرزندان آدم كه قرباني يكي پذيرفته شد قرباني ديگر

﴿ :شد

اين كالم را خدای سبحان  ﴾
ر اگ ،كندرا قبول مي خداوند عمل متّقیان ؛پس مرضيّ خداست .نقل كرد

  .گرچه صحیح است ،كسي متّقي نبود عملش مقبول نیست
كه در اينجا اصالً مطرح نیست اين است كه ما فقط  يمطلب مهم

 خدا صعود سویبهو شويم به خدا نزديك مي« » :گويیممي

                                                           
 .27. مائده، 1
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بنابراين  3﴾﴿ :رسدبه خدا مي 2﴾﴿ :1كندمي
 روهيگاند كلماتشان يا خودشان صاعد إلي اهلل برخي ،اندك عدّه مقرّبیني

   .ستزماني و زمیني نی ،يك امر معنوی است . اينتقوايشان نِیل إلي اهلل دارد
عتباری ا وزماني و زمیني  هست كهراهي  يقیناً  ،بین بنده و خدای سبحان

 ،ن راهخواهد كه اياز آن به بعد دقّت مي .ني و خارجي استتكويبلكه  ،نیست
ل ممكن نیست و اين راهِ متّص بُريده بُريده نیست وگرنه رفتنگسیخته و 
ان حلّي را نشتنها حكمتِ متعالیه در بین فنون عقلي يك راه .رفتن دارد

رود؟ روح چطور شود يعني چه؟ كجا ميدهد كه انسان به خدا نزديك ميمي
را  4﴾﴿شود كه شود؟ روح چطور ميشود كه به خدا نزديك ميمي
ه امر ك جزئیّاتش ،كندتواند درک كند؟ كلیّاتش را اين رشته ترسیم ميمي

 شهودی است برای كسي است كه به اين درجات رسیده است. 
تقوای عامل  .غرض آن است كه تقوای در عمل شرط صحّت عمل است

كه  ﴾﴿پس بین  .شرط قبول آن عمل است ،نه عمل
شرطِ صحّت  دهد باناظر به حكم كالمي است يا قبولِ كامل را نشان مي

  .درستقوا به هر وسیله به ذات اقدس الهي مي .خود عمل خیلي فرق است
تبشیرِ محسنین اين است كه ذات  .بعد فرمود محسِنین را بشارت دهید

اينجا با اينكه ثالثي مجرّد ممكن بود از باب  .كنددفاع ميآنها اقدس الهي از 

ز از چه كسي؟ ا ﴾﴿ :مفاعله تعبیر شده كه برای مبالغه است

 . چرا؟ برای اينكه دشمنان مؤمنان و مخالفان خَوّانِ كفورند ،مؤمنین

                                                           
 .203 ص هشتم، اسراء، نشر قم، ش،1388قرآن، در قرآن عبداهلل، آملی، . جوادی1
 .10 . فاطر،2
بان، 3 نای مقر بداهلل، ادب ف ـــر1388 . جوادی آملی، ع ـــراء ، ش، قم، نش  ، 3پنجم، ج  اس

 .291ص 
 . 8. نجم، 4
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خائنِ  كند يا برمؤمنان را بر خوّان كفور پیروز مي ،خدای سبحانبنابراين 

اين قید نه برای آن است كه تبشیر فقط در جايي  .كندكافر هم پیروز مي

كفور باشد نه كافر. برای آن است كه  ،نه خائن است كه دشمن خوّان باشد

اينها خوّان كفورند نه اينكه حكم مختص  ،1﴾﴿اينها كه 

باشد به پیروزی مؤمنین بر خوّان كفور و اگر كسي خائن بود نه خوّان يا كافر 

  2.چنین نیست پس تقیید برای آن استاين ،بود نه كفور خدا ياری نكند

 هاپرسش

﴿. با توجه به آيه 1

ر مسئله اولي د ﴾

 قبول عمل چیست؟ 

ولي اداست و قضا  ،اعمال شخص غیر متقي مقبول نیست»عبارت . 2

 به چه معناست؟ توضیح دهید.  «ندارد

﴿. با توجه يه آيه 3

بشارت ذكر شده برای محسنین  ﴾

 چیست؟

                                                           
 .25.حج،  1
 . 709، ص 11. همان، ج  2


