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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى بگیرد

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى  نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشته باشد و مقصود اصلى از 

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 8صفحه:                                                                             مقدمه مولف:

 

 نماز : اولبخش 
 10  فصل اول:  فریضه عبادی نماز

  نماز :  کتاب موقوت، و فریضه ای ثابت !

  نماز و صبر، دو رکن عبادی و اخالقی دین

  نماز و انفاق، دو رکن اساسی راه خدا

  اجتناب از فحشاء و منکر اثر نماز در

  چگونه نماز از فحشا و منکر نهی می کند؟

  چرا برخی نمازگزارها مرتکب فحشا و منکر می شوند؟

  ذکر هللا بودن نماز

  بهترین عملی که صدورش از انسان تصور می شود؟!

  81    آغاز نماز در اسالم و در خانواده پیامبر فصل دوم: 

     بعثت رسول هللانماز قبل از         

  امر به نماز در خانواده رسول هللا

 20           نماز های تشریع شده قبل از معراج رسول هللا )ص( فصل سوم: 

  نماز دو طرف روز، و ساعاتی از شب نزدیک به روز

  تسبیح قبل طلوع و غروب، و برخی از شب و اطراف روز

  شبهاذکر صبح و عصر،  و سجده و تسبیح طوالنی 

 24     تشریع نمازهای واجب  فصل چهارم : 

  نمازهای پنجگانه روزانه

  نماز وسطی

  روایات تشریع نماز در معراج رسول هللا )ص(

  حكم نماز خوف

  تشریع نماز خوف و شکسته در سفر

  کیفیت ادای نماز خوف

  نماز در هیچ حالی ساقط نمی شود!

  تشریع نماز جمعه

  کننده دنیا و آخرت مردمنماز جمعه، اصالح 
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  نماز میت، و نهی از  اقامه نماز میت بر مرده منافق

 04       نماز شب فصل پنجم: 

  نماز شب و تهجد رسول هللا

  نماز شب و تهجد رسول هللا و مؤمنین

  استغفار در نماز شب در سحرگاهان

 54    اوقات نماز، و شرایط انجام نماز فصل ششم: 

  اوقات نماز

  مراقبت از عدد نمازها

  شرایط مهم انجام نماز

  خشوع در نماز

 05       طهارات فصل هفتم : 

  طهارت های سه گانه: غسل، وضو، و تیمم

  وضو، و نحوه انجام آن

  اختالف مفسرین در شستن دست و بازو

  مسح سر و پا ها

  مسح پا، و اختالف مفسرین در آن

  حد نهائی مسح پا

  جنابتتطهیر با غسل 

  حکم تیمم:

  چگونه و بر چه چیز باید تیمم کرد؟

  وسلّموآلهعلیههللاکیفیت وضوى رسول خدا صلى

  کیفیت تیمم رسول هللا )ص(

  هدف از تشریع طهارت های سه گانه

  تطهیر  و اتمام نعمت

 سنتهاي باقیمانده از ابراهیم علیه السالم در طهارت و نظافت

  

 روزه:   دومبخش 

 66 اول : تشریع روزهفصل 

  تشریع روزه در اسالم و ادیان پیشین

  فائدة روزه:  لعلكم تتقون!  

  زمان روزه:  ایّاماً معدودات

  قضاي روزه



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                           کتاب چهلم: عبادات- نماز و روزه و حج 5

  كفّاره روزه:  فدیة طعام مسكین

َع َخیراً فَُهَو َخیٌر لَّهُ !   فََمن تَطوَّ

 47     ماه مبارک رمضان  فصل دوم : 

  ماه روزه و نزول قرآن 

  دستور روزه گرفتن در ماه رمضان

   تحریم روزه مسافر و مریض، و تشریع قضای آن

  روایات رسیده در مورد روزه و تحلیل آن

  شب هاي ماه رمضان

  فجر صادق، آغاز روز روزه داران 

  از فجر تا به شب یك عبادت تمام است!

  اعتکاف و شرایط آن

  “ تلك حدود هللا فال تقربوها ! ” 

 قدرشب 

  

 حـج :  مسوبخش 

 88   فصل اول :   خانه خدا و آیات واضح در آن

  فرمان حج

  اولین خانه برای عبادت خدا

  معنی مبارک بودن و هدایت بودن کعبه

  سابقه تشریع حج در زمان ابراهیم علیه السالم

  سابقه حج در زمان موسی علیه السالم

  ایام جاهلیت، و ادامه مراسم حج

  از ظهور اسالمکعبه بعد 

  آیات روشن در خانه خدا

  مقام ابراهیم 

  تشریع امنیت خانه خدا 

  واجب بودن حج برای  دارندگان استطاعت

 94تشریع مناسک حج                                             فصل دوم : 

  احکام حج در سوره حج 

  نهی از صد سبیل هللا و زیارت مسجدالحرام

  مناسکی که به ابراهیم علیه السالم وحی شد و یادگار ماند! 

  از دره های عمیق بیایند !  -فَجٍ َعِمیقٍ   یَأْتِیَن ِمن كلّ 

  قربانی کنید در راه خدا،  با نام خدا !   
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  بخورید گوشت قربانی را !  و هم به فقیر بدهید!

  آخرین طواف بیت عتیق

  تعظیم حرمات خدا 

  شعائر هللا

  برای هر امتی مناسکی قرار دادیم!

  رسد...گوشت قربانى و خون آن به خدا نمى

  روایات رسیده در باره برخی احکام حج

  مقام ابراهیم و نماز آن

  صفا و مروه

   101   تشریع حج تمتع و عمره، و احکام آن   فصل سوم: 

  حجة الوداع،  و تشریع حج تمتع

  عمره

  فاصله بین عمره و تمتعخروج از احرام در 

  تمتـع

  وقت روزه براي حاجي

  فلسفه تشریع تمتع

  زمان حج،  و محرمات آن

  داد و ستد در ایام حج

  وقوف در عرفات و مشعر الحرام

  كوچ جمعي از عرفات

  پایان مناسک حج با ذکر شایسته خدا

  دعائی برای پایان مناسک حج

  ایام تشریق

  بخشیده شدن گناهان حاجي

  حفظ حرمت تحریم ها و شعائر الهی

  حکم شکار در حال احرام

  شکارهای حالل و حرام دریائی و صحرائی در حال احرام

  حرمت کعبه بیت الحرام و تشریع مناسک آن

  روایات رسیده درباره صید در حال احرام

  ماه هاي قمري و اوقات عبادات و حج

  لغو رسوم جاهلیت در حج

  تحریم مشرکین از ورود به مسجدالحرام 

 341    فصل چهارم:   تمتع، متعه،  و نظرات

 روایات رسیده در تشریع احکام عمره و تمتع          
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  تحلیلي از روایات مربوط به نهي عمر از متعه درحج               

  الهي تمتع، و عدم جواز استفاده از اختیارات والیت در نقض احكام          

 491      تشریع قبله  فصل پنجم : 

  جهت قبله مسلمین و احکام آن

  فلسفه تشریع قبله از لحاظ عبادی و اجتماعی
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 مقدمه مؤلف

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

براى تهیه یك كتاب در نظر عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

رى كه خواننده بندى و درج گردید، به طوانتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77در نظر گرفته شد و در نتیجه  به نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

ه، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت شد

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 بود... سائل فاتحه و یاسین است!سال های طوالنی یار راه متحمل من 
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 فصل اول  

 

 فریضه عبادی نماز
 

 

 نماز:  کتاب موقوت و فریضه ای ثابت !
 

ً  الصلَوةَ كانَت إِنَّ »  - ْوقُوتا  ! َعلى اْلُمْؤِمنِیَن ِكتَباً مَّ
 

 ! «نماز واجبى است كه باید مؤمنین در اوقات معین انجام دهند -
 

 
 

فرماید: نماز بر مؤمنین نوشته كنایه است از واجب بودن و واجب كردن، مى كتابت

، كتابى مفروض و ثابت و غیر متغیر كتاب موقوتمراد از .  و واجبى است داراى وقت

اى داراى وقت بوده آید كه نماز از همان اول تشریع، فریضهاز ظاهر لفظ آیه بر مى. و است

كه باید هر نمازى را در وقت خودش انجام داد. ولى ظاهرا وقت در نماز، كنایه باشد از 

خواهد بفرماید نماز ظاهر لفظ منظور نیست، و نمى ،ر و خالصه كالم اینكهیثبات و عدم تغی

اى است الیتغیر و ثابت و بنا بر خواهد بفرماید: فریضهداراى وقت بلكه مى اى استفریضه

 .این اطالق موقوت بر كلمه كتاب، اطالق ملزوم بر الزمه چیزى است

پذیرد، پس در هیچ حالى خواهد بفرماید: نماز به حسب اصل، دگرگونگى نمىمى

 .شودساقط نمى

اقط نشدنش در هیچ حالى از احوال و مراد از موقوت بودن نماز ثابت بودن آن و س

شود، و نه مانند روزه به چیز فرماید: نماز نه ساقط مىمبدل نشدنش به چیز دیگر است، مى

 .شودكفاره مبدل و عوض مى دیگر نظیر
 (100ص :    5المیزان ج :  سوره نساء   102آیه ) مستند:    

 

 نماز و صبر، دو رکن عبادی و اخالقی دین

َن الَّْیِل  إِنَّ الَحسنَاِت یُْذِهبَن السی ِئَاِت  ذَِلك َو أَقِ »  - ِم الصلَوةَ طَرفِى النَهاِر َو ُزلَفاً م ِ

َ ال یُِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسِنیَن ! .ِذْكَرى ِللذَِّكِرینَ   َو اصبْر فَإِنَّ َّللاَّ
 

كند، دو طرف روز و پاسى از شب نماز بپا دار كه نیكیها بدیها را نابود مى -

 .این تذكرى است براى آنها كه اهل تذكرند
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 !«كندو صبور باش كه خدا پاداش نیكوكاران را تباه نمى  -
 

دهد وسل م را دستور مىوآلهعلیههللاپس از امر به نماز، رسول خدا صلىخدای تعالی 

میان صبر و  «!و استعینوا بالصبر و الصلوة » به صبر كردن، و در موارد دیگرى مانند:

ترین آن این است كه هر كدام از این دو، در باب خودش مهم و سر  است.  نماز جمع كرده

 .اركان هستند

 لقخُ مهمترین  صبردر اخالقیات  و عبادتمهمترین  نماز، آرى، در میان عبادات

 ان» و در باره صبر فرموده:  «،و لذكر هللا اكبر »:است، همچنانكه در باره نماز فرموده

 .«ذلك لمن عزم األمور
توان بر مصائب و نامالیمات اى است كه با آن مىو اجتماع این دو، مهمترین وسیله

دارد، و نماز نفس فایق آمد، چون صبر، نفس را از قلق و اضطراب و فرارى شدن نگه مى

  .برددهد و در نتیجه نامالیمات را از یاد آدمى مىرا به سوى پروردگار توجه مى

آید كه منظور از آن، اعم از امر به صبر كرده به دست مى بطور مطلقاینكه  و از

آنها را شامل  همهصبر بر عبادت و یا صبر بر معصیت و یا صبر در مصیبت است، بلكه 

شود و بنا بر این، امر مزبور، امر به صبر است در امتثال تمامى اوامر و نواهى كه قبال مى

 . الصلوة اقم، و ال تركنوا، و ال تطغواو  تقم،فاسدر سوره آمده، از قبیل 

 علیههللاو لیكن از اینكه صیغه امر را مفرد آورده و تنها به رسول خدا صلى

آید كه مقصود از آن صبر، صبر مخصوصى است كه متوجه كرده به دست مى وسل موآله

مخصوصا با اینكه سیاق امرها و  و اصبروافرمود: است، و گرنه مى مختص به آن حضرت

گویند منظور از هاى گذشته همه سیاق جمع بود، و این مطلب گفتار آن كسانى را كه مىنهى

در برابر آزار مشركین و ظلم ستمگرانشان  وسل موآلهعلیههللاصبر، صبر رسول خدا صلى

 كند. است تایید مى

گر نماز هم اختصاص به آن جناب و اما اینكه چرا امر به نماز را مفرد آورده م

دارد؟ جوابش این است كه نماز مخصوص به آن جناب نیست، ولى مقصود از اقامه در 

اینجا چیزیست كه آن روز مخصوص به آن جناب بوده، و آن عبارت است از اقامه نماز به 

 !(دقت فرمایید)-كردجماعت كه آن روز باید آن حضرت این كار را مى

 .كندامر به صبر را تعلیل مى ! « ان هللا ال یضیع اجر المحسنین »:و اینكه فرمود
  

 ( 78ص :    11المیزان ج :  سوره  هود  115و  114) مستند: آیه           

 

 نماز و انفاق، دو رکن اساسی راه خدا 

ِ أَندَاداً ل ِیُِضلُّوا َعن سبِیِلِه »  -  ...،َو َجعَلُوا َّللَّ

ن قَْبِل قُل ل ِِعبَاِدى  - ا َو َعالنِیَةً م ِ ا َرَزْقنَُهْم ِسرًّ الَِّذیَن َءاَمنُوا یُِقیُموا الصلَوةَ َو یُنِفقُوا ِممَّ

 ،أَن یَأْتَى یَْوٌم ال بَْیٌع فِیِه َو ال ِخلَلٌ 
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 ...،آنها براى خدا مانندهایى قرار دادند تا مردم را از راه وى گمراه كنند  -

اند بگو: پیش از آن كه روزى بیاید كه در آن نه به بندگان من كه ایمان آورده -

ایم پنهان و نماز را به پاداشته و از آنچه روزیشان داده ،معامله باشد و نه دوستى

 !«آشكار را انفاق كنند
 

اند دستور بندگان خود را كه ایمان آوردهگرامی خود، به وسیله پیامبر  خدای تعالی

كه در آن روز دیگر مجالى فرارسد، روز قیامت  قبل از آن که دهد كه او را رها نكنند ومى

اى از وسایل موجود در دنیا براى جبران سعادتهاى فوت شده نیست، و دیگر با هیچ وسیله

توان چیزهایى كه از دست رفته جبران كرد، راه كه معاوضه یا دوستى و محبت است، نمى

روز قیامت فقط و فقط روز حساب و جزا خدا و ریسمان محكم او را از دست ندهند، چون 

 است و شان آن روز تنها همین است و شان دیگرى در آن نیست. 
 

كند كه را اینگونه تعلیل مى ارباب ضاللتپرستى ، علت بتاول در آیهخدای تعالی 

آنگاه دنبال این تعلیل رسول خود را دستور . خواستند مردم را از راه خدا منحرف كنندمى

 .شودروند به آتش دوزخ منتهى مىكه به ایشان هشدار دهد راهى كه مىدهد مى
 

بیان از  !«یقیموا الصلوة و ینفقوا »جملهدر آیه دومی شود كه از اینجا روشن مى

در معرفى راه خدا، تنها به این دو اكتفا كرد، چون سایر وظائف و دستورات   .است راه خدا

اى عده -كند شرعى كه هر یك به تناسب خود، شانى از شؤون حیات دنیوى را اصالح مى

، میان بنده با بندگان دیگر را انفاقاى نظیر میان بنده و پروردگار او را، و عده نمازاز قبیل 

 شوند. منشعب مى، دو ركنهمه از آن  -
 

 (82ص :    12المیزان ج :  سوره ابراهیم    31) مستند: آیه     

 

 اثر نماز در اجتناب از فحشاء و منکر

اتُْل َما أُوِحَى إِلَْیك ِمَن اْلِكتَِب َو أَقِِم الصلَوةَ  إِنَّ الصلَوةَ تَنَهى َعِن اْلفَْحشاِء »  -

ِ أَكبُر  َواْلُمنَكِر وَ  ُ یَْعلَُم َما تَصنَعُونَ لَِذْكُر َّللاَّ  !َو َّللاَّ
 

آنچه از كتاب به تو وحى شده بخوان و نماز به پادار كه نماز از فحشاء و  -

داند كه چه كند و ذكر خدا بزرگتر است و خدا مىمنكرات جلوگیرى مى

 !«سازیدمى
 

، دهد به تالوت آنچه به وى وحى شدهرسول گرامى خود را دستور مىدر این آیه، 

تالوت قرآن بهترین رادع است از شرك و ارتكاب فحشاء و منكرات، زیرا در آن آیات چون 

هایى نورانى است، كه حق را آن طور كه باید روشن روشنى است كه متضمن حجت

ها و انذار و وعده آور، و مواعظ و بشارتسازد، و هم مشتمل است بر داستانهاى عبرتمى

 .دارداز گناهان باز مى و وعیدها كه شنونده و خواننده را
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، چون كه نماز نماز كه بهترین اعمال استو سپس آن امر را ضمیمه كرد به امر به 

 دارد. از فحشاء و منكر بازمى

سیاق آیات شاهد بر این است كه: مراد از این بازدارى، بازدارى طبیعت نماز از 

علیت تامه، كه هر كس نماز فحشاء و منكر است، البته بازدارى آن به نحو اقتضاء است نه 

 .خواند، دیگر نتواند گناه كند
 

 چگونه نماز از فحشا و منکر نهی می کند؟ 

گوییم این كند؟ در جواب مىخواهى گفت چطور نماز از فحشاء و منكرات نهى مى

عمل مخصوصا كه بنده خدا آن را در هر روز پنج بار به جا بیاورد، و همه عمر ادامه دهد، 

 اى صالح به جا بیاورد، و افراد آن جامعه نیزاگر آن را همه روزه در جامعهو مخصوصا 

مانند او همه روزه به جا بیاورند، و مثل او نسبت به آن اهتمام بورزند، طبعا با گناهان 

 .كبیره سازش ندارد

آرى توجه به خدا از در بندگى، آنهم در چنین محیط و از چنین افراد، طبیعتا باید 

قتل  :داند، از قبیلاز هر معصیتى كبیره و هر عملى كه ذوق دینى آن را شنیع مى انسان را

زنا و لواط باز بدارد، بلكه نه تنها از ارتکاب به مال ایتام، تجاوز  ،نفس، تجاوز به جانها

  د.ارتكاب آنها، بلكه حتى از تلقین آن نیز جلوگیرى كن

براى اینكه نماز مشتمل است بر ذكر خدا، و این ذكر، اوال ایمان به وحدانیت خداى 

گوید كه خداى كند، و به او مىتعالى و رسالت و جزاى روز قیامت را به نمازگزار تلقین مى

خود را با اخالص در عبادت مخاطب قرار داده و از او استعانت بنما، و درخواست كن كه 

 مستقیم هدایت نموده و از ضاللت و غضبش به او پناه ببر.  تو را به سوى صراط

كند بر اینكه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و و ثانیا او را وادار مى

كبریایى خدا شده، پروردگار خود را با حمد و ثنا و تسبیح و تكبیر یاد آورد، و در آخر بر 

 .بفرستدخود و هم مسلكان خود و بر همه بندگان صالح سالم 

 ،(كه نوعى آلودگى روحى است )حدثكند به اینكه از عالوه بر این او را وادار مى

یعنى آلودگى بدن و جامه، خود را پاك كند، و نیز از اینكه لباس و مكان نمازش  خبثاز  و

 .بایستد خانه پروردگارشباشد، بپرهیزد، و رو به سوى  غصبى

نیت پایدارى كند، و در انجام آن تا حدى پس اگر انسان مدتى كوتاه بر نماز خود 

ملكه شود كه در مدت كوتاه به طور مسلم باعث مى و تداومادامه داشته باشد، این  صادق

در او پیدا شود، به طورى كه اگر فرضا آدمى شخصى را موكل بر  پرهیز از فحشاء و منكر

خود كند، كه دائما ناظر بر احوالش باشد، و او را آنچنان تربیت كند كه این ملكه در او پیدا 

قطعا تربیت او مؤثرتر از تربیت نماز نیست، و شود و به زیور ادب عبودیت آراسته گردد، 

دهد دستور نخواهد داد، و به بیش از آن مقدار كه ستور مىبه بیش از آنچه كه نماز او را د

  كند وادار نخواهد كرد.نماز به ریاضت وادارش مى
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 چرا برخی نمازگزارها مرتکب فحشا و منکر می شوند؟ 
 

 .در اینجا الزم است اشكالى كه به آیه شریفه شده، جوابش را خاطرنشان سازیم

فرماید نماز از فحشاء و منكرات نهى این آیه مى اند كه:بعضى بر این آیه اشكال كرده

بینیم كه از ارتكاب گناهان بزرگ كند، و حال آنكه ما بسیارى از نمازگزاران را مىمى

  دارد؟پروایى ندارند، چرا نماز آنان از فحشاء و منكرات بازشان نمى

م نماز بخوانند، اند به اینكه مردآید این است كه: اگر دستور دادهآنچه از سیاق برمى

فهماند كه نماز دارد، و این تعلیل مىبراى این است كه نماز آنان را از فسق و فجور بازمى

آورد كه آن صفت به عملى است عبودى، كه به جا آوردنش صفتى در روح آدمى پدید مى

و در  دارد،پلیسى است غیبى، و صاحبش را از فحشاء و منكرات بازمىاصطالح معروف، 

شود، پاك هایى كه از اعمال زشت پیدا مىه جان و دلش را از قذارت گناهان و آلودگىنتیج

شود مقصود از نماز رسیدن به آن صفت است، یعنى صفت بازدارى پس معلوم مىنماید. مى

گوییم: پیدایش این صفت اثر طبیعى نماز چیزى كه هست در جواب از آن اشكال مى گناه، از

 .، نه به نحو علیتاقتضاءبه نحو هست، و لیكن 

 ،بازدارى از گناه اثر طبیعى نماز است :پس حق در جواب همان است كه گفتیم
چون نماز توجه خاصى است از بنده به سوى خداى سبحان، لیكن این اثر تنها به مقدار 

اقتضاء است، نه علیت تامه، تا تخلف نپذیرد، و نمازگزار دیگر نتواند گناه كند، نه، بلكه 

رش به مقدار اقتضاء است، یعنى اگر مانع و یا مزاحمى در بین نباشد اثر خود را اث

دارد، ولى اگر مانعى و یا مزاحمى جلو اثر آن را بخشد، و نمازگزار را از فحشاء بازمىمى

كند، و در نتیجه نمازگزار آن كارى كه انتظارش را از او ندارند گرفت، دیگر اثر نمى

 .كندمى

گیرند، مانند دو كفه ترازو هستند، و موانعى كه از اثر او جلو مىا خدیاد  ،خالصه

كند، و هر جا كفه آن موانع چربید كفه یاد هر وقت كفه یاد خدا چربید، نمازگزار گناه نمى

گردد، و گناه را مرتكب شود، و نمازگزار از حقیقت یاد خدا منصرف مىخدا ضعیف مى

 .شودمى

اهد این معنا را لمس كند، باید حال بعضى از افراد كه نام و اگر خواننده عزیز بخو

خوانند، در نظر بگیرد، كه اگر رفتار آنها را زیر مسلمان دارند، و در عین حال نماز نمى

رود خورد، و حج هم نمىبیند كه به خاطر نخواندن نماز، روزه را هم مىنظر قرار دهد، مى

كند، و هیچ فرقى بین پاك و اجبات را هم ترك مىباألخره سایر و دهد، وو زكات هم نمى

رود، هر چه گذارد، و خالصه در راه زندگى همچنان پیش مىنجس، و حالل و حرام نمى

بیند، نه ظلم، نه زنا، پیش آید خوش آید، و هیچ چیزى را در راه خود مانع پیشرفت خود نمى

چنین شخصى را با حال كسى  آن وقت اگر حال!  نه ربا، نه دروغ، و نه هیچ چیز دیگر

خواند، و در نمازش به حداقل آن یعنى آن مقدارى كه تكلیف از مقایسه كنى كه نماز مى

كند، خواهى دید كه او از بسیارى از كارها كه بى نماز از آن گردنش ساقط شود اكتفاء مى

كه در نمازش نمازگزار را با حال كسى مقایسه كنى  پروا نداشت پروا دارد، و اگر حال این



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                           کتاب چهلم: عبادات- نماز و روزه و حج 15

اهتمام بیشترى دارد، خواهى دید كه دومى از گناهان بیشترى پروا دارد، و به همین قیاس 

 .هر چه نماز كاملتر باشد، خوددارى از فحشاء و منكرات بیشتر خواهد بود
 

 ذکر هللا بودن نماز 

شود، به كار برده مى خاطر و یادگاهى در معناى  ذكركلمه  ! «و لذكر هللا اكبر» 

 ؟آیا به یاد دارى و آیا به خاطر دارى: گویندمثال مى

تواند آنچه از و این یاد و خاطر هیئتى است در نفس، كه با داشتن آن انسان مى

مانند حافظه، با این تفاوت كه حفظ را در ، معلومات كسب كرده حفظ كند، و از دست ندهد

در حافظه خود داشته باشد، هر چند كه اآلن حاضر و  برند كه مطلبى راجایى به كار مى

رود كه عالوه بر اینكه مطلب در پیش رویش نباشد، به خالف ذكر كه در جایى به كار مى

 .در نظرش حاضر هم باشداش هست، صندوق حافظه

مثال ، كنندرا در حضور قلب و یا حضور در زبان استعمال مى ذكرگاهى كلمه 

، یعنى حضور در ذكر به قلب، و یكى هم ذكر به زبانگویند: ذكر خدا دو نوع است، یكى مى

اند: ذكر دو نوع است، ذكر از نسیان یعنى ذكر به معناى قلب، و به همین جهت است كه گفته

كه به معناى ادامه حفظ است، معناى سوم  ،یعنى ذكر به معناى دوم نسیان اول، و ذكر بدون

 .گویند، چون هر سخنى را ذكر هم مىسخنم عبارت است از ذكر ه

نام  )و ظاهرا اصل در معناى این كلمه همان معناى اول است، و اگر معناى دوم 

هم ذكر نامیده از این بابت است كه ذكر لفظى مشتمل بر معناى قلبى نیز را  ،(خدا بردن

شود، یا بر سبب مترتب مىماند كه هست، و ذكر قلبى نسبت به ذكر لفظى اثرى را مى

 .گردداى است كه از عمل عاید مىنتیجه
 

 !ی که صدورش از انسان تصور می شودبهترین عمل 

، براى این است كه: نماز هم مشتمل است بر ذكر زبانى اندنماز را ذكر نامیدهاگر 

از تهلیل، حمد، تسبیح، و هم به اعتبارى دیگر مصداقى است از مصادیق ذكر، چون 

و  خداى تعالى نماز را ذكر هللا نامیدهسازد، و لذا مجموعه آن عبودیت بنده خدا را مجسم مى

و هم به اعتبارى دیگر  !«لى ذكر هللااذا نودى للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا ا »فرموده:

نتیجه نماز شود، ترتب غایت بر صاحب غایت، یعنى امرى است كه ذكر بر آن مترتب مى

 كند . به آن اشاره مى !« و اقم الصلوة لذكرى »، همچنان كه آیهیاد خدا است

است، البته آن ذكرى كه گفتیم به  ذكر قلبىو ذكرى كه گفتیم، غایت و نتیجه نماز است 

بعد از آنكه به خاطر  استحضار یاد خدا در ظرف ادراك،است، یعنى  استحضارمعناى 

این دو قسم از ذكر فراموشى از ذهن غایب شده بود، و یا به معناى ادامه استحضار است، و 

ر و شود، و از همه اعمال خیر قدبهترین عملى است كه صدورش از انسان تصور مى

قیمت بیشترى دارد، و نیز از همه انحاى عبادتها اثر بیشترى در سرنوشت انسان دارد، 
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چون یاد خدا به این دو نوع كه گفته شد، آخرین مرحله سعادتى است كه براى انسانها در 

 نظر گرفته شده، و نیز كلید همه خیرات است! 

 «،تنهى عن الفحشاء و المنكر و اقم الصلوة ان الصلوة »و به هر حال از ظاهر سیاق آیه

كند، متصل به آن است، و اثر دیگرى از نماز را بیان مى و لذكر هللا اكبرآید كه جمله برمى

به منزله ترقى دادن  «،لذكرهللا اكبر و »و اینكه آن اثر، بزرگتر از اثر قبلى است، در نتیجه جمله

مطلب است، و البته منظور از ذكر در آن جمله نیز همان ذكر قلبى است، كه گفتیم از نماز 

 شود. حاصل مى

پس گویا فرموده: نماز بگزار تا تو را از فحشاء و منكر بازبدارد، بلكه آنچه عاید تو 

تو را كر این است كه: تر از نهى از فحشاء و منكند بیش از این حرفها است، چون مهممى

تر است، براى اینكه ذكر خدا بزرگترین خیرى است كه و این مهم ،اندازدبه یاد خدا مى

ممكن است به یك انسان برسد، چون ذكر خدا كلید همه خیرات است، و نهى از فحشاء و 

 اى جزئى است. منكرات نسبت به آن فایده
 

مان اذكار زبانى نماز باشد، ولى در این البته این احتمال هم هست كه مراد از ذكر ه

شود: نماز صورت باز هم جمله مذكور در معناى ترقى است، چون معناى آیه این مى

بخوان، تا تو را از فحشاء و منكر بازدارد، بلكه همان اذكارى كه در نماز است، و یا خود 

یك ذكر است، و به نماز، مهمتر از آن بازدارى است، چون بازدارى مذكور یكى از آثار ن

از آن بزرگتر است عبارت است از  ذكر هللابنابر هر دو احتمال، آن چیزى كه  ،هر تقدیر

 نهى از فحشاء و منكر. 
 

داند آنچه را كه شما از خیر و شر انجام یعنى خدا مى  !«و هللا یعلم ما تصنعون» 

داند بر شما الزم است كه مراقب او باشید، و از او غافل نگردید، و دهید، و چون مىمى

بنابر این جمله مورد بحث مخصوصا بنابر قول اول مردم را تحریك و تشویق بر مراقبت 

 كند. مى

گوید: انس مى «تنهى عن الفحشاء والمنكر،ان الصلوة  » در ذیل آیهدر مجمع البیان 

روایت كرده كه فرمود: كسى كه نمازش او را  وسل موآلهعلیههللابن مالك از رسول خدا صلى

 .از فحشاء و منكر باز ندارد، جز دورتر شدن از خدا اثرى برایش ندارد

 كرده كهروایت  وسل موآلهعلیههللانیز در مجمع البیان از رسول خدا صلىو 

كند، و اطاعت نماز این است نماز نیست نماز كسى كه نماز خود را اطاعت نمى »فرموده:

  «كه از فحشاء و منكر دست بردارد.

روایت  السالمو نیز در همان كتاب است كه علماى امامیه از امام صادق علیه

كه آیا  به خود بنگرد دارد بداند نمازش قبول شده یا نه،اند كه فرمود: هر كه دوست مىكرده

 دارد قبول شدهدارد یا نه؟ به همان مقدار كه بازش مىنمازش او را از فحشاء و منكر بازمى

 است.

گوید: در روایت ابى الجارود مى «،و لذكر هللا اكبر »و در تفسیر قمى در ذیل جمله
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یعنى، اینكه خدا به  فرمود:السالم آمده كه آن جناب در معناى این جمله مىاز امام باقر علیه

كنند، مگر نشنیدى كه تر است از اینكه نمازگزاران از او یاد مىیاد نمازگزاران است مهم

 .«مرا به یاد آورید تا شما را به یاد آورم -اذكرونى اذكركم  »فرمود:

و در تفسیر نور الثقلین از مجمع البیان نقل كرده كه گفته است: اصحاب ما امامیه 

یاد خدا است، در  «ذكر هللا »اند كه فرمود: منظور ازروایت كرده السالمق علیهاز امام صاد

یعنى در برابر حاللش شكر گفتن، و از حرامش پرهیز  ) هنگام برخورد به حالل و حرام او

  .(كردن

و در همان كتاب از معاذ بن جبل روایت كرده كه گفت: من از رسول خدا 

ترین عمل نزد خدا است؟ فرمود: پرسیدم كدام یك از اعمال محبوب وسل موآلهعلیههللاصلى

 .اینكه بمیرى در حالى كه زبانت از ذكر خداى عز و جل تر باشد
 ( 198ص :    16المیزان ج :  سوره عنکبوت      45) مستند: آیه             
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 فصل دوم    
 

 

 تاریخ تشریع نماز

 و

 خانواده پیامبرآغاز نماز در اسالم و در 

 

 
 

  نماز قبل از بعثت رسول هللا  
 ،َعْبداً إِذَا صل ى، أَ َرَءْیت الَِّذى یَنَهى»  -

 

اى را به هنگامى كه نماز بنده كردآیا دیدى آن شخص را كه نهى مى -

 «؟خواندمى
 

 

 رسول خداآید به طورى كه از آخر آیات بر مى خواندعبدى كه نماز مىمراد از 

است، چون در آخر آیات آن جناب را از اطاعت آن شخص نهى  وسل موآلهعلیههللاصلى

 .فرمایداش و به نزدیك شدنش مىنموده، امر به سجده

بنا بر این فرض كه سوره مورد بحث اولین سوره نازل شده از قرآن باشد، و نیز بنا 

بر اینكه از اول تا به آخر سوره یكباره نازل شده باشد، سیاق این آیات داللت دارد بر اینكه 

خوانده، و همین معنا داللت وسل م قبل از نزول قرآن نماز مىوآلهعلیههللارسول خدا صلى

اینكه آن جناب قبل از رسیدنش به مقام رسالت با نزول قرآن، یعنى قبل از حادثه دارد بر 

 . استبعثت از انبیا بوده 

اند كه: نماز قبل از بعثت آن جناب نماز واجب نبوده، و به طورى ولى بعضى گفته

آید نمازهاى واجب در شب معراج واجب شده، و در سوره اسراء كه از اخبار بر مى

اما این سخن درست ...!« قم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجرا »فرموده:

نیست، براى اینكه آنچه از داستان شب معراج مسلم است، و روایات معراج بر آن داللت 

دارد، تنها این است كه نمازهاى پنجگانه یومیه در آن شب با شكل خاص خود یعنى دو 

لتى ندارد بر اینكه قبل از آن شب به صورت دیگر ركعت دو ركعت واجب شد، و هیچ دال

هایى كه قبل هاى مكى و از آن جمله سورهتشریع نشده بود، بلكه در بسیارى از آیات سوره

، و به رفتهاز سوره اسراء نازل شده، نظیر سوره مدثر و مزمل و غیر آن دو سخن از نماز 

یفیت آن را ذكر نكرده، اما اینقدر ، هر چند كه كاست تعبیرهایى مختلف از آن یاد نموده

 هست كه نمازهاى قبل از معراج مشتمل بر مقدارى تالوت قرآن و نیز مشتمل بر سجده بوده

 است.
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در اوایل بعثت  وسل موآلهعلیههللاو در بعضى از روایات هم آمده كه رسول خدا صلى

هم نیامده كه نماز آن روز به خواند، در این روایات با خدیجه و على علیهما السالم نماز مى

 ( 545ص :    20المیزان ج :  سوره علق  10و  9) مستند: آیه                      . است چه صورت بوده

 

 امر به نماز در خانواده رسول هللا 

ً  نْحُن نَْرُزقُك  َو »  - َو أُْمْر أَْهلَك بِالصلَوةِ َو اصطبْر َعلَیَها ال نَسئَلُك ِرْزقا

 !اْلعَِقبَةُ ِللتَّْقَوى
 

 كسان خویش را به نماز خواندن وادار كن و به كار نماز شكیبایى به خرج  -

گذاریم كه تو خود نیز روزى ده ما روزى دادن كسى را به عهده تو نمى

  !«خور مائى و سر انجام نیك مخصوص پرهیزكارى است
 

و على  رسول هللابر حسب انطباقش با هنگام نزول، خدیجه همسر  اهلكمله ج

هم اهل آن جناب و در خانه آن جناب بود و یا آن دو  السالمالسالم هستند چون على علیهعلیه

 بزرگوار به ضمیمه بعضى از دختران رسول خدایند. 

و بعید نیست كه از آیه شریفه به خاطر اینكه امر به نماز را منحصر در اهل رسول 

ده، با اینكه در دو آیه قبل آن را منحصر در خود رسول خدا كر وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

فرمود: در چهار هنگام نماز بخوان و صبر بكن، و نیز كرده بود و مى وسل موآلهعلیههللاصلى

كرد از اینكه چشم به زر و زیور دنیایى كفار با در نظر گرفتن اینكه آن جناب را نهى مى

ر اوائل بعثت، یا خصوص این آیه در آن موقع نازل شده آید كه این سوره دبدوزد، بر مى

هاى قدیمى است، و از ابن مسعود هم روایت شده كه سوره طه از عتاق اول یعنى سوره

 است. 

است كه ابن مردویه و ابن عساكر و ابن نجار از ابى سعید خدرى درالمنثور  در

نازل شد رسول خدا  !«و امر اهلك بالصلوة » كند كه گفت: وقتى آیهروایت مى

 فرمود: آمد و مىوسل م همواره تا هشت ماه به در خانه على مىوآلهعلیههللاصلى

رحمكم هللا! انما یرید هللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم !  الصلوة -

 تطهیرا !

آن طور كه خواهد پلیدى را از شما اهل بیت دور نموده همانا خدا مى ،خدا رحمتتان كند !نماز -

 . داند تطهیرتان كندخود مى

اهل بیت را به نماز، به طرق دیگرى غیر آنچه  رسول هللا داستان امر فرمودن

  .است آوردیم نیز روایت شده

داد، حتى همواره این عمل را همه روزه انجام مىدر تفسیر قمی آمده که آن جناب 

  .زمانى هم كه به مدینه آمد، تا از دنیا رفت
 (335ص :    14المیزان ج :  سوره طه  132) مستند: آیه         
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 فصل سوم
 

 نماز های تشریع شده
 

 )ص(معراج رسول هللا قبل از
 

 

 
 

 نماز دو طرف روز، و ساعاتی از شب نزدیک به روز

َن الَّْیِل  إِنَّ الَحسنَاِت یُْذِهبنَ »  - السی ِئَاِت   َو أَقِِم الصلَوةَ طَرفِى النَهاِر َو ُزلَفاً م ِ

 !ذَِلك ِذْكَرى ِللذَِّكِرینَ 
 

نماز بپا دار كه که نزدیک روز باشد، از شب  ساعاتیدو طرف روز و  -

كند، این تذكرى است براى آنها كه اهل نیكي ها بدي ها را نابود مى

  !«تذكرند
 

ً زلفبه معنى صبح و عصر است، و كلمه  دو طرف نهار از نظر معنا و ساختمان  ا

نظیر ساعات و  -و این وصفى است كه به جاى موصوف خود قربلفظى شبیه است به 

 نشسته و تقدیرش این است: و ساعاتى از شب كه نزدیك به روز باشد.  -امثال آن

یعنى نماز را در صبح و عصر و در ساعاتى از شب كه نزدیكتر به روز باشد به 

نماز كه در یك طرف روز قرار دارد و  نماز صبح و عصربا پاى دار، و این ساعات 

كند، همچنانكه بعضى از ساعتهاى اول شب است تطبیق مى كه وقتشان مغرب و عشاء

 .اندمفسرین نیز گفته

كه هر یك در یك طرف روز قرار دارند و نماز  صبح و مغربو یا تنها با نماز 

اند و بعضى دیگر چنانكه دیگران گفتهشود شب است منطبق مى عشاء كه وقتش اوایل

و لیكن از آنجایى كه بحث در این مورد به فقه مربوط است، و در  اندحرفهاى دیگرى زده

 .بیتش وارد شده باشدبحث فقهى متبع، بیانى است كه از پیغمبر و امامان اهل

اقم  »فسیرروایت كرده كه در ت السالماز جریر از ابى عبد هللا علیه در تفسیر عیاشی

فرمود: دو طرف روز یكى مغرب است و یكى صبح و زلفا من اللیل  «،الصلوة طرفى النهار

 .نماز عشاء است

كند كه را تعلیل نموده، بیان مى اقم الصلوةامر  !«ان الحسنات یذهبن السیئات »جمله

نمازها حسناتى است كه در دلهاى مؤمنین وارد شده و آثار معصیت و تیرگیهایى كه 

  .برددلهایشان از ناحیه سیئات كسب كرده از بین مى

برد به یعنى اینكه گفته شد كه حسنات سیئات را از بین مى !«ذلك ذكرى للذاكرین» 
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 !خاطر اهمیتى كه دارد و براى بندگانى كه به یاد خدا هستند مایه تذكر است
 (78ص :    11 المیزان ج : سوره  هود  115و  114) مستند:آیه                  

 

 

 

 

 

 و برخی از شب و اطراف روزتسبیح قبل طلوع و غروب،  
 

َوقَْبَل  فَاصبْر َعلى َما یَقُولُوَن َو سب ِْح بَحْمِد َرب ِك قَْبَل طلُوع الشْمِس »  -

 !َوِمْن َءانَاى الَّْیِل فَسب ِْح َو أَطَراف النَهاِر لَعَلَّك تَْرضى ُغُروبَها
 

كن و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن به  گویند صبربر آنچه مى -

هاى شب و اواخر روز نیز ستایش، پروردگارت را تسبیح گوى و كناره

 !«تسبیح بگوى شاید كه خوشنود شوى
 

 

دو كلمه قبل دو ظرفند براى تسبیح و حمد  «،قبل طلوع الشمس و قبل غروبها» 

  .بعضى اوقات شب تسبیح بگوىدر یعنی   !«و من آناء اللیل فسبح» ، پروردگار

كه در آیه ذكر شده مطلق است و از جهت لفظ داللتى ندارد كه مقصود از  تسبیحى

 .و یا مطلق نماز باشد، آن نمازهاى واجب یومیه باشد

ماقبل از طلوع آفتاب و ماقبل از غروب آن است كه چون دو  اطراف نهارمراد از 

وقت وسیع هستند و براى هر یك اجزایى است كه هر جزء آن نسبت به ظهر یك طرف روز 

شود و صحیح است كه این دو هنگام را چندین طرف براى روز به حساب آورد حساب مى

بینیم همانطور كه مىهمچنانكه صحیح است دو طرف روز حسابش كرد چون در عرف هم 

نامند و این به همان اعتبارى است كه نامند اوائل روز هم مىقبل از آفتاب را اول روز مى

اش صادق است كنند كه كلمه قبل از آفتاب بر همهگفتیم یك هنگام را به چند جزء تجزیه مى

 نامند و هم اواخر روز. و همچنین قبل از غروب را ، هم آخر روز مى

شود كه بگوییم قبل از طلوع بر این وجه برگشت معناى آیه به مثل این مىو بنا 

اى اوقات شب در آن تسبیح كن با آفتاب و غروب آن كه اطراف روز هستند و در پاره

 .اطراف نهار كه مامور به تسبیح در آن شدى

بنا بر این اگر بگوییم: مراد از تسبیح در آیه، غیر نمازهاى واجب است، در این 

صورت مراد از تسبیح در اجزاى اول روز و اجزاى آخر روز، و اجزایى از شب، به 

ضمیمه اجزاى اول روز و آخر آن خواهد بود، و دیگر محذور تكرار، و نیز محذور اطالق 

 .آیدلفظ جمع بر كمتر از سه الزم نمى

 و اگر بگوییم مراد از تسبیح در آیه شریفه همان نمازهاى یومیه است، در این

صورت آیه شریفه تنها متضمن امر به نماز صبح و عصر و دو نماز مغرب و عشا خواهد 

بود كه آن نیز  !«اقم الصلوة طرفى النهار و زلفا من اللیل »بود، نظیر امرى كه در آیه

 .  است متعرض چهار نماز شده

و شاید تعبیر از دو هنگام صبح و عصر در آیه مورد بحث به اطراف روز براى 
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 .ره به وسعت آن دو وقت باشداشا

و اما اینكه چرا تنها متضمن چهار نماز از نمازهاى پنجگانه یومیه شده، عیبى 

هاى اولى است كه در مكه نازل شده، و اخبار ندارد، براى اینكه این سوره از سوره

مستفیضه از طرق عامه و خاصه نیز داللت دارد بر اینكه واجبات روزانه در معراج پنج 

بینیم در سوره اسراء كه بعد از معراج نازل شده پنج نماز ز تشریع شده، همچنانكه مىنما

 !«اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر »ذكر شده، و فرموده:

پس شاید آنچه از نمازهاى یومیه در هنگام نزول سوره طه و نیز سوره هود كه قبل 

بوده، چهار نماز بوده، و تا نزول سوره اسراء نماز ظهر اند واجب شده از اسراء نازل شده

 .واجب نشده بوده، بلكه ظاهر دو آیه سوره طه و سوره هود هم همین است

شود بر قولى كه و معلوم است كه بنا بر این وجه دیگر آن اشكالى كه وارد مى

ن در آن وجه شود چوگفت مراد از تسبیح، نمازهاى پنجگانه است بر این قول وارد نمىمى

 شدیم. در انطباق اطراف نهار بر نماز ظهر با اینكه وسط روز است دچار اشكال مى

سیاق سابق كه اعراض كفار از یاد خدا و نسیان ایشان آیات او و  «،لعلك ترضى» 

كرد و نیز تاخیر انتقام از ایشان و اسرافشان در امر او و ایمان نیاوردنشان را ذكر مى

نمود اقتضاء دارد كه مراد از رضا، بیح و تحمید به رسول خدا را ذكر مىدستور صبر و تس

شود: صبر كن و رضاى به قضاىخدا و قدر او باشد كه در این صورت معنا این طور مى

پروردگارت را حمد و تسبیح گوى آنقدر كه حالت رضا برایت حاصل شود، رضاى به 

 .شودمى «،و استعینوا بالصبر و الصلوة » و بنا بر این جمله مزبور نظیر آیه قضاى خدا
 

 از؟ وجهش این است كه تنزیه فعل خدا آوردچطور تسبیح و تحمید خدا رضا مىو اما اینكه 

شود انسان و مداومت در این كار باعث مى ،به ثناى جمیلیاد کردن او نقص و عیب، و 

وقتى انس به زیبایى و جمال  ،مند به بیشتر كردن آن شودانس قلبى به خدا پیدا كند و عالقه

كند و آنگاه آثارش فعل خدا و نزاهت او زیاد شد رفته رفته این انس در قلب رسوخ پیدا مى

در نظر نفس هویدا گشته خطورهایى كه مایه تشویش در درك و فكر است از نفس زایل 

آنچه  و چون جبلى نفس این است كه به آنچه دوست دارد راضى و خوشنود باشد و ،گرددمى

لذا ادامه یاد خدا با تسبیح و تحمید  ،غیر جمیل و داراى نقص و عیب است دوست ندارد

 به قضاى خدا راضى گردد. نفس شود كه باعث مى
 ( 329ص :    14المیزان ج :  سوره طه   130) مستند:  آیه     

 

  

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                           کتاب چهلم: عبادات- نماز و روزه و حج 23

 ذکر صبح و عصر،  و سجده و تسبیح طوالنی شبها
 

َو ِمَن الَّْیِل فَاسُجْد لَهُ َو سب ِْحهُ لَْیالً ، َرب ِك بُْكَرةً َو أَِصیالً َو اْذُكِر اسَم »  -

 ،طِویالً 

  !إِنَّ َهُؤالِء یِحبُّوَن اْلعَاِجلَةَ َو یَذَُروَن َوَراَءُهْم یَْوماً ثَِقیالً  -
 

و در شبانگاه به سجده خدا ، و نام خدا را صبح و شام  به عظمت یاد كن -

 ! طوالنى از شب را به تسبیح و ستایش او صبح گردانپرداز و مقدارى 

دارند و آن روز زندگى زودگذر دنیا را دوست مى این مردم كافرغافل -

 !«برندقیامت سخت سنگین را به كلى از یاد مى
 

و سجده  )صبح و عصر(مضمون این دو آیه كه همان ذكر نام خدا در بكره و اصیل

شود، و ماز صبح و عصر و مغرب و عشا تطبیق مىبراى او در پاسى از شب باشد، با ن

همین مؤید آن احتمال است كه این آیات در مكه یعنى قبل از واجب شدن نمازهاى پنجگانه 

أقم الصلوة لدلوك  »اى كه مشتمل بر نمازهاى پنجگانه است آیهنازل شده باشد، چون آیه

 .است «،الشمس الى غسق اللیل و قران الفجر

و أقم الصلوة طرفى النهار و زلفا من  »و آیه مورد بحث نظیر آیهپس در حقیقت د

و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من اناء اللیل فسبح و  »و آیه «اللیل،

 است .  «،اطراف النهار

 .است نماز شبمنظور از تسبیح همان  «،و سبحه لیال طویال» 

این آیه علت امر و نهى  «،ورائهم یوما ثقیالان هؤالء یحبون العاجلة و یذرون » 

 . كندقبل را بیان مى

خوانده، از  ثقیلزندگى نقد دنیا است، و اگر خود روز را روز  عاجلهمراد از كلمه 

توان به دوشش كشید، باب استعاره است، گویا شدت آن روز بار بسیار سنگینى است كه نمى

 .تاس یوم ثقیل همان روز قیامتو منظور از 
 (228ص :    20المیزان ج :  سوره انسان    27تا  25)مستند:آیه              
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 فصل چهارم

 

 تشریع نمازهای واجب

 

 نمازهای پنجگانه روزانه 
 

َو قُرَءاَن اْلفَْجِر إِنَّ قُْرَءاَن اْلفَْجِر أَقِِم الصلَوةَ ِلدُلُوِك الشْمِس إِلى َغسِق الَّْیِل »  -

 ،َمشُهوداً  كانَ 
 

نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریكى شب به پا دار و نماز صبح را نیز  -

روند و هم به جاى آر كه آن به حقیقت هم مشهود مالئكه شب است كه مى

 .«آیندمالئكه روز كه مى

 

 دلوك الشمساند: به طریق شیعه روایت شده كه فرموده السالماز ائمه اهل بیت علیهم

 .نصف شب است یلغسق اللهنگام ظهر و 

شود، و و بنا بر این روایت، آیه شریفه از اول ظهر تا نصف شب را شامل مى

كه در این قسمت از شبانه روز باید خوانده شود چهار نماز است،  نمازهاى واجب یومیه

داللت بر آن  و قرآن الفجرظهر و عصر و مغرب و عشاء، و با انضمام نماز صبح كه جمله: 

 شود . دارد نمازهاى پنجگانه یومیه كامل مى

است، و چون مشتمل بر قرائت  نماز صبحمراد از آن   و قرآن الفجرو اینكه فرموده: 

قرآن است آن را قرآن صبح خوانده، چون روایات همه متفقند بر اینكه مراد از قرآن الفجر 

 .همان نماز صبح است

را  «،ان قرآن الفجر كان مشهودا »عامه و خاصه متفقا جملهو همچنین روایات از طرق 

و هم مالئكه  (موقع مراجعت در)نماز صبح را هم مالئكه شباند به اینكه: تفسیر كرده

 .بینندمى (در موقع آمدن )صبح
 (241ص :    13المیزان ج :  سوره اسری    81تا  78) مستند: آیه             

 
 

 نماز وسطی 
 

ِ قَنِتِینَ ”  -  .َحِفظوا َعلى الصلََوِت َوالصلَوةِ اْلُوسطى َوقُوُموا َّللَّ

همه نمازها و نماز میانه را مواظبت كنید و براى خدا مطیعانه بپاى  -

 .«خیزید
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گیرد و از كالم نمازى است كه در وسط نمازها قرار مى صلوة وسطىمنظور از 

چه نمازیست؟ تنها سنت است كه آن را تفسیر شود كه منظور از آن خداى تعالى استفاده نمى

 گذرد. روایاتش از نظر خواننده مى ، که ذیالً كندمى
 

حافظوا على الصلوات و ” در كافى و فقیه و تفسیر عیاشى و قمى در ذیل آیه شریفه

روایت آمده كه  السالمبه طرق بسیارى از امام باقر و امام صادق علیه “الصلوة الوسطى...,

 است.نماز ظهر ، صلوة وسطىد: منظور از فرمودن
 

آمده  هكه از ایشان نقل شده به كلمه واحد این معنا از ائمه اهل بیت در روایاتي

شود، بله، در بعضى از آنها آمده است كه است، و بین روایات ائمه، هیچ اختالفى دیده نمى

شود كه ولى چیزى كه هست اینكه: از همانها نیز استفاده مى ،منظور از آن نماز جمعه است

اند، و عبارت از نماز نیمه روز كه در جمعه به صورتى و ظهر و جمعه را یك نوع گرفته

اند، نه اینكه مانند نماز صبح و ظهر دانسته ،شوددر غیر جمعه به صورتى دیگر خوانده مى

چنانكه این معنا در كافى و تفسیر عیاشى از دو نوع نماز و مربوط به دو وقت باشد، هم

” آمده و عبارت روایت كافى چنین است: خداى تعالى فرموده: السالمزراره از امام باقر علیه

و منظور از نماز وسطى نماز ظهر است، یعنى اولین  “حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى،

اند، كه از دو جهت وسطى نامیده شده، یكى خو وسل موآلهعلیههللانمازى كه رسول خدا صلى

شود و دوم اینكه، بین نماز صبح كه اول از این جهت كه درست در وسط روز خوانده مى

 .  ...روز است، و نماز عصر كه اواخر روز است قرار دارد
 (369ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  239و  238آیه ) مستند:              

 

 )ص(نماز در معراج رسول هللا  روایات تشریع 

ِحیمِ »  - ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   !بِسِم َّللاَّ

َن اْلَمسِجِد اْلَحَراِم إِلى اْلَمسِجِد األَْقصا الَِّذى     -  سْبَحَن الَِّذى أَسَرى بِعَْبِدِه لَْیالً م ِ

 !بََرْكنَا َحْولَهُ  ِلنِریَهُ ِمْن َءایَتِنَا  إِنَّهُ ُهَو السِمیُع اْلبَِصیرُ 
 

 !به نام خداوند بخشاینده مهربان -

را از مسجد  (محمد)پاك و منزه است خدائى كه در مبارك شبى بنده خود -

تا آیات  ،مسجد اقصائى كه پیرامونش را مبارك ساخت، سیر دادبه  حرام

 !«كه همانا خداوند شنوا و بیناست ،خود را به او بنمایاند
 

عمار روایت كرده كه گفت: من ازحضرت در كتاب علل به سند خود از اسحاق ابن 

ابى الحسن موسى ابن جعفر پرسیدم چطور شد كه هر یك ركعت نماز داراى یك ركوع و دو 

كه این  شود؟ فرمود: حالسجده شد؟ و با اینكه سجده دوتا است چرا دو ركعت حساب نمى

 :مطلب را سؤال كردى حواست را جمع كن تا جوابش را خوب بفهمى

بجا آورد نمازى بود كه در  وسل موآلهعلیههللامازى كه رسول خدا صلىاولین ن  -
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  د.آسمان در برابر پروردگار متعال و در جلوى عرش خداى عز و جل خوان

و شرحش چنین است كه وقتى آن جناب را به معراج بردند و آنجناب به پاى عرش 

هاى سجده خود را و محل الهى رسید به او خطاب شد اى محمد! به چشمه صاد نزدیك شو

 وسل موآلهعلیههللابشوى و پاكیزه كن و براى پروردگارت نماز بخوان، رسول خدا صلى

بدانجا كه خدایش دستور داده بود نزدیك شده و وضو گرفت، وضوئى طوالنى و سیر، آنگاه 

 در برابر پروردگار جبار تبارك و تعالى ایستاد. 

نماز را شروع  هللا اكبرخداى تعالى دستور داد تا نماز را افتتاح كند، او نیز با گفتن 

 .كرد

تا  بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد هلل رب العالمیندستور رسید اى محمد! بخوان: 
 .آخر سوره، او چنین كرد

بسم هللا  :دستورش داد تا به اصطالح حسب و نسب خداى را بخواند و بگوید

، در اینجا خداى تعالى از تلقین بقیه سوره باز قل هو هللا احد هللا الصمد ، من الرحیمالرح

 !هللا الصمد ،قل هو هللا احدوسل م گفت: وآلهعلیههللاایستاد رسول خدا صلى

باز  . و لم یكن له كفوا احد ،لم یلد و لم یولد :بگوید ،آنگاه خداى تعالى دستورش داد

خودش پس از اتمام  وسل موآلهعلیههللاخداى تعالى از تلقین بقیه باز ایستاد و رسول خدا صلى

 ! كذلك هللا ربى!     كذلك هللا ربى :سوره گفت

بعد از آنكه رسول خدا این را بگفت خداى تعالى دستورش داد كه براى 

 :رسول خدا ركوع كرد و دستور داده شد در حال ركوع بگوید .پروردگارش ركوع كند

 .رسول خدا سه بار این ذكر را گفت !سبحان ربى العظیم و بحمده

دستور آمد سر از ركوع بردارد، رسول خدا سر برداشته در برابر پروردگار متعال 

 ! سجده كن براى پروردگارت !ایستاد دستور آمد كه اى محمد

 !سبحان ربى االعلى و بحمده :به سجده افتاد، دستور آمد بگورسول خدا با صورت 
 .او این ذكر را هم سه بار تكرار كرد

جاللت پروردگار  ، ونشست وسل موآلهعلیههللادستور رسید بنشیند، رسول خدا صلى

اختیار و بدون اینكه دستور داشته باشد به سجده افتاد و مجددا جل جالله را متذكر گشته بى

خداى تعالى دستور داد برخیزد آنجناب تمام قامت برخاست، و در  .بار تسبیح گفتسه 

 .برخاستن آن جاللتى كه از پروردگار خود باید مشاهده كند ندید

خداى تعالى دستور داد اى محمد! بخوان همانطور كه در ركعت اول خواندى، 

 باز متذكر جالل پروردگار تبارك و ،نشست ،بعد از آنكه یكباره سجده كرد .انجام داد آنجناب

بعد از تسبیح دستور رسید  .اختیار به سجده افتاد بدون اینكه دستور داشته باشدتعالى گشته بى

گواهى ده كه معبودى نیست به غیر از خدا، و كه سر بردار، خداوند ترا ثابت قدم كند و 

نیست و اینكه خداوند همه اینكه محمد فرستاده خداست و قیامت آمدنى است و شكى در آن 

 :و بگو .كندمردگان را زنده مى

 اللهم صل على محمد و آل محمد،
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 كما صلیت و باركت و ترحمت على، 

 ابراهیم و آل ابراهیم، 

 انك حمید مجید، 

 ! درجته اللهم تقبل شفاعته فى امته و ارفع 

 .رسول خدا همه اینها را گفت

رسول خدا روى خود به سوى پروردگارش نموده و  !اى محمد :خداى تعالى فرمود

پس خداى جبار جل جالله جوابش داد و گفت: ! السالم علیكاز ادب سر بزیر افكند و گفت 

 !و علیك السالم یا محمد  

 به نعمت من نیرو بر طاعتم یافتى، 

 !ترا پیغمبر و حبیب خود كردم و به عصمتم 
فرمود نمازى كه خداى تعالى دستور داد دو ركعت سپس  السالمامام ابو الحسن علیه

بود و دو سجده داشت و او همانطور كه برایت گفتم در هر ركعت دو سجده به جا آورد و 

خداى تعالى هم همان  ،اختیار به تكرار سجده واداشتمشاهده عظمت پروردگارش او را بى

 دو سجده را واجب كرد. 
 

چه بود؟ كه رسول خدا مامور شد از آن غسل كند  صادپرسیدم فدایت شوم آن 

گویند و همان مى حیات آبجوشد و آن را ایست كه از یكى از اركان عرش مىفرمود: چشمه

و خالصه  «،و القرآن ذى الذكر صاد،:» است كه خداى تعالى در قرآن از آن یاد كرده و فرموده

 .ند و نماز بخوانددستور این بود كه از آن چشمه وضو بگیرد و قرائت ك

 .: در این معنا روایت دیگرى نیز هستمؤلف
 

در كافى به سند خود از على بن حمزه روایت كرده كه گفت در حضور حضرت 

بودم كه ابو بصیر از آنجناب پرسید: فدایت شوم رسول خدا  السالمصادق علیه

را چند نوبت به معراج بردند؟ فرمود دو نوبت جبرئیل او را در  وسل موآلهعلیههللاصلى

اى بدان اى كه تاكنون نه فرشتهدر جائى قرار گرفته موقعى برد و به او گفت : اینجا باش كه

 گذارد. مى صالتراه یافته و نه پیغمبرى، اینجاست كه پروردگارت 

 گوید:گذارد؟ گفت: مىچگونه صالت مى :پرسید

 سبوح قدوس منم پروردگار مالئكه و روح، 

 !رحمتم از غضبم پیشى گرفته است 
 

 !عفوك ! عفوكگفت:  وسل موآله علیه هللارسول خدا صلى
  

اش فرمود: در آنحال نزدیكیش به پروردگار همانقدر بوده است كه قرآن در باره

ابو بصیر به آنجناب عرض كرد قاب قوسین او ادنى یعنى چه؟  «،قاب قوسین او ادنى »فرموده:

سپس فرمود: میان آن دو حجابى است داراى  .فرمود: ما بین دستگیره كمان تا سر كمان

 حجابى است از زبرجد.  -رسد فرمودو به نظرم مى -تأللؤ
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اى به قدر سوراخ سوزن عظمتى را از دریچه وسل موآلهعلیههللاپس رسول خدا صلى

 ....داند مشاهده نمودكه جز خدا نمى
 

معراج دو بار اتفاق  گوید: آیات سوره نجم هم مؤید این روایت است كه مىمؤلف

افتاد: صلواتى هم كه در این روایت بود ظاهرا باید درست باشد چون معناى صلوات در 

و از عبد دعا  ،و میل و انعطاف از خداى سبحان رحمت. به معنى میل و انعطاف است لغت

 .است

رحمت من فرماید: مى گفتارى هم كه جبرئیل از خداى تعالى در صلواتش نقل كرد كه

 .!  خود مؤید این معنا است غضبم پیشى گرفته از

موقفى كه  ، نگاهداشت و نیز به همین جهت بود كه جبرئیل آن جناب را در آن موقف

 .هیچ فرشته و پیغمبرى بدانجا راه نیافته است :خود او گفت

اى كرده این است كه موقف مذكور واسطه موقف الزمه این وصفى كه براى آن

بوده كه ممكن است یك انسان بدانجا برسد، پس  آخرین حدى از كمالمیان خلق و خالق و 

در آن ظهور كرده، و از آنجا به مادون و  رحمت الهىحد نامبرده همان حدى است كه 

خود ه خداى را  بشود، و به همین جهت در آنجا باز داشته شد كه رحمت تر افاضه مىپائین

 مادون خود ببیند. ه و ب
 

 :روایت كرده كه فرمود السالمدر تفسیر عیاشى از هشام بن حكم از امام صادق علیه

وسل م در آن شب كه به معراج رفت هم نماز عشاء را در مكه وآلهعلیههللارسول خدا صلى

 خواند و هم نماز صبح را . 

ه كه آن جناب نماز مغرب را در مسجد الحرام اى از اخبار آمد: و در پارهمؤلف

خواند و بعد از آن برنامه معراجش شروع شد و میان این دو روایت منافاتى نیست، 

همچنانكه میان نماز خواندنش قبل از معراج و واجب شدن نماز در شب معراج منافاتى 

چند ركعت است نیست، چرا كه نماز قبل از معراج واجب شده بود، و لیكن جزئیات آن كه 

 .تا آن روز معلوم نشده بود

بسیارى آمده كه آنجناب از روز اول بعثتش  ماند این اشكال كه در روایاتباقى مى

 خواند، همچنانكه در سوره علق كه اولین سوره است فرموده:نماز مى

 ،ارایت الذى ینهى عبدا اذا صلى » -

 !«خواندكه نماز مىاى را كرد بندههیچ یادت هست آن كسى را كه نهى مى -
 

و  السالم روایاتى هم آمده كه آنجناب قبل از اعالم دعوتش تا مدتى با على علیه

 .خواندخدیجه نماز مى
 

روایت كرده  در تفسیر عیاشى از سعید بن مسیب از على بن الحسین علیهماالسالم

كه امروز كه گفت به حضورش عرض كردم: نماز چه وقت بر مسلمانان واجب شد آنطور 

 واجب است؟

فرمود: در مدینه و بعد از قوت یافتن دعوت اسالم و وجوب جهاد بر مسلمانان، 
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چیزى كه هست آن روز به این صورت فعلى واجب نشد، بلكه هفت ركعت كمتر بود آن 

وسل م اضافه نمود، دو ركعت در ظهر و دو وآلهعلیه هللاهفت ركعت را رسول خدا صلى

ولى نماز صبح را به همان ك ركعت در مغرب و دو ركعت در عشاء، ركعت در عصر و ی

چون در هنگام صبح مالئكه روز، در آمدن و  صورت كه در مكه واجب شده بود گذاشت،

مالئكه شب در رفتن عجله دارند، و لذا نماز صبح را براى اینكه هم آیندگان آن را با رسول 

و معناى  هم روندگان، به دو ركعتیش باقى گذاشت، درك كنند و وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

همین است كه هم مسلمانان آن را شاهدند و هم مالئكه  «،ان قرآن الفجر كان مشهودا »:آیه

 شب و هم مالئكه روز. 

روایت كرده كه فرمود: بعد  السالمو در كافى از عامرى از حضرت ابى جعفر علیه

معراج رفت در مراجعت ده ركعت نماز بجا  به وسل موآلهعلیههللاصلىاز آنكه رسول خدا 

السالم متولد شدند رسول خدا  آورد هر دو ركعت به یك سالم، و چون حسن و حسین علیهما

به شكرانه خدا هفت ركعت دیگر زیاد كرد و خداوند هم عمل او را  وسل موآلهعلیههللاصلى

صبح چیزى اضافه نكرد براى این بود كه در هنگام فجر  و اگر در نماز، امضاء فرمود

 آمدند. رفتند و مالئكه روز مىمالئكه شب مى
 

بشكند رسول خدا  را و چون خداوند دستورش داد تا در مسافرت نمازهایش

همه را دو ركعتى كرد مگر مغرب را كه از آن چیزى كم نكرد در  وسل موآلهعلیههللاصلى

 .ا بر امتش تخفیف دادنتیجه شش ركعت ر

 هللاهایى است كه رسول خدا صلىو احكام سهو هم تنها مربوط به ركعت

اضافه كرد و اگر كسى در اصل واجب یعنى در دو ركعت اول شك كند باید  وسل موآلهعلیه

 نماز را از سر بگیرد. 

مالئكه : تفسیر مشهود بودن قرآن فجر در روایات شیعه و سنى به اینكه چون مؤلف

بینند و هم مالئكه روز آنقدر در این دو طائفه بسیار است كه نزدیك است به شب آن را مى

مسلمین نیز  حد تواتر برسد، و در بعضى از آنها همانطور كه گذشت شهادت خدا و دیدن

 .اضافه شده است
 (31ص :    13المیزان ج :  سوره اسری   1) مستند: ذیل آیه     

 
 

 وفحكم نماز خ   
 

ِ قَنِتِینَ ”  -  ،َحاِفظوا َعلى الصلََوِت َوالصلَوةِ اْلُوسطى َو قُوُموا َّللَّ
 

ا لَْم تَُكونُوا تَْعلَُمو - َ َكَما َعلََّمكم مَّ  !نَ فَإِْن ِخْفتُْم فَِرَجاالً أَْو ُرْكبَاناً فَإِذَا أَِمنتُْم فَاْذكُروا َّللاَّ
 

 ،خدا مطیعانه بپاى خیزید همه نمازها و نماز میانه را مواظبت كنید و براى -
 

توانید پیاده و سواره نماز گزارید و چون ایمن و اگر در حال ترس بودید مى -
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اید تعلیم داده دانستهشدید خدا را یاد كنید چنانكه به شما چیزهائى را كه نمى

 “است.
 

نمازها را این جمله شرطیه معنایش این است كه  “فان خفتم فرجاال او ركبانا ...،” 

اگر نترسیدید محافظت بكنید، و اما اگر ترسیدید این محافظت را با مقدار امكانات خود تقدیر 

كنید، و به همان مقدار نماز بخوانید، چه در حال پیاده كه ایستاده باشید، یا در راه باشید و 

 چه در حال سواره.
 

 این قسم نماز، همان نماز خوف است . 
 

 “فاذا امنتم...!”  -

شود، بلكه اگر نمازها امرى است كه در هیچ شرایطى ساقط نمىمحافظت بر 

ترسى در كارتان نبود و توانستید نماز را حفظ كنید واجب است بكنید و اگر محافظت بر 

نماز برایتان دشوار شد هر قدر ممكن بود محافظت كنید، پس باید هر وقت آن ترس از بین 

 حافظت نماز بكوشید، و خدا را بیاد آورید.رفت و دو باره امنیت پیدا كردید مجددا در م
 

ا لَْم تَُكونُوا تَْعلَُمونَ ”  -  ! “ َكَما َعلََّمكم مَّ

خدا را آنچنان بیاد آورید كه یادآوریتان مساوى و برابر با این نعمت می فرماید: 

این   باشد كه نماز در حال امن و در حال خوف و نیز همه شرایع دین را به شما تعلیم كرد.

 ها داللت كند. ها و تعلیمتتعبیر براى آن بود كه بر امتنان بر همه نعم

روایت “ فرجاال او ركبانا... ، ” در ذیل جمله: السالمدر كافى از امام صادق علیه

بترسد، كه در حال راه رفتن و دویدن  كرده كه فرمود: این در وقتى است كه از درنده یا دزد

 كند.كوع و سجود اشاره مىبعد از تكبیر به جاى ر

و در فقیه از همان جناب روایت آورده كه در باره نماز زحف)جنگ( فرمود: 

 عبارت است از تكبیر و تهلیل و تسبیح و دیگر هیچ، آنگاه این آیه را تالوت كردند.

و نیز در همان كتاب از همان جناب روایت آورده كه فرمود: اگر در سرزمین 

ور شود، نماز واجب خود اى به تو حملهترسیدى كه دزدى و یا درندههولناكى واقع شدى و 

 توانى باالى مركب بخوانى.را مى

روایت كرده كه فرمود: كسى كه از  السالمو باز در همان كتاب از امام باقرعلیه

اش اشاره خواند، و براى ركوع و سجدهدزدان راه ترس دارد، بر باالى مركبش نماز را مى

  روایات در این معانى بسیار زیاد است. كند.مى

السالم، بودند نظیر در جنگ صفین هم مردمى كه در ركاب امیر المؤمنین علیه

وسل م پیش آمد، مردم نماز ظهر و عصر و مغرب وآلهعلیههللاجریان زمان رسول خدا صلى

جاى نماز تكبیر ها به ها و پیادهو عشا را نتوانستند بخوانند، حضرت دستور داد، سواره

بگویند و ال اله اال هللا و تسبیح به زبان آورند و آنگاه آن حضرت تمسك كردند به كالم خداى 

مردم به دستور امیر المؤمنین  «،فان خفتم فرجاال او ركبانا »فرماید:عز و جل كه مى

 چنین كردند.  السالمعلیه
 (369ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  239و  238آیه ) مستند:
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 تشریع نماز خوف و شکسته در سفر     

َوإِذَا ضَرْبتُْم فى األَْرِض فَلَْیس َعلَْیكْم ُجنَاٌح أَن تَْقصُروا ِمَن الصلَوةِ إِْن ِخْفتُْم »  -

 ً بِینا ا مُّ  ! أَن یَْفتِنَُكُم الَِّذیَن َكفَُروا إِنَّ اْلَكِفِریَن كانُوا لَكْم َعدُوًّ
 

و بیم آن دارید كه كفار شما را گرفتار سازند گناهى  رویدو چون به سفر مى -

 ! « بر شما نیست كه نماز را شكسته بخوانید، چون كفار دشمن آشكار شمایند
 

شود به در این آیات نماز خوف و نماز شكسته در سفر تشریع شده، و منتهى مى

و این آیات مرتبط ترغیب مؤمنین به اینكه مشركین را تعقیب كنند و در جستجوى آنان باشند 

و متصل به آیات قبل است، چون گفتیم سخن از نماز خوف دارد كه مربوط به میدانهاى 

 .جنگ است و سخن از شكستن نماز در سفر دارد كه آن نیز بى ارتباط با جنگ نیست

گفت و چون جهاد غالبا مستلزم مسافرت است، آیات قبل هم درباره جهاد سخن مى

 بود.  متعرض شؤون مختلف آن

معناى آیه شریفه این است كه  .به معناى نقص و كوتاه كردن نماز است قصركلمه 

 هر گاه به سفر رفتید، مانعى از حرج و اثم نیست كه چیزى را از نماز كم كنید. 

توانید نماز را مى ظاهر در جواز است یعنى مانعى از حرج و گناه نیستعبارت 

خالصه . ندارد كه آیه شریفه در سیاق وجوب آمده باشدشكسته بخوانید و این ظاهر منافات 

كند، و از آن استفاده شود كه باید نماز را بشكنید، بطورى كه  وجوباز نظر سیاق داللت بر 

 .اگر تمام بخوانید نمازتان باطل است

علت اینكه گفتیم منافات ندارد، این است كه مقام آیه شریفه مقام تشریع حكم است و 

كشف از اینكه چنین حكمى هست كافى است، و الزم نیست كه در این مقام در آن صرف 

همچنانكه نظیر این تعبیر را درباره روزه واجب . همه جهات و خصوصیات حكم بیان شود

 !«و ان تصوموا خیر لكم »فرموده: وآورده 

 كلمه فتنه هر چند كه معانى بسیار مختلفى «،ان خفتم ان یفتنكم الذین كفروا ...» 

دارد، و لیكن آنچه از اطالق آن در قرآن در خصوص كفار و مشركین معهود است، شكنجه 

 .كندقرائنى هم كه در كالم است این معنا را تایید مى. است، یعنى كشتن و زدن و امثال اینها

پس معناى آیه این است كه اگر از كفار ترسیدید كه شما را شكنجه كنند و مورد 

 .توانید نماز را به صورت نماز خوف بخوانیدقتل برسانند، مى حمله قرار دهند و به

ابتداء شكستن نماز براى خوف فتنه و ترس از دشمن تشریع شد، و این خصوصى 

بودن مورد، منافات ندارد با اینكه براى بار دوم بطور عموم و براى همه سفرهاى مشروع 

 .هر چند كه پاى خوف در میان نباشد تشریع شود

كند و سنت رسول هللا آن را اب خدا یك قسم از نماز شكسته را بیان مىآرى، كت

  .آیدسازد، كه انشاء هللا روایاتش بزودى مىبراى همه صور، عمومى مى
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 کیفیت ادای نماز خوف
 

عَك َو إِذَا ُكنت فِیِهْم فَأَقَْمت لَُهمُ »  - نُهم مَّ أَسِلَحتُهْم َو ْلیَأُْخذُوا  الصلَوةَ فَْلتَقُْم طائفَةٌ م ِ

فَإِذَا سَجدُوا فَْلیَُكونُوا ِمن َوَرائكْم َو ْلتَأِْت طائفَةٌ أُْخَرى لَْم یُصلُّوا فَْلیُصلُّوا َمعَك َو 

َودَّ الَِّذیَن َكفَُروا لَْو تَْغفُلُوَن َعْن أَسِلَحتُِكْم َو أَْمتِعَتِكْم   ،ْلیَأُْخذُوا ِحْذَرُهْم َو أَسِلَحتُهمْ 

طٍر أَْو ُكنتُم فَیَِمیلُوَن عَ  ن مَّ ْیلَةً َوِحدَةً  َو ال ُجنَاَح َعلَْیكْم إِن كاَن بُِكْم أَذًى م ِ لَْیُكم مَّ

 ً ِهینا َ أََعدَّ ِلْلَكِفِریَن َعذَاباً مُّ ْرضى أَن تَضعُوا أَسِلَحتَُكْم  َو ُخذُوا ِحْذَرُكْم  إِنَّ َّللاَّ  ! مَّ
 

خواهى نماز جماعت بخوانى، و چون خود تو اى پیامبر در بین آنان باشى و ب -

اى از مؤمنین با تو به نماز بایستند و همه یكباره به نماز نایستند، بلكه عده

برگیرند و چون سجده كردند نماز خود تمام كنند و پشت سر شما  اسلحه خویش

اند بیایند، و با تو نماز بخوانند و حتما بایستند، طایفه دوم كه نماز نخوانده

خود داشته باشند، چون آنها كه دچار بیمارى كفرند، خیلى اسلحه خویش با 

دارند شما از اسلحه و بار و بنه خود غافل شوید و یكباره بر شما دوست مى

بتازند، بله اگر بخاطر باران یا بیمارى حمل اسلحه برایتان دشوار بود 

 توانید اسلحه را زمین بگذارید، اما به شرطى كه احتیاط خود را از دستمى

  !« ندهید، كه خدا براى كافران عذابى خوار كننده آماده كرده است
 

كند و خطاب را متوجه رسول خدا این آیه شریفه كیفیت نماز خوف را بیان مى

تو نماز را  :فرمایدمىو  كندنماید و او را امام جماعت فرض مىمى وسل موآلهعلیههللاصلى

روند، كنند و مىكنى، نیمى از لشكر با تو در نیمى از نماز شركت مىبراى لشكر اقامه مى

 . ایستندنیمى دیگر به جماعت مى

تر این در حقیقت از قبیل بیان حكم در قالب مثال است تا بیان براى شنونده واضح

 .شده، و در عین حال مختصرتر و زیباتر از كار درآید

خصوص نماز جماعت است، و  «،اقمت لهم الصلوة »د از اینكه فرمود:پس مرا

اى از لشكریان اسالم به نماز با برخاستن طایفه «،فلتقم طائفة منهم معك »مراد از جمله:

بنحو اقتدا است كه این طایفه مامورند اسلحه خود را با  وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

این است كه وقتى طایفه اول  «،فاذا سجدوا ... »اینكه فرمود: خود داشته باشند، و مراد از

 سجده آخر نماز را بجا آوردند و نماز را تمام كردند، در پشت سر طایفه دیگر قرار بگیرند. 

این است كه طایفه دوم  «،و لیاخذوا حذرهم و اسلحتهم »و همچنین مراد از جمله:

نماز بخوانند، نیز اسلحه خود را با خود  وسل موآلهعلیههللاخواهند با رسول خدا صلىكه مى

 .داشته باشند

در جنگ  (رسول خدا  ) این است كه وقتى تو -و خدا داناتر است  -و معناى آیه 

ى مسلمانان اقامه نماز همراه مسلمانان باشى، و حال، حال خوف بوده باشد، و بخواهى برا

اى از كنى، یعنى با آنان نماز جماعت بخوانى، همه آنان یكباره داخل نماز نشوند، بلكه طایفه
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آنان با تو به نماز بایستند، و به تو اقتدا كنند، و در حال نماز اسلحه خود را بردارند، و 

تا به سجده بروند و نماز اى دیگر مواظب این طایفه و اثاث آنان هستند معلوم است كه طایفه

را تمام كنند، و در پشت سر شما در جاى طایفه دوم قرار گیرند، آن وقت طایفه دوم در 

 ایستند. آیند و به نماز مىحالى كه آنها نیز سالح را با خود دارند مى

این جمله در مقام بیان علت حكمى  «،ود الذین كفروا لو تغفلون ... میلة واحدة» 

فرماید: اینكه گفتیم اینطور اول آیه در مورد كیفیت نماز خوف بیان كرد، مىاست كه در 

نماز بخوانید و نماز خوف را براى شما تشریع كردیم علتش این است كه كفار بسیار دوست 

دارند شما با سرگرم شدن به نماز از اسلحه و ساز و برگ خود غفلت كنید و با یك حمله مى

 .بر شما بتازند

این جمله بیانگر تخفیفى دیگر در كیفیت نماز خوف است،  «،ناح علیكم ...و ال ج» 

شود كه یا بخاطر باران و یا بیمارى، حمل اسلحه در نماز مشكل و آن این است كه گاه مى

شوند، حرجى فرماید: اگر به این جهات كه گفته شد از حمل اسلحه ناراحت مىشود، مىمى

شرطى كه احتیاط داشته باشند، و از كفار ماز بخوانند اما به بر آنان نیست كه بدون اسلحه ن

 اهتمامشان به غافلگیر كردن آنان است.  غفلت نورزند، چون كفار همه

 

 نماز در هیچ حالی ساقط نمی شود! 

ً َو قُعُوداً َو َعلى ُجنُوبِكْم  فَإِذَا اطَمأْنَنتُْم  » - َ قِیَما فَإِذَا قَضْیتُُم الصلَوةَ فَاْذكُروا َّللاَّ

 ً ْوقُوتا  ! فَأَقِیُموا الصلَوةَ  إِنَّ الصلَوةَ كانَت َعلى اْلُمْؤِمنِیَن ِكتَباً مَّ
 

به  -خفته نشسته و چهو چون نماز را تمام كردید در هر حال چه ایستاده و چه  -

این نماز شكسته مخصوص حالت خوف است پس  . خدا را به یاد آورید -پهلو

همینكه ایمن شدید نماز را تمام بخوانید، كه نماز واجبى است كه باید مؤمنین 

 !«در اوقات معین انجام دهند
 

كنایه است از استمرار ذكر،  : ایستاده، نشسته، به پهلو یا خفتهآوردن این سه حال

فرماید: وقتى نمازتان تمام شد بطور دائم و در همه مى. بطورى كه همه احوال را فرا گیرد

 .احوال خداى تعالى را بیاد آورید

مراد به اطمینان استقرار است و چون جمله مورد  «،فاذا اطماننتم فاقیموا الصلوة» 

آید كه قرار گرفته، از ظاهر آن بر مى «،رض ...و اذا ضربتم فى اال »بحث در مقابل جمله:

مراد به این استقرار، برگشتن از سفر جنگ به وطن است، سیاق هم این معنا را تایید 

كند، و بنا بر این مراد به اقامه نماز در وطن، نشكستن آن و تمام خواندن آن است، زیرا مى

 معنا دارد. اى به این تعبیر از نماز خوف به نماز شكسته اشاره

 السالمدر فقیه به سند خود از عبد الرحمان بن ابى عبد هللا از امام صادق علیه

وسل م در جنگ ذات الرقاع با اصحاب وآلهعلیههللاروایت كرده كه فرمود: رسول خدا صلى
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خود به نماز ایستاد، به این صورت كه اصحاب را دو قسمت كرد، یك دسته را پیش روى 

 داد و با دسته دیگر نماز خواند. دشمن قرار 

او تكبیر گفت، آنان نیز گفتند، آن جناب حمد و سوره خواند و آنان ساكت بودند، او 

سپس رسول خدا . ركوع كرد، آنان نیز ركوع كردند، او سجده كرد، آنان نیز سجده كردند

سوره ركعت دوم  براى ركعت دوم بپا خاست و دیگر چیزى از حمد و وسل موآلهعلیههللاصلى

سوره خواندند و ركعت دوم را تمام كردند و به  را نخواند تا اصحاب خودشان حمد و

یكدیگر سالم دادند، و به طرف لشكریان رفته و در برابر دشمن ایستادند و دسته دوم كه 

 وسل موآلهعلیههللاتاكنون در برابر دشمن ایستاده بودند آمدند و پشت سر رسول خدا صلى

 .، آن جناب تكبیر گفت، آنان نیز گفتند و سكوت كردندندیستادا

حمد و سوره خواند و به ركوع رفت، آنان نیز  وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

ركوع كردند، آن جناب سجده كرد آنان نیز سجده كردند، آنگاه رسول خدا نشست و تشهد 

 .خواند و به ایشان سالم داد

در آخر به یكدیگر سالم دادند و  ركعت باقیمانده خود را خواندهآنان برخاستند و یك 

و اذا كنت فیهم فاقمت لهم  »و این همان نماز خوفى است كه خداى تعالى در آیه شریفه:

 .پیامبر گرامیش را به خواندن آن دستور داده است «،الصلوة ... كتابا موقوتا

نماز مغرب را با جمعى به طریق سپس فرمود: كسى كه بخواهد  السالمامام علیه

نماز خوف بخواند، باید یك ركعت را با طایفه اول بخواند و بایستد تا آنان دو ركعت دیگر 

را خود بخوانند و سالم دهند و در جاى طایفه دوم قرار بگیرند آنگاه ركعت دیگرش را با 

 .تا آخر حدیث ...طایفه دوم بخواند

از امام باقر ابى جعفر : روایت كرده كه گفت و در تهذیب به سند خود از زراره

شود؟ فرمود: بلى و از نماز خوف و نماز سفر پرسیدم، كه آیا هر دو شكسته مى السالمعلیه

نماز خوف به شكسته شدن سزاوارتر از نماز سفر است، چون در سفر، خوفى در بین 

 .نیست

اره و محمد بن مسلم و در كتاب فقیه شیخ صدوق علیه الرحمه به سند خود از زر

السالم عرضه داشتیم: چه روایت كرده كه هر دو گفتند: به امام باقر ابى جعفر علیه

فرمائید درباره نماز در سفر؟ چگونه باید آن را خواند؟ و چند ركعت باید خواند؟ فرمود: مى

فى االرض فلیس علیكم جناح ان تقصروا من  و اذا ضربتم »فرماید:خداى عز و جل مى

شد، همانطور كه تمام خواندنش در  واجبو به حكم این آیه شكستن نماز در سفر  «،الصلوة

 .حضر واجب است

چنین كنید بلكه فرموده:  افعلواگویند: عرضه داشتیم: آیه شریفه نفرموده كه مى

رساند، بلكه حرجى بر شما نیست اگر نماز را بشكنید، و این عبارت وجوب را نمى

جناب عالى چگونه وجوب را از آن استفاده . تواند نماز را بشكندفر مىرساند كه مسامى

فرمائید: شكستن نماز در سفر واجب است، همانطور كه تمام خواندنش در كردید و مى

  حضر واجب است؟
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ان الصفا و المروة من  »نفرموده: حضرت در پاسخ فرمود: مگر خداى عز و جل

دانید كه با اینكه مى «،فال جناح علیه ان یطوف بهماشعائر هللا فمن حج البیت او اعتمر 

طواف بین صفا و مروه واجب است، چون هم خداى تعالى آن را در كتابش ذكر كرده و هم 

هم خداى تعالى در كتاب  پیامبرش آن را عمل كرده، تقصیر در نماز سفر نیز همینطور است

 .عمال آن را پیاده كرده است وسل موآلهعلیههللاصلىمجیدش ذكر كرده و هم رسول خدا 

گویند: عرضه داشتیم: حال اگر كسى در سفر، چهار ركعتى بخواند، باید اعاده مى

كند یا نه؟ فرمود: اگر آیه تقصیر را خوانده و برایش تفسیر شده و با این حال چهار ركعتى 

خوانده، باید نمازش را دوباره بخواند، و اگر نخوانده و یا اگر خوانده معنایش را نفهمیده، 

 زم نیست . اعاده بر او ال

اش در سفر دو ركعتى است، همه نمازها اال نماز مغرب، كه در سفر و نمازها همه

آن را در  سل م و وآلهعلیههللاشود، چون رسول خدا صلىنیز سه ركعت است و شكسته نمى

 .تا آخر حدیث ... سفر و حضر سه ركعتى باقى گذاشت

بن حمید و احمد و مسلم و ابو داود، و  و در در المنثور است كه ابن ابى شیبه و عبد

و نسائى و ابن ماجه و ابن جارود و ابن خزیمه و طحارى و ابن جریر و ابن منذر و  ترمذى

اند و ابن حبان همگى از یعلى بن امیه روایت آورده ،(در ناسخ خود )ابن ابى حاتم و نحاس

جناح ان تقصروا من  لیس علیكم» كه گفت: من از عمر بن خطاب پرسیدم: آیه شریفه 

شكستن نماز را مخصوص خوف دانسته و امروز  «،الصلوة ان خفتم ان یفتنكم الذین كفروا

مردم خوفى ندارند، دیگر چرا باید نماز را شكسته بخوانند؟ عمر گفت: من نیز همین تعجب 

ال عبیر به فرمود: ت وسل م جویا شدم.وآلهعلیههللاتو را كردم و علت آن را از رسول خدا صلى

براى این است كه بفهماند این حكم تصدق و ارفاقى است از ناحیه خدا به شما  جناح علیكم

 مسلمین . 

قبول تصدق خدا واجب و اما اینكه واجب است نماز شكسته شود براى این است كه 

 !پس صدقه خدا را قبول كنید و در سفر نماز را تمام نخوانید است،

عبد بن حمید و نسائى و ابن ماجه و ابن حبان و بیهقى در و در همان كتاب است كه 

بن عبد هللا بن خالد بن اسد روایت آورده كه از پسر عمر پرسیده  هكتاب سنن خود از امی

بینیم و اما دهى؟ با اینكه ما تنها نماز خوف را در قرآن مىاست: آیا به نماز شكسته رأى مى

ت: اى برادر زاده، خداى تعالى محمد پسر عمر گف. یابیمنماز مسافر را نمى

كنیم، دانستیم، ناگزیر ما آنچه مىرا وقتى فرستاد كه ما هیچ چیزى نمى وسل موآلهعلیههللاصلى

كرده و كنیم، باید ببینیم آن جناب چه مىمى وسل موآلهعلیههللاطبق عمل رسول خدا صلى

 باب كرده است .  شكستن نماز در سفر سنتى است كه آن را رسول خدا

و  ،(وى حدیث را صحیح دانسته) و در همان كتاب است كه ابن ابى شیبه و ترمذى

اند كه گفت: ما در بین راه مكه و مدینه نماز را شكسته نسائى از ابن عباس روایت كرده

 .خواندیم با اینكه ایمن بودیم و هیچ خوفى نداشتیم

و نیز در همان كتاب آمده كه ابن ابى شیبه و احمد و بخارى و مسلم و ابو داود و 
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اند كه گفت: من نماز ظهر و عصر ترمذى و نسائى از حارثة بن وهب خزاعى روایت كرده

اقتدا  وسل موآلهعلیههللارا در منا با جمعیتى بسیار زیاد و با امنیتى كامل به رسول خدا صلى

 ناب دو ركعتى خواند . كردم، و آن ج

روایاتى كه كیفیت نماز خوف را و مخصوصا نماز شكسته در سفر را بطور كلى 

 كند جایش در علم فقه است و از موضوع بحث تفسیر ما خارج است.بیان مى
 (96ص :    5المیزان ج :  سوره نساء    101) مستند: آیه   

 
 

 تشریع نماز جمعه     

ِ َو یَأَیَها الَِّذیَن »  - َءاَمنُوا إِذَا نُوِدى ِللصلَوةِ ِمن یَْوِم اْلُجُمعَِة فَاسعَْوا ِإلى ِذْكِر َّللاَّ

 ،ذَُروا اْلبَْیَع  ذَِلُكْم َخیٌر لَُّكْم ِإن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

-  َ ِ َو اْذُكُروا َّللاَّ  فَإِذَا قُِضیَِت الصلَوةُ فَانتَِشُروا فى األَْرِض َو اْبتَغُوا ِمن فَضِل َّللاَّ

 ،َكثِیراً لَّعَلَّكْم تُْفِلُحونَ 

َن وَ  - ِ َخیٌر م ِ ً  قُْل َما ِعندَ َّللاَّ  إِذَا َرأَْوا تَجَرةً أَْو لهواً انفَضوا ِإلَیَها َو تََرُكوك قَائما

ِزقِینَ  ُ َخیُر الرَّ  !اللَّْهِو َو ِمَن الت َِجَرةِ  َو َّللاَّ
 

جمعه براى نماز جمعه هان اى كسانى كه ایمان آوردید هنگامى كه در روز  -

شود به سوى ذكر خدا بشتابید و دادوستد را رها كنید، اگر بفهمید اذان داده مى

 ،این براى شما بهتر است

و چون نماز به پایان رسید در زمین پراكنده شوید و از فضل خدا طلب كنید و  -

 ،خدا را بسیار یاد كنید تا شاید رستگار گردید

شوند به سوى آن متفرق ت و لهوى با خبر مىو چون در بین نماز از تجار -

كنند بگو آنچه نزد خدا است از لهو و حال خطبه سر پا رها مى گشته تو را در

 !«تجارت بهتر است و خدا بهترین رازقان است
 

را در هنگام حضور نماز تاكید نموده،  وجوب نماز جمعه و حرمت معاملهاین آیات 

روند نماز آن را رها نموده، به دنبال لهو و تجارت مىدرضمن كسانى را كه در حال خطبه 

 .داندعتاب نموده، عملشان را عمل بسیار ناپسند مى

منظور از نماز  . منظور از نداء براى نماز جمعه، همان أذان ظهر روز جمعه است

و منظور از سعى به ، روز جمعه همان نمازى است كه مخصوص روز جمعه تشریع شده

  .و مراد از ذكر خدا همان نماز است. ویدن به سوى نماز جمعه استسوى ذكر خدا د

آید در امر به ترك بیع است، و به طورى كه از سیاق برمى «،و ذروا البیع »جمله

حقیقت نهى از هر عملى است كه انسان را از نماز باز بدارد، حال چه خرید و فروش باشد، 

خرید و فروش كرد، از این باب بوده كه و اگر نهى را مخصوص به . و چه عملى دیگر

 »و جمله. داردترین مصداق اعمالى است كه آدمى را از نماز باز مىخرید و فروش روشن
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تشویق و تحریك مسلمانها به نماز و ترك بیعى است كه بدان  «،ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون

 .اندمامور شده

منظور از  «،غوا من فضل هللا ...فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فى األرض و ابت» 

و مراد از انتشار در ارض متفرق شدن  قضاء صلوة اقامه نماز جمعه، و تمام شدن آن است

یعنى  -خدا ل مردم در زمین و مشغول شدن در كارهاى روزانه براى به دست آوردن فض

 .است –رزق و روزى 

د، براى این بود كه همه كارهاى روزانه فقط طلب رزق را نام بر و اگر در میان

مقابل ترك بیع در آیه قبلى واقع شود، لیكن از آنجایى كه ما در آیه قبلى گفتیم كه منظور از 

دارد، الجرم باید بگوییم منظور از ترك بیع همه كارهایى است كه آدمى را از نماز باز مى

رزق و  طلب رزق هم همه كارهایى است كه عطیه خداى تعالى را در پى دارد، چه طلب

چه عیادت مریض، و یا سعى در برآوردن حاجت مسلمان، و یا زیارت برادر دینى یا 

 .حضور در مجلس علم، و یا كارهایى دیگر از این قبیل

امرى است كه بعد از نهى قرار گرفته، و از نظر  «،فانتشروا فى األرض »جمله

كند، هر چند كه امر همیشه براى ادبى و قواعد علم اصول تنها جواز و اباحه را افاده مى

 !  و اذكرواو جمله  و ابتغواافاده وجوب است، و همچنین جمله 

انى و منظور از ذكر در اینجا اعم از ذكر زب !«و اذكروا هللا كثیرا لعلكم تفلحون» 

 .شودقلبى است، در نتیجه شامل توجه باطنى به خدا نیز مى

به معناى نجات از هر نوع بدبختى و شقاء است كه در مورد آیه با در  فالحو كلمه 

نظر گرفتن مطالب قبلى، یعنى مساله تزكیه و تعلیم، و مطالب بعدى، یعنى توبیخ و عتاب 

 ن وقتى انسان زیاد به یاد خدا باشد، این یادشدید، منظور همان زكات و علم خواهد بود، چو

كن بندد، و عوامل غفلت را از دل ریشهكند، و در ذهن نقش مىخدا در نفس آدمى رسوخ مى

واتقوا هللا  »شود كه خود مظنه فالح است، همچنان كه فرموده:ساخته، باعث تقواى دینى مى

 !«لعلكم تفلحون

در این قسمت   !«التجارة و هللا خیر الرازقین قل ما عند هللا خیر من اللهو و من» 

كند كه مردم را به خطایى كه مرتكب شدند متنبه كند، و بفهماند از آیه به رسول خدا امر مى

 . است كه كارشان چقدر زشت بوده

ثوابى است كه خداى تعالى در برابر شنیدن خطبه و  «،ما عند هللا »مراد از جمله

و معناى جمله این است كه: به ایشان بگو آنچه نزد . فرمایدمى موعظه در نماز جمعه عطاء

خدا است از لهو و تجارت بهتر است، براى اینكه ثواب خداى تعالى خیر حقیقى و دائمى، و 

بدون انقطاع است، و اما آنچه در لهو و تجارت است اگر خیر باشد خیرى خیالى و غیر 

خشم خدا را در پى داشته باشد، همچنان كه لهو  بر این، چه بسا و عالوه دائمى و باطل است

 .همیشه خشم خداى تعالى را در پى دارد
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 نماز جمعه، اصالح کننده دنیا و آخرت مردم     
 

كند كه نسبت به نمااز جمعاه این سوره به بیانى كامال انگیزنده، مسلمین را وادار مى 

نمااز جمعاه از شاعائر  فراهم ساازند، چاوناهتمام بورزند، و آنچه در به پاداشتنش الزم است 

كنااد، و هاام كااه تعظاایم و اهتمااام بااه اماار آن، هاام دنیاااى مااردم را اصااالح مااى باازرخ خاادا اساات

آخرتشان را، و خداى تعاالى بیاان ایان مطلاب را باا تسابیح و ثنااى بار خاود آغااز كارد كاه در 

میان قومى امى رسولى از خود آنان مبعوث كرد تاا آیاات او را بار آناان بخواناد، و باا اعماال 

كناد، و كتااب و حكمتشاان بیااموزد و باه هماین منظاور كتااب صالح و اخالق پاك تزكیه شاان 

شاوند، و خدا و معارف دینش را باه بهتارین وجهاى بار آناان و افارادى كاه باه آناان ملحاق ماى

كرد، و زنهارشان داد از اینكه مثل یهاود نباشاند كاه خاداى تعاالى  هاى بعد از آنان تحمیلنسل

ا حمل نكردند، و به معارف آن معتقاد نشادند، و تورات را بر آنان تحمیل كرد، ولى آنان آن ر

و در آخار باه ، به احكاامش عمال نكردناد، در نتیجاه مانناد االغاى شادند كاه باارش كتااب باشاد

شاود باازار و دادوساتد را رهاا دهد كه وقتى بانك نماز جمعاه بلناد ماىعنوان نتیجه دستور مى

 .نموده، به سوى ذكر خدا بشتابند

 علیههللاكنند، و رسول خدا صلىالف این دستور عمل مىو نیز افرادى را كه خ

روند، به سوى دادوستد مى و را در حالى كه مشغول خطبه نماز است رها نموده وسل موآله

داند كه این گونه افراد معارف كتاب خدا و كند، و این رفتار را نشانه آن مىسرزنش مى

 اند . احكامش را نپذیرفته
 

گفت: روز جمعه اذان مى روایت آمده كه: در مدینه هر وقت مؤذن دردر كتاب فقیه 

 »داد دیگر خرید و فروش مكنید، حرام است، براى اینكه حق تعالى فرمودهشخصى ندا مى

 ! « یا ایها الذین امنوا اذا نودى للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذكر هللا و ذروا البیع

گفته: سعى به معناى سرعت در  «،وا الى ذكر هللافاسع »تفسیر قمى در ذیل جملهدر 

آمده كه فرمود: وقتى گفته  السالمراه رفتن است، و در روایت ابى الجارود از امام باقرعلیه

معنایش این است كه  اسعواشود معنایش این است كه بروید و چون گفته مى فاسعواشود مى

براى نماز جمعه عنایش این است كه براى فالن هدف عمل كنید. و در آیه سوره جمعه م

خود را كوتاه كنید، و موى زیر بغل را زائل سازید، ناخن بگیرید، غسل كنید،  (سبیل)شارب

ترین جامه را بپوشید، و خود را معطر سازید، اینها سعى براى نماز جمعه بهترین و نظیف

 .است

روز مهیا كند، آدمى خود را براى آن  و سعى براى روز قیامت هم این است كه

 ! « و من اراد االخرة و سعى لها سعیها و هو مؤمن »همچنان كه فرموده:
 (461و 443ص :    19المیزان ج :  سوره جمعه    11تا  9) مستند: آیه       
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 نماز میت، و نهی از  اقامه نماز میت بر مرده منافق
 

ات   َو ال تُصل  »  - نُهم مَّ ِ َو َرسوِلِه َعلى أََحٍد م ِ أَبَداً َو ال تَقُْم َعلى قَبِرِه  إِنُهْم َكفَُروا ِباَّللَّ

 !َو َماتُوا َو ُهْم فَِسقُونَ 

هیچوقت بر احدى از آنان كه مرده، نماز مگذار و بر قبرش مایست، زیرا  -

 !«ایشان به خدا و رسولش كافر شدند و با حالت فسق مردند
 

وسل م را از اینكه نماز میت بخواند بر وآلهعلیههللاكند رسول خدا صلىاین آیه نهى مى

كسى كه منافق بوده، و از اینكه كنار قبر منافقى بایستد، و این نهى را تعلیل كرده است به 

اینكه چون كفر ورزیدند و فاسق شدند و بر همین فسق خود مردند، و این تعلیل تنها در این 

لغویت استغفار به میان آمده همین تعلیل ذكر شده  آیه نیامده، بلكه در هر جا كه گفتگو از

سواء علیهم  »فرماید:از همین سوره، و آیه ششم از سوره منافقین كه مى 80است، مانند آیه 

 !«استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر هللا لهم ان هللا ال یهدى القوم الفاسقین

آید كسى كه بخاطر احاطه و استیالى كفر در و از همه این موارد كه ذكر شد برمى

آید كه استغفار دلش فاقد ایمان به خدا گشته دیگر راهى بسوى نجات ندارد، و نیز برمى

هاى ایشان و ایستادن كنار قبور ایشان و جهت منافقین و همچنین نماز خواندن بر جنازه

 بى نتیجه است. طلب مغفرت كردن، لغو و 

وسلّم بر جنازه مؤمنین نماز وآلهعلیههللاو در این آیه اشاره است به اینكه رسول خدا صلى

 .كرده استایستاده و طلب مغفرت و دعا مىخوانده و در كنار قبور ایشان مىمى

 درباره منافقین می فرماید:

خواهد بوسیله آن و اموال و اوالد ایشان تو را خیره نسازد، چرا كه خدا مى»  -

 !در دنیا عذابشان كند، و در حال كفر جانشان بدر آید

اى نازل شود كه به خدا ایمان بیاورید و با رسولش به جهاد بروید، و چون سوره -

 ،گویند بگذار با واماندگان باشیمخواهند و مىتوانگران ایشان از تو اجازه مى

باشند، و خدا بر دلهایشان مهر زده گیران اند كه قرین زنان و زمینراضى شده -

 ! «فهمندو در نتیجه نمى
 ( 487ص :    9المیزان ج :  سوره توبه   84) مستند:  آیه         
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 فصل پنجم
 

 نماز شب
 

 

 نماز شب و تهجد رسول هللا 
 

ْد بِِه نَاِفلَةً لَّك َعسى أَن یَْبعَثَك َربُّك َمقَاماً »  -  ! مْحُموداً َوِمَن الَّْیِل فَتََهجَّ
 

و بعضى از شب را بیدار باش و تهجد كن كه این نماز شب تنها بر تو واجب  -

 !«مبعوث گرداند (شفاعت) باشد كه خدایت به مقامى محمود  ،است
 

 

و   .به معناى زیادى است نافلهبه معناى بیدارى بعد از خواب است، و كلمه   تهجد

یعنى )معناى آیه چنین است كه قسمتى از شب را پس از خوابیدنت بیدار باش و به قرآن 

 .مشغول شو، نمازى كه زیادى بر مقدار واجب تو است (نماز
  

شود باشد كه ممكن است به معناى بعث باشد، و معنا چنین مى «مقاما محمودا» 
 .پسندیده پروردگارت تو را بعث كند بعثى

در اینجا محمود بودن مقام آن جناب را مطلق آورده و هیچ قیدى به آن نزده است، و 

پسندد، و معلوم است كه مىفهماند كه مقام مذكور مقامى است كه هر كس آن را این خود مى

خوششان بیاید، و همه كس از آن منتفع گردد، و به  كنند كه از آنهمه وقتى مقامى را حمد مى

كنند، و آن مقام اند به مقامى كه همه خالئق آن را حمد مىهمین جهت آن را تفسیر كرده

است كه روز قیامت در آن مقام قرار  وسل موآلهعلیههللاشفاعت كبراى رسول خدا صلى

 شیعه و سنى همه متفقند بر این معنا. گیرد، و روایات وارده در تفسیر این آیه از طرق مى
 
 

ب أَْدِخْلنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َو أَْخِرْجنى مْخَرَج ِصْدٍق َو اْجعَل لى ِمن لَّدُنك »  - َو قُل رَّ

 ،سْلطناً نَِّصیراً 

و همواره بگو پروردگارا مرا با قدمى صدق داخل و با قدمى صدق بیرون كن  -

كه همواره یاریم كند عطا  و به من از جانب خود بصیرت و حجت روشنى

 !«كن
 

 هللاكنید به طور مطلق رسول خدا صلىاین آیه همانطور كه مالحظه مى

ها او را كند كه از پروردگارش بخواهد در تمامى مدخل و مخرجرا امر مى وسل موآلهعلیه

هیچ  سرپرستى كند، و از ناحیه خود سلطانى به او دهد كه او را یاور باشد، در نتیجه از

 .حقى منحرف نگشته و به سوى هیچ باطلى متمایل نشود
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 (241ص :    13المیزان ج :  سوره اسری    81تا  79) مستند: آیه             

 

 نماز شب و تهجد رسول هللا و مؤمنین     

َن الَِّذیَن إِنَّ َربَّك یَْعلَُم أَنَّك تَقُوُم أَْدنى ِمن ثُلُثِى الَّْیِل َو ِنصفَهُ َو ثُلُثَهُ »  - َو طائفَةٌ م ِ

ُر الَّْیَل َو النَهاَر  َعِلَم أَن لَّن تْحصوهُ فَتَاب َعلَْیكْم  فَاْقَرُءوا َما تَیَسَر  ُ یُقَد ِ َمعَك  َوَّللاَّ

ْرضى  َو َءاَخُروَن یَضِربُوَن فى األَْرِض  ِمَن اْلقُْرَءاِن  َعِلَم أَن سیَُكوُن ِمنكم مَّ

 ِ ِ  فَاْقَرُءوا َما تَیَسَر ِمْنهُ  َو یَْبتَغُوَن ِمن فَضِل َّللاَّ   َو َءاَخُروَن یُقَتِلُوَن فى سبِیِل َّللاَّ

ْن  ُموا ألَنفُِسكم م ِ َ قَْرضاً َحسناً  َو َما تُقَد ِ َكوةَ َو أَْقِرضوا َّللاَّ أَقِیُموا الصلَوةَ َو َءاتُوا الزَّ

ِ ُهَو َخیراً َو أَْعظَم أَ  ِحیمُ َخیٍر تِجدُوهُ ِعندَ َّللاَّ َ َغفُوٌر رَّ َ  إِنَّ َّللاَّ  !ْجراً  َو استَْغِفُروا َّللاَّ
 

داند كه تو و گروهى از مؤمنین كه با تو هستند نزدیك از دو پروردگار تو مى -

خدا كه تقدیر  دارید وثلث شب و گاهى نصف آن و گاهى ثلث آن را زنده مى

لث در فصول داند كه تشخیص دو ثلث و نصف و ثكننده شب و روز است مى

مختلف براى شما ممكن نیست به همین جهت بر شما بخشود از این پس هر 

داند كه براى شما و نیز مى. مقدار كه برایتان میسر است از قرآن بخوانید

روند تا از رزق خدا به دست آورند جمعى اى به سفر مىآید عدهبیمارى پیش مى

توانید از نیز هر مقدار كه مى كنند در چنین احوالدیگر در راه خدا جنگ مى

و به خدا وام دهید وامى نیكو و ، قرآن بخوانید و نماز بپا بدارید و زكات بدهید

فرستید نزد خدایش كنید و از پیش براى خود مىبدانید آنچه از كارهاى خیر مى

و از خدا طلب مغفرت ، تریابید، اما بهتر از آنچه كه كردید و با أجرى عظیممى

 !« كه خدا آمرزنده و رحیم استكنید 
  

سخن در این آیه شریفه براى تخفیف دادن به دستورى است كه در اول سوره به 

در وسط سوره  «،ان هذه تذكرة... »داد، و در آیه وسل موآلهعلیههللاشخص رسول خدا صلى

آن دستور را به عموم مؤمنین تعمیم داد، و آن عبارت بود از پرداختن به نماز شب و تهجد، 

خواهد بفرماید: خدا از مؤمنین اكتفا كرد به هر مقدارى كه بتوانند از قرآن در این آیه مى

ا نسخ خواهد دستور اول سوره را تخفیف دهد، نه اینكه آن رتالوت كنند، پس آیه شریفه مى

 نموده از قیام در دو ثلث شب و یا نصف آن و یا ثلث آن منع كند. 

أدنى  »معناى جمله «،ان ربك یعلم انك تقوم أدنى من ثلثى اللیل ونصفه وثلثه ...» 

داند كه تو در خداى تعالى مى :فرمایدمی كمى كمتر از دو ثلث شب است.  «،من ثلثى اللیل

، و در بعضى از شبها نصف شب، و در بعضى ثلث بعضى از شبها كمتر از دو ثلث شب

 ایستى. شب را به نماز مى

معیت در ایمان است، و بنا بر این،  «،و طائفة من الذین معك» و مراد از معیت در جمله 

خواندند، همانطور كه رسول آیه شریفه داللت دارد بر اینكه بعضى از مؤمنین نماز شب مى

 .خواندمى وسل موآلهعلیههللاخدا صلى
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فرماید: همه شما مى ! «علم أن لن تحصوه فتاب علیكم فاقرؤا ما تیسر من القران» 

توانید یك سوم و یك دوم و دو سوم شبهاى سال را به خاطر كوتاهى و بلندى آن در ایام نمى

شود كه كسى گیرى وقتى بیشتر مىگیرى بكنید، و مخصوصا دشوارى این اندازهسال اندازه

بخواهد اول شب بخوابد، و درست در یك دوم و یا یك سوم و یا دو سوم شب از خواب 

برخیزد، مگر اینكه از باب احتیاط همه شب را بیدار بماند تا یقین كند آن مقدارى كه 

 اى دیگر بیندیشد. خواسته بیدار باشد، بیدار بوده است، و یا چارهمى

توانید این مقادیر را به دست آورید پس مراد از اینكه فرمود: خدا دانست كه شما نمى

ما مكلفین میسر نیست، نه اینكه حتى هیچ فردى این است كه این احاطه براى عموم ش

 .اى پیدا كندتواند چنین احاطهنمى

و مراد از اینكه فرمود: به همین جهت بر شما توبه كرد این است كه به رحمت 

اش به طرف شما توجه و رجوع كرد و تكلیف شما را در این باب تخفیف داد، بنابر الهیه

توبه و رجوعى دارد، و آن این است كه رحمت خود را بر این، خداى تعالى بر بندگان خود 

و  آنان بسط دهد، و اثر این توبه خدا آن است كه بندگان، موفق به توبه و رجوع به وى شوند

و یا این است كه بعضى از تكالیف دشوار را به . یا این است كه موفق به هر اطاعتى گردند

 .كلى بردارد، و یا در آن تخفیفى بدهد

ظور از اینكه فرمود: پس از قرآن هر چه برایتان میسور بود بخوانید، این است و من

دارى و مقدار آن براى عموم تخفیف دهد، و اگر حرف فاء را بر سر زندهكه در وظیفه شب

، براى این بود كه بفهماند این تخفیف نتیجه علم خدا به دشوارى فاقرؤاجمله آورد، و فرمود: 

براى مكلفین است. و الزمه این تخفیف توسعه یافتن تكلیف براى عموم ها گیرىآن اندازه

دارى است، هر كس به مقدار وسعش، نه زندهمكلفین، و برخوردارى همه از نعمت شب

اینكه خواسته باشد حكم ثلث و نصف و كمتر از دو ثلث را حتى براى آن فردى كه قدرت 

ن به بعد این عمل بدعت و حرام است، براى احصاى آن را دارد نسخ كند، و بفرماید: از ای

اینكه گفتیم این عمل براى غالب مردم دشوار است نه براى همه، و اگر براى همه غیر 

شد، چون خداى تعالى میسر بود، و حتى یك نفر هم قادر به انجام آن نبود از اول تشریع نمى

 ! « سا اال وسعهاال یكلف هللا نف :»كندهیچ فردى را تكلیف به غیر میسور نمى

اى از مؤمنین را تصدیق كرده كه عالوه بر این، در آیه شریفه پیغمبر خود و طایفه

ها توانستند این اندازهكردند، و مىدارى مىزندهثلث و یا نصف و یا كمتر از دو ثلث را شب

ع را رعایت كنند، و میسر نبودن آن را به جمیع مردم نسبت داده، و معلوم است كه جمی

كردند، پس حكم كردند، و آنهایى كه نمىمردم عبارتند از آنها كه این كار را مى

دارى شاق بر مجموع من حیث المجموع است، نه شاق بر تك تك عموم مسلمانان، زندهشب

و چون چنین است تكلیف را طورى تخفیف داد كه هم اصل تكلیف براى افرادى كه قادر بر 

فاقرؤا ما تیسر من  »و هم آسانتر آن براى همه میسور شود، و فرمود: گیرى هستند بماند،اندازه

دارى چه حداكثرش یعنى ثلث و دو ثلث و نصف و چه حداقلش یعنى زندهو حكم شب «القران،

 . خواندن مقدار میسور از قرآن براى عموم مؤمنین مستحب است
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من فضل هللا  علم أن سیكون منكم مرضى و اخرون یضربون فى األرض یبتغون» 

این قسمت از آیه به مصلحت دیگرى كه باعث تخفیف در   «،و اخرون یقاتلون فى سبیل هللا

فرماید: عالوه بر اینكه كند، مىامر به قیام در ثلث و نصف و كمتر از دو ثلث شد اشاره مى

حكم یاد شده بر عامه مكلفین دشوار است، این دشوارى در باره بیماران و مسافران و 

ابتغاء من فضل مسافرت، و مراد از  ضرب فى االرض،زمندگان بیشتر است، و مراد از ر

 .طلب روزى از راه مسافرت به نواحى زمین براى تجارت است هللا

 «،فاقرؤا ما تیسر منه و اقیموا الصلوة و اتوا الزكوة و اقرضوا هللا قرضا حسنا» 
و مراد از خواندن از  .ا مطلب تاكید شودكند تدر این قسمت از آیه حكم تخفیف را تكرار مى

قرآن به مقدارى كه میسور باشد، نماز خواندن به مقدارى است مناسب، با وسعت زمانى كه 

 .انددارى كردهزندهشب

اند به جاى آورند نمازهاى واجب است، بنابر این، و مراد از نمازى كه مامور شده

ى واجب پنجگانه خواهد بود، و اگر مكى باشد اگر آیه را مدنى بدانیم منظور همین نمازها

مراد از زكات زكات  باید بگوییم منظور نمازهایى است كه قبل از هجرت واجب بوده، و

واجب است، و منظور از قرض دادن آن به خداى تعالى، انفاقهاى غیر زكات و صدقات 

 .شودمالى است كه در راه خدا داده مى

دن زكات و قرض دادن به خدا به مساله تخفیف، و عطف امر به اقامه نماز و دا

براى اشاره به این معنا بوده كه تكالیف دینى همچنان به وجوب و اهمیت خود باقى است، و 

دارى زندهخداى تعالى همچنان به امر آن اعتنا دارد، پس كسى خیال نكند كه تخفیف از شب

  است. به سایر وظائف سرایت كرده
 (115ص :    20المیزان ج :  سوره  مزمل   20آیه )مستند:            

 
 

 استغفار در نماز شب در سحرگاهان     

 ،إِنَّ اْلُمتَِّقیَن فى َجنٍَّت َو ُعیُونٍ »  -

 ،َءاِخِذیَن َما َءاتَاُهْم َربُهْم  إِنُهْم كانُوا قَْبَل ذَِلك مْحِسنِینَ  -

َن الَّْیِل َما یْهَجعُونَ  -  ،كانُوا قَِلیالً م ِ

 ،بِاألَسَحاِر ُهْم یَستَْغِفُرونَ َو  -

 ،َو فى أَْمَوِلِهْم َحقٌّ ل ِلسائِل َو الَمْحُرومِ  -
 

 ،ناپذیرندسارهایى وصفها و چشمهمحققا مردم با تقوى در بهشت -

اند، چون در دنیا از دهد راضىدر حالى كه به آنچه پروردگارشان به ایشان مى -

 ،نیكوكاران بودند

 ،خوابیدندرا مىها آرى، اندكى از شب -

 ،كردندو در سحرها استغفار مى -

  .«و در اموال خود براى سائل و محروم حقى قائل بودند -
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كند، آن حالى را این جمله حال متقین را بیان مى «،ان المتقین فى جنات و عیون» 

 . كه در قیامت دارند

قابلیت آنچه را كه یعنى آنها  «،اخذین ما اتیهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین» 

پروردگار مهربان به آنها اعطاء كرده دارند در حالى كه از خداوند و از آنچه به آنها داده 

 .اندراضى

فرماید: اگر متقین چنین وضعى دارند به تعلیل كرده مى این آیه مطالب قبل خود را

 .ل نیكى داشتندخاطر این است كه قبال یعنى در دنیا در اعمالشان نیكوكار بودند، و اعما

دهد كه چگونه این آیه و آیات بعدش توضیح مى «،كانوا قلیال من اللیل ما یهجعون» 

 ؟كردندنیكوكار بودند، مگر چه مى

و بیشترش را به عبادت  خوابیدندمتقین در دنیا زمان اندكى از شب را مى

لى آمرزش گناهان یعنى در سحرها از خداى تعا «،و باالسحار هم یستغفرون» ختند. پردامى

 ند. یدطلبخود را مى

آن دو آیه كه گذشت سیره متقین نسبت به  ،و فى اموالهم حق للسائل و المحروم

فرمود شب زنده دارند و در سحرها استغفار كرد و مىدرگاه خداى سبحان را بیان مى

كه به سائل و  كند، و آن این استكنند، ولى این آیه سیره آنان را در برابر مردم بیان مىمى

 .كنندمحروم كمك مالى مى

و اما اینكه فرمود: در اموال آنان حقى است براى سائل و محروم، با اینكه حق 

مذكور تنها در اموال آنان نیست، در اموال همه هست، براى این بوده كه بفهماند متقین با 

مند كه سائل و فهكنند، و خودشان مىصفایى كه در فطرتشان هست این معنا را درك مى

كنند، تا رحمت را انتشار محروم حقى در اموال آنان دارد، و به همین جهت عمل هم مى

 داده، نیكوكارى را بر امیال نفسانى خود مقدم بدارند. 

و فى االسحار هم  »فرماید:در ذیل كالم خداى تعالى كه مىدر مجمع البیان 

فرموده: منظور این است كه در نماز وتر، كه  السالمگوید: امام صادق علیهمى «یستغفرون،

 .كنندشود، هفتاد بار استغفار مىآخرین نماز شب است، و در نزدیكهاى صبح انجام مى

كه گفت: رسول خدا  و در الدر المنثور است كه ابن مردویه از انس روایت كرده

شب را بیشتر از اول دارى و نماز شب، آخر زندهفرمود: براى شب وسل موآلهعلیههللاصلى

 .«و باالسحار هم یستغفرون »شب دوست دارم چون خداى تعالى فرموده:

و در همان كتابست كه ابن مردویه از ابن عمر از رسول خدا روایت كرده كه در 

پرسید، فرمود: یعنى نماز  «،و باالسحار هم یستغفرون »پاسخ كسى كه از معناى جمله

 .خوانندمى

استغفار به نماز از این جهت است كه استغفار جزئى از نماز : شاید تفسیر مؤلف

 «ا،و قران الفجر ان قران الفجر كان مشهود »شب، یعنى نماز وتر است، همچنان كه در آیه

 .منظور از قرآن فجر همان نماز است
 (544ص :    18: المیزان ج  سوره ذاریات   19تا  15) مستند: آیه                                          
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 فصل ششم
 

 اوقات نماز، و شرایط انجام نماز
 

 

 اوقات نماز 

ً  الصلَوةَ كانَت إِنَّ »  - ْوقُوتا  ! َعلى اْلُمْؤِمنِیَن ِكتَباً مَّ

  !«نماز واجبى است كه باید مؤمنین در اوقات معین انجام دهند -
 

 امام صادقدر كافى به سند خود از داود بن فرقد روایت كرده كه گفت: من از 

پرسیدم فرمود:  «،ان الصلوة كانت على المؤمنین كتابا موقوتا »از معناى آیه: السالمعلیه

تر خوانده باشى كتابا موقوتا به معناى كتاب ثابت است و اگر اندكى نماز را جلوتر و عقب

ا اضاعو »رساند، مادامى كه سر به اضاعه نماز در نیاورد و مصداق آیه:ضررى به تو نمى

 واقع نشده باشى.  «،الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا

: این روایت اشاره به این معنا دارد كه نمازهاى پنجگانه از نظر وقت مؤلف

 .اند و هر یك وقتى ممتد دارد، روایاتى دیگر نیز بر این معنا داللت داردموسع

اقر و صادق علیهما و در تفسیر عیاشى از محمد بن مسلم، از یكى از دو امام ب

السالم روایت كرده كه درباره نماز مغرب در سفر فرمود: اگر ساعتى تاخیر بیفتد ترك 

توانى خوانى و اگر بخواهى مىشود، اگر بخواهى مغرب و عشا را در زمان عشا مىنمى

آن وقت بخوانى. چون رسول خدا  -ساعتى به دنبال كارت بروى تا شفق از بین برود

را با هم خواند و گاهى  ،و مغرب و عشا ،نیز نماز ظهر و عصر وسل موآلهلیهعهللاصلى

 .انداختخواند و گاهى تاخیر مىزودتر، یعنى اول وقت مى

ان الصلوة كانت على المؤمنین كتابا  »فرماید:خداى تبارك و تعالى نیز كه مى

زیرا . منظورش همین است كه نماز وقتى وسیع دارد و جز این منظورى ندارد «،موقوتا

سل م آنطور  و آله وعلیههللاكنند، هرگز رسول خدا صلىاگر آنطور بود كه اهل تسنن ادعا مى

چون رسول . انداختخواند، یعنى نماز را از وقتش تاخیر نمىكه در باال نقل كردیم نماز نمى

تر و باخبرتر به احكام دین است و اگر از هر كس دیگرى عالم وسل موآلهیهعلهللاخدا صلى

 .دادگویند بهتر بود محمد رسول هللا به آن دستور مىآنطور كه آنها مى

اى بود از روایاتى كه در این باب آمده، و گرنه روایات روایات نمونه : اینمؤلف

از طرق ائمه اهل البیت  علیهم  وارده در این باب از طرق شیعه و سنى و مخصوصا

 .الصلوة و السالم  بسیار زیاد است
 (100ص :    5المیزان ج :  سوره نساء   102آیه ) مستند:         
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 مراقبت از عدد نمازها    
 

 ،َو الَِّذیَن ُهْم َعلى صلََوتِهْم یَحافِظونَ » ...  -

 !« كنندمى و آنهایند كه نمازهاى خود را از هر منافى محافظت...   -
 

خود قرینه این است كه مراد محافظت از  ،كنندرا محافظت مى نمازاینكه فرمود: 

پس مؤمنین محافظت دارند كه یكى از نمازهایشان فوت نشود و دائما مراقب  ،آن است عدد

 .حق ایمان هم همین است كه مؤمنین را به چنین مراقبتى بخواند. آنند

گفته: یعنى اوقات  «،و الذین هم على صلواتهم یحافظون » در ذیل آیه در تفسیر قمی

 .كنندنماز و حدودش را حفظ مى

گوید از حضرت باقر و در كافى به اسناد خود از فضیل روایت كرده كه مى

چیست؟ فرمود:  «،الذین هم على صلواتهم یحافظون »پرسیدم منظور از آیه السالمعلیه

و الذین هم على صلوتهم  »است، آنگاه پرسیدم منظور از آیه نمازهاى واجبمقصود 

 است.  نمازهاى نافلهچیست؟ فرمود:  «،دائمون
 (12ص :    15المیزان ج :  سوره مومنون     9) مستند: آیه                     

 

 شرایط مهم انجام نماز    

أَنتُْم سَكَرى َحتى تَْعلَُموا َما تَقُولُوَن َو ال یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَْقَربُوا الصلَوةَ َو »  -

ْرضى أَْو َعلى سفٍَر أَْو َجاَء أََحدٌ  ً إِال َعابِِرى سبِیٍل َحتى تَْغتَِسلُوا َوإِن ُكنتُم مَّ ُجنُبا

ً فَ  ُموا صِعیداً طی ِبا َن اْلغَائِط أَْو لََمستُُم الن ِساَء فَلَْم تِجدُوا َماًء فَتَیَمَّ نُكم م ِ اْمسُحوا م ِ

َ كاَن َعفُواًّ َغفُوراً   .بُِوُجوِهُكْم َو أَْیِدیُكْم  إِنَّ َّللاَّ
 

نزدیك  )مسجد(اید، در حال مستى به نمازهان اى كسانى كه ایمان آورده -

گویید، و نیز در نشوید، صبر كنید تا مستى شما زایل شود، وبفهمید چه مى

، و عبور نکنید تا غسل کنیدو از آن نزدیك نشوید، )مسجد( حال جنابت به نماز

اگر بیمار و یا در راه سفر بودید، و یا یكى از شما از بیت خلوت آمده، و با 

زنان تماس جنسى پیدا كردید، و براى غسل آبى نیافتید، با خاك پاك تیمم كنید، 

یعنى دست به خاك زده صورت و دو دست خود را مسح كنید، كه خدا بخشنده 

  !«آمرزگار است
 

فرماید در حال جنابت نیز نزدیك است، براى این كه مى مسجد الصالةاز كلمه  مراد

مسجد مشوید، و از آن عبور نكنید پس در این تعبیر مجاز به كار رفته، و چون استعمال 

حتى تعلموا ما »مجازى مجوز الزم دارد، مجوز در این كه مسجد را نماز خوانده، جمله: 

دیگر تعلیل آوردن  ،است، چون اگر فرموده بود: در حال مستى نزدیك مسجد نشوید «،تقولون



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                           کتاب چهلم: عبادات- نماز و روزه و حج 47

رسید، و اى بسا این تعلیل معنایى خیلى مناسب به نظر نمى حتى تعلموا ما تقولون با جمله:

فهماند، كه مقصود گوینده نیست، با این كه مقصود این بوده كه بفهماند شما در دیگر را مى

مقام عظمت و كبریایى خدا قرار دارید، و با رب العالمین سخن  حال نماز روبروى

ست باشید، و عقل خود را با پلیدى شراب مگویید، پس صالح نیست كه در این حال مى

 گوئید. باطل كنید، و نفهمید چه مى

كند بفرماید در حال مستى به نماز كنید، اقتضا مىو این معنا بطورى كه مالحظه مى

شود، تا و لیكن از آنجایى كه به حسب سنت بیشتر نمازها در مسجد واقع مى نزدیك نشوید،

به جماعت انجام شود، ولى چون این نیز منظور بوده كه احكام جنب و داخل مسجد شدن او 

ترین عبارت بیان كرده باشد، فرمود: در نیز بیان شود، لذا براى این كه مطلب را با كوتاه

در حال جنابت نیز نزدیك  ،گوییدماز نشوید تا بفهمید چه مىحالى كه مستید نزدیك به ن

و بنا بر این پس همان طور كه گفتیم جمله:  ،نشوید، و عبور مكنید، تا آنكه غسل كنید ...

در مقام این است كه نهى از شرب خمر به طورى كه مستیش تا حال  حتى تعلموا ما تقولون

د: اگر ما شما را از شراب نهى كردیم، غایت و نماز باقى بماند را تعلیل كند، و بفرمای

در جمله نامبرده براى افاده  حتىگویید، پس كلمه هدفمان این بود كه در نماز بفهمید چه مى

 .غایت و علت است، نه براى مرزبندى حكم
 (569ص :    4المیزان ج :  سوره نساء   43) مستند: آیه           

 

 خشوع در نماز

 ،الَِّذیَن ُهْم فى صالتِهْم َخِشعُونَ » ...  -

 .«مؤمنین همانهایند كه در نماز خاضع و خاشعند -
 

دهد، افرادى كه در به معناى تاثیر خاصى است كه به افراد مقهور دست مى خشوع

اند، به طورى كه تمام توجه آنان معطوف او گشته و از جاى برابر سلطانى قاهر قرار گرفته

ظاهرا این حالت حالتى است درونى كه با نوعى عنایت، به اعضاء و  و ،شوددیگر قطع مى

به طورى كه  -وسل موآلهعلیههللاشود، مانند كالم رسول خدا صلىجوارح نیز نسبت داده مى

كرد فرمود: اگر دلش درباره شخصى كه در نمازش با ریش خود بازى مى -روایت شده

و نیز مانند كالم خداى تعالى كه  .شدبود جوارحش نیز خاشع مىداراى خشوع مى

 است. كه خشوع را به صوت نسبت داده «،و خشعت األصوات للرحمن »:فرمایدمى

و خشوع به این معنا جامع همه آن معانیى است كه در تفسیر این كلمه و این آیه گفته 

ترس اند: خشوع به معناى ترس، و بى حركت شدن اعضا از شده چون در معناى آن گفته

اند سر به زیر و یا گفته. اند چشم فرو بستن و خفض جناح و تواضع استاست و یا گفته

اند خشوع آن است كه به این سو و آن سو ننگرى، و یا آن است كه انداختن است، یا گفته

یا  ،مقام طرف را بزرگ بدارى و همه اهتمام خود را در بزرگداشت او جمع و جور كنى

و یا معانى دیگر كه همه اینها در آن معنایى كه ما ، ارت از تذلل استاند: خشوع عبگفته
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 .براى این كلمه كردیم جمع است
 

شمارد، اوصاف ایمانى كه زنده و فعال باشد، و آثار این آیه اوصاف مؤمنین را مى

و آن اثر، فالح و رستگارى است د. خود را داشته باشد، تا غرض مطلوب از آن حاصل شو

دارد، چون نماز عبارت است از توجه كسى كه جز چنین ایمانى نماز را بپا مى كه دارنده

 فقر و ذلت ندارد به درگاه عظمت و كبریایى و منبع عزت و بهاى الهى. 

و الزمه چنین توجهى این است كه: نمازگزار متوجه به چنین مقامى، مستغرق در 

 .دارد بر كندقصد و هدفش باز مىذلت و خوارى گشته و دلش را از هر چیزى كه او را از 

آرى، شخص فقیرى كه فقرش نه تنها از جهت درهم و دینار است، بلكه سراپاى 

توان گیرد كه غنایش را به هیچ مقیاس نمىذاتش را گرفته وقتى در برابر غنیى قرار مى

با گردد، عزتى كه آمیخته وقتى متوجه عزت مطلقه مى و ذلیل كند؟ اندازه گرفت، چه مى

  دهد؟ذلت و خوارى نیست، چه حالتى از خود نشان مى

اند كه رسول خدا و این همان معنایى است كه كتاب كافى و دیگران آورده

بن نعمان فرمود: براى هر حقى حقیقتى، و  هحارثوسل م در گفتگویش با وآلهعلیههللاصلى

 ...!براى هر صواب نورى است
  

بخشد و آدمى را به اعمال صالح و صفات را مى ایمان به خدا هم وقتى اثر خود

هاى باطل كشاند كه انگیزهپسندیده نفسانى از قبیل خشیت و خشوع و اخالص و امثال آن مى

و مكرهاى شیطانى بر آن غلبه نكند. و یا به عبارت دیگر، ایمان ما مقید به یك حال معین 

و من الناس من یعبد هللا على  »نباشد، همچنانكه خداى تعالى بدان اشاره فرموده است:

 .«حرف

كند مبتنى بر اساسى حقیقى و پس، مؤمن وقتى على االطالق مؤمن است كه آنچه مى

كند خشوع واقعى و مقتضاى ایمان باشد چون ایمان اقتضا دارد كه اگر انسان عبادت مى

 .كند خالى از لغو و امثال آن باشدداشته باشد، و هر كارى كه مى
 

گوید امام فرمود: مى «،الذین هم فى صالتهم خاشعون »ر قمى در ذیل آیهدر تفسی

 .در نماز این است كه چشم به زیر بیندازى و همه توجهت به نماز باشد خشوع

: چشم به زیر انداختن و توجه به نماز از لوازم خشوع است پس تعریفى كه مؤلف

اى روایتى است كه الدر المنثور از عدهامام فرموده تعریف به الزمه معنا است، و نظیر آن 

خشوع آن است كه در  :آورده كه فرموده السالماز صاحبان جوامع حدیث، از على علیه

 نمازت به این طرف و آن طرف نگاه نكنى كه این نیز تعریف به الزمه معنا است. 

روایت  مالسال و در كافى به سند خود از مسمع بن عبد الملك، از ابى عبد هللا علیه

فرموده: هر كسى كه خشوع ظاهرى او  وسل موآلهعلیههللاكرده كه فرمود: رسول خدا صلى

 اش باشد نزد ما منافق است. بیش از خشوع قلبى

اى از صاحبان جوامع حدیث از ابى الدرداء از مؤلف: در الدر المنثور از عده

كند و عبارت آن همین معنا را افاده مى روایت آورده كه وسل موآلهعلیههللاصلى رسول خدا
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خشوع نفاق چیست؟ فرمود اینكه  :پرسیدند! این است كه: به خدا پناه ببرید از خشوع نفاق

 .ظاهر بدن خاشع دیده شود، ولى در قلب خشوعى نباشد

در نمازش  وسل م وآلهعلیههللاگفته: روایت شده كه رسول خدا صلى در مجمع البیان

كرد، همین كه این آیه نازل شد، از آن به بعد سر به زیر آسمان بلند مى چشم به سوى

 .دوختانداخت و چشم به زمین مىمى
 (4ص :    15المیزان ج :  سوره مؤمنون      2) مستند: آیه                      
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 فصل هفتم
 

 اراتــــهـط   
 

 

 تیممطهارت های سه گانه: غسل، وضو، و 
 

یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إِلى الصلَوةِ فَاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َو أَْیِدیَُكْم إِلى اْلَمَراِفِق »  -

ُروا  َو إِن ُكنتُم  َو اْمسُحوا بُِرُءوِسُكْم َو أَْرُجلَكْم إِلى اْلَكْعبَیِن  َو إِن ُكنتُْم ُجنُباً فَاطهَّ

ْرضى أَْو َعلى  َن اْلغَائِط أَْو لََمستُُم الن ِساَء فَلَْم تِجدُوا َماًء مَّ نُكم م ِ سفٍَر أَْو َجاَء أََحدٌ م ِ

ُ ِلیَْجعََل َعلَْیكم  ْنهُ  َما یُِریدُ َّللاَّ ُموا صِعیداً طی ِباً فَاْمسُحوا بُِوُجوِهكْم َو أَْیِدیُكم م ِ فَتَیَمَّ

َرُكْم  ْن َحَرٍج َو لَِكن یُِریدُ ِلیُطه ِ َو اْذكُروا ، َو ِلیُتِمَّ ِنْعَمتَهُ َعلَْیُكْم لَعَلَّكْم تَشُكُرونَ م ِ

َ  إِنَّ  ِ َعلَْیُكْم َو ِمیثَقَهُ الَِّذى َواثَقَُكم ِبِه ِإْذ قُْلتُْم سِمْعنَا َو أَطْعنَا  َو اتَّقُوا َّللاَّ َ نِْعَمةَ َّللاَّ  َّللاَّ

 !َعِلیُم بِذَاِت الصدُورِ 
 

وردید چون خواستید به نماز بایستید صورت و هان اى كسانى كه ایمان آ -

پاى خویش را تا غوزك مسح كنید، سر و ها بشوئید، و دستهایتان را تا آرنج

خود را طاهر سازید، و اگر بیمار و یا در  -با غسل كردن  -اگر جنب بودید 

آمد، و یا با زنان عمل  غائط )توالت(حال سفر بودید، و یا یكى از شما از 

ام دادید، و آبى نیافتید تا غسل كنید، و یا وضو بگیرید، با خاك پاك جنسى انج

خواهد تیمم كنید، دست به خاك زده به صورت و پشت دستها بكشید، خدا نمى

خواهد پاكتان كند، و نعمت خود را بر شما شما دچار مشقت شوید، و لیكن مى

ن را بیاد آرید، و نعمت خدا بر خویشت، تمام سازد، باشد كه شكر به جاى آرید

و نیز بیاد آرید عهدى را كه او شما را بدان متعهد كرد، كه در پاسخش گفتید 

سمعا و طاعة، و از خدا پروا كنید، كه خدا دانا به افكار و نیات نهفته در دلها 

 !«ست ا
 

گانه یعنى غسل، وضو و تیمم هاى سهآیه اول از این آیات متعرض حكم طهارت

 .جنبه متمم و یا مؤكد حكم آنرا دارداست، و آیه بعدش 

هست کـــه می گانه یك آیه دیگر در سوره نساء هاى سهالبته در بیان حكم طهارت

یا ایها الذین آمنوا ال تقربوا الصلوة و انتم سكارى، حتى تعلموا ما تقولون، و ال  » فرماید:

او جاء احد منكم من جنبا اال عابرى سبیل حتى تغتسلوا، و ان كنتم مرضى او على سفر 

الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم و ایدیكم ان هللا 
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 «كان عفوا غفورا.
از آیه سوره نساء روشنتر و گویاتر و نسبت به جهات  (سوره مائدهمورد بحث )آیه 

  .حكم شاملتر است

آیه شریفه داللت دارد بر اینكه نماز  این «،الصلوةیا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى » 

مشروط بشرطى است كه در آیه آمده، یعنى شستن و مسح كردن كه همان وضو باشد، و از 

خواهد، و اما اینكه آنقدر اطالق شود كه نماز وضو مىآن بیش از این مقدار استفاده نمى

یك وضو الزم دارد، هر چند كه داشته باشد بطورى كه داللت كند بر اینكه هر یك نماز 

وضوى قبلى باطل نشده باشد، منوط بر این است كه آیه شریفه اطالق داشته باشد، و آیات 

و ان »   دارد، البته این سخن با قطع نظر از جمله: -از جمیع جهات  -تشریع كمتر اطالق 

ت كه آیه شریفه است، چون با در نظر گرفتن این جمله هیچ حرفى نیس «،كنتم جنبا فاطهروا

نسبت به حال جنابت اطالق ندارد بلكه مقید به نبودن جنابت است، و حاصل معناى مجموع 

آیه این است كه اگر جنب نباشید، و بخواهید به نماز بایستید، باید كه وضو بگیرید و اما اگر 

 جنب بودید باید خود را طاهر سازید. 

خواهد مى كند كه یك یك نمازها وضو گفتیم جمله مورد بحث اطالق ندارد تا داللت

استفاده  «،و لكن یرید لیطهركم »كنیم كه ممكن است همین معنا را از جمله:اینك اضافه مى

فهماند كه غرض خداى تعالى از تشریع غسل و وضو و تیمم كرد، چون این جمله به ما مى

شما داراى طهارت  این نیست كه تكلیف و مشقت شما را زیاد كند، بلكه غرض این است كه

خوب وقتى غرض داشتن طهارت است،  -معنوى به آن معنائى كه خواهد آمد بشوید 

نمازگزار مادام كه وضوى قبلیش باطل نشده طهارت معنوى را دارد، پس تك تك نمازها 

 .خواهدوضو نمى

توان گفت، و این بود آن مقدار سخنى كه به عنوان بحث تفسیرى در تفسیر آیه مى

هاى فقهى است كه باید در كتب فقه دید، هر ائد بر آن ربطى به تفسیر ندارد، بلكه بحثاما ز

چند كه مفسرین همه حرفهاى فقهى و تفسیرى را در تفسیر خود آورده و كالم را طوالنى 

 اند. كرده

 

 وضو، و نحوه انجام آن 
  

سل به معناى عبور دادن آب بر كلمه غَ  !«فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق» 

جسم است، و غالبا به منظور تنظیف و پاك كردن چرك و كثافت از آن جسم صورت 

به معناى روى و ظاهر سمت مقابل هر چیز است، لیكن در غالب  وجهگیرد، و كلمه مى

شود، آن موارد در چهره و صورت آدمى و یا به عبارتى سمت جلو سر انسان استعمال مى

ه چشم و بینى و دهان در آن سمت است و حد آن همان مقدارى است كه هنگام سمتى ك

آن را در تفسیر  السالماین معناى لغوى وجه است ولى ائمه اهل بیت علیهم .گفتگو پیدا است

اند، و آن عبارت است از طرف آیه مورد بحث به حد معینى از سمت جلو سر تفسیر كرده
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ئین تا آخر چانه، و از طرف عرض آن مقدار از صورت كه طول بین ابتداى موى سر به پا

 میان دو انگشت شست و میانى و یا شست و ابهام قرار گیرد. 

گیرد كه با آن مى جمع كلمه ید است، كه نام عضو خاصى از انسان است ایدىكلمه 

است از  دستكند، و آن عضو كه نامش به فارسى زند و كارهایى دیگر مىدهد و مىو مى

یابد، و چون عنایت در اعضاى بدن به مقدار شانه شروع شده تا نوك انگشتان ادامه مى

اهمیت مقاصدى است كه آدمى از هر عضوى از اعضاى خود دارد، و مثال غرض و 

مقصدش از دست دادن و گرفتن است، بدین جهت از همین عضو كه گفتیم حدش از كجا تا 

پائین آن یعنى از مرفق تا سر انگشتانش بیشتر و یا به كجا است به خاطر اینكه نیمه قسمت 

دست را بیشتر در همین قسمت  -دهد، لذا كلمه یدمقاصدش را انجام مى  نود درصدبگو مثال

وسیله  درصد از مقاصدش را بهنود درصد باز نود زند، و باز به خاطر اینكه از آن مىبه كار 

دهد، این كلمه را بیشتر در همین انجام مى تر یعنى از مچ دست تا سر انگشتانقسمت پائین

از  -2از نوك انگشتان تا مچ  - 1برد، بنا بر این كلمه دست سه معنا دارد، قسمت به كار مى

 از نوك انگشتان تا شانه.  -3نوك انگشتان تا مرفق 

اى بیاورد تا و این اشتراك در معنا باعث شده كه خداى تعالى در كالم خود قرینه

است، تا  المرافق الىیكى از این سه معنا را در بین معانى مشخص كند، و آن قرینه كلمه 

 بفهماند منظور از شستن دستها در هنگام وضو، شستن از نوك انگشتان تا مرفق است نه تا

چیزى كه هست از آنجا كه ممكن بوده كسى از عبارت دستها را  مچ دست و نه تا شانه،

سنت این جمله را تفسیر كرد به  .بشوئید تا مرفق خیال كند كه منظور از شانه تا مرفق است

 .اینكه منظور از آن قسمتى از دست هست كه كف در آن قرار دارد

ند وقتى در مورد فعلى فهمااین كلمه بطورى كه استعمال آن به ما مى إلىو اما كلمه   

وقتى )كند، كه عبارت باشد از امتداد حركت استعمال شود، حد نهائى آن حركت را معین مى

گوئیم من تا فالن جا رفتم، معنایش این است كه نقطه نهائى عمل من كه همان رفتن باشد مى

داشته باشد و یا را  تا -اِلىو اما اینكه خود آن نقطه هم حكم ما قبل از كلمه  ،فالن جا است

مثال وقتى گفته شود  .حكم آن را نداشته باشد مطلبى است كه از معناى این كلمه خارج است

ام، و یا كند بر اینكه سر آنرا هم خوردهمن ماهى را تا سرش خوردم كلمه تا داللت نمى

اید سنت شود، آنرا باستفاده نمى اِلى بنا بر این حكم شستن خود مرفق از كلمه ،(امنخورده

 بیان كند . 
 

 اختالف مفسرین در شستن دست و بازو    
 

و » است، و جمله  (با)اند كه كلمه إلى به معناى كلمه معبعضى از مفسرین گفته

ها و دست -و ایدیكم مع المرافق :»به معناى این است كه فرموده باشد «،ایدیكم الى المرافق

به این معنا  «،و ال تاكلوا اموالهم الى اموالكم »همچنانكه در آیه: .«ها بشوئیدرا با مرفق

گوید رسول خدا روایاتى است كه مى ،اندآمده، دلیلى كه براى این دعوى خود آورده

شست، و این جرأت عجیبى در هنگام وضو مرفق خود را نیز مى وسل موآلهعلیههللاصلى
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 .انداست كه در تفسیر كالم خداى عز و جل به خود داده

 «،و ال تاكلوا اموالهم الى اموالكم »اما اینكه آیه مورد بحث را تشبیه كرده به آیه: و

ال نیامده، بلكه فعل  معبه معناى كلمه  الىاین تشبیه درست نیست، زیرا در این آیه نیز كلمه 

خواهد بفرماید مال مردم متضمن معناى ال تضموا ضمیمه مكنید یا مثل آن است، مى تاكلوا

 را ضمیمه مال خود نكنید. 

قید است براى كلمه ایدیكم، در  الى المرافقاز آنچه گذشت روشن گردید كه جمله 

عالوه بر اینكه . نتیجه حكم وجوب شستن به اطالق خود باقى است و مقید به آن غایت نیست

 -چه در حال وضو و چه در غیر حال وضو  -انسانى كه بخواهد دست خود را بشوید  هر

شوید، و شستن طبیعى همین است كه از باال به پائین بشوید، و از پائین به بطور طبیعى مى

باال شستن هر چند ممكن است، لیكن طبیعى و معمولى نیست، و روایات وارده از ائمه اهل 

    دهد نه به طریقه دوم .به همان طریقه طبیعى فتوا مى هم السالمبیت علیهم

عالوه بر اینكه بنا به گفته صاحب مجمع البیان امت اجماع دارد بر اینكه وضوى  

صحیح است و این نیست مگر بخاطر اینكه جمله مورد  -شوید پائین مى كسى كه از باال به

كه جمله: الى المرافق قید براى بحث با آن سازگار است و این هم نیست مگر بخاطر این

 .موضوع یعنى ایدیكم است، نه براى حكم یعنى جمله فاغسلوا

 

 مسح سر و پا ها
 

به معناى كشیدن دست و  مسحكلمه  !«و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الى الكعبین» 

ء ملموس، بدون اینكه حائلى بین المس و ملموس یا هر عضو دیگر از المس است بر شى

  .ء بكشدباشد، و نیز خود المس دست و یا عضو دیگر خود را به آن شى

داللت دارد بر اینكه مسح سر، فى الجمله  «،و امسحوا برؤسكم »پس اینكه فرمود:

تر بگویم مسح مقدارى از آن واجب است نه همه آن، و اما اینكه سادهواجب است نه بالجمله، 

دار بیان آن آن مقدار كجاى سر است؟ از مدلول آیه خارج است و این سنت است كه عهده

 .پیشانى یعنى جلو سر باید مسح شود است، و سنت صحیح وارد شده به اینكه سمت
 

 و اختالف مفسرین در آن مسح پا 

طرق اهل سنت آمده هر چند كه ناظر به تفسیر لفظ آیه نیست، و تنها  روایاتى كه از

كند، كه از صحابه را حكایت مى وسل م و یا فتواى بعضىوآلهعلیههللاعمل رسول خدا صلى

اند، و لیكن از آنجائى كه خود آن روایات در مضمونى كه شستهدر وضو پاى خود را مى

اند كه رسول خدا آنها اختالف است، بعضى حكایت كردهدارند متحد نیستند، و در بین خود 

اند كه كرده، و بعضى دیگر حكایت كردهپاى خود را مسح مى وسل م وآله علیههللاصلى

شسته، و چون این دو دسته روایات با هم متعارضند، ناگزیر باید طبق روایات ائمه اهل مى

 که مسح پا را صحیح دانسته اند. بیت عمل كرد
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و  اندلى بیشتر علماى اهل سنت اخبار دسته دوم را بر اخبار دسته اول ترجیح دادهو

نداریم، زیرا جاى بگومگوى در  ما نیز در اینجا كه مقام تفسیر آیه قرآن است سخنى با آنان

این مساله، كتب فقهى است و ربطى به كتاب تفسیر ندارد، تنها بگومگوئى كه ما با آنان 

اند حمل اند آیه را طبق فتوائى كه خود در بحث فقهى دادهدر صدد بر آمده داریم این است كه

اند، كه آیه شریفه تحمل هیچیك اى ذكر كردهكنند، و به این منظور براى آیه توجیهات مختلفه

از آنها را ندارد، مگر در یك صورت و آن این است كه قرآن كریم را از اوج بالغتش تا 

 .ترین كلمات پائین بیاوریمدهترین و نسنجیحضیض پست

بریم به خدا پناه مى ) .وجوهكمعطف است بر كلمه  ارجلكماند كلمه بعضى گفته مثال

   .(از خطر تعصب جاهالنه

در آیه مورد بحث فعلى در تقدیر هست كه عمل كرد به آن موافق  بعضی گفته اند که

كه در آیه مورد بحث در تقدیر  پرسیم: آن فعلىاست با عمل كرد فعل قبلى، حال از او مى

اى چیست؟ اگر فعل اغسلوا باشد، فعل اغسلوا بدون احتیاج به حرف جر مفعول گرفته

خواند و در صدد توجیه صداى زیر آن گیرد، پس چرا كلمه ارجلكم را به صداى باال نمىمى

به هیچ وجه با  سازد و لفظ آیهبر آمده؟ و اگر چیز دیگرى در تقدیر بگیرد با ظاهر كالم نمى

 آن مساعدت ندارد.

البته بنا بر اینكه شستن  )بعضى دیگر در توجیه صداى زیر الم در جمله ارجلكم

اند: عطف جمله ارجلكم به جمله رؤسكم به جاى خود گفته ،(پاها در وضو واجب باشد

تن محفوظ است، و معناى آیه این است كه سر و پاها را مسح كنند، لیكن منظور از مسح شس

كردن است، پس چه مانعى دارد كه منظور از مسح پاها شستن آنها  ترخفیف و یا به عبارتى 

كند این است كه تحدید و توقیتى كه در این باب باشد، چیزى كه این احتمال را تقویت مى

و در باره  (و دست  )وارد شده همه راجع به عضوى است كه باید شست، یعنى صورت

حدید حدودى نشده، به جز پا كه فرموده پا را تا كعب مسح كنید، از عضو مسح كردنى هیچ ت

و این سخن از نا مربوطترین . فهمیم كه مسح پا هم حكم شستن آنرا داردمى همین تحدید

سخنانى است كه در تفسیر آیه مورد بحث و توجیه فتواى بعضى از صحابه در مورد شستن 

داند كه مسح غیر شستن و شستن غیر مسح ى مىاند، براى اینكه هر كسپاها در وضو گفته

در مثل معروف توپ صدا دارد و توپ آهسته معنا ندارد، شستن خفیف هم  )كردن است  

عالوه بر اینكه اگر بنا باشد مسح پاها را به شستن پاها معنا كنیم چرا  ،(مثل توپ آهسته است

كه در چنین صورتى چه چیز  فهمماین كار را در مورد مسح سر نكنیم؟ و براستى من نمى

شود از اینكه هر جا در كتاب و سنت به كلمه مسح بر خوریم آنرا به معناى ما را مانع مى

 )بر خوریم بگوئیم منظور از آن مسح (شستن )شستن گرفته و هر جا كه به كلمه: غسل

شود از اینكه ما تمامى روایاتى كه در باره غسل است؟ و چه چیز مانع مى (دست كشیدن

وارد شده همه را حمل بر مسح كنیم؟ و همه روایاتى كه در باره مسح رسیده حمل بر شستن 

شود آن هم شود؟ چرا مجمل مىنمائیم؟ و آیا اگر چنین كنیم تمامى ادله شرع مجمل نمى

 مجملى كه مبین ندارد . 
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اینكه گفتار خود را با تحدید مسح پاها تا بلندى كعب تقویت كرد این كار وى و اما 

در حقیقت تحمیل كردن داللتى است بر لفظى كه به حسب لغت آن داللت را ندارد، به 

 صرف قیاس كردن آن با لفظى دیگر، و این خود از بدترین نوع قیاس است . 

ل آن آیه را طورى معنا كنند كه این بود آن وجوهى كه خواستند با آن و با امثا

 باالخره مساله شستن پاها در وضو را به گردن آن بگذارند، چرا ؟ براى اینكه روایاتى كه

گفته باید پاها شسته شود را بدان جهت كه مخالف كتاب است طرح نكرده باشند، خالصه 

توجیهاتى نچسب  اند آیه را باكالم اینكه به خاطر تعصبى كه نسبت به بعضى روایات داشته

اند كه موافق با روایات نامبرده بشود، و در نتیجه آن روایات عنوان طورى توجیه كرده

مخالفت كتاب بخود نگیرد، و از اعتبار نیفتد، حرفى كه ما با این آقایان داریم این است كه 

اى را به خاطر روایتى حمل بر خالف اگر این عمل شما درست باشد و بشود هر آیه

 ؟كندكجا عنوان مخالفت كتاب مصداق پیدا مىرش كرد، پس دیگر چه وقت و ظاه

پس خوب بود آقایان براى حفظ آن روایات همان حرفى را بزنند كه بعضى از 

اند: اند بطورى كه از ایشان نقل شده گفتهپیشینیان از قبیل انس و شعبى و غیر آن دو زده

شستن پاها را واجب  )پیامبر(كرد، ولى سنتجبرئیل امین در وضو مسح بر پاها را نازل 

ساخت، و معناى این حرف این است كه كتاب خدا به وسیله سنت رسول خدا 

وسل م نسخ شد و در این صورت عنوان بحث برگشته و صورتى دیگر به وآلهعلیههللاصلى

 د یا نه؟ گیرد، و آن این است كه آیا جائز است كه كتاب خدا به وسیله سنت نسخ بشوخود مى

 

 حد نهائی مسح پا 

 

 .َو اْمسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َو أَْرُجلَكْم ِإلى اْلَكْعبَینِ »  -

 ...!«را تا غوزك خودپاى  مسح کنید ومسح کنید سر خود را،  -
 

كلمه كعب به معناى استخوان بر آمده در پشت پاى آدمى است، هر چند كه بعضى 

اى است كه در نقطه اتصال قدم به ساق اند به معناى غوزك پا یعنى آن استخوان بر آمدهگفته

 آدمى قرار دارد، ولى اگر كعب این باشد در هر یك از پاهاى انسان دو كعب وجود دارد. 
 

 

 تطهیر با غسل جنابت 

زمینه آیه زمینه بیان این معنا است كه نماز طهارت  «،و ان كنتم جنبا فاطهروا» 

اى كسانى كه :) شودالزم دارد، و طهارت شرط در آن است، در نتیجه تقدیر كالم چنین مى

هاى خود را بشوئید، و سر و پاى خود اید چون خواستید نماز بخوانید صورت و دستایمان آورده

البته این در صورتى است كه جنب نبوده باشید، و اما اگر جنب بودید باید طهارت را مسح كنید 

 .(كسب كنید
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شود كه تشریع وضو تنها مخصوص حالتى است كه در نتیجه از آن استفاده مى

انسان جنب نباشد، و اما در صورت جنابت فقط باید غسل كند همچنانكه اخبار نیز بر همین 

 معنا داللت دارند . 

و ال جنبا اال عابرى  »ین حكم عینا در سوره نساء نیز بیان شده، در آنجا آمده:و ا

بنا بر این آیه مورد بحث یك نكته اضافى دارد و آن این است كه در  «سبیل حتى تغتسلوا،

نامیده، همچنانكه شستشوى بدن از چرك را  (خویشتن را پاك كردن، )این آیه غسل را تطهر

شود و آن این است اى كه در بعضى اخبار هست استفاده مىاین آیه نكتهاز . نامندتنظیف مى

هر چیزى كه آب بر آن جریان یابد پاك شده  -ما جرى علیه الماء فقد طهر: ) اندكه فرموده

 .(است
 

السالم روایت كرده كه علیه مرحوم شیخ طوسى در تهذیب با ذكر سند از امام صادق

فرموده: یعنى هر گاه از خواب برخاستید براى  «الى الصلوة اذا قمتم »در ذیل آیه شریفه:

گوید: عرضه داشتم: مگر خواب وضو را باطل مى -كه ابن بكیر است  -نماز، راوى 

 .كند؟ فرمود: بله، البته در صورتى كه بر گوش مسلط شود و گوش چیزى نشنودمى

مام ابى جعفر و در كافى به سند خود از زراره روایت كرده كه گفت: من به ا

اى اى از سر و پارهعرضه داشتم: از كجا فهمیدى كه فرمودى: مسح به پاره السالمباقرعلیه

هم رسول  !از پاها واجب است نه بر همه آن دو؟ حضرت خندید، و سپس فرمود: اى زراره

خداى  بیان كرده و هم كتاب خدا طبق آن نازل شده، براى اینكه وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

فهمیم همه صورت باید شسته شود، كه از آن مى «،فاغسلوا وجوهكم» فرماید:عز و جل مى

كه با واو عاطفه دستها تا مرفق را متصل به وجه  «،و ایدیكم الى المرافق »آنگاه فرموده:

اش باید شسته شود، آنگاه با فهمیم كه دو دست تا مرفق نیز همهفرموده، و از این اتصال مى

كه از این فاصله  «و امسحوا برؤسكم،» دن فعلى دیگر بین كالم فاصله انداخته فرموده: آور

فهمیم، كه مسح به بعض سر واجب است و چون با انداختن و از حرف با در برؤسكم مى

فهمیم مى «،و ارجلكم الى الكعبین »عاطفه پاها را وصل به سر كرد، و فرمود آوردن واو

 .پاها واجب است قسمتی از مسح بر

وسل م این آیه را براى مردم تفسیر فرمود، وآلهعلیههللااز سوى دیگر رسول خدا صلى

خداى  ،(به آراى خود سرانه خود عمل كردند )لیكن مردم تفسیر آن جناب را ضایع كرده،

فان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، و امسحوا بوجوهكم و ایدیكم  »تعالى سپس فرمود:

كه چون وضو را در صورت دسترسى نداشتن به آب ساقط كرده، بعضى از اعضاى  «نه،م

شستن در وضو را یعنى از مچ تا انگشتان دست و صورت را محل مسح در تیمم قرار داده 

فهمیم كه بعضى از را اضافه كرد، مى منهو در آخر كلمه  ایدیكمو  وجوهكمفرمود: ب

ح همه صورت واجب نیست، چون آن مقدار غبارى كه صورت و دستها باید تیمم شود و مس

چسبد و به بعضى دیگرش چسبد به بعضى از كف دست مىاز خاك زمین به دست مى

كه منظور از  «،رجحما یرید هللا لیجعل علیكم من » چسبد خداى تعالى سپس فرمود:نمى

 .حرج در تنگنا قرار گرفتن است
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 حکم تیمم:     

على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء  و ان كنتم مرضى او»  -

 !  فلم تجدوا ماء فتیمموا

آمد،  غائط)از توالت(و اگر بیمار و یا در حال سفر بودید، و یا یكى از شما از  -

تا غسل كنید و یا وضو  )و یا با زنان عمل جنسى انجام دادید، و آبى نیافتید

 !«با خاك پاك تیمم كنید (بگیرید،
ن آیه بیان حكم كسى است كه دسترسى به آب ندارد تا غسل كند، و یا بدن خود را ای 

 .بشوید

خداى تعالى در میان عذرها تنها سفر و بیمارى را ذكر كرد، و در میان موجبات 

باید دانست منظور آوردن  . وضو و غسل تنها مساله غائط و تماس با زنان را آورد

شود، و نمونه مواردى كه سان اتفاقا مبتال به بى آبى مىهائى است از مواردى كه اننمونه

آید بیمارى و سفر است، كه آدمى در این دو حال غالبا در معرض و طبعا و غالبا پیش مى

آید غائط و گیرد و نمونه مواردى كه احیانا بطور اتفاق پیش مىدر مظنه بى آبى قرار مى

ال اتفاقى است، و از جهتى دیگر عكس جنابت است كه دست نیافتن به آب در این دو ح

گذشته پیش آمدن اصل بیمارى و سفر در مقایسه با بنیه طبیعى بشر امرى است كه احیانا 

آید، ولى احتیاج به دفع غائط و تماس با زنان امرى طبیعى است، یكى از آن دو پیش مى

ت، یكى شود، و دیگرى موجب حدث اكبر و غسل اسباعث حدث اصغر و نجاست بدن مى

كند و دیگرى غسل را، پس این موارد چهارگانه مواردى است كه انسان وضو را واجب مى

آید و بعضى دیگر طبیعتا، و دست نیافتن به شود، بعضى از آنها اتفاقا پیش مىمبتال بدان مى

آید، مانند مرض و سفر، و در بعضى دیگر احیانا آب در بعضى از آن موارد غالبا پیش مى

تخلى كردن و مباشرت با زنان كه در این موارد اگر دست آدمى به آب نرسید باید تیمم مانند 

 كند. 

و بنا بر این مساله نبودن آب كنایه است از اینكه انسان نتواند آب را استعمال كند، 

حال یا به خاطر اینكه آب ندارد، و یا آب برایش ضرر دارد، و یا وقت براى غسل و وضو 

ز همه این موارد تعبیر كرد به اینكه آب نیابد، براى این بود كه غالب مواردى ندارد، و اگر ا

كند، و الزمه این سخن كه انسان قدرت بر وضو و غسل ندارد موردى است كه آب پیدا نمى

 .آن است كه یافت نشدن آب قید باشد براى امور چهارگانه، و حتى براى بیمار

هایى است كه انسان مبتالى به آن، مراد از مرض در كلمه مرضى آن بیماری

تواند آب استعمال كند، به این معنا كه استعمال آب براى او یا حرجى یا مایه ضرر نمى

را مقید كرده به  «إن كنتم مرضى، »است، این نكته را ما از اینجا استفاده كردیم كه جمله:

 .ودشهر چند كه از سیاق آیه نیز استفاده مى «فلم تجدوا ماء، »جمله

شود كه بسیار مى مسافرت خود یكى از ابتالآتى است كه آدمى دارد، و در آن حال

  .كنددسترسى به آب پیدا نمى
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اعاده تیمم یا وضو براى كسى كه تیمم یا وضویش را به حدث اصغر نشكسته، و 

این استفاده بوسیله روایاتى كه داللت دارد بر عدم وجوب  .هنوز آنرا دارد واجب نیست

 شود. طهارت بر كسى كه طهارت قبلى را دارد تایید مى

تا چه اندازه و چقدر  «،او جاء احد منكم من الغائط »توجه بفرمائید كه در عبارت

ود زیبا رعایت ادب شده است، ادبى كه بر هیچ متدبرى پوشیده نیست، براى اینكه منظور خ

است، چون كلمه غائط به معناى ( چاله گودى )را با كنایه فهمانده، و آن كنایه آمدن از غائط

محلى است كه نسبت به اطراف خود گود باشد، و مردم صحرانشین همواره براى قضاى 

رفتند، تا به منظور رعایت أدب نسبت به مردم خود را در آنجا هائى مىحاجت به چنین نقطه

و استعمال كلمه غائط در معنائى كه امروز معروف است یك استعمال جدید و  .پنهان سازند

نظیر كلمه  )نو ظهور، و از قبیل كنایاتى است كه حالت كنایه بودن خود را از دست داده

توالت كه در آغاز ورودش به ایران به معناى آرایش بود، و چون كلمه مستراح از معناى 

ار گذاشته توالت را در معناى آن بطور كنایه استعمال خود كسب زشتى كرده بود آنرا كن

 كردند، و اكنون حالت كنایه بودن خود را از دست داده و معناى مستراح را به خود گرفته

  است.(

او  :توانست منسوب الیه را معین كند، و بفرمایدقرآن كریم در جمله مورد بحث مى

ر به این اندازه مشخص نكرد، به كمتر از این و یا اگ ،و یا از غائط آمدید -جئتم من الغائط

این مقدار  و یا یكیتان از غائط آمد، ولى به -او جاء احدكم من الغائط فرمود: كرد، و مىمعین مى

او جاء  »از تعیین نیز راضى نشد بلكه ابهام و گنگ گوئى را به نهایت رسانیده و فرمود:  

تا رعایت ادب را به نهایت درجه  «غائط آمد،و یا یكى از شما از  -احد منكم من الغائط

 رسانده باشد. 

 

اى كه منظور از آن عمل جماع این جمله تعبیرى است كنایه «او لمستم النساء، »

است، و به منظور رعایت ادب جماع را لمس زنان خوانده، تا به زبان تصریح بنام عملى 

 د.باش كه طبع بشر از تصریح بنام آن عمل امتناع دارد نكرده
 

 چگونه و بر چه چیز باید تیمم کرد؟    

 

به معناى قصد  تیممكلمه  «،فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم و ایدیكم منه» 

آنچه از ظاهر زمین به چشم  )به معناى رویه و پوست زمین است صعیدكردن است، و كلمه 

از  طیببا در نظر گرفتن اینكه  -باشد  طیبو توصیف صعید به اینكه صعیدى  ،(خوردمى

براى اشاره به این  -اش داشته باشدهر چیزى است كه حال و وضعى به مقتضاى طبع اولیه

بوده كه شرط است در خاك تیمم، اینكه حالت اصلى خود را داشته باشد، مثال از خاك یا 

ن حالت اصلى خود هاى طبیعى معمولى باشد، نه خاكى كه با پخته شدن و حرارت دیدسنگ

را از دست داده و به صورت گچ، آهك و سفال در آید و یا در اثر فعل و انفعالهاى طبیعى به 

و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و  »صورت مواد معدنى در آمده باشد، در آیه شریفه:
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و ما همین است،  -سرزمین  -نیز منظور از طیب بودن بلد  «الذى خبث ال یخرج اال نكدا،

از همین طیب بودن محل تیمم، همه شرطهائى كه روایات در صعید معتبر دانسته استفاده 

 كنیم. مى

اند كه مراد از طیب بودن صعید این است كه خاك تیمم و چه بسا از مفسرین گفته

 .نجس نباشد

اگر در مقابل آیه قبلى كه راجع  «،فامسحوا بوجوهكم و ایدیكم منه »و اینكه فرمود:

بینیم كه با یكدیگر مطابقند، یعنى آنچه در وضو دستور شستن را وضو بود قرار دهیم مى به

داده بود در تیمم دستور مسح كشیدنش را داده، پس تیمم در حقیقت همان وضو است، با این 

تفاوت كه در وضو مسح سر و پاها واجب بود، و در تیمم ساقط شده و در وضو شستن 

، در تیمم از باب تخفیف ساقط شده، و به این اكتفا شده كه صورت و دستها واجب بود

 .صورت و دستها مسح شود

و این خود اشاره دارد به اینكه اعضاى تیمم همان دو عضو وضو هستند، ولى از 

فهماند كه مسح همه آنجائى كه خداى تعالى با مسح متعدى به حرف باء تعبیر آورده به ما مى

شستن آن واجب بود واجب نیست، بلكه بعضى از  صورت و همه دست كه در وضو

صورت و بعضى از دستها كافى است، این اشاره درست با آنچه از روایات كه از طرق 

ائمه اهل البیت وارد شده منطبق است، در آن روایات محل مسح در صورت مشخص شده 

 سر انگشتان.  به ما بین رستنگاه موى سر تا ابرو، و در دست تحدید شده به مچ دستها تا

شود كه اندازه دست را با این بیان، فساد گفتار آن گروه از مفسرین روشن مى

اند: اند و همچنین بطالن گفتار بعضى دیگر كه گفتهتر از گودى زیر بغل مشخص كردهپائین

كه در وضو معتبر است، یعنى از مرفق تا سر  در تیمم همان مقدار از دستها معتبر است

جه فساد این دو قول این است كه: مسح وقتى با حرف باء متعدى شود داللت بر و .انگشتان

كند كه باید عضو ماسح به بعضى از رویه عضو ممسوح كشیده شود، و آن دو قول این مى

 .گفتند به همه دستهامى

رسد كه كلمه من در منه ابتدائى باشد، و مراد از آن این باشد كه به و به نظر مى

ت و دو دست از صعید ابتدا شود، و خالصه همان را بگوید كه سنت بیان مسح به صور

كرده، و گفته باید نمازگزار دست خود را بر صعید بگذارد، و بدون فاصله به صورت و دو 

 .دست خود بكشد

اند بگویند حرف من در آید كه خواستهلیكن از گفتار بعضى از مفسرین چنین بر مى

هر  -رساند كه بعد از زدن دست بر صعید، مقدارى نكته را مىاینجا تبعیضى است و این 

از آن خاك بر دست مانده را به صورت و دست بكشید، از این  -چند بقدر غبار هم كه شده 

رود مشتمل بر خاك و غبار معنا نتیجه گرفته كه واجب است صعیدى كه در تیمم به كار مى

ده شود، و اما تیمم بر سنگ صافى كه هیچ باشد، تا آن خاك و غبار به صورت و دست كشی

شود درست نیست، و لیكن آنچه از آیه ظاهر است همان است كه ما غبارى به آن بند نمى

 ! ( داناتر است و خدا )گفتیم
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اند مختص به اى كه صاحبان این نظریه گرفتهالبته این را هم بگوئیم كه نتیجه

 احتمال و نظریه آنان نیست . 
 

 وسلّموآلهعلیههللات وضوى رسول خدا صلىکیفی      

 

از  السالم خود از زراره و بكیر روایت كرده كه از امام باقر علیه به سند در کافی

آوردند كه  -و یا ظرف كوچكى  -پرسیدند، حضرت دستور داد طشتى  وضوى رسول خدا

گرفت، و به  بر در آن آب بود، پس دست راست خود را در آب فرو برد، و مشتى از آن

صورت خود ریخت، و صورت خود را با آن شست، سپس دست چپ خود را در آب فرو 

ریخت، و دست راست خود  -یعنى مرفق به پائین  -برده مشتى از آن گرفت و به ساعد خود 

را با آن شست، ولى همواره دست را از باال بپائین كشید، و هیچگاه از پائین به طرف مرفق 

ست راست و نه در دست چپ، سپس كف دست راست خود را در آب فرو نكشید، نه در د

خود ریخت، و در دست چپ  -مرفق تا سر انگشتان  -برد، و مشتى آب بر گرفته به ذراع 

همان كرد كه در دست راست كرد، آنگاه سر و دو پاى خود را با ترى كف دستش مسح 

: نباید انگشتان را در زیر بند كفش كرد، و آب جدیدى براى مسح به كار نبرد، آنگاه فرمود

اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم  »فرماید:برد، و سپس اضافه كرد كه خداى تعالى مى

از صورت  ،(و بفرموده فقها حتى سر سوزنى)و به حكم این فرمایش هیچ مقدار  «،و ایدیكم

 .هاستهایتان را تا مرفقو دستها باید نشسته نماند، براى اینكه فرموده: بشوئید صورت و د

و به حكم این دستور اگر مقدارى  «،فامسحوا برؤسكم و ارجلكم الى الكعبین»آنگاه فرموده: 

از سر و یا مقدارى از روى دو پاى خود را از اول سر انگشتان تا به كعب مسح كند كافى 

بند پا و  گوید: عرضه داشتم كعب پاها كجاى آن است؟ فرمود: اینجا یعنىاست، راوى مى

فرمود: این جزء استخوان ساق  (دهى،كه نشان مى)تر از ساق، پرسیدم: این چیست؟ پائین

تر از آن است، پرسیدیم: خدا تو را اصالح كند آیا یك مشت آب براى است، و كعب پائین

شستن صورت و یك مشت براى شستن هر ذراع بس است؟ فرمود: آرى، البته در صورتى 

ت آن مشت آب را به همه ذراع و كف برسانى، البته با دو مشت این كار كه با منتهاى دق

 گیرد. بهتر صورت مى

: این روایت از روایات معروف است، عیاشى آن را از بكیر و زراره از امام مؤلف

السالم و در سندى دیگر مثل آن را از عبد هللا بن سلیمان از ابى جعفر روایت باقر علیه

 .آن و معناى روایت سابق روایاتى دیگر هستكرده، و در معناى 
 

در تفسیر برهان آمده كه عیاشى از زرارة بن اعین و ابو حنیفه از ابى بكر بن حزم 

روایت كرده كه گفت: مردى وضو گرفت و مسح پاها را بر چكمه خود كشیده، داخل مسجد 

او زد، و فرمود: واى بر السالم آمد و با پاى خود به گردن شد، و به نماز ایستاد، على علیه

خوانى؟ آن مرد عرضه داشت: عمر بن خطاب به من چنین دستور تو چرا بى وضو نماز مى

داد، حضرت دست او را گرفته نزد عمر آورد، و با صداى بلند فرمود: ببین این شخص چه 
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 وآلهعلیههللاكند، عمر گفت: بله من به او گفتم چون رسول خدا صلىچیزى از تو روایت مى

دانم، وسل م آنطور مسح كرد، حضرت فرمود: قبل از مائده یا بعد از آن؟ گفت: این را نمى

و در  )دهى؟ مسح بر چكمه در سابق نازل شددانى پس چرا فتوا مىفرمود: حال كه نمى

 (مائده نسخ شد. سوره 

ین ) نکته بسیار عجیبی که در این روایت توجه خواننده را به خود جلب می کند ا

کرد!   مسحاست که عمر بن خطاب در این روایت می گوید: رسول خــــدا از روی چکمه 

! بعد چگونه آقایان فتوی صادر می کنند که پا شستنمی گوید که از روی چکمه پایش را 

 امین.(  -را به جای مسح باید شست؟!
بود، و : در عهد عمر اختالف در جواز و عدم جواز مسح بر روى كفش شایع مؤلف

این بود كه آن دستور به آیه سوره مائده نسخ شده، این نظریه از  السالمنظر على علیه

ها از قبیل براء و بالل و جریر شود، و به همین جهت از بعضىروایات این باب استفاده مى

آن جناب اند كه نقل كرده  وسل موآلهعلیههللابن عبد هللا روایت شده كه آنان از رسول خدا صلى

كرده، و لیكن روایاتشان خالى از اشكال بعد از مائده نیز بر روى كفش و پاپوش مسح مى

نیست، و گویا منشا اختالف مذكور این پندار بوده كه مدعیان نسخ دلیل ناسخ را غیر از آیه 

تواند ناسخ باشد، در حالى كه این پندار صحیح نیست و دلیل نسخ دانند، و غیر آیه نمىمى

ود آیه مائده است براى اینكه آیه شریفه مسح بر قدم را واجب كرده، و معلوم است كه پا خ

 افزار و كفش قدم نیست، و همین پاسخ را روایت بعدى داده است. 

وى بقیه راویان حدیث تا زمان  -و در تفسیر عیاشى از محمد بن احمد خراسانى 

 السالممردى به حضور امیر المؤمنین علیهروایت آورده كه گفته است،  -امام را ذكر نكرده 

اى سر به پائین انداخت، آنگاه سر بلند كرد آمد، و از مسح بر پا افزار پرسید، حضرت لحظه

خداى تبارك و تعالى بندگان خویش را امر به طهارت فرموده، و آنرا در بین  :و فرمود

سر، و نصیبى به دو پا و اعضاى بدن تقسیم كرده، سهمى از آنرا به صورت، و سهمى به 

توانى آنرا مسح اى به دو دست داده، اگر پا افزار یكى از این اعضاى بدن است مىبهره

 .كنى

 

 کیفیت تیمم رسول هللا )ص(    
 

و نیز در همان كتاب از حسن بن زید از جعفر بن محمد علیهماالسالم روایت كرده 

در مساله مسح بر پا افزار مخالف سایرین در عهد عمر بن خطاب  السالمعلیه كه گفت: على

بر پا افزار خود مسح  سل م و وآلهعلیههللاگفتند: ما دیدیم كه رسول خدا صلىبوده، آنها مى

پرسید: رسول خدا كرد مىكرد و حضرت در پاسخ هر كس كه این استدالل را مىمى

دانیم، آن گفتند نمىیا بعد از آن؟ مىكرد قبل از نزول مائده چنین مى وسل موآلهعلیههللاصلى

بعد از نزول سوره  وسل موآلهعلیههللادانم كه رسول خدا صلىفرمود: ولى من مىجناب مى

مائده دیگر بر پا افزار مسح نكرد و هر آینه مسح كردن بر پشت یك االغ را بیشتر دوست 
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تا آنجا كه  -یا ایها الذین آمنوا  »رد:دارم تا مسح كردن بر پا افزار، آنگاه این آیه را تالوت ك

  .«المرافق و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الى الكعبین -فرموده 
 

 هدف از تشریع طهارت های سه گانه    

از تیمم  السالمعلیه در تفسیر عیاشى از زراره روایت كرده كه گفت: من از امام باقر

آمد و عرضه  وسل موآلهعلیه هللاصلى پرسیدم، فرمود: عمار بن یاسر روزى نزد رسول خدا

داشت: جنب شدم و آب نداشتم تا غسل كنم، حضرت فرمود: خوب بگو ببینم چه كردى؟ 

فرمود: ( شاید بعنوان مزاح،)عرضه داشت: لباسهایم را كندم و توى خاك غلت زدم حضرت 

سپس فرمود: خداى تعالى كیفیت تیمم را كه بیان كرده و  ؟زنندهمانطور كه االغها غلت مى

آنگاه خود رسول خدا همه كف دو دست خود  «و امسحوا بوجوهكم و ایدیكم منه، »فرموده:

را بر صعید گذاشت، و سپس بر داشت بین دو چشم تا آخر دو ابروى خود مسح كرد، آنگاه 

  پشت دست راست كشید. كف هر دست را به پشت دست دیگر كشید، البته اول به 
  

 !« ما یرید هللا لیجعل علیكم من حرج و لكن یرید لیطهركم» 
 

خواهد هیچگونه حرج و دشوارى را بر شما تحمیل كند، در نتیجه تعالى نمى خداى

فهماند كه در بین احكام دینى اصال و به هیچ وجه حكمى حرجى و تحمیلى وجود ندارد، مى

 .را نفى كرده، نه خود حرج را و به همین جهت خواستن حرج

البته باید دانست كه حرج دو جور است، یكى حرجى است كه در مالك حكم و 

 شود، كه در این صورت حكم ذاتا حــــرجى صادر ميمصلحت مطلوب از آن حكم پیدا مى

خواهد، چون حكم تابع مالك و معیار خودش است، شود، و صاحب حكم حرج را هم مى

شود، مثل اینكه فرضا یك مربى به شخصى ى شد قهرا حكم هم حرجى مىوقتى مالك حرج

خواهد ملكه زهد و ترك لذت را در دل او پدید آورد، به او كه تحت تربیت او است و مى

دستور دهد كه از هیچ غذاى لذت آورى استفاده نكند، كه چنین حكمى در اصل حرجى است، 

، حرجى است كه در مالك حكم نیست، و زیرا مالك آن حرجى است، جور دیگر از حرج

قهرا خود حكم هم در اصل حرجى نبوده، ولى حرجى بودن از خارج و به علل اتفاقى بر آن 

عارض شده، در نتیجه بعضى از افراد حكم مذكور و یا به عبارتى براى بعضى از افراد 

ر غیر شود، و دحرجى شده است كه در چنین فرضى حكم در خصوص آن افراد ساقط مى

آن افراد به اعتبار خود باقى است، مثل وجوب قیام در نماز براى كسى كه كمردرد و یا 

پادرد گرفته، و ایستادن برایش دشوار و حرجى و مضر شده، كه حكم قیام در خصوص وى 

 شود، و در مورد دیگران به اعتبار خود باقى است . ساقط مى

خواهد بر از مطلب قبل كه فرمود: خدا نمى لیكنو اینكه خداى تعالى با آوردن كلمه 

شما حرج تحمیل كند اعراض كرد، خود دلیل بر این است كه مراد از آیه شریفه این است 

كه حرج را از مالك حكم نفى كند و بفرماید: احكامى كه خداى تعالى بر شما تكلیف كرده 

ه به این منظور تشریع بلك )حرجى نیست و به منظور دشوار كردن زندگى شما تشریع نشده،
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آید كه مراد وجه این داللت این است كه از ظاهر گفتار آیه بر مى (شده كه شما را پاك كند،

نعمتى كه همان مالك احكام  ،تطهیر شما و اتمام نعمت بر شما استاز احكام جعل شده، 

دیدیم است، نه اینكه مراد دشوار كردن زندگى بر شما باشد، و به همین جهت هر جا كه 

وضو و غسل بر شما حرجى و دشوار است مثال آب نیست و پیدا كردن آب برایتان سخت 

است، و یا آب هست ولى استعمال آن دشوار است، ما در آنجا تكلیف وضو و غسل را بر 

سازیم، و اما حكم طهارت داشته به جاى آن تیمم را كه در وسع شما است بر شما واجب مى

بریم، این خود دلیل بر این است كه ما ا به كلى از بین نمىكه غرض اصلى ما است ر

 یم، تا شاید شما شكر بگزارید.هخواطهارت شما و كامل كردن نعمت خود بر شما را مى
  

 تطهیر  و اتمام نعمت 
 

الزمه مطلبى كه ما در  «،و لكن یرید لیطهركم و لیتم نعمته علیكم لعلكم تشكرون» 

این باشد كه  «،یرید لیطهركم »آوردیم این است كه مراد از جمله:معناى حرج نخواستن 

بفرماید غرض ما از تشریع وضو و غسل و تیمم تنها حاصل شدن طهارت در شما است، 

چون این سه دستور سه وسیله و سبب براى طهارت است، و این طهارت هر چه باشد غیر 

ن است، بلكه طهارتى است از پاكیزگى ظاهرى و بر طرف شدن خبث و كثافات از بد

شود، و آنچه كه در نماز شرط شده معنوى، كه به وسیله یكى از این سه دستور حاصل مى

 عالوه بر پاكى ظاهر بدن، همین طهارت معنوى است . 

ممكن است از همین معنا استفاده كنیم كه وقتى غرض، طهارت معنوى است، پس 

رد براى خواندن نماز بعدى دیگر حاجت به كسى كه وضوى قبلیش نشكسته و هنوز آنرا دا

طهارت جدید ندارد، و این استفاده ما با اطالق آیه منافات ندارد، زیرا تشریع منحصر در 

گوئیم به حكم در نتیجه مى )خواهدتكلیف وجوبى نیست، بلكه تكلیف استحبابى نیز تشریع مى

چند كه وضوى نماز  اطالق آیه وضو گرفتن براى هر نمازى خوب و مستحب است، هر

قبلى باقى باشد، ولى واجب نیست، بلكه تنها در جائى واجب است كه وضوى قبلى شكسته 

  .(شده باشد

الیوم اكملت لكم دینكم »بطوری که در آیه  «و لیتم نعمته علیكم ...،» و اما اینكه فرمود:

است، البته نه از حیث اجزاى آن،  نعمت دینمراد از نعمت در آیه مورد بحث  فرموده، «...،

یعنى تك تك معارف و احكامش، بلكه از حیث اینكه دین عبارت است از تسلیم خدا شدن در 

همه شؤون و این همان والیت خدا بر بندگان و حكمرانیش در ایشان است، و این والیت 

ن طهارتهاى همه احكام دینى كه قسمتى از آ رسد كهشود و به حد كمال مىوقتى تمام مى

 .گانه است را تشریع بفرمایدسه

اى كه براى تشریع آید كه بین دو غایت و نتیجهاز اینجا به روشنى به دست مى

فرق هست، و آن  «،لیتم نعمته » و جمله «،لیطهركم »گانه ذكر شده یعنى جمله:طهارتهاى سه

كند، چون پاك بیان مى گانه به تنهائى رااین است كه جمله اول غایت تشریع طهارتهاى سه

كند، كه شدن نتیجه این سه دستور است، ولى جمله دوم نتیجه تشریع همه احكام را بیان مى
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سه دستور مزبور تنها سهم خود را از آن دارند، یعنى از میان همه احكام سه حكم و از میان 

است و  هاى دینى سه نعمتند، پس در حقیقت دو نتیجه نام برده یكى خصوصىهمه نعمت

 دیگرى عمومى. 

جهت بار شما را  خواهد بدونشود: خداى تعالى نمىو بنا بر این معناى آیه چنین مى

گانه دو كار كرده باشد، اول اینكه براى خواهد با جعل طهارتهاى سهسنگین كند، بلكه مى

شما پاكیزگى را كه خاصیت خصوص این سه دستور است حاصل كرده باشد، دوم اینكه 

عمومیش را كه همان نعمت دین است با تشریع این سه حكم تتمیم كرده باشد، شاید  نعمت

دقت  )شما خداى را بر نعمتش شكر كنید و خداى تعالى شما را خالص براى خود بسازد

 !(بفرمائید
 ( 353ص :    5المیزان ج :  سوره مائده    7و  6) مستند:  آیه   

 
 

 

 علیه السالمسنت هاي باقیمانده از ابراهیم 

 در طهارت و نظافت 

از امام صادق  “قل بل ملة ابراهیم حنیفا ... ،”  در تفسیر عیاشى در ذیل آیه:

 روایت كرده كه فرمود: حنیفیت ابراهیم در اسالم است.  السالمعلیه

روایت كرده كه فرمود: حنیفیت كلمه جامعى است كه  السالمو از امام باقر علیه

گذارد، حتى كوتاه كردن شارب، و ناخن گرفتن و ختنه كردن از نمى هیچ چیز را باقى

 حنیفیت است.

نازل كرد و آن  السالمو در تفسیر قمى است كه خدا حنیفیت را بر ابراهیم علیه

عبارتست از ده حكم در پاكیزگى، پنج حكم آن از گردن بباال، و پنج دیگر از گردن بپائین، 

 اما آنچه مربوط است به سر:

  “خالل ، - 5مسواك   – 4طم مو      - 3نتراشیدن ریش   - 2زدن شارب  - 1”     

 و آنچه مربوط است به بدن:

 ناخن گرفتن  - 3ختنه كردن   - 2گرفتن موى بدن   - 1” 

 “طهارت گرفتن با آب، - 5غسل از جنابت    - 4
 

و تا قیامت نسخ اي كه ابراهیم آورد، و تاكنون نسخ نشده، این است حنیفیت طاهره

 نخواهد شد.

طم مو بمعناى اصالح سر و صورت است، و در معناى این روایت و  مؤلف:

 قریب به آن احادیث بسیارى در كتب شیعه و سنى آمده است.
 (473ص :    1سوره بقره     المیزان ج :  135آیه ) مستند:                
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 فصل اول
     

 تشریع روزه
 

 

 تشریع روزه در اسالم و ادیان پیشین
 

 

الصیَاُم َكَما ُكتِب َعلى الَِّذیَن ِمن قَْبِلكْم لَعَلَُّكْم یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا ُكتِب َعلَْیكُم »  -

 ،تَتَّقُون

ْن أَیَّاٍم أَُخَر  َو َعلى  - ً أَْو َعلى سفٍَر فَِعدَّةٌ م ِ ِریضا ْعدُودٍَت  فََمن كاَن ِمنُكم مَّ ً مَّ أَیَّاما

َع َخیراً فَهُ  َو َخیٌر لَّهُ  َو أَن تَصوُموا الَِّذیَن یُِطیقُونَهُ فِْدیَةٌ طعَاُم ِمسِكیٍن  فََمن تَطوَّ

 ،َخیٌر لَّكْم  إِن ُكنتُْم تَْعلَُمون

َن اْلُهدَى َو اْلفُْرقَاِن   - شْهُر َرَمضاَن الَِّذى أُنِزَل فِیِه اْلقُْرَءاُن ُهدًى ل ِلنَّاِس َو بَی ِنٍَت م ِ

ْن أَیَّاٍم أَُخَر  فََمن شِهدَ ِمنُكُم الشْهَر فَْلیَصْمهُ  َو َمن كاَن َمِریضاً أَْو َعلى س فٍَر فَِعدَّةٌ م ِ

َ َعلى َما  ُ بِكُم اْلیُسَر َو ال یُِریدُ بِكُم اْلعُسَر َو ِلتُكِملُوا اْلِعدَّةَ َو ِلتُكبُروا َّللاَّ یُِریدُ َّللاَّ

 ،َهدَاُكْم َو لَعَلَّكْم تَشُكُرونَ 
 

اقوام اید روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اى كسانى كه ایمان آورده -

 ،قبل از شما واجب شده بود شاید با تقوا شوید
 

پس هر كس از شما مریض و یا مسافر باشد باید  ،و این روزهائى چند است -

توانند روزه ایامى دیگر بجاى آن بگیرید و اما كسانى كه به هیچ وجه نمى

بگیرند عوض روزه براى هر روز یك مسكین طعام دهند و اگر كسى عمل 

لبانه انجام دهد برایش بهتر است و اینكه روزه بگیرید برایتان خیرى را داوط

 خیر است اگر بناى عمل كردن دارید!
 

و آن ایام كوتاه ماه رمضان است كه قرآن در آن نازل شده تا هدایت مردم و  -

بیاناتى از هدایت و جدا سازنده حق از باطل باشد پس هر كس این ماه را درك 

هر كس مریض و یا مسافر باشد بجاى آن چند  اش بگیرد وكرد باید روزه

روزى از ماههاى دیگر بگیرد خدا براى شما آسانى و سهولت را خواسته و 

دشوارى نخواسته و منظور این است كه عده سى روزه ماه را تكمیل كرده 

باشید و خدا را در برابر اینكه هدایتتان كرد تكبیر گفته و شاید شكرگزارى 

  «كرده باشید ! 
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و به هم متصلند، و  سیاق این سه آیه داللت دارد بر اینكه هر سه با هم نازل شده

نظیر كالم واحدى هستند كه یك غرض را دربردارند، و آن غرض عبارت است از بیان 

 وجوب روزه ماه رمضان.

چینى براى قسمت دیگر آن است، یعنى قسمتى از گفتار این سه آیه به منزله زمینه

شود كه دو آیه اول به منزله مقدمه است براى آیه سوم، چون در آیه سوم تكلیفى واجب مى

صاحب كالم، اطمینان ندارد از اینكه شنونده از اطاعت آن سرپیچى نكند، براى اینكه تكلیف 

كه بالطبع براى مخاطب، شاق و سنگین است، و به این منظور، دو آیه  نامبرده تكلیفى است

اول از جمالتى تركیب شده كه هیچ یك از آنها از هدایت ذهن مخاطب به تشریع روزه 

دهد، و رمضان خالى نیست، بلكه در همه آنها به تدریج ذهن شنونده را به سوى آن توجه مى

كند، تا با برد، و در نتیجه عالقمند به روزه مىمى به این وسیله اضطراب ذهن او را از بین

اشاره به تخفیف و تسهیلى كه در تشریع این حكم رعایت شده، و نیز با ذكر فوائد و خیر 

 دنیوى و اخروى كه در آن است، حدت و شدت دلخواهى و استكبار او را بشكند . 

“ تب علیكم الصیام،یا ایها الذین آمنوا ك” و بهمین جهت بعد از آنكه در جمله:

كما كتب على الذین ” مساله وجوب روزه بر مسلمانان را خاطرنشان كرد، بالفاصله فرمود:

و فهمانید كه شما مسلمانان نباید از تشریع روزه وحشت كنید، و آن را گران “ من قبلكم،

بشمارید، چون این حكم منحصر به شما نبوده، بلكه حكمى است كه در امتهاى سابق نیز 

 تشریع شده بود . 

اى را دارد یعنى عالوه بر اینكه عمل به این دستور، همان فائده “لعلكم تتقون،” 

كه شما به امید رسیدن به آن ایمان آوردید، و آن، عبارت است از تقوا، و عالوه بر این، این 

ود، عمل كه گفتیم در آن، امید تقوا براى شما هست، همچنانكه براى امتهاى قبل از شما ب

عملى نیست كه تمامى اوقات شما را و حتى بیشتر اوقاتتان را بگیرد، بلكه عملى است كه 

  “ایاما معدودات.”  شود،در ایامى قلیل و معدود انجام مى
عالوه بر این ما در تشریع این حكم رعایت اشخاصى را هم كه این تكلیف برایشان 

به جاى روزه فدیه بدهند، آنهم فدیه مختصرى  ایم، و اینگونه افراد بایدفرسا است كردهطاقت

فمن كان منكم مریضا او على ” كه همه بتوانند بدهند، و آن عبارت است از طعام یك مسكین 

 “سفر... فدیة طعام مسكین.

و وقتى این عمل هم خیر شما را در بردارد، و هم تا جائى كه ممكن بوده رعایت 

بطوع و رغبت خود روزه را بیاورید، و بدون آسانى آن شده خیر شما در این است كه 

براى اینكه عمل “ فمن تطوع خیرا فهو خیر له،” پروا انجامش دهیدكراهت و سنگینى و بى

 نیك را بطوع و رغبت انجام دادن بهتر است، از اینكه به كراهت انجام دهند . 

سوم كه بنابر آنچه گفته شد زمینه گفتار در دو آیه اول مقدمه است براى آیه 

 فرماید:مى
 !فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ”  -

 “بگیرد! را اش پس هر كس این ماه را درك كرد باید روزه -
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و محرومیت نفس از بزرگترین مشتهیات، از آنجائیكه حكم روزه عبارت است از   

نوشیدن و جماع، محرومیت از آنها ثقیل بر طبع و  ترین تمایالتش، یعنى خوردن ومهم

براى نفس آدمى است، لذا شارع در توجیه حكم ناگزیر از این است كه قبال براى  مصیبتى

با در نظر گرفتن اینكه عموم مردمند و بیشتر مردم عوام و پیرو مشتهیات نفسند  -شنوندگان 

 مند بدان سازد، تا تشنه پذیرش آن شوند.اى بچیند، و دلهاشان را عالقهمقدمه -

توجه دادن   “اید! اى كسانى كه ایمان آورده -الذین آمنوا یا ایها ” منظور از بیان 

مردم به صفت ایمانشان است، خواست بفهماند با توجه به اینكه داراى ایمانید باید هر حكمى 

آید بپذیرید، هر چند كه بر خالف مشتهیات، و ناسازگار با را كه از ناحیه پروردگارتان مى

 عادات شما باشد.
 

 “ صیام كما كتب على الذین من قبلكم.كتب علیكم ال”  
 

شود از واجب شدن معنایش معروف است، لیكن گاهى كنایه مى كتابتكلمه  

 عملى، و یا تصمیم بر عملى و یا قضاى حتمى كه بر چیزى رانده شده است. 

به معناى خوددارى از عمل است، مثال صوم از خوردن و از  صومو   صیامكلمه 

نوشیدن و از جماع و از سخن گفتن و از راه رفتن و امثال آن به معناى خوددارى از آنها 

است، و چه بسا در معناى آن این قید را اضافه كرده باشند، كه به معناى خوددارى از 

 اشتهاى آن را داشته باشد .  خصوص كارهائى است كه دل آدمى مشتاق آن باشد، و

در اصل لغت خوددارى از خصوص چنین كارهائى بوده، و لیكن  صوممعناى 

بعدها در شرع در خصوص خوددارى از كارهاى معینى استعمال شده، و آن هم خوددارى 

 از طلوع فجر تا مغرب و توأم با نیت است .
  

ى ملت و دین است البته نه امتهاى گذشته دارا“ ،الذین من قبلكم” مراد از جمله 

” همه آنها، و قرآن كریم معین نكرده كه این امتها كدامند، چیزى كه هست از ظاهر جملة 

 اند.اند كه روزه داشتهآید كه امتهاى نامبرده اهل ملت و دین بودهبر مى“ ،كما كتب ...

از تورات و انجیل موجود در دست یهود و نصارا هیچ دلیلى كه داللت كند بر 

شود، تنها در این دو كتاب فرازهائى است كه روزه را وجوب روزه بر این دو ملت دیده نمى

 شمارد . كند، و آن را عظیم مىمدح مى

بینیم كه تا عصر حاضر در سال چند روز به و اما خود یهود و نصارا را مى

گیرند، یا از خوردن گوشت و یا از شیر و یا از مطلق خوردن و اشكالى مختلف روزه مى

 كنند.نوشیدن خوددارى مى

و نیز در قرآن كریم داستان روزه زكریا و قصه روزه مریم از سخن گفتن آمده 

 است.

مساله روزه از اقوام بى دین نیز نقل شده، همچنانكه از مصریان  ،در غیر قرآن

هاى هندى تا به امروز نقل شده، كه هر یك براى یونانیان و رومیان قدیم و حتى وثنىقدیم و 

توان گفت عبادت و وسیله تقرب بودن روزه از امورى اى داشته و دارند، بلكه مىخود روزه

 كند.است كه فطرت آدمى به آن حكم مى
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مرتكب ها به منظور تقرب و ارضاى آلهه خود و در هنگامى كه جرمى وثنى

گرفتند، و همچنین وقتى شدند به منظور خاموش كردن فوران خشم خدایان روزه مىمى

زدند و این قسم روزه در حقیقت حاجتى داشتند به منظور برآمدنش دست به این عبادت مى

آورده تا معبود هم حاجت معامله و مبادله بوده، عابد با روزه گرفتن احتیاج معبود را بر مى

آورده، تا این هم رضایت او را حاصل آورد، و یا او رضایت این را به دست مىعابد را بر

 كند. 

ولى در اسالم روزه معامله و مبادله نیست، براى اینكه خداى عزوجل بزرگتر از 

آن است كه در حقش فقر و احتیاج و یا تاثر و اذیت تصور شود، و سخن كوتاه آنكه خداى 

داشته باشند، حال هر عبادتى هر اثر خوبى كه عبادتها سبحان برى از هر نقص است، پس 

تعالى و تقدس، همچنانكه اثر سوء گناهان نیز  شود نه خداىكه باشد تنها عاید خود عبد مى

 گردد:هر چه باشد به خود بندگان برمى

 “ان احسنتم احسنتم النفسكم و ان اساتم فلها.” 

كند، و آثار اطاعتها و ان اشاره مىاین معنائى است كه قرآن كریم در تعلیماتش بد

گرداند انسانى كه جز فقر و احتیاج چیزى ندارد، و باز قرآن ها را به انسان بر مىنافرمانى

 فرماید:اش مىدر باره

 “یا ایها الناس انتم الفقراء الى هللا و هللا هو الغنى! ” 
 

 

 روزه:  لعلكم تتقون!   هفائد
 

لعلكم ”  برگشتن آثار اطاعت به انسان را در جمله:روزه، همین فایده در خصوص 

و آن خود سودى است كه عاید خود  فائده روزه تقوا است،فرماید: بیان كرده، مى “تتقون

 .شودشما مى

فائده داشتن تقوا مطلبى است كه احدى در آن شك ندارد، چون هر انسانى به 

كند كه اگر بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود، و فطرت خود این معنا را درك مى

به مقام بلند كمال و روحانیت ارتقاء یابد، اولین چیزى كه الزم است بدان ملتزم شود این 

هاى د جلوگیرى كند، و بدون هیچ قید و شرطى سرگرم لذتاست كه از افسار گسیختگى خو

جسمى و شهوات بدنى نباشد، و خود را بزرگتر از آن بداند كه زندگى مادى را هدف 

بپندارد، و سخن كوتاه آنكه از هر چیزى كه او را از پروردگار تبارك و تعالى مشغول سازد 

 بپرهیزد . 

ترین آید، و نزدیكاز شهوات بدست مى و این تقوا تنها از راه روزه و خوددارى

ترین آن بطوریكه همه مردم در همه اعصار بتوانند راه و مؤثرترین رژیم معنوى و عمومى

بارگان اهل دنیا، مند شوند، و نیز هم اهل آخرت از آن رژیم سود ببرد، و هم شكماز آن بهره

مبتالى بدانند، و آن  عبارت است از خوددارى از شهوتى كه همه مردم در همه اعصار

عبارت است از شهوت شكم از خوردن و آشامیدن، و شهوت جنسى كه اگر مدتى از این سه 
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دارى از گناهان چیز پرهیز كنند، و این ورزش را تمرین نمایند، به تدریج نیروى خویشتن

هر شوند، آن وقت در برابر گیرد و نیز به تدریج بر اراده خود مسلط مىدر آنان قوت مى

دهند، و نیز در تقرب به خداى سبحان دچار سستى گناهى عنان اختیار از كف نمى

گردند، چون پر واضح است كسى كه خدا را در دعوتش به اجتناب از خوردن و نمى

كند، قهرا در اجابت دعوت به اجتناب نوشیدن و عمل جنسى كه امرى مباح است اجابت مى

لعلكم ” تر خواهد بود، این است معناى آنكه فرمود: و مطیعها شنواتر، از گناهان و نافرمانى

  “تتقون ! 
 

 ایّاماً معدودات زمان روزه:      
 

براى این است كه بفهماند تكلیف  معدوداتنكره آمدن ایام و اتصاف آن به صفت 

نامبرده ناچیز و بدون مشقت است، تا به این وسیله مكلف را در انجام آن دل و جرأت دهد، 

بیان ایام است، قهرا مراد از  “،شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن ...” و از آنجا كه آیه: 

 ایام معدودات همان ماه رمضان خواهد بود.
 

 قضاي روزه

 

  «فمن كان منكم مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر.... » -
روزه بر شما واجب شده، و نیز عدد معینى در آن رعایت شده، و همانطور كه از 

شود، پس اگر در ایام رمضان شود، از عدد آن نیز صرفنظر نمىاصل روزه رفع ید نمى

ن ایام معدوده یعنى ایام اى چون مرض و سفر پیش آید كه حكم وجوب روزه را در آعارضه

شود، و باید به همان عدد در سایر روزها رمضان بردارد از این ایام معدوده صرفنظر نمى

متعرض آن “  ،و لتكملوا العدة ...” روزه گرفت، و این همان حقیقتى است كه آیه سوم یعني 

كند، ا افاده مىهمانطور كه معناى ناچیز بودن ایام ر “،ایاما معدودات...” است، پس جمله:

همین عدد ناچیز ركنى است كه در غرض و حكم روزه كند كه این معنا را هم افاده مى

 .  ماخوذ شده است

براى اشاره به این معنا بوده كه آن مسافرى “ او على سفر، ” اینكه فرمود: 

شود كه در حال حاضر مسافر باشد، نه در گذشته) مثل كسى كه در اش شكسته مىروزه

ر ده روز در محلى اقامت كرده است، كه چنین كسى قبال مسافر بوده، و فعال مقیم است، سف

خواهد بعد از ظهر حركت كند اش صحیح است،(  و نه در آینده) مثل كسى كه مىو روزه

 كه چنین كسى روزه آن روزش صحیح است.(
 

مریضا او  فمن كان منكم” اند: از آیة بیشتر دانشمندان و علماى اهل سنت گفته

تواند روزه نگیرد، نه اینكه شود كه مسافر مىاستفاده مى“ على سفر فعدة من ایام اخر...،

توانند روزه بگیرند، و هم روزه گرفتن برایش حرام است، پس مریض و مسافر، هم مى
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اینكه افطار نموده به همان عدد از روزهاى دیگر سال روزه بگیرند. لیكن این حرف صحیح 

كسى كه مریض و مسافر باشد باید چند  -فعدة من ایام اخر” یرا گفتیم ظاهر جملة نیست، ز

عزیمت است، نه رخصت، یعنى از ظاهر آن بر “ ،روزى در ایام دیگر سال روزه بگیرد

اهل بیت  آید كه مریض و مسافر نباید در رمضان روزه بگیرند، و این معنا از ائمهمى

مذهب جمعى از صحابه از قبیل عبد الرحمان بن عوف، و  نیز روایت شده، و السالمعلیهم

عمر بن خطاب، و عبد هللا بن عمر، و ابى هریرة، و عروة بن زبیر نیز همین است، پس 

 جمله نامبرده حجتى است علیه علماى نامبرده از اهل سنت.

فمن كان ” اند، تقدیرش ایشان براى توجیه نظریه خود چیزى در آیه تقدیر گرفته گفته

است، یعنى هر كس مریض یا مسافر باشد، و به “ ،فعدة من ایام اخر فافطرمریضا او على سفر 

  به همان عدد از روزهاى دیگر روزه بگیرد. ،همین جهت افطار كرده باشد

اند تقدیر گرفتن خالف اینكه اصوال همانطورى كه گفته اولاین تقدیر دو اشكال دارد، 

گوید تمامى كلماتى كه در افاده منظورش دخالت دارد در اى سخن مىظاهر است، وقتى گوینده

اى كه در كالمش هست مگر آنكه به اتكاء قرینه ،گذاردآورد، و چیزى را نگفته نمىكالم خود مى

فهمد كه فالن كلمه خواننده یا شنونده با وجود آن قرینه مىیك كلمه را حذف كند، چون یقین دارد 

 زند . حذف شده است و اما بدون قرینه دست به چنین حذفى نمى

در آیه حذف “ فافطر”اینكه: به فرضى كه تسلیم شویم و قبول كنیم كه كلمه   دوماشكال 

و هر كس مریض یا ” ارت اى از عبشده، تازه این كالم هم داللتى بر رخصت ندارد. كدام شنونده

فهمد روزه در سفر و مرض مى“ مسافر باشد، و افطار كرده باشد در ایامى دیگر روزه بگیرد،

در این مقام “ فمن كان مریضا او على سفر فافطر،” جایز است؟  آرى نهایت چیزى كه از عبارت 

است كه افطارش گناه شود، این استفاده مى“ ،) كه به گفته سایر مفسرین نیز مقام تشریع است

نبوده چون جایز بوده، البته جواز به معناى اعم از وجوب و استحباب و اباحه، جوازى كه با 

سازد، و اما اینكه به معناى سومى یعنى الزامى نبودن افطار باشد وجوب و استحباب و اباحه مى

كند، چون قانونگذار مى بلكه باز هم بر خالف آن داللت ،به هیچ وجه لفظ آیه بر آن داللت ندارد

كند، و این خود روشن حكیم در مقام تشریع خود، هرگز در بیان آنچه باید بیان كند كوتاهى نمى

 است.

 

 طعام مسكین هفدیكفّاره روزه:       

 

 “!و على الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین”  -

به معناى به كار بستن تمامى قدرت در عمل است كه الزمه آن این  یطیقونكلمه  

است كه عمل نامبرده آنقدر دشوار باشد، كه همه نیروى انسان در انجامش مصرف شود، 

این است كه هر كس روزه برایش مشقت  “،و على الذین یطیقونه”  در نتیجه معناى جمله

 داشته باشد.

به معناى بدل و عوض است و در اینجا به معناى عوض مالى است، كه  فدیهكلمه 

همان طعام مسكین یعنى سیر كردن یك مسكین گرسنه است از غذائى كه خود انسان 
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خورد، و نه آن غذاى لذیذى كه باز گاه گاه اى كه گاهى مىخورد، البته نه آن غذاى سادهمى

كند، و حكم این فدیه نیز مانند حكم ستفاده مىخورد، بلكه از غذاى متوسطى كه غالبا امى

تعبیرى است كه  “،وعلى الذین”  قضاى روزه مریض و مسافر واجب است، چون تعبیر

 رساند، نه تخییرى و نه رخصت را.وجوب تعیینى را مى

رسانده و سپس نسخ شده چون اند جمله نامبرده نیز رخصت را مىبعضى از مفسرین گفته) 

توانند روزه بگیرند مخیر كرد بین روزه گرفتن و كفاره دادن از ر اول، همه مردم را كه مىخداى سبحان د

هر روز به طعام یك مسكین، چون مردم در آن ایام عادت به روزه نداشتند، بعدها كه رفته رفته عادت 

 نسخ شد. “ ،فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ...” كردند، این آیه به وسیله آیه:

اند: تنها نسبت به اشخاص توانا نسخ شد و قرار شد حتما از همین مفسرین گفتهبعضى دیگر 

روزه بگیرند، و اما مثل پیر زن و پیرمرد سالخورده و زن حامله و زن بچه شیرده آیه نسخ نشد، و حكم 

 جواز افطار و فدیه دادن باقى ماند.
 

اره كردن آیات آن و به جان خودم اینگونه تفسیرها بازى كردن با قرآن و پاره پ

گانه مورد بحث دقت كند خواهد دید كه هر سه یك است، و اگر خواننده عزیز در آیات سه

كند، و یك سیاق متصل و جمالتى به هم پیوسته و بیانى روشن دارد، غرض را دنبال مى

ر آنگاه اگر این كالم واحد و پیوسته را با نظریه این مفسرین تطبیق دهد، خواهد دید كه دیگ

كند، آن سیاق پیوسته را ندارد، جمالتش با یكدیگر متنافى است، اولش آخرش را نقض مى

گوید آنهائى كه روزه بر شما واجب شده، دنبالش مى“ كتب علیكم الصیام،” گوید:یك جا مى

گوید: توانند افطار نموده به جاى آن طعام دهند، و در آخر مىتوانند روزه بگیرند مىمى

ه شما واجب است تا حكم آخرى ناسخ حكم فدیه نسبت به خصوص قادران باشد، روزه بر هم

و حكم فدیه نسبت به غیر قادران به حال خود باقى بماند، با اینكه در آیه شریفه بنا بر این 

قبل “ یطیقونه”تصویر حكم غیر قادرین اصال بیان نشده است. مگر اینكه كسى بگوید كلمه 

ت داشتن است، و بعد از نسخ به معناى قدرت نداشتن، و این پیدا از نسخ شدن به معناى قدر

 پایه است!!!است كه چقدر بى

كه در وسط “  ،و على الذین یطیقونه ...” و سخن كوتاه اینكه بنا بر این باید جمله:

در اول آیات باشد، كه با آن تنافى “ ،كتب علیكم الصیام” آیات قرار گرفته ناسخ جمله: 

آید كه چرا بدون هیچ علتى حكم ناسخ را مقید به كسانى ت این سؤال پیش مىدارد، آن وق

 كرده كه توانائى ندارند!!!

تنها ناسخ حكم “ فمن شهد منكم الشهر فلیصمه،” و نیز الزمه این تفسیر این است كه جمله:

ناسخ مطلق است،  اند، نه آنهائى كه از روزه عاجزند با اینكه ظاهر عبارتكسانى باشد كه قادر بر روزه

شود و هم عاجز را، عالوه بر اینكه اصال منسوخ شامل حكم عاجز نبود، تا ناسخ هم قادر را شامل مى

 ترین تالى فاسدهایند!!!بخواهد آن حكم را براى عاجز باقى بدارد، و این تالى فاسدها فاحش

هاى دیگرى ردیم، نسخحال اگر عالوه بر نسخهائى كه از آقایان براى تو خواننده عزیز نقل ك

ها این اند اضافه كنى، آن وقت تفسیرى عجیب خواهى دید! و آن نسخكه در باره این سه آیه ذكر كرده

ایاما معدودات ”  است، و جمله:“ ایاما معدودات ” ناسخ جمله:“ شهر رمضان”  اند جمله:است كه گفته

 (است . “ كتب علیكم الصیام ” هم ناسخ جمله “ 
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َع َخیراً فَُهَو َخیٌر لَّهُ !         فََمن تَطوَّ

 ! «هر كس عمل خیر را بطوع بیاورد بهتر است» 

به این معنا است كه انسان كارى را به  ،)طوع( مقابل معناى كراهت تطوعكلمه 

به  تطوعشود. پس رضا و رغبت خود انجام دهد. معناى داوطلب بودن هم بر آن اضافه مى

كه انسان خودش داوطلبانه كارى را انجام دهد كه اطاعت خدا هم هست، معناى این است 

بدون اینكه در انجام آن كراهتى داشته باشد، و اظهار ناراحتى و گرانبارى كند، حال چه 

 اینكه آن عمل الزامى و واجب باشد و چه غیر الزامى و مستحب.

بینیم كه فعال در خصوص افعال این معناى اصلى كلمه تطوع بوده، پس اگر مى

شود یك اصطالحى است جدید، كه بعد از نزول قرآن در بین مسلمانان مستحب استعمال مى

رائج گشته، و منشاش هم این بوده كه معموال عمل نیكى كه یك مسلمان داوطلبانه انجام 

ل واجب هر چه هم كه بطوع و رغبت انجام شود باز دهد عمل مستحب است، و اما عممى

 بوئى از اكراه و اجبار در آن هست . 

اند داللتى بر خصوص استحباب ندارد، همانطور كه دیگران هم گفته تطوعكلمه 

توان گفت حرف فاء كه در آغاز جمله آمده جمله را اش و نه هیاتش، در نتیجه مىنه ماده

و خدا  -شد، و معناى مجموع كالم كه از كالم سابق استفاده مى كندفرع و نتیجه معنائى مى

 شود:این مى -داناتر است 
 

روزه بر شما واجب شده است، و در آن خیر و صالح شما رعایت شده، ”  -

شوید كه قبل از هم جزء امتهائى مى عالوه بر اینكه با داشتن این فریضه شما

فریضه تخفیف و تسهیلى براى شما منظور شما بودند، با این تفاوت كه در این 

چون هر كس  ،شده است، پس آن را بطوع و رغبت بیاورید، نه با كراهت

 “ره بیاورد. عمل خیر را بطوع بیاورد بهتر است تا همان عمل را به كُ 
   

 .«َو أَن تَصوُموا َخیٌر لَّكْم  ِإن ُكنتُْم تَْعلَُمون »
 

اى كه بر شما واجب شده تطوع كنید، و آن را داوطلبانه بیاورید، كه با روزه -

تطوع به كار خیر بهتر است، و روزه هم كه خیر شما است پس تطوع به 

 روزه هم خیرى عالوه بر خیر دیگر است . 
 (3ص  2المیزان ج  سوره بقره 185تا  183آیه )مستند:           
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 فصل دوم
     

 مبارک رمضانماه 

 

 

 ماه روزه و نزول قرآن 
 

 

 

 

 

 

َن اْلُهدَى َو اْلفُْرقَاِن  »  - شْهُر َرَمضاَن الَِّذى أُنِزَل فِیِه اْلقُْرَءاُن ُهدًى ل ِلنَّاِس َو بَی ِنٍَت م ِ

ْن  أَیَّاٍم أَُخَر  فََمن شِهدَ ِمنُكُم الشْهَر فَْلیَصْمهُ  َو َمن كاَن َمِریضاً أَْو َعلى سفٍَر فَِعدَّةٌ م ِ

َ َعلى َما  ُ بِكُم اْلیُسَر َو ال یُِریدُ بِكُم اْلعُسَر َو ِلتُكِملُوا اْلِعدَّةَ َو ِلتُكبُروا َّللاَّ یُِریدُ َّللاَّ

 !َهدَاُكْم َو لَعَلَّكْم تَشُكُرونَ 
 

و آن ایام كوتاه ماه رمضان است كه قرآن در آن نازل شده تا هدایت مردم و  -

و جدا سازنده حق از باطل باشد پس هر كس این ماه را درك  بیاناتى از هدایت

اش بگیرد و هر كس مریض و یا مسافر باشد بجاى آن چند كرد باید روزه

روزى از ماههاى دیگر بگیرد خدا براى شما آسانى و سهولت را خواسته و 

دشوارى نخواسته و منظور این است كه عده سى روزه ماه را تكمیل كرده 

دا را در برابر اینكه هدایتتان كرد تكبیر گفته و شاید شكرگزارى باشید و خ

 «كرده باشید!
 

ماه رمضان نهمین ماه از ماههاى سال قمرى و عربى است، كه بین ماه شعبان و 

گانه غیر از ماه رمضان نام هیچ ماه شوال واقع است، و در قرآن كریم از ماههاى دوازده

 دیگرى نیامده است.

 محمداسم كتابى است كه خداى تعالى آنرا بر پیامبر گرامیش  قرآنكلمه 

قبال از جنس نازل كرده، و به این جهت آن را قرآن نامیده كه  وسل موآلهعلیههللاصلى

و در نتیجه كتابى  درخور فهم بشر شود نازلش كردو به منظور اینكه  خواندنیها نبود،

این كلمه هم بر مجموع  “انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون!” خواندنى شد، چنانكه فرمود: 

 شود و هم بر اجزاى آن . قرآن اطالق مى
 

به معناى پائین آمدن و وارد شدن از نقطه بلند است، و فرق میان انزال  نزولكلمه 

زل كردن دفعى و یك پارچه است، و تنزیل به معناى و تنزیل این است كه انزال به معناى نا

در ماه رمضان  یك پارچهآیه شریفه داللت دارد بر اینكه قرآن . نازل كردن تدریجى است

و قرآنا فرقناه لتقراه على الناس على  ”   آیه شریفه از طرف دیگر ظاهر، و است نازل شده
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قرآن بعد از آنكه بشرى و خواندنى و داللت دارد بر اینكه همین “ ،مكث، و نزلناه تنزیال

یعنى در مدت تقریبا  وسل موآلهعلیههللامفصل شد، در مجموع مدت دعوت رسولخدا صلى

 .نازل شده است به تدریج بیست و سه سال

 

 دستور روزه گرفتن در ماه رمضان     

 

 !« فمن شهد منكم الشهر فلیصمه » -
 

جریان، و اطالع یافتن از آن است، و شاهد كلمه شهادت به معناى حاضر بودن در 

ماه رمضان بودن، به این معنا است كه انسان همچنان زنده و هوشیار بماند، تا ماه رمضان 

فرا رسد، و آدمى از فرا رسیدنش آگاه شود، و این شهادت هم نسبت به تمامى ماه صادق 

اواخر  ماه، مسافر باشد و دراست، و هم نسبت به بعضى از آن، مانند این كه آدمى در اوائل 

  آن حاضر شود.
 

 تحریم روزه مسافر و مریض، و تشریع قضای آن   

 “!و من كان منكم مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر » -
 
 

وارد ساختن این جمله در آیه مورد بحث از قبیل تكرار به منظور تاكید و غیره 

چینى بودند، و فقط نیست، چون دو آیه قبلى در مقام بیان حكم نبودند، و تنها در مقام زمینه

 كند، پس آیه سوم مشتمل بر جمله تكرارى نیست . آیه سوم حكم را بیان مى

گویا این جمله  “،ید بكم العسر، و لتكملوا العدة...یرید هللا بكم الیسر، و ال یر” 

خواهد مجموع مطالب آیه را تعلیل كند، هم استثنا شدن مریض و مسافر و افطار كردن مى

آن دو در ماه رمضان را، و هم روزه گرفتن در ایام دیگر سال را، چیزى كه هست اینكه 

خدا سهولت را برایتان خواسته، و فرماید چون كند و مىجمله اول مطلب اول را تعلیل مى

فرماید اینكه گفتیم به همان عدد از مطلب بعد را و مى “،و لتكملوا العدة” جمله آخر یعنى 

  تكمیل سى روز امرى واجب است .روزهاى دیگر سال را روزه بگیرید براى این بود كه 

رض روزه اگر ما شما را دستور دادیم كه در سفر و م” تقدیر كالم این است كه 

را بخورید براى این بود كه بار تكلیف شما را سبك كنیم، و هم براى اینكه عدد سى روزه را 

باعث شده كه دیگر مانند  “و لتكملوا العدة،”و بعید نیست كه ایراد جمله:“ تكمیل كرده باشیم،

چون هم بیان آیه قبلى براى  ،باشد بیان نكندفرسا آیه قبلى حكم آن صورت را كه روزه طاقت

 كرد. داللت بر آن مى “،سختى براي شما نخواسته”  اینجا نیز كافى بود و هم عبارت

ظاهر دو جمله مورد بحث این  “،ولتكبروا هللا على ما هدیكم و لعلكم تشكرون ...” 

مریض و خواهند غایت و نتیجه اصل روزه را بیان كنند، نه حكم استثناى است كه مى

الذى انزل فیه  ”بینیم جمله شهر رمضان را مقید كرد به جمله: چون وقتى مى ،مسافر را

میان وجوب روزه رمضان و نازل شدن قرآن در رمضان یك نحوه ارتباط و فهمیم كه مى “القرآن ... ،
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شود كه تلبس و اشتغال به در نتیجه برگشت معناى غایت به این مى پیوستگى وجود دارد،

براى اظهار كبریائى حق تعالى است به خاطر اینكه قرآن را بر ایشان نازل فرمود، و روزه 

ربوبیت خود و عبودیت بندگان را اعالم داشت، و نیز بدین منظور بود كه در مقابل اینكه به 

شكرش را  ،سوى حق هدایتشان فرموده و با كتاب خود برایشان حق را از باطل جدا كرده

 رند. وبجاى آ

هاى خدا شود، یعنى وقتى شكر نعمتروزه وقتى متصف به این صفت مى و چون

شود كه مشتمل بر حقیقت معناى روزه باشد، یعنى از روى اخالص انجام شود، و مى

دار از آلودگیهاى طبیعت پاك باشد، و از بزرگترین مشتهیات نفس چشم بپوشد، لذا روزه

براى اینكه تكبیر و بزرگداشت خدا با  “!یكمو لتكبروا هللا على ما هد” دنبال آیه فرمود:

شود، چه اینكه این صورت، حقیقت هم داشته باشد و یا نداشته صورت روزه هم انجام مى

از تكبیر جدا كرد، و “ امید است، -لعل” باشد، و بهمین جهت مساله شكر را با كلمه

همانطور كه در اول آیات، در “ ،و لتكبروا هللا على ما هدیكم، و لعلكم تشكرون” فرمود،

 لعلكم تتقون!باره روزه فرمود: 

 

 روایات رسیده در مورد روزه و تحلیل آن     
 

در حدیث قدسى )یعنى احادیثى كه سلسله سندش منتهى به خود خداى تعالى 

( آمده: كه خداى تعالى فرمود: روزه فقط براى من است، و من خود جزاى آن را ،شودمى

 دهم!مى

اند و وجه : این روایت را شیعه و سنى البته با مختصر اختالفى نقل كردهلفمؤ

اینكه روزه براى خداى سبحان است این است كه تنها عبادتى است كه از امور عدمى تشكیل 

شود، بخالف عبادتهاى دیگر، از قبیل نماز، و حج و امثال آن، كه از امور وجودى مى

ر وجودى هم در آنها دخالت دارند، و معلوم است كه فعل یابد، و یا حداقل اموتركیب مى

تواند محض و خالص در اظهار عبودیت عبد و ربوبیت رب سبحان باشد، چون وجودى نمى

خالى از نقایص مادى و آفت محدودیت و اثبات انانیت نیست، و ممكن است در انجام آن 

خدا انجام دهد، چنانكه در موارد قصد غیر خدا هم به میان آید، و سهمى از آن را براى غیر 

اش شود، بخالف عملى كه همهها مشاهده مىریا و سمعه و سجده براى غیر خدا این آفت

نفى است، یعنى روزه كه عبارت است از نخوردن، ننوشیدن، و فالن و بهمان نكردن، كه 

خود را از  دارىبیند، و با خویشتنصاحبش خود را باالتر از اسارت در برابر مادیات مى

دارد، و این امور عدمى چیزى نیست كه غیر خدا هم سهمى لوث شهوات نفس پاك نگه مى

از آن داشته باشد، زیرا امرى است تنها میان بنده و پروردگارش و طبعا كسى جز خدا از 

 شود. آن با خبر نمى

بخوانیم، اگر كلمه اجزى را به صیغه معلوم  “،و انا اجزى به” و اینكه فرموده: 

كند بر اینكه در دادن اجر به بنده، كسى آن وقت داللت مى“ !دهممن جزاى آن را مى” یعنى 
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شود، همانطور كه بنده هم در بندگى و عبادت خدا به میان او و خدا فاصله و واسطه نمى

داریش با خبر شود، چنانكه وسیله روزه كسى را دخیل قرار نداد، و نگذاشت كسى از روزه

گیرد، و بین صدقه دهنده و خدا كسى واسطه باره صدقه آمده است: صدقه را تنها خدا مىدر 

 “ و یاخذ الصدقات!” نیست، و در قرآن هم آمده:

خود من ” شود:را به صیغه مجهول بخوانیم، معنایش این مى اجزىو اما اگر 

دار به خداى هشود از نزدیكى روزآن وقت عبارت كنایه مى“ ! گیرمجزاى روزه قرار مى

 تعالى . 
 

وسل م در ایامى كه وآلهعلیههللااز عنبسة العابد روایت شده كه گفت: رسولخدا صلى

ساله شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه از دنیا رفت، در این رسم و برنامه بود كه همه

 گرفت . را روزه مى

ب بسیار است، و این همان در این با السالم: اخبار از طریق اهل بیت علیهم مؤلف

گرفت و گرنه روزه واجب تنها وسل م مىوآلهعلیههللاروزه سنتى است كه رسول خدا صلى

 همان روزه رمضان است.

در تفسیر عیاشى از صباح بن نباته روایت شده كه گفت: من به امام صادق 

را از شما بپرسم  عرضه داشتم: ابن ابى یعفور به من دستور داد چند مساله السالمعلیه

پرسد: وقتى ماه رمضان آمد حضرت پرسید آن مسائل چیست؟ عرضه داشتم: او از شما مى

فمن ”       فرماید:و من در منزل باشم آیا جایز است مسافرت كنم؟ فرمود: خداى تعالى مى

اش باشد پس هر كس ماه رمضان را درك كند و در میان خانواده “!شهد منكم الشهر فلیصمه

ترسد اگر به تواند مسافرت كند، مگر براى حج و یا عمره، و یا براى طلب مالى كه مىنمى

 دنبالش نرود تلف بشود.

: و این نكته استفاده لطیفى است كه امام از اطالق آیه براى حكم كراهت  مؤلف

 سفر كرده است چون مسافرت در رمضان جایز است اما با كراهت.

روایت آورده كه فرمود: اما روزه در  ین علیهماالسالمو در كافى از على بن الحس

اند: مریض و مسافر اند، بعضى گفتهسفر و در حال مرض، عامه در آن اختالف كرده

اند مختار است، اند نباید بگیرد، طایفه سوم گفتهتواند روزه بگیرد، و بعضى دیگر گفتهمى

گوئیم باید در این دو حال حتما روزه اگر خواست بگیرد و اگر نخواست نگیرد، ولى ما مى

را بشكند، و افطار كند. ) منظور این است كه روزه نباید بگیرد، پس اگر در سفر و یا حال 

اش درست نیست باید آن چند روز را دوباره قضا كند.( براى اینكه مرض روزه بگیرد روزه

 “ من ایام اخر . فمن كان منكم مریضا او على سفر فعدة ” فرماید:خداى عزوجل مى

 : این روایت را عیاشى نیز نقل كرده است. مؤلف

فمن ”روایت آورده كه در تفسیر جمله  السالمو در تفسیر عیاشى از امام باقر علیه

فرموده: چقدر این بیان براى كسى كه تعقلش كند روشن است! “ ،شهد منكم الشهر فلیصمه

سانده، كه هر كس ماه رمضان را درك كرد باید براى اینكه در عبارتى كوتاه این معنا را ر

 اش را بخورد.اش را بگیرد، و هر كس در ماه رمضان مسافرت كرد باید روزهروزه
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در اینكه مریض و مسافر  السالم: روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم مؤلف

است،  السالماش را بخورد بسیار زیاد است، و این مذهب ائمه اهل بیت علیهمحتما باید روزه

دانند، و بخالف علماى اهل سنت كه روزه رمضان را براى مسافر و مریض اختیارى مى

 السالم داللت دارد . وجه فرمود بر مذهب ائمه اهل بیت علیهمآیه شریفه بطوریكه خواننده ت

 السالمو نیز در تفسیر عیاشى از ابى بصیر روایت آمده كه گفت: من از امام علیه

پرسیدم فرمود: منظور بیماران “ ،و على الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین” از معناى جمله:

 ندارند.و سالخوردگانى است كه توانائى روزه گرفتن 

در تفسیر همان آیه نقل كرده كه  السالمو باز در همان تفسیر از امام باقرعلیه

 دهد.فرمود: منظور سالخورده و كسى است كه عطش آزارش مى

روایت آورده كه فرمود: منظور  السالمو نیز در همان تفسیر از امام صادق علیه

 فرسا باشد.ه روزه برایشان طاقتزنى است كه از جان فرزندش بترسد و سالخوردگانى ك

بسیار است، و در روایت ابى  السالم: روایات در تفسیر آیه، از ائمه علیهم مؤلف

اند كه قبل از ایام ماه رمضان بیمار باشند و نتوانند بصیر مراد از مریض آن بیمارانى

در  مریضقضاى روزه رمضان را در سایر ایام سال بجا آورند، چون واضح است كه كلمه 

كه در  عطاششود، و كلمه شامل مریض نامبرده نمى “،فمن كان منكم مریضا”    جمله:

 روایت آمده به معناى بیمارى عطش است كه ظاهرا همان مرض قند باشد.

السالم روایت آمده كه :  باز در همان تفسیر از سعید از امام صادق علیهمترجم

داشتم تكبیر كه غیر از روز قربان نیست،  فرمود: در عید فطر هم تكبیر هست، عرضه

فرمود: چرا در عید فطر هم هست، لیكن مستحب است كه در مغرب و عشاء و فجر و ظهر 

 و عصر و دو ركعت نماز عید گفته شود.

السالم فرمود: و در كافى از سعید نقاش روایت كرده كه گفت امام صادق علیه

گوید، واجب نیست بلكه مستحب است، مىبراى من در شب عید فطر تكبیر هست، اما 

پرسیدم این تكبیر در چه وقت مستحب است؟ فرمود در شب عید در مغرب و عشا و در 

گوید عرضه داشتم: چگونه تكبیر بگویم؟ شود، مىنماز صبح و نماز عید آنگاه قطع مى

 گوئى:فرمود، مى

 هللا اكبر، هللا اكبر، ال اله اال هللا، و هللا اكبر،” 

 “!  هللا اكبر و هلل الحمد، هللا اكبر على ما هدانا 
همین است، چون  “،و لتكملوا العدة” فرماید: و منظور از كالم خدا كه مى 

هدایتتان كرده تكبیر كنید، و  معنایش این است كه نماز را كامل كنید و خدا را در برابر اینكه

گوید راوى مى“ !هللا، وهللا اكبر، وهلل الحمد هللا اكبر، ال اله اال” تكبیر همین است كه بگوئید:

 در روایت دیگرى آمده كه تكبیر آخر را چهار بار باید گفت.

: اختالف این دو روایت كه یكى تكبیر را در ظهر و عصر نیز مستحب  مؤلف

داند ممكن است حمل شود بر مراتب استحباب، یعنى دومى مستحب داند و دیگرى نمىمى

اكمال نماز است  “،و لتكملوا العدة” تر، و اینكه فرمود: منظور از ستحبباشد، و اولى م
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شاید منظور این باشد كه با خواندن نماز عید، عدد روزه را تكمیل كنید و باز خود تكبیرات 

و لتكبروا هللا ” را بگوئید، كه خدا شما را هدایت كرد، و این با معنائى كه ما از ظاهر جمله،

فهمیدیم منافات ندارد، براى اینكه كالم امام استفاده حكم استحبابى از “ ،على ما هدیكم ...

گذشت،  “،فمن شهد منكم الشهر فلیصمه” مورد وجوب است، نظیر آنكه در سابق در جمله:

كه گفتیم از آن، كراهت مسافرت در ماه رمضان براى كسى كه اول ماه را درك كند استفاده 

ات در دو جاى روایت اخیر مؤید این احتمال است كه بعضى اند، و اختالف آخر تكبیركرده

تكبیر به دلیل اینكه با حرف  على “ ،و لتكبروا هللا على ما هدیكم” اند در جمله:داده و گفته

 متعدى شده متضمن معناى حمد است . 

نقل كرده كه گفت: از آن  السالمو در كافى از حفص بن غیاث از امام صادق علیه

چطور “ ،شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن ”فرماید:الم خداى عزوجل پرسیدم، كه مىجناب از ك

فرماید قرآن در ماه رمضان نازل شد، با اینكه در دو دهه بین اول و آخرش نازل شده؟ مى

فرمود: قرآن در ماه رمضان یك باره به بیت المعمور نازل شد و سپس در  السالمامام علیه

تدریج به زمین نازل گردید، آنگاه فرمود: رسولخدا طول بیست سال به 

فرموده صحف ابراهیم در اولین شب از ماه رمضان نازل شد، و  وسل موآلهعلیههللاصلى

تورات در روز ششم رمضان، و زبور در هیجدهم رمضان و قرآن در بیست و سوم از ماه 

 رمضان نازل شده است. 

مام صادق و آن جناب از رسولخدا : این روایت را كه كافى از ا مؤلف

از  واثلة بن اسقعنقل كرده است.  الدرالمنثور به چند طریق آن را از  وسل موآلهعلیههللاصلى

 نقل كرده است. وسل موآلهعلیههللارسولخدا صلى

از یعقوب روایت كرده كه گفت: مردى را شنیدم كه از امام  و نیز در كافى و فقیه

ساله هست؟ فرمود: اگر شب پرسید، كه آیا گذشته و یا همهاز شب قدر مى المالسصادق علیه

 شود.قدر از بین برود، و برداشته شود، قرآن هم برداشته مى

و در الدر المنثور از ابن عباس روایت كرده كه در باره ماه رمضان و لیله مباركه 

اه رمضان واقع است، كه در آن ماه و لیله قدر گفت: لیله قدر همان لیله مباركه است كه در م

قرآن كریم از ذكر به بیت المعمور نازل شد، و بیت المعمور همان موقع ستارگان در آسمان 

 وسل موآلهعلیههللادنیا است، كه قرآن در آنجا قرار گرفت، و سپس به تدریج به رسولخدا صلى

 شد . جنگها نازل مىنازل شد، قسمتى در امر و قسمتى در نهى و آیاتى در باره 

: این معنا از غیر ابن عباس مانند سعید بن جبیر نیز روایت شده، و از  مؤلف

آید كه این نظریه خود را از آیات قرآنى استفاده كرده، مانند آیه: گفتار ابن عباس چنین بر مى

فال اقسم و آیات:  المرفوعو كتاب مسطور فى رق منشور والبیت المعمور والسقف و آیات:  و الذكر الحكیم

و  بمواقع النجوم، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن كریم، فى كتاب مكنون ال یمسه اال المطهرون!

كه ارتباط گفتار ابن عباس با همه این آیات روشن !  و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظاآیه: 

م نیست از كجاى قرآن استفاده كرده، است، تنها نقطه ابهامى كه در كالم وى هست و معلو

این است كه گفته: محل ستارگان، آسمان اول، و موطن قرآن است، و داللت آیات سوره 

آمده كه بیت السالمواقعه بر این معنا روشن نیست . بله در روایات ائمه اهل بیت علیهم
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  المعمور در آسمان است.

احادیث هم مانند قرآن كریم مطلب دیگرى كه تذكرش الزم است، این است كه 

محكم و متشابه دارد، و اشاره و رمز در میان احادیث بسیار شایع است، و مخصوصا در 

( مانند لوح و قلم و حجب و آسمان ،مثل اینگونه حقایق ) كه فهم بشر از دركش عاجز است

وردن و بیت معمور و بحر مسجور، ال جرم بر یك فرد دانشمند الزم است كه براى بدست آ

 معناى واقعى كالم سعى كند قرائن كالم را به دست آورد . 
 (18ص  2المیزان ج  سوره بقره 185آیه )مستند:

 

 

 شب هاي ماه رمضان   
 

فَث إِلى نِسائُكْم  ُهنَّ ِلبَاٌس لَُّكْم َو أَنتُْم ِلبَاٌس لَُّهنَّ  َعِلَم ”  - أُِحلَّ لَكْم لَْیلَةَ الصیَاِم الرَّ

 ُ أَنَّكْم ُكنتُْم تْختَانُوَن أَنفُسكْم فَتَاب َعلَْیُكْم َو َعفَا َعنُكْم  فَاْلئََن بَِشُروُهنَّ َو اْبتَغُوا َما َّللاَّ

ْیِط األَسَوِد  ََ ُ لَُكْم  َو كلُوا َو اشَربُوا َحتى یَتَبَیَن لَُكُم اْلَخْیط األَْبیَض ِمَن الْخ كتَب َّللاَّ

وا ا لصیَاَم إِلى الَّْیِل  َو ال تُبَِشُروُهنَّ َو أَنتُْم َعِكفُوَن فى اْلَمسِجِد  ِمَن اْلفَْجِر  ثُمَّ أَتِمُّ

ُ َءایَتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم یَتَّقُونَ  ِ فاَل تَْقَربُوَها  َكذَِلك یُبَیُن َّللاَّ  .تِْلك ُحدُودُ َّللاَّ
 

شما دارى نزدیكى كردنتان با همسرانتان حالل شد ایشان پوشش در شب روزه -

خدا دانست كه شما همواره با انجام این عمل  ،و شما پوششى هستید براى آنان

كردید پس از جرمتان گذشت و این نافرمانى و در نتیجه به خود خیانت مى

توانید با ایشان درآمیزید و از خدا آنچه را از شما برداشت حاال دیگر مى حكم

آب و غذا در شب همچنان  از فرزند كه برایتان مقدر كرده طلب كنید و از

استفاده كنید تا سفیدى شفق از سیاهى شب برایتان مشخص شود و آنگاه روزه 

بدارید و روزه را تا شب به كمال برسانید و نیز هنگامى كه در مسجدها 

كنید با زنان نیامیزید اینها كه گفته شد حدود خداست زنهار كه اعتكاف مى

كند تا شاید با ت خود را براى مردم بیان مىنزدیك آن مشوید. اینچنین خدا آیا

 “تقوا شوند.
 

به معناى تصریح به هر سخن زشتى است كه تنها در بستر زناشوئى به  رفثكلمه 

آور و قبیح است، لیكن در اینجا به معناى آن آید، و در غیر آن مورد گفتنش نفرتزبان مى

از ادب قرآن كریم است، و همچنین الفاظ نیست بلكه كنایه است از عمل زناشوئى، و این 

الفاظ دیگرى كه در قرآن براى فهماندن عمل زناشوئى بكار رفته، از قبیل: مباشرت، 

اتیان و قرب؛ همه الفاظى است كه به طریق كنایه بكار رفته، و همچنین  ،دخول، مس، لمس

ند كه كثرت كلمه وطى و كلمه جماع كه این دو نیز در غیر قرآن الفاظى است كنایتى هر چ

استعمال آن در عمل زناشوئى، از حد كنایه بیرونش كرده، و آن را تصریح در آن عمل 

ساخته است، نظیر لفظ فرج و غائط كه به معناى معروف امروزش از همین قبیل است یعنى 
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در آغاز كنایه بوده، بعد تصریح شده، و اگر كلمه رفث را با حرف الى متعدى كرده، با 

اند معناى افضا را به آن نداشت، براى این بود كه بطوریكه دیگران هم گفته اینكه احتیاج

 متضمن بود . 

ظاهر از كلمه لباس همان معناى معروفش  “،هن لباس لكم و انتم لباس لهن” 

پوشاند و این دو جمله از قبیل استعاره است، اى كه بدن آدمى را مىباشد، یعنى جامهمى

و شوهر طرف دیگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و  براى اینكه هر یك از زن

كند، پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن اشاعه دادن آن در بین افراد نوع جلوگیرى مى

 است، و زن ساتر مرد است.

الصیام  احل لكم لیلة” اى است لطیف كه با انضمامش به جمله:و این خود استعاره

گیرد، چون انسان با جامه عورت خود را فت بیشترى به خود مىلطا“ الرفث الى نسائكم ...،

پوشاند، و اما خود جامه از نظر دیگران پوشیده نیست، همسر نیز همینطور از دیگران مى

پوشاند، ولى رفث خودش به او دیگر است، یعنى هر یك دیگرى را از رفث به غیر مى

 یده به بدنش.پوشیده نیست، چون لباسى است متصل به خودش، و چسب

  “!علم هللا انكم كنتم تختانون انفسكم، فتاب علیكم و عفى عنكم” 
 

داللت بر معناى  “به خود خیانت مي كردید ...، –انكم كنتم تختانون ” جمله: 

فهماند كه از روز تشریع حكم صیام این خیانت در میان مسلمین استمرار دارد، در نتیجه مى

اند، و اگر كردهمستمر و دائمى بوده، یعنى بطور سرى خدا را نافرمانى و به خود خیانت مى

وبه و عفو هر شد، و این تاین خیانتشان نافرمانى خدا نبود، دنبالش آیه توبه و عفو نازل نمى

چند صریح در این نیست كه قبلش نافرمانى و معصیتى بود، لیكن مخصوصا با در نظر 

 اند، ظهور در این معنا دارد . گرفتن اینكه هر دو كلمه با هم جمع شده

كند بر اینكه قبل از نزول این آیه حكم روزه این بنا بر این آیه شریفه داللت مى

هم حرام بوده، و با نازل شدن این آیه حلیت آن تشریع و  بوده كه در شب روزه زناشوئى

 “،احل لكم ...” اند، و جملهحرمتش نسخ شده، همچنانكه جمعى از مفسرین نیز این را گفته
فاالن ” و جمله:“ ،فتاب علیكم و عفا عنكم” و جمله: “ كنتم تختانون ...،” و همچنین جمله:

 بر این نسخ دارد.  همه اشعار و بلكه داللت “،باشروهن ...
 

  “! فاالن باشروهن و ابتغوا ما كتب هللا لكم” 
 

امر در این آیه چون بعد از منع واقع شده، طبق نظریه علماىاصول تنها بر جواز 

فهماند از هم اكنون رفث با زنان در شبهاى رمضان جایز داللت دارد، نه وجوب، و مى

 “ این كار برایتان حالل است. -احل لكم” است، در اول آیه هم فرموده بود:

كلمه ابتغاء به معناى طلب كردن است، و منظور از طلب كردن آنچه خدا نوشته 

است، طلب فرزند است، كه خداى سبحان آن را نوشته و مقرر كرده، كه نوع انسانى این 

كار را از راه جماع انجام دهد، و جنس بشر را با تجهیز شهوت و اشتیاق به مباشرت 

ر بر این عمل كرده، و به این وسیله ایشان را مسخر و رام در مقابل این عمل نموده مفطو
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 است.

البته كمتر كسى در حین عمل توجه به فرزنددار شدن دارد، بیشتر منظورشان 

گیرد، و رانى است،) غافل از اینكه خداى تعالى در بین این دو سنگ آرد خود را مىشهوت

( همچنانكه افراد منظورشان از اكل و شرب لذت بردن !اندنشقضاى خود را به كرسى مى

از غذا است و غافلند از اینكه این جذبه و رابطه بین انسان و غذا را خدا قرار داده، تا 

 زندگى بشر بقا یافته، بدنش نمو كند، این همان تسخیر الهى است .
 

 فجر صادق، آغاز روز روزه داران 

  
 “!لفجراو كلوا و اشربوا حتى یتبین لكم الخیط االبیض من الخیط االسود من ”  -

 

گویند چون دوام مى كاذبفجر كه آن را  فجر اولدو مصداق دارد یكى  فجركلمه  

گیرد، رود، و شكلش شكل دم گرگ است، وقتى آن را باال مىندارد، بعد از اندكى از بین مى

عمودى از نور است كه در آخر شب در ناحیه  نامند.و بهمین جهت آن را ذنب السرحان مى

درجه شود، و این وقتى است كه فاصله خورشید از دایره افق به هیجده شرقى افق پیدا مى

رود، و چون ریسمانى سفید زیر افق برسد، آنگاه به تدریج رو به گسترش نهاده از بین مى

 فجر صادقآید، كه آن را فجر دوم یا افتد، و به صورت فجر دوم در مىرنگ به آخر افق مى

دهد، و متصل به طلوع گویند، كه از آمدن روز خبر مىنامند، و بدین جهت صادقش مىمى

 ت . خورشید اس

حتى یتبین لكم ”است، و جمله:  مراد از خیط ابیض، فجر صادقاز اینجا معلوم شد كه 

از قبیل استعاره است، یعنى سفیدى گسترده و افتاده در آخر افق “ ،الخیط االبیض من الخیط االسود

تاریك را تشبیه به ریسمانى سفید، و تاریكى را تشبیه به ریسمانى سیاه كرده است و آن خط 

 ید مجاور خط سیاه قرار دارد . سف

تحدید اولین وقت طلوع فجر شود كه مراد از این جمله باز از اینجا معلوم مى

رود، آید، هر دو خیط از بین مىبراى اینكه بعد از آنكه شعاع نور روز باال مىصادق است، 

 ماند و نه خیطى سیاه.دیگر نه خیطى سفید مى
 

 

 از فجر تا به شب یك عبادت تمام است!    

بعد از روشن شدن و پیدایش بعد از آنكه تحدید روزه به فجر داللت كرد بر اینكه  

دیگر مجددا سخنى از این وجوب به میان نیاورد، تا رعایت  شود،فجر، روزه واجب مى

” و جمله  “اللیل  الى” اختصار گوئى كرده باشد، تنها آخر روزه را تحدید كرد، و فرمود:  

از داللت دارد بر اینكه روزه امرى است واحد و بسیط، و نصف بردار نیست، بلكه  “اتموا

، نه اینكه عبادتى باشد مركب از چند امر كه هر كدام فجر تا به شب یك عبادت تمام است
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بر كند عبادتى جداگانه باشند، و فرق بین تمام و كمال هم همین است، كه اولى داللت مى

انتهاى وجود چیزى كه مركب از اجزاء و آثار نیست، و دوم بر انتهاى وجود چیزى كه 

 مركب از اجزائى است كه هر جزئش اثرى مستقل دارد . 

 

 اعتکاف و شرایط آن     

گویند فالنى در خانه خود عكوف ) مى به معناى مالزمت در مكان است اعتكاف 

فالنى در مسجد اعتكاف كرده، یعنى مسجد را رها آید و یا كرده، یعنى هیچ بیرون نمى

 آید.(كند، و بیرون نمىنمى

كه یكى از احكامش این است كه باید معتكف  اعتكاف عبادت مخصوصى است و

باید در ایام اعتكاف از مسجد بیرون نیاید، مگر براى عذرى موجه، یكى دیگر این است كه 

تواند در شب با زنان ه حكم آیه قبلى معتكف مىو چون جاى این توهم بود كه ب روزه بگیرد،

در حالى  -وال تباشروهن و انتم عاكفون فى المساجد ” در آمیزد، براى دفع این توهم فرمود:

توانید درآمیزید اینكه گفتیم مى و“ !اید شبها با زنان نیامیزیدكه در مساجد اعتكاف كرده

 مربوط به ایام روزه غیر اعتكاف بود.
 

 

  “حدود هللا فال تقربوها !  تلك”  

 ! احكام روزه تجاوز نكنیداز  -
 

در اصل به معناى منع است، و معناى منع در همه موارد استعمال و  حدكلمه 

 شود.مشتقات این كلمه دیده مى

كنایه است از اینكه مردم نباید آنها را مرتكب  نهى از نزدیك شدن به حدود خداو 

شوند، و به آن حدود تجاوز نمایند، و معناى آیه این است كه نزدیك این گناهان كه همان اكل 

هاى الهیه كه برایتان و شرب و جماع باشد مشوید، و یا این است كه از این احكام و حرمت

ذارید روزه شما به وسیله تجاوز از حدود بیان فرمود یعنى احكام روزه تجاوز نكنید، و نگ

 خدا و ترك تقوا ضایع گردد. 
 

السالم روایت آورده كه فرمود: یعنى خوردن و در تفسیر قمى از امام صادق علیه

آمیختن با زنان در شبهاى ماه رمضان بعد از خواب حرام بود، حتى اگر كسى بعد از نماز 

توانست چیزى شد، دیگر نمىبرد و آنگاه بیدار مىشام هنوز افطار نكرده خوابش مى

و روز حرام بود، در این میان مردى از اصحاب رسول  بخورد، و اما عمل زناشوئى شب

كه نامش خوات بن جبیر انصارى و برادر عبد هللا بن جبیر بود، وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

او را با پنجاه نفر از تیراندازان موكل بر دهانه دره  وسل موآلهعلیههللاهمان كه رسولخدا صلى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                           کتاب چهلم: عبادات- نماز و روزه و حج 84

مردى كردند تا در همان دهانه ، و او با یازده نفر دیگر پاىاحد كرده بود، رفقایش گریختند

 دره شهید شدند.

برادر این عبد هللا یعنى خوات بن جبیر در جنگ خندق پیرمردى ناتوان بود، و با 

اش آمد و كرد، هنگام عصر نزد خانوادهكار مىوسل موآلهعلیههللازبان روزه با رسولخدا صلى

شود؟ گفتند: خوابت نبرد تا برایت طعامى درست شما یافت مى پرسید: هیچ خوردنى نزد

كنیم، ولى تهیه غذا طول كشید، و او را خواب ربود، در حالى كه هنوز افطار نكرده بود، 

توانم اش گفت: طعام خوردن بر من حرام شد، دیگر امشب نمىهمینكه بیدار شد به خانواده

خندق رفت، و به كار حفر خندق پرداخت و  چیزى بخورم، صبح كه شد به سر كار خود در

وضع او را دید و به حالش  وسل موآلهعلیههللاهوش شد، رسول خدا صلىاز شدت ضعف بى

 رقت آورد.

از سوى دیگر جوانانى بودند كه در شب رمضان پنهانى با همسران خود مباشرت 

احل ” ن آیه را نازل كرد، كه:كردند، لذا خداى تعالى به منظور تخفیف بر این دو طایفه ایمى

هاى ماه رمضان حالل كه در آن مباشرت با زنان در شب “لكم لیلة الصیام الرفث الى نساءكم ...،

كه خوردن و آشامیدن را تا جدا  “،حتى یتبین لكم الخیط االبیض من الخیط االسود من الفجر” شد، و آیه:

 شدن سفیدى روز از سیاهى شب حالل كرد. 

نكه در روایت داشته )یعنى خوردن و آمیختن با زنان در شبهاى ماه : ایمؤلف

در این میان مردى ... ( از كالم راوى  -تا آنجا كه فرمود  -رمضان بعد از خواب حرام بود 

است، نه كالم امام، و این معنا به روایات دیگرى نیز نقل شده، كه كلینى و عیاشى و دیگران 

داستان  “و كلوا و اشربوا ...،” :آنها آمده كه سبب نازل شدن آیهاند، و در همه آن را آورده

عملى بود كه جوانان  “احل لكم ...،” :خوات بن جبیر انصارى بود، و سبب نازل شدن آیه

 دادند . مسلمین انجام مى

روایات در این معنا از طرق عامه و خاصه و همچنین روایات مربوط به اعتكاف 

 بسیار زیاد است.و حرمت جماع در رمضان 
 (64ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  187آیه ) مستند:      

 

 شب قدر

ِحیمِ »  - ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  ،َو َما أَْدَراك َما لَْیلَةُ اْلقَْدرِ  ،إِنَّا أَنَزْلنَهُ فى لَْیلَِة اْلقَْدرِ  !ب ِسِم َّللاَّ

ْن أَْلِف شْهرٍ  ن كل  تَنزَّ  ،لَْیلَةُ اْلقَْدِر َخیٌر م ِ وُح فِیَها بِإِْذِن َربِهم م ِ  ،أَْمرٍ   ُل اْلَملَئَكةُ َو الرُّ

  .سلٌَم ِهَى َحتى َمطلَع اْلفَْجرِ 
 

را در شب قدر نازل  ما این قرآن عظیم الشانم! به نام خداوند رحمان و رحی -

شب قدر از هزار ماه بهتر و باالتر  دانى شب قدر چیست؟و تو چه مى، كردیم

و دستور الهى  )شب فرشتگان و روح به اذن خدا از هر فرمان در این، است

این شب رحمت و سالمت و تهنیت است تا ، شوندنازل مى (و سرنوشت خلق
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 .«صبحگاه
 

كند، و آن شب را تعظیم نموده از این سوره نزول قرآن در شب قدر را بیان مى

 .شوندمىداند، چون در آن شب مالئكه و روح نازل هزار ماه باالتر مى

همه قرآن را در شب قدر نازل كرده، نه  :خواهد بفرمایداین است كه مى آیه ظاهر

بعضى از آیات آن را، مؤیدش هم این است كه تعبیر به انزال كرده، كه ظاهر در اعتبار 

 یكپارچگى است، نه تنزیل كه ظاهر در نازل كردن تدریجى است. 

شود بجز لیله مذكور چه شبى بوده دیده نمى اى كه بیان كنددر كالم خداى تعالى آیه

قرآن یكپارچه در ماه رمضان نازل شده، فرماید: كه مى «،شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن »:آیه

 .شب قدر یكى از شبهاى ماه رمضان استشود و با انضمام آن به آیه مورد بحث معلوم مى

نامیده، و ظاهرا مراد از قدر در این سوره آن شبى كه قرآن نازل شده را شب قدر 

گیرى است، خداى تعالى در آن شب گیرى است، پس شب قدر شب اندازهتقدیر و اندازه

زندگى، مرگ،  :كندحوادث یك سال را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر مى

ن هم آیه سوره دخا .سازدرزق، سعادت، شقاوت و چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر مى

فیها یفرق كل امر حكیم امرا من  »كه در وصف شب قدر است بر این معنا داللت دارد:

چون فرق، به معناى جدا سازى و مشخص كردن   ! «عندنا انا كنا مرسلین رحمة من ربك

اى دو چیز از یكدیگر است، و فرق هر امر حكیم جز این معنا ندارد كه آن امر و آن واقعه

 گیرى مشخص سازند. با تقدیر و اندازه كه باید رخ دهد را

شود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه و از این استفاده مى

شود، پس در قرآن در آن شبش نازل شد نیست، بلكه با تكرر سنوات، آن شب هم مكرر مى

 هر ماه رمضان از هر سال قمرى شب قدرى هست، كه در آن شب امور سال آینده تا شب

به خاطر اینكه فعل  یفرقعالوه بر این، كلمه . شودقدر سال بعد اندازه گیرى و مقدر مى

رساند، در سوره مورد بحث هم كه فرموده: شب قدر از هزار مضارع است استمرار را مى

 .شوند مؤید این معنا استماه بهتر است و نیز فرموده: مالئكه در آن شب نازل مى

اند از هزار شب به طورى كه مفسرین تفسیر كردهقدر شب  منظور از بهتر بودن

معنا است،  بهتر بودنش از حیث فضیلت عبادت است، و مناسب با غرض قرآن هم همین

چون همه عنایت قرآن در این است كه مردم را به سوى خدا نزدیك، و به وسیله عبادت زنده 

ممكن است همین معنا . شب دارى آن شب با عبادت بهتر است از عبادت هزاركند، و زنده

را از آیه سوره دخان نیز استفاده كرد، چون در آنجا شب قدر را پر بركت خوانده، و 

 .«انا انزلناه فى لیلة مباركة »فرموده:

شوند، در حالى كه مالئكه و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل مى

 .نمایندرا صادر مى امر الهىكنند و هر نزولشان را ابتدا مى

اى باشد كه باید واقع گردد، آیه را مذكور هر امر كونى و حادثه امراگر منظور از 

شوند براى دهد: مالئكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل مىچنین معنا مى

 خاطر تدبیر امرى از امور عالم. 
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از آفات  و سالمت به معناى عارى بودن سالمكلمه  !«سالم هى حتى مطلع الفجر» 

اشاره است به اینكه عنایت الهى تعلق گرفته  «،سالم هى »پس جمله. ظاهرى و باطنى است

آورند، و نیز به است به اینكه رحمتش شامل همه آن بندگانى بشود كه به سوى او روى مى

اینكه در خصوص شب قدر باب نقمتش و عذابش بسته باشد، به این معنا كه عذابى جدید 

ها هم مؤثر واقع نشود، الزمه این معنا آن است كه طبعا در آن شب كید شیطاننفرستد. و 

 .همچنان كه در بعضى از روایات هم به این معنا اشاره رفته است
  

در تفسیر برهان از شیخ طوسى از ابوذر روایت آورده كه گفت: به رسول خدا 

قدر شبى است كه در عهد انبیاء  عرضه داشتم یا رسول هللا آیا شب وسل موآلهعلیههللاصلى

رفتند نزول امر در آن شب تعطیل شده و چون از دنیا مىبوده و امر بر آنان نازل مى

 شده است؟ فرمود: نه بلكه شب قدر تا قیامت هست. مى

در مجمع البیان است كه از حماد بن عثمان از حسان ابن ابى على نقل شده كه گفت: 

از شب قدر پرسیدم، فرمود در نوزدهم رمضان و بیست و یكم و  السالماز امام صادق علیه

  !بیست و سوم جستجویش كن
 

در معناى این روایات روایاتى دیگر نیز هست، و در بعضى از اخبار تردید  مؤلف:

بین دو شب شده، یكى بیست و یكم و دیگرى بیست و سوم، مانند روایتى كه عیاشى از عبد 

 ه است.روایت كرد السالمالواحد از امام باقر علیه

ست، و ا شب قدر خصوص بیست و سومشود كه و از روایاتى دیگر استفاده مى

اند به منظور تعظیم امر آن بوده، تا بندگان خدا با گناهان خود به امر آن اگر معینش نكرده

 .اهانت نكنند

و نیز در تفسیر عیاشى در روایت عبد هللا بن بكیر از زراره از یكى از دو امام باقر 

ث و صادق علیهماالسالم آمده كه فرمود: شب بیست و سوم همان شب جهنى است، و حدی

عرضه داشتم: منزل من از  وسل م وآلهعلیههللاجهنى این است كه گفت: به رسول خدا صلى

مدینه دور است، دستورم بده در شب معینى داخل مدینه شوم فرمود: شب بیست و سوم 

 داخل شو. 

: حدیث جهنى كه نامش عبد هللا بن انیس انصارى بود، از طرق اهل سنت نیز مؤلف

 ه است.وطى آن را در الدر المنثور از مالك و بیهقى نقل كردروایت شده، و سی

السالم و در كافى به سند خود از زراره روایت كرده كه گفت: امام صادق علیه

 و امضا در شب بیست و سوم است.  ، ابرام در شب بیست و یكم ، تقدیر در نوزدهمفرمود: 

وارد شده در آن اتفاق  السالم آنچه همه روایات مختلفى كه از ائمه اهل بیت علیهم

شود، و نیز لیلة ساله تكرار مىشب قدر تا روز قیامت باقى است، و همه: دارند این است كه

القدر شبى از شبهاى رمضان، و نیز یكى از سه شب نوزده و بیست و یك و بیست و سه 

 .است
 (559ص :    20المیزان ج :  سوره قدر     5تا  1) مستند: آیه    
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 فصل اول

 

 در آنخانه خدا و آیات واضح 
 

 

 فرمان حج 

 ! و هلل على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال”  -

 “!  و بر هر كس كه مستطیع باشد، زیارت آن خانه واجب است -
 

سابقه، بلكه است، البته نه تشریع ابتدائى و بىدر قرآن این آیه متضمن تشریع حج 

این مراسم در زمان ابراهیم السالم، چون تشریع امضائى نسبت به تشریع قبلى ابراهیم علیه

 .دهداز آن تشریع خبر مى!“ و اذن فى الناس بالحج ... ” تشریع شد و آیه: السالمعلیه
 (541ص :    3سوره آل عمران    المیزان ج :  96یه ) مستند: آ  

 

 اولین خانه برای عبادت خدا
 

َل بَْیٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذى بِبَكَّةَ ”  - ْلعَلَِمینَ إِنَّ أَوَّ ً َو ُهدًى ل ِ فِیِه َءایَت بَی ِنٌَت  ُمبَاَركا

 ً قَاُم إِْبَرِهیَم َو َمن دََخلَهُ كاَن َءاِمنا  ،مَّ

ِ َعلى النَّاِس ِحجُّ  - َ َغنىٌّ َعِن  اْلبَْیِت َمِن استَطاَع إِلَْیِه سبِیالً  َوَّللَّ َو َمن َكفََر فَإِنَّ َّللاَّ

 !اْلعَلَِمینَ 
 

اى است كه در مكه كه براى مردم بنا نهاده شد، آن خانهاولین خانه عبادتى  -

در آن خانه ، اى پر بركت كه مایه هدایت همه عالمیان استواقع است، خانه

 ،آیاتى روشن و مقام ابراهیم هست و هر كس داخل آن شود، ایمن است

و هر كس به این ، و بر هر كس كه مستطیع باشد زیارت آن خانه واجب است -

 “نیاز است!كفر بورزد، خدا از همه عالم بىحكم خدا 
 

قبل از سایر معابد براى عبادت ساخته شده  كعبه “،ان اول بیت وضع للناس للذى ببكة ...” 

را سلیمان بنا نهاد كه قرنها بعد از ابراهیم  بیت المقدسچون این خانه را ابراهیم ساخت و 

 بوده است.

، ساختن و معین وضع بیت براى مردممعنایش معروف است و مراد از  بیتكلمه 

اى قرار دهند براى پرستش كردن آن براى عبادت مردم است، براى اینكه مردم آن را وسیله
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خداى سبحان، و از دور و نزدیك به همین منظور به طرف آن روانه شوند و یا به طرف آن 

 عبادت كنند، و آثارى دیگر بر آن مترتب سازند . 

شود و ( استفاده مى،به بكه ) كه به معناى محل ازدحام است همه اینها از تعبیر

فهماند كه مردم براى طواف و نماز و سایر عبادات و مناسك، پیرامون این خانه ازدحام مى

اى باشد كه بر روى زمین براى انتفاع مردم ساخته شده كنند. و اما اینكه این اولین خانهمى

 اى ساخته نشده بود.رساند كه قبل از مكه، هیچ خانهو نمىباشد لفظ آیه بر آن داللت ندارد، 

مراد از كلمه بكه زمین مكه است، و اگر آن را بكه خوانده، براى این است كه 

 كنند، و چه بسا گفته باشند كه بكه همان مكه است. مردم در این سرزمین ازدحام مى
 

 

 معنی مبارک بودن و هدایت بودن کعبه     

 

مبارك به معناى  از بركت است و بركت به معناى خیر بسیار، و مبارككلمه 

 شود.محلى است كه خیر كثیر بدانجا افاضه مى

شود، اال اینكه از این كلمه هر چند در بركات دنیوى و اخروى هر دو استعمال مى

افاضه بركات آید كه: مراد از آن بر مى هدى للعالمینظاهر مقابل قرار گرفتنش با جمله 

ها براى عمران و آباد كردن آن، است، كه عمده آن وفور ارزاق و بسیار شدن انگیزه یوىدن

 .ها براى احترام آن استبا حضور و تجمع در آن براى زیارت و عبادت و نیز انگیزه

به این است كه خداى تعالى  هدایت بودنشاین بود معناى مبارك بودن بیت، و اما 

مردم را به ایشان نشان دهد و عالوه  سعادت آخرتىدر آن،  با تاسیس آن و تشریع عباداتى

 بر آن ایشان را به كرامت و قرب خدا برساند.

و بیت الحرام از روزى كه به دست ابراهیم ساخته شد، این خاصیت هدایت را 

 داشته و همواره مقصد قاصدان و معبد عابدان بوده است.

 

 مسابقه تشریع حج در زمان ابراهیم علیه السال

كند بر اینكه حج و مراسمش براى اولین بار در زمان ابراهیم قرآن كریم داللت مى

و ” و بعد از فراغتش از بناى آن تشریع شد و خداى تعالى در این باره فرمود: السالمعلیه

 “عهدنا الى ابراهیم و اسمعیل ان طهرا بیتى للطائفین و العاكفین و الركع السجود ! 

 فرماید:به ابراهیم مىو نیز در خطاب 

و اذن فى الناس بالحج یاتوك رجاال و على كل ضامر یاتین من كل فج ”  -

 “عمیق! 

كنید داللت دارد بر اینكه این اعالم و دعوت با و این آیه به طورى كه مالحظه مى

 اجابت عموم مردم، چه نزدیكان و چه مردم دور از عشایر و قبایل روبرو خواهد شد.
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 ر زمان موسی علیه السالمسابقه حج د

كند بر اینكه این شعار الهى تا زمان شعیب، بر استقرار و و نیز قرآن داللت مى 

 معروفیتش در بین مردم باقى بوده است . 

كند، از قول شعیب براى اینكه در گفت و گوئى كه از موسى و شعیب حكایت مى

كه  “،ان تاجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك انى ارید ان انكحك احدى ابنتى هاتین على ”فرماید:مى

منظورش از حج یك سال است، و این نیست مگر به خاطر اینكه در آن تاریخ سالها به 

 شده است.شده و با تكرر حج، مكرر مىوسیله حج شمرده مى

 

  ایام جاهلیت، و ادامه مراسم حج

كند بر خورد كه داللت مىمىو همچنین در دعوت ابراهیم، ادله زیادى به چشم 

 اینكه خانه كعبه همواره معمور به عبادت و آیتى در هدایت بوده است.

در جاهلیت عرب هم كعبه مورد احترام و تعظیم بوده و به عنوان اینكه حج جزء 

آمدند و تاریخ گویاى این است كه این معنا اختصاص شرع ابراهیم است، به زیارت حج مى

دانستند و این خود فى نفسه نداشته بلكه سایر مردم نیز كعبه را محترم مىبه عرب جاهلیت 

 هدایتى است براى اینكه باعث توجه مردم به خدا و ذكر اوست.
 

 کعبه بعد از ظهور اسالم

چون نام كعبه از آن روز همه ، تر استو اما بعد از ظهور اسالم كه امر واضح

خیرش از یا با خودش و از نزدیك و یا با ذكر  مشارق و مغارب جهان را پر كرد، و كعبه

و اطاعاتشان و مسلمین  دور خود را بر فهم و قلب مردم عرضه نمود و مردم را در عبادات

حیواناتشان و سایر شؤونشان متوجه  و سر بریدن ،و حتى هنگام خوابیدنشان ،قیام و قعودشان

 خود ساخت. 

ذهنى گرفته تا انقطاع تام از دنیا و پس كعبه به تمامى مراتب هدایت از خطور 

اتصال كامل به عالم معنا، و به تمام معنا هدایت است و حق است اگر بگوئیم كه مس 

 كنند آن را مگر بندگان مخلص خداوند!نمى

كند و این عالوه بر این، كعبه عالم اسالم را به سعادت دنیائیشان نیز هدایت مى

ائتالف امت و شهادت منافع خود، و عالم غیر اسالم  سعادت عبارت است از وحدت كلمه، و

به ثمرات این وحدت توجه كنند و كند به اینكه از خواب غفلت بیدار شوند و را هم هدایت مى

هاى متشتت و نژادهاى گوناگون را با هم متفق و سلیقه ببینند كه چگونه اسالم قواى مختلفه و

 برادر كرده است. 

 شود: مى از اینجا دو نكته روشن

اینكه كعبه هدایت به سوى سعادت دنیا و آخرت هر دو است. همچنانكه به  اول
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 جمیع مراتب هدایت است. در حقیقت هدایت مطلقه است.

اینكه: نه تنها براى جماعتى خاص، بلكه براى همه عالم هدایت است، مثال: آل  دوم

 اش وسیع است.براى اینكه هدایت كعبه دامنه ،ابراهیم، و یا عرب، و یا مسلمین
 

 آیات روشن در خانه خدا 

متصف شده، و  بیناتهر چند به صفت  آیاتكلمه “ ،فیه آیات بینات مقام ابراهیم” 

رساند، اال اینكه این مقدار تخصص و تعین این اتصاف تخصصى در موصوف آیات را مى

خواهد ام بیان مزایاى بیت است، و مىسازد و چون مقام، مقابهام آن را برطرف نمى

مفاخرى را از بیت بشمارد كه به خاطر آن شرافت بیشترى از سایر بناها دارد، مناسب آن 

اوصافى را بشمارد كه غبار و ابهام و است كه بیانى بیاورد كه هیچ ابهامى باقى نگذارد، و 

و من ” :عدى یعنى جملهشاهد است بر اینكه جمالت ب اجمال در آن نباشد و همین خود یك

و سایر جمالت تا آخر آیه، همه بیان است  “،و هلل على الناس ...” و جمله“ ،دخله كان امنا

  آیات بینات .براى جمله 

 عبارت است از اینكه: آیاتپس 

  : مقام ابراهیم است،اوال

 و هر كس داخل آن شود، امنیت دارد، ثانیا:

 و حج و زیارتش بر مردم مستطیع واجب است. ثالثا:
 

این سه جمله هر یك به غرضى خاص آورده شده: یكى اخبار از این است كه مقام 

چیزى كه هست از آن  ،ابراهیم در این مكان است. یكى دیگر، انشاء حكم وجوب حج است

نه اینكه از نظر ادبى عطف  ،نیز هست، فائده بیان را در بر دارد آیاتجا كه هر سه بیانگر 

 بیان باشند.

 

 مقام ابراهیم  

  در آن نقش بسته است. السالممقام ابراهیم سنگى است كه جاى پاى ابراهیم علیه

اخبار بسیار زیادى در دست است كه داللت دارد بر اینكه سنگ اصلى كه ابراهیم 

زمین، در همین مكانى كه فعال ایستاده تا دیوار كعبه را باال ببرد در زیر بر روى آن مى

نامند دفن شده و مقام ابراهیم كنار مطاف، روبروى ضلع ملتزم قرار دارد، و ابو مقامش مى

وسل م در قصیده المیه خود از این معنا خبر داده و وآلهعلیههللاطالب عموى رسول خدا صلى

 “.ر ناعلء ابراهیم فى الصخر رطبة على قدمیه حافیا غیو موطى” گوید:مى

و چه بسا از جمله مقام ابراهیم فهمیده شود كه یا خود خانه مقام ابراهیم است و یا 

اینكه در این خانه جاى معینى بوده كه ابراهیم در آن مكان مخصوص، به عبادت خداى 

 ایستاده است. سبحان مى
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روشنى است كه با وقوع خود  آیتو جاى هیچ شكى نیست كه هر یك از این امور 

 آیتآورد، چون معناى كلمه كند و مقام خداى تعالى را بیاد مىر خداى تعالى داللت مىب

 چیزى جز عالمت و راهنما به چیز دیگر، نیست.

حال به هر نحو كه داللت بكند، چه به وجود خودش و چه به آثارش، و كدام 

تر از مقام ابراهیم است كه اهل دنیا را به سوى خدا جلب نموده و به عالمتى بهتر و روشن

 عظمت مقام او راهنمائى كند؟ 

پذیرد، و كدام بنائى چون كعبه كه واردین خود را در دامن امن و امان خود مى

 عالمت او است؟ آیت و 

و چه مناسك و مراسم و عبادتى كه میلیونها نفر را در یك جا جمع نموده و 

شود، بهتر گذارد و با گذشت زمان كهنه نمىساله صحنه بندگى انسانها را به نمایش مىهمه

 از این مناسك عالمت و آیت او است ؟ 

لعاده و بر هم و عالمت خدا باید چیزى خارق ا آیتشاید بعضى خیال كنند كه 

زننده سنت طبیعت باشد و این صحیح نیست، چون نه لفظ آیه و مفهومش، آیت را منحصر 

در معجزه كرده، و نه قرآن كریم این كلمه را منحصرا در معجزه استعمال نموده، معجزه 

ما ننسخ من آیة ” به شهادت اینكه در آیه ،خارق العاده یكى از مصادیق آیت است، نه معناى آیت

منسوخه در  احكامآیت را در معناى وسیعى استعمال كرده كه حتى بطور قطع  “او ننسها ...،

 شود.هاى سابق را نیز شامل مىشریعت
 

 تشریع امنیت خانه خدا 

در این زمینه است كه حكمى  “،و من دخله كان آمنا” حق مطلب این است كه جمله:

توان تشریعى را بیان كند، نه یك خاصیت تكوینى را. چیزى كه هست اینكه از این جمله مى

 استفاده كرد كه قبل از اسالم هم حكم امنیت این خانه تشریع شده بود.

همچنانكه چه بسا این معنا از دعاى ابراهیم كه در دو سوره ابراهیم و بقره نقل 

ده بشود، مؤید این استفاده این است كه، قبل از بعثت هم عرب جاهلیت این حق را شده، استفا

متصل  السالمشود این رسم به زمان ابراهیم علیهمعلوم مى ،براى بیت محفوظ داشتند

 شده، و از جعلیات خود عرب جاهلیت نبوده است. مى

این باشد كه به  و اما اینكه شاید بعضى احتمال دهند كه مراد از آیه مورد بحث

دهد ها و حوادث هولناك و سالب امنیت در این خانه رخ نمىعنوان خبر غیبى بفرماید: فتنه

شود جوابگویش جنگها اش بدانجا كشیده نمىاى پیش آید، دامنهو در هر جاى دنیا هر حادثه

صوصا هایى است كه در طول تاریخ، در این مكان مقدس پیش آمده، مخو كشتارها و ناامنى

ا و لم یروا انا جعلنا ” حوادثى كه قبل از نزول این آیه در آنجا رخ داده است. و آیه شریفه:

بیش از این داللت ندارد كه امنیت در این مكان “ ،حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم

یابد، از این جهت كه مردم این مكان را مقدس و واجب االحترام استقرار و استمرار مى

شریعت ابراهیم هم در آخر  ،ند، چون وجوب تعظیم آن در شریعت ابراهیم ثابت شدهدانمى
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 شود نه به تكوین او . به تشریع خدا منتهى مى

رب ” فرماید:اى كه دعاى ابراهیم را حكایت نموده و مىو همچنین است حال آیه

ز خداى تعالى كه ا“ ،رب اجعل هذا بلدا آمنا” فرماید:و یا مى“ ،اجعل هذا البلد آمنا

كند، مكه را بلد امن كند، و خداى تعالى به زبان تشریع دعایش را مستجاب درخواست مى

 دهد .كند، و همواره دلهاى بشر را به قبول این امنیت سوق مىمى
 

 واجب بودن حج برای  دارندگان استطاعت    

  
ِ َعلى النَّاِس ِحجُّ »  َ َغنىٌّ َعِن  َوَمن َكفَرَ  إِلَْیِه سبِیالً اْلبَْیِت َمِن استَطاَع  َوَّللَّ فَإِنَّ َّللاَّ

 !اْلعَلَِمینَ 

و هر كس به این حكم ، و بر هر كس كه مستطیع باشد زیارت آن خانه واجب است

 «نیاز است.خدا كفر بورزد، خدا از همه عالم بى
 

در اصل به معناى قصد بوده است و سپس در قصد زیارت بیت اختصاص  ِحج

 به طریق مخصوصى كه شرع آن را بیان كرده است. یافته،

بطوری  سابقه، بلكهاین آیه، متضمن تشریع حج است، البته نه تشریع ابتدائى و بى

السالم، چون قبال هم گفتیم تشریع امضائى نسبت به تشریع قبلى ابراهیم علیهکه قبال گفتیم، 

از  “و اذن فى الناس بالحج ... ،” و آیه:تشریع شد  السالمكه این مراسم در زمان ابراهیم علیه

هماهنگ آیه  ...,“و هلل على الناس ” :شود كه آیهداد و از اینجا روشن مىآن تشریع خبر مى

هر چند كه ممكن است “ و من دخله كان آمنا،” دهد:قبلى خبر مىزیر است كه از تشریع 

 ت كه خبر داده باشد . انشائى به نحو امضا باشد، و لیكن ظاهرتر از سیاق همین اس
 

در اینجا به معناى كفر در  كفركلمه “  ،و من كفر فان هللا غنى عن العالمین” 

اصول دین نیست، بلكه منظور كفر به فروع است نظیر كفر به نماز و زكات، یعنى ترك آن 

است و كالم از قبیل به كار بردن مسبب و یا اثر در جاى  تركپس مراد از كفر همان  - دو

علت در  از قبیل به كار بردن  «،فان هللا غنى» اثر است، همچنانكه جمله:سبب و یا منشا 

جاى معلول است و تقدیر كالم این است: هر كس حج را ترك كند، ضررى به خدا 

 رساند چون خدا غنى از همه عالمیان است.نمى
 (541ص :    3سوره آل عمران    المیزان ج :  97و  96آیه مستند: )         
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 فصل دوم

 

 تشریع مناسک حج

 

 احکام حج در سوره حج     

دارد به تشریع حج خانه خدا براى اولین  اشارهسوره حج  37تا  25آیات  -

و ماموریت او به اینكه حج را در میان مردم  "ع"بار در عهد ابراهیم

بیان نیز اى از احكام حج را پاره . در این سوره خدای تعالیاعالم بدارد

 :كندمى

 :مناسك حج عبارت است از -

 !احرام، طواف، نماز، قربانى، اخالص و اجتناب از شرك

 

 نهی از صد سبیل هللا و زیارت مسجدالحرام

 

ِ َو اْلَمسِجِد اْلَحَراِم الَِّذى َجعَْلنَهُ ِللنَّاِس إِنَّ الَِّذیَن »  - َكفَُروا َو یَصدُّوَن َعن سبِیِل َّللاَّ

 !سَواًء اْلعَِكف ِفیِه َو اْلبَاِد  َو َمن یُِرْد فِیِه ِبإِْلَحاِد ِبظْلٍم نُِّذْقهُ ِمْن َعذَاٍب أَِلیمٍ 
 

ما آن را براى همه كسانى كه كفر ورزیدند و از راه خدا و مسجد الحرام كه  -

دارند بدانند كه مردم معبد قرار دادیم و مقیم و مسافر در آن یكسان است باز مى

ما به هر كس از ایشان كه بخواهد در آنجا تجاوزى و ستمى بكند عذابى دردناك 

 !«خواهیم داد
 

از كسى است كه مقیم مكه نباشد، بلكه  بادى .همان اسالم است سبیل هللامقصود از 

مشركین مكه است كه به نبوت رسول  «،الذین كفروا »و مراد از جمله. ج وارد مكه شودخار

كفر ورزیدند و در اول بعثت، یعنى قبل از هجرت، مانع از  وسل م وآلهعلیههللاخدا صلى

از داخل شدن به مسجد الحرام، براى  و نیز مؤمنین را شدندگرویدن مردم به اسالم مى

مراد از جلوگیرى مؤمنین . داشتندخواندن در آن و سایر عبادات باز مى طواف كعبه، و نماز

جلوگیرى این بوده كه نگذارند كسى هم  از اداى عبادات، مناسك در كعبه است، و الزمه این

 از خارج وارد مكه شود. 

 این است كه -كه وصف مسجد الحرام است  - «،الذى جعلناه للناس »منظور از جمله
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 .ادت مردم قرار دادیم، نه اینكه ملك آن را به مردم واگذار نمودیمآن را محل عب

پس به حكم این آیه، مردم مالك این معنا هستند كه در مسجد الحرام عبادت كنند، و 

و اگر اینطور تعبیر فرموده براى این است كه بفهماند . كسى نتواند از ایشان جلوگیرى كند

و جلوگیرى ایشان، تعدى در حق و الحاد به ظلم  ،است عبادت مردم در مسجد الحرام حق ایشان

جلوگیرى مردم از براى افاده این معنا است كه  هللابه كلمه  سبیلهمچنانكه اضافه . است

 .عبادت در مسجد تعدى به حق خدا است

سواء العاكف فیه و  »:مؤید این معنا این است كه بعد از جمله مورد بحث فرموده

شوند، در اینكه حق دارند در آن مسجد هایى كه داخل آن مىیعنى اهل آن و خارجى «،الباد

و مراد از اقامت در آن، و در خارج آن، یا اقامت در مكه و در خارج . عبادت كنند برابرند

و یا از این باب است كه مالزم بودن مسجد براى عبادت آن ، مكه به طور مجاز عقلى است

 .آن شوند است كه از خارج وارد

كه مردم را را این جمله كیفر كسى  «،و من یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم» 

فرماید، و الزمه آن تحریم این عمل، یعنى بازدارى مردم از كند بیان مىدر این حق ظلم مى

 .دخول مسجد براى عبادت است
 

 مناسکی که به ابراهیم علیه السالم وحی شد و یادگار ماند!

 

ْر بَْیتَى ِللطائِفیَن َو »  - ً َو طه ِ أْنَا الْبَرِهیَم َمكاَن اْلبَْیِت أَن ال تُشِرك بى شْیئا َو إِْذ بَوَّ

كع السُجودِ   ،اْلقَائِمیَن َو الرُّ

ن فى النَّاِس بِالَحج  یَأْتُوك ِرَجاالً َو َعلى كل   - فَجٍ   ضاِمٍر یَأْتِیَن ِمن كل    َو أَذ ِ

 ،َعِمیقٍ 

ن بَِهیَمِة ل ِیَشَهدُ  - ْعلُوَمٍت َعلى َما َرَزقَُهم م ِ ِ فى أَیَّاٍم مَّ وا َمنَِفَع لَُهْم َو یَْذكُروا اسَم َّللاَّ

 ،األَْنعَِم  فَكلُوا ِمنَها َو أَطِعُموا اْلبَائس اْلفَِقیرَ 

فُوا بِاْلبَْیِت اْلعَتِیقِ  -  !ثُمَّ ْلیَْقضوا تَفَثَُهْم َو ْلیُوفُوا نُذُوَرُهْم َو ْلیَطوَّ
 

و مقرر )و چون ابراهیم را آن روز كه این خانه نبود در جاى این خانه جا دادیم -

ام را براى طواف كنندگان و چیزى را با من شریك نپندارد و خانه (داشتیم

 ،گزاران پاكیزه داردمقیمان و سجده

هاى و به او گفتیم مردم را نداى حج ده تا پیاده سوى تو آیند و سوار بر مركب -

 ،هاى عمیق بیایندشده از دورى راه از درهالغر 

تا شاهد منافع خویشتن باشند و نام خدا را در ایامى معین یاد كنند كه ما شما را  -

 ،از حیوانات روزى دادیم، از آن بخورید و به درمانده فقیر نیز بخورانید

د آنگاه كثافاتى كه در حال احرام بر ایشان است بسترند و به نذرهایشان وفا كنن -

 !«و بر این خانه كهن طواف كنند
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كند، تا همه بهتر بفهمند، در این جمله داستان معبد شدن كعبه براى مردم را بیان مى

 كه چطور جلوگیرى مردم از عبادت در آن الحاد به ظلم است. 

قرار داد معنایش  تبوئهالسالم و اینكه خداى تعالى مكان بیت را براى ابراهیم علیه

این است كه آن را مرجع براى عبادت قرار داد، تا عبادت كنندگان آنجا را خانه عبادت خود 

 «،ام راپاك كن خانه -و طهر بیتى  »  و این كه خانه را هم به خود نسبت داد، و فرمود:. قرار دهند

از وحى به ابراهیم كه  و بدون تردید این قرارداد عبارت بوده. اشاره به همین قرارداد دارد

 !تو این مكان را مكان و مرجع براى عبادتم بكن

این است كه: ما وحى كردیم به ابراهیم كه  «،بوءنا البراهیم مكان البیت »پس معناى

 .به عبارتى دیگر مرا در این مكان عبادت كن، و براى عبادتم قصد این مكان كن

این سیاق، نهى از  البته در خصوص «،ان ال تشرك بى شیئا »مقصود از جمله

شرك به طور مطلق نیست، هر چند شرك به طور مطلق مورد نهى است، ولى مقصود نهى 

رود مقصودش عبادت از خصوص شرك در عبادت است، چون كسى كه به زیارت كعبه مى

تر: نهى از شرك در اعمال حج، از قبیل تلبیه براى بتها اهالل است. و به عبارتى روشن

 .براى آنها و امثال آن است

است كه وحى كردیم كه خانه مرا  این !«و طهر بیتى ... »و همچنین معناى جمله

 .طواف كنندگان و نمازگزاران و راكعان و ساجدان تطهیر كن براى

و تطهیر هر چیز به معناى این است كه آن را آنچنان از كثافات و پلیدیها پاك كنند و 

 .طبع اولى اقتضاى آن حالت را دارد به حالتى برگردانند كه

، این است كه بفهماند بیتى: هفرمود و و منظور از اینكه بیت را به خود نسبت داده

این خانه مخصوص عبادت من است. و تطهیر معبد، به همان جهت كه معبد است، این است 

چنین پلیدى همان كه آن را از اعمال زشت و پلیدیها كه مایه فساد عبادت است پاك كنند، و 

 .شرك و مظاهر شرك یعنى بتها است

پس تطهیر خانه خدا، یا منزه داشتن آن از خصوص پلیدیهاى معنوى است، و 

السالم مامور شده كه طریقه عبادت را به نحوى كه خالى از قذارت شرك باشد ابراهیم علیه

ود، و یا تطهیر آن از به مردم تعلیم دهد، همانطور كه خودش مامور به چنین عبادتى شده ب

 .و چه معنوى است مطلق نجاسات، و پلیدیها چه مادى

لیكن از این دو احتمال آنكه با سیاق آیه نزدیكى بیشترى دارد همان احتمال اول 

است، و حاصل تطهیر معبد، از ارجاس و پلیدیهاى معنوى، براى پرستندگان كه از دور و 

دتى براى آنان وضع كند كه خالص براى خدا باشد، كنند، این است كه عبانزدیك قصد آن مى

و مشوب به شائبه شرك نباشد در آنجا تنها خدا را بپرستند و چیزى را شریك او نكنند، پس 

به یاد آور زمانى را كه به ابراهیم  :شود كهكند معناى آیه این مىبنا بر آنچه سیاق افاده مى

اینكه آن را مرجع عبادت من كنى و چیزى وحى كردیم كه در خانه من مرا پرستش كن به 

كنند عبادتى تشریع كنى را در عبادت من شریك نسازى و براى كسانى كه قصد خانه من مى

 كه خالى از شائبه شرك باشد. 
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در این آیه اشعارى به این معنا دارد كه عمده عبادت قاصدان كعبه طواف و نماز و 

عنا است كه ركوع و سجود مثل دو متالزم، ركوع و سجود است و نیز اشعارى به این م

 .شوندهمیشه با هم هستند و هیچ وقت از یكدیگر جدا نمى
 

 از دره های عمیق بیایند !  -فَجٍ َعِمیقٍ   یَأِْتیَن ِمن كلّ 

 

ن فى النَّاِس ِبالَحج  یَأْتُوك ِرَجاالً َو َعلى كل  »  - فٍَج   ضاِمٍر یَأْتِیَن ِمن كل    َو أَذ ِ

 ،َعِمیقٍ 
 

هاى و به او گفتیم مردم را نداى حج ده تا پیاده سوى تو آیند و سوار بر مركب -

  .«هاى عمیق بیایندالغر شده از دورى راه از دره
 

در اصل لغت به معناى قصد است و اگر عمل مخصوص در بیت الحرام  حجكلمه 

 علیه هللاشریعت محمدى صلى را تشریع نمود و در آن السالمرا كه اولین بار ابراهیم علیه

اند به همین جهت است كه هر كس بخواهد این عمل را نیز جریان یافت حج نامیده وسل موآله

 كند. انجام دهد قصد خانه خدا مى

یعنى در میان مردم ندا كن كه قصد خانه كنند و یا  «...،و اذن فى الناس بالحج» 

نى مردم چه پیاده و چه سوار بر اشتران الغر از كه اگر اعالم ك، عمل حج را انجام دهند

  .هر راه دورى خواهند آمد

اگر اعالم كنى  یعنى «،لیشهدوا منافع لهم و یذكروا اسم هللا فى ایام معلومات ...» 

در این جمله منافع مطلق ذكر . آیند به سوى تو، براى اینكه منافع خود را مشاهده كنندمى

كه در  دنیوىمنافع ایى و یا اخروى، چون منافع دو نوع است یكى شده، و نفرموده منافع دنی

دهد و حوائج گوناگون همین زندگى اجتماعى دنیا سود بخشیده، و زندگى آدمى را صفا مى

سازد، مانند تجارت، سیاست، امارت، نواقص مختلف آن را بر طرف مىو او را بر آورده، 

تدبیر، و اقسام رسوم و آداب و سنن، و عادات، و انواع تعاون و یاریهاى اجتماعى، و غیر 

 آن. 

 و معلوم است كه وقتى اقوام و امتهاى مختلف از مناطق مختلف زمین با همه تفاوتها

نها هست در یكجا جمع شده، و سپس یكدیگر را كه در انساب و رنگ و سنن و آداب آ

است، و معبود همه یكى است و او  كلمه حقشناختند، و معلوم شد كه كلمه همه واحده و آن، 

است، این اتحاد روحى آنها به  كعبهاست، و وجهه همه یكى است و آن  خداى عز و جل

 ند. كشااتحاد جسمى و آن وحدت كلمه، ایشان را به تشابه در عمل مى

آموزد، و آن دیگرى نیز خوبیهاى این را پسندد مىاین از آن دیگرى آنچه مى

بندد و به اندازه شتابد و در حل مشكالت آن قوم كمر مىگیرد، و این به كمك آن مىمى

هاى كوچك به صورت یك جامعه بزرگ مبدل در نتیجه جامعهدهد، مقدور خود یاریش مى

شود كه كوههاى بلند هم در ى نیز به نیروى كلى مبدل مىشود، آن وقت نیروهاى جزئمى
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 .شودتواند مقاومت كند، و هیچ دشمن نیرومندى حریف آن نمىمقابل آن نمى

و جان كالم اینكه: هیچ راهى به سوى حل مشكالت به مانند تعاضد و تعاون نیست، 

هیچ راهى به سوى تفاهم مانند تفاهم دینى و هیچ راهى به سوى تعاون چون تفاهم نیست و 

 نیست. 

ها به سوى خدا است كه همان وجود انواع تقرب منافع اخروىنوع دوم از منافع، 

هایى كه عبودیت آدمى را مجسم سازد، و اثرش در عمل و گفتار آدمى هویدا تقرب. است

 .گردد

را شامل و متضمن و عمل حج با مناسكى كه دارد انواع عبادتها و توجه به خدا 

است، چون مشتمل است بر ترك تعدادى از لذایذ زندگى، و كارهاى دنیایى و كوششها براى 

ها، و طواف پیرامون خانه او، و نماز و قربانى، و انفاق و روزه، و دنیا، و تحمل مشقت

 .غیر آن

عمل حج با اركان و اجزایى كه دارد یك دوره كامل مسیر ابراهیم خلیل 

  سازد.در مراحل توحید، و نفى شرك و اخالص عبودیت مجسم مىرا  السالمعلیه
 

شود كه چرا فرمود: در میان مردم حج را اعالم كن تا به به همین بیان روشن مى

اى سویت بیایند، چون معناى آمدن مردم به سوى ابراهیم، این است كه مردم به سوى خانه

 .زیارت كنندكه او بنا كرده بیایند و آن را 

و آمدنشان مستلزم این است كه این منافع اخروى و دنیوى را مشاهده كنند، و وقتى 

اى است كه منفعت شوند، چون خلقت انسان به گونهمشاهده كردند، عالقمند به آن خانه مى

 .را دوست دارد
 

 قربانی کنید در راه خدا،  با نام خدا !       

 

ن بَِهیَمِة األَْنعَمِ  » ... - ْعلُوَمٍت َعلى َما َرَزقَُهم م ِ ِ فى أَیَّاٍم مَّ  ،َو یَْذكُروا اسَم َّللاَّ

و نام خدا را در ایامى معین یاد كنند كه ما شما را از حیوانات روزى  ... -

 «دادیم!
 

انواع  بهیمة االنعاممراد از است. زبان غیر درنده به معناى حیوان بى بهیمهكلمه 

 گانه شتر و گاو و گوسفند است، البته گوسفند هم اعم از بز و میش است. سه

شود: تا ببینند است، و معنایش این مى یشهدوا...، عطف بر جمله  و یذكرواجمله 

روز ده و یازده و  -منافع خود را، و تا یاد آرند نام خدا را در ایامى معین یعنى ایام تشریق 

السالم ایام معلومات را به همین ایام تفسیر ائمه اهل بیت علیهم) الحجه سیزده ذى دوازده و 

 .(اندكرده

و . ذبح گوسفند و یا نحر شتر است ذكر آن در هنگامذكر نام خدا بر بهیمه مراد از  
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این عمل بر خالف عمل مشركین است كه گوسفند و شتر را در راه بتهاى خود قربانى 

 .كردندمى
 

 قربانی را !  و هم به فقیر بدهید! بخورید گوشت   

 ،فكلوا منها و اطعموا البائس الفقیر»  -
  !«از آن بخورید و به درمانده فقیر نیز بخورانید -

 

 .به معناى شدت فقر و احتیاج است بائسكلمه 

این آیه شریفه مشتمل بر دو نوع حكم است یكى ترخیصى كه همان امر به خوردن 

 .كه عبارت است از اطعام به فقیر از قربانى است و یكى الزامى

 

 آخرین طواف بیت عتیق 

 

فُوا بِاْلبَْیِت اْلعَتِیقِ »  -  !ثُمَّ ْلیَْقضوا تَفَثَُهْم َو ْلیُوفُوا نُذُوَرُهْم َو ْلیَطوَّ
 

آنگاه كثافاتى كه در حال احرام بر ایشان است بسترند و به نذرهایشان وفا كنند  -

 !«و بر این خانه كهن طواف كنند
  

به معناى زایل كردن هر چیزى است كه به خاطر احرام در بدن پیدا  تفثقضاى 

قضاى تفث، كنایه است از بیرون شدن از احرام و  . شده، مانند ناخن، مو، و امثال آن

اتمام هر تكلیفى است كه با نذر و امثال آن به  «،و لیوفوا نذورهم »مقصود از جمله

 . است گردنشان آمده

بنا بر آنچه در تفسیر ائمه اهل بیت  «،ولیطوفوا بالبیت العتیق» و مراد از 

محرمات احرام  است، چون خروج از احرام به طورى كه همه طواف نساءآمده، السالمعلیهم

و طواف نساء آخرین عمل حج است كه  ،گیردحالل شود جز با طواف نساء صورت نمى

 .شودبعد از آن تمامى محرمات حالل مى

كعبه است كه به خاطر قدیمى بودنش به این نام نامیده شده،  بیت عتیقو منظور از 

اى كه براى عبادت خدا در زمین ساخته شد همین كعبه بوده همچنانكه قرآن چون اولین خانه

و امروز  «،ان اول بیت وضع للناس للذى ببكة مباركا و هدى للعالمین »كریم هم فرموده:

گذرد و هنوز آباد و معمور است. و در آن از عمر این خانه مىقریب چهار هزار سال 

شود بیش از دو هزار و پانصد سال از عمر آن روزهایى كه آیات مورد بحث نازل مى

 .گذشته بود
 

 تعظیم حرمات خدا     
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ِ فَُهَو َخیٌر لَّهُ ِعندَ َرب ِِه  َو أُِحلَّت لَكمُ »  - األَْنعَُم إِال َما یُتْلى  ذَِلك َو َمن یُعَظْم ُحُرَمِت َّللاَّ

ورِ  ْجس ِمَن األَْوثَِن َو اْجتَِنبُوا قَْوَل الزُّ  ،َعلَْیكْم  فَاْجتَنِبُوا الر ِ
 

یافتگان خداى را بزرگ بدارد همان براى او آرى این چنین، و هر كس حرمت -

شود، و خدا چارپایان را بر شما نزد پروردگارشان عمل نیكى محسوب مى

گیرى پس، از پلیدى بت ها كناره، آنچه كه برایتان خوانده شودحالل كرده مگر 

 ! «كنید و از گفتار دروغ اجتناب ورزید
 

آنچه ما براى ابراهیم و مردم بعد از وى تشریع كردیم و مناسكى كه می فرماید: 

تر و به عبارت ساده. ها است كه ذكر كرده و بدان اشاره نمودیمبراى حج مقرر داشتیم این

احرام، طواف، نماز، قربانى، اخالص و اجتناب از  مناسك حج عبارت است ازاز آنكه بیان كرد كه بعد 

فرمود: این بود آنچه در زمان ابراهیم و به زبان او براى مردم تشریع  ذلكبا كلمه  شرك،

 .كردیم

تحریك و تشویق مردم است به  «و من یعظم حرمات هللا فهو خیر له، »و جمله

 تعظیم حرمات خدا. 

همان امورى است كه از آنها نهى فرموده، و براى آنها حدودى معین  حرمات خداو 

كرده كه مردم از آن حدود تجاوز نكنند، و به ماوراء آنها قدم نگذارند، پس تعظیم آن حدود 

 .همین است كه از آنها تجاوز نكنند

چینى باشد براى آیه بعد این است كه این جمله مقدمه و زمینه آیدآنچه از سیاق بر مى

چون اگر این جمله را به جمله قبلى  «و احلت لكم االنعام اال ما یتلى علیكم، »فرماید:كه مى

در عین اینكه از جمله رزقهایى است كه خدا به  -فهماند كه انعام ضمیمه كنیم این معنا را مى

حدودى هم براى آن معین نموده كه نباید از آن تجاوز  -ل كرده داده و بر ایشان حال مردم

 .كندبه آن حدود اشاره مى «،اال ما یتلى علیكم»  شود، و جمله استثنائى

 «،شودمگر آنچه برایتان خوانده مى -اال ما یتلى علیكم »و منظور از اینكه فرمود:

خوانیم، زیرا خوردنیهاى ىتالوت است، یعنى همه را در همین سوره برایتان م استمرار

حرام همه در سوره انعام نازل شده و نزول آن در مكه بوده و نیز در سوره نحل كه در 

اواخر دوره قبل از هجرت و اوائل دوره بعد از هجرت، در مكه و مدینه نازل شده و نیز در 

رى كه به طو )سوره بقره آمده كه آن نیز در اوایل هجرت ، یعنى شش ماه بعد از هجرت

را براى استقبال  یتلىنازل شده و با این حال، دیگر معنا ندارد ما كلمه  ،(گویندروایات مى

بگیریم و مانند بعضى از مفسرین آن را اشاره به آیه سوره مائده بدانیم كه بعدا نازل 

 شود. مى

كند، هر چند كه یكى از محرمات را، و آیاتى كه گفتیم خوردنیهاى حرام را بیان مى

میته و خون و گوشت خوك و آنچه براى غیر خدا ذبح شده، نام برده است و لیكن در آیه 

 ذبح شده براى غیر خدامورد بحث به دلیل سیاق ما قبل و ما بعد آن، عنایت به خصوص 

ابراهیم  كردند، با اینكه از سننبراى بتها قربانى مى است، چون مشركین در حج خود
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تنها سنت حج در میان آنان باقى مانده بود، آن را هم به این صورت در آورده  السالمعلیه

اى را در منى نصب اى را باالى صفا و مروه و عدهبودند كه بتهایى بر بام كعبه، و عده

 .كردندمى كرده و قربانیهاى خود را به نام آنها ذبح

پس اجتناب از این عمل منظور نظر آیه است، هر چند كه خوردن میته و خون و 

مؤید این معنا عالوه بر آنچه گذشت این   .گوشت خنزیر هم از جمله محرمات خدا باشند

تعقیب كرده،  «،الرجس من االوثان و اجتنبوا قول الزورفاجتنبوا » است كه كالم را با جمله

اوثان و اجتناب از سخن باطل هر چند كه از مصادیق تعظیم حرمات هللا  چون اجتناب از

 تفریع كرده و فرموده: «،و من یعظم حرمات هللا  »است و به همین جهت آن را بر جمله

بردن این دو تا از میان همه محرمات و حرمات خدا در سیاق آیات  لیكن نام !«فاجتنبوا ...»

حج این دو تا مورد ابتالى آن روز بوده، و مشركین در  حج جز براى این نبوده كه در عمل

 .ورزیدندباره تقرب به بتها و قربانى كردن براى آنها و به نام آنها اصرار مى

 «،فاجتنبوا الرجس من االوثان و اجتنبوا قول الزور »با این بیان روشن شد كه جمله

حج به كار رفته و به همین  نهى عامى است از تقرب به بتها و قول باطل كه در مورد خاص

 جهت بوده كه با فاى تفریع آمده است. 

 : »و اگر حكم اجتناب را نخست معلق بر رجس كرد، و سپس آن رجس را با جمله

براى این بود، كه به علت  االوثان فاجتنبوا منبیان نمود، و از اول نفرمود:  «،من االوثان

 .حكم هم اشاره كرده باشد كه علت وجوب اجتناب این است كه اوثان، رجس هستند

و نیز اگر اجتناب را معلق بر خود اوثان كرد، نه به عبادت و تقرب و توجه و یا 

دانیم كه اجتناب در حقیقت متعلق به این لمس آنها و یا امثال این عناوین، با اینكه همه مى

 .از اجتناب مبالغه فرموده باشد گونه عناوین است نه به عین بتها، براى این بود كه در تعبیر

 

 شعائر هللا     

 

ِ فَإِنََّها ِمن تَْقَوى اْلقُلُوبِ ...  » -  ،ذَِلك َو َمن یُعَظْم شعَئَر َّللاَّ

ى ثُمَّ مِحلَُّها إِلى اْلبَْیِت  - سمًّ  ،اْلعَتِیقِ لَكْم فِیَها َمنَِفُع ِإلى أََجٍل مُّ
 

 ،هاى خدا را بزرگ دارد این از پرهیزگارى دلها استچنین، و هر كس قربانى -

ها است، سپس زمان رنج آن تا برگشتن به خانه شما را تا مدتى از آن منفعت -

 .«كعبه ادامه دارد
 

 هجمع شعیر شعائركلمه   «،ذلك و من یعظم شعائر هللا فانها من تقوى القلوب» 

براى عالمتهایى است كه خداوند آنها را   شعائر خدااست، و شعیره به معناى عالمت است، و 

و  «،ان الصفا و المروة من شعائر هللا »، همچنانكه خودش فرمود:اطاعتش نصب فرموده

و مراد از آن، شترى است كه براى  «،و البدن جعلناها لكم من شعائر هللا ... »نیز فرموده:

گذارى شود، و با شكافتن كوهانش از طرف راست آن را عالمتداده مىقربانى سوق 
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آیه را چنین  السالمائمه اهل بیت علیهم -كنند تا معلوم شود كه این شتر قربانى است مى

جمله مورد بحث است نیز آن را  كه بعد از «،لكم فیها منافع »ظاهر جمله. اندتفسیر كرده

ولى بعضى از  «،و البدن جعلناها لكم ... »فرماید:بعد كه مىكند، و همچنین جمله تایید مى

ولى  اند كه مراد از شعائر همه عالمتهاى منصوبه براى اطاعت خدا است،مفسرین گفته

 سیاق با این گفته مساعد نیست. 

  ! «فانها من تقوى القلوب» ... 

است به اینكه  یعنى تعظیم شعائر الهى از تقوى است، و اضافه تقوى به قلوب اشاره

حقیقت تقوى و احتراز و اجتناب از غضب خداى تعالى و تورع از محارم او، امرى است 

 .و منظور از قلب، دل و نفوس است، معنوى كه قائم است به دلها

نیست، چون  -كه عبارت است از حركات و سكنات بدنى -پس تقوى، قائم به اعمال 

حركات و سكنات در اطاعت و معصیت مشترك است، مثال دست زدن و لمس كردن بدن 

جان كردن در جنایت و در قصاص، و نیز نماز جنس مخالف در نكاح و زنا، و همچنین بى

نظر اسكلت ظاهرى یكى است، پس اگر یكى حالل و براى خدا و براى ریا، و امثال اینها از 

دیگرى حرام، یكى زشت و دیگرى معروف است، به خاطر همان امر معنوى درونى و 

شود، مانند احسان و تقواى قلبى است، نه خود عمل و نه عناوینى كه از افعال انتزاع مى

 اطاعت و امثال آن. 
 

بنا بر اینكه معناى  «،البیت العتیق لكم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى» 

 -این شتران قربانى -راى شما در این شعائرب» شود:شعائر شتر قربانى باشد، معنا چنین مى

منافعى است، از قبیل سوار شدن بر پشت آنها، و نوشیدن شیر آنها در موقع احتیاج تا مدتى 

رسیدن اجل آن براى ذبح تا  معین، و آن وقتى است كه دیگر باید قربانى شوند، و سپس وقت

 .دهدرا مى «،هدیا بالغ الكعبة»شود. و این جمله معناى جمله رسیدن به خانه كعبه منتهى مى

و اما بنا ، السالم رسیدهالبته این معنا بنا به روایاتى است كه از ائمه اهل بیت علیهم

در  نافعى است كهم مقصود ،مراد از شعائر مناسك حج است بعضی ها که گفته اند:بر قول 

شود، كه سرآمد مناسك حج كنار خانه خدا است، آن ایام از راه خرید و فروش عاید حاج مى

 .شودچون آنجا آخرین عمل، كه همان طواف است انجام مى

  

 برای هر امتی مناسکی قرار دادیم! 

 

 

ِ   َو ِلكل  »  - یَْذُكُروا اسَم َّللاَّ ٍة َجعَْلنَا َمنسكاً ل ِ ن بَِهیَمِة األَْنعَِم  فَإِلَُهكْم أُمَّ َعلى َما َرَزقَُهم م ِ

 ،ِحدٌ فَلَهُ أَسِلُموا  َو بَشِر اْلُمْخبِتِینَ اإِلَهٌ وَ 

ُ َوِجلَت قُلُوبُُهْم َو الصابِریَن َعلى َما أَصابُهْم َو اْلُمِقیِمى الصلَوةِ َو  - الَِّذیَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

ا َرَزْقنَُهْم یُنِفقُونَ   ،ممَّ
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براى هر امتى عبادتى دادیم تا نام خدا را بر حیوانات بسته زبان كه روزیشان  -

ان تـنپس معبود شما خداى یگانه است، مطیع او شوید و فرو كرده است یاد كنند،

 ،را بشارت ده

صبورند  حوادثكسانى كه چون نام خدا برده شود دلهایشان بترسد كه بر  همان -

 .«روزیشان دادیم انفاق كنند و نماز بپا دارند و از آنچه
 

، عبادتى كه مشتمل بر قربانى و ذبح هم استبه معناى عبادت در اینجا  سكامنكلمه 

 هست. 

و معنایش این است كه: ما در امتهاى گذشته آنهایى كه ایمان داشتند، عبادتى با 

خدایشان روزى كرده پیشكش قربانى قرار داده بودیم تا آنان نیز نام خدا را بر بهیمه انعام كه 

 . بود ببرند

و خالصه شما پیروان ابراهیم اولین امتى نیستید كه قربانى برایتان مقرر شده بلكه 

 .براى قبل از شما هم مقرر شده بود

یعنى وقتى خداى شما همان خدایى باشد كه براى  !« فالهكم اله واحد فله اسلموا» 

پس بدانید كه معبود شما و آن امتها یكى است  امتهاى گذشته نیز احكام شما را تشریع كرده،

پس اسالم بیاورید، تسلیمش شوید به اینكه عمل خود را خالص و تنها براى او به جا 

  !بیاورید، و در قربانیهاى خود به خدایى دیگر تقرب مجویید

اى است به اینكه هر كه براى خدا در حج در این جمله اشاره ! «ر المخبتین و بشّ » 

است، و آن وقت خود قرآن كریم مخبتین را  مخبتیناسالم و اخالص داشته باشد او از خود 

الذین اذا ذكر هللا و جلت قلوبهم و الصابرین على ما اصابهم و المقیمى  »چنین تفسیر فرموده:

و انطباق این چند صفتى كه در آیه شریفه در تفسیر اخبات  «،الصلوة و مما رزقناهم ینفقون

آورد، روشن است چون صفات ى كه حج خانه خدا را با اسالم و تسلیم به جا مىآمده با كس

اش در حج و انفاق كه همه ،مذكور عبارت است از: ترس از خدا، صبر، به پا داشتن نماز

 !هست
 

 رسد...!گوشت قربانى و خون آن به خدا نمى     

 

-  « ِ ن شعَئِر َّللاَّ ِ َعلَیَها صَواف  َو اْلبُْدَن َجعَْلنََها لَكم م ِ لَكْم فِیَها َخیٌر  فَاْذُكُروا اسَم َّللاَّ

ْرنََها لَكْم لَعَلَُّكْم  فَإِذَا َوَجبَت ُجنُوبَها فَكلُوا ِمنَها َو أَطِعُموا اْلقَانَِع َو اْلُمْعترَّ َكذَِلك سخَّ

 ،تَشُكُرونَ 

َ ِلُحوُمَها َو ال ِدَماُؤَها َو لَِكن یَنَالُ  - َرَها لَكْم لَن یَنَاَل َّللاَّ هُ التَّْقَوى ِمنُكْم  َكذَِلك سخَّ

َ َعلى َما َهدَا  ،َو بَشِر اْلُمْحِسنِینَ   کمِلتَُكبُروا َّللاَّ
 

و قربانیها را براى شما از مراسم حج قرار دادیم كه غذایتان نیز هست نام خدا  -

هادند از اند بر آنها یاد كنید و چون پهلو به زمین نرا در آن حال كه به پا ایستاده
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این چنین، حیوانات را به ، گوشتشان بخورید و به فقیر و سائل هم بخورانید

 ،خدمت شما گرفتیم شاید سپاس دارید

رسد، چنین، حیوانات را به خدمت شما گوشت قربانى و خون آن به خدا نمى -

گرفتیم تا خدا را براى هدایتى كه شما را كرده، بزرگ شمارید و نیكوكاران را 

  !«دهبشارت ب
 

عبارت است از  دنبُ كلمه  «،و البدن جعلناها لكم من شعائر هللا لكم فیها خیر ...» 

در سابق گفتیم كه اگر آن را از شعائر خوانده به اعتبار این است كه . شتر چاق و درشت

 قربانى خدا شده است. 

بودن آن این است كه ایستاده باشد  صافهمعناى  «،فاذكروا اسم هللا علیها صواف» 

 .دستها و پاهایش برابر هم و دستهایش بسته باشد

به معناى  وجوبكلمه  - «،فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر»   

این است كه با پهلو به زمین بیفتد، كنایه از اینكه  وجوب جنوب قربانىمراد از . سقوط است

 .بمیرد

این  كلوابراى اباحه و رفع ممنوعیت است. خالصه معناى  فكلوا منهاو امر در جمله 

 .توانید بخوریداست كه مى

كند، چه سؤال به معناى فقیرى است كه به هر چه به او بدهند قناعت مى قانعكلمه 

 .فقیرى است كه براى سؤال نزد تو آمده باشد معترو ، هم بكند یا نكند
 

براى شما از مراسم حج قرار دادیم كه غذایتان نیز هست نام خدا و قربانیها را  -

اند بر آنها یاد كنید و چون پهلو به زمین نهادند از را در آن حال كه به پا ایستاده

این چنین، حیوانات را به ، گوشتشان بخورید و به فقیر و سائل هم بخورانید

 !خدمت شما گرفتیم شاید سپاس دارید
 

چون ممكن است  !«لحومها و ال دمائها و لكن یناله التقوى منكم... لن ینال هللا» 

اى از گوشت و یا خون آن كند و بهرهلوحى توهم كند كه خدا از این قربانى استفاده مىساده

ها و گوشت و خون آنها عاید خدا چیزى از این قربانى  ،كه: نهفرمودشود، لذا عایدش مى

رسد، تنها تقواى شما به او مى! جسمیت و از هر حاجتى شود، چون خدا منزه است ازنمى

 !جویندآن هم به این معنا كه دارندگان تقوى به او تقرب مى

لوح نیست چنین توهم كند كه با اینكه خدا منزه و یا ممكن است كسى كه آنطور ساده

د براى نمىها بهرهاز جسمیت و از هر نقص و حاجتى است و از گوشت و خون قربانى

لذا جواب داده كه مطلب  دیگر چه معنا دارد كه ما حیوانات خود را به نام او قربانى كنیم؟

اش دارد و آن صفات و آثار ها اثرى معنوى براى آورندههمینطور است، و لیكن این قربانى

معنوى است كه جا دارد كه به خدا برسد، به معناى اینكه جا دارد كه به سوى خداى تعالى 

د و صاحبش را به خدا نزدیك كند آنقدر نزدیك كند كه دیگر حجابى بین او و خدا صعود كن

 نماند. 
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ذكر او  خدا تكبیرظاهرا مراد از   «،كذلك سخرها لكم لتكبروا هللا على ما هدیكم» 

پس مراد از هدایت هم هدایت به اطاعت ، به كبریایى و عظمت باشد كه ما را هدایت فرمود

 .استو عبودیت خود او 

و معناى آیه این است كه: خداوند آن حیوان را این چنین براى شما مسخر نمود تا 

سوى اطاعت و تقرب به سویش شود، شما آن را قربانى  همان تسخیر وسیله هدایت شما به

 .كنید و در هنگام قربانى كردن و یاد كبریاء و عظمت او در برابر این هدایت بیفتید

و بشارت ده نیكوكاران را، یعنى آنهایى را كه چنین اعمال نیك  ! «و بشر المحسنین»   

 .كنندو یا این چنین احسان و در راه خدا انفاق مى، آورندبه جا مى

 

 روایات رسیده در باره برخی احکام حج

 

براى محمد بن سنان علیه السالم در كتاب عیون از جمله مسائلى كه حضرت رضا 

نوشت، یكى علت وجوب حج بوده كه امام نوشته است:  و پاسخش به سؤاالت او از علل

علت آن رفتن به میهمانى خداى عز و جل و طلب حوایج و بیرون شدن از همه گناهان است 

و نیز . اش تجدید عمل كندو براى این است كه از گناهان گذشته تائب شود و نسبت به آینده

افتد، و در مقابل اجر زحمت مىو تنش به ، شوددر حج، انسان موفق به بذل مال مى

جل  دارد، و به وسیله عبادت به درگاه خداى عز وآدمى را از شهوات و لذات باز مى.بردمى

شود و آدمى را به خضوع و استكانت و اظهار ذلت در برابر آن درگاه وا نزدیك مى

 .داردمى

با این حوادث  كند و آدمىحج دائما آدمى را دچار سرما و گرما و ایمنى و خوف مى

 .شودو نتیجه آثارش این است كه امید و ترس آدمى همه متوجه خدا مى، گیردخو مى

نتیجه دیگرش اینكه قساوت را از قلب و خشونت را از نفس و نسیان را از دل 

كند و نفس را از برد و حقوق خدایى را تجدید مىزداید و امید و ترس از غیر خدا را مىمى

 .ردگیفساد جلو مى

اند و نشینان كه به حج آمدهمنافع شرقیان را عاید غربیان و ساحلیان را عاید خشكى

چون حج موسم آمد و شد تاجران و وارد كنندگان و  ،سازداند مىحتى آنها كه نیامده

 فروشندگان و مشتریان و كاسبان و مسكینان است. 

توانند بیایند بر آورده ىآیند و مدر حج حوائج محتاجانى كه از اطراف و اماكن مى

 !اینها همه منافعى است كه حج براى بشر دارد. شودمى

 .: قریب به این مضمون از فضل بن شاذان نیز از آن جناب روایت شده استمؤلف

السالم روایت كرده در كافى به سند خود از ابى الصباح كنانى از امام صادق علیه

فرمود: منظور، سر تراشیدن و ازاله مو از بدن  «،ثم لیقضوا تفثهم »كه در تفسیر جمله

 است. 

آمده كه فرمود: تفث  السالمو در فقیه، در روایات بزنطى از حضرت رضا علیه
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 .ناخن گرفتن و چرك گرفتن از بدن و افكندن جامه احرام است

و در تهذیب به سند خود از حماد ناب، روایت آورده كه گفت: از امام صادق 

پرسیدم: فرمود: منظور طواف نساء  «،و لیطوفوا بالبیت العتیق» از معناى جمله  السالمعلیه

 .است

 السالم : در معناى این سه روایت، روایات دیگرى از ائمه اهل بیت علیهممؤلف

 .آمده است

وى حدیث را صحیح  -آمده كه سفیان بن عیینه و طبرانى و حاكم  در درالمنثور

اند كه گفت: حجر از ابن عباس روایت كرده -اب سنن خود در كت -و بیهقى  -دانسته 

وسل م از پشت دیوار حجر وآلهعلیههللااسماعیل جزء خانه است براى اینكه رسول خدا صلى

و لیطوفوا  »ساخت، خداى تعالى هم فرموده:و حجر را داخل طواف مى، كردطواف مى

  «بالبیت العتیق.

 .آمده السالماز ائمه اهل بیت علیهم : در این معنا روایات دیگرىمؤلف

 

گفته: اصحاب ما  «،فاجتنبوا الرجس من االوثان»  در مجمع البیان در ذیل جمله

و در . از این رجس است، اند كه بازى شطرنج و نرد و سایر انواع قمارامامیه روایت كرده

و سایر سخنان لهو از اند كه غنا گفته: اصحاب ما روایت كرده «،و اجتنبوا قول الزور »ذیل

 .قول زور است مصادیق

سل م  ووآلهعلیههللاو در همان تفسیر آمده كه ایمن بن خزیم از رسول خدا صلى

روایت كرده كه روزى ما را مخاطب قرار داد و فرمود: اى مردم! خداوند شهادت بناحق را 

وثان و اجتنبوا قول فاجتنبوا الرجس من اال »هم لنگه شرك به خود حساب كرده، و فرموده:

 .«الزور

السالم روایت كرده و در كافى به سند خود از ابى الصباح كنانى از ابى عبد هللا علیه

فرمود: یعنى مادام كه قربانى نشده،  «،و لكم فیها منافع الى اجل مسمى »كه در ذیل جمله

و اگر تشنه شد اش كند تواند سوارش شود، البته نه اینكه خستهدر راه خسته شد مى اگر

 .تواند از شیرش بدوشد، البته به شرطى كه همه آن را ندوشدمى

در ایام  گفته: تكبیر «،لتكبروا هللا على ما هدیكم »و در تفسیر قمى بعد از جمله

 .شودتشریق در منى به دنبال پانزده نماز و در شهرها به دنبال ده نماز گفته مى
 (517ص :    14المیزان ج :  سوره حج    37تا  25) مستند: آیه 

 

 مقام ابراهیم و نماز آن   

قَاِم إِْبَرِهیَم ُمصلًّى»  - َو َعِهْدنَا ، َو إِْذ َجعَْلنَا اْلبَْیت َمثَابَةً ل ِلنَّاِس َو أَْمناً َو اتِخذُوا ِمن مَّ

َرا كع السُجودِ بَْیتَى ِللطائِفیَن َو اْلعَِكِفیَن َو  إِلى إِْبَرِهیَم َو ِإسَمِعیَل أَن طه ِ  .الرُّ
 

و چون خانه كعبه را مرجع امور دینى مردم و محل امن قرار دادیم  و گفتیم  از  -
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مقام ابراهیم جائى براى دعا بگیرید و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم كه 

خانه را براى طواف كنندگان و آنها كه معتكف مي شوند و نمازگزاران كه 

 «ید.ركوع و سجود مي كنند پاك كن
 

این آیه اشاره به تشریع حج، و نیز مامن بودن خانه خدا و مثابت، یعنى مرجع 

 ابراهیم مكانى براى دعاء بگیرید! بودن آن دارد. مي فرماید: از مقام

بمنزله زمینه چینى است، كه به منظور اشاره به “ ،جعلنا البیت مثابة”ظاهرا جملة 

به همین جهت نفرمود: در مقام ابراهیم نماز مالك تشریع نماز بدان اشاره شده است، و 

پس در این مقام، صریحا امر  !بخوانید، بلكه فرمود: از مقام ابراهیم محلى براى نماز بگیرید

 روى صالت نرفته، بلكه روى گرفتن محلى براى صالت از مقام ابراهیم رفته است.

 

 “.و عهدنا الى ابراهیم و اسمعیل أن طهرا بیتى” 

  

، بمعناى این است كه خانه خدا در اینجا بمعناى امر است، و كلمه تطهیر كلمه عهد

خواهند در آن اعتكاف كنند، را براى عبادت طواف كنندگان، و نمازگزاران، و كسانیكه مى

خالص و بال مانع سازند، و بنا بر این عبارت مورد بحث استعاره بكنایه مي شود، و اصل 

هیم و اسماعیل عهد كردیم: كه خانه مرا خالص براى عبادت معنى چنین مي شود: ما به ابرا

 بندگانم كنید. و این خود نوعى تطهیر است.

یا بمعناى تنظیف آن از كثافات و پلیدیهائى است كه در اثر بى مباالتى مردم در 

 شود.مسجد پیدا مى

كلمه ركع و كلمه سجود هر دو جمع راكع و ساجد است، و گویا مراد از این دو 

 لمه نمازگزاران باشد . ك
 

از مردى  السالمدر كافى از كتانى روایت كرده كه گفت: از امام صادق علیه

 واجب است پرسیدم كه دو ركعت نماز در مقام ابراهیم را كه بعد از طواف حج و عمره

فراموش كرده؟ فرمود: اگر در شهر مكه یادش آمد، دو ركعت در مقام ابراهیم بخواند، چون 

از مكه رفته، و آنگاه  و اما اگر“ ،و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلى” فرمودهخداى عز و جل 

 یادش آمده، من دستور نمي دهم برگردد.

یرش، به چند سند : قریب به این معنا را شیخ در تهذیب، و عیاشى در تفسمؤلف

اند، و خصوصیات حكم، یعنى نماز در مقام ابراهیم، و اینكه باید پشت مقام روایت كرده

باشد، همچنانكه در بعضى روایات آمده، كه احدى نباید دو ركعت نماز طواف را جز در 

 پشت مقام بخواند، تا آخر حدیث.... 

أن  ”جمله: روایت آورده كه در ذیل  السالمو در تفسیر قمى از امام صادق علیه

 فرموده: یعنى مشركین را از آن دور كن!“ طهرا بیتى للطائفین ... 

روایت آورده كه فرمود: خداى عز و جل در  السالمو در كافى از امام صادق علیه

و به همین جهت جا “ فین و الركع السجود،طهرا بیتى للطائفین و العاك” فرماید: كتابش مى
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شود، طاهر باشد، و عرق و كثافات را از خود بشوید، و دارد بنده خدا وقتى وارد مكه مى

 خود را پاكیزه كند.

طهارت  السالم: این معنا در روایاتى دیگر نیز آمده، و اینكه ائمه علیهممؤلف

اند، بضمیمه آیات یه آمده استفاده كردهشخص وارد به مكه را از طهارت مورد بیت كه در آ

 بوده است. و امثال آن“ ،الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات” دیگر، مانند آیه: 
 (423ص :    1سوره بقره  المیزان ج :  129تا  125آیه )مستند:

 

 

 صفا و مروه

ِ  فََمْن َحجَّ ”  - اْلبَْیت أَِو اْعتََمَر فاَل ُجنَاَح َعلَْیِه أَن إِنَّ الصفَا َو اْلَمْرَوةَ ِمن شعَائِر َّللاَّ

َ شاِكٌر َعِلیمٌ  َع َخیراً فَإِنَّ َّللاَّ ف بِِهَما  َو َمن تَطوَّ  ! یَطوَّ

هاى خدا است پس هر كس حج خانه و یا عمره صفا و مروه دو نمونه از نشانه -

وع و بجاى آورد مي تواند میان آن دو، سعى كند و كسى كه عمل خیرى را به ط

  !“رغبت خود بیاورد، خداوند شاكر و دانا است 
 

صفا و مروه نام دو نقطه از شهر مكه است كه حاجیان بین آن دو نقطه سعى مي 

اند هفتصد كنند و آن دو نقطه عبارت است از دو كوه كه فاصله میان آن دو بطوري كه گفته

 است.( و شصت ذراع و نیم است) و هر ذرع پنجاه تا هفتاد سانتیمتر

در   مروهدر لغت به معناى سنگ سخت و صاف است، و كلمه   صفااصل كلمه 

جمع شعیره است كه به معناى  شعائراصل لغت نیز به معناى سنگ سخت است، و كلمه 

 اند.را هم به همین جهت مشعر گفته مشعرعالمت است. و 

ح شرع در لغت بمعناى قصد بعد از قصد است یعنى قصد مكرر و در اصطال حج

 به معناى عملى است كه معهود در بین مسلمانان است.

به معناى زیارت است كه اصلش از عمارت گرفته شده و در اصطالح  عمره

شرع به معناى زیارت خانه كعبه است، البته بنحوى كه در بین مسلمانان معهود و معروف 

 است.

چیز شروع  یعنى دور چیزى گردش كردن است، كه از یك نقطه آن طواف كردن

شود و به همان نقطه برگردد، از اینجا معلوم مي شود كه الزمه معناى طواف این نیست كه 

حتما دور زدن اطراف چیزى باشد، تا شامل سعى نشود بلكه یكى از مصادیق آن دور زدن 

مطلق آمده، چون مراد به  یطوفپیرامون كعبه است، و به همین جهت در آیه شریفه كلمه 

 مسافت میانه صفا و مروه هفت بار پشت سر هم بوده است.آن پیمودن 
  

این آیه اشاره دارد به اینكه صفا و مروه “ ،... ان الصفا و المروة من شعائر هللا” 

دو محل است كه به عالمت الهى نشاندار شده و آن عالمت، بندگان خداى را بسوى خدا 

 آورد.كند و خدا را بیادشان مىداللت مى

از اینكه صفا و مروه را در مقابل همه موجودات اختصاص داده باینكه از شعائرند 
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كند، فهمیده مي شود كه با اینــــكه تمامى موجودات آدمى را بسوى آفریدگارش داللت مى

هاى تكوینى نیست كه تمامى موجودات آن را دارند ها و نشانهشعائر و آیت شعائر،مراد از 

دو را شعائر قرار داده و معبد خود كرده، تا بندگانش در آن موضع وى  بلكه خداي تعالى آن

را عبادت كنند، در نتیجه دو موضع نامبرده عالوه بر آن داللتى كه همه كائنات دارند، به 

اندازد، پس شعیره بودن صفا و مروه خود داللت دارد داللت خاصى بندگان را بیاد خدا مى

 ضع عبادت خاصى مقرر كرده است.براى این دو موبر اینكه خدا 

اصل تشریع “ ،فمن حج البیت او اعتمر فال جناح علیه ان یطوف بهما” جمله: 

سعى میانه آن دو را مي رساند، نه اینكه بخواهد بفرماید: سعى بین صفا و مروه مستحب 

 است. 

مي فرماید: از آنجا كه صفا و مروه دو معبد از معابد خداست و ضررى ندارد كه 

شما خدا را در این دو معبد عبادت كنید.  اینگونه حرف زدن لسان اصل تشریع است نه افاده 

 اینكه این كار مستحب است.

 

جمله تعلیل دیگرى است براى اینكه  این“ ،و من تطوع خیرا فان هللا شاكر علیم” 

مروه چرا سعى بین صفا و مروه را تشریع كرد، چیزى كه هست تعلیل اولى یعنى ) صفا و 

ها و معابد خدا هستند،( تعلیلى بود خاص عبادت در صفا و مروه، و این تعلیل، از شعیره

تعلیلى است عام، هم براى سعى و هم براى هر عبادت دیگر، و نیز در این صورت مراد به 

 تطوع مطلق اطاعت خواهد بود نه اطاعت مستحبى.
 (578ص :    1 سوره بقره   المیزان ج : 158آیه ) مستند:         
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 فصل سوم

 

 عمرهحج تشریع حج تمتع و 

 

 احکام حج تمتع و عمره     

ِ !  فَإِْن أُْحِصْرتُْم فََما استَْیسَر ِمَن اْلَهْدِى  َو ال تْحِلقُوا ”  - وا الَحجَّ َو اْلعُْمَرةَ َّللَّ َو أَتِمُّ

أِْسِه فَِفْدیَةٌ ُرُءوسُكْم َحتى یَْبلَُغ اْلَهْدى مِحلَّهُ  فََمن  ن رَّ ِریضاً أَْو بِِه أَذًى م ِ كاَن ِمنُكم مَّ

ن ِصیَاٍم أَْو صدَقٍَة أَْو نُسٍك  فَإِذَا أَِمنتُْم فََمن تََمتََّع بِاْلعُْمَرةِ إِلى الَحج  فََما استَْیسَر ِمَن  م ِ

عٍَة إِذَا َرَجْعتُْم  ِتْلك َعشَرةٌ كاِملَةٌ  اْلَهْدِى  فََمن لَّْم یِجْد فَِصیَاُم ثَلَثَِة أَیَّاٍم فى الَحج  َو سبْ 

َ شِدیدُ  َ َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ذَِلك ِلَمن لَّْم یَُكْن أَْهلُهُ َحاِضِرى اْلَمسِجِد الَحَراِم َو اتَّقُوا َّللاَّ

 ،اْلِعقَابِ 

ْعلُوَمٌت  فََمن فََرض فِیِهنَّ الَحجَّ فاَل َرفَث َو ال فُ  - سوَق َو ال ِجدَاَل فى اْلَحجُّ أَشُهٌر مَّ

اِد التَّْقَوى  َواتَّقُوِن  دُوا فَإِنَّ َخیَر الزَّ ُ  َو تََزوَّ اْلَحج   َو َما تَْفعَلُوا ِمْن َخیٍر یَْعلَْمهُ َّللاَّ

 ،یَاأُولى األَْلبَبِ 

ْن َعَرفَ  - ب ِكْم  فَإِذَا أَفَضتُم م ِ ن رَّ َ لَْیس َعلَْیكْم ُجنَاٌح أَن تَْبتَغُوا فَضالً م ِ ٍت فَاْذكُروا َّللاَّ

ن قَْبِلِه لَِمَن الضال ِینَ   ،ِعندَ اْلَمشعَِر اْلَحَراِم  َو اْذكُروهُ َكَما َهدَاُكْم َو إِن كنتُم م ِ

ِحیمٌ  - َ َغفُوٌر رَّ  ،ثُمَّ أَفِیضوا ِمْن َحْیث أَفَاض النَّاس َو استَْغِفُروَّللاََّ  إِنَّ َّللاَّ

نَِسَككْم  - فَاْذُكُروَّللاََّ َكِذْكِرُكْم َءابَاَءكْم أَْو أَشدَّ ِذكراً  فَِمَن النَّاِس َمن یَقُوُل فَإِذَا قَضْیتُْم مَّ

 ،َربَّنَا َءاتِنَا فى الدُّْنیَا َو َما لَهُ فى االَِخَرِة ِمْن َخلَقٍ 

ن یَقُوُل َربَّنَا َءاتِنَا فى الدُّْنیَا َحسنَةً َو فى االَِخَرةِ َحسنَةً َو  -  قِنَا َعذَاب النَّارِ َو ِمْنُهم مَّ

ُ سِریُع الِحسابِ  - ا َكسبُوا َو َّللاَّ مَّ  ،أُولَئك لَُهْم نَِصیٌب م ِ

َر فاَل  - َل فى یَْوَمیِن فاَل إِثَْم َعلَْیِه َو َمن تَأَخَّ ْعدُودٍَت  فََمن تَعَجَّ َ فى أَیَّاٍم مَّ َو اْذكُروا َّللاَّ

َ َو اْعلَُموا أَنَّكْم إِلَْیِه تْحشُرونَ إِثَْم َعلَْیِه  ِلَمِن اتَّقَى  َو اتَّقُوا   !َّللاَّ
 

اید تمام كنید حال اگر مانعى شما را از اتمام اى را كه آغاز كردهحج و عمره -

آن جلوگیر شد هر مقدار از قربانى كه برایتان میسور باشد قربان كنید و 

سرهایتان را نتراشید تا آنكه قربانى به محل خود برسد پس اگر كسى مریض 

شد و كفاره آن را روزه شود سر بترابود و یا از نتراشیدن سر دچار آزارى مى

اى دهد یا گوسفندى ذبح كند و اگر مانعى از اتمام حج و عمره بگیرد یا صدقه

اش تمتع باشد هر قدر از قربانى كه پیش نیامد پس هر كس كه حج و عمره

كند و یا تمكن ندارد به جاى آن سه روز در حج و تواند بدهد و اگر پیدا نمىمى
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شود روزه بدارد، البته این ا ده روز كامل مىهفت روز در مراجعت كه جمع

حج تمتع مخصوص كسانى است كه اهل مكه نباشند و باید از خدا بترسید و 

 ،حكم حج تمتع را انكار مكنید و بدانید كه خدا شدید العقاب است

شود پس اگر كسى در این ماهها به احرام حج حج در چند ماه معین انجام مى -

یامیزد و مرتكب دروغ و جدال نشود كه اینگونه كارها درآمد دیگر با زنان ن

در حج نیست و آنچه از خیر انجام دهید خدا اطالع دارد و توشه بردارید كه 

 !بهترین توشه تقوا است و از من پروا كنید اى صاحبان خرد

در اثناى حج اگر بخواهید خرید و فروشى كنید حرجى بر شما نیست و چون  -

د در مشعرالحرام به ذكر خدا بپردازید و به شكرانه كنیاز عرفات كوچ مى

اینكه هدایتتان كرده یادش آرید چه قبل از آنكه او هدایتتان كند از گمراهان 

 ،بودید

كنند شما هم كوچ كنید و خدا را استغفار مشعر كه مشركین كوچ مى آنگاه از -

 ،كنید كه او غفور و رحیم است

د خدا را یاد آرید آنطور كه در جاهلیت پس هر گاه مناسك خود را تمام كردی -

 ،كردید بلكه بیشتر از آنبعد از تمام شدن مناسك پدران خود را یاد مى

گویند: پروردگارا در همین دنیا به ما حسنه بده ولى در اینجاست كه بعضى مى

 ،اى ندارندآخرت هیچ بهره

بده و هم حسنه گویند: پروردگارا به ما هم حسنه در دنیا و بعضى از آنان مى -

 !در آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ كن

 ،اند نصیبى خواهند داشت و خدا سریع الحساب استایشان از آنچه كرده -

و خدا را در ایام معدود )یازدهم و دوازدهم و سیزدهم( یاد آرید حال اگر كسى  -

خواست عجله كند و بعد از دو روز برگردد گناهى نكرده و اگر هم كسى 

اخیر اندازد گناه نكرده و همه اینها در خصوص مردم با تقوا است و خواست ت

 “لذا از خدا بترسید و بدانید كه شما همگى به سوى او محشور خواهید شد!
 

 

 و تشریع حج تمتع  -حجة الوداع  
 

و سل م وآله علیه هللایعنى آخرین حجى كه رسول خدا صلى حجة الوداعاین آیات در

 تشریع شده است.حج تمتع انجام داد نازل شده، و در آن 

هر چیز عبارت است از آن جزئى كه وقتى  تمام “،و اتموا الحج و العمرة هلل...” 

شود، و آثارى كه دارد و یا آن آثار را از شود آن چیز همان چیز مىبا سایر اجزا ضمیمه مى

گردد، و تمام كردن آن چیز این است كه، بعد از آنكه آن چیز انتظار داریم نیز مترتب مى

تا آثار بر آن چیز مترتب شود، همه اجزاى آن را جمع كردیم آن جزء آخرى را هم بیاوریم 

 این معناى كلمه تمام و اتمام است.
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هر چیزى آن حال و یا وصفى و یا امرى است كه وقتى موجودى آن  كمالو اما 

شود غیر آن اثرى كه بعد از تمامیت دارا باشد، مثال را داشته باشد، داراى اثرى عالوه مى

است از تمامیت انسان، و اما عالم و یا منضم شدن اجزاى بدن انسانى به یكدیگر عبارت 

كمال آثارى شجاع و یا عفیف بودنش عبارت است از كمال انسان، از انسان تمام عیار و بى

 نماید . كند، و از انسانى تمام و كامل آثارى دیگر ظهور مىبروز مى

مراد از اتمام حج و عمره همان معناى اول یعنى معناى حقیقى كلمه است، نه 

“ فان احصرتم فما استیسر من الهدى ...،” فرماید:به دلیل اینكه دنبال جمله مى ،استعاره آن

فرماید اگر به مانعى برخوردید و نتوانستید همه اجزاى حج را بیاورید هر قدر چون مى

توانید بیاورید و این كالم با تمامیت به معناى حقیقى سازش دارد، نه تمامیت به معناى مى

رسد كه اكتفا به بعضى از اجزا را متفرع كنند بر معناى صحیحى به نظر نمى كمال، و

 تمامیت به معناى كمال یا اتمام به معناى اكمال .
 

معناى آن عبارت است از اعمالى كه در بین  و اما اینكه حج به چه معنا است؟

از آن جناب  السالم آن را تشریع كرده، و بعدمسلمین معروف است، و ابراهیم خلیل علیه

همچنان در میان اعراب معمول بوده و خداى سبحان آن را براى امت اسالم نیز امضا 

 كرده، در نتیجه شریعتى شده كه تا روز قیامت باقى خواهد بود.

ابتداي این عمل، احرام، و سپس وقوف در عرفات، و بعد از آن وقوف در مشعر 

هاى كردن در منا، و سنگ انداختن به ستونالحرام است. و یكى دیگر از احكام آن قربانى 

گانه است، و آنگاه طواف در خانه خدا، و نماز طواف، و سعى بین صفا و مروه سنگى سه

   حج قران -2   حج افراد -1 البته واجبات دیگرى نیز دارد، و این عمل سه قسم است: .  است

 تشریع شد. وسل مآلهوعلیههللاخدا صلى كه در سال آخر عمر رسول ،حج تمتع -3

  

 عمره 
 

عملى دیگر است، و آن عبارت است از رفتن به زیارت خانه كعبه، از  عمرهعمل   

مسیر یكى از میقاتها، و طواف و نماز آن، و سعى بین صفا و مروه، و تقصیر، و این حج و 

و اتموا الحج و ” اینكه فرموده:شوند، به دلیل عمره دو عبادتند كه جز با قصد قربت تمام نمى

 ....“ حج و عمره را براى خدا تمام كنید  -العمرة هلل 

 

به معناى  احصار “فان احصرتم فما استیسر من الهدى، و ال تحلقوا رؤسكم!” 

حبس و ممنوع شدن است، كه البته منظور ممنوع شدن از اتمام آن به خاطر كسالت و 

ر از این احصار ممنوعیت بعد از شروع و احرام بستن بیمارى یا دشمن است، و نیز منظو

ها را در آن است، و معناى استیسار در هر عملى آسان كردن آن است. بطورى كه آسانى

 جلب نموده مشكالت را از آن بیرون كند.
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كش كردن چیزى از نعمتها به كسى و یا به محلى، به منظور پیش “هدى ” كلمه 

تقرب جستن به آن كس و یا آن محل است و اصل كلمه از هدیه گرفته شده، كه به معناى 

تحفه است، و یا از هدى است كه به معناى هدایتى است كه انسان را به سوى مقصود سوق 

با هم دارد، كه  تمر و تمرهم دارند كه كلمه همان فرقى را با ه هدى و هدیهدهد، و كلمه  مى

اولى جنس خرما است، و دومى یك خرما، و مراد از هدى در مساله حج آن حیوانى است كه 

 برد تا در حج خود آن را قربانى كند . انسان با خود به طرف مكه مى
 

كه  این حكم بر سخن قبلى تفریع“  ،فمن كان منكم مریضا او به اذى من راسه ...” 

كرد، داللت دارد بر اینكه مراد از مرض خصوص آن مرضى است از تراشیدن سر نهى مى

كه با نتراشیدن سر برایش مضر است، و اگر سر را بتراشد آن مرض به بهبودى مبدل 

 گردد.مى

مي فهماند “ ،شوداز شما كسى كه مرضى دارد و یا سرش ناراحت مى” جملة 

غیر از سر درد و بیمارى است، بلكه ناراحتى از ناحیه مراد از ناراحتى سر، ناراحتى 

است از متاذى شدن از حشرات از قبیل  كنایه“ ،اذى من راسه” حشرات است، پس عبارت 

 افتد.شپش كه در سر مى

كند، پس این دو امر یعنى ناراحتى از شپش و یا سر درد، تراشیدن سر را جایز مى

 روزه، دوم صدقه، و سوم نسك.  اما با فدیه به یكى از سه خصلت، اول

و در روایات وارد شده كه روزه نامبرده سه روز است، و مراد از صدقه سیر 

 كردن شش نفر مسكین، و مراد از نسك قربانى كردن یك گوسفند است.
 

 خروج از احرام در فاصله بین عمره و تمتع

چون از مرض و معنایش این است كه “ ،فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج” 

دشمن و یا موانع دیگر ایمن شدید، پس هر كس تمتع ببرد به وسیله عمره تا حج یعنى با 

عمره عمل عبادت خود را ختم كند، و تا مدتى محل شود تا دوباره براى حج احرام بپوشد 

 تواند این كار را بكند، و در آن هدیى آسان با خود ببرد.مى

گیرى، بدین جهت است كه در حال احرام سببیت عمره براى تمتع و بهره

مند شود مگر آنكه از احرام درآید، و تمتع توانست از زنان و شكار و امثال آن بهرهنمى

 آورد . آدمى را از احرام بیرون مى

آید كه هدى نسكى است جداگانه، از ظاهر آیه بر مى“ ،فما استیسر من الهدى ...” 

متمتع نتوانسته و یا نخواسته احرام براى حج را از  نه اینكه جبران این باشد كه شخص

میقات ببندد، و ال جرم از شهر مكه براى حج احرام بسته است، براى اینكه جبران بودن 

آیه شریفه بفهمد، و خالصه عبارت  اى زاید دارد، تا انسان آن را ازهدى احتیاج به مؤنه

است مستقل، نه جبران چیزى كه  فهمد كه هدى عبادتىمورد بحث را هر كس ببیند، مى

عمره را از حج جدا و آن دو را دو عمل مستقل “ ،بالعمرة ...” چون كلمة  ،فوت شده است
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سازد، و جبران بودن هدى وقتى صحیح است كه تسهیل و تخفیف در یك عمل تشریع مى

یعنى حج  شده باشد، نه در بین دو عمل، كه احرام اولى یعنى عمره تمام شده، و احرام دومى

 هنوز شروع نگشته است.

عالوه بر اینكه درك اشعار نامبرده به فرضى كه صحیح باشد، وقتى است كه 

تشریع هدى به خاطر تشریع تمتع به عمره تا حج باشد، نه اینكه به خاطر فوت احرام حج از 

 میقات باشد.

 

 تمتـع 

این است “ ،الهدىفمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من ” ظاهر آیه شریفه:

اى تشریع شده، نه اینكه خواهد خبر دهد از تشریع تمتع، و اینكه قبال چنین عمرهكه مى

پس هر كس به عمره تا حج تمتع ” فرماید:بخواهد با همین جمله آن را تشریع كند، چون مى

اى مرهشود قبال چنین عمعلوم مى“ تواند قربانى با خود ببرد،كند، پس باید تا جائى كه مى

 دهد.تشریع شده بوده، كه آن را مفروغ عنه و مسلم گرفته از تشریع قربانى در آن خبر مى

و “ ،هر كس تمتع كرد باید با خود هدى ببرد” این خیلى روشن است كه عبارت:

گویند فرق دارد، اولى را در جائى مى“ ،تمتع كنید و در تمتع با خود قربانى ببرید” عبارت: 

گویند كه گوینده ال از تشریع تمتع اطالع داشته باشد، و دومى را در جائى مىكه شنونده قب

خواهد با همین كالم خود آنرا تشریع كند، خواهى گفت تمتع در كجا تشریع شده؟ مى

 !“ذلك لمن لم یكن اهله حاضرى المسجد الحرام ” گوئیم: در آیه شریفه:مى

 
 

 وقت روزه براي حاجي    

 “!ام ثلثة ایام فى الحج و سبعة اذا رجعتم ...فمن لم یجد فصی” 

 

به این “ ،سه روز در حج” اینكه حج را ظرف براى صیام قرار داد، و فرمود:

شود، زمانى كه اعتبار است كه عمل حج و عمل روزه در یك مكان و یك زمان انجام مى

احرام حج و شود، یعنى فاصله میان شود، و زمان حج شمرده مىعمل حج در آن انجام مى

مراجعت به مكه همان زمان سه روز روزه است، و به همین اعتبار است كه در روایات 

آمده: كه وقت روزه براى كسى كه قادر باشد قبل از  السالموارده از ائمه اهل بیت علیهم

روز قربانى است، و براى كسى كه قادر نیست بعد از ایام تشریق یعنى یازده و دوازده و 

است، و اگر كسى در این ایام هم قدرت بر روزه گرفتن نیافت باید پس از  ماه سیزدهم

مراجعت به وطن آن را بگیرد، و ظرف هفت روز دیگر بعد از مراجعت از مكه است، 

همان برگشتن به وطن است، و گرنه “ ،وقتى برگشتید -اذا رجعتم ” چون ظاهر جمله:

التفات از غیبت )كسى كه تمتع كند به عمره تا فرمود: در حال برگشتن، عالوه بر اینكه مى
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 ( خالى از اشعار و داللت بر این معنا نیست . ،حج( به حضور )وقتى برگشتید

یعنى سه روز در حج و هفت روز در مراجعت، ده روز “ ،تلك عشرة كاملة ...”   

ه بفهماند كامل است، و اگر عدد هفت را مكمل عدد ده خوانده نه متمم آن، براى این بود ك

هر یك از سه روز و هفت روز حكمى مستقل و جداگانه دارد، كه بیانش در فرق میان دو 

 كلمه تمام و كمال در اول آیه گذشت.

پس معلوم شد كه روزه سه روز عملى است تام فى نفسه، و اگر محتاج به هفت 

 روز است محتاج در كامل بودنش هست، نه در تمامیتش.

    

 تمتعفلسفه تشریع حج 

یعنى حكم نامبرده در باره تمتع “ ذلك لمن لم یكن اهله حاضرى المسجد الحرام،” 

به عمره تا حج، براى غیر اهل مكه است، یعنى براى كسى است كه بین خانه و زندگى او و 

( بیش از دوازده میل فاصله باشد، و ،بین مسجد الحرام )البته بنابر تحدیدى كه روایات كرده

معناى خواص آدمى از زن و فرزند و عیال است: و اگر از مردم دور از مكه كلمه اهل به 

ترین تعبیر فرموده به كسى كه اهلش حاضر در مسجد الحرام نباشد، در حقیقت لطیف

تعبیرات را كرده، چون در این تعبیر به حكمت تشریع تمتع كه همان تخفیف و تسهیل است 

 اشاره فرموده است . 

 

  توضیح اینكه:

 

كه عملى است شاق و توأم با خستگى و كوفتگى  -مسافرى كه از بالد دور به حج 

آید احتیاج شدید به استراحت و سكون دارد، و سكون و استراحت آدمى تنها نزد مى -در راه 

همسرش فراهم است، و چنین مسافرى در شهر مكه خانه و خانواده ندارد، لذا خداى تعالى 

و  یكى اینكه اجازه داده بعد از مناسك عمره از احرام در آید،ه، دو رعایت در باره او كرد

 و دیگر مجبور به برگشتن به میقات نشود .  دوم اینكه براى حج از همان مكه محرم شود،

همین جمله است، یعنى  متعهخواننده محترم توجه فرمود كه جمله دال بر تشریع 

و جمله نامبرده “ ،فمن تمتع بالعمرة الى الحج ...” نه جملة  “،ذلك لمن لم یكن ...” :جمله

كالمى است مطلق، نه به وقتى از اوقات مقید است، و نه به شخصى از اشخاص، و نه به 

 حالى از احوال.

 

 “و اتقوا هللا و اعلموا ان هللا شدید العقاب ! ” 

چیزى به جز تشریع اینكه در ذیل آیه چنین تشدید بالغى كرده، با اینكه صدر آیه 

اند كه از حال فهماند كه مخاطبین اشخاصى بودهحكمى از احكام حج را نداشت، به ما مى

رفته حكم نامبرده را انكار كنند، و یا در قبول آن توقف كنند، و اتفاقا مطلب ایشان انتظار مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                           کتاب چهلم: عبادات- نماز و روزه و حج 116

وص حج، از از همین قرار بود، براى اینكه از میان همه احكام كه در دین تشریع شده، خص

در بین مردم وجود داشته، و معروف بوده،  السالمسابق یعنى از عصر ابراهیم خلیل هللا علیه

و دلهاشان با آن انس و الفت داشت، و اسالم این عبادت را تقریبا به همان صورتى كه از 

صورت  به همان وسل موآلهعلیههللاسابق داشته امضاء كرد، و تا اواخر عمر رسول خدا صلى

بود، و تغییر دادن احكام آن بخاطر همان انس و الفت مردم كار بسیار مشكلى بود، و حتما با 

آید در دل بسیارى از گردید، و بطوریكه از روایات هم بر مىانكار و مخالفت مواجه مى

ن وسل م ناگزیر بود خود آنا وآلهعلیههللاشد بدین جهت رسول خدا صلىآنان مقبول واقع نمى

اى كه رسیده از ناحیه خداست، و را مخاطب قرار دهد، و بر ایشان بیان كند، كه حكم تازه

كند، و حكمى كه كرده عمومى رانى فقط كار خداوند است و او هر چه بخواهد حكم مىحكم

 است، و احدى از آن مستثنا نیست، نه هیچ پیغمبرى، و نه امتى ! 

با تشدید بلیغ امر به تقوا نموده، از عقاب خداى و این نكته باعث شد كه در آخر آیه 

 سبحان زنهار دهد.

 

 زمان حج،  و محرمات آن

ْعلُوَماٌت  فََمن فََرض فِیِهنَّ الَحجَّ فاَل َرفَث َو ال فُسوَق َو ال ِجدَاَل ”  - اْلَحجُّ أَشُهٌر مَّ

!...  فى اْلَحج 

ا به احرام حج شود پس اگر كسى در این ماههحج در چند ماه معین انجام مى -

درآمد دیگر با زنان نیامیزد و مرتكب دروغ و جدال نشود كه اینگونه كارها 

 “ در حج نیست...!

 

یعنى زمان حج نزد این قوم )یعنى عرب( ماههاى معلومى است، و سنت )یعنى 

روایات( آن را معین كرده، كه عبارت است از شوال، و ذى القعده، و ذى الحجه، و اگر ذى 

ا زمان حج شمرده، با اینكه زمان حج اوائل آن ماه است، نه همه آن، منافاتى ندارد، الحجه ر

رسم، گوئیم من روز جمعه خدمت شما مىبراى اینكه این تعبیر از قبیل تعبیرى است كه مى

 گیرد، نه در تمامى آن روز.با اینكه آمدن در یك ساعت از روز جمعه صورت مى

توانست بار دوم مرتبه كلمه حج تكرار شده با اینكه مى و در اینكه در آیه شریفه سه

و سوم به آوردن ضمیر اكتفا كند، لطفى در اختصار گوئى به كار رفته، چون مراد از حج 

و اگر ضمیر  ،اول زمان حج، و از حج دوم خود عمل حج، و از سوم زمان و مكان آن است

 آورد ناگزیر بود بدون جهت كالم را طول بدهد.مى

به این معنا است كه با شروع در عمل حج این عمل را بر خود واجب   فرض حج

شروع در این عمل باعث “ و اتموا الحج و العمرة هلل ...،” سازد، چون به حكم آیه شریفه: 

 شود كه اتمامش بر آدمى واجب گردد . مى

هر كنند بلكه به معناى هر عملى است كه در عرف تصریح به نام آن نمى  رفث 
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 برند، مانند عمل زناشوئى.وقت بخواهند نام آن را ببرند، به كنایه مى

 به معناى خارج شدن از طاعت خدا است.  فسوق

به معناى ستیزگى كردن و لجبازى در گفتار و بحث است، لیكن سنت رفث   جدال

 ه خدا.را تفسیر كرده به جماع و فسوق را به دروغ، و جدال را به گفتن: نه به خدا و بله ب

سازد كه اعمال از این جمله خاطرنشان مى“ ،و ما تفعلوا من خیر یعلمه هللا ...”   

كند به خداى تعالى غایب و پنهان نیست، و كسانى را كه مشغول به اطاعت خدایند دعوت مى

اینكه در حین عمل از حضور قلب و از روح و معناى عمل غافل نمانند، و این دأب قرآن 

ها را شرح داده شرایع و احكام را ذكر كند، و قصهاصول معارف را بیان مىكریم است كه 

كند، تا علم از عمل جدا نباشد، چون علم كند، و در آخر همه آنها موعظه و سفارش مىمى

و اتقون ” بدون عمل در اسالم هیچ ارزشى ندارد، و بهمین جهت دعوت نامبرده را با جمله:

، و در این جمله بر خالف اول آیه كه مردم غایب فرض شده ختم كرد“ ،یا اولى االلباب

كند بر كمال اهتمام خداى تعالى به بودند، مخاطب قرار گرفتند، و این تغییر سیاق داللت مى

 اى است حتمى و متعین. این سفارش، و اینكه تقوا وسیله تقرب و وظیفه

 

 داد و ستد در ایام حج

 “.من ربكم لیس علیكم جناح ان تبتغوا فضال” 

 

خواهد بفرماید: در خالل انجام عمل حج دادوستد حالل است، این آیه شریفه مى

چیزى كه هست از بیع و دادوستد تعبیر فرموده به طلب فضل پروردگار و این تعبیر در 

یا ایها الذین آمنوا اذا نودى للصلوة من یوم ” فرماید:سوره جمعه نیز آمده، آنجا كه مى

فاذا قضیت الصلوة فانتشروا  -فرماید تا آنجا كه مى -الى ذكر هللا و ذروا البیع  الجمعة فاسعوا

چون در این دو آیه نخست از دادوستد تعبیر به بیع “ ! فى االرض، وابتغوا من فضل هللا

كرده، و سپس از همان تعبیر به طلب رزق خدا نموده، و بهمین جهت است كه در سنت نیز 

آیه مورد بحث به بیع تفسیر شده، پس آیه دلیل بر این است كه  ابتغاى از فضل خدا در

 دادوستد در خالل عمل حج مباح و جایز است . 

 

 وقوف در عرفات و مشعر الحرام

 “! فاذا افضتم من عرفات فاذكروا هللا عند المشعر الحرام” 

اى است از محلى كه بودند، پس آیه به معناى بیرون شدن دسته جمعى عده افضتم

وقوف به مشعر الحرام كه است، همچنانكه  وقوف به عرفات هم واجبداللت دارد بر اینكه 

 .  همان مزدلفه باشد واجب است
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یعنى بیاد خدا بیفتید البته یادى كه با نعمت )هدایت او “ ،و اذكروه كما هدیكم ...” 

 چون شما قبل از اینكه او هدایتتان كند از گمراهان بودید. ،شما را،( برابر و مانند باشد

 

 كوچ جمعي از عرفات
 

 “!ثم افیضوا من حیث افاض الناس ...” 

اى كه قریش داشتند واجب رساند كه افاضه بر طبق سنت دیرینهظاهر این آیه مى 

 خواهد مخاطبین را در این سنت ملحق به نیاكانشان كند.است، و مى

و هم سوگندانشان كه به عرف  قریشگوید: بنا بر این آیه شریفه با روایتى كه مى

كردند، بلكه تنها به مزدلفه وقوف شدند، وقوف به عرفات نمىنامیده مى حمسمحلى 

كردند، و منطقشان این بود كه ما اهل حرم نباید از حرم خدا دور شویم، خداى تعالى در مى

شما هم مانند سایر مردم كوچ كنید، از همانجائى كه آنان كوچ  آیه باال دستورشان داد كه

فاذا ” و بنا بر این ذكر این حكم بعد از جملة ،شودكنند، یعنى از عرفات, منطبق مىمى

رساند، در آن جمله براى و بكار بردن كلمه )ثم( كه بعدیت را مى“ افضتم من عرفات ...،

باشد، و در حقیقت گفتار به منزله استدراك است، این است كه ترتیب ذكرى را رعایت كرده 

و معنایش این است كه احكام حج اینهائى بود كه ذكر شد، چیزى كه هست بر شما واجب 

 است كه در كوچ كردن مانند سایر مردم از عرفات كوچ كنید، نه از مزدلفه ! 

 

 پایان مناسک حج با ذکر شایسته خدا
 

َ َكِذْكِرُكْم َءابَاَءكْم أَْو أَشدَّ ِذكراً فَإِذَا قَضْیتُْم ”  - نَِسَككْم فَاْذُكُروا َّللاَّ  !مَّ

پس هر گاه مناسك خود را تمام كردید خدا را یاد آرید آنطور كه در جاهلیت  -

 “!كردید بلكه بیشتر از آنبعد از تمام شدن مناسك پدران خود را یاد مى

 

ر این دعوت مبالغه نموده و كند، و داین آیه شریفه دعوت به ذكر خدا مى

فرماید: جا دارد كه حاجى حداقل خدا را به قدر پدران خود به خاطر بیاورد، و بلكه مى

همان “ ،و اذكروه كما هدیكم” بیشتر، براى اینكه نعمت خدا نسبت به او كه به حكم آیه:

 اند.نعمت هدایت است، بزرگتر از نعمتى است كه پدران به آدمى داده

در این جمله ذكر را متصف به شدت كرده، چون ذكر همانطور  “،د ذكرااو اش” 

و ” شود، همچنانكه در جاى دیگر فرموده:كه از نظر كمیت و مقدار متصف به كثرت مى

همچنین از نظر كیفیت “ ،و الذاكرین هللا كثیرا” و نیز فرموده:“ ،اذكروا هللا ذكرا كثیرا

اى واقعیش منحصر در ذكر لفظى نیست بلكه شود چون ذكر، به معنمتصف به شدت مى

است كه  گویند، از این جهتامرى است مربوط به حضور قلب، و لفظ را هم اگر ذكر مى

 كند.لفظ از معناى قلبى و یاد درونى حكایت مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                           کتاب چهلم: عبادات- نماز و روزه و حج 119

و چون چنین است هم اتصافش به كثرت از نظر موارد صحیح است، چون 

الذین یذكرون هللا قیاما و قعودا و ” انكه فرمود:معنایش یاد خدا در غالب حاالت است، همچن

اى از موارد صحیح است، و چون مورد آیه و هم اتصافش به شدت در پاره“ ،على جنوبهم

كند، و یاد خدا را خبر مىشود موردى است كه آدمى را از خدا بىبطوریكه از آن استفاده مى

فرماید به شدت توصیف كند، نه ن امر مىتر آن بود ذكر را كه بدابرد، لذا مناسباز دل مى

 به كثرت و مطلب روشن است.

 

 دعائی برای پایان مناسک حج

 

 !«َربَّنَا َءاتِنَا فى الدُّْنیَا َحسنَةً َو فى االَِخَرِة َحسنَةً َو قِنَا َعذَاب النَّارِ »  

 

آخرت گویند: پروردگارا در همین دنیا به ما حسنه بده ولى در مىاز مردم بعضى 

گویند: پروردگارا به ما هم حسنه در دنیا و بعضى از آنان مى، اى ندارندهیچ بهره

اند ایشان از آنچه كرده! بده و هم حسنه در آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ كن

 ! نصیبى خواهند داشت و خدا سریع الحساب است

 

مراد از ناس مطلق  و“ فاذكروا هللا كذكركم آباءكم،” این جمله تفریع است بر جملة

افراد انسان اعم از مؤمن و كافر است چه كافر كه به غیر از پدران خود بیاد كس دیگر 

طلبد، و كارى به آخرت ندارد، و خواهد و جز دنیا نمىنیست، و جز افتخارات دنیوى را نمى

جوید، و اگر هم چیزى از امور دنیا را بخواهد چه مؤمن كه جز آنچه نزد خداست نمى

چیزى است كه باز مورد رضاى پروردگارش) و وسیله كسب رضاى او است،( و بنا بر 

منظور گفتن به زبان قال نیست، بلكه گفتن به  گوینداین پس اینكه فرمود: بعضى از مردم مى

خواهند مگر دنیا را، و اینان زبان حال است، و معناى آیه این است كه: بعضى از مردم نمى

جویند مگر آنچه را كه مایه رضا و ندارند، بعضى هم هستند كه نمى در آخرت هیچ نصیبى

خوشنودى پروردگارشان باشد، چه در دنیا و چه در آخرت: اینان از آخرت هم نصیب 

 دارند. 

شود كه چرا حسنه را در نقل كالم اهل آخرت ذكر كرد و در از اینجا روشن مى

خواهد مقید نیست به اینكه از امور دنیا مى نقل كالم اهل دنیا نقل نكرد، چون كسى كه چیزى

اش نزد او حسنه و خواهد كه همهآن چیز نزد خدا هم حسنه باشد یا نباشد، او دنیا را مى

خوب است, چون مایه زندگى دنیائى او است، و با هواى نفسش موافق و سازگار است، به 

نیا و آنچه در آخرت است خواهد كه در نظر او آنچه در دخالف كسى كه رضاى خدا را مى

كند مگر حسنه را جوید و درخواست نمىدو جور است، یكى حسنه و دیگرى سیئه، و او نمى

. 
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اولئك لهم نصیب ” و جمله:“ ،و ما له فى االخرة من خالق” و اینكه میان جمله:

را  فهماند كه اعمال طایفه اول كه فقط دنیامقابله انداخته، این معنا را مى“ ،مما كسبوا

 .برندكنند بهره مىنتیجه است، به خالف دسته دوم كه از آنچه مىخواهند باطل و بىمى

 “و هللا سریع الحساب! ” 

 

یكى از اسماى حسناى خداى تعالى است، و از آنجائى كه هیچ  سریع الحساب 

شود و هم شامل آخرت، پس حساب خدائى همیشه قیدى ندارد، به اطالقش هم شامل دنیا مى

اش انجام دهد چه از حسنات باشد و چه غیر حاصل است، و جریان دارد هر عملى كه بنده

 دهد.ق عملش مىآن، خداى عزوجل جزایش را مو به مو و درست بر طب

تا آخر سه آیه به دست آمد این “ ،فمن الناس من یقول” پس آنچه از معناى جمله 

اند، بعضى شد كه خداى را یاد كنید، چونكه مردم در طرز تفكرشان نسبت به دنیا دو دسته

چ خواهند و جز دنیا به یاد هیچ چیز دیگر نیستند كه اینگونه مردم هیاز ایشان تنها دنیا را مى

نصیبى در آخرت ندارند، بعضى دیگر كسانى هستند كه آنچه مایه رضاى خدا است 

خواهند، كه اینگونه افراد از آخرت هم نصیب دارند و خدا سریع الحساب است، در مى

دهد، اش به او مىرسد، و آن را بر طبق خواستهخواهد به زودى مىاش مىحساب آنچه بنده

داران در آخرت باشید، و از آنها نصیب ون شما با یاد خدا جزو بنا بر این پس اى مسلمانا

نصیب شدند، و در نتیجه شما هم ناامید و مباشید كه به خاطر ترك یاد خدا در آخرت بى

 دست شوید . تهى

 

 ایام تشریق

 

 “! و اذكروا هللا فى ایام معدودات” 

 هایام معدودات همان ایام تشریق یعنى یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذى الحج 

است. دلیل بر اینكه مراد ایام بعد از دهه ذى الحجه است این است كه حكم یادآورى خدا در 

ایام معدودات را بعد از فراغ از بیان اعمال حج ذكر فرمود، و دلیل بر اینكه مراد سه روز 

“ فمن تعجل فى یومین ...،” فرماید:است، این است كه دنبالش مى بعد از دهه ذى الحجه

چون تعجیل در دو روز وقتى فرض دارد كه ایام سه روز باشد، یك روز روز كوچ باشد، و 

شود سه روز، و اتفاقا در روایات هم ایام معدودات به در دو روز هم عجله كند، این مى

 همین سه روز كه گفتیم تفسیر شده است . 
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 بخشیده شدن گناهان حاجي

 

 !فمن تعجل فى یومین فال اثم علیه، و من تاخر فال اثم علیه لمن اتقى”  -

كسى كه عمل حج را تمام كرده، گناهانش بخشوده شده است، چه اینكه در آن  -

 “دو روز تعجیل كند، و چه اینكه تاخیر كند.

 

گناه را از حاجى نفى جنس اثم و “ ال اثم علیه! ” اینكه در هر دو جا فرمود:

كند، و هیچگونه قیدى هم در كالم نیاورده، و اگر مراد این بود كه بفهماند در تعجیل به مى

در  ،تنهائى اثم نیست و یا در تاخیر به تنهائى اثم نیست الزم بود جمله را به آن مقید كند

شوده شده است، شود: كسى كه عمل حج را تمام كرده، گناهانش بخنتیجه معناى آیه این مى

 .چه اینكه در آن دو روز تعجیل كند، و چه اینكه تاخیر كند

شود كه آیه شریفه در مقام بیان تخییر میان تاخیر و تعجیل و از اینجا روشن مى

خواهد بفرماید حاجى مخیر است بین اینكه تاخیر كند و یا تعجیل، بلكه منظور نیست نمى

 و چه تعجیل.کند زیده شده، چه تاخیر بیان این جهت است كه گناهان او آمر

منظور این نیست كه تعجیل و تاخیر را بیان “ لمن اتقى ! ” و اما اینكه فرمود:

كسانى كه تقوا ندارند مراد این است كه حكم نامبرده مخصوص مردم با تقوا است، اما  ،كند

 این آمرزش را ندارند . 

و معلوم است كه باید این تقوا پرهیز از چیزى باشد كه خداى سبحان در حج از آن 

شود كه نهى كرده، و نهى از آن را از مختصات حج قرار داده، پس برگشت معنا به این مى

حكم نامبرده تنها براى كسى است كه از محرمات احرام و یا از بعضى از آنها پرهیز كرده 

هیز نكرده، واجب است در منا بماند و مشغول ذكر خدا در ایام باشد، و اما كسى كه پر

السالم معدودات باشد، و اتفاقا این معنا در بعضى از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم

 هم آمده است. 

 

 “!و اتقوا هللا و اعلموا انكم الیه تحشرون” 

ه حشر و مبعوث شدن كند، و مسالدر این جمله كه خاتمه كالم است امر به تقوا مى

دهد، و معصیت هرگز اجتناب دهد، چون تقوا هرگز دست نمىدرقیامت را تذكر مى

ان الذین یضلون ” شود، مگر با یادآورى روز جزا، همچنانكه خود خداى تعالى فرمود:نمى

 “عن سبیل هللا لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب . 

انكم ” لمه حشر را انتخاب نموده و فرمود:و در اینكه از میان همه اسماء قیامت ك

اشاره لطیفى است به حشرى كه حاجیان دارند، و همه در منا و عرفات “ ،الیه تحشرون

شوند و نیز اشعار دارد به اینكه حاجى باید از این حشر و از این افاضه و یكجا جمع مى

و ال یغادر منهم ” ند:شوكوچ كردن به یاد روزى افتد كه همه مردم به سوى خدا محشور مى

 “اندازد ! و خداوند احدى را از قلم نمى -احدا 
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 حفظ حرمت تحریم ها و شعائر الهی

-  « َ ِ َو ال الشْهَر الحْ یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تِحلُّوا شعا َراَم َو ال الَهْدى َو ال اْلقَلَئدَ ئَر َّللاَّ

یَن اْلبَْیت الَحَراَم  ً  َو إِذَا َحلَْلتُْم َو ال َءام ِ بِهْم َو ِرضَونا ن رَّ یَْبتَغُوَن فَضالً م ِ

فَاصطادُوا  َو ال یْجِرَمنَُّكْم شنَئَاُن قَْوٍم أَن صدُّوكْم َعِن اْلَمسِجِد الَحَراِم أَن تَْعتَدُوا  

َ  ِإنَّ َو تَعَاَونُوا َعلى اْلبر ِ َو التَّْقَوى  َو ال تَعَاَونُوا َعلى االثِْم َو اْلعُْدوَ  ِن  َو اتَّقُوا َّللاَّ

َ شِدیدُ اْلِعقَابِ   !َّللاَّ

شعائر خداى و  -هان اى كسانى كه ایمان آوردید مقتضاى ایمان این است كه  -

ماه حرام را حالل مشمارید و نیز كشتن و خوردن قربانیهاى بى نشان  (چهار)

كه به امید مردم و قربانیهاى نشان دار آنان را حالل ندانید، و متعرض كسانى 

اند نشوید، و هر گاه از فضل و خوشنودى خدا، راه بیت الحرام را پیش گرفته

توانید شكار كنید، و دشمنى و كینه كسانى كه نگذاشتند به احرام در آمدید مى

مسجد الحرام درآئید شما را وادار به تعدى نكند، یكدیگر را در كار نیك و در 

نى به یكدیگر كمك مكنید و از خدا پروا كنید، تقوا یارى كنید، و در گناه و دشم

  !«كه خدا شدید العقاب است

 

اند، و این تكرار خطاب شدت در این آیه مجددا مؤمنین مورد خطاب واقع شده

 رساند.اهتمام به حرمات خداى تعالى را مى

به معناى  احاللكلمه « شعائر خدا را،حالل مكنید  -شعائرهللا ال تحلوا  »در جمله

الل كردن است، و حالل كردن و مباح دانستن مالزم با بى مباالت بودن نسبت به حرمت ح

 است. و مقام و منزلت پروردگارى است كه این عمل را بى احترامى به خود دانسته

این كلمه در هر جا به یكى از این معانى است، یا به معناى بى مباالتى است، و یا به 

 .ام و منزلت استمعناى بى احترامى نسبت به مق

و احالل ، احالل شعائر هللا به معناى بى احترامى به آن شعائر و یا ترك آنها است

شهر الحرام به معناى این است كه حرمت این چهار ماه را كه جنگ در آنها حرام است نگه 

 .كندندارند، و در آنها جنگ كنند، و همچنین در هر جا معناى مناسب به آنجا را افاده مى

  

مراد از شعائر اعالم حج و گوئی است، و  عالمتجمع شعیره به معناى  شعائركلمه 

به معناى ماههائى است كه خداى تعالى آنها را مورد  شهر الحراممناسك آن باشد، و كلمه 

محرم و رجب و ذى القعده و ذى احترام قرار داده، و آن عبارت است از چهار ماه قمرى، 

عناى آن حیوانى است كه آدمى از شهر خود با خود به طرف مكه به م هدى، و كلمه الحجه

جمع قالده به معناى گردن  قالئدتا قربانى كند، از قبیل گوسفند و گاو و شتر، و كلمه  بردمى

بند است، و در اینجا به معناى هر چیزى است مانند نعل و مثل آن، كه به عنوان اعالم به 

كه این شتر یا گاو یا  -كنند د و به این وسیله اعالم مىاندازنقربانى، به گردن حیوان مى
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گوسفند قربانى راه خدا است، اگر احیانا گم شد، و كسى او را پیدا كرد، باید به منا بفرستد تا 

 .از طرف صاحبش قربانى شود

هستند كه قصد زیارت خانه خدا را دارند،  كسانى آمین البیت الحراممعناى جمله   

به معناى اجر آخرتى، و یا مطلق پاداش مالى است، و  یامال و یا سود مالى به معناى  فضل

 .یا پاداش اعم از مالى و غیر مالى است

 

و چون از احرام در آمدید شكار بكنید، جمله: شكار بكنید  «،و اذا حللتم فاصطادوا» 

احرام نیز حرام  داده شاید شكار كردن بعد ازاز آنجا كه در مقامى آمده كه شنونده احتمال مى

 .كند بر اینكه بعد از احرام، حرام و ممنوع نیستباشد داللت بر وجوب ندارد، تنها داللت مى

این كینه و  «،و ال یجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا» 

دشمنى كه آنها نگذاشتند شما داخل مسجد الحرام بشوید، شما را وادار نكند بر اینكه بر آنان 

 .تعدى كنید و حال آنكه خدا شما را بر آنان مسلط كرده، وبال این جرم بر شما تحمیل نشود

ه این جمل «،و تعاونوا على البر و التقوى و ال تعاونوا على االثم و العدوان...» 

را تفسیر كرده،  بر  سبحان در كالم مجیدش كلمه  بیانگر اساس سنت اسالمى است، و خداى

به معناى مراقب امر و نهى  تقواو كلمه  «،و لكن البر من آمن باهلل و الیوم االخر »و فرموده:

و تقوا به این است كه جامعه مسلمین  خدا بودن است، در نتیجه برگشت معناى تعاون بر بر  

و تقوا و یا به عبارتى بر ایمان و عمل صالح ناشى از ترس خدا اجتماع كنند، و این  بر بر  

یعنى عمل زشت كه  -همان صالح و تقواى اجتماعى است، و در مقابل آن تعاون بر گناه 

و بر عدوان كه تعدى بر حقوق حقه مردم و  -موجب عقب افتادگى از زندگى سعیده است 

  .گیردناموس آنان است، قرار مى سلب امنیت از جان و مال و

خداى سبحان بعد از آنكه از اجتماع بر اثم و عدوان نهى فرمود نهى خود را با 

تاكید كرد و این در حقیقت تاكیدى است روى تاكید  «،و اتقوا هللا ان هللا شدید العقاب »جمله:

 . است «هللا شدید العقاب!ان  »است، و تاكید دوم تهدید !«واتقوا هللا »دیگر، تاكید اول جمله:

 (264ص :    5المیزان ج :  سوره مائده    2) مستند: آیه 

 

 حکم شکار در حال احرام

ُ بِشىْ  » - َن الصْیِد تَنَالُهُ أَْیِدیُكْم َو ِرَماُحُكْم ِلیَْعلََم یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا لَیَْبلَُونَُّكُم َّللاَّ ٍء م ِ

ُ َمن یَخافُهُ ِباْلغَْیِب  فََمِن اْعتَدَى بَْعدَ ذَِلك فَلَهُ َعذَاٌب أَِلیمٌ    ،َّللاَّ

ثُْل یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَْقتُلُو - داً فََجَزاٌء م ِ تَعَم ِ ا الصْیدَ َو أَنتُْم ُحُرٌم  َو َمن قَتَلَهُ ِمنُكم مُّ

نُكْم َهْدیَا بَِلَغ اْلَكْعبَِة أَْو َكفََّرةٌ طعَاُم َمسِكیَن أَْو  َما قَتََل ِمَن النَّعَِم یْحُكُم بِِه ذََوا َعْدٍل م ِ

ُ ِمْنهُ  َعْدُل ذَِلك ِصیَاماً ل ِیَذُوَق َوبَاَل أَْمِرهِ  ا سلَف  َو َمْن َعادَ فَیَنتَِقُم َّللاَّ ُ َعمَّ   َعفَا َّللاَّ

ُ َعِزیٌز ذُو انتِقَامٍ   !َو َّللاَّ
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اى كسانى كه ایمان آوردید خداوند هر آینه و مسلما شما را با چیزى از شكار  -

شود رس و تیررس شما به شما نزدیك مىآزماید بطورى كه شكار تا دستمى

ترسد پس كسى كه از این به بعد از كیست كه از او به غیب مىتا بداند كه 

 براى اوست عذابى ،(و در حال احرام شكار كند)حدود خداوند تجاوز كند

 ،دردناك

اى كسانى كه ایمان آوردید شكار را نكشید در حالى كه شما در احرامید و  -

كسى كه از شما عمدا شكارى بكشد كفاره آن نظیر همان شكار است از 

كنند، در چهارپایان اهلى، دو نفر از شما كه صاحب عدالتند حكم به آن مى

یا اینكه ، رساندحالى كه آن كفاره را هدى قرار داده و آنرا به كعبه مى

اش طعام دادن به مسكینان و یا به جاى اطعام هر مسكین یك روز روزه كفاره

ته را عفو كرده خداوند گناهان گذش، است تا بچشد كیفر نافرمانى خود را

گیرد و است، و اگر كسى دوباره چنین معصیتى كند خدا از او انتقام مى

 !« گیر استخداوند عزیز و انتقام

  

. در حال احرام نازل شده است صحرایىو  دریایىاین آیات در باره حكم شكارهاى 

ین كند، تا تلقمقدارى شكار را خواهد ناچیزى و بىمى «،ء من الصیدبشى »اینكه فرمود:

برداریش از سود ناچیز آن، كمك  مخاطب را در انتهاى از نهیى كه در آیه بعدى است و دست

خواهد به شكار از جهت آسانى و دشوارى مى «،تناله ایدیكم و رماحكم »كند، و اینكه فرمود:

هاى وحشى و تخم هاى مرغ و برهتعمیم دهد، یعنى چه آن شكار آسان بدست آید مانند جوجه

و چه به دشوارى بدست آید مانند ، شوندهاى وحشى كه با دست و به آسانى صید مىمرغ

 .شودحیوانات وحشى بزرگ كه عادتا جز بوسیله سالح شكار نمى

ظاهر آیه و سیاقش این است كه مقدمه است براى حكم مشددى كه در آیه دومى و 

چون در این جمله اشعار هست به  «،هللا من یخافه بالغیب لیعلم »است، و لذا دنبالش فرمود:

فمن اعتدى بعد ذلك  »اینكه در اینجا حكمى از قبیل منع و تحریم در بین هست، سپس فرمود:

  ! «فله عذاب الیم

 

آزماید تا بعید نیست اینكه فرمود خداوند شما را مى« ،یعلم هللا من یخافه بالغیبل» 

كند تا مردم تشخیص داده بداند چه و چه كنایه باشد از اینكه بزودى پیشامدى را مقدر مى

ترسد، زیرا جهل در ترسند و كدام یك نمىشوند كدام یك از آنان از عذاب نادیده خداوند مى

ها مطیع و عاصى را ردگار راه ندارد، تا بخواهد با پیش آوردن این صحنهساحت مقدس پرو

من یخافه  »اما اینكه فرمود: .تشخیص دهد، و به این وسیله جهل خود را بر طرف سازد

معناى خوف بالغیب این است كه انسان از عذابهاى دردناك اخروى كه خداى  «،بالغیب

اش نیست ا اینكه محسوس به هیچیك از حواس ظاهرهب -تعالى انسان را از آنها تحذیر كرده 

به این معنا است كه اگر كسى بعد از این  «،فمن اعتدى بعد ذلك »و اینكه فرمود: .بترسد –
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 .امتحان از حدى كه خداوند برایش معین نموده تجاوز كند براى اوست عذابى دردناك

نهى است از كشتن شكار،   «،یا ایها الذین آمنوا ال تقتلوا الصید و انتم حرم ...» 

اى آنرا از جهت صید بودن تفسیر تا اندازه «،احل لكم صید البحر »لیكن جمله بعدى یعنى

فهماند مراد از آن صید، صید خشكى و صحرایى است، چنانكه از جهت معناى كند، و مىمى

نماید، و ظاهر مىآنرا تفسیر متعمدا با كلمه  «،متعمدا فجزاء... و من قتله منكم» قتل جمله 

تعمد مقابل خطاست و معناى قتل خطایى این است كه قتل را بدون قصد انجام دهد مثال به 

كند و اندازد، اتفاقا تیر به شكارى اصابت مىمنظور تمرین در تیر اندازى تیر به هدفى مى

ح دیگر خود اگر تیر و یا سالشود كه آورد، بنا بر این از آیه استفاده مىآنرا از پاى در مى

شود، چه اینكه بیاد را به قصد شكار بكار برد و شكار را از پاى در آورد كفاره واجب مى

 احرامش باشد یا آنرا فراموش كرده باشد. 

ظاهرا  «،فجزاء مثل ما قتل من النعم یحكم به ذوا عدل منكم هدیا بالغ الكعبة» 

زا و كفاره آنرا حیوانى اهلى نظیر معنایش این است كه اگر چنین كند بعهده اوست اینكه ج

حیوانى كه كشته است بدهد، و تشخیص اینكه این حیوان نظیر آن شكار هست یا نیست بعهده 

شود دو نفر از مردان عادل و دیندار شما است، و در حالى این جزا جزاى در راه خدا مى

در خود مكه یا در كه به صورت هدى درآید، یعنى به مكه فرستاده شود تا طبق دستور سنت 

  .منا نحر و یا ذبح شود

دو خصلت دیگرى است  این جمله «،او كفارة طعام مساكین او عدل ذلك صیاما» 

براى كفاره صید در حرم، و اما اینكه آیا بین این سه خصلت ترتیب هست، یعنى اگر ممكن 

اگر این نیز است اول هدى كردن حیوانى نظیر آن شكار، اگر ممكن نشد اطعام مساكین، و 

میسور نشد به همان مقدار روزه واجب است، یا اینكه ترتیب در بین نیست حتى اگر دو 

تواند سومى را اختیار كند؟ این سؤالى است كه جوابش را باید كفاره اولى هم ممكن باشد مى

 و در آیه بكار رفته داللت بر عدم ترتیباز اخبار استفاده كرد، و گرنه صرف اینكه كلمه اَ 

از آنجا كه  او كفارةرساند، چیزى كه هست اینكه فرمود: ندارد، و بیش از تردید را نمى

طعام مساكین را كفاره نامید سپس معادل آنرا از روزه معتبر دانست خالى از اشعار به 

 .ترتیب بین سه خصلت نیست

 ستكفاره خود نوعى از مجازات ااز آیه شریفه این معنا كه  «،لیذوق وبال امره »

 شود. بخوبى استفاده مى

  

 -اینكه عفو را متعلق به ما سلف « ه،عفا هللا عما سلف و من عاد فینتقم هللا من» 

فرموده قرینه است بر اینكه مراد از ما سلف شكارهایى است كه قبل از  -كارهاى گذشته

اند، نه شكارهایى كه در حین نزول این آیه و یا بعد از آن نزول این آیه در حال احرام كرده

براى این است كه كسى خیال نكند آیه كفاره شامل   عفا هللااند، بنا بر این جمله صید شده

توان به اى است كه مىحكم هم هست، بنا بر این خود یكى از ادلهشكارهاى سابق بر نزول 

آن استدالل كرد بر اینكه صحیح است عفو خداوند شامل عملى شود كه گر چه گناه نیست 
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 .ست كه اقتضاى نهى مولوى را داردا ايلیكن در طبعش مفسده

ظاهر عود تكرار   «،و من عاد فینتقم هللا منه و هللا عزیز ذو انتقام »اما اینكه فرمود:

كردن عمل است، لیكن در اینجا مراد تكرار افعال گذشته نیست تا معناى آیه این بشود: كسى 

زیرا اگر به این معنا باشد آیه  ستاندكه تكرار كند مثل اعمال گذشته را خداوند از او انتقام مى

متعلق است به آن، و  «،..و من قتله منكم متعمدا فجزاء . »شود با عملى كه حكممنطبق مى

لیكن ظاهر . در نتیجه مراد از انتقام همان حكم به كفاره كه حكمى است فعلى خواهد بود

خواهد از یك امرى آینده خبر دهد، نه از حكمى این است كه مى «،فینتقم هللا منه »جمله

متعلق راد از عود تكرار عملى است كه كفاره به آن فعلى، و این خود شاهد است بر اینكه م

  شده است، و در نتیجه مراد از انتقام، عذاب الهى خواهد بود، نه همان كفاره .

كه  بنا بر این، آیه شریفه با صدر و ذیلش در صدد بیان جهات مساله قتل صید است

خدا از آنچه قبل از نزول آیه ارتكاب شده عفو فرموده، و هم اینكه از این به بعد هر كس 

آید و هم اینكه اگر بار دوم آنرا بیه به آنچه صید كرده به گردنش مىاى شمرتكب شود كفاره

 .كندمرتكب شود كفاره نداشته و خداوند عذابش مى

در تفسیر این آیه وارد شده به همین  السالمبیشتر اخبارى كه از ائمه اهل بیت علیهم

حمل كرد بر چیزى كه  معنا داللت دارد، و اگر این معنى، مقصود نباشد متعینا باید انتقام را

شامل وجوب كفاره هم بشود، مانند مؤاخذه و امثال آن، و عود را هم باید حمل كرد بر عملى 

شود: هر كس بار كه شبیه باشد به اعمال گذشته، یعنى شكاركشى، آنگاه معناى آیه این مى

و را با ایجاب ستاند. یعنى ادیگر شكاركشى سابق خود را از سر گیرد خداوند از او انتقام مى

كنید خیلى از ظاهر آیه بعید فرماید، و این معنا همانطور كه مالحظه مىكفاره مؤاخذه مى

 است.

 

 شکارهای حالل و حرام دریائی و صحرائی در حال احرام

 

َم َعلَْیُكْم صْیدُ »  - اْلبر ِ َما  ِحلَّ لَُكْم صْیدُ اْلبَْحِر َو طعَاُمهُ َمتَعاً لَُّكْم َو ِللسیَّاَرةِ  َو ُحر ِ

َ الَِّذى إِلَْیِه تْحشُرونَ   !دُْمتُْم ُحُرماً  َو اتَّقُوا َّللاَّ

الل شده است براى شما شكار دریایى و خوردن آن براى اینكه براى شما و ح -

رهگذرها متاعى باشد، و حرام شده است بر شما شكار خشكى مادامى كه در 

 !«شویدمىاحرامید، و بترسید از خدایى كه بسوى او محشور 

 

این آیات در مقام بیان حكم شكار كردن حیوانات دریایى و صحرایى است، نه حكم 

 «خوردن –طعامه  »خوردن آنها، و این خود شاهد است بر اینكه باید متعینا بگوییم مراد از

 .كه معناى مصدرى است، نیست، بلكه مراد شكار كردن است

است، در نتیجه از حلیت صید جواز  آن خوردنحلیت حلیت طعام دریا و مقصود از 

شود، و از طعام دریا حلیت خوردن هر چیزى كه شكار كردن حیوانات دریایى استفاده مى
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اعم است، ،( آنچه از دریا گرفته شود)آید، و لو اینكه این عنواناز دریا گرفته شود بدست مى

اال اینكه ، هم غیر حیواناندازد و شود و هم مردارهایى كه آب بیرون مىهم شامل شكار مى

آنچه از دریا گرفته ) وارد شده است این عنوان السالمآنچه از اخبار اهل بیت علیهم

هاى شور و امثال آن از شكارهاى مانده و كهنه، و اینكه كند به ماهىرا تفسیر مى،( شودمى

اى در آن اشارهو  صید البحر و طعامهحال است براى  گویا «،متاعا لكم و للسیارة »فرمود:

هم به این جهت هست كه خداوند از در منت آنرا حالل فرموده، و چون خطاب به مؤمنین 

ست كه گفته شود براى شما ا بمنزله این لكم و للسیارةعبارت  .حرم بودنشان استاز جهت مُ 

 .حرمها و غیر شما یعنى آنهایى كه احرام ندارندمُ 

د بحث گفتگوهاى فقهى زیادى هست كه، اگر این را هم باید دانست كه در آیات مور

 كسى بخواهد از آن اطالع حاصل كند باید به كتب فقهى مراجعه نماید. 

 

 حرمت کعبه بیت الحرام و تشریع مناسک آن

 

ْدى َو اْلقَلَئدَ »  - ََ ً ل ِلنَّاِس َو الشْهَر اْلَحَراَم َو الْه ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْیت اْلَحَراَم قِیَما   َجعََل َّللاَّ

َ بِكل   َ یَْعلَُم َما فى السَمَوِت َو َما فى األَْرِض َو أَنَّ َّللاَّ ٍء شىْ   ذَِلك ِلتَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 !َعِلیمٌ 

خداوند مكه را بیت الحرام و مایه قوام مردم قرار داده و نیز بهمین منظور،  -

رموده شهر حرام و بردن هدى به مكه و قالئد را تشریع فرموده است، تشریع ف

داند آنچه را كه در آسمانها و در زمین است و بدرستى  تا بدانید كه خداوند مي

 !«خداوند بهر چیز دانا است

 

اعتبار بیت الحرام و شهر الحرام و احكامى كه بر آن دو تشریع شده مبنى بر حقیقتى 

مایه قوام و ست كه این بیت هللا و احكام و مناسكش ا علمى و اساسى و جدى است، و آن این

 .حیات مردم است

است، و  كعبه بیت الحرامتعلیق كالم به كعبه و سپس توصیف آن به بیت الحرام 

همچنین توصیف ماه را به حرام و سپس ذكر هدى و قالئد كه از شؤونات حرمت كعبه 

 .است احترامهستند همه داللت دارند بر اینكه مالك در این امرى كه در آیه است همانا 

و قیام  ،شودچیزى است كه انسان یا هر چیز دیگرى بوسیله آن بر پا مى قیامو قوام 

  .گاهچند چیز، مانند ستون و تكیه اند براىو قوام هر دو اسم

 شماخداوند كعبه را بیت الحرام و مایه قوام شما قرار داده چون دنیا و آخرت 

  است.قوامش به كعبه 

آنرا بیت الحرام قرار داده، و به همین منظور احترام كرده و  خداى تعالى كعبه را

بعضى از ماهها را هم حرام كرده و بوسیله حكم به وجوب حج در آن ماهها، بین ماههاى 

 . ه استحرام و بیت الحرام ارتباط برقرار كرد
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و  )قربانی(هدى البته در این بین امورى را هم كه مناسب با حرمت است مانند

جعل فرمود، و غرض از همه اینها این بود كه كعبه را پایه حیات  ()قربانی قالده دارقالئد

گاه مردم كند، تا در نماز، دل و روى خود اجتماعى سعیدى براى مردم قرار دهد، و آنرا قبله

هاى خود را بسوى آن توجه دهند، و در هر حال و اموات خود و ذبیحه ،را متوجه آن كنند

اى را تشكیل داده و جمعشان جمع و دینشان زنده ت واحدهاحترامش نمایند و در نتیجه جمعی

از اقطار مختلف گیتى و نقاط دور در آنجا گرد هم آیند و همه قسم طریق  و و پایدار گردد،

 عبادت را پیموده و منافعى را كه خصوص این قسم عبادت براى آنان دارد به چشم خود دیده

آن و به گفتگوى از آن و رفته رفته نزدیك شدن و  استیفا كنند، و نیز اهل عالم بشنیدن اسم و

 هدایت شوند .  ،دیدن آن و توجه بسوى آن

ان اول بیت وضع للناس للذى ببكة مباركا  »خداى تعالى قریب به این وجه را در آیه

آید، چه ذكر فرموده و نظیر آن كالم در معناى قیام در شهر الحرام مى «،و هدى للعالمین

یز مایه قوام مردم است، و خداوند در آن ایام جنگ را تحریم نموده و جان حرام ن)ماه(شهر

و مال و عرض آنان را از دستبرد دشمن ایمن كرده، و در نتیجه به آنها فرصتى داده تا 

ماند كه در آن به امور خود را اصالح كنند، شهر حرام در حقیقت منزلگاه مسافر را مى

 پردازند. مىاستراحت و رفع تعب و رنج و سفر 

بیت الحرام و شهر الحرام و هر چه كه متعلق است به آن مانند هدى  ،و كوتاه سخن

و قالئد از جهت باعث بودن بر قوام معاد و معاش مردم منافعى است كه شمردن اشخاصى 

شوند هر متفكرى را به شگفت را كه از جزئیات ثابت و غیر ثابت آن منتفع شده و مى

حقیقت را بعد از چند آیه در بیان نهى از صید براى این منظور تذكر داد  آورد، و ایندرمى

كه جوابى باشد از توهمى كه ممكن است كسى بكند و بگوید: نهى از شكار كردن با اینكه یا 

یابد حكمى است بسیار كم فائده و یا بى فایده، چه افتد و یا بندرت وقوع مىاصال اتفاق نمى

نى از امكنه و در زمانى از زمانها و همچنین سوق دادن هدى جز تحریم شكار در یك مكا

تقلید از خرافات امم جاهلیت چه سودى در بر دارد؟ از این سؤال جواب داده شده كه اعتبار 

نى بر حقیقتى علمى و تبیت الحرام و شهر الحرام و احكامى كه بر آن دو تشریع شده مب

ت هللا و احكام و مناسكش مایه قوام و حیات این بیاساسى و جدى است، و آن اینست كه 

 .مردم است

به ما قبل خود متصل  «،ذلك لتعلموا ... »شود چطور جملهاز این جا روشن مى

جعل هللا  »یا بخود حكمى است كه در آیات قبل بیان شده، و جمله ذلكشود، و اما اشاره مى

كند، یا بیان حكمى است كه جمله حكمت آن را بیان مى «،الكعبة البیت الحرام قیاما للناس ...

دهد، اگر مشار الیه، اولى باشد معناى آیه این آنرا توضیح مى «،جعل هللا الكعبة ...» 

 شود: مى

خداوند بیت الحرام و شهر الحرام را باعث قوام مردم قرار داده، و احكامى را »  -

حفظ احترام آنها به این حقیقت پى ببرند كه  مناسب آن دو جعل فرموده تا با عمل كردن و

داند كه هر موجودى چه ها و زمین است دانا است چنین خدائى مىخداوند به آنچه در آسمان
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حرمت صید و سایر )بینى چیز برایش نافع است، از همین جهت این احكامى را كه مى

 «ادان.تشریع كرده، نه از جهت تقلید از خرافات مردم ن ،(احكام احرام

قرار دادن  ) ما براى شما این حقیقت» شود: و اگر معناى دوم باشد مفاد آیه این مى

داند آنچه را كه در بیان كردیم تا بدانید كه خداوند مى( بیت الحرام و غیره را قوام مردم،

 (بیت الحرام و شهر الحرام،)آسمانها و زمین است، و همچنین امور و احكامى كه در آن دو 

فرموده از روى مصلحت بوده، پس كسى توهم نكند كه این احكام لغو و یا ناشى از  جعل

 «خرافات عهد جاهلیت است. 

این دو آیه تاكیدند براى بیان  «،اعلموا ان هللا شدید العقاب و ان هللا غفور رحیم ...» 

اند براى فرمانبران و وعیدند براى احكام مذكور و تثبیت انذار براى موفقیت آنها و وعده

نافرمانان، و چون شائبه تهدید هم در آن هست از این رو وصف شدت عقاب را مقدم داشت 

لرسول اال ما على ا »بر وصف مغفرت و رحمت، و نیز از همین جهت در دنبالش فرمود:

 !«البالغ و هللا یعلم ما تبدون و ما تكتمون

 

 روایات رسیده درباره صید در حال احرام 

نقل كرده كه  السالمدر تفسیر عیاشى به اسناد خود از حریز از امام ابى عبد هللا علیه

اش گوسفندى است، و اگر جوجه آنرا بكشد فرمود: اگر مرد محرم كبوترى را بكشد كفاره

اش شترى است، و اگر تخم مرغى را با پا لگد كرده و بشكند بر اوست یكدرهم، كه آن كفاره

: خداست كه فرمودل را و آن گوسفند و شتر را در مكه و یا منا تصدق دهد، و این همان قو

 .(«مادران آنها) و رماحكم (جوجه و تخم)ء من الصید تناله ایدیكم لیبلونكم هللا بشى» 

را شیخ در تهذیب از حریز از آن جناب با اكتفاى به قسمت  : همین روایتمؤلف

 .اخیر آن نقل كرده است

و در تهذیب به سند خود از ابن ابى عمیر از حماد از حلبى از امام ابى عبد هللا 

آید كه باید حرم وقتى صیدى را بكشد جزایى به گردنش مىنقل كرده كه فرمود: مُ  السالمعلیه

اى بر او نیست، و خداوند از ق دهد، و اما اگر بار دوم چنین كند كفارهآنرا به مسكینان تصد

 ستاند، و مقصود از انتقام همان نقمت و عذاب آخرت است. او انتقام مى

و در كافى به سند خود از احمد بن محمد از بعضى از رجال روایتى خود از امام 

كه در احرامش هدى بر او واجب شده كند كه فرمود: كسى نقل مى السالمابى عبد هللا علیه

تواند هدى خود را در هر جا كه بخواهد نحر كند، مگر فدا و كفاره صید، كه باید آنرا به مى

هدیى كه به  «،هدیا بالغ الكعبة» مكه برساند، چون خداى تعالى در خصوص آن فرمود: 

 .كعبه برسد

روایت شده است كه فرمود:  مالسالو در تفسیر عیاشى از حریز از ابى عبد هللا علیه

هاى شورى است ماهى« ،احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم »مراد از صید دریا در آیه

خورند، و فرق بین حیوان دریایى و صحرایى این است كه هر مرغى كه در باتالقها كه مى
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گیرد، آن مىاش در خشكى انجام گذارى و پرورش جوجهبرد، اگر تخمو نیزارها بسر مى

اش را در گذارى و پرورش جوجهرود، و اگر تخم مرغ از مرغهاى صحرایى بشمار مي

 شود، و شكار آن حالل است . دهد، آن مرغ از مرغهاى آبى محسوب مىآب انجام مى

 (202ص :    6المیزان ج :  سوره مائده    99تا  94) مستند: آیه   

 

 

 ماه هاي قمري و اوقات عبادات و حج

 ...!اْلَحج   قِیت ِللنَّاِس وَ اَ یَسئَلُونَك َعِن األَِهلَِّة  قُْل ِهَى َمو”  -

 

پرسند كه غرض از اینكه قرص قمر در هر ماه یك بار به از تو از هاللها مى -

آید چیست؟ بگو اینها وقتها را براى مردم و براى حج صورت هالل در مى

 “ كنند...!معین مى

 

یا محل تعیین  ،جمع میقات است، به معناى وقت معین شده براى عمل  مواقیت

 كه در آیه مورد بحث معناى اول یعنى زمان معین منظور است.  ،شده

كرده و  -یعنى جمع هالل  -تعبیر به اهله “  ،یسئلونك عن االهلة” در جمله:

بوده كه سبب آنها  قمرى پرسند. غرض از سؤال، موقعیت ماههاىفرموده: از تو از اهله مى

چیست؟ و چه فوایدى دارد؟ در پاسخ هم به بیان فواید آن پرداخته، و فرموده ماهها عبارتند 

 كنند.از زمان و اوقاتى كه مردم براى امور معاش و معاد خود تعیین مى

اى جز این ندارد كه افعال و چون انسان از حیث خلقت طورى است كه چاره

گیرى كند، و الزمه احتیاج به نخ حركت به زمان است اندازهكارهایش را كه همه از س

گیرى این است كه زمان ممتد و بى سر و ته را بر طبق امور خود به صورت اندازه

ها و دار و كوچك و كوچكترى از قبیل سالها و فصلها و ماهها و هفته هاى سر و تهقطعه

بندگان را تامین كرد، چون او مدبر امور روزها در آورد، و عنایت الهیه هم این احتیاج 

 باشد.مخلوقات و راهنماى آنها به سوى صالح و اصالح حیاتشان مى

و این تقطیع و تكه تكه كردن زمان به دو صورت ممكن بود، یكى بر حسب 

شود، و یكى هم بر حركت سالیانه زمین به دور خورشید، كه از آن چهار فصل درست مى

ر زمین، و چون این تقطیع باید طورى باشد كه همه مردم حتى عوام حسب حركت ماه به دو

آنان نیز بتوانند به آسانى از حساب آن سردرآورند، لذا ماههاى قمرى را نام برد، كه هر 

فهمد، چون ماه و طلوع و غروب آن انسان داراى ادراك صحیح و حواس مستقیم آن را مى

خالف خورشید كه برجهایش دیدنى نیست بلكه بشر  كند بهرا هر سال دوازده بار مشاهده مى

بعد از آنكه قرنها در روى زمین زندگى كرد به تدریج به حساب آن كه حسابى است بس 

 آورند . برد، حسابى كه هم اكنون نیز عامه مردم از آن سر در نمىدقیق پى
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تعیین پس ماههاى قمرى اوقاتى هستند كه مردم امور دین و دنیاى خود را با آن 

كنند كه در ماههاى معلومى كنند، و مخصوصا در امور دینى مساله حج را معین مىمى

شود، و اینكه از میان همه عبادات حج را دوباره نام برد، گویا از این جهت بوده كه انجام مى

دهد خواسته است زمینه را براى آیات بعدى كه حج را به بعضى از ماهها اختصاص مى

 فراهم سازد.

 (79ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  189آیه ) مستند: 

 

 لغو رسوم جاهلیت در حج

َولَْیس اْلبرُّ ِبأَن تَأْتُوا اْلبُیُوت ِمن ظُهوِرَها َولَِكنَّ اْلبرَّ َمِن اتَّقَى َو أْتُوا اْلبُیُوت ِمْن ”  -

َ لَعَلَّكْم تُْفِلُحونَ   !أَْبَوبَِها  َواتَّقُوا َّللاَّ

 

ها شوید، كار خوبى نیست كه شما در حال احرام از پشت بام داخل خانهو این  -

ها را از در درآیید و از بلكه عمل صحیح این است كه از خدا بترسید و خانه

 “خدا پروا كنید باشد كه رستگار شوید!

 

دلیلى نقلى این معنا را ثابت كرده كه جماعتى از عرب جاهلیت رسمشان چنین 

داشتند) شدند دیگر اگر در خانه كارى مىزیارت حج از خانه بیرون مى بوده كه چون براى

شدند، بلكه از پشت، دیوار را سوراخ ( از در خانه وارد نمى،مثال چیزى جا گذاشته بودند

شدند، اسالم از این معنا نهى كرد، و دستور داد از در كردند، و از سوراخ داخل مىمى

 ها درآیند.خانه

توان به روایاتى كه تواند با این داستان منطبق باشد، و مىد بحث مىآیه شریفه مور

 كند اعتماد نمود.در شان نزول آیه این داستان را نقل مى

آور نیست بلكه امر مولوى و تكلیف“ ،و اتوا البیوت من ابوابها” و امر در جمله:

است از اینكه از پشت ها را از در درآمدن بهتر امر ارشادى و نصیحت است، به اینكه خانه

اند غرضى عقالئى در نظر و یا بام آن درآئى، براى اینكه آنهائى كه براى خانه در ساخته

اند و آن این است كه همه كسانى كه با این خانه سر و كار دارند از یك نقطه داخل و گرفته

نكه امر و این رسمى است پسندیده كه مردم بر آن عادت دارند، دلیل بر ای ،خارج شوند

نامبرده مولوى نیست، این است كه زمینه كالم تخطئه عادت زشتى است كه بدون هیچ دلیلى 

عادتى كه به جز از بین بردن یك عادت پسندیده، و موافق با  ،در بین مردمى پیدا شده

ها را از در اى سفارش به اینكه خانهغرض عقالئى، دلیل دیگرى ندارد، در چنین زمینه

آورد، درآیید، به بیش از هدایت و ارشاد به سوى طریقه صواب داللتى ندارد، و تكلیفى نمى

یا از بام به عنوان اینكه این عمل جزء دین است، ها از پشت خانه و بله داخل شدن در خانه

 بدعت است و حرام . 
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اند كه در الدر المنثور است كه وكیع و بخارى و ابن جریر از براء روایت كرده

اى خواستند داخل خانهبست اگر مىگفت: عرب جاهلیت وقتى براى زیارت كعبه احرام مى

لیس البر بان تاتوا البیوت من ” ت آیه شریفه:شدند، و بدین جهشوند از پشت خانه داخل مى

 نازل شد . “ ،ظهورها، و لكن البر من اتقى و اتوا البیوت من ابوابها

 (82ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  189آیه ) مستند: 

 

 تحریم مشرکین از ورود به مسجدالحرام 
 

نَجٌس فاَل یَْقَربُوا اْلَمسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِنََّما اْلُمشِرُكوَن »  -

َ َعِلیٌم َحكیمٌ  ُ ِمن فَضِلِه إِن شاَء  إِنَّ َّللاَّ  ،َهذَا  َو إِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً فَسْوف یُْغنِیُكُم َّللاَّ

 

اید! مشركان نجسند و بعد از امسال دیگر نباید به اى كسانى كه ایمان آورده -

ترسید زود باشد كه خدا اگر م نزدیك شوند، و اگر از فقر مىمسجد الحرا

  .«كار استبخواهد از كرم خویش شما را توانگر كند كه خدا دانا و شایسته

 

فرموده بعد از  مسجد الحرام ممنوع و تحریم كرده، و بهورود مشركین را  این آیه

امسال نباید به مسجد الحرام نزدیك شوند و آنسال، سال نهم هجرت بود، همانسالى كه على 

سوره برائت را به مكه برد، و طواف در اطراف خانه را در حال برهنگى، و  السالمعلیه

 وارد شدن مشركین را در مسجد الحرام ممنوع اعالم نمود. 

الحرام بحسب فهم عرفى امر به مؤمنین است، به نهى از ورود مشركین به مسجد 

و از اینكه حكم مورد آیه تعلیل شده به اینكه چون . اینكه نگذارند مشركین داخل مسجد شوند

شود كه یك نوع پلیدى براى مشركین و نوعى طهارت و نزاهت مشركین نجسند، معلوم مى

غیر از مساله اجتناب از مالقات  براى مسجد الحرام اعتبار كرده، و این اعتبار هر چه باشد

 كفار است با رطوبت. 

معنایش این است كه: اگر از اجراى این حكم ترسیدید كه  «،و ان خفتم عیلة» 

بازارتان كساد و تجارتتان راكد شود و دچار فقر گردید، نترسید كه خداوند بزودى شما را 

 فرماید. ایمن مىترسید سازد، و از آن فقرى كه مىاز فضل خود بى نیاز مى

این وعده حسنى كه خداى تعالى براى دلخوش كردن سكنه مكه و آن كسانى كه در 

موسم حج در مكه تجارت داشتند داده، اختصاص به مردم آنروز ندارد، بلكه مسلمانان 

دهد به اینكه، در برابر انجام شود، ایشان را نیز بشارت مىعصر حاضر را نیز شامل مى

فرماید، و مطمئنا بدانند كه از هر چه بترسند خداوند از آن خطر ایمنشان مىدستورات دین، 

اش در هر جا رو به انتشار است، كلمه اسالم اگر عمل شود همیشه تفوق دارد، و آوازه

 همچنانكه شرك رو به انقراض است. 
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و بعد از اعالم برائت بیش از چهار ماه مهلتى براى مشركین نماند، و بعد از 

اء این مدت عموم مشركین مگر عده معدودى همه به دین اسالم درآمدند، و آن عده هم انقض

درمسجد الحرام پیمانى گرفتند، و آن جناب براى مدتى  وسل موآلهعلیههللااز رسول خدا صلى

مقرر مهلتشان داد، پس در حقیقت بعد از اعالم برائت تمامى مشركین در معرض قبول 

 .اسالم واقع شدند

 (303ص :    9المیزان ج :  سوره توبه    28مستند:  آیه  )
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 فصل چهارم

 

 تمتع، متعه، و نظرات
 

 

 

 روایات رسیده در تشریع احکام عمره و تمتع

السالم روایت كرده كه فرمود: رسولخدا در كافى از حلبى از امام صادق علیه

ِة االسالمچون خواست  وسل موآلهعلیههللاصلى را بجا آورد، چهار روز از ذى القعده مانده  َحجَّ

بیرون آمد، تا به مسجد شجره رسید، و در آنجا نماز خواند، سپس مركب خود را براند، تا به 

بیدا رسید، در آنجا محرم شد، و لبیك حج گفت، و صد رأس بدنه با خود حركت داد، مردم 

فهمیدند متعه تا آن روز اصال نمىهم همگى احرام به حج بستند، و أحدى نیت عمره نكرد، و 

وارد مكه شد، طواف خانه را انجام  وسل موآلهعلیههللادر حج چیست؟ تا آنكه رسولخدا صلى

داد، مردم هم با او طواف كردند، سپس نزد مقام دو ركعت نماز خواند و دست به حجر 

تدا كرده بود، پس به كنم به آنچه خداى عزوجل اباالسود مالید، سپس فرمود: من ابتدا مى

صفا آمد، و سعى را از صفا شروع كرد، و هفت نوبت بین صفا و مروه سعى نمود، همینكه 

سعیش در مروه خاتمه یافت به خطبه ایستاد، و مردم را دستور داد تا از احرام در آیند، و 

حج خود را عمره قرار دهند، و فرمود این چیزى است كه خداى عزوجل مرا بدان امر 

فرمود: اگر من در این باره  وسل موآلهعلیههللاشدند، و رسولخدا صلى رموده، مردم محل  ف

رسد، خود من نیز مانند شما بدنه با خود دانستم چنین دستورى مىداشتم و مىبینى مىپیش

و ” توانم حج تمتع كنم، براى اینكه خداى عزوجل فرموده:ام نمىآوردم، ولى چون آوردهنمى

یعنى سر نتراشید، و از احرام در نیائید، تا آنكه  -حلقوا رؤسكم حتى یبلغ الهدى محلهال ت

 “هدى به جاى خودش كه همان منا است برسد.

بن جعثم كنانى عرضه داشت امروز تازه دین خود را شناختیم مثل اینكه  هسراق

سال ما است، یا ایم، حال به ما خبر بده آیا این حكم مخصوص امهمین امروز به دنیا آمده

فرمود نه، براى ابد حكم همین است،  وسل موآلهعلیههللابراى هرساله است؟ رسول خداصلى

مردى برخاست و عرضه داشت: یا رسول هللا آیا ممكن است چند روز دیگر كه براى حج 

، ایم از سر و رویمان بچكدبندیم قطرات آب غسلى كه در اثر نزدیكى با زنان كردهاحرام مى

و خالصه این چه حكمى است؟ ) و خواننده عزیز باید توجه داشته باشد كه در سنت جاهلیت 

ترین بعد از داخل شدن در مكه و طواف، از احرام در آمدن، و با زنان آمیختن از شنیع

( و رسولخدا ،تر بوده، و از این جهت سائل برخاسته و اعتراض كردهگناهان شنیع

 آورى! فرمود تو تا ابد به این حكم ایمان نمى موآله وسل  علیههللاصلى
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از یمن آمد، و  السالمسپس فرمود: در همان ایام على علیه السالمامام صادق علیه

از احرام در آمده، و بوى خوش استعمال كرده،  به مكه وارد شد، و دید فاطمه علیهاالسالم

جریان را از آن جناب پرسید، رسولخدا  روانه شد، وسل موآلهعلیههللانزد رسولخدا صلى

فرمود: یا على تو كه احرام بستى به چه نیت بستى؟ عرضه داشت: به  وسل موآلهعلیههللاصلى

وسل م نیت كرده، فرمود: پس تو هم نباید از احرام درآئى، و وآلهعلیههللاآنچه رسولخدا صلى

د، سى و هفت شتر را به او داد، و او را در هدى خود كه گفتیم صد بدنه بود شریك كر

شصت و سه شتر را براى خود نگه داشت، كه همگى را به دست خود نحر كرد، و از هر 

شترى قسمتى را گرفته در دیگى قرار داده دستور داد آن را بپزند، و خودش از آن گوشت، 

و سه شتر همه شصت  توان گفت كه ازو مقدارى از آبگوشتش تناول نموده فرمود: االن مى

ایم، و كسى كه حج تمتع بجا آورد بهتر است از كسى كه حج قران بیاورد، و سوق خورده

 هدى كند، و نیز از كسى كه حج افراد بیاورد بهتر است.

وسل م  علیه وآلههللاپرسیدم رسولخدا صلى السالمگوید از امام صادق علیهراوى مى

وز، پرسیدم چه ساعتى؟ فرمود هنگام نماز در شب احرام بست یا در روز؟ فرمود: در ر

 ظهر.

 : این معنا در تفسیر مجمع البیان و غیره نیز روایت شده است. مؤلف

 

السالم روایت كرده كه فرمود: عمره داخل در حج و در تهذیب از امام صادق علیه

ل از شد تا روز قیامت، پس كسى كه تمتع كند به عمره تا حج ) یعنى عمره تمتع بیاورد قب

اى ندارد جز اینكه تمتع تواند و چارهتواند قربانى كند، پس كسى نمىحج،( باید هر قدر مى

كند، چون خداى تعالى این حكم را در كتاب نازل فرمود، و سنت رسولخدا 

 هم بر آن جارى گشت. وسل موآلهعلیههللاصلى

 

ما استیسر من ” د: روایت آورده كه فرمو السالمو در كافى از امام صادق علیه

 یك گوسفند است.“ ،الهدى

روایت كرده كه در پاسخ كسى كه پرسید  السالمو نیز در كافى از امام صادق علیه

اگر متمتع گوسفند نیافت چه كند؟ فرمود: قبل از روز هشتم و روز عرفه را روزه بگیرد، 

ه رسیده باشد چه شخصى پرسید: حال اگر در همان ترویه كه روز هشتم است تازه از را

كند؟ فرمود: سه روز بعد از ایام تشریق، روزه بگیرد شخصى پرسید: حال اگر شتربانش 

مهلت نداد كه در مكه بماند، و این سه روز روزه را انجام دهد چه كند؟ فرمود: روز حصبه 

و دو روز بعدش روزه بگیرد، پرسیدند: روز حصبه كدام است؟ فرمود: روزى كه كوچ 

پرسیدند: آیا روزه بگیرد در حالى كه مسافر است؟ فرمود : بله مگر در روز عرفه كند، مى

فصیام ”فرماید: مسافر نبود؟ ما اهل بیت فتوامان این است و دلیلمان هم قرآن است كه مى

 و منظورش در ذى الحجه است . “ ،ثلثة ایام فى الحج

یت كرده كه فرمود: هر روا السالمو شیخ طوسى علیه الرحمه از امام صادق علیه
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اش به مكه نزدیكتر از فاصله میقات به مكه باشد او جزء حاضرین در مسجد كس خانه

 الحرام است، و نباید حج تمتع انجام دهد.

: یعنى كسانى كه محل سكونتشان نزدیكتر از میقات است به مكه اینگونه مؤلف

تمتع بیاورند، و روایات ائمه  افراد مصداق حاضرین در مسجد الحرام هستند، كه نباید حج

 در این معانى بسیار است. السالماهل بیت علیهم

الحج اشهر ”روایت آورده كه در معناى جمله   السالمو در كافى از امام باقر علیه

فرموده: ماههاى معلوم حج عبارت است از شوال، و ذى القعده، و ذى الحجه، “ ،معلومات

 ر غیر این سه ماه احرام ببندد. تواند به نیت حج داحدى نمى

ال ”روایت كرده كه در تفسیر جمله  السالمو در تفسیر عیاشى از امام صادق علیه

فرمود: منظور از فضل پروردگار رزق است، “  ،جناح علیكم ان تبتغوا فضال من ربكم ...

 بپردازد .  تواند در موسم حج به خرید و فروشكه بعد از آنكه محرم از احرام خارج شد مى

گویند این خطاب بدین جهت صادر شد كه عرب تجارت و خرید و مى مؤلف:

 دانست، خواست تا با این آیه محذور نامبرده را بردارد.فروش در موسم حج را گناه مى

 

ربنا ”روایت آورده كه در تفسیر آیه: السالمو در تفسیر عیاشى از امام صادق علیه

فرمود: منظور از حسنه رضوان خدا و بهشت در “ ،االخرة حسنة آتنا فى الدنیا حسنة و فى

 آخرت است، و نیز سعة رزق و حسن خلق در دنیا است.

 

و ” روایت كرده كه در ذیل آیه شریفه:  السالمو در كافى از امام صادق علیه

رب فرموده: مراد از این ایام، ایام تشریق است چون ع“ اذكروا هللا فى ایام معدودات ...،

گفت: پدر من پرداخت، یكى مىكرد، بعد از قربانى شتر به تفاخر مىوقتى در منا اقامت مى

فاذا ”گفت پدرم چنین و چنان بود، خداى تعالى فرمود: چنین و چنان بود، آن دیگرى مى

چون از مناسك خود پرداختید به “ قضیتم مناسككم فاذكروا هللا كذكركم آباءكم، او اشد ذكرا،

افتید، بلكه بیشتر و شدیدتر از یاد پدران، و ا بیفتید، همانطور كه به یاد پدران خود مىیاد خد

هللا اكبر، هللا اكبر، ال اله اال هللا، و هللا اكبر، وهلل الحمد، هللا ” تكبیر این است كه بگوئى: 

  “ اكبر على ما هدینا، هللا اكبر على ما رزقنا من بهیمة االنعام !

كتاب از همان جناب روایت كرده كه فرمود: تكبیر در ایام تشریق  و نیز در همان

را باید از نماز ظهر روز عید تا نماز صبح روز سوم عید ادامه داد، و اما در شهرها این 

شود) كه در حقیقت از ظهر روز عید شروع، و بعد از نماز تكبیر دنبال ده نماز گفته مى

 گردد.(صبح روز دوازدهم ختم مى

روایت آورده كه  السالمكتاب  من ال یحضره الفقیه از امام صادق علیه و در

فمن تعجل فى یومین فال اثم علیه، و من تاخر فال اثم علیه ” شخصى از آن جناب از مفاد آیه:

پرسید حضرت فرمود: معنایش این نیست كه بیتوته در روز سیزدهم واجب نیست، “ ،...

جام نده بلكه معنایش این است كه اگر این واجب را نیاوردى خواستى انجام بده و نخواستى ان
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گردد همه گناهانش آمرزیده آمرزد، چون حاجى وقتى از حج بر مىخدا این گناهت را مى

 است . 

گردد در و در تفسیر عیاشى از آن جناب روایت كرده كه فرمود: او از حج بر مى

 آمرزد كه تقوا داشته باشد.ى گناه كسى را مىحالى كه گناهانش آمرزیده شده، البته خداى تعال

فرمود: “ لمن اتقى...،” السالم روایت آورده كه در معناى جمله:و از امام باقر علیه

یعنى كسى كه از رفث و فسوق و جدال و سایر محرماتى كه خداى تعالى بر محرم حرام 

 كرده اجتناب كند.

له نامبرده فرمود: یعنى از خداى و نیز از آن جناب روایت كرده كه در معناى جم

 عزوجل پروا داشته باشد.

السالم روایت آورده كه فرمود: یعنى كسى كه از گناهان و از امام صادق علیه

 كبیره پروا كند.

: خواننده محترم توجه فرمود كه آیه شریفه چه داللتى دارد، و از آن چه  مؤلف

شود، ممكن هم هست ما به عموم تقوا و اینكه قیدى برایش نیامده تمسك نموده، فهمیده مى

 همانطور كه در دو روایت اخیر آمده، بگوئیم منظور پروا كردن از عموم گناهان است.

 

 و تمتعبحث ها و روایات  درباره متعه 

اند كه در پاسخ است كه بخارى و بیهقى از ابن عباس روایت كرده در الدرالمنثور

سؤال كرده بود، گفته: مهاجرین و انصار و همسران  متعه حجشخصى كه از وى از 

رسولخدا در حجة الوداع احرام بستند، ما نیز احرام بستیم، چون به مكه رسیدیم رسولخدا 

م فرمود: نیت احرام حج را به عمره برگردانید، مگر كسانى كه با خود وسل  وآلهعلیههللاصلى

لنگه كفشى به گردن آن حیوان انداخته باشند كه چنین افرادى  قربانى آورده، و به این عالمت

باید به همان نیت حج باقى مانده، بقیه نیت عمره كنند، و چون خانه خدا را طواف و در صفا 

مره ما تمام شد، و از احرام در آمدیم، و با زنان در آمیختیم، و و مروه سعى كردیم، عمل ع

 لباس پوشیدیم.

و در باره كسانى كه با خود قربانى آورده، آن را نشان كرده بودند، فرمود: 

اینگونه افراد نباید از احرام درآیند، بلكه همچنان در احرام حج باشند، تا قربانیشان به جاى 

بح شود. آنگاه در شب ترویه به ما كه از احرام در آمده بودیم، یعنى در منا ذ ،خود برسد

نیت حج احرام ببندیم، ما نیز چنین كردیم، تا از اعمال و مناسك حج در  دستور فرمود: به

 عرفات و مشعر و منا فارغ شدیم.

و آنگاه در روز عید به مكه آمدیم، و خانه خدا را طواف و بین صفا و مروه سعى 

بایست اینجا همه اعمال حج ما پایان یافت، تنها مساله قربانى باقى ماند، كه مىكردیم، و در 

“ ،فما استیسر من الهدى، فمن لم یجد فصیام ثلثة ایام فى الحج و سبعة اذا رجعتم” به حكم

كند، و یا به جاى آن روزه قربانى كنیم،  كه البته در این قربانى گوسفند هم كفایت مى
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 حج، و هفت روز بعد از مراجعت به وطن. بگیریم، سه روز در

در نتیجه آن سال هر دو عمل عمره و حج را در یك سال انجام دادیم، و این سابقه 

 وسل موآلهعلیههللانداشت، دستورى بود كه خدا در كتابش نازل فرمود و سنت رسولخدا صلى

وانند قبل از رفتن به آیند بتبر آن جارى شد، تا مسلمانان خارج مكه كه از راه دور مى

عرفات از احرام درآیند، و آنچه در احرام برایشان حرام بود حالل شود و اینكه گفتیم 

ذلك لمن لم یكن اهله ” فرماید:مسلمانان خارج مكه، دلیلش این كالم خدا است كه مى

و ماههاى حج كه خداى تعالى آنها را ماه حج خوانده شوال، و “ حاضرى المسجد الحرام،

ى القعده، و ذى الحجه است، پس هر كس در این ماهها حج تمتع كند، باید یا خونى بریزد، ذ

به معناى  جدالبه معناى معاصى، و  فسوقبه معناى جماع، و رفث و یا روزه بگیرد، و 

 ستیزگى در گفتار است.

و نیز در الدر المنثور است كه بخارى و مسلم از ابن عمر روایت كرده كه گفت: 

در حجة الوداع حج تمتع آورد به این صورت كه اول  وسل موآلهعلیههللاخدا صلىرسول 

عمره را آورد، و سپس احرام حج بست و از آغاز كه در مسجد ذو الحلیفه واقع در محل 

بست قربانى هم معین كرد، و قربانیش را با خود سوق داد، و قبل از هر شجره احرام مى

به نیت عمره احرام بست، مردم هم به متابعت وى نیت  وسل موآلهعلیههللاكس رسولخدا صلى

 تمتع كرده، اول به عمره و سپس به حج احرام بستند.

ولى از آنجائى كه مردم دو دسته بودند، بعضى با خود قربانى آورده بودند، و 

به مردم  وسل م وارد مكه شد،وآلهعلیههللابعضى نیاورده بودند، لذا همینكه رسولخدا صلى

فرمود: هر كس با خود قربانى آورده از احرام در نیاید، و هیچ یك از محرماتى كه بر او 

شود، مگر بعد از آنكه از عمل حج فارغ شود، و كسانى كه قربانى حرام بود حالل نمى

اند طواف و سعى انجام دهند، و سپس تقصیر كنند، و از احرام درآیند، و آنگاه قبل نیاورده

تن به عرفات در مكه احرام حج ببندند و اگر از این دسته كسانى باشند كه دسترسى به از رف

 قربانى ندارند، باید سه روز در سفر و هفت روز در وطن روزه بگیرند . 

( از طریق ،و باز در الدر المنثور است كه حاكم ) وى حدیث را صحیح دانسته

بین مردم بگومگو زیاد شد، ) گویا منظور مجاهد، و عطا از جابر روایت كرده كه گفت: در 

( تا آنكه بیش از چند روز به تمام شدن اعمال حج نماند، كه ،بگومگوى در باره حج بوده

گفتیم: چطور ممكن است شخصى دستور یافتیم از احرام درآئیم از در تعجب به یكدیگر مى

لش منى از عورتش كه براى عبادت به حج آمده احرام ببندد، در حالى كه یك ساعت قب

رسید ال جرم به خطبه  وسل موآلهعلیههللاچكیده؟ این اعتراض به گوش رسول خدا صلىمى

 ایستاد و فرمود:

بخدا سوگند علم من از  ؟خواهید به خداى تعالى چیز یاد بدهیدهان اى مردم آیا مى

فهمیدم آنچه همه شما به خدا بیشتر است، و بیشتر از شما از او پروا دارم، من اگر جلوتر مى

دادم، و مثل همه مردم از احرام در را كه بعدا فهمیدم هرگز قربانى با خود سوق نمى

در حج و آمدم، بنا بر این هر كس كه براى عمل حج با خود قربانى نیاورده سه روز مى
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اش روزه بگیرد، و هر كس توانست در همینجا قربانى تهیه هفت روز در مراجعت به خانه

كردیم چون قربانى كند آنرا ذبح كند، و ما به ناچار یك شتر را به نیت هفت نفر قربانى مى

 شد . یافت نمى

شد رسول خدا عطا اضافه كرده كه ابن عباس هم گفته كه چون قربانى یافت نمى

وسفندان خود را میان اصحابش تقسیم كرد و به سعد بن ابى وقاص یك تیس) بز نر( رسید گ

 كه به نیت خودش به تنهائى سر برید.

و نیز در الدر المنثور است كه ابن ابى شیبه، و بخارى و مسلم از عمران بن 

در عهد رسولخدا  حصین روایت كرده كه گفت: آیه متعه در كتاب خدا نازل شد، و ما

و با آن جناب به سفر حج رفتیم، و حج را به صورت متعه یعنى تمتع  وسل موآلهعلیههللاصلى

آوردیم، و بعد از آنهم هیچ آیه دیگرى كه حج تمتع را نسخ كند نازل نشد، و رسولخدا 

هم تا زنده بود از آن نهى نكرد ، تنها و تنها مردى از صحابه به رأى  وسل موآلهعلیههللاصلى

 خود آن را قدغن نمود، و هر چه خواست گفت.

: این روایت به الفاظ و عباراتى دیگر كه معناى همه آنها قریب به همان  مؤلف

 روایت در الدر المنثور است نیز نقل شده است.

كه گفت: و در صحیح مسلم و مسند احمد و سنن نسائى از مطرف روایت آمده 

فرستاد، و مرا احضار  از دنیا رفت نزد منعمران بن حصین در مرضى كه به آن مرض 

كردم تو بودى، و به این كرد و گفت یكى از كسانى كه من محدثش بودم، و برایش حدیث مى

گفتم كه بعد از من سودى به حالت داشته باشد، اگر من زنده ماندم امید برایت حدیث مى

اگر از دنیا رفتم مستقیما احادیث مرا به من نسبت مده، و خالصه نگو فالنى چنین گفت، و 

به من نسبت بده براى اینكه دیگر خطرى برایم نیست و بدانكه رسول خدا 

( و بعد از آن ،بین حج و عمره را جمع كرد، )یعنى حج تمتع آورد وسل موآلهعلیههللاصلى

ز اى دیگر در نسخ این حكم نازل نشد و خودش هم از آن نهى نفرمود تنها یك مرد عادى اآیه

 پیش خود هر چه خواست گفت.

و نیز در صحیح ترمذى و كتاب زاد المعاد تالیف ابن قیم روایت شده كه شخصى 

از عبد هللا پسر عمر از حج تمتع پرسش نمود عبد هللا پسر عمر گفت: این عمل عملى است 

حالل، پرسید: آخر پدرت از آن نهى كرده، گفت: در این مساله كه پدرم نهى كرده، اما 

آن را بجاى آورده، آیا باید امر رسول خدا  وسل موآلهعلیههللاسول خدا صلىر

را پیروى كنیم یا امر و فرمان پدرم را؟ سائل در پاسخ گفت: البته امر  وسل موآلهعلیههللاصلى

متبع  وسل موآلهعلیههللارسول خدا متبع است، عبد هللا بن عمر گفت: اگر امر رسولخدا صلى

 خودش این عمل را بجاى آورد .  وسل موآله علیههللاپس بدان كه رسولخدا صلى است

و صحیح ترمذى، و سنن نسائى، و سنن بیهقى، و موطا مالك، و كتاب االم شافعى 

اند كه گفت در سالى كه معاویه حج بجاى آورد از همگى از محمد بن عبد هللا روایت آورده

بن قیس شنیدم: كه با یكدیگر در باره حج تمتع بحث سعد بن ابى وقاص، و از ضحاك 

دهند كه نسبت به امر خدا گفت: تنها كسانى كه این عمل را انجام مىكردند، ضحاك مىمى
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گفت: بسیار حرف زشتى زدى، اى برادرزاده، ضحاك گفت: جاهلند، سعد در جوابش مى

این عمل  وسل موآلهعلیههللاآخر عمر از این عمل نهى كرد، سعد گفت: آخر رسول خدا صلى

 را بجاى آورد، و همه ما با آن جناب بجا آوردیم . 

و در الدر المنثور است كه بخارى، و مسلم، و نسائى از ابى موسى روایت 

رسیده، عرضه داشتم: در  وسل موآلهعلیههللااند كه گفت: در بطحا خدمت رسولخدا صلىآورده

احرام بسته،  وسل موآلهعلیه هللابندم به آنچه رسول خدا صلىمىحال احرام نیت كردم: احرام 

اى؟ عرضه داشتم نه، فرمود پس برو در خانه طواف كن، و فرمود: آیا با خود قربانى آورده

سعى بین صفا و مروه بجاى آر، و سپس تقصیر كن، و از احرام درآى، من طواف و سعى 

 فتم، او سر مرا اصالح كرد، و شستشو داد . كردم و سپس به خیمه زنى از بستگانم ر

دادم تا و من در زمان ابى بكر و همچنین در عهد خالفت عمر به حج تمتع فتوا مى

آنكه در عهد عمر سالى در موسم حج مشغول مناسك حج بودم، كه مردى برایم خبر آورد: 

ده، من بانگ برداشتم اى كه امیر المؤمنین عمر در باره مناسك حج فتوائى تازه داچه نشسته

آید كه اى مردم هر كس از ما فتوائى گرفته تكلیفش دشوار شده، چون امیر المؤمنین دارد مى

هر مساله را از او بگیرید، و به او اقتدا كنید، پس همینكه عمر وارد شد، از او  و حكم

تمسك كنیم كه  اى؟ گفت: اینكه به كتاب خدااى در باره مناسك حج گفتهپرسیدم: چه چیز تازه

و نیز به سنت “ حج و عمره را براى خدا تمام كنید! -و اتموا الحج و العمرة هلل” فرماید: مى

 پیامبران تمسك كنیم كه فرموده محرم نباید از احرام در آید تا آنكه قربانى خود را ذبح كند.

 و نیز در الدر المنثور است كه مسلم از ابى نضره روایت كرده كه گفت: ابن

داد حج تمتع كنند، و عبد هللا بن زبیر همواره از آن نهى عباس همواره به مردم دستور مى

كرد، این اختالف نظر به جابر بن عبد هللا گفته شد، در پاسخ گفت: احادیث به دست من مى

كردیم، حج تمتع مى وسل موآلهعلیههللادر بین مردم دایر و شایع شده، ما با رسول خدا صلى

كرد، خواست براى پیغمبرش حالل مىینكه عمر به خالفت رسید گفت: خدا از هر چه مىهم

اش در جائى كه باید نازل شود نازل شده، و قرآن و مالك كار ما قرآن است، كه هر آیه

بنا بر این همانطور كه قرآن دستور داده عمل كنید، و “ فاتموا الحج و العمرة هلل!” فرموده:

ره جدا سازید، یعنى در یك سال هر دو را انجام ندهید، چون اگر این كار حج خود را از عم

 شود . تر مىتان هم تمامتر و عمرهگویم بكنید حج شما تمامرا كه مى

و در مسند احمد از ابى موسى روایت شده كه گفت: این عمل یعنى حج تمتع سنت 

م مردم بین عمره و حج در زیر ترساست، ولى من مىوسل م وآلهعلیههللارسولخدا صلى

 درختان اراك با زنان خود همخوابگى كنند و آنان را با خود برداشته به حج بروند.

و در جمع الجوامع سیوطى از سعید بن مسیب روایت آمده كه گفت: عمر بن 

خطاب از حج تمتع در ماههاى حج نهى كرد، و گفت: هر چند خود من آنرا با رسولخدا 

شود یك كنم، چون این عمل باعث مىانجام دادم، و لیكن از آن نهى مى وسل موآلههعلیهللاصلى

كند، و خسته و غبارآلود وارد فرد مسلمان كه از افقى از آفاق به قصد زیارت حركت مى

اش شود، این خستگى و این غبارآلودگیش و آن تلبیه گفتنش تنها مخصوص عمرهمكه مى
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رام در آید، و لباس بپوشد، و خود را خوشبو كند، و با همسرش باشد، بعد از عمره از اح

اگر با خود آورده باشد همخوابگى كند، و همچنان به عیش و لذت بپردازد، تا روز هشتم ذى 

الحجه، آن وقت به نیت حج احرام ببندد، و بطرف منا )و عرفات،( برود، و تلبیه بگوید، در 

اش هم بیش از یك روز نباشد، در و كوفته، و تلبیه حالى كه نه غبارآلود باشد و نه خسته

 حالى كه حج افضل از عمره است. 

عالوه اگر ما از حج تمتع جلوگیرى نكنیم مردم در زیر همین درختان اراك با 

شوند، و این عمل در انظار مردمى كه نه دامدارى دارند و نه زنان خود دست به گریبان مى

برند و بهار زندگیشان همین ایامى است كه یت فقر بسر مىكشت و زرع، مردمى كه در نها

 آیند خوشایند نیست.حاجیان به مكه مى

و در سنن بیهقى از مسلم از ابى نضرة از جابر روایت شده كه گفت: به او گفتم: 

كند، تكلیف كند، و عبد هللا بن عباس به آن امر مىعبد هللا بن زبیر از حج تمتع نهى مى

شود، گویند؟ گفت: احادیث به دست من در بین مردم منتشر مىچیست؟ كدام درست مى

من و همه مسلمانان در عهد رسول خدا خالصه متخصص این فن منم، و 

كردیم، تا آنكه عمر به خالفت رسید، وى و عهد ابى بكر حج تمتع مى وسل موآلهعلیههللاصلى

وسل م همین رسول و قرآن همین قرآن وآلهعلیه هللابه خطبه ایستاد و گفت: رسولخدا صلى

و تا متعه حالل بود، ولى من از این دو د وسل موآلهعلیههللا است، و در عهد رسول خدا صلى

نمایم، یكى متعه زنان است كه اگر به مردى كنم، و مرتكبش را عقاب هم مىعمل نهى مى

كنم، و زنده دست پیدا كنم كه زنى را براى مدتى همسر خود كرده باشد، او را سنگسار مى

 سازم، و دیگرى متعه حج . ها دفن مىزنده در زیر سنگریزه

گفت: به خدا سنن نسائى از ابن عباس روایت شده كه گفت: از عمر شنیدم مى و در

كنم، هر چند كه در كتاب خدا هم آمده است، و رسول خدا سوگند من شما را از متعه نهى مى

 هم آن را انجام داده، و منظور عمر در اینجا متعه حج بود. وسل موآلهعلیههللاصلى

مسلم از عبد هللا بن شقیق روایت كرده كه گفت: عثمان  و در الدر المنثور است كه

فرمود: پس روزى عثمان به على در این باره كرد، و على به آن امر مىاز متعه نهى مى

دانى كه با رسول خدا فرمود: تو خود مى السالماعتراض كرد، على علیه

انم، و لیكن آن روز از رسولخدا دحج تمتع كردیم، عثمان گفت: بله مى وسل موآلهعلیههللاصلى

 توانستیم مخالفت كنیم. ترسیدیم و نمىمى وسل موآلهعلیههللاصلى

و نیز در الدر المنثور است كه ابن ابى شیبه و مسلم از ابى ذر روایت كرده كه 

 بوده است. وسل موآلهعلیههللاگفت: متعه در حج مخصوص اصحاب رسولخدا صلى

گوید: مسلم از ابى ذر روایت كرده كه گفت: متعه عملى و باز در الدر المنثور مى

 توانیم آن را انجام دهیم، هم متعه زنان و هم متعه حج . است كه تنها ما مى
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 تحلیلي از روایات مربوط به نهي عمر از متعه درحج 

آن مقدار كه در روایات مربوط به حج تمتع بسیار زیاد است، ولى ما در باال به 

غرض ما دخالت دارد اكتفا كردیم، و غرض ما بحث تفسیرى پیرامون نهى از متعه در حج 

شود بحث كرد، یكى اینكه نهى كننده )یعنى است، چون در باره این نهى از دو نظر مى

این  ؟ عمر،( حق داشته كه چنین نهیى بكند یا نداشته؟ و اگر نداشته آیا معذور بوده یا نه

 از غرض ما و از مسؤولیت این كتاب خارج است. بحث

نظر دوم این است كه روایات نامبرده احیانا به آیات كتاب و ظاهر سنت استدالل 

خواهیم بدانیم این استداللها صحیح است یا نه؟ و این در مسؤولیت این كتاب و سنخ كرده مى

د طریق بر نهى عمر از متعه گوئیم در این روایات از چنبحث ما در این كتاب است. لذا مى

 حج استدالل شده است:

 

بر آن داللت “ و اتموا الحج و العمرة هلل،” استدالل به اینكه آیه:    اولین استدالل:

دارد، و حاصلش این است كه آیه نامبرده عموم مسلمین را مامور كرده به اینكه حج را تمام 

شریع كرده مخصوص رسولخدا اى كه حج تمتع را تو عمره را تمام كنند، و آیه

وسل م است، این استدالل در روایت ابى نضره از جابر آمده، كه گفت: وآلهعلیههللاصلى

همینكه عمر به خالفت رسید گفت: خداوند از هر چیز هر قدر بخواهد براى پیغمبرش حالل 

زل شده، و اش در جائى كه باید نازل شود ناكند و مالك كار ما قرآن است، كه هر آیهمى

و به حكم این آیه باید حج خود را از عمره خود جدا “ فاتموا الحج و العمرة هلل،” فرموده:

 كنید . 

چون خواننده عزیز در تفسیر آیه  !این استدالل به هیچ وجه درست نیست و

نامبرده توجه فرمود كه گفتیم: این آیه بیش از این داللت ندارد كه اتمام حج و عمره واجب 

تواند در وسط آن را قطع كند، به دلیل است، و كسى كه باید این عبادت را انجام دهد نمى

ریفه داللت داشته باشد بر اینكه و اما اینكه آیه ش“ فان احصرتم ...،” فرماید:اینكه دنبالش مى

مسلمانان باید عمره را جداى از حج بیاورند و متصل آوردنش تنها مخصوص به رسول خدا 

ةَ وآلهعلیههللاصلى وسل م و یا به آن جناب و همراهانش بوده كه در آن سال یعنى در َحجَّ

تر است. ) خرط مشكلاند، ادعائى است كه اثباتش از خرط القتاد الوداع در خدمتش بوده

اى پر از تیغ زهردار را با دست بگیرد، و دست خود القتاد به این معنا است كه انسان ساقه

 هاى ساقه مانند برگ از ساقه جدا شود و بریزد.(را بر آن بكشد، بطوریكه همه تیغ

عالوه بر اینكه در این روایت اعتراف شده است به اینكه حج تمتع سنت رسولخدا 

وسل م بوده همچنانكه در روایت نسائى از ابن عباس نیز این اعتراف آمده، و وآلهعلیههللاصلى

كنم، با اینكه رسولخدا عمر به نقل ابن عباس گفته: به خدا سوگند من شما را از متعه نهى مى

  !!آن را انجام داد  وسل موآلهعلیههللاصلى

 

اند به اینكه نهى از تمتع در حج موافق با اما اینكه استدالل كرده  دومین استدالل:
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كتاب و سنت است همچنانكه در روایت ابى موسى آمده بود، كه گفت: اگر از حج تمتع نهى 

و هم به سنت “ ،و اتموا الحج و العمرة هلل” فرماید:ایم، كه مىكنیم هم به كتاب خدا عمل كرده

 آید تا وقتى كه قربانیش ذبح شود. در نمىایم، كه فرمود: محرم از احرام پیامبرمان عمل كرده

كتاب خدا همانطور كه قبال خاطرنشان كردیم بر خالف این گفتار گوئیم در پاسخ مى

 وسل موآلهعلیههللاو اما اینكه گفتند ترك حج تمتع پیروى از سنت رسولخدا صلى داللت دارد،

در پاسخ  ،آید مگر وقتى كه قربانیش ذبح شوداست كه فرمود: محرم از احرام در نمى

 گوئیم:مى

است،  وسل موآله علیههللااین گفتار درست بر خالف فرموده رسول خدا صلى اوال 

یگر آمده، و بعضى از آنها گذشت، كه به صراحت فرمود: این مخصوص كه در روایاتى د

 كسانى است كه از میقات با خود قربانى آوردند . 

وسل م خودش وآله علیههللااینكه: روایات تصریح دارد بر اینكه رسول خدا صلى ثانیا

این عمل را بجا آورد، یعنى اول احرام بست به عمره، و سپس بار دیگر احرام بست به حج، 

خواهید خدا و نیز تصریح دارد بر اینكه آن جناب به خطبه ایستاد و فرمود: اى مردم آیا مى

و ادعاى عجیبى كه در این مقام شده ادعائى است كه ابن تیمیه كرده، و   را چیز بیاموزید؟

در آن سال حج قران بود، نه حج تمتع چیزى كه  وسل موآله علیههللاگفته حج رسولخدا صلى

 شود . هست كلمه متعه بر حج قران هم اطالق مى

حج نیست  : صرف اینكه سر نتراشند تا قربانى به محل خودش برسد احرامثالثا

تواند دلیل بر این مدعا باشد، و آیه هم داللت دارد بر اینكه آن سائق خود این روایات هم نمى

هدیى حكمش سر نتراشیدن است كه اهل مسجد الحرام نباشد، چنین كسى است كه حتما باید 

 حج تمتع بیاورد.

بجا نیاورد وسل م حج تمتع وآلهعلیههللااینكه: بر فرض كه رسول خدا صلى رابعا

به همه  وسل موآله علیه هللالیكن این را كه ممكن نیست انكار كنیم كه آن روز رسولخدا صلى

یاران خود یعنى آنهائى كه در حضورش بودند و آنها كه نبودند دستور داد حج تمتع بیاورند، 

آن مساله اى كه مبدء تاریخش چنین باشد، یعنى عموم مسلمین در و چگونه ممكن است مسئله

حكمى داشته باشند، و پیامبر اسالم حكمى دیگر مخصوص به خودش داشته باشد، و هر دو 

 وسل موآلهعلیههللاحكم در قرآن نیز نازل شده باشد، آنگاه حكم مخصوص به رسول خدا صلى

 در میان امتش سنت گردد؟ 

 

ود كه حج )یكى از شو اما این استدالل كه گفتند: تمتع باعث مى    سومین استدالل:

ترین مراسم اسالمى،( صورتى به خود بگیرد كه با معنویت آن سازگار نیست، چون باشكوه

دهد در بین عمل خوشگذرانى كند، از زنان كام بگیرد، و از بوى خوش به حاجى اجازه مى

ود، شهاى فاخر استفاده كند، و این استدالل از روایت احمد از ابى موسى استفاده مىو لباس

است و  وسل موآلهعلیههللاآنجا كه عمر گفت: درست است كه حج تمتع سنت رسول خدا صلى

ترسم مردم در بین عمل حج زیر درختان اراك با زنان خود درآمیزند، و آنگاه لیكن من مى
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وقتى احرام حج ببندند كه آب غسل جنابت از سر و رویشان بچكد، این بود گفتار عمر، و 

دانم كه رسولخدا هاى دیگر كه در آن از عمر نقل شده كه گفت: من مىى روایتنیز از بعض

و اصحابش حج تمتع را بجا آوردند، و لیكن من شخصا دوست  وسل موآلهعلیههللاصلى

آیند با زنان درآمیزند، آنگاه براى حج احرام دارم كسانى كه به زیارت خانه خدا مىنمى

صریحا از سر و رویشان بچكد، این نیز گفتار عمر بود، كه  ببندند، در حالى كه آب غسل

، چون خداى تعالى و رسول گرامیش بر مساله حج تمتع اجتهادى است در مقابل نص

دانند كه تشریع حكم حج تمتع ممكن است به اینجا اند، و خدا و رسولش بهتر مىتصریح كرده

دارد، و بلكه از آن منجر شود، كه مسلمین رفتارى را بكنند كه عمر آن را دوست نمى

 یست . ترسد، و با وجود چنین تصریحى دیگر جاى اجتهاد نمى

اى كه حج تمتع را تشریع كرد همان و از عجائب امور این است كه در متن آیه

 فرماید:ترسید و از آن كراهت داشت آمده، مىچیزى كه عمر از آن مى

 

 فمن تمتع بالعمرة الى الحج... !” 

 “!كسى كه با آوردن عمره تا انجام حج لذت گیرى كند، باید قربانى كند 

 

)حج قرآن كریم نام این قسم حج را حج تمتع یعنى فرمائید مىبطوریكه مالحظه 

نهاده، چون تمتع جز این نیست كه زائر خانه خدا بتواند از آنچه كه در احرام بر  لذت گیرى(

او حرام بود یعنى از التذاذ با بوى خوش و با آمیزش با زنان، و پوشیدن لباس و غیره، 

  داشت.ترسید و كراهت مىمند شود، و این عینا همان است كه عمر از آن مىبهره

ى آیه شریفه نازل شد اصحاب به خدا و رسول تر اینكه وقتو از این عجیب

امر فرمود تا به عین همان چیزى كه  وسل موآلهعلیههللااعتراض كردند، و رسولخدا صلى

توضیح اینكه وقتى این دستور صادر شد، بطوریكه در روایت در  .سبب نهى بود تمتع ببرند

ى عمل حج در حالى به سوى عرفه الدر المنثور از حاكم از جابر آمده مردم گفتند، آیا برا

چكد، این سخن به گوش رسول خدا روانه شویم كه منى از عورتهاى ما مى

اش گفتار مردم را رد وسل م رسید بالدرنگ به خطبه ایستاد و در خطبهوآلهعلیههللاصلى

كرده نموده، براى بار دوم دستور داد تمتع كنند، همانطور كه بار اول آن را بر ایشان واجب 

 بود . 

 

اند و بطوریكه در روایت و اما استدالل دیگرى كه كرده   چهارمین استدالل:

اند: )حكم تمتع در حج باعث تعطیل شدن بازارهاى سیوطى از سعید بن مسیب آمده كه گفته

مكه است، و مردم مكه نه زراعتى دارند و نه دامى، بهار كار مردم مكه همان موقعى است 

( استدالل درستى نیست، چون اجتهادى است در ،شوندمكه و بر آنان وارد مىكه حاجیان به 

مقابل نص عالوه بر اینكه خود خداى تعالى در كالم مجیدش نظیر این استدالل را رد نموده، 

آنجا كه فرمان داده بود: از این پس مشركین حق ندارند به مسجد الحرام در آیند، چون 
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یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فال یقربوا ” :مشرك نجس است، و فرموده بود

المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم علیة فسوف یغنیكم هللا من فضله ان شاء، ان هللا 

چون ممنوعیت مشركین از ورود به مسجد الحرام و قهرا از ورود به مكه “ ،علیم حكیم

ذلك آیه شریفه این محذور خیالى را رد معظمه نیز مستلزم كسادى بازار مكه بوده، و مع 

ترسید بدانید كه به زودى خداى تعالى به فضل خود شما را فرماید: اگر از فقر مىنموده مى

 كند.نیاز مىبى

 

و اما استدالل دیگرى كه كرده و گفتند: تشریع حج تمتع بر    پنجمین استدالل:

 وسل م وآلهعلیههللارسولخدا صلىاساس ترس بوده ) كه به نظر نگارنده منظور ترس از 

نیست تا از او بترسیم دیگر جائى  وسل موآلهعلیههللا( و چون امروز رسول خدا صلى،بوده

براى تمتع در حج نیست، و این استدالل در روایت الدر المنثور از مسلم از عبد هللا بن شقیق 

روزها ما از رسولخدا گفت: در آن  السالمآمده كه عثمان در پاسخ على علیه

ترسیدیم، این بود گفتار عثمان كه نظیر آن از ابن زبیر هم روایت مى وسل موآلهعلیههللاصلى

شده، و روایت به نقل الدر المنثور این است كه ابن ابى شیبه و ابن جریر و ابن منذر از ابن 

به خدا سوگند تمتع به عمره  اند كه وقتى به خطبه ایستاد و گفت: ایها الناسزبیر روایت كرده

كنید تمتع وقتى است كه مردى مسلمان احرام حج ببندد تا رسیدن حج این نیست كه شما مى

ولى رسیدن دشمن یا عروض كسالت و یا شكستگى استخوان و یا پیشامدى دیگر نگذارد حج 

عمره قرار  تواند احرام خود را احرامخود را تمام كند، و ایام حج بگذرد، اینجاست كه مى

دهد، و پس از انجام اعمال عمره از احرام در آید، و تمتع ببرد، تا آنكه سال دیگر حج را با 

 قربانى خود انجام دهد، این است تمتع به عمره تا حج ...) تا آخر حدیث.(

  

شكالى كه در این استدالل هست این است كه آیه شریفه مطلق است هم خائف را ا

اى كه داللت دارد یر خائف را، و خواننده عزیز توجه فرمود كه جملهشود، و هم غشامل مى

است، نه “ ،ذلك لمن لم یكن اهله حاضرى المسجد الحرام ...” بر تشریع حكم تمتع جمله:

تا در معناى آن قید ترس را هم از پیش خود اضافه “ فمن تمتع بالعمرة الى الحج ...،” جمله:

رس، حج خود را مبدل به عمره كرد، قربانى كند و معلوم نموده بگویند: یعنى هر كس از ت

مخصوص ا است كه جمله اول میان اهل مكه و سایر مسلمانان فرق گذاشته، و حج تمتع ر

 سایر مسلمانان دانسته، و سخنى از فرق میان خائف و غیر خائف به میان نیاورده است.

 علیه هللال خدا صلىعالوه بر اینكه تمامى روایات تصریح دارد بر اینكه رسو

حج خود را بصورت تمتع آورد، و دو احرام بست یكى براى عمره و دیگرى  وسل موآله

 براى حج.

 

اند: تمتع مختص به اصحاب رسول و اما این استدالل كه گفته   ششمین استدالل:

بوده و شامل حال سایر مسلمین نیست )نقل از دو روایت الدر  وسل موآلهعلیههللاخدا صلى
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المنثور از ابى ذر،( اگر منظور از آن، همان استدالل عثمان و ابن زبیر باشد كه جوابش را 

 وسل موآلهعلیههللاتمتع خاص اصحاب رسول خدا صلى دادیم، و اگر مراد این باشدكه حكم

شود، سخنى است باطل به دلیل اینكه آیه شریفه مطلق است و است، و شامل دیگران نمى

فرماید: این حكم براى هر كسى است كه اهل مسجد الحرام نباشد ... چه صحابى و چه مى

 غیر صحابى !

 وسل موآله  علیههللاب رسولخدا صلىعالوه بر اینكه اگر حكم تمتع مخصوص اصحا

و یاران آن جناب بود چرا عمر و عثمان و ابن زبیر و ابى موسى و معاویه و به روایتى ابى 

 بكر آنرا ترك كردند با اینكه از صحابه آن جناب بودند.

 

 تمتع، و عدم جواز استفاده از اختیارات والیت در نقض احكام الهي

 

اما اینكه استدالل كردند به مساله والیت، و اینكه عمر در نهى و    هفتمین استدالل:

اطیعوا هللا و اطیعوا ” از تمتع از حق والیت خودش استفاده كرد، چون خداى تعالى در آیه

اطاعت اولى االمر را هم مانند اطاعت خدا و رسول واجب “ ،الرسول و اولى االمر منكم

الیتى كه آیه شریفه آن را حق أولى االمر )هر كه كرده استدالل درستى نیست، براى اینكه و

چون أولى االمر حق ندارد احكام خدا را زیر  ،شودهست!( قرار داده، شامل این مورد نمى

 و رو كند.

توضیح اینكه آیات بسیار زیادى داللت دارد بر اینكه اتباع و پیروى آنچه به رسول 

اتبعوا ما انزل الیكم من ” است، مانند آیه شریفه: نازل شده واجب وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

تشریع كند به اذن  وسل موآله علیههللاو معلوم است كه هر حكمى كه رسول خدا صلى“ ،ربكم

ما ” و آیه شریفه:“ ،وال یحرمون ما حرم هللا ورسوله” كند، همچنانكه آیه شریفه:خدا مى

 بیان مي كند.“ ،اآتیكم الرسول فخذوه و ما نهیكم عنه فانتهو

 به قرینه جمله“ ،آنچه رسول برایتان آورده” و معلوم است كه منظور از عبارت 

این است كه هر چه كه رسول شما را بدان امر كرده، در نتیجه به حكم “ ،و ما نهیكم عنه” 

آیة نامبرده باید آنچه را كه رسول واجب كرده امتثال كرد، و از هر چه كه نهى كرده منتهى 

” د  و همچنین از هر حكمى كه كرده و هر قضائى كه رانده، چنانكه در باره حكم فرموده:ش

فاولئك هم ”اى دیگر فرموده:و در آیه“ ،و من لم یحكم بما انزل هللا فاولئك هم الظالمون

و ” و در مورد قضا فرموده: “ فاولئك هم الكافرون.” و در جائى دیگر فرموده:“ ،الفاسقون

ن و ال مؤمنة اذا قضى هللا و رسوله امرا ان یكون لهم الخیرة من امرهم، و من ما كان لمؤم

 “یعص هللا و رسوله، فقد ضل ضالال مبینا.

دانیم كه و ما مى“ ،وربك یخلق ما یشاء و یختار ما كان لهم الخیرة” و نیز فرموده:

ر آن است، و شامل مراد از اختیار در این آیه قضا و تشریع و یا حداقل اعم از آن و از غی

 شود . آن نیز مى
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و قرآن كریم تصریح كرده به اینكه كتابى است نسخ ناشدنى، و احكامش به همان 

و انه لكتاب عزیز ال یاتیه الباطل من بین ” حال كه هست تا قیامت خواهد ماند، و فرموده:

  “یدیه و ال من خلفه، تنزیل من حكیم حمید.

شود، پس اطالقش شامل بطالن به وسیله نسخ نیز مىو این آیه مطلق است، و به 

اند، پیرویش اند، و هر قضائى كه راندهبه حكم این آیه آنچه كه خدا و رسولش تشریع كرده

 !بر فرد فرد امت واجب است، خواه اولى االمر باشد یا نه

اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر ” شود كه جمله:از اینجا روشن مى

دهد، اطاعت در غیر احكام است، پس به حق اطاعتى كه براى أولى االمر قرار مى“ ،كممن

توانند احكام خدا را زیر و رو حكم هر دو آیه، أولى االمر و سایر افراد امت در اینكه نمى

 كنند یكسانند . 

تر است، و اصوال أولى االمر بلكه حفظ احكام خدا و رسول بر أولى االمر واجب

 .د در حفظ آن بكوشندیهستند كه احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده، باكسانى 

پس حق اطاعتى كه براى أولى االمر قرار داده اطاعت اوامر و نواهى و 

دهد البته با حفظ و دستوراتى است كه أولى االمر به منظور صالح و اصالح امت مى

 رد . رعایت حكمى كه خدا در خصوص آن واقعه و آن دستور دا

گیرند، مثال با اینكه خوردن و هائى كه افراد عادى براى خود مىمانند تصمیم

گیرد بخورد، و یا نخورد, حاكم نیز گاهى نخوردن فالن غذا برایش حالل است، تصمیم مى

اى دو بار گوشت بخورند، و یا با اینكه خرید و فروش براى داند كه مردم هفتهصالح مى

گیرد نكند، حاكم نیز گیرد این كار را بكند، و یا تصمیم مىتصمیم مى افراد جایز است فردى

داند مردم از بیع و شرا اعتصاب كنند، و یا آن را توسعه دهند. و یا با اینكه گاهى صالح مى

كند به حاكم شرع مراجعه كند، و بر فرد فرد جایز است وقتى كسى در ملك او با او نزاع مى

داند كه از حقى رفنظر كند، أولى االمر نیز گاهى مصلحت مىهم جایز است از دفاع ص

 داند كه آن را احقاق نماید . صرفنظر كند، و گاهى صالح را در این مى

پس در همه این مثالها فرد عادى و یا أولى االمر صالح خود را در فعلى و یا ترك 

 داند، و حكم خدا به حال خود باقى است.فعلى مى

تواند شراب بنوشد و ربا بخورد، و مال دیگران را غصب فرد نمىو همچنانكه یك 

نموده ملكیت دیگران را ابطال كند، هر چند كه صالح خود را در اینگونه كارها بداند، أولى 

تواند به منظور صالح كار خود احكام خدا را زیر و رو كند، چون این عمل نیز نمى االمر

اى اوقات از حدود و تواند در پارهأولى االمر مىمزاحم با حكم خداى تعالى است، آرى 

ثغور كشور اسالمى دفاع كند، و در وقت دیگر از دفاع چشم بپوشد، و در هر دو حال 

رعایت مصلحت عامه و امت را بكند، و یا دستور اعتصاب عمومى، و یا انفاق عمومى، و 

 یا دستورات دیگرى نظیر آن بدهد.

 

تواند انجام دهد، و بر حسب فرد عادى از مسلمانان مىو سخن كوتاه آنكه آنچه یك 
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صالح شخص خودش و با رعایت حفظ حكم خداى سبحان آن كار را بكند، و یا در آن چیز 

بر امت او والیت  وسل معلیه وآله هللاولى امرى كه از قبل رسول خدا صلى ،تصرف نماید

تواند آن كار را بكند، و در آن چیز تصرف نماید، تنها فرق میان یك فرد عادى نیز مى یافته،

و یك ولى امر با اینكه هر دو مامورند بر حكم خدا تحفظ داشته باشند، این است كه یك فرد 

كند به كند صالح شخص خود را در نظر دارد، و یك ولى امر آنچه مىعادى در آنچه مى

 كند.صالح حال امت مى

و گرنه اگر جایز بود كه ولى مسلمین در احكام شرعى دست بیندازد، هر جا 

صالح دید آن را بردارد، و هر جا صالح دید كه حكم دیگرى وضع و تشریع كند، در این 

آمد چند تا از احكام ماند، هر ولى امرى كه مىچهارده قرن یك حكم از احكام دینى باقى نمى

شد، و اصوال دیگر معنا نداشت بفرمایند احكام اسالم خوانده مى داشت، و فاتحهرا بر مى

  ؟!الهى تا روز قیامت باقى است 

گوئیم: چه حال آنچه را گفته شد با مساله تمتع كه مورد بحث بود تطبیق داده مى

مندى از طیبات زندگى با هیات اى بگوید: حكم تمتع و بهرهفرق است بین اینكه گوینده

سازد شخص ناسك باید این تمتع را ترك كند، و بین سازد، و چون نمىنمى عبادات و نسك

سازگار نیست، چون دنیاى  گیرى با وضع دنیاى فعلىاینكه گوینده بگوید مباح بودن برده

گیرى كه كنند به حریت عموم افراد بشر، پس باید حكم اباحه بردهمتمدن امروز همه حكم مى

شود، و یا اینكه بگوید اجراى احكام حدود به درد چهارده قرن  از احكام اسالم است برداشته

تواند آن را هضم كند، و قوانین جاریه بین المللى خورد، و اما امروز بشر متمدن نمىقبل مى

 كند، پس باید تعطیل شود.هم آن را قبول نمى

د مانند شواى روایات وارده در همین باب فهمیده مىاین بیانى كه ما كردیم از پاره

گوید: اسحاق بن راعویه در مسند خود، و احمد از حسن روایت روایت الدر المنثور كه مى

تصمیم گرفت مردم را از متعه حج منع كند، ابى بن كعب  اند كه عمر بن خطابآورده

برخاست و گفت تو این اختیار را ندارى، چون متعه حج حكمى است كه قرآن بر آن نازل 

عمره تمتع به جاى آوردیم، عمر چون این  وسل موآله علیههللارسولخدا صلى شده، و ما خود با

 بشنید از تصمیم خود تنزل كرد.

 (109ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  203تا  196آیه ) مستند:       
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 فصل پنجم
 

 تشریع قبله

 

 

 جهت قبله مسلمین و احکام آن

ِ اْلَمشِرُق سیَقُوُل السفََهاُء ِمَن ”  - َّ ُهْم َعن قِْبلَتِهُم الَّتى كانُوا َعلَْیَها  قُل َّلل ِ النَّاِس َما َوالَّ

ستَِقیم  !َو اْلَمْغِرب  یْهِدى َمن یَشاُء ِإلى ِصَرٍط مُّ

 

اى كه اى مسلمانان را از قبلهبزودى سفیهان مردم خواهند پرسید چه انگیزه -

بگو: مشرق و مغرب از آن خداست كردند برگردانید؟ رو بدان سو نماز مى

 !“كند هر كه را بخواهد بصراط مستقیم هدایت مى

 

برگشتن قبله از بیت المقدس به كعبه، از بزرگترین حوادث دینى، و اهم احكام 

وسل م به مدینه با آن روبرو وآلهعلیههللاتشریعیه است، كه مردم بعد از هجرت رسولخدا صلى

زند، و معارف و حقایق خود را دار مىسالم دست به انقالبى ریشهشدند، آرى در این ایام ا

نشینند، نشر مي دهد، و معلوم است كه یهود و غیر یهود در مقابل این انقالب، ساكت نمى

بینند اسالم یكى از بزرگترین مفاخر دینى آنان را كه همان قبله ایشان بود، از بین چون مى

اطر آن تابع یهود و یهود در این شعار دینى متقدم بر آنان اى كه سایر ملل بخبرد، قبلهمى

 بودند . 

شود چون توجه عالوه بر اینكه این تحویل قبله باعث تقدم مسلمانان، و دین اسالم مى  

كنند، و این كند، و همه در مراسم دینى به یك نقطه رو مىتمامى امت را یكجا جمع مى

را از تفرق نجات مي دهد هم تفرق وجوهشان در تمركز همه توجهات به یك سو، ایشان 

تر دارد، تا شان كعبه تاثیرى بیشتر و قوىشان در باطن، و مسلما قبلهظاهر، و هم تفرق كلمه

سایر احكام اسالم، از قبیل طهارت و دعا، و امثال آن، و یهود و مشركین عرب را سخت 

ائى كه از ایشان در قرآن آمده، سازد، مخصوصا یهود را كه به شهادت داستانهنگران مى

مردمى هستند كه از همه عالم طبیعت جز براى محسوسات اصالتى قائل نیستند، و براى 

گذارند, مردمى هستند كه از احكام خدا آنچه مربوط به معنویات غیر حس كمترین وقعى نمى

از  پذیرند، ولى اگر حكمى در باره امرى صورى و محسوساست، بدون چون و چرا مى

ناحیه پروردگارشان بیاید، مانند قتال و هجرت و سجده و خضوع و امثال آن، زیر بارش 

 روند، و در مقابلش به شدیدترین وجهى مقاومت مي كنند . نمى
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سخن كوتاه اینكه خداى تعالى هم خبر داد كه بزودى یهود بر مسئله تحویل قبله 

تعلیم كرد كه چگونه  وسل موآلهیهعلهللااعتراض خواهند كرد، لذا به رسولخدا صلى

 اعتراضشان را پاسخ گوید، كه دیگر اعتراض نكنند.

اما اعتراض آنان این بود كه خداي تعالى از قدیم االیام بیت المقدس را براى انبیاء 

اش قبله قرار داده بود، تحویل آن قبله بسوى كعبه كه شرافت آن خانه را ندارد چه گذشته

 وجهى دارد ؟  

گر این كار به امر خدا است، كه خود، بیت المقدس را قبله كرده بود، چگونه ا

خودش حكم خود را نقض میكند؟ و حكم شرعى خود را نسخ مینماید؟ و یهود بطور كلى 

 نسخ را قبول نداشت، كه بیانش در آیه نسخ گذشت.

از و اگر به امر خدا نیست، پس خود پیامبر اسالم از صراط مستقیم منحرف، و 

هدایت خدا بسوى ضاللت گرائیده است، گو اینكه خداى تعالى این اعتراض را در كالم 

 شود كه اعتراض چه بوده است . مجیدش نیاورده، لكن از جوابى كه داده معلوم مى

ها چون كعبه، و یا اى از خانهو اما پاسخ آن این است كه قبله قرار گرفتن، خانه

دس، و یا سنگى از سنگها چون حجر االسود، كه جزء كعبه بنائى از بناها چون بیت المق

است، از این جهت نیست كه خود این اجسام بر خالف تمامى اجسام اقتضاى قبله شدن را 

دارد، تا تجاوز از آن، و نپذیرفتن اقتضاى ذاتى آنها محال باشد، و در نتیجه ممكن نباشد كه 

 غو گردد.حكم قبله بودن بیت المقدس دگرگون شود و یا ل

بلكه تمامى اجسام و بناها و جمیع جهات از مشرق و مغرب و جنوب و شمال و 

باال و پائین در نداشتن اقتضاى هیچ حكمى از احكام برابرند، چون همه ملك خدا هستند، هر 

راند، و هر حكمى كه بخواهد و بهر قسم كه بخواهد و در هر زمان كه بخواهد در آنها مى

بمنظور هدایت خلق، و بر طبق مصلحت و كماالتى است كه براى فرد و حكمى هم كه بكند 

كند، پس او هیچ حكمى نمي كند مگر به خاطر این كه بوسیله آن حكم، نوع آنها اراده مى

ترین كند، مگر بسوى آنچه كه صراط مستقیم و كوتاهخلق را هدایت كند، و هدایت هم نمى

 راه بسوى كمال قوم و صالح ایشان است.

منظور از سفیهان از مردم، “ سیقول السفهاء من الناس،”پس بنا بر این در جمله 

یهود و مشركین عرب است، و به همین جهت از ایشان تعبیر به ناس كرد، و اگر سفیهشان 

خواند، بدان جهت بود كه فطرتشان مستقیم نیست، و رأیشان در مسئله تشریع و دین، خطا 

مین معنا است، كه عقل آدمى درست كار نكند، و رأى ثابتى است، و كلمه سفاهت هم به ه

 نداشته باشد . 

وسل م در مكه بود، و وآلهعلیههللامسلمانان تا آنروز یعنى ایامى كه رسولخدا صلى

 قبله یهود و نصارى یعنى بیت المقدس نماز مي خواندند . ه چند ماهى بعد از هجرت رو ب

قرآن حكایت كرده قبله بیت المقدس را به و اگر یهود در این اعتراض كه 

تر از مسلمانان مسلمانان نسبت دادند، با اینكه یهودیان در نماز بسوى بیت المقدس قدیمى

 بودند، باین منظور بوده كه در ایجاد تعجب و در وارد بودن اعتراض مؤثرتر باشد.
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ممن ینقلب على  و ما جعلنا القبلة التى كنت علیها، اال لنعلم من یتبع الرسول”  -

 عقبیه ... !

ما آن قبله را كه رو به آن مي ایستادى قبله نكردیم مگر براى اینكه معلوم  و -

گردد هر چند كند و چه كسى به عقب بر مىكنیم چه كسى رسول را پیروى مى

كه این آزمایش جز براى كسانیكه خدا هدایتشان كرده بسیار بزرگ است و 

گذارد كه خدا نسبت به مردم بسیار رئوف اثر نمىخدا هرگز ایمان شما را بى 

 “ !و مهربان است

 

ظاهر آیه این است كه مي خواهد توهمى را كه احیانا ممكن است در سینه مؤمنین 

خلجان كند، دفع نماید، و آن توهم این است كه فلسفه برگرداندن قبله، و نسخ قبــله قبلى 

ایم چــه مي شود؟ و از این بیت المقدس خواندهچیست؟ و تكلیف نمازهائي كه تاكنون رو به 

بر آن بود، همان بیت  وسل موآلهعلیههللااى كه رسول خدا صلىآید كه مراد به قبلههم بر مى

المقدس است، نه كعبه، پس هیچ دلیلى نیست بر اینكه بگوئیم: بیت المقدس دو بار و كعبه هم 

اش همین مي شود, چون آیه كعبه باشد، الزمه دو بار قبله شده، چون اگر مراد بقبله در

ایستادى، قبله نكردیم مگر براى چه و فرماید: ما امروز آن قبله را كه قبال رو به آن مىمى

 چه.

و سخن كوتاه اینكه جاى این معنا بود كه در سینه مؤمنین این توهم ایجاد شود كه 

عبه را قبله مسلمانان كند، چرا از همان اوال وقتى بناى خداى تعالى بر این بود كه باألخره ك

روز اول نكرد و گذاشت مدتى مسلمانان رو به بیت المقدس نماز بخوانند؟  لذا خداى تعالى 

براى دفع این توهم خاطر نشان كرد، كه تشریع احكام جز بخاطر مصالحى كه برگشتنش به 

هم تربیت و تكمیل  گیرد، منظور از تشریع احكامتربیت و تكمیل مردم است صورت نمى

مردم است، و هم جداسازى مؤمنین از غیر مؤمنین است، و هم مشخص كردن فرمانبران 

از عاصیان متمرد، و آن سببى كه باعث شد كه قبله یهودیان را مدتى قبله شما مسلمانها قرار 

 ها بود كه گفتیم . دهیم، عینا همین

دس خواندند تكلیفش چیست؟ چون و ثانیا آن نمازهائیكه مسلمانان بسوى بیت المق

در حقیقت نماز بطرف غیر قبــــله بوده، و باید باطل باشد، از این توهم هم جواب مي دهد: 

كند، از قبله مادام كه نسخ نشده قبله است، چون خداى تعالى هر وقت حكمى را نسخ مى

باشد بر اینكه در  افتد، نه اینكه وقتى امروز نسخ كرد دلیلهمان تاریخ نسخ از اعتبار مى

سابق هم بى اعتبار بوده، و این خود از رأفت و رحمتى است كه به مؤمنین دارد، و 

“ و ما كان هللا لیضیع ایمانكم، ان هللا بالناس لرؤف رحیم...!” دار بیان این جواب جمله:عهده

 است.

 

م كه رو ... ما تو را دیدی قد نرى تقلب وجهك فى السماء، فلنولینك قبلة ترضیها” 

اى برمي گردانیم كه دوست چرخاندى پس بزودى تو را بسوى قبلهدر آسمان مى
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دارى، اینك روى خود به طرف قسمتى از مسجد الحرام كن، و هر جا بودید مى

دانند كه این برگشتن به طرف كعبه رو بدان سو كنید و كسانیكه اهل كتابند مى

كنند غافل و خدا از آنچه مىحق است و حكمى است از ناحیه پروردگارشان 

 “نیست!

وسل م قبل از نازل شدن حكم وآلهعلیههللاآید كه رسول خدا صلىاز این آیه بدست مى

گردانده، و گویا تغییر قبله، یعنى نازل شدن این آیه، روى خود را در اطراف آسمان مى

ر قبله داشته، چون كشیده، و یا توقع رسیدن وحیى در امانتظار رسیدن چنین حكمى را مى

اى مختص به او و امتش، احترامش كند، نه اینكه دوست مي داشته خداي تعالى با دادن قبله

 از قبله بودن بیت المقدس ناراضى بوده باشد. 

آید یهودیان بطوریكه از روایات وارده در داستان، و شان نزول این آیه برمى

كنید، و با بیت ندارید، و از قبله ما استفاده مى اند: كه شما قبلهكردهمسلمانان را سرزنش مى

از این باب ناراحت  وسل موآلهعلیههللافروختند، رسول خدا صلىالمقدس به مسلمانان فخر مى

مي شد، شبى در تاریكى از خانه بیرون شد، و روى بسوى آسمان گردانید، منتظر بود 

ا زایل سازد، پس این آیه نازل شد و وحیى از ناحیه خداى سبحان برسد، و این اندوهش ر

مي شد، بر اینكه قبله شما مسلمانان هم همان قبله سابق است، باز حجتى اى نازل بفرضى كه آیه

ننگ داشت از  وسل موآلهعلیههللاشد براى آنجناب علیه یهود، چون نه رسول خدا صلى مي

اینكه رو بقبله یهودیان نماز بخواند، و نه مسلمانان زیرا عبد بغیر اطاعت و قبول، شانى 

اى جدید براى مسلمانان معین كرد، و سرزنش یهود و تفاخر آنها ندارد، لكن آیه شریفه قبله

داد، عالوه بر اینكه تكلیف مسلمانان را یكسره كرد، هم حجتى براى آنان شد، و هم  را خاتمه

 دلشان خشنود گشت . 

 ،فول وجهك شطر المسجد الحرام و حیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره...”  -

اینك همین امروز روى خود به طرف قسمتى از مسجد الحرام كن، و هر جا  -

 “بودید رو بدان سو كنید...! 

ه شطر بمعناى بعض است، و منظور از بعض مسجد الحرام همان كعبه است، كلم

براى این “ ،فول وجهك البیت الحرام” و یا “ ،فول وجهك الكعبة” و اگر صریحا نفرمود: 

یعنى صخره معروف در  -بود كه هم مقابل حكم قبله قبلى قرار گیرد، كه شطر مسجد اقصى 

 بود، نه همه آن مسجد. -آنجا 

و هم اینكه با اضافه   -یعنى كعبه  -در اینجا هم فرمود: شطر مسجد حرام  و لذا

فرمود كردن شطر بر كلمه مسجد، بفهماند كه مسجد نامبرده مسجد حرام است، و اگر مى

 شطر الكعبه، یا شطر البیت الحرام این مزیت از بین میرفت.

كرده، و  وسل موآلهعلیههللادر آیه شریفه اول حكم را مختص به رسول خدا صلى

و سپس حكم را عمومیت “ پس روى خود بجانب بعضى از مسجد الحرام كن!” فرمود: 

هر جا بودید روى خود بدانسو ” كند: كهداده، به آن جناب و به عموم مؤمنین خطاب مى

و این خود مؤید این احتمال است كه آیه نامبرده وقتى نازل شد، كه رسول خدا “ كنید! 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                           کتاب چهلم: عبادات- نماز و روزه و حج 153

با مسلمانان مشغول نماز بوده، و معلوم است كه در چنین حالى، اول  وسل موآلهعلیههللاصلى

باید به پیشنماز بگویند: روى خود برگردان، و بعدا به عموم بگویند: شما هم روى خود 

 برگردانید و براى همیشه و بر همه مسلمانان واجب است كه اینكار را بكنند . 

 “، لیعلمون انه الحق من ربهم! و ان الذین اوتوا الكتاب” 

فرماید: اهل كتاب مي دانند كه این برگشتن قبله حق است و از ناحیه خداست، مى

فرماید، كه كتب آسمانى ایشان صریحا بر نبوت رسولخدا و این بدان جهت مى

دق، پیشگوئى كرده بود، و یا صریحا گفته بود كه قبله این پیغمبر صا وسل موآلهعلیههللاصلى

رساند كه كتاب مى“ اوتوا الكتاب” قسمتى از مسجد الحرام است، هر كدام باشد، پس جمله: 

، ) و از تطبیقیاهل كتاب مشتمل بر حقیقت این تحویل، و این حكم بوده، حال یا بداللت 

گرداند،( و یا بداللت ضمنى ) هاى او این است كه قبله امت خود را بسوى كعبه بر مىنشانه

مبرى است صادق كه هر كارى بكند درست و حق و از طرف پروردگار عالم او پیغ

كنند، و علمى كه به كتاب خود دارند كند،( و خدا از اینكه اهل كتاب حق را كتمان مىمى

 .كنند، غافل نیستاظهار ننموده، آنرا احتكار مى

 !“ ...و لئن اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیة” 

رساند، و از اهل كتاب، كه پایه عناد و لجاجت آنها را مى این جمله سرزنش است 

ورزند، نه از این جهت است كه حق فهماند كه اگر از پذیرفتن دعوت تو امتناع مىمى

برایشان روشن نشده، چون علم یقینى دارند به اینكه دعوت تو حق است، و در آن هیچ شكى 

عناد، و در برابر حق لجبازى دارند، و این  ندارند، بلكه جهتش این است كه آنان در دین خدا

همه اعتراضها و فتنه انگیزیهاشان تنها بدین جهت است و بس، شاهدش هم گذشته از دلیل و 

برهان این است كه اگر تمامى معجزاتى كه تصور شود برایشان بیاورى، خواهى دید كه باز 

 جحود خود ادامه خواهند داد. هم قبله تو را برسمیت نخواهند شناخت، و همچنان بر عناد و

براى اینكه تو از “  تو نمي توانى پیرو قبله ایشان باشى، -و ما انت بتابع قبلتهم” 

 ناحیه پروردگارت حجت و برهان دارى. 

یعنى خود یهودیان و نصارى نیز قبله یكدیگر را “ ،و ما بعضهم بتابع قبلة بعض” 

ایستند، ولى مسیحیان به صخره بیت المقدس مىقبول ندارند، یهودیان هر جا كه باشند، رو 

ایستند، پس نه این قبله آنرا قبول دارد، و نه آن قبله این هر جا باشند رو بطرف مشرق مى

 را، و اگر بپرسى چرا ؟ مي گویم براى پیروى از هوى و هوس و بس.

بمعناى چیزیست كه  وجهة  كلمه“ و لكل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات ! ” 

كند، مانند قبله، كه آن نیز بمعناى چیزى است كه انسان متوجه آن مي آدمى رو به آن مى

آورد، تا مردم را هدایت شود، در این آیه بیان سابق را خالصه نموده عبارت اخرائى مى

نیندازند، و كند، به اینكه مسئله قبله را تعقیب نكنند، و بیش از این در باره آن بگو مگو راه 

اى دارند، كه بر حسب اقتضاى مصالحشان معنایش این است كه هر قوم براى خود قبله

 برایشان تشریع شده است.

خالصه، قبله یك امر قراردادى و اعتبارى است، نه یك امر تكوینى ذاتى، تا تغییر 
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اى آن فائدهو تحول نپذیرد، با این حال، دیگر بحث كردن و مشاجره براه انداختن در باره 

ها را بگذارید، و بدنبال خیرات شتاب بگیرید، و از یكدیگر براى شما ندارد، این حرف

كند، و سبقت جوئید كه خداي تعالى همگى شما را در روزى كه شكى در آن نیست جمع مى

 لو هر جا كه بوده باشید كه خدا بر هر چیزى توانا است.

این را هم باید دانست كه آیه مورد بحث همانطور كه با مسئله قبله انطباق دارد، 

چون در وسط آیات قبله قرار گرفته، همچنین مي تواند با یك مسئله تكوینى منطبق باشد، و 

فاستبقوا ” بخواهد از قضاء و قدرى كه براى هر كسى از ازل تقدیر شده خبر دهد، و جمله 

فهماند: كه احكام و آداب براى رسیدن به همان مقدرات تشریع شده بخواهد ب“ الخیرات 

 است. 

برخي از مفسرین “ ،و من حیث خرجت، فول وجهك شطر المسجد الحرام...” 

گفته اند معناى این آیه این است كه از هر جا كه بیرون شده و به هر جا كه وارد شدى، 

د: معنایش این است كه از هر شهرى انروى خود بسوى مسجد الحرام كن، بعضى دیگر گفته

مكه باشد كه رسولخدا “ ،و من حیث خرجت...” در آمدى، ممكن هم هست مراد به جمله 

از آن خبــــر مي “ ،من قریتك التى اخرجتك” از آنجا بیرون آمد، و آیه وسل موآلهعلیههللاصلى

براى تو، چه در مكه و  دهد، و معنایش این است كه رو به كعبه ایستادن حكمى است ثابت

و انه للحق من ربك، و ما هللا بغافل ” و جمله: ،چه در شهرهاى دیگر، و سرزمینهاى دیگر

 كند.همین معنا را تاكید و تشدید مى“ ،عما تعملون

و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، و حیث ما كنتم فولوا ” 

ر هر حال ثابت  است و معنایش این است كه مي فهماند حكم نامبرده د“ ،وجوهكم شطره ...

رو بسوى قسمتى از مسجد الحرام بكن هم از همان شهرى كه از آن بیرون شدى و هم از 

 هر جاى دیگرى كه بودید رو بسوى آن قسمت كنید . 

“ !لئال یكون للناس علیكم حجة اال الذین ظلموا منهم، فال تخشوهم، و اخشونى ...” 

 كند:ده براى حكم قبله كه در آن شدیدترین تاكید را كرده بود، بیان مىدر این جمله سه فائ

اینكه یهود در كتابهاى آسمانى خود خوانده بودند كه قبله پیامبر اسالم  اول

كعبه است نه بیت المقدس، همچنانكه قرآن كریم از این جریان خبر  وسل موآلهعلیههللاصلى

و اگر حكم تحویل “ ،وتوا الكتاب لیعلمون انه الحق، من ربهمو ان الذین ا” فرماید:داده، و مى

توانستند بگویند: این شخص شد، حجت یهود علیه مسلمین تمام بود، یعنى مىقبله نازل نمى

پیغمبرى نیست كه انبیاء گذشته وعده آمدنش را داده بودند، ولى بعد از آمدن حكم تحویل قبله 

گیرد، مگر افراد ستمگرى از ت آنان را از دستشان مىو التزام به آن و عمل بر طبقش، حج

 “ اال الذین ظلموا منهم...!” ایشان زیر بار نروند:

گیرى و مالزمت این حكم، مسلمانان را به سوى تمامیت نعمتشان و اینكه پى دوم

  دهد.كمال دینشان سوق مى

ظهار امیدوارى كه خداى تعالى ا“ لعلكم تهتدون!” اینكه در آخر آیه فرموده:  سوم

 به هدایت مسلمانان به سوى صراط مستقیم كرده است. 
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 فلسفه تشریع قبله از لحاظ عبادی و اجتماعی

توجه عبادتى بسوى خداى سبحان با در نظر گرفتن اینكه خدا منزه از مكان و 

جهت و سایر شئون مادى و مقدس از این است كه حس مادى به او متعلق شود، اگر بخواهیم 

هار دیوارى قلب و ضمیر تجاوز كند و بصورت فعلى از افعال درآید، با اینكه فعل جز از چ

 به ناچار باید این توجه بر سبیل تمثل صورت بگیرد .  -با مادیات سر و كار ندارد 

تر بگویم از یكسو مي خواهیم با عبادت متوجه به خدا شویم، از سوى دیگر ساده

پس بناچار باید عبادت ما بر سبیل تمثل و تجسم در آید،  خدا در جهتى و طرفى قرار ندارد،

به این صورت كه نخست توجهات قلبى ما با اختالفى كه در خصوصیات آن) از خضوع و 

خشوع و خوف و رجاء و عشق و جذبه و امثال آن،( است، در نظر گرفته شود و بعد همان 

مثال براى  ،خود منعكس كنیماى كه مناسبش باشد، در فعل خصوصیات را با شكل و قیافه

اینكه ذلت و حقارت قلبى خود را به پیشگاه مقدس او ارائه داده باشیم به سجده بیفتیم و با این 

عمل خارجى از حال درونى خود حكایت كنیم و یا اگر خواستیم احترام و تعظیمى كه در دل 

فدائى بودن خود را  از او داریم، حكایت كنیم، بصورت ركوع درآئیم و چون بخواهیم حالت

اش بگردیم و چون بخواهیم او را تكبیر و بزرگداشت به پیشگاهش عرضه كنیم، دور خانه

كنیم، ایستاده عبادتش كنیم و چون بخواهیم براى تشرف بدرگاهش خود را تطهیر كنیم این 

 هاى دیگر . مراسم را با غسل و وضوء انجام دهیم، و از این قبیل تمثل

ت در اینكه روح و مغز عبادت بنده عبارت است از همان بندگى و هیچ شكى نیس

درونى او، و حاالتى كه در قلب نسبت به معبود دارد كه اگر آن نباشد، عبادتش روح نداشته 

رود و لیكن در عین حال این توجه قلبى باید به صورتى مجسم و اصال عبادت بشمار نمى

قرار تحققش، محتاج به این است كه در قالبى شود و خالصه عبادت در كمالش و ثبات و است

 و ریختى ممثل گردد.

كردند و آنچه گفته شد، هیچ جاى شك نیست، حال ببینیم مشركین در عبادت چه مى

پرست دیگر كه یا معبودشان انسانى پرستان و هر جسمها و ستارهاسالم چه كرده؟ اما وثنى

از انسانها بوده و یا چیز دیگر، آنان الزم مي دانستند كه معبودشان در حال عبادت 

 د، لذا روبروى معبود خود ایستاده و آنرا عبادت مي كردند . نزدیكشان و روبرویشان باش

ولى دین انبیاء و مخصوصا دین اسالم كه فعال گفتگوى ما در باره آن است، و 

گفتگوى از آن، از سایر ادیان نیز هست، چون اسالم همه انبیاء را تصدیق كرده، عالوه بر 

ان حاالت درونى دانسته، براى مقام اینكه همانطور كه گفتیم: مغز عبادت و روح آنرا هم

تمثل آن حاالت نیز طرحى ریخته و آن اینست كه كعبه را قبله قرار داده و دستور داده كه 

تواند آن را ترك تمامى افراد در حال نماز كه هیچ مسلمانى در هیچ نقطه از روى زمین نمى

دن بدان در احوالى نهى كند، رو بطرف آن بایستند و نیز از ایستادن رو بقبله و پشت كر

 فرموده و در احوالى دیگر آنرا نیكو شمرده است . 
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و به این وسیله قلبها را با توجه بسوى خدا كنترل نموده، تا در خلوت و جلوتش در 

ترین حاالت و قیام و قعودش، در خواب و بیداریش، در عبادت و مراسمش، حتى در پست

 كند، این است فائده تشریع قبله از نظر فردى.ترینش، پروردگار خود را فراموش نزشت

تر است، براى اینكه تر و دلنشینتر و آثارش روشنو اما فوائد اجتماعى آن عجیب

مردم را با همه اختالفى كه در زمان و مكان دارند متوجه به یك نقطه كرده و با این تمركز 

م قلوبشان را مجسم ساخته و این ها، وحدت فكرى آنان و ارتباط جوامعشان و التیادادن وجهه

ترین روحى است كه ممكن است در كالبد بشریت بدمد، روحى كه از لطافت در جمیع لطیف

تر و تر و اتحادى متشكلشئون افراد در حیات مادى و معنویش نفوذ كند، اجتماعى راقى

داده و با  تر بسازد، و این  موهبتى است كه خداى تعالى امت اسالم را بدان اختصاصقوى

هاى آن وحدت دینى و شوكت جمعى آنان را حفظ فرموده، در حالى كه قبال احزاب و دسته

شد كه در هاى متشتتى داشتند، حتى دو نفر انسان یافت نمىها و طریقهمختلفى بودند و سنت

 یك نظریه با هم متحد باشند، اینك خدا را با كمال عجز بر همه نعمتهایش شكر مي گوئیم . 

 

 ،فَاْذُكُرونى أَْذُكْرُكْم َو اشكُروا لى َو ال تَْكفُُرون”  -

 پس مرا بیاد آرید تا بیادتان آورم، -

 “و شكرم بگذارید و كفران نعمتم مكنید!  -

 

 (479ص :    1سوره بقره  المیزان ج :  142آیه ) مستند: 

 


