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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل خود را با نام
عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود
بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز
بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین
نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى
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
داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام
نماند ،چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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فهرست مطالب
مقدمه مولف:

صفحه8 :

بخش اول :نماز
فصل اول :فریضه عبادی نماز
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نماز  :کتاب موقوت ،و فریضه ای ثابت !
نماز و صبر ،دو رکن عبادی و اخالقی دین
نماز و انفاق ،دو رکن اساسی راه خدا
اثر نماز در اجتناب از فحشاء و منکر
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؟!

فصل دوم :آغاز نماز در اسالم و در خانواده پیامبر

18

نماز قبل از بعثت رسول هللا
امر به نماز در خانواده رسول هللا

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

20

نماز دو طرف روز ،و ساعاتی از شب نزدیک به روز
تسبیح قبل طلوع و غروب ،و برخی از شب و اطراف روز
ذکر صبح و عصر ،و سجده و تسبیح طوالنی شبها

فصل چهارم  :تشریع نمازهای واجب
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
نماز جمعه ،اصالح کننده دنیا و آخرت مردم

24
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نماز میت ،و نهی از اقامه نماز میت بر مرده منافق
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فصل پنجم :نماز شب
نماز شب و تهجد رسول هللا
نماز شب و تهجد رسول هللا و مؤمنین
استغفار در نماز شب در سحرگاهان

45

فصل ششم :اوقات نماز ،و شرایط انجام نماز
اوقات نماز
مراقبت از عدد نمازها
شرایط مهم انجام نماز
خشوع در نماز

50

فصل هفتم  :طهارات
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
تطهیر با غسل جنابت
حکم تیمم:
چگونه و بر چه چیز باید تیمم کرد؟
کیفیت وضوى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم
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

بخش دوم :
فصل اول  :تشریع روزه
تشریع روزه در اسالم و ادیان پیشین
فائدة روزه :لعلكم تتقون!
زمان روزه :ایّاما ً معدودات
قضاي روزه

روزه
66
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كفّاره روزه :فدیة طعام مسكین
یر لَّهُ !
طو َ
فَ َمن ت َ َّ
ع َخیرا ً فَ ُه َو َخ ٌ

74

فصل دوم  :ماه مبارک رمضان
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 ! “
شب قدر

بخش سوم:

حـج

فصل اول  :خانه خدا و آیات واضح در آن

88

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
کعبه بعد از ظهور اسالم
آیات روشن در خانه خدا
مقام ابراهیم
تشریع امنیت خانه خدا
واجب بودن حج برای دارندگان استطاعت

فصل دوم  :تشریع مناسک حج
احکام حج در سوره حج
نهی از صد سبیل هللا و زیارت مسجدالحرام
مناسکی که به ابراهیم علیه السالم وحی شد و یادگار ماند!
یق -از دره های عمیق بیایند !
ج ع َِم ٍ
یَأْتِینَ ِمن ك ّل فَ ٍ
قربانی کنید در راه خدا ،با نام خدا !

94
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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!
گوشت قربانى و خون آن به خدا نمىرسد...
روایات رسیده در باره برخی احکام حج
مقام ابراهیم و نماز آن
صفا و مروه

فصل سوم:

110

تشریع حج تمتع و عمره ،و احکام آن
حجة الوداع ،و تشریع حج تمتع
عمره
خروج از احرام در فاصله بین عمره و تمتع
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

فصل چهارم :تمتع ،متعه ،و نظرات
روایات رسیده در تشریع احکام عمره و تمتع

134
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تحلیلي از روایات مربوط به نهي عمر از متعه درحج
تمتع ،و عدم جواز استفاده از اختیارات والیت در نقض احكام الهي

فصل پنجم  :تشریع قبله
جهت قبله مسلمین و احکام آن
فلسفه تشریع قبله از لحاظ عبادی و اجتماعی

149
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مقدمه مؤلف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
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
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شد ه ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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نماز
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فصل اول

فریضه عبادی نماز

نماز :کتاب موقوت و فریضه ای ثابت !
على ْال ُمؤْ ِمنِینَ ِكت َبا ً َّم ْوقُوتا ً !
 « ِإ َّن الصلَوة َ كانَت َ نماز واجبى است كه باید مؤمنین در اوقات معین انجام دهند! »كتابت كنایه است از واجب بودن و واجب كردن ،مىفرماید :نماز بر مؤمنین نوشته
و واجبى است داراى وقت .مراد از كتاب موقوت ،كتابى مفروض و ثابت و غیر متغیر
است .و از ظاهر لفظ آیه بر مىآید كه نماز از همان اول تشریع ،فریضهاى داراى وقت بوده
كه باید هر نمازى را در وقت خودش انجام داد .ولى ظاهرا وقت در نماز ،كنایه باشد از
ثبات و عدم تغییر و خالصه كالم اینكه ،ظاهر لفظ منظور نیست ،و نمىخواهد بفرماید نماز
فریضهاى است داراى وقت بلكه مىخواهد بفرماید :فریضهاى است الیتغیر و ثابت و بنا بر
این اطالق موقوت بر كلمه كتاب ،اطالق ملزوم بر الزمه چیزى است.
مىخواهد بفرماید :نماز به حسب اصل ،دگرگونگى نمىپذیرد ،پس در هیچ حالى
ساقط نمىشود.
مراد از موقوت بودن نماز ثابت بودن آن و ساقط نشدنش در هیچ حالى از احوال و
مبدل نشدنش به چیز دیگر است ،مىفرماید :نماز نه ساقط مىشود ،و نه مانند روزه به چیز
دیگر نظیر كفاره مبدل و عوض مىشود.
( مستند :آیه  102سوره نساء المیزان ج  5 :ص )100 :

نماز و صبر ،دو رکن عبادی و اخالقی دین
ت ذَ ِلك
ت یُ ْذهِبنَ السیِئ َا ِ
ار َو ُزلَفا ً ِمنَ الَّ ْی ِل إِ َّن ال َحسنَا ِ
 « َو أَقِ ِم الصلَوة َ َفى الن َه ِ
طر ِ
اصبر فَإِ َّن َّ
ُضی ُع أَجْ َر ْال ُمحْ ِسنِینَ !
ِذ ْك َرى ِللذَّ ِك ِرینَ َ .و
ْ
َّللاَ ال ی ِ
 دو طرف روز و پاسى از شب نماز بپا دار كه نیكیها بدیها را نابود مىكند،این تذكرى است براى آنها كه اهل تذكرند.
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و صبور باش كه خدا پاداش نیكوكاران را تباه نمىكند!»

خدای تعالی پس از امر به نماز ،رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم را دستور مىدهد
به صبر كردن ،و در موارد دیگرى مانند « :و استعینوا بالصبر و الصلوة!» میان صبر و
نماز جمع كرده است .و سر آن این است كه هر كدام از این دو ،در باب خودش مهمترین
اركان هستند.
آرى ،در میان عبادات ،نماز مهمترین عبادت و در اخالقیات صبر مهمترین ُخلق
است ،همچنانكه در باره نماز فرموده «:و لذكر هللا اكبر »،و در باره صبر فرموده « :ان
ذلك لمن عزم األمور».
و اجتماع این دو ،مهمترین وسیلهاى است كه با آن مىتوان بر مصائب و نامالیمات
فایق آمد ،چون صبر ،نفس را از قلق و اضطراب و فرارى شدن نگه مىدارد ،و نماز نفس
را به سوى پروردگار توجه مىدهد و در نتیجه نامالیمات را از یاد آدمى مىبرد.
و از اینكه بطور مطلق امر به صبر كرده به دست مىآید كه منظور از آن ،اعم از
صبر بر عبادت و یا صبر بر معصیت و یا صبر در مصیبت است ،بلكه همه آنها را شامل
مىشود و بنا بر این ،امر مزبور ،امر به صبر است در امتثال تمامى اوامر و نواهى كه قبال
در سوره آمده ،از قبیل فاستقم ،و ال تطغوا ،و ال تركنوا ،و اقم الصلوة .
و لیكن از اینكه صیغه امر را مفرد آورده و تنها به رسول خدا صلىهللاعلیه
وآلهوسلم متوجه كرده به دست مىآید كه مقصود از آن صبر ،صبر مخصوصى است كه
مختص به آن حضرت است ،و گرنه مىفرمود :و اصبروا مخصوصا با اینكه سیاق امرها و
نهىهاى گذشته همه سیاق جمع بود ،و این مطلب گفتار آن كسانى را كه مىگویند منظور از
صبر ،صبر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم در برابر آزار مشركین و ظلم ستمگرانشان
است تایید مىكند.
و اما اینكه چرا امر به نماز را مفرد آورده مگر نماز هم اختصاص به آن جناب
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
جماعت كه آن روز باید آن حضرت این كار را مىكرد(-دقت فرمایید!)
و اینكه فرمود «:ان هللا ال یضیع اجر المحسنین ! » امر به صبر را تعلیل مىكند.
( مستند :آیه  114و  115سوره هود المیزان ج  11 :ص ) 78 :

نماز و انفاق ،دو رکن اساسی راه خدا
عن سبِی ِل ِه ،...
 « َو َجعَلُوا َّ ُِضلُّوا َ
َّلل أَندَادا ً ِلی ِ
عال ِنیَةً ِمن قَ ْب ِل
 قُل ِل ِعبَادِى الَّذِینَ َءا َمنُوا یُ ِقی ُموا الصلَوة َ َو یُن ِفقُوا ِم َّما َرزَ ْقنَ ُه ْم ِس ًّرا َو َْ
تى یَ ْو ٌم ال بَ ْی ٌع فِی ِه َو ال ِخلَ ٌل،
أَن یَأ َ
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 آنها براى خدا مانندهایى قرار دادند تا مردم را از راه وى گمراه كنند ،... به بندگان من كه ایمان آوردهاند بگو :پیش از آن كه روزى بیاید كه در آن نهمعامله باشد و نه دوستى ،نماز را به پاداشته و از آنچه روزیشان دادهایم پنهان و
آشكار را انفاق كنند!»
خدای تعالی به وسیله پیامبر گرامی خود ،بندگان خود را كه ایمان آوردهاند دستور
مىدهد كه او را رها نكنند و قبل از آن که روز قیامت فرارسد ،كه در آن روز دیگر مجالى
براى جبران سعادتهاى فوت شده نیست ،و دیگر با هیچ وسیلهاى از وسایل موجود در دنیا
كه معاوضه یا دوستى و محبت است ،نمىتوان چیزهایى كه از دست رفته جبران كرد ،راه
خدا و ریسمان محكم او را از دست ندهند ،چون روز قیامت فقط و فقط روز حساب و جزا
است و شان آن روز تنها همین است و شان دیگرى در آن نیست.
خدای تعالی در آیه اول ،علت بتپرستى ارباب ضاللت را اینگونه تعلیل مىكند كه
مىخواستند مردم را از راه خدا منحرف كنند .آنگاه دنبال این تعلیل رسول خود را دستور
مىدهد كه به ایشان هشدار دهد راهى كه مىروند به آتش دوزخ منتهى مىشود.
از اینجا روشن مىشود كه در آیه دومی جمله« یقیموا الصلوة و ینفقوا!» بیان از
راه خدا است .در معرفى راه خدا ،تنها به این دو اكتفا كرد ،چون سایر وظائف و دستورات
شرعى كه هر یك به تناسب خود ،شانى از شؤون حیات دنیوى را اصالح مىكند  -عدهاى
از قبیل نماز میان بنده و پروردگار او را ،و عدهاى نظیر انفاق ،میان بنده با بندگان دیگر را
 همه از آن دو ركن ،منشعب مىشوند.( مستند :آیه  31سوره ابراهیم

المیزان ج  12 :ص )82 :

اثر نماز در اجتناب از فحشاء و منکر
شاء
ع ِن ْالفَحْ ِ
 « اتْ ُل َما أ ُ ِى ِإلَیْك ِمنَ ْال ِكت َ ِ
ب َو أَقِ ِم الصلَوة َ ِإ َّن الصلَوة َ ت َن َهى َ
وح َ
كبر َو َّ
َو ْال ُمن َك ِر َو لَ ِذ ْك ُر َّ
َّللاُ یَ ْعلَ ُم َما ت َصنَعُونَ !
َّللاِ أ َ ُ
 آنچه از كتاب به تو وحى شده بخوان و نماز به پادار كه نماز از فحشاء ومنكرات جلوگیرى مىكند و ذكر خدا بزرگتر است و خدا مىداند كه چه
مىسازید!»
در این آیه ،رسول گرامى خود را دستور مىدهد به تالوت آنچه به وى وحى شده،
چون تالوت قرآن بهترین رادع است از شرك و ارتكاب فحشاء و منكرات ،زیرا در آن آیات
روشنى است كه متضمن حجتهایى نورانى است ،كه حق را آن طور كه باید روشن
مىسازد ،و هم مشتمل است بر داستانهاى عبرتآور ،و مواعظ و بشارتها و انذار و وعده
و وعیدها كه شنونده و خواننده را از گناهان باز مىدارد.
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و سپس آن امر را ضمیمه كرد به امر به نماز كه بهترین اعمال است ،چون كه نماز
از فحشاء و منكر بازمىدارد.
سیاق آیات شاهد بر این است كه :مراد از این بازدارى ،بازدارى طبیعت نماز از
فحشاء و منكر است ،البته بازدارى آن به نحو اقتضاء است نه علیت تامه ،كه هر كس نماز
خواند ،دیگر نتواند گناه كند.
چگونه نماز از فحشا و منکر نهی می کند؟
خواهى گفت چطور نماز از فحشاء و منكرات نهى مىكند؟ در جواب مىگوییم این
عمل مخصوصا كه بنده خدا آن را در هر روز پنج بار به جا بیاورد ،و همه عمر ادامه دهد،
و مخصوصا اگر آن را همه روزه در جامعهاى صالح به جا بیاورد ،و افراد آن جامعه نیز
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
انسان را از هر معصیتى كبیره و هر عملى كه ذوق دینى آن را شنیع مىداند ،از قبیل :قتل
نفس ،تجاوز به جانها ،تجاوز به مال ایتام ،ارتکاب زنا و لواط باز بدارد ،بلكه نه تنها از
ارتكاب آنها ،بلكه حتى از تلقین آن نیز جلوگیرى كند.
براى اینكه نماز مشتمل است بر ذكر خدا ،و این ذكر ،اوال ایمان به وحدانیت خداى
تعالى و رسالت و جزاى روز قیامت را به نمازگزار تلقین مىكند ،و به او مىگوید كه خداى
خود را با اخالص در عبادت مخاطب قرار داده و از او استعانت بنما ،و درخواست كن كه
تو را به سوى صراط مستقیم هدایت نموده و از ضاللت و غضبش به او پناه ببر.
و ثانیا او را وادار مىكند بر اینكه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و
كبریایى خدا شده ،پروردگار خود را با حمد و ثنا و تسبیح و تكبیر یاد آورد ،و در آخر بر
خود و هم مسلكان خود و بر همه بندگان صالح سالم بفرستد.
عالوه بر این او را وادار مىكند به اینكه از حدث( كه نوعى آلودگى روحى است)،
و از خبث یعنى آلودگى بدن و جامه ،خود را پاك كند ،و نیز از اینكه لباس و مكان نمازش
غصبى باشد ،بپرهیزد ،و رو به سوى خانه پروردگارش بایستد.
پس اگر انسان مدتى كوتاه بر نماز خود پایدارى كند ،و در انجام آن تا حدى نیت
صادق داشته باشد ،این ادامه و تداوم در مدت كوتاه به طور مسلم باعث مىشود كه ملكه
پرهیز از فحشاء و منكر در او پیدا شود ،به طورى كه اگر فرضا آدمى شخصى را موكل بر
خود كند ،كه دائما ناظر بر احوالش باشد ،و او را آنچنان تربیت كند كه این ملكه در او پیدا
شود و به زیور ادب عبودیت آراسته گردد ،قطعا تربیت او مؤثرتر از تربیت نماز نیست ،و
به بیش از آنچه كه نماز او را دستور مىدهد دستور نخواهد داد ،و به بیش از آن مقدار كه
نماز به ریاضت وادارش مىكند وادار نخواهد كرد.
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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.
بعضى بر این آیه اشكال كردهاند كه :این آیه مىفرماید نماز از فحشاء و منكرات نهى
مىكند ،و حال آنكه ما بسیارى از نمازگزاران را مىبینیم كه از ارتكاب گناهان بزرگ
پروایى ندارند ،چرا نماز آنان از فحشاء و منكرات بازشان نمىدارد؟
آنچه از سیاق برمىآید این است كه :اگر دستور دادهاند به اینكه مردم نماز بخوانند،
براى این است كه نماز آنان را از فسق و فجور بازمىدارد ،و این تعلیل مىفهماند كه نماز
عملى است عبودى ،كه به جا آوردنش صفتى در روح آدمى پدید مىآورد كه آن صفت به
اصطالح معروف ،پلیسى است غیبى ،و صاحبش را از فحشاء و منكرات بازمىدارد ،و در
نتیجه جان و دلش را از قذارت گناهان و آلودگىهایى كه از اعمال زشت پیدا مىشود ،پاك
مىنماید .پس معلوم مىشود مقصود از نماز رسیدن به آن صفت است ،یعنى صفت بازدارى
از گناه ،چیزى كه هست در جواب از آن اشكال مىگوییم :پیدایش این صفت اثر طبیعى نماز
هست ،و لیكن به نحو اقتضاء ،نه به نحو علیت.
پس حق در جواب همان است كه گفتیم :بازدارى از گناه اثر طبیعى نماز است،
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
اث رش به مقدار اقتضاء است ،یعنى اگر مانع و یا مزاحمى در بین نباشد اثر خود را
مىبخشد ،و نمازگزار را از فحشاء بازمىدارد ،ولى اگر مانعى و یا مزاحمى جلو اثر آن را
گرفت ،دیگر اثر نمىكند ،و در نتیجه نمازگزار آن كارى كه انتظارش را از او ندارند
مىكند.
خالصه ،یاد خدا و موانعى كه از اثر او جلو مىگیرند ،مانند دو كفه ترازو هستند،
هر وقت كفه یاد خدا چربید ،نمازگزار گناه نمىكند ،و هر جا كفه آن موانع چربید كفه یاد
خدا ضعیف مىشود ،و نمازگزار از حقیقت یاد خدا منصرف مىگردد ،و گناه را مرتكب
مىشود.
و اگر خواننده عزیز بخواهد این معنا را لمس كند ،باید حال بعضى از افراد كه نام
مسلمان دارند ،و در عین حال نماز نمىخوانند ،در نظر بگیرد ،كه اگر رفتار آنها را زیر
نظر قرار دهد ،مىبیند كه به خاطر نخواندن نماز ،روزه را هم مىخورد ،و حج هم نمىرود
و زكات هم نمىدهد ،و باألخره سایر واجبات را هم ترك مىكند ،و هیچ فرقى بین پاك و
نجس ،و حالل و حرام نمىگذارد ،و خالصه در راه زندگى همچنان پیش مىرود ،هر چه
پیش آید خوش آید ،و هیچ چیزى را در راه خود مانع پیشرفت خود نمىبیند ،نه ظلم ،نه زنا،
نه ربا ،نه دروغ ،و نه هیچ چیز دیگر! آن وقت اگر حال چنین شخصى را با حال كسى
مقایسه كنى كه نماز مى خواند ،و در نمازش به حداقل آن یعنى آن مقدارى كه تكلیف از
گردنش ساقط شود اكتفاء مىكند ،خواهى دید كه او از بسیارى از كارها كه بى نماز از آن
پروا نداشت پروا دارد ،و اگر حال این نمازگزار را با حال كسى مقایسه كنى كه در نمازش
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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
« و لذكر هللا اكبر! » كلمه ذكر گاهى در معناى یاد و خاطر به كار برده مىشود،
مثال مىگویند :آیا به یاد دارى و آیا به خاطر دارى؟
و این یاد و خاطر هیئتى است در نفس ،كه با داشتن آن انسان مىتواند آنچه از
معلومات كسب كرده حفظ كند ،و از دست ندهد ،مانند حافظه ،با این تفاوت كه حفظ را در
جایى به كار مىبرند كه مطلبى را در حافظه خود داشته باشد ،هر چند كه اآلن حاضر و
پیش رویش نباشد ،به خالف ذكر كه در جایى به كار مىرود كه عالوه بر اینكه مطلب در
صندوق حافظهاش هست ،در نظرش حاضر هم باشد.
گاهى كلمه ذكر را در حضور قلب و یا حضور در زبان استعمال مىكنند ،مثال
مىگویند :ذكر خدا دو نوع است ،یكى ذكر به زبان ،و یكى هم ذكر به قلب ،یعنى حضور در
قلب ،و به همین جهت است كه گفتهاند :ذكر دو نوع است ،ذكر از نسیان یعنى ذكر به معناى
اول ،و ذكر بدون نسیان یعنى ذكر به معناى دوم ،كه به معناى ادامه حفظ است ،معناى سوم
ذكر هم عبارت است از سخن ،چون هر سخنى را ذكر هم مىگویند.
و ظاهرا اصل در معناى این كلمه همان معناى اول است ،و اگر معناى دوم ( نام
خدا بردن )،را هم ذكر نامیده از این بابت است كه ذكر لفظى مشتمل بر معناى قلبى نیز
هست ،و ذكر قلبى نسبت به ذكر لفظى اثرى را مىماند كه بر سبب مترتب مىشود ،یا
نتیجهاى است كه از عمل عاید مىگردد.
بهترین عملی که صدورش از انسان تصور می شود!
اگر نماز را ذكر نامیدهاند ،براى این است كه :نماز هم مشتمل است بر ذكر زبانى
از تهلیل ،حمد ،تسبیح ،و هم به اعتبارى دیگر مصداقى است از مصادیق ذكر ،چون
مجموعه آن عبودیت بنده خدا را مجسم مىسازد ،و لذا خداى تعالى نماز را ذكر هللا نامیده و
فرموده «:اذا نودى للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذكر هللا!» و هم به اعتبارى دیگر
امرى است كه ذكر بر آن مترتب مىشود ،ترتب غایت بر صاحب غایت ،یعنى نتیجه نماز
یاد خدا است ،همچنان كه آیه« و اقم الصلوة لذكرى !» به آن اشاره مىكند .
و ذكرى كه گفتیم ،غایت و نتیجه نماز است ذكر قلبى است ،البته آن ذكرى كه گفتیم به
معناى استحضار است ،یعنى استحضار یاد خدا در ظرف ادراك ،بعد از آنكه به خاطر
فراموشى از ذهن غایب شده بود ،و یا به معناى ادامه استحضار است ،و این دو قسم از ذكر
بهترین عملى است كه صدورش از انسان تصور مىشود ،و از همه اعمال خیر قدر و
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!
و به هر حال از ظاهر سیاق آیه« و اقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر»،
برمىآید كه جمله و لذكر هللا اكبر متصل به آن است ،و اثر دیگرى از نماز را بیان مىكند،
و اینكه آن اثر ،بزرگتر از اثر قبلى است ،در نتیجه جمله« و لذكرهللا اكبر »،به منزله ترقى دادن
مطلب است ،و البته منظور از ذكر در آن جمله نیز همان ذكر قلبى است ،كه گفتیم از نماز
حاصل مىشود.
پس گویا فرموده :نماز بگزار تا تو را از فحشاء و منكر بازبدارد ،بلكه آنچه عاید تو
مىكند بیش از این حرفها است ،چون مهمتر از نهى از فحشاء و منكر این است كه :تو را
به یاد خدا مىاندازد ،و این مهمتر است ،براى اینكه ذكر خدا بزرگترین خیرى است كه
ممكن است به یك انسان برسد ،چون ذكر خدا كلید همه خیرات است ،و نهى از فحشاء و
منكرات نسبت به آن فایدهاى جزئى است.
البته این احتمال هم هست كه مراد از ذكر همان اذكار زبانى نماز باشد ،ولى در این
صورت باز هم جمله مذكور در معناى ترقى است ،چون معناى آیه این مىشود :نماز
بخوان ،تا تو را از فحشاء و منكر بازدارد ،بلكه همان اذكارى كه در نماز است ،و یا خود
نماز ،مهمتر از آن بازدارى است ،چون بازدارى مذكور یكى از آثار نیك ذكر است ،و به
هر تقدیر ،بنابر هر دو احتمال ،آن چیزى كه ذكر هللا از آن بزرگتر است عبارت است از
نهى از فحشاء و منكر.
« و هللا یعلم ما تصنعون!» یعنى خدا مىداند آنچه را كه شما از خیر و شر انجام
مىدهید ،و چون مىداند بر شما الزم است كه مراقب او باشید ،و از او غافل نگردید ،و
بنابر این جمله مورد بحث مخصوصا بنابر قول اول مردم را تحریك و تشویق بر مراقبت
مىكند.
در مجمع البیان در ذیل آیه « ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر »،مىگوید :انس
بن مالك از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم روایت كرده كه فرمود :كسى كه نمازش او را
از فحشاء و منكر باز ندارد ،جز دورتر شدن از خدا اثرى برایش ندارد.
و نیز در مجمع البیان از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم روایت كرده كه
فرموده «:نماز نیست نماز كسى كه نماز خود را اطاعت نمىكند ،و اطاعت نماز این است
كه از فحشاء و منكر دست بردارد».
و نیز در همان كتاب است كه علماى امامیه از امام صادق علیهالسالم روایت
كردهاند كه فرمود :هر كه دوست مىدارد بداند نمازش قبول شده یا نه ،به خود بنگرد كه آیا
نمازش او را از فحشاء و منكر بازمىدارد یا نه؟ به همان مقدار كه بازش مىدارد قبول شده
است.
و در تفسیر قمى در ذیل جمله« و لذكر هللا اكبر »،مىگوید :در روایت ابى الجارود
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از امام باقر علیهالسالم آمده كه آن جناب در معناى این جمله مىفرمود :یعنى ،اینكه خدا به
یاد نمازگزاران است مهمتر است از اینكه نمازگزاران از او یاد مىكنند ،مگر نشنیدى كه
فرمود «:اذكرونى اذكركم  -مرا به یاد آورید تا شما را به یاد آورم».
و در تفسیر نور الثقلین از مجمع البیان نقل كرده كه گفته است :اصحاب ما امامیه
از امام صادق علیهالسالم روایت كردهاند كه فرمود :منظور از« ذكر هللا» یاد خدا است ،در
هنگام برخورد به حالل و حرام او ( یعنى در برابر حاللش شكر گفتن ،و از حرامش پرهیز
كردن).
و در همان كتاب از معاذ بن جبل روایت كرده كه گفت :من از رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم پرسیدم كدام یك از اعمال محبوبترین عمل نزد خدا است؟ فرمود:
اینكه بمیرى در حالى كه زبانت از ذكر خداى عز و جل تر باشد.
( مستند :آیه  45سوره عنکبوت

المیزان ج  16 :ص ) 198 :
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فصل دوم

تاریخ تشریع نماز
و
آغاز نماز در اسالم و در خانواده پیامبر

نماز قبل از بعثت رسول هللا
عبْدا ً ِإذَا صلى،
 « أ َ َر َءیْت الَّذِى یَن َهىَ ، آیا دیدى آن شخص را كه نهى مىكرد بندهاى را به هنگامى كه نمازمىخواند؟»
مراد از عبدى كه نماز مىخواند به طورى كه از آخر آیات بر مىآید رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم است ،چون در آخر آیات آن جناب را از اطاعت آن شخص نهى
نموده ،امر به سجدهاش و به نزدیك شدنش مىفرماید.
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
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم قبل از نزول قرآن نماز مىخوانده ،و همین معنا داللت
دارد بر اینكه آن جناب قبل از رسیدنش به مقام رسالت با نزول قرآن ،یعنى قبل از حادثه
بعثت از انبیا بوده است.
ولى بعضى گفتهاند كه :نماز قبل از بعثت آن جناب نماز واجب نبوده ،و به طورى
كه از اخبار بر مىآید نمازهاى واجب در شب معراج واجب شده ،و در سوره اسراء
فرموده «:اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر »!...اما این سخن درست
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
ركعت دو ركعت واجب شد ،و هیچ داللتى ندارد بر اینكه قبل از آن شب به صورت دیگر
تشریع نشده بود ،بلكه در بسیارى از آیات سورههاى مكى و از آن جمله سورههایى كه قبل
از سوره اسراء نازل شده ،نظیر سوره مدثر و مزمل و غیر آن دو سخن از نماز رفته ،و به
تعبیرهایى مختلف از آن یاد نموده است ،هر چند كه كیفیت آن را ذكر نكرده ،اما اینقدر
هست كه نمازهاى قبل از معراج مشتمل بر مقدارى تالوت قرآن و نیز مشتمل بر سجده بوده
است.
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و در بعضى از روایات هم آمده كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم در اوایل بعثت
با خدیجه و على علیهما السالم نماز مىخواند ،در این روایات هم نیامده كه نماز آن روز به
( مستند :آیه  9و  10سوره علق المیزان ج  20 :ص ) 545 :
چه صورت بوده است.

امر به نماز در خانواده رسول هللا
علَی َها ال نَسئَلُك ِر ْزقا ً نحْ ُن ن َْر ُزقُك َو
 « َو أْ ُم ْر أ َ ْهلَك ِبالصلَو ِة َوْ
اصطبر َ
ْالعَ ِقبَةُ ِللت َّ ْق َوى!

-

كسان خویش را به نماز خواندن وادار كن و به كار نماز شكیبایى به خرج
ده ما روزى دادن كسى را به عهده تو نمىگذاریم كه تو خود نیز روزى
خور مائى و سر انجام نیك مخصوص پرهیزكارى است!»

جمله اهلك بر حسب انطباقش با هنگام نزول ،خدیجه همسر رسول هللا و على
علیهالسالم هستند چون على علیهالسالم هم اهل آن جناب و در خانه آن جناب بود و یا آن دو
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
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم كرده ،با اینكه در دو آیه قبل آن را منحصر در خود رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم كرده بود و مىفرمود :در چهار هنگام نماز بخوان و صبر بكن ،و نیز
با در نظر گرفتن اینكه آن جناب را نهى مىكرد از اینكه چشم به زر و زیور دنیایى كفار
بدوزد ،بر مىآید كه این سوره در اوائل بعثت ،یا خصوص این آیه در آن موقع نازل شده
است ،و از ابن مسعود هم روایت شده كه سوره طه از عتاق اول یعنى سورههاى قدیمى
است.
در درالمنثور است كه ابن مردویه و ابن عساكر و ابن نجار از ابى سعید خدرى
روایت مىكند كه گفت :وقتى آیه « و امر اهلك بالصلوة!» نازل شد رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم همواره تا هشت ماه به در خانه على مىآمد و مىفرمود:
 الصلوة ! رحمكم هللا! انما یرید هللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركمتطهیرا !
 -نماز! خدا رحمتتان كند ،همانا خدا مىخواهد پلیدى را از شما اهل بیت دور نموده آن طور كه

خود مىداند تطهیرتان كند.
داستان امر فرمودن رسول هللا اهل بیت را به نماز ،به طرق دیگرى غیر آنچه
آوردیم نیز روایت شده است.
در تفسیر قمی آمده که آن جناب همواره این عمل را همه روزه انجام مىداد ،حتى
زمانى هم كه به مدینه آمد ،تا از دنیا رفت.
( مستند :آیه  132سوره طه المیزان ج  14 :ص )335 :
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فصل سوم

نماز های تشریع شده

قبل ازمعراج رسول هللا

(ص)

نماز دو طرف روز ،و ساعاتی از شب نزدیک به روز
ت
ت یُ ْذهِبنَ السیِئ َا ِ
ار َو ُزلَفا ً ِمنَ الَّ ْی ِل إِ َّن ال َحسنَا ِ
 « َو أَقِ ِم الصلَوة َ َفى الن َه ِ
طر ِ
ذَ ِلك ِذ ْك َرى ِللذَّ ِك ِرینَ !
 دو طرف روز و ساعاتی از شب که نزدیک روز باشد ،نماز بپا دار كهنیكي ها بدي ها را نابود مىكند ،این تذكرى است براى آنها كه اهل
تذكرند!»
دو طرف نهار به معنى صبح و عصر است ،و كلمه زلفا ً از نظر معنا و ساختمان
لفظى شبیه است به قرب و این وصفى است كه به جاى موصوف خود -نظیر ساعات و
امثال آن -نشسته و تقدیرش این است :و ساعاتى از شب كه نزدیك به روز باشد.
یعنى نماز را در صبح و عصر و در ساعاتى از شب كه نزدیكتر به روز باشد به
پاى دار ،و این ساعات با نماز صبح و عصر كه در یك طرف روز قرار دارد و نماز
مغرب و عشاء كه وقتشان ساعتهاى اول شب است تطبیق مىكند ،همچنانكه بعضى از
مفسرین نیز گفتهاند.
و یا تنها با نماز صبح و مغرب كه هر یك در یك طرف روز قرار دارند و نماز
عشاء كه وقتش اوایل شب است منطبق مىشود چنانكه دیگران گفتهاند و بعضى دیگر
حرفهاى دیگرى زدهاند و لیكن از آنجایى كه بحث در این مورد به فقه مربوط است ،و در
بحث فقهى متبع ،بیانى است كه از پیغمبر و امامان اهلبیتش وارد شده باشد.
در تفسیر عیاشی از جریر از ابى عبد هللا علیهالسالم روایت كرده كه در تفسیر« اقم
الصلوة طرفى النهار »،فرمود :دو طرف روز یكى مغرب است و یكى صبح و زلفا من اللیل
نماز عشاء است.
جمله« ان الحسنات یذهبن السیئات!» امر اقم الصلوة را تعلیل نموده ،بیان مىكند كه
نمازها حسناتى است كه در دلهاى مؤمنین وارد شده و آثار معصیت و تیرگیهایى كه
دلهایشان از ناحیه سیئات كسب كرده از بین مىبرد.
« ذلك ذكرى للذاكرین!» یعنى اینكه گفته شد كه حسنات سیئات را از بین مىبرد به
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خاطر اهمیتى كه دارد و براى بندگانى كه به یاد خدا هستند مایه تذكر است!
( مستند:آیه  114و  115سوره هود المیزان ج  11 :ص )78 :

تسبیح قبل طلوع و غروب ،و برخی از شب و اطراف روز
 « فَالشم ِس َوقَ ْب َل
سبحْ ب َح ْم ِد َر ِبك قَ ْب َل طلُوع
ْ
ْ
اصبر َ
على َما یَقُولُونَ َو ِ
ُ
ار لَعَلَّك ت َْرضى!
غ ُروب َها َو ِم ْن َءانَاى الَّ ْی ِل فَسبِحْ َو أ َ َ
طراف الن َه ِ
 بر آنچه مىگویند صبر كن و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن بهستایش ،پروردگارت را تسبیح گوى و كنارههاى شب و اواخر روز نیز
تسبیح بگوى شاید كه خوشنود شوى!»
« قبل طلوع الشمس و قبل غروبها »،دو كلمه قبل دو ظرفند براى تسبیح و حمد
پروردگار « ،و من آناء اللیل فسبح!» یعنی در بعضى اوقات شب تسبیح بگوى.
تسبیحى كه در آیه ذكر شده مطلق است و از جهت لفظ داللتى ندارد كه مقصود از
آن نمازهاى واجب یومیه باشد ،و یا مطلق نماز باشد.
مراد از اطراف نهار ماقبل از طلوع آفتاب و ماقبل از غروب آن است كه چون دو
وقت وسیع هستند و براى هر یك اجزایى است كه هر جزء آن نسبت به ظهر یك طرف روز
حساب مىشود و صحیح است كه این دو هنگام را چندین طرف براى روز به حساب آورد
همچنانكه صحیح است دو طرف روز حسابش كرد چون در عرف هم مىبینیم همانطور كه
قبل از آفتاب را اول روز مىنامند اوائل روز هم مىنامند و این به همان اعتبارى است كه
گفتیم یك هنگام را به چند جزء تجزیه مىكنند كه كلمه قبل از آفتاب بر همهاش صادق است
و همچنین قبل از غروب را  ،هم آخر روز مىنامند و هم اواخر روز.
و بنا بر این وجه برگشت معناى آیه به مثل این مىشود كه بگوییم قبل از طلوع
آفتاب و غروب آن كه اطراف روز هستند و در پارهاى اوقات شب در آن تسبیح كن با
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
لفظ جمع بر كمتر از سه الزم نمىآید.
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 ،نظیر امرى كه در آیه« اقم الصلوة طرفى النهار و زلفا من اللیل!» بود كه آن نیز
متعرض چهار نماز شده است .
و شاید تعبیر از دو هنگام صبح و عصر در آیه مورد بحث به اطراف روز براى
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اشاره به وسعت آن دو وقت باشد.
و اما اینكه چرا تنها متضمن چهار نماز از نمازهاى پنجگانه یومیه شده ،عیبى
ندارد ،براى اینكه این سوره از سورههاى اولى است كه در مكه نازل شده ،و اخبار
مستفیضه از طرق عامه و خاصه نیز داللت دارد بر اینكه واجبات روزانه در معراج پنج
نماز تشریع شده ،همچنانكه مى بینیم در سوره اسراء كه بعد از معراج نازل شده پنج نماز
ذكر شده ،و فرموده «:اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر!»
پس شاید آنچه از نمازهاى یومیه در هنگام نزول سوره طه و نیز سوره هود كه قبل
از اسراء نازل شدهاند واجب شده بوده ،چهار نماز بوده ،و تا نزول سوره اسراء نماز ظهر
واجب نشده بوده ،بلكه ظاهر دو آیه سوره طه و سوره هود هم همین است.
و معلوم است كه بنا بر این وجه دیگر آن اشكالى كه وارد مىشود بر قولى كه
مىگفت مراد از تسبیح ،نمازهاى پنجگانه است بر این قول وارد نمىشود چون در آن وجه
در انطباق اطراف نهار بر نماز ظهر با اینكه وسط روز است دچار اشكال مىشدیم.
« لعلك ترضى »،سیاق سابق كه اعراض كفار از یاد خدا و نسیان ایشان آیات او و
اسرافشان در امر او و ایمان نیاوردنشان را ذكر مىكرد و نیز تاخیر انتقام از ایشان و
دستور صبر و تسبیح و تحمید به رسول خدا را ذكر مىنمود اقتضاء دارد كه مراد از رضا،
رضاى به قضاىخدا و قدر او باشد كه در این صورت معنا این طور مىشود :صبر كن و
پروردگارت را حمد و تسبیح گوى آنقدر كه حالت رضا برایت حاصل شود ،رضاى به
قضاى خدا و بنا بر این جمله مزبور نظیر آیه « و استعینوا بالصبر و الصلوة »،مىشود.
و اما اینكه چطور تسبیح و تحمید خدا رضا مىآورد؟ وجهش این است كه تنزیه فعل خدا از
نقص و عیب ،و یاد کردن او به ثناى جمیل ،و مداومت در این كار باعث مىشود انسان
انس قلبى به خدا پیدا كند و عالقهمند به بیشتر كردن آن شود ،وقتى انس به زیبایى و جمال
فعل خدا و نزاهت او زیاد شد رفته رفته این انس در قلب رسوخ پیدا مىكند و آنگاه آثارش
در نظر نفس هویدا گشته خطورهایى كه مایه تشویش در درك و فكر است از نفس زایل
مىگردد ،و چون جبلى نفس این است كه به آنچه دوست دارد راضى و خوشنود باشد و آنچه
غیر جمیل و داراى نقص و عیب است دوست ندارد ،لذا ادامه یاد خدا با تسبیح و تحمید
باعث مىشود كه نفس به قضاى خدا راضى گردد.
( مستند :آیه  130سوره طه المیزان ج  14 :ص ) 329 :
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ذکر صبح و عصر ،و سجده و تسبیح طوالنی شبها
سبحْ هُ لَ ْیالً
اسم َر ِبك بُ ْك َرة ً َو أ َ ِ
صیالًَ ،و ِمنَ الَّ ْی ِل فَاس ُج ْد لَهُ َو ِ
 « َو ا ْذ ُك ِر َط ِویالً،
اجلَةَ َو یَذَ ُرونَ َو َرا َء ُه ْم یَ ْوما ً ث َ ِقیالً !
 إِ َّن َهؤ ُِالء ِ
یحبُّونَ ْالعَ ِ
 و نام خدا را صبح و شام به عظمت یاد كن ،و در شبانگاه به سجده خداپرداز و مقدارى طوالنى از شب را به تسبیح و ستایش او صبح گردان!
 این مردم كافرغافل زندگى زودگذر دنیا را دوست مىدارند و آن روزقیامت سخت سنگین را به كلى از یاد مىبرند!»
مضمون این دو آیه كه همان ذكر نام خدا در بكره و اصیل(صبح و عصر) و سجده
براى او در پاسى از شب باشد ،با نماز صبح و عصر و مغرب و عشا تطبیق مىشود ،و
همین مؤید آن احتمال است كه این آیات در مكه یعنى قبل از واجب شدن نمازهاى پنجگانه
نازل شده باشد ،چون آیهاى كه مشتمل بر نمازهاى پنجگانه است آیه« أقم الصلوة لدلوك
الشمس الى غسق اللیل و قران الفجر »،است.
پس در حقیقت دو آیه مورد بحث نظیر آیه« و أقم الصلوة طرفى النهار و زلفا من
اللیل »،و آیه« و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من اناء اللیل فسبح و
اطراف النهار »،است .
« و سبحه لیال طویال »،منظور از تسبیح همان نماز شب است.
« ان هؤالء یحبون العاجلة و یذرون ورائهم یوما ثقیال »،این آیه علت امر و نهى
قبل را بیان مىكند.
مراد از كلمه عاجله زندگى نقد دنیا است ،و اگر خود روز را روز ثقیل خوانده ،از
باب استعاره است ،گویا شدت آن روز بار بسیار سنگینى است كه نمىتوان به دوشش كشید،
و منظور از یوم ثقیل همان روز قیامت است.
(مستند:آیه  25تا  27سوره انسان

المیزان ج  20 :ص )228 :
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فصل چهارم

تشریع نمازهای واجب
نمازهای پنجگانه روزانه
جْر
وك
 « أ َ ِق ِم الصلَوة َ ِلدُلُ ِْ
جْر ِإ َّن قُ ْر َءانَ ْالفَ ِ
ق الَّ ْی ِل َو قُر َءانَ ْالفَ ِ
الشم ِس ِإلى غَس ِ
كانَ َمش ُهودا ً،
 نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریكى شب به پا دار و نماز صبح را نیزبه جاى آر كه آن به حقیقت هم مشهود مالئكه شب است كه مىروند و هم
مالئكه روز كه مىآیند».
از ائمه اهل بیت علیهمالسالم به طریق شیعه روایت شده كه فرمودهاند:
هنگام ظهر و غسق اللیل نصف شب است.
و بنا بر این روایت ،آیه شریفه از اول ظهر تا نصف شب را شامل مىشود ،و
نمازهاى واجب یومیه كه در این قسمت از شبانه روز باید خوانده شود چهار نماز است،
ظهر و عصر و مغرب و عشاء ،و با انضمام نماز صبح كه جمله :و قرآن الفجر داللت بر آن
دارد نمازهاى پنجگانه یومیه كامل مىشود .
و اینكه فرموده :و قرآن الفجر مراد از آن نماز صبح است ،و چون مشتمل بر قرائت
قرآن است آن را قرآن صبح خوانده ،چون روایات همه متفقند بر اینكه مراد از قرآن الفجر
همان نماز صبح است.
و همچنین روایات از طرق عامه و خاصه متفقا جمله« ان قرآن الفجر كان مشهودا »،را
تفسیر كردهاند به اینكه :نماز صبح را هم مالئكه شب(در موقع مراجعت) و هم مالئكه
صبح( در موقع آمدن) مىبینند.
دلوك الشمس

( مستند :آیه  78تا  81سوره اسری

المیزان ج  13 :ص )241 :

نماز وسطی
ت َوالصلَوةِ ْال ُوسطى َوقُو ُموا ََّّللِ قَنِتِینَ .
على الصلَ َو ِ
 ” َح ِفظوا َ همه نمازها و نماز میانه را مواظبت كنید و براى خدا مطیعانه بپاىخیزید».
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منظور از صلوة وسطى نمازى است كه در وسط نمازها قرار مىگیرد و از كالم
خداى تعالى استفاده نمىشود كه منظور از آن چه نمازیست؟ تنها سنت است كه آن را تفسیر
مىكند ،که ذیالً روایاتش از نظر خواننده مىگذرد.
در كافى و فقیه و تفسیر عیاشى و قمى در ذیل آیه شریفه” حافظوا على الصلوات و
الصلوة الوسطى “,...به طرق بسیارى از امام باقر و امام صادق علیهالسالم روایت آمده كه
فرمودند :منظور از صلوة وسطى ،نماز ظهر است.
این معنا از ائمه اهل بیت در روایاتي كه از ایشان نقل شده به كلمه واحده آمده
است ،و بین روایات ائمه ،هیچ اختالفى دیده نمىشود ،بله ،در بعضى از آنها آمده است كه
منظور از آن نماز جمعه است ،ولى چیزى كه هست اینكه :از همانها نیز استفاده مىشود كه
ظهر و جمعه را یك نوع گرفتهاند ،و عبارت از نماز نیمه روز كه در جمعه به صورتى و
در غیر جمعه به صورتى دیگر خوانده مىشود ،دانستهاند ،نه اینكه مانند نماز صبح و ظهر
دو نوع نماز و مربوط به دو وقت باشد ،همچنانكه این معنا در كافى و تفسیر عیاشى از
زراره از امام باقر علیهالسالم آمده و عبارت روایت كافى چنین است :خداى تعالى فرموده”:
حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى “،و منظور از نماز وسطى نماز ظهر است ،یعنى اولین
نمازى كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم خواند ،كه از دو جهت وسطى نامیده شده ،یكى
از این جهت كه درست در وسط روز خوانده مىشود و دوم اینكه ،بین نماز صبح كه اول
روز است ،و نماز عصر كه اواخر روز است قرار دارد. ...
( مستند :آیه  238و  239سوره بقره المیزان ج  2 :ص )369 :

روایات تشریع نماز در معراج رسول هللا (ص)
سم َّ
الر ِح ِیم!
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
 « ِب ِسج ِد األ َ ْقصا الَّذِى
سج ِد ْال َح َر ِام إِلى ْال َم ِ
سرى بِعَ ْب ِد ِه لَ ْیالً ِمنَ ْال َم ِ
 س ْب َحنَ الَّذِى أ َ َیر!
نریَهُ ِم ْن َءایَ ِتنَا ِإنَّهُ ُه َو ِ
ص ُ
السمی ُع ْالبَ ِ
بَ َر ْكنَا َح ْولَهُ ِل ِ
 به نام خداوند بخشاینده مهربان! پاك و منزه است خدائى كه در مبارك شبى بنده خود(محمد) را از مسجدحرام به مسجد اقصائى كه پیرامونش را مبارك ساخت ،سیر داد ،تا آیات
خود را به او بنمایاند ،كه همانا خداوند شنوا و بیناست!»
در كتاب علل به سند خود از اسحاق ابن عمار روایت كرده كه گفت :من ازحضرت
ابى الحسن موسى ابن جعفر پرسیدم چطور شد كه هر یك ركعت نماز داراى یك ركوع و دو
سجده شد؟ و با اینكه سجده دوتا است چرا دو ركعت حساب نمىشود؟ فرمود :حال كه این
مطلب را سؤال كردى حواست را جمع كن تا جوابش را خوب بفهمى:
 -اولین نمازى كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم بجا آورد نمازى بود كه در
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آسمان در برابر پروردگار متعال و در جلوى عرش خداى عز و جل خواند.
و شرحش چنین است كه وقتى آن جناب را به معراج بردند و آنجناب به پاى عرش
الهى رسید به او خطاب شد اى محمد! به چشمه صاد نزدیك شو و محلهاى سجده خود را
بشوى و پاكیزه كن و براى پروردگارت نماز بخوان ،رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم
بدانجا كه خدایش دستور داده بود نزدیك شده و وضو گرفت ،وضوئى طوالنى و سیر ،آنگاه
در برابر پروردگار جبار تبارك و تعالى ایستاد.
خداى تعالى دستور داد تا نماز را افتتاح كند ،او نیز با گفتن هللا اكبر نماز را شروع
كرد.
دستور رسید اى محمد! بخوان :بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد هلل رب العالمین تا
آخر سوره ،او چنین كرد.
دستورش داد تا به اصطالح حسب و نسب خداى را بخواند و بگوید :بسم هللا
الرحمن الرحیم ،قل هو هللا احد هللا الصمد ،در اینجا خداى تعالى از تلقین بقیه سوره باز
ایستاد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم گفت :قل هو هللا احد ،هللا الصمد!
آنگاه خداى تعالى دستورش داد ،بگوید :لم یلد و لم یولد ،و لم یكن له كفوا احد .باز
خداى تعالى از تلقین بقیه باز ایستاد و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم خودش پس از اتمام
سوره گفت :كذلك هللا ربى ! كذلك هللا ربى !
بعد از آنكه رسول خدا این را بگفت خداى تعالى دستورش داد كه براى
پروردگارش ركوع كند .رسول خدا ركوع كرد و دستور داده شد در حال ركوع بگوید:
سبحان ربى العظیم و بحمده! رسول خدا سه بار این ذكر را گفت.
دستور آمد سر از ركوع بردارد ،رسول خدا سر برداشته در برابر پروردگار متعال
ایستاد دستور آمد كه اى محمد! سجده كن براى پروردگارت!
رسول خدا با صورت به سجده افتاد ،دستور آمد بگو :سبحان ربى االعلى و بحمده!
او این ذكر را هم سه بار تكرار كرد.
دستور رسید بنشیند ،رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم نشست ،و جاللت پروردگار
جل جالله را متذكر گشته بىاختیار و بدون اینكه دستور داشته باشد به سجده افتاد و مجددا
سه بار تسبیح گفت .خداى تعالى دستور داد برخیزد آنجناب تمام قامت برخاست ،و در
برخاستن آن جاللتى كه از پروردگار خود باید مشاهده كند ندید.
خداى تعالى دستور داد اى محمد! بخوان همانطور كه در ركعت اول خواندى،
آنجناب انجام داد .بعد از آنكه یكباره سجده كرد ،نشست ،باز متذكر جالل پروردگار تبارك و
تعالى گشته بىاختیار به سجده افتاد بدون اینكه دستور داشته باشد .بعد از تسبیح دستور رسید
كه سر بردار ،خداوند ترا ثابت قدم كند و گواهى ده كه معبودى نیست به غیر از خدا ،و
اینكه محمد فرستاده خداست و قیامت آمدنى است و شكى در آن نیست و اینكه خداوند همه
مردگان را زنده مىكند .و بگو:
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،
اللهم تقبل شفاعته فى امته و ارفع درجته!
رسول خدا همه اینها را گفت.
خداى تعالى فرمود :اى محمد! رسول خدا روى خود به سوى پروردگارش نموده و
از ادب سر بزیر افكند و گفت السالم علیك! پس خداى جبار جل جالله جوابش داد و گفت:
و علیك السالم یا محمد!
به نعمت من نیرو بر طاعتم یافتى،
و به عصمتم ترا پیغمبر و حبیب خود كردم!
امام ابو الحسن علیهالسالم سپس فرمود نمازى كه خداى تعالى دستور داد دو ركعت
بود و دو سجده داشت و او همانطور كه برایت گفتم در هر ركعت دو سجده به جا آورد و
مشاهده عظمت پروردگارش او را بىاختیار به تكرار سجده واداشت ،خداى تعالى هم همان
دو سجده را واجب كرد.
پرسیدم فدایت شوم آن صاد كه رسول خدا مامور شد از آن غسل كند چه بود؟
فرمود :چشمهایست كه از یكى از اركان عرش مىجوشد و آن را آب حیات مىگویند و همان
است كه خداى تعالى در قرآن از آن یاد كرده و فرموده «:صاد ،و القرآن ذى الذكر »،و خالصه
دستور این بود كه از آن چشمه وضو بگیرد و قرائت كند و نماز بخواند.
مؤلف :در این معنا روایت دیگرى نیز هست.
در كافى به سند خود از على بن حمزه روایت كرده كه گفت در حضور حضرت
صادق علیهالسالم بودم كه ابو بصیر از آنجناب پرسید :فدایت شوم رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم را چند نوبت به معراج بردند؟ فرمود دو نوبت جبرئیل او را در
موقعى برد و به او گفت  :اینجا باش كه در جائى قرار گرفتهاى كه تاكنون نه فرشتهاى بدان
راه یافته و نه پیغمبرى ،اینجاست كه پروردگارت صالت مىگذارد.
پرسید :چگونه صالت مىگذارد؟ گفت :مىگوید:
سبوح قدوس منم پروردگار مالئكه و روح،
رحمتم از غضبم پیشى گرفته است!
رسول خدا صلىهللا علیه وآلهوسلم گفت :عفوك! عفوك!
فرمود :در آنحال نزدیكیش به پروردگار همانقدر بوده است كه قرآن در بارهاش
فرموده «:قاب قوسین او ادنى »،ابو بصیر به آنجناب عرض كرد قاب قوسین او ادنى یعنى چه؟
فرمود :ما بین دستگیره كمان تا سر كمان .سپس فرمود :میان آن دو حجابى است داراى
تأللؤ -و به نظرم مىرسد فرمود -حجابى است از زبرجد.

27

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهلم :عبادات -نماز و روزه و حج

پس رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم از دریچهاى به قدر سوراخ سوزن عظمتى را
كه جز خدا نمىداند مشاهده نمود....
مؤلف :آیات سوره نجم هم مؤید این روایت است كه مىگوید معراج دو بار اتفاق
افتاد :صلواتى هم كه در این روایت بود ظاهرا باید درست باشد چون معناى صلوات در
لغت به معنى میل و انعطاف است .و میل و انعطاف از خداى سبحان رحمت ،و از عبد دعا
است.
گفتارى هم كه جبرئیل از خداى تعالى در صلواتش نقل كرد كه مىفرماید :رحمت من
از غضبم پیشى گرفته ! خود مؤید این معنا است.
و نیز به همین جهت بود كه جبرئیل آن جناب را در آن موقف نگاهداشت ،موقفى كه
خود او گفت :هیچ فرشته و پیغمبرى بدانجا راه نیافته است.
الزمه این وصفى كه براى آن موقف كرده این است كه موقف مذكور واسطهاى
میان خلق و خالق و آخرین حدى از كمال بوده كه ممكن است یك انسان بدانجا برسد ،پس
حد نامبرده همان حدى است كه رحمت الهى در آن ظهور كرده ،و از آنجا به مادون و
پائینتر افاضه مىشود ،و به همین جهت در آنجا باز داشته شد كه رحمت خداى را به خود
و به مادون خود ببیند.
در تفسیر عیاشى از هشام بن حكم از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه فرمود:
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم در آن شب كه به معراج رفت هم نماز عشاء را در مكه
خواند و هم نماز صبح را .
مؤلف :و در پارهاى از اخبار آمده كه آن جناب نماز مغرب را در مسجد الحرام
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
نیست ،چرا كه نماز قبل از معراج واجب شده بود ،و لیكن جزئیات آن كه چند ركعت است
تا آن روز معلوم نشده بود.
باقى مىماند این اشكال كه در روایات بسیارى آمده كه آنجناب از روز اول بعثتش
نماز مىخواند ،همچنانكه در سوره علق كه اولین سوره است فرموده:
 « ارایت الذى ینهى عبدا اذا صلى، هیچ یادت هست آن كسى را كه نهى مىكرد بندهاى را كه نماز مىخواند!»روایاتى هم آمده كه آنجناب قبل از اعالم دعوتش تا مدتى با على علیه السالم و
خدیجه نماز مىخواند.
در تفسیر عیاشى از سعید بن مسیب از على بن الحسین علیهماالسالم روایت كرده
كه گفت به حضورش عرض كردم :نماز چه وقت بر مسلمانان واجب شد آنطور كه امروز
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
هفت ركعت را رسول خدا صلىهللا علیهوآلهوسلم اضافه نمود ،دو ركعت در ظهر و دو
ركعت در عصر و یك ركعت در مغرب و دو ركعت در عشاء ،ولى نماز صبح را به همان
صورت كه در مكه واجب شده بود گذاشت ،چون در هنگام صبح مالئكه روز ،در آمدن و
مالئكه شب در رفتن عجله دارند ،و لذا نماز صبح را براى اینكه هم آیندگان آن را با رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم درك كنند و هم روندگان ،به دو ركعتیش باقى گذاشت ،و معناى
آیه «:ان قرآن الفجر كان مشهودا »،همین است كه هم مسلمانان آن را شاهدند و هم مالئكه
شب و هم مالئكه روز.
و در كافى از عامرى از حضرت ابى جعفر علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :بعد
از آنكه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم به معراج رفت در مراجعت ده ركعت نماز بجا
آورد هر دو ركعت به یك سالم ،و چون حسن و حسین علیهما السالم متولد شدند رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم به شكرانه خدا هفت ركعت دیگر زیاد كرد و خداوند هم عمل او را
امضاء فرمود ،و اگر در نماز صبح چیزى اضافه نكرد براى این بود كه در هنگام فجر
مالئكه شب مىرفتند و مالئكه روز مىآمدند.
و چون خداوند دستورش داد تا در مسافرت نمازهایش را بشكند رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم همه را دو ركعتى كرد مگر مغرب را كه از آن چیزى كم نكرد در
نتیجه شش ركعت را بر امتش تخفیف داد.
و احكام سهو هم تنها مربوط به ركعتهایى است كه رسول خدا صلىهللا
علیهوآلهوسلم اضافه كرد و اگر كسى در اصل واجب یعنى در دو ركعت اول شك كند باید
نماز را از سر بگیرد.
مؤلف :تفسیر مشهود بودن قرآن فجر در روایات شیعه و سنى به اینكه چون مالئكه
شب آن را مىبینند و هم مالئكه روز آنقدر در این دو طائفه بسیار است كه نزدیك است به
حد تواتر برسد ،و در بعضى از آنها همانطور كه گذشت شهادت خدا و دیدن مسلمین نیز
اضافه شده است.
( مستند :ذیل آیه  1سوره اسری المیزان ج  13 :ص )31 :

حكم نماز خوف
َّلل قَنِتِینَ ،
على الصلَ َو ِ
ت َوالصلَوةِ ْال ُوسطى َو قُو ُموا َّ ِ
 ” َحا ِفظوا َكروا َّ
علَّ َمكم َّما لَ ْم ت َ ُكونُوا ت َ ْعلَ ُمونَ !
 فَإ ِ ْن ِخ ْفت ُ ْم فَ ِر َجاالً أ َ ْو ُر ْكبَانا ً فَإِذَا أ َ ِمنت ُ ْم فَا ْذ َُّللاَ َك َما َ

-

همه نمازها و نماز میانه را مواظبت كنید و براى خدا مطیعانه بپاى خیزید،
و اگر در حال ترس بودید مىتوانید پیاده و سواره نماز گزارید و چون ایمن
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شدید خدا را یاد كنید چنانكه به شما چیزهائى را كه نمىدانستهاید تعلیم داده
است“.
” فان خفتم فرجاال او ركبانا  “،...این جمله شرطیه معنایش این است كه نمازها را
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“!...محافظت بر نمازها امرى است كه در هیچ شرایطى ساقط نمىشود ،بلكه اگر
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
رفت و دو باره امنیت پیدا كردید مجددا در محافظت نماز بكوشید ،و خدا را بیاد آورید.
علَّ َمكم َّما لَ ْم تَكُونُوا ت َ ْعلَ ُمونَ ! “
 ” َك َما َمی فرماید :خدا را آنچنان بیاد آورید كه یادآوریتان مساوى و برابر با این نعمت
باشد كه نماز در حال امن و در حال خوف و نیز همه شرایع دین را به شما تعلیم كرد .این
تعبیر براى آن بود كه بر امتنان بر همه نعمتها و تعلیمها داللت كند.
در كافى از امام صادق علیهالسالم در ذیل جمله ”:فرجاال او ركبانا “ ، ...روایت
كرده كه فرمود :این در وقتى است كه از درنده یا دزد بترسد ،كه در حال راه رفتن و دویدن
بعد از تكبیر به جاى ركوع و سجود اشاره مىكند.
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
هولناكى واقع شدى و ترسیدى كه دزدى و یا درندهاى به تو حملهور شود ،نماز واجب خود
را مىتوانى باالى مركب بخوانى.
و باز در همان كتاب از امام باقرعلیهالسالم روایت كرده كه فرمود :كسى كه از
دزدان راه ترس دارد ،بر باالى مركبش نماز را مىخواند ،و براى ركوع و سجدهاش اشاره
مىكند .روایات در این معانى بسیار زیاد است.
در جنگ صفین هم مردمى كه در ركاب امیر المؤمنین علیهالسالم ،بودند نظیر
جریان زمان رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم پیش آمد ،مردم نماز ظهر و عصر و مغرب
و عشا را نتوانستند بخوانند ،حضرت دستور داد ،سوارهها و پیادهها به جاى نماز تكبیر
بگویند و ال اله اال هللا و تسبیح به زبان آورند و آنگاه آن حضرت تمسك كردند به كالم خداى
عز و جل كه مىفرماید «:فان خفتم فرجاال او ركبانا »،مردم به دستور امیر المؤمنین
علیهالسالم چنین كردند.
( مستند:آیه  238و  239سوره بقره المیزان ج  2 :ص )369 :
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تشریع نماز خوف و شکسته در سفر
صروا ِمنَ الصلَوةِ ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم
 « َوإِذَاعلَیْك ْم ُجنَا ٌح أَن ت َ ْق ُ
ضر ْبت ُ ْم فى األ َ ْر ِ
ض فَلَیْس َ
َ
عد ًُّوا ُّم ِبینا ً !
أَن یَ ْفتِنَ ُك ُم الَّذِینَ َكفَ ُروا ِإ َّن ْال َك ِف ِرینَ كانُوا لَك ْم َ
 و چون به سفر مىروید و بیم آن دارید كه كفار شما را گرفتار سازند گناهىبر شما نیست كه نماز را شكسته بخوانید ،چون كفار دشمن آشكار شمایند ! »
در این آیات نماز خوف و نماز شكسته در سفر تشریع شده ،و منتهى مىشود به
ترغیب مؤمنین به اینكه مشركین را تعقیب كنند و در جستجوى آنان باشند و این آیات مرتبط
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.
چون جهاد غالبا مستلزم مسافرت است ،آیات قبل هم درباره جهاد سخن مىگفت و
متعرض شؤون مختلف آن بود.
كلمه قصر به معناى نقص و كوتاه كردن نماز است .معناى آیه شریفه این است كه
هر گاه به سفر رفتید ،مانعى از حرج و اثم نیست كه چیزى را از نماز كم كنید.
عبارت مانعى از حرج و گناه نیست ظاهر در جواز است یعنى مىتوانید نماز را
شكسته بخوانید و این ظاهر منافات ندارد كه آیه شریفه در سیاق وجوب آمده باشد .خالصه
از نظر سیاق داللت بر وجوب كند ،و از آن استفاده شود كه باید نماز را بشكنید ،بطورى كه
اگر تمام بخوانید نمازتان باطل است.
علت اینكه گفتیم منافات ندارد ،این است كه مقام آیه شریفه مقام تشریع حكم است و
در آن صرف كشف از اینكه چنین حكمى هست كافى است ،و الزم نیست كه در این مقام
همه جهات و خصوصیات حكم بیان شود .همچنانكه نظیر این تعبیر را درباره روزه واجب
آورده و فرموده «:و ان تصوموا خیر لكم!»
« ان خفتم ان یفتنكم الذین كفروا  »،...كلمه فتنه هر چند كه معانى بسیار مختلفى
دارد ،و لیكن آنچه از اطالق آن در قرآن در خصوص كفار و مشركین معهود است ،شكنجه
است ،یعنى كشتن و زدن و امثال اینها .قرائنى هم كه در كالم است این معنا را تایید مىكند.
پس معناى آیه این است كه اگر از كفار ترسیدید كه شما را شكنجه كنند و مورد
حمله قرار دهند و به قتل برسانند ،مىتوانید نماز را به صورت نماز خوف بخوانید.
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
تشریع شود هر چند كه پاى خوف در میان نباشد.
آرى ،كتاب خدا یك قسم از نماز شكسته را بیان مىكند و سنت رسول هللا آن را
براى همه صور ،عمومى مىسازد ،كه انشاء هللا روایاتش بزودى مىآید.
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کیفیت ادای نماز خوف
 « َو ِإذَا ُكنت فِی ِه ْم فَأَقَ ْمت لَ ُه ُم الصلَوة َ فَ ْلتَقُ ْم طائ َفةٌ ِمن ُهم َّمعَك َو ْلیَأ ْ ُخذُوا أَس ِل َحت ُه ْمت طائفَةٌ أ ُ ْخ َرى لَ ْم یُصلُّوا فَ ْلیُصلُّوا َمعَك َو
فَإِذَا س َجد ُوا فَ ْلیَ ُكونُوا ِمن َو َرائك ْم َو ْلت َأ ْ ِ
ع ْن أَس ِل َحتِ ُك ْم َو أ َ ْمتِعَتِك ْم
ْلیَأ ْ ُخذُوا ِح ْذ َر ُه ْم َو أَس ِل َحت ُه ْمَ ،ودَّ الَّذِینَ َكفَ ُروا لَ ْو ت َ ْغفُلُونَ َ
طر أ َ ْو ُكنتُم
علَ ْی ُكم َّم ْیلَةً َو ِحدَة ً َو ال ُجنَا َح َ
فَیَ ِمیلُونَ َ
علَیْك ْم ِإن كانَ ِب ُك ْم أَذًى ِمن َّم ٍ
َّم ْرضى أَن ت َضعُوا أَس ِل َحت َ ُك ْم َو ُخذُوا ِح ْذ َر ُك ْم إِ َّن َّ
عذَابا ً ُّم ِهینا ً !
عدَّ ِل ْل َك ِف ِرینَ َ
َّللاَ أ َ َ

-

و چون خود تو اى پیامبر در بین آنان باشى و بخواهى نماز جماعت بخوانى،
همه یكباره به نماز نایستند ،بلكه عدهاى از مؤمنین با تو به نماز بایستند و
اسلحه خویش برگیرند و چون سجده كردند نماز خود تمام كنند و پشت سر شما
بایستند ،طایفه دوم كه نماز نخواندهاند بیایند ،و با تو نماز بخوانند و حتما
اسلحه خویش با خود داشته باشند ،چون آنها كه دچار بیمارى كفرند ،خیلى
دوست مىدارند شما از اسلحه و بار و بنه خود غافل شوید و یكباره بر شما
بتازند ،بله اگر بخاطر باران یا بیمارى حمل اسلحه برایتان دشوار بود
مىتوانید اسلحه را زمین بگذارید ،اما به شرطى كه احتیاط خود را از دست
ندهید ،كه خدا براى كافران عذابى خوار كننده آماده كرده است !»

این آیه شریفه كیفیت نماز خوف را بیان مىكند و خطاب را متوجه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم مىنماید و او را امام جماعت فرض مىكند و مىفرماید :تو نماز را
براى لشكر اقامه مىكنى ،نیمى از لشكر با تو در نیمى از نماز شركت مىكنند و مىروند،
نیمى دیگر به جماعت مىایستند.
این در حقیقت از قبیل بیان حكم در قالب مثال است تا بیان براى شنونده واضحتر
شده ،و در عین حال مختصرتر و زیباتر از كار درآید.
پس مراد از اینكه فرمود «:اقمت لهم الصلوة »،خصوص نماز جماعت است ،و
مراد از جمله «:فلتقم طائفة منهم معك »،برخاستن طایفهاى از لشكریان اسالم به نماز با
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم بنحو اقتدا است كه این طایفه مامورند اسلحه خود را با
خود داشته باشند ،و مراد از اینكه فرمود «:فاذا سجدوا  »،...این است كه وقتى طایفه اول
سجده آخر نماز را بجا آوردند و نماز را تمام كردند ،در پشت سر طایفه دیگر قرار بگیرند.
و همچنین مراد از جمله «:و لیاخذوا حذرهم و اسلحتهم »،این است كه طایفه دوم
كه مىخواهند با رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم نماز بخوانند ،نیز اسلحه خود را با خود
داشته باشند.
و معناى آیه  -و خدا داناتر است  -این است كه وقتى تو ( رسول خدا ) در جنگ
همراه مسلمانان باشى ،و حال ،حال خوف بوده باشد ،و بخواهى براى مسلمانان اقامه نماز
كنى ،یعنى با آنان نماز جماعت بخوانى ،همه آنان یكباره داخل نماز نشوند ،بلكه طایفهاى از
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آنان با تو به نماز بایستند ،و به تو اقتدا كنند ،و در حال نماز اسلحه خود را بردارند ،و
معلوم است كه طایفهاى دیگر مواظب این طایفه و اثاث آنان هستند تا به سجده بروند و نماز
را تمام كنند ،و در پشت سر شما در جاى طایفه دوم قرار گیرند ،آن وقت طایفه دوم در
حالى كه آنها نیز سالح را با خود دارند مىآیند و به نماز مىایستند.
« ود الذین كفروا لو تغفلون  ...میلة واحدة »،این جمله در مقام بیان علت حكمى
است كه در اول آیه در مورد كیفیت نماز خوف بیان كرد ،مىفرماید :اینكه گفتیم اینطور
نماز بخوانید و نماز خوف را براى شما تشریع كردیم علتش این است كه كفار بسیار دوست
مى دارند شما با سرگرم شدن به نماز از اسلحه و ساز و برگ خود غفلت كنید و با یك حمله
بر شما بتازند.
« و ال جناح علیكم  »،...این جمله بیانگر تخفیفى دیگر در كیفیت نماز خوف است،
و آن این است كه گاه مى شود كه یا بخاطر باران و یا بیمارى ،حمل اسلحه در نماز مشكل
مىشود ،مىفرماید :اگر به این جهات كه گفته شد از حمل اسلحه ناراحت مىشوند ،حرجى
بر آنان نیست كه بدون اسلحه نماز بخوانند اما به شرطى كه احتیاط داشته باشند ،و از كفار
غفلت نورزند ،چون كفار همه اهتمامشان به غافلگیر كردن آنان است.
نماز در هیچ حالی ساقط نمی شود!
كروا َّ
على ُجنُوبِك ْم فَإِذَا اط َمأْنَنت ُ ْم
 « فَإِذَا قَض ْیت ُ ُم الصلَوة َ فَا ْذ َُّللاَ قِیَما ً َو قُعُودا ً َو َ
على ْال ُمؤْ ِمنِینَ ِكت َبا ً َّم ْوقُوتا ً !
فَأ َ ِقی ُموا الصلَوة َ ِإ َّن الصلَوة َ كانَت َ
 و چون نماز را تمام كردید در هر حال چه ایستاده و چه نشسته و چه خفته -بهپهلو -خدا را به یاد آورید .این نماز شكسته مخصوص حالت خوف است پس
همینكه ایمن شدید نماز را تمام بخوانید ،كه نماز واجبى است كه باید مؤمنین
در اوقات معین انجام دهند!»
آوردن این سه حال :ایستاده ،نشسته ،به پهلو یا خفته كنایه است از استمرار ذكر،
بطورى كه همه احوال را فرا گیرد .مىفرماید :وقتى نمازتان تمام شد بطور دائم و در همه
احوال خداى تعالى را بیاد آورید.
« فاذا اطماننتم فاقیموا الصلوة »،مراد به اطمینان استقرار است و چون جمله مورد
بحث در مقابل جمله «:و اذا ضربتم فى االرض  »،...قرار گرفته ،از ظاهر آن بر مىآید كه
مراد به این استقرار ،برگشتن از سفر جنگ به وطن است ،سیاق هم این معنا را تایید
مىكند ،و بنا بر این مراد به اقامه نماز در وطن ،نشكستن آن و تمام خواندن آن است ،زیرا
تعبیر از نماز خوف به نماز شكسته اشارهاى به این معنا دارد.
در فقیه به سند خود از عبد الرحمان بن ابى عبد هللا از امام صادق علیهالسالم
روایت كرده كه فرمود :رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم در جنگ ذات الرقاع با اصحاب
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خود به نماز ایستاد ،به این صورت كه اصحاب را دو قسمت كرد ،یك دسته را پیش روى
دشمن قرار داد و با دسته دیگر نماز خواند.
او تكبیر گفت ،آنان نیز گفتند ،آن جناب حمد و سوره خواند و آنان ساكت بودند ،او
ركوع كرد ،آنان نیز ركوع كردند ،او سجده كرد ،آنان نیز سجده كردند .سپس رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم براى ركعت دوم بپا خاست و دیگر چیزى از حمد و سوره ركعت دوم
را نخواند تا اصحاب خودشان حمد و سوره خواندند و ركعت دوم را تمام كردند و به
یكدیگر سالم دادند ،و به طرف لشكریان رفته و در برابر دشمن ایستادند و دسته دوم كه
تاكنون در برابر دشمن ایستاده بودند آمدند و پشت سر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم
ایستادند ،آن جناب تكبیر گفت ،آنان نیز گفتند و سكوت كردند.
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم حمد و سوره خواند و به ركوع رفت ،آنان نیز
ركوع كردند ،آن جناب سجده كرد آنان نیز سجده كردند ،آنگاه رسول خدا نشست و تشهد
خواند و به ایشان سالم داد.
آنان برخاستند و یك ركعت باقیمانده خود را خوانده و در آخر به یكدیگر سالم دادند
و این همان نماز خوفى است كه خداى تعالى در آیه شریفه «:و اذا كنت فیهم فاقمت لهم
الصلوة  ...كتابا موقوتا »،پیامبر گرامیش را به خواندن آن دستور داده است.
امام علیهالسالم سپس فرمود :كسى كه بخواهد نماز مغرب را با جمعى به طریق
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
طایفه دوم بخواند ...تا آخر حدیث.
و در تهذیب به سند خود از زراره روایت كرده كه گفت :از امام باقر ابى جعفر
علیهالسالم از نماز خوف و نماز سفر پرسیدم ،كه آیا هر دو شكسته مىشود؟ فرمود :بلى و
نماز خوف به شكسته شدن سزاوارتر از نماز سفر است ،چون در سفر ،خوفى در بین
نیست.
و در كتاب فقیه شیخ صدوق علیه الرحمه به سند خود از زراره و محمد بن مسلم
روایت كرده كه هر دو گفتند :به امام باقر ابى جعفر علیهالسالم عرضه داشتیم :چه
مى فرمائید درباره نماز در سفر؟ چگونه باید آن را خواند؟ و چند ركعت باید خواند؟ فرمود:
خداى عز و جل مىفرماید «:و اذا ضربتم فى االرض فلیس علیكم جناح ان تقصروا من
الصلوة »،و به حكم این آیه شكستن نماز در سفر واجب شد ،همانطور كه تمام خواندنش در
حضر واجب است.
مىگویند :عرضه داشتیم :آیه شریفه نفرموده كه افعلوا چنین كنید بلكه فرموده:
حرجى بر شما نیست اگر نماز را بشكنید ،و این عبارت وجوب را نمىرساند ،بلكه
مىرساند كه مسافر مىتواند نماز را بشكند .جناب عالى چگونه وجوب را از آن استفاده
كردید و مى فرمائید :شكستن نماز در سفر واجب است ،همانطور كه تمام خواندنش در
حضر واجب است؟
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حضرت در پاسخ فرمود :مگر خداى عز و جل نفرموده «:ان الصفا و المروة من
شعائر هللا فمن حج البیت او اعتمر فال جناح علیه ان یطوف بهما »،با اینكه مىدانید كه
طواف بین صفا و مروه واجب است ،چون هم خداى تعالى آن را در كتابش ذكر كرده و هم
پیامبرش آن را عمل كرده ،تقصیر در نماز سفر نیز همینطور است هم خداى تعالى در كتاب
مجیدش ذكر كرده و هم رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم عمال آن را پیاده كرده است.
مىگویند :عرضه داشتیم :حال اگر كسى در سفر ،چهار ركعتى بخواند ،باید اعاده
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،
اعاده بر او الزم نیست .
و نمازها همهاش در سفر دو ركعتى است ،همه نمازها اال نماز مغرب ،كه در سفر
نیز سه ركعت است و شكسته نمىشود ،چون رسول خدا صلىهللاعلیهوآله و سلم آن را در
سفر و حضر سه ركعتى باقى گذاشت  ...تا آخر حدیث.
و در در المنثور است كه ابن ابى شیبه و عبد بن حمید و احمد و مسلم و ابو داود ،و
ترمذى و نسائى و ابن ماجه و ابن جارود و ابن خزیمه و طحارى و ابن جریر و ابن منذر و
ابن ابى حاتم و نحاس( در ناسخ خود )،و ابن حبان همگى از یعلى بن امیه روایت آوردهاند
كه گفت :من از عمر بن خطاب پرسیدم :آیه شریفه « لیس علیكم جناح ان تقصروا من
الصلوة ان خفتم ان یفتنكم الذین كفروا »،شكستن نماز را مخصوص خوف دانسته و امروز
مردم خوفى ندارند ،دیگر چرا باید نماز را شكسته بخوانند؟ عمر گفت :من نیز همین تعجب
تو را كردم و علت آن را از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم جویا شدم .فرمود :تعبیر به ال
جناح علیكم براى این است كه بفهماند این حكم تصدق و ارفاقى است از ناحیه خدا به شما
مسلمین .
و اما اینكه واجب است نماز شكسته شود براى این است كه قبول تصدق خدا واجب
است ،پس صدقه خدا را قبول كنید و در سفر نماز را تمام نخوانید!
و در همان كتاب است كه عبد بن حمید و نسائى و ابن ماجه و ابن حبان و بیهقى در
كتاب سنن خود از امیه بن عبد هللا بن خالد بن اسد روایت آورده كه از پسر عمر پرسیده
است :آیا به نماز شكسته رأى مىدهى؟ با اینكه ما تنها نماز خوف را در قرآن مىبینیم و اما
نماز مسافر را نمىیابیم .پسر عمر گفت :اى برادر زاده ،خداى تعالى محمد
صلىهللاعلیهوآلهوسلم را وقتى فرستاد كه ما هیچ چیزى نمىدانستیم ،ناگزیر ما آنچه مىكنیم،
طبق عمل رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم مىكنیم ،باید ببینیم آن جناب چه مىكرده و
شكستن نماز در سفر سنتى است كه آن را رسول خدا باب كرده است .
و در همان كتاب است كه ابن ابى شیبه و ترمذى( وى حدیث را صحیح دانسته )،و
نسائى از ابن عباس روایت كردهاند كه گفت :ما در بین راه مكه و مدینه نماز را شكسته
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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ترمذى و نسائى از حارثة بن وهب خزاعى روایت كردهاند كه گفت :من نماز ظهر و عصر
را در منا با جمعیتى بسیار زیاد و با امنیتى كامل به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم اقتدا
كردم ،و آن جناب دو ركعتى خواند .
روایاتى كه كیفیت نماز خوف را و مخصوصا نماز شكسته در سفر را بطور كلى
بیان مىكند جایش در علم فقه است و از موضوع بحث تفسیر ما خارج است.
( مستند :آیه  101سوره نساء

المیزان ج  5 :ص )96 :

تشریع نماز جمعه
 « یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا إِذَا نُودِى ِللصلَوةِ ِمن یَ ْو ِم ْال ُج ُمعَ ِة فَاسعَ ْوا ِإلى ِذ ْك ِر ََّّللاِ َو
َیر لَّ ُك ْم ِإن ُكنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ ،
ذَ ُروا ْالبَ ْی َع ذَ ِل ُك ْم خ ٌ
َّللاِ َو ا ْذ ُك ُروا َّ
ض َو ا ْبتَغُوا ِمن فَض ِل َّ
ضی َ ِ
ت الصلَوة ُ فَانتَش ُِروا فى األ َ ْر ِ
 فَإِذَا قُ َِّللاَ
َكثِیرا ً لَّعَلَّك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ ،
 َو ِإذَا َرأ َ ْوا ت َج َرة ً أ َ ْو لهوا ً انفَضوا ِإلَی َها َو ت ََر ُكوك قَائما ً قُ ْل َما ِعندَ ََّیر ِمنَ
َّللاِ خ ٌ
الت َج َرةِ َو َّ
الر ِزقِینَ !
اللَّ ْه ِو َو ِمنَ ِ
َیر َّ
َّللاُ خ ُ
 هان اى كسانى كه ایمان آوردید هنگامى كه در روز جمعه براى نماز جمعهاذان داده مى شود به سوى ذكر خدا بشتابید و دادوستد را رها كنید ،اگر بفهمید
این براى شما بهتر است،
 و چون نماز به پایان رسید در زمین پراكنده شوید و از فضل خدا طلب كنید وخدا را بسیار یاد كنید تا شاید رستگار گردید،
 و چون در بین نماز از تجارت و لهوى با خبر مىشوند به سوى آن متفرقگشته تو را در حال خطبه سر پا رها مىكنند بگو آنچه نزد خدا است از لهو و
تجارت بهتر است و خدا بهترین رازقان است!»
این آیات وجوب نماز جمعه و حرمت معامله را در هنگام حضور نماز تاكید نموده،
درضمن كسانى را كه در حال خطبه نماز آن را رها نموده ،به دنبال لهو و تجارت مىروند
عتاب نموده ،عملشان را عمل بسیار ناپسند مىداند.
منظور از نداء براى نماز جمعه ،همان أذان ظهر روز جمعه است .منظور از نماز
روز جمعه همان نمازى است كه مخصوص روز جمعه تشریع شده ،و منظور از سعى به
سوى ذكر خدا دویدن به سوى نماز جمعه است .و مراد از ذكر خدا همان نماز است.
جمله« و ذروا البیع »،امر به ترك بیع است ،و به طورى كه از سیاق برمىآید در
حقیقت نهى از هر عملى است كه انسان را از نماز باز بدارد ،حال چه خرید و فروش باشد،
و چه عملى دیگر .و اگر نهى را مخصوص به خرید و فروش كرد ،از این باب بوده كه
خرید و فروش روشنترین مصداق اعمالى است كه آدمى را از نماز باز مىدارد .و جمله«
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ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون »،تشویق و تحریك مسلمانها به نماز و ترك بیعى است كه بدان
مامور شدهاند.
« فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فى األرض و ابتغوا من فضل هللا  »،...منظور از
قضاء صلوة اقامه نماز جمعه ،و تمام شدن آن است و مراد از انتشار در ارض متفرق شدن
مردم در زمین و مشغول شدن در كارهاى روزانه براى به دست آوردن فضل خدا  -یعنى
رزق و روزى – است.
و اگر در میان همه كارهاى روزانه فقط طلب رزق را نام برد ،براى این بود كه
مقابل ترك بیع در آیه قبلى واقع شود ،لیكن از آنجایى كه ما در آیه قبلى گفتیم كه منظور از
ترك بیع همه كارهایى است كه آدمى را از نماز باز مىدارد ،الجرم باید بگوییم منظور از
طلب رزق هم همه كارهایى است كه عطیه خداى تعالى را در پى دارد ،چه طلب رزق و
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.
جمله« فانتشروا فى األرض »،امرى است كه بعد از نهى قرار گرفته ،و از نظر
ادبى و قواعد علم اصول تنها جواز و اباحه را افاده مىكند ،هر چند كه امر همیشه براى
افاده وجوب است ،و همچنین جمله و ابتغوا و جمله و اذكروا !
« و اذكروا هللا كثیرا لعلكم تفلحون!» منظور از ذكر در اینجا اعم از ذكر زبانى و
قلبى است ،در نتیجه شامل توجه باطنى به خدا نیز مىشود.
و كلمه فالح به معناى نجات از هر نوع بدبختى و شقاء است كه در مورد آیه با در
نظر گرفتن مطالب قبلى ،یعنى مساله تزكیه و تعلیم ،و مطالب بعدى ،یعنى توبیخ و عتاب
شدید ،منظور همان زكات و علم خواهد بود ،چون وقتى انسان زیاد به یاد خدا باشد ،این یاد
خدا در نفس آدمى رسوخ مىكند ،و در ذهن نقش مىبندد ،و عوامل غفلت را از دل ریشهكن
ساخته ،باعث تقواى دینى مىشود كه خود مظنه فالح است ،همچنان كه فرموده «:واتقوا هللا
لعلكم تفلحون!»
« قل ما عند هللا خیر من اللهو و من التجارة و هللا خیر الرازقین!» در این قسمت
از آیه به رسول خدا امر مىكند كه مردم را به خطایى كه مرتكب شدند متنبه كند ،و بفهماند
كه كارشان چقدر زشت بوده است.
مراد از جمله« ما عند هللا »،ثوابى است كه خداى تعالى در برابر شنیدن خطبه و
موعظه در نماز جمعه عطاء مىفرماید .و معناى جمله این است كه :به ایشان بگو آنچه نزد
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
دائمى و باطل است و عالوه بر این ،چه بسا خشم خدا را در پى داشته باشد ،همچنان كه لهو
همیشه خشم خداى تعالى را در پى دارد.
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نماز جمعه ،اصالح کننده دنیا و آخرت مردم
این سوره به بیانى كامال انگیزنده ،مسلمین را وادار مىكند كه نسبت به نمااز جمعاه
اهتمام بورزند ،و آنچه در به پاداشتنش الزم است فراهم ساازند ،چاون نمااز جمعاه از شاعائر
باازرخ خاادا اساات كااه تعظاایم و اهتمااام بااه اماار آن ،هاام دنیاااى مااردم را اصااالح مااىكنااد ،و هاام
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
صالح و اخالق پاك تزكیه شاان كناد ،و كتااب و حكمتشاان بیااموزد و باه هماین منظاور كتااب
خدا و معارف دینش را باه بهتارین وجهاى بار آناان و افارادى كاه باه آناان ملحاق ماىشاوند ،و
نسلهاى بعد از آنان تحمیل كرد ،و زنهارشان داد از اینكه مثل یهاود نباشاند كاه خاداى تعاالى
تورات را بر آنان تحمیل كرد ،ولى آنان آن را حمل نكردند ،و به معارف آن معتقاد نشادند ،و
به احكاامش عمال نكردناد ،در نتیجاه مانناد االغاى شادند كاه باارش كتااب باشاد ،و در آخار باه
عنوان نتیجه دستور مىدهد كه وقتى بانك نماز جمعاه بلناد ماىشاود باازار و دادوساتد را رهاا
نموده ،به سوى ذكر خدا بشتابند.
و نیز افرادى را كه خالف این دستور عمل مىكنند ،و رسول خدا صلىهللاعلیه
وآلهوسلم را در حالى كه مشغول خطبه نماز است رها نموده و به سوى دادوستد مىروند،
سرزنش مىكند ،و این رفتار را نشانه آن مىداند كه این گونه افراد معارف كتاب خدا و
احكامش را نپذیرفتهاند .
در كتاب فقیه روایت آمده كه :در مدینه هر وقت مؤذن در روز جمعه اذان مىگفت:
شخصى ندا مىداد دیگر خرید و فروش مكنید ،حرام است ،براى اینكه حق تعالى فرموده«
یا ایها الذین امنوا اذا نودى للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذكر هللا و ذروا البیع ! »
در تفسیر قمى در ذیل جمله« فاسعوا الى ذكر هللا »،گفته :سعى به معناى سرعت در
راه رفتن است ،و در روایت ابى الجارود از امام باقرعلیهالسالم آمده كه فرمود :وقتى گفته
مىشود فاسعوا معنایش این است كه بروید و چون گفته مىشود اسعوا معنایش این است كه
براى فالن هدف عمل كنید .و در آیه سوره جمعه معنایش این است كه براى نماز جمعه
شارب(سبیل) خود را كوتاه كنید ،و موى زیر بغل را زائل سازید ،ناخن بگیرید ،غسل كنید،
بهترین و نظیفترین جامه را بپوشید ،و خود را معطر سازید ،اینها سعى براى نماز جمعه
است.
و سعى براى روز قیامت هم این است كه آدمى خود را براى آن روز مهیا كند،
همچنان كه فرموده «:و من اراد االخرة و سعى لها سعیها و هو مؤمن ! »
( مستند :آیه  9تا  11سوره جمعه

المیزان ج  19 :ص  443 :و)461
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نماز میت ،و نهی از اقامه نماز میت بر مرده منافق
بر ِه ِإن ُه ْم َكفَ ُروا ِب َّ
اَّللِ َو َرسو ِل ِه
على أ َ َح ٍد ِمن ُهم َّمات أَبَدا ً َو ال تَقُ ْم َ
 « َو ال تُصل َعلى قَ ِ
َو َماتُوا َو ُه ْم فَ ِسقُونَ !
 هیچوقت بر احدى از آنان كه مرده ،نماز مگذار و بر قبرش مایست ،زیراایشان به خدا و رسولش كافر شدند و با حالت فسق مردند!»
این آیه نهى مىكند رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم را از اینكه نماز میت بخواند بر
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
آیه نیامده ،بلكه در هر جا كه گفتگو از لغویت استغفار به میان آمده همین تعلیل ذكر شده
است ،مانند آیه  80از همین سوره ،و آیه ششم از سوره منافقین كه مىفرماید «:سواء علیهم
استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر هللا لهم ان هللا ال یهدى القوم الفاسقین!»
و از همه این موارد كه ذكر شد برمىآید كسى كه بخاطر احاطه و استیالى كفر در
دلش فاقد ایمان به خدا گشته دیگر راهى بسوى نجات ندارد ،و نیز برمىآید كه استغفار
جهت منافقین و همچنین نماز خواندن بر جنازههاى ایشان و ایستادن كنار قبور ایشان و
طلب مغفرت كردن ،لغو و بى نتیجه است.
و در این آیه اشاره است به اینكه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم بر جنازه مؤمنین نماز
مىخوانده و در كنار قبور ایشان مىایستاده و طلب مغفرت و دعا مىكرده است.

درباره منافقین می فرماید:
 « و اموال و اوالد ایشان تو را خیره نسازد ،چرا كه خدا مىخواهد بوسیله آندر دنیا عذابشان كند ،و در حال كفر جانشان بدر آید!
 و چون سورهاى نازل شود كه به خدا ایمان بیاورید و با رسولش به جهاد بروید،توانگران ایشان از تو اجازه مىخواهند و مىگویند بگذار با واماندگان باشیم،
 راضى شدهاند كه قرین زنان و زمینگیران باشند ،و خدا بر دلهایشان مهر زدهو در نتیجه نمىفهمند! »
( مستند :آیه  84سوره توبه المیزان ج  9 :ص ) 487 :
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فصل پنجم

نماز شب
نماز شب و تهجد رسول هللا
عسى أَن یَ ْبعَثَك َربُّك َمقَاما ً محْ ُمودا ً !
 « َو ِمنَ الَّ ْی ِل فَت َ َه َّج ْد ِب ِه نَا ِفلَةً لَّك َ و بعضى از شب را بیدار باش و تهجد كن كه این نماز شب تنها بر تو واجباست ،باشد كه خدایت به مقامى محمود( شفاعت) مبعوث گرداند!»
تهجد به معناى بیدارى بعد از خواب است ،و كلمه نافله به معناى زیادى است .و
معناى آیه چنین است كه قسمتى از شب را پس از خوابیدنت بیدار باش و به قرآن (یعنى
نماز) مشغول شو ،نمازى كه زیادى بر مقدار واجب تو است.
« مقاما محمودا» ممكن است به معناى بعث باشد ،و معنا چنین مىشود باشد كه
پروردگارت تو را بعث كند بعثى پسندیده.

در اینجا محمود بودن مقام آن جناب را مطلق آورده و هیچ قیدى به آن نزده است ،و
این خود مىفهماند كه مقام مذكور مقامى است كه هر كس آن را مىپسندد ،و معلوم است كه
همه وقتى مقامى را حمد مىكنند كه از آن خوششان بیاید ،و همه كس از آن منتفع گردد ،و به
همین جهت آن را تفسیر كردهاند به مقامى كه همه خالئق آن را حمد مىكنند ،و آن مقام
شفاعت كبراى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم است كه روز قیامت در آن مقام قرار
مىگیرد ،و روایات وارده در تفسیر این آیه از طرق شیعه و سنى همه متفقند بر این معنا.
ق َو أ َ ْخ ِرجْ نى ْ
ق َو اجْ عَل لى ِمن لَّد ُنك
مخ َر َج ِ
 « َو قُل َّرب أَد ِْخ ْلنى ُم ْد َخ َل ِص ْد ٍ
ص ْد ٍ
ْ
صیرا ً،
سلطنا ً نَّ ِ
 و همواره بگو پروردگارا مرا با قدمى صدق داخل و با قدمى صدق بیرون كنو به من از جانب خود بصیرت و حجت روشنى كه همواره یاریم كند عطا
كن!»
این آیه همانطور كه مالحظه مىكنید به طور مطلق رسول خدا صلىهللا
علیهوآلهوسلم را امر مىكند كه از پروردگارش بخواهد در تمامى مدخل و مخرجها او را
سرپرستى كند ،و از ناحیه خود سلطانى به او دهد كه او را یاور باشد ،در نتیجه از هیچ
حقى منحرف نگشته و به سوى هیچ باطلى متمایل نشود.
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( مستند :آیه  79تا  81سوره اسری

المیزان ج  13 :ص )241 :

نماز شب و تهجد رسول هللا و مؤمنین
ثى الَّ ْی ِل َو ِنصفَهُ َو ثُلُثَهُ َو طائفَةٌ ِمنَ الَّذِینَ
 « ِإ َّن َربَّك یَ ْعلَ ُم أَنَّك تَقُو ُم أَدْنى ِمن ثُلُ َِمعَك َو َّ
سر
ع ِل َم أَن لَّن تحْ صوهُ فَت َاب َ
ار َ
علَیْك ْم فَا ْق َر ُءوا َما تَیَ َ
َّللاُ یُقَد ُِر الَّ ْی َل َو الن َه َ
ع ِل َم أَن سیَ ُك ُ
ض
ضربُونَ فى األ َ ْر ِ
ان َ
ون ِمنكم َّم ْرضى َو َءاخ َُرونَ یَ ِ
ِمنَ ْالقُ ْر َء ِ
َّللاِ َو َءاخ َُرونَ یُقَتِلُونَ فى س ِبی ِل َّ
یَ ْبتَغُونَ ِمن فَض ِل َّ
سر ِم ْنهُ َو
َّللاِ فَا ْق َر ُءوا َما تَیَ َ
أَقِی ُموا الصلَوة َ َو َءاتُوا َّ
الز َكوة َ َو أ َ ْق ِرضوا َّ
َّللاَ قَ ْرضا ً َحسنا ً َو َما تُقَ ِد ُموا ألَنفُسِكم ِم ْن
َّللاَ ِإ َّن َّ
ْظم أ َجْ را ً َو است َ ْغ ِف ُروا َّ
تجد ُوهُ ِعندَ َّ
َّللاَ َ
ور َّر ِحی ُم!
غف ُ ٌ
خ ٍ
َیر ِ
َّللاِ ُه َو خَیرا ً َو أَع َ
 پروردگار تو مى داند كه تو و گروهى از مؤمنین كه با تو هستند نزدیك از دوثلث شب و گاهى نصف آن و گاهى ثلث آن را زنده مىدارید و خدا كه تقدیر
كننده شب و روز است مىداند كه تشخیص دو ثلث و نصف و ثلث در فصول
مختلف براى شما ممكن نیست به همین جهت بر شما بخشود از این پس هر
مقدار كه برایتان میسر است از قرآن بخوانید .و نیز مىداند كه براى شما
بیمارى پیش مىآید عدهاى به سفر مىروند تا از رزق خدا به دست آورند جمعى
دیگر در راه خدا جنگ مىكنند در چنین احوال نیز هر مقدار كه مىتوانید از
قرآن بخوانید و نماز بپا بدارید و زكات بدهید ،و به خدا وام دهید وامى نیكو و
بدانید آنچه از كارهاى خیر مىكنید و از پیش براى خود مىفرستید نزد خدایش
مىیابید ،اما بهتر از آنچه كه كردید و با أجرى عظیمتر ،و از خدا طلب مغفرت
كنید كه خدا آمرزنده و رحیم است !»
سخن در این آیه شریفه براى تخفیف دادن به دستورى است كه در اول سوره به
شخص رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم داد ،و در آیه« ان هذه تذكرة »،...در وسط سوره
آن دستور را به عموم مؤمنین تعمیم داد ،و آن عبارت بود از پرداختن به نماز شب و تهجد،
در این آیه مىخواهد بفرماید :خدا از مؤمنین اكتفا كرد به هر مقدارى كه بتوانند از قرآن
تالوت كنند ،پس آیه شریفه مىخواهد دستور اول سوره را تخفیف دهد ،نه اینكه آن را نسخ
نموده از قیام در دو ثلث شب و یا نصف آن و یا ثلث آن منع كند.
« ان ربك یعلم انك تقوم أدنى من ثلثى اللیل ونصفه وثلثه  »،...معناى جمله« أدنى
من ثلثى اللیل »،كمى كمتر از دو ثلث شب است .می فرماید :خداى تعالى مىداند كه تو در
بعضى از شبها كمتر از دو ثلث شب ،و در بعضى از شبها نصف شب ،و در بعضى ثلث
شب را به نماز مىایستى.
و مراد از معیت در جمله « و طائفة من الذین معك »،معیت در ایمان است ،و بنا بر این،
آیه شریفه داللت دارد بر اینكه بعضى از مؤمنین نماز شب مىخواندند ،همانطور كه رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم مىخواند.
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« علم أن لن تحصوه فتاب علیكم فاقرؤا ما تیسر من القران! » مىفرماید :همه شما
نمى توانید یك سوم و یك دوم و دو سوم شبهاى سال را به خاطر كوتاهى و بلندى آن در ایام
سال اندازهگیرى بكنید ،و مخصوصا دشوارى این اندازهگیرى وقتى بیشتر مىشود كه كسى
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
مىخواسته بیدار باشد ،بیدار بوده است ،و یا چارهاى دیگر بیندیشد.
پس مراد از اینكه فرمود :خدا دانست كه شما نمىتوانید این مقادیر را به دست آورید
این است كه این احاطه براى عموم شما مكلفین میسر نیست ،نه اینكه حتى هیچ فردى
نمىتواند چنین احاطهاى پیدا كند.
و مراد از اینكه فرمود :به همین جهت بر شما توبه كرد این است كه به رحمت
الهیه اش به طرف شما توجه و رجوع كرد و تكلیف شما را در این باب تخفیف داد ،بنابر
این ،خداى تعالى بر بندگان خود توبه و رجوعى دارد ،و آن این است كه رحمت خود را بر
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 موفق به هر اطاعتى گردند .و یا این است كه بعضى از تكالیف دشوار را به
كلى بردارد ،و یا در آن تخفیفى بدهد.
و منظور از اینكه فرمود :پس از قرآن هر چه برایتان میسور بود بخوانید ،این است
كه در وظیفه شبزندهدارى و مقدار آن براى عموم تخفیف دهد ،و اگر حرف فاء را بر سر
جمله آورد ،و فرمود :فاقرؤا ،براى این بود كه بفهماند این تخفیف نتیجه علم خدا به دشوارى
آن اندازهگیرىها براى مكلفین است .و الزمه این تخفیف توسعه یافتن تكلیف براى عموم
مكلفین ،و برخوردارى همه از نعمت شبزندهدارى است ،هر كس به مقدار وسعش ،نه
اینكه خواسته باشد حكم ثلث و نصف و كمتر از دو ثلث را حتى براى آن فردى كه قدرت
احصاى آن را دارد نسخ كند ،و بفرماید :از این به بعد این عمل بدعت و حرام است ،براى
اینكه گفتیم این عمل براى غالب مردم دشوار است نه براى همه ،و اگر براى همه غیر
میسر بود ،و حتى یك نفر هم قادر به انجام آن نبود از اول تشریع نمىشد ،چون خداى تعالى
هیچ فردى را تكلیف به غیر میسور نمىكند «:ال یكلف هللا نفسا اال وسعها ! »
عالوه بر این ،در آیه شریفه پیغمبر خود و طایفهاى از مؤمنین را تصدیق كرده كه
ثلث و یا نصف و یا كمتر از دو ثلث را شبزندهدارى مىكردند ،و مىتوانستند این اندازهها
را رعایت كنند ،و میسر نبودن آن را به جمیع مردم نسبت داده ،و معلوم است كه جمیع
مردم عبارتند از آنها كه این كار را مىكردند ،و آنهایى كه نمىكردند ،پس حكم
شبزندهدارى شاق بر مجموع من حیث المجموع است ،نه شاق بر تك تك عموم مسلمانان،
و چون چنین است تكلیف را طورى تخفیف داد كه هم اصل تكلیف براى افرادى كه قادر بر
اندازهگیرى هستند بماند ،و هم آسانتر آن براى همه میسور شود ،و فرمود «:فاقرؤا ما تیسر من
القران »،و حكم شبزنده دارى چه حداكثرش یعنى ثلث و دو ثلث و نصف و چه حداقلش یعنى
خواندن مقدار میسور از قرآن براى عموم مؤمنین مستحب است.
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« علم أن سیكون منكم مرضى و اخرون یضربون فى األرض یبتغون من فضل هللا
و اخرون یقاتلون فى سبیل هللا »،این قسمت از آیه به مصلحت دیگرى كه باعث تخفیف در
امر به قیام در ثلث و نصف و كمتر از دو ثلث شد اشاره مىكند ،مىفرماید :عالوه بر اینكه
حكم یاد شده بر عامه مكلفین دشوار است ،این دشوارى در باره بیماران و مسافران و
رزمندگان بیشتر است ،و مراد از ضرب فى االرض ،مسافرت ،و مراد از ابتغاء من فضل
هللا طلب روزى از راه مسافرت به نواحى زمین براى تجارت است.
« فاقرؤا ما تیسر منه و اقیموا الصلوة و اتوا الزكوة و اقرضوا هللا قرضا حسنا»،
در این قسمت از آیه حكم تخفیف را تكرار مىكند تا مطلب تاكید شود .و مراد از خواندن از
قرآن به مقدارى كه میسور باشد ،نماز خواندن به مقدارى است مناسب ،با وسعت زمانى كه
شبزندهدارى كردهاند.
و مراد از نمازى كه مامور شدهاند به جاى آورند نمازهاى واجب است ،بنابر این،
اگر آیه را مدنى بدانیم منظور همین نمازهاى واجب پنجگانه خواهد بود ،و اگر مكى باشد
باید بگوییم منظور نمازهایى است كه قبل از هجرت واجب بوده ،و مراد از زكات زكات
واجب است ،و منظور از قرض دادن آن به خداى تعالى ،انفاقهاى غیر زكات و صدقات
مالى است كه در راه خدا داده مىشود.
و عطف امر به اقامه نماز و دادن زكات و قرض دادن به خدا به مساله تخفیف،
براى اشاره به این معنا بوده كه تكالیف دینى همچنان به وجوب و اهمیت خود باقى است ،و
خداى تعالى همچنان به امر آن اعتنا دارد ،پس كسى خیال نكند كه تخفیف از شبزندهدارى
به سایر وظائف سرایت كرده است.
(مستند :آیه  20سوره مزمل المیزان ج  20 :ص )115 :

استغفار در نماز شب در سحرگاهان
-

« إِ َّن ْال ُمتَّقِینَ فى َجنَّ ٍ
ُون،
ت َو ُ
عی ٍ
اخذِینَ َما َءات َا ُه ْم َرب ُه ْم ِإن ُه ْم كانُوا قَ ْب َل ذَ ِلك محْ ِسنِینَ ،
َء ِ
كانُوا قَ ِلیالً ِمنَ الَّ ْی ِل َما ی ْه َجعُونَ ،
ار ُه ْم یَست َ ْغ ِف ُرونَ ،
َو بِاألَس َح ِ
وم،
َو فى أ َ ْم َو ِل ِه ْم َح ٌّق ِللسائ ِل َو ال َمحْ ُر ِ

-

محققا مردم با تقوى در بهشتها و چشمهسارهایى وصفناپذیرند،
در حالى كه به آنچه پروردگارشان به ایشان مىدهد راضىاند ،چون در دنیا از
نیكوكاران بودند،
آرى ،اندكى از شبها را مىخوابیدند،
و در سحرها استغفار مىكردند،
و در اموال خود براى سائل و محروم حقى قائل بودند».

-

-
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« ان المتقین فى جنات و عیون »،این جمله حال متقین را بیان مىكند ،آن حالى را
كه در قیامت دارند.
« اخذین ما اتیهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین »،یعنى آنها قابلیت آنچه را كه
پروردگار مهربان به آنها اعطاء كرده دارند در حالى كه از خداوند و از آنچه به آنها داده
راضىاند.
این آیه مطالب قبل خود را تعلیل كرده مىفرماید :اگر متقین چنین وضعى دارند به
خاطر این است كه قبال یعنى در دنیا در اعمالشان نیكوكار بودند ،و اعمال نیكى داشتند.
« كانوا قلیال من اللیل ما یهجعون »،این آیه و آیات بعدش توضیح مىدهد كه چگونه
نیكوكار بودند ،مگر چه مىكردند؟
متقین در دنیا زمان اندكى از شب را مىخوابیدند و بیشترش را به عبادت
مىپرداختند « .و باالسحار هم یستغفرون »،یعنى در سحرها از خداى تعالى آمرزش گناهان
خود را مىطلبیدند.
و فى اموالهم حق للسائل و المحروم ،آن دو آیه كه گذشت سیره متقین نسبت به
درگاه خداى سبحان را بیان مىكرد و مىفرمود شب زنده دارند و در سحرها استغفار
مىكنند ،ولى این آیه سیره آنان را در برابر مردم بیان مىكند ،و آن این است كه به سائل و
محروم كمك مالى مىكنند.
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
صفایى كه در فطرتشان هست این معنا را درك مىكنند ،و خودشان مىفهمند كه سائل و
محروم حقى در اموال آنان دارد ،و به همین جهت عمل هم مىكنند ،تا رحمت را انتشار
داده ،نیكوكارى را بر امیال نفسانى خود مقدم بدارند.
در مجمع البیان در ذیل كالم خداى تعالى كه مىفرماید «:و فى االسحار هم
یستغفرون »،مىگوید :امام صادق علیهالسالم فرموده :منظور این است كه در نماز وتر ،كه
آخرین نماز شب است ،و در نزدیكهاى صبح انجام مىشود ،هفتاد بار استغفار مىكنند.
و در الدر المنثور است كه ابن مردویه از انس روایت كرده كه گفت :رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم فرمود :براى شبزندهدارى و نماز شب ،آخر شب را بیشتر از اول
شب دوست دارم چون خداى تعالى فرموده «:و باالسحار هم یستغفرون».
و در همان كتابست كه ابن مردویه از ابن عمر از رسول خدا روایت كرده كه در
پاسخ كسى كه از معناى جمله« و باالسحار هم یستغفرون »،پرسید ،فرمود :یعنى نماز
مىخوانند.
مؤلف :شاید تفسیر استغفار به نماز از این جهت است كه استغفار جزئى از نماز
شب ،یعنى نماز وتر است ،همچنان كه در آیه« و قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا»،
منظور از قرآن فجر همان نماز است.
( مستند :آیه  15تا  19سوره ذاریات المیزان ج  18 :ص )544 :
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فصل ششم

اوقات نماز ،و شرایط انجام نماز
اوقات نماز
على ْال ُمؤْ ِمنِینَ ِكت َبا ً َّم ْوقُوتا ً !
 « إِ َّن الصلَوة َ كانَت َ نماز واجبى است كه باید مؤمنین در اوقات معین انجام دهند!»در كافى به سند خود از داود بن فرقد روایت كرده كه گفت :من از امام صادق
علیهالسالم از معناى آیه «:ان الصلوة كانت على المؤمنین كتابا موقوتا »،پرسیدم فرمود:
كتابا موقوتا به معناى كتاب ثابت است و اگر اندكى نماز را جلوتر و عقبتر خوانده باشى
ضررى به تو نمىرساند ،مادامى كه سر به اضاعه نماز در نیاورد و مصداق آیه «:اضاعوا
الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا »،واقع نشده باشى.
مؤلف :این روایت اشاره به این معنا دارد كه نمازهاى پنجگانه از نظر وقت
موسعاند و هر یك وقتى ممتد دارد ،روایاتى دیگر نیز بر این معنا داللت دارد.
و در تفسیر عیاشى از محمد بن مسلم ،از یكى از دو امام باقر و صادق علیهما
السالم روایت كرده كه درباره نماز مغرب در سفر فرمود :اگر ساعتى تاخیر بیفتد ترك
نمىشود ،اگر بخواهى مغرب و عشا را در زمان عشا مىخوانى و اگر بخواهى مىتوانى
ساعتى به دنبال كارت بروى تا شفق از بین برود -آن وقت بخوانى .چون رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم نیز نماز ظهر و عصر ،و مغرب و عشا ،را با هم خواند و گاهى
زودتر ،یعنى اول وقت مىخواند و گاهى تاخیر مىانداخت.
خداى تبارك و تعالى نیز كه مىفرماید «:ان الصلوة كانت على المؤمنین كتابا
موقوتا »،منظورش همین است كه نماز وقتى وسیع دارد و جز این منظورى ندارد .زیرا
اگر آنطور بود كه اهل تسنن ادعا مىكنند ،هرگز رسول خدا صلىهللاعلیهو آله و سلم آنطور
كه در باال نقل كردیم نماز نمىخواند ،یعنى نماز را از وقتش تاخیر نمىانداخت .چون رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم از هر كس دیگرى عالمتر و باخبرتر به احكام دین است و اگر
آنطور كه آنها مىگویند بهتر بود محمد رسول هللا به آن دستور مىداد.
مؤلف :این روایات نمونهاى بود از روایاتى كه در این باب آمده ،و گرنه روایات
وارده در این باب از طرق شیعه و سنى و مخصوصا از طرق ائمه اهل البیت علیهم
الصلوة و السالم بسیار زیاد است.
( مستند :آیه  102سوره نساء المیزان ج  5 :ص )100 :
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مراقبت از عدد نمازها
على صلَ َوت ِه ْم ی َحافِظونَ ،
 « َ ...و الَّذِینَ ُه ْم َ  ...و آنهایند كه نمازهاى خود را از هر منافى محافظت مىكنند !»اینكه فرمود :نماز را محافظت مىكنند ،خود قرینه این است كه مراد محافظت از
عدد آن است ،پس مؤمنین محافظت دارند كه یكى از نمازهایشان فوت نشود و دائما مراقب
آنند .حق ایمان هم همین است كه مؤمنین را به چنین مراقبتى بخواند.
در تفسیر قمی در ذیل آیه « و الذین هم على صلواتهم یحافظون »،گفته :یعنى اوقات
نماز و حدودش را حفظ مىكنند.
و در كافى به اسناد خود از فضیل روایت كرده كه مىگوید از حضرت باقر
علیهالسالم پرسیدم منظور از آیه« الذین هم على صلواتهم یحافظون »،چیست؟ فرمود:
مقصود نمازهاى واجب است ،آنگاه پرسیدم منظور از آیه« و الذین هم على صلوتهم
دائمون »،چیست؟ فرمود :نمازهاى نافله است.
( مستند :آیه  9سوره مومنون

المیزان ج  15 :ص )12 :

شرایط مهم انجام نماز
 « یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال ت َ ْق َربُوا الصلَوة َ َو أَنت ُ ْم س َك َرى َحتى ت َ ْعلَ ُموا َما تَقُولُونَ َو العلى سفَ ٍر أ َ ْو َجا َء أ َ َحدٌ
عا ِب ِرى س ِبی ٍل َحتى ت َ ْغت َ ِسلُوا َو ِإن ُكنتُم َّم ْرضى أ َ ْو َ
ُجنُبا ً ِإال َ
امس ُحوا
ِمن ُكم ِمنَ ْالغ ِ
تجدُوا َما ًء فَتَیَ َّم ُموا ص ِعیدا ً طیِبا ً فَ ْ
َائط أ َ ْو لَ َمست ُ ُم النِسا َء فَلَ ْم ِ
ِب ُو ُجو ِه ُك ْم َو أ َ ْیدِی ُك ْم ِإ َّن َّ
عفُوا ًّ َ
غفُورا ً.
َّللاَ كانَ َ
 هان اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،در حال مستى به نماز(مسجد) نزدیكنشوید ،صبر كنید تا مستى شما زایل شود ،وبفهمید چه مىگویید ،و نیز در
حال جنابت به نماز(مسجد) نزدیك نشوید ،و از آن عبور نکنید تا غسل کنید ،و
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!»
مراد از كلمه الصالة مسجد است ،براى این كه مىفرماید در حال جنابت نیز نزدیك
مسجد مشوید ،و از آن عبور نكنید پس در این تعبیر مجاز به كار رفته ،و چون استعمال
مجازى مجوز الزم دارد ،مجوز در این كه مسجد را نماز خوانده ،جمله« :حتى تعلموا ما
تقولون »،است ،چون اگر فرموده بود :در حال مستى نزدیك مسجد نشوید ،دیگر تعلیل آوردن
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با جمله :حتى تعلموا ما تقولون خیلى مناسب به نظر نمىرسید ،و اى بسا این تعلیل معنایى
دیگر را مىفهماند ،كه مقصود گوینده نیست ،با این كه مقصود این بوده كه بفهماند شما در
حال نماز روبروى مقام عظمت و كبریایى خدا قرار دارید ،و با رب العالمین سخن
مىگویید ،پس صالح نیست كه در این حال مست باشید ،و عقل خود را با پلیدى شراب
باطل كنید ،و نفهمید چه مىگوئید.
و این معنا بطورى كه مالحظه مىكنید ،اقتضا مىكند بفرماید در حال مستى به نماز
نزدیك نشوید ،و لیكن از آنجایى كه به حسب سنت بیشتر نمازها در مسجد واقع مىشود ،تا
به جماعت انجام شود ،ولى چون این نیز منظور بوده كه احكام جنب و داخل مسجد شدن او
نیز بیان شود ،لذا براى این كه مطلب را با كوتاهترین عبارت بیان كرده باشد ،فرمود :در
حالى كه مستید نزدیك به نماز نشوید تا بفهمید چه مىگویید ،در حال جنابت نیز نزدیك
نشوید ،و عبور مكنید ،تا آنكه غسل كنید  ،...و بنا بر این پس همان طور كه گفتیم جمله:
حتى تعلموا ما تقولون در مقام این است كه نهى از شرب خمر به طورى كه مستیش تا حال
نماز باقى بماند را تعلیل كند ،و بفرماید :اگر ما شما را از شراب نهى كردیم ،غایت و
هدفمان این بود كه در نماز بفهمید چه مىگویید ،پس كلمه حتى در جمله نامبرده براى افاده
غایت و علت است ،نه براى مرزبندى حكم.
( مستند :آیه  43سوره نساء المیزان ج  4 :ص )569 :

خشوع در نماز
 «  ...الَّذِینَ ُه ْم فى صالت ِه ْم َخ ِشعُونَ ، مؤمنین همانهایند كه در نماز خاضع و خاشعند».خشوع به معناى تاثیر خاصى است كه به افراد مقهور دست مىدهد ،افرادى كه در
برابر سلطانى قاهر قرار گرفتهاند ،به طورى كه تمام توجه آنان معطوف او گشته و از جاى
دیگر قطع مىشود ،و ظاهرا این حالت حالتى است درونى كه با نوعى عنایت ،به اعضاء و
جوارح نیز نسبت داده مىشود ،مانند كالم رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم -به طورى كه
روایت شده -درباره شخصى كه در نمازش با ریش خود بازى مىكرد فرمود :اگر دلش
داراى خشوع مىبود جوارحش نیز خاشع مىشد .و نیز مانند كالم خداى تعالى كه
مىفرماید «:و خشعت األصوات للرحمن »،كه خشوع را به صوت نسبت داده است.
و خشوع به این معنا جامع همه آن معانیى است كه در تفسیر این كلمه و این آیه گفته
شده چون در معناى آن گفتهاند :خشوع به معناى ترس ،و بى حركت شدن اعضا از ترس
است و یا گفتهاند چشم فرو بستن و خفض جناح و تواضع است .و یا گفتهاند سر به زیر
انداختن است ،یا گفته اند خشوع آن است كه به این سو و آن سو ننگرى ،و یا آن است كه
مقام طرف را بزرگ بدارى و همه اهتمام خود را در بزرگداشت او جمع و جور كنى ،یا
گفتهاند :خشوع عبارت از تذلل است ،و یا معانى دیگر كه همه اینها در آن معنایى كه ما
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براى این كلمه كردیم جمع است.
این آیه اوصاف مؤمنین را مىشمارد ،اوصاف ایمانى كه زنده و فعال باشد ،و آثار
خود را داشته باشد ،تا غرض مطلوب از آن حاصل شود .و آن اثر ،فالح و رستگارى است
كه دارنده چنین ایمانى نماز را بپا مىدارد ،چون نماز عبارت است از توجه كسى كه جز
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
ذلت و خوارى گشته و دلش را از هر چیزى كه او را از قصد و هدفش باز مىدارد بر كند.
آرى ،شخص فقیرى كه فقرش نه تنها از جهت درهم و دینار است ،بلكه سراپاى
ذاتش را گرفته وقتى در برابر غنیى قرار مىگیرد كه غنایش را به هیچ مقیاس نمىتوان
اندازه گرفت ،چه مىكند؟ و ذلیل وقتى متوجه عزت مطلقه مىگردد ،عزتى كه آمیخته با
ذلت و خوارى نیست ،چه حالتى از خود نشان مىدهد؟
و این همان معنایى است كه كتاب كافى و دیگران آوردهاند كه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم در گفتگویش با حارثه بن نعمان فرمود :براى هر حقى حقیقتى ،و
براى هر صواب نورى است!...
ایمان به خدا هم وقتى اثر خود را مىبخشد و آدمى را به اعمال صالح و صفات
پسندیده نفسانى از قبیل خشیت و خشوع و اخالص و امثال آن مىكشاند كه انگیزههاى باطل
و مكرهاى شیطانى بر آن غلبه نكند .و یا به عبارت دیگر ،ایمان ما مقید به یك حال معین
نباشد ،همچنانكه خداى تعالى بدان اشاره فرموده است «:و من الناس من یعبد هللا على
حرف».
پس ،مؤمن وقتى على االطالق مؤمن است كه آنچه مىكند مبتنى بر اساسى حقیقى و
واقعى و مقتضاى ایمان باشد چون ایمان اقتضا دارد كه اگر انسان عبادت مىكند خشوع
داشته باشد ،و هر كارى كه مىكند خالى از لغو و امثال آن باشد.
در تفسیر قمى در ذیل آیه« الذین هم فى صالتهم خاشعون »،مىگوید امام فرمود:
خشوع در نماز این است كه چشم به زیر بیندازى و همه توجهت به نماز باشد.
مؤلف :چشم به زیر انداختن و توجه به نماز از لوازم خشوع است پس تعریفى كه
امام فرموده تعریف به الزمه معنا است ،و نظیر آن روایتى است كه الدر المنثور از عدهاى
از صاحبان جوامع حدیث ،از على علیهالسالم آورده كه فرموده :خشوع آن است كه در
نمازت به این طرف و آن طرف نگاه نكنى كه این نیز تعریف به الزمه معنا است.
و در كافى به سند خود از مسمع بن عبد الملك ،از ابى عبد هللا علیه السالم روایت
كرده كه فرمود :رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم فرموده :هر كسى كه خشوع ظاهرى او
بیش از خشوع قلبىاش باشد نزد ما منافق است.
مؤلف :در الدر المنثور از عدهاى از صاحبان جوامع حدیث از ابى الدرداء از
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم روایت آورده كه همین معنا را افاده مىكند و عبارت آن
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این است كه :به خدا پناه ببرید از خشوع نفاق! پرسیدند :خشوع نفاق چیست؟ فرمود اینكه
ظاهر بدن خاشع دیده شود ،ولى در قلب خشوعى نباشد.
در مجمع البیان گفته :روایت شده كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلم در نمازش
چشم به سوى آسمان بلند مىكرد ،همین كه این آیه نازل شد ،از آن به بعد سر به زیر
مىانداخت و چشم به زمین مىدوخت.
( مستند :آیه  2سوره مؤمنون

المیزان ج  15 :ص )4 :

49

کتاب چهلم :عبادات -نماز و روزه و حج

تفسیر موضوعی المیزان

فصل هفتم

طـهــــارات
طهارت های سه گانه :غسل ،وضو ،و تیمم
ق
 « یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا إِذَا قُ ْمت ُ ْم إِلى الصلَوةِ فَا ْغ ِسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َو أ َ ْی ِدیَ ُك ْم إِلى ْال َم َرا ِف ِین َو ِإن ُكنت ُ ْم ُجنُبا ً فَاط َّه ُروا َو ِإن ُكنتُم
َو ْامس ُحوا ِب ُر ُءو ِس ُك ْم َو أ َ ْر ُجلَك ْم ِإلى ْال َك ْعبَ ِ
تجد ُوا َما ًء
على سفَ ٍر أ َ ْو َجا َء أ َ َحد ٌ ِمن ُكم ِمنَ ْالغ ِ
َّم ْرضى أ َ ْو َ
َائط أ َ ْو لَ َمست ُ ُم النِسا َء فَلَ ْم ِ
امس ُحوا بِ ُو ُجو ِهك ْم َو أ َ ْیدِی ُكم ِم ْنهُ َما ی ُِرید ُ َّ
علَیْكم
فَتَیَ َّم ُموا ص ِعیدا ً طیِبا ً فَ ْ
َّللاُ ِلیَجْ عَ َل َ
كروا
علَ ْی ُك ْم لَعَلَّك ْم ت َش ُك ُرونَ َ ،و ا ْذ ُ
ُطه َر ُك ْم َو ِلیُتِ َّم ِن ْع َمتَهُ َ
ج َو لَ ِكن ی ُِرید ُ ِلی ِ
ِم ْن َح َر ٍ
َّللاَ ِإ َّن َّ
سم ْعنَا َو أَط ْعنَا َو اتَّقُوا َّ
نِ ْع َمةَ َّ
علَ ْی ُك ْم َو ِمیثَقَهُ الَّذِى َواثَقَ ُكم ِب ِه ِإ ْذ قُ ْلت ُ ْم ِ
َّللاِ َ
َّللاَ
ُور!
ع ِلی ُم بِذَا ِ
َ
ت الصد ِ
 هان اى كسانى كه ایمان آوردید چون خواستید به نماز بایستید صورت ودستهایتان را تا آرنجها بشوئید ،و سر و پاى خویش را تا غوزك مسح كنید،
اگر جنب بودید  -با غسل كردن  -خود را طاهر سازید ،و اگر بیمار و یا در
حال سفر بودید ،و یا یكى از شما از غائط (توالت) آمد ،و یا با زنان عمل
جنسى انجام دادید ،و آبى نیافتید تا غسل كنید ،و یا وضو بگیرید ،با خاك پاك
تیمم كنید ،دست به خاك زده به صورت و پشت دستها بكشید ،خدا نمىخواهد
شما دچار مشقت شوید ،و لیكن مىخواهد پاكتان كند ،و نعمت خود را بر شما
تمام سازد ،باشد كه شكر به جاى آرید ،و نعمت خدا بر خویشتن را بیاد 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
است !»
آیه اول از این آیات متعرض حكم طهارتهاى سهگانه یعنى غسل ،وضو و تیمم
است ،و آیه بعدش جنبه متمم و یا مؤكد حكم آنرا دارد.
البته در بیان حكم طهارتهاى سهگانه یك آیه دیگر در سوره نساء هست کـــه می
فرماید « :یا ایها الذین آمنوا ال تقربوا الصلوة و انتم سكارى ،حتى تعلموا ما تقولون ،و ال
جنبا اال عابرى سبیل حتى تغتسلوا ،و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من
الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم و ایدیكم ان هللا
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كان عفوا غفورا».
آیه مورد بحث (سوره مائده) از آیه سوره نساء روشنتر و گویاتر و نسبت به جهات
حكم شاملتر است.
« یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلوة »،این آیه شریفه داللت دارد بر اینكه نماز
مشروط بشرطى است كه در آیه آمده ،یعنى شستن و مسح كردن كه همان وضو باشد ،و از
آن بیش از این مقدار استفاده نمىشود كه نماز وضو مىخواهد ،و اما اینكه آنقدر اطالق
داشته باشد بطورى كه داللت كند بر اینكه هر یك نماز یك وضو الزم دارد ،هر چند كه
وضوى قبلى باطل نشده باشد ،منوط بر این است كه آیه شریفه اطالق داشته باشد ،و آیات
تشریع كمتر اطالق  -از جمیع جهات  -دارد ،البته این سخن با قطع نظر از جمله « :و ان
كنتم جنبا فاطهروا »،است ،چون با در نظر گرفتن این جمله هیچ حرفى نیست كه آیه شریفه
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.
گفتیم جمله مورد بحث اطالق ندارد تا داللت كند كه یك یك نمازها وضو مىخواهد
اینك اضافه مىكنیم كه ممكن است همین معنا را از جمله «:و لكن یرید لیطهركم »،استفاده
كرد ،چون این جمله به ما مىفهماند كه غرض خداى تعالى از تشریع غسل و وضو و تیمم
این نیست كه تكلیف و مشقت شما را زیاد كند ،بلكه غرض این است كه شما داراى طهارت
معنوى به آن معنائى كه خواهد آمد بشوید  -خوب وقتى غرض داشتن طهارت است،
نمازگزار مادام كه وضوى قبلیش باطل نشده طهارت معنوى را دارد ،پس تك تك نمازها
وضو نمىخواهد.
این بود آن مقدار سخنى كه به عنوان بحث تفسیرى در تفسیر آیه مىتوان گفت ،و
اما زائد بر آن ربطى به تفسیر ندارد ،بلكه بحثهاى فقهى است كه باید در كتب فقه دید ،هر
چند كه مفسرین همه حرفهاى فقهى و تفسیرى را در تفسیر خود آورده و كالم را طوالنى
كردهاند.

وضو ،و نحوه انجام آن
« فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق!» كلمه َ
غسل به معناى عبور دادن آب بر
جسم است ،و غالبا به منظور تنظیف و پاك كردن چرك و كثافت از آن جسم صورت
مىگیرد ،و كلمه وجه به معناى روى و ظاهر سمت مقابل هر چیز است ،لیكن در غالب
موارد در چهره و صورت آدمى و یا به عبارتى سمت جلو سر انسان استعمال مىشود ،آن
سمتى كه چشم و بینى و دهان در آن سمت است و حد آن همان مقدارى است كه هنگام
گفتگو پیدا است .این معناى لغوى وجه است ولى ائمه اهل بیت علیهمالسالم آن را در تفسیر
آیه مورد بحث به حد معینى از سمت جلو سر تفسیر كردهاند ،و آن عبارت است از طرف
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طول بین ابتداى موى سر به پائین تا آخر چانه ،و از طرف عرض آن مقدار از صورت كه
میان دو انگشت شست و میانى و یا شست و ابهام قرار گیرد.
كلمه ایدى جمع كلمه ید است ،كه نام عضو خاصى از انسان است كه با آن مىگیرد
و مىدهد و مىزند و كارهایى دیگر مىكند ،و آن عضو كه نامش به فارسى دست است از
شانه شروع شده تا نوك انگشتان ادامه مىیابد ،و چون عنایت در اعضاى بدن به مقدار
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
به كجا است به خاطر اینكه نیمه قسمت پائین آن یعنى از مرفق تا سر انگشتانش بیشتر و یا
بگو مثال نود درصد مقاصدش را انجام مىدهد ،لذا كلمه ید -دست را بیشتر در همین قسمت
به كار مىزند ،و باز به خاطر اینكه از آن نود درصد باز نود درصد از مقاصدش را به وسیله
قسمت پائینتر یعنى از مچ دست تا سر انگشتان انجام مىدهد ،این كلمه را بیشتر در همین
قسمت به كار مىبرد ،بنا بر این كلمه دست سه معنا دارد - 1 ،از نوك انگشتان تا مچ  -2از
نوك انگشتان تا مرفق  -3از نوك انگشتان تا شانه.
و این اشتراك در معنا باعث شده كه خداى تعالى در كالم خود قرینهاى بیاورد تا
یكى از این سه معنا را در بین معانى مشخص كند ،و آن قرینه كلمه الى المرافق است ،تا
بفهماند منظور از شستن دستها در هنگام وضو ،شستن از نوك انگشتان تا مرفق است نه تا
مچ دست و نه تا شانه ،چیزى كه هست از آنجا كه ممكن بوده كسى از عبارت دستها را
بشوئید تا مرفق خیال كند كه منظور از شانه تا مرفق است .سنت این جمله را تفسیر كرد به
اینكه منظور از آن قسمتى از دست هست كه كف در آن قرار دارد.
و اما كلمه إلى این كلمه بطورى كه استعمال آن به ما مىفهماند وقتى در مورد فعلى
كه عبارت باشد از امتداد حركت استعمال شود ،حد نهائى آن حركت را معین مىكند( ،وقتى
مى گوئیم من تا فالن جا رفتم ،معنایش این است كه نقطه نهائى عمل من كه همان رفتن باشد
فالن جا است ،و اما اینكه خود آن نقطه هم حكم ما قبل از كلمه اِلى -تا را داشته باشد و یا
حكم آن را نداشته باشد مطلبى است كه از معناى این كلمه خارج است .مثال وقتى گفته شود
من ماهى را تا سرش خوردم كلمه تا داللت نمىكند بر اینكه سر آنرا هم خوردهام ،و یا
نخوردهام )،بنا بر این حكم شستن خود مرفق از كلمه اِلى استفاده نمىشود ،آنرا باید سنت
بیان كند .
اختالف مفسرین در شستن دست و بازو
بعضى از مفسرین گفتهاند كه كلمه إلى به معناى كلمه مع(با) است ،و جمله « و
ایدیكم الى المرافق »،به معناى این است كه فرموده باشد «:و ایدیكم مع المرافق -و دستها
را با مرفقها بشوئید ».همچنانكه در آیه «:و ال تاكلوا اموالهم الى اموالكم »،به این معنا
آمده ،دلیلى كه براى این دعوى خود آوردهاند ،روایاتى است كه مىگوید رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم در هنگام وضو مرفق خود را نیز مىشست ،و این جرأت عجیبى

52

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهلم :عبادات -نماز و روزه و حج

است كه در تفسیر كالم خداى عز و جل به خود دادهاند.
و اما اینكه آیه مورد بحث را تشبیه كرده به آیه «:و ال تاكلوا اموالهم الى اموالكم»،
این تشبیه درست نیست ،زیرا در این آیه نیز كلمه الى به معناى كلمه مع نیامده ،بلكه فعل ال
تاكلوا متضمن معناى ال تضموا ضمیمه مكنید یا مثل آن است ،مىخواهد بفرماید مال مردم
را ضمیمه مال خود نكنید.
از آنچه گذشت روشن گردید كه جمله الى المرافق قید است براى كلمه ایدیكم ،در
نتیجه حكم وجوب شستن به اطالق خود باقى است و مقید به آن غایت نیست .عالوه بر اینكه
هر انسانى كه بخواهد دست خود را بشوید  -چه در حال وضو و چه در غیر حال وضو -
بطور طبیعى مى شوید ،و شستن طبیعى همین است كه از باال به پائین بشوید ،و از پائین به
باال شستن هر چند ممكن است ،لیكن طبیعى و معمولى نیست ،و روایات وارده از ائمه اهل
بیت علیهمالسالم هم به همان طریقه طبیعى فتوا مىدهد نه به طریقه دوم .
عالوه بر اینكه بنا به گفته صاحب مجمع البیان امت اجماع دارد بر اینكه وضوى
كسى كه از باال به پائین مىشوید  -صحیح است و این نیست مگر بخاطر اینكه جمله مورد
بحث با آن سازگار است و این هم نیست مگر بخاطر اینكه جمله :الى المرافق قید براى
موضوع یعنى ایدیكم است ،نه براى حكم یعنى جمله فاغسلوا.
مسح سر و پا ها
« و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الى الكعبین!» كلمه مسح به معناى كشیدن دست و
یا هر عضو دیگر از المس است بر شىء ملموس ،بدون اینكه حائلى بین المس و ملموس
باشد ،و نیز خود المس دست و یا عضو دیگر خود را به آن شىء بكشد.
پس اینكه فرمود «:و امسحوا برؤسكم »،داللت دارد بر اینكه مسح سر ،فى الجمله
واجب است نه بالجمله ،سادهتر بگویم مسح مقدارى از آن واجب است نه همه آن ،و اما اینكه
آن مقدار كجاى سر است؟ از مدلول آیه خارج است و این سنت است كه عهدهدار بیان آن
است ،و سنت صحیح وارد شده به اینكه سمت پیشانى یعنى جلو سر باید مسح شود.
مسح پا و اختالف مفسرین در آن
روایاتى كه از طرق اهل سنت آمده هر چند كه ناظر به تفسیر لفظ آیه نیست ،و تنها
عمل رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم و یا فتواى بعضى از صحابه را حكایت مىكند ،كه
در وضو پاى خود را مىشستهاند ،و لیكن از آنجائى كه خود آن روایات در مضمونى كه
دارند متحد نیستند ،و در بین خود آنها اختالف است ،بعضى حكایت كردهاند كه رسول خدا
صلىهللاعلیه وآله وسلم پاى خود را مسح مىكرده ،و بعضى دیگر حكایت كردهاند كه
مى شسته ،و چون این دو دسته روایات با هم متعارضند ،ناگزیر باید طبق روایات ائمه اهل
بیت عمل كرد که مسح پا را صحیح دانسته اند.
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ولى بیشتر علماى اهل سنت اخبار دسته دوم را بر اخبار دسته اول ترجیح دادهاند و
ما نیز در اینجا كه مقام تفسیر آیه قرآن است سخنى با آنان نداریم ،زیرا جاى بگومگوى در
این مساله ،كتب فقهى است و ربطى به كتاب تفسیر ندارد ،تنها بگومگوئى كه ما با آنان
داریم این است كه در صدد بر آمدهاند آیه را طبق فتوائى كه خود در بحث فقهى دادهاند حمل
كنند ،و به این منظور براى آیه توجیهات مختلفهاى ذكر كردهاند ،كه آیه شریفه تحمل هیچیك
از آنها را ندارد ،مگر در یك صورت و آن این است كه قرآن كریم را از اوج بالغتش تا
حضیض پستترین و نسنجیدهترین كلمات پائین بیاوریم.
مثال بعضى گفتهاند كلمه ارجلكم عطف است بر كلمه وجوهكم ( .پناه مىبریم به خدا
از خطر تعصب جاهالنه).
بعضی گفته اند که در آیه مورد بحث فعلى در تقدیر هست كه عمل كرد به آن موافق
است با عمل كرد فعل قبلى ،حال از او مىپرسیم :آن فعلى كه در آیه مورد بحث در تقدیر
گرفتهاى چیست؟ اگر فعل اغسلوا باشد ،فعل اغسلوا بدون احتیاج به حرف جر مفعول
مىگیرد ،پس چرا كلمه ارجلكم را به صداى باال نمىخواند و در صدد توجیه صداى زیر آن
بر آمده؟ و اگر چیز دیگرى در تقدیر بگیرد با ظاهر كالم نمىسازد و لفظ آیه به هیچ وجه با
آن مساعدت ندارد.
بعضى دیگر در توجیه صداى زیر الم در جمله ارجلكم( البته بنا بر اینكه شستن
پاها در وضو واجب باشد )،گفتهاند :عطف جمله ارجلكم به جمله رؤسكم به جاى خود
محفوظ است ،و معناى آیه این است كه سر و پاها را مسح كنند ،لیكن منظور از مسح شستن
خفیف و یا به عبارتى تر كردن است ،پس چه مانعى دارد كه منظور از مسح پاها شستن آنها
باشد ،چیزى كه این احتمال را تقویت مىكند این است كه تحدید و توقیتى كه در این باب
وارد شده همه راجع به عضوى است كه باید شست ،یعنى صورت( و دست ) و در باره
عضو مسح كردنى هیچ تحدید حدودى نشده ،به جز پا كه فرموده پا را تا كعب مسح كنید ،از
همین تحدید مىفهمیم كه مسح پا هم حكم شستن آنرا دارد .و این سخن از نا مربوطترین
سخنانى است كه در تفسیر آیه مورد بحث و توجیه فتواى بعضى از صحابه در مورد شستن
پاها در وضو گفتهاند ،براى اینكه هر كسى مىداند كه مسح غیر شستن و شستن غیر مسح
كردن است ( در مثل معروف توپ صدا دارد و توپ آهسته معنا ندارد ،شستن خفیف هم
مثل توپ آهسته است )،عالوه بر اینكه اگر بنا باشد مسح پاها را به شستن پاها معنا كنیم چرا
این كار را در مورد مسح سر نكنیم؟ و براستى من نمىفهمم كه در چنین صورتى چه چیز
ما را مانع مىشود از اینكه هر جا در كتاب و سنت به كلمه مسح بر خوریم آنرا به معناى
شستن گرفته و هر جا كه به كلمه :غسل( شستن) بر خوریم بگوئیم منظور از آن مسح(
دست كشیدن) است؟ و چه چیز مانع مىشود از اینكه ما تمامى روایاتى كه در باره غسل
وارد شده همه را حمل بر مسح كنیم؟ و همه روایاتى كه در باره مسح رسیده حمل بر شستن
نمائیم؟ و آیا اگر چنین كنیم تمامى ادله شرع مجمل نمىشود؟ چرا مجمل مىشود آن هم
مجملى كه مبین ندارد .
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و اما اینكه گفتار خود را با تحدید مسح پاها تا بلندى كعب تقویت كرد این كار وى
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 .
این بود آن وجوهى كه خواستند با آن و با امثال آن آیه را طورى معنا كنند كه
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
كالم اینكه به خاطر تعصبى كه نسبت به بعضى روایات داشتهاند آیه را با توجیهاتى نچسب
طورى توجیه كردهاند كه موافق با روایات نامبرده بشود ،و در نتیجه آن روایات عنوان
مخالفت كتاب بخود نگیرد ،و از اعتبار نیفتد ،حرفى كه ما با این آقایان داریم این است كه
اگر این عمل شما درست باشد و بشود هر آیهاى را به خاطر روایتى حمل بر خالف
ظاهرش كرد ،پس دیگر چه وقت و كجا عنوان مخالفت كتاب مصداق پیدا مىكند؟
پس خوب بود آقایان براى حفظ آن روایات همان حرفى را بزنند كه بعضى از
پیشینیان از قبیل انس و شعبى و غیر آن دو زدهاند بطورى كه از ایشان نقل شده گفتهاند:
جبرئیل امین در وضو مسح بر پاها را نازل كرد ،ولى سنت(پیامبر) شستن پاها را واجب
ساخت ،و معناى این حرف این است كه كتاب خدا به وسیله سنت رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم نسخ شد و در این صورت عنوان بحث برگشته و صورتى دیگر به
خود مىگیرد ،و آن این است كه آیا جائز است كه كتاب خدا به وسیله سنت نسخ بشود یا نه؟
حد نهائی مسح پا
ین.
 « َو ْامس ُحوا ِب ُر ُءو ِس ُك ْم َو أ َ ْر ُجلَك ْم ِإلى ْال َك ْعبَ ِ مسح کنید سر خود را ،و مسح کنید پاى خود را تا غوزك»!...كلمه كعب به معناى استخوان بر آمده در پشت پاى آدمى است ،هر چند كه بعضى
گفتهاند به معناى غوزك پا یعنى آن استخوان بر آمدهاى است كه در نقطه اتصال قدم به ساق
آدمى قرار دارد ،ولى اگر كعب این باشد در هر یك از پاهاى انسان دو كعب وجود دارد.

تطهیر با غسل جنابت
« و ان كنتم جنبا فاطهروا »،زمینه آیه زمینه بیان این معنا است كه نماز طهارت
الزم دارد ،و طهارت شرط در آن است ،در نتیجه تقدیر كالم چنین مىشود (:اى كسانى كه
ایمان آوردهاید چون خواستید نماز بخوانید صورت و دستهاى خود را بشوئید ،و سر و پاى خود
را مسح كنید البته این در صورتى است كه جنب نبوده باشید ،و اما اگر جنب بودید باید طهارت
كسب كنید).
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در نتیجه از آن استفاده مىشود كه تشریع وضو تنها مخصوص حالتى است كه
انسان جنب نباشد ،و اما در صورت جنابت فقط باید غسل كند همچنانكه اخبار نیز بر همین
معنا داللت دارند .
و این حكم عینا در سوره نساء نیز بیان شده ،در آنجا آمده «:و ال جنبا اال عابرى
سبیل حتى تغتسلوا »،بنا بر این آیه مورد بحث یك نكته اضافى دارد و آن این است كه در
این آیه غسل را تطهر( خویشتن را پاك كردن )،نامیده ،همچنانكه شستشوى بدن از چرك را
تنظیف مىنامند .از این آیه نكتهاى كه در بعضى اخبار هست استفاده مىشود و آن این است
كه فرمودهاند ( :ما جرى علیه الماء فقد طهر -هر چیزى كه آب بر آن جریان یابد پاك شده
است).
مرحوم شیخ طوسى در تهذیب با ذكر سند از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه
در ذیل آیه شریفه «:اذا قمتم الى الصلوة» فرموده :یعنى هر گاه از خواب برخاستید براى
نماز ،راوى  -كه ابن بكیر است  -مىگوید :عرضه داشتم :مگر خواب وضو را باطل
مىكند؟ فرمود :بله ،البته در صورتى كه بر گوش مسلط شود و گوش چیزى نشنود.
و در كافى به سند خود از زراره روایت كرده كه گفت :من به امام ابى جعفر
باقرعلیهالسالم عرضه داشتم :از كجا فهمیدى كه فرمودى :مسح به پارهاى از سر و پارهاى
از پاها واجب است نه بر همه آن دو؟ حضرت خندید ،و سپس فرمود :اى زراره! هم رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم بیان كرده و هم كتاب خدا طبق آن نازل شده ،براى اینكه خداى
عز و جل مىفرماید «:فاغسلوا وجوهكم »،كه از آن مىفهمیم همه صورت باید شسته شود،
آنگاه فرموده «:و ایدیكم الى المرافق »،كه با واو عاطفه دستها تا مرفق را متصل به وجه
فرموده ،و از این اتصال مىفهمیم كه دو دست تا مرفق نیز همهاش باید شسته شود ،آنگاه با
آوردن فعلى دیگر بین كالم فاصله انداخته فرموده « :و امسحوا برؤسكم »،كه از این فاصله
انداختن و از حرف با در برؤسكم مىفهمیم ،كه مسح به بعض سر واجب است و چون با
آوردن واو عاطفه پاها را وصل به سر كرد ،و فرمود« و ارجلكم الى الكعبین »،مىفهمیم
مسح بر قسمتی از پاها واجب است.
از سوى دیگر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم این آیه را براى مردم تفسیر فرمود،
لیكن مردم تفسیر آن جناب را ضایع كرده (،به آراى خود سرانه خود عمل كردند )،خداى
تعالى سپس فرمود «:فان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا ،و امسحوا بوجوهكم و ایدیكم
منه »،كه چون وضو را در صورت دسترسى نداشتن به آب ساقط كرده ،بعضى از اعضاى
شستن در وضو را یعنى از مچ تا انگشتان دست و صورت را محل مسح در تیمم قرار داده
فرمود :بوجوهكم و ایدیكم و در آخر كلمه منه را اضافه كرد ،مىفهمیم كه بعضى از
صورت و دستها باید تیمم شود و مسح همه صورت واجب نیست ،چون آن مقدار غبارى كه
از خاك زمین به دست مىچسبد به بعضى از كف دست مىچسبد و به بعضى دیگرش
نمىچسبد خداى تعالى سپس فرمود «:ما یرید هللا لیجعل علیكم من حرج »،كه منظور از
حرج در تنگنا قرار گرفتن است.
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حکم تیمم:
 « و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساءفلم تجدوا ماء فتیمموا !
 و اگر بیمار و یا در حال سفر بودید ،و یا یكى از شما از غائط(از توالت) آمد،و یا با زنان عمل جنسى انجام دادید ،و آبى نیافتید( تا غسل كنید و یا وضو
بگیرید )،با خاك پاك تیمم كنید!»
ای ن آیه بیان حكم كسى است كه دسترسى به آب ندارد تا غسل كند ،و یا بدن خود را
بشوید.
خداى تعالى در میان عذرها تنها سفر و بیمارى را ذكر كرد ،و در میان موجبات
وضو و غسل تنها مساله غائط و تماس با زنان را آورد .باید دانست منظور آوردن
نمونههائى است از مواردى كه انسان اتفاقا مبتال به بى آبى مىشود ،و نمونه مواردى كه
طبعا و غالبا پیش مىآید بیمارى و سفر است ،كه آدمى در این دو حال غالبا در معرض و
در مظنه بى آبى قرار مىگیرد و نمونه مواردى كه احیانا بطور اتفاق پیش مىآید غائط و
جنابت است كه دست نیافتن به آب در این دو حال اتفاقى است ،و از جهتى دیگر عكس
گذشته پیش آمدن اصل بیمارى و سفر در مقایسه با بنیه طبیعى بشر امرى است كه احیانا
پیش مى آید ،ولى احتیاج به دفع غائط و تماس با زنان امرى طبیعى است ،یكى از آن دو
باعث حدث اصغر و نجاست بدن مىشود ،و دیگرى موجب حدث اكبر و غسل است ،یكى
وضو را واجب مىكند و دیگرى غسل را ،پس این موارد چهارگانه مواردى است كه انسان
مبتال بدان مىشود ،بعضى از آنها اتفاقا پیش مىآید و بعضى دیگر طبیعتا ،و دست نیافتن به
آب در بعضى از آن موارد غالبا پیش مىآید ،مانند مرض و سفر ،و در بعضى دیگر احیانا
مانند تخلى كردن و مباشرت با زنان كه در این موارد اگر دست آدمى به آب نرسید باید تیمم
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
ندارد ،و اگر از همه این موارد تعبیر كرد به اینكه آب نیابد ،براى این بود كه غالب مواردى
كه انسان قدرت بر وضو و غسل ندارد موردى است كه آب پیدا نمىكند ،و الزمه این سخن
آن است كه یافت نشدن آب قید باشد براى امور چهارگانه ،و حتى براى بیمار.
مراد از مرض در كلمه مرضى آن بیماریهایى است كه انسان مبتالى به آن،
نمىتواند آب استعمال كند ،به این معنا كه استعمال آب براى او یا حرجى یا مایه ضرر
است ،این نكته را ما از اینجا استفاده كردیم كه جمله «:إن كنتم مرضى »،را مقید كرده به
جمله« فلم تجدوا ماء »،هر چند كه از سیاق آیه نیز استفاده مىشود.
مسافرت خود یكى از ابتالآتى است كه آدمى دارد ،و در آن حال بسیار مىشود كه
دسترسى به آب پیدا نمىكند.
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اعاده تیمم یا وضو براى كسى كه تیمم یا وضویش را به حدث اصغر نشكسته ،و
هنوز آنرا دارد واجب نیست .این استفاده بوسیله روایاتى كه داللت دارد بر عدم وجوب
طهارت بر كسى كه طهارت قبلى را دارد تایید مىشود.
توجه بفرمائید كه در عبارت« او جاء احد منكم من الغائط »،تا چه اندازه و چقدر
زیبا رعایت ادب شده است ،ادبى كه بر هیچ متدبرى پوشیده نیست ،براى اینكه منظور خود
را با كنایه فهمانده ،و آن كنایه آمدن از غائط( چاله گودى) است ،چون كلمه غائط به معناى
محلى است كه نسبت به اطراف خود گود باشد ،و مردم صحرانشین همواره براى قضاى
حاجت به چنین نقطههائى مىرفتند ،تا به منظور رعایت أدب نسبت به مردم خود را در آنجا
پنهان سازند .و استعمال كلمه غائط در معنائى كه امروز معروف است یك استعمال جدید و
نو ظهور ،و از قبیل كنایاتى است كه حالت كنایه بودن خود را از دست داده( نظیر كلمه
توالت كه در آغاز ورودش به ایران به معناى آرایش بود ،و چون كلمه مستراح از معناى
خود كسب زشتى كرده بود آنرا كنار گذاشته توالت را در معناى آن بطور كنایه استعمال
كردند ،و اكنون حالت كنایه بودن خود را از دست داده و معناى مستراح را به خود گرفته
است).
قرآن كریم در جمله مورد بحث مىتوانست منسوب الیه را معین كند ،و بفرماید :او
جئتم من الغائط -و یا از غائط آمدید ،و یا اگر به این اندازه مشخص نكرد ،به كمتر از این
معین مىكرد ،و مىفرمود :او جاء احدكم من الغائط  -و یا یكیتان از غائط آمد ،ولى به این مقدار
از تعیین نیز راضى نشد بلكه ابهام و گنگ گوئى را به نهایت رسانیده و فرمود « :او جاء
احد منكم من الغائط -و یا یكى از شما از غائط آمد »،تا رعایت ادب را به نهایت درجه
رسانده باشد.
« او لمستم النساء »،این جمله تعبیرى است كنایهاى كه منظور از آن عمل جماع
است ،و به منظور رعایت ادب جماع را لمس زنان خوانده ،تا به زبان تصریح بنام عملى
كه طبع بشر از تصریح بنام آن عمل امتناع دارد نكرده باشد.
چگونه و بر چه چیز باید تیمم کرد؟
« فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم و ایدیكم منه »،كلمه تیمم به معناى قصد
كردن است ،و كلمه صعید به معناى رویه و پوست زمین است( آنچه از ظاهر زمین به چشم
مىخورد )،و توصیف صعید به اینكه صعیدى طیب باشد  -با در نظر گرفتن اینكه طیب از
هر چیزى است كه حال و وضعى به مقتضاى طبع اولیهاش داشته باشد -براى اشاره به این
بوده كه شرط است در خاك تیمم ،اینكه حالت اصلى خود را داشته باشد ،مثال از خاك یا
سنگهاى طبیعى معمولى باشد ،نه خاكى كه با پخته شدن و حرارت دیدن حالت اصلى خود
را از دست داده و به صورت گچ ،آهك و سفال در آید و یا در اثر فعل و انفعالهاى طبیعى به
صورت مواد معدنى در آمده باشد ،در آیه شریفه «:و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و
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الذى خبث ال یخرج اال نكدا »،نیز منظور از طیب بودن بلد  -سرزمین  -همین است ،و ما
از همین طیب بودن محل تیمم ،همه شرطهائى كه روایات در صعید معتبر دانسته استفاده
مىكنیم.
و چه بسا از مفسرین گفتهاند كه مراد از طیب بودن صعید این است كه خاك تیمم
نجس نباشد.
و اینكه فرمود «:فامسحوا بوجوهكم و ایدیكم منه »،اگر در مقابل آیه قبلى كه راجع
به وضو بود قرار دهیم مى بینیم كه با یكدیگر مطابقند ،یعنى آنچه در وضو دستور شستن را
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
صورت و دستها واجب بود ،در تیمم از باب تخفیف ساقط شده ،و به این اكتفا شده كه
صورت و دستها مسح شود.
و این خود اشاره دارد به اینكه اعضاى تیمم همان دو عضو وضو هستند ،ولى از
آنجائى كه خداى تعالى با مسح متعدى به حرف باء تعبیر آورده به ما مىفهماند كه مسح همه
صورت و همه دست كه در وضو شستن آن واجب بود واجب نیست ،بلكه بعضى از
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
به ما بین رستنگاه موى سر تا ابرو ،و در دست تحدید شده به مچ دستها تا سر انگشتان.
با این بیان ،فساد گفتار آن گروه از مفسرین روشن مىشود كه اندازه دست را
پائینتر از گودى زیر بغل مشخص كردهاند و همچنین بطالن گفتار بعضى دیگر كه گفتهاند:
در تیمم همان مقدار از دستها معتبر است كه در وضو معتبر است ،یعنى از مرفق تا سر
انگشتان .وجه فساد این دو قول این است كه :مسح وقتى با حرف باء متعدى شود داللت بر
این مى كند كه باید عضو ماسح به بعضى از رویه عضو ممسوح كشیده شود ،و آن دو قول
مىگفتند به همه دستها.
و به نظر مىرسد كه كلمه من در منه ابتدائى باشد ،و مراد از آن این باشد كه به
مسح به صورت و دو دست از صعید ابتدا شود ،و خالصه همان را بگوید كه سنت بیان
كرده ،و گفته باید نمازگزار دست خود را بر صعید بگذارد ،و بدون فاصله به صورت و دو
دست خود بكشد.
لیكن از گفتار بعضى از مفسرین چنین بر مىآید كه خواستهاند بگویند حرف من در
اینجا تبعیضى است و این نكته را مىرساند كه بعد از زدن دست بر صعید ،مقدارى  -هر
چند بقدر غبار هم كه شده  -از آن خاك بر دست مانده را به صورت و دست بكشید ،از این
معنا نتیجه گرفته كه واجب است صعیدى كه در تیمم به كار مىرود مشتمل بر خاك و غبار
باشد ،تا آن خاك و غبار به صورت و دست كشیده شود ،و اما تیمم بر سنگ صافى كه هیچ
غبارى به آن بند نمىشود درست نیست ،و لیكن آنچه از آیه ظاهر است همان است كه ما
گفتیم( و خدا داناتر است! )
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البته این را هم بگوئیم كه نتیجهاى كه صاحبان این نظریه گرفتهاند مختص به
احتمال و نظریه آنان نیست .
کیفیت وضوى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم
در کافی به سند خود از زراره و بكیر روایت كرده كه از امام باقر علیه السالم از
وضوى رسول خدا پرسیدند ،حضرت دستور داد طشتى  -و یا ظرف كوچكى  -آوردند كه
در آن آب بود ،پس دست راست خود را در آب فرو برد ،و مشتى از آن بر گرفت ،و به
صورت خود ریخت ،و صورت خود را با آن شست ،سپس دست چپ خود را در آب فرو
برده مشتى از آن گرفت و به ساعد خود  -یعنى مرفق به پائین  -ریخت ،و دست راست خود
را با آن شست ،ولى همواره دست را از باال بپائین كشید ،و هیچگاه از پائین به طرف مرفق
نكشید ،نه در دست راست و نه در دست چپ ،سپس كف دست راست خود را در آب فرو
برد ،و مشتى آب بر گرفته به ذراع  -مرفق تا سر انگشتان  -خود ریخت ،و در دست چپ
همان كرد كه در دست راست كرد ،آنگاه سر و دو پاى خود را با ترى كف دستش مسح
كرد ،و آب جدیدى براى مسح به كار نبرد ،آنگاه فرمود :نباید انگشتان را در زیر بند كفش
برد ،و سپس اضافه كرد كه خداى تعالى مىفرماید «:اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم
و ایدیكم »،و به حكم این فرمایش هیچ مقدار (و بفرموده فقها حتى سر سوزنى )،از صورت
و دستها باید نشسته نماند ،براى اینكه فرموده :بشوئید صورت و دستهایتان را تا مرفقها.
آنگاه فرموده« :فامسحوا برؤسكم و ارجلكم الى الكعبین »،و به حكم این دستور اگر مقدارى
از سر و یا مقدارى از روى دو پاى خود را از اول سر انگشتان تا به كعب مسح كند كافى
است ،راوى مىگوید :عرضه داشتم كعب پاها كجاى آن است؟ فرمود :اینجا یعنى بند پا و
پائینتر از ساق ،پرسیدم :این چیست؟ (كه نشان مىدهى )،فرمود :این جزء استخوان ساق
است ،و كعب پائینتر از آن است ،پرسیدیم :خدا تو را اصالح كند آیا یك مشت آب براى
شستن صورت و یك مشت براى شستن هر ذراع بس است؟ فرمود :آرى ،البته در صورتى
كه با منتهاى دقت آن مشت آب را به همه ذراع و كف برسانى ،البته با دو مشت این كار
بهتر صورت مىگیرد.
مؤلف :این روایت از روایات معروف است ،عیاشى آن را از بكیر و زراره از امام
باقر علیهالسالم و در سندى دیگر مثل آن را از عبد هللا بن سلیمان از ابى جعفر روایت
كرده ،و در معناى آن و معناى روایت سابق روایاتى دیگر هست.
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
شد ،و به نماز ایستاد ،على علیهالسالم آمد و با پاى خود به گردن او زد ،و فرمود :واى بر
تو چرا بى وضو نماز مىخوانى؟ آن مرد عرضه داشت :عمر بن خطاب به من چنین دستور
داد ،حضرت دست او را گرفته نزد عمر آورد ،و با صداى بلند فرمود :ببین این شخص چه
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چیزى از تو روایت مىكند ،عمر گفت :بله من به او گفتم چون رسول خدا صلىهللاعلیهوآله
وسلم آنطور مسح كرد ،حضرت فرمود :قبل از مائده یا بعد از آن؟ گفت :این را نمىدانم،
فرمود :حال كه نمىدانى پس چرا فتوا مىدهى؟ مسح بر چكمه در سابق نازل شد( و در
سوره مائده نسخ شد) .
( نکته بسیار عجیبی که در این روایت توجه خواننده را به خود جلب می کند این
است که عمر بن خطاب در این روایت می گوید :رسول خــــدا از روی چکمه مسح کرد!
نمی گوید که از روی چکمه پایش را شست! بعد چگونه آقایان فتوی صادر می کنند که پا
را به جای مسح باید شست؟! -امین).
مؤلف :در عهد عمر اختالف در جواز و عدم جواز مسح بر روى كفش شایع بود ،و
نظر على علیهالسالم این بود كه آن دستور به آیه سوره مائده نسخ شده ،این نظریه از
روایات این باب استفاده مىشود ،و به همین جهت از بعضىها از قبیل براء و بالل و جریر
بن عبد هللا روایت شده كه آنان از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم نقل كردهاند كه آن جناب
بعد از مائده نیز بر روى كفش و پاپوش مسح مىكرده ،و لیكن روایاتشان خالى از اشكال
نیست ،و گویا منشا اختالف مذكور این پندار بوده كه مدعیان نسخ دلیل ناسخ را غیر از آیه
مىدانند ،و غیر آیه نمىتواند ناسخ باشد ،در حالى كه این پندار صحیح نیست و دلیل نسخ
خ ود آیه مائده است براى اینكه آیه شریفه مسح بر قدم را واجب كرده ،و معلوم است كه پا
افزار و كفش قدم نیست ،و همین پاسخ را روایت بعدى داده است.
و در تفسیر عیاشى از محمد بن احمد خراسانى  -وى بقیه راویان حدیث تا زمان
امام را ذكر نكرده  -روایت آورده كه گفته است ،مردى به حضور امیر المؤمنین علیهالسالم
آمد ،و از مسح بر پا افزار پرسید ،حضرت لحظهاى سر به پائین انداخت ،آنگاه سر بلند كرد
و فرمود :خداى تبارك و تعالى بندگان خویش را امر به طهارت فرموده ،و آنرا در بین
اعضاى بدن تقسیم كرده ،سهمى از آنرا به صورت ،و سهمى به سر ،و نصیبى به دو پا و
بهرهاى به دو دست داده ،اگر پا افزار یكى از این اعضاى بدن است مىتوانى آنرا مسح
كنى.
کیفیت تیمم رسول هللا (ص)
و نیز در همان كتاب از حسن بن زید از جعفر بن محمد علیهماالسالم روایت كرده
كه گفت :على علیهالسالم در عهد عمر بن خطاب در مساله مسح بر پا افزار مخالف سایرین
بوده ،آنها مىگفتند :ما دیدیم كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله و سلم بر پا افزار خود مسح
مىكرد و حضرت در پاسخ هر كس كه این استدالل را مىكرد مىپرسید :رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم قبل از نزول مائده چنین مىكرد یا بعد از آن؟ مىگفتند نمىدانیم ،آن
جناب مىفرمود :ولى من مىدانم كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم بعد از نزول سوره
مائده دیگر بر پا افزار مسح نكرد و هر آینه مسح كردن بر پشت یك االغ را بیشتر دوست
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دارم تا مسح كردن بر پا افزار ،آنگاه این آیه را تالوت كرد «:یا ایها الذین آمنوا  -تا آنجا كه
فرموده  -المرافق و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الى الكعبین».
هدف از تشریع طهارت های سه گانه
در تفسیر عیاشى از زراره روایت كرده كه گفت :من از امام باقر علیهالسالم از تیمم
پرسیدم ،فرمود :عمار بن یاسر روزى نزد رسول خدا صلىهللا علیهوآلهوسلم آمد و عرضه
داشت :جنب شدم و آب نداشتم تا غسل كنم ،حضرت فرمود :خوب بگو ببینم چه كردى؟
عرضه داشت :لباسهایم را كندم و توى خاك غلت زدم حضرت (شاید بعنوان مزاح )،فرمود:
همانطور كه االغها غلت مىزنند؟ سپس فرمود :خداى تعالى كیفیت تیمم را كه بیان كرده و
فرموده «:و امسحوا بوجوهكم و ایدیكم منه »،آنگاه خود رسول خدا همه كف دو دست خود
را بر صعید گذاشت ،و سپس بر داشت بین دو چشم تا آخر دو ابروى خود مسح كرد ،آنگاه
كف هر دست را به پشت دست دیگر كشید ،البته اول به پشت دست راست كشید.
« ما یرید هللا لیجعل علیكم من حرج و لكن یرید لیطهركم !»
خداى تعالى نمىخواهد هیچگونه حرج و دشوارى را بر شما تحمیل كند ،در نتیجه
مى فهماند كه در بین احكام دینى اصال و به هیچ وجه حكمى حرجى و تحمیلى وجود ندارد،
و به همین جهت خواستن حرج را نفى كرده ،نه خود حرج را.
البته باید دانست كه حرج دو جور است ،یكى حرجى است كه در مالك حكم و
مصلحت مطلوب از آن حكم پیدا مىشود ،كه در این صورت حكم ذاتا حــــرجى صادر مي
شود ،و صاحب حكم حرج را هم مىخواهد ،چون حكم تابع مالك و معیار خودش است،
وقتى مالك حرجى شد قهرا حكم هم حرجى مىشود ،مثل اینكه فرضا یك مربى به شخصى
كه تحت تربیت او است و مىخواهد ملكه زهد و ترك لذت را در دل او پدید آورد ،به او
دستور دهد كه از هیچ غذاى لذت آورى استفاده نكند ،كه چنین حكمى در اصل حرجى است،
زیرا مالك آن حرجى است ،جور دیگر از حرج ،حرجى است كه در مالك حكم نیست ،و
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
حرجى شده است كه در چنین فرضى حكم در خصوص آن افراد ساقط مىشود ،و در غیر
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
ساقط مىشود ،و در مورد دیگران به اعتبار خود باقى است .
و اینكه خداى تعالى با آوردن كلمه لیكن از مطلب قبل كه فرمود :خدا نمىخواهد بر
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
حرجى نیست و به منظور دشوار كردن زندگى شما تشریع نشده (،بلكه به این منظور تشریع
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شده كه شما را پاك كند )،وجه این داللت این است كه از ظاهر گفتار آیه بر مىآید كه مراد
از احكام جعل شده ،تطهیر شما و اتمام نعمت بر شما است ،نعمتى كه همان مالك احكام
است ،نه اینكه مراد دشوار كردن زندگى بر شما باشد ،و به همین جهت هر جا كه دیدیم
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
داشته به جاى آن تیمم را كه در وسع شما است بر شما واجب مىسازیم ،و اما حكم طهارت
كه غرض اصلى ما است را به كلى از بین نمىبریم ،این خود دلیل بر این است كه ما
طهارت شما و كامل كردن نعمت خود بر شما را مىخواهیم ،تا شاید شما شكر بگزارید.
تطهیر و اتمام نعمت
« و لكن یرید لیطهركم و لیتم نعمته علیكم لعلكم تشكرون »،الزمه مطلبى كه ما در
معناى حرج نخواستن آوردیم این است كه مراد از جمله «:یرید لیطهركم »،این باشد كه
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
از پاكیزگى ظاهرى و بر طرف شدن خبث و كثافات از بدن است ،بلكه طهارتى است
معنوى ،كه به وسیله یكى از این سه دستور حاصل مىشود ،و آنچه كه در نماز شرط شده
عالوه بر پاكى ظاهر بدن ،همین طهارت معنوى است .
ممكن است از همین معنا استفاده كنیم كه وقتى غرض ،طهارت معنوى است ،پس
كسى كه وضوى قبلیش نشكسته و هنوز آنرا دارد براى خواندن نماز بعدى دیگر حاجت به
طهارت جدید ندارد ،و این استفاده ما با اطالق آیه منافات ندارد ،زیرا تشریع منحصر در
تكلیف وجوبى نیست ،بلكه تكلیف استحبابى نیز تشریع مىخواهد( در نتیجه مىگوئیم به حكم
اطالق آیه وضو گرفتن براى هر نمازى خوب و مستحب است ،هر چند كه وضوى نماز
قبلى باقى باشد ،ولى واجب نیست ،بلكه تنها در جائى واجب است كه وضوى قبلى شكسته
شده باشد).
و اما اینكه فرمود «:و لیتم نعمته علیكم  »،...بطوری که در آیه «الیوم اكملت لكم دینكم
 »،...فرموده ،مراد از نعمت در آیه مورد بحث نعمت دین است ،البته نه از حیث اجزاى آن،
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
وقتى تمام مىشود و به حد كمال مىرسد كه همه احكام دینى كه قسمتى از آن طهارتهاى
سهگانه است را تشریع بفرماید.
از اینجا به روشنى به دست مىآید كه بین دو غایت و نتیجهاى كه براى تشریع
طهارتهاى سهگانه ذكر شده یعنى جمله «:لیطهركم »،و جمله « لیتم نعمته »،فرق هست ،و آن
این است كه جمله اول غایت تشریع طهارتهاى سهگانه به تنهائى را بیان مىكند ،چون پاك
شدن نتیجه این سه دستور است ،ولى جمله دوم نتیجه تشریع همه احكام را بیان مىكند ،كه
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سه دستور مزبور تنها سهم خود را از آن دارند ،یعنى از میان همه احكام سه حكم و از میان
همه نعمتهاى دینى سه نعمتند ،پس در حقیقت دو نتیجه نام برده یكى خصوصى است و
دیگرى عمومى.
و بنا بر این معناى آیه چنین مىشود :خداى تعالى نمىخواهد بدون جهت بار شما را
سنگین كند ،بلكه مىخواهد با جعل طهارتهاى سهگانه دو كار كرده باشد ،اول اینكه براى
شما پاكیزگى را كه خاصیت خصوص این سه دستور است حاصل كرده باشد ،دوم اینكه
نعمت عمومیش را كه همان نعمت دین است با تشریع این سه حكم تتمیم كرده باشد ،شاید
شما خداى را بر نعمتش شكر كنید و خداى تعالى شما را خالص براى خود بسازد( دقت
بفرمائید!)
( مستند :آیه  6و  7سوره مائده

المیزان ج  5 :ص ) 353 :

سنت هاي باقیمانده از ابراهیم علیه السالم
در طهارت و نظافت
در تفسیر عیاشى در ذیل آیه ” :قل بل ملة ابراهیم حنیفا  “، ...از امام صادق
علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :حنیفیت ابراهیم در اسالم است.
و از امام باقر علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :حنیفیت كلمه جامعى است كه
هیچ چیز را باقى نمىگذارد ،حتى كوتاه كردن شارب ،و ناخن گرفتن و ختنه كردن از
حنیفیت است.
و در تفسیر قمى است كه خدا حنیفیت را بر ابراهیم علیهالسالم نازل كرد و آن
عبارتست از ده حكم در پاكیزگى ،پنج حكم آن از گردن بباال ،و پنج دیگر از گردن بپائین،
اما آنچه مربوط است به سر:
”  - 1زدن شارب  - 2نتراشیدن ریش  - 3طم مو  – 4مسواك  - 5خالل “،

و آنچه مربوط است به بدن:
”  - 1گرفتن موى بدن  - 2ختنه كردن  - 3ناخن گرفتن
 - 4غسل از جنابت  - 5طهارت گرفتن با آب“،

این است حنیفیت طاهرهاي كه ابراهیم آورد ،و تاكنون نسخ نشده ،و تا قیامت نسخ
نخواهد شد.
مؤلف :طم مو بمعناى اصالح سر و صورت است ،و در معناى این روایت و
قریب به آن احادیث بسیارى در كتب شیعه و سنى آمده است.
( مستند :آیه  135سوره بقره

المیزان ج  1 :ص )473 :
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بخش دوم
روزه
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فصل اول

تشریع روزه
تشریع روزه در اسالم و ادیان پیشین
على الَّذِینَ ِمن قَ ْب ِلك ْم لَعَلَّ ُك ْم
علَیْك ُم الص َیا ُم َك َما ُك ِتب َ
 « یَأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ُك ِتب َتَتَّقُون،
 أَیَّاما ً َّم ْعد ُودَ ٍعلى
على سفَ ٍر فَ ِعدَّة ٌ ِم ْن أَی ٍَّام أُخ ََر َو َ
ت فَ َمن كانَ ِمن ُكم َّم ِریضا ً أ َ ْو َ
َیر لَّهُ َو أَن ت َصو ُموا
َطو َ
ع خَیرا ً فَ ُه َو خ ٌ
ین فَ َمن ت َّ
الَّذِینَ ی ُِطیقُونَهُ فِ ْدیَةٌ طعَا ُم ِمس ِك ٍ
َیر لَّك ْم ِإن ُكنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمون،
خ ٌ
نز َل فِی ِه ْالقُ ْر َء ُ
اس َو بَ ِینَ ٍ
ان
ان ُهدًى ِللنَّ ِ
 ش ْه ُر َر َمضانَ الَّذِى أ ُ ِت ِمنَ ْال ُهدَى َو ْالفُ ْرقَ ِ
على سفَ ٍر فَ ِعدَّة ٌ ِم ْن أَی ٍَّام أُخ ََر
فَ َمن ش ِهدَ ِمن ُك ُم الش ْه َر فَ ْل َی ْ
صمهُ َو َمن كانَ َم ِریضا ً أ َ ْو َ
كبروا َّ
ی ُِرید ُ َّ
على َما
سر َو ِلت ُ ِ
كملُوا ْال ِعدَّة َ َو ِلت ُ ُ
َّللاَ َ
ُسر َو ال ی ُِرید ُ بِك ُم ْالعُ َ
َّللاُ بِك ُم ْالی َ
َهدَا ُك ْم َو لَعَلَّك ْم ت َش ُك ُرونَ ،
 اى كسانى كه ایمان آوردهاید روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوامقبل از شما واجب شده بود شاید با تقوا شوید،
 و این روزهائى چند است ،پس هر كس از شما مریض و یا مسافر باشد بایدایامى دیگر بجاى آن بگیرید و اما كسانى كه به هیچ وجه نمىتوانند روزه
بگیرند عوض روزه براى هر روز یك مسكین طعام دهند و اگر كسى عمل
خیرى را داوطلبانه انجام دهد برایش بهتر است و اینكه روزه بگیرید برایتان
خیر است اگر بناى عمل كردن دارید!
 و آن ایام كوتاه ماه رمضان است كه قرآن در آن نازل شده تا هدایت مردم وبیاناتى از هدایت و جدا سازنده حق از باطل باشد پس هر كس این ماه را درك
كرد باید روزهاش بگیرد و هر كس مریض و یا مسافر باشد بجاى آن چند
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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سیاق این سه آیه داللت دارد بر اینكه هر سه با هم نازل شده و به هم متصلند ،و
نظیر كالم واحدى هستند كه یك غرض را دربردارند ،و آن غرض عبارت است از بیان
وجوب روزه ماه رمضان.

قسمتى از گفتار این سه آیه به منزله زمینهچینى براى قسمت دیگر آن است ،یعنى
دو آیه اول به منزله مقدمه است براى آیه سوم ،چون در آیه سوم تكلیفى واجب مىشود كه
صاحب كالم ،اطمینان ندارد از اینكه شنونده از اطاعت آن سرپیچى نكند ،براى اینكه تكلیف
نامبرده تكلیفى است كه بالطبع براى مخاطب ،شاق و سنگین است ،و به این منظور ،دو آیه
اول از جمالتى تركیب شده كه هیچ یك از آنها از هدایت ذهن مخاطب به تشریع روزه
رمضان خالى نیست ،بلكه در همه آنها به تدریج ذهن شنونده را به سوى آن توجه مىدهد ،و
به این وسیله اضطراب ذهن او را از بین مىبرد ،و در نتیجه عالقمند به روزه مىكند ،تا با
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 .
و بهمین جهت بعد از آنكه در جمله ”:یا ایها الذین آمنوا كتب علیكم الصیام“،
مساله وجوب روزه بر مسلمانان را خاطرنشان كرد ،بالفاصله فرمود ”:كما كتب على الذین
من قبلكم “،و فهمانید كه شما مسلمانان نباید از تشریع روزه وحشت كنید ،و آن را گران
بشمارید ،چون این حكم منحصر به شما نبوده ،بلكه حكمى است كه در امتهاى سابق نیز
تشریع شده بود .
” لعلكم تتقون “،یعنى عالوه بر اینكه عمل به این دستور ،همان فائدهاى را دارد
كه شما به امید رسیدن به آن ایمان آوردید ،و آن ،عبارت است از تقوا ،و عالوه بر این ،این
عمل كه گفتیم در آن ،امید تقوا براى شما هست ،همچنانكه براى امتهاى قبل از شما بود،
عملى نیست كه تمامى اوقات شما را و حتى بیشتر اوقاتتان را بگیرد ،بلكه عملى است كه
در ایامى قلیل و معدود انجام مىشود ” ،ایاما معدودات“.
عالوه بر این ما در تشریع این حكم رعایت اشخاصى را هم كه این تكلیف برایشان
طاقتفرسا است كردهایم ،و اینگونه افراد باید به جاى روزه فدیه بدهند ،آنهم فدیه مختصرى
كه همه بتوانند بدهند ،و آن عبارت است از طعام یك مسكین ” فمن كان منكم مریضا او على
سفر ...فدیة طعام مسكین“.
و وقتى این عمل هم خیر شما را در بردارد ،و هم تا جائى كه ممكن بوده رعایت
آسانى آن شده خیر شما در این است كه بطوع و رغبت خود روزه را بیاورید ،و بدون
كراهت و سنگینى و بىپروا انجامش دهید” فمن تطوع خیرا فهو خیر له “،براى اینكه عمل
نیك را بطوع و رغبت انجام دادن بهتر است ،از اینكه به كراهت انجام دهند .
بنابر آنچه گفته شد زمینه گفتار در دو آیه اول مقدمه است براى آیه سوم كه
مىفرماید:
 ” فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ! -پس هر كس این ماه را درك كرد باید روزهاش را بگیرد! “
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از آنجائیكه حكم روزه عبارت است از محرومیت نفس از بزرگترین مشتهیات ،و
مهمترین تمایالتش ،یعنى خوردن و نوشیدن و جماع ،محرومیت از آنها ثقیل بر طبع و
مصیبتى براى نفس آدمى است ،لذا شارع در توجیه حكم ناگزیر از این است كه قبال براى
شنوندگان  -با در نظر گرفتن اینكه عموم مردمند و بیشتر مردم عوام و پیرو مشتهیات نفسند
 مقدمهاى بچیند ،و دلهاشان را عالقهمند بدان سازد ،تا تشنه پذیرش آن شوند.منظور از بیان ” یا ایها الذین آمنوا  -اى كسانى كه ایمان آوردهاید! “ توجه دادن
مردم به صفت ایمانشان است ،خواست بفهماند با توجه به اینكه داراى ایمانید باید هر حكمى
را كه از ناحیه پروردگارتان مىآید بپذیرید ،هر چند كه بر خالف مشتهیات ،و ناسازگار با
عادات شما باشد.
” كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم“ .
كلمه كتابت معنایش معروف است ،لیكن گاهى كنایه مىشود از واجب شدن
عملى ،و یا تصمیم بر عملى و یا قضاى حتمى كه بر چیزى رانده شده است.
كلمه صیام و صوم به معناى خوددارى از عمل است ،مثال صوم از خوردن و از
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
خصوص كارهائى است كه دل آدمى مشتاق آن باشد ،و اشتهاى آن را داشته باشد .
معناى صوم در اصل لغت خوددارى از خصوص چنین كارهائى بوده ،و لیكن
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 .
مراد از جمله ” الذین من قبلكم “،امتهاى گذشته داراى ملت و دین است البته نه
همه آنها ،و قرآن كریم معین نكرده كه این امتها كدامند ،چیزى كه هست از ظاهر جملة ”
كما كتب  “،...بر مىآید كه امتهاى نامبرده اهل ملت و دین بودهاند كه روزه داشتهاند.
از تورات و انجیل موجود در دست یهود و نصارا هیچ دلیلى كه داللت كند بر
وجوب روزه بر این دو ملت دیده نمىشود ،تنها در این دو كتاب فرازهائى است كه روزه را
مدح مىكند ،و آن را عظیم مىشمارد .
و اما خود یهود و نصارا را مىبینیم كه تا عصر حاضر در سال چند روز به
اشكالى مختلف روزه مىگیرند ،یا از خوردن گوشت و یا از شیر و یا از مطلق خوردن و
نوشیدن خوددارى مىكنند.
و نیز در قرآن كریم داستان روزه زكریا و قصه روزه مریم از سخن گفتن آمده
است.
در غیر قرآن ،مساله روزه از اقوام بى دین نیز نقل شده ،همچنانكه از مصریان
قدیم و یونانیان و رومیان قدیم و حتى وثنىهاى هندى تا به امروز نقل شده ،كه هر یك براى
خود روزهاى داشته و دارند ،بلكه مىتوان گفت عبادت و وسیله تقرب بودن روزه از امورى
است كه فطرت آدمى به آن حكم مىكند.
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وثنىها به منظور تقرب و ارضاى آلهه خود و در هنگامى كه جرمى مرتكب
مىشدند به منظور خاموش كردن فوران خشم خدایان روزه مىگرفتند ،و همچنین وقتى
حاجتى داشتند به منظور برآمدنش دست به این عبادت مىزدند و این قسم روزه در حقیقت
معامله و مبادله بوده ،عابد با روزه گرفتن احتیاج معبود را بر مىآورده تا معبود هم حاجت
عابد را برآورد ،و یا او رضایت این را به دست مىآورده ،تا این هم رضایت او را حاصل
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
سبحان برى از هر نقص است ،پس هر اثر خوبى كه عبادتها داشته باشند ،حال هر عبادتى
كه باشد تنها عاید خود عبد مىشود نه خداى تعالى و تقدس ،همچنانكه اثر سوء گناهان نیز
هر چه باشد به خود بندگان برمىگردد:
” ان احسنتم احسنتم النفسكم و ان اساتم فلها“.
این معنائى است كه قرآن كریم در تعلیماتش بدان اشاره مىكند ،و آثار اطاعتها و
نافرمانىها را به انسان بر مىگرداند انسانى كه جز فقر و احتیاج چیزى ندارد ،و باز قرآن
در بارهاش مىفرماید:
” یا ایها الناس انتم الفقراء الى هللا و هللا هو الغنى! “

فائده روزه :لعلكم تتقون!
جمله ” :لعلكم

در خصوص فایده روزه ،همین برگشتن آثار اطاعت به انسان را در
تتقون“ بیان كرده ،مىفرماید :فائده روزه تقوا است ،و آن خود سودى است كه عاید خود
شما مىشود.
فائده داشتن تقوا مطلبى است كه احدى در آن شك ندارد ،چون هر انسانى به
فطرت خود این معنا را درك مىكند كه اگر بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شود ،و
به مقام بلند كمال و روحانیت ارتقاء یابد ،اولین چیزى كه الزم است بدان ملتزم شود این
است كه از افسار گسیختگى خود جلوگیرى كند ،و بدون هیچ قید و شرطى سرگرم لذتهاى
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 .
و این تقوا تنها از راه روزه و خوددارى از شهوات بدست مىآید ،و نزدیكترین
راه و مؤثرترین رژیم معنوى و عمومىترین آن بطوریكه همه مردم در همه اعصار بتوانند
از آن بهرهمند شوند ،و نیز هم اهل آخرت از آن رژیم سود ببرد ،و هم شكمبارگان اهل دنیا،
عبارت است از خوددارى از شهوتى كه همه مردم در همه اعصار مبتالى بدانند ،و آن
عبارت است از شهوت شكم از خوردن و آشامیدن ،و شهوت جنسى كه اگر مدتى از این سه
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چیز پرهیز كنند ،و این ورزش را تمرین نمایند ،به تدریج نیروى خویشتندارى از گناهان
در آنان قوت مىگیرد و نیز به تدریج بر اراده خود مسلط مىشوند ،آن وقت در برابر هر
گناهى عنان اختیار از كف نمىدهند ،و نیز در تقرب به خداى سبحان دچار سستى
نمىگردند ،چون پر واضح است كسى كه خدا را در دعوتش به اجتناب از خوردن و
نوشیدن و عمل جنسى كه امرى مباح است اجابت مىكند ،قهرا در اجابت دعوت به اجتناب
از گناهان و نافرمانىها شنواتر ،و مطیعتر خواهد بود ،این است معناى آنكه فرمود ” :لعلكم
تتقون ! “
زمان روزه :ایّاما ً معدودات
نكره آمدن ایام و اتصاف آن به صفت معدودات براى این است كه بفهماند تكلیف
نامبرده ناچیز و بدون مشقت است ،تا به این وسیله مكلف را در انجام آن دل و جرأت دهد،
و از آنجا كه آیه ” :شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن  “،...بیان ایام است ،قهرا مراد از
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
اصل روزه رفع ید نمىشود ،از عدد آن نیز صرفنظر نمىشود ،پس اگر در ایام رمضان
عارضهاى چون مرض و سفر پیش آید كه حكم وجوب روزه را در آن ایام معدوده یعنى ایام
رمضان بردارد از این ایام معدوده صرفنظر نمىشود ،و باید به همان عدد در سایر روزها
روزه گرفت ،و این همان حقیقتى است كه آیه سوم یعني ” و لتكملوا العدة  “،...متعرض آن
است ،پس جمله ”:ایاما معدودات “،...همانطور كه معناى ناچیز بودن ایام را افاده مىكند،
این معنا را هم افاده مىكند كه همین عدد ناچیز ركنى است كه در غرض و حكم روزه
ماخوذ شده است .
اینكه فرمود ” :او على سفر “ ،براى اشاره به این معنا بوده كه آن مسافرى
روزهاش شكسته مىشود كه در حال حاضر مسافر باشد ،نه در گذشته( مثل كسى كه در
سف ر ده روز در محلى اقامت كرده است ،كه چنین كسى قبال مسافر بوده ،و فعال مقیم است،
و روزهاش صحیح است )،و نه در آینده( مثل كسى كه مىخواهد بعد از ظهر حركت كند
كه چنین كسى روزه آن روزش صحیح است).
بیشتر دانشمندان و علماى اهل سنت گفتهاند :از آیة ” فمن كان منكم مریضا او
على سفر فعدة من ایام اخر “،...استفاده مىشود كه مسافر مىتواند روزه نگیرد ،نه اینكه
روزه گرفتن برایش حرام است ،پس مریض و مسافر ،هم مىتوانند روزه بگیرند ،و هم
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اینكه افطار نموده به همان عدد از روزهاى دیگر سال روزه بگیرند .لیكن این حرف صحیح
نیست ،زیرا گفتیم ظاهر جملة ” فعدة من ایام اخر -كسى كه مریض و مسافر باشد باید چند
روزى در ایام دیگر سال روزه بگیرد “،عزیمت است ،نه رخصت ،یعنى از ظاهر آن بر
مىآید كه مریض و مسافر نباید در رمضان روزه بگیرند ،و این معنا از ائمه اهل بیت
علیهمالسالم نیز روایت شده ،و مذهب جمعى از صحابه از قبیل عبد الرحمان بن عوف ،و
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.
ایشان براى توجیه نظریه خود چیزى در آیه تقدیر گرفته گفتهاند ،تقدیرش ” فمن كان
مریضا او على سفر فافطر فعدة من ایام اخر “،است ،یعنى هر كس مریض یا مسافر باشد ،و به
همین جهت افطار كرده باشد ،به همان عدد از روزهاى دیگر روزه بگیرد.
این تقدیر دو اشكال دارد ،اول اینكه اصوال همانطورى كه گفتهاند تقدیر گرفتن خالف
ظاهر است ،وقتى گویندهاى سخن مىگوید تمامى كلماتى كه در افاده منظورش دخالت دارد در
كالم خود مىآورد ،و چیزى را نگفته نمىگذارد ،مگر آنكه به اتكاء قرینهاى كه در كالمش هست
یك كلمه را حذف كند ،چون یقین دارد خواننده یا شنونده با وجود آن قرینه مىفهمد كه فالن كلمه
حذف شده است و اما بدون قرینه دست به چنین حذفى نمىزند .
اشكال دوم اینكه :به فرضى كه تسلیم شویم و قبول كنیم كه كلمه ”فافطر“ در آیه حذف
شده ،تازه این كالم هم داللتى بر رخصت ندارد .كدام شنوندهاى از عبارت ” و هر كس مریض یا
مسافر باشد ،و افطار كرده باشد در ایامى دیگر روزه بگیرد “،مىفهمد روزه در سفر و مرض
جایز است؟ آرى نهایت چیزى كه از عبارت ” فمن كان مریضا او على سفر فافطر “،در این مقام
( كه به گفته سایر مفسرین نیز مقام تشریع است “،استفاده مىشود ،این است كه افطارش گناه
نبوده چون جایز بوده ،البته جواز به معناى اعم از وجوب و استحباب و اباحه ،جوازى كه با
وجوب و استحباب و اباحه مىسازد ،و اما اینكه به معناى سومى یعنى الزامى نبودن افطار باشد
به هیچ وجه لفظ آیه بر آن داللت ندارد ،بلكه باز هم بر خالف آن داللت مىكند ،چون قانونگذار
حكیم در مقام تشریع خود ،هرگز در بیان آنچه باید بیان كند كوتاهى نمىكند ،و این خود روشن
است.

كفّاره روزه :فدیه طعام مسكین
 ” و على الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین!“كلمه یطیقون به معناى به كار بستن تمامى قدرت در عمل است كه الزمه آن این
است كه عمل نامبرده آنقدر دشوار باشد ،كه همه نیروى انسان در انجامش مصرف شود،
در نتیجه معناى جمله ” و على الذین یطیقونه “،این است كه هر كس روزه برایش مشقت
داشته باشد.
كلمه فدیه به معناى بدل و عوض است و در اینجا به معناى عوض مالى است ،كه
همان طعام مسكین یعنى سیر كردن یك مسكین گرسنه است از غذائى كه خود انسان
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مىخورد ،البته نه آن غذاى سادهاى كه گاهى مىخورد ،و نه آن غذاى لذیذى كه باز گاه گاه
مىخورد ،بلكه از غذاى متوسطى كه غالبا استفاده مىكند ،و حكم این فدیه نیز مانند حكم
قضاى روزه مریض و مسافر واجب است ،چون تعبیر ” وعلى الذین “،تعبیرى است كه
وجوب تعیینى را مىرساند ،نه تخییرى و نه رخصت را.
( بعضى از مفسرین گفتهاند جمله نامبرده نیز رخصت را مىرسانده و سپس نسخ شده چون
خداى سبحان در اول ،همه مردم را كه مىتوانند روزه بگیرند مخیر كرد بین روزه گرفتن و كفاره دادن از
هر روز به طعام یك مسكین ،چون مردم در آن ایام عادت به روزه نداشتند ،بعدها كه رفته رفته عادت
كردند ،این آیه به وسیله آیه ”:فمن شهد منكم الشهر فلیصمه  “،...نسخ شد.
بعضى دیگر از همین مفسرین گفتهاند :تنها نسبت به اشخاص توانا نسخ شد و قرار شد حتما
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.

و به جان خودم اینگونه تفسیرها بازى كردن با قرآن و پاره پاره كردن آیات آن
است ،و اگر خواننده عزیز در آیات سهگانه مورد بحث دقت كند خواهد دید كه هر سه یك
غرض را دنبال مى كند ،و یك سیاق متصل و جمالتى به هم پیوسته و بیانى روشن دارد،
آنگاه اگر این كالم واحد و پیوسته را با نظریه این مفسرین تطبیق دهد ،خواهد دید كه دیگر
آن سیاق پیوسته را ندارد ،جمالتش با یكدیگر متنافى است ،اولش آخرش را نقض مىكند،
یك جا مىگوید ”:كتب علیكم الصیام “،روزه بر شما واجب شده ،دنبالش مىگوید آنهائى كه
مىتوانند روزه بگیرند مىتوانند افطار نموده به جاى آن طعام دهند ،و در آخر مىگوید:
روزه بر همه شما واجب است تا حكم آخرى ناسخ حكم فدیه نسبت به خصوص قادران باشد،
و حكم فدیه نسبت به غیر قادران به حال خود باقى بماند ،با اینكه در آیه شریفه بنا بر این
تصویر حكم غیر قادرین اصال بیان نشده است .مگر اینكه كسى بگوید كلمه ”یطیقونه“ قبل
از نسخ شدن به معناى قدرت داشتن است ،و بعد از نسخ به معناى قدرت نداشتن ،و این پیدا
است كه چقدر بىپایه است!!!
و سخن كوتاه اینكه بنا بر این باید جمله ”:و على الذین یطیقونه  “،...كه در وسط
آیات قرار گرفته ناسخ جمله ” :كتب علیكم الصیام “،در اول آیات باشد ،كه با آن تنافى
دارد ،آن وقت این سؤال پیش مىآید كه چرا بدون هیچ علتى حكم ناسخ را مقید به كسانى
كرده كه توانائى ندارند!!!
و نیز الزمه این تفسیر این است كه جمله ”:فمن شهد منكم الشهر فلیصمه “،تنها ناسخ حكم
كسانى باشد كه قادر بر روزهاند ،نه آنهائى كه از روزه عاجزند با اینكه ظاهر عبارت ناسخ مطلق است،
هم قادر را شامل مى شود و هم عاجز را ،عالوه بر اینكه اصال منسوخ شامل حكم عاجز نبود ،تا ناسخ
بخواهد آن حكم را براى عاجز باقى بدارد ،و این تالى فاسدها فاحشترین تالى فاسدهایند!!!
حال اگر عالوه بر نسخهائى كه از آقایان براى تو خواننده عزیز نقل كردیم ،نسخهاى دیگرى
كه در باره این سه آیه ذكر كردهاند اضافه كنى ،آن وقت تفسیرى عجیب خواهى دید! و آن نسخها این
است كه گفتهاند جمله ” :شهر رمضان“ ناسخ جمله ”:ایاما معدودات “ است ،و جمله ” :ایاما معدودات
“ هم ناسخ جمله ” كتب علیكم الصیام “ است ) .
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یر لَّهُ !
طو َ
فَ َمن ت َ َّ
ع َخیرا ً فَ ُه َو َخ ٌ
« هر كس عمل خیر را بطوع بیاورد بهتر است! »
كلمه تطوع (طوع) مقابل معناى كراهت ،به این معنا است كه انسان كارى را به
رضا و رغبت خود انجام دهد .معناى داوطلب بودن هم بر آن اضافه مىشود .پس تطوع به
معناى این است كه انسان خودش داوطلبانه كارى را انجام دهد كه اطاعت خدا هم هست،
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.
این معناى اصلى كلمه تطوع بوده ،پس اگر مىبینیم كه فعال در خصوص افعال
مستحب استعمال مىشود یك اصطالحى است جدید ،كه بعد از نزول قرآن در بین مسلمانان
رائج گشته ،و منشاش هم این بوده كه معموال عمل نیكى كه یك مسلمان داوطلبانه انجام
مىدهد عمل مستحب است ،و اما عمل واجب هر چه هم كه بطوع و رغبت انجام شود باز
بوئى از اكراه و اجبار در آن هست .
كلمه تطوع همانطور كه دیگران هم گفتهاند داللتى بر خصوص استحباب ندارد،
نه مادهاش و نه هیاتش ،در نتیجه مىتوان گفت حرف فاء كه در آغاز جمله آمده جمله را
فرع و نتیجه معنائى مىكند كه از كالم سابق استفاده مىشد ،و معناى مجموع كالم  -و خدا
داناتر است  -این مىشود:
 ” روزه بر شما واجب شده است ،و در آن خیر و صالح شما رعایت شده،عالوه بر اینكه با داشتن این فریضه شما هم جزء امتهائى مىشوید كه قبل از
شما بودند ،با این تفاوت كه در این فریضه تخفیف و تسهیلى براى شما منظور
شده است ،پس آن را بطوع و رغبت بیاورید ،نه با كراهت ،چون هر كس
عمل خیر را بطوع بیاورد بهتر است تا همان عمل را به ُكره بیاورد“ .
َیر لَّك ْم ِإن ُكنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمون».
« َو أَن ت َصو ُموا خ ٌ
 با روزهاى كه بر شما واجب شده تطوع كنید ،و آن را داوطلبانه بیاورید ،كهتطوع به كار خیر بهتر است ،و روزه هم كه خیر شما است پس تطوع به
روزه هم خیرى عالوه بر خیر دیگر است .
(مستند:آیه  183تا  185سوره بقره المیزان ج  2ص )3

73

کتاب چهلم :عبادات -نماز و روزه و حج

تفسیر موضوعی المیزان

فصل دوم

ماه مبارک رمضان
ماه روزه و نزول قرآن
نز َل فِی ِه ْالقُ ْر َء ُ
اس َو بَیِنَ ٍ
ان
ان ُهدًى ِللنَّ ِ
 « ش ْه ُر َر َمضانَ الَّذِى أ ُ ِت ِمنَ ْال ُهدَى َو ْالفُ ْرقَ ِ
على سفَ ٍر فَ ِعدَّة ٌ ِم ْن أَی ٍَّام أُخ ََر
فَ َمن ش ِهدَ ِمن ُك ُم الش ْه َر فَ ْلیَ ْ
صمهُ َو َمن كانَ َم ِریضا ً أ َ ْو َ
كبروا َّ
ی ُِرید ُ َّ
على َما
سر َو ِلت ُ ِ
كملُوا ْال ِعدَّة َ َو ِلت ُ ُ
َّللاَ َ
ُسر َو ال ی ُِرید ُ بِك ُم ْالعُ َ
َّللاُ بِك ُم ْالی َ
َهدَا ُك ْم َو لَعَلَّك ْم ت َش ُك ُرونَ !

-

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
كرد باید روزهاش بگیرد و هر كس مریض و یا مسافر باشد بجاى آن چند
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!»

ماه رمضان نهمین ماه از ماههاى سال قمرى و عربى است ،كه بین ماه شعبان و
شوال واقع است ،و در قرآن كریم از ماههاى دوازدهگانه غیر از ماه رمضان نام هیچ ماه
دیگرى نیامده است.
كلمه قرآن اسم كتابى است كه خداى تعالى آنرا بر پیامبر گرامیش محمد
صلىهللاعلیهوآلهوسلم نازل كرده ،و به این جهت آن را قرآن نامیده كه قبال از جنس
خواندنیها نبود ،و به منظور اینكه درخور فهم بشر شود نازلش كرد و در نتیجه كتابى
خواندنى شد ،چنانكه فرمود ” :انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون!“ این كلمه هم بر مجموع
قرآن اطالق مىشود و هم بر اجزاى آن .
كلمه نزول به معناى پائین آمدن و وارد شدن از نقطه بلند است ،و فرق میان انزال
و تنزیل این است كه انزال به معناى نازل كردن دفعى و یك پارچه است ،و تنزیل به معناى
نازل كردن تدریجى است .آیه شریفه داللت دارد بر اینكه قرآن یك پارچه در ماه رمضان
نازل شده است ،و از طرف دیگر ظاهر آیه شریفه ” و قرآنا فرقناه لتقراه على الناس على
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مكث ،و نزلناه تنزیال “،داللت دارد بر اینكه همین قرآن بعد از آنكه بشرى و خواندنى و
مفصل شد ،در مجموع مدت دعوت رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم یعنى در مدت تقریبا
بیست و سه سال به تدریج نازل شده است.

دستور روزه گرفتن در ماه رمضان
 « فمن شهد منكم الشهر فلیصمه !»كلمه شهادت به معناى حاضر بودن در جریان ،و اطالع یافتن از آن است ،و شاهد
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
است ،و هم نسبت به بعضى از آن ،مانند این كه آدمى در اوائل ماه ،مسافر باشد و در اواخر
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
نیست ،چون دو آیه قبلى در مقام بیان حكم نبودند ،و تنها در مقام زمینهچینى بودند ،و فقط
آیه سوم حكم را بیان مىكند ،پس آیه سوم مشتمل بر جمله تكرارى نیست .
” یرید هللا بكم الیسر ،و ال یرید بكم العسر ،و لتكملوا العدة “،...گویا این جمله
مىخواهد مجموع مطالب آیه را تعلیل كند ،هم استثنا شدن مریض و مسافر و افطار كردن
آن دو در ماه رمضان را ،و هم روزه گرفتن در ایام دیگر سال را ،چیزى كه هست اینكه
جمله اول مطلب اول را تعلیل مىكند و مىفرماید چون خدا سهولت را برایتان خواسته ،و
جمله آخر یعنى ” و لتكملوا العدة “،مطلب بعد را و مىفرماید اینكه گفتیم به همان عدد از
روزهاى دیگر سال را روزه بگیرید براى این بود كه تكمیل سى روز امرى واجب است .
تقدیر كالم این است كه ” اگر ما شما را دستور دادیم كه در سفر و مرض روزه
را بخورید براى این بود كه بار تكلیف شما را سبك كنیم ،و هم براى اینكه عدد سى روزه را
تكمیل كرده باشیم “،و بعید نیست كه ایراد جمله”:و لتكملوا العدة “،باعث شده كه دیگر مانند
آیه قبلى حكم آن صورت را كه روزه طاقتفرسا باشد بیان نكند ،چون هم بیان آیه قبلى براى
اینجا نیز كافى بود و هم عبارت ” سختى براي شما نخواسته “،داللت بر آن مىكرد.
” ولتكبروا هللا على ما هدیكم و لعلكم تشكرون  “،...ظاهر دو جمله مورد بحث این
است كه مىخواهند غایت و نتیجه اصل روزه را بیان كنند ،نه حكم استثناى مریض و
مسافر را ،چون وقتى مى بینیم جمله شهر رمضان را مقید كرد به جمله ” :الذى انزل فیه
القرآن  “، ...مىفهمیم كه میان وجوب روزه رمضان و نازل شدن قرآن در رمضان یك نحوه ارتباط و
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پیوستگى وجود دارد ،در نتیجه برگشت معناى غایت به این مىشود كه تلبس و اشتغال به
روزه براى اظهار كبریائى حق تعالى است به خاطر اینكه قرآن را بر ایشان نازل فرمود ،و
ربوبیت خود و عبودیت بندگان را اعالم داشت ،و نیز بدین منظور بود كه در مقابل اینكه به
سوى حق هدایتشان فرموده و با كتاب خود برایشان حق را از باطل جدا كرده ،شكرش را
بجاى آورند.
و چون روزه وقتى متصف به این صفت مىشود ،یعنى وقتى شكر نعمتهاى خدا
مىشود كه مشتمل بر حقیقت معناى روزه باشد ،یعنى از روى اخالص انجام شود ،و
روزهدار از آلودگیهاى طبیعت پاك باشد ،و از بزرگترین مشتهیات نفس چشم بپوشد ،لذا
دنبال آیه فرمود ”:و لتكبروا هللا على ما هدیكم!“ براى اینكه تكبیر و بزرگداشت خدا با
صورت روزه هم انجام مىشود ،چه اینكه این صورت ،حقیقت هم داشته باشد و یا نداشته
باشد ،و بهمین جهت مساله شكر را با كلمه” لعل -امید است “،از تكبیر جدا كرد ،و
فرمود ”،و لتكبروا هللا على ما هدیكم ،و لعلكم تشكرون “،همانطور كه در اول آیات ،در
باره روزه فرمود :لعلكم تتقون!
روایات رسیده در مورد روزه و تحلیل آن
در حدیث قدسى (یعنى احادیثى كه سلسله سندش منتهى به خود خداى تعالى
مىشود )،آمده :كه خداى تعالى فرمود :روزه فقط براى من است ،و من خود جزاى آن را
مىدهم!
مؤلف :این روایت را شیعه و سنى البته با مختصر اختالفى نقل كردهاند و وجه
اینكه روزه براى خداى سبحان است این است كه تنها عبادتى است كه از امور عدمى تشكیل
مى شود ،بخالف عبادتهاى دیگر ،از قبیل نماز ،و حج و امثال آن ،كه از امور وجودى
تركیب مىیابد ،و یا حداقل امور وجودى هم در آنها دخالت دارند ،و معلوم است كه فعل
وجودى نمى تواند محض و خالص در اظهار عبودیت عبد و ربوبیت رب سبحان باشد ،چون
خالى از نقایص مادى و آفت محدودیت و اثبات انانیت نیست ،و ممكن است در انجام آن
قصد غیر خدا هم به میان آید ،و سهمى از آن را براى غیر خدا انجام دهد ،چنانكه در موارد
ریا و سمعه و سجده براى غیر خدا این آفتها مشاهده مىشود ،بخالف عملى كه همهاش
نفى است ،یعنى روزه كه عبارت است از نخوردن ،ننوشیدن ،و فالن و بهمان نكردن ،كه
صاحبش خود را باالتر از اسارت در برابر مادیات مىبیند ،و با خویشتندارى خود را از
لوث شهوات نفس پاك نگه مىدارد ،و این امور عدمى چیزى نیست كه غیر خدا هم سهمى
از آن داشته باشد ،زیرا امرى است تنها میان بنده و پروردگارش و طبعا كسى جز خدا از
آن با خبر نمىشود.
و اینكه فرموده ” :و انا اجزى به “،اگر كلمه اجزى را به صیغه معلوم بخوانیم،
یعنى ” من جزاى آن را مىدهم!“ آن وقت داللت مىكند بر اینكه در دادن اجر به بنده ،كسى
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میان او و خدا فاصله و واسطه نمىشود ،همانطور كه بنده هم در بندگى و عبادت خدا به
وسیله روزه كسى را دخیل قرار نداد ،و نگذاشت كسى از روزهداریش با خبر شود ،چنانكه
در باره صدقه آمده است :صدقه را تنها خدا مىگیرد ،و بین صدقه دهنده و خدا كسى واسطه
نیست ،و در قرآن هم آمده ”:و یاخذ الصدقات!“
و اما اگر اجزى را به صیغه مجهول بخوانیم ،معنایش این مىشود ”:خود من
جزاى روزه قرار مىگیرم! “ آن وقت عبارت كنایه مىشود از نزدیكى روزهدار به خداى
تعالى .
از عنبسة العابد روایت شده كه گفت :رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم در ایامى كه
از دنیا رفت ،در این رسم و برنامه بود كه همهساله شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه
را روزه مىگرفت .
مؤلف  :اخبار از طریق اهل بیت علیهمالسالم در این باب بسیار است ،و این همان
روزه سنتى است كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم مىگرفت و گرنه روزه واجب تنها
همان روزه رمضان است.
در تفسیر عیاشى از صباح بن نباته روایت شده كه گفت :من به امام صادق
علیهالسالم عرضه داشتم :ابن ابى یعفور به من دستور داد چند مساله را از شما بپرسم
حضرت پرسید آن مسائل چیست؟ عرضه داشتم :او از شما مىپرسد :وقتى ماه رمضان آمد
و من در منزل باشم آیا جایز است مسافرت كنم؟ فرمود :خداى تعالى مىفرماید ” :فمن
شهد منكم الشهر فلیصمه!“ پس هر كس ماه رمضان را درك كند و در میان خانوادهاش باشد
نمىتواند مسافرت كند ،مگر براى حج و یا عمره ،و یا براى طلب مالى كه مىترسد اگر به
دنبالش نرود تلف بشود.
مؤلف  :و این نكته استفاده لطیفى است كه امام از اطالق آیه براى حكم كراهت
سفر كرده است چون مسافرت در رمضان جایز است اما با كراهت.
و در كافى از على بن الحسین علیهماالسالم روایت آورده كه فرمود :اما روزه در
سفر و در حال مرض ،عامه در آن اختالف كردهاند ،بعضى گفتهاند :مریض و مسافر
مىتواند روزه بگیرد ،و بعضى دیگر گفتهاند نباید بگیرد ،طایفه سوم گفتهاند مختار است،
اگر خواست بگیرد و اگر نخواست نگیرد ،ولى ما مىگوئیم باید در این دو حال حتما روزه
را بشكند ،و افطار كند ( .منظور این است كه روزه نباید بگیرد ،پس اگر در سفر و یا حال
مرض روزه بگیرد روزهاش درست نیست باید آن چند روز را دوباره قضا كند ).براى اینكه
خداى عزوجل مىفرماید ”:فمن كان منكم مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر “ .
مؤلف  :این روایت را عیاشى نیز نقل كرده است.
و در تفسیر عیاشى از امام باقر علیهالسالم روایت آورده كه در تفسیر جمله ”فمن
شهد منكم الشهر فلیصمه “،فرموده :چقدر این بیان براى كسى كه تعقلش كند روشن است!
براى اینكه در عبارتى كوتاه این معنا را رسانده ،كه هر كس ماه رمضان را درك كرد باید
روزهاش را بگیرد ،و هر كس در ماه رمضان مسافرت كرد باید روزهاش را بخورد.
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مؤلف  :روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهمالسالم در اینكه مریض و مسافر
حتما باید روزهاش را بخورد بسیار زیاد است ،و این مذهب ائمه اهل بیت علیهمالسالم است،
بخالف علماى اهل سنت كه روزه رمضان را براى مسافر و مریض اختیارى مىدانند ،و
آیه شریفه بطوریكه خواننده توجه فرمود بر مذهب ائمه اهل بیت علیهمالسالم داللت دارد .
و نیز در تفسیر عیاشى از ابى بصیر روایت آمده كه گفت :من از امام علیهالسالم
از معناى جمله ”:و على الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین “،پرسیدم فرمود :منظور بیماران
و سالخوردگانى است كه توانائى روزه گرفتن ندارند.
و باز در همان تفسیر از امام باقرعلیهالسالم در تفسیر همان آیه نقل كرده كه
فرمود :منظور سالخورده و كسى است كه عطش آزارش مىدهد.
و نیز در همان تفسیر از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه فرمود :منظور
زنى است كه از جان فرزندش بترسد و سالخوردگانى كه روزه برایشان طاقتفرسا باشد.
مؤلف  :روایات در تفسیر آیه ،از ائمه علیهمالسالم بسیار است ،و در روایت ابى
بصیر مراد از مریض آن بیمارانىاند كه قبل از ایام ماه رمضان بیمار باشند و نتوانند
قضاى روزه رمضان را در سایر ایام سال بجا آورند ،چون واضح است كه كلمه مریض در
جمله ” :فمن كان منكم مریضا “،شامل مریض نامبرده نمىشود ،و كلمه عطاش كه در
روایت آمده به معناى بیمارى عطش است كه ظاهرا همان مرض قند باشد.
مترجم :باز در همان تفسیر از سعید از امام صادق علیهالسالم روایت آمده كه
فرمود :در عید فطر هم تكبیر هست ،عرضه داشتم تكبیر كه غیر از روز قربان نیست،
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.
و در كافى از سعید نقاش روایت كرده كه گفت امام صادق علیهالسالم فرمود:
براى من در شب عید فطر تكبیر هست ،اما واجب نیست بلكه مستحب است ،مىگوید،
پرسیدم این تكبیر در چه وقت مستحب است؟ فرمود در شب عید در مغرب و عشا و در
نماز صبح و نماز عید آنگاه قطع مىشود ،مىگوید عرضه داشتم :چگونه تكبیر بگویم؟
فرمود ،مىگوئى:

” هللا اكبر ،هللا اكبر ،ال اله اال هللا ،و هللا اكبر،
هللا اكبر و هلل الحمد ،هللا اكبر على ما هدانا ! “
و منظور از كالم خدا كه مىفرماید ” :و لتكملوا العدة “،همین است ،چون
معنایش این است كه نماز را كامل كنید و خدا را در برابر اینكه هدایتتان كرده تكبیر كنید ،و
تكبیر همین است كه بگوئید ”:هللا اكبر ،ال اله اال هللا ،وهللا اكبر ،وهلل الحمد!“ راوى مىگوید
در روایت دیگرى آمده كه تكبیر آخر را چهار بار باید گفت.
مؤلف  :اختالف این دو روایت كه یكى تكبیر را در ظهر و عصر نیز مستحب
مىداند و دیگرى نمىداند ممكن است حمل شود بر مراتب استحباب ،یعنى دومى مستحب
باشد ،و اولى مستحبتر ،و اینكه فرمود :منظور از ” و لتكملوا العدة “،اكمال نماز است
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شاید منظور این باشد كه با خواندن نماز عید ،عدد روزه را تكمیل كنید و باز خود تكبیرات
را بگوئید ،كه خدا شما را هدایت كرد ،و این با معنائى كه ما از ظاهر جمله ”،و لتكبروا هللا
على ما هدیكم  “،...فهمیدیم منافات ندارد ،براى اینكه كالم امام استفاده حكم استحبابى از
مورد وجوب است ،نظیر آنكه در سابق در جمله ”:فمن شهد منكم الشهر فلیصمه “،گذشت،
كه گفتیم از آن ،كراهت مسافرت در ماه رمضان براى كسى كه اول ماه را درك كند استفاده
كردهاند ،و اختالف آخر تكبیرات در دو جاى روایت اخیر مؤید این احتمال است كه بعضى
داده و گفتهاند در جمله ”:و لتكبروا هللا على ما هدیكم “،تكبیر به دلیل اینكه با حرف على
متعدى شده متضمن معناى حمد است .
و در كافى از حفص بن غیاث از امام صادق علیهالسالم نقل كرده كه گفت :از آن
جناب از كالم خداى عزوجل پرسیدم ،كه مىفرماید ”:شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن “،چطور
مى فرماید قرآن در ماه رمضان نازل شد ،با اینكه در دو دهه بین اول و آخرش نازل شده؟
امام علیهالسالم فرمود :قرآن در ماه رمضان یك باره به بیت المعمور نازل شد و سپس در
طول بیست سال به تدریج به زمین نازل گردید ،آنگاه فرمود :رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم فرموده صحف ابراهیم در اولین شب از ماه رمضان نازل شد ،و
تورات در روز ششم رمضان ،و زبور در هیجدهم رمضان و قرآن در بیست و سوم از ماه
رمضان نازل شده است.
مؤلف  :این روایت را كه كافى از امام صادق و آن جناب از رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم نقل كرده است .الدرالمنثور به چند طریق آن را از واثلة بن اسقع از
رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم نقل كرده است.
و نیز در كافى و فقیه از یعقوب روایت كرده كه گفت :مردى را شنیدم كه از امام
صادق علیهالسالم از شب قدر مىپرسید ،كه آیا گذشته و یا همهساله هست؟ فرمود :اگر شب
قدر از بین برود ،و برداشته شود ،قرآن هم برداشته مىشود.
و در الدر المنثور از ابن عباس روایت كرده كه در باره ماه رمضان و لیله مباركه
و لیله قدر گفت :لیله قدر همان لیله مباركه است كه در ماه رمضان واقع است ،كه در آن ماه
قرآن كریم از ذكر به بیت المعمور نازل شد ،و بیت المعمور همان موقع ستارگان در آسمان
دنیا است ،كه قرآن در آنجا قرار گرفت ،و سپس به تدریج به رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم
نازل شد ،قسمتى در امر و قسمتى در نهى و آیاتى در باره جنگها نازل مىشد .
مؤلف  :این معنا از غیر ابن عباس مانند سعید بن جبیر نیز روایت شده ،و از
گفتار ابن عباس چنین بر مىآید كه این نظریه خود را از آیات قرآنى استفاده كرده ،مانند آیه:
و الذكر الحكیم و آیات :و كتاب مسطور فى رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع و آیات :فال اقسم
بمواقع النجوم ،و انه لقسم لو تعلمون عظیم ،انه لقرآن كریم ،فى كتاب مكنون ال یمسه اال المطهرون! و
آیه :و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ! كه ارتباط گفتار ابن عباس با همه این آیات روشن

است ،تنها نقطه ابهامى كه در كالم وى هست و معلوم نیست از كجاى قرآن استفاده كرده،
این است كه گفته :محل ستارگان ،آسمان اول ،و موطن قرآن است ،و داللت آیات سوره
واقعه بر این معنا روشن نیست  .بله در روایات ائمه اهل بیت علیهمالسالمآمده كه بیت
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المعمور در آسمان است.
مطلب دیگرى كه تذكرش الزم است ،این است كه احادیث هم مانند قرآن كریم
محكم و متشابه دارد ،و اشاره و رمز در میان احادیث بسیار شایع است ،و مخصوصا در
مثل اینگونه حقایق ( كه فهم بشر از دركش عاجز است )،مانند لوح و قلم و حجب و آسمان
و بیت معمور و بحر مسجور ،ال جرم بر یك فرد دانشمند الزم است كه براى بدست آوردن
معناى واقعى كالم سعى كند قرائن كالم را به دست آورد .
(مستند:آیه  185سوره بقره المیزان ج  2ص )18

شب هاي ماه رمضان
ع ِل َم
 ” أ ُ ِح َّل لَك ْم لَ ْیلَةَ الصیَ ِام َّاس لَّ ُك ْم َو أَنت ُ ْم ِلبَ ٌ
الرفَث إِلى نِسائ ُك ْم ُه َّن ِلبَ ٌ
اس لَّ ُه َّن َ
َّللاُ أَنَّك ْم ُكنت ُ ْم ْ
َّ
عن ُك ْم فَ ْالئَنَ بَش ُِرو ُه َّن َو ا ْبتَغُوا َما
عفَا َ
علَ ْی ُك ْم َو َ
تخت َانُونَ أَنفُسك ْم فَت َاب َ
اشربُوا َحتى یَتَبَینَ لَ ُك ُم ْال َخیْط األ َ ْبیَض ِمنَ ْ
كت َب َّ
سو ِد
َّللاُ لَ ُك ْم َو كلُوا َو َ
الخ ََی ِْط األ َ َ
سج ِد
ام إِلى الَّ ْی ِل َو ال تُبَش ُِرو ُه َّن َو أَنت ُ ْم َ
ع ِكفُونَ فى ْال َم ِ
ِمنَ ْالفَجْ ِر ث ُ َّم أَتِ ُّموا الصیَ َ
َّللاِ فَال ت َ ْق َربُوهَا َكذَ ِلك یُبَ ُ
ین َّ
ِت ْلك ُحد ُود ُ َّ
اس لَ َعلَّ ُه ْم یَتَّقُونَ .
َّللاُ َءایَ ِت ِه ِللنَّ ِ

-

در شب روزهدارى نزدیكى كردنتان با همسرانتان حالل شد ایشان پوشش شما
و شما پوششى هستید براى آنان ،خدا دانست كه شما همواره با انجام این عمل
نافرمانى و در نتیجه به خود خیانت مىكردید پس از جرمتان گذشت و این
حكم را از شما برداشت حاال دیگر مىتوانید با ایشان درآمیزید و از خدا آنچه
از فرزند كه برایتان مقدر كرده طلب كنید و از آب و غذا در شب همچنان
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
اعتكاف مىكنید با زنان نیامیزید اینها كه گفته شد حدود خداست زنهار كه
نزدیك آن مشوید .اینچنین خدا آیات خود را براى مردم بیان مىكند تا شاید با
تقوا شوند“.

كلمه رفث به معناى تصریح به هر سخن زشتى است كه تنها در بستر زناشوئى به
زبان مىآید ،و در غیر آن مورد گفتنش نفرتآور و قبیح است ،لیكن در اینجا به معناى آن
الفاظ نیست بلكه كنایه است از عمل زناشوئى ،و این از ادب قرآن كریم است ،و همچنین
الفاظ دیگرى كه در قرآن براى فهماندن عمل زناشوئى بكار رفته ،از قبیل :مباشرت،
دخول ،مس ،لمس ،اتیان و قرب؛ همه الفاظى است كه به طریق كنایه بكار رفته ،و همچنین
كلمه وطى و كلمه جماع كه این دو نیز در غیر قرآن الفاظى است كنایتى هر چند كه كثرت
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
اینكه احتیاج به آن نداشت ،براى این بود كه بطوریكه دیگران هم گفتهاند معناى افضا را
متضمن بود .
” هن لباس لكم و انتم لباس لهن “،ظاهر از كلمه لباس همان معناى معروفش
مىباشد ،یعنى جامهاى كه بدن آدمى را مىپوشاند و این دو جمله از قبیل استعاره است،
براى اینكه هر یك از زن و شوهر طرف دیگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و
اشاعه دادن آن در بین افراد نوع جلوگیرى مىكند ،پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن
است ،و زن ساتر مرد است.
و این خود استعارهاى است لطیف كه با انضمامش به جمله ”:احل لكم لیلة الصیام
الرفث الى نسائكم  “،...لطافت بیشترى به خود مىگیرد ،چون انسان با جامه عورت خود را
از دیگران مىپوشاند ،و اما خود جامه از نظر دیگران پوشیده نیست ،همسر نیز همینطور
است ،یعنى هر یك دیگرى را از رفث به غیر مىپوشاند ،ولى رفث خودش به او دیگر
پوشیده نیست ،چون لباسى است متصل به خودش ،و چسبیده به بدنش.
” علم هللا انكم كنتم تختانون انفسكم ،فتاب علیكم و عفى عنكم!“
جمله ” :انكم كنتم تختانون – به خود خیانت مي كردید  “،...داللت بر معناى
استمرار دارد ،در نتیجه مىفهماند كه از روز تشریع حكم صیام این خیانت در میان مسلمین
مستمر و دائمى بوده ،یعنى بطور سرى خدا را نافرمانى و به خود خیانت مىكردهاند ،و اگر
این خیانتشان نافرمانى خدا نبود ،دنبالش آیه توبه و عفو نازل نمىشد ،و این توبه و عفو هر
چند صریح در این نیست كه قبلش نافرمانى و معصیتى بود ،لیكن مخصوصا با در نظر
گرفتن اینكه هر دو كلمه با هم جمع شدهاند ،ظهور در این معنا دارد .
بنا بر این آیه شریفه داللت مىكند بر اینكه قبل از نزول این آیه حكم روزه این
بوده كه در شب روزه زناشوئى هم حرام بوده ،و با نازل شدن این آیه حلیت آن تشریع و
حرمتش نسخ شده ،همچنانكه جمعى از مفسرین نیز این را گفتهاند ،و جمله” احل لكم “،...
و همچنین جمله ”:كنتم تختانون  “،...و جمله ” :فتاب علیكم و عفا عنكم “،و جمله ”:فاالن
باشروهن  “،...همه اشعار و بلكه داللت بر این نسخ دارد.
” فاالن باشروهن و ابتغوا ما كتب هللا لكم !“
امر در این آیه چون بعد از منع واقع شده ،طبق نظریه علماىاصول تنها بر جواز
داللت دارد ،نه وجوب ،و مىفهماند از هم اكنون رفث با زنان در شبهاى رمضان جایز
است ،در اول آیه هم فرموده بود ”:احل لكم -این كار برایتان حالل است“.
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
مفطور بر این عمل كرده ،و به این وسیله ایشان را مسخر و رام در مقابل این عمل نموده
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است.
البته كمتر كسى در حین عمل توجه به فرزنددار شدن دارد ،بیشتر منظورشان
شهوترانى است (،غافل از اینكه خداى تعالى در بین این دو سنگ آرد خود را مىگیرد ،و
قضاى خود را به كرسى مىنشاند!) همچنانكه افراد منظورشان از اكل و شرب لذت بردن
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
 ” و كلوا و اشربوا حتى یتبین لكم الخیط االبیض من الخیط االسود من الفجر!“كلمه فجر دو مصداق دارد یكى فجر اول كه آن را فجر كاذب مىگویند چون دوام
ندارد ،بعد از اندكى از بین مىرود ،و شكلش شكل دم گرگ است ،وقتى آن را باال مىگیرد،
و بهمین جهت آن را ذنب السرحان مىنامند .عمودى از نور است كه در آخر شب در ناحیه
شرقى افق پیدا مىشود ،و این وقتى است كه فاصله خورشید از دایره افق به هیجده درجه
زیر افق برسد ،آنگاه به تدریج رو به گسترش نهاده از بین مىرود ،و چون ریسمانى سفید
رنگ به آخر افق مىافتد ،و به صورت فجر دوم در مىآید ،كه آن را فجر دوم یا فجر صادق
مىنامند ،و بدین جهت صادقش مىگویند ،كه از آمدن روز خبر مىدهد ،و متصل به طلوع
خورشید است .
از اینجا معلوم شد كه مراد از خیط ابیض ،فجر صادق است ،و جمله” :حتى یتبین لكم
الخیط االبیض من الخیط االسود “،از قبیل استعاره است ،یعنى سفیدى گسترده و افتاده در آخر افق
تاریك را تشبیه به ریسمانى سفید ،و تاریكى را تشبیه به ریسمانى سیاه كرده است و آن خط
سفید مجاور خط سیاه قرار دارد .
باز از اینجا معلوم مىشود كه مراد از این جمله تحدید اولین وقت طلوع فجر
صادق است ،براى اینكه بعد از آنكه شعاع نور روز باال مىآید ،هر دو خیط از بین مىرود،
دیگر نه خیطى سفید مىماند و نه خیطى سیاه.

از فجر تا به شب یك عبادت تمام است!
بعد از آنكه تحدید روزه به فجر داللت كرد بر اینكه بعد از روشن شدن و پیدایش
فجر ،روزه واجب مىشود ،دیگر مجددا سخنى از این وجوب به میان نیاورد ،تا رعایت
اختصار گوئى كرده باشد ،تنها آخر روزه را تحدید كرد ،و فرمود ” :الى اللیل “ و جمله ”
اتموا“ داللت دارد بر اینكه روزه امرى است واحد و بسیط ،و نصف بردار نیست ،بلكه از
فجر تا به شب یك عبادت تمام است ،نه اینكه عبادتى باشد مركب از چند امر كه هر كدام
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عبادتى جداگانه باشند ،و فرق بین تمام و كمال هم همین است ،كه اولى داللت مىكند بر
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
اعتكاف به معناى مالزمت در مكان است ( مىگویند فالنى در خانه خود عكوف
كرده ،یعنى هیچ بیرون نمىآید و یا فالنى در مسجد اعتكاف كرده ،یعنى مسجد را رها
نمىكند ،و بیرون نمىآید).
و اعتكاف عبادت مخصوصى است كه یكى از احكامش این است كه باید معتكف
از مسجد بیرون نیاید ،مگر براى عذرى موجه ،یكى دیگر این است كه باید در ایام اعتكاف
روزه بگیرد ،و چون جاى این توهم بود كه به حكم آیه قبلى معتكف مىتواند در شب با زنان
در آمیزد ،براى دفع این توهم فرمود ”:وال تباشروهن و انتم عاكفون فى المساجد  -در حالى
كه در مساجد اعتكاف كردهاید شبها با زنان نیامیزید!“ و اینكه گفتیم مىتوانید درآمیزید
مربوط به ایام روزه غیر اعتكاف بود.

” تلك حدود هللا فال تقربوها ! “
-

از احكام روزه تجاوز نكنید !

كلمه حد در اصل به معناى منع است ،و معناى منع در همه موارد استعمال و
مشتقات این كلمه دیده مىشود.
و نهى از نزدیك شدن به حدود خدا كنایه است از اینكه مردم نباید آنها را مرتكب
شوند ،و به آن حدود تجاوز نمایند ،و معناى آیه این است كه نزدیك این گناهان كه همان اكل
و شرب و جماع باشد مشوید ،و یا این است كه از این احكام و حرمتهاى الهیه كه برایتان
بیان فرمود یعنى احكام روزه تجاوز نكنید ،و نگذارید روزه شما به وسیله تجاوز از حدود
خدا و ترك تقوا ضایع گردد.
در تفسیر قمى از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه فرمود :یعنى خوردن و
آمیختن با زنان در شبهاى ماه رمضان بعد از خواب حرام بود ،حتى اگر كسى بعد از نماز
شام هنوز افطار نكرده خوابش مىبرد و آنگاه بیدار مىشد ،دیگر نمىتوانست چیزى
بخورد ،و اما عمل زناشوئى شب و روز حرام بود ،در این میان مردى از اصحاب رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلمكه نامش خوات بن جبیر انصارى و برادر عبد هللا بن جبیر بود،
همان كه رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم او را با پنجاه نفر از تیراندازان موكل بر دهانه دره
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احد كرده بود ،رفقایش گریختند ،و او با یازده نفر دیگر پاىمردى كردند تا در همان دهانه
دره شهید شدند.
برادر این عبد هللا یعنى خوات بن جبیر در جنگ خندق پیرمردى ناتوان بود ،و با
زبان روزه با رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلمكار مىكرد ،هنگام عصر نزد خانوادهاش آمد و
پرسید :هیچ خوردنى نزد شما یافت مىشود؟ گفتند :خوابت نبرد تا برایت طعامى درست
كنیم ،ولى تهیه غذا طول كشید ،و او را خواب ربود ،در حالى كه هنوز افطار نكرده بود،
همینكه بیدار شد به خانوادهاش گفت :طعام خوردن بر من حرام شد ،دیگر امشب نمىتوانم
چیزى بخورم ،صبح كه شد به سر كار خود در خندق رفت ،و به كار حفر خندق پرداخت و
از شدت ضعف بىهوش شد ،رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم وضع او را دید و به حالش
رقت آورد.
از سوى دیگر جوانانى بودند كه در شب رمضان پنهانى با همسران خود مباشرت
مىكردند ،لذا خداى تعالى به منظور تخفیف بر این دو طایفه این آیه را نازل كرد ،كه ”:احل
لكم لیلة الصیام الرفث الى نساءكم  “،...كه در آن مباشرت با زنان در شبهاى ماه رمضان حالل
شد ،و آیه ”:حتى یتبین لكم الخیط االبیض من الخیط االسود من الفجر “،كه خوردن و آشامیدن را تا جدا
شدن سفیدى روز از سیاهى شب حالل كرد.
مؤلف :اینكه در روایت داشته (یعنى خوردن و آمیختن با زنان در شبهاى ماه
رمضان بعد از خواب حرام بود  -تا آنجا كه فرمود  -در این میان مردى  ) ...از كالم راوى
است ،نه كالم امام ،و این معنا به روایات دیگرى نیز نقل شده ،كه كلینى و عیاشى و دیگران
آن را آوردهاند ،و در همه آنها آمده كه سبب نازل شدن آیه ”:و كلوا و اشربوا  “،...داستان
خوات بن جبیر انصارى بود ،و سبب نازل شدن آیه ”:احل لكم  “،...عملى بود كه جوانان
مسلمین انجام مىدادند .
روایات در این معنا از طرق عامه و خاصه و همچنین روایات مربوط به اعتكاف
و حرمت جماع در رمضان بسیار زیاد است.
( مستند :آیه  187سوره بقره

المیزان ج  2 :ص )64 :

شب قدر
سم َّ
الر ِح ِیم! إِنَّا أَنزَ ْلنَهُ فى لَ ْیلَ ِة ْالقَد ِْرَ ،و َما أَد َْراك َما لَ ْیلَةُ ْالقَد ِْر،
الرحْ َم ِن َّ
َّللاِ َّ
 « بِ ِف ش ْه ٍر ،ت َّ
الرو ُح ِفی َها ِبإ ِ ْذ ِن َرب ِهم ِمن كل أ َ ْم ٍر،
َیر ِم ْن أ َ ْل ِ
َنز ُل ْال َملَئ َكةُ َو ُّ
لَ ْیلَةُ ْالقَد ِْر خ ٌ
ى َحتى َمطلَع ْالفَجْ ِر.
سلَ ٌم ِه َ
 به نام خداوند رحمان و رحیم! ما این قرآن عظیم الشان را در شب قدر نازلكردیم ،و تو چه مىدانى شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر و باالتر
است ،در این شب فرشتگان و روح به اذن خدا از هر فرمان( و دستور الهى
و سرنوشت خلق) نازل مىشوند ،این شب رحمت و سالمت و تهنیت است تا
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صبحگاه».
این سوره نزول قرآن در شب قدر را بیان مىكند ،و آن شب را تعظیم نموده از
هزار ماه باالتر مىداند ،چون در آن شب مالئكه و روح نازل مىشوند.
ظاهر آیه این است كه مىخواهد بفرماید :همه قرآن را در شب قدر نازل كرده ،نه
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.
در كالم خداى تعالى آیهاى كه بیان كند لیله مذكور چه شبى بوده دیده نمىشود بجز
آیه «:شهر رمضان الذى انزل فیه القرآن »،كه مىفرماید :قرآن یكپارچه در ماه رمضان نازل شده،
و با انضمام آن به آیه مورد بحث معلوم مىشود شب قدر یكى از شبهاى ماه رمضان است.
در این سوره آن شبى كه قرآن نازل شده را شب قدر نامیده ،و ظاهرا مراد از قدر
تقدیر و اندازهگیرى است ،پس شب قدر شب اندازهگیرى است ،خداى تعالى در آن شب
حوادث یك سال را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر مىكند :زندگى ،مرگ،
رزق ،سعادت ،شقاوت و چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر مىسازد .آیه سوره دخان هم
كه در وصف شب قدر است بر این معنا داللت دارد «:فیها یفرق كل امر حكیم امرا من
عندنا انا كنا مرسلین رحمة من ربك! » چون فرق ،به معناى جدا سازى و مشخص كردن
دو چیز از یكدیگر است ،و فرق هر امر حكیم جز این معنا ندارد كه آن امر و آن واقعهاى
كه باید رخ دهد را با تقدیر و اندازهگیرى مشخص سازند.
و از این استفاده مىشود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى كه
قرآن در آن شبش نازل شد نیست ،بلكه با تكرر سنوات ،آن شب هم مكرر مىشود ،پس در
هر ماه رمضان از هر سال قمرى شب قدرى هست ،كه در آن شب امور سال آینده تا شب
قدر سال بعد اندازه گیرى و مقدر مىشود .عالوه بر این ،كلمه یفرق به خاطر اینكه فعل
مضارع است استمرار را مىرساند ،در سوره مورد بحث هم كه فرموده :شب قدر از هزار
ماه بهتر است و نیز فرموده :مالئكه در آن شب نازل مىشوند مؤید این معنا است.
منظور از بهتر بودن شب قدر از هزار شب به طورى كه مفسرین تفسیر كردهاند
بهتر بودنش از حیث فضیلت عبادت است ،و مناسب با غرض قرآن هم همین معنا است،
چون همه عنایت قرآن در این است كه مردم را به سوى خدا نزدیك ،و به وسیله عبادت زنده
كند ،و زندهدارى آن شب با عبادت بهتر است از عبادت هزار شب .ممكن است همین معنا
را از آیه سوره دخان نیز استفاده كرد ،چون در آنجا شب قدر را پر بركت خوانده ،و
فرموده «:انا انزلناه فى لیلة مباركة».
مالئكه و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل مىشوند ،در حالى كه
نزولشان را ابتدا مىكنند و هر امر الهى را صادر مىنمایند.
اگر منظور از امر مذكور هر امر كونى و حادثهاى باشد كه باید واقع گردد ،آیه را
چنین معنا مىدهد :مالئكه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان نازل مىشوند براى
خاطر تدبیر امرى از امور عالم.
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« سالم هى حتى مطلع الفجر!» كلمه سالم و سالمت به معناى عارى بودن از آفات
ظاهرى و باطنى است .پس جمله« سالم هى »،اشاره است به اینكه عنایت الهى تعلق گرفته
است به اینكه رحمتش شامل همه آن بندگانى بشود كه به سوى او روى مىآورند ،و نیز به
اینكه در خصوص شب قدر باب نقمتش و عذابش بسته باشد ،به این معنا كه عذابى جدید
نفرستد .و الزمه این معنا آن است كه طبعا در آن شب كید شیطانها هم مؤثر واقع نشود،
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
صلىهللاعلیهوآلهوسلم عرضه داشتم یا رسول هللا آیا شب قدر شبى است كه در عهد انبیاء
بوده و امر بر آنان نازل مىشده و چون از دنیا مىرفتند نزول امر در آن شب تعطیل
مىشده است؟ فرمود :نه بلكه شب قدر تا قیامت هست.
در مجمع البیان است كه از حماد بن عثمان از حسان ابن ابى على نقل شده كه گفت:
از امام صادق علیهالسالم از شب قدر پرسیدم ،فرمود در نوزدهم رمضان و بیست و یكم و
بیست و سوم جستجویش كن!
مؤلف :در معناى این روایات روایاتى دیگر نیز هست ،و در بعضى از اخبار تردید
بین دو شب شده ،یكى بیست و یكم و دیگرى بیست و سوم ،مانند روایتى كه عیاشى از عبد
الواحد از امام باقر علیهالسالم روایت كرده است.
و از روایاتى دیگر استفاده مىشود كه شب قدر خصوص بیست و سوم است ،و
اگر معینش نكرده اند به منظور تعظیم امر آن بوده ،تا بندگان خدا با گناهان خود به امر آن
اهانت نكنند.
و نیز در تفسیر عیاشى در روایت عبد هللا بن بكیر از زراره از یكى از دو امام باقر
و صادق علیهماالسالم آمده كه فرمود :شب بیست و سوم همان شب جهنى است ،و حدیث
جهنى این است كه گفت :به رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلم عرضه داشتم :منزل من از
مدینه دور است ،دستورم بده در شب معینى داخل مدینه شوم فرمود :شب بیست و سوم
داخل شو.
مؤلف :حدیث جهنى كه نامش عبد هللا بن انیس انصارى بود ،از طرق اهل سنت نیز
روایت شده ،و سیوطى آن را در الدر المنثور از مالك و بیهقى نقل كرده است.
و در كافى به سند خود از زراره روایت كرده كه گفت :امام صادق علیهالسالم
فرمود :تقدیر در نوزدهم ،ابرام در شب بیست و یكم ،و امضا در شب بیست و سوم است.
آنچه همه روایات مختلفى كه از ائمه اهل بیت علیهم السالم وارد شده در آن اتفاق
دارند این است كه :شب قدر تا روز قیامت باقى است ،و همهساله تكرار مىشود ،و نیز لیلة
القدر شبى از شبهاى رمضان ،و نیز یكى از سه شب نوزده و بیست و یك و بیست و سه
است.
( مستند :آیه  1تا  5سوره قدر

المیزان ج  20 :ص )559 :
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فصل اول

خانه خدا و آیات واضح در آن

فرمان حج
 ” و هلل على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال ! و بر هر كس كه مستطیع باشد ،زیارت آن خانه واجب است ! “این آیه متضمن تشریع حج در قرآن است ،البته نه تشریع ابتدائى و بىسابقه ،بلكه
تشریع امضائى نسبت به تشریع قبلى ابراهیم علیهالسالم ،چون این مراسم در زمان ابراهیم
علیهالسالم تشریع شد و آیه ”:و اذن فى الناس بالحج  “! ...از آن تشریع خبر مىدهد.
( مستند :آیه  96سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص )541 :

اولین خانه برای عبادت خدا
اركا ً َو ُهدًى ِل ْلعَلَ ِمینَ ِفی ِه َءایَت بَ ِینَتٌ
 ” ِإ َّن أ َ َّو َل بَ ْی ٍض َع ِللنَّ ِ
ت ُو ِ
اس لَلَّذِى ِببَ َّكةَ ُمبَ َ
یم َو َمن دَ َخلَهُ كانَ َء ِامنا ً،
َّمقَا ُم ِإب َْر ِه َ
ع إِلَ ْی ِه سبِیالً َو َمن َكفَ َر فَإ ِ َّن َّ
ع ِن
اس ِح ُّج ْالبَ ْی ِ
ت َم ِن است َطا َ
على النَّ ِ
ى َ
 َو ََّّللِ ََّللاَ غَن ٌّ
ْالعَلَ ِمینَ !
 اولین خانه عبادتى كه براى مردم بنا نهاده شد ،آن خانهاى است كه در مكهواقع است ،خانهاى پر بركت كه مایه هدایت همه عالمیان است ،در آن خانه
آیاتى روشن و مقام ابراهیم هست و هر كس داخل آن شود ،ایمن است،
 و بر هر كس كه مستطیع باشد زیارت آن خانه واجب است ،و هر كس به اینحكم خدا كفر بورزد ،خدا از همه عالم بىنیاز است!“
” ان اول بیت وضع للناس للذى ببكة  “،...كعبه قبل از سایر معابد براى عبادت ساخته شده
چون این خانه را ابراهیم ساخت و بیت المقدس را سلیمان بنا نهاد كه قرنها بعد از ابراهیم
بوده است.
كلمه بیت معنایش معروف است و مراد از وضع بیت براى مردم ،ساختن و معین
كردن آن براى عبادت مردم است ،براى اینكه مردم آن را وسیلهاى قرار دهند براى پرستش
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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 .
همه اینها از تعبیر به بكه ( كه به معناى محل ازدحام است )،استفاده مىشود و
مىفهماند كه مردم براى طواف و نماز و سایر عبادات و مناسك ،پیرامون این خانه ازدحام
مىكنند .و اما اینكه این اولین خانهاى باشد كه بر روى زمین براى انتفاع مردم ساخته شده
باشد لفظ آیه بر آن داللت ندارد ،و نمىرساند كه قبل از مكه ،هیچ خانهاى ساخته نشده بود.
مراد از كلمه بكه زمین مكه است ،و اگر آن را بكه خوانده ،براى این است كه
مردم در این سرزمین ازدحام مىكنند ،و چه بسا گفته باشند كه بكه همان مكه است.
معنی مبارک بودن و هدایت بودن کعبه
كلمه مبارك از بركت است و بركت به معناى خیر بسیار ،و مبارك به معناى
محلى است كه خیر كثیر بدانجا افاضه مىشود.
این كلمه هر چند در بركات دنیوى و اخروى هر دو استعمال مىشود ،اال اینكه از
ظاهر مقابل قرار گرفتنش با جمله هدى للعالمین بر مىآید كه :مراد از آن افاضه بركات
دنیوى است ،كه عمده آن وفور ارزاق و بسیار شدن انگیزهها براى عمران و آباد كردن آن،
با حضور و تجمع در آن براى زیارت و عبادت و نیز انگیزهها براى احترام آن است.
این بود معناى مبارك بودن بیت ،و اما هدایت بودنش به این است كه خداى تعالى
با تاسیس آن و تشریع عباداتى در آن ،سعادت آخرتى مردم را به ایشان نشان دهد و عالوه
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.

سابقه تشریع حج در زمان ابراهیم علیه السالم
قرآن كریم داللت مىكند بر اینكه حج و مراسمش براى اولین بار در زمان ابراهیم
علیهالسالم و بعد از فراغتش از بناى آن تشریع شد و خداى تعالى در این باره فرمود ”:و
عهدنا الى ابراهیم و اسمعیل ان طهرا بیتى للطائفین و العاكفین و الركع السجود ! “
و نیز در خطاب به ابراهیم مىفرماید:
 ” و اذن فى الناس بالحج یاتوك رجاال و على كل ضامر یاتین من كل فجعمیق! “
و این آیه به طورى كه مالحظه مىكنید داللت دارد بر اینكه این اعالم و دعوت با
اجابت عموم مردم ،چه نزدیكان و چه مردم دور از عشایر و قبایل روبرو خواهد شد.
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سابقه حج در زمان موسی علیه السالم
و نیز قرآن داللت مىكند بر اینكه این شعار الهى تا زمان شعیب ،بر استقرار و
معروفیتش در بین مردم باقى بوده است .
براى اینكه در گفت و گوئى كه از موسى و شعیب حكایت مىكند ،از قول شعیب
مىفرماید ”:انى ارید ان انكحك احدى ابنتى هاتین على ان تاجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندك “،كه
منظورش از حج یك سال است ،و این نیست مگر به خاطر اینكه در آن تاریخ سالها به
وسیله حج شمرده مىشده و با تكرر حج ،مكرر مىشده است.

ایام جاهلیت ،و ادامه مراسم حج
و همچنین در دعوت ابراهیم ،ادله زیادى به چشم مىخورد كه داللت مىكند بر
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
شرع ابراهیم است ،به زیارت حج مىآمدند و تاریخ گویاى این است كه این معنا اختصاص
به عرب جاهلیت نداشته بلكه سایر مردم نیز كعبه را محترم مىدانستند و این خود فى نفسه
هدایتى است براى اینكه باعث توجه مردم به خدا و ذكر اوست.
کعبه بعد از ظهور اسالم
و اما بعد از ظهور اسالم كه امر واضحتر است ،چون نام كعبه از آن روز همه
مشارق و مغارب جهان را پر كرد ،و كعبه یا با خودش و از نزدیك و یا با ذكر خیرش از
دور خود را بر فهم و قلب مردم عرضه نمود و مردم را در عبادات مسلمین و اطاعاتشان و
قیام و قعودشان ،و حتى هنگام خوابیدنشان ،و سر بریدن حیواناتشان و سایر شؤونشان متوجه
خود ساخت.
پس كعبه به تمامى مراتب هدایت از خطور ذهنى گرفته تا انقطاع تام از دنیا و
اتصال كامل به عالم معنا ،و به تمام معنا هدایت است و حق است اگر بگوئیم كه مس
نمىكنند آن را مگر بندگان مخلص خداوند!
عالوه بر این ،كعبه عالم اسالم را به سعادت دنیائیشان نیز هدایت مىكند و این
سعادت عبارت است از وحدت كلمه ،و ائتالف امت و شهادت منافع خود ،و عالم غیر اسالم
را هم هدایت مىكند به اینكه از خواب غفلت بیدار شوند و به ثمرات این وحدت توجه كنند و
ببینند كه چگونه اسالم قواى مختلفه و سلیقههاى متشتت و نژادهاى گوناگون را با هم متفق و
برادر كرده است.
از اینجا دو نكته روشن مىشود:
اول اینكه كعبه هدایت به سوى سعادت دنیا و آخرت هر دو است .همچنانكه به
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جمیع مراتب هدایت است .در حقیقت هدایت مطلقه است.
دوم اینكه :نه تنها براى جماعتى خاص ،بلكه براى همه عالم هدایت است ،مثال :آل
ابراهیم ،و یا عرب ،و یا مسلمین ،براى اینكه هدایت كعبه دامنهاش وسیع است.
آیات روشن در خانه خدا
” فیه آیات بینات مقام ابراهیم “،كلمه آیات هر چند به صفت بینات متصف شده ،و
این اتصاف تخصصى در موصوف آیات را مىرساند ،اال اینكه این مقدار تخصص و تعین
ابهام آن را برطرف نمىسازد و چون مقام ،مقام بیان مزایاى بیت است ،و مىخواهد
مفاخرى را از بیت بشمارد كه به خاطر آن شرافت بیشترى از سایر بناها دارد ،مناسب آن
است كه بیانى بیاورد كه هیچ ابهامى باقى نگذارد ،و اوصافى را بشمارد كه غبار و ابهام و
اجمال در آن نباشد و همین خود یك شاهد است بر اینكه جمالت بعدى یعنى جمله ”:و من
دخله كان امنا “،و جمله” و هلل على الناس  “،...و سایر جمالت تا آخر آیه ،همه بیان است
براى جمله آیات بینات .
پس آیات عبارت است از اینكه:
اوال  :مقام ابراهیم است،
ثانیا :و هر كس داخل آن شود ،امنیت دارد،
ثالثا :و حج و زیارتش بر مردم مستطیع واجب است.
این سه جمله هر یك به غرضى خاص آورده شده :یكى اخبار از این است كه مقام
ابراهیم در این مكان است .یكى دیگر ،انشاء حكم وجوب حج است ،چیزى كه هست از آن
جا كه هر سه بیانگر آیات نیز هست ،فائده بیان را در بر دارد ،نه اینكه از نظر ادبى عطف
بیان باشند.
مقام ابراهیم
مقام ابراهیم سنگى است كه جاى پاى ابراهیم علیهالسالم در آن نقش بسته است.
اخبار بسیار زیادى در دست است كه داللت دارد بر اینكه سنگ اصلى كه ابراهیم
بر روى آن مىایستاده تا دیوار كعبه را باال ببرد در زیر زمین ،در همین مكانى كه فعال
مقامش مى نامند دفن شده و مقام ابراهیم كنار مطاف ،روبروى ضلع ملتزم قرار دارد ،و ابو
طالب عموى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم در قصیده المیه خود از این معنا خبر داده و
مىگوید ”:و موطىء ابراهیم فى الصخر رطبة على قدمیه حافیا غیر ناعل“.
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
سبحان مىایستاده است.
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و جاى هیچ شكى نیست كه هر یك از این امور آیت روشنى است كه با وقوع خود
بر خداى تعالى داللت مىكند و مقام خداى تعالى را بیاد مىآورد ،چون معناى كلمه آیت
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
عالمتى بهتر و روشنتر از مقام ابراهیم است كه اهل دنیا را به سوى خدا جلب نموده و به
عظمت مقام او راهنمائى كند؟
و كدام بنائى چون كعبه كه واردین خود را در دامن امن و امان خود مىپذیرد،
آیت و عالمت او است؟
و چه مناسك و مراسم و عبادتى كه میلیونها نفر را در یك جا جمع نموده و
همهساله صحنه بندگى انسانها را به نمایش مىگذارد و با گذشت زمان كهنه نمىشود ،بهتر
از این مناسك عالمت و آیت او است ؟
شاید بعضى خیال كنند كه آیت و عالمت خدا باید چیزى خارق العاده و بر هم
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
خارق العاده یكى از مصادیق آیت است ،نه معناى آیت ،به شهادت اینكه در آیه” ما ننسخ من آیة
او ننسها  “،...آیت را در معناى وسیعى استعمال كرده كه حتى بطور قطع احكام منسوخه در
شریعتهاى سابق را نیز شامل مىشود.
تشریع امنیت خانه خدا
حق مطلب این است كه جمله ”:و من دخله كان آمنا “،در این زمینه است كه حكمى
تشریعى را بیان كند ،نه یك خاصیت تكوینى را .چیزى كه هست اینكه از این جمله مىتوان
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
شده ،استفا ده بشود ،مؤید این استفاده این است كه ،قبل از بعثت هم عرب جاهلیت این حق را
براى بیت محفوظ داشتند ،معلوم مىشود این رسم به زمان ابراهیم علیهالسالم متصل
مىشده ،و از جعلیات خود عرب جاهلیت نبوده است.
و اما اینكه شاید بعضى احتمال دهند كه مراد از آیه مورد بحث این باشد كه به
عنوان خبر غیبى بفرماید :فتنهها و حوادث هولناك و سالب امنیت در این خانه رخ نمىدهد
و در هر جاى دنیا هر حادثهاى پیش آید ،دامنهاش بدانجا كشیده نمىشود جوابگویش جنگها
و كشتارها و ناامنىهایى است كه در طول تاریخ ،در این مكان مقدس پیش آمده ،مخصوصا
حوادثى كه قبل از نزول این آیه در آنجا رخ داده است .و آیه شریفه ”:ا و لم یروا انا جعلنا
حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم “،بیش از این داللت ندارد كه امنیت در این مكان
استقرار و استمرار مىیابد ،از این جهت كه مردم این مكان را مقدس و واجب االحترام
مىدانند ،چون وجوب تعظیم آن در شریعت ابراهیم ثابت شده ،شریعت ابراهیم هم در آخر
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به تشریع خدا منتهى مىشود نه به تكوین او .
و همچنین است حال آیهاى كه دعاى ابراهیم را حكایت نموده و مىفرماید ”:رب
اجعل هذا البلد آمنا “،و یا مىفرماید ”:رب اجعل هذا بلدا آمنا “،كه از خداى تعالى
درخواست مى كند ،مكه را بلد امن كند ،و خداى تعالى به زبان تشریع دعایش را مستجاب
مىكند ،و همواره دلهاى بشر را به قبول این امنیت سوق مىدهد .
واجب بودن حج برای دارندگان استطاعت
ع إِلَ ْی ِه سبِیالً َو َمن َكفَ َر فَإِ َّن َّ
ع ِن
اس ِح ُّج ْالبَ ْی ِ
ت َم ِن است َطا َ
على النَّ ِ
ى َ
« َو ََّّللِ َ
َّللاَ غَن ٌّ
ْالعَلَ ِمینَ !
و بر هر كس كه مستطیع باشد زیارت آن خانه واجب است ،و هر كس به این حكم
خدا كفر بورزد ،خدا از همه عالم بىنیاز است».
ِحج در اصل به معناى قصد بوده است و سپس در قصد زیارت بیت اختصاص
یافته ،به طریق مخصوصى كه شرع آن را بیان كرده است.
این آیه ،متضمن تشریع حج است ،البته نه تشریع ابتدائى و بىسابقه ،بلكه بطوری
که قبال گفتیم ،تشریع امضائى نسبت به تشریع قبلى ابراهیم علیهالسالم ،چون قبال هم گفتیم
كه این مراسم در زمان ابراهیم علیهالسالم تشریع شد و آیه ”:و اذن فى الناس بالحج  “، ...از
آن تشریع خبر مىداد و از اینجا روشن مىشود كه آیه ”:و هلل على الناس  “,...هماهنگ آیه
زیر است كه از تشریع قبلى خبر مىدهد ”:و من دخله كان آمنا “،هر چند كه ممكن است
انشائى به نحو امضا باشد ،و لیكن ظاهرتر از سیاق همین است كه خبر داده باشد .
” و من كفر فان هللا غنى عن العالمین “،كلمه كفر در اینجا به معناى كفر در
اصول دین نیست ،بلكه منظور كفر به فروع است نظیر كفر به نماز و زكات ،یعنى ترك آن
دو  -پس مراد از كفر همان ترك است و كالم از قبیل به كار بردن مسبب و یا اثر در جاى
سبب و یا منشا اثر است ،همچنانكه جمله «:فان هللا غنى »،از قبیل به كار بردن علت در
جاى معلول است و تقدیر كالم این است :هر كس حج را ترك كند ،ضررى به خدا
نمىرساند چون خدا غنى از همه عالمیان است.
( مستند :آیه  96و  97سوره آل عمران

المیزان ج  3 :ص )541 :
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فصل دوم

تشریع مناسک حج
احکام حج در سوره حج
 آیات  25تا  37سوره حج اشاره دارد به تشریع حج خانه خدا براى اولینبار در عهد ابراهیم"ع" و ماموریت او به اینكه حج را در میان مردم
اعالم بدارد  .در این سوره خدای تعالی پاره اى از احكام حج را نیز بیان
مىكند:
 مناسك حج عبارت است از:احرام ،طواف ،نماز ،قربانى ،اخالص و اجتناب از شرك!
نهی از صد سبیل هللا و زیارت مسجدالحرام
عن س ِبی ِل َّ
اس
سج ِد ْال َح َر ِام الَّذِى َجعَ ْلنَهُ ِللنَّ ِ
 « ِإ َّن الَّذِینَ َكفَ ُروا َو یَصدُّونَ ََّللاِ َو ْال َم ِ
سوا ًء ْالعَ ِكف ِفی ِه َو ْالبَا ِد َو َمن ی ُِر ْد فِی ِه ِبإ ِ ْل َحا ِد ِب ْ
ب أ َ ِل ٍیم!
عذَا ٍ
ظل ٍم نُّ ِذ ْقهُ ِم ْن َ
َ
 كسانى كه كفر ورزیدند و از راه خدا و مسجد الحرام كه ما آن را براى همهمردم معبد قرار دادیم و مقیم و مسافر در آن یكسان است باز مىدارند بدانند كه
ما به هر كس از ایشان كه بخواهد در آنجا تجاوزى و ستمى بكند عذابى دردناك
خواهیم داد!»
مقصود از سبیل هللا همان اسالم است .بادى كسى است كه مقیم مكه نباشد ،بلكه از
خارج وارد مكه شود .و مراد از جمله« الذین كفروا »،مشركین مكه است كه به نبوت رسول
خدا صلىهللاعلیهوآله وسلم كفر ورزیدند و در اول بعثت ،یعنى قبل از هجرت ،مانع از
گرویدن مردم به اسالم مىشدند و نیز مؤمنین را از داخل شدن به مسجد الحرام ،براى
طواف كعبه ،و نماز خواندن در آن و سایر عبادات باز مىداشتند .مراد از جلوگیرى مؤمنین
از اداى عبادات ،مناسك در كعبه است ،و الزمه این جلوگیرى این بوده كه نگذارند كسى هم
از خارج وارد مكه شود.
منظور از جمله« الذى جعلناه للناس - »،كه وصف مسجد الحرام است  -این است كه
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آن را محل عبادت مردم قرار دادیم ،نه اینكه ملك آن را به مردم واگذار نمودیم.
پس به حكم این آیه ،مردم مالك این معنا هستند كه در مسجد الحرام عبادت كنند ،و
كسى نتواند از ایشان جلوگیرى كند .و اگر اینطور تعبیر فرموده براى این است كه بفهماند
عبادت مردم در مسجد الحرام حق ایشان است ،و جلوگیرى ایشان ،تعدى در حق و الحاد به ظلم
است .همچنانكه اضافه سبیل به كلمه هللا براى افاده این معنا است كه جلوگیرى مردم از
عبادت در مسجد تعدى به حق خدا است.
مؤید این معنا این است كه بعد از جمله مورد بحث فرموده «:سواء العاكف فیه و
الباد »،یعنى اهل آن و خارجىهایى كه داخل آن مىشوند ،در اینكه حق دارند در آن مسجد
عبادت كنند برابرند .و مراد از اقامت در آن ،و در خارج آن ،یا اقامت در مكه و در خارج
مكه به طور مجاز عقلى است ،و یا از این باب است كه مالزم بودن مسجد براى عبادت آن
است كه از خارج وارد آن شوند.
« و من یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم »،این جمله كیفر كسى را كه مردم را
در این حق ظلم مىكند بیان مىفرماید ،و الزمه آن تحریم این عمل ،یعنى بازدارى مردم از
دخول مسجد براى عبادت است.
مناسکی که به ابراهیم علیه السالم وحی شد و یادگار ماند!
-

ْ
ْتى ِللطائفِینَ َو
یم َمكانَ ْالبَ ْی ِ
ت أَن ال ت ُ ِ
شرك بى شیْئا ً َو ِ
« َو ِإ ْذ بَ َّوأنَا الب َْر ِه َ
طه ْر بَی َ
الركع الس ُجو ِد،
ْالقَ ِ
ائمینَ َو ُّ
ْ
ج
على كل
ِ
َو أَذِن فى النَّ ِ
اس بِال َحج یَأْتُوك ِر َجاالً َو َ
ضام ٍر یَأتِینَ ِمن كل فَ ٍ
ق،
َ
ع ِمی ٍ
َ
ُ
ْ
اسم َّ
َّللاِ فى أی ٍَّام َّم ْعلو َم ٍ
على َما َرزَ قَ ُهم ِمن بَ ِهی َم ِة
ِلیَش َهد ُوا َمنَ ِف َع لَ ُه ْم َو یَذ ُ
ت َ
كروا َ
یر،
األ َ ْنعَ ِم فَكلُوا ِمن َها َو أَط ِع ُموا ْالبَائس ْالفَ ِق َ
ق!
طوفُوا ِب ْالبَ ْی ِ
ور ُه ْم َو ْلیَ َّ
ث ُ َّم ْلیَ ْقضوا تَفَث َ ُه ْم َو ْلیُوفُوا نُذُ َ
ت ْالعَتِی ِ

-

و چون ابراهیم را آن روز كه این خانه نبود در جاى این خانه جا دادیم(و مقرر
داشتیم) چیزى را با من شریك نپندارد و خانهام را براى طواف كنندگان و
مقیمان و سجدهگزاران پاكیزه دارد،
و به او گفتیم مردم را نداى حج ده تا پیاده سوى تو آیند و سوار بر مركبهاى
الغر شده از دورى راه از درههاى عمیق بیایند،
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،
آنگاه كثافاتى كه در حال احرام بر ایشان است بسترند و به نذرهایشان وفا كنند
و بر این خانه كهن طواف كنند!»

-

-
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در این جمله داستان معبد شدن كعبه براى مردم را بیان مىكند ،تا همه بهتر بفهمند،
كه چطور جلوگیرى مردم از عبادت در آن الحاد به ظلم است.
و اینكه خداى تعالى مكان بیت را براى ابراهیم علیهالسالم تبوئه قرار داد معنایش
این است كه آن را مرجع براى عبادت قرار داد ،تا عبادت كنندگان آنجا را خانه عبادت خود
قرار دهند .و این كه خانه را هم به خود نسبت داد ،و فرمود « :و طهر بیتى  -پاك كن خانهام را»،
اشاره به همین قرارداد دارد .و بدون تردید این قرارداد عبارت بوده از وحى به ابراهیم كه
تو این مكان را مكان و مرجع براى عبادتم بكن!
پس معناى« بوءنا البراهیم مكان البیت »،این است كه :ما وحى كردیم به ابراهیم كه
براى عبادتم قصد این مكان كن ،و به عبارتى دیگر مرا در این مكان عبادت كن.
مقصود از جمله« ان ال تشرك بى شیئا »،البته در خصوص این سیاق ،نهى از
شرك به طور مطلق نیست ،هر چند شرك به طور مطلق مورد نهى است ،ولى مقصود نهى
از خصوص شرك در عبادت است ،چون كسى كه به زیارت كعبه مىرود مقصودش عبادت
است .و به عبارتى روشنتر :نهى از شرك در اعمال حج ،از قبیل تلبیه براى بتها اهالل
براى آنها و امثال آن است.
و همچنین معناى جمله« و طهر بیتى  »!...این است كه وحى كردیم كه خانه مرا
براى طواف كنندگان و نمازگزاران و راكعان و ساجدان تطهیر كن.
و تطهیر هر چیز به معناى این است كه آن را آنچنان از كثافات و پلیدیها پاك كنند و
به حالتى برگردانند كه طبع اولى اقتضاى آن حالت را دارد.
و منظور از اینكه بیت را به خود نسبت داده و فرموده :بیتى ،این است كه بفهماند
این خانه مخصوص عبادت من است .و تطهیر معبد ،به همان جهت كه معبد است ،این است
كه آن را از اعمال زشت و پلیدیها كه مایه فساد عبادت است پاك كنند ،و چنین پلیدى همان
شرك و مظاهر شرك یعنى بتها است.
پس تطهیر خانه خدا ،یا منزه داشتن آن از خصوص پلیدیهاى معنوى است ،و
ابراهیم علیهالسالم مامور شده كه طریقه عبادت را به نحوى كه خالى از قذارت شرك باشد
به مردم تعلیم دهد ،همانطور كه خودش مامور به چنین عبادتى شده بود ،و یا تطهیر آن از
مطلق نجاسات ،و پلیدیها چه مادى و چه معنوى است.
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
نزدیك قصد آن مىكنند ،این است كه عبادتى براى آنان وضع كند كه خالص براى خدا باشد،
و مشوب به شائبه شرك نباشد در آنجا تنها خدا را بپرستند و چیزى را شریك او نكنند ،پس
بنا بر آنچه سیاق افاده مىكند معناى آیه این مىشود كه :به یاد آور زمانى را كه به ابراهیم
وحى كردیم كه در خانه من مرا پرستش كن به اینكه آن را مرجع عبادت من كنى و چیزى
را در عبادت من شریك نسازى و براى كسانى كه قصد خانه من مىكنند عبادتى تشریع كنى
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
ركوع و سجود است و نیز اشعارى به این معنا است كه ركوع و سجود مثل دو متالزم،
همیشه با هم هستند و هیچ وقت از یكدیگر جدا نمىشوند.

یَأ ْ ِت َ
یق-
ین ِمن ك ّل فَجٍ ع َِم ٍ

از دره های عمیق بیایند !

ْ
ج
على كل
ِ
 « َو أَذِن فى النَّ ِاس ِبال َحج یَأْتُوك ِر َجاالً َو َ
ضام ٍر یَأتِینَ ِمن كل فَ ٍ
ق،
َ
ع ِمی ٍ

-

و به او گفتیم مردم را نداى حج ده تا پیاده سوى تو آیند و سوار بر مركبهاى
الغر شده از دورى راه از درههاى عمیق بیایند».

كلمه حج در اصل لغت به معناى قصد است و اگر عمل مخصوص در بیت الحرام
را كه اولین بار ابراهیم علیهالسالم آن را تشریع نمود و در شریعت محمدى صلىهللا علیه
وآلهوسلم نیز جریان یافت حج نامیدهاند به همین جهت است كه هر كس بخواهد این عمل را
انجام دهد قصد خانه خدا مىكند.
« و اذن فى الناس بالحج »،...یعنى در میان مردم ندا كن كه قصد خانه كنند و یا
عمل حج را انجام دهند ،كه اگر اعالم كنى مردم چه پیاده و چه سوار بر اشتران الغر از
هر راه دورى خواهند آمد.
« لیشهدوا منافع لهم و یذكروا اسم هللا فى ایام معلومات  »،...یعنى اگر اعالم كنى
مىآیند به سوى تو ،براى اینكه منافع خود را مشاهده كنند .در این جمله منافع مطلق ذكر
شده ،و نفرموده منافع دنیایى و یا اخروى ،چون منافع دو نوع است یكى منافع دنیوى كه در
همین زندگى اجتماعى دنیا سود بخشیده ،و زندگى آدمى را صفا مىدهد و حوائج گوناگون
او را بر آورده ،و نواقص مختلف آن را بر طرف مىسازد ،مانند تجارت ،سیاست ،امارت،
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
كه در انساب و رنگ و سنن و آداب آنها هست در یكجا جمع شده ،و سپس یكدیگر را
شناختند ،و معلوم شد كه كلمه همه واحده و آن ،كلمه حق است ،و معبود همه یكى است و او
خداى عز و جل است ،و وجهه همه یكى است و آن كعبه است ،این اتحاد روحى آنها به
اتحاد جسمى و آن وحدت كلمه ،ایشان را به تشابه در عمل مىكشاند.
این از آن دیگرى آنچه مىپسندد مىآموزد ،و آن دیگرى نیز خوبیهاى این را
مىگیرد ،و این به كمك آن مىشتابد و در حل مشكالت آن قوم كمر مىبندد و به اندازه
مقدور خود یاریش مىدهد ،در نتیجه جامعههاى كوچك به صورت یك جامعه بزرگ مبدل
مىشود ،آن وقت نیروهاى جزئى نیز به نیروى كلى مبدل مىشود كه كوههاى بلند هم در
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مقابل آن نمىتواند مقاومت كند ،و هیچ دشمن نیرومندى حریف آن نمىشود.
و جان كالم اینكه :هیچ راهى به سوى حل مشكالت به مانند تعاضد و تعاون نیست،
و هیچ راهى به سوى تعاون چون تفاهم نیست و هیچ راهى به سوى تفاهم مانند تفاهم دینى
نیست.
نوع دوم از منافع ،منافع اخروى است كه همان وجود انواع تقربها به سوى خدا
است .تقربهایى كه عبودیت آدمى را مجسم سازد ،و اثرش در عمل و گفتار آدمى هویدا
گردد.
و عمل حج با مناسكى كه دارد انواع عبادتها و توجه به خدا را شامل و متضمن
است ،چون مشتمل است بر ترك تعدادى از لذایذ زندگى ،و كارهاى دنیایى و كوششها براى
دنیا ،و تحمل مشقتها ،و طواف پیرامون خانه او ،و نماز و قربانى ،و انفاق و روزه ،و
غیر آن.

عمل حج با اركان و اجزایى كه دارد یك دوره كامل مسیر ابراهیم خلیل
علیهالسالم را در مراحل توحید ،و نفى شرك و اخالص عبودیت مجسم مىسازد.
به همین بیان روشن مىشود كه چرا فرمود :در میان مردم حج را اعالم كن تا به
سویت بیایند ،چون معناى آمدن مردم به سوى ابراهیم ،این است كه مردم به سوى خانهاى
كه او بنا كرده بیایند و آن را زیارت كنند.
و آمدنشان مستلزم این است كه این منافع اخروى و دنیوى را مشاهده كنند ،و وقتى
مشاهده كردند ،عالقمند به آن خانه مىشوند ،چون خلقت انسان به گونهاى است كه منفعت
را دوست دارد.
قربانی کنید در راه خدا ،با نام خدا !
اسم َّ
َّللاِ فى أَی ٍَّام َّم ْعلُو َم ٍ
على َما َرزَ قَ ُهم ِمن بَ ِهی َم ِة األ َ ْنعَ ِم،
 « َ ...و یَ ْذ ُت َ
كروا َ
  ...و نام خدا را در ایامى معین یاد كنند كه ما شما را از حیوانات روزىدادیم!»
كلمه بهیمه به معناى حیوان بىزبان غیر درنده است .مراد از بهیمة االنعام انواع
سهگانه شتر و گاو و گوسفند است ،البته گوسفند هم اعم از بز و میش است.
جمله و یذكروا  ،...عطف بر جمله یشهدوا است ،و معنایش این مىشود :تا ببینند
منافع خود را ،و تا یاد آرند نام خدا را در ایامى معین یعنى ایام تشریق  -روز ده و یازده و
دوازده و سیزده ذى الحجه ( ائمه اهل بیت علیهمالسالم ایام معلومات را به همین ایام تفسیر
كردهاند).
مراد از ذكر نام خدا بر بهیمه ذكر آن در هنگام ذبح گوسفند و یا نحر شتر است .و
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این عمل بر خالف عمل مشركین است كه گوسفند و شتر را در راه بتهاى خود قربانى
مىكردند.
بخورید گوشت قربانی را ! و هم به فقیر بدهید!
 « فكلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، از آن بخورید و به درمانده فقیر نیز بخورانید!»كلمه بائس به معناى شدت فقر و احتیاج است.
این آیه شریفه مشتمل بر دو نوع حكم است یكى ترخیصى كه همان امر به خوردن
از قربانى است و یكى الزامى كه عبارت است از اطعام به فقیر.

آخرین طواف بیت عتیق
ق!
طوفُوا ِب ْالبَ ْی ِ
ور ُه ْم َو ْلیَ َّ
 « ث ُ َّم ْلیَ ْقضوا تَفَث َ ُه ْم َو ْلیُوفُوا نُذ ُ َت ْالعَ ِتی ِ
 آنگاه كثافاتى كه در حال احرام بر ایشان است بسترند و به نذرهایشان وفا كنندو بر این خانه كهن طواف كنند!»
قضاى تفث به معناى زایل كردن هر چیزى است كه به خاطر احرام در بدن پیدا
شده ،مانند ناخن ،مو ،و امثال آن .قضاى تفث ،كنایه است از بیرون شدن از احرام و
مقصود از جمله« و لیوفوا نذورهم »،اتمام هر تكلیفى است كه با نذر و امثال آن به
گردنشان آمده است.
و مراد از « ولیطوفوا بالبیت العتیق »،بنا بر آنچه در تفسیر ائمه اهل بیت
علیهمالسالمآمده ،طواف نساء است ،چون خروج از احرام به طورى كه همه محرمات احرام
حالل شود جز با طواف نساء صورت نمىگیرد ،و طواف نساء آخرین عمل حج است كه
بعد از آن تمامى محرمات حالل مىشود.
و منظور از بیت عتیق كعبه است كه به خاطر قدیمى بودنش به این نام نامیده شده،
چون اولین خانه اى كه براى عبادت خدا در زمین ساخته شد همین كعبه بوده همچنانكه قرآن
كریم هم فرموده «:ان اول بیت وضع للناس للذى ببكة مباركا و هدى للعالمین »،و امروز
قریب چهار هزار سال از عمر این خانه مىگذرد و هنوز آباد و معمور است .و در آن
روزهایى كه آیات مورد بحث نازل مىشود بیش از دو هزار و پانصد سال از عمر آن
گذشته بود.
تعظیم حرمات خدا
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ت َّ
َیر لَّهُ ِعندَ َربِ ِه َو أ ُ ِحلَّت لَك ُم األ َ ْنعَ ُم ِإال َما یُتْلى
 « ذَ ِلك َو َمن یُعَظ ْم ُح ُر َم َِّللاِ فَ ُه َو خ ٌ
الرجْ س ِمنَ األ َ ْوث َ ِن َو اجْ ت َ ِنبُوا قَ ْو َل ُّ
ور،
َ
الز ِ
علَیْك ْم فَاجْ تَنِبُوا ِ
 آرى این چنین ،و هر كس حرمتیافتگان خداى را بزرگ بدارد همان براى اونزد پروردگارشان عمل نیكى محسوب مىشود ،و خدا چارپایان را بر شما
حالل كرده مگر آنچه كه برایتان خوانده شود ،پس ،از پلیدى بت ها كنارهگیرى
كنید و از گفتار دروغ اجتناب ورزید! »
می فرماید :آنچه ما براى ابراهیم و مردم بعد از وى تشریع كردیم و مناسكى كه
براى حج مقرر داشتیم اینها است كه ذكر كرده و بدان اشاره نمودیم .و به عبارت سادهتر
بعد از آنكه بیان كرد كه مناسك حج عبارت است از احرام ،طواف ،نماز ،قربانى ،اخالص و اجتناب از
شرك ،با كلمه ذلك فرمود :این بود آنچه در زمان ابراهیم و به زبان او براى مردم تشریع
كردیم.
و جمله« و من یعظم حرمات هللا فهو خیر له »،تحریك و تشویق مردم است به
تعظیم حرمات خدا.
و حرمات خدا همان امورى است كه از آنها نهى فرموده ،و براى آنها حدودى معین
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.
آنچه از سیاق بر مىآید این است كه این جمله مقدمه و زمینهچینى باشد براى آیه بعد
كه مىفرماید «:و احلت لكم االنعام اال ما یتلى علیكم »،چون اگر این جمله را به جمله قبلى
ضمیمه كنیم این معنا را مىفهماند كه انعام  -در عین اینكه از جمله رزقهایى است كه خدا به
مردم داده و بر ایشان حالل كرده  -حدودى هم براى آن معین نموده كه نباید از آن تجاوز
شود ،و جمله استثنائى « اال ما یتلى علیكم »،به آن حدود اشاره مىكند.
و منظور از اینكه فرمود «:اال ما یتلى علیكم -مگر آنچه برایتان خوانده مىشود»،
استمرار تالوت است ،یعنى همه را در همین سوره برایتان مىخوانیم ،زیرا خوردنیهاى
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
سوره بقره آمده كه آن نیز در اوایل هجرت  ،یعنى شش ماه بعد از هجرت( به طورى كه
روایات مىگویند )،نازل شده و با این حال ،دیگر معنا ندارد ما كلمه یتلى را براى استقبال
بگیریم و مانند بعضى از مفسرین آن را اشاره به آیه سوره مائده بدانیم كه بعدا نازل
مىشود.
و آیاتى كه گفتیم خوردنیهاى حرام را بیان مىكند ،هر چند كه یكى از محرمات را،
میته و خون و گوشت خوك و آنچه براى غیر خدا ذبح شده ،نام برده است و لیكن در آیه
مورد بحث به دلیل سیاق ما قبل و ما بعد آن ،عنایت به خصوص ذبح شده براى غیر خدا
است ،چون مشركین در حج خود براى بتها قربانى مىكردند ،با اینكه از سنن ابراهیم
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علیهالسالم تنها سنت حج در میان آنان باقى مانده بود ،آن را هم به این صورت در آورده
بودند كه بتهایى بر بام كعبه ،و عدهاى را باالى صفا و مروه و عدهاى را در منى نصب
كرده و قربانیهاى خود را به نام آنها ذبح مىكردند.
پس اجتناب از این عمل منظور نظر آیه است ،هر چند كه خوردن میته و خون و
گوشت خنزیر هم از جمله محرمات خدا باشند .مؤید این معنا عالوه بر آنچه گذشت این
است كه كالم را با جمله« فاجتنبوا الرجس من االوثان و اجتنبوا قول الزور »،تعقیب كرده،
چون اجتناب از اوثان و اجتناب از سخن باطل هر چند كه از مصادیق تعظیم حرمات هللا
است و به همین جهت آن را بر جمله« و من یعظم حرمات هللا  »،تفریع كرده و فرموده:
«فاجتنبوا  »!...لیكن نام بردن این دو تا از میان همه محرمات و حرمات خدا در سیاق آیات
حج جز براى این نبوده كه در عمل حج این دو تا مورد ابتالى آن روز بوده ،و مشركین در
باره تقرب به بتها و قربانى كردن براى آنها و به نام آنها اصرار مىورزیدند.
با این بیان روشن شد كه جمله« فاجتنبوا الرجس من االوثان و اجتنبوا قول الزور»،
نهى عامى است از تقرب به بتها و قول باطل كه در مورد خاص حج به كار رفته و به همین
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« :
من االوثان »،بیان نمود ،و از اول نفرمود :فاجتنبوا من االوثان براى این بود ،كه به علت
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
لمس آنها و یا امثال این عناوین ،با اینكه همه مىدانیم كه اجتناب در حقیقت متعلق به این
گونه عناوین است نه به عین بتها ،براى این بود كه در تعبیر از اجتناب مبالغه فرموده باشد.
شعائر هللا
ئر َّ
ب،
َّللاِ فَإِنَّ َها ِمن ت َ ْق َوى ْالقُلُو ِ
 «  ...ذَ ِلك َو َمن یُعَظ ْم شعَ َق،
محلُّ َها إِلى ْالبَ ْی ِ
 لَك ْم فِی َها َمنَ ِف ُع ِإلى أ َ َج ٍل ُّمس ًّمى ث ُ َّم ِت ْالعَتِی ِ
 چنین ،و هر كس قربانىهاى خدا را بزرگ دارد این از پرهیزگارى دلها است، شما را تا مدتى از آن منفعتها است ،سپس زمان رنج آن تا برگشتن به خانهكعبه ادامه دارد».
« ذلك و من یعظم شعائر هللا فانها من تقوى القلوب »،كلمه شعائر جمع شعیره
است ،و شعیره به معناى عالمت است ،و شعائر خدا عالمتهایى است كه خداوند آنها را براى
اطاعتش نصب فرموده ،همچنانكه خودش فرمود «:ان الصفا و المروة من شعائر هللا »،و
نیز فرموده «:و البدن جعلناها لكم من شعائر هللا  »،...و مراد از آن ،شترى است كه براى
قربانى سوق داده مىشود ،و با شكافتن كوهانش از طرف راست آن را عالمتگذارى
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مىكنند تا معلوم شود كه این شتر قربانى است  -ائمه اهل بیت علیهمالسالم آیه را چنین
تفسیر كردهاند .ظاهر جمله« لكم فیها منافع »،كه بعد از جمله مورد بحث است نیز آن را
تایید مىكند ،و همچنین جمله بعد كه مىفرماید «:و البدن جعلناها لكم  »،...ولى بعضى از
مفسرین گفتهاند كه مراد از شعائر همه عالمتهاى منصوبه براى اطاعت خدا است ،ولى
سیاق با این گفته مساعد نیست.
«  ...فانها من تقوى القلوب! »
یعنى تعظیم شعائر الهى از تقوى است ،و اضافه تقوى به قلوب اشاره است به اینكه
حقیقت تقوى و احتراز و اجتناب از غضب خداى تعالى و تورع از محارم او ،امرى است
معنوى كه قائم است به دلها ،و منظور از قلب ،دل و نفوس است.
پس تقوى ،قائم به اعمال  -كه عبارت است از حركات و سكنات بدنى -نیست ،چون
حركات و سكنات در اطاعت و معصیت مشترك است ،مثال دست زدن و لمس كردن بدن
جنس مخالف در نكاح و زنا ،و همچنین بىجان كردن در جنایت و در قصاص ،و نیز نماز
براى خدا و براى ریا ،و امثال اینها از نظر اسكلت ظاهرى یكى است ،پس اگر یكى حالل و
دیگرى حرام ،یكى زشت و دیگرى معروف است ،به خاطر همان امر معنوى درونى و
تقواى قلبى است ،نه خود عمل و نه عناوینى كه از افعال انتزاع مىشود ،مانند احسان و
اطاعت و امثال آن.
« لكم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البیت العتیق »،بنا بر اینكه معناى
شعائر شتر قربانى باشد ،معنا چنین مىشود «:براى شما در این شعائر -این شتران قربانى-
منافعى است ،از قبیل سوار شدن بر پشت آنها ،و نوشیدن شیر آنها در موقع احتیاج تا مدتى
معین ،و آن وقتى است كه دیگر باید قربانى شوند ،و سپس وقت رسیدن اجل آن براى ذبح تا
رسیدن به خانه كعبه منتهى مىشود .و این جمله معناى جمله «هدیا بالغ الكعبة »،را مىدهد.
البته این معنا بنا به روایاتى است كه از ائمه اهل بیت علیهمالسالم رسیده ،و اما بنا
بر قول بعضی ها که گفته اند :مراد از شعائر مناسك حج است ،مقصود منافعى است كه در
آن ایام از راه خرید و فروش عاید حاج مىشود ،كه سرآمد مناسك حج كنار خانه خدا است،
چون آنجا آخرین عمل ،كه همان طواف است انجام مىشود.

برای هر امتی مناسکی قرار دادیم!
على َما َرزَ قَ ُهم ِمن بَ ِهی َم ِة األ َ ْنعَ ِم فَإِلَ ُهك ْم
اسم َّ ِ
َّللا َ
 « َو ِلكل أ ُ َّم ٍة َجعَ ْلنَا َمنسكا ً ِل َی ْذ ُك ُروا َشر ْال ُم ْخ ِبتِینَ ،
ِإلَهٌ َوا ِحد ٌ فَلَهُ أَس ِل ُموا َو بَ ِ
 الَّذِینَ إِذَا ذ ُ ِك َر َّیمى الصلَوةِ َو
َّللاُ َو ِجلَت قُلُوبُ ُه ْم َو
على َما أَصاب ُه ْم َو ْال ُم ِق ِ
الصابرینَ َ
ِ
م َّما َرزَ ْقنَ ُه ْم یُن ِفقُونَ ،
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 براى هر امتى عبادتى دادیم تا نام خدا را بر حیوانات بسته زبان كه روزیشانكرده است یاد كنند ،پس معبود شما خداى یگانه است ،مطیع او شوید و فروتـنان
را بشارت ده،
 همان كسانى كه چون نام خدا برده شود دلهایشان بترسد كه بر حوادث صبورندو نماز بپا دارند و از آنچه روزیشان دادیم انفاق كنند».
كلمه مناسك در اینجا به معناى عبادت است ،عبادتى كه مشتمل بر قربانى و ذبح هم
هست.
و معنایش این است كه :ما در امتهاى گذشته آنهایى كه ایمان داشتند ،عبادتى با
پیشكش قربانى قرار داده بودیم تا آنان نیز نام خدا را بر بهیمه انعام كه خدایشان روزى كرده
بود ببرند.
و خالصه شما پیروان ابراهیم اولین امتى نیستید كه قربانى برایتان مقرر شده بلكه
براى قبل از شما هم مقرر شده بود.
« فالهكم اله واحد فله اسلموا !» یعنى وقتى خداى شما همان خدایى باشد كه براى
امتهاى گذشته نیز احكام شما را تشریع كرده ،پس بدانید كه معبود شما و آن امتها یكى است
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!
شر المخبتین ! » در این جمله اشارهاى است به اینكه هر كه براى خدا در حج
«وب ّ
خود اسالم و اخالص داشته باشد او از مخبتین است ،و آن وقت خود قرآن كریم مخبتین را
چنین تفسیر فرموده «:الذین اذا ذكر هللا و جلت قلوبهم و الصابرین على ما اصابهم و المقیمى
الصلوة و مما رزقناهم ینفقون »،و انطباق این چند صفتى كه در آیه شریفه در تفسیر اخبات
آمده با كسى كه حج خانه خدا را با اسالم و تسلیم به جا مىآورد ،روشن است چون صفات
مذكور عبارت است از :ترس از خدا ،صبر ،به پا داشتن نماز ،و انفاق كه همهاش در حج
هست!
گوشت قربانى و خون آن به خدا نمىرسد!...
اسم َّ
ئر َّ
صواف
َّللاِ لَك ْم فِی َها خ ٌ
َّللاِ َ
 « َو ْالبُ ْدنَ َجعَ ْلنَ َها لَكم ِمن شعَ ِعلَی َها َ
َیر فَا ْذ ُك ُروا َ
تر َكذَ ِلك س َّخ ْرنَ َها لَك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
فَإِذَا َو َجبَت ُجنُوب َها فَكلُوا ِمن َها َو أَط ِع ُموا ْالقَانِ َع َو ْال ُم ْع َّ
ت َش ُك ُرونَ ،
 لَن یَنَا َل ََّّللاَ ِل ُحو ُم َها َو ال ِد َما ُؤهَا َو لَ ِكن یَنَالُهُ الت َّ ْق َوى ِمن ُك ْم َكذَ ِلك س َّخ َرهَا لَك ْم
بروا َّ
شر ْال ُمحْ ِسنِینَ ،
ِلت ُ َك ُ
َّللاَ َ
على َما َهدَاکم َو بَ ِ
 و قربانیها را براى شما از مراسم حج قرار دادیم كه غذایتان نیز هست نام خدارا در آن حال كه به پا ایستادهاند بر آنها یاد كنید و چون پهلو به زمین نهادند از
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گوشتشان بخورید و به فقیر و سائل هم بخورانید ،این چنین ،حیوانات را به
خدمت شما گرفتیم شاید سپاس دارید،
 گوشت قربانى و خون آن به خدا نمىرسد ،چنین ،حیوانات را به خدمت شماگرفتیم تا خدا را براى هدایتى كه شما را كرده ،بزرگ شمارید و نیكوكاران را
بشارت بده!»
« و البدن جعلناها لكم من شعائر هللا لكم فیها خیر  »،...كلمه بُدن عبارت است از
شتر چاق و درشت .در سابق گفتیم كه اگر آن را از شعائر خوانده به اعتبار این است كه
قربانى خدا شده است.
« فاذكروا اسم هللا علیها صواف »،معناى صافه بودن آن این است كه ایستاده باشد
دستها و پاهایش برابر هم و دستهایش بسته باشد.
« فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر - »،كلمه وجوب به معناى
سقوط است .مراد از وجوب جنوب قربانى این است كه با پهلو به زمین بیفتد ،كنایه از اینكه
بمیرد.
و امر در جمله فكلوا منها براى اباحه و رفع ممنوعیت است .خالصه معناى كلوا این
است كه مىتوانید بخورید.
كلمه قانع به معناى فقیرى است كه به هر چه به او بدهند قناعت مىكند ،چه سؤال
هم بكند یا نكند ،و معتر فقیرى است كه براى سؤال نزد تو آمده باشد.
 و قربانیها را براى شما از مراسم حج قرار دادیم كه غذایتان نیز هست نام خدارا در آن حال كه به پا ایستادهاند بر آنها یاد كنید و چون پهلو به زمین نهادند از
گوشتشان بخورید و به فقیر و سائل هم بخورانید ،این چنین ،حیوانات را به
خدمت شما گرفتیم شاید سپاس دارید!
« لن ینال هللا لحومها و ال دمائها و لكن یناله التقوى منكم »!...چون ممكن است
سادهلوحى توهم كند كه خدا از این قربانى استفاده مىكند و بهرهاى از گوشت و یا خون آن
عایدش مىشود ،لذا فرمودكه :نه ،چیزى از این قربانىها و گوشت و خون آنها عاید خدا
نمىشود ،چون خدا منزه است از جسمیت و از هر حاجتى! تنها تقواى شما به او مىرسد،
آن هم به این معنا كه دارندگان تقوى به او تقرب مىجویند!
و یا ممكن است كسى كه آنطور سادهلوح نیست چنین توهم كند كه با اینكه خدا منزه
از جسمیت و از هر نقص و حاجتى است و از گوشت و خون قربانىها بهرهاى نمىبرد
دیگر چه معنا دارد كه ما حیوانات خود را به نام او قربانى كنیم؟ لذا جواب داده كه مطلب
همینطور است ،و لیكن این قربانىها اثرى معنوى براى آورندهاش دارد و آن صفات و آثار
معنوى است كه جا دارد كه به خدا برسد ،به معناى اینكه جا دارد كه به سوى خداى تعالى
صعود كند و صاحبش را به خدا نزدیك كند آنقدر نزدیك كند كه دیگر حجابى بین او و خدا
نماند.
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« كذلك سخرها لكم لتكبروا هللا على ما هدیكم »،ظاهرا مراد از تكبیر خدا ذكر او
به كبریایى و عظمت باشد كه ما را هدایت فرمود ،پس مراد از هدایت هم هدایت به اطاعت
و عبودیت خود او است.
و معناى آیه این است كه :خداوند آن حیوان را این چنین براى شما مسخر نمود تا
همان تسخیر وسیله هدایت شما به سوى اطاعت و تقرب به سویش شود ،شما آن را قربانى
كنید و در هنگام قربانى كردن و یاد كبریاء و عظمت او در برابر این هدایت بیفتید.
« و بشر المحسنین! » و بشارت ده نیكوكاران را ،یعنى آنهایى را كه چنین اعمال نیك
به جا مىآورند ،و یا این چنین احسان و در راه خدا انفاق مىكنند.
روایات رسیده در باره برخی احکام حج
در كتاب عیون از جمله مسائلى كه حضرت رضا علیه السالم براى محمد بن سنان
و پاسخش به سؤاالت او از علل نوشت ،یكى علت وجوب حج بوده كه امام نوشته است:
علت آن رفتن به میهمانى خداى عز و جل و طلب حوایج و بیرون شدن از همه گناهان است
و براى این است كه از گناهان گذشته تائب شود و نسبت به آیندهاش تجدید عمل كند .و نیز
در حج ،انسان موفق به بذل مال مىشود ،و تنش به زحمت مىافتد ،و در مقابل اجر
مىبرد.آدمى را از شهوات و لذات باز مىدارد ،و به وسیله عبادت به درگاه خداى عز و جل
نزدیك مىشود و آدمى را به خضوع و استكانت و اظهار ذلت در برابر آن درگاه وا
مىدارد.
حج دائما آدمى را دچار سرما و گرما و ایمنى و خوف مىكند و آدمى با این حوادث
خو مىگیرد ،و نتیجه آثارش این است كه امید و ترس آدمى همه متوجه خدا مىشود.
نتیجه دیگرش اینكه قساوت را از قلب و خشونت را از نفس و نسیان را از دل
مىزداید و امید و ترس از غیر خدا را مىبرد و حقوق خدایى را تجدید مىكند و نفس را از
فساد جلو مىگیرد.
منافع شرقیان را عاید غربیان و ساحلیان را عاید خشكىنشینان كه به حج آمدهاند و
حتى آنها كه نیامدهاند مىسازد ،چون حج موسم آمد و شد تاجران و وارد كنندگان و
فروشندگان و مشتریان و كاسبان و مسكینان است.
در حج حوائج محتاجانى كه از اطراف و اماكن مىآیند و مىتوانند بیایند بر آورده
مىشود .اینها همه منافعى است كه حج براى بشر دارد!
مؤلف :قریب به این مضمون از فضل بن شاذان نیز از آن جناب روایت شده است.
در كافى به سند خود از ابى الصباح كنانى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده
كه در تفسیر جمله« ثم لیقضوا تفثهم »،فرمود :منظور ،سر تراشیدن و ازاله مو از بدن
است.
و در فقیه ،در روایات بزنطى از حضرت رضا علیهالسالم آمده كه فرمود :تفث
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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
علیهالسالم از معناى جمله « و لیطوفوا بالبیت العتیق »،پرسیدم :فرمود :منظور طواف نساء
است.
مؤلف :در معناى این سه روایت ،روایات دیگرى از ائمه اهل بیت علیهم السالم
آمده است.
در درالمنثور آمده كه سفیان بن عیینه و طبرانى و حاكم  -وى حدیث را صحیح
دانسته  -و بیهقى  -در كتاب سنن خود  -از ابن عباس روایت كردهاند كه گفت :حجر
اسماعیل جزء خانه است براى اینكه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم از پشت دیوار حجر
طواف مىكرد ،و حجر را داخل طواف مىساخت ،خداى تعالى هم فرموده «:و لیطوفوا
بالبیت العتیق».
مؤلف :در این معنا روایات دیگرى از ائمه اهل بیت علیهمالسالم آمده.
در مجمع البیان در ذیل جمله « فاجتنبوا الرجس من االوثان »،گفته :اصحاب ما
امامیه روایت كردهاند كه بازى شطرنج و نرد و سایر انواع قمار ،از این رجس است .و در
ذیل« و اجتنبوا قول الزور »،گفته :اصحاب ما روایت كردهاند كه غنا و سایر سخنان لهو از
مصادیق قول زور است.
و در همان تفسیر آمده كه ایمن بن خزیم از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهو سلم
روایت كرده كه روزى ما را مخاطب قرار داد و فرمود :اى مردم! خداوند شهادت بناحق را
هم لنگه شرك به خود حساب كرده ،و فرموده «:فاجتنبوا الرجس من االوثان و اجتنبوا قول
الزور».
و در كافى به سند خود از ابى الصباح كنانى از ابى عبد هللا علیهالسالم روایت كرده
كه در ذیل جمله« و لكم فیها منافع الى اجل مسمى »،فرمود :یعنى مادام كه قربانى نشده،
اگر در راه خسته شد مىتواند سوارش شود ،البته نه اینكه خستهاش كند و اگر تشنه شد
مىتواند از شیرش بدوشد ،البته به شرطى كه همه آن را ندوشد.
و در تفسیر قمى بعد از جمله« لتكبروا هللا على ما هدیكم »،گفته :تكبیر در ایام
تشریق در منى به دنبال پانزده نماز و در شهرها به دنبال ده نماز گفته مىشود.
( مستند :آیه  25تا  37سوره حج

المیزان ج  14 :ص )517 :

مقام ابراهیم و نماز آن
ع ِه ْدنَا
اس َو أ َ ْمنا ً َو ِ
 « َو ِإ ْذ َجعَ ْلنَا ْالبَیْت َمثَا َبةً ِللنَّ ِیم ُمصلًّىَ ،و َ
اتخذُوا ِمن َّمقَ ِام ِإب َْر ِه َ
الركع الس ُجو ِد.
ْتى ِللطائفِینَ َو ْالعَ ِكفِینَ َو ُّ
یم َو ِإس َم ِعی َل أَن ِ
إِلى إِب َْر ِه َ
طه َرا بَی َ

-

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
ركوع و سجود مي كنند پاك كنید».
این آیه اشاره به تشریع حج ،و نیز مامن بودن خانه خدا و مثابت ،یعنى مرجع
بودن آن دارد .مي فرماید :از مقام ابراهیم مكانى براى دعاء بگیرید!
ظاهرا جملة ”جعلنا البیت مثابة “،بمنزله زمینه چینى است ،كه به منظور اشاره به
مالك تشریع نماز بدان اشاره شده است ،و به همین جهت نفرمود :در مقام ابراهیم نماز
بخوانید ،بلكه فرمود :از مقام ابراهیم محلى براى نماز بگیرید! پس در این مقام ،صریحا امر
روى صالت نرفته ،بلكه روى گرفتن محلى براى صالت از مقام ابراهیم رفته است.
” و عهدنا الى ابراهیم و اسمعیل أن طهرا بیتى“.
كلمه عهد در اینجا بمعناى امر است ،و كلمه تطهیر ،بمعناى این است كه خانه خدا
را براى عبادت طواف كنندگان ،و نمازگزاران ،و كسانیكه مىخواهند در آن اعتكاف كنند،
خالص و بال مانع سازند ،و بنا بر این عبارت مورد بحث استعاره بكنایه مي شود ،و اصل
معنى چنین مي شود :ما به ابراهیم و اسماعیل عهد كردیم :كه خانه مرا خالص براى عبادت
بندگانم كنید .و این خود نوعى تطهیر است.
یا بمعناى تنظیف آن از كثافات و پلیدیهائى است كه در اثر بى مباالتى مردم در
مسجد پیدا مىشود.
كلمه ركع و كلمه سجود هر دو جمع راكع و ساجد است ،و گویا مراد از این دو
كلمه نمازگزاران باشد .
در كافى از كتانى روایت كرده كه گفت :از امام صادق علیهالسالم از مردى
پرسیدم كه دو ركعت نماز در مقام ابراهیم را كه بعد از طواف حج و عمره واجب است
فراموش كرده؟ فرمود :اگر در شهر مكه یادش آمد ،دو ركعت در مقام ابراهیم بخواند ،چون
خداى عز و جل فرموده” و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلى “،و اما اگر از مكه رفته ،و آنگاه
یادش آمده ،من دستور نمي دهم برگردد.
مؤلف :قریب به این معنا را شیخ در تهذیب ،و عیاشى در تفسیرش ،به چند سند
روایت كردهاند ،و خصوصیات حكم ،یعنى نماز در مقام ابراهیم ،و اینكه باید پشت مقام
باشد ،همچنانكه در بعضى روایات آمده ،كه احدى نباید دو ركعت نماز طواف را جز در
پشت مقام بخواند ،تا آخر حدیث....
و در تفسیر قمى از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه در ذیل جمله ” :أن
طهرا بیتى للطائفین  “ ...فرموده :یعنى مشركین را از آن دور كن!
و در كافى از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه فرمود :خداى عز و جل در
كتابش مىفرماید ” :طهرا بیتى للطائفین و العاكفین و الركع السجود “،و به همین جهت جا
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دارد بنده خدا وقتى وارد مكه مىشود ،طاهر باشد ،و عرق و كثافات را از خود بشوید ،و
خود را پاكیزه كند.
مؤلف :این معنا در روایاتى دیگر نیز آمده ،و اینكه ائمه علیهمالسالم طهارت
شخص وارد به مكه را از طهارت مورد بیت كه در آیه آمده استفاده كردهاند ،بضمیمه آیات
دیگر ،مانند آیه ” :الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات “،و امثال آن بوده است.
(مستند:آیه  125تا  129سوره بقره المیزان ج  1 :ص )423 :

صفا و مروه
علَ ْی ِه أَن
ائر َّ ِ
َّللا فَ َم ْن َح َّج ْالبَیْت أ َ ِو ا ْعت َ َم َر فَال ُجنَا َح َ
 ” إِ َّن الصفَا َو ْال َم ْر َوة َ ِمن شعَ ِع خَیرا ً فَإ ِ َّن َّ
ع ِلی ٌم !
َطو َ
َّللاَ شا ِك ٌر َ
طوف ِب ِه َما َو َمن ت َّ
یَ َّ
 صفا و مروه دو نمونه از نشانههاى خدا است پس هر كس حج خانه و یا عمرهبجاى آورد مي تواند میان آن دو ،سعى كند و كسى كه عمل خیرى را به طوع و
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
كنند و آن دو نقطه عبارت است از دو كوه كه فاصله میان آن دو بطوري كه گفتهاند هفتصد
و شصت ذراع و نیم است( و هر ذرع پنجاه تا هفتاد سانتیمتر است).
اصل كلمه صفا در لغت به معناى سنگ سخت و صاف است ،و كلمه مروه در
اصل لغت نیز به معناى سنگ سخت است ،و كلمه شعائر جمع شعیره است كه به معناى
عالمت است .و مشعر را هم به همین جهت مشعر گفتهاند.
حج در لغت بمعناى قصد بعد از قصد است یعنى قصد مكرر و در اصطالح شرع
به معناى عملى است كه معهود در بین مسلمانان است.
عمره به معناى زیارت است كه اصلش از عمارت گرفته شده و در اصطالح
شرع به معناى زیارت خانه كعبه است ،البته بنحوى كه در بین مسلمانان معهود و معروف
است.
طواف كردن یعنى دور چیزى گردش كردن است ،كه از یك نقطه آن چیز شروع
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
پیرامون كعبه است ،و به همین جهت در آیه شریفه كلمه یطوف مطلق آمده ،چون مراد به
آن پیمودن مسافت میانه صفا و مروه هفت بار پشت سر هم بوده است.
” ان الصفا و المروة من شعائر هللا  “،...این آیه اشاره دارد به اینكه صفا و مروه
دو محل است كه به عالمت الهى نشاندار شده و آن عالمت ،بندگان خداى را بسوى خدا
داللت مىكند و خدا را بیادشان مىآورد.
از اینكه صفا و مروه را در مقابل همه موجودات اختصاص داده باینكه از شعائرند
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با اینــــكه تمامى موجودات آدمى را بسوى آفریدگارش داللت مىكند ،فهمیده مي شود كه
مراد از شعائر ،شعائر و آیتها و نشانههاى تكوینى نیست كه تمامى موجودات آن را دارند
بلكه خداي تعالى آن دو را شعائر قرار داده و معبد خود كرده ،تا بندگانش در آن موضع وى
را عبادت كنند ،در نتیجه دو موضع نامبرده عالوه بر آن داللتى كه همه كائنات دارند ،به
داللت خاصى بندگان را بیاد خدا مىاندازد ،پس شعیره بودن صفا و مروه خود داللت دارد
بر اینكه خدا براى این دو موضع عبادت خاصى مقرر كرده است.
جمله ” :فمن حج البیت او اعتمر فال جناح علیه ان یطوف بهما “،اصل تشریع
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.
” و من تطوع خیرا فان هللا شاكر علیم “،این جمله تعلیل دیگرى است براى اینكه
چرا سعى بین صفا و مروه را تشریع كرد ،چیزى كه هست تعلیل اولى یعنى ( صفا و مروه
از شعیرهها و معابد خدا هستند )،تعلیلى بود خاص عبادت در صفا و مروه ،و این تعلیل،
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.
( مستند :آیه  158سوره بقره المیزان ج  1 :ص )578 :
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فصل سوم

تشریع حج تمتع و حج عمره
احکام حج تمتع و عمره
-

-

-

ْى َو ال تحْ ِلقُوا
” َو أَتِ ُّموا ال َح َّج َو ْالعُ ْم َرة َ ََّّللِ ! فَإ ِ ْن أُحْ ِ
ْسر ِمنَ ْال َهد ِ
ص ْرت ُ ْم فَ َما استَی َ
محلَّهُ فَ َمن كانَ ِمن ُكم َّم ِریضا ً أ َ ْو بِ ِه أَذًى ِمن َّرأْ ِس ِه فَ ِف ْدیَةٌ
ُر ُءوس ُك ْم َحتى یَ ْبلُ َغ ْال َهدْى ِ
ْسر ِمنَ
ِمن ِ
صیَ ٍام أ َ ْو صدَقَ ٍة أ َ ْو نُسكٍ فَإِذَا أ َ ِمنت ُ ْم فَ َمن ت َ َمت َّ َع ِب ْالعُ ْم َرةِ ِإلى ال َحج فَ َما استَی َ
كاملَةٌ
شرة ٌ ِ
صیَا ُم ثَلَث َ ِة أَی ٍَّام فى ال َحج َو س ْبعَ ٍة إِذَا َر َج ْعت ُ ْم ِت ْلك َ
یج ْد فَ ِ
ْى فَ َمن لَّ ْم ِ
ع َ
ْال َهد ِ
َّللاَ َو ا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
سج ِد ال َح َر ِام َو اتَّقُوا َّ
َّللاَ شدِید ُ
ذَ ِلك ِل َمن لَّ ْم َی ُك ْن أ َ ْهلُهُ َح ِ
اض ِرى ْال َم ِ
ب،
ْال ِعقَا ِ
ْال َح ُّج أَش ُه ٌر َّم ْعلُو َمتٌ فَ َمن فَ َرض فِی ِه َّن ال َح َّج فَال َرفَث َو ال فُسوقَ َو ال ِجدَا َل فى
َیر َّ
َیر یَ ْعلَ ْمهُ َّ
ون
ْال َحج َو َما ت َ ْفعَلُوا ِم ْن خ ٍ
َّللاُ َو ت َزَ َّود ُوا فَإ ِ َّن خ َ
الزا ِد الت َّ ْق َوى َواتَّقُ ِ
ب،
یَاأُولى األ َ ْلبَ ِ
كروا َّ
ع َرفَ ٍ
ت فَا ْذ ُ
علَیْك ْم ُجنَا ٌح أَن ت َ ْبتَغُوا فَضالً ِمن َّربِك ْم فَإِذَا أَفَضتُم ِم ْن َ
لَیْس َ
َّللاَ
كروهُ َك َما َهدَا ُك ْم َو ِإن كنتُم ِمن قَ ْب ِل ِه لَ ِمنَ الضالِینَ ،
ِعندَ ْال َمشعَ ِر ْال َح َر ِام َو ا ْذ ُ
َّللاَّ إِ َّن َّ
َّللاَ َ
ور َّر ِحی ٌم،
ث ُ َّم أَفِیضوا ِم ْن َحیْث أَفَاض النَّاس َو است َ ْغ ِف ُرو َ
غفُ ٌ
اس َمن یَقُو ُل
فَإِذَا قَض ْیت ُ ْم َّمنَ ِس َكك ْم فَا ْذ ُك ُرو َ
َّللاَّ َك ِذ ْك ِر ُك ْم َءابَا َءك ْم أ َ ْو أَشدَّ ذِكرا ً فَ ِمنَ النَّ ِ
ق،
َربَّنَا َءاتِنَا فى الدُّ ْنیَا َو َما لَهُ فى االَ ِخ َر ِة ِم ْن َخلَ ٍ
ار
َو ِم ْن ُهم َّمن یَقُو ُل َربَّنَا َءاتِنَا فى الدُّ ْنیَا َحسنَةً َو فى االَ ِخ َرةِ َحسنَةً َو قِنَا َ
عذَاب النَّ ِ
َصیبٌ ِم َّما َكسبُوا َو َّ
ب،
سری ُع ِ
الحسا ِ
أُولَئك لَ ُه ْم ن ِ
َّللاُ ِ
كروا َّ
َّللاَ فى أَی ٍَّام َّم ْعد ُودَ ٍ
علَ ْی ِه َو َمن تَأ َ َّخ َر فَال
َو ا ْذ ُ
ین فَال ِإثْ َم َ
ت فَ َمن تَعَ َّج َل فى یَ ْو َم ِ
علَ ْی ِه ِل َم ِن اتَّقَى َو اتَّقُوا َّ
شرونَ !
َّللاَ َو ا ْعلَ ُموا أَنَّك ْم إِلَ ْی ِه تحْ ُ
إِثْ َم َ
 حج و عمرهاى را كه آغاز كردهاید تمام كنید حال اگر مانعى شما را از اتمامآن 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
بود و یا از نتراشیدن سر دچار آزارى مىشود سر بتراشد و كفاره آن را روزه
بگیرد یا صدقهاى دهد یا گوسفندى ذبح كند و اگر مانعى از اتمام حج و عمره
پیش نیامد پس هر كس كه حج و عمرهاش تمتع باشد هر قدر از قربانى كه
مىتواند بدهد و اگر پیدا نمىكند و یا تمكن ندارد به جاى آن سه روز در حج و
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هفت روز در مراجعت كه جمعا ده روز كامل مىشود روزه بدارد ،البته این
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،
حج در چند ماه معین انجام مىشود پس اگر كسى در این ماهها به احرام حج
درآمد دیگر با زنان نیامیزد و مرتكب دروغ و جدال نشود كه اینگونه كارها
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
از عرفات كوچ مىكنید در مشعرالحرام به ذكر خدا بپردازید و به شكرانه
اینكه هدایتتان كرده یادش آرید چه قبل از آنكه او هدایتتان كند از گمراهان
بودید،
آنگاه از مشعر كه مشركین كوچ مىكنند شما هم كوچ كنید و خدا را استغفار
كنید كه او غفور و رحیم است،
پس هر گاه مناسك خود را تمام كردید خدا را یاد آرید آنطور كه در جاهلیت
بعد از تمام شدن مناسك پدران خود را یاد مىكردید بلكه بیشتر از آن،
اینجاست كه بعضى مىگویند :پروردگارا در همین دنیا به ما حسنه بده ولى در
آخرت هیچ بهرهاى ندارند،
و بعضى از آنان مىگویند :پروردگارا به ما هم حسنه در دنیا بده و هم حسنه
در آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ كن!
ایشان از آنچه كردهاند نصیبى خواهند داشت و خدا سریع الحساب است،
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
خواست تاخیر اندازد گناه نكرده و همه اینها در خصوص مردم با تقوا است و
لذا از خدا بترسید و بدانید كه شما همگى به سوى او محشور خواهید شد!“

حجة الوداع  -و تشریع حج تمتع
این آیات درحجة الوداع یعنى آخرین حجى كه رسول خدا صلىهللاعلیه وآله و سلم
انجام داد نازل شده ،و در آن حج تمتع تشریع شده است.
” و اتموا الحج و العمرة هلل “،...تمام هر چیز عبارت است از آن جزئى كه وقتى
با سایر اجزا ضمیمه مىشود آن چیز همان چیز مىشود ،و آثارى كه دارد و یا آن آثار را از
آن چیز انتظار داریم نیز مترتب مىگردد ،و تمام كردن آن چیز این است كه ،بعد از آنكه
همه اجزاى آن را جمع كردیم آن جزء آخرى را هم بیاوریم تا آثار بر آن چیز مترتب شود،
این معناى كلمه تمام و اتمام است.
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و اما كمال هر چیزى آن حال و یا وصفى و یا امرى است كه وقتى موجودى آن
را داشته باشد ،داراى اثرى عالوه مىشود غیر آن اثرى كه بعد از تمامیت دارا باشد ،مثال
منضم شدن اجزاى بدن انسانى به یكدیگر عبارت است از تمامیت انسان ،و اما عالم و یا
شجاع و یا عفیف بودنش عبارت است از كمال انسان ،از انسان تمام عیار و بىكمال آثارى
بروز مىكند ،و از انسانى تمام و كامل آثارى دیگر ظهور مىنماید .
مراد از اتمام حج و عمره همان معناى اول یعنى معناى حقیقى كلمه است ،نه
استعاره آن ،به دلیل اینكه دنبال جمله مىفرماید ”:فان احصرتم فما استیسر من الهدى “،...
چون مى فرماید اگر به مانعى برخوردید و نتوانستید همه اجزاى حج را بیاورید هر قدر
مىتوانید بیاورید و این كالم با تمامیت به معناى حقیقى سازش دارد ،نه تمامیت به معناى
كمال ،و معناى صحیحى به نظر نمىرسد كه اكتفا به بعضى از اجزا را متفرع كنند بر
تمامیت به معناى كمال یا اتمام به معناى اكمال .
و اما اینكه حج به چه معنا است؟ معناى آن عبارت است از اعمالى كه در بین
مسلمین معروف است ،و ابراهیم خلیل علیهالسالم آن را تشریع كرده ،و بعد از آن جناب
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
الحرام است .و یكى دیگر از احكام آن قربانى كردن در منا ،و سنگ انداختن به ستونهاى
سنگى سه گانه است ،و آنگاه طواف در خانه خدا ،و نماز طواف ،و سعى بین صفا و مروه
است .البته واجبات دیگرى نیز دارد ،و این عمل سه قسم است -1 :حج افراد  -2حج قران
 -3حج تمتع ،كه در سال آخر عمر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم تشریع شد.

عمره
عمل عمره عملى دیگر است ،و آن عبارت است از رفتن به زیارت خانه كعبه ،از
مسیر یكى از میقاتها ،و طواف و نماز آن ،و سعى بین صفا و مروه ،و تقصیر ،و این حج و
عمره دو عبادتند كه جز با قصد قربت تمام نمىشوند ،به دلیل اینكه فرموده ”:و اتموا الحج و
العمرة هلل  -حج و عمره را براى خدا تمام كنید “....
” فان احصرتم فما استیسر من الهدى ،و ال تحلقوا رؤسكم!“ احصار به معناى
حبس و ممنوع شدن است ،كه البته منظور ممنوع شدن از اتمام آن به خاطر كسالت و
بیمارى یا دشمن است ،و نیز منظور از این احصار ممنوعیت بعد از شروع و احرام بستن
است ،و معناى استیسار در هر عملى آسان كردن آن است .بطورى كه آسانىها را در آن
جلب نموده مشكالت را از آن بیرون كند.
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كلمه ” هدى “ پیشكش كردن چیزى از نعمتها به كسى و یا به محلى ،به منظور
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
مىدهد ،و كلمه هدى و هدیه همان فرقى را با هم دارند كه كلمه تمر و تمره با هم دارد ،كه
اولى جنس خرما است ،و دومى یك خرما ،و مراد از هدى در مساله حج آن حیوانى است كه
انسان با خود به طرف مكه مىبرد تا در حج خود آن را قربانى كند .
” فمن كان منكم مریضا او به اذى من راسه  “،...تفریع این حكم بر سخن قبلى كه
از تراشیدن سر نهى مىكرد ،داللت دارد بر اینكه مراد از مرض خصوص آن مرضى است
كه با نتراشیدن سر برایش مضر است ،و اگر سر را بتراشد آن مرض به بهبودى مبدل
مىگردد.
جملة ” از شما كسى كه مرضى دارد و یا سرش ناراحت مىشود “،مي فهماند
مراد از ناراحتى سر ،ناراحتى غیر از سر درد و بیمارى است ،بلكه ناراحتى از ناحیه
حشرات است ،پس عبارت ” اذى من راسه “،كنایه است از متاذى شدن از حشرات از قبیل
شپش كه در سر مىافتد.
پس این دو امر یعنى ناراحتى از شپش و یا سر درد ،تراشیدن سر را جایز مىكند،
اما با فدیه به یكى از سه خصلت ،اول روزه ،دوم صدقه ،و سوم نسك.
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
” فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج “،معنایش این است كه چون از مرض و
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
مىتواند این كار را بكند ،و در آن هدیى آسان با خود ببرد.
سببیت عمره براى تمتع و بهرهگیرى ،بدین جهت است كه در حال احرام
نمىتوانست از زنان و شكار و امثال آن بهرهمند شود مگر آنكه از احرام درآید ،و تمتع
آدمى را از احرام بیرون مىآورد .
” فما استیسر من الهدى  “،...از ظاهر آیه بر مىآید كه هدى نسكى است جداگانه،
نه اینكه جبران این باشد كه شخص متمتع نتوانسته و یا نخواسته احرام براى حج را از
میقات ببندد ،و ال جرم از شهر مكه براى حج احرام بسته است ،براى اینكه جبران بودن
هدى احتیاج به مؤنهاى زاید دارد ،تا انسان آن را از آیه شریفه بفهمد ،و خالصه عبارت
مورد بحث را هر كس ببیند ،مىفهمد كه هدى عبادتى است مستقل ،نه جبران چیزى كه
فوت شده است ،چون كلمة ” بالعمرة  “،...عمره را از حج جدا و آن دو را دو عمل مستقل
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مىسازد ،و جبران بودن هدى وقتى صحیح است كه تسهیل و تخفیف در یك عمل تشریع
شده باشد ،نه در بین دو عمل ،كه احرام اولى یعنى عمره تمام شده ،و احرام دومى یعنى حج
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
ظاهر آیه شریفه ”:فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الهدى “،این است
كه مىخواهد خبر دهد از تشریع تمتع ،و اینكه قبال چنین عمرهاى تشریع شده ،نه اینكه
بخواهد با همین جمله آن را تشریع كند ،چون مىفرماید ”:پس هر كس به عمره تا حج تمتع
كند ،پس باید تا جائى كه مىتواند قربانى با خود ببرد “،معلوم مىشود قبال چنین عمرهاى
تشریع شده بوده ،كه آن را مفروغ عنه و مسلم گرفته از تشریع قربانى در آن خبر مىدهد.
این خیلى روشن است كه عبارت ”:هر كس تمتع كرد باید با خود هدى ببرد “،و
عبارت ” :تمتع كنید و در تمتع با خود قربانى ببرید “،فرق دارد ،اولى را در جائى مىگویند
كه شنونده قبال از تشریع تمتع اطالع داشته باشد ،و دومى را در جائى مىگویند كه گوینده
مىخواهد با همین كالم خود آنرا تشریع كند ،خواهى گفت تمتع در كجا تشریع شده؟
مىگوئیم :در آیه شریفه ”:ذلك لمن لم یكن اهله حاضرى المسجد الحرام !“

وقت روزه براي حاجي
” فمن لم یجد فصیام ثلثة ایام فى الحج و سبعة اذا رجعتم “!...
اینكه حج را ظرف براى صیام قرار داد ،و فرمود ”:سه روز در حج “،به این
اعتبار است كه عمل حج و عمل روزه در یك مكان و یك زمان انجام مىشود ،زمانى كه
عمل حج در آن انجام مىشود ،و زمان حج شمرده مىشود ،یعنى فاصله میان احرام حج و
مراجعت به مكه همان زمان سه روز روزه است ،و به همین اعتبار است كه در روایات
وارده از ائمه اهل بیت علیهمالسالم آمده :كه وقت روزه براى كسى كه قادر باشد قبل از
روز قربانى است ،و براى كسى كه قادر نیست بعد از ایام تشریق یعنى یازده و دوازده و
سیزدهم ماه است ،و اگر كسى در این ایام هم قدرت بر روزه گرفتن نیافت باید پس از
مراجعت به وطن آن را بگیرد ،و ظرف هفت روز دیگر بعد از مراجعت از مكه است،
چون ظاهر جمله ”:اذا رجعتم  -وقتى برگشتید “،همان برگشتن به وطن است ،و گرنه
مىفرمود :در حال برگشتن ،عالوه بر اینكه التفات از غیبت (كسى كه تمتع كند به عمره تا
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حج) به حضور (وقتى برگشتید )،خالى از اشعار و داللت بر این معنا نیست .
” تلك عشرة كاملة  “،...یعنى سه روز در حج و هفت روز در مراجعت ،ده روز
كامل است ،و اگر عدد هفت را مكمل عدد ده خوانده نه متمم آن ،براى این بود كه بفهماند
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.

فلسفه تشریع حج تمتع
” ذلك لمن لم یكن اهله حاضرى المسجد الحرام “،یعنى حكم نامبرده در باره تمتع
به عمره تا حج ،براى غیر اهل مكه است ،یعنى براى كسى است كه بین خانه و زندگى او و
بین مسجد الحرام (البته بنابر تحدیدى كه روایات كرده )،بیش از دوازده میل فاصله باشد ،و
كلمه اهل به معناى خواص آدمى از زن و فرزند و عیال است :و اگر از مردم دور از مكه
تعبیر فرموده به كسى كه اهلش حاضر در مسجد الحرام نباشد ،در حقیقت لطیفترین
تعبیرات را كرده ،چون در این تعبیر به حكمت تشریع تمتع كه همان تخفیف و تسهیل است
اشاره فرموده است .
توضیح اینكه:
مسافرى كه از بالد دور به حج  -كه عملى است شاق و توأم با خستگى و كوفتگى
در راه  -مىآید احتیاج شدید به استراحت و سكون دارد ،و سكون و استراحت آدمى تنها نزد
همسرش فراهم است ،و چنین مسافرى در شهر مكه خانه و خانواده ندارد ،لذا خداى تعالى
دو رعایت در باره او كرده ،یكى اینكه اجازه داده بعد از مناسك عمره از احرام در آید ،و
دوم اینكه براى حج از همان مكه محرم شود ،و دیگر مجبور به برگشتن به میقات نشود .
خواننده محترم توجه فرمود كه جمله دال بر تشریع متعه همین جمله است ،یعنى
جمله ”:ذلك لمن لم یكن  “،...نه جملة ” فمن تمتع بالعمرة الى الحج  “،...و جمله نامبرده
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 ! “
اینكه در ذیل آیه چنین تشدید بالغى كرده ،با اینكه صدر آیه چیزى به جز تشریع
حكمى از احكام حج را نداشت ،به ما مىفهماند كه مخاطبین اشخاصى بودهاند كه از حال
ایشان انتظار مىرفته حكم نامبرده را انكار كنند ،و یا در قبول آن توقف كنند ،و اتفاقا مطلب
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از همین قرار بود ،براى اینكه از میان همه احكام كه در دین تشریع شده ،خصوص حج ،از
سابق یعنى از عصر ابراهیم خلیل هللا علیهالسالم در بین مردم وجود داشته ،و معروف بوده،
و دلهاشان با آن انس و الفت داشت ،و اسالم این عبادت را تقریبا به همان صورتى كه از
سابق داشته امضاء كرد ،و تا اواخر عمر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم به همان صورت
بود ،و تغییر دادن احكام آن بخاطر همان انس و الفت مردم كار بسیار مشكلى بود ،و حتما با
انكار و مخالفت مواجه مىگردید ،و بطوریكه از روایات هم بر مىآید در دل بسیارى از
آنان مقبول واقع نمىشد بدین جهت رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلم ناگزیر بود خود آنان
را مخاطب قرار دهد ،و بر ایشان بیان كند ،كه حكم تازهاى كه رسیده از ناحیه خداست ،و
حكمرانى فقط كار خداوند است و او هر چه بخواهد حكم مىكند ،و حكمى كه كرده عمومى
است ،و احدى از آن مستثنا نیست ،نه هیچ پیغمبرى ،و نه امتى !
و این نكته باعث شد كه در آخر آیه با تشدید بلیغ امر به تقوا نموده ،از عقاب خداى
سبحان زنهار دهد.
زمان حج ،و محرمات آن
 ” ْال َح ُّج أَش ُه ٌر َّم ْعلُو َماتٌ فَ َمن فَ َرض فِی ِه َّن ال َح َّج فَال َرفَث َو ال فُسوقَ َو ال ِجدَا َلفى ْال َحج!...
 حج در چند ماه معین انجام مىشود پس اگر كسى در این ماهها به احرام حجدرآمد 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
الحجه ر ا زمان حج شمرده ،با اینكه زمان حج اوائل آن ماه است ،نه همه آن ،منافاتى ندارد،
براى اینكه این تعبیر از قبیل تعبیرى است كه مىگوئیم من روز جمعه خدمت شما مىرسم،
با اینكه آمدن در یك ساعت از روز جمعه صورت مىگیرد ،نه در تمامى آن روز.
و در اینكه در آیه شریفه سه مرتبه كلمه حج تكرار شده با اینكه مىتوانست بار دوم
و سوم به آوردن ضمیر اكتفا كند ،لطفى در اختصار گوئى به كار رفته ،چون مراد از حج
اول زمان حج ،و از حج دوم خود عمل حج ،و از سوم زمان و مكان آن است ،و اگر ضمیر
مىآورد ناگزیر بود بدون جهت كالم را طول بدهد.
فرض حج به این معنا است كه با شروع در عمل حج این عمل را بر خود واجب
سازد ،چون به حكم آیه شریفه ” :و اتموا الحج و العمرة هلل  “،...شروع در این عمل باعث
مىشود كه اتمامش بر آدمى واجب گردد .
رفث به معناى هر عملى است كه در عرف تصریح به نام آن نمىكنند بلكه هر
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وقت بخواهند نام آن را ببرند ،به كنایه مىبرند ،مانند عمل زناشوئى.
فسوق به معناى خارج شدن از طاعت خدا است.
جدال به معناى ستیزگى كردن و لجبازى در گفتار و بحث است ،لیكن سنت رفث
را تفسیر كرده به جماع و فسوق را به دروغ ،و جدال را به گفتن :نه به خدا و بله به خدا.
” و ما تفعلوا من خیر یعلمه هللا  “،...این جمله خاطرنشان مىسازد كه اعمال از
خداى تعالى غایب و پنهان نیست ،و كسانى را كه مشغول به اطاعت خدایند دعوت مىكند به
اینكه در حین عمل از حضور قلب و از روح و معناى عمل غافل نمانند ،و این دأب قرآن
كریم است كه اصول معارف را بیان مىكند ،و قصهها را شرح داده شرایع و احكام را ذكر
مىكند ،و در آخر همه آنها موعظه و سفارش مىكند ،تا علم از عمل جدا نباشد ،چون علم
بدون عمل در اسالم هیچ ارزشى ندارد ،و بهمین جهت دعوت نامبرده را با جمله ”:و اتقون
یا اولى االلباب “،ختم كرد ،و در این جمله بر خالف اول آیه كه مردم غایب فرض شده
بودند ،مخاطب قرار گرفتند ،و این تغییر سیاق داللت مىكند بر كمال اهتمام خداى تعالى به
این سفارش ،و اینكه تقوا وسیله تقرب و وظیفهاى است حتمى و متعین.
داد و ستد در ایام حج
” لیس علیكم جناح ان تبتغوا فضال من ربكم“.
این آیه شریفه مىخواهد بفرماید :در خالل انجام عمل حج دادوستد حالل است،
چیزى كه هست از بیع و دادوستد تعبیر فرموده به طلب فضل پروردگار و این تعبیر در
سوره جمعه نیز آمده ،آنجا كه مىفرماید ”:یا ایها الذین آمنوا اذا نودى للصلوة من یوم
الجمعة فاسعوا الى ذكر هللا و ذروا البیع  -تا آنجا كه مىفرماید  -فاذا قضیت الصلوة فانتشروا
فى االرض ،وابتغوا من فضل هللا! “ چون در این دو آیه نخست از دادوستد تعبیر به بیع
كرده ،و سپس از همان تعبیر به طلب رزق خدا نموده ،و بهمین جهت است كه در سنت نیز
ابتغاى از فضل خدا در آیه مورد بحث به بیع تفسیر شده ،پس آیه دلیل بر این است كه
دادوستد در خالل عمل حج مباح و جایز است .
وقوف در عرفات و مشعر الحرام
” فاذا افضتم من عرفات فاذكروا هللا عند المشعر الحرام! “
افضتم به معناى بیرون شدن دسته جمعى عدهاى است از محلى كه بودند ،پس آیه
داللت دارد بر اینكه وقوف به عرفات هم واجب است ،همچنانكه وقوف به مشعر الحرام كه
همان مزدلفه باشد واجب است .
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” و اذكروه كما هدیكم  “،...یعنى بیاد خدا بیفتید البته یادى كه با نعمت (هدایت او
شما را )،برابر و مانند باشد ،چون شما قبل از اینكه او هدایتتان كند از گمراهان بودید.
كوچ جمعي از عرفات
” ثم افیضوا من حیث افاض الناس “!...
ظاهر این آیه مىرساند كه افاضه بر طبق سنت دیرینهاى كه قریش داشتند واجب
است ،و مىخواهد مخاطبین را در این سنت ملحق به نیاكانشان كند.
بنا بر این آیه شریفه با روایتى كه مىگوید :قریش و هم سوگندانشان كه به عرف
محلى حمس نامیده مىشدند ،وقوف به عرفات نمىكردند ،بلكه تنها به مزدلفه وقوف
مىكردند ،و منطقشان این بود كه ما اهل حرم نباید از حرم خدا دور شویم ،خداى تعالى در
آیه باال دستورشان داد كه شما هم مانند سایر مردم كوچ كنید ،از همانجائى كه آنان كوچ
مىكنند ،یعنى از عرفات ,منطبق مىشود ،و بنا بر این ذكر این حكم بعد از جملة” فاذا
افضتم من عرفات  “،...و بكار بردن كلمه (ثم) كه بعدیت را مىرساند ،در آن جمله براى
این است كه ترتیب ذكرى را رعایت كرده باشد ،و در حقیقت گفتار به منزله استدراك است،
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
 ” فَإِذَا قَض ْیت ُ ْم َّمنَ ِس َكك ْم فَا ْذ ُك ُروا ََّّللاَ َك ِذ ْك ِر ُك ْم َءابَا َءك ْم أ َ ْو أَشدَّ ذِكرا ً!
 پس هر گاه مناسك خود را تمام كردید خدا را یاد آرید آنطور كه در جاهلیتبعد از تمام شدن مناسك پدران خود را یاد مىكردید بلكه بیشتر از آن!“
این آیه شریفه دعوت به ذكر خدا مىكند ،و در این دعوت مبالغه نموده و
مىفرماید :جا دارد كه حاجى حداقل خدا را به قدر پدران خود به خاطر بیاورد ،و بلكه
بیشتر ،براى اینكه نعمت خدا نسبت به او كه به حكم آیه ”:و اذكروه كما هدیكم “،همان
نعمت هدایت است ،بزرگتر از نعمتى است كه پدران به آدمى دادهاند.
” او اشد ذكرا “،در این جمله ذكر را متصف به شدت كرده ،چون ذكر همانطور
كه از نظر كمیت و مقدار متصف به كثرت مىشود ،همچنانكه در جاى دیگر فرموده ”:و
اذكروا هللا ذكرا كثیرا “،و نیز فرموده ”:و الذاكرین هللا كثیرا “،همچنین از نظر كیفیت
متصف به شدت مىشود چون ذكر ،به معناى واقعیش منحصر در ذكر لفظى نیست بلكه
امرى است مربوط به حضور قلب ،و لفظ را هم اگر ذكر مىگویند ،از این جهت است كه
لفظ از معناى قلبى و یاد درونى حكایت مىكند.
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و چون چنین است هم اتصافش به كثرت از نظر موارد صحیح است ،چون
معنایش یاد خدا در غالب حاالت است ،همچنانكه فرمود ”:الذین یذكرون هللا قیاما و قعودا و
على جنوبهم “،و هم اتصافش به شدت در پارهاى از موارد صحیح است ،و چون مورد آیه
بطوریكه از آن استفاده مىشود موردى است كه آدمى را از خدا بىخبر مىكند ،و یاد خدا را
از دل مىبرد ،لذا مناسبتر آن بود ذكر را كه بدان امر مىفرماید به شدت توصیف كند ،نه
به كثرت و مطلب روشن است.
دعائی برای پایان مناسک حج
ار!»
« َربَّنَا َءا ِتنَا فى الدُّ ْنیَا َحسنَةً َو فى االَ ِخ َر ِة َحسنَةً َو ِقنَا َ
عذَاب النَّ ِ
بعضى از مردم مىگویند :پروردگارا در همین دنیا به ما حسنه بده ولى در آخرت
هیچ بهرهاى ندارند ،و بعضى از آنان مىگویند :پروردگارا به ما هم حسنه در دنیا
بده و هم حسنه در آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ كن! ایشان از آنچه كردهاند
نصیبى خواهند داشت و خدا سریع الحساب است!
این جمله تفریع است بر جملة” فاذكروا هللا كذكركم آباءكم “،و مراد از ناس مطلق
افراد انسان اعم از مؤمن و كافر است چه كافر كه به غیر از پدران خود بیاد كس دیگر
نیست ،و جز افتخارات دنیوى را نمىخواهد و جز دنیا نمىطلبد ،و كارى به آخرت ندارد ،و
چه مؤمن كه جز آنچه نزد خداست نمىجوید ،و اگر هم چیزى از امور دنیا را بخواهد
چیزى است كه باز مورد رضاى پروردگارش( و وسیله كسب رضاى او است )،و بنا بر
این پس اینكه فرمود :بعضى از مردم مىگویند منظور گفتن به زبان قال نیست ،بلكه گفتن به
زبان حال است ،و معناى آیه این است كه :بعضى از مردم نمىخواهند مگر دنیا را ،و اینان
در آخرت هیچ نصیبى ندارند ،بعضى هم هستند كه نمىجویند مگر آنچه را كه مایه رضا و
خوشنودى پروردگارشان باشد ،چه در دنیا و چه در آخرت :اینان از آخرت هم نصیب
دارند.
از اینجا روشن مىشود كه چرا حسنه را در نقل كالم اهل آخرت ذكر كرد و در
نقل كالم اهل دنیا نقل نكرد ،چون كسى كه چیزى از امور دنیا مىخواهد مقید نیست به اینكه
آن چیز نزد خدا هم حسنه باشد یا نباشد ،او دنیا را مىخواهد كه همهاش نزد او حسنه و
خوب است ,چون مایه زندگى دنیائى او است ،و با هواى نفسش موافق و سازگار است ،به
خالف كسى كه رضاى خدا را مىخواهد كه در نظر او آنچه در دنیا و آنچه در آخرت است
دو جور است ،یكى حسنه و دیگرى سیئه ،و او نمىجوید و درخواست نمىكند مگر حسنه را
.
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و اینكه میان جمله ”:و ما له فى االخرة من خالق “،و جمله ”:اولئك لهم نصیب
مما كسبوا “،مقابله انداخته ،این معنا را مىفهماند كه اعمال طایفه اول كه فقط دنیا را
مىخواهند باطل و بىنتیجه است ،به خالف دسته دوم كه از آنچه مىكنند بهره مىبرند.
” و هللا سریع الحساب! “
سریع الحساب یكى از اسماى حسناى خداى تعالى است ،و از آنجائى كه هیچ
قیدى ندارد ،به اطالقش هم شامل دنیا مىشود و هم شامل آخرت ،پس حساب خدائى همیشه
حاصل است ،و جریان دارد هر عملى كه بندهاش انجام دهد چه از حسنات باشد و چه غیر
آن ،خداى عزوجل جزایش را مو به مو و درست بر طبق عملش مىدهد.
پس آنچه از معناى جمله ” فمن الناس من یقول “،تا آخر سه آیه به دست آمد این
شد كه خداى را یاد كنید ،چونكه مردم در طرز تفكرشان نسبت به دنیا دو دستهاند ،بعضى
از ایشان تنها دنیا را مىخواهند و جز دنیا به یاد هیچ چیز دیگر نیستند كه اینگونه مردم هیچ
نصیبى در آخرت ندارند ،بعضى دیگر كسانى هستند كه آنچه مایه رضاى خدا است
مىخواهند ،كه اینگونه افراد از آخرت هم نصیب دارند و خدا سریع الحساب است ،در
حساب آنچه بندهاش مىخواهد به زودى مىرسد ،و آن را بر طبق خواستهاش به او مىدهد،
و بنا بر این پس اى مسلمانان شما با یاد خدا جزو نصیبداران در آخرت باشید ،و از آنها
مباشید كه به خاطر ترك یاد خدا در آخرت بىنصیب شدند ،و در نتیجه شما هم ناامید و
تهىدست شوید .
ایام تشریق
” و اذكروا هللا فى ایام معدودات! “
ایام معدودات همان ایام تشریق یعنى یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذى الحجه
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
بعد از دهه ذى الحجه است ،این است كه دنبالش مىفرماید ”:فمن تعجل فى یومین “،...
چون تعجیل در دو روز وقتى فرض دارد كه ایام سه روز باشد ،یك روز روز كوچ باشد ،و
در دو روز هم عجله كند ،این مىشود سه روز ،و اتفاقا در روایات هم ایام معدودات به
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 آندو روز تعجیل كند ،و چه اینكه تاخیر كند“.
اینكه در هر دو جا فرمود ”:ال اثم علیه! “ جنس اثم و گناه را از حاجى نفى
مى كند ،و هیچگونه قیدى هم در كالم نیاورده ،و اگر مراد این بود كه بفهماند در تعجیل به
تنهائى اثم نیست و یا در تاخیر به تنهائى اثم نیست الزم بود جمله را به آن مقید كند ،در
نتیجه معناى آیه این مىشود :كسى كه عمل حج را تمام كرده ،گناهانش بخشوده شده است،
چه اینكه در آن دو روز تعجیل كند ،و چه اینكه تاخیر كند.
و از اینجا روشن مىشود كه آیه شریفه در مقام بیان تخییر میان تاخیر و تعجیل
نیست نمىخواهد بفرماید حاجى مخیر است بین اینكه تاخیر كند و یا تعجیل ،بلكه منظور
بیان این جهت است كه گناهان او آمرزیده شده ،چه تاخیر کند و چه تعجیل.
و اما اینكه فرمود ”:لمن اتقى ! “ منظور این نیست كه تعجیل و تاخیر را بیان
كند ،مراد این است كه حكم نامبرده مخصوص مردم با تقوا است ،اما كسانى كه تقوا ندارند
این آمرزش را ندارند .
و معلوم است كه باید این تقوا پرهیز از چیزى باشد كه خداى سبحان در حج از آن
نهى كرده ،و نهى از آن را از مختصات حج قرار داده ،پس برگشت معنا به این مىشود كه
حكم نامبرده تنها براى كسى است كه از محرمات احرام و یا از بعضى از آنها پرهیز كرده
باشد ،و اما كسى كه پرهیز نكرده ،واجب است در منا بماند و مشغول ذكر خدا در ایام
معدودات باشد ،و اتفاقا این معنا در بعضى از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهمالسالم
هم آمده است.
” و اتقوا هللا و اعلموا انكم الیه تحشرون!“
در این جمله كه خاتمه كالم است امر به تقوا مىكند ،و مساله حشر و مبعوث شدن
درقیامت را تذكر مىدهد ،چون تقوا هرگز دست نمىدهد ،و معصیت هرگز اجتناب
نمىشود ،مگر با یادآورى روز جزا ،همچنانكه خود خداى تعالى فرمود ”:ان الذین یضلون
عن سبیل هللا لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب “ .
و در اینكه از میان همه اسماء قیامت كلمه حشر را انتخاب نموده و فرمود ”:انكم
الیه تحشرون “،اشاره لطیفى است به حشرى كه حاجیان دارند ،و همه در منا و عرفات
یكجا جمع مىشوند و نیز اشعار دارد به اینكه حاجى باید از این حشر و از این افاضه و
كوچ كردن به یاد روزى افتد كه همه مردم به سوى خدا محشور مىشوند ”:و ال یغادر منهم
احدا  -و خداوند احدى را از قلم نمىاندازد ! “
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حفظ حرمت تحریم ها و شعائر الهی
ئر َّ
 « یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال ِام َو ال ال َهدْى َو ال ْالقَلَئدَ
تحلُّوا شعا َ َ
َّللاِ َو ال الش ْه َر الحْ َر َ
ضونا ً َو ِإذَا َحلَ ْلت ُ ْم
ام یَ ْبتَغُونَ فَضالً ِمن َّرب ِه ْم َو ِر َ
َو ال َء ِامینَ ْالبَیْت ال َح َر َ
فَاصطاد ُوا َو ال یجْ ِر َمنَّ ُك ْم شنَئ ُ
سج ِد ال َح َر ِام أَن ت َ ْعتَد ُوا
َان قَ ْو ٍم أَن صدُّوك ْم َ
ع ِن ْال َم ِ
على االثْ ِم َو ْالعُد َْو ِن َو اتَّقُوا َّ
َّللاَ ِإ َّن
بر َو الت َّ ْق َوى َو ال ت َ َع َاونُوا َ
َو تَعَ َاونُوا َ
على ْال ِ
َّ
ب!
َّللاَ شدِید ُ ْال ِعقَا ِ
 هان اى كسانى كه ایمان آوردید مقتضاى ایمان این است كه  -شعائر خداى و(چهار) ماه حرام را حالل مشمارید و نیز كشتن و خوردن قربانیهاى بى نشان
مردم و قربانیهاى نشان دار آنان را حالل ندانید ،و متعرض كسانى كه به امید
فضل و خوشنودى خدا ،راه بیت الحرام را پیش گرفتهاند نشوید ،و هر گاه از
احرام در آمدید مىتوانید شكار كنید ،و دشمنى و كینه كسانى كه نگذاشتند به
مسجد الحرام درآئید شما را وادار به تعدى نكند ،یكدیگر را در كار نیك و در
تقوا یارى كنید ،و در گناه و دشمنى به یكدیگر كمك مكنید و از خدا پروا كنید،
كه خدا شدید العقاب است!»
در این آیه مجددا مؤمنین مورد خطاب واقع شدهاند ،و این تكرار خطاب شدت
اهتمام به حرمات خداى تعالى را مىرساند.
در جمله« ال تحلوا شعائرهللا  -حالل مكنید شعائر خدا را »،كلمه احالل به معناى
ح الل كردن است ،و حالل كردن و مباح دانستن مالزم با بى مباالت بودن نسبت به حرمت
و مقام و منزلت پروردگارى است كه این عمل را بى احترامى به خود دانسته است.
این كلمه در هر جا به یكى از این معانى است ،یا به معناى بى مباالتى است ،و یا به
معناى بى احترامى نسبت به مقام و منزلت است.
احالل شعائر هللا به معناى بى احترامى به آن شعائر و یا ترك آنها است ،و احالل
شهر الحرام به معناى این است كه حرمت این چهار ماه را كه جنگ در آنها حرام است نگه
ندارند ،و در آنها جنگ كنند ،و همچنین در هر جا معناى مناسب به آنجا را افاده مىكند.
كلمه شعائر جمع شعیره به معناى عالمت است ،و گوئی مراد از شعائر اعالم حج و
مناسك آن باشد ،و كلمه شهر الحرام به معناى ماههائى است كه خداى تعالى آنها را مورد
احترام قرار داده ،و آن عبارت است از چهار ماه قمرى ،محرم و رجب و ذى القعده و ذى
الحجه ،و كلمه هدى به معناى آن حیوانى است كه آدمى از شهر خود با خود به طرف مكه
مىبرد تا قربانى كند ،از قبیل گوسفند و گاو و شتر ،و كلمه قالئد جمع قالده به معناى گردن
بند است ،و در اینجا به معناى هر چیزى است مانند نعل و مثل آن ،كه به عنوان اعالم به
قربانى ،به گردن حیوان مىاندازند و به این وسیله اعالم مىكنند  -كه این شتر یا گاو یا
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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.
معناى جمله آمین البیت الحرام كسانى هستند كه قصد زیارت خانه خدا را دارند،
فضل به معناى مال و یا سود مالى یا به معناى اجر آخرتى ،و یا مطلق پاداش مالى است ،و
یا پاداش اعم از مالى و غیر مالى است.
« و اذا حللتم فاصطادوا »،و چون از احرام در آمدید شكار بكنید ،جمله :شكار بكنید
از آنجا كه در مقامى آمده كه شنونده احتمال مىداده شاید شكار كردن بعد از احرام نیز حرام
باشد داللت بر وجوب ندارد ،تنها داللت مىكند بر اینكه بعد از احرام ،حرام و ممنوع نیست.
« و ال یجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا »،این كینه و
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.
« و تعاونوا على البر و التقوى و ال تعاونوا على االثم و العدوان »،...این جمله
بیانگر اساس سنت اسالمى است ،و خداى سبحان در كالم مجیدش كلمه بر را تفسیر كرده،
و فرموده «:و لكن البر من آمن باهلل و الیوم االخر »،و كلمه تقوا به معناى مراقب امر و نهى
خدا بودن است ،در نتیجه برگشت معناى تعاون بر بر و تقوا به این است كه جامعه مسلمین
بر بر و تقوا و یا به عبارتى بر ایمان و عمل صالح ناشى از ترس خدا اجتماع كنند ،و این
همان صالح و تقواى اجتماعى است ،و در مقابل آن تعاون بر گناه  -یعنى عمل زشت كه
موجب عقب افتادگى از زندگى سعیده است  -و بر عدوان كه تعدى بر حقوق حقه مردم و
سلب امنیت از جان و مال و ناموس آنان است ،قرار مىگیرد.
خداى سبحان بعد از آنكه از اجتماع بر اثم و عدوان نهى فرمود نهى خود را با
جمله «:و اتقوا هللا ان هللا شدید العقاب »،تاكید كرد و این در حقیقت تاكیدى است روى تاكید
دیگر ،تاكید اول جمله «:واتقوا هللا!» است ،و تاكید دوم تهدید« ان هللا شدید العقاب!» است.
( مستند :آیه  2سوره مائده المیزان ج  5 :ص )264 :

حکم شکار در حال احرام
 « یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا لَیَ ْبلُ َونَّ ُك ُم ََّّللاُ بِش ْىءٍ ِمنَ الص ْی ِد تَنَالُهُ أ َ ْیدِی ُك ْم َو ِر َما ُح ُك ْم ِلیَ ْعلَ َم
َّ
عذَابٌ أ َ ِلی ٌم،
َّللاُ َمن یخَافُهُ ِب ْالغَ ْی ِ
ب فَ َم ِن ا ْعتَدَى بَ ْعدَ ذَ ِلك فَلَهُ َ
 یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال ت َ ْقتُلُوا الص ْیدَ َو أَنت ُ ْم ُح ُر ٌم َو َمن قَتَلَهُ ِمن ُكم ُّمتَعَ ِمدا ً فَ َجزَ ا ٌء ِمثْ ُلع ْد ٍل ِمن ُك ْم َه ْدیَا بَ ِل َغ ْال َك ْعبَ ِة أ َ ْو َكفَّ َرة ٌ طعَا ُم َمسكِینَ أ َ ْو
َما قَت َ َل ِمنَ النَّعَ ِم یحْ ُك ُم بِ ِه ذَ َوا َ
عادَ فَ َینت َ ِق ُم َّ
عفَا َّ
َّللاُ ِم ْنهُ
ع َّما سلَف َو َم ْن َ
َّللاُ َ
ص َیاما ً ِلیَذُوقَ َوبَا َل أ َ ْم ِر ِه َ
ع ْد ُل ذَ ِلك ِ
َ
ُ
ع ِز ٌ
َو َّ
یز ذو انتِقَ ٍام!
َّللاُ َ
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 اى كسانى كه ایمان آوردید خداوند هر آینه و مسلما شما را با چیزى از شكارمىآزماید بطورى كه شكار تا دسترس و تیررس شما به شما نزدیك مىشود
تا بداند كه كیست كه از او به غیب مىترسد پس كسى كه از این به بعد از
حدود خداوند تجاوز كند(و در حال احرام شكار كند )،براى اوست عذابى
دردناك،
 اى كسانى كه ایمان آوردید شكار را نكشید در حالى كه شما در احرامید وكسى كه از شما عمدا شكارى بكشد كفاره آن نظیر همان شكار است از
چهارپایان اهلى ،دو نفر از شما كه صاحب عدالتند حكم به آن مىكنند ،در
حالى كه آن كفاره را هدى قرار داده و آنرا به كعبه مىرساند ،یا اینكه
كفارهاش طعام دادن به مسكینان و یا به جاى اطعام هر مسكین یك روز روزه
است تا بچشد كیفر نافرمانى خود را ،خداوند گناهان گذشته را عفو كرده
است ،و اگر كسى دوباره چنین معصیتى كند خدا از او انتقام مىگیرد و
خداوند عزیز و انتقامگیر است !»
این آیات در باره حكم شكارهاى دریایى و صحرایى در حال احرام نازل شده است.
اینكه فرمود «:بشىء من الصید »،مىخواهد ناچیزى و بىمقدارى شكار را تلقین كند ،تا
مخاطب را در انتهاى از نهیى كه در آیه بعدى است و دست برداریش از سود ناچیز آن ،كمك
كند ،و اینكه فرمود «:تناله ایدیكم و رماحكم »،مىخواهد به شكار از جهت آسانى و دشوارى
تعمیم دهد ،یعنى چه آن شكار آسان بدست آید مانند جوجههاى مرغ و برههاى وحشى و تخم
مرغهاى وحشى كه با دست و به آسانى صید مىشوند ،و چه به دشوارى بدست آید مانند
حیوانات وحشى بزرگ كه عادتا جز بوسیله سالح شكار نمىشود.
و ظاهر آیه و سیاقش این است كه مقدمه است براى حكم مشددى كه در آیه دومى
است ،و لذا دنبالش فرمود «:لیعلم هللا من یخافه بالغیب »،چون در این جمله اشعار هست به
اینكه در اینجا حكمى از قبیل منع و تحریم در بین هست ،سپس فرمود «:فمن اعتدى بعد ذلك
فله عذاب الیم! »
« لیعلم هللا من یخافه بالغیب »،بعید نیست اینكه فرمود خداوند شما را مىآزماید تا
بداند چه و چه كنایه باشد از اینكه بزودى پیشامدى را مقدر مىكند تا مردم تشخیص داده
شوند كدام یك از آنان از عذاب نادیده خداوند مىترسند و كدام یك نمىترسد ،زیرا جهل در
ساحت مقدس پروردگار راه ندارد ،تا بخواهد با پیش آوردن این صحنهها مطیع و عاصى را
تشخیص دهد ،و به این وسیله جهل خود را بر طرف سازد .اما اینكه فرمود «:من یخافه
بالغیب »،معناى خوف بالغیب این است كه انسان از عذابهاى دردناك اخروى كه خداى
تعالى انسان را از آنها تحذیر كرده  -با اینكه محسوس به هیچیك از حواس ظاهرهاش نیست
– بترسد .و اینكه فرمود «:فمن اعتدى بعد ذلك »،به این معنا است كه اگر كسى بعد از این
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امتحان از حدى كه خداوند برایش معین نموده تجاوز كند براى اوست عذابى دردناك.
« یا ایها الذین آمنوا ال تقتلوا الصید و انتم حرم  »،...نهى است از كشتن شكار،
لیكن جمله بعدى یعنى« احل لكم صید البحر »،تا اندازهاى آنرا از جهت صید بودن تفسیر
مىكند ،و مىفهماند مراد از آن صید ،صید خشكى و صحرایى است ،چنانكه از جهت معناى
قتل جمله « و من قتله منكم متعمدا فجزاء »،...با كلمه متعمدا آنرا تفسیر مىنماید ،و ظاهر
تعمد مقابل خطاست و معناى قتل خطایى این است كه قتل را بدون قصد انجام دهد مثال به
منظور تمرین در تیر اندازى تیر به هدفى مىاندازد ،اتفاقا تیر به شكارى اصابت مىكند و
آنرا از پاى در مىآورد ،بنا بر این از آیه استفاده مىشود كه اگر تیر و یا سالح دیگر خود
را به قصد شكار بكار برد و شكار را از پاى در آورد كفاره واجب مىشود ،چه اینكه بیاد
احرامش باشد یا آنرا فراموش كرده باشد.
« فجزاء مثل ما قتل من النعم یحكم به ذوا عدل منكم هدیا بالغ الكعبة »،ظاهرا
معنایش این است كه اگر چنین كند بعهده اوست اینكه جزا و كفاره آنرا حیوانى اهلى نظیر
حیوانى كه كشته است بدهد ،و تشخیص اینكه این حیوان نظیر آن شكار هست یا نیست بعهده
دو نفر از مردان عادل و دیندار شما است ،و در حالى این جزا جزاى در راه خدا مىشود
كه به صورت هدى درآید ،یعنى به مكه فرستاده شود تا طبق دستور سنت در خود مكه یا در
منا نحر و یا ذبح شود.
« او كفارة طعام مساكین او عدل ذلك صیاما »،این جمله دو خصلت دیگرى است
براى كفاره صید در حرم ،و اما اینكه آیا بین این سه خصلت ترتیب هست ،یعنى اگر ممكن
است اول هدى كردن حیوانى نظیر آن شكار ،اگر ممكن نشد اطعام مساكین ،و اگر این نیز
میسور نشد به همان مقدار روزه واجب است ،یا اینكه ترتیب در بین نیست حتى اگر دو
كفاره اولى هم ممكن باشد مىتواند سومى را اختیار كند؟ این سؤالى است كه جوابش را باید
از اخبار استفاده كرد ،و گرنه صرف اینكه كلمه ا َو در آیه بكار رفته داللت بر عدم ترتیب
ندارد ،و بیش از تردید را نمىرساند ،چیزى كه هست اینكه فرمود :او كفارة از آنجا كه
طعام مساكین را كفاره نامید سپس معادل آنرا از روزه معتبر دانست خالى از اشعار به
ترتیب بین سه خصلت نیست.
« لیذوق وبال امره »،از آیه شریفه این معنا كه كفاره خود نوعى از مجازات است
بخوبى استفاده مىشود.
« عفا هللا عما سلف و من عاد فینتقم هللا منه »،اینكه عفو را متعلق به ما سلف -
كارهاى گذشته -فرموده قرینه است بر اینكه مراد از ما سلف شكارهایى است كه قبل از
نزول این آیه در حال احرام كردهاند ،نه شكارهایى كه در حین نزول این آیه و یا بعد از آن
صید شدهاند ،بنا بر این جمله عفا هللا براى این است كه كسى خیال نكند آیه كفاره شامل
شكارهاى سابق بر نزول حكم هم هست ،بنا بر این خود یكى از ادلهاى است كه مىتوان به
آن استدالل كرد بر اینكه صحیح است عفو خداوند شامل عملى شود كه گر چه گناه نیست
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لیكن در طبعش مفسدهاي است كه اقتضاى نهى مولوى را دارد.
اما اینكه فرمود «:و من عاد فینتقم هللا منه و هللا عزیز ذو انتقام »،ظاهر عود تكرار
كردن عمل است ،لیكن در اینجا مراد تكرار افعال گذشته نیست تا معناى آیه این بشود :كسى
كه تكرار كند مثل اعمال گذشته را خداوند از او انتقام مىستاند زیرا اگر به این معنا باشد آیه
منطبق مىشود با عملى كه حكم« و من قتله منكم متعمدا فجزاء  »،...متعلق است به آن ،و
در نتیجه مراد از انتقام همان حكم به كفاره كه حكمى است فعلى خواهد بود .لیكن ظاهر
جمله« فینتقم هللا منه »،این است كه مىخواهد از یك امرى آینده خبر دهد ،نه از حكمى
فعلى ،و این خود شاهد است بر اینكه مراد از عود تكرار عملى است كه كفاره به آن متعلق
شده است ،و در نتیجه مراد از انتقام ،عذاب الهى خواهد بود ،نه همان كفاره .
بنا بر این ،آیه شریفه با صدر و ذیلش در صدد بیان جهات مساله قتل صید است كه
خدا از آنچه قبل از نزول آیه ارتكاب شده عفو فرموده ،و هم اینكه از این به بعد هر كس
مرتكب شود كفارهاى شبیه به آنچه صید كرده به گردنش مىآید و هم اینكه اگر بار دوم آنرا
مرتكب شود كفاره نداشته و خداوند عذابش مىكند.
بیشتر اخبارى كه از ائمه اهل بیت علیهمالسالم در تفسیر این آیه وارد شده به همین
معنا داللت دارد ،و اگر این معنى ،مقصود نباشد متعینا باید انتقام را حمل كرد بر چیزى كه
شامل وجوب كفاره هم بشود ،مانند مؤاخذه و امثال آن ،و عود را هم باید حمل كرد بر عملى
كه شبیه باشد به اعمال گذشته ،یعنى شكاركشى ،آنگاه معناى آیه این مىشود :هر كس بار
دیگر شكاركشى سابق خود را از سر گیرد خداوند از او انتقام مىستاند .یعنى او را با ایجاب
كفاره مؤاخذه مىفرماید ،و این معنا همانطور كه مالحظه مىكنید خیلى از ظاهر آیه بعید
است.
شکارهای حالل و حرام دریائی و صحرائی در حال احرام
بر َما
َّار ِة َو ُح ِر َم َ
 « ِح َّل لَ ُك ْم ص ْید ُ ْالبَحْ ِر َو طعَا ُمهُ َمت َعا ً لَّ ُك ْم َو ِللسی َعلَ ْی ُك ْم ص ْید ُ ْال ِ
د ُْمت ُ ْم ُح ُرما ً َو اتَّقُوا َّ
شرونَ !
َّللاَ الَّذِى ِإلَ ْی ِه تحْ ُ
 حالل شده است براى شما شكار دریایى و خوردن آن براى اینكه براى شما ورهگذرها متاعى باشد ،و حرام شده است بر شما شكار خشكى مادامى كه در
احرامید ،و بترسید از خدایى كه بسوى او محشور مىشوید!»
این آیات در مقام بیان حكم شكار كردن حیوانات دریایى و صحرایى است ،نه حكم
خوردن آنها ،و این خود شاهد است بر اینكه باید متعینا بگوییم مراد از« طعامه – خوردن»
كه معناى مصدرى است ،نیست ،بلكه مراد شكار كردن است.
و مقصود از حلیت طعام دریا حلیت خوردن آن است ،در نتیجه از حلیت صید جواز
شكار كردن حیوانات دریایى استفاده مىشود ،و از طعام دریا حلیت خوردن هر چیزى كه
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از دریا گرفته شود بدست مىآید ،و لو اینكه این عنوان(آنچه از دریا گرفته شود )،اعم است،
هم شامل شكار مىشود و هم مردارهایى كه آب بیرون مىاندازد و هم غیر حیوان ،اال اینكه
آنچه از اخبار اهل بیت علیهمالسالم وارد شده است این عنوان( آنچه از دریا گرفته
مىشود )،را تفسیر مىكند به ماهىهاى شور و امثال آن از شكارهاى مانده و كهنه ،و اینكه
فرمود «:متاعا لكم و للسیارة »،گویا حال است براى صید البحر و طعامه و در آن اشارهاى
هم به این جهت هست كه خداوند از در منت آنرا حالل فرموده ،و چون خطاب به مؤمنین
از جهت ُمحرم بودنشان است .عبارت لكم و للسیارة بمنزله این است كه گفته شود براى شما
ُمحرمها و غیر شما یعنى آنهایى كه احرام ندارند.
این را هم باید دانست كه در آیات مورد بحث گفتگوهاى فقهى زیادى هست كه ،اگر
كسى بخواهد از آن اطالع حاصل كند باید به كتب فقهى مراجعه نماید.

حرمت کعبه بیت الحرام و تشریع مناسک آن
 « َجعَ َل َّام َو اله ََْدْى َو ْالقَلَئدَ
ام قِیَما ً ِللنَّ ِ
اس َو الش ْه َر ْال َح َر َ
َّللاُ ْال َك ْعبَةَ ْالبَیْت ْال َح َر َ
ض َو أ َ َّن َّ
ذَ ِلك ِلت َ ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
َّللاَ بِكل ش ْىءٍ
َّللاَ یَ ْعلَ ُم َما فى الس َم َو ِ
ت َو َما فى األ َ ْر ِ
ع ِلی ٌم!
َ
 خداوند مكه را بیت الحرام و مایه قوام مردم قرار داده و نیز بهمین منظور،شهر حرام و بردن هدى به مكه و قالئد را تشریع فرموده است ،تشریع فرموده
تا بدانید كه خداوند مي داند آنچه را كه در آسمانها و در زمین است و بدرستى
خداوند بهر چیز دانا است!»
اعتبار بیت الحرام و شهر الحرام و احكامى كه بر آن دو تشریع شده مبنى بر حقیقتى
علمى و اساسى و جدى است ،و آن این است كه این بیت هللا و احكام و مناسكش مایه قوام و
حیات مردم است.
تعلیق كالم به كعبه و سپس توصیف آن به بیت الحرام كعبه بیت الحرام است ،و
همچنین توصیف ماه را به حرام و سپس ذكر هدى و قالئد كه از شؤونات حرمت كعبه
هستند همه داللت دارند بر اینكه مالك در این امرى كه در آیه است همانا احترام است.
قوام و قیام چیزى است كه انسان یا هر چیز دیگرى بوسیله آن بر پا مىشود ،و قیام
و قوام هر دو اسماند براى چند چیز ،مانند ستون و تكیهگاه.
خداوند كعبه را بیت الحرام و مایه قوام شما قرار داده چون دنیا و آخرت شما
قوامش به كعبه است.
خداى تعالى كعبه را احترام كرده و آنرا بیت الحرام قرار داده ،و به همین منظور
بعضى از ماهها را هم حرام كرده و بوسیله حكم به وجوب حج در آن ماهها ،بین ماههاى
حرام و بیت الحرام ارتباط برقرار كرده است.
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البته در این بین امورى را هم كه مناسب با حرمت است مانند هدى(قربانی) و
قالئد(قربانی قالده دار) جعل فرمود ،و غرض از همه اینها این بود كه كعبه را پایه حیات
اجتماعى سعیدى براى مردم قرار دهد ،و آنرا قبلهگاه مردم كند ،تا در نماز ،دل و روى خود
را متوجه آن كنند ،و اموات خود و ذبیحههاى خود را بسوى آن توجه دهند ،و در هر حال
احترامش نمایند و در نتیجه جمعیت واحدهاى را تشكیل داده و جمعشان جمع و دینشان زنده
و پایدار گردد ،و از اقطار مختلف گیتى و نقاط دور در آنجا گرد هم آیند و همه قسم طریق
عبادت را پیموده و منافعى را كه خصوص این قسم عبادت براى آنان دارد به چشم خود دیده
و استیفا كنند ،و نیز اهل عالم بشنیدن اسم آن و به گفتگوى از آن و رفته رفته نزدیك شدن و
دیدن آن و توجه بسوى آن ،هدایت شوند .
خداى تعالى قریب به این وجه را در آیه« ان اول بیت وضع للناس للذى ببكة مباركا
و هدى للعالمین »،ذكر فرموده و نظیر آن كالم در معناى قیام در شهر الحرام مىآید ،چه
شهر(ماه)حرام نیز مایه قوام مردم است ،و خداوند در آن ایام جنگ را تحریم نموده و جان
و مال و عرض آنان را از دستبرد دشمن ایمن كرده ،و در نتیجه به آنها فرصتى داده تا
امور خود را اصالح كنند ،شهر حرام در حقیقت منزلگاه مسافر را مىماند كه در آن به
استراحت و رفع تعب و رنج و سفر مىپردازند.
و كوتاه سخن ،بیت الحرام و شهر الحرام و هر چه كه متعلق است به آن مانند هدى
و قالئد از جهت باعث بودن بر قوام معاد و معاش مردم منافعى است كه شمردن اشخاصى
را كه از جزئیات ثابت و غیر ثابت آن منتفع شده و مىشوند هر متفكرى را به شگفت
درمىآورد ،و این حقیقت را بعد از چند آیه در بیان نهى از صید براى این منظور تذكر داد
كه جوابى باشد از توهمى كه ممكن است كسى بكند و بگوید :نهى از شكار كردن با اینكه یا
اصال اتفاق نمىافتد و یا بندرت وقوع مىیابد حكمى است بسیار كم فائده و یا بى فایده ،چه
تحریم شكار در یك مكانى از امكنه و در زمانى از زمانها و همچنین سوق دادن هدى جز
تقلید از خرافات امم جاهلیت چه سودى در بر دارد؟ از این سؤال جواب داده شده كه اعتبار
بیت الحرام و شهر الحرام و احكامى كه بر آن دو تشریع شده مبتنى بر حقیقتى علمى و
اساسى و جدى است ،و آن اینست كه این بیت هللا و احكام و مناسكش مایه قوام و حیات
مردم است.
از این جا روشن مىشود چطور جمله« ذلك لتعلموا  »،...به ما قبل خود متصل
مىشود ،و اما اشاره ذلك یا بخود حكمى است كه در آیات قبل بیان شده ،و جمله« جعل هللا
الكعبة البیت الحرام قیاما للناس  »،...حكمت آن را بیان مىكند ،یا بیان حكمى است كه جمله
« جعل هللا الكعبة  »،...آنرا توضیح مىدهد ،اگر مشار الیه ،اولى باشد معناى آیه این
مىشود:
 « خداوند بیت الحرام و شهر الحرام را باعث قوام مردم قرار داده ،و احكامى رامناسب آن دو جعل فرموده تا با عمل كردن و حفظ احترام آنها به این حقیقت پى ببرند كه
خداوند به آنچه در آسمانها و زمین است دانا است چنین خدائى مىداند كه هر موجودى چه
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چیز برایش نافع است ،از همین جهت این احكامى را كه مىبینى (حرمت صید و سایر
احكام احرام )،تشریع كرده ،نه از جهت تقلید از خرافات مردم نادان».
و اگر معناى دوم باشد مفاد آیه این مىشود « :ما براى شما این حقیقت ( قرار دادن
بیت الحرام و غیره را قوام مردم )،بیان كردیم تا بدانید كه خداوند مىداند آنچه را كه در
آسمانها و زمین است ،و همچنین امور و احكامى كه در آن دو (بیت الحرام و شهر الحرام)،
جعل فرموده از روى مصلحت بوده ،پس كسى توهم نكند كه این احكام لغو و یا ناشى از
خرافات عهد جاهلیت است» .
« اعلموا ان هللا شدید العقاب و ان هللا غفور رحیم  »،...این دو آیه تاكیدند براى بیان
احكام مذكور و تثبیت انذار براى موفقیت آنها و وعدهاند براى فرمانبران و وعیدند براى
نافرمانان ،و چون شائبه تهدید هم در آن هست از این رو وصف شدت عقاب را مقدم داشت
بر وصف مغفرت و رحمت ،و نیز از همین جهت در دنبالش فرمود «:ما على الرسول اال
البالغ و هللا یعلم ما تبدون و ما تكتمون!»
روایات رسیده درباره صید در حال احرام
در تفسیر عیاشى به اسناد خود از حریز از امام ابى عبد هللا علیهالسالم نقل كرده كه
فرمود :اگر مرد محرم كبوترى را بكشد كفارهاش گوسفندى است ،و اگر جوجه آنرا بكشد
كفاره اش شترى است ،و اگر تخم مرغى را با پا لگد كرده و بشكند بر اوست یكدرهم ،كه آن
را و آن گوسفند و شتر را در مكه و یا منا تصدق دهد ،و این همان قول خداست كه فرمود:
« لیبلونكم هللا بشىء من الصید تناله ایدیكم (جوجه و تخم) و رماحكم (مادران آنها»).
مؤلف :همین روایت را شیخ در تهذیب از حریز از آن جناب با اكتفاى به قسمت
اخیر آن نقل كرده است.
و در تهذیب به سند خود از ابن ابى عمیر از حماد از حلبى از امام ابى عبد هللا
علیهالسالم نقل كرده كه فرمودُ :محرم وقتى صیدى را بكشد جزایى به گردنش مىآید كه باید
آنرا به مسكینان تصدق دهد ،و اما اگر بار دوم چنین كند كفارهاى بر او نیست ،و خداوند از
او انتقام مىستاند ،و مقصود از انتقام همان نقمت و عذاب آخرت است.
و در كافى به سند خود از احمد بن محمد از بعضى از رجال روایتى خود از امام
ابى عبد هللا علیهالسالم نقل مىكند كه فرمود :كسى كه در احرامش هدى بر او واجب شده
مىتواند هدى خود را در هر جا كه بخواهد نحر كند ،مگر فدا و كفاره صید ،كه باید آنرا به
مكه برساند ،چون خداى تعالى در خصوص آن فرمود « :هدیا بالغ الكعبة »،هدیى كه به
كعبه برسد.
و در تفسیر عیاشى از حریز از ابى عبد هللا علیهالسالم روایت شده است كه فرمود:
مراد از صید دریا در آیه« احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم »،ماهىهاى شورى است
كه مىخورند ،و فرق بین حیوان دریایى و صحرایى این است كه هر مرغى كه در باتالقها

129

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهلم :عبادات -نماز و روزه و حج

و نیزارها بسر مىبرد ،اگر تخمگذارى و پرورش جوجهاش در خشكى انجام مىگیرد ،آن
مرغ از مرغهاى صحرایى بشمار مي رود ،و اگر تخمگذارى و پرورش جوجهاش را در
آب انجام مىدهد ،آن مرغ از مرغهاى آبى محسوب مىشود ،و شكار آن حالل است .
( مستند :آیه  94تا  99سوره مائده المیزان ج  6 :ص )202 :

ماه هاي قمري و اوقات عبادات و حج
اس َو ْال َحج!...
ى َموا َقِیت ِللنَّ ِ
 ” یَسئَلُونَك َع ِن األ َ ِهلَّ ِة قُ ْل ِه َ از تو از هاللها مىپرسند كه غرض از اینكه قرص قمر در هر ماه یك بار بهصورت هالل در مىآید چیست؟ بگو اینها وقتها را براى مردم و براى حج
معین مىكنند“!...
مواقیت جمع میقات است ،به معناى وقت معین شده براى عمل ،یا محل تعیین
شده ،كه در آیه مورد بحث معناى اول یعنى زمان معین منظور است.
در جمله ”:یسئلونك عن االهلة “،تعبیر به اهله  -یعنى جمع هالل  -كرده و
فرموده :از تو از اهله مىپرسند .غرض از سؤال ،موقعیت ماههاى قمرى بوده كه سبب آنها
چیست؟ و چه فوایدى دارد؟ در پاسخ هم به بیان فواید آن پرداخته ،و فرموده ماهها عبارتند
از زمان و اوقاتى كه مردم براى امور معاش و معاد خود تعیین مىكنند.
چون انسان از حیث خلقت طورى است كه چارهاى جز این ندارد كه افعال و
كارهایش را كه همه از سنخ حركت به زمان است اندازهگیرى كند ،و الزمه احتیاج به
اندازهگیرى این است كه زمان ممتد و بى سر و ته را بر طبق امور خود به صورت
قطعههاى سر و ته دار و كوچك و كوچكترى از قبیل سالها و فصلها و ماهها و هفتهها و
روزها در آورد ،و عنایت الهیه هم این احتیاج بندگان را تامین كرد ،چون او مدبر امور
مخلوقات و راهنماى آنها به سوى صالح و اصالح حیاتشان مىباشد.
و این تقطیع و تكه تكه كردن زمان به دو صورت ممكن بود ،یكى بر حسب
حركت سالیانه زمین به دور خورشید ،كه از آن چهار فصل درست مىشود ،و یكى هم بر
حسب حركت ماه به دور زمین ،و چون این تقطیع باید طورى باشد كه همه مردم حتى عوام
آنان نیز بتوانند به آسانى از حساب آن سردرآورند ،لذا ماههاى قمرى را نام برد ،كه هر
انسان داراى ادراك صحیح و حواس مستقیم آن را مىفهمد ،چون ماه و طلوع و غروب آن
را هر سال دوازده بار مشاهده مىكند به خالف خورشید كه برجهایش دیدنى نیست بلكه بشر
بعد از آنكه قرنها در روى زمین زندگى كرد به تدریج به حساب آن كه حسابى است بس
دقیق پىبرد ،حسابى كه هم اكنون نیز عامه مردم از آن سر در نمىآورند .
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پس ماههاى قمرى اوقاتى هستند كه مردم امور دین و دنیاى خود را با آن تعیین
مىكنند ،و مخصوصا در امور دینى مساله حج را معین مىكنند كه در ماههاى معلومى
انجام مىشود ،و اینكه از میان همه عبادات حج را دوباره نام برد ،گویا از این جهت بوده كه
خواسته است زمینه را براى آیات بعدى كه حج را به بعضى از ماهها اختصاص مىدهد
فراهم سازد.
( مستند:آیه  189سوره بقره المیزان ج  2 :ص )79 :

لغو رسوم جاهلیت در حج
بر َم ِن اتَّقَى َو أْتُوا ْالبُیُوت ِم ْن
ورهَا َولَ ِك َّن ْال َّ
 ” َولَیْس ْال ُّبر ِبأَن ت َأْتُوا ْالبُیُوت ِمن ظ ُه ِ
أَب َْو ِب َها َواتَّقُوا َّ
َّللاَ لَعَلَّك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ !
 و این كار خوبى نیست كه شما در حال احرام از پشت بام داخل خانهها شوید،بلكه عمل صحیح این است كه از خدا بترسید و خانهها را از در درآیید و از
خدا پروا كنید باشد كه رستگار شوید!“
دلیلى نقلى این معنا را ثابت كرده كه جماعتى از عرب جاهلیت رسمشان چنین
بوده كه چون براى زیارت حج از خانه بیرون مىشدند دیگر اگر در خانه كارى مىداشتند(
مثال چیزى جا گذاشته بودند )،از در خانه وارد نمىشدند ،بلكه از پشت ،دیوار را سوراخ
مىكردند ،و از سوراخ داخل مىشدند ،اسالم از این معنا نهى كرد ،و دستور داد از در
خانهها درآیند.
آیه شریفه مورد بحث مىتواند با این داستان منطبق باشد ،و مىتوان به روایاتى كه
در شان نزول آیه این داستان را نقل مىكند اعتماد نمود.
و امر در جمله ”:و اتوا البیوت من ابوابها “،امر مولوى و تكلیفآور نیست بلكه
امر ارشادى و نصیحت است ،به اینكه خانهها را از در درآمدن بهتر است از اینكه از پشت
و یا بام آن درآئى ،براى اینكه آنهائى كه براى خانه در ساختهاند غرضى عقالئى در نظر
گرفته اند و آن این است كه همه كسانى كه با این خانه سر و كار دارند از یك نقطه داخل و
خارج شوند ،و این رسمى است پسندیده كه مردم بر آن عادت دارند ،دلیل بر اینكه امر
نامبرده مولوى نیست ،این است كه زمینه كالم تخطئه عادت زشتى است كه بدون هیچ دلیلى
در بین مردمى پیدا شده ،عادتى كه به جز از بین بردن یك عادت پسندیده ،و موافق با
غرض عقالئى ،دلیل دیگرى ندارد ،در چنین زمینهاى سفارش به اینكه خانهها را از در
درآیید ،به بیش از هدایت و ارشاد به سوى طریقه صواب داللتى ندارد ،و تكلیفى نمىآورد،
بله داخل شدن در خانهها از پشت خانه و یا از بام به عنوان اینكه این عمل جزء دین است،
بدعت است و حرام .
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در الدر المنثور است كه وكیع و بخارى و ابن جریر از براء روایت كردهاند كه
گفت :عرب جاهلیت وقتى براى زیارت كعبه احرام مىبست اگر مىخواستند داخل خانهاى
شوند از پشت خانه داخل مىشدند ،و بدین جهت آیه شریفه ”:لیس البر بان تاتوا البیوت من
ظهورها ،و لكن البر من اتقى و اتوا البیوت من ابوابها “،نازل شد .
( مستند :آیه  189سوره بقره المیزان ج  2 :ص )82 :

تحریم مشرکین از ورود به مسجدالحرام
ام ِه ْم
ع ِ
شر ُكونَ ن َج ٌ
ام بَ ْعدَ َ
س فَال یَ ْق َربُوا ْال َم ِ
 « یَأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ِإنَّ َما ْال ُم ِسجدَ ْال َح َر َ
َّللاُ ِمن فَض ِل ِه إِن شا َء إِ َّن َّ
سوف یُ ْغنِی ُك ُم َّ
ع ِلی ٌم َحكی ٌم،
ع ْیلَةً فَ ْ
َّللاَ َ
َهذَا َو إِ ْن ِخ ْفت ُ ْم َ
 اى كسانى كه ایمان آوردهاید! مشركان نجسند و بعد از امسال دیگر نباید بهمسجد الحرام نزدیك شوند ،و اگر از فقر مىترسید زود باشد كه خدا اگر
بخواهد از كرم خویش شما را توانگر كند كه خدا دانا و شایستهكار است».
این آیه ورود مشركین را به مسجد الحرام ممنوع و تحریم كرده ،و فرموده بعد از
امسال نباید به مسجد الحرام نزدیك شوند و آنسال ،سال نهم هجرت بود ،همانسالى كه على
علیهالسالم سوره برائت را به مكه برد ،و طواف در اطراف خانه را در حال برهنگى ،و
وارد شدن مشركین را در مسجد الحرام ممنوع اعالم نمود.
نهى از ورود مشركین به مسجد الحرام بحسب فهم عرفى امر به مؤمنین است ،به
اینكه نگذارند مشركین داخل مسجد شوند .و از اینكه حكم مورد آیه تعلیل شده به اینكه چون
مشركین نجسند ،معلوم مى شود كه یك نوع پلیدى براى مشركین و نوعى طهارت و نزاهت
براى مسجد الحرام اعتبار كرده ،و این اعتبار هر چه باشد غیر از مساله اجتناب از مالقات
كفار است با رطوبت.
« و ان خفتم عیلة »،معنایش این است كه :اگر از اجراى این حكم ترسیدید كه
بازارتان كساد و تجارتتان راكد شود و دچار فقر گردید ،نترسید كه خداوند بزودى شما را
از فضل خود بى نیاز مىسازد ،و از آن فقرى كه مىترسید ایمن مىفرماید.
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
عصر حاضر را نیز شامل مىشود ،ایشان را نیز بشارت مىدهد به اینكه ،در برابر انجام
دستورات دین ،از هر چه بترسند خداوند از آن خطر ایمنشان مىفرماید ،و مطمئنا بدانند كه
كلمه اسالم اگر عمل شود همیشه تفوق دارد ،و آوازهاش در هر جا رو به انتشار است،
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
انقضاء این مدت عموم مشركین مگر عده معدودى همه به دین اسالم درآمدند ،و آن عده هم
از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم درمسجد الحرام پیمانى گرفتند ،و آن جناب براى مدتى
مقرر مهلتشان داد ،پس در حقیقت بعد از اعالم برائت تمامى مشركین در معرض قبول
اسالم واقع شدند.
( مستند :آیه  28سوره توبه المیزان ج  9 :ص )303 :
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فصل چهارم

تمتع ،متعه ،و نظرات

روایات رسیده در تشریع احکام عمره و تمتع
در كافى از حلبى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم چون خواست َح َّج ِة االسالم را بجا آورد ،چهار روز از ذى القعده مانده
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
هم همگى احرام به حج بستند ،و أحدى نیت عمره نكرد ،و تا آن روز اصال نمىفهمیدند متعه
در حج چیست؟ تا آنكه رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم وارد مكه شد ،طواف خانه را انجام
داد ،مردم هم با او طواف كردند ،سپس نزد مقام دو ركعت نماز خواند و دست به حجر
االسود مالید ،سپس فرمود :من ابتدا مىكنم به آنچه خداى عزوجل ابتدا كرده بود ،پس به
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
فرموده ،مردم محل شدند ،و رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم فرمود :اگر من در این باره
پیشبینى مىداشتم و مىدانستم چنین دستورى مىرسد ،خود من نیز مانند شما بدنه با خود
نمىآوردم ،ولى چون آوردهام نمىتوانم حج تمتع كنم ،براى اینكه خداى عزوجل فرموده ”:و
ال تحلقوا رؤسكم حتى یبلغ الهدى محله -یعنى سر نتراشید ،و از احرام در نیائید ،تا آنكه
هدى به جاى خودش كه همان منا است برسد“.
سراقه بن جعثم كنانى عرضه داشت امروز تازه دین خود را شناختیم مثل اینكه
همین امروز به دنیا آمدهایم ،حال به ما خبر بده آیا این حكم مخصوص امسال ما است ،یا
براى هرساله است؟ رسول خداصلىهللاعلیهوآلهوسلم فرمود نه ،براى ابد حكم همین است،
مردى برخاست و عرضه داشت :یا رسول هللا آیا ممكن است چند روز دیگر كه براى حج
احرام مىبندیم قطرات آب غسلى كه در اثر نزدیكى با زنان كردهایم از سر و رویمان بچكد،
و خالصه این چه حكمى است؟ ( و خواننده عزیز باید توجه داشته باشد كه در سنت جاهلیت
بعد از داخل شدن در مكه و طواف ،از احرام در آمدن ،و با زنان آمیختن از شنیعترین
گناهان شنیعتر بوده ،و از این جهت سائل برخاسته و اعتراض كرده )،و رسولخدا
صلىهللاعلیهوآله وسلم فرمود تو تا ابد به این حكم ایمان نمىآورى!
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امام صادق علیهالسالم سپس فرمود :در همان ایام على علیهالسالم از یمن آمد ،و
به مكه وارد شد ،و دید فاطمه علیهاالسالم از احرام در آمده ،و بوى خوش استعمال كرده،
نزد رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم روانه شد ،جریان را از آن جناب پرسید ،رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم فرمود :یا على تو كه احرام بستى به چه نیت بستى؟ عرضه داشت :به
آنچه رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم نیت كرده ،فرمود :پس تو هم نباید از احرام درآئى ،و
او را در هدى خود كه گفتیم صد بدنه بود شریك كرد ،سى و هفت شتر را به او داد ،و
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 مقدارى از آبگوشتش تناول نموده فرمود :االن مىتوان گفت كه از همه شصت و سه شتر
خوردهایم ،و كسى كه حج تمتع بجا آورد بهتر است از كسى كه حج قران بیاورد ،و سوق
هدى كند ،و نیز از كسى كه حج افراد بیاورد بهتر است.
راوى مىگوید از امام صادق علیهالسالم پرسیدم رسولخدا صلىهللاعلیه وآله وسلم
در شب احرام بست یا در روز؟ فرمود :در روز ،پرسیدم چه ساعتى؟ فرمود هنگام نماز
ظهر.
مؤلف  :این معنا در تفسیر مجمع البیان و غیره نیز روایت شده است.
و در تهذیب از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :عمره داخل در حج
شد تا روز قیامت ،پس كسى كه تمتع كند به عمره تا حج ( یعنى عمره تمتع بیاورد قبل از
حج )،باید هر قدر مىتواند قربانى كند ،پس كسى نمىتواند و چارهاى ندارد جز اینكه تمتع
كند ،چون خداى تعالى این حكم را در كتاب نازل فرمود ،و سنت رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم هم بر آن جارى گشت.
و در كافى از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه فرمود ” :ما استیسر من
الهدى “،یك گوسفند است.
و نیز در كافى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه در پاسخ كسى كه پرسید
اگر متمتع گوسفند نیافت چه كند؟ فرمود :قبل از روز هشتم و روز عرفه را روزه بگیرد،
شخصى پرسید :حال اگر در همان ترویه كه روز هشتم است تازه از راه رسیده باشد چه
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
مىكند ،پرسیدند :آیا روزه بگیرد در حالى كه مسافر است؟ فرمود  :بله مگر در روز عرفه
مسافر نبود؟ ما اهل بیت فتوامان این است و دلیلمان هم قرآن است كه مىفرماید” :فصیام
ثلثة ایام فى الحج “،و منظورش در ذى الحجه است .
و شیخ طوسى علیه الرحمه از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :هر

135

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهلم :عبادات -نماز و روزه و حج

كس خانه اش به مكه نزدیكتر از فاصله میقات به مكه باشد او جزء حاضرین در مسجد
الحرام است ،و نباید حج تمتع انجام دهد.
مؤلف :یعنى كسانى كه محل سكونتشان نزدیكتر از میقات است به مكه اینگونه
افراد مصداق حاضرین در مسجد الحرام هستند ،كه نباید حج تمتع بیاورند ،و روایات ائمه
اهل بیت علیهمالسالم در این معانى بسیار است.
و در كافى از امام باقر علیهالسالم روایت آورده كه در معناى جمله ”الحج اشهر
معلومات “،فرموده :ماههاى معلوم حج عبارت است از شوال ،و ذى القعده ،و ذى الحجه،
احدى نمىتواند به نیت حج در غیر این سه ماه احرام ببندد.
و در تفسیر عیاشى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه در تفسیر جمله ”ال
جناح علیكم ان تبتغوا فضال من ربكم  “،...فرمود :منظور از فضل پروردگار رزق است،
كه بعد از آنكه محرم از احرام خارج شد مىتواند در موسم حج به خرید و فروش بپردازد .
مؤلف :مىگویند این خطاب بدین جهت صادر شد كه عرب تجارت و خرید و
فروش در موسم حج را گناه مىدانست ،خواست تا با این آیه محذور نامبرده را بردارد.
و در تفسیر عیاشى از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه در تفسیر آیه”:ربنا
آتنا فى الدنیا حسنة و فى االخرة حسنة “،فرمود :منظور از حسنه رضوان خدا و بهشت در
آخرت است ،و نیز سعة رزق و حسن خلق در دنیا است.
و در كافى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه در ذیل آیه شریفه ” :و
اذكروا هللا فى ایام معدودات  “،...فرموده :مراد از این ایام ،ایام تشریق است چون عرب
وقتى در منا اقامت مىكرد ،بعد از قربانى شتر به تفاخر مىپرداخت ،یكى مىگفت :پدر من
چنین و چنان بود ،آن دیگرى مىگفت پدرم چنین و چنان بود ،خداى تعالى فرمود” :فاذا
قضیتم مناسككم فاذكروا هللا كذكركم آباءكم ،او اشد ذكرا “،چون از مناسك خود پرداختید به
یاد خدا بیفتید ،همانطور كه به یاد پدران خود مىافتید ،بلكه بیشتر و شدیدتر از یاد پدران ،و
تكبیر این است كه بگوئى ” :هللا اكبر ،هللا اكبر ،ال اله اال هللا ،و هللا اكبر ،وهلل الحمد ،هللا
اكبر على ما هدینا ،هللا اكبر على ما رزقنا من بهیمة االنعام ! “
و نیز در همان كتاب از همان جناب روایت كرده كه فرمود :تكبیر در ایام تشریق
را باید از نماز ظهر روز عید تا نماز صبح روز سوم عید ادامه داد ،و اما در شهرها این
تكبیر دنبال ده نماز گفته مىشود( كه در حقیقت از ظهر روز عید شروع ،و بعد از نماز
صبح روز دوازدهم ختم مىگردد).
و در كتاب من ال یحضره الفقیه از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه
شخصى از آن جناب از مفاد آیه ”:فمن تعجل فى یومین فال اثم علیه ،و من تاخر فال اثم علیه
 “،...پرسید حضرت فرمود :معنایش این نیست كه بیتوته در روز سیزدهم واجب نیست،
خواستى انجام بده و نخواستى انجام نده بلكه معنایش این است كه اگر این واجب را نیاوردى
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خدا این گناهت را مىآمرزد ،چون حاجى وقتى از حج بر مىگردد همه گناهانش آمرزیده
است .
و در تفسیر عیاشى از آن جناب روایت كرده كه فرمود :او از حج بر مىگردد در
حالى كه گناهانش آمرزیده شده ،البته خداى تعالى گناه كسى را مىآمرزد كه تقوا داشته باشد.
و از امام باقر علیهالسالم روایت آورده كه در معناى جمله ”:لمن اتقى “،...فرمود:
یعنى كسى كه از رفث و فسوق و جدال و سایر محرماتى كه خداى تعالى بر محرم حرام
كرده اجتناب كند.
و نیز از آن جناب روایت كرده كه در معناى جمله نامبرده فرمود :یعنى از خداى
عزوجل پروا داشته باشد.
و از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه فرمود :یعنى كسى كه از گناهان
كبیره پروا كند.
مؤلف  :خواننده محترم توجه فرمود كه آیه شریفه چه داللتى دارد ،و از آن چه
فهمیده مى شود ،ممكن هم هست ما به عموم تقوا و اینكه قیدى برایش نیامده تمسك نموده،
همانطور كه در دو روایت اخیر آمده ،بگوئیم منظور پروا كردن از عموم گناهان است.

بحث ها و روایات درباره متعه و تمتع
در الدرالمنثور است كه بخارى و بیهقى از ابن عباس روایت كردهاند كه در پاسخ
شخصى كه از وى از متعه حج سؤال كرده بود ،گفته :مهاجرین و انصار و همسران
رسولخدا در حجة الوداع احرام بستند ،ما نیز احرام بستیم ،چون به مكه رسیدیم رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسل م فرمود :نیت احرام حج را به عمره برگردانید ،مگر كسانى كه با خود
قربانى آورده ،و به این عالمت لنگه كفشى به گردن آن حیوان انداخته باشند كه چنین افرادى
باید به همان نیت حج باقى مانده ،بقیه نیت عمره كنند ،و چون خانه خدا را طواف و در صفا
و مروه سعى كردیم ،عمل عمره ما تمام شد ،و از احرام در آمدیم ،و با زنان در آمیختیم ،و
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
خود برسد ،یعنى در منا ذبح شود .آنگاه در شب ترویه به ما كه از احرام در آمده بودیم،
دستور فرمود :به نیت حج احرام ببندیم ،ما نیز چنین كردیم ،تا از اعمال و مناسك حج در
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
كردیم ،و در اینجا همه اعمال حج ما پایان یافت ،تنها مساله قربانى باقى ماند ،كه مىبایست
به حكم” فما استیسر من الهدى ،فمن لم یجد فصیام ثلثة ایام فى الحج و سبعة اذا رجعتم“،
قربانى كنیم ،كه البته در این قربانى گوسفند هم كفایت مىكند ،و یا به جاى آن روزه
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بگیریم ،سه روز در حج ،و هفت روز بعد از مراجعت به وطن.
در نتیجه آن سال هر دو عمل عمره و حج را در یك سال انجام دادیم ،و این سابقه
نداشت ،دستورى بود كه خدا در كتابش نازل فرمود و سنت رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم
بر آن جارى شد ،تا مسلمانان خارج مكه كه از راه دور مىآیند بتوانند قبل از رفتن به
عرفات از احرام درآیند ،و آنچه در احرام برایشان حرام بود حالل شود و اینكه گفتیم
مسلمانان خارج مكه ،دلیلش این كالم خدا است كه مىفرماید ”:ذلك لمن لم یكن اهله
حاضرى المسجد الحرام “،و ماههاى حج كه خداى تعالى آنها را ماه حج خوانده شوال ،و
ذ ى القعده ،و ذى الحجه است ،پس هر كس در این ماهها حج تمتع كند ،باید یا خونى بریزد،
و یا روزه بگیرد ،و رفث به معناى جماع ،و فسوق به معناى معاصى ،و جدال به معناى
ستیزگى در گفتار است.
و نیز در الدر المنثور است كه بخارى و مسلم از ابن عمر روایت كرده كه گفت:
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم در حجة الوداع حج تمتع آورد به این صورت كه اول
عمره را آورد ،و سپس احرام حج بست و از آغاز كه در مسجد ذو الحلیفه واقع در محل
شجره احرام مىبست قربانى هم معین كرد ،و قربانیش را با خود سوق داد ،و قبل از هر
كس رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم به نیت عمره احرام بست ،مردم هم به متابعت وى نیت
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
بعضى نیاورده بودند ،لذا همینكه رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم وارد مكه شد ،به مردم
فرمود :هر كس با خود قربانى آورده از احرام در نیاید ،و هیچ یك از محرماتى كه بر او
حرام بود حالل نمىشود ،مگر بعد از آنكه از عمل حج فارغ شود ،و كسانى كه قربانى
نیاوردهاند طواف و سعى انجام دهند ،و سپس تقصیر كنند ،و از احرام درآیند ،و آنگاه قبل
از رفتن به عرفات در مكه احرام حج ببندند و اگر از این دسته كسانى باشند كه دسترسى به
قربانى ندارند ،باید سه روز در سفر و هفت روز در وطن روزه بگیرند .
و باز در الدر المنثور است كه حاكم ( وى حدیث را صحیح دانسته )،از طریق
مجاهد ،و عطا از جابر روایت كرده كه گفت :در بین مردم بگومگو زیاد شد ( ،گویا منظور
بگومگوى در باره حج بوده )،تا آنكه بیش از چند روز به تمام شدن اعمال حج نماند ،كه
دستور یافتیم از احرام درآئیم از در تعجب به یكدیگر مىگفتیم :چطور ممكن است شخصى
كه براى عبادت به حج آمده احرام ببندد ،در حالى كه یك ساعت قبلش منى از عورتش
مىچكیده؟ این اعتراض به گوش رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم رسید ال جرم به خطبه
ایستاد و فرمود:
هان اى مردم آیا مىخواهید به خداى تعالى چیز یاد بدهید؟ بخدا سوگند علم من از
همه شما به خدا بیشتر است ،و بیشتر از شما از او پروا دارم ،من اگر جلوتر مىفهمیدم آنچه
را كه بعدا فهمیدم هرگز قربانى با خود سوق نمىدادم ،و مثل همه مردم از احرام در
مىآمدم ،بنا بر این هر كس كه براى عمل حج با خود قربانى نیاورده سه روز در حج و
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هفت روز در مراجعت به خانهاش روزه بگیرد ،و هر كس توانست در همینجا قربانى تهیه
كند آنرا ذبح كند ،و ما به ناچار یك شتر را به نیت هفت نفر قربانى مىكردیم چون قربانى
یافت نمىشد .
عطا اضافه كرده كه ابن عباس هم گفته كه چون قربانى یافت نمىشد رسول خدا
گوسفندان خود را میان اصحابش تقسیم كرد و به سعد بن ابى وقاص یك تیس( بز نر) رسید
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
حصین روایت كرده كه گفت :آیه متعه در كتاب خدا نازل شد ،و ما در عهد رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم و با آن جناب به سفر حج رفتیم ،و حج را به صورت متعه یعنى تمتع
آوردیم ،و بعد از آنهم هیچ آیه دیگرى كه حج تمتع را نسخ كند نازل نشد ،و رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم هم تا زنده بود از آن نهى نكرد  ،تنها و تنها مردى از صحابه به رأى
خود آن را قدغن نمود ،و هر چه خواست گفت.
مؤلف  :این روایت به الفاظ و عباراتى دیگر كه معناى همه آنها قریب به همان
روایت در الدر المنثور است نیز نقل شده است.
و در صحیح مسلم و مسند احمد و سنن نسائى از مطرف روایت آمده كه گفت:
عمران بن حصین در مرضى كه به آن مرض از دنیا رفت نزد من فرستاد ،و مرا احضار
كرد و گفت یكى از كسانى كه من محدثش بودم ،و برایش حدیث مىكردم تو بودى ،و به این
امید برایت حدیث مىگفتم كه بعد از من سودى به حالت داشته باشد ،اگر من زنده ماندم
احادیث مرا به من نسبت مده ،و خالصه نگو فالنى چنین گفت ،و اگر از دنیا رفتم مستقیما
به من نسبت بده براى اینكه دیگر خطرى برایم نیست و بدانكه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم بین حج و عمره را جمع كرد( ،یعنى حج تمتع آورد )،و بعد از آن
آیهاى دیگر در نسخ این حكم نازل نشد و خودش هم از آن نهى نفرمود تنها یك مرد عادى از
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
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم آن را بجاى آورده ،آیا باید امر رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم را پیروى كنیم یا امر و فرمان پدرم را؟ سائل در پاسخ گفت :البته امر
رسول خدا متبع است ،عبد هللا بن عمر گفت :اگر امر رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم متبع
است پس بدان كه رسولخدا صلىهللاعلیهوآله وسلم خودش این عمل را بجاى آورد .
و صحیح ترمذى ،و سنن نسائى ،و سنن بیهقى ،و موطا مالك ،و كتاب االم شافعى
همگى از محمد بن عبد هللا روایت آوردهاند كه گفت در سالى كه معاویه حج بجاى آورد از
سعد بن ابى وقاص ،و از ضحاك بن قیس شنیدم :كه با یكدیگر در باره حج تمتع بحث
مىكردند ،ضحاك مىگفت :تنها كسانى كه این عمل را انجام مىدهند كه نسبت به امر خدا
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جاهلند ،سعد در جوابش مىگفت :بسیار حرف زشتى زدى ،اى برادرزاده ،ضحاك گفت:
آخر عمر از این عمل نهى كرد ،سعد گفت :آخر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم این عمل
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
آوردهاند كه گفت :در بطحا خدمت رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم رسیده ،عرضه داشتم :در
حال احرام نیت كردم :احرام مىبندم به آنچه رسول خدا صلىهللاعلیه وآلهوسلم احرام بسته،
فرمود :آیا با خود قربانى آوردهاى؟ عرضه داشتم نه ،فرمود پس برو در خانه طواف كن ،و
سعى بین صفا و مروه بجاى آر ،و سپس تقصیر كن ،و از احرام درآى ،من طواف و سعى
كردم و سپس به خیمه زنى از بستگانم رفتم ،او سر مرا اصالح كرد ،و شستشو داد .
و من در زمان ابى بكر و همچنین در عهد خالفت عمر به حج تمتع فتوا مىدادم تا
آنكه در عهد عمر سالى در موسم حج مشغول مناسك حج بودم ،كه مردى برایم خبر آورد:
چه نشستهاى كه امیر المؤمنین عمر در باره مناسك حج فتوائى تازه داده ،من بانگ برداشتم
كه اى مردم هر كس از ما فتوائى گرفته تكلیفش دشوار شده ،چون امیر المؤمنین دارد مىآید
و حكم هر مساله را از او بگیرید ،و به او اقتدا كنید ،پس همینكه عمر وارد شد ،از او
پرسیدم :چه چیز تازهاى در باره مناسك حج گفتهاى؟ گفت :اینكه به كتاب خدا تمسك كنیم كه
مىفرماید ” :و اتموا الحج و العمرة هلل -حج و عمره را براى خدا تمام كنید!“ و نیز به سنت
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
عباس همواره به مردم دستور مىداد حج تمتع كنند ،و عبد هللا بن زبیر همواره از آن نهى
مى كرد ،این اختالف نظر به جابر بن عبد هللا گفته شد ،در پاسخ گفت :احادیث به دست من
در بین مردم دایر و شایع شده ،ما با رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم حج تمتع مىكردیم،
همینكه عمر به خالفت رسید گفت :خدا از هر چه مىخواست براى پیغمبرش حالل مىكرد،
و مالك كار ما قرآن است ،كه هر آیهاش در جائى كه باید نازل شود نازل شده ،و قرآن
فرموده ”:فاتموا الحج و العمرة هلل!“ بنا بر این همانطور كه قرآن دستور داده عمل كنید ،و
حج خود را از عمره جدا سازید ،یعنى در یك سال هر دو را انجام ندهید ،چون اگر این كار
را كه مىگویم بكنید حج شما تمامتر و عمرهتان هم تمامتر مىشود .
و در مسند احمد از ابى موسى روایت شده كه گفت :این عمل یعنى حج تمتع سنت
رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم است ،ولى من مىترسم مردم بین عمره و حج در زیر
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
صلىهللاعلیهوآلهوسلم انجام دادم ،و لیكن از آن نهى مىكنم ،چون این عمل باعث مىشود یك
فرد مسلمان كه از افقى از آفاق به قصد زیارت حركت مىكند ،و خسته و غبارآلود وارد
مكه مىشود ،این خستگى و این غبارآلودگیش و آن تلبیه گفتنش تنها مخصوص عمرهاش
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باشد ،بعد از عمره از اح رام در آید ،و لباس بپوشد ،و خود را خوشبو كند ،و با همسرش
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
حالى كه نه غبارآلود باشد و نه خسته و كوفته ،و تلبیهاش هم بیش از یك روز نباشد ،در
حالى كه حج افضل از عمره است.
عالوه اگر ما از حج تمتع جلوگیرى نكنیم مردم در زیر همین درختان اراك با
زنان خود دست به گریبان مىشوند ،و این عمل در انظار مردمى كه نه دامدارى دارند و نه
كشت و زرع ،مردمى كه در نهایت فقر بسر مىبرند و بهار زندگیشان همین ایامى است كه
حاجیان به مكه مىآیند خوشایند نیست.
و در سنن بیهقى از مسلم از ابى نضرة از جابر روایت شده كه گفت :به او گفتم:
عبد هللا بن زبیر از حج تمتع نهى مىكند ،و عبد هللا بن عباس به آن امر مىكند ،تكلیف
چیست؟ كدام درست مىگویند؟ گفت :احادیث به دست من در بین مردم منتشر مىشود،
خالصه متخصص این فن منم ،و من و همه مسلمانان در عهد رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم و عهد ابى بكر حج تمتع مىكردیم ،تا آنكه عمر به خالفت رسید ،وى
به خطبه ایستاد و گفت :رسولخدا صلىهللاعلیه وآلهوسلم همین رسول و قرآن همین قرآن
است ،و در عهد رسول خدا صلىهللا علیهوآلهوسلم دو تا متعه حالل بود ،ولى من از این دو
عمل نهى مىكنم ،و مرتكبش را عقاب هم مىنمایم ،یكى متعه زنان است كه اگر به مردى
دست پیدا كنم كه زنى را براى مدتى همسر خود كرده باشد ،او را سنگسار مىكنم ،و زنده
زنده در زیر سنگریزهها دفن مىسازم ،و دیگرى متعه حج .
و در سنن نسائى از ابن عباس روایت شده كه گفت :از عمر شنیدم مىگفت :به خدا
سوگند من شما را از متعه نهى مىكنم ،هر چند كه در كتاب خدا هم آمده است ،و رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم هم آن را انجام داده ،و منظور عمر در اینجا متعه حج بود.
و در الدر المنثور است كه مسلم از عبد هللا بن شقیق روایت كرده كه گفت :عثمان
از متعه نهى مىكرد ،و على به آن امر مىفرمود :پس روزى عثمان به على در این باره
اعتراض كرد ،على علیهالسالم فرمود :تو خود مىدانى كه با رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم حج تمتع كردیم ،عثمان گفت :بله مىدانم ،و لیكن آن روز از رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم مىترسیدیم و نمىتوانستیم مخالفت كنیم.
و نیز در الدر المنثور است كه ابن ابى شیبه و مسلم از ابى ذر روایت كرده كه
گفت :متعه در حج مخصوص اصحاب رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم بوده است.
و باز در الدر المنثور مىگوید :مسلم از ابى ذر روایت كرده كه گفت :متعه عملى
است كه تنها ما مىتوانیم آن را انجام دهیم ،هم متعه زنان و هم متعه حج .
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تحلیلي از روایات مربوط به نهي عمر از متعه درحج
روایات مربوط به حج تمتع بسیار زیاد است ،ولى ما در باال به آن مقدار كه در
غرض ما دخالت دارد اكتفا كردیم ،و غرض ما بحث تفسیرى پیرامون نهى از متعه در حج
است ،چون در باره این نهى از دو نظر مىشود بحث كرد ،یكى اینكه نهى كننده (یعنى
عمر )،حق داشته كه چنین نهیى بكند یا نداشته؟ و اگر نداشته آیا معذور بوده یا نه؟ این
بحث از غرض ما و از مسؤولیت این كتاب خارج است.
نظر دوم این است كه روایات نامبرده احیانا به آیات كتاب و ظاهر سنت استدالل
كرده مىخواهیم بدانیم این استداللها صحیح است یا نه؟ و این در مسؤولیت این كتاب و سنخ
بحث ما در این كتاب است .لذا مىگوئیم در این روایات از چند طریق بر نهى عمر از متعه
حج استدالل شده است:
اولین استدالل :استدالل به اینكه آیه ”:و اتموا الحج و العمرة هلل “،بر آن داللت
دارد ،و حاصلش این است كه آیه نامبرده عموم مسلمین را مامور كرده به اینكه حج را تمام
و عمره را تمام كنند ،و آیهاى كه حج تمتع را تشریع كرده مخصوص رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم است ،این استدالل در روایت ابى نضره از جابر آمده ،كه گفت:
همینكه عمر به خالفت رسید گفت :خداوند از هر چیز هر قدر بخواهد براى پیغمبرش حالل
مىكند و مالك كار ما قرآن است ،كه هر آیهاش در جائى كه باید نازل شود نازل شده ،و
فرموده ”:فاتموا الحج و العمرة هلل “،و به حكم این آیه باید حج خود را از عمره خود جدا
كنید .
و این استدالل به هیچ وجه درست نیست! چون خواننده عزیز در تفسیر آیه
نامبرده توجه فرمود كه گفتیم :این آیه بیش از این داللت ندارد كه اتمام حج و عمره واجب
است ،و كسى كه باید این عبادت را انجام دهد نمىتواند در وسط آن را قطع كند ،به دلیل
اینكه دنبالش مىفرماید ”:فان احصرتم  “،...و اما اینكه آیه شریفه داللت داشته باشد بر اینكه
مسلمانان باید عمره را جداى از حج بیاورند و متصل آوردنش تنها مخصوص به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم و یا به آن جناب و همراهانش بوده كه در آن سال یعنى در َح َّجةَ
الوداع در خدمتش بودهاند ،ادعائى است كه اثباتش از خرط القتاد مشكلتر است ( .خرط
القتاد به این معنا است كه انسان ساقهاى پر از تیغ زهردار را با دست بگیرد ،و دست خود
را بر آن بكشد ،بطوریكه همه تیغهاى ساقه مانند برگ از ساقه جدا شود و بریزد).
عالوه بر اینكه در این روایت اعتراف شده است به اینكه حج تمتع سنت رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم بوده همچنانكه در روایت نسائى از ابن عباس نیز این اعتراف آمده ،و
عمر به نقل ابن عباس گفته :به خدا سوگند من شما را از متعه نهى مىكنم ،با اینكه رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم آن را انجام داد !!
دومین استدالل :اما اینكه استدالل كردهاند به اینكه نهى از تمتع در حج موافق با
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كتاب و سنت است همچنانكه در روایت ابى موسى آمده بود ،كه گفت :اگر از حج تمتع نهى
كنیم هم به كتاب خدا عمل كردهایم ،كه مىفرماید ”:و اتموا الحج و العمرة هلل “،و هم به سنت
پیامبرمان عمل كردهایم ،كه فرمود :محرم از احرام در نمىآید تا وقتى كه قربانیش ذبح شود.
در پاسخ مىگوئیم كتاب خدا همانطور كه قبال خاطرنشان كردیم بر خالف این گفتار
داللت دارد ،و اما اینكه گفتند ترك حج تمتع پیروى از سنت رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم
است كه فرمود :محرم از احرام در نمىآید مگر وقتى كه قربانیش ذبح شود ،در پاسخ
مىگوئیم:
اوال این گفتار درست بر خالف فرموده رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلم است،
كه در روایاتى دیگر آمده ،و بعضى از آنها گذشت ،كه به صراحت فرمود :این مخصوص
كسانى است كه از میقات با خود قربانى آوردند .
ثانیا اینكه :روایات تصریح دارد بر اینكه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلم خودش
این عمل را بجا آورد ،یعنى اول احرام بست به عمره ،و سپس بار دیگر احرام بست به حج،
و نیز تصریح دارد بر اینكه آن جناب به خطبه ایستاد و فرمود :اى مردم آیا مىخواهید خدا
را چیز بیاموزید؟ و ادعاى عجیبى كه در این مقام شده ادعائى است كه ابن تیمیه كرده ،و
گفته حج رسولخدا صلىهللاعلیه وآلهوسلم در آن سال حج قران بود ،نه حج تمتع چیزى كه
هست كلمه متعه بر حج قران هم اطالق مىشود .
ثالثا :صرف اینكه سر نتراشند تا قربانى به محل خودش برسد احرام حج نیست
خود این روایات هم نمىتواند دلیل بر این مدعا باشد ،و آیه هم داللت دارد بر اینكه آن سائق
هدیى حكمش سر نتراشیدن است كه اهل مسجد الحرام نباشد ،چنین كسى است كه حتما باید
حج تمتع بیاورد.
رابعا اینكه :بر فرض كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم حج تمتع بجا نیاورد
لیكن این را كه ممكن نیست انكار كنیم كه آن روز رسولخدا صلىهللاعلیه وآله وسلم به همه
یاران خود یعنى آنهائى كه در حضورش بودند و آنها كه نبودند دستور داد حج تمتع بیاورند،
و چگونه ممكن است مسئلهاى كه مبدء تاریخش چنین باشد ،یعنى عموم مسلمین در آن مساله
حكمى داشته باشند ،و پیامبر اسالم حكمى دیگر مخصوص به خودش داشته باشد ،و هر دو
حكم در قرآن نیز نازل شده باشد ،آنگاه حكم مخصوص به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم
در میان امتش سنت گردد؟
سومین استدالل :و اما این استدالل كه گفتند :تمتع باعث مىشود كه حج (یكى از
باشكوهترین مراسم اسالمى )،صورتى به خود بگیرد كه با معنویت آن سازگار نیست ،چون
به حاجى اجازه مىدهد در بین عمل خوشگذرانى كند ،از زنان كام بگیرد ،و از بوى خوش
و لباسهاى فاخر استفاده كند ،و این استدالل از روایت احمد از ابى موسى استفاده مىشود،
آنجا كه عمر گفت :درست است كه حج تمتع سنت رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم است و
لیكن من مى ترسم مردم در بین عمل حج زیر درختان اراك با زنان خود درآمیزند ،و آنگاه
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وقتى احرام حج ببندند كه آب غسل جنابت از سر و رویشان بچكد ،این بود گفتار عمر ،و
نیز از بعضى روایتهاى دیگر كه در آن از عمر نقل شده كه گفت :من مىدانم كه رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم و اصحابش حج تمتع را بجا آوردند ،و لیكن من شخصا دوست
نمىدارم كسانى كه به زیارت خانه خدا مىآیند با زنان درآمیزند ،آنگاه براى حج احرام
ببندند ،در حالى كه آب غسل از سر و رویشان بچكد ،این نیز گفتار عمر بود ،كه صریحا
اجتهادى است در مقابل نص ،چون خداى تعالى و رسول گرامیش بر مساله حج تمتع
تصریح كردهاند ،و خدا و رسولش بهتر مىدانند كه تشریع حكم حج تمتع ممكن است به اینجا
منجر شود ،كه مسلمین رفتارى را بكنند كه عمر آن را دوست نمىدارد ،و بلكه از آن
مىترسد ،و با وجود چنین تصریحى دیگر جاى اجتهاد نیست .
و از عجائب امور این است كه در متن آیهاى كه حج تمتع را تشریع كرد همان
چیزى كه عمر از آن مىترسید و از آن كراهت داشت آمده ،مىفرماید:
” فمن تمتع بالعمرة الى الحج! ...
كسى كه با آوردن عمره تا انجام حج لذت گیرى كند ،باید قربانى كند!“
بطوریكه مالحظه مىفرمائید قرآن كریم نام این قسم حج را حج تمتع یعنى (حج
لذت گیرى) نهاده ،چون تمتع جز این نیست كه زائر خانه خدا بتواند از آنچه كه در احرام بر
او حرام بود یعنى از التذاذ با بوى خوش و با آمیزش با زنان ،و پوشیدن لباس و غیره،
بهرهمند شود ،و این عینا همان است كه عمر از آن مىترسید و كراهت مىداشت.
و از این عجیبتر اینكه وقتى آیه شریفه نازل شد اصحاب به خدا و رسول
اعتراض كردند ،و رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم امر فرمود تا به عین همان چیزى كه
سبب نهى بود تمتع ببرند .توضیح اینكه وقتى این دستور صادر شد ،بطوریكه در روایت در
الدر المنثور از حاكم از جابر آمده مردم گفتند ،آیا براى عمل حج در حالى به سوى عرفه
روانه شویم كه منى از عورتهاى ما مىچكد ،این سخن به گوش رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم رسید بالدرنگ به خطبه ایستاد و در خطبهاش گفتار مردم را رد
نموده ،براى بار دوم دستور داد تمتع كنند ،همانطور كه بار اول آن را بر ایشان واجب كرده
بود .
چهارمین استدالل :و اما استدالل دیگرى كه كردهاند و بطوریكه در روایت
سیوطى از سعید بن مسیب آمده كه گفتهاند( :حكم تمتع در حج باعث تعطیل شدن بازارهاى
مكه است ،و مردم مكه نه زراعتى دارند و نه دامى ،بهار كار مردم مكه همان موقعى است
كه حاجیان به مكه و بر آنان وارد مىشوند )،استدالل درستى نیست ،چون اجتهادى است در
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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مشرك نجس است ،و فرموده بود ”:یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فال یقربوا
المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم علیة فسوف یغنیكم هللا من فضله ان شاء ،ان هللا
علیم حكیم “،چون ممنوعیت مشركین از ورود به مسجد الحرام و قهرا از ورود به مكه
معظمه نیز مستلزم كسادى بازار مكه بوده ،و مع ذلك آیه شریفه این محذور خیالى را رد
نموده مىفرماید :اگر از فقر مىترسید بدانید كه به زودى خداى تعالى به فضل خود شما را
بىنیاز مىكند.
پنجمین استدالل :و اما استدالل دیگرى كه كرده و گفتند :تشریع حج تمتع بر
اساس ترس بوده ( كه به نظر نگارنده منظور ترس از رسولخدا صلىهللاعلیهوآله وسلم
بوده )،و چون امروز رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم نیست تا از او بترسیم دیگر جائى
براى تمتع در حج نیست ،و این استدالل در روایت الدر المنثور از مسلم از عبد هللا بن شقیق
آمده كه عثمان در پاسخ على علیهالسالم گفت :در آن روزها ما از رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم مىترسیدیم ،این بود گفتار عثمان كه نظیر آن از ابن زبیر هم روایت
شده ،و روایت به نقل الدر المنثور این است كه ابن ابى شیبه و ابن جریر و ابن منذر از ابن
زبیر روایت كردهاند كه وقتى به خطبه ایستاد و گفت :ایها الناس به خدا سوگند تمتع به عمره
تا رسیدن حج این نیست كه شما مىكنید تمتع وقتى است كه مردى مسلمان احرام حج ببندد
ولى رسیدن دشمن یا عروض كسالت و یا شكستگى استخوان و یا پیشامدى دیگر نگذارد حج
خود را تمام كند ،و ایام حج بگذرد ،اینجاست كه مىتواند احرام خود را احرام عمره قرار
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).
ا شكالى كه در این استدالل هست این است كه آیه شریفه مطلق است هم خائف را
شامل مىشود ،و هم غیر خائف را ،و خواننده عزیز توجه فرمود كه جملهاى كه داللت دارد
بر تشریع حكم تمتع جمله ”:ذلك لمن لم یكن اهله حاضرى المسجد الحرام  “،...است ،نه
جمله ”:فمن تمتع بالعمرة الى الحج  “،...تا در معناى آن قید ترس را هم از پیش خود اضافه
نموده بگویند :یعنى هر كس از ترس ،حج خود را مبدل به عمره كرد ،قربانى كند و معلوم
است كه جمله اول میان اهل مكه و سایر مسلمانان فرق گذاشته ،و حج تمتع را مخصوص
سایر مسلمانان دانسته ،و سخنى از فرق میان خائف و غیر خائف به میان نیاورده است.
عالوه بر اینكه تمامى روایات تصریح دارد بر اینكه رسول خدا صلىهللا علیه
وآلهوسلم حج خود را بصورت تمتع آورد ،و دو احرام بست یكى براى عمره و دیگرى
براى حج.
ششمین استدالل :و اما این استدالل كه گفتهاند :تمتع مختص به اصحاب رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم بوده و شامل حال سایر مسلمین نیست (نقل از دو روایت الدر
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المنثور از ابى ذر )،اگر منظور از آن ،همان استدالل عثمان و ابن زبیر باشد كه جوابش را
دادیم ،و اگر مراد این باشدكه حكم تمتع خاص اصحاب رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم
است ،و شامل دیگران نمىشود ،سخنى است باطل به دلیل اینكه آیه شریفه مطلق است و
مىفرماید :این حكم براى هر كسى است كه اهل مسجد الحرام نباشد  ...چه صحابى و چه
غیر صحابى !
عالوه بر اینكه اگر حكم تمتع مخصوص اصحاب رسولخدا صلىهللاعلیه وآله وسلم
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
هفتمین استدالل :و اما اینكه استدالل كردند به مساله والیت ،و اینكه عمر در نهى
از تمتع از حق والیت خودش استفاده كرد ،چون خداى تعالى در آیه” اطیعوا هللا و اطیعوا
الرسول و اولى االمر منكم “،اطاعت اولى االمر را هم مانند اطاعت خدا و رسول واجب
كرده استدالل درستى نیست ،براى اینكه والیتى كه آیه شریفه آن را حق أولى االمر (هر كه
هست!) قرار داده ،شامل این مورد نمىشود ،چون أولى االمر حق ندارد احكام خدا را زیر
و رو كند.
توضیح اینكه آیات بسیار زیادى داللت دارد بر اینكه اتباع و پیروى آنچه به رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم نازل شده واجب است ،مانند آیه شریفه ”:اتبعوا ما انزل الیكم من
ربكم “،و معلوم است كه هر حكمى كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلم تشریع كند به اذن
خدا مىكند ،همچنانكه آیه شریفه ”:وال یحرمون ما حرم هللا ورسوله “،و آیه شریفه ”:ما
آتیكم الرسول فخذوه و ما نهیكم عنه فانتهوا “،بیان مي كند.
و معلوم است كه منظور از عبارت ” آنچه رسول برایتان آورده “،به قرینه جمله
” و ما نهیكم عنه “،این است كه هر چه كه رسول شما را بدان امر كرده ،در نتیجه به حكم
آیة نامبرده باید آنچه را كه رسول واجب كرده امتثال كرد ،و از هر چه كه نهى كرده منتهى
ش د و همچنین از هر حكمى كه كرده و هر قضائى كه رانده ،چنانكه در باره حكم فرموده”:
و من لم یحكم بما انزل هللا فاولئك هم الظالمون “،و در آیهاى دیگر فرموده”:فاولئك هم
الفاسقون “،و در جائى دیگر فرموده ”:فاولئك هم الكافرون “.و در مورد قضا فرموده ”:و
ما كان لمؤم ن و ال مؤمنة اذا قضى هللا و رسوله امرا ان یكون لهم الخیرة من امرهم ،و من
یعص هللا و رسوله ،فقد ضل ضالال مبینا“.
و نیز فرموده ”:وربك یخلق ما یشاء و یختار ما كان لهم الخیرة “،و ما مىدانیم كه
مراد از اختیار در این آیه قضا و تشریع و یا حداقل اعم از آن و از غیر آن است ،و شامل
آن نیز مىشود .

146

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهلم :عبادات -نماز و روزه و حج

و قرآن كریم تصریح كرده به اینكه كتابى است نسخ ناشدنى ،و احكامش به همان
حال كه هست تا قیامت خواهد ماند ،و فرموده ”:و انه لكتاب عزیز ال یاتیه الباطل من بین
یدیه و ال من خلفه ،تنزیل من حكیم حمید“.
و این آیه مطلق است ،و به اطالقش شامل بطالن به وسیله نسخ نیز مىشود ،پس
به حكم این آیه آنچه كه خدا و رسولش تشریع كردهاند ،و هر قضائى كه راندهاند ،پیرویش
بر فرد فرد امت واجب است ،خواه اولى االمر باشد یا نه!
از اینجا روشن مىشود كه جمله ”:اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولى االمر
منكم “،حق اطاعتى كه براى أولى االمر قرار مىدهد ،اطاعت در غیر احكام است ،پس به
حكم هر دو آیه ،أولى االمر و سایر افراد امت در اینكه نمىتوانند احكام خدا را زیر و رو
كنند یكسانند .
بلكه حفظ احكام خدا و رسول بر أولى االمر واجبتر است ،و اصوال أولى االمر
كسانى هستند كه احكام خدا به دستشان امانت سپرده شده ،باید در حفظ آن بكوشند.
پس حق اطاعتى كه براى أولى االمر قرار داده اطاعت اوامر و نواهى و
دستوراتى است كه أولى االمر به منظور صالح و اصالح امت مىدهد البته با حفظ و
رعایت حكمى كه خدا در خصوص آن واقعه و آن دستور دارد .
مانند تصمیمهائى كه افراد عادى براى خود مىگیرند ،مثال با اینكه خوردن و
نخوردن فالن غذا برایش حالل است ،تصمیم مىگیرد بخورد ،و یا نخورد ,حاكم نیز گاهى
صالح مىداند كه مردم هفتهاى دو بار گوشت بخورند ،و یا با اینكه خرید و فروش براى
افراد جایز است فردى تصمیم مىگیرد این كار را بكند ،و یا تصمیم مىگیرد نكند ،حاكم نیز
گاهى صالح مىداند مردم از بیع و شرا اعتصاب كنند ،و یا آن را توسعه دهند .و یا با اینكه
بر فرد فرد جایز است وقتى كسى در ملك او با او نزاع مىكند به حاكم شرع مراجعه كند ،و
هم جایز است از دفاع صرفنظر كند ،أولى االمر نیز گاهى مصلحت مىداند كه از حقى
صرفنظر كند ،و گاهى صالح را در این مىداند كه آن را احقاق نماید .
پس در همه این مثالها فرد عادى و یا أولى االمر صالح خود را در فعلى و یا ترك
فعلى مىداند ،و حكم خدا به حال خود باقى است.
و همچنانكه یك فرد نمىتواند شراب بنوشد و ربا بخورد ،و مال دیگران را غصب
نموده ملكیت دیگران را ابطال كند ،هر چند كه صالح خود را در اینگونه كارها بداند ،أولى
االمر نیز نمىتواند به منظور صالح كار خود احكام خدا را زیر و رو كند ،چون این عمل
مزاحم با حكم خداى تعالى است ،آرى أولى االمر مىتواند در پارهاى اوقات از حدود و
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.
و سخن كوتاه آنكه آنچه یك فرد عادى از مسلمانان مىتواند انجام دهد ،و بر حسب
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صالح شخص خودش و با رعایت حفظ حكم خداى سبحان آن كار را بكند ،و یا در آن چیز
تصرف نماید ،ولى امرى كه از قبل رسول خدا صلىهللا علیه وآلهوسلم بر امت او والیت
یافته ،نیز مى تواند آن كار را بكند ،و در آن چیز تصرف نماید ،تنها فرق میان یك فرد عادى
و یك ولى امر با اینكه هر دو مامورند بر حكم خدا تحفظ داشته باشند ،این است كه یك فرد
عادى در آنچه مىكند صالح شخص خود را در نظر دارد ،و یك ولى امر آنچه مىكند به
صالح حال امت مىكند.
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
چهارده قرن یك حكم از احكام دینى باقى نمىماند ،هر ولى امرى كه مىآمد چند تا از احكام
را بر مىداشت ،و فاتحه اسالم خوانده مىشد ،و اصوال دیگر معنا نداشت بفرمایند احكام
الهى تا روز قیامت باقى است ؟!
حال آنچه را گفته شد با مساله تمتع كه مورد بحث بود تطبیق داده مىگوئیم :چه
فرق است بین اینكه گویندهاى بگوید :حكم تمتع و بهرهمندى از طیبات زندگى با هیات
عبادات و نسك نمىسازد ،و چون نمىسازد شخص ناسك باید این تمتع را ترك كند ،و بین
اینكه گوینده بگوید مباح بودن بردهگیرى با وضع دنیاى فعلى سازگار نیست ،چون دنیاى
متمدن امروز همه حكم مىكنند به حریت عموم افراد بشر ،پس باید حكم اباحه بردهگیرى كه
از احكام اسالم است برداشته شود ،و یا اینكه بگوید اجراى احكام حدود به درد چهارده قرن
قبل مىخورد ،و اما امروز بشر متمدن نمىتواند آن را هضم كند ،و قوانین جاریه بین المللى
هم آن را قبول نمىكند ،پس باید تعطیل شود.
این بیانى كه ما كردیم از پارهاى روایات وارده در همین باب فهمیده مىشود مانند
روایت الدر المنثور كه مىگوید :اسحاق بن راعویه در مسند خود ،و احمد از حسن روایت
آوردهاند كه عمر بن خطاب تصمیم گرفت مردم را از متعه حج منع كند ،ابى بن كعب
برخاست و گفت تو این اختیار را ندارى ،چون متعه حج حكمى است كه قرآن بر آن نازل
شده ،و ما خود با رسولخدا صلىهللاعلیهوآله وسلم عمره تمتع به جاى آوردیم ،عمر چون این
بشنید از تصمیم خود تنزل كرد.
( مستند :آیه  196تا  203سوره بقره المیزان ج  2 :ص )109 :
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فصل پنجم

تشریع قبله
جهت قبله مسلمین و احکام آن
شر ُق
 ” سیَقُو ُل السفَ َها ُء ِمنَ النَّ ِعن قِ ْبلَت ِه ُم الَّتى كانُوا َ
اس َما َو َّال ُه ْم َ
علَ ْی َها قُل ِ ََّّللِ ْال َم ِ
ص َرطٍ ُّمست َ ِقیم!
َو ْال َم ْغ ِرب ی ْهدِى َمن یَشا ُء ِإلى ِ
 بزودى سفیهان مردم خواهند پرسید چه انگیزهاى مسلمانان را از قبلهاى كهرو بدان سو نماز مىكردند برگردانید؟ بگو :مشرق و مغرب از آن خداست
هر كه را بخواهد بصراط مستقیم هدایت مىكند !“
برگشتن قبله از بیت المقدس به كعبه ،از بزرگترین حوادث دینى ،و اهم احكام
تشریعیه است ،كه مردم بعد از هجرت رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم به مدینه با آن روبرو
شدند ،آرى در این ایام اسالم دست به انقالبى ریشهدار مىزند ،و معارف و حقایق خود را
نشر مي دهد ،و معلوم است كه یهود و غیر یهود در مقابل این انقالب ،ساكت نمىنشینند،
چون مىبینند اسالم یكى از بزرگترین مفاخر دینى آنان را كه همان قبله ایشان بود ،از بین
مىبرد ،قبلهاى كه سایر ملل بخاطر آن تابع یهود و یهود در این شعار دینى متقدم بر آنان
بودند .
عالوه بر اینكه این تحویل قبله باعث تقدم مسلمانان ،و دین اسالم مىشود چون توجه
تمامى امت را یكجا جمع مىكند ،و همه در مراسم دینى به یك نقطه رو مىكنند ،و این
تمركز همه توجهات به یك سو ،ایشان را از تفرق نجات مي دهد هم تفرق وجوهشان در
ظاهر ،و هم تفرق كلمهشان در باطن ،و مسلما قبلهشان كعبه تاثیرى بیشتر و قوىتر دارد ،تا
سایر احكام اسالم ،از قبیل طهارت و دعا ،و امثال آن ،و یهود و مشركین عرب را سخت
نگران مىسازد ،مخصوصا یهود را كه به شهادت داستانهائى كه از ایشان در قرآن آمده،
مردمى هستند كه از همه عالم طبیعت جز براى محسوسات اصالتى قائل نیستند ،و براى
غیر حس كمترین وقعى نمىگذارند ,مردمى هستند كه از احكام خدا آنچه مربوط به معنویات
است ،بدون چون و چرا مىپذیرند ،ولى اگر حكمى در باره امرى صورى و محسوس از
ناحیه پروردگارشان بیاید ،مانند قتال و هجرت و سجده و خضوع و امثال آن ،زیر بارش
نمىروند ،و در مقابلش به شدیدترین وجهى مقاومت مي كنند .
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سخن كوتاه اینكه خداى تعالى هم خبر داد كه بزودى یهود بر مسئله تحویل قبله
اعتراض خواهند كرد ،لذا به رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم تعلیم كرد كه چگونه
اعتراضشان را پاسخ گوید ،كه دیگر اعتراض نكنند.
اما اعتراض آنان این بود كه خداي تعالى از قدیم االیام بیت المقدس را براى انبیاء
گذشته اش قبله قرار داده بود ،تحویل آن قبله بسوى كعبه كه شرافت آن خانه را ندارد چه
وجهى دارد ؟
ا گر این كار به امر خدا است ،كه خود ،بیت المقدس را قبله كرده بود ،چگونه
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.
و اگر به امر خدا نیست ،پس خود پیامبر اسالم از صراط مستقیم منحرف ،و از
هدایت خدا بسوى ضاللت گرائیده است ،گو اینكه خداى تعالى این اعتراض را در كالم
مجیدش نیاورده ،لكن از جوابى كه داده معلوم مىشود كه اعتراض چه بوده است .
و اما پاسخ آن این است كه قبله قرار گرفتن ،خانهاى از خانهها چون كعبه ،و یا
بنائى از بناها چون بیت المقدس ،و یا سنگى از سنگها چون حجر االسود ،كه جزء كعبه
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
حكم قبله بودن بیت المقدس دگرگون شود و یا لغو گردد.
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
حكمى كه بخواهد و بهر قسم كه بخواهد و در هر زمان كه بخواهد در آنها مىراند ،و هر
حكمى هم كه بكند بمنظور هدایت خلق ،و بر طبق مصلحت و كماالتى است كه براى فرد و
نوع آنها اراده مىكند ،پس او هیچ حكمى نمي كند مگر به خاطر این كه بوسیله آن حكم،
خلق را هدایت كند ،و هدایت هم نمىكند ،مگر بسوى آنچه كه صراط مستقیم و كوتاهترین
راه بسوى كمال قوم و صالح ایشان است.
پس بنا بر این در جمله ”سیقول السفهاء من الناس “،منظور از سفیهان از مردم،
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
است ،و كلمه سفاهت هم به همین معنا است ،كه عقل آدمى درست كار نكند ،و رأى ثابتى
نداشته باشد .
مسلمانان تا آنروز یعنى ایامى كه رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم در مكه بود ،و
چند ماهى بعد از هجرت رو به قبله یهود و نصارى یعنى بیت المقدس نماز مي خواندند .
و اگر یهود در این اعتراض كه قرآن حكایت كرده قبله بیت المقدس را به
مسلمانان نسبت دادند ،با اینكه یهودیان در نماز بسوى بیت المقدس قدیمىتر از مسلمانان
بودند ،باین منظور بوده كه در ایجاد تعجب و در وارد بودن اعتراض مؤثرتر باشد.
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 ” و ما جعلنا القبلة التى كنت علیها ،اال لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علىعقبیه ! ...
 و ما آن قبله را كه رو به آن مي ایستادى قبله نكردیم مگر براى اینكه معلومكنیم چه كسى رسول را پیروى مىكند و چه كسى به عقب بر مىگردد هر چند
كه این آزمایش جز براى كسانیكه خدا هدایتشان كرده بسیار بزرگ است و
خدا هرگز ایمان شما را بى اثر نمىگذارد كه خدا نسبت به مردم بسیار رئوف
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
چیست؟ و تكلیف نمازهائي كه تاكنون رو به بیت المقدس خواندهایم چــه مي شود؟ و از این
هم بر مىآید كه مراد به قبلهاى كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم بر آن بود ،همان بیت
المقدس است ،نه كعبه ،پس هیچ دلیلى نیست بر اینكه بگوئیم :بیت المقدس دو بار و كعبه هم
دو بار قبله شده ،چون اگر مراد بقبله در آیه كعبه باشد ،الزمهاش همین مي شود ,چون
مىفرماید :ما امروز آن قبله را كه قبال رو به آن مىایستادى ،قبله نكردیم مگر براى چه و
چه.
و سخن كوتاه اینكه جاى این معنا بود كه در سینه مؤمنین این توهم ایجاد شود كه
اوال وقتى بناى خداى تعالى بر این بود كه باألخره كعبه را قبله مسلمانان كند ،چرا از همان
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
تربیت و تكمیل مردم است صورت نمىگیرد ،منظور از تشریع احكام هم تربیت و تكمیل
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
دهیم ،عینا همینها بود كه گفتیم .
و ثانیا آن نمازهائیكه مسلمانان بسوى بیت المقدس خواندند تكلیفش چیست؟ چون
در حقیقت نماز بطرف غیر قبــــله بوده ،و باید باطل باشد ،از این توهم هم جواب مي دهد:
قبله مادام كه نسخ نشده قبله است ،چون خداى تعالى هر وقت حكمى را نسخ مىكند ،از
همان تاریخ نسخ از اعتبار مىافتد ،نه اینكه وقتى امروز نسخ كرد دلیل باشد بر اینكه در
سابق هم بى اعتبار بوده ،و این خود از رأفت و رحمتى است كه به مؤمنین دارد ،و
عهدهدار بیان این جواب جمله ”:و ما كان هللا لیضیع ایمانكم ،ان هللا بالناس لرؤف رحیم“!...
است.
” قد نرى تقلب وجهك فى السماء ،فلنولینك قبلة ترضیها  ...ما تو را دیدیم كه رو
در آسمان مىچرخاندى پس بزودى تو را بسوى قبلهاى برمي گردانیم كه دوست
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مىدارى ،اینك روى خود به طرف قسمتى از مسجد الحرام كن ،و هر جا بودید
رو بدان سو كنید و كسانیكه اهل كتابند مىدانند كه این برگشتن به طرف كعبه
حق است و حكمى است از ناحیه پروردگارشان و خدا از آنچه مىكنند غافل
نیست!“
از این آیه بدست مىآید كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم قبل از نازل شدن حكم
تغییر قبله ،یعنى نازل شدن این آیه ،روى خود را در اطراف آسمان مىگردانده ،و گویا
انتظار رسیدن چنین حكمى را مىكشیده ،و یا توقع رسیدن وحیى در امر قبله داشته ،چون
دوست مي داشته خداي تعالى با دادن قبلهاى مختص به او و امتش ،احترامش كند ،نه اینكه
از قبله بودن بیت المقدس ناراضى بوده باشد.
بطوریكه از روایات وارده در داستان ،و شان نزول این آیه برمىآید یهودیان
مسلمانان را سرزنش مىكردهاند :كه شما قبله ندارید ،و از قبله ما استفاده مىكنید ،و با بیت
المقدس به مسلمانان فخر مىفروختند ،رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم از این باب ناراحت
مي شد ،شبى در تاریكى از خانه بیرون شد ،و روى بسوى آسمان گردانید ،منتظر بود
وحیى از ناحیه خداى سبحان برسد ،و این اندوهش را زایل سازد ،پس این آیه نازل شد و
بفرضى كه آیهاى نازل مي شد ،بر اینكه قبله شما مسلمانان هم همان قبله سابق است ،باز حجتى
مي شد براى آنجناب علیه یهود ،چون نه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم ننگ داشت از
اینكه رو بقبله یهودیان نماز بخواند ،و نه مسلمانان زیرا عبد بغیر اطاعت و قبول ،شانى
ندارد ،لكن آیه شریفه قبلهاى جدید براى مسلمانان معین كرد ،و سرزنش یهود و تفاخر آنها
را خاتمه داد ،عالوه بر اینكه تكلیف مسلمانان را یكسره كرد ،هم حجتى براى آنان شد ،و هم
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 جابودید رو بدان سو كنید“ !...
كلمه شطر بمعناى بعض است ،و منظور از بعض مسجد الحرام همان كعبه است،
و اگر صریحا نفرمود ” :فول وجهك الكعبة “،و یا ” فول وجهك البیت الحرام “،براى این
بود كه هم مقابل حكم قبله قبلى قرار گیرد ،كه شطر مسجد اقصى  -یعنى صخره معروف در
آنجا  -بود ،نه همه آن مسجد.
و لذا در اینجا هم فرمود :شطر مسجد حرام  -یعنى كعبه  -و هم اینكه با اضافه
كردن شطر بر كلمه مسجد ،بفهماند كه مسجد نامبرده مسجد حرام است ،و اگر مىفرمود
شطر الكعبه ،یا شطر البیت الحرام این مزیت از بین میرفت.
در آیه شریفه اول حكم را مختص به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم كرده ،و
فرمود ” :پس روى خود بجانب بعضى از مسجد الحرام كن!“ و سپس حكم را عمومیت
داده ،به آن جناب و به عموم مؤمنین خطاب مىكند :كه” هر جا بودید روى خود بدانسو
كنید! “ و این خود مؤید این احتمال است كه آیه نامبرده وقتى نازل شد ،كه رسول خدا
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صلىهللاعلیهوآلهوسلم با مسلمانان مشغول نماز بوده ،و معلوم است كه در چنین حالى ،اول
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 .
” و ان الذین اوتوا الكتاب ،لیعلمون انه الحق من ربهم! “
مى فرماید :اهل كتاب مي دانند كه این برگشتن قبله حق است و از ناحیه خداست،
و این بدان جهت مىفرماید ،كه كتب آسمانى ایشان صریحا بر نبوت رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم پیشگوئى كرده بود ،و یا صریحا گفته بود كه قبله این پیغمبر صادق،
قسمتى از مسجد الحرام است ،هر كدام باشد ،پس جمله ” :اوتوا الكتاب“ مىرساند كه كتاب
اهل كتاب مشتمل بر حقیقت این تحویل ،و این حكم بوده ،حال یا بداللت تطبیقی ( ،و از
نشانههاى او این است كه قبله امت خود را بسوى كعبه بر مىگرداند )،و یا بداللت ضمنى (
او پیغ مبرى است صادق كه هر كارى بكند درست و حق و از طرف پروردگار عالم
مىكند )،و خدا از اینكه اهل كتاب حق را كتمان مىكنند ،و علمى كه به كتاب خود دارند
اظهار ننموده ،آنرا احتكار مىكنند ،غافل نیست.
” و لئن اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیة“!...
این جمله سرزنش است از اهل كتاب ،كه پایه عناد و لجاجت آنها را مىرساند ،و
مىفهماند كه اگر از پذیرفتن دعوت تو امتناع مىورزند ،نه از این جهت است كه حق
برایشان روشن نشده ،چون علم یقینى دارند به اینكه دعوت تو حق است ،و در آن هیچ شكى
ندارند ،بلكه جهتش این است كه آنان در دین خدا عناد ،و در برابر حق لجبازى دارند ،و این
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
هم قبله تو را برسمیت نخواهند شناخت ،و همچنان بر عناد و جحود خود ادامه خواهند داد.
” و ما انت بتابع قبلتهم -تو نمي توانى پیرو قبله ایشان باشى “،براى اینكه تو از
ناحیه پروردگارت حجت و برهان دارى.
” و ما بعضهم بتابع قبلة بعض “،یعنى خود یهودیان و نصارى نیز قبله یكدیگر را
قبول ندارند ،یهودیان هر جا كه باشند ،رو به صخره بیت المقدس مىایستند ،ولى مسیحیان
هر جا باشند رو بطرف مشرق مى ایستند ،پس نه این قبله آنرا قبول دارد ،و نه آن قبله این
را ،و اگر بپرسى چرا ؟ مي گویم براى پیروى از هوى و هوس و بس.
” و لكل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات ! “ كلمه وجهة بمعناى چیزیست كه
آدمى رو به آن مىكند ،مانند قبله ،كه آن نیز بمعناى چیزى است كه انسان متوجه آن مي
شود ،در این آیه بیان سابق را خالصه نموده عبارت اخرائى مىآورد ،تا مردم را هدایت
كند ،به اینكه مسئله قبله را تعقیب نكنند ،و بیش از این در باره آن بگو مگو راه نیندازند ،و
معنایش این است كه هر قوم براى خود قبلهاى دارند ،كه بر حسب اقتضاى مصالحشان
برایشان تشریع شده است.
خالصه ،قبله یك امر قراردادى و اعتبارى است ،نه یك امر تكوینى ذاتى ،تا تغییر
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و تحول نپذیرد ،با این حال ،دیگر بحث كردن و مشاجره براه انداختن در باره آن فائدهاى
براى شما ندارد ،این حرفها را بگذارید ،و بدنبال خیرات شتاب بگیرید ،و از یكدیگر
سبقت جوئید كه خداي تعالى همگى شما را در روزى كه شكى در آن نیست جمع مىكند ،و
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
بخواهد از قضاء و قدرى كه براى هر كسى از ازل تقدیر شده خبر دهد ،و جمله ” فاستبقوا
الخیرات “ بخواهد بفهماند :كه احكام و آداب براى رسیدن به همان مقدرات تشریع شده
است.
” و من حیث خرجت ،فول وجهك شطر المسجد الحرام “،...برخي از مفسرین
گفته اند معناى این آیه این است كه از هر جا كه بیرون شده و به هر جا كه وارد شدى،
روى خود بسوى مسجد الحرام كن ،بعضى دیگر گفتهاند :معنایش این است كه از هر شهرى
در آمدى ،ممكن هم هست مراد به جمله ” و من حیث خرجت “،...مكه باشد كه رسولخدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم از آنجا بیرون آمد ،و آیه” من قریتك التى اخرجتك “،از آن خبــــر مي
دهد ،و معنایش این است كه رو به كعبه ایستادن حكمى است ثابت براى تو ،چه در مكه و
چه در شهرهاى دیگر ،و سرزمینهاى دیگر ،و جمله ”:و انه للحق من ربك ،و ما هللا بغافل
عما تعملون “،همین معنا را تاكید و تشدید مىكند.
” و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ،و حیث ما كنتم فولوا
وجوهكم شطره  “،...مي فهماند حكم نامبرده در هر حال ثابت است و معنایش این است كه
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 “!...
در این جمله سه فائده براى حكم قبله كه در آن شدیدترین تاكید را كرده بود ،بیان مىكند:
اول اینكه یهود در كتابهاى آسمانى خود خوانده بودند كه قبله پیامبر اسالم
صلىهللاعلیهوآلهوسلم كعبه است نه بیت المقدس ،همچنانكه قرآن كریم از این جریان خبر
داده ،و مىفرماید ”:و ان الذین اوتوا الكتاب لیعلمون انه الحق ،من ربهم “،و اگر حكم تحویل
قبله نازل نمىشد ،حجت یهود علیه مسلمین تمام بود ،یعنى مىتوانستند بگویند :این شخص
پیغمبرى نیست كه انبیاء گذشته وعده آمدنش را داده بودند ،ولى بعد از آمدن حكم تحویل قبله
و التزام به آن و عمل بر طبقش ،حجت آنان را از دستشان مىگیرد ،مگر افراد ستمگرى از
ایشان زیر بار نروند ”:اال الذین ظلموا منهم“!...
دوم اینكه پىگیرى و مالزمت این حكم ،مسلمانان را به سوى تمامیت نعمتشان و
كمال دینشان سوق مىدهد.
سوم اینكه در آخر آیه فرموده ” :لعلكم تهتدون!“ كه خداى تعالى اظهار امیدوارى
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
از چ هار دیوارى قلب و ضمیر تجاوز كند و بصورت فعلى از افعال درآید ،با اینكه فعل جز
با مادیات سر و كار ندارد  -به ناچار باید این توجه بر سبیل تمثل صورت بگیرد .
سادهتر بگویم از یكسو مي خواهیم با عبادت متوجه به خدا شویم ،از سوى دیگر
خدا در جهتى و طرفى قرار ندارد ،پس بناچار باید عبادت ما بر سبیل تمثل و تجسم در آید،
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
خصوصیات را با شكل و قیافهاى كه مناسبش باشد ،در فعل خود منعكس كنیم ،مثال براى
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
از او داریم ،حكایت كنیم ،بصورت ركوع درآئیم و چون بخواهیم حالت فدائى بودن خود را
به پیشگاهش عرضه كنیم ،دور خانهاش بگردیم و چون بخواهیم او را تكبیر و بزرگداشت
كنیم ،ایستاده عبادتش كنیم و چون بخواهیم براى تشرف بدرگاهش خود را تطهیر كنیم این
مراسم را با غسل و وضوء انجام دهیم ،و از این قبیل تمثلهاى دیگر .
و هیچ شكى نیست در اینكه روح و مغز عبادت بنده عبارت است از همان بندگى
درونى او ،و حاالتى كه در قلب نسبت به معبود دارد كه اگر آن نباشد ،عبادتش روح نداشته
و اصال عبادت بشمار نمىرود و لیكن در عین حال این توجه قلبى باید به صورتى مجسم
شود و خالصه عبادت در كمالش و ثبات و استقرار تحققش ،محتاج به این است كه در قالبى
و ریختى ممثل گردد.
آنچه گفته شد ،هیچ جاى شك نیست ،حال ببینیم مشركین در عبادت چه مىكردند و
اسالم چه كرده؟ اما وثنىها و ستارهپرستان و هر جسمپرست دیگر كه یا معبودشان انسانى
از انسانها بوده و یا چیز دیگر ،آنان الزم مي دانستند كه معبودشان در حال عبادت
نزدیكشان و روبرویشان باشد ،لذا روبروى معبود خود ایستاده و آنرا عبادت مي كردند .
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
اینكه همانطور كه گفتیم :مغز عبادت و روح آنرا همان حاالت درونى دانسته ،براى مقام
تمثل آن حاالت نیز طرحى ریخته و آن اینست كه كعبه را قبله قرار داده و دستور داده كه
تمامى افراد در حال نماز كه هیچ مسلمانى در هیچ نقطه از روى زمین نمىتواند آن را ترك
كند ،رو بطرف آن بایستند و نیز از ایستادن رو بقبله و پشت كردن بدان در احوالى نهى
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
قیام و قعودش ،در خواب و بیداریش ،در عبادت و مراسمش ،حتى در پستترین حاالت و
زشتترینش ،پروردگار خود را فراموش نكند ،این است فائده تشریع قبله از نظر فردى.
و اما فوائد اجتماعى آن عجیبتر و آثارش روشنتر و دلنشینتر است ،براى اینكه
مردم را با همه اختالفى كه در زمان و مكان دارند متوجه به یك نقطه كرده و با این تمركز
دادن وجههها ،وحدت فكرى آنان و ارتباط جوامعشان و التیام قلوبشان را مجسم ساخته و این
لطیف ترین روحى است كه ممكن است در كالبد بشریت بدمد ،روحى كه از لطافت در جمیع
شئون افراد در حیات مادى و معنویش نفوذ كند ،اجتماعى راقىتر و اتحادى متشكلتر و
قوىتر بسازد ،و این موهبتى است كه خداى تعالى امت اسالم را بدان اختصاص داده و با
آن وحدت دینى و شوكت جمعى آنان را حفظ فرموده ،در حالى كه قبال احزاب و دستههاى
مختلفى بودند و سنتها و طریقههاى متشتتى داشتند ،حتى دو نفر انسان یافت نمىشد كه در
یك نظریه با هم متحد باشند ،اینك خدا را با كمال عجز بر همه نعمتهایش شكر مي گوئیم .
اشكروا لى َو ال ت َ ْكفُ ُرون،
 ” فَا ْذك ُُرونى أ َ ْذك ُْر ُك ْم َوُ
 پس مرا بیاد آرید تا بیادتان آورم، و شكرم بگذارید و كفران نعمتم مكنید! “( مستند :آیه  142سوره بقره المیزان ج  1 :ص )479 :
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