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گفتار اول:
تفس

یر آهی 125از سوره مبارکه بقره

﴿
﴾1.

ترجمه﴿ :و چون خانه كعبه را مرجع امور دينى مردم و محل امن قرار
داديم (و گفتيم) از مقام ابراهيم جايى براى دعا بگيريد و به ابراهيم و
اسماعيل فرمان داديم كه خانه را براى طوافكنندگان و آنها كه معتكف
ميشوند و نمازگزاران كه ركوع و سجود ميكنند پاك كني﴾

نعمت كعبه

خداوند متعال بعد از اينكه نعمتهای مهم را در قرآن بازگو ميكند،
ميفرمايد« :به ياد اين نعمت باش»
خطاب به پیامبر گرامي اسالم
همانطوری كه دربارهی نعمتهای بنياسرايیل فرمود﴿ :

 .1بقره.125 ،
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﴾ 1در اين گونه موارد نیز ميفرمايد« :به ياد اين نعمت باشید».
»؛ يعني اين نعمت مرا
«
﴾؛ يعني
﴿
متذكر باش ،و به يادش باش2.

كعبه مرجع همه ی انسانها

خدای سبحان فرمود« :ما كعبه را مرجع عموم مردم قرار داديم كه مردم
به اين خانه مراجعه كنند 3 ».اين مرجع یت هم ظاهری اســـت ،كه همان
«طواف» در حج و زيارت ا ست و هم (باطني) مراجعه از راه دور ،يعني قبله
برای نماز است .لذا وظیفه ولي مسلمین و حكومت اسالمي آن است كه اگر
در سالي شخص م ستطیعي وجود ندا شت ،عدهای را با صرف بیتالمال به
حج اعزام كند تا كعبه خالي از زائر نباشد.

حرمت كعبه

به
حرمت مساجد به واسطه وجود كعبه است و حرمت بیوت ائمه
خاطر اين است كه آن بزرگواران حافظان كعبه هستند؛ زيرا كعبه از بهترين
﴾ 4است .ساير بیوت هم اين چنین
مصاديق برای ﴿
هستند .اراده ی خداوند سبحان بر آن است كه هم آن را حفظ كند و هم
رفیع خواهد كرد و كعبه همچنان محفوظ خواهد ماند تا اينكه ولي عصر(ارواحنا
»﴿
فداه) در آنجا ظهور كند و از كنار كعبه ندا دهد« :

 .1بقره .47،
 .2تفسیر آیات حج ،جوادی آملی ،عبداهلل ،کتابخانه دیجیتالی تبیان ،1387 ،قم ،ص .2
. 3بقره.125،
 . 4نور .36،
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﴾ .1پس اين خانه ،هم امن تشريعي و هم امن تكويني
است كه هیچ كس نميتواند به آن آسیبي برساند2.
آنگاه ميفرمايد :اين خانه مزايايي دارد كه آيات الهي در اطراف اين خانه
بیّن و روشن است؛ گرچه سراسر هستي ،آيات آفاقي و انفسي الهي است ،امّا
در محدوده ی كعبه و مسجد الحرام ،آيات الهي بیّن و روشن است؛ چنانچه
ميفرمايد﴿ :
﴾ 3آنگاه يكي از برجستهترين آيات بینه را مقام ابراهیم
﴾ 4نظیر اينكه خدای سبحان از
برميشمارد﴿ :
باب ذكر خاص بعد از عام ،نام مالئكه را ميبرد ،سپس نام جبريیل را ميبرد.
اينجا هم از مقام ابراهیم به عنوان آيه ی بینه ياد شده است5.

امنیت خانه كعبه

كسي كه وارد حرم بشود از امن الهي برخوردار است ،اين امنیت هم
تشريعي است كه به واسطه احكام مخصوص حرم ،تأمین ميشود ،هم
تكويني است كه در آنجا ظالمان نميتوانند دست به يغماگری بزنند؛ زيرا
6
خدای سبحان آنها را طرد ميكند.

چگونگی شكلگیری مقام ابراهیم

حضــرت ابراهیم روی ســنگي ايســتاد و ديوار كعبه را باال برد و بعد
﴾ 7را اعالم
روی همان ســـن  ،فرمانِ ﴿
 .1هود .86،
 .2تفسیر آیات حج ،جوادی آملی ،عبداهلل ،کتابخانه دیجیتالی تبیان ،1387 ،قم ،ص .3
 .3آل عمران 96 ،ـ .97
 .4آل عمران.97 ،
 .5کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .4
 .6همان ،ص .4
. 7حج.27،
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كرد كه اثر پای مبارک ابراهیم
كه از معجزات الهي است.

طواف و نماز در كنار كعبه

هنوز هم بر روی آن ســـن

باقي مانده

خداوند متعال جريان طواف را در سوره ی حج ،اينگونه بیان ميفرمايد:
﴾1؛ بر اســاس
﴿
اين آيه شــريفه ،حاجي بايد اطراف بیت ،طواف كند و نماز بخواند .دســتور
نماز را نیز در ســـوره ی بقره بیان ميفرمايد﴿ :
﴾
﴾ بر ﴿
﴾2؛ مقام ابراهیم مكان نماز شما باشد ،كه ﴿
عطف ميشود يا بر آن ﴿ ﴾ كه محذوف است ،عطف ميشود .دور بیت
طواف كنید و در مقام ،نماز بگزاريد :ن شانه ی ملكه بودن ا ست؛ اگر ان سان
يكبار در جايي نماز بخواند ،نميگويند اينجا م صلّا ست .م صلي يك و صف
ملكهای اســـت؛ يعني مكان معیني كه دائماً در آنجا نماز ميخواند و برای
خود به عنوان مكان نماز ،انتخاب كرده است3.
يكي از ويژگيهای م صلي ا ستجابت دعا در آن ا ست؛ يعني اگر ك سي
خوا ست در خانهاش دعا كند و م ستجات شود ،بهتر آن ا ست كه در م صلي
دعا كند .همچنین اگر ك سي احت ضار و قبض روحش سخت بود ،م ستحب
است كه او را به مصاليش ببرند تا آسانتر جان بدهد .بنابراين مكان نماز با
ساير اماكن يكسان نیست .از اين رو شايسته است كه انسان در خانهای كه
دارای چند اتاق است ،يك اتاق را مصلي قرار دهد و اگر مقدور نیست ،يك
 .1حج.29 ،
 .2بقره.125 ،
 .3کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .5

19

گوشـــهی معین را برای نمازهای واجب قرار دهد .در نمازهای مســـتحب
شاي سته ا ست ان سان هر جا ر سید دو ركعت نماز بخواند يا نمازهای نافله را
در منزل و اتاقهای گوناگون بخواند كه تمام مكانها شهادت بدهند.
اينكه فرمود مقام ابراهیم را مصــلي قرار دهید چون كلمهی ﴿ ﴾ دارد
يعني اين جهت را ،در اين ق سمت كه ابراهیم اي ستاد شما اين جهت را
مكان نمازتان قرار بدهید .در كتاب شــريفِ وســائل الشــیعه روايات زيادی
» با شد ،وجود دارد 1.اين
درباره ی اينكه نماز بعد از طواف بايد «
﴾ استفاده كردهاند .اگر بیان اهل بیت
خلف مقام را از ﴿
﴾ نبود ،نمي شد گفت كه حتماً بايد نماز خلف
در خصوص ﴿
مقام باشــد ،ولي آنها چون مبیِّن قرآن هســتند فرمودهاند كه نماز بايد خلف
مقام باشــد .بنابراين هم عندالمقام را و هم خلفالمقام را تجويز كردهاند .امّا
أمام المقام را تجويز نكردهاند كه انسان مقام را پشت سر خود قرار بدهد ،رو
به كعبه كند و پشت سر او مقام قرار بگیرد ،اين هتك حرمت مقام مي شود.
لذا پشت سر مقام بايستد كه هم مقام و هم كعبه روبروی او باشد.

چرا نماز طواف را پشت مقام می خوانند

بین «عند المقام» و «خلف المقام» فرق است؛ عند المقام پشت سر ،دو
طرف و جلو را شــامل ميشــود ،امّا به قرينه عند المقام ،به يقین جلو خارج
مي شود .امّا اگر فاصله زياد باشد ،خلف المقام صادق است .جمع عند المقام
و خلف المقام اين ا ست كه پ شت سر مقام ،با فا صله كم با شد ،مگر اينكه
ضــرورتي ايجاب كند كه انســان ،مقداری فاصــله بگیرد .پس تا جايي كه
امكان دارد هم بايد عند المقام و هم خلف المقام باشد.

 . 1و سائل ال شیعه ،حر عاملى ،محمد بن ح سن  ،محقق ،م صحح مؤ س سة آل البیت علیهم
السالم ،مؤسسة آل البیت علیهم السالم ،قم 1409 ،ق ،اول ،ج  ،13باب  ،72ص.425
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كعبه مدار پاكی و مطاف پاكان

خداوند متعال مي فرمايد :نه تنها كعبه را برای شما مرجع و قبله قرار
داديم ،بلكه مرجع و قبله پاكي نیز هست .از آنجايي كه كعبه قبلۀ پاكي است
بايد رجوعكنندگان به آن هم پاک باشند .از اين رو خداوند متعال فرموده
است :امر كرديم ،خانه ما را از هر گونه آلودگي ظاهری و معنوی پاک كنند:
﴾ ،1چرا؟ اين كلمهی «بیت» وقتي به «اهلل» اضافه شد به
﴿
عنوان ضمیر متكلم وحده ،اضافه ی تشريفي خواهد بود .يك وقت ميگويند:
بیت اهلل ،يك وقتي خدا ميفرمايد﴿ :بیتي﴾ اين ﴿بیتي﴾ أشرف از آن بیت
اهلل گفتن است .فرمود :خانه ی مرا برای طائفین و عاكفین و راكعین و
ساجدين تطهیر كن؛ يعني فرمود :من دستور طواف دادم ،گفتم﴿ :
﴾ 2؛ اين خانه را برای طائفین تطهیر كن .من دستور دادم﴿ :
﴾ 3كه مكان نمازگزار مقام ابراهیم است ،ولي
قبله ی نمازگزار كعبه است؛ پس اين كعبه را برای نمازگزاران تطهیر كن:
﴾ .4كساني كه در كعبه و مسجدالحرام حضور
﴿
دارند ،يا سرگرم طواف و يا مشغول نماز و زيارت هستند5.

عاكفان

منظور از عاكفان همانهايي هستند كه در مسجدالحرام مجاورند ،غیر از
﴾6
عاكفي است كه در سوره ی حج بیان فرمود﴿ :

 .1بقره.125 ،
 .2حج.29،
 .3بقره.125،
 .4بقره.125 ،
 .5کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .7
 . 6حج.25،
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چون منظور از عاكف در آنجا خودِ مكّي است؛ يعني كساني كه اهل مكهاند،
امّا منظور از عاكف در اينجا كسانياند كه اعتكاف كردند يا در خصوص
مسجدالحرام نظر به بیت دارند و امثال ذلك .پس عاكفي كه در سوره ی
﴾ يعني شهری و
حج به آن اشاره شده است﴿ :
روستايي ،مقیم و غیر مقیم .و عاكفي كه در اين آيه محلّ بحث است ،يعني
كسي كه اهل اعتكاف است يا در خصوص مسجدالحرام به بیت نظر ميكند.
برخي درباره ی عاكفین ،احتمال دادهاند كه منظور نمازگزاران باشند ،البته در
حال قیام ،چون نماز دارای قیام ،ركوع و سجود است .سجود و ركوع را در
همین آيه بیان فرموده و قیام را در آيه ی  26سوره ی حج بیان ميفرمايد:
﴿
﴾1؛ و ما به ابراهیم[ ] گفتیم كه خانه را تطهیر كن.
در آيه ی محل بحث فرمود :ما به ابراهیم و اسماعیل[علیهما السالم] هر دو
امر كرديم .در اينجا ميفرمايد فقط به ابراهیم[ ] گفتیم .از آن جهت كه
هم ابراهیم و هم اسماعیل از خداوند اطاعت ميكنند ،اول ابراهیم فرمان
خدا را دريافت ميكند بعد به اسماعیل ابالغ ميكند﴿ :
﴾ كه منظور از «قائمین» همان نمازگزاران در حال قیام
هستند .پس عاكفیني كه آنجا گفته شد ،همین قائمین خواهند بودِ .اين نظر
بعضي از اهل تفسیر است ،يعني حاالت گوناگوني كه انسان در مسجد الحرام
دارد ،همه عبادت است و انسان در همه ی حاالت با كعبه ی طاهره
روبروست؛ اعم از طواف ،عكوف و نظر ،قیام ،ركوع و سجود به سمت كعبهای
متوجه است كه بايد پاک باشد .بنابراين اگر در سوره ی حج فرمود» « :
» ،اينها با اينكه
و در سوره ی بقره در آيه ی محل بحث فرمود« :
عاكفین را بر قائمین حمل كنیم ،منافاتي ندارد .جمع بین دو آيه اينچنین

 . 1حج.26 ،
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د»
خواهد بود كه «
آنكه نظر ميكند در غیر حال نماز به بیت طاهر نظر ميكند ،آنكه در حال
نماز به هیئت قیام ايستاده است ،متوجه بیت طاهر است .همه ی اين حاالت
به سمت بیت طاهر است2.
﴾ به نماز طواف اختصاص ندارد؛ همچنین قائمیني هم كه
﴿
در آيه ی محل بحث سورهی حج آمده ،به نمازگزارانِ مسجدالحرام اختصاص
ندارد؛ زيرا هر كه نماز ميخواند به سمت كعبه است؛ چنانچه فرمود :كعبه را
پاک كن ،برای اينكه نمازگزاران به اين سمت متوجه ميشوند 3.اگر فرمود:
﴾ اختصاصي به قیام ،عكوف،
بیت مرا تطهیر كن﴿ :
ركوع و سجودِ در مسجد الحرام ندارد.
فرمود :اين خانه را پاک كن برای اينكه مردم به اين سمت متوجهاند.
مرگ و زندگي اينها به سمت اين خانه است و چارهای جز ارتباط با آن ندارند.
بر اين اساس ،خانه خدا قهراً مثاب و مرجع عمومي مردم ميشود .پس يك
معنای ديگری هم برای ﴿ ﴾ ظهور ميكند و آن اين است كه كعبه
مرجع همه ی انسانها در تمام مدت شبانه روز است.
پاک كردن مكان
پس از فتح مكه ،اولین اقدام پیامبر گرامي اسالم
مطاف و قبله ی مسلمین از آلودگي و شرک بود و به دست مبارک حضرت
امیر كعبه از بتها پاک شد.
اين وظیفهای بود كه خدای سبحان به ابراهیم و ا سماعیل آموخت﴿ :
4
﴾

. 1حج.26،
 .2کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص.8
 .3همان ،ص.9
 .4بقره.125 ،
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پرسشها

 .1چنانچه در سالي هیچ يك از مسلمین استطاعت مالي نداشته باشند،
وظیفه حكومت در برابر حج چیست؟
 .2اقسام امنیت ذكر شده در آيه ﴿
﴾ را نام ببريد.
 .3معنای امن تكويني در آيه
﴾ را توضیح دهید.
 .4دو نمونه از ويژگيهای مصلي را ذكر كنید.
 .5با توجه به آيه ﴿ مِن مَقامِ إِبراهیمَ﴾ چگونه استفاده استنباط
ميشود كه اقامه نماز طواف بايد پشت مقام ابراهیم باشد؟
﴾ چه
 .6منظور از عاكفین ذكر شده در آيه ﴿
كساني هستند؟
﴾ منظور
 .7با توجه به آيه ﴿
» چه كساني هستند؟
از «

گفتار دوم:

تفس
یر آیات  125ات 126از سوره مبارکه بقره

دعای حضرت ابراهیم
﴿

درباره ی مكه

﴾1

ترجمه ﴿ :و چون ابراهيم گفت پروردگارا ،اين شهر را محل امنى كن
و اهلش را البته آنهايى را كه بخدا و روز جزا ايمان مى آورند از ثمرات،
روزى بده خداى ت عالى فرمود :به آن ها هم كه اي مان نمى آور ند چ ند
صباحى روزى مىدهم و سپس بسوى عذاب دوزخ كه بد مصيرى است
روانهاش مي كنم ،روانهاى اضطرارى﴾

حضرت ابراهیم درباره ی مكّه چندين دعا كرد:
خدايا اينجا را بلد قرار بده! با اينكه آنجا قابلیت بلد شــدن را نداشــت .برای
اينكه خودِ ابراهیم عرض كرد :اينجا غیر ذیزرع است.
» با «غیر ذیزرع» فرق ا ست؛ چنانچه عرض كرد﴿ :
بین «
2
﴾ « .غیر ذیزرع» بیابان اســت آن
هم بیاباني كه بائر نیســت ،بیاباني كه قابل كشــت و زرع نیســت .غیر ذی
زرع ،يعني ا صالً قابل ك شت و زرع نی ست؛ زيرا نه آب دارد ،نه باران مكفي
در آن ميبارد3.
 .1بقره.126،
 .2ابراهیم.37،
 .3کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .10
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امنیت مكّه
امّا ابراهیم

به قدرت اليزال خدای ســبحان مطمئن و متكي اســت:

﴾1؛ اينجا را شهر امن قرار بده.
﴿
در سوره ی ابراهیم مشابه همین دعا مطرح است ،منتها عرض ميكند:
﴾ يعني بعد از اينكه اين بلد شد .آنگاه امنیت آن را
﴿
2
﴾
از خدای سبحان مسئلت ميكند﴿ :
كه اين به «ال» ذكر شده است .در آغاز دعا عرض كرد﴿ :
﴾؛ يعني اين مكان غیر ذیزرع را بلد أمن قرار بده! اينجا را اول بلد قرار
بده آنهم بلد امن .بعد از اينكه عدّهای آمدند و مكه بلد شد ،آنگاه دعای
ديگری كرد كه تتمهی همان دعای قبل است ،عرض كرد﴿ :
﴾ ،حاال كه اينجا را شهر قرار دادی ،حاال كه غیر ذیزرع را يا غیر
مزروعي را مزروعي كردی ،باألخره ثمرات متوجه ميشود يا از خود دارد يا
﴾؛ آن
از جای ديگر ميآيد ،اينجا را امن قرار بده! ﴿
دعا برای «جعل بلد» بود اين دعا برای امنیت بلد و شهر است.
اين دعاهای ابراهیم است كه عرض كرد و اين هم جزء نعمي است
كه خدای سبحان ميفرمايد به ياد اين صحنه باشید﴿ :
﴾ كه مهمتر از هر چیز امنیت هســـت .مســـائل مادی و
اقت صادی را در كنار امنیت ذكر ميكند ،چه اينكه در همان سوره ی قريش
﴾3؛ خدای سبحان م سئله
فرمود﴿ :
ی امنیت و تأمین ارزاق را با هم يادآور ميشود4.
 .1بقره.126،
 .2ابراهیم.35 ،
 .3قریش. 4،
 .4کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .10
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امنيت دل پذیرترین نعمت

«أمن» در آن روز جزء بهترين و دل پذيرترين نعمتها بود .انسان همین
كه از محدوده ی حرم و مكّه بیرون ميآمد ،گرفتار غارتِ غارتگران ميشد.
﴾1؛
لذا در قرآن ميفرمايد :مگر اينها نميبینند كه ﴿
همین كه از مكّه بیرون رفتند گرفتار راهزنان ميشوند ،آن خوی اعراب
جاهلي و عادت به راهزني در محدوده ی مكّه اثر ندارد ،معلوم ميشود اين
2
﴾.
را ما قرار داديم﴿ :
دعای حضرت ابراهیم برای ساكنان مكه
تأمین امنیت و رزق ساكنان مكه از دعاها و بركات ابراهیم ميباشد
﴾ و نیز عرض كرد﴿ :
كه عرض كرد﴿ :
﴾ ،فرمود :كسانيكه در مكهاند اينها را از ثمرات متنعم كن .امّا
كساني كه در مكّه هستند دو قسمند :بعضي مؤمن و برخي كافر هستند.
اينچنین نیست باران كه بیايد فقط در خانهی مؤمنین بیايد يا اگر آبي جوشید
از كنار خانهی مؤمنین رد شود و غیر مؤمن بهره نبرد .در اين قسمت فرمود
به اينكه بركات و امنیتي كه برای مؤمنین هست ،هم نسبت به دنیا ،هم
نسبت به آخرت است ،ولي كفّار امنیت موقّت و ارتزاق محدود دارند ،بعد به
عذاب ألیم گرفتار ميشوند؛ فرمود :كساني كه در مكّه هستند امنیت دارند،
بركات مكّه هم شامل آنها ميشود ،امّا اينچنین نیست كه اين بركات برای
همیشه باشد3.
 .1عنکبوت.67،
 .2کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .11
 .3همان ،ص .12
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امنیت و رزق برای كسانی كه اهلیت دارند

خدای سبحان فرمود﴿ :
﴾ ،نه اينكه
﴾ 1امّا ﴿
ابراهیم دعا را مطلق ،برای اهل بلد كرده باشد ،عرض نكرد خدايا هر كه
در مكّه هست به او امنیت بده ،به او روزی بده ،عرض كرد﴿ :
﴾ كدام اهل؟ اين «بدل بعض من الكل» است﴿ ،
﴾؛ فرمود :اهل مكّه دو قسمند :آنها كه مؤمنند ،از امنیت و ثمرات ،در
دنیا و آخرت برخوردارند .آنها كه مؤمن نیستند ،از امنیت موقّت و از ثمرات
2
﴾.
محدود برخوردارند ،امّا ﴿
پرسشها

 .1تفاوت زمین لم يزرع و غیر ذیزرع را ذكر نمايید.
 .2غیر ذی زرع به چه معناست؟
﴾
 .3دو عامل ذكر شده در آيه﴿
را نام ببريد.
﴾ مهمترين نعمت
 .4طبق آيه ﴿
الهي چیست؟
 .5با توجه به آيه ﴿
﴾ تقیید ذكر شده در كالم حضرت
ابراهیم را توضیح دهید.

 .1بقره.126،
. 2کتابخانه تبیان ،ص .13

گفتار سوم:

تفس

یر آهی  126از سوره مبارکه بقره

﴿
﴾1 .

ترجمه ﴿ :و چون ابراهيم گفت پروردگارا ،اين شهر را محل امنى كن
و اهلش را البته آنهايى را كه بخدا و روز جزا ايمان مىآورند از ثمرات،
روزى بده خداى تعالى فرمود :به آنها هم كه ايمان نمىآورند چند
صباحى روزى مىدهم و سپس بسوى عذاب دوزخ كه بد مصيرى است
روانهاش ميكنم ،روانهاى اضطرارى ﴾

امنیت مكّه

ابراهیم عرض كرد :خدايا اين مكان كه غیر ذیزرع است اينجا را بلد
﴾؛ يعني اين سرزمین غیر ذیزرع را بلد امن
امن قرار بده﴿ .
قرار بده .وقتي سالیاني طول كشید مدتي سپری شد و عدهای از دور و نزديك
آمدند و مكّه به صورت شهر شد ،دوباره همان دعا را به صورت ديگر به
خدای سبحان عرض كرد .در آيه ی  35سوره ی ابراهیم اين چنین آمده
 .1بقره.126 ،
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﴾ ،1قبالً عرض كرد﴿ :
است﴿ :
﴾ كه «بَلَد» مفعول دوم جعل است؛ يعني اينجا را شهر امن
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
شد ،مكه به صورت شهر درآمد .آنگاه عرض كرد :خدايا اين شهر را امن
﴾ كه در سوره ی بقره «بلد» بدون (ال)
قرار بده﴿ .
است ،در سوره ی ابراهیم «بلد» با (ال) آنگاه اين بلد آنچنان أمن شد كه
امنیت صفت رسمي اين بلد شد و خدای سبحان از مكه به عنوان بلد امین
ياد ميكند ،در سوره ی تین فرمود﴿ :
﴾ 2؛ اين بلد ،بلد امین است3.

حرمت كعبه و بنیانگذارانش عامل امنیت

همین بلد كه امن است ،روزی بلد آشوب خواهد شد؛ زيرا امنیّتي كه
خدای سبحان برای اين شهر قرار داده ،به احترام كعبه و بنیانگذار آن ،حضرت
است .اگر زماني هدف كعبه و
ابراهیم و پیغمبر گرامي اسالم
بنیانگذار آن در معرض خطر قرار گیرد ،آن امنیّتي را كه خدای سبحان به
مكه داده ،خواهد گرفت .اوالً اعالم فرمود امنیّت مكّه به احترام كعبه و پیغمبر
است وگرنه خود مكه از آن جهت كه يك شهر است ،حرمتي ندارد .خداوند
متعال ،در سورهای كه به مكّه سوگند ياد ميكند ميفرمايد﴿ :
﴾4؛ من اگر به اين شهر سوگند ميخورم به پاس
 . 1ابراهیم.35 ،
 .2تین.3-1،
 .3تفسیر آیات حج ،جوادی آملی ،عبداهلل ،کتابخانه دیجیتالی تبیان ،1387 ،قم ،ص .3
 .4بلد.2-1،
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احترام توست كه تو در مكه هستي و گرنه يك مشت سن و خاک بیشتر
نیست .حاال چه اين «ال» ،زائده باشد كه يك نحوه قسم است ،نه قسم به
مكّه ،يا زائده نباشد ،يعني نه سوگند به مكه يعني نیازی به سوگند نیست؛ اما
است.
در هر دو حالت ،عظمتي كه برای مكه قائل است به احترام پیغمبر
مكه به پاس احترام كعبه و پیغمبر  ،محترم است؛ زيرا خود پیغمبر
ميتواند مسلحانه وارد مكه شود و مكه را فتح كند كه ديگر امنیّت را از مردم
مكه بگیرد .مردم مكّه كه مشمول امنیّت بودند ،ديگر در خوف بهسر ميبردند.
﴾1؛ يعني
در سورهی مباركهی بقره ميفرمايد﴿ :
هرجا با مشركان برخورد كرديد به نبرد برخیزيد﴿ :
﴾ اما فرمود﴿ :
﴾؛ اگر در مسجدالحرام دست به سالح بردند و حرمت
مسجد الحرام را رعايت نكردند ،شما هم رعايت نكنید تا آنها را بكشید.

سرّ اطالق و تقیید در دعای حضرت ابراهیم

سرِّ اطالق و تقیید در دعای حضرت ،اين است كه از كفّار ،اعالم انزجار
و تبرّى كند .از اين رو ،برای آنها از خدای سبحان درخواست ثمرات نميكند.
در سوره ی توبه آيه ی  114ميفرمايد﴿ :
﴾ بلكه درخواست كرد:
خدايا به مؤمنین ساكن اين سرزمین ثمرات بده.
در خصوص بلد جا برای استثنا نیست .امّا برای ساكنین ميشود استثنا
قائل شد .ابراهیم عرض ميكند :خدايا به احترام اين كعبه اطرافش را
امن قرار بده و نگفت كه برای مؤمنین امن قرار بده2.
 .1بقره.192-191،
 .2همان  ،ص .8
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خدای سبحان به مؤمنین حسنه دنیا و آخرت ميدهد ،اما نسبت به كفاری
كه ساكن در مكهاند فقط يك سلسله ثمرات دنیايي ميدهد و بعد دچار عذاب
دردناک خواهند شد .بیانش اين است كه فرمود﴾ ﴿ :؛ يعني خدای سبحان
در جواب دعای ابراهیم اين چنین فرمود .دعای ابراهیم دو قسمت
بود :يك دعا برای امنیّت بلد بود آن را به قول مطلق ،خدا پذيرفت .يك دعا
درباره ی رزق ِثمرات ،نسبت به اهل مكه بود ،درباره ی اين قسم خدای
سبحان اين چنین جواب داد ﴾ ﴿ :و يعني خدای سبحان فرمود﴿ :
﴾1؛ اگر كافری در مكه
زندگي ميكرد ،او هم از ثمرات برخوردار است چه اينكه از امنیّت برخوردار
است ،ولي متاعي اندک و زودگذر است2.
بهرهمندی كفار از ثمرات مادّی و محرومیت از مواهب اخروی

امّا آنها كه اهل ايمان نیستند ،فقط از نعمت مادی برخوردارند و در قیامت
به عذاب دردناک گرفتار ميشوند .معلوم ميشود كه هر ثمری و هر میوهای،
رحمت نیست؛ چون همین ثمرات را خدای سبحان هم به كافران و هم به
مؤمنان ميدهد .خداوند متعال درباره ی مؤمنین ميفرمايد﴿ :
﴾3؛ اگر مردم محل و مردم مناطق ،اهل ايمان باشند ،ما
درهای بركت و رحمت را از آسمان و زمین به رويشان باز ميكنیم .درباره
ی مردم مكه فرمود :اين چنین نیست كه از راه غیب ،مؤمنین مكه را تأمین
كنیم ،بلكه ثمرات را از جاهای گوناگون به مكه منتقل ميكنیم .همه ی
كساني كه در مكه هستند از اين ثمرات استفاده ميكنند ،چه مؤمن چه كافر،
منتها آنكه مؤمن است ،بهرهای ميبرد كه در آخرت گرفتار اين بهرهبرداری
 .1بقره.126،
 .2کتابخانه تبیان ،ص .9
 .3اعراف.96 ،
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نیست .آنكه كافر است بهرهای ميبرد كه در آخرت گرفتار اين بهرهبرداری
است.1

نحوه ی ریزش ثمرات به سرزمین مكّه

نحوه ی ريزش ثمرات به ســرزمین مكّه را هم اينگونه بیان ميفرمايد:
﴾ 2سرزمین غیر ذیزرع را طوری قرار داديم كه از
﴿
3
همه ی عالم ثمرات را به آنجا ميآورند ،گرچه خودش نداشته باشد.

بررسی معنای لغوی اضطرار

﴾.
فرمود﴿ :
اضطرار آن ضرر حتمي است ،يك وقت است انسان در برابر ضرر قرار
ميگیرد و ميتواند دفاع كند ،يك وقتي در برابر ضرر قرار ميگیرد و ناچار
است كه تسلیم شود .اگر در برابر ضرر قرار گرفت و ناچار شد كه تن به اين
ضرر بدهد ،ميگويند :مضطر است؛ يعني بايد اين ضرر را تحمل كند .فرمود:
نتیجه تبهكاری آنها اين است كه بايد ضرر قیامت را تحمل كنند﴿ :
﴾ 5؛ اين اضطرار به نار است.
﴾ ،اينكه فرمود﴿ :
﴾6؛ كشانكشان بهسوی آتش ميروند؛ زيرا نتیجه ی
﴿
كارشان جز تحمل ضرر ،چیز ديگری نیست .عملشان اختیاری است ،ولي
7
عذابشدنشان اضطراری است.
 .1کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .10
 .2قصص.57 ،
 .3کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .10
 .4بقره.126 ،
 .5الحاقه.30،
 .6قمر.48،
 . 7کتابخانه تبیان ،ص .7

34

صیرورت سوء كافران

﴾ به اين معنا خواهد بود كه اينها تحول و صیرورت بدی
﴿
دارند ،يعني شدنشان بد است؛ مصیر يعني :شدن .مثل اينكه میوه ميپوسد
يا انسان در اثر بدخوری و پرخوری مريض ميشود ،كافران هم بد ميشوند.
؛ صورت
حضرت امیر ميفرمايد« :
صورت آدمي است ،امّا قلب قلب حیوان است»  .يعني باطنشان درنده است
2
و اين باطن هم در قیامت ظهور ميكند.
پرسشها

 .1كدام آيات قرآن درباره امنیت مكه ميباشد؟ دو نمونه ذكر نمايید.
﴾ دلیل احترام مكه چی ست؟
 .2با توجه به تف سیر آيه ﴿
توضیح دهید.
 .3در چه صورتي ميتوان حرمت مكه را رعايت نكرد؟
منظور از ا هل در كالم
 .4با تو جه به آ يه
حضرت ابراهیم چه كساني هستند؟
 .5تفاوت استجابت دعای حضرت ابراهیم نسبت به مؤمن و كافر را
توضیح دهید.
 .6نحوه ی ريزش ثمرات به سرزمین مكه چگونه است؟
 .7با توجه به آيه
اضطرار و مصیر را معنا كنید.
 .1خطبه  ،87نهج البالغه ص 119و تصــنیغ غرر الحکم و درر الکلم  ،تمیمى آمدى ،عبد
الواحد بن محمد ،محقق،مصــححد درایتى ،مصــطفى ،دفتر تبلیغات  ،قم  1366 ،ش  ،اول  ،ح
 ،2117ص .123
 . 2کتابخانه تبیان ،ص .7

گفتار چهارم:

تفس
ادامه یر آهی  126از سوره مبارکه بقره
﴾

﴿

1

ترجمه ﴿ :به آنها هم كه ايمان نمىآورند چند صباحى روزى مىدهم
و سپپپس بسپپوى عذاب دوزخ كه بد مصپپيرى اسپپت روانه اش ميكنم،
روانهاى اضطرارى﴾

منقطع بودن نعمت كافران
خدای متعال درباره ی مؤمنین دعای حضرت ابراهیم را مستجاب فرمود
و نعمت دنیايي اينها را به نعمت آخرت متصل كرد و اينها همان كساني
﴾ ولي درباره

هستند كه ميگويند﴿ :

ی كافران فرمود :نعمت اينها به عذاب آخرت متصل است؛ نعمت دنیا به
نعمت آخرت متّصل نیست .اينها همان گروهي هستند كه ﴿
﴾ 3يعني حرف و منطق گروهي
اين است كه خدايا به ما دنیا بده؛ نميگويند﴿ :
 .1بقره.126 ،
 .2بقره.201 ،
 .3بقره.200 ،

﴾ حالل
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نميخواهند ،فقط دنیا را ميخواهند .لذا ميفرمايد﴿ :
﴾

﴾ امّا ﴿

آنها هر دنیايي را نميخواهند ،حسناتِ دنیا را ميخواهند ،دنیای حسن و دنیای
حالل ،مسئلت

ميكنند2.

سرّ بهرهمندی كافران از نعمتهای دنیوی
اصلِ دنیا نسبت به آخرت اندک است﴿ :

﴾ 3و برای اينكه معلوم شود متاع دنیا نزد خداوند سبحان ارزشي ندارد،
در سوره ی زخرف اينچنین ميفرمايد﴿ :

﴾4؛ برای اينكه كافران سرگرم باشند آنها را نعمت
های فراوان ميدهیم؛ ولي ميترسیم كساني كه دارای ايمان ضعیفاند ،كفر
بورزند .اگر اين خوف نبود ما آنقدر كافران را متنعم ميكرديم كه هرگز به
ياد خدا نباشند﴿ .

﴾؛ 5فقط بیم آن است كه

مردم كافر شوند؛ و بگويند :پس هر كه كافر است ،وضع مالياش خوب است.
در حالي كه نميدانند مال برای انسان بالست ،به همان مقدار كه آبروی
 .1لقمان.24 ،
 .2کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .7
 .3زخرف35-33 ،
 .4زخرف35-33 ،
. 5زخرف .33 ،
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انسان محفوظ باشد ،كافي است .در بعضي از آيات قرآن كريم به پیغمبر
و بلكه به كل مؤمنین ميفرمايد :گمان نكنند كه اگر ما به اينها اوالد و مال
فراوان داديم ،خیرات فراواني به آنها دادهايم .گاهي هم به رسول خدا
خطاب ميكند كه مبادا دارايي كافران تو را به اعجاب در بیاورد﴿ :
﴾. 1
بنابراين دعای ابراهیم

را درباره ی كلّ كساني كه در مكّه به سر

ميبرند مستجاب كرد .و اين اصل كلي را در سوره ی لقمان هم بیان فرمود
كه اختصاصي به كفّار مكه ندارد .فرمود﴿ :
﴾.

2

معمار و دستیار در بنای كعبه

﴾ 3چون اين دو نفر
فرمود﴿:
يكسان كار نكردند؛ يكي به منزله ی معمار و بنّا بود ،ديگری به منزله ی
دستیار؛ يعني ابراهیم باني بود و اسماعیل به منزله ی دستیار ،لذا بعد
از اينكه جمله اولي تمام شد نام اسماعیل را ميبرد ،نفرمود «
» بلكه جمله اولي را تمام كرد بعد اسم اسماعیل
را برد .اين نشان ميدهد كه بنیانگذار كعبه ابراهیم است و اسماعیل
دستیار است و اگر در بعضي از موارد خطاب تثنیه است مثل آيه قبلي كه ما
به ابراهیم و اسماعیل به عنوان تعهد امر كرديم﴿ :

 . 1بقره.127 ،
 .2لقمان.24 ،
 .3توبه.55 ،

38

﴾ ،1اين يكسان نیست كه هر دو در اين تعهد سپردن سهیم و
يكسان باشند ،به شهادت اينكه در بعضي از آيات ديگر ميفرمايد﴿ :
﴾ 2آنجا كه ميفرمايد ما به
است و
ابراهیم گفتیم ،معلوم ميشود مقصود مستقیم و اوّلي ابراهیم
3
اسماعیل به عنوان دستیار او ميباشد.

حسن فعلی و فاعلی اركان پذیرش عمل
 4يعني اين بنا با اين دعا شروع شد و با اين دعا ساخته شد؛
نه اينكه وقتي خانه را ساختند گفتند از ما قبول كن!
خدای سبحان ،عملي را قبول ميكند كه في نفسه حق و خیر باشد و از
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
نباشد ،باز هم خدای سبحان عمل را قبول نميكند .لذا فرمود﴿ :
﴾ . 5در سوره ی مباركه ی مائده در ذيل جريان فرزندان آدم
اين اصل كلي را ياد كرده است﴿ :
﴾6؛ اگر خود آن عمل بيتقوا بود ،به يقینً مقبول نیست؛ مثلِ عمل
7
ريايي كه خود آن عمل بيتقواست.
 .1بقره.125 ،
. 2حج.26 ،
 .3کتابخانه تبیان ،ص .6
 .4بقره.127 ،
 .5مائده.27 ،
 .6مائده.27 ،
. 7کتابخانه تبیان  ،ص .7
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پایههای كعبه بر خلوص ناب

نتیجه اين شد كه خود اينها كه ساختند ،مالك نشدند؛ زيرا به دستور خدا
ساختند .آنها مأمور بودند كه خانه بسازند؛ مثل اينكه مأمور بودند نماز بخوانند.
كسي كه كار واجب متوجه خود را انجام ميدهد در برابر آن مزد طلب
نميكند .منتها بايد از خداوند طلب اخالص كند تا عمل او پذيرفته شود؛ مثل
» 1يا «
اينكه انسان هنگام نماز بگويد «
»  ،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
خانهای ميسازد بعد آن را وقف ميكند؛ اين مسبوق به ملكیت است .اين
بیت ،بیت عتیق نیست .اين فَكّ مِلك است .اين وقفها يا حبس است ،نظیر
وقف رقبات؛ يا تحرير ملك و فك ملك است ،نظیر وقف به مسجد .لذا بین
وقف رقبات و وقف مسجد فرق است .اينكه ميبینید بزرگان برای رقبات
متولّي معین ميكنند ،ولي برای مسجد متولّي معین نميكنند ،برای اين است
كه مسجد ملك كسي نیست تا متولّي داشته باشد .حساب مسجد ،حساب
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.
﴾ ،3هم بیان
هم اصل كلّي را مشخص كرد كه ﴿
فرمود :اينها اهل تقوا هستند و كار آنها را به خودش نسبت داد ،فرمود :اين
بیت من است و بیت مرا تطهیر كنید و مانند آن4.
 .1بقره.127 ،
 .2تهذیب ،ج ،3ص .94
 .3مائده.27 ،
 .4کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .9
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چون تقوا به معنای عدالت شرط قبول نیست؛ نظیر واليت ،واليت شرط
قبول اســت ،ولي تقوا و عدالت شــرط قبول نیســت ،يعني تقوایِ عامل و
عدالتِ عامل شرط قبول عمل نی ست ،البته تقوای عمل ،شرط قبول عمل
است؛ چون خدا عملي را ميپذيرد كه هلل باشد و عملي كه «لغیر اهلل» است،
خدای سبحان به شركای خود [يعني كساني كه انسانها آنها را شريك خدا
قرار دادند] واگذار ميكند و هرگز نميپذيرد.
امّا اينكه درباره ی خود حضرت ابراهیم دارد كه با حضرت اسماعیل
 1برای اينكه هم عمل
عرض كردند:
هلل است ،هم عامل حسن فاعلي دارد و هلل اين كار را انجام ميدهد2.
پذیرش شایسته ی خدا با اغماض از نواقص عمل

خدای سبحان درباره ی عدهای وعده داد ،اگر ك سي كاری را برای خدا
انجام داد ،ما از او به بهترين وجه قبول ميكنیم .ممكن ا ست كه در بع ضي
از زوايای عمل ،حضــور قلب و عنايت نداشــته باشــد ،ولي ما در كل كار به
احسن وجه ميپذيريم ،ولي درباره ی حضرت ابراهیم كه خلوص محض
﴾ 3؛ خالصترين
بود ،اينكه عرض كرد﴿ :
4
قبول و برجستهترين قبول را مسئلت ميكند.

حضرت ابراهیم

معلم دعا و نیایش

اما در اينجا ابراهیم و اســـماعیل عرض ميكنند﴿ :
﴾ خدايا! اين را از ما قبول كن .ابراهیم در پذيرش
دعا ،اصرار دارد .بعد از خدای سبحان درخواست ميكند دعای مرا مستجاب

 .1بقره.127 ،
 .2کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .9
 .3بقره.127 ،
 .4کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .9

41

كن! استجابت دعا را هم از خدای سبحان ميخواهد؛ يعني اينچنین نیست
كه چون دعا كرد ،طلبكار شــود كه حتماً بايد خداوند دعای او را مســتجاب
كند1.
در همان سورهی مباركه ی ابراهیم وقتي بعضي از دعاها را
ميشمارد ،ميفرمايد﴿ :
بنابراين دعای حضرت اين است كه خدايا تو قبول بكن! اگر اين كعبه را
قبول كردی ،اين ميتواند مركز عبادت باشد ،ميتواند قبله مسلمین باشد و
مطاف مسلمین و حجاج و معتكفین باشد و اگر نپذيرفتي اين مزايا بر او بار
نیست3.
سرّ حذف متعلّق ﴿تقبّل﴾ در دعای حضرت ابراهيم و اسماعيل

گاهي انسان يك كار را قابل عرضه ميداند ،ميگويد :خدايا! اين كار را
از ما قبول كن! اما گاهي آنقدر خود را ناچیز ميبیند كه در حضور موال خود
را شايسته نميبیند كه اسم آن كار را ببرد ،فقط اصل قبول را مطرح ميكند،
لذا عرض نكردند :خدايا اين بنا را از ما قبول كن ،مفعول محذوف است .چه
چیز را قبول كن؟ از بس عمل خود را كوچك شمردند ،آن را ذكر نكردند .نه
اينكه بگويند حاال ما كارگری كرديم ،خدايا! اين بنا را در اين سرزمین
ساختیم ،اين بنا را از ما قبول كن! اينطور نیست .حذف مفعول در اينجا برای
اخالص داعي است كه عمل خود را نميبینند﴿ :
﴾﴿ 4.
5
﴾.
 .1همان ،ص .11
 . 2ابراهیم.40 ،
 .3کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .12
 .4بقره.127 ،
 .5بقره.128 ،
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دعای حضرت ابراهیم

برای ذریهاش

بهترين فرصت برای دعا همان وقتي است كه انسان برای انجام كاری
موفق است .ابراهیم از اين فرصت حسنه بهترين بهره را ميبرد،
ميخواهد به سرنوشت نوح مبتال نشود .نوح با اينكه نه قرن و نیم رنج
نبوّت را تحمل كرده است ،مع ذلك در اثر گرفتار شدن به فرزند ناصالح
ابراهیم برای اينكه به اين سرنوشت
منقرض شد:
مبتال نشود در هر موقع حساس از خدای سبحان ذريه ی صالح طلب ميكند:
﴿
﴾ 2اين بهترين دعاهاست كه برای خود و ذريهاش
ميكند .اگر نوح فرزندی مثل فرزند ابراهیم داشت ،االن عالمگیر
بود3.

درخواست مقام تسلیم

﴾؛ اسالم به معنای إنقیاد تامّ است.
در عبارت ﴿
لذا به خدای سبحان عرض ميكنند :ما را مسلم قرار بده؛ يعني به مقام تسلیم
برسان 4.نتیجه اين اسالم آن است كه پدر ميگويد﴿ :
 .6هرچه تو بخواهي ما
﴾ ،5پسر ميگويد:
تسلم هستیم.
. 1هود.46 ،
 .2بقره.128 ،
 . 3کتابخانه دیجیتالی تبیان ،ص .11
 .4همان ،ص .11
 .5صافات.102 ،
 .6صافات.102 ،
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 1؛ عرض كرد :خدايا اكنون كه اين كعبه را ساختیم اول كسي كه
بايد بهره ببرد خود ما هستیم كه بايد عبادت كنیم و طائف ،عاكف ،راكع و
2
ساجد باشیم.
پرسشها

 .1سرّ بهرهمندی كافران از نعمتهای دنیوی چیست؟ توضیح دهید.
 .2معمار و دستیار در بنای كعبه را نام ببريد.
﴾
 .3با توجه به آيه ﴿
دستیار بودن حضرت اسماعیل را توضیح دهید.
 .4شروط پذيرش عمل توسط خدای سبحان را بیان فرمايید.
 .5عتیق بودن كعبه به چه معناست؟ توضیح دهید.
 .6با توجه به آيه ﴿
﴾ در دعای ح ضرت ابراهیم و ا سماعیل
﴾ سرّ حذف متعلّق ﴿
چیست؟ توضیح دهید.

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

پنج
گفتار م:
تفس
ادامه یر آیات  126ات  128از سوره مبارکه بقره
﴿

﴾.

1

ترجمه﴿ :و چون ابراهيم گفت پروردگارا ،اين شهر را محل امنى كن
و اهلش را البته آنهايى را كه بخدا و روز جزا ايمان مى آورند از ثمرات،
روزى بده خداى ت عالى فرمود :به آن ها هم كه اي مان نمى آور ند چ ند
صباحى روزى مىدهم و سپس بسوى عذاب دوزخ كه بد مصيرى است
روانهاش ميكنم ،روانهاى ا ضطرارى .و چون ابراهيم و ا سماعيل پايههاى
خانه را باال مىبردند گفتند:
پروردگارا (اين خدمت اندك را) از ما بپذير كه تو شنواى دعا و
داناى (به نيات) هستى پروردگارا ،و نيز ما را دو مسلمان براى خود

 .1بقره.128-126 ،
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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﴾.

نشانه ی پذیرش عمل ابراهیم و اسماعیل

خدا خانهای را كه ابراهیم و ا سماعیل ساختند را ملك خود معرفي كرد،
كه اين ن شانه پذيرش عمل آنها ست .فرمود ﴾ ﴿ :و بیت اهلل .اين ن شانه
فرمود :خانهای كه ساختید مال
ی قبول ا ست .به ابراهیم و ا سماعیل
فرمود﴿ :
من ا ست؛ نظیر آنچه كه به پیغمبر ا سالم
﴾ ؛ تو نســاختي ،در حقیقت من ســاختم .اين كار ،كار شــما
نیست ،خانه ،خانه شما نیست ،خانه ی من است .آنگاه آثار ديني هم بر آن
مترتّب كرد ،كه قبله ی مســـلمین و مطاف زائران اســـت ،پس آن را قبول
﴾.2
كرد﴿ :

درخواست مقام تسلیم

﴾ ؛ پروردگارا! ما را منقاد خودت
عرض كردند﴿ :
قرار بده! اين را ابراهیم در ســـن پیری ،عرض ميكند ،در حالي كه در
همان اوائل عمرش ،آنطوری كه در ســوره ی انعام آمده ،از مســلمانهای
واقعي بود؛ يعني ب عد از اين كه آن م حاج ّه را ان جام داد و فرمود﴿ :
﴾ 4آنگاه در ســوره ی انعام آيه ی  79اين چنین گفت﴿ :
﴾ اين در آغاز
امر است ،پس ابراهیم كه در آغاز امر ميگويد﴿ :
 .1انفال.17 ،
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،6ص .553
 .3بقره.128 ،
.4انعام.76 ،

47

﴾ نه تنها مسلم شد ،بلكه جزء مؤمنان واقعي بود و ايمان
﴾ ،آنگاه در پايان عمر از خدای سبحان،
واقعي آورد﴿ :
اسالم مسئلت ميكند ،عرض ميكند :خدايا! ما را مسلمان كن!1
اين دعاها از اين داعیان ،زمینه ی رســـیدن به مقام تســـلیم را فراهم
﴾؛ پروردگارا ما را مســـلم قرار بده؛ نه
ميكند﴿ :
مسلمان قرار بده.
﴿

﴾؛ اين اســالم به معنای إنقیاد تامّ اســت و

گرنه هم م سلمان و مؤمن بودند ،هم به مقام امامت ر سیدند؛ مثالً از اين به
بعد كه به خدای سبحان عرض ميكنند :ما را م سلم قرار بده يعني به مقام
تسلیم برسان.
اين اسالم نتیجهاش آن است كه پدر ميگويد﴿ :
﴾ 3؛ اين معنای ا سالم
﴾ ، 2پ سر ميگويد﴿ :
و إنقیاد است .اينكه بعد از ساختن كعبه و رسیدن به امامت و ،...اسالم طلب
ميكنند؛ يعني آن مقام سلم محض خوا ستن﴿ :
﴾؛
عرض كرد :خدايا حاال كه اين كعبه را ما ســاختیم اول كســي كه بايد بهره
ببرد خود ما بايد عبادت بكنیم .ما بايد طائف ،عاكف ،راكع و ســاجد باشـیم،
5
نشان بده چه كنیم؟
 .1تفسیر تسنیم ،ج ،7ص .65
 .2صافات.102 ،
 .3صافات.102 ،
 . 4بقره.128 ،
 .5تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .66
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درخواست ارائه عینی مناسك

﴾ 1است ،سخن از « »
﴾ زمینه ﴿
اين ﴿
نیست ،سخن اين نیست كه خدايا به ما بفهمان چه كنیم .اينكه ميبینید در
جريان مناسك حج حضرت ابراهیم  ،جبرئیل ظاهر شد؛ آنجا سن
زد ،قرباني كرد ،سعي كرد ،قدم به قدم ،جبرئیل ظهور ميكرد و راه نشان
ميداد .او انجام ميداد؛ اين ارائه مناسك است .ارائه ،غیر از تعلیم است؛ يعني
خدايا اين مناسك را به ما بفهمان كه انجام دهیم ،نه به من نشان بده .يك
حاجي برای ما بفرست كه اين كار را انجام دهد تا ما هم انجام دهیم2.
الف) نازلترین مرتبه ی اسالم

يك نحو ا سالمي ا ست كه سادهترين اثر را دارد و آ سانترين حكم هم
است و آن اظهار شهادتین است [كه] باعث حفظ خون ،میراث ،تجويزِ نكاح
و ...است .اين همان معنای اسالم صوری و ظاهری است كه هر مسلماني
دارد و آثار فقهياش هم همین اســت .اين را خدای ســبحان درباره ی آن
اعراب فرمود به اينكه شــما نگويند ما مؤمنیم ،در ســوره ی حجرات آيه ی
 14اين اســت كه ﴿
﴾ :شــما نگويید ما مؤمنیم ،بگويید :مســلمانیم .همین
اظهار شهادتین كه آثار فقهي دارد ا سالم ا ست و هنوز ايمان در قلب شما
اعراب بدوی وارد ن شده ا ست ،بگويید :ما م سلمانیم نگويید ما مؤمنیم .اين
ضعیفترين درجه ی اسالم است3.
ب) برترین مرتبه ی اسالم

اين معنا را مســئلت نكردند ،برای اينكه
يقیناً ابراهیم و اســماعیل
خودشــان معلّم اين مقام بودهاند و ســالیان متمادی حضــرت با اين مقام و
. 1آل عمران.97 ،
 .2تفسیر تسنیم ج  ،7ص .71
 .3همان ،ص .67
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باالتر از آن زندگي كرد ،پس كدام اسالم است كه اينها در آخر عمر با همه
اين نیايشها آن را م سئلت ميكنند و ميگويند﴿ :
﴾ اين معلوم ميشــود يك اســالم خاص اســت،
﴾ اين كلمه ی ﴿ ﴾ هم
اينكه عرض كردند﴿ :
نشان ميدهد كه اسالم خاص است .گوشهای از آن اسالم را خدای سبحان
در سوره ی صافات م شخص كرد [و] آن عبارت از انقیاد محض ا ست؛ در
ســوره ی صــافات وقتي جريان ذبح اســماعیل را ذكر ميكند به اســماعیل
پی شنهاد ميدهد و ا سماعیل عرض ميكند﴿ :
﴾ ،1ميفرمايد﴿ :
﴾ 2يعني هر دو وقتي مسلم شدند ،منقاد شدند ،او حاضر شد كه
قرباني شــود ،اين حاضــر شــد كه قرباني كند ،پدر پســر را به جبین خواباند
همین كه خواســـت ذبح كند ،گفتیم :تو به وظیفه عمل كردی .اين يكي از
نشانههای اسالم است ،اين مي شود «انقیاد»؛ اين همان مقام تسلیم است،
اين همان انقیاد صرف است كه از خداوند سبحان مسئلت ميكنند3.

مراتب اسالم
 .1اسالم قبل از ایمان

يك درجه از اسالم قبل از ايمان است؛ اين همان است كه در سوره ی
﴾ ، 4منتها خدای ســـبحان
حجرات بحثش گذشـــت كه ﴿
﴾؛ نگويید ما مؤمنیم،
ميفرمايد﴿ :
بلكه بگوئید ما م سلمانیم؛ زيرا هنوز ايمان در قلب شما داخل ن شده ا ست.
اين اولین درجه ی اسالم است كه احكام فقهي بر آن بار است.
 . 1صافات.102 ،
 . 2صافات.103 ،
 .3تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .72
. 4حجرات.14 ،
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 .2اسالم بعد از ایمان

يك ا سالم ،بعد از ايمان ا ست .ان سان ،اوّل م سلمان ،بعد مؤمن و در
نهايت مسلم ميشود .اسالم بعد از ايمان ،همان «سلم و انقطاع» است ،اين
همان مطیع محض بودن است.
اسالم بعد از ايمان را ابراهیم و اسماعیل(سالم اهلل علیهما) از خدای سبحان
مسئلت كردند؛ يعني بعد از اينكه خدای سبحان به اسالم و ايمان بعد از
اسالم آنها صحّه گذاشت ،فرمود :اينها مسلمان و مؤمن حقیقي بودند ،آنگاه
ميفرمايد :اسالمِ بعد از ايمان را از ما مسئلت كردند .معلوم ميشود اين اسالم
همان انقطاع كامل است1.

حضرت ابراهیم

صاحب قلب سلیم

گوشهای از اسالم را در سوره ی صافات مشخص كرد ،فرمود﴿ :
﴾؛ وقتي هر دو سلم محض شدند﴿ ،
﴾ ، 2اين همان قلب سلیم است( ،قلب سلیم يعني قلب مسلم يعني
قلب منقاد) خصیصه قلب سلیم اين است كه در او جز ياد حق چیز ديگر
نیست.
در حقیقت ،اسالمي كه ابراهیم و اسماعیل

از خدا مسئلت ميكردند،

همان قلب سلیم است؛ قلب سلیم يعني قلبي كه به مقام تسلیم برسد و
چیزی جز خواست خدا در آن نباشد.
مقام تسلیم ،غیر از مقام توكل و رضاست؛ اين عاليترين مقام خواهد بود.
لذا اينها مقام اسالم را و اسالم محض را مسئلت كردند ،عرض كردند﴿ :
 .1همان ،ج  ،7ص .67 -66
 .2صافات.104-103 ،
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﴾ يعني «منقادين لك» يعني ما هم مثل ساير موجودات
باشیم ،چون همه ی موجودات مسلمانند .چیزی در جهان نیست كه مسلم و
﴾ .1انسان گاهي از فرمان
منقاد نباشد﴿ :
خدا تمرّد ميكند ،از اين رو خداوند متعال ميفرمايد :مثل حیوان است ،گاهي
ميفرمايد :از حیوان پستتر است ،گاهي ميفرمايد :مثل سن است ،و از
سن پستتر است؛ يعني از جماد هم پستتر است كه ﴿
﴾ ديگر چیزی برای انسان بدانديش باقي نميماند .پستتر از سن و
جماد چیست؟ اگر ميداشتیم خدا ميفرمود :از آن هم پستتر است.
انسان اگر بخواهد به جايي برسد كه منقاد صرف باشد ،همین روش
ابراهیمي را بايد طي كند تا به آنجا برسد كه بگويد﴿ :
﴾.3

قلب سلیم و انابه نشانه اسالم محض
﴿

﴾؛ يعني منقطعَینِ لك ،اين همان سلم محض

بودن و مالزم با مقام تسلیم ،قلب سلیم ،إنابه و مالزم با مقام انقطاع است.
آنگاه خدای سبحان ،اسالم او را ميپذيرد و ميفرمايد﴿ :
﴾ يعني قلبي كه اليشغله شيء عن اهلل سبحانه و تعالي ،اين معنا را
5
﴾.
مسئلت كردند﴿ :
.1آل عمران.83 ،
 .2بقره.74 ،
 .3تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .74
 .4صافات.84 ،
 .5همان ،ج  ،7ص .75
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پرسشها

 .1ن شانه پذيرش عمل در ساخت كعبه تو سط ابراهیم و ا سماعیل
چیست؟ توضیح دهید.
 .2مراتب اسالم را نام برده و توضیح دهید.
 .3با توجه به آيه ﴿
ابراهیم و اسماعیل

﴾ اســالمي كه حضــرت
مسئلت ميكنند چیست؟

شش
گفتار م:
تفس
ادامه یر آیات  127و  128از سوره مبارکه بقره
﴿

﴾1

ترجمه ﴿ :و چون ابراهيم و اسپپماعيل پايه هاى خانه را باال مى بردند
گفتند :پروردگارا (اين خدمت اندك را) از ما بپذير كه تو شنواى دعا و
داناى (به نيات) هسپپپتى پروردگارا ،و نيز ما را دو مسپپپلمان براى خود
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﴾.

درخواست مقام تسلیم برای فرزندان توسط خلیل الرحمن
همین معنا [مقام تسلیم] را كه [حضرت ابراهیم ] برای خودشان
مسئلت كردند ،برای ذريّهشان هم مسئلت كردند﴿ :
 .1بقره127 ،ـ128
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﴾ ؛ همه ذراری به اين مقام نميرسیدند .چون همه ذراری به اين مقام
﴾ ،نظیر آنچه
نميرسیدند ،نگفت كه ذراری ما را ،امّا عرض كرد﴿ :
﴾ در جريان مسئله امامت كه برای بعضيها
كه عرض كرد﴿ :
مسئلت شد ،يا درباره ی برخي اجابت شد .اينجا هم همینطور است .عرض
2
كرد :خدايا! بعضي از ذراری ما را به مقام اسالم و انقطاع كامل برسان!

شاهد لفظی بر مراد از «اسالم» در آیه

﴾ اين ﴿ ﴾ نشان ميدهد كه منظور از
﴿
اسالم ،همان انقطاع كامل است﴿ :
﴾ شواهد ديگری هم هست كه در خالل بحث روشن
3
ميشود كه منظور از اين اسالم ،اسالم بعد از ايمان است.
ارائه مناسك غیر از تعلیم است .يعني خدايا اين مناسك را به ما بفهمان
كه ما انجام بدهیم .در ذيل اين آيات ،رواياتي است كه فرشتگان نحوه ی
مناسك را عمل ميكردند و ابراهیم از نزديك مشاهده ميكرد« .مَنسَك»
﴾؛
همان عبادت است كه در سوره ی حج فرمود﴿:
يعني برای هر قومي يك عبادت خاصي قرار ميدهیم .گرچه روح عبادت كه
همان اسالم است در همه يكي است؛ اما خصوصیتهای عبادت فرق
ميكند ،فرمود﴿ :
﴾ 5و اين مناسك و عبادتهايي را كه اين دو بزرگوار از خدای
 .1بقره.128 ،
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص.65
 .3همان ،ص .68
 .4حج.34،
 .5حج.34 ،

55

سبحان مسئلت ميكردند ،از باب ارائه بود ،نه از باب تعلیم .از اين رو عرض
﴾؛
نكردند «خدايا احكام را يادمان بده» ،بلكه عرض كردند﴿ :
نشان بده كه ما چگونه عبادت كنیم! ابراهیم جريان مشعر و عرفات و
مني و سعي بین صفا و مروه ،همه و همه را با مشاهده و راهنمايي
﴾؛ يعني آن عبادتها را به ما
جبرئیل  ،انجام ميداد .پس ﴿
نشان بده كه ما ببینیم و انجام بدهیم .اين است كه خدای سبحان همه ی
كارها و عبادتهای اين مناسك و مواقف را به آنها ارائه داد .اينها هم ديدند
﴾ .1در
و امتثال كردند﴿:
﴾ و خدای سبحان هم
جريان مناسك حج هم عرض كرد﴿ :
2
مناسك را به آنها نشان داد.

ابراهیم

و فیض مشاهده ملكوت

اصوالً بسیاری از كارهای ابراهیم
خدای سبحان دربارهاش ميفرمايد﴿ :
﴾ ،3در اوايل امر ،خدای سبحان او را با ارائه ملكوت
﴾ تعبیر
پروراند و نفرمود ما مسائل فكری را به او ياد داديم .اين ﴿
به فعل مضارع كردن ،نشانه ی استمرار است؛ يعني ما دائماً لحظه به لحظه،
باطن عالم را نشان ابراهیم ميدهیم .آن گاه خدای سبحان ميفرمايد﴿ :
﴾4؛ ما به او حجّت داديم .اين يك طرز تفكر ذهني
نیست ،بلكه با مشاهده ی ملكوت است كه خدای سبحان ابراهیم را به
 .1انبیاء.73 ،
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .71
 .3انعام.75 ،
 .4انعام.83 ،

با شهود حل ميشد؛ چه اينكه

56

اين جايگاه رساند .قبل از اينكه اين جريان را نقل كند ميفرمايد﴿ :
﴾ ،لذا بسیاری از كارهای
﴾ سپس ،فرمود﴿ :
1
ابراهیم با مشاهده ی ملكوت عالم يعني باطن عالم تنظیم ميشود.

سرّ درخواست ارائه عینی مناسك

﴾؛ عبادت
در مسئلهی رؤيت مناسك هم عرض ميكند﴿ :
ها و روش عبادی ما را به ما نشان بده! وقتي انسان روش عبادی را ميبیند
تخلّف نميكند .اگر فرشتهای معلم يا الگوی او بود ،حتماً ابراهیم خلیل
با همان روش ،مناسك را امتثال ميكند و انجام ميدهد .و اين را هم برای
خود ،هم برای ذرّيهاش درخواست كرد﴿ 2:
﴾.

درخواست توبه
ـ توبه ی عبد و توبه ی خدای سبحان

﴾؛ اين توبه يعني
آنگاه عرض كردند﴿ :
رجوع موال بر عبد ،نه رجوع عبد به سوی موال .در بحثهای توبه هم گفته
شده كه توبه دو گونه است :يكي توبهی عبد است به سوی موال ،يكي هم
توبهی موالست بر عبد؛ چون توبه يعني رجوع ،انسان توبه ميكند به سوی
موال و خدای سبحان ،تّواب است؛ يعني لطفش بر عبد منعطف ميشود و
رجوع عبد را ميپذيرد .اين توبه عبد كه رجوع من العبد الي المولي است با
﴾4
توبه ی خدايي كه توّاب است بايد مقرون باشد .خدا ﴿
 .1تفسیر تسنیم ،ص .69
 .2همان ،ص .71
 .3بقره.128 ،
 .4توبه.104 ،
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است؛ يعني اگر هم اشكال و اشتباهي هم در رجوع عبد باشد ،خدای سبحان
قبول ميكند ،همین كه عبد برگردد ،خدا قبول ميكند نه به مقدار رجوع
عبد ،بلكه بیش از مقدار رجوعش قبول ميكند1.
ـ عفو و تسامح خدای سبحان در پذیرش توبه ی عبد

بیان ذلك اين است كه نفرمود :يقبل التوبه ،فرمود﴿ :
﴾ ،نه «من عباده» ،اين «عن» نشانه ی تجاوز و به معني عفو است.
اين توبه با عفو آمیخته است؛ يعني همین كه انسان رجوع كرد ،خدا ميپذيرد،
ديگر نميگويد چرا درست رجوع نكردی؟ چرا با شائبه آمدی؟ با عفو قبول
ميكند .اينچنین نیست كه خدا به مقدار رجوع قبول كند .اگر اين بود﴿ :
﴾ نبود ،اين چنین نیست كه اگر انسان يك قدم
به سوی خدای سبحان برود ،لطف خدا هم يك قدم نزديك بیايد ،نفرمود
» ،بلكه فرمود﴿ :
»يا «
«
﴾كه اين معنای عفو را در قبول ،إشراب كرده؛ يعني ما با عفو و صفح
توبه ميپذيريم ،نه اينكه هر اندازه كه او توبه كرده ما همان اندازه را قبول
ميكنیم .پس انسان يك رجوعي دارد كه من العبد الي المولي است ،و يك
3
رجوعي هم خدای سبحان دارد كه من المولي علي العبد يا عن العبد است.
ـ توبه ی عبد در ميان دو توبه ی خداوند

امّا هر توبهای كه انسان به طرف خدای سبحان دارد ،به توبه ی قبلي
خدا مسبوق است ،تا خدا بر انسان توبه نكند ،انسان توفیق توبه پیدا نميكند،
چون بازگشت انسان به سوی خدا نعمت است ،اين نعمت را در سوره نحل
 .1تفسیر تسنیم ،ص .70
 .2انعام.160 ،
 .3تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .74
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﴾ .1هرگز ممكن نیست كسي بگويد :من
فرمود﴿ :
توبه كردم ،خدا قبول كرد .اين رجوع و اين بازگشت نعمت است ،چون نعمت
«من اهلل» است .پس اول خدای سبحان بايد توبه كند بر بنده و از بنده ،يعني
بايد لطف خدا شامل حال بنده شود تا بیدار شود .اگر لطف خدا بنده ی
خوابیدهای را بیدار كرد ،آنگاه به سوی خدا حركت ميكند ،دوباره خدای
سبحان قبول ميكند2.

وجود زمینه الزمه ی بهرهمندی از توفیق ابتدایی

توبه اولي كه توبه ابتدايي است و رجوع خداست ،لطف خدا بر بنده است،
آن را خدای سبحان نصیب هر كس نميكند ،چندين بار مهلت ميدهد،
چندين بار لطف خدا شامل ميشود .اگر كسي در همه ی اين اطوار لطف و
عنايت حق را پشت سر گذاشت ،از آن به بعد خدا انسان را به حال خود رها
ميكند .وقتي انسان را به حال خود رها كرد ،او مكلّف به توبه است؛ ولي
موفق به توبه نخواهد بود؛ زيرا چندين بار لطف الهي به سمت او متوجه شده
﴾ اين لطف را پشت سر گذاشته ،بعد خدا
او از باب ﴿
فیض خود را نسبت به او قطع ميكند .وقتي فیض خدا به او نرسد او از كجا
برميگردد؟ در عین حال كه مأمور به توبه است ،ولي موفق به توبه نخواهد
شد .اين توبه ،توبه ی ابتدايي است4.

توفیق انسان مسبوق به نعمت الهی

پس در هر فرصتي كه انسان از توفیق بهره ميگیرد مسبوق به نعمت
الهي است ،ديگر هیچ ممكن نیست كسي خود را طلبكار بداند حتي تائبین،
 .1نحل.53 ،
 .2تفسیر تسنیم ،ص .76-75
. 3آل عمران187 ،
 .4تفسیر تسنیم،ج  ،7ص . 89
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 1 .؛ خدايا
امام سجاد در صحیفه سجاديه ميفرمايد:
هر چه تو ميدهي ابتدايي است ،اين چنین نیست كه ما كاری كرده باشیم
و طلبكار باشیم« .كل نعمك ابتداء»؛ همه كارهای تو ابتدايي است .اينكه
احیاناً گفته ميشود :حتماً يك كار خیری ما كرديم كه فالن بال از ما ردّ شد؛
اين اشتباه است ،آن كار خیر هم مسبوق به عنايت الهي است .خدای سبحان
نسبت به همه دائم الفیض است .اگر كسي چندين بار لطف خدا را پشتسر
گذاشت و بياعتنائي كرد ،خدا اين فیض را از او قطع ميكند ،فرمود﴿ :
﴾؛ ما درهای آسمان را به روی آنها باز نميكنیم .اگر در
آسمان به روی او باز نباشد دعا و توبه چگونه مستجاب ميشود؟

توبه ابتدایی یا رجوع لطف عنایت الهی

خدای سبحان همیشه نسبت به اولیای خود ،توبه ی ابتدايي دارد .اين
توبه ی ابتدايي نیازی به گناه ندارد؛ رجوع لطف خدا برای اين نیست كه يك
خوابیدهای را بیدار كند ،بلكه بیدار را بیدارتر ميكند .اين توبه برای انبیا هم
هست؛ يعني خدايا آن لطفت را به ما برسان كه ما بیدارتر بشويم و اين راه
را بهتر طي كنیم .در حاالت خطر ،خدای سبحان ميفرمايد :ما بر پیغمبر
توبه كرديم ،يعني لطف ما به پیغمبر برگشت .در جريان بعضي از جن ها
اين چنین ميفرمايد﴿ :
﴾ ؛ خدا بر پیغمبر
توبه كرد ،يعني لطفش بر پیغمبر سايه افكند كه او مطمئن بود مطمئنتر شد.
همین كه فیض را انسان از خدای سبحان دريافت ميكند ،اين رجوع مولي
علي العبد است كه اشراف و عنايت دارد.
 .1صحیفه سجادیه ،نشر الهادى ،قم1376 ،ش ،اول ،ص  ،64دعای دوازدهم.
 .2اعراف.40 ،
 .3توبه.117 ،
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قهراً توبه دو قسم است :يك توبه ی ابتدايي ،يك توبه ثانوی است .توبه
ی ابتدايي مسبوق به گناه بودن الزم ندارد ،ابراهیم و اسماعیل عرض
﴾ توبه ی ابتدايي را مسئلت كردند؛ يعني خدايا لطفت را
كردند﴿ :
﴾ ؛ تو كه دائماً فیضت
بر ما منعطف كن﴿:
گسترده است ،اين فیض را بر ما همچنان بگستران يا اضافه كن﴿:
﴾؛ همچنان فیضت بر ما ببارد ،نه اينكه اگر ما كعبهای
را ساختیم يا حاضر شديم قرباني كنیم ،به پاس احترام تو حاضر شديم انجام
دهیم نه چیزی طلبكار باشیم .اينچنین نیست ،همه از ناحیه ی توست و تو
2
خودت اين كارها را انجام دادی.
اسمای حسنای ذیل آیات ،دلیل بر محتوای آیه
اين اسماء حسنايي كه در آخر آيه ذكر ميشود به منزله ی دلیل آن
محتواست .در هر آيه مطلبي است كه با اسمي از اسمای حسنای خدای
سبحان ختم ميشود .چون خدا توّاب رحیم است ،اين دو بزرگوار از خدای
سبحان توبه مسئلت كردند و آن معنای بلند را هم برای ذريّه خود خواستند3.
امكان نیل امت اسالمی و فرزندان ابراهیم به مقام تسلیم
عدهای هم مي توانند به
در بین امّت اسالمي و فرزندان ابراهیم
كمال االنقطاع برسند ،اين دعای مناجات شعبانیه را كه به ما گفتهاند :همیشه
بخوانید .معلوم ميشود اين كمال االنقطاع 4مخصوص ائمه نیست انسان
ميتواند به آن برسد .آنها درجات باالتری دارند.
 .1بقره.128 ،
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .89 -88
 .3همان ،ص .73
 .4فرازی از مناجات شعبانیه«الهی هب لی کمال االنقطاع الیک»...مفاتیح الجنان ،اعمال ماه
شعبان.
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مراحل سه گانه نعمتهای بهشتی

خیلي از مقامات ا ست كه ان سان به ذهنش نميآيد تا م سئلت كند .لذا
خدای سبحان درباره ی كساني كه اهل شبزندهداری هستند ميفرمايد :در
بهشت چیزهايي هست كه ا صالً شما نميدانید تا بخواهید﴿ :
﴾ .1انســان اگر چیزی را بداند مســئلت ميكند ،اگر
نداند طلب نميكند.

امت اسالمی فرزندان معنوی ابراهیم خلیل

ان سان ممكن ا ست كه ذريه ی ابراهیم به شمار برود و بكو شد كه خود
را ذريّه ح ضرت بداند و بكو شد كه م شمول دعای ح ضرت ابراهیم شود
جزء ذرّيه ی ابراهیم و آن انقطاع ن صیبش ب شود؛ چون خدای سبحان همه
ما را كه فرز ندان ابراهیم خل یل به حســــاب آورد ،فرمود﴿ :
﴾2؛ او پدر شــد ،حاال ما بشــويم فرزند و بشــويم ذريّه؛ پس اين كار
مي شود .خدای سبحان كه فرمود :او پدر شما ست ،پ سر شدن را ما بايد
تح صیل كنیم .اينكه فرزند ج سمي نی ست كه قابل تح صیل نبا شد ،فرمود:
﴾ .در آيه ی  78ســـوره حج اين چنین ميفرمايد﴿ :
﴿
دين پدرتان را
﴾ كه اين من صوب به آن اغراء ا ست« .
بگیريد .اين هم رابطه شــما نزديك اســت ،خیلي دشــوار نیســت .شــما اگر
مسلمان شديد در بیت او داخل شديد ،جزء فرزندان او هستید.

 . 1سجده.17 ،
 .2حج.78 ،
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نوح عرض كرد :خدايا! هر كه در بیت من داخل شــد او را بیامرز !1يعني
هر كه به نبوت من ارتباط پیدا كرد او را بیامرز! خدای ســـبحان هم به ما
هشدار ميدهد كه راه نزديك است .شما پسر او هستید و او پدر شماست،
ايمان ،شما را به هم مرتبط كرده است.
ممكن ا ست كسي مشمول باشد خدای سبحان به او بگويد﴿ :
﴾ با اينكه فرزند صوری ا ست ،امّا ارتباط برقرار نی ست ،اگر ك سي
ارتباط برقرار كرد ،ميشـــود فرزند ابراهیم  ،و او هم دعايش مســـتجاب
ا ست .عرض كرد :خدايا! به آنهايي كه فرزند من ه ستند ا سالم بده! ﴿
﴾ كه اين اســالم بعد از ايمان اســت .اگر كســي ذريه
ابراهیم و فرزند ابراهیم شد ،م شمول اين دعا ست .ابراهیم برای فرزندانش
3
در بهترين موقع ،بهترين دعاها را كرده است.
پرسشها

 .1با توجه به آيه ﴿

﴾ چرا حضـرت ابراهیم

درخواسـت

ارائه عیني مناسك را دارد؟
 .2عبارت "توبه عبد در میان دو توبه خداوند" را توضیح دهید.
 .3فرزندان معنوی حضرت ابراهیم

« .1
(نوح).28 ،
 .2هود.46 ،
 .3تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .70-69

چه كساني هستند؟

هف
گفتار تم:

تفس

یر آهی 129از سوره مبارکه بقره

﴿
﴾1

ترجمه ﴿ :پروردگارا و در ميانه آنان رسپپولى از خودشپپان برانگيز تا
آيات تو را بر آنان تالوت كند و كتاب و حكمتشان بياموزد و تزكيهشان
كند كه تو آرى تنها تو عزيز حكيمى﴾.

رسالت رسول اكرم

دعای مستجاب ابراهیم

اصل نبوت خاصه رسول خدا
عرض كرد﴿ :

هم جزء دعای ابراهیم

است كه

﴾ ،2اين هم از دعاهای ابراهیم
است ،خدايا! برای فرزندانم از خودشان پیغمبر بفرست كه آيات تو را برای
اينها تالوت كند ،اينها را چیز ياد بدهد ،اينها را با حكمت آشنا كند ،اينها را
3؛ خدا
فرمود:
تزكیه كند و بپروراند و رسول خدا
 .1بقره.129 ،
 .2بقره.129 ،
 . 3بحار األنوار ،مجلســـى ،محمد باقر ،دار احیاء الترال العربی  ،بیروت  1403 ،ق  ،دوم ،
ج ،12ص 88؛ منالیحضرهالفقیه ،ج  ،4ص  36؛ األمالی ،ص.378
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مرا به دعای پدرم به شما داد ،مرا خدا به دعای ابراهیم خلق كرد؛ يعني در
اثر دعای حضرت ابراهیم من به دنیا آمدم ،به نبوت رسیدم و رسول اهلل شدم:
﴾
» ،ابراهیم عرض كرد :خدايا! ﴿
«
﴾ ،خدای سبحان هم فرمود:
كه ﴿
﴿
﴾ ،1اين در حقیقت استجابت دعای ابراهیم
است .او كعبه را ساخت و بهترين چیز را از خدای سبحان مسئلت كرد
و آن ،وجود مبارک پیغمبر است .اين هم به دعای ابراهیم است كه دعا
كرد :خدايا! پیغمبری بفرست كه برای مردم آيات تو را تالوت كند ،مردم را
با حكمتت آشنا كند و آنها را تزكیه كند.

سرّ تكرار﴿ربّنا﴾ در آیه
﴿

﴾ 2تكرار ﴿ربّنا﴾ برای جلب توجه است؛ يك وقت انسان يك دعايي
را از صدر تا ذيل با يك «ربّنا» انجام ميدهد؛ پروردگار! اين كارها را بكن!
گاهي مثل ترجیعبند در كنار هر جملهای ميگويد :ربّنا ،ربّنا .اين «ربنا»های
مكرّر برای جلب عاطفه و توجّه است .مالحظه فرمودهايد ،چند بار سخن از
﴾﴿ ،3
ربّناست ﴿
﴾ 5آنها كه از
﴾  ،يا قبالً داشت﴿ :
.1آل عمران.164 ،
 . 2بقره.129 ،
 .3بقره.127 ،
 . 4بقره 129 ،و .128
 . 5بقره.126 ،
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دور اهل دعا هستند حتماً اين «يا» را ذكر ميكنند .ميگويند :يا اهلل ،يا ربَّنا
و امثال ذلك .آنجا كه دور است اوائل است ،خود را دور ميبیند با ندا و منادا
و حرف ندا سخن ميگويد .وقتي احساس قرب كرد و خود را نزديك ديد،
فهمید كه خدای سبحان قريب است ،با حالت قرب ،ندا معنا ندارد ،اگر در
حضور شخصي باشیم نميگويیم آی فالني .ميگويیم :فالني  ،اين آی فالني
گفتن نشانه ی بُعد است ،ندا اصوالً دور است و اگر انسان نزديك شد كم كم
اين «يا» در دعاها ميافتد .نميگويیم يا اهلل ،نميگويیم يا ربّاه ،يا ربّنا
1
ميگويیم :ربّ ،ربّنا وامثال ذلك.

پیامبری از جنس مردم

اين ﴿ ﴾ نشانه آن است كه پیغمبر از جنس مردم است .خدای سبحان
درباره رسول خدا با ساير انبیا به يك شكل سخن نميگويد .درباره ی ساير
﴾ 3و
﴾ 2يا ﴿
انبیا ميفرمايد﴿ :
امثال ذلك .ما برادرشان را برای آنها فرستاديم؛ ولي درباره رسول خدا
دارد كه ﴿منهم﴾ يا ﴿من انفسهم﴾ كه برخي «من أَنفَسِهِم» قرائت كردهاند؛
﴾؛ يعني از جان خود
يعني از نفیسترين انسانها ،ولي همان ﴿
اينها ،از خود اينهاست ،بیگانه نیست .اينجا هم عرض كرد﴿ :
﴾ ،كه اينها جزء سنن عامّه است ،هر
﴾ كه ﴿
پیغمبری اينطور است﴿ :
﴾؛ خدايا! با عزت و حكمتت با ذريّه من رفتار كن! چه
 .1همان ،ص .87
 . 2اعراف.65 ،
 . 3اعراف.73 ،
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اينكه با تّواب و رحیم بودنت با من و ذريّه من رفتار كن! اآلن چند اسم از
أسمای حسنای الهي را ابراهیم مطرح ميكند و ظهور آن أسمای حسني
را درباره خود و ذراریاش مسئلت ميكند :يكي تواب رحیم و ديگری عزيزِ
حكیم است .معلوم ميشود اصل رسالت و نبوت به عزت و حكمت متّكي
است ،خدا حكیم است و حكمت و علم و معرفت ميفرستد و چون عزيز و
نفوذ ناپذير است ،پیروز است و قهراً آن نبوت و رسالتش هم پیروز خواهد
بود .آنگاه ميفرمايد :اين عقل است و اگر كسي از اين روش فاصله گرفت
﴾2
سفیه است﴿ :1
پرسشها

 .1با تو جه به آ يه ﴿
﴾ ارت باط د عای
حضرت ابراهیم

و بعثت پیامبر اسالم

را توضیح دهید.

 .2دلیل و سر تكرار ربنا در آيات پشت سر هم چیست؟
 .3قرائت های مختلف از
تبیین نمايید؟

 .1تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .125
 .2بقره .130 ،

كه در مورد پیامبر است را

هش
گفتار تم:
تفس
ادامه یر آهی 129از سوره مبارکه بقره
﴿
﴾

1

ترجمه ﴿ :پروردگارا و در ميانه آنان رسپپولى از خودشپپان برانگيز تا
آيات تو را بر آنان تالوت كند و كتاب و حكمتشان بياموزد و تزكيهشان
كند كه تو آرى تنها تو عزيز حكيمى﴾.

ایمان ،زمینه ی بهرهمندی از نعمت رسالت
ابراهیم

در دعای خويش فرمود﴿ :

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

 .1بقره.129 ،
 .2بقره.129 ،
 .3آل عمران.164 ،
 .4فرقان.1 ،
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﴾ 1است و برای هدايت همه ی انسانهاست ،اما آنكه از رسالت
﴿
پیغمبر بهره ميبرد ،همان است كه در دعای ابراهیم 7آمده و همان است
كه خدای سبحان فرمود :ما بر آنها منت نهاديم﴿ :
﴾ 2با اينكه فرمود :تو نذيراً للعالمین هستي كه ﴿
﴾3؛ خدای سبحان ،رسولش را برای همه ی انسانها
ارسال فرمود ،اما فرمود :اين بارِ سنگین را مؤمنین ميكِشند4.
ـ اطالق منّت بر نعمتهای معنوی

منّت آن نعمت ثقیله است؛ ﴿منّ﴾ نه يعني زباني اينها را ممنون كرد،
﴾ 5آن نعمتِ سنگینِ توانفرساست .اينها را خدا نعمت
منظور از ﴿
سنگین ميداند ،نعم مادی را سنگین نميداند ،آسمانها ،زمین ،درياها همه
ی اينها را خلق كرد ،اما منّت ننهاد.

تقدیم و تأخیر تزكیه و تعلیم بر یكدیگر

در بعضي از قسمتهای قرآن كريم ،ضمن اينكه تالوت آيات و تعلیم كتاب
و حكمت را ذكر ميكند ،تزكیه را بعد از تعلیم ميآورد و در برخي آيات،
تزكیه را قبل از تعلیم ذكر ميكند .گاهي سخن از ﴿
﴾ 6است و گاهي سخن از ﴿
﴾ 7است.
 .1مدثر .31 ،
 .2آل عمران.164 ،
 .3سباء.28 ،
 .4تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .81-80
. 5آل عمران.164 ،
 . 6آل عمران.164 ،
 .7بقره.129 ،
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ـ راز تقدیم تزکيه بر تعليم

تعلیم مقدمهی تزكیه است ،از اين رو قبل از تزكیه ذكر ميشود؛ زيرا
تزكیه هدف و مقدَّم بر تعلیم است .گاهي قبل از تعلیم ذكر ميشود .گاهي
﴾ 1است؛ برای اينكه تزكیه
سخن از ﴿
مقدّم بر تعلیم است ،چون هدف مقدَّم بر كار است .تعلیم برای آن است كه
﴾ 2بشود .قرآن كريم فقط اين گروه را مستثنا
﴿
ميداند؛ آنكه عالم نیست يا اهل خشیت نیست آنها را در رديف ديگر
موجودات ميشمارد ،برای غیرعالم و برای غیروارسته حسابي جدا باز
3
نميكند.

تزكیه مسبوق به تعلیم

منظور آن است كه تزكیه مقدّم بر تعلیم است و تعلیم مقدّمه ی تزكیه
است ،انسان تا نداند ،نميتواند به وارستگي برسد .تا انسان حالل و حرام خدا
را نشناسد ،واجب و مستحب و مكروه را نداند ،تا روح و قوای آن را نشناسد،
شهوت و غضب روح را نشناسد ،چگونه ميتواند خودش را تهذيب كند؟ هم
بايد بد و خوب را بداند هم بايد بداند روح به كدام سمت متوجّه ميشود ،تا
بتواند خودش را تزكیه كند.
انسان تا اينها را نشناسد نميتواند خود را تزكیه كند ،ممكن است عمری
تحت واليت شیطان باشد و خیال كند اهل تقواست .از اين رو تعلیم حكمت
و كتاب ،مقدمهی تزكیه است .تا انسان شدائد را نشناسد ،راههای ظريف را
 .1آل عمران.164 ،
 .2فاطر.28 ،
 .3تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .81
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نداند ،تقوا و فجور را نداند ،هرگز نميتواند اهل تزكیه باشد .ممكن است
كسي بد و خوب را بداند ،ولي بد و خوبِ خود را نداند و خدای سبحان
ميفرمايد :نفسي مستویالخلقه است كه بد و خوب خود را بشناسد ،فرمود:
﴾ 1،معلوم ميشود همه چیز برای نفس يكسان
﴿
نیست .اين است كه تعلیم كتاب و حكمت ،كه در حقیقت جهاد كبیر است:
﴾ 2مقدمه ی تزكیه است و تزكیه مقدَّم بر تعلیم
﴿
است .گاهي به حرمت آن هدف ،تزكیه مقدّم ذكر ميشود؛ گاهي بر اساس
سیر طبیعي كه تعلیم حكمت و كتاب مقدمه ی وارستگي نفس است قبل از
﴾، 3
او ذكر ميشود ،گاهي ميفرمايد﴿ :
﴾4.
گاهي ميفرمايد﴿ :
تزكیه به منزلهی تخلیه و زمینهی تحلیهی نفس به علم
هر مرتبه از تزكیه ميتواند زمینهساز تعلیم بعدی باشد ،چه اينكه هر
مرتبه از تعلیمي ميتواند مقدّمهای برای تزكیه باشد .همیشه تعلیم زمینه
برای تزكیه نیست ،بلكه خیلي از موارد تزكیه ،زمینه برای تعلیم است؛ همه
ی درسها كه در كتاب و در مجالس درس و بحث نیست ،خیلي از درس
﴾5
هاست كه با تقوا حلّ ميشود .اگر فرمود﴿ :
يعني تزكیه زمینه ی تعلیم را فراهم ميكند ،منتها آن يك علمي است مافوق
علومي كه در مدرسهها وجود دارد.
 .1شمس.8 ،
 .2فرقان .52 ،
 . 3آل عمران.164 ،
 . 4بقره.129 ،
 . 5انفال.29 ،
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ـ پيوند تلفيقی تعليم و تزکيه

پس يك سلسله از تعلیم ،زمینه برای تزكیه است؛ اما يك سلسله از تزكیه
مبدأ پیدايش تعلیم است ،منتها خیلي فرق ميكند؛ زيرا علم مقدمه برای
تزكیه است ،گاهي اين ذیالمقدمه از مقدمه جدا ميشود؛ چون سبب تامّ
نیست .علم مبدأ قابلي برای تزكیه است ،يعني نفس را برای وارستگي آماده
ميكند؛ ولي تزكیه مبدأ فاعلي علم است ،يعني انسان قلبش را با علم روشن
﴾ 1يعني اين تقوا مقدمه نميشود،
ميكند﴿ :
بلكه در رديف علل فاعلي قرار ميگیرد.
خیلي از علوم است كه [برای] انسان باتقوا حل ميشود .اينكه ميبینید
بعضي از بزرگان وقتي مسئله برایشان مشكل ميشد به [مسجد] جامع شهر
ميرفتند ،وضو ميگرفتند ،دو ركعت نماز ميخواندند و مسئله علمي برایشان
حلّ ميشد از اين راه است.
بنابراين اگر تعلیم كتاب و حكمت مقدمه برای تزكیه است و بر اساس
همین مقدمهبودن ،گاهي قبل از تزكیه ذكر ميشود؛ تزكیه مبدأ فاعلي تعلیم
2
است و مبدأ فاعلي مقدم است و از اين جهت گاهي هم قبل ذكر ميشود.

راز تقدیم و تأخیر تعلیم و تزكیه بر یكدیگر

خدا برنامههای ابراهیم را بازگو ميكند ،با اين تفاوت ،وقتي قرآن دعای
ابراهیم را نقل ميكند تعلیم مقدم بر تزكیه است وقتي اجابت خدا را نقل
ميكند تزكیه مقدم بر تعلیم است؛ هر جا سخن از اجابت است تزكیه مقدم
بر تعلیم است ،هر جا سخن از دعای ابراهیم است تعلیم مقدم است .خدا
ميفرمايد :ما اين كار را كرديم ،اول تزكیه را يادآور ميشود بعد تعلیم را.
 .1انفال.29 ،
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .103
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نظیر آيه ی  151سوره ی بقره كه فرمود﴿ :
آلعمران هم فرمود﴿ :

﴾ در آيه ی  164سورهی

﴾.
چه اينكه در سوره ی مباركه ی جمعه هم باز سخن از تقديم تزكیه بر
تعلیم است ،فرمود﴿ :
﴾.1
هر تزكیهای مسبوق به تعلیم است؛ اول انسان بايد خودِ نفس را بشناسد؛
تجرد روح را بشناسد؛ قوای روح را بشناسد؛ فجور و تقوای خارج نه؛ فجور و
﴾ 2راه نجات از فجور و
تقوای خود را بشناسد كه ﴿
رسیدن به تقوا را بداند بعد شروع به كار بكند.
امّا خیلي از چیزها به وسیله تزكیه نصیب انسان ميشود ،كه ديگر علمي
نیست كه در كتاب و با گفتن و با شنیدنها نصیب انسان شود ،اگر فرمود:
﴾ 3يعني اگر شما وارسته باشید يك سلسله
﴿
علومي كه فارق بین حق و باطل است به شما مرحمت ميكنیم ،به اين
جهت ،آن علم محصول تزكیه است ،اين تزكیه حاصلِ شجره ی علم است؛
آن علم خیلي بهتر از اين است ،چون اساس علم است .اگر انسان يك قدری
جلوتر رفت معلوم ميشود تزكیه مقدمه است؛ آدم خوب شدن تازه مقدمه
است .ما برای چه آدم خوب بشويم؟ برای اينكه ببینیم .آن علم غیر از اين
علمي است كه در كتابهاست.
 .1جمعه .2 ،
 .2شمس.8 ،
 .3انفال .29 ،
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شايد در آيه ی  151سوره ی بقره كه تزكیه را قبل از تعلیم كتاب و
﴾ ناظر به اين
حكمت ذكر كرد بعد فرمود﴿ :
نكته باشد .فرمود﴿ :
﴾ يعني چیزهايي خدا
يادتان ميدهد كه مقدور شما نبود ياد بگیريد ،هر چند زحمت بكشید.
ميفرمايد :اينهايي چیزهايي است كه شما ياد ميگیريد ،انبیا آمدند كه
چیزهايي ياد شما بدهند كه شما از توحش بیرون بیايید﴿ :
﴾1؛ چیزهايي يادتان بدهند كه شما نميتوانید ياد بگیريد .آن علم
محصول تزكیه است؛ تزكیه حاصل شجره ی طوبای علم است و آن شهود
و معرفت محصول میوه ی تزكیه است ،لذا گاهي تزكیه مقدم است ،گاهي
تعلیم مقدم است؛ يك رتبه از تعلیم مقدم بر يك رتبه از تزكیه است ،يك
رتبهای از تزكیه مقدم بر يك رتبهای از تعلیم است و مانند آن2.
پرسش

 .1وجه تقديم و تأخیر تعلیم و تزكیه بر يكديگر را در قرآن بیان نمايید.
 .2قرآن در چه مواردی تعلیم را بر تزكیه مقدم داشته است؟
 .3راز تقديم تزكیه بر تعلیم در برخي از آيات چیست؟
 .4چه چیزی زمینه بهرهمندی از نعمت رسالت را فراهم مي آورد؟

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

گفتار نهم:

تفس
ادامه یر آهی 129از سوره مبارکه بقره

﴿
﴾

1

ترجمه ﴿ :پروردگارا و در ميانه آنان رسپپولى از خودشپپان برانگيز تا
آيات تو را بر آنان تالوت كند و كتاب و حكمتشان بياموزد و تزكيهشان
كند كه تو آرى تنها تو عزيز حكيمى﴾.

ساختار جامع نظام اسالمی

خدای سبحان بعد از اينكه به ابراهیم دستور بنای كعبه داد و كعبه را
اولین مركز عمومي برای عبادت انسانها معرفي كرد ،آن گاه كارهايي كه
ابراهیم خلیل با ساختن اين كعبه انجام داد بیان كرد .اگر كسي بخواهد
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
پذيرا و مؤمن را برای آن امت ،از خداوند متعال درخواست كند ،تا خودش
 .1بقره.129 ،

76

امام و پدر همه ی مسلمین شود .اگر خدای سبحان از ابراهیم به عنوان
پدر مسلمین ياد كرده است ،برای اين است كه كارهای آن حضرت بر اساس
برنامهريزیِ همهجانبه و جامع بوده است؛ هم مركز عبادی ساخته ،هم انقیاد
را برای امت طلب كرده ،هم راهنمای الهي برای امت طلب كرده و هم
1
برنامههای آن پیغمبر را از خدای سبحان مسئلت كرده است.
ـ درخواست امت اسالمی و رهبرِ الهی در دعای حضرت ابراهيم

وقتي حضرت ابراهیم
ميكرد .عرض كرد﴿ :

به اتفاق حضرت اسماعیل

كعبه را بنا
﴾ 2داشتن مركز

عبادی كافي نیست ،خود بنیانگذاران كعبه هم مسلم و منقاد باشند كافي
نیست ،آنچه الزم است ،بهره ی صحیح ،امت اسالمي از اين مركز اسالمي
است ،لذا عرض كرد﴿ :

﴾،

3

آنگاه ذريّه خود به خود مسلم و منقاد نخواهد شد مگر با داشتن رهبرِ الهي.
ابراهیم برای آنها از خدای سبحان پیغمبر مسئلت كرد.
مهمترين قسمت برنامه ی پیغمبر ،تالوت و تعلیم كتاب و حكمت و
تزكیه است ،برنامههای پیغمبر را هم از خدای سبحان مسئلت كرد .از اين
جهت ابراهیم پدر مسلمین شده است؛ يعني يك پدر رئوف كه همه ی
مصالح ذريّهاش را در نظر گرفت ،هم اقدام عملي كرد و هم با نیايش از
خدای سبحان مسئلت كرد .هم خودش كوشید كه ذريّهاش را اصالح كند،
هم كوشید كه يك بنای الهي بسازد و هم كوشید كه ذريه ی او از داشتن
 .1تفسیر تسنیم ،ج ،7ص .84
 .2بقره.127 ،
 .3بقره.128 ،
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پیغمبری برخوردار بشود .همه ی جوانبي كه در يك امت الهي دخیلاند،
انجام داد .آنچه كه مربوط به حیات خودش بود با دست خود
ابراهیم
انجام داد و آنچه كه مربوط به آينده بود با نیايش و دعا از خدای سبحان
مسئلت كرد.
پس دعاهای ابراهیم تنها مربوط به خودش نیست كه خدايا كار مرا
قبول كن ،بلكه هم برای خودش هم برای ذريّهاش .وقتي كعبه را ساخت به
﴾ 1برای
اتفاق اسماعیل گفتند﴿ :
اينكه اين كار منقطعاآلخر نباشد و از خدای سبحان هم ميخواهد كه
﴾ . 2برای اينكه دائماً نام شريفش بماند بايد
﴿
ذريه ی صالحه از خدای سبحان مسئلت كند .اين لسان صدق بدون داشتن
ذرّيه ی مسلِم ممكن نیست؛ داشتن ذرّيه ی مسلم بدون داشتن راهنمای
الهي ممكن نیست و راهنمای الهي بدون تالوت آيات و تعلیم كتاب و حكمت
و تزكیه میسّر نیست ،لذا همه ی اين جوانب را از خدای سبحان مسئلت كرد،
﴾؛ 3اوست كه باالًخره پدر مسلمین عالَم
قهراً ميشود﴿ :
است.
درخواست بعثت پیامبر در میان ذریه حضرت ابراهیم
آن گاه برای اصالح ذرّيه عرض ميكند﴿ :
﴾4؛ تو اگر بخواهي اين
بیت بماند بايد امت مسلمه داشته باشي؛ و وقتي امت مسلمه داری كه
 .1بقره.127 ،
 .2شعرا84 ،
 .3حج.78 ،
 . 4بقره.129 ،
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پیغمبری برای اينها اعزام كني؛ وقتي پیغمبر ميتواند اينها را به عنوان امت
مسلمه حفظ كند كه برنامههايش ،تالوت آيات ،تعلیم كتاب و حكمت و
تزكیه باشد .ابراهیم اين مجموعه را كه يك نظام كامل اسالمي است از
خدای سبحان مسئلت كرد و اجابت شد.1
ـ رسالت رسول اکرم

دعای مستجاب ابراهيم

نقل شده است كه فرمود« :
لذا وقتي از رسول خدا
» ،2نشان ميدهد كه اين راجع به اجابت دعای
﴾ يعني
ابراهیم است .ابراهیم عرض كرد﴿ :
در بین اين ذريّه ،پیامبری از خود اينها مبعوث كن .اين تعصب ممدوحي است
كه انسان بخواهد از فرزندان او كساني باشند كه دين را ياری كنند ،تعصب
مذموم نیست .انسان هم بخواهد كه دين الهي محفوظ باشد ،هم به وسیله
ی خاندان او محفوظ باشد ،لذا عرض نكرد خدايا در بین اينها پیغمبری
﴾3؛
بفرست ولو از غیر اينها باشد .عرض كرد﴿ :
از اينها باشد ،اگر از اينها بودن هم مطلوب است معلوم ميشود ابراهیم
از خدای سبحان مسئلت كرد كه هم از ذرّيه ی او باشد و هم در بین ذرّيه
ی او؛ ممكن است از ذرّيه ی آنها نباشد و در بین ذريه ی آنها زندگي كند و
به زبان آنها هم آشنا باشد و مبعوث بشود و آنها را مسلمان و منقاد بكند،
ولي فرزند ابراهیم نباشد .امّا حضرت خواست هم از ذريه ی او باشد هم در
﴾؛ كسي كه در بین آنهاست
بین ذريه ی او ،عرض كرد﴿ :
﴾ .بنابراين اينكه عرض كرد﴿ :
و به زبانشان آشناست﴿ :
 .1تفسیر تسنیم ،ج ،7ص .87
 .2بحار االنوار ،ج  ،12ص .88
 . 3بقره .129 ،
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﴾ هم اصالح امت را مسئلت كرد ،هم اينكه رسول از
طبق اين نقل ،فرمود« :
ذريه ی او باشد ،لذا رسول خدا
؛ من طبق دعای پدرم ابراهیم و بشارت عیسای مسیح
مبعوث شدم» 1حضرت عیسي بشارت داد﴿:
﴾.2

مقصود از رسول در آیه

﴾ خدای
دعای ابراهیم اين است كه﴿
سبحان هم ميفرمايد :ما به آلابراهیم كتاب و حكمت داديم؛ اين آلابراهیم
هم شامل فرزندان اسحاق و هم شامل فرزندان اسماعیل ميشود .آنهايي
هم كه از فرزندان اسحاقاند آلابراهیماند؛ مثل موسي و عیسي و ساير انبیای
بنياسرائیل ،خدای سبحان به آنها كتاب و حكمت داد و كساني كه از فرزندان
اسماعیل هستند آنها هم آلابراهیماند و از كتاب و حكمت برخوردارند.
خدای سبحان درباره ی همه ی اينها فرمود﴿ :
﴾3.
ـ شاهد اول

آن گاه در خصوص اين دعاها ميشود استفاده كرد كه منظور رسول
خداست؛ برای اينكه اگر دعاكننده خصوص ابراهیم ميبود ،عرض ميكرد
«خدايا! از ذريه ی من و در بین ذريه ی من پیامبری مبعوث كن كه تالي
كتاب باشد ،معلم كتاب و حكمت باشد ،تالي آيات باشد ،مزكّي نفوس باشد».
 .1بحار االنوار ،ج  ،12ص ..88
 .2صغ .6 ،
 .3نساء.54 ،
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اين شامل آلاسحاق و آلاسماعیل هر دو ميشد .امّا در اين دعا نه تنها
ابراهیم دعا ميكند ،بلكه اسماعیل هم دعا ميكند؛ ابراهیم و اسماعیل
هر دو ميگويند :خدايا! در بین ذريه ی ما پیامبری مبعوث كن كه تالي آيات
باشد ،معلم كتاب و حكمت باشد و مزكّي نفوس .اين به خوبي نشان ميدهد
است؛ برای اينكه پیغمبر
كه منظور وجود مبارک پیغمبر اسالم
است كه از ذريه ی اسماعیل است ،آنها كه ذريهی اسحاقاند؛ نه
اسالم
ذريهی اسماعیل.
پس ميشود با اين جمعبندیها استفاده كرد كه منظور از اين پیغمبری
كه از خدای سبحان وجودش را مسئلت ميكنند ،وجود مبارک پیغمبر اسالم
است؛ برای اينكه خود اسماعیل هم در اين دعا سهیم است ،ميگويند :در
بین ذريه ی ما پیامبری مبعوث كن كه شئونش اين باشد .آنكه از ذريه ی
اسماعیل است وجود مبارک پیغمبر اسالم است؛ نه موسي و عیسي و ساير
انبیای بني اسرائیل كه آنها از فرزندان اسحاق هستند.
ـ شاهد دوم

گذشته از اين ،آنان كه مستقیماً به عنوان ذريّه در كنار كعبه مطرحاند،
همان آلاسماعیل هستند .زيرا خدای سبحان اسماعیل را در آن سرزمین
نهاد و اسماعیل به اتفاق ابراهیم در آن سرزمین ،كعبه را بنا كردند و
آلاسماعیل آنجا زندگي ميكردند ،بعداً هم احیاناً آلاسحاق ممكن است
ضمیمهی آنها شده باشند .اما آنچه كه مورد دعای ابراهیم است كه
عرض كرد﴿ :
﴾ 1،اين ناظر به اسماعیل و آلاسماعیل خواهد بود ،ولي قرآن
كريم فرمود :ما آلابراهیم را كتاب و حكمت داديم و فرمود :تورات حكمت
است.
و نور است ،آنها حق است ،امّا اساس دعا ناظر به پیغمبر اسالم
 .1ابراهیم.37 ،
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ـ شاهد سوم

هم به اين دلیل كه خود حضرت فرمود« :
» 1و هم اينكه ذريّهای كه در مكه اسكان شدند ،همان اسماعیل و آل
اسماعیل بودند و هم اينكه خود اسماعیل هم جزء دعا كنندگان است و
ميگويد :در بین ذريه ی ما كساني را كه تالي آيات و معلّم كتاب و حكمت
و مزكّي نفوس باشند ،مبعوث كن و آن كه از ذريه ی اسماعیل است وجود
است﴿ :
مبارک پیغمبر
﴾2.

اجابت دعای حضرت ابراهیم

آن گاه خدای سبحان در آيه ی  151سوره ی مباركه ی بقره به عنوان
اجابت دعای ابراهیم خطاب به مسلمین ،ميفرمايد﴿ :
﴾؛ فرمود :ما بسیاری از نِعَم را بر شما روا داشتیم؛ چه اينكه
﴾.3
در بین شما پیامبری از شما مبعوث كرديم﴿ :
﴾؛ در بین
ابراهیم و اسماعیل 8دعا كردند﴿ :
اينها و از اينها پیامبری مبعوث كن ،در اينجا خدای سبحان ميفرمايد﴿ :
﴾ و اين آيهی  151سوره ی بقره ميتواند راهگشا
باشد كه فرمود :پیامبری در بین شما فرستادم كه ﴿
﴾  ،اين آيین داد و
ستد را به ما آموخت كه اقدام ديگر هم دارند .بعضي از بخشهای موعظه و

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

حكمت و مصادیق آن

خدای سبحان وقتي دنیا را با همه ی مزايايي كه در دنیا هست ﴿
﴾ 1معرفي ميكند .بعد وقتي سخن از حكمت به میان ميآيد
ميفرمايد به اينكه ﴿
2
﴾ كه همه ی اينها با فعل مجهول ذكر ميشود
يعني اينچنین نیست كه كسي درس بخواند حكیم بشود ،حكمت را بايد خدا
بدهد .پس خدای سبحان حكمت را ،به عنوان خیر كثیر ياد كرد .دنیا را به
﴾ اما وقتي سخن از حكمت به میان
چه نام ياد ميكند؟ ﴿
﴾3.
ميآيد ميفرمايد﴿ :
ـ بهرهمندی لقمان از حكمت

بعد ميفرمايد كه ما به لقمان حكمت داديم؛ در سوره ی مباركه ی لقمان
»؛ اگر
﴾ 4يعني «
ميفرمايد﴿ :
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

اولین تفســیری كه خدا از حكمت ميكند ،شــكر خداســت﴿ :
﴾؛ 5شكر خدا بدون معرفت خدا میسّر نیست﴿ :
﴾.6
 .1نساء.77 ،
 .2بقره.269 ،
 . 3بقره.269 ،
 .4لقمان.12 ،
 .5لقمان.12 ،
 .6لقمان.12 ،
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آنگاه حرفهای حكیمانهی لقمان را بازگو ميكند﴿ :
﴾؛ 1اولین حرفي كه از لقمان حكیم تشريع
ميكند دعوت به توحید است .معلوم ميشود خداشناسي ،معرفت حق ،توحید
﴾.2
حق ،سرآغاز حكمت است﴿ :
ـ توحيد ،اساس حكمت

اينكه گاهي از حكمت به عنوان معارف عقلي و گاهي به عنوان مواعظ
و سنّت ياد شده ،برای آن است كه در قرآن كريم هم معارف عقلي ،هم
مواعظ و اخالقیات و احكام الهي به عنوان حكمت معرفي شده است .در
سوره ی مباركه ی اسراء از آيه ی  22به بعد تقريباً  20حكم از احكام الهي
را خدا نقل ميكند كه اولش توحید و آخرش توحید است .بعد ميفرمايد:
﴾؛ 3اينها حكمت است كه ما به شما
﴿
گفتیم يعني هم حكمت نظری است ،هم حكمت عملي .اول از اينجا شروع
﴾4؛ غیر از خدای
ميشود﴿ :
يگانه و يكتا مبدأ ديگر را به عنوان ربّ نپذير .اول از توحید شروع ميشود،
بعد درباره ی احترام پدر و مادر و خفض جناح درباره ی پدر و مادر و رعايت
حق مساكین و ابن سبیل و پرهیز از اسراف و تبذير و رعايت نفوس محترمه
و پرهیز از قتل و فجور و رعايت عفّت و امثال ذلك مطالبي نقل ميكند ،بعد
*
در پايان ميفرمايد﴿ :
؛ 5همه ی اين حرفها محفوف به
 .1لقمان.13 ،
 .2لقمان.13 ،
 .3لقمان.39 ،
 .4اسراء.22 ،
 .5اسراء38 ،ـ.39
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﴾ ،1پايان مسئله ﴿
توحید است .آغاز مسئله ﴿
﴾ ؛ اول توحید ،آخر توحید ،ما بین اين دو هم مسائل اخالقي
و احكام الهي است .پس اساس حكمت ،توحید است.
پیغمبر اسالم

اينها را در كنار تعلیم احكام ،به مردم ياد ميدهد؛ آن

مسائل محكم و متقن را «حكمت» مينامند.

2

پرسشها

﴾ بر چه موضوعاتي داللت دارد؟

﴿ .1
 .2طبق روايت «

» پیامبر

با دعای

چه كسي مبعوث شده است؟
 .3آ يه ﴿
اسالم

﴾ چگو نه بر پ یامبر

داللت دارد؟

 .4با توجه به آيه ﴿
﴾ منظور از خیر كثیر چیست؟
 .5با توجه به آيه ﴿

﴾ دو مصداق از

مصاديق حكمت را نام ببريد.
 .6با توجه به آيه ﴿
سرآغاز حكمت چیست؟

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

﴾

گفتار دهم:

تفس
ادامه یر آهی 129از سوره مبارکه بقره

﴿
﴾

1

ترجمه ﴿ :پروردگارا و در ميانه آنان رسپپولى از خودشپپان برانگيز تا
آيات تو را بر آنان تالوت كند و كتاب و حكمتشان بياموزد و تزكيهشان
كند كه تو آرى تنها تو عزيز حكيمى﴾.

پیامبر تزكیه كننده انسانها

2

تزكیه ،هم راجع به مسائل اخالقي و هم تصرف باطني است .در آيهی
 103سورهی توبه خدای سبحان به رسولش فرمود﴿ :
﴾ 3،معلوم ميشــود تزكیه غیر از تدريس اخالق اســت.
يك وقت كســـي درس فقه ميگويد ،يك وقت درس اخالق ميگويد :اين
تعلیم فقه و اخالق است نه تزكیه .يك وقت عمالً آنها را به وارستگي وادار
ميكند .فرمود :از آنها زكات بگیر و پاك شان كن .صدقات واجبه را دريافت
كن اينها را تطهیر كن .معلوم ميشــود عالقه به مال ،نجس اســت ،نه خود
 .1بقره.129 ،
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .95
 . 3توبه.103 ،
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مال .باالخره همین مال است كه وقتي به دست وليّ مسلمین رسید ،سهم
مبارک امام مي شود .پس مال آلوده نیست ،آنچه كه آلوده است تعلّق است.
﴾ به تعبیر
﴾ 1كه اين ﴿
﴿
شیخ طوسي(رضوان اهلل علیه) چون مجزوم نیست اين جمله در محل نصب
﴾ يعني
ا ست تا صفت برای صدقه با شد﴿ .
اين صدقه مطهِر ا ست ،اين كار مطهَر ا ست .وقتي ان سان قطع عالقه كرد
﴾2.
پاک ميشود وگرنه آن مال آلوده نیست﴿ :
ـ عمل صالح ،عامل قریب تزکيه

﴾ ،3اين تعلیم
بفرمايد كه ﴿
اگر پیغمبر
كتاب و حكمت اســـت ،اين تزكیه نیســـت .وقتي مأمور ميفرســـتد زكات
﴾ اين تعلیم كتاب و
ميگیرد اين تزكیه اســت﴿ :
حكمت اســـت .آنجا كه أخذ ميكند ،صـــدقات را دريافت ميكند و به بیت
المال مير ساند ،اين تزكیه ا ست﴿ .
﴾4؛ پیغمبر مزكّي به وســیله عمل اســت ،عمل مزكّي اســت برای اينكه
عامل قريب است و امثال ذلك اينها نموداری از تزكیه است.
ـ دوری از خودخواهی ،عامل تزکيه نفس

معلوم ميشود انسان هرچه روی خودخواهي پا بگذارد به طهارت نزديك
تر ميشود؛ خواه در مسائل مالي ،خواه در مسائل اخالقي و اجتماعي .در
مسائل مالي همین آيه ی  103سوره ی توبه بود كه ذكر شد .در مسائل
 . 1توبه.103 ،
 . 2همان ،ج ،7ص .112
. 3بقره .43 ،
 . 4توبه.103 ،
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اجتماعي و اخالقي اينچنین ميفرمايد﴿ :
﴾ 1جايي كه ميخواهید برويد با اطالع قبلي برويد ،همینطور سرزده
جايي نرويد .حاال اگر جايي بدون اطالع قبلي رفتید ،صاحبخانه كار داشت
گفت :امروز من فرصت مالقات ندارم ،امروز برگرديد .به شما بر نخورد و
برگرديد .اين شما را تطهیر ميكند و خوی خودخواهي را از بین ميبرد .او
عذر داشت شما كه وقت قبلي نگرفتید [و] بدون اطالع هم رفتید ،او هم كه
كار داشت ،گفت :االن نه ،ديگر نبايد به شما بربخورد .اگر كسي به اينجا
رسید معلوم ميشود در صدد تزكیه است .فرمود :اين كارها ،اين آداب شما را
تطهیر ميكند .همین كه گفتید :به من برخورد معلوم ميشود آلودهايد .اوّالً
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:
﴾ 2؛ اين شما را تطهیر ميكند.
﴿
معلوم ميشود انسان خودخواه آلوده است .اين خودخواهي آلوده است و رسول
خدا اين خودخواهي را ميكَنَد .اين با تعلیم حلّ نميشود3.
ـ سيره ی عملی رسول اکرم

 ،مزکّی دلها

يك وقت عمالً سیره ی مبارک حضرت طوری است كه وقتي انسان او
را ببیند متّعظ ميشود اين تزكیه است .يك وقتي درس اخالق ميگويد اين
تعلیم كتاب و حكمت است .همین آيه را كه ميخواند اين تعلیم كتاب و
حكمت است .امّا خود سیره ی حضرت ،وقتي ديدند حضرت عمالً اين چنین
 .1نور .28 ،
 .2نور .28 ،
 . 3تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .114
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است و اگر به او گفتند :امروز نه ،به او بر نميخورد همین سیره ی آموزنده
مزكّي است [و] انسان را تزكیه ميكند ،تطهیر ميكند .معلوم ميشود هرچه
كه به خود وابسته است ،آلوده است.
ـ مشروط بودن تطهير به قابليت

اگر كسي خواست آلوده را پاک كند ،چگونه پاكش ميكند؟ يا بايد با آب
پاک كند يا آتش .آب كه عین نجس را پاک نميكند ،چارهای جز آتش
نیست .لذا غیر از اين نیست كه با آتش بخواهند تطهیر كنند ،آن هم اگر
عین نجس عوض بشود ،پاک ميشود و در آنجا چون ﴿
﴾ 1عوض نميشود اين [است] كه دائماً ميسوزد و تا پاک
نشد به بهشت راه ندارد .و هرگز هم پاک نميشود چون از بین نميرود .اگر
خودخواهي عجین [انسان] شد ،چگونه انسان آن را تطهیر كند؟ آب ميتواند
متنجس را تطهیر كند ولي عین نجس را كه تطهیر نميكند؛ آتش اين قدرت
را دارد كه عین نجس را تطهیر كند چون اوضاع آن را به هم ميزند خاكستر
ميكند ،.اما آتش جهنم كسي را خاكستر نميكند .اگر كسي خاكستر بشود
﴾ 2؛ همواره زنده است.
كه راحت ميشود .اما ﴿
چون همواره زنده است ،همواره اين عین آلوده آنجا بايد به سر ببرد .تمام
آلودگي روی خودخواهي و امثال ذلك است و اين را اسالم حل ميكند.
سرّ دشواری تزکيه نسبت به تعليم

﴾؛ اگر در دعای ابراهیم «تزكیه» آخر ذكر شد نكاتي
فرمود﴿ :
هم داشت؛ ولي در جوابهای خدای سبحان وقتي خدا پاسخ ميدهد خواه
 .1نساء .56 ،
 .2اعلی .13 ،
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در سوره ی بقره ،خواه در آلعمران خواه در سوره ی جمعه همه ی موارد
تزكیه را مقدم ميدارد برای اينكه او هدف است و برای اينكه او اهمّ است و
برای اينكه او دشوارتر است .تعلیم آسان است امّا تزكیه بسیار سخت است؛
چون تزكیه مركب از علم با عمل است .اينكه ميگويند :مالشدن آسان است
و آن ديگری مشكل ،نه برای اينكه اينها در عرض هم ،چون در طول هم
هستند .آن ديگری ،عبارت از مالشدنِ با عمل است؛ زيرا كسي كه مال نشد
قدرت تزكیه هم ندارد .كسي كه نداند راه چیست و چاه چیست ،روح را و
خطرات روح را نشناسد و آن مارهايي كه در جان آدم جا كردهاند را نشناسد،
هرگز نميتواند اهل سیر و سلوک باشد .او خیال ميكند ،زاهد است و عارف
است چنین كسي سوداگر است و از متاع دنیا پرهیز كرده ،برای اينكه سیب
و گالبيِ بهتری در قیامت نصیبش بشود .به تعبیر مرحومِ شیخ ،مستعیض
است ،اين سوداگر است او كه عارف نیست .اين از لذايذ دنیا به خاطر رسیدن
به بهشت ،پرهیز ميكند .اگر كسي بداند آن ديو درون با آدم چه ميكند،
چگونه آدم را فريب ميدهد؛ چگونه انسان را تحت واليت ميگیرد؛ نفس و
خطرات آن چیست ،قوای نفس و سود و زيان آن چیست ،فجور و تقوای
نفس چیست ،كم كم ميتواند برهد .پس اگر يكي آسانتر از ديگری است،
نه به خاطر اينكه در عرض هماند بلكه در طول هم هستند؛ يكي بسیط و
ديگری مركب است .يكي ماليي به عالوه ی عمل صالح است ،يكي هم
ماليي وحده است؛ لذا تزكیه به مراتب دشوارتر از تعلیم است .هم انسان بايد
بداند كه چه چیزی سودمند و چه چیزی زيانبار است ،هم بتواند به آن سودمند
برسد و از خطر زيانبار برهد .اين ميشود «مزكّي» و اين را خدای سبحان
با فیضِ خاص خودش اعطا ميكند .اگر كسي راه بیفتد خدا اعطا ميكند1.
 .1تفسیر تسنیم ،ج ،7ص .115
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نقد بیان فخر رازی

اين ﴿يزكیّهم﴾ كه خدای سبحان به پیغمبر نسبت داد و فرمود :پیغمبر
مزكّي انسانهاست .امام رازی در تفسیرش دارد كه منظور از اين تزكیه
تصرف در باطن نیست .1برای اينكه پیغمبر ـ معاذاهلل ـ اين قدرت را ندارد و
اگر اين قدرت را داشته باشد ،اعمال نميكند .اگر اعمال كند ميشود جبر. 2
مقام والیت انبيا و تصرف در نفوس دیگران به اذن خدا

همه ی اين اصول في نفسه باطل است و با مبنايي هم سازگار نیست.
اوّالً ،آن كسي كه به مقام شامخ نبوّت رسیده است يقیناً به إذن خدای
سبحان ،در نفوس انسانها مؤثّر است .آن كه بر همه ی خاطرات اطالع دارد
و از همه ی خاطرات مستحضر است تصرّف هم ميكند .خدای سبحان
﴾ 3؛ اين اِغناء و بينیازی كه وصف خداست ،خدا
فرمود﴿ :
﴾4
همین وصف را برای پیغمبر هم قرار داد .اگر خدا فرمود﴿ :
يعني غِنا و قُنیه :بينیازی و سرمايه ،همه را خدا ميدهد .در اين كريمه اِغناء
و بينیاز كردن را به پیغمبر نسبت داد.
جبری نبودن تصرف در نفوس دیگران

اين مستلزم جبر نیست :اوالً ،شما ـ يعني امام رازی ـ كه جبری هستید.
اگر اين كار را بكند جبر ميشود كه با مكتب شما سازگار است ،اين تالي
فاسد نیست .و اما چرا جبر نميشود؟ برای اينكه اين تزكیه كه در آغاز امر
نیست .اين تزكیه به عنوان پاداش سالك الي اهلل است .اگر كسي چند قدم
 .1مفاتیح الغیب ،فخر رازی ،ج ،4ص .60
 .2همان ،ج ،7ص .118
 .3توبه .74 ،
 .4نجم .48 ،
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رفت ،يعني در بخش تالوت آيات ،آيات الهي را استماع كرد﴿ :
﴾ 1آيات الهي برای او قرائت شد او آگاه و عالم به كتاب و
حكمت شد و شروع به عمل كرد ،مقداری اين راه را با دشواری و با سختيِ
» 2و طبق بیان مبارک حضرت امیر «المكارم
«
3
بالمكاره» طي كرد آنگاه در نیمه ی راه كسي از طرف موال ميآيد دستش
را ميگیرد و ميبرد وگرنه در طلیعه ی امر كه كسي را تزكیه نميكنند .در
بین راه انسان را از فیض خاص برخوردار ميكنند به عنوان ايصال به مطلوب،
راه را بهتر به او نشان ميدهند ،شوق و كششي در او ايجاد ميكنند كه اين
راه را به سهولت طي كند .آن كه مستلزم جبر نیست .اين كه همه ی
مشكالت را طي كرده و طي ميكند خدای سبحان فرمود :اگر يك مقدار
مشكالت را طي كرد ،يك قدری جلوتر آمد من دستش را ميگیرم ،جلوتر
ميبرم .اين همان هدايت به معنای ايصال به مطلوب است كه اين ديگر جبر
نیست اين برای كسي است كه همه ی امتحانها را پشت سر گذاشته است.
پس پیغمبر اين قدرت را هم دارد كه مزكّي با شد؛ يعني در باطن نفوس
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

خدای سبحان اين معنا را هم در سوره ی مباركه ی نور هشدار داد كه
اگر فضل الهي نباشد احدی ااهل تزكیه نیست﴿ :
﴾ 4،عالم شدن ممكن است امّا سودی ندارد.
اين علم نه تنها سودی ندارد بلكه يوم القیامۀ حجّت علیه انسان است .عمده
 .1اعراف .204 ،
 .2مجموعه ورام ،ج  ،1ص .190
 .3تصنیغ غرر الحکم و درر الکلم ،ح  ،1703ص .99
 .4نور.21 ،
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آنچه كه انسان را ميرهاند تزكیه است ،آنچه كه ﴿
﴾ ، 2نه «
﴾ 1يا ﴿
است﴿ :
» .اين چنین نیست3.

﴾ است تزكیه

انذار خویش و مردم هدف اصلی تفقه

فرمود :اگر فضل الهي نميبود كه احدی وارسته نميشد﴿ :
﴾ تزكیه ی تكويني است؛ اين ارائه به
﴾ 4اين ﴿
مطلوب نیست ،بلكه ايصال به مطلوب است؛ ارائه ی طريق نیست ،تزكیه به
معنای ايصال به مطلوب است و امثال ذلك .همین را به پیغمبر هم نسبت
داده است5.
پرسشها

 .1بر اساس آيه  103سوره توبه زكات چگونه در تطهیر و تزكیه انسان
های توانگر تأثیر دارد؟
 .2بر اساس آيه «خذ من اموالهم صدقه» عامل قريب تزكیه را توضیح
دهید.
 .3طبق آيه تزكیه انسان چگونه مي تواند خود را از آلودگيها پاک كند؟
 .4سر دشوار بودن تزكیه نسبت به تعلیم را توضیح دهید.
 .5يك دلیل بر نقد بیان فخر رازی درباره مزكي بودن انبیاء بنويسید.
 .6هدف اصلي خداوند از امر به تفقه را بیان نمايید.

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

گفتار یازدهم:
تفس

یر آیات 96و  97از سوره ی مبارکه آل عمران

﴿
﴾

1

ترج مه ﴿ :اولين خا نه ع بادتى كه براى مردم ب نا ن هاده شپپپد ،آن
خانه اى ا ست كه در مكه واقع ا ست ،خانهاى پر بركت كه مايه هدايت
همه عالميان ا ست * در آن خانه آياتى رو شن و مقام ابراهيم ه ست و
هر كس داخل آن شپپود ،ايمن اسپپت و بر هر كس كه مسپپتطيع باشپپد،
زيارت آن خانه واجب اسپپپت .و هر كس به اين حكم خدا كفر بورزد،
خدا از همه عالم بىنياز است﴾.

جواب شبهه اهل كتاب در مورد قبله مسلمین
اين آيه ظاهراً ناظر به جواب شبههای است كه از طرف اهل كتاب القاء
شد .آنها به مسلمین ميگفتند نسخ گذشته روا نیست ،نميشود چیز باطلي را
در دين خلیل راه بدهید؛ زيرا بیت المقدس ،قبله است ،چه اينكه شما هم
قبل از آمدن به مدينه و قبل از دستور تغییر قبله ،به طرف بیت المقدس نماز
 . 1آل عمران96 ،ـ .97

94

ميخوانديد .اآلن از حكم خدا برگشتید و به طرف كعبه نماز ميخوانید و
خیال ميكنید حكم قبله نسخ شد ،در حالي كه نسخ ممكن نیست .اين را به
دين ابراهیم

نسبت ميدهید كه ابراهیم

را مسلم ميدانید و خود را

تابع ملت او ميدانید .جوابي كه به اين شبهه داده ميشود اين است كه نسخ
البته جايز است ،هیچ استحالهای در نسخ نیست؛ ولي حكم اصلي به طرف
كعبه بود﴿ :
اينكه سلیمان
خلیل

﴾ 1قبل از
بیت المقدس را در فلسطین بنا كند ،وجود مبارک ابراهیم

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

كعبه قبله و مطاف بود .پس اگر ما از بیت المقدس به كعبه برگشتیم به همان
قبله اولي برگشتیم و اين كار سیره ابراهیم

و انبیای ابراهیمي بوده

است2.

بیت معنايش معروف است؛ چون در آن بیتوته ميكنند گفته شد بیت،
يعني شب ميآرمند .كعبه اولین خانهای نیست كه روی زمین ساخته شد،
بلكه اولین معبدی است كه بر روی زمین بنا نهاده شده

است3.

مكه اولین سرزمیني بود كه از زير آب بیرون آمد ،ولي اثبات اينكه اولین
خانه بود ،از آيه مشكل است .آيه نفي نميكند .وصف برای او مفهومي نیست
يا اينگونه از قیود مفهومي ندارد ،ولي اطالق هم ندارد﴿ :
﴾ اگر يك دلیلي در خارج داللت كرد بر اينكه اولین خانهای كه در
روی زمین ساخته شده است ـ بر اساس دحو االرض يا امثال دحو االرض ـ
 .1آل عمران.96 ،
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .118 -117
 .3همان ،ص .124
.4آل عمران .96 ،
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كعبه بود ،اين آيه مخالف آن نیست .ولي اگر بخواهیم از اين آيه استفاده
كنیم كه اولین خانهای كه بر روی زمین بنا نهاده شد ،چه برای عبادت چه
برای استراحت ،كعبه بود ،اثبات آن مشكل است﴿ .
﴾
اولیت در قرآن كريم در موارد فراواني به كار رفته در آن موارد نوعاً يك
اولیت نسبي است و اما اين اولیت يك اولیت نفسي است .منظور از اين بیت
﴾ همان كعبه
هم خصوص كعبه است﴿ :
است كه در سوره مائده آيه  97به اين صورت بیان شد كه ﴿
﴾ كه اين « » مفعول ثاني « » است .كعبهای
كه اين صفت را دارد ،بیت حرام است .خداوند او را عامل قیام برای همه
﴾ اما اين مبارک و
مردم قرار داد ،گرچه فرمود﴿ :
پربركت بودن و هدايت جهاني را هم به دنبال داشتن در آيات ديگر تشريح
شد كه چگونه منشأ بركت و هدايت است .قبل از جريان ابراهیم  ،اين
بیت و سرزمین آن مشخص بود ،اما حوادث فراواني از قبیل طوفان يا غیر
طوفان نگذاشت كه آن سرزمین با همان وضع قبلياش بماند و آنچه كه
فعالً بشر تاريخ روشني از او در دست دارد ،همین ساختن اين بیت به وسیله
ابراهیم خلیل است وگرنه قبالً اين بیت بود در سوره ی مباركه ی ابراهیم
آيه  37به بعد اين قسمت را به عهده دارد﴿ :
﴾1.
﴾ معلوم ميشود
در اين بخش كه حضرت عرض كرد﴿ :
كه قبل از ابراهیم كعبه به عنوان يك بیت حرام سابقه داشته ،حاال
حوادث فراواني قبل از ابراهیم رخ داده چه اينكه حوادث فراواني هم بعد
 .1تفسیر تسنیم ،ج  ،15آیه  37سوره ابراهیم ،ص .120 -119
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از آن حضرت پیش آمده است ،چندين بار كعبه ويران شده با سیل ويران
شده با حوادث گذشته ويران شده وگرنه اين سن های سیاه همان سن
های چند قرن قبل كه نیست .در زمان ظهور اسالم ،وجود مبارک حضرت
رفت و آن بتها را فروريخت آن
امیر كه بر باالی دوش رسول خدا
وقت معلوم ميشد كه به حسب ظاهر به جريان طبیعي تقريباً دو برابر قد
گذاشت
يك انسان بود؛ وقتي كه حضرت پا روی دوش مبارک پیغمبر
كه بتها را از پشت بام كعبه به دور بیندازد ،معلوم ميشود كه دو برابر قد
يك انسان متعارف «مستوی الخلقه و مستوی القامه» بود و اآلن چند برابر
شده است ،زيرا چندين بار كعبه خراب شد و دوباره ساختند1.
آنگاه خداوند در ساختن جريان كعبه به ابراهیم خلیل دستور داد﴿ :
﴾ يعني ما مهندسي كعبه را خودمان به عهده
گرفتیم ،نقشه كعبه را خودمان تنظیم كرديم ،آن را هم ما نشان ابراهیم خلیل
﴾ آنگاه ابراهیم 7شروع كرد به

داديم﴿ :
ساختن كعبه ،در همان زمان گفتیم﴿ :

﴾ 3هم معبد ،هم قبله و هم مطاف باشد.

4

ابراهیم خلیل اين مراحل را به دستور ذات اقدس الهي طي كرد .اول
معلوم بود كه سرزمین مكه است ،ولي جای آن شناخته شده نبود ،بعد فرزند
و همسرش را آنجا گذاشت و از خدا خواست كه آنجا را بلد امن قرار بدهد.
 .1ترجمه المیزان ،مو سوی همدانی ،سید محمد باقر ،قم ،جامعه مدر سین حوزه علمیه قم،
پنجم1374 ،ش ،ج  ،12ص .111
. 2حج .26 ،
 .3حج.26 ،
 . 4تفسیر تسنیم ،ج  ،6ص .535
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بار دوم كه تشريف آوردند ديدند اينجا بلد شد ،مأمن بودن را دوباره مسئلت
كرد .دستور رسید كه اين خانه را بايد بازسازی كني و جای اين خانه را هم
خدا نشانش داد او هم بازسازی و نوسازی كرد .خالصه جايش مشخص بود،
ولي به تشخیص الهي سپس ايشان شروع به ساختن كردند .آنجاست كه در
﴾ 1خداوند درباره
حین ساختن عرض كرد﴿ :
كعبه بعد از اينكه ساخته شد ،فرمود﴿ :
﴾ 2نه تنها خود كعبه را قیام مردم و محرم كرد ،بلكه آن محدوده وسیع
را و آن ماهي كه حج در آن ماه انجام ميشود ،همه آنها را به عنوان شعار و
قیام مردمي قرار داد﴿ :
﴾ 3همه اين كارها را خدا برای قیام مردمي قرار داد﴿ :
﴾. 4
پرسشها

 .1با توجه به آيه ﴿
﴾ پاسخ شبهه اهل كتاب در مورد قبله مسلمین را بیان نمايید.
 .2چرا به كعبه بیت اهلل گفته مي شود؟
﴾ مهندسي و نقشهكشي
 .3طبق آيه ﴿
كعبه توسط چه كسي انجام شده است؟

. 1بقره .127 ،
 . 2مائده.97 ،
 . 3مائده.97 ،
 . 4جرعهای از صــهبای حج ،جوادی آملی ،قم ،مشــعر ،نهم1388 ،ش،ســوره مائده ،آیه
 ،97ص .95

گفتار دوازدهم:

تفس
یر آیات  95ات  97از سوره مبارکه آل عمران

﴿
*
﴾

1

ترجمه ﴿ :بگو خداى تعالى راست گفته ،پس تنها ملت و كيش ابراهيم
را پيروى كنيد كه كيش او مطابق فطرت است و او از مشركين نبوده
*اولين خانه عبادتى كه براى مردم بنا نهاده شد ،آن خانهاى است كه
در مكه واقع است ،خانهاى پر بركت كه مايه هدايت همه عالميان است
*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
است .و هر كس به اين حكم خدا كفر بورزد ،خدا از همه عالم بىنياز
است﴾.

پیروی ملت ابراهیم  ،حرمت نهادن به كعبه
بعد از اينكه فرمود﴿ :
يكي از بارزترين پیروی ملت ابراهیم

 .1آل عمران.97-95 ،
 .2آل عمران.95 ،

﴾
حرمت نهادن به كعبه است .لذا

2
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﴾ 1چه اينكه ذات اقدس الهي به
فرمود﴿ :
يهودیهايي كه مدعي بودند بر دين ابراهیم خلیلاند ميفرمايد :اگر شما بر
ملت ابراهیم هستید ،بايد بنای ابراهیمي را هم گرامي بشماريد ،آن را
قبله و مطاف بدانید و اطرافش طواف كنید .روی اين دو جهت آيه ﴿
2
﴾ آمده است.
﴾ بعد از ﴿
﴾ گاهي
مرحوم شیخ طوسي در تبيان مينويسد﴿ :3
يك چیزی اول دارد و آخر ندارد ،مثل واحد كه اول هست ،ولي آخر ندارد؛
چون عدد پايان ندارد ،و نظیر نعمت بهشت ،نعمتهای بهشت اول دارند؛
زيرا مؤمنین بعد از ارتحال از دنیا ،وارد بهشت ميشوند ،ولي آخر ندارد.
بنابراين الزم نیست چیزی كه اول داشت ،آخر هم داشته باشد تا كسي سؤال
بكند .اگر اول بیت اين است ،آخر بیت كدام است؟ ممكن است شیئي اول
داشته باشد و آخر نداشته باشد ،پس الزم نیست كه ثاني بیت هم باشد .البته
﴾ 4و مانند آن و ...
ثاني بیت و ثالث بیت به عنوان ﴿
ديگر هست ،اما اين چنین نیست كه الزم باشد يا در مقابل كعبه يك ثاني
بیت هم داشته باشیم.
اين سخن في نفسه بد نیست ،اما اينكه مرحوم شیخ فرمود گاهي چیزی
اول دارد ،ولي آخر ندارد؛ نظیر نعمتهای بهشت كه ظاهراً نه اول و نه آخر
دارد .برای اينكه اآلن هم بهشت موجود است ،اين طور نیست كه بهشت
بعد از دنیا خلق شود .بنابراين ممكن است چیزی اول داشته باشد و آخر
نداشته باشد نظیر واحد ،آن هم غیر متناهي اليقفي است.
. 1آل عمران .96 ،
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .118
 .3التبیان فی تفسیر القرآن ،طوسی ،محمد بن حسن ،دار احیاء الترال العربی ،بیروت ،ج،2
ص .534
 .4نور.36 ،
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دستورات الهی باعث شرافت

اول است ،يعني مسبوق به عدم است ،سابق بر ثاني و مسبوق به عدم
است .البته مسبوقیتاش به عدم الزم است ،اما سابقیتاش نسبت به غیر
الزم نیست1.
﴾ ظاهر اين آيه اين است كه اولین
﴿
خانهای كه معبد مردم است همان است كه در مكه است ،به سود مردم وضع
﴾2
شد .نفرمود علي الناس ،گرچه درباره تكلیف حج فرمود﴿ :
﴾ چون عبادت به سود مردم است ،هرگز تكلیف
اما اينجا فرمود﴿ :وُ
علیه مردم نیست .لذا آنها كه اهل راهند درباره تكلیف ميگويند انسان مشرف
ميشود ،نه مكلف .اگر مرد سناش به اول شانزده سالگي رسید ميگويند او
مشرف شده است به خطابات الهي و اگر زن به اول ده سالگي رسید ميگويند
تشرف يافت؛ زيرا دستورات الهي كلفت نیست ،بلكه شرافت است.
كسي كه قبالً شايسته نبود خدا به او خطاب كند﴿ :
﴾ 3اآلن شايسته اين خطاب الهي شده است .خداوند متعال ميفرمايد:
﴾ 4و مانند آن معلوم ميشود به سود مردم است ،از اين جهت
﴿
﴾ نه علي الناس.
از عبادت به الم تعبیر شد﴿ :

كعبه اولین عبادتگاه انسان

﴾ ظاهرش اين است كه اين
﴿
بیت الحرام و اين كعبه معظمه و مكرمه اولین معبد جهاني است و هیچ

 . 1تفسیر تسنیم،ج  ،15ص .120 -118
.2آل عمران.97 ،
 .3بقره.43 ،
 .4جمعه.9 ،
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پیامبری غیر از كعبه قبلهای نداشت .اين ظاهر اطالق اول بیت للناس است
و همین معنا را ميتوان با بعضي از آيات سوره ی مباركه ی مريم تأيید كرد.
در سوره مريم وقتي خیلي از انبیا را نام ميبرد اين چنین ميفرمايد﴿ :

﴾ 1از آدم تا نوح و انبیای بینهما و از نوح و ابراهیم و انبیای بینهما
به نیكي ياد ميكند﴿ :
و از ابراهیم تا ذراری ديگر از همه اين انبیا
﴾ 2اين سجدهای كه ميكنند البد
به يك سمتي سجده ميكنند و اگر منظور از اين سجود خصوص سجود
باشد ،خب باألخره به يك طرفي است و اگر مراد از اين سجده نماز باشد،
باز هم يك سمت و قبلهای دارد؛ زيرا در آيه بعد ،ميفرمايد﴿ :
﴾ 3فرمود بعدی
ها آمدند نماز را به هم زدند و پیروی شهوت را سنت سیئه خود قرار دادند.
﴾ نماز
معلوم ميشود انبیا اهل نماز بودند ،حاال از آن ﴿
استفاده ميشود يا نماز از راههای ديگر استفاده ميشود كه بعد از آنها يك
خلف ناصالحي آمدند ،نماز را ضايع كردند .پس همه آنها اهل نماز و سجده
بودند و نماز و سجده هم باألخره يك سمت و قبلهای دارد يا بايد بگويیم كه
﴾ 4كه اين بعید است
همه سَمتها يكسان بود؛ نظیر ﴿
5
يا بايد بگويیم يك جهت خاصي ،قبله آنها بود.
 .1مریم.58 ،
 .2مریم .58 ،
 . 3مریم.59 ،
 .4بقره.115 ،
 .5تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .128 -123
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﴾ اين
ظاهر اين كريمه آن است كه ﴿
است كه همه انبیاء قبلهشان كعبه بود؛ زيرا همه انبیا نماز و سجده داشتند
اين يك مقدمه.
يا بايد بگويیم هیچ قبلهای در كار نبود بر اساس ﴿
﴾ عمل ميكردند كه اين بعید است.
يا قبله مشخص داشتند ،ولي آن قبله مشخص غیر از مسجد الحرام و
﴾ سازگار نیست.
غیر از كعبه بود .اين با اطالق ﴿
بنابراين از آدم تا خاتم ،قبله ايشان همان كعبه بود .اگر آنها نمازی و
عبادتي نداشته بودند ،انسان ميتوانست بگويد قبله بودن از زمان خاتم شروع
شد؛ اما وقتي قرآن از نماز و سجده آنها نقل ميكند نميشود گفت كه اينها
1
بيقبله بودهاند يا قبله آنها بیت ديگر بود؛ هر دو را اين كريمه نفي ميكند.
در اينكه بیت المقدس قبله بود حرفي نیست؛ منتها از زمان سلیمان
به بعد ،چون باني و معمار بیتالمقدس سلیمان است در فلسطین بنا نهاد
هم در مكه كه نماز ميخواندند حضرت
و وجود مبارک رسول خدا
طوری ميايستادند كه هم كعبه و هم بیت المقدس قبله باشد.
در مدينه ديگر حكم برگشت ،لذا آن چند صباحي كه به طرف بیت
المقدس بود فقط رو به طرف بیت المقدس بود چون هیچ راهي نداشت كعبه
را حتماً پشت سر ميگذاشت و آن مسجد قبلتین هم همین است كه در حال
نماز وضع برگشت2.
﴾ همانا آن خانهای است كه در مكه بنا نهاده شد كه گفتند
﴿
منظور از بَكه همان مكه است و گاهي میم تبديل به باء ميشود؛ نظیر الزب
و الزم.

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

104

بكّ يعني دَقّ و ازدحام و كوبیدن و امثال ذلك ،چون مردم در آنجا در
اثر وفور جمعیت مزاحم يكديگر ميشوند .از اين جهت اين سرزمین بكه
نامیده شد.
يا بكّ به معنای دق و كوبیدن است ،از اين جهت كه اعناق جوابره را
ميكوبد ،از اين جهت اين سرزمین بكه نامگذاری شد و مانند آن.
مكه اولین بیتي است كه به عنوان معبد بنا نهاده شد ،در حالي كه منشأ
بركتهای فراوان است و وسیله هدايت جهانیان بركت آن مال و شيء ثابت
را ميگويند چیزی كه سهمي از ثبات و بقا و دوام داشته باشد آن فرورفتگي
كه در بیابانها هست و آب در آنجا جمع ميشود و نميگذارد آب هدر برود
آن را بركه ميگويند ،سینه را هم برک مينامند به تعبیر مرحوم شیخ طوسي
چون جای حفظ است صدر را برک ميگويند؛ چون جای حفظ انديشه و اسرار
و علوم است .موی سینه شتر را برک ميگويند.
ذات اقدس الهي از آن جهت كه ثابت و دائم است تبارک است و خیر او
از آن جهت كه دوام دارد مبارک است؛ ولي در جريان مكه و كعبه اين خیر
بیش از جای ديگر از ثبات برخوردار است .لذا فراوانتر و پايدارتر است از اين
﴾.
جهت فرمود﴿ :
وسیله هدايت جهانیان هم هست .برای اينكه همه عابدان و سالكان به
آن سمت متوجهاند ،آنجا سخن از دعوت حق است و از آنجا دعوت به حق
به گوش جهانیان رسیده است .انبیا مردم را از آنجا دعوت كردند وجود مبارک
از آنجا ندای ال اله اال اهلل را به گوش مردم رساند ،وجود مبارک
پیغمبر
خاتم اوصیا(عج) كه ظهور فرمود از آنجا وحي را و پیام را به گوش جهانیان
ميرساند باألخره از آنجا سخن برميخیزد و وسیلههای فراواني هم برای

105

هدايت مردم هست از آن جهت كه آيات بيشماری را در مكه ميشمرند كه
﴾2.
فرمود﴿ 1:
در اين مسجد الحرام و در اين بیت نشانههای زيادی بیّن و آفتابي و
روشن است كه نشانههای خداست .بعضيها خواستند بگويند ﴿
﴾ مقام ابراهیم بیان اين آيات بینات است و همان طوری كه خود
﴾ 3مقام او هم به منزله آيات بینات است؛ يعني آن
ابراهیم ﴿
جايي كه اثر پای حضرت خلیل برجای مانده ،بینات و معجزات فراواني
را به همراه دارد .خود اين يك مقام به منزله امت واحده است .چه اينكه
خلیل الرحمان خود امت واحده بود .چطور مقام ابراهیم به تنهايي آياتٌ
﴾ برای اينكه سن سخت به صورت يك
بینات است با اينكه ﴿
خمیر درآيد ،اين آيت و معجزه است و جای مشخص اين سن به صورت
خمیر درآيد نه همه سن  .اين آيه ی آخری و بعد از اينكه جای مشخص
اين سن به صورت خمیر درآمد تا يك گودی در عمق معیني به صورت
خمیر درآيد ،بعد هم به صورت سن باقي بماند .آيه سوم  ،و از آن جهت كه
دشمنهای فراواني خواستند اين اثر را از بین ببرند از دستبرد همه طاغیان
محفوظ مانده است .آيه چهارم  ،و از آن جهت كه عدهای به اين فكرند كه
آثار هنری و باستاني يا مثالً غیر هنری و باستاني هر چه كه جنبه قدمت و
حرمت خاص دارد آن را از ديار مسلمین بردارند كه كار غرب هم اين است
از دستبرد همه آنها محفوظ ماند .آيه پنجم ،و امثال ذلك خود همان يك
مقام4.

 . 1تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .117 -116
. 2آل عمران.97 ،
 . 3نحل.120 ،
 .4همان ،ج  ،15ص .123 -122

106

احتمال ديگر اين است كه يكي از آياتٌ بینات فراواني كه وجود دارد مقام
﴾ 1است .اين ﴿
ابراهیم باشد .دومي و ﴿
﴾ يك امن تكويني دارد؛ زيرا خیليها خواستند كعبه را از بین ببرند و به
اهل مكه هم در اثر آسیب كعبه صدمهای وارد كنند ،ولي ذات اقدس الهي
آنجا را مأمن قرار داد ،اما نیازی نیست كه ما بگويیم منظور از اين آياتٌ بینات
خصوص مقام ابراهیم است يا خصوص آن امني است كه خدا قرار داد.
جريان زمزم هم از آيات بینه است؛ جريان حِجر اسماعیل و خود كعبه
آيه بینه است؛ زيرا بر اساس آيات سوره فیل آنها كه خواستند كعبه را از بین
*
ببرند ،نابود شدند﴿ :
*
*
*
﴾ حجر االسود هم معجزه است؛ محفوظ ماندن كعبه در طول
3
تاريخ از ستم طاغیان نیز معجزه است.
اگر چنانچه آيات بینه در بیت الحرام فراوان است ،پس الزم نیست ما
بگويیم مقام ابراهیم ،بیان آيات بینات است﴿ :
در سوره ی مباركه ی بقره آيه  125كه فرمود﴿ :

﴾.

﴾ در آنجا بحث مبسوطي آمده
است كه چطور بیت الحرام مثاب و مرجع جمیع مردم است ،همه به آنجا پناه
ميبرند .اگر كسي بخواهد آنجا را ويران كند خدا به او امان نميدهد؛ هم
امن تشريعي است ،برای اينكه اگر كسي به آنجا وارد شد حق ايذاء ندارد و
.1آل عمران.97 ،
 .2فیل .5-1 ،
 .3همان ،ج  ،15ص .116 -115
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حق ندارد كه صیدی را و پرندهای را آزار كند و كسي حق ندارد اگر پناهندهای
به آنجا مراجعه كرده حدود الهي را بر او در آنجا جاری كند ،مگر اينكه خود
﴾ 1اگر كسي حرمت كعبه و
او حرمت را رعايت نكند﴿ :
مسجد الحرام و حرم را رعايت نكرده است ،شما ميتوانید قصاص كنید .اگر
كسي در خود حرم جنايت كرد ،ميشود حد را بر او جاری كرد ،ولي اگر در
خارج حرم جنايتي مرتكب شد به حرم پناهنده شد بايد به او مهلت داد تا از
حرم بیرون بیايد .البته خريد و فروش ،احسان و اطعام او ممنوع است تا با
فشار از آنجا بیرون بیايد.
در بعضي از آيات به همین امنیتي كه ذات اقدس الهي نصیب سرزمین
مكه كرده ،اشاره شده است؛ نظیر آيه  67سوره عنكبوت است كه فرمود﴿ :
﴾ فرمود :مگر اينها نميبینند كه در همه جا آدمكشي و آدم
ربايي و غارتگری هست ،ولي ما اين سرزمین را امن قرار داديم؛ يعني در
زمان جاهلیت هم اين سرزمین را امن قرار داديم.
﴿
﴾ 2اين از
خصائص حرم است اگر كسي ملحدانه بخواهد ستمي روا بدارد ما به او مهلت
نميدهیم مادامي كه آن ستمپذير ،راه صحیح را طي كرده باشد و مستحق
اين خشم نباشد و اگر آن ستمپذير راه صحیح را طي نكرده باشد ،در امان
خدا نیست و ﴿
. 1بقره.194 ،
. 2حج.25 ،

﴾ شامل حال او نميشود.
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اگر كعبه از حرمت خاص برخوردار است و اگر در جريان ابرهه با ابابیل
از كعبه حمايت شده ،چطور در جريان تحصن ابن زبیر در درون كعبه ،خداوند
از كعبه حمايت نكرد؟ زيرا حجاج بن يوسف ملعون به دستور عبدالملك باالی
كوه ابوقبیس منجنیق نصب كرد و از همانجا كعبه را زير سن های فراوان
خرد كرد و در هم كوبید و ابن زبیر را دستگیر كردند و كشتند1.سرّش همان
قید است كه حرمت كعبه برای آن است كه دين محفوظ بماند و حافظ دين
و ضامن دين ،ولي خدا و امام معصوم در زمان حضور و ظهور است و در
زمان غیبت ،نائبان امام ،هستند .ابن زبیری كه سیدالشهداء را ياری نكرد
و بعد از شهادت حضرت ،امام زمان ديگرش كه امام سجاد بود را ياری
نكرد و خودش داعیهای داشت ،اگر به كعبه هم پناه ببرد خدا او را پناه
نميدهد .خداوند متعال ،در جريان ابرهه ،ابابیل را اعزام كرد و اما در جريان
منجنیق بستن حجاح ،ابابیل را نفرستاد ،ابن زبیر فاسد بود و او را كشتند و
بعد هم كعبه را ساختند .اما ابرهه آمده بود كه قبله و مطاف را بردارد لذا خدا
به او امان نداد ،ولي اگر كسي امام زمانش را ياری نكند و به كعبه هم پناه
ببرد خدا او را پناه نميدهد2.
پرسشها

﴾ يكي

 .1با توجه به آيه ﴿
از بارزترين پیروی ملت ابراهیم چیست؟
 .2چرا در جريان تحصن ابن زبیر در درون كعبه ،خدا از كعبه حمايت
نكرد؟

 . 1تفسیر تسنیم ،ج  ،6ص .544 -543
 . 2تفسیر تسنیم ،ج  ،6ص .569 -568

گفتار سیزدهم:
تفس
ادامه یر آیات  95ات  97از سوره ی مبارکه ال عمران
﴿

﴾

1

ترجمه ﴿ :بگو خداى تعالى راست گفته ،پس تنها ملت و كيش ابراهيم
را پيروى كنيد كه كيش او مطابق فطرت است و او از مشركين نبوده
*اولين خانه عبادتى كه براى مردم بنا نهاده شد ،آن خانهاى است كه
در مكه واقع است ،خانهاى پر بركت كه مايه هدايت همه عالميان است
*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
است .و هر كس به اين حكم خدا كفر بورزد ،خدا از همه عالم بىنياز
است﴾.

شروع بحث با تأكید ،نشانه اهمیت مطلب است آنجا كه فرمود﴿ :
﴾ و اين بیت ،هم به ذات اقدس الهي و هم به مردم منسوب
است؛ اما با دو تفاوت :يكي تفاوت ادبي و ديگری معنوی .تفاوت ادبي آن
﴾ كه
است كه بیت بدون الم به خدا اسناد پیدا كرده است﴿ :
 .1آل عمران.97-95 ،
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 ﴾1لذا گفته
شده بیت اهلل﴿ :
ميشود كعبه بیت اهلل است؛ ولي وقتي به مردم اسناد پیدا ميكند با الم
﴾ 2كعبه بیت اهلل است ،بیت الناس نیست؛
ميآيد﴿ :
اما تفاوت معنوی آن است كه اين بیت در اثر اضافه به اهلل شرافت پیدا كرد،
ولي مردم در اثر اضافه به كعبه شريف ميشوند .شرف كعبه در اثر ارتباط به
حق است ،ولي شرف مردم در اثر ارتباط به كعبه است .اين دو تفاوت در
﴾ حاال بُنِيَ للناس نیست،
نحوه دو اضافه ميباشد﴿ :
وُضِعَ للناس است؛ يعني تشريعاً برای اينكه معبد ،مطاف و قبله مردم بشود،
وضع شد و برای همه مردم است و اختصاص به گروه معیني ندارد.
مطلب ديگر آن است كه برابر نقشههايي كه آن روز ارائه شد ،مسجد
االقصي و بیت المقدس كه در فلسطین قرار دارد ،در شمال غربي مكه است.
وقتي رسول خدا

در مكه بودند ،طوری نماز ميخواندند كه هم رو به

كعبه و هم رو به بیت المقدس باشد ،ولي وقتي از مكه به طرف مدينه آمدند،
يعني چند فرسخ به طرف شمال ميآمدند ،قهراً مكه پشت سر و بیت المقدس
جنوب قرار ميگرفت و ديگر ممكن نبود در يك نماز به هر دو استقبال كنند
و رو به هر دو باشد ،ناچار كعبه پشت سر قرار ميگرفت و بیتالمقدس روبرو،
تا اينكه دستور برگشت از بیت المقدس به كعبه رسید كه بیت المقدس پشت
و كعبه روبروی سر قرار گرفت .كساني كه در مدينه نماز ميخوانند اين طور
است3.

 .1بقره.125 ،
.2آل عمران.96 ،
 .3تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .415 -412
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مطلب بعدی آن است كه در سوره ی مباركه ی اسراء بین هر دو جمع
كرده است .فرمود﴿ :
﴾ 1اينها با هم جمع شده است ،منتها اطرف
مسجد االقصي پر بركت است ،برای اينكه از نظر موقعیت اقلیمي منشأ بركت
های فراواني است .سرزمینش حاصلخیز ،آب مناسب و هوای آنجا لطیف
است ،ولي همه آن نعمتها يا بیش از آنها در مكه وجود دارد ،بدون اينكه
﴾ 2است؛ اينها جزء
مكه از خود چیزی داشته باشد .اين ﴿
آيات الهي است كه مكه همواره پر از نعمتهای خداست ،بدون اينكه از خود
چیزی داشته باشد.
مطلب ديگر آن است كه تنها فرق مسجد االقصي و كعبه در اين نیست
كه يكي را ابراهیم خلیل ساخت كه از انبیای اولوا العزم است و ديگری را
سلیمان كه از حافظان شريعت انبیای اولوا العزم است ،بلكه ظاهراً درباره
بیت المقدس خدا وعده نداد كه من او را از خطر حفظ ميكنم ،نظیر آنچه
كه درباره كعبه برای ابرهه فراهم كرده است ،ولي درباره كعبه اين وعده را
داده و عمل هم شده است .اگر كسي بخواهد به كعبه آسیب بزند ،همان
خدايي كه با طیر ابابیل از كعبه حمايت كرد با معجزه ديگر كعبه را مصون
نگه ميدارد ،ولي در مسجد االقصي و بیت المقدس اين چنین نبود .در جريان
بخت نصر كه كل مسجد االقصي را ويران كرده است ،نظیر ابرهه خطری
متوجه او نشد .اين وعده را ذات اقدس الهي درباره بیت المقدس نداد ،لذا
يك فرق اينچنیني كه فرق مهمي است بین كعبه و بیتالمقدس هست3.

. 1اسراء.1 ،
 .2ابراهیم.37 ،
 . 3همان ،ج  ، 7ص .376
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﴾ كه به سرزمین هم اشاره بكند
﴿
چون خود آن سرزمین حرم است و آنچه كه مهم است آن محدوده است
يعني همان بنای خاص آن مبنای خاص است ،گرچه ميگويند كعبه قبله
است ،اما اين در مقابل كساني است كه گفتند برای انسانهای نزديك كعبه
قبله است ،برای انسانهايي كه در مكهاند ،مسجد الحرام قبله است و برای
كساني كه دورند حرم قبله است .البته اين سخني ناصواب است؛ اينچنین
نیست كه حرم يا مسجد الحرام قبله باشد ،قبله ،چه برای دور ،چه نزديك،
فقط كعبه است؛ منتها تفاوت در نحوه استقبال است كه صدق استقبال فرق
ميكند1.
حیاً و میتاً انسان با كعبه كار دارد در تمام اذكار تلقیني ،سخن از «
» است تمام مردهها و زندهها به طرف كعبه و با كعبه كار دارند .كسي
كه در حال احتضار است يك سبك خاص به طرف كعبه كار دارد .بعد از
مرگ در حال دفن يك طرز خاص با كعبه كار دارد .هیچ كس با مسجد
الحرام يا با حرم كار ندارد ،اين چنین نیست كه قبله افرادی كه خارج از
مكهاند حرم باشد و كساني كه داخل در مكهاند مسجد الحرام باشد﴿ :
﴾ و چون ﴿
﴾ 3از آن جهت كه ﴿
﴾ استقبال بكني به كعبه رو كردهای اين همان بیان است كه
تفاوت در تولیه وجه است؛ يعني تفاوت در استقبال است ،نه در قبله .انساني
كه نزديك هست وقتي كه بخواهد استقبال كند متوجه جِرم كعبه ميشود،
وقتي از دور بخواهد استقبال كند به سمت حرم كه بايستد به سمت كعبه
﴾ يعني
﴾ «وجوهكم» ﴿
ايستاده است﴿ :
 . 1تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .121
. 2بحار االنوار ،مجلسی ،محمد باقر ،ج  ،6ص .175
. 3بقره.144 ،
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استقبالتان به آن سمت باشد ،نه قبلهتان مسجد الحرام است .االن هم كه به
طرف حرم رو ميكنیم به طرف جهت استقبال ما كه دوريم از كعبه به اين
است كه به طرف حرم بايستیم .تفاوت در صدق استقبال است برای بعید و
».
قريب ،نه در قبله وگرنه قبله ،كعبه است« .
خدا مرحوم آقای محقق داماد را رحمت كند .ايشان مكرر اين جمله را
ميگفت :خود كعبه قبله نیست آن روزی كه كعبه به وسیله سیل يا غیر سیل
ويران شده اين طور نبود كه مسلمین بي قبله باشند كه آن فضا و آن بعد
» 1قبله است ،نه همین خانه شش
خاص «
ضلعي كه ارتفاع خاص دارد كه قبله همین باشد و الغیر .اين كعبه يعني اين
بیت در جای قبله قرار گرفته است .آن فضا «من تخوم االرض الي عنان
السماء» قبله است .لذا كساني كه زير زمین نماز ميخوانند و اگر چنانچه چند
طبقه هم زير باشد ،آنها باز استقبال دارند چه اينكه كساني هم كه باال هستند
باز هم به سمت آن بعد و آن فضا كه قبله است و قابل تغییر و تبديل نیست
آن قبله است2.
﴾ در
﴾ هم ﴿
مطلب بعدی آن است كه اين ﴿
» يا
» يا «
حال مبارک و هدی يا «
» بر همه قابل تطبیق است؛ برای جهانیان هدايت
«
است كه همه ميتوانند از اين بركت و هدايت ،بهرهمند شوند .امام رازی هم
اين لطیفه را در تفسیر دارد ،بعد در كتابهای ديگران هم منتقل شده است
كه در شرف كعبه همین بس كه عامرش ،ذات اقدس جلیل و مهندس آن
 . 1المستند فی شرح العروة الوثقى ،آیه اهلل سید ابو القاسم خویی ،الجزء االول ،ف صل فی
القبله ،ص .414
. 2تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .378 -377
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جبرئیل و معمارش ابراهیم خلیل اهلل و دستیارش اسماعیل است .ولي بیت
1
المقدس اينچنین نیست ،يعني دلیل بر ثبوت او نیست.
در سرزمین مكه نشانههای روشني است؛ از جمله آب زمزم كه هم
شفاست و هم مدتهاست كه ميجوشد با اينكه آنجا سرزمین باران و برف
نیست؛ وجود مبارک پیغمبر

استهداء ميكردند ،يعني كساني كه از مكه

ميآمدند از آنها هديهای قبول ميكردند و آن هديه آب زمزم بود .خود زمزم
و جوشش زمزم ،معجزه است ،دوام جوشش معجزه است ،شفای اين آب
2

معجزه است ،صیانتاش از تصنع و بو آمدن هم معجزه است.
در تفسیر امام رازی نشانههای فراواني از كیفیت ساختمان كعبه و از
خصوصیتهايي كه در آن محور و محدوده وجود دارد و آنچه كه مربوط به
اطراف مكه است ،ذكر شده است .مشعر ،عرفات و منا هم آيات بینه حق
است؛ زيرا با اينكه آنجا سیلي ندارد تا اينكه اين سنگريزهها به وسیله سیل
تعبیه بشود ،چون جايي كه سیلخیز است اين سن های بزرگ همراه آب
های تند كوبیده ميشوند به صورت ري ريز درميآيند ،اما جايي كه سیل
خیز نیست ،فراهم بودن اين همه ري ها كه هر زائر و هر حاجي به طور
متوسط يا حداقل هفتاد ري برميدارد ،ولي هنوز تمام نشده است .امام رازی
در تفسیر ميگويد :سالیانه ششصد هزار نفر ،هر كدام هفتاد ري برميدارند
(كه امروزه خیلي بیشتر است) و اين ري ها را كه ششصد هزار نفر هر كدام
هفتاد ري برميدارند و در مرمي ميزنند ،اما معلوم نیست چه كسي اينها را
جمع ميكند .ايشان به اين جمع كردن ري ها هم ميپردازد كه آن را هم
جزء فضائل آن سرزمین ميشمارد .پیدايش ري و اينكه اين ري ها آنجا
 .1همان ،ج  ،15ص .121
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .136
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كه انبار شده بعد طولي نميكشد كه برچیده ميشود ،ميگويند مأمورين
سعودی كم و بیش تسطیح ميكنند ،ولي آن وقت كه از اين حرفها نبود.
خود اين جريان رمي جمرات را هم ميگويد فضیلت و معجزه است و از اينكه
طیور و پرندهها در باالی كعبه سعي ميكنند آنجا آرام نگیرند و آنجا را آلوده
نكنند اين هم معجزه است و آيه بینه است .آلودهنكردن در مشاهد مشرفه
هست ،ولي اينكه پرنده آنجا نمينشیند و اگر هم از باال با يك سرعتي پايین
بیايد وقتي به كعبه رسید فاصله ميگیرد يك زاويهای ايجاد ميكند از پهلو
رد ميشود اين نشانه يك آيه بینه بودن است .درباره حرم مطهر حضرت
هم اين چنین است .بر اساس «
امیر
» 1حیوانات ادب را رعايت ميكنند ،ولي درباره كعبه اين طور هست كه
حرمت كعبه را اين حیوانات نگه ميدارند ،اين هم يك آيه است و از اينكه
درندهها در محور حرم كاری به يكديگر و حیوانات اهلي و شكار ندارند ،اين
هم يك آيه بینه است .شواهد فراواني وجود دارد كه آن سرزمین ،سرزمین
2
عادی نیست.

مقام ابراهیم

جريان مقام ابراهیم
طواف هم فرمود﴿ :
اين بود كه ﴿

كه قرآن روی آن تكیه ميكند در بخش نماز
﴾ آيه  125سوره بقره

﴾ اين نشانه حرمت خاصي است كه برای مقام ابراهیم است حاال
 1نهج البالغه ،ص .48
 . 2مفاتیح الغیب ،فخر رازی ،بیروت ،دار احیاء الترال العربی1420 ،ق ،ســوم ،ج  ،12ص
.296
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نماز بايد خلف المقام باشد يا عند المقام آن بحث فقهي است كه بر اساس
اختالف روايات ،برخي احتیاط كردند كه حتماً نماز بايد پشت مقام باشد
﴾ اما
عدهای هم عند المقام را كافي ميدانند﴿ :
روی آن ايستاد حاال هنگام چیدن بنای كعبه
اين مقام را كه ابراهیم
روی او ايستاد يا وقتي كه بار دوم برگشت و همسرش و اسماعیل گفت
پیاده شويد تا شما را شستوشو كنم و حضرت پیاده نشد و پا روی سن
گذاشت اثر كرد يا هنگام امتثال به ﴿
﴾ بر باالی آن سن رفت و اعالن كرد كه
مردم به طرف كعبه بیايید و حج كنید .در همه حاالت روی همان سن رفت
يا در يكي از اين حاالت بود كه وقتي روی آن پا نهاد ،سن نظیر يك جسم
نرمي اثرپذير شد .علي ایحال همه اينها محتمل است و آنچه كه مسلم
است اصل اينكه حضرت پا گذاشت و اثر پا در آن سن مانده است .حاال
كدام يك از اين سه مقطع بود بايد به روايات خاصه رجوع كرد2.
درست است كه منظور از «بكه» همان مكه است؛ منتها اينكه از مكه به
«بكه» ياد شده ،يا برای آن است كه میم و باء تبديل هم ميشوند؛ نظیر
«دائم» و «دائب» كه فرمود شمس و قمر دائبیناند يا الزم و الزب .يا اينكه
بكه معنای جدايي دارد و مكه معنای جدايي دارد و هر دو نام همان
سرزمیناند ،منتها هر كدام از روايات عهدهدار بیان نامي از نامها يا جهتي از
جهات است .ديگر تعارضي در كار نیست و نميگويد كه مكه را مكه ميگويند
به اين مناسبت الغیر .اين كلمه الغیر در آن نیست تا معارض روايت ديگر
باشد هم بكه گفته شد و از اسمای مكه و هم مكه است3 .
 .1حج.27 ،
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .134 -133
 .3همان ،ص .128
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﴾ مقام ابراهیم يك خصیصهای دارد كه
﴿
ذكر شده است برای اينكه در جريان حضرت داوود ميفرمايد﴿ :
﴾ 1درباره
داوود كارهای فراواني انجام گرفت :يكي از اينها مسئله آموزش صنعت
3
﴾
﴾ 2يكي هم ﴿
زرهسازی است﴿ :
است كه آهن سرد و سخت را ما در دست حضرت داوود نرم كرديم كه آهن
را چون موم نرم ميكرد .در كیفیت نرمكردن آهن سخت در دست مبارک
﴾ 4.در مسئله زرهبافي و
داوود 7تعبیر قرآن اين است كه ﴿
5
﴾ چون زرهسازی
زرهسازی سخن از تعلیم است﴿ :
جزء علوم و حرفههای صناعي است و قابل انتقال به ديگران نیز هست ،آنجا
سخن از تعلیم است؛ اما ديگران نميتوانند آهن سخت و سرد را نرم كنند،
﴾ يعني همان
اينجا سخن از تعلیم نیست؛ اما اينكه فرمود﴿ :
طوری كه يك آدم عادی موم را مي تواند نرم كند و به هر صورتي بخواهد
درآورد وجود مبارک داوود آهن را مثل موم نرم كرد و در دستش ميچرخانید،
﴾.
اين كار معجزه است .لذا روی اين كار تكیه ميكند﴿ :
در جريان مقام ابراهیم هم ظاهراً از اين قبیل است و «النا له الحجر»
خواهد بود؛ يعني سن را آنچنان لین و نرم قرار داديم كه پاهای مبارک
كه روی حجر قرار گرفت فرو رفت تا اثر پا بماند و يك محفظه هم هست
﴾ برای داوود و مقام ابراهیم برای
برای پای مبارک كه ﴿
خلیل حق اين از آن سنخ خواهد بود6 .
 .1سباء.10 ،
 .2انبیاء.80 ،
 .3سباء.10 ،
 . 4سباء.10 ،
 . 5انبیاء.80 ،
 . 6همان ،ص .134 -133
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 ﴾1هم امن تكويني
﴿
دارد ،برای اينكه آن امن تكويني نصیب كعبه است ،لذا فرمود﴿ :
﴾ 2به بركت كعبه ،آن روز كه سخن از تشريع
نبود ،مردم مشرک مكه را از امنیت خاصي برخوردار كرده است .اين را خدا
﴾ كسي حق
به عنوان آيت و امن تشريعي قرار داد﴿ :
ندارد كاری به اينها داشته باشد ،مسئله اجرای حدود هم تا حدودی بیان شده
است ،مگر كسي خودش در مكه و مسجد الحرام كاری كه مايه اجرای حد
» 3در آنجا هم حد بر او جاری
است مرتكب بشود كه «
خواهد شد4.
﴾5
در ذيل آيه فرمود﴿ :
﴾ گرچه «علي» است ،اما اين «علي» در حقیقت
در اينجا كه ﴿
للناس است ،نه علي الناس و به معنای ضرر نیست؛ زيرا الم هلل هم به معنای
نفع نیست ،از طرف خدا بر مردم كه فقط جريان وجوب را برساند منتها اين
وجوب خیر است برای مردم ،نظیر اينكه ﴿
﴾ 6اگر چیزی خیر شد به زيان كسي
نیست ،اين الم و علي كه در مقابل هم قرار ميگیرند نشانه آن است كه از
آن طرف اين حكم بر اين طرف جعل شده است؛ يعني بر اين واجب است
نه اينكه به ضرر اوست.
مطلب ديگر اين است كه ظاهراً در قرآن كريم در خصوص حج تعبیر
﴾ آمده است .درباره نماز و روزه و امثال ذلك نیامده «
﴿
. 1آل عمران.97 ،
 . 2قریش.4 ،
 . 3بقره.194 ،
 . 4تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص . 131 -130
. 5آل عمران.97 ،
 .6بقره.216 ،
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﴾ نشانه
» و امثال ذلك .اين ﴿
عظمت و خصوصیتي است كه در حج است و در ساير عبادات اين خصوصیت
و فضیلت نیست.
از دير زمان مسئله حَج البیت رواج داشت كه از زمان حضرت ابراهیم
به بعد رسمي شد و سال را با حج ميشمردند .اينكه شعیب به حضرت موسي
(علیهما السالم) فرمود﴿ :
﴾ 1مي خواهم يكي از دو دخترم را به همسری تودرآورم  ،در برابر اينكه
تو هشت سال اجیر من باشي؛ البته اگر ده سال كامل كار كني پس از خود
توست (آن دو سال جزء قرارداد ما نیست) و من نمي خواهم كه بر تو سخت
بگیرم ،و به زودی ان شاء اهلل مرا از شايستگان خواهي يافت؛ مراد از (حجج)
كه جمع (حجه) مي باشد ،سال است چون در هر سال يك بار حج بیت اهلل
الحرام انجام ميشود و از همین جا معلوم ميشود حج خانه خدا كه جزء
شريعت ابراهیم بوده در آن زمان نیز معمول بوده است.
﴾ تأكیدهای فراواني دارد:
﴿
يكي اينكه در سراسر قرآن كريم ظاهراً اين تعبیر مخصوص حج است.
دوم اينكه اين مقدم شده است و خبر را مؤخر آورده كه نشان بدهد برای
خداست .سوم اينكه با بدل ،مطلب را بیان كرده و ابدال به منزله تكرير است.
﴾
نفرمود« :هلل علي المستطیع حج البیت» فرمود﴿ :
آنگاه ناسي كه مشمول اين تكلیفاند ،به صورت بدل بعض من الكل بیان
﴾ .اگر ميفرمود كه «هلل حج البیت علي
شده است﴿ :
المستطیع» يا «هلل علي المستطیع» يا «علي من استطاع علیه سبیال حج
البیت» اين ،آن معنا را نميفهماند .آن تكرار را كه با اين «بدل بعض من
الكل» فهمیده ميشود ،نميفهماند .اين هم يك نحو تأكید ﴿
 .1قصص.27 ،

120

﴾ اين بدل بعض من الكل ،اين ذكر تفصیل
بعد از اجمال يا تبیین بعد از ابهام خودش يك تكراری را به همراه دارد.
﴾ است.
البیت هم همان ﴿
﴾ استطاعت عقلي و استطاعت شرعي هر دو مطرح
﴿
است .استطاعت عقلي برای هر كسي است كه توان آن را داشته باشد ولو
متسكّعاً 2ميتواند مكه برود؛ منتها حجاش ،حج مستحب است يا اگر هم
مستحب نبود ،اصل زيارت هست و امثال ذلك ولي آن معنای عام برای همه
هست ،چه برای مستطیع چه برای غیر مستطیع كه ﴿
 ﴾3است .برای همه است چه در حج و چه در عمره ،چه در حج
واجب ،چه در حج مستحب ،چه برای مستطیع ،چه برای غیر مستطیع .آن
﴾ هست .اما اصل حج واجب مخصوص
معنا كه ﴿
4
﴾.
كسي است كه مستطیع باشد﴿ :
1

پرسشها

 .1دلیل شرافت كعبه چیست؟
 .2سه نمونه از آيات و نشانههای حرمت داشتن كعبه را بیان نمايید.
 .3در چه صورتي اجرای حد در حرم جايز است؟
« .4علي» ذكر شده درآيه ﴿
﴾ به چه معناست؟

 . 1همان ،ص .144 -143
« .2متسکّعاً»د حج بدون زاد و راحله.
. 3آل عمران.96 ،
 . 4تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .145

گفتار چهاردهم:
تفس
ادامه یر آیات  95ات  97از سوره مبارکه آل عمران
﴿

﴾

1

ترجمه ﴿ :بگو خداى تعالى راست گفته ،پس تنها ملت و كيش ابراهيم
را پيروى كنيد كه كيش او مطابق فطرت است و او از مشركين نبوده
*اولين خانه عبادتى كه براى مردم بنا نهاده شد ،آن خانهاى است كه
در مكه واقع است ،خانهاى پر بركت كه مايه هدايت همه عالميان است
*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
است .و هر كس به اين حكم خدا كفر بورزد ،خدا از همه عالم بىنياز
است﴾.

خصوصیت فقهی حرم كعبه

از آن جهت كه كعبه معظمه اولین بیتي است كه به عنوان معبد ساخته
شده و جهات فراواني در شرف او نقش داشته ،لذا محدوده كعبه يعني مسجد
الحرام و حرم كه خصوصیت فقهي فراواني دارد .در تمام زمین اين منطقه
 .1آل عمران.97-95 ،
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آن خصوصیت را دارد كه هر كسي از بیرون بخواهد وارد اين سرزمین شود،
حتماً بايد احرام ببندد ،ولو در موسم حج نباشد .لذا ورود غیر مسلمان به
سرزمین حجاز ،يعني حرم ،ممنوع است؛ زيرا بايد با احرام وارد بشود و احرام
از يك كافر متمشي نیست ،مگر اينكه مسلمان باشد .فقط كساني كه رفت
و آمد مكرر دارند ،مانند رانندهها و امثال آنها مستثنايند وگرنه هر كس كه
بیرون آمد و بخواهد وارد حرم بشود ،بايد در يكي از مواقیت احرام ببندد و
اگر كسي قصد تجاری يا غیر تجاری دارد ميخواهد برای درمان برود به
مستشفای مكه يا دوستش در مكه است وارد مكه شود ولو برای حج هم
نباشد و در موسم حج هم نباشد ،بايد احرام ببندد.
﴾ گذشته از اينكه خداوند سبحان ،قبل

اينكه فرمود﴿ :

از اسالم يك خصوصیت امني را برای اين سرزمین قرار داد كه ﴿
﴾ 1و بعد از اسالم همان امنیت تكويني را حفظ
كرد و نیز يك سلسله دستورات امنیت تشريعي هم داده شد كه اگر كسي
وارد اين سرزمین شد ،در امان
﴿

است2.

﴾ يعني نبايد به كسي كه وارد سرزمین مكه و حرم

شد ،آسیبي برساند .ايذاء كسي كه در حرم باشد حرام است ،مگر اينكه او
خودش ايذائي ظالمانه بر ديگران وارد كرده باشد و وارد حرم شده باشد ،اگر
كسي در خارج حرم مرتكب جنايتي شد ،بعد به حرم پناهنده شد ،مقداری از
اين ايذاء مستثني است ،بقیه به همان منع اولي باقي است و اگر در خود حرم
مرتكب جنايت شد ،در همان حرم حدود الهي بر او اجرا ميشود.
 .1قریش.4 ،
 .2همان ،ص .139
 . 3همان ،ص .143 -141
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بیت از آن جهت كه شرفي دارد ،مأمن است؛ اما از آن جهت كه شرفي
دارد يك حكم فقهي خاص خود را دارد كه هیچ جای ديگری آن حكم را
ندارد و آن اين است كه اگر كسي عمداً در كعبه بدرفتاری كرد و كعبه را
متعمداً و معانداً تنجیس كرد (معاذ اهلل) حكمش اعدام است و اگر در
مسجدالحرام متعمداً معانداً تنجیس كرد ،حكمش ضرب شديد است .روايات
معتبری در اين باره وجود دارد:
مرحوم صاحب وسائل در كتاب «حدود» نقل ميكند« :
» 1اصل سؤال اين است كه ايمان افضل
است يا اسالم ،آنگاه حضرت از باب تشبیه معقول به محسوس ميفرمايد:
ايمان به منزله ی كعبه است ،اسالم به منزله ی حرم است و اگر كسي وارد
حرم شد ممكن است وارد كعبه نشده باشد ،ولي اگر وارد كعبه شد ،حتماً حرم
را ادراک كرده است» .عرض كرد مسئله را برای من وجداني كن كه من
خوب بیابم؛ حضرت فرمود« :
».2
امام ششم به ابي الصباح كناني فرمود :اگر كسي عمداً مسجد الحرام
را آلوده كند حكمش چیست؟ ابي الصباح عرض كرد« :
» يعني ما قبالً از شما ياد گرفتیم كه حكم اين شخص تنبیه شديد
؛ درست جواب دادی»« .
است« :
» حضرت از ابي الصباح سؤال كرد :اگر كسي درون كعبه را
(معاذ اهلل) عمداً آلوده كند حكمش چیست؟ ابي الصباح عرض كرد« :قُلتُ
 .1وسائلالشیعه ج 28ص 368
 .2وسائل الشیعه ،حر عاملی ،ج  ،13ص .290
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»

يُقتَلُ»ما از شما اين را ياد گرفتیم كه حكمش اعدام است« .
1
»
درست است .آنگاه فرمود« :
روايت دوم هم از ابي الصباح قريب به اين مضمون است.
سومي كه از عبدالرحمن قصیر است اين است كه «
» كه فرق اسالم و ايمان چیست؟ حضرت فرمود:
«
» اگر كسي وارد حرم بشود
بعد وارد كعبه بشود مثل كسي است كه اول اسالم بیاورد ،بعد ايمان بیاورد؛
اما اين حكمي كه دارد اگر كسي كعبه را آلوده كرد بیرون ميبرند «
» اين از آن جهت ،حكم آن قبلي را دارد؛ منتها حاال فرمود :بیرون
ميبرند و اعدامش ميكنند2.
روايت سوم كه از سماعه است اين است كه «
» حاال عمده با
» علي ای حال آن روايت
اين است كه چرا «
اول كه صحیحه ابي الصباح كناني بود ،حكمش اعدام است؛ اما ديگر نگفت
كجا اعدام ميكنند .آيا اين دو روايت مقید آن است كه او را از حرم بیرون
ميبرند و بعد اعدام ميكنند يا نه؟ غیر از اين اطالق و تقیید يك جمع داللي
ديگر دارد ،آن كسي كه در همان حرم اعدامش ميكنند ،معلوم ميشود
عنادش بیشتر بود .آنكه او را بیرون ميبرند و اعدامش ميكنند معلوم ميشود
 . 1ال کافی ،کلینى ،مح مد بن یعقوب ،تصـــحیح غ فارى ،على اکبر و آخو ندى ،مح مد،
دارالکتب اإلسالمیة ،تهران 1407 ،ق ،چهارم ،ج  ،2ص .26
 .2و سائل ال شیعه ،ج  ،28باب أن من أحدل فی الم سجد الحرام ضرب ضربا شدیدا و من
أحدل فی الکعبة قتل بعد اخراجه من الحرم ،ح  ،3ص .369
. 3کافی ،ج  ،2ص .28
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عنادش كمتر بود ،به هر حال ،بین اين دو طايفه يك جمع فقهي الزم است،
ولي جامعش اين است كه اگر كسي حرمت كعبه را عمداً رعايت نكرد و زير
پا نهاد ،حكمش اعدام است و اين عظمت كعبه است1.
﴾
البته از كعبه بیرون ميبرندش ،اما چرا از حرم چون ﴿
راجع به حرم است نه خصوص كعبه .اينها بحثهايي است كه در اثر شرافت
كعبه حكم شديد فقهي دارد.
اما آن روايتهای تخفیفي كه در اثر شرافت كعبه حكم خفیف دارد ،يعني
تخفیف دارد آن را مرحوم صاحب وسائل در جلد نهم وسائل از اين مجلدات
 21جلدی ،كتاب الحج باب  14از ابواب مقدمات طواف و ما يتبعها ،چند
روايت نقل كرده است.
روايت اول صحیحه معاويه بن عمار است؛ از ابن ابي عمیر نقل شده
است «
) (

» 2اين را در كتاب قصاص ،پايان بخش قصاص نقل ميكند :كسي كه
مرتكب قتل گرديد و بعد وارد حرم شد ،او را آنجا اعدام نميكنند ،ولي «وَ لَا
» در
يُطعَم» نه رايگان نه با خريد و فروش «
وسائل دارد ،او را مأوی نميدهند كسي خانه به او اجاره نميدهد ،خانه رايگان
تا اينكه حد
در اختیارش نميگذارد:
بر او اقامه شود.
معاويه بن عمار در پرسشي ديگر از امام صادق عرض كرد :حاال اگر
كسي در حرم كسي را كشت يا سرقت كرد ،آيا حكم قاتل اعدام است ،ولي
كسي كه در حرم مرتكب قتل شد ،گذشته از اينكه حكم او اعدام است تحقیر
 . 1تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .166
 .2وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .225
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﴾ 1فرمود« :
» اين برای حرم حرمتي نديد ،رأيش

هم ميشود؛ نظیر ﴿
اين بود كه حرم حرمتي

ندارد2.

در روايت دوم كه صحیحه است ،حلبي از امام صادق
﴾ سؤال ميكند ،امام ششم

﴿

از آيه كريمه
طبق اين نقل

ميفرمايد:
 3اگر كسي در غیر حرم ،جنايتي كرد ،بعد فرار كرد و به حرم
رفت برای كسي نیست كه او را در حرم بگیرد «
ورود در بازار ندارد «

» حق
» كسي با او

حرف نميزند كسي به او آب و نان نميدهد تا اينكه مجبور شود بیرون بیايد.
«

» اين سختگیری نسبت به او اعمال ميشود «
» آنگاه كه از حرم بیرون آمد او را ميگیرند و حد الهي را اجرا

ميكنند.4

» اگر كسي در خود
اما «
حرم جنايتي را مرتكب شود ،حدود الهي در همان حرم بر او اجرا ميشود
«النه لم يرعي» روايت اول اين بود «لم يری» يعني نديد يا رأيش اين نبود
دوم اين است كه او رعايت نكرد
سومي كه از علي ابن ابي حمزه است و به صحت و وثاقت آن دو روايت
قبلي نیست ،اما مضمونش همانهاست ،اين است كه «عن ابي عبداهلل
 . 1توبه.29 ،
 .2الکافی ،ج  ،4ص .228
 .3وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .226
 . 4تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .168
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سئلت عن قول اهلل عزوجل» ﴿

﴾ فرمود« :

» 1اينها رواياتش قبل از وقف است ،علي ابن ابي حمزه بطائني
آنچه كه از ابي بصیر قبل از وقف نقل كرده ،معتبر است .بعد از وقفش ميافتد
آيا وقف او را از وثاقت مياندازد يا نه «

» اين مضمون هم برابر آن دو روايت قبلي
چهارمي از شیخ صدوق (رضوان اهلل علیه) است« :

است2.

» كه بايد
همان اليؤوی باشد« .
» ظاهراً اين روايت جديدی نباشد
و مرحوم شیخ صدوق ،مضمون همان روايتهای ديگر را در فقیه نقل كرده
است.3
پنجم ،از حفص ابن بختری نقل شده كه ميگويد :از امام صادق
سؤال كردم «
» حد كسي كه در خارج حرم جنايت كرد و وارد حرم شد
در داخل حرم اجرا نميشود اما «
».

4

 . 1وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .226
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .169
 .3من ال یح ضره الفقیه ،ابن بابویه ،محمد بن على( صدوق) ،محقق  ،م صححد غفارى ،على
اکبر ،انتشارات اسالمى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم 1413 ،ق ،دوم ،ج ،2ص .205
 .4علل الشرائع ،ابن بابویه ،محمد بن على(صدوق) ،کتاب فروشى داورى ،قم 1385 ،ش ،
اول ،ج  ،2ص .444
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روايت ششم كه مرسله و مرفوعه است؛ منتها اين چنین است كه «عن
بعض اصحابنا» مرحوم شیخ طوسي (رضوان اهلل علیه) نقل كرده «
» كسي
برود در حرم متحصن بشود يك نحو الحاد است اين ظاهراً ناظر به همان
است كه جاني برود در آنجا متحصن بشود لذا در همین باب هم نقل كردند1
»
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 «
» ذات اقدس الهي اين دو دست را به عنوان كیفر به هم
قفل كرد .خالصه طواف تمام شد و امیر مكه اين صحنه را ببینند هم آن
مسئله شرعي مانده است و هم اينكه اين دو دست كه به هم قفل شده
چگونه باز بشود برای همین ،امیر مكه فقهای مكه را فراخواند تا مسئله را
حل كنند .گفتند اين دو دست كه قفل شد بايد باز شود؛ چارهاش اين است
كه دست مرد را قطع كنید .برای اينكه او جنايت كرده است .امیر مكه ديد
اين كار ،كار آساني نیست؛ زيرا يك جريان عادی نیست .بنابراين گفت :آيا
از اهل بیت پیامبر كسي هست؟ گفتند :ديشب حسین بن علي وارد شد .پس
خدمت حضرت سید الشهداء فرستادند ،به حضرت عرض كرد كه شما بايد
مسئله را حل كنید .حضرت رو به كعبه ايستاد و دعای طوالني كرد و نزد
اين دو آمد .حضرت دست را باز كرد ،امیر به سیدالشهداء عرض كرد كه
ما اين مرد را عقاب نكنیم .اين آزاد شده خود حضرت بود «فقال ال» .مرحوم
؛ چون قبل از
صاحب وسائل ميگويد:
اينكه جرم اثبات بشود آن حال را هر كه ببیند توبه ميكند ،ايشان بر توبه
﴾ علي ای حال،
جاني حمل كردند﴿ :
 . 1تهذیب األحکام ،طوسى ،محمد بن الحسن ،محقق  ،مصححد خرسان ،حسن الموسوى،
دار الکتب اإلسالمیه ،تهران 1407 ،ق ،چهارم ،ج  ،5ص .296
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ميداند كه حكمش چیست ،البته

اگر حكمي اين چنین باشد خود معصوم
1
اينجا حضرت فرمود :نه!
روايت هشتم كه قرب االسناد حمیری است از احمد ابن محمد ابن ابي
نصر است عن الرضا «
» آيا كسي مملوكش را در حرم تنبیه ميكند حضرت فرمود اين طور
نیست كه آدم مجاز باشد مملوكش را در حرم تنبیه كند و از اين طرف هم
اين طور نیست كه اينها سوء استفاده بكنند هر كاری دلشان بخواهد بكنند
لذا اين شخص باألخره در حرم چادر نزند مقداری در حرم مقداری در خارج
حرم يعني چادرش را طوری قرار بدهد كه بخشياش در حرم بخشي در خارج
حرم كه اگر اينها استحقاق تنبیه داشتند اينها را در خارج حرم تنبیه كند «

دارد2.

» حاال تأديب البته درجاتي
روايت نهم مضمون ديگری است كه «
3
» اينها امن از عذاب قیامت است.
روايت دهم از امام ششم سؤال شد﴿ :
فرمود« :

».

﴾ يعني چه؟

4

 .1تهذیب األحکام ،طوسى ،محمد بن الحسن،محقق  ،مصححد خرسان ،حسن الموسوى،
دار الکتب اإلسالمیه ،تهران 1407 ،ق ،چهارم ،ج  ،5ص .470
 .2قرب اإلســناد ،حمیرى ،عبد اهلل بن جعفر ،محقق  ،مصــححد مؤســســة آل البیت علیهم
السالم ،مؤسسة آل البیت علیهم السالم ،قم 1413 ،ق ،اول ،ص .364
 .3همان ،ص .82
 . 4تف سیر العیّا شی  ،عیا شى ،محمد بن م سعود ،محقق  ،م صححد ر سولى محالتى ،ها شم،
المطبعة العلمیة ،تهران 1380 ،ق ،اول ،ج  ،1ص .189
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آنگاه روايت ديگری است كه اين من دخله را توسعه ميدهد فرمود:
يأمن.
در روايت يازدهم «
» اگر
كسي اين چنین شد مثل راهزن ،امام هر كاری كه خواست يعني ولي
مسلمین هر كاری كه خواست درباره او تصمیم ميگیرد .آنگاه آن
خصوصیتي كه اين روايت يازدهم دارد اين است كه «
﴾ اين «من
»﴿
دخله» به استناد اين حديث شامل غیر ذوی العقول هم ميشود ،برای اينكه
گاهي كلمه من بر حیوان هم اطالق ميشود؛ نظیر اينكه خداوند همه را از
آب خلق كرده﴿ :
1
﴾ معلوم ميشود كه
﴾ از اين ﴿
2
«مَن» بر حیوان هم صادق هست.
روايت دوازدهم اين است كه عبداهلل بن سنان امام صادق سؤال
ميكند« :
» يعني آن امن كالمي را با اين امن فقهي اشتباه نكنید؛ اگر
كسي وارد حرم شد البته حكم فقهياش اين است كه در امان است ،ولي اگر
كسي خائفاً مستجیراً وارد كعبه شود ،از عذاب قیامت نجات پیدا ميكند .البته
يقیناً حكم فقهياش هم محفوظ است ،ولي «
3
».
 .1نور.45 ،
 .2همان ،ج  ،1ص .188
 .3و سائل ال شیعه ،ج  ،13ح  ،12ص  ،230و سائل ال شیعه ،ج  ، 13باب أن من جنى ثم لجأ
الى الحرم لم یقم علیه حد ،ح  ،12ص .230
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﴿

روايت سیزدهم اين است كه «
﴾
1

».
اين روايت را مرحوم مجلسي اول (رضوان اهلل علیه) در روضه المتقين
نقل كرده است و ديگران هم آوردهاند؛ از امام سؤال ميكنند كه يك
حیوان شكاری مزاحم كبوترهاست ،هیچ كبوتری از كنار اين حرم رد نميشود
مگر اينكه به آنها آسیب ميرساند؛ چه كنیم؟ حضرت فرمود :برای او دامي
بگسترانید «اِنصبوا» حاال اين انصبوا يا از نصب شبكه است يا همان نصب
ناصبي بودن يعني عداوت كه هر دو احتمال را مرحوم مجلسي داده است.
بعد فرمود« :واقتلوه» برای اينكه اين حیوان حرمت حرم را رعايت نكرده
3
است و حیوانات ديگر را آزار ميكند.

2

پرسشها

﴾ امنیت مكه از

 .1با توجه به آيه ﴿
چه زماني بوده است؟
 .2اگر كسي خارج حرم جنايتي مرتكب شد وارد محدوده حرم شد چه
اعمالي با او حرام است؟
 .3كسي كه متعمداً و معانداً كعبه معظمه را ـ معاذ اهلل ـ تنجیس كرد
حكمش چیست؟
 .4در چه صورتي كشتن حیواني در حرم جايز است؟
. 1تفسیر عیاشی ،ج  ،1ص .189
 .2روضه المتقین ،مجلسی ،محمد تقی ،ج  ،4ص .159
 .3روضــة المتقین فی شــرح من ال یحضــره الفقیه ،مجلســى ،محمدتقى ،محقق  ،مصــححد
مو سوى کرمانى ،ح سین و ا شتهاردى على پناه  ،مؤ س سه فرهنگى ا سالمى کو شانبور ،قم،
 1406ق ،دوم ،ج  ،4ص .159

گفتار پازندهم:
تفس
ادامه یر آیات  96ات  97از سوره مبارکه ال عمران

﴿
﴾

1

ترجمه﴿ :اولين خانه عبادتى كه براى مردم بنا نهاده شد ،آن خانهاى
است كه در مكه واقع است ،خانهاى پر بركت كه مايه هدايت همه
عالميان است *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 است .و هر كس به اين حكم خدا كفر بورزد ،خدا از همه
عالم بىنياز است﴾.

درباره اين بیت كه مبارک و بلد امن هست شواهدی نقل شده است.
يكي از آن آيات بینه كه مايه بركت اين بیت است اين است كه بعضي اهل
تفسیر نقل كردند اگر سالي باران در قسمت شمالي بیت ببارد يعني به طرف
ركن شامي باران بیايد آن محدوده سرزمین شام و قسمت شمال و شمال
غربي حرم ،آن سال پر بركت خواهد بود و اگر در قسمت ضلع جنوبي كه
ركن يماني است باران بیايد طرف سرزمین يمن و آن محدوده جنوب بارندگي
ميشود و اگر باران در همه اطراف كعبه ببارد همه بالد خواه شمالي خواه
 .1آل عمران.97-96 ،
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جنوبي آن سال پر بركت خواهد بود .اين را هم عدهای نقل ميكردند و منظور
از بكه و مكه يكي است و مراد همان بلد الحرام است قهراً ضمیر فیه به آن
بلد برميگردد نه خصوص بیت .البته حرمت و بركتي كه برای آن بلد هست
به خاطر كعبه است و خود آن سرزمین ذاتاً اين چنین نیست كه مبارک و
هدی باشد.
آيات بیّن و امثال ذلك در بیت نیست ناچاريم اين همه آياتي كه ذكر
شده است مثل مبارک بودن و ﴿...
اگر بیت باشد ضمیر ﴿

﴾ را به آن بلد برگردانیم

﴾ هم به بیت برگردد.

1

﴾ برخي خواستند بگويند
﴿
﴾ ناظر به آن آيهای است كه در سوره «فتح» ذات
﴿
بشارت ميدهد﴿ :
اقدس الهي به رسولش
﴾ 2ولي اين ميتواند به
﴾ باشد ،لكن هرگز منظور
عنوان يكي از مصاديق برای ﴿
آيه كه يك امر مطلق است خصوص آنچه كه در آيه  27سوره «فتح» آمده،
﴾ اين ﴿ ﴾ يك امر تكويني
نیست .البته ﴿
است؛ يعني شما موفق ميشويد در كمال امن وارد شويد .آن ﴿
﴾ اعم از تكوين و تشريع است كه حكم تشريعياش هم در رواياتي
كه قرائت شد ،3بیان گرديد4.
 .1تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .135 -134
 .2فتح.27 ،
 .3روایاتی که در گفتار قبل به آن پرداخته شد.
 . 4همان ،ص .135
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اينكه فرمود﴿ :

﴾ به خاطر عظمت كعبه است.

در بخشهای ديگر مشخص فرمود كه احترام اين سرزمین به خاطركعبه
است؛ اما تلويحاً فرمود احترام اين سرزمین هم به وجود مبارک پیغمبر است
وگرنه خود كعبه از آن جهت كه حجری است ،روی حجر آنچنان نیست كه
دارای مقامي منیع باشد؛ چنانچه فرمود﴿ :

*

﴾ 1يعني اگر ما به مكه قسم ميخوريم به احترام شما پیغمبر است كه
در مكه هستي وگرنه آنجا سرزمیني بیش نیست.
از ائمه رواياتي درباره فضیلت زيارت مدينه بعد از مكه آمده است كه
مردم مأمور شده اند بعد از تشرف به مكه ،در مدينه با پیامبر تجديد عهد
كنند و ارتباط واليي برقرار كنند واليت ما را بپذيرند و ما را به عنوان رهبر
قبول كنند و ياريشان را اعالم كنند و گرنه كعبه حجری است كه «اليضر و
الينفع» اين حرف را اگر غیر امام بگويد مقبول نیست كه انسان بگويد كعبه
سنگي است و سود و زياني ندارد .كسي به خودش اجازه نميدهد كه درباره
كعبه معظمه اين تعبیر را داشته باشد.
قوی تر بودن جمله خبریه از جمله انشائيه

جمله خبريه در داللتش بر انشا اقوای از جمله انشائیه است ،گويا واقع
شده است و دارند خبر ميدهند .نكته دوم اينكه جمله خبريه گاهي به صورت
فعلیه است؛ نظیر اينكه در روايات دارند كه «يعید» به معنای اعد ميباشد،
ولي اگر جمله خبريهای است كه القیت بداع االنشاء ولي اگر اين جمله خبريه
اسمیه باشد اين آكد در آن معنای ثبوت است .پس اگر مطلبي را با جمله
خبريه بگويند از جمله انشائیه قویتر است .و اگر آن خبريه اسمیه باشد از
 . 1بلد1 ،و.2
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فعلیه قویتر است .نكته بعدی هم اين است كه اين خبر كه مقدم است و
مبتدا مؤخر روی اهمیت اين هلل بودن است و در تعبیرات ديگر مالحظه
فرموديد اين چنین نیست كه تعبیر الم شده باشد آن الم در ﴿
﴾ 1آن الم يا الم اختصاص است يا الم تكلیف.
اين چنین نیست كه «هلل علي ارباب المكاسب ان يخمس ان يؤتي» الكذا و
﴾ 2است اما
﴾ نظیر الم ﴿
كذا آن الم ﴿
﴾ الم تكلیف است؛ يعني از طرف خدا اين تكلیف،
اين الم ﴿
بر رقبه مردم جعل شده است؛ نظیر آنچه كه در صیغه نذر گفته ميشود كه
«و هلل علي ان افعل كذا» و اين دو تعبیر پشت سر هم گاهي ميگويند «علي
الناس» مثل اينكه «علي الید ما اخذت حتي تؤدی» اين فقط با يك تعبیر
تكلیف تفهیم شده است گاهي ميگويند هلل اينكه شما اين فعل را انجام
بدهید باز هم با يك تعبیر انجام شده است گاهي هم الم است هم «علي»
﴾ اين هم
كنار هم بدون فاصله نظیر همین آيه محل بحث ﴿
يك تأكید ديگر.
درباره ساير احكام تكلیفیه ،نظیر همان خمس يا امثال خمس به كساني
﴾3
كه متمكناند خطاب شده است﴿ :
اما اينجا از مكلفین دو بار نام برد :يكي باالجمال ثم التفصیل يكي بالعموم
ثم التخصیص .نفرمود« :هلل علي المستطیع حج البیت» مثل اينكه آنجا
﴾ اينجا فرمود﴿ :
فرمود﴿ :
﴾
﴾ بعد آن ناسي كه مكلفاند آنها را به صورت ﴿
 . 1انفال.41 ،
 . 2انفال.41 ،
 . 3انفال.41 ،
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تبیین كرده ،اين بدل بعض من الكل تفصیل بعض از اجمال ،به منزله تكرار
1
است.
بعضي از تكالیف مخصوص مرد و برخي مخصوص زن است .در مواردی
كه مشتبه باشد تكلیف خیلي روشن نیست؛ اما اينجا سخن از ناس است ،اگر
ناس بود چون عنوان رجال و نساء و امثال ذلك هیچ چیز اخذ نشده است،
بنابراين اين به عموم باقي است ،اال ما خرج بالدلیل.
﴾ هم تعبیر ناس كردن و هم تكرار كه بدل ذكر كردن
﴿
و تفصیل بعد از اجمال نشانه اهمیت مطلب است .از اينكه به فعل نیاورد ،به
مصدر يا به تعبیر ديگر اسم مصدر آورد ،معلوم ميشود كه اصل اين وصف
﴾ مقابل
را ذات اقدس الهي از انسان مسئلت ميكند﴿ :
»
كسي كه حَج البیت دارد .اين نیست كه «و من ترک» فرمود« :
﴾ 2اين ﴿
پس ﴿
﴾ به منزله «من لم يحج» يعني كسي كه حج نكند تعبیر از ترک حج به
كفر نشانه آن است كه اين از تكالیف خیلي مهم است .البته منظور ،كفر
عملي است نه كفر اعتقادی ،نظیر رد كردن حكم حاكم شرع يا حكم والي
مسلمین كه «الراد علیه كالراد علینا و الراد علینا كالراد علي اهلل» 3رد بر امام
يا رد بر خدا از نظر اعتقاد ،كفر است؛ ولي رد حكم حاكم شرع
معصوم
رد حكم ولي مسلمین به منزله رد حكم امام معصوم است كه اين كفر عملي
﴾ يعني و من ترک در
است ،نه كفر اعتقادی لذا اينكه فرمود﴿ :
روايات هم من كفر و من ترک بر من ترک الحج تطبیق شده است4.
 . 1تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .145 -143
. 2آل عمران.97 ،
 .3بحار االنوار ،مجلسی ،محمد باقر ،ج  ،101ص .262
 .4همان ،ج  ،15ص .147
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﴾ يعني اگر كسي حج را ترک كرد

﴿

همان خدايي كه ما گفتیم «هلل علي الناس» اين چنین نیست كه اين تكلیف
به سود خدا باشد ،بلكه از طرف ذات اقدس الهي تكلیفي بر رقبه مردم جعل
شده است.
﴿

﴾ اين ﴿

﴾ يك اظهار بياعتنايي است به شخص بعد

فرمود :اگر اين كار را نكردی او بينیاز است ،خودت آسیب ديدی آن هم نه
تنها از تو و از كار تو بينیاز است از عالمین بينیاز است و تو حرف كسي را
زير پا گذاشتي كه از عالمین بينیاز است.

1

» كسي كه حج بر او
در روايات حج آمده است كه «
» اين
» مكه نرفت «
واجب شده است «
» نشانه آن است كه اين كفر عملي كم كم انسان را
«
به كافران ملحق ميكند نه به مشركان .باألخره اين شخص موحد است،
ولي در صف اهل كتاب قرار ميگیرد« .
» يعني يا در صف يهودیها يا نصرانيها ميمیرد و ديگر به
میل او نیست .لذا در روايات ديگر آمده است كه در قیامت اين شخص را در
يكي از اين صفوف اهل كتاب جا ميدهند .مسئله احترام كعبه طوری است
كه در روايات ما آمده كه مادامي كه كعبه محفوظ و به حال خود قائم است
 2اين روايات را مرحوم
دين محفوظ است:
صاحب وسائل در كتاب وسائل كتاب الحج ابواب وجوب الحج و شرائطه باب
چهار نقل كرده است كه نظر به كعبه فضیلت دارد و كعبه را تنها نگذاريد.
است اين است كه «
آن روايتي كه از امام صادق
 .1تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .161
 .2وسائل الشیعه ،ج  ،11ص .21
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» در همین باب ،هشتمین روايتش اين است كه از امام
صادق نقل شده« :
» به امام صادق عرض كردند كه بعضي
ميگويند كسي كه يك بار مكه رفت كافي است ،بقیه را در صدقات و
» يعني «
كارهای خیر صرف كند ،فرمود« :
» تنها
زيارت و عمل مستحبي نیست ،آنجا جای قیام برای مردم است؛ يعني جای
1
ايستادگي است.

جریان سیاسی و عبادی حج

باب بعدی باب وجوب اجبار والي است2؛ حج يك جريان سیاسي هم دارد،

يك سفر سیاسي  -عبادی هم هست .لذا اگر كسي نخواست يا مقدورش
نبود كه به مكه برود بر والي مسلمین الزم است كه از بیت المال عدهای را
تجهیز كند و اين بِعثه از همین وادی است كه يك عدهای را مبعوث كند كه
به مكه مشرف بشوند كه آنجا خالي نماند.
از امام صادق

روايت شده كه فرمودند:
 3هم اجبار الزم است و هم اگر نداشتند بايد يك

عدهای را برای رفتن به حج مبعوث كند.
 . 1تسنیم ،ج  ،15ص .164
.2
(.وسائلالشیعه ،باب  ،5ج  ،11ص)23
 .3وسائلالشیعه ،ج ،11ص .24
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روايت بعدی هم همین معنا را در بردارد« :
» 1اگر مردم مستطیع نبودند ،بر والي مسلمانها
الزم است از بیت المال هزينه سفر مكه اين گروه را فراهم كند .قهراً وظیفه
بعثه هم مشخص ميشود كه چیست؛ چون همان مسئله قیاماً للناس بايد
2
محفوظ بماند.
﴾ آقاياني كه آيات االحكام مرقوم
اينكه فرمود﴿ :
فرمودند ،چند مسئله فقهي را ذيل آيه كريمه مطرح كردند :يكي اينكه آيا
اين واجب ،واجب فوری است يا خیر؟ ديگر اينكه معیار استطاعت چیست؟

دالئل وجوب حج و فوریت آن

در اينكه واجب ،واجب فوری است از خود كريمه استفاده نخواهد شد﴿ .
﴾ 3دلیل نیست كه هر امری امتثالش واجب فوری

است .پس نه از خود آيه ،نه از ادله خارج ميشود استفاده كرد؛ يعني ادله
﴿

﴾ 4يا ﴿

﴾ و امثال ذلك اگر دلیل خاصي در زمینهای وارد

شده ،البته آن دلیل وجوب فوری است و اينكه ادعای اجماع و امثال ذلك
شده ،اين حق است كه نوعاً به اينكه وجوب حج وجوب فوری است قائل
هستند؛ اما ظاهراً اين اجماع هم محتمل المدرک است ،زيرا همین رواياتي
كه آمده است «من وجب علیه الحج فلم يحج» با فاء تفريع ذكر شده «فلم
يحج ثم فلیمت يهوديا او نصرانیا» اين با فاء تفريع نشانه آن است كه وجوبش
 .1همان.
 .2تسنیم ،ج  ،15ص .164
. 3آل عمران.133 ،
. 4بقره.148 ،
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فوری است و چون يك چنین خطری در كار هست و مرگ هم مخفي است،
معلوم نیست چه وقت انسان ميمیرد ،لذا هیچ كس حق تأخیر ندارد؛ يعني
در سال استطاعت بايد به حج برود.
آنهايي كه قائل بودند به اينكه وجوب حج فوری نیست ،احیاناً به عمل
خود رسول خدا استدالل ميكردند؛ مثل بعضي از علمای اهل سنت كه
در سال هشتم مكه را فتح كرد و در آن سال و سال
گفتند رسول خدا
بعد خودش حج انجام نداد .بنابراين چطور اين آيه كه فرمود﴿ :
مكه نرفت؟ معلوم ميشود
﴾ نازل شده و رسول خدا
تأخیر جايز است.
همان طوری كه آقايان بیان كردهاند جوابش اين است كه قبل از فتح
مكه ،در حال مهادنه و قرارداد بودند كه اصالً وارد سرزمین مكه نشوند ،بعد
هم آمدند تا جريان حديبیه كه كفار موافقت نكردند لذا حضرت برگشت و
اما بعد از فتح مكه ،پیامبر حضرت امیر را با عدهای فرستاد و خود
هم در سال حجه الوداع مشرف شدند و حج هم انجام دادند.
پیامبر
وجوب فوری حج را به خوبي از دستورات اكیدی مثل «
» ،و وجوب حج را از آيهای كه قرائت
كرد1.

شد و محل بحث است ،را مي توان استفاده
﴾2
در باب ششم ابواب وجوب حج در مسئله ﴿
تطبیق شده است كه معاويه بن عمار ميگويد :به امام ششم عرض كردم:
مردی است كه مال دارد و مكه نرفته ،حضرت فرمود« :
» او در قیامت
﴾
﴿
 . 1تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .148 -146
 . 2طه.124 ،
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كور محشور ميشود« .قال اعماه اهلل عن طريق الحق» از اين معلوم
ميشود اختصاصي به مسئله ترک حج ندارد ،گرچه در خصوص اين مورد
نص است ،ولي ساير موارد را هم كه حق را انسان عمداً ترک كند اين احتمال
1
خطر هست كه اعمي محشور بشود.
روايت پنجم اين باب هم از امام صادق رسیده است كه ﴿
﴾ 2فرمود« :
» .در بعضي روايات دارد كه يكي از چیزهايي كه انسان را به جهنم
ميبرد همان تسويف است؛ تسويف يعني سوف سوف كردن ،سوف استغفر،
سوف اتوب ،سوف افعل ،سوف اقضي ،سوف كذا سوف كذا ،يعني همین كه
ما در تعبیرات فارسي ميگويیم بعداً انجام ميدهیم ،چه عجلهای است .اين
تسويف ،كم كم انسان را به جهنم ميكشاند؛ چون معلوم نیست تا چه وقت
3
».
زنده است« .
در روايت هشتم اين باب هم اين است كه از ﴿

﴾

سؤال شده است ،حضرت هم اين را بر كسي كه حج را ترک كرده تطبیق
نمود و دوباره سؤال كرد كه سبحان اهلل اعمي؟ خدا او را كور محشور ميكند؟
فرمود« :

».

استطاعتي كه در روايت آمده است ،نظیر خمس و زكات و امثال ذلك
نیست كه مالك بودن شرط باشد ،مستطیع بودن شرط است .استطاعت گاهي
به اين است كه خود انسان مالك هست و آنچه را كه الزمه ی رفتن و آمدن
 . 1ال کافی،کلینى ،مح مد بن یعقوب ،محقق  ،مصـــححد غ فارى على اکبر و آخو ندى،
محمد ،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران 1407 ،ق ،چهارم ،ج  ،4ص .269
. 2اسراء.72 ،
 .3همان ،ج ،4ص .269
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است يك وقت است كه مالك نیست ،ولي توان آن را دارد و مستطیع است.
حاال يا مهمان كسي است يا ميتواند برای قافله كاری انجام بدهد ،نظیر
خدمه و مانند آن يا مأموريتي را برای كاروانها به عهده بگیرد كه هم كارش
را و هم مناسكش را انجام دهد .اينها هم مستطیعاند در صورتي كه به
حیثیتشان صدمهای وارد نشود .مسئله خمس و زكات و امثال ذلك مالك
بودن آن نصاب شرط است ،ولي مسئله وجوب حج مالك بودن آن زاد و
راحله و نفقه شرط نیست ،بلكه مستطیع بودن شرط است.

1

روايات هشت از ابواب وجوب حج و شرايط حج اين مسئله را تثبیت
ميكنند؛ منتها بعضي از اين روايات كه داللتشان تام است از نظر سند مشكل
دارند.
روايت اول اين است كه از امام باقر

سؤال شد كه ﴿

﴾ فرمود« :

» اينها مشخص

نميكند كه رجوع الي الكفايه الزم است ،ولي روايت چهارم مشخص ميكند
كه صحیح البدن باشد ،راهش امن باشد ،زاد و راحله داشته باشد .اگر همه
اين چیزها را داشت مشمول آيه است .روايت پنج هم سخن از زاد و راحله و
امثال ذلك را مطرح ميكند ولي روايات باب نه اين مسئله را بازتر ذكر
ميكند.

2

روايت باب نه از روايت اولش همین است كه «
» تا ابن
محبوب وضعش روشن و تام است .خالد بن جرير ،وضعش مشكل است:
 . 1تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .146
 . 2الکافی ،ج  ،4ص .266
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﴿
«
﴾ ابي الربیع شامي ميگويد :از امام ششم
سؤال كردند اين آيه يعني چه حضرت فرمود« :ما يقول الناس» مردم در
تفسیر اين آيه چه ميگويند ،يعني فقهای اهل سنت چه ميگويند؟ «قال
فقلت له الزاد والراحله» فتوای آنها اين است كه همین كه زاد و راحله باشد
شخص مستطیع ميشود.
امام ششم از ابي الربیع سؤال كرد كه نظر مردم درباره اين آيه چیست؟
عرض كرد :ميگويند همین كه زاد و راحله باشد برای وجوب حج كافي است.
امام باقر فرمود :اگر صرف زاد و راحله كافي باشد پس خیليها هالکاند
«هلك الناس اذا و الن كان من كان له زاد و راحله» 1اگر كسي زاد و راحله
داشته باشد و بتواند فقط عیال خودش را تأمین بكند و مكه برود و برگردد
بعد تكدی كند ،اين شخص اگر مستطیع باشد و حج واجب باشد پس خیلي
ها خالف شرع ميكنند و معصیت ميكنند.
به امام باقر عرض كردند كه «فما السبیل» اينكه در قرآن دارد﴿ :
»
﴾ سبیل چیست؟ «
يعني وضعش طوری باشد كه هزينه سفر را داشته باشد يك« ،
» اين دو« ،
» خدا زكات را هم واجب كرده ،اما نه به مقداری كه انسان اگر
زكات بدهد خودش محتاج بشود.
اين روايت به چند طريق نقل شده است؛ آنچه كه مرحوم مفید از مقنعه
از ابي الربیع نقل كرده يك زائدی هم دارد و آن زائد اين است كه میزان
استطاعت اين است كه كسي بتواند هزينه سفر را فراهم كند و هزينه اهل و
عیالش را نیز تأمین كند.
. 1همان ،ص .267
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اينكه جناب امین االسالم ميگويد« :المروی عن ائمتنا» اين را ظاهر ًا
از همان روايت مفید و امثال مفید استفاده كرده و اين روايات به زعم ايشان
تام بوده كه ميگويد« :المروی عن ائمتنا» اين غیر از «روی» است و امثال
ذلك .و از آن مرسلههايي است كه مورد اعتماد خواهد بود .حاال مالي به
اندازه كافي داشته باشد يا اينكه پیشه و شغلي داشته باشد كه وقتي برگشت
تأمین شود .لذا شايد روايت ديگری به دست مرحوم امین االسالم رسیده
باشد يا از همین روايتي كه مرحوم مفید نقل كرده ،استفاده كرده باشد.
بنابراين رجوع الي الكفايه معتبر است و اين چنین نیست كه صرف هزينه
1
سفر داشته باشد كافي است.
پرسشها

» را شرح

 .1روايت «
دهید.
﴾ وجوب در حج چه نوع واجبي
 .2با توجه به آيه ﴿
است؟
 .3طبق بیان امام صادق كسي كه با توجه به استطاعت حج مشرف
نشود چه عقوبتي در انتظار اوست؟
 .4تسويف به چه معناست؟ توضیح دهید.
 .5شرايط استطاعت حج را بنابر نظر امام باقر بیان نمايید.
 .6حكم كسي كه مستطیع نباشد و با پول قرضي حج به جا آورده است،
چیست؟

. 1تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .161 -157

گفتار شازندهم:
تفس
ادامه یر آیات  96ات  97از سوره مبارکه آلعمران

1

ترجمه﴿ :اولين خانه عبادتى كه براى مردم بنا نهاده شد ،آن خانهاى
است كه در مكه واقع است ،خانهاى پر بركت كه مايه هدايت همه
عالميان است *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 است .و هر كس به اين حكم خدا كفر بورزد ،خدا از همه
عالم بىنياز است﴾.

بیت اهلل ،اولین معبد

بیت اهلل اولین بیتي است كه به عنوان معبد در سرزمین غیر ذی زرع،
برای مردم ساخته شده است و بعدش در مكه بناهايي ساخته شد ،و باعث
آباداني شد ،حضرت ابراهیم خلیل به ذات اقدس الهي عرض كرد ﴿

 .1آل عمران.97-96 ،
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﴾ 1پس اول بیت اهلل
است؛ بعد خانههايي كه اطراف كعبه ساخته شد.
اگر امر بر توسعه حرم دائر شود ،آيا ميشود خانههای اطراف را خراب
كرد و جزء حرم قرار داد يا نه؟ معلوم ميشود كه اول كعبه ساخته شده بود
بعد ديگران مجاور شدند و در كنار كعبه خانه ساختند .آنها حريم كعبه را
غصب كردند و در حقیقت اگر توسعه الزم باشد ميشود آن بناها را تخريب
كرد و حرم را توسعه داد.
از امام ششم نقل شده در زمان حضرت ابي ابراهیم امام كاظم
نقل شد كه دستگاه حكومت برای توسعه حرم يعني مسجدالحرام مجبور شد
بعضي از خانهها را تخريب كند ،عدهای فكر ميكردند كه اين غصب است،
فقهای اهل سنت هم فتوا دادند كه جايز نیست ،ولي از امام ششم و از ابي
استفتا كردند (در دو عصر از دو خلیفه استفتايي آمده به حضور
ابراهیم
آنها همین جواب را دادند) كه اگر بیت اهلل اول بود ،بعد
حضرتین
اطرافش خانه ساختند ،تخريب اين بیوت مانعي ندارد .اگر اول ملك مردم
بود و در كنار ملك مردم ،كعبه ساخته شد نظیر مساجد معمولي اينجا نميشود
بدون اذن صاحبش تخريب كرد و همین فتوا مايه گشايش شد كه خانههای
2
اطراف را تخريب كردند و حرم را يعني مسجدالحرام را توسعه دادند.
را آنجا گذاشت
برای اولین بار كه جناب ابراهیم ،هاجر و اسماعیل
عرض كرد﴿ :
﴾ كه هاجر عرض كرد:
» .در همان مقطع دعا كرد﴿ :
» فرمود« :
«
 ﴾3بدون الف و الم يك سرزمین غیر ذی زرع بود ،احدی
. 1ابراهیم.37 ،
 . 2تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .125
. 3بقره.126 ،
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در آنجا سكونت نداشت .پس بیت اهلل الحرام بود قبل از اينكه بلد شود ،بعد
بلد شد .بنابراين مردم در اطراف كعبه ،خانه ساختند .روی اين نظر اين دو
1
معصوم(سالم اهلل علیهما) فتوا دادند كه توسعه حرم رواست.
﴾ در بعضي از روايات بكه موضع
﴿
بیت و مكه خود شهر تفسیر شده است؛ چه اينكه در بعضي از تعبیرات هم
بكه مرادف مكه قرار داده شد و از اينكه مكه هم ام القری است اگر ام القرای
﴾ معنای خودش را حفظ ميكند .يك وقت گفته
نسبي نباشد ﴿
ميشود پايتخت هر كشوری ام القری است ،اين يك ام القرای نسبي است.
عاصمه ام القرای نسبي است ،ولي بر اساس حديث دحو االرض و مانند آن،
2
اگر گفتیم مكه ام القری است ،يعني ام همه قرايي كه در جهان وجود دارد.
از اينكه فرمود﴿ :
﴾ نفرمود
فرمود﴿ :
به صورت فعل ماضي نشانه بر استمرار ذكر فرمود معلوم ميشود اين
امر ،امر مستقر است كه همواره انسان در آنجا در امان است و اين امنیت
اختصاص به مسئله تهاجم ابتدايي ندارد كه كسي كه وارد شد نبايد او را آزار
كرد ،بلكه اگر كسي مستحق عقوبت بود و وارد شد مادامي كه در آنجا جرمي
را مرتكب نشد ،بايد او را حفظ كرد.
در نور الثقلین رواياتي است كه يك حیوان اهلي وارد حرم شد آيا
ميتوانیم او را بكشیم يا نه؟ فرمودند :نه! در آن زمینه هم آمده البته بعضي
از اينها حمل بر حرمت و بعضي حمل بر كراهت ميشود .پس ﴿
3
﴾.
 . 1تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .585
 . 2همان ،ج  ،15ص .123
 . 3تفســیر نور الثقلین  ،عروســى حویزى عبد على بن جمعه  ،انتشــارات اســماعیلیان  ،قم ،
1415ق ،چهارم ،سید هاشم رسولى محالتى ،ج  ،1ص .369
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سرّ اينكه مقام ابراهیم ذكر شد برای اينكه مقام ابراهیم نسبت به آيات
ديگر يك برجستگي دارد ،ولي اختصاصي ندارد؛ چه اينكه در بعضي از همین
رواياتي كه در وسائل و نور الثقلین هم آمده وقتي سؤال ميكنند كه آيات
بینه چیست همین سه امر را ميشمارند :مقام ابراهیم ،حجر االسود و حجر
اسماعیل.
مقام ابراهیم خصیصهای دارد كه همواره محفوظ است .در تفسیر نور
7
الثقلین از زراره نقل شده كه به امام باقر عرض كردم« :
» آيا خدمت سید الشهداء رسیدی يا نه؟
امام 7فرمود :يادم هست كه در خدمتش در مسجد الحرام بودم و بارندگي
شد.
آنجا با كمترين باران مسیل همان كعبه خواهد بود چون از چهار طرف
كوه است و حرم در آن نقطه فرو ديد قرار دارد لذا سیلگیر است چهار
طرفش كوه است و كوهش هم سنگي است آب را جذب نميكند و آبها هم
ميآيد و پايینترين نقطه هم همان حرم است .
«
» مردم وقتي كه سیل آمد كنار مقام
بودند و وقتي بیرون ميرفتند سؤال ميكردند كه داخل حرم چه خبر؟ بعضي
ميگفتند مقام را آب برد .برخي ميگفتند نه! مقام سر جايش هست .سید
الشهداء فرمود كه اينها چه ميگويند؟ عرض شد :ميترسند كه مقام
ابراهیم را سیل برده باشد ،فرمود :به مردم بگو مطمئن باشند هرگز سیل،
1
مقام ابراهیم را نميبرد؛ چون خدا آن را عالمت و نشانه خود قرار داده است.
روايتي كه مرحوم كلیني نقل كرد حسن بن محبوب از ابن سنان ميگويد
كه ابن سنان نقل ميكند كه از امام صادق سؤال پرسیدم﴿ :
 .1نور الثقلین ،ج  ،1ص .367
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﴾
ه،
1
» اين روايت را صاحب وسايل نیز نقل كرده است.
﴾ يك معنای فقهي ظاهری و يك معنای باطني دارد
﴿
كه آن معنای باطني را از علل الشرايع نقل كردند كه امام ششم به ابي
حنیفه فرمود:
حضرت فرمود« :
» كه اين علم الوراثه مخصوص
9
است ،اما علم الدراسه را در حوزه و غیر حوزه ميتوان فرا
اهل بیت
گرفت ،اما علم الوراثه را بايد از همان راه ياد گرفت .فرمود تو يك حرف از
».
قرآن ارث نبردی «
2
﴾
آنگاه از حضرت سؤال كرد كه منظور از ﴿
چیست؟ گفت من فكر ميكنم شايد فاصله مكه و مدينه مراد باشد؛ حضرت
نقض كرد و فرمود :مگر نميدانید كه «
» اين رهزنيها مگر بین مكه
﴾ كجا را ميخواهد بگويد؟
و مدينه نیست اين ﴿
خود مكه امن است ،اما فاصله بین مكه و مدينه كه ناامن است ،منظور
چیست؟ پس منظور اين نیست« .فسكت ابوحنیفه»
﴾
﴿
حضرت فرمود:
اين ذلك من االرض» اين كجاست؟ عرض كرد« :الكعبه» فرمود:

 .1الکافی ،ج  ،4ص .223
 .2سباء.18 ،
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 1ابن زبیر در كعبه متحصن شد ،حجاج منجنیق بست و كعبه را ويران
كرد و ابن زبیر را كشتند« ،
» ابوبكر حضرمي به حضرت صادق عرض كرد« :جعلت
﴾
فداک» پس جواب اين دو تا سؤال چه شد﴿ :
﴾ مراد چیست؟
منظور چیست؟ ﴿
»
فرمود« :
آن لقب خاص را ميبرد كه وقتي آن حضرت كه ظهور كرد ديگر امن
خواهد شد ،همه اين راهها «
» اين امن مطلق است البته
2
تكويناً و تشريعاً اما آن امن نسبي همان است كه در روايات ديگر آمده است.
علي بن عبد العزيز از امام صادق سؤال ميكند كه ﴿
﴾ يعني چه؟ حضرت فرمود :اين به آن اطالق
مراد نیست ،برای اينكه «يدخله المرجع والقدری والحربي والزنديق الذی
اليومن باهلل» اينها كه در امان نیستند ،عرض كرد پس منظور چیست؟
«جعلت فداک قال من دخله و هو عارف بحقنا كما هو عارف به خرج من
ذنوبه و كفي هم الدنیا واالخره» اين بیان بعضي از مصاديق معنوی اين آيه
كريمه است وگرنه آن مصداق فقهياش كه قبالً گذشت ،به قوت خود باقي
3
است .
﴾ يعني داخل
روايات ديگری هم باز در همین زمینه است كه ﴿
در بیت واليت و امامت شود كه بعد معنوی قضیه را تأيید ميكند؛ زيرا
. 1کافی ،ج  ،15ص .698
. 2تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .153 -152
. 3تفسیر عیاشی ،ج  ،1ص .190
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مستحب است زائر وقتي نزديك بیت اهلل آمده است حلقه باب را بگیرد و
عرض كند« :
كه اين عذاب معنوی است1.
زراره از امام باقر نقل ميكند كه حضرت فرمود:
زراره عرض كرد كه «
»
معلوم ميشود تنها واليت معنوی نیست ،واليت رهبری و حكومت اسالمي
و امثال ذلك هست .برای اينكه كلید همه اينها مسئله رهبری است .والي بر
همه اينها و از همه اينها مقدم است .تنها ولي نیست والي هم هست والي
آن حاكم را ميگويند.
فرمود:

معلوم ميشود

كه مسئله والي اين است .آنگاه فضائل هر كدام را هم ذكر ميكند تا به حج
ميرسد و به آيه ﴿

﴾ را استشهاد ميكند .بعد ميفرمايد:
منظور آن است كه در اينجا حج جزء

اركان اسالم آمده ،اما مسئله واليت به عنوان والي مطرح است.
در نهج البالغه هم از جريان حج به عظمت ياد شده است:

2

كه وفد حق
﴾
باشید؛ مهمانان الهي را وفد ميگويند؛ چه اينكه آيه مباركه ﴿
3
﴾ يعني حُج و حَج كنید.
بر حج تطبیق شده است﴿ .
 . 1الکافی ،ج  ،4ص .530
 . 2همان ،ج  ،2ص .18
 . 3شـرح نهج البالغة البن أبی الحدید ،محقق  ،مصـححد ابراهیم ،محمد ابوالفضـل  ،مکتبة
آیة اهلل المرعشی النجفی ،قم 1404 ،ق ،اول ،ج  ،1ص .123
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پیامبر

به علي بن ابيطالب

سفارش ميكند:

زيرا خداوند متعال ميفرمايد﴿ :
﴾.

2

فرق فقهی لقطه حرم با غير حرم

مسئله فقهي ديگری كه مربوط به سرزمین حرم است و در اماكن ديگر
نیست ،مسئله «لُقطه» است؛ لقطه در اسالم اوالً گرفتنش مكروه است اگر
كسي در غیر حرم گرفت ،و از اينكه صاحبش بیايد ناامید شد ،هم ميتواند
صدقه بدهد ،هم ميتواند تملك كند .ولي در خصوص حرم ،عدهای فتوا
دادند كسي حق گرفتن ندارد و اگر هم گرفت فقط بايد معرفي كند كه به
صاحبش برسد وگرنه صدقه بدهد ديگر حق تملك ندارد .اين فرق فقهي
لقطه حرم با غیر حرم است و صاحب وسائل برای همین در كتاب حج عنوان
كرده است كه باب احكام لقطة الحرم سؤال ميكنند كه لقطه حرم با غیر
حرم چه فرقي دارد فرمود كه لقطه غیر حرم را ميشود تملك كرد ولي لقطه
3
حرم را نه.
روايت دوم اين است كه از امام باقر

درباره لقطة الحرم سؤال شد،

حضرت فرمود« :
» عرض كردم يك مال فراواني است
 . 1من ال یحضــره الفقیه  ،ابن بابویه ،محمد بن على  ،محقق  ،مصــححد غفارى ،على اکبر،
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم 1413 ،ق ،دوم ،ج ،4
ص .368
. 2آل عمران.97 ،
 . 3تهذیب األحکام ،طوسى ،محمد بن الحسن ،محقق  ،مصححد خرسان ،حسن الموسوى،
دار الکتب اإلسالمیه ،تهران 1407 ،ق ،چهارم ،ج  ،5ص .421

155

فرمود اگر گیرنده مثل تو باشد ،عیب ندارد .ديگری ممكن است بگیرد و بعد
از يك مدتي تملك كند.

1

در روايت چهارم(وسائل) دارد كه از ابي عبداهلل

«
» اين همان فرقي است

كه بین لقطه حرم و غیر حرم ميگذارد و روايات ديگری هم باز به همین
مضمون وجود دارد.

2

حكم فقهی اجاره خانه های حرم

بعضي گفتهاند كه اجاره دادن خانههای حرم برای زائران ممنوع است و
برخي ميگويند مكروه است .سرّش اين است كه در قرآن آمده ﴿
3
﴾
در دستور اصلي اين بوده ،كساني كه در مكه زندگي ميكنند درب خانهها
را باز بگذارند تا زائران در آنجا مناسكشان را انجام بدهند و برگردند .كسي
كه اهل مكه و شهرش مكه است يا كسي كه از باديه به قصد زيارت مشرف
ميشود ،همه در اين ايام حق بهرهبرداری يكسان دارند .بنابراين نميشود
اجاره داد يا مردم را منع كرد و معاويه اولین كسي بود كه اين كار را كرده و
برای خانهها دری گذاشت و جلوی مردم را گرفت.
در باب  32از ابواب مقدمات طواف در كتاب حج وسائل آمده است:
) (
 .1وسائلالشیعه ج 13ص.26
 .2همان ،ج  ،5ص .421
 .3حج.25 ،

156

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

.

.
سؤال ميكنند

3

روايت پنجم و ششم(وسائل) هم به همین مضمون است در روايت ششم
دارد كه اين تا زمان حضرت امیر

همین طور بود تا اينكه در زمان معاويه

اوضاع برگشت.

در روايت هفتم دارد كه «
﴿

﴾».

4

هشتمین روايت اين است كه
5
.
اينها خصوصیتهای مكه است و اينكه مجاورت در مكه و ماندن در مكه
هم مكروه است و قساوت قلب ميآورد .آن هم يك بابي است كه شايسته
نیست انسان در آنجا بماند؛ زيرا مايه قساوت قلب ميشود.
 .1وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .268
 .2همان ،ج  ،13ص .268
 . 3تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .166
 .4وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .270
 .5تهذیب االحکام ،ج  ،5ص .420
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ورود مشركان در سرزمین مكه حرام است .اين هم يك بابي دارد؛ البته
نه تنها در كعبه يا مسجد الحرام در غیر مسجد الحرام هم ورود مشرک
ممنوع است .در سرزمین حرم ورود مشركان حرام است و بر مسلمانها الزم
است كه آن مكان را تنزيه كنند.
روايت يازده باب  16اين است كه امام صادق فرمود:
1
.
مطلب ديگری كه باز از خصائص حرم است اين است كه
كه اين باب هفده از ابواب مقدمات طواف است
كسي كه خانه ميسازد شايسته نیست كه خانه خود را در مكه بلندتر از كعبه
قرار بدهد .قهراً بايد خیلي فاصله بگیرند چون اصوالً كعبه ارتفاعش هم
مشخص است و در گودی هم قرار دارد هر كه هر جا خانه بسازد باألخره
فوق كعبه قرار ميگیرد مگر اينكه ارتفاعش به اندازه كعبه باشد ،ولي باز بايد
فاصله بگیرد .زيرا ساختن خانهای كه كعبه را مستور كند مكروه است .برای
2
زائران مهمترين مسئله همان حرمت ورود مشركان به سرزمین مكه است.
پرسشها

 .1با توجه به توضیح امام صادق و امام كاظم

دلیل اينكه ميتوان

خانههای اطراف كعبه را خراب كرد و غصب محسوب نميشود چیست؟
 .2با توجه به آيات ﴿

﴾و﴿

﴾ دلیل ذكر بلد در يك آيه بدون الف و الم و در آيه بعدی با الف الم را
ذكر نمايید.
 .1وسائلالشیعه ج 13ص23و الکافی ،ج  ،4ص .230
 . 2تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .165
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 .3ام القری بودن مكه به چه معناست؟
 .4با توجه به آيه ی ﴿

﴾ و طبق رواياتي كه در وسائل و

نورالثقلین آمده ،منظور از آيات بینه چیست؟
 .5با توجه به روايت
» كدامیك از اين پنج مسئله نسبت به ديگران افضلاند؟
توضیح دهید.
 .6حكم لقطه حرم با غیر حرم چه فرقي دارد؟
 .7حكم اجاره خانه های حرم چیست؟ به چه علت؟

گفتار هفدهم:
تفس

یر آیات  1ات  5از سوره مبارکه توهب

﴿

﴾.

1

ترجمه( ﴿ :اين آيات) بيزارى است از خدا و رسولش بسوى آنان كه
(شما مسلمين) پيمان بستيد با آنان از مشركين * پس شما (اى مشركين)
تا چهار ماه (پيمانتان معتبر است و مىتوانيد) آزادانه در زمين آمد و شد
كنيد ،و بدانيد كه شما ناتوان كننده خدا نيستيد و اينكه خدا خواركننده
كافران است * (و اين آيات) اعالمى است از خدا و پيغمبرش به مردم
در روز حج اكبر كه خداوند و رسولش بيزار است از مشركين ،حال اگر

 .1توبه1 ،ـ.5
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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
ورزند به عذاب دردناكى بشارت ده * مگر آن كسانى از مشركين كه
شما با آنان عهد بستهايد و ايشان بهيچ وجه عهد شما را نشكسته ،و
احدى را عليه شما پشتيبانى و كمك نكردند ،كه بايد عهدشان را تا سر
آمد مدتشان استوار بداريد كه خدا پرهيزكاران را دوست مىدارد *
پس وقتى ماههاى حرام تمام شد مشركين را هر جا يافتيد به قتل
برسانيد و دستگير نموده و برايشان تنگ بگيريد ،و به هر كمينگاهى
(براى گرفتن آنان) بنشينيد ،پس اگر توبه كردند و نماز بپا داشته و
زكات دادن رهاشان سازيد كه خدا آمرزنده رحيم است﴾

مخاطب ﴿

﴾ مشركیناند ،زيرا فرمود﴿ :

﴾ كه خطاب به مشركان است.

1

سوره ی توبه ،فخری برای امیرالمؤمنین
در بحثهای روايي سوره ی مباركه توبه ،فخری برای امیرالمؤمنین
مطرح است كه وجود مبارک آن حضرت در موارد خاص به همان جريان
ابالغ سوره برائت احتجاج كردند ،در يومالشوری برای استحقاقشان برای
خالفت و برای اثبات افضلیتشان به همین جريان ابالغ سوره برائت احتجاج
كردند و فرمودند:
شما را به خدا سوگند آيا در بین شما كسي هست كه وقتي سوره برائت
فرموده باشد كه
يا اين بخش از برائت نازل شد وجود مبارک پیغمبر
اين بخش برائت را يا خودم بايد ابالغ كنم يا كسي كه از من است بايد ابالغ
 . 1تفسیر تسنیم ،ج  ،33ص .229-228
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ابالغ كند
كند و هیچ كس حق نداشت كه اين بخش را از طرف پیغمبر
غیر از من؟ آيا در بین شما كسي هست كه حضرت درباره او هم چیزی گفته
باشد غیر از من؟ گفتند هیچ كدام از ما اين سمت را نداشتیم .بنابراين اين
يك فخری برای وجود مبارک حضرت امیر بود .ابالغ اين برائت و پايان
بخشیدن به آن تعهدها يك امر سیاسي خاص بین دولت مركزی اسالم و
رهبران شرک بود .يك كار عادی يا شخصي هم نبود .بايد پیام خدا و رسولش
را برساند.
وجود مبارک حضرت امیر بدون كمترين هراسي مكرر اين بخش از
سوره ی مباركه ی توبه را چه در عرفه ،چه در مزدلفه ،چه در منا چه
عندالجمار رمي جمره و چه در ايام تشريق خواندند؛ طوری كه به گوش همه
رسید .چون بايد اذان باشد .اذان را از آن جهت اذان ميگويند كه به گوش
افراد ميرسد .اگر به گوش نرسد ديگر اذان نیست .اعالن اين برائت كار
آساني هم نبود ،وجود مبارک حضرت امیر فرمود :هر گروهي را كه من
اين مراسم را ابالغ ميكردم چه مرد چه زن همه مرا تهديد ميكردند .بنابراين
بايد كسي باشد كه محافظهكار نباشد و تهديدها بر او اثر نگذارد .وجود مبارک
حضرت امیر اين را به عنوان افتخار خاص برای خودشان ثبت كرده بودند
1
و در جريان يومالشوری به آن احتجاج كردند.

چند حكم فقهی از سوره توبه
اين ﴿

﴾ چند حكم فقهي را به همراه دارد :يكي به

خود مسلمین ميفهماند كه «تبرئوا» وقتي ذات اقدس الهي و پیغمبر 9از
مشركان متبری هستند ،شما هم بايد تبری كنید.

 . 1همان ،ج  ،33ص .224 -222
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حكم فقهي ديگر هم نسبت به مشركان آن است كه پیمان نقض شد،
آن پیمان ،عدم تعرض و ترک مخاصمه و مانند آن بود ،ديگر ما عهد و
تعهدی با شما نداريم.
يك تهديد و وعید و هشدار ضمني هم به دولت شرک است .اين در قبال
آن مطلبي است كه در آيه  89و  90سوره ی مباركه ی نساء آمده﴿:
﴾ در
بعضي از آيات ديگر ،برهانش را هم ذكر ميكند﴿:

﴾ آنگاه
﴾

در آيه  90سوره نساء ميفرمايد﴿ :

میثاق آنها كه از كشور شما فرار كردند به شما ستم كردند ،ولي به كشوری
پناهنده سیاسي يا اجتماعي شدند كه شما با آنها رابطه داريد پناهندگان را
آزار و تسلیم نكنید .اگر به كشوری كه شما نسبت به آنها تعهد سالمت داريد،
پناهنده شدند ديگر آنها را آزار نكنید و كساني كه در امان دولت ديگری
هستند كه شما با آنها متعهد هستید ،ميتوانند در امان شما باشند﴿ :
﴾ 1تا به اينجا ميرسد كه ميفرمايد:
﴿
﴾ 2اگر آنها كاری به شما نداشتند و پیشنهاد زندگي
مسالمتآمیز دادند ،ديگر خدای سبحان برای شما سبیل و راهي قرار نداد و
شما هیچ راهي بر آنها نداريد.
. 1نساء.90 ،
. 2نساء.90،
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بعد از جريان فتح مكه در امنیت بودند كه حضرت فرمود« :
» 1خانه ابوسفیان هم فتح شد ،وجود مبارک پیغمبر

دو نفر را به

عنوان مأمور رسمي نظام اسالمي در مكه نصب كرد :يكي را مسئول مسائل
اجتماعي و سیاسي و يكي را هم مسئول امور آموزش و فرهنگي كرد كه هر
دوی اينها هم جوان بودند .ابن هشام نقل ميكند كه يكي از اين دو نفر كه
نماينده رسمي و منصوب رسمي از طرف پیغمبر

بودند در جمعي اعالن

كرده بود كه پیغمبر برای من روزی يك درهم ،حقوق معین كرده و آن كسي
كه به اين حقوق حالل نسازد همیشه گرسنه باد!.
از سال هشتم به بعد (چون سال هشتم مكه فتح شد) اين بخش سوره
نازل شد كه ديگر شما بخواهید با داشتن آن امان ،با ديدن همه اين كرامت
ها ،باز عامل نفوذی برای بیگانگان باشد اينچنین نميشود ميخواهید
شركتان را حفظ كنید نه ميتوانید در مسجدالحرام بیايید نه طواف كنید ،نه
نزديك مسجدالحرام برويد و اگر كسي خواست طواف كند نميتواند عارياً
طواف كند.
وجود مبارک حضرت امیر اينها را مكرر ابالغ ميكرد كه «
» 2هیچ كسي نميتواند عارياً در اطراف كعبه بگردد .رسم جاهلي هم
اين بود كه اگر در لباسي طواف ميكردند آن لباس را بايد صدقه ميدادند يا
فكر ميكردند لباسي كه ما با آن معصیت كرديم با آن لباس شايسته نیست
طواف كنیم.

3

. 1کافی ،ج  ،3ص .513
 .2وسائل الشیعه ،ج  ،13ص .401
 .3تفسیر تسنیم ،ج  ،33ص .191 -188
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ماههای حرام و ماههای حج

در روايات اين اَشهُر حُرُم و اَشهُر حج و اَشهُر سیاحت از هم تفكیك شده
است؛ ماههای حج ،همان ماه پر بركت شوال ،ذیقعده و ذیحجه است .در
روز مبارک عید فطر برای رويت هالل تالش ميشود چون چندين اثر فقهي
بر همین اول شوال بودن بار است؛ يكي حرمت روزه گرفتن ،چون اگر عید
فطر باشد روزه گرفتن حرام است و اگر پايان ماه مبارک رمضان باشد واجب
است .يكي هم صحت عقد احرام حج ،اگر فردا پايان ماه مبارک رمضان
باشد ،نميشود احرام حج بست و اگر اول شوال باشد ميشود احرام بست.
1
اين از بركات همین روز عید فطر است.
ماههای سیاحه از دهم ذی حجه شروع ميشود تا دهم ربیع اول .ماههای
﴾ 2است.
سیاحه كه در روايات آمده است همان ﴿
وجود مبارک حضرت امیر در آن مقاصد و مراسم كه اين بخش را
ميخواندند ،توضیح ميدادند ،اينكه فرمودند چهار ماه مهلت داريد ،امروز كه
دهم ذی حجه است من در سرزمین منا به شما ابالغ ميكنم رابطه شما با
دولت اسالمي قطع است .چهار ماه مهلت داريد از دهم ذی حجه تا دهم
ربیع االول اين اين چهار ماه را در كمال آرامش و امنیت ميتوانید در زمین
حركت كنید كسي متعرض شما نميشود و بعد از آن ديگر امنیتي برای شما
نیست.
سرّش هم در همان آيات بعدی اشاره شد كه شما چند بار نقض عهد
كرديد .مسلمانها كه نمايندگان رسمي پیغمبر بودند آمدند پیام پیغمبر را
ابالغ كنند آيات را برای شما بخوانند برای چه اينها را سر بريديد و كشتید با
اينكه تعهد عدم تعرض بستید﴿ :
 .1همان ،ص .229-228
. 2توبه.2 ،
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﴾ 1پس اشهر السیاحه ،اشهر الحرم و اشهر الحج داريم كه منطقههای
2
اينها تفكیك شده است.
اين اعالن برائت برای آن وجوه ياد شده است كه در نوبتهای قبل به
برخي از آنها اشاره شده يك بخشش اين است كه اين يك تعهد دو جانبه
بود ،منتها حق فسخ با دولت مركزی اسالم است .وجود مبارک پیغمبر
با آنها تعهد كرده و چون زمام كار پیغمبر به وحي الهي است و معلوم نبود
به آنها فرموده بود كه اگر
كه وحي الهي چه وقت نازل ميشود ،پیغمبر
وحي نازل شود من حق فسخ دارم .اين نظیر معامالت و تعهداتي است كه
3
برای يكي از دو طرف حق فسخ قرار دارد.
وجه دوم آن است كه ذات اقدس الهي در سوره ی مباركه ی انفال به
﴾ 4اگر شما
فرمود﴿ :
پیغمبر
آثار مكر سیاسي را ديديد و مشاهد كرديد كه آنها از اين فرصت ميخواهند
سوء استفاده كنند پیشاپیش بگو ما تعهدی نداريم كه بعد نقض عهد نشود.
وجه سوم آن است كه نه تنها آثار نقض عهد روی شم سیاسي نیست،
نقض عملي آنهاست نقض عملي آنها همان است كه در سورهی مباركهی
﴾ .بنابراين اينها مصحح نقض
توبه آمده است﴿ :
عهد است.
يا اينكه عهد يك عدهای به پايان رسیده ،آنها كه عهدشان به پايان
5
﴾.
نرسیده فرمود كه ﴿
 .1توبه.7 ،
 .2تفسیر تسنیم ،ج ،33ص .229
 . 3همان ،ص .216
 . 4انفال.58 ،
 .5توبه.187 ،
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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﴿ :
رسیده چهار ماه به آنها مهلت دادند لطف و احسان كردند و اين اشهر سیاحه
﴾ را مطالعه كنید و ببینید باألخره مصلحت
است ﴿
﴾
شما چیست كاری هم از شما ساخته نیست ﴿
و مانند آن و اين هم در يوم الحج االكبر بايد به اذن مردم به گوش مردم
1
برسد.

اقسام حج

حج دو قسم است 2:حج كبیر و صغیر.
عمره ،حج اصغر است؛ حج عمره ريشه روايي و فقهي دارد .حج عمره
يعني حج غیراكبر ،حج اكبر همین حج معروف است.
وجه ديگر ،آن است كه برای اينكه مشرک و موحّد همه در آن سال در
حج شركت كردند از آن به بعد اعالم رسمي حكومت اسالمي كسي حق
نداشت مشرک باشد و حج انجام بدهد؛ چون اين حج سنت ابراهیمي بود
مشركین هم انجام ميدادند و از آن سال به بعد ديگر مشرک حق حج كردن
نداشت.
وجه سوم آن است كه چون حاجيها در سرزمین عرفات و منا همه كنار
هم جمعاند حج اكبر آن است عرفات اين است منا اين است در نصوص
عرفه آمده است كه «الحج عرفة» اين «الحج عرفة» يعني مهمترين عضو
 .1تفسیر تسنیم ،ج  ،33ص.216 -215
 .2همان ،ص .234
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حج و مهمترين عنصر حج ،عرفه است .آن روز دعا و نیايش و ضجه و زاری
حاجیان مشهود است و همه هم آنجا جمع هستند .پس به اين مناسبتها
1
كلمه حج به اكبر موصوف شد كه همگان در آنجا حضور و ظهور دارند.
پرسشها

 .1از كدام سوره قرآن به عنوان فخر برای امیرالمؤمنین

ياد شده

است؟
 .2با توجه به فرمايش رسول اهلل
را امیرالمؤمنین

 ،چرا مي بايست آيات سوره برائت

اعالم نمايد؟

 .3با توجه به آيه ﴿

﴾ چه حكم فقهي بر مسلمین

مترتب مي گردد؟
 .4اشهر حرم را نام ببريد.
 .5اشهر سیاحه كدامند؟
 .6منظور از حج اكبر و حج اصغر را بیان نمايید.

 .1همان ،ص .239-238

گفتار هجدهم:

تفس
ح
یر آهی  25از سوره مبارکه ج

﴿
﴾.

1

ترجمه ﴿ :كسانى كه كفر ورزيدند و از راه خدا و مسجد الحرام كه
ما آن را براى همه مردم معبد قرار داديم و مقيم و مسافر در آن يكسان
است باز مىدارند بدانند كه ما به هر كس از ايشان كه بخواهد در آنجا
تجاوزى و ستمى بكند عذابى دردناك خواهيم داد﴾

ممانعت كفار در برابر امور عبادی مؤمنان

از مكّه به مدينه مهاجرت كردند و نظامي
وقتي وجود مبارک پیغمبر
تشكیل دادند ،مسلمانها به احكام حج آشنا شدند و خواستند به مكّه بروند،
همان مشركان حجاز مانع اينها بودند ،چون فريضه ی حج در مدينه نازل
شده است نه در مكه .وقتي كه ميخواستند بروند آنها جلويشان را ميگرفتند
نميگذاشتند كه حاجیان و معتمران به مكّه بروند .آيه نازل شد كه كفّار و
كساني كه راهبندی ايجاد ميكنند؛ «

 .1حج.25 ،
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» جلوی ديگران
» هم «
»؛
﴾« ،
را ميگیرند؛ ﴿
نميگذارند مردم بروند و قبلهشان را از نزديك زيارت كنند و دور قبله طواف
بكنند و مانند آن (نميگذارند وظیفه ی حجّ عمره را انجام بدهند) اينها كه
كافرند «و صادّوا» صارِف عن سبیل اهللاند «و صادّوا» صارِف از مسجد حرام
اند ،كساني هستند كه به عذاب الیم گرفتار ميشوند .مسجدالحرام را مشخص
2
﴾.
فرمود كه﴿ :1

ارتباط حیات و ممات انسان با كعبه

﴾ ،3برای همه
اينكه فرمود﴿ :
است؛ زيرا قبله و مطاف همه مردم است و اصالً زندگي و مرگ همه با كعبه
روبهروست؛ يعني شبانهروز با كعبه زندگي ميكنیم؛ نمازهای ما كه بايد به
طرف كعبه باشد ،كارهايي كه قبیح است و اهانت است حتماً بايد رو به كعبه
و پشت به آن نباشد ،در نشستنهای عادی ما هم كه «
» ،4قرباني هم بايد به طرف كعبه باشد .ممكن نیست كسي در يك
روز چند بار با كعبه ارتباط نداشته باشد؛ يا واجب است يا مستحب است يا
حرام.
» 5همین است .با ارتباط با
اينكه در روايات گفته ميشود« :
كعبه هم داريم ميمیريم؛ همین كه حال احتضار شد ارتباط ما بايد با كعبه
 . 1صهبای حج ،ص .166
. 2حج.25 ،
. 3آل عمران.96 ،
. 4وسائل الشیعه ،ج  ،12ص .109
.5بحار االنوار ،ج  ،6ص .175
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باشد كه چطور بايد ما را رو به قبله بگذارند ،بعد از اينكه مرديم بین مرگ و
غسل دادن چطور بايد رو به كعبه باشیم ،بعد از غسل و تَحنیط و تَكفین و
قبل از دفن چگونه بايد رو به كعبه باشیم ،هنگام نماز بر جنازه ما چگونه بايد
به طرف كعبه باشیم ،بعد وقتي كه بخواهند دفن كنند چگونه با كعبه ارتباط
1
داشته باشیم ،مشخص است .زندگي و مرگ ما با بیت اهلل است.
فرمود ما اين كعبه را برای همه مردم قرار داديم و همه ی طبقات دعوت
﴾؛ 2كسي
شدند و اين مسجد برای همه عليالسواء است﴿ :
كه اهل و مقیم مكّه است يا كسي كه بادی است و از راه «بَدو» ميآيد.
«بَدو» غیر از ابتداست؛ كساني كه از بدو ميآيند از بادی يعني از روستاها و
3
﴾.
منطقههای دور ميآيند همه يكساناند﴿ :

بررسی حكم بیع زمینهای كعبه

جناب ابوحنیفه فتوايي ميدهد كه خريد و فروشِ دُورِ مكه يعني خانهها
و دار و اجاره ی دورِ مكّه يعني هتلها حرام است؛ زيرا خدا فرمود عاكف و
بادی در آن مساویاند .اما شافعي قائل به حرمت نیست.
مرحوم شیخ طوسي در تفسیر تبیان 4بعد از بیان اين دو گروه ،يك اشارهی
اجمالي دارد كه اين ضمیر به «مَسجِدُ الحَرَامِ» برميگردد نه به مكّه و حرم.
بنابراين خريد و فروش خانههای مكه چرا حرام باشد؟ خريد و فروش
خانههای حرم چرا حرام باشد؟ اجاره ی هتلها چرا جايز نباشد؟! خدا كه
 . 1تفسیر تسنیم ،ج  ،6ص .562
 .2حج.25 ،
 . 3همان ،ج  ،7ص .391
 . 4التبیان فى تفســیر القرآن  ،طوســى ،محمد بن حســن  ،دار احیاء الترال العربى  ،بیروت ،
تحقیقد با مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانى و تحقیق احمد قصیرعاملى ،ج  ،7ص .306
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نفرمود مكّه يا حرم برای همه يكسان است ،فرمود مسجدالحرام برای همه
يكسان است .حاال بايد ببینیم روايات اهل بیت چگونه است كه اين ديگر
به بحث فقه برميگردد؛ از آيه نميشود حرمت خريد و فروش خانههای حرم
1
[و حرمت] اجاره ی هتلهای حرم را استفاده كرد.

عواقب ممانعت از امور عبادی خانه خدا

﴾ 2؛ هنوز خبر نیامده،
﴾؛ كسي بخواهد ملحدانه و ظالمانه
﴾3؛ چه آن گروه كه ﴿
﴾ به عذاب الیم مبتال

بعد فرمود﴿ :
اين يك گروه﴿ ،
در اين سرزمین قدم بردارد﴿ ،
﴾ چه اين گروه كه ﴿
ميشوند.
بعضي از تعبیراتي كه بيلطافت نیست آن است كه خدای سبحان بر
اساس اراده كسي را عِقاب نميكند ،بر اساس اهتمام به گناه حساب نميكند.
البته در بحث تجرّی مطرح ميشود كه اين خُبث سريره را به همراه دارد؛
يعني كسي رفته كه معصیت بكند ،ولي نشد ،اين از عدالت صغرا ساقط
نميشود ،لكن آن خُبث سريره سرِ جايش محفوظ است ،اهتمام به حَسَنه
ثواب را به همراه دارد؛ اما اهتمام به سیّئه مادامي كه به عمل نرسد معصیت
نیست.
ولي اين آيه كريمه اگر اين استنباطي كه اين شخص درباره ی خصوص
مكه كرد درست باشد ميتواند مقیِّد اطالقات قبلي يا مخصِّص عمومات قبلي
باشد كه درباره ی خصوص مكه اين طور است كه اگر كسي اراده ی ظلم
 .1تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .166
 .2حج.25 ،
 .3حج.25 ،
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بكند ولو دستش به ظلم نرسد ،از عذاب الهي نجات پیدا نميكند و گرفتار
﴾ خصوص اراده هم باشد،
عذاب الهي ميشود؛ يعني اگر منظور از ﴿
ولو به عمل نرسد ،اين ميتواند مقیّد آن اطالقات يا مخصّص آن عمومات
باشد 1.در خصوص مكه ،فرمود﴿ :
﴾.
پرسشها

 .1سه نمونه از موارد وجوب استقبال قبله را بیان نمايید.
 .2با توجه به آيه ﴿

﴾ حكم فقهي بیع زمینهای

حرم و مكه چیست؟
 .3عواقب ممانعت از امور عبادی خانه خدا چیست؟

. 1صهبای حج ،ص .90

گفتار نوزدهم:
تفس
ح
یر آیات  25ات  27از سوره مبارکه ج
﴿
*

﴾.

*
1

ترجمه ﴿ :كسانى كه كفر ورزيدند و از راه خدا و مسجد الحرام كه
ما آن را براى همه مردم معبد قرار داديم و مقيم و مسافر در آن يكسان
است باز مىدارند بدانند كه ما به هر كس از ايشان كه بخواهد در آنجا
تجاوزى و ستمى بكند عذابى دردناك خواهيم داد * و چون ابراهيم را
آن روز كه اين خانه نبود در جاى اين خانه جا داديم (و مقرر داشتيم)
چيزى را با من شريك نپندارد و خانهام را براى طواف كنندگان و مقيمان
و سجدهگزاران پاكيزه دارد * و به او گفتيم مردم را نداى حج ده تا
پياده سوى تو آيند و سوار بر مركبهاى الغر شده از دورى راه از
درههاى عميق بيايند﴾
 .1حج25 ،ـ.27
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﴾؛ مشركان مكّه كارهای
فرمود﴿ :
نظامي و جن ها و خونريزیهايي داشتند كه در آيات جداگانه مطرح شد.
يك سلسله مسائل تبلیغي ،اجتماعي و سیاسي هم داشتند .فرمود اينها كه از
نظر اعتقاد ،كفر ورزيدند و ايمان نیاوردند و كارشكنيهای همهجانبه دارند
﴾ يعني با تبلیغات سوء نميگذارند كسي ايمان
هم ﴿
بیاورد و هم نميگذارند آنها كه ايمان آوردند وظايف دينيشان را درباره ی
حج و عمره انجام بدهند («لیس» تامّه «لیس» ناقصه« ،كان» تامّه «كان»
ناقصه ،خطرات اينهاست) نميگذارند كه يك عدّه ايمان بیاورند (يك)،
نميگذارند آنهايي كه ايمان آوردند به وظايفشان از نظر احترام كعبه و حج و
زيارت عمره وظیفهشان را انجام بدهند (دو).
﴾ كه فعل مضارع
﴾ كه برای خودشان است ﴿
﴿
است و داللت بر استمرار دارد ،اينها دو كار زشت انجام ميدهند :يكي اينكه
﴾ يعني نميگذارند عدّهای مسلمان بشوند و دوم اينكه
﴿
«يصدّون عن المسجد الحرام» يعني نميگذارند آنهايي كه اسالم آوردند،
وظیفهشان را انجام بدهند.
اينجا عطف فعل مضارع بر فعل ماضي بود؛ نظیر آيه  28سوره ی مباركه
﴾ كه يك فعل مضارع بر ماضي
رعد﴿ :
عطف شده است .در بخش اثبات و در آيه محلّ بحث در بخش منفي و
﴾ كه فعل ماضي است
زشتي و كفر و الحاد است؛ ﴿
﴾ كه راجع به اصل ايمان
﴾ كه فعل مضارع است﴿ .
﴿
﴾ راجع به اينكه مؤمنان وظیفهشان را نسبت به
است ﴿
1
مسجدالحرام انجام بدهند.

 . 1تفسیر تسنیم ،ج  ،6ص .562
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شادی همه افراد جهت حضور و عبادت در مسجدالحرام
﴾؛
مسجدالحرام چه خصیصهای دارد؟ فرمود﴿ :
برای همهی مردم اين را قبله ،مَطاف و مُستَجار قرار داديم﴿ :
﴾؛ حاضر و بادی ،داخل و خارج ،حاضر و مسافر درباره
ی اين مسجدالحرام عليالسواء هستند؛ هیچ كسي حقّ تقدّم ندارد و هیچ
كسي حق ندارد ديگری را منع كند.
«عاكِف» يعني مقیم؛ يعني كسي كه در همان سرزمین زندگي ميكند؛
«بادی» يعني كسي كه از خارج ميآيد كه اين از بَدو است نه از «بدأ» و نه
از «بُدُوّ»؛ «بُدُوّ» يعني ظهور« ،بَدأ» كه مهموز است و اصالً از اين باب
نیست يعني از باب ناقص واوی نیست به معني ابتداست و «بَدو» به معنای
بیابان و باديه است.
﴾ يعني چه كساني كه در مكّه مقیماند و اهل آن
﴿
سرزمیناند و چه كساني كه از خارج وارد اين سرزمین ميشوند ،اينجا با هم
مساویاند و كسي حق ندارد مانع ديگری بشود .اين خصوصیّت مكه و
1
خصوصیّت حرم است ،تا اينجا محذوری نیست.

بیان برخی از خصائص عظمت مسجدالحرام
﴿

﴾2؛ اينجا خصیصهای دارد؛ همان طوری كه ماههای حرام از
نظر زمان خصیصهای دارد كه ساير اَزمنه فاقد آن خصیصه است ،حرمِ الهي،
سرزمین مكّه در جوار مسجدالحرام ،خصیصهای دارد كه ساير زمینها فاقد
آن خصیصهاند كه حاال بخشي از آن خصیصه ذكر ميشود.
 .1همان ،ص .538-536
 .2حج.25 ،
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اول :تبيين محدوده مسجدالحرام

برخي مثل ابوحنیفه و پیروانشان فتوا دادند كه خريد و فروش زمینِ مكّه
يا اجاره دادن آن جايز نیست؛ برای اينكه خدای سبحان فرمود :عاكِف و بادی
در آن يكساناند؛ اما ظاهر آيه در خصوص مسجدالحرام است نه درباره ی
مكّه يا منطقه ی حرم؛ فرمود﴿ :
﴾ نه مكّه نه حرم.
﴾ ،منظور
برخي خواستند بگويند كه به قرينه ی ﴿
از مسجدالحرام ،كلّ مكّه و حرم است؛ نظیر ﴿
 .﴾1آنجا كه اِسرای حضرت از مسجدالحرام شروع نشد ،در خانه
ی اُمّ هاني بود باألخره در محدوده ی مكّه بود .در اينجا به قرينه ی ﴿
﴾ گفتند كه منظور از مسجد الحرام ،حرم است .لذا اگر
قرينهای اقامه شد كه منظور از مسجدالحرام حرم است ،آن وقت آن قول
2
ميتواند فيالجمله درست باشد نه بالجمله.
دوم :دستورات اساسی جهت اقامه حج

ائمه

به اقامه ی نماز موفق بودند؛ اما به اقامه ی حج موفق نبودند.

هیچ كس به اقامه ی حج موفق نشد ،مگر وجود مبارک حضرت امیر

در

صدر اسالم و در عصر ما وجود مبارک امام(رضوان اهلل تعالي علیه) كه حج را
اقامه كرد) در نامه ی رسمي كه وجود مبارک حضرت امیر

برای قثم بن

عبّاس 3كه والي رسمي حضرت در مكه بود مرقوم فرمودند «أمّا بعد فأقِم
. 1اسراء.1 ،
 . 2تفسیر تسنیم ،ج  ،6ص .562
 . 3همان  ،ج  ،4ص .219
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للناس الحجّ ﴿

 ﴾1واجلِس لهم العَصرَين فأفتِ المُستفتي و

عَلِّم الجاهلَ و ذاكِرِ العالِمَ».
وظیفه ی بِعثه را مشخص كرد .بعثه يك مناسك خاص غیر از مناسكي
كه ساير روحانیون كاروان بايد بلد باشند ،دارد .مثل اينكه امیرالحاج چه موقع
بايد سخنراني كند ،كجا بايد سخنراني كند ،چطور بايد سخنراني كند؛ اينها
در مسئله ی اقامه ی حج مطرح است نه حاجیان و زائران را به مكّه بردن.
﴾ واجلِس لهم
فرمود« :فأقِم للناس الحجّ للناس ﴿
العَصرَين»؛ در مكّه از آن جهت كه منطقه ی گرمسیر است ،در وسط روز
تشكیل جلسه دادن و سخنراني كردن دشوار است .لذا حضرت فرمود طرف
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
جواب بده ،اگر با دانشمندان روبهرو شدی با آنها مذاكره ی علمي كن .كه
2
اينها دستورات اقامه ی حج است.
سوم :بررسی حكم اجاره یا ممانعت از حضور در مسجدالحرام

بعد فرمود« :

» به مردم مكّه بگو از

كسي اجاره نگیرند.
اين بايد در فقه بحث بشود كه اوالً اين حكمِ فقهي است يا حكم
حكومتي؟ ثانیاً آيا اُجرتاألرض حرام است يا اُجرتاألرض و البِناء حرام است؟
اگر كسي بخواهد اُجرت زمین و هتل هر دو را بگیرد طبق اين ميشود حرام؛
. 1ابراهیم.5 ،
 . 2بحار األنوار ،مجلسى ،محمد باقر ،محقق  ،مصححد جمعى از محققان ،دار احیاء الترال
العربی ،بیروت 1403 ،ق ،دوم ،ج  ،101ص .268
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اما اگر بخواهد حقّ األعیان بگیرد نه حقّ األرض جايز است؛ اُجرت زمین را
نبايد بگیرد .چون اينجا زمین گرانتر است ،اجرت هتل گرانتر باشد ،جايز
نیست ،مگر اينكه آن هتل بهتر و مرغوبتر از جای ديگر ساخته شده باشد.
اين را بايد فقه معیّن كند.
در روايات هم هست كه حقّ گرفتن اُجرت و مُزد نیست؛ شافعي به اين
فتوا نداده ،ولي ابوحنیفه به اين فتوا داده است ،روايات ما هم دو دسته هستند.
در بیان نوراني حضرت امیر هم دارد كه به عامِل رسمياش دستور داد كه به
مردم مكّه بگو چیزی از اينها نگیرند؛ آيا اين مخصوص حج است يا عمره را
هم شامل ميشود؟ آيا عمره ی تمتّع معیار است يا كلّ سال؟ فقه بايد به
اينها جواب بدهد.
به حسب ظاهر از آيه بیش از اين برنميآيد كه ضمیر به ﴿المَسجِدُ
الحَرام﴾ برميگردد نه به حرم ،و سرزمین مكّه ،يعني كسي حق ندارد جلوی
مردم را بگیرد كه بیايند كنار مطاف و قبلهشان نماز بخوانند ،زيارت بكنند؛ و
كسي حق ندارد از مردم اُجرت بگیرد .و ورود افراد را منع كند اما حق دارد از
افرادی كه آمدند اجاره بگیرد.
از اين آيه بیش از حرمتِ منع استفاده نميشود (نه حرمتِ اجاره نه حرمتِ
بیع)؛ كسي حق ندارد مُعتمران و حاجیان را ممنوعالورود كند ،بايد بیايند .حاال
رايگان بیايند؟ ممكن است چیزی بر انسان واجب باشد اما اُجرت گرفتن حرام
نباشد ،شئون نظامیه همین طور است .شئون نظامیه ،آن شغلهايي است كه
نظام به آنها نیازمند است چه طبابت باشد چه معماری ،چه بنّايي ،چه نجّاری،
چه صنعتگری باشد ،اينها شئون نظامیه است .اگر كسي غیر از يك نفر ،در
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يك رشته خاص قیام نكرد ،آن كار بر او واجب عیني ميشود ولي اگر چند
نفر كار را بلد بودند واجب كفايي ميشود .و با اينكه واجب كفايي است اما
گرفتن اجرت جايز است؛ اين طور نیست كه اگر چیزی واجب شد ،اُجرت
گرفتن ممنوع باشد.

1

چهارم :عواقب اراده ظلم و الحاد در مسجد الحرام

» است،
﴾2؛ « » در ﴿ ﴾ «
فرمود﴿ :
« » در ﴿ ﴾ « » است .اينها دو ،حالِ مترادف هستند يا دومي بدل
برای اوّلي است؛ اصوالً هر گونه ظلمي در مسجدالحرام الحاد به حساب
﴾ خصوص
ميآيد .اين هم شايد تأيید كند كه منظور از اين ﴿
﴾ برميگردد .حاال در
حرم است؛ چون اين ضمیر به ﴿
مسجدالحرام اين كار را بكنند يا درباره ی آن؟ اينها درباره ی مسجدالحرام
الحاد ميورزيدند و نميگذاشتند كسي زيارت كند و حجّ يا عمرهاش را انجام
بدهد.
اگر كسي اراده ی الحاد و ظلم بكند دچار عذابِ اَلیم خواهد شد ،زيرا كه
خدا فرمود :ما او را عذابِ الیم ميچشانیم .اين جمله در محلّ رفع است تا
﴾ خبر باشد؛ يعني
برای «إنّ» در ﴿
 ،خبرش اين جمله است﴿ :
3
﴾.

 . 1جوادی آملی ،صهبای حج 1388 ،ش ،قم ،نشرمشعر ،دهم ،ص .96
 . 2حج.25 ،
 . 3جوادی آملی ،صهبای حج ،ج  ،6ص .543
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مشكل « » اين است كه بر اساس صِرف اراده ،ذات اقدس الهي عذاب
بار كرده است و اراده گناه ،گناه نیست ،ولي اراده ثواب ،ثواب است؛ يعني اگر
كسي قصد كرده حَسَنهای را انجام دهد ،ولي وسیلهاش فراهم نشده ،خدای
سبحان به او پاداش عطا ميكند؛ اما اگر قصد كرده سیّئهای را انجام بدهد و
وسیلهاش فراهم نشد ،خدا عفو ميكند .البته مسئله تجرّی و خُبث سريره كه
مسئله كالمي است حكم خاصّ خودش را دارد ،ولي در فقه ،حكم اين است
كه اگر كسي نیّت گناه كرد و ترک كرد و اين ترک با توبه همراه بود ،ثواب
دارد و اگر با توبه همراه نبود ،چون وسیله فراهم نشد و گناه نكرد ،عِقاب
1
ندارد.
از وجود مبارک امام صادق سؤال كردند كه مثالً گاهي باز شكاری[يا
مانند] در مكّه پیدا ميشوند ،و كبوترهايي كه ميخواهند از باالی كعبه عبور
بكنند را شكار ميكنند ،ما چه كار بكنیم ،فرمود« :اُقتلوه»؛ با اينكه كُشتن
2
حیوان در حرم ممنوع است ،اما چون مزاحم كبوترهاست ،بكشید.

كیفیت امر به احداث كعبه توسط حضرت ابراهیم
﴿

﴾؛ 3در جريان حرمت و احترام كعبه ،از همان اول
جريان حضرت ابراهیم و كیفیت ساختن ،آن را با عظمت و جالل ذكر
ميكند .ميفرمايد خانه بساز و آن را از لوث ديگران تطهیر كن و به همه
. 1تفسیر تسنیم ،ج  ،11ص .423
 .2کافی ،کلینى ،محمد بن یعقوب ،محقق ،م صححد دارالحدیث  ،قم1429 ،ق ،اول ،ج،8
ص .115
 . 3حج.26 ،
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اعالم كن كه به مكّه بیايند ،آنها هم حرف تو را ميشنوند و اطاعت ميكنند
و حجّشان را انجام ميدهند .ما تَبوِئه كرديم ،يعني مكانِ بیت را برای حضرت
ابراهیم آماده كرديم.
معلوم ميشود اين بیت از عهد آدم بوده و انبیای قبل از حضرت
ابراهیم هم دور آن طواف كرده اند ،حاال در اثر طوفان يا غیر طوفان و حوادث
بیت اثرش برطرف شد .فرمود مكانِ اين بیت را برای حضرت ابراهیم آماده
كرديم و به او نشان داديم كه بیت اينجا است.
زمخشری در کشّاف 1يك وجه ظاهری را هم نقل ميكند و ميگويد به
دستور الهي بادی آمد و در يك جای معیّن خاکها را كنار زد ،به حضرت
ابراهیم هم اعالم شد كه اينجا جای اصليِ كعبه است.
﴿
اين است كه معهود است.

﴾﴿ ،البَیتِ﴾ هم كه با الف و الم است برای
2

كعبه نماد دعوت به توحید و نفی شرک

﴾ 3؛
اين بیت برای چه ساخته شود؟ به او گفتیم كه ﴿
اين بیت ،بیت توحید است نه تو شرک بورز و نه كساني كه اهل اين بیتاند
مجاز به شرکاند ،اين بیتاهلل است و فقط برای عبادت است.
در بخشهايي دارد كه اينها كه مشمول عهدِ الهياند ،ما آن وعده را
﴾4؛ اين دو
نسبت به اينها اِنجاز ميكنیم كه ﴿
﴾ نه «وال
جمله را بدون عطف ذكر فرمود﴿ :
 .1الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،زمخشری ،ج  ،3ص .152
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،6ص .555
 .3حج.26 ،
 . 4نور.55 ،
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يشركون»؛ اينها دو چیز نیست ،بلكه نفي شرک همان عبادتِ محض است؛
﴾ .گاهي هر دو بدون عطف و گاهي يكي بدون
﴿
ديگری ذكر ميشود كه در حقیقت ميخواهد همان توحید ناب را بفهماند.
1
﴾؛ چیزی را شريكِ من قرار ندهید.
اينجا فرمود﴿ :
فرمود :وظیفه ات اين است كه خانه را برای موحدان آماده كني﴿ :
﴾ كساني كه ميخواهند
﴾ كه اين اضافه ،اضافه تشريفي است﴿ .
﴾؛ كساني كه ميخواهند به سوی كعبه نماز
دور كعبه طواف كنند ﴿
﴾ كه حاال باز هم بايد نكته باشد كه چرا اينجا سجود
بخوانند ﴿
بدون «واو» آمده .فرمود خودت و پیروانت موحّد ناباند لذا اين خانه بايد
خانه توحیدِ ناب باشد و نگذار آلوده شود و اگر يك وقت آلوده شد بايد آن را
2
از لوث صَنم و وثن تطهیر كني.
در فتح مكه وارد شهر شد و حضرت امیر
وقتي وجود مبارک پیغمبر
در خدمتش بودند ،ديدند باالی خانه ی كعبه و اطراف و درون آن بتها قرار
كه بنیانگذار اين
گرفتهاند ،حتي مجسمه حضرت ابراهیم و اسماعیل
»؛
خانه توحید بودند در درون كعبه هست ،در حالي كه «
همان اسباب قمار و بتپرستي در دست اينها بود .اين خانهای كه خانه ی
توحید است و به دست موحّدان ناب ساخته شد و برای توحیدِ تام ساخته شد،
به جايي رسید كه در درونش ،مجسّمه وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل
بود در حالي كه «في أيديهما األزالم» !3بشر را اگر رها كنید به اين صورت
4
در ميآيد.
 .1تسنیم ،ج  ،6ص .590
 .2همان ،ج  ،6ص .547
 .3بحار االنوار ،ج  ،21ص .106
 . 4تفسیر تسنیم ،ج  ،7ص .275

185
پرسشها

 .1با توجه به آيه ﴿
چه فرقي بین «
 .2با توجه به آيه ﴿

﴾
»و«

» است؟
﴾ منظور از عاكف

و بادی چیست؟
 .3دلیل رد ادعای ابوحنیفه و پیروانشان بر ممنوعیت خريد و فروش زمینِ
مكّه يا اجاره دادن آن را تبیین نمايید.

ب یس
گفتار تم:
تفس
ح
یر آیات  25ات  27از سوره مبارکه ج
﴿
*

﴾.

*
1

ترجمه ﴿ :كسانى كه كفر ورزيدند و از راه خدا و مسجد الحرام كه
ما آن را براى همه مردم معبد قرار داديم و مقيم و مسافر در آن يكسان
است باز مىدارند بدانند كه ما به هر كس از ايشان كه بخواهد در آنجا
تجاوزى و ستمى بكند عذابى دردناك خواهيم داد * و چون ابراهيم را
آن روز كه اين خانه نبود در جاى اين خانه جا داديم (و مقرر داشتيم)
چيزى را با من شريك نپندارد و خانهام را براى طواف كنندگان و مقيمان
و سجدهگزاران پاكيزه دارد * و به او گفتيم مردم را نداى حج ده تا
پياده سوى تو آيند و سوار بر مركبهاى الغر شده از دورى راه از
درههاى عميق بيايند﴾
 .1حج25 ،ـ.27
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بیان برخی نكات ادبی
﴿

﴾ فعل ماضي است معطوفعلیه ﴿

﴾ است كه فعل مضارع

است؛ مشابه آن در سوره مباركه «رعد» گذشت كه فعل مضارع بر ماضي
﴾.1

عطف شد﴿ :

يكي از آن نكات اين است كه صدّ عن سبیل اهلل كه به صورت فعل
مضارع بیان شده ،مفید استمرار است .گرچه فعلِ مضارع مفید استمرار نسبت
به حال و آينده است و گذشته را شامل نميشود ،ولي به قرينه اينكه
معطوفعلیه فعل ماضي است ،اين ﴿

﴾ كشف از استمرار در صدّ عن

سبیل اهلل ميكند ،يعني بازداشتن از راه خدا؛ هم «
» يعني هم

» هم «
منصرفاند هم صارِف.

چون سیره ی سیئه اينها بر صدّ از سبیل خداست ،از دير زمان اين را
داشتند ،لذا چنین مضارعي بر آن ماضي عطف ميشود؛ فرمود﴿ :
﴾ كه اصالً مانع «كان» تامّهاند ،يعني نميگذارند
اسالم محقّق بشود و چون مهمترين مظهر اسالم كعبه است و اقامه فريضه
حجّ و عمره و مانند آن است ،اينها از مسجدالحرام مردم را منصرف ميكنند،
پس نه ميگذارند كسي اسالم بیاورد و نه ميگذارند كساني كه مسلمان
شدند وظیفهشان را درباره مسجدالحرام انجام بدهند.

. 1رعد.28 ،
 . 2تفسیر تسنیم ،ج  ،21ص .347
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مسجدالحرام مطاف و محل امن همه انسانها

» است؛ همان طوری كه
مسجدالحرام نظیر قرآن كريم «
﴾
درباره ی قرآن آمده است كه ﴿
﴾؛ برای قبله مردم ،مَطاف
درباره ی كعبه هم آمده است كه ﴿
مردم ،مَزار مردم قرار داديم و همه ی مردم در آن مساویاند.
﴾
اين ﴿ ﴾ اگر مفعول ثاني « » باشد ،ديگر ﴿
خبرش محذوف است به قرينه ﴿ ﴾ يعني «العاكف والباد فیه سواء».
﴾ است نه متعلّق به عاكِف؛ نه
اين ﴿ ﴾ متعلّق به ﴿
عاكف در آن باشند كه مقیمِ در آن باشند تا گفته بشود اينها كه مقیم
﴾ نیستند عاكف و بادی مثل اينكه ميگويند «غابر و قادم»،
﴿
«سالِف و آنف» ،شهری و روستايي ،نزديك و دور در اين باره مساویاند .اين
» 2يعني
دعای نوراني سیّدالشهداء(سالم اهلل علیه) دارد كه «
گذشته و آينده؛ در تعبیرات ديگر هست «غابِر و قادم» كه «غابر» يعني
گذشته و «قادم» يعني آن كه قدم به میدان ميگذارد و بعد ميآيد يا «طارِف
و تَلید» يعني كُهنه و نو يعني جديد و قديم؛ اين تعبیر هم در بین عربها و
هم در بین فارسها هست.
اگر گفته شد عاكف و بادی مساویاند ،يعني عاكف در مسجدالحرام يعني
كسي كه در مسجدالحرام مرتّبا عُكوف ندارد ،تا عدّهای پاسخ بدهند كه يك
عدّه معتكف بودند.
﴿فِیهِ﴾ به مسجدالحرام برميگردد يعني به سواء است در مسجدالحرام،
چه شهری و روستايي ،حاضر و مسافر .اگر گفتند در حرم ،حاضر و مسافر
. 1بقره.185 ،
. 2اقبال االعمال ،ابن طاووس ،ج  ،1ص .341
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مساویاند معنايش روشن است؛ يعني حاضرِ در اين شهر و مسافر اين شهر،
﴾ كه
نسبت به حرم حقّ ورود جهت زيارت دارند .پس ﴿
1
اين ﴿ ﴾ ميشود مفعول دوم برای جعل« ،العاكف و البادِ فیه سواءٌ».
بيان احتماالتی در خبر جمله ﴿

﴾

﴾ يك احتمال اين بود كه خود جمله ﴿
در ﴿
﴾ خبر است .احتمال ديگر را جناب فخر رازی ذكر كردند:2
﴾ و خبر همه اينها
﴾ عطف است بر ﴿
يكي اينكه ﴿
﴾ يك﴿ ،
﴾ است؛ ﴿
جمله ﴿
﴾ سه ،خبر همه اينها جمله ی ﴿
﴾ دو﴿ ،
﴾ است.
احتمال ديگری كه ايشان بیان كردند و همچنین در كتابهای قبل از
﴾ محذوف است به قرينه
تفسیر فخر رازی آمده ،اين است كه خبر ﴿
» 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
3
صادّان عن سبیل اهلل و مريدانِ به الحاد ،گرفتار عذابِ الیماند.
بررسی اثبات حكم عذاب بر اراده الحاد و ظلم

در برخي تفاسیر اهل سنّت آمده است كه اگر كسي اراده ی الحاد و ظلم
داشته باشد ،خداوند او را معذّب ميكند .اثبات اين معنا دشوار است؛ زيرا
. 1جوادی آملی ،عبداهلل ،سرچشمه اندیشه1385،ش ،نشر اسراء ،قم ،پنجم ،ج  ،2ص.285
 .2مفاتیح الغیب ،رازی ،فخر الدین ،ج  ،23ص .216
 . 3صهبای حج ،ص .131
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مطلقات فراواني وجود دارد كه صِرف همّت به گناه و قصد گناه ،معصیت
نیست؛ مگر اينكه در خارج محقَّق شود.
در خصوص مسجدالحرام ،حرم الهي و مانند آن ممكن است خصیصهای
داشته باشند ،يعني اگر آنها عموم دارند اين مخصِّص باشد ،اگر اطالق دارند
اين مقیِّد باشد ،ولي از خود اين آيه بخواهیم اطالق در بیاوريم و با اينكه دارد
1
﴿فِیهِ﴾ ،و اين ﴿فِیهِ﴾ را القای خصوصیت كنیم ،آسان نیست.

مسجدالحرام ملجأ و مرجع عمومی

﴾ هر دو حال است؛ به تعبیر برخي يعني حالِ مترادف است؛
﴿
يعني كسي كه قصد كرده درباره ی مسجدالحرام گناهي را انجام بدهد ،در
حالي كه ملحداً ظالماً است (كه اينها بشوند حال) يا قول ديگر اين است كه
ظلم ،بدلِ الحاد باشد كه اين الحاد يك نحو ظلمي است ،ظلمِ خاصّي است.
2
﴾.
فرمود :اگر اين كار را درباره ی مسجدالحرام بكند﴿ :
در جريان مسجدالحرام و حرم ،احكام فراواني است كه يكي پس از
ديگری ذكر ميكنند.
﴿ ﴾ منصوب است به آن «

» كه مقدّر است؛ ﴿ ﴾ يعني اُذكر آن

لحظه را و آن ظرف را.
﴾ «مَباء» يعني مرجع ،پناهگاه .ما به حضرت ابراهیم
﴿
گفتیم جايي را مرجع عمومي قرار بده كه همه از دور و نزديك به آنجا مراجعه
﴾ يعني «
كنند و اين را از راه وحي گفتیم؛ ﴿
» كه بیتِ ما را مرجعِ عمومي قرار بده« .مَباء» يعني مرجع؛
﴾ يعني خانه ی خود را مرجع قرار دادند؛ ﴿
﴿
 .1همان ،ص .83
 .2تفسیر تسنیم ،ج  ،6ص .569
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﴾ اين به تفسیر احتیاج دارد كه شما چگونه مكانِ بیت را مرجع قرار
داديد و به ابراهیم 7گفتید اين مرجعِ عمومي باشد؟ اين ﴿ ﴾ تفسیر
ميكند ،ديگر نیازی به حذف «قُلنا» و امثال ذلك ندارد؛ اين ﴿ ﴾» « ،
1
مفسّره است.
﴾؛ خودت بايد
عصاره ی آن وحي چیست؟ اين است﴿ :
موحّد ناب باشي كه اين نكره در سیاق نفي است؛ يعني به هیچ وجه چیزی
﴾؛
را شريك خدا قرار ندهي﴿ :
مكانِ بیت را كه معیّن كرديم ،خود بیت بايد در اين مكانِ مشخص ساخته
شود و اين بیت ،بیتِ توحید شود؛ نه تو و نه احدی حقّ شرک نداريد و اين
منطقه و بیت بايد برای كساني كه قصد طواف دارند طاهر باشد .اين دو
عنصر محوری را داراست :يكي اينكه مطاف است ،يكي اينكه قبله است؛
مطافِ طائفین است و قبله ی مُصلّین .از صالت به عنوان قیام و ركوع و
سجود ياد شده است؛ منتها سجود بر ركوع عطف نشده ،زيرا اينها متالزماند
هر جا ركوع هست سجود هست و مانند آن.
» قبله است؛
﴾ يعني «
﴾ مطاف است﴿ ،
فرمود﴿ :
2
﴾.
﴿
اين اضافه در ﴿ ﴾ ،اضافه ی تشريفي است ،همان طوری كه درباره
».
ی خلقت آدم آمده است« :
دو طايفه نصوص درباره ی خلقت آدم بر صورت است .يك طايفه اين
است كه برخي خیال كردند كه معاذاهلل ،ذات اقدس الهي صورتي دارد و آدم
اين روايت را نقل كرده تا
را بر صورت خود آفريد .مرحوم صدوق
3
» است ،صدر حديث را رها
بگويد مُستمسَك «
كردند و ذيلش را گرفتند.
 . 1همان ،ص .598
 . 2تفسیر تسنیم ،ج  ،6ص .547
. 3التوحید ،ابن بابویه ،ص .134
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شنیدند كه دو نفر با هم برخوردی داشتند يكي
وجود مبارک پیغمبر
1
» ؛ چقدر زشتصورتي ،وجود مبارک
به ديگری گفت« :
» يعني هر كسي
حضرت فرمود :اين طور نگو« ،
» به « » برميگردد نه
را به صورت مناسبِ او آفريد كه اين ضمیر «
به « ».
در حديث ديگری كه مرحوم صدوق (رضوان اهلل علیه) نقل كرد اين است كه
ذات اقدس اله با اينكه منزّه از صورت است و همان طوری كه منزّه از بیت
است ،ولي كعبه را به خود اسناد داد تشريفاً (كه اضافه ،اضافه ی تشريفي
است) فرمود﴾ ﴿ :؛ ولي برای آدم حرمت و كرامتي قائل شد لذا اضافهی
».
تشريفي به خدا پیدا كرد و خداوند «
اين دو طايفه نصوص كه هر دو هم حق است ،در ذيل اين آيه رواياتي
هست كه بخشي از اين روايات در تفسیر كنزالدقائق وجود دارد .خدای
سبحان منزّه از بیت است ،ولي تشريفاً بیت را به خود اسناد داد ،چه اينكه
2
منزّه از صورت است ،ولي صورتِ آدم را به خودش اسناد داد.

طواف و استقبال همه گروهها بر مدار كعبه

﴾و﴿
﴾؛ منتها ﴿
﴿
» مخصوص كساني است كه
﴾ دور و نزديكش يكسان است« ،
﴾ هم برای
از نزديك در مدار كعبه طواف ميكنند﴿ .
كساني كه از دور هم متوجه كعبهاند است .در همه ی موارد در شرق و غرب
عالَم ،قبله ،برای همه كعبه است؛ منتها استقبالِ دور و نزديك فرق ميكند.
﴾
استقبال ،وسیع است نه قبله؛ قبله فقط كعبه است﴿ :
3
متوجّه كعبهاند.
. 1همان ،ص .134
 .2تفسیر تسنیم  ،ج  ،6ص .581
 .3التوحید ،ابن بابویه ،ص .550
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امر به دعوت عمومی جهت انجام مناسك حج

به حضرت ابراهیم فرمود وقتي كعبه را ساختي و آنجا را پاک كردی
اعالنِ عمومي كن كه مردم برای حج بیايند .اكثر مفسّران برآنند كه اين
خطاب متوجّه حضرت ابراهیم است كه ذات اقدس الهي به حضرت
ابراهیم فرمود بعد از اينكه كعبه را ساختي اعالن عمومي كن كه هر
كس ميتواند بر او الزم است به مكّه بیايد و كعبه را زيارت كند و حجّ و
عمره انجام بدهد ،ولي در برخي روايات آمده كه مخاطب ﴿
است.
﴾ 1وجود مبارک پیغمبر
هر دو حق است ،منتها در آن زمان باالصاله بود و در عصر وجود مبارک
پیغمبر

آن حضرت مأمور شده است كه ﴿

﴾ .حضرت

هم اعالن كرد و كساني هم كه در محضر آن حضرت بودند يا شنیدند ،از
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
اطاعت ميكنند ﴾ ﴿ :آن ناس؛ ﴿
﴿ ﴾ ،آنگاه ﴿ ﴾ (چون اين جواب امر است« ،ن» حذف شده است)
مردم ميآيند؛ يا ﴿ ﴾ ميآيند كه جمع راجل است مثل قیام و قائم يعني
پیاده و سواره ميآيند.
ممكن است كه كسي از راه دور بخواهد سوار اسب يا شتر يا استر شود
و به مكه بیايد از راه دور از اين البهالی كوهها و درّه ميآيد و مركوبش الغر
ميشود ،اين مركوبِ میانباريك را «ضامِر» ميگويند .فرمود﴿ :
﴾ كه ضامر مفرد است يا به صورت جنس است ،ولي چون كلمهی

. 1حج.27 ،
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﴾؛ اين ﴿

﴿ ﴾ دارد تعبیر به جمع آورد فرمود﴿ :
﴿ ﴾ است به لحاظ ﴿ ﴾.
﴾.
﴾﴿ ،
﴾ كه ﴿ ﴾ اين ﴿
﴿
«فَجّ» آن شكاف بین دو كوه است ،درّه است .از درّههای دور و منطقههای
1
صعبالعبور ميآيند و افراد نزديك هم ميآيند.

مطلوبیت و اهمیت زیارت بیت اهلل

﴾ مربوط به

بر هر مستطیعي مكّه رفتن واجب است؛ خواه مستطیعهايي كه در
منطقههای نزديكاند يا در منطقههای دور و از بهترين دعاهای ماه مبارک
رمضان هم درخواست زيارت كعبه است« :
».2
پس زيارت خانه ی خدا چه به صورت حج چه به صورت عُمره ،چه اصلِ
زيارت مطلوب شارع مقدس است بعضي بالوجوب ،بعضي بالندب .به قدری
مسئله ی حج مهم است كه در روايات آمده كه اگر كسي مستطیع بود و مكّه
»3؛ حاال يا در
نرفت در حال احتضار به او ميگويند« :
صف يهودیها يا در صف مسیحيها ،اين قدر مسئلهی حج مهم است!
اگر كسي مستطیع بود و به مكه نرفت در قیامت كور محشور ميشود و
اگر كسي مستطیع بود و به مكّه نرفت خدای سبحان در صحنه ی قیامت به
او نظرِ تشريفيِ خاص ندارد؛ اينها همه دلیل اهمیّت زيارت بیت اهلل است و
واجب هم است كه بروند.
اين نكتهای كه عرض ميكنم برای اين است كه شما درباره ی مناسك
فكر كنید كه آيا اين ديدگاه ،اين منظر ،اين دين كه همه را دعوت كرده
 .1تفسیر تسنیم ،ج  ،10ص .120
 .2مفاتیح الجنان ،اعمال مشترک ماه مبارک رمضان.
 . 3وسائل الشیعه ،ج  ،11ص .30
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است ،جايي را پیشبیني كرده يا نه؟ پس مطلب اول آن است كه چه آيه چه
روايت ،مسئله ی زيارت مكّه و حجّ و عمره را در نهايت تأكید قرار داده
1
است.

رسالت حاكم اسالمی در تأمین هزینه حج

در بیانات نوراني حضرت امیر در عهدنامه ی مالك آمده است« :
» ؛ شما ميبینید اين دين سالیان متمادی
در اسارت حُسني مبارک ،بنعلي ،قذّافيها و در اسارت بسیاری از كشورهای
نزديك خلیج فارس و كشورهای دورتر بود .اآلن هم همین طور است كه
اين دين اسیر است.
ما بايد ببینیم كه اصلِ دين درباره ی حجّ و عمره چه ميگويد؛ دين اصرار
دارد كه مردم ساالنه به مكّه بروند .آن قدر مسئله ی مكّه و حجّ و عمره مهم
است كه اگر يك سال مردم نتوانستند مكه بروند بر امام و حكومت اسالمي
الزم است يك عدّه را بَعث كند .بِعثه داشته باشد كه هزينهاش را تأمین كنند
كه به مكه بروند تا حرم خدا و مسجدالحرام و كعبه از زائر خالي نماند.
اين اهمیّت نشان ميدهد كه جدّاً مطلوبِ شارع مقدس است يا بالوجوب
يا بالنّدب .از ديرزمان همین طور بود؛ آن وقتي كه جمعیّت كم بود با اآلن
كه جمعیّت زياد است گرچه نسبت فرق ميكند ،ولي اگر كفّار ﴿
﴾ نميكردند عدّه ی زيادی عازم مكّه بودند .طبعِ
3
قضیه اين است اساس كار اين است ،طبع اوّلي و ظهور اوّلي اين است.

 . 1صهبای حج ،ص  30ـ .55
. 2نهج البالغه ،صبحی صالح ،ص .435
 . 3همان ،ص .129

197

لزوم فتوای به توسعه اماكن اعمال حج

اآلن اگر هیچ مانعي نباشد حدّاقل پنجاه میلیون نفر از مردم عازم مكّهاند
(به طور عادی)؛ يعني چه خود مردم حجاز چه كشورهای نزديك چه
كشورهای دور حدّاقل اين تعداد به مكه ميروند .شارع مقدس مهمانها را
با اين ضرورت دعوت كرد كه اگر نیايي كور محشور ميشوی يا در صف
يهودی يا مسیحي وارد ميشوی ،حاال ده میلیون آمدند؛ آن وقت در سابق
يعني مثالً در زمان حضرت ،ده هزار نفر آمدند اآلن ده میلیون آمدند .شما
» ،1مَسعي
مسجدالحرامِ آن وقت را اگر ميديديد «
را اگر ميديديد اينچنین بود ،حرم را ميديديد اينچنین بود؛ اينكه نميشود!
شما همه را دعوت بكني و گفته شود اگر نیايي در صف يهوديان هستي ولي
از اول تا آخر و از آخر تا اول بگويید جا نیست!
﴾ نشان ميدهد كه آنجا كه مشخص
بنابراين اين ﴿
شده ،افضلِ مناطق است و بر ديگران هم الزم است كه مِنا ،مَسعي ،مرمي،
مَبیت و موقف را توسعه بدهند .حاال ده میلیون را شما در عرفات كجا
ميخواهي جا بدهي؟! بر همه واجب است يا نه؟ مهمان دعوت كردی از اول
تا آخر هم نوشتي جا نیست! بنابراين يك وقت است كه ضرورت است
(ضرورت يك امر يعني بعد از چهار پنج سال يك وقت چنین اتفاقي ميافتد)
2
بله اما طبع اوّلیه قضیه اين است.
﴾؛ اآلن
﴾﴿ ،
﴾ اين ﴿
فرمود﴿ :
از دريا و صحرا و زمین همه مشتاق كعبهاند .مردم مسلماناند مردم فهمیدند
د هر که مســجدى براى خداى بنا کند اگر چه در خردى چون آشــیان
. 1پیامبر اکرم
سنگخوارى با شد ،حق تعالى براى وى ق صری در به شت بنا فرماید.و سائل ال شیعه ،ج ،5
ص.204
 . 2تفسیر تسنیم ،ج  ،15ص .155
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باألخره بعد از مرگ خبری هست و اساس ،بعد از موت است ،مردم فهمیدند
انسان مرگ را ميمیراند نه مرگ انسان را (اين حرفِ دين است) باور كردند
1
كه انسان مسافر و مهاجر است و با دست خالي نميشود سفر كرد.

دعوت عمومی به حج مستلزم امكانات وسیع
﴿

﴾ يا ﴿

﴾ يعني راجالً و پیاده يا سواره و
﴾ ميآيند ،اين اسب و شترشان

از راه دور هم ميآيند و چون ﴿
ميشود ضامِر و مهزول و الغر﴿ .
تا منافع دنیا و منافع آخرت را در آنجا ببینند.

*

﴾؛

2

3

پرسشها

﴾
 .1با توجه به آيه ﴿
چگونگي افاده كلمه ﴿يصدّون﴾ بر استمرار گذشته را توضیح دهید .2 .با
﴾ فرق میان طائفین
توجه به آيه ﴿
با قائمین و ركع السجود را بیان نمايید.
﴾ كیست؟ توضیح
 .3طبق نظر مفسرين مخاطب آيه ﴿
دهید.
 .4طبق روايات ذكر شده اگر كسي مستطیع بود و مكّه نرفت در حال
احتضار به او چه ميگويند؟

 .1همان ،ج  ،6ص .563
 .2حج 27 ،و .28
 .3همان ،ج  ،10ص .120

گفتار بیست و یکم:
تفس
ح
یر آهی  37از سوره مبارکه ج
﴿
﴾

1

ترجمه ﴿ :گوشت قربانى و خون آن به خدا نمىرسد ،چنين ،حيوانات
را به خدمت شما گرفتيم تا خدا را براى هدايتى كه شما را كرده ،بزرگ
شماريد و نيكوكاران را بشارت بده﴾

بعد از اينكه جريان حج را ذكر فرمود به صبغه ی بینالمللي بودن اين
عبادت هم اشاره كرد ،فرمود :جريان حج يك جريان بینالمللي است بخشي
از عبادتها مخصوص يك ملّت است ،اما برخي از عبادتها برای همه مِلل
الهي و اسالمي است .هیچ ملّتي نیست كه مَنسِك و جريان قرباني و  ....را
نداشته باشد.
فرمود﴿ :

﴾ 2يعني برای هر ملّتي هست منتها حاال

زمان و زمینش ممكن است فرق بكند .بر اساس ﴿
 .1حج.37 ،
 .2حج.34 ،
 .3بقره.115 ،

﴾

3
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ممكن كه زمان ،زمین و خود قرباني فرق بكند ،ولي هر ملّتي باألخره دارای
قرباني بوده و هست.

مخبتین چه كسانی هستند؟

آنگاه فرمود مُخبِتین را بشارت بدهید ،چند گروهي كه اهل بشارتاند
مطرحاند نام مُخبتین را باالختصاص اختصار ذكر فرمود برای اينكه اينها
برجستهترين آنها هستند؛ يعني در بین «صابرين» همه مُخبِت نیستند برخي
» همه مخبت نیستند ،در
مخبتاند برخي غیر مخبت ،در بین «
» همه مخبت نیستند ،مخبتین يك گروه خاصّياند كه
بین «
آن قدر سر در برابر ذات اقدس الهي خم ميكنند كه حتّي برخي گفتند اگر
پرندهای باالی سر اينها باشد تكان نميخورند كه آن پرنده حركت كند .اين
قدر خضوع و سِلم در برابر ذات اقدس الهي دارند ،بنابراين آن گروهها يعني
» آنها هم اهل بشارت
»و«
»و«
«
1
هستند لكن مُخبتین از يك بشارت ويژهای برخوردارند.
به دنبال آن فرمود جريان قرباني كه برای هر ملّتي هست سه مسئله
مطرح است:
يكي اينكه گوشت و خون و امثال ذلك كوچكتر و كمتر از آن هستند
كه به طرف خدا صعود كنند.
دوم اينكه تقوا با خدا رابطه دارد.
سوم اينكه تقوا به خدا ميرسد ،نه اينكه خدا به تقوا برسد .خدا از كفر و
ايمان جهانیان بينیاز است.

 . 1صهبای حج ،ص . 82-81
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در سوره ی مباركه ی «ابراهیم» فرمود﴿ :
﴾ 1اينچنین نیست كه (

) ذات اقدس الهي

محتاجِ تقوای متّقیان باشد كه تقوای متّقیان محتاجِ به پذيرش اهلل است،
چون تقوا يك عبادت خالص است ميتواند باال برود و مقبول خدا قرار بگیرد.
فرمود ما ميتوانستیم حیوانات را جَموح قرار دهیم ،اما مسخّرتان كرديم
كه همه بهرهها را ببريد.
يكي از فوايدی كه نصیبتان ميشود بهره ی عبادی است كه قرباني كنید
و اهلل اكبر بگويید .خدا را بزرگ بشماريد .هم قلب ،تعظیم و تكبیر الهي را در
»
دل جا بدهید ،هم از نظر زبان آن ذكر مخصوص «
﴾.3
يادتان نرود ﴿
﴾ مستحضريد كه احسان سه بخش دارد:
ميفرمايد﴿ :
يكي اين كه كسي كار خوب كند يعني صاحبِ فعلِ حَسن است و متعدّی
نیست گرچه از يك جهت كه فعلي از فاعل صادر ميشود فعلِ حَسَن متعدّی
است ،اما احسان به معنای دوم انجام كار خیر نسبت به ديگری است؛ مثل
مشكل مردم را حل كردن ،عیادت كردن ،قرض حسن دادن ،رعايت حقوق
ديگران كردن و  ...اين احسانِ به غیر است .قِسم سوم آن است كه نه به
معنای اول است ،يعني فعلِ حَسن نه به معنای دوم است كه احسانِ به غیر
باشد .احسان ،بلكه مقامي از مقامات سالكان است.

 .1ابراهیم. 8 ،
 .2از تکبیراتی که مســتحب اســت قبل از نماز عید فطر و قربان گفته شــود .مفاتیح الجنان،
اعمال روز عید فطر.
 . 3حج.37 ،
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هم شیعه و هم اهل سنت نقل كردهاند كه از وجود مبارک پیغمبر
» حضرت فرمود« :
سؤال كردند كه «
» 1احسان مقامي برای عابدان است و آن اين است كه
طوری خدا را عبادت كنید كه گويا خدا را با چشمِ جان ميبینید و اگر به
اينجا نرسیديد ،بدانید كه خدا شما را ميبیند.
پس مرتبه ی قویّ احسان آن است كه دو ديد داشته باشید :يكي اينكه
در مَشهد و محضر خدايید ،يكي هم او را ببینید« .كأنّ» نه «أنّ» آن «أنّ»
برای حضرت امیر و امثال حضرت امیر است كه فرمود« :
» 2محال نیست ديگران به مقام «أنّ» برسند ،اما آنچه كه اوساطي از
مؤمنان و اولیای الهي ميرسند مقام «كأنّ» است.
اين مقام احسان است ،كسي كه معاني نماز در ذهن اوست و با حضور
قلب نماز ميخواند ثواب خوبي ميبرد ،اما به مقام احسان نرسیده است.
احسان چیز ديگر است.
﴾ يعني به افرادی كه اهل احساناند بشارت دهید .شايد
﴿
به معني سوم نظر نداشته باشد بلكه همان معنای اول ،كساني كه وظايف
دينيشان را انجام ميدهند مؤمناند .واجبات را انجام ميدهند محرّمات را
ترک ميكنند ،اين قدر متیقّن احسان است.
به اينها چه چیزی بشارت بدهیم؟ بشارت بدهیم كه خدای سبحان ،يك
حكم بینالمللي دارد كه برای اسالم است نه برای شريعت و منهاج همه ی
 .1مصباح الشریعه ،امام صادق ،7اعلمى ،بیروت 1400 ،ق ،اول ،ص .8
 . 2ال کافی ،کلینى ،مح مد بن یعقوب ،محقق ،مصـــححد غ فارى على اکبر و آخو ندى،
محمد ،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران 1407 ،ق ،چهارم ،ج  ،1ص .98
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مسلمانها و آن اين است كه بايد در برابر ظلم مبارزه بكنند و خدا قادر است
(يك) ،ناصر است (دو) ،وعده ی نصرت ميدهد (سه) ،انجاز وعده را هم به
عهده دارد (چهار).
اين بشارتِ محسنان است در پیروزی صحنه ی مبارزه .درست است
مسئله ی بهشت و حُسن خاتمت و درجات برتر جزء بشارتهاست ،اما سیاقي
كه در اينجا مطرح است پیروزی در مبارزه است.
1
﴾ احسان
﴾ به اين دلیل كه ﴿
﴿
هم كه به معنای اين بود كسي كه عقیده ی خوب ،اخالق خوب ،عمل صالح
داشته باشد حاال معنای دومي خیلي مهم نیست ،معنای سوم مهم است.
خدای سبحان از مؤمنین دفاع ميكند با اينكه دفع متعدّی است از فعل
مفاعله استفاده شد كه مفید مبالغه است .در اينجا خداوند از مؤمنین خیلي
﴾ برای اينكه آنها كه مؤمن نیستند
دفاع ميكند ﴿
دارای دو رذيلت هستند و منفور خدايند .يكي اينكه خَوّاناند ،خائناند به
امانتي كه خدا به آنها داده خیانت كردند و آن امانتِ دين ،قرآن ،عترت وِ
فطرت را به اينها داد و آنها خیانت كردند و همه ی اينها نعمتهای الهياند.
به جای شكر نعمت كفران كردند .خدای سبحان هم خَوّانِ كفور را دوست
ندارد.
گاهي انسان چندين بار كاری را انجام ميدهد؛ مثالً دروغ ميگويد
ميگويند اين كذّاب است يا حرفه ی او اين است يا يك وقت يك خبر مهمّي
را جعل ميكند اين شايد اوّلین دروغ او باشد ،ولي چون خیلي مهم است
ميگويند كذّاب ،اَفّاک .گاهي انسان خیانتهای فراوان دارد در مسائل مالي،
گاهي به واليت اهل بیت خیانت ميكند ،به قرآن خیانت ميكند اين ميشود
. 1حج.38 ،
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خوّان .الزم نیست كه پیشه ی او ،حرفه ی او ،سابقه ی او خیانتِ ممتد باشد.
هر كسي خوّان شد يا در اثر كثرتِ خیانت يا در اثر شدّت خیانت چنین كسي
يقیناً محبوب خدا نیست ،و يكي هم كفور و كفور هم بشرح ايضاً.
كفران نعمت هم همین طور است يك وقت نعمتهای مادّی را پشت
سر هم كفران ميكند و يك وقت نعمتِ امامت اهل بیت را ،محبّت اهل
بیت را كفران ميكند ولو يك بار هم خدای ناكرده كفران بكند ميشود كفور.
اينچنین نیست كه حاال الزم باشد عنوان كفور ،عنوان خوّان بر كسي اطالق
بشود كه پیشه ی او ،حرفه ی او اينهاست نظیر جعفر كذّاب هم همین طور
است.
پرسشها

 .1مخبتین به چه افرادی گفته مي شود؟
 .2با توجه به آيه ﴿
 3خوان كفور در آيه ﴿
ميشوند؟

﴾ انواع احسان را ذكر نمايید.
﴾ به چه كساني گفته

گفتار بیست و دوم:

تفس
ح
یر آیات  36ات  41از سوره مبارکه ج

﴿
*
*
*
*

﴾1.

ترجمه ﴿ :و قربانيها را براى شما از مراسم حج قرار داديم كه
غذايتان نيز هست نام خدا را در آن حال كه به پا ايستادهاند بر آنها ياد
كنيد و چون پهلو به زمين نهادند از گوشتشان بخوريد و به فقير و سائل
هم بخورانيد .اين چنين ،حيوانات را به خدمت شما گرفتيم شايد سپاس
داريد* گوشت قربانى و خون آن به خدا نمىرسد ،چنين ،حيوانات را به
خدمت شما گرفتيم تا خدا را براى هدايتى كه شما را كرده ،بزرگ
شماريد و نيكوكاران را بشارت بده * خدا از كسانى كه ايمان آوردهاند
دفاع مىكند كه خدا خيانتگران كفران پيشه را دوست ندارد *كسانى
 .1حج36 ،ـ.41
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كه چون ستم ديدهاند كارزار مىكنند اجازه دارند و خدا به نصرت
دادنشان قادر است * همان كسانى كه از ديارشان بيرون شدهاند بدون
سبب جز آنكه مىگفتهاند :پروردگار ما خداى يكتا است .اگر خدا بعضى
از مردم را به بعض ديگر دفع نمىكرد ديرها و كليساها و كنشتها و
مسجدها كه نام خدا در آن بسيار ياد مىشود ويران مىشد ،خدا كسانى
را كه يارى او كنند يارى مىكند كه وى توانا و نيرومند است * همان
كسانى كه اگر در زمين استقرارشان دهيم نماز به پا كنند و زكات دهند
و به معروف وا دارند و از منكر باز دارند و سرانجام همه كارها با خدا
است ﴾

اعمال مقبول

عملي مقبول است كه متن آن عمل با تقوا همراه باشد ،تقوایِ در هر
عمل شرط صحّت آن عمل است نه تقوایِ عامل .اگر مالي حرام بود و با آن
مالِ انفاق كرد ،عمل با تقوا نیست ،اگر مالي حالل بود ولي همراه با ريا شد
تا مردم ببینند يا بشنوند ،عمل با تقوا نیست.
آنچه در سوره ی مباركه ی «مائده» آيه ی  27آمد شرح همین مطلب
بود در جريان فرزندان آدم كه قرباني يكي پذيرفته شد قرباني ديگری رد
شد﴿ :
﴾ اين كالم را خدای سبحان
نقل كرد .پس مرضيّ خداست؛ خداوند عمل متّقیان را قبول ميكند ،اگر
كسي متّقي نبود عملش مقبول نیست ،گرچه صحیح است.
مطلب مهمي كه در اينجا اصالً مطرح نیست اين است كه ما فقط
» به خدا نزديك ميشويم و بهسوی خدا صعود
ميگويیم« :
 .1مائده.27 ،
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﴾ 3بنابراين
﴾ 2به خدا ميرسد﴿ :
ميكند﴿ :1
يك عدّه مقرّبیناند ،برخي كلماتشان يا خودشان صاعد إلي اهللاند گروهي
تقوايشان نِیل إلي اهلل دارد .اين يك امر معنوی است ،زماني و زمیني نیست.
بین بنده و خدای سبحان ،يقیناً راهي هست كه زماني و زمیني و اعتباری
نیست ،بلكه تكويني و خارجي است .از آن به بعد دقّت ميخواهد كه اين راه،
گسیخته و بُريده بُريده نیست وگرنه رفتن ممكن نیست و اين راهِ متّصل
رفتن دارد .تنها حكمتِ متعالیه در بین فنون عقلي يك راهحلّي را نشان
ميدهد كه انسان به خدا نزديك ميشود يعني چه؟ كجا ميرود؟ روح چطور
﴾ 4را
ميشود كه به خدا نزديك ميشود؟ روح چطور ميشود كه ﴿
ميتواند درک كند؟ كلیّاتش را اين رشته ترسیم ميكند ،جزئیّاتش كه امر
شهودی است برای كسي است كه به اين درجات رسیده است.
غرض آن است كه تقوای در عمل شرط صحّت عمل است .تقوای عامل
﴾ كه
نه عمل ،شرط قبول آن عمل است .پس بین ﴿
ناظر به حكم كالمي است يا قبولِ كامل را نشان ميدهد با شرطِ صحّت
خود عمل خیلي فرق است .تقوا به هر وسیله به ذات اقدس الهي ميرسد.
بعد فرمود محسِنین را بشارت دهید .تبشیرِ محسنین اين است كه ذات
اقدس الهي از آنها دفاع ميكند .اينجا با اينكه ثالثي مجرّد ممكن بود از باب
﴾ از چه كسي؟ از
مفاعله تعبیر شده كه برای مبالغه است﴿ :
مؤمنین ،چرا؟ برای اينكه دشمنان مؤمنان و مخالفان خَوّانِ كفورند.
 .1جوادی آملی ،عبداهلل ،قرآن در قرآن1388،ش ،قم ،نشر اسراء ،هشتم ،ص .203
 .2فاطر.10 ،
 . 3جوادی آملی ،ع بداهلل ،ادب ف نای مقر بان1388 ،ش ،قم ،نشـــر اســـراء  ،پنجم ،ج ،3
ص .291
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بنابراين خدای سبحان ،مؤمنان را بر خوّان كفور پیروز ميكند يا بر خائنِ
كافر هم پیروز ميكند .اين قید نه برای آن است كه تبشیر فقط در جايي
است كه دشمن خوّان باشد نه خائن ،كفور باشد نه كافر .برای آن است كه
﴾ ،1اينها خوّان كفورند نه اينكه حكم مختص
اينها كه ﴿
باشد به پیروزی مؤمنین بر خوّان كفور و اگر كسي خائن بود نه خوّان يا كافر
2
بود نه كفور خدا ياری نكند ،اينچنین نیست پس تقیید برای آن است.
پرسشها

 .1با توجه به آيه ﴿
﴾ مسئله اولي در
قبول عمل چیست؟
 .2عبارت «اعمال شخص غیر متقي مقبول نیست ،ولي اداست و قضا
ندارد» به چه معناست؟ توضیح دهید.
 .3با توجه يه آيه ﴿
﴾ بشارت ذكر شده برای محسنین
چیست؟

. 1حج.25 ،
 . 2همان ،ج  ،11ص .709

