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*هادى يعقوب زاده

 چكيده
اى انجامع بر قصد خانه خـدا بـر در لغت به معناى قصد و در اصطـالح شـرّحج

دار است.خورااليى برمناسكى اطالق شده است كه در اسالم از جايگاه و
٩٧ <،و در ذيل آيهّ ذيل آيات االحكـام حـج(ع)ضـا ايات امام ردر اين تحقـيـق رو

،<هه بقـرسـور١٩٦ <ائط آن و در آيـهخى از شـر و بـرّب حـججوان،و آل عمـر<هسـور
٤٨اى كسانى كه  تمتع برّت انجام حجام در غير از ميقات و ضرورعيت احرممنو

امج از احراى خرو حج مسأله تقصير بر<ه سور٢٩ <ند و در آيهميل بيشتر از مكه دور
سى شده است.اف نساء بررب طوجوو نيز و

ه «قانع» و «معتر»اژم دو و،مصداق و مفهوّ حج<ه سور٣٦و نيز در پايان و ذيل آيه 
سى و بيان شده است.ند،بررشت قربانى اطعام شوكه بايد از گو

آن كريم.اجب،قر،آيات األحكام،وّ،حج(ع)ضا امام ره ها:اژكليد و

آن.م قر تفسير و علو٣ سطح  *
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مقدمه
ع مقدسآن كريم است كه در آنها احكام شراد از آيات األحكام آن دسته از آيات قر مر

د،درا شامل مىgشـوآن كريم رد پانصد آيه از قـراسالم بيان شده است،اين آيات كه حـدو
ارد بحث و كنكاش قرده و مورجه علماى اسالم بود توه مورارآنى،هموكنار ديگر آيات قر

ع آيات األحكام فقه است و اصلى ترين منبع فـقـهضوفته است.و به جهت اين كه مـوگر
آمدهش درسط علماى اسالم به نگـارنده اى توآن كريم مىgباشد،از همان ابتدا آثـار ارزقر

»Ëخى است.به باور بر
Ò

sOباشد كه به دست «محمد بن سائب كلبى�gاثر از آن شيعيان مى 
طى ادعـاچند سيوشته شده است،هـر نو (ع) و امام صادق (ع)فى» از اصحاب امام باقـركو
د شدهq در آيات األحكام،امام شافعـى مـىgبـاشـد،امـا ايـن ادعـا رّللين مـؤده؛كـه اوكر

دتر ازى مىgباشد و خيلـى زوى قمرهجر١٤٦فاى سال ا محمد بن سائب مـتـواست،زير
١ع كتاب نگاشته است.ضوشافعى در اين مو

اىا برصت ر،اين فر(ع)ايات أهل بيـت د آيات األحكام و تفسير آنها در ميان روجو و
اقعىا در كنار هم داشته باشند و بـه احـكـام وده كه ثقل اكبر و اصغـر راهم كـرشيعيان فـر

اسالم دست پيدا كنند.
 به(ع)مين ايات معصوآن كريم و در رو مىgباشد كه در قرّكان مهم دين؛حج يكى از ار

كان و مناسكى مىgباشد كه يكى ازاى ارعى داراجب شرجه زيادى شده است.اين وآن تو
 كه در برّد آيات حـججوآن كريم مىgباشـد.وده است قرا بيان نمـومنابعى كه اين احكـام ر

ان نيز به عنوّعى مىgباشد،باعث شده كه آيات األحكام حـجاجب شرنده احكام اين ودار
د.ار بگيرجه علماى اسالم قرد تويكى از مباحث آيات األحكام از دير باز مور

ايات،آن هم با محـوريـت روّع آيات األحكام حـجضوسى مو در اين تحقيق بـه بـرر
داخته شده است.پر(ع) ضا ى امام رتفسير

دجوايت مود و به تناسب آن روشته مىgشوت است كه ابتدا آيه نوه كار به اين صور شيو
د.ان بحث داده شده و سپس اصل بحث ذكر مىgشـوه آن آيه،عنـو،دربار(ع)ضا از امام ر
دهعايت كرفان» رالعرتيبى است كه فاضل مقداد در «كنزتيب ذكر آيات بر اساس ترضمنا تر

ّتيب  مناسك حـجخى از مباحث ذكر شده مطابـق بـا تـراست،از اين رو ممكن است بـر
د.عايت شونباشد،هر چند سعى شده تا جايى كه امكان داشته باشد اين تطابق ر
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م مىgدانم:ا در اينجا الز تذكر دو نكته ر
هشتار دربارى است كه در اين نوآن كريم،بيشتر از آن چيز در قرّ.آيات األحكام حج١ 

اث در ميـرّسى آيات األحكـام حـجشتار بررع اين نـوضون مـود،اما چوآنها بحث مـىgشـو
 به(ع)ضا سى شده است كه در بيانات امام رمىgباشد،فقط آياتى برر (ع) ضاى امام رتفسير

ه شده است.تفسير آنها اشار
 آمده است،فقط بخشى از احـكـامّان احكام حجشتار به عنـو.آنچه كه در اين نـو٢ 

ده اند.موا بيان فر آنها رّ در تفسير آيات األحكام حج (ع)ضاى است كه امام رّحج

(ع)ضا ى امام رايات تفسير در روّآيات األحكام حج

 در لغت به معناى قصد مىgباشد و در اصطالح شريعت نيز به همين معناست؛ّ حج
اى انجام اعمالى خاص در آنجـا و درام بره] الحـرّدن بيت [اللالبته اين قصد،به قصد كـر

٢ده است.مانى خاص،اختصاص پيدا كرز

دكر،به جايگاه و كارّب حججودر بيان علت و(ع) ضا كان اسالم است.امام ر از ارّ حج
ى خدا وفتن به سو،رّمايند:«و علت حجده،مى فره كرد و جامعه اشارش در فرآن و تاثير

د صادر شده است،تا بدينى است كه از فرج از هر چيزاب بسيار از او و نيز خروطلب ثو
د [همانندا در آيندهgاى كه مىgآيد از سر گيرده و اعمال رسيله از [گناهان] گذشته توبه كرو

د وال هزينه مىgشـو،اموّلد شده است]،علت ديگر ايـن كـه در حـجه متـوبچه اى كه تـاز
ديكى بـهات و لذات منع گشته و با عـبـادت نـزجانgها به سختى افتاده و بدنgهـا از شـهـو

ما و در گرّفتن به حـجد و رى و افتادگى حاصل مىgشوارع و خو و خضـوّ و جلّخداى عز
ده و ميل بهد برس دائما اتفاق مىgافتد و با اين عمل تمام خلـق سـوما و در امنيت و تـرسر

ت قلب از بين اين است كه قساوّس از او به دست مىgآيد.از آثار حج و ترّ و جلّخداى عز
د.باشى و ناgاميدى از ميان مىgرواموف گشته و فرت نفس آدمى [بر گناه] بر طرفته و جسارر

٣د».دد و نفس از فساد باز داشته مىgشوه مىgگرق تاز است كه حقوّحج

اى برّمايد:«حجداخته؛مىgفـر پرّ در ادامه به بيان منافع اجتمـاعـى حـج(ع)ضا  امام ر
اى كسانى كه در خشكى و دريا هستند،منفعتمين هستند و برب زق و غركسانى كه در شر

گانده اند؛از بازر به جا نياورّده و چه كسانى كه حج به جا آورّد؛چه آن كسانى كه حجدار
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اى كسانى كه در حتى برّمند،حـجى،از كاسب و از نيازد كننده،از خريدار و مشتـرارو و
آنا كه قرد،[چرد دارند سـواف مكانgهايى كه حاجيان در آنجا ممكن است جمـع شـواطر


�OÓAÚNÓbÔمايد:] «مىgفر «ËÓMÓ�UlÓ� ÓNÔ år،ن خويش [در اينناگو ؛«تا شاهد منافع گو)٢٨ / ٢٢(الحج
٤نامه حياتبخش ] باشند».بر

ده اند،صاحباجب با عظمت ياد كر به همين علت است كه علماى اسالم از اين و
ى است كه بشر از افضل شعائر اسالم است و با فضيلت ترين چيزّاهر مىgنويسد:حججو

٥ند.ديك مىgشوبا آن به ملك عالم [خداى متعال] نز

ل:ّ آيه او
» ËÓ�K]tŽ ÓKÓM�« v]”UŠ Z^�« Ú³ÓOÚX
 ÓsÝ« Ú²ÓDÓŸUÓ≈ �ÓOÚtÝ Ó³åìöO اى خدا بر؛«و بر)٩٧ / ٣ان،(آل عمر

ند».ى آن دارفتن به سوانايى ردم است كه آهنگ خانه [او] كنند،آنها كه تومر
آن كريم استناد به چند آيه از قرّب حججواى اثبات و:فقهاى اسالم برّب حججو.و١

»ËÓ√ÓðL^�« «uÚ×ÓZ]Ë Ó�«ÚFÔLÚdÓ…Ó� K]tمىgكنند،كه مهم ترين آنها دو آيه مىgباشد،يكى از آنهـا،آيـه:«
سانيد!» مى باشد.اى خدا به اتمام برا بره ر؛«و حج و عمر) ١٩٦ / ٢ة،(البقر

سيله اين آيه حجةند سبحان به وآن» ذيل اين آيه مىgنويسد:خداوندى در «فقه القراور
٦ده است.اجب كرا وه راالسالم و عمر


ËÓ�K]tŽ ÓKÓM�« v]”UŠ Z^�« Ú³ÓOÚX:«< آيه ديگر آيه ÓsÝ« Ú²ÓDÓŸUÓ≈ �ÓOÚtÝ Ó³Ë öOÓ
ÓsÚ/ ÓHÓdÓ� ÓSÊ]K�« ]tÓž ÓMwy

ŽÓs�« ÚFÓ�UÓLåsO دم است كه آهنگ خانه [او] كنند،آنها كهاى خدا بر مر؛«و بر)٩٧ / ٣ان،(آل عمر
د زيانك كند،بـه خـوا تر رّد [و حجند.و هر كس كـفـر ورزى آن دارفتن بـه سـوانايـى رتو
ند از همه جهانيان،بىgنياز است » مى باشد.سانده]،خداور

 چنين مىgنويسد:به تحقيق تمام مسلمانـان بـرّب حججـوك در بيان و صاحب مدار
 است كـهّ و جلّب كالم خـداى عـزجـوده اند،و اصـل در ايـن و اجمـاع كـرّب حججـوو


ËÓ�K]tŽ ÓKÓM?�« v]”UŠ Z^�« Ú³ÓO?ÚXمايـد:«مىgفر ÓsÝ« Ú²ÓDÓŸU?Ó≈ �ÓOÚtÝ Ó³Ë ö?OÓ
ÓsÚ/ ÓHÓdÓ� ÓS?Ê]K�« ]tÓž ÓMwyŽ Ós?

�«ÚFÓ�UÓLås?Oد،كه يكى از آنهـاد دارجوعى از تاكيد و مبالغـه و؛«در اين آيه نو)٩٧ / ٣ان، (آل عمر
ن كـه اواجبى است بر شمـا،چـو» مىgباشد؛يعـنـى حـق وËÓ�K]t?Ž ÓKÓM?�« v]”Uند «ل خـداوقو

ا بدانيد و چهاجب است؛چه حكمت و دليل اين كار راين تبعيت بر شما وخداست،بنابر
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٧د محض است.ّ تعبّى از افعال حجا كه بسيارندانيد؛زير

 اين مطلب در منابع أهل سنت نيز آمده است؛إبن عربى مىgنـويـسـد:عـلـمـاى مـا
٨ب است.د عرب در نزجود ترين الفاظ وّكع بيان از مؤگفتهgاند:اين نو

ّب حججو نقل شده كه در آنها با استناد به اين آيـه و(ع)انى از أهل بيـت اوايات فر رو
ت باايتى نقل شده است كه حـضـر نيـز رو(ع)ضا ثابت شده است.در اين ميـان از امـام ر

 نقل شـده اسـت كـه(ع)ضا ده اند.در فقـه الـرا اثبـات كـرب حج رجـواستناد بـه ايـن آيـه و
اجبةمة الو الالزّ و عزّه جلّائض الل فريضة من فرّ الحـجّه أنّحمك اللإعلم يرòدهgاند:موفر

òÓsÝ« Ú²ÓDÓŸUÓ≈ �ÓOÚtÝ Ó³å öO ل العمر جب فى طوو قد و) ٩٧ / ٣ان،(آل عمرd�

Ò
عد عليهااحدة و وو… 

ذار فنعـوّكه بالند على تارّعا و تـوكه كافرى تارّب و سمنـوّة و العفو من الذّاب الجـنّومن الث
گ وائض خداى بـزرحمت كند كه حج فريضه اى از فـرا رار؛بدان! خدا تو رّه من الـنّبالل

د و درا دارى آن رفتن به سوانايـى راجب است بر كسى كه تـوم و وى الزعزيز است و امـر
عده بهشت و گذشت از گناهـان دادهد و بر [اداى] آن واجب مىgشول عمر يك بـار وطو

عده آتش [جهنم] داده شـدهك آن وك كننده آن كافر ناميده شـده و بـر تـرشده است و تـر
٩است،پس از آتش به خدا پناه مىgبريم».

ايشا برد محض اسالم راسته بوت خون كه از آن حضراب مامو ايشان همچنين در جو
 فريضة على?ŠòZ^�« Ú³ÓOÚåXمايد:«و  مىgفرّب حججوه وضيح دهد،درباربه طور مختصر تو

»
ÓsÝ« Ú²ÓDÓŸUÓ≈ �ÓOÚtÝ Ó³ å öOفتنانايى راجب است بر هر كسى كه تو خانه وّ؛و حج)٩٧ان،(آل عمر
ى داشته باشد كهت «فريضه على» ممكن است جنبه تفسيـر.عبار١٠ند» ا دارى آن ربه سو

ده است.اى تبيين آن آورسط آيه،برا در وامام آن ر
١١ اجماعى است.<اجب است و اين يك مسألهل عمر يك بار و در طوّحج

دهgاند:مو،نقل شده است كه فرّدن حجاجب بوه علت يك بار و دربار(ع)ضا  از امام ر
ار داده است،دم يك بار قـران ضعيq ترين مرا بر اساس تواجبـات را خداى متعال و«زير


�ÓLÓÝ« UÚ²ÓOÚ8?ÓdÓمايد:« مىgفـرّ و جلّهمچنان كه خداى عـز sÓ�« ÚNÓbÚÍ å�«®؛يعنى:)١٩٦ / ٢ة،بقـر
اجبات برا داشته باشند و همچنين سائـر وت انجام آن ران قدرانا و ناتوسفند،تا تويك گو

اجبات استاجب،يكى از اين و وّار داده شده اند،حجاد قران ضعيq ترين افراساس تو
انشان بر انجام اينند بر اساس تواجب است،سپس بعد از اين كسانى كه قادركه يك بار و
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١٢غيب شده اند».كار تر

ائـطعى شـراجبـات شـراجب ـ حجة االسالم ـ مـثـل تـمـام و وّحج :ّائط حـج.شـر٢
ط خاصىد.مهم ترين شرائط خاصى دارد و همچنين شرغ،عقل و… دارن بلوعامى؛همچو

آن اسـتط بر اساس صريح آيه قر استطاعت است.اين شـر<د؛مسألهد دارجو وّكه در حج

مايد:«ند متعال مىgفركه خداوÓsÝ« Ú²ÓDÓŸUÓ≈ �ÓOÚtÝ Ó³öOفقط بر كسـىّ».بر اساس اين آيه حج 

اجب است كه استطاعت داشته باشد.حال در اين كه اين استطاعت چيست،در كتـبو
 (ع)ضـاايات امـام رشتار مـا رون محـور نـوفقهى به طور مفصـل بـحـث شـده اسـت.چـو

ق مىgباشد،بسنده مىgكنيم.ت كه در تفسير آيه فوايتى از آن حضرمىgباشد،به رو
بيلّمايد:  «و السه «سبيل»،كه بيانگر استطاعت است مىgفراژ در تفسير و(ع)ضا  امام ر

١٣اه سالمتى است».كب،به همرشه و مرة؛و «سبيل» توّحّاحلة مع الصّاد و الرّالز

اهراقع شده است.صاحب جـود استناد وى از كتب شيعه مـورايت در بسيـار اين رو
م استطاعت است،به دالئـلازكب،از لوشه و مربعد از اين كه بيان مىgكند كه داشتـن تـو

اترايات متوآن كريم و روتست از:اجماع مسلمين،نص قـردن استطاعت كه عبارط بوشر
ايت باالستايات،همين روا ذكر مىgكند،يكى از اين روايات رخى از اين روده و بره كراشار

١٤ديم. نقل نمو(ع)ضا كه از امام ر

طه شده است،شروكب و سالمتى اشاراد،مرط:زايت به سه شر.در اين رو١:نكات
١٥نقل شده است. (ع) اياتى از ديگر امامانم است كه در روى نيز در استطاعت الزديگر

ائط استطاعت ذكر شده است]طى از شران شرايت باال به عنواد [كه در رواد از ز.مر٢ 
م است كهگشت كافى باشد.و الزفت و براى رشيدنى است كه برت و نوى از قوآن مقدار

١٦ا نيز داشته باشد.ج اهلش رگشت و خرندگى در بره زان ادارتو

ايند،بنابراند به مكه برون آن نمىgتوط است كه بدواى كسى شركب براحله و مر.ر٣ 
طكب شـرد،داشتن مـراند به مكـه بـروديكى مكه است و پياده نـيـز مـىgتـوكسى كه در نـز

احلةط الرا أهل مكة فال تشترّه مىgنويسد:«و أماستطاعت او نيست،عالمه حلى در اين بار
١٧احلة».فيهم،و كذا من كان بينه و بين مكة [مكانg] قريب ال يحتاج إلى الر

اجب شد و به بر كسى وّ است؛ حال اگر حجّب اصل حججوط وائط،شر.اين شر٤ 
ا ادا كند،حتى اگـر ايـناجبش ر وّاست حـجفت،اما بعدا پشيمان شـد و خـوهر دليلى نـر
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ا ادا كند،و اگر صحـت و رّاند حجسيله اى كه مىgتـوا نداشته باشد،بايد به هـر وائط رشر
ايات  مىgنويسد: آن چه كه در روه)(رم طباطبايىحود.مرد،بايد نائب بگيرا ندارم رانايى الزتو

ى بر كسانى از مسلمانان كه طاقت پياده روّب حججوصحيحه و غير صحيحه اى كه بر و
ند كهدى حمل مىgشواردنشان بر موو نادر بو ّشاذ د،به جهتا داشته باشند؛تاكيد مىgكرر

ه ازّا به تاخير انداخته است،يا اين كه حمل بر تـقـي بر شخص مستقر شده و انجـام رّحج
ند،،… و يا حمل بر استحباب مىgشو١٨ند كه قائل به اين حكم است ديدگاه مالك مىgشو

١٩سى گفته اند،هر چند خالى از مناقشه   نيست.هم چنان كه شيخ طو

م نيست هست،اما الزّب حججوط و،شرّاى حـجكب كافى برشه و مر.داشتن تو٥ 
د ما شيعيان،مالكيته مىgنويسد:نزكه شخص مالك آنها باشد.فاضل مقداد در اين بار

اين اگر بخشندهgاىط است،بنابرى از اينها شره گيرط نيست،بلكه امكان بهراحله شراد و رز
ه او صدقا كه استطاعت دربارد؛زيراجب مىgشو بر او وّا به او ببخشد،حجاين امكانات ر

د و شافعى نيز در ابناجب نمىgشوحنيفة و أحمد و مالك گفته انـد ومىgكند،هر چند أبو
٢٠د .ل داره دو قوبار

م:ّآيه دو
»ËÓ√ÓðL^�« «uÚ×ÓZ]Ë Ó�«ÚFÔLÚdÓ…Ó� K]tå® سانيد».اى خدا به اتمام برا بره ر  و عمرّ؛«و حج)١٩٦ / ٢ة،البقر

ا بر سه قسم تقـسـيـم رّ حج(ص)آن و سنت پيامـبـر:فقهاى ما بر اسـاس قـرّاع حـجانو
دن،مفرنه است:«قارمايد:«حاجى بر سه گومىgفر (ع) ضااد.امام ران و إفردهgاند،تمتع،قركر
٢١د». تمتع] مىgروّ [حجّه تمتع به سمت حج و كسى كه بعد از عمرّاى حجبر

اقيـت تمتع شخص در يكى از موّان گفت:در حج مىgتوّع حـجدر كيفيت اين سه نو
اندن نـمـازاف و خوم شده و به مكه مىgآيـد و بـعـد از انـجـام طـوه تمتـع مـحـراى عمـربـر

د.ج مىgشـوه خارام عمرده و بعد از تقصير از احـرا به جـا آوره راف،سعى صفا و مـروطو
فته وفات و مشعر،به منا رف در عرقوم شده و بعد از و تمتع در مكه محرّاى حجسپس بر

ا انجام مىgدهد و سپس به مكه مىgآيد و بعـد ازات رمىgجمرده و ربعد از حلق،قربانى كر
اند.ا مىgخود و نماز آن را به جا مىgآوراف نساء ره،طو و سعى صفا و مروّاف حجانجام طو

مه محراى انجام عمرده،سپس برا با مناسك خاص آن به جا آور رّل حجاد او افرّاما در حج
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٢٢ند.اه مىgآورت كه در آن قربانى به همراد است با اين تفاوان نيز مثل افر قرّد،حجمىgشو

آن،به بيان قر< با استناد به آيه كريمه(ع)ضا اى أهل مكه است،امام ران براد و قر حج افر
ت تمتع،ومايند:«حج جايز نيست مگر به صورت مىgفرداخته اند.آن حضراين مساله پر

اىنه مىgكنند،مگر بـراد جايز نيست آن چنان كه عامه [أهل تسنن] اين گـوان و افرحج قر
ËÓ√ÓðL^�« «u?Ú×ÓZ]Ë Ó�«ÚF?ÔLÚd?Ó…Ó� K]åtمايـد:«ا كه خداى متعـال مـىgفـراف آن … چرأهل مكـه و اطـر

٢٣».)١٩٦ / ٢ة،(البقر

ه بهاف آن هستند تمتع به عـمـراى أهل مكه و كسانى كه در اطـرمايد:«برو نيز مىgفـر
ااد است،زيران و افـراى تكليq آنها تنها حج قر تمتع] جايز نيست،و بـرّ [حجّى حجسو


�ÓLÓsÚð ÓLÓ²]lÓÐ �UÚFÔLÚdÓ…≈ �Ó�« vÚ×ÓZÒ� ÓLÓÝ« UÚ²ÓOÚ8ÓdÓمايد:«ك و تعالى مىgفرخداى تبار sÓ�« ÚNÓbÚÍسپس،«
؛)١٩٦ / ٢ة،(البقر» »Ó�pÓ� LÓsÚ� ÓrÚ¹ ÓJÔsÚ√ Ó¼ÚKÔtÔŠ Ó{Ud�« ÍÚLÓ8Ú−b�« Ú×ÓdÓÂ–مايد:«خداى تعالى مىgفر

ج از اين مسافـتميل باشد،اما كسى كه خـار٤٨اف آن تا «يعنى:كسى كه در مكه و اطـر
٢٤ل نمىgكندg».ا از او قبوند غير از اين رن خداود،چو تمتع به جا آورّمىgباشد،پس فقط حج

 در زبدة البيان،ذيل اين آيه آمده است:يعنى:أهل مكه تمتع بر آنهـا نـيـسـت و ايـن
ند…و هر كسى كه ميل با مكه فاصله دار٤٨د كه كمتر از حكم شامل تمام كسانى مىgشو

خى ازاجب است البته به نظر برأهلش در مكانى بيشتر از اين مسافت باشد،تمتع بر او و
فته است،درسى در مجمع البيان پذيرا طبرل ر ميل مسافت بايد باشد،اين قو١٢اصحاب 

ده،جداا كه در مختلq بر آن ذكر كرجهى رحالى كه ما حتى خبر ضعيفى بر آن نيافتيم،و
٢٥جه بعيدى است .و

سى شده است:فقـهـاىح و بررمينه مـطـرل أهل سنـت در ايـن زفان قـو در كنز العـر
ند،اما در اين كه اتفاق دارّع حجگانه ـ أهل سنت ـ بر عدم تعيين يكى از اين سه نـوچهار

ند،مالك و أحمد گفته اند كه تمتع أفضل است،اختالف دارّع حجكدام يك از اين سه نو
جيح دادها تراد رش،إفرل ديگرل شافعى است و او در قوأفضل است و اين يكى از دو قو

ظيفه از مناسكان يك وم دانسته نه به عنوان الزان جبرا به عنواست،به همين جهت قربانى ر
د ما حق اين است كه تمتـعان أفضل است،البته در نز.و أبو حنيفة گفته است كه قـرّحج

د شده است:«اگر پيش از اين مثل شـمـاار و(ص)أفضل است،به جهت اين كه از پيامـبـر
(ص)ا انجام مىgدادم»،اين كالم از پيامبرgه اعمال رّدم،مثل شما بقيده بواه نياورقربانى به همر
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 تمتع،و تأسq بر أفضل است؛نه بر<هاى از دست دادن عمرت برفى است از آن حضرّتأس
٢٦غير آن».

ادش رانين خاص خو عملى است كه آداب و قوّ:حجام قبل از ميقات جايز نيستاحر
م ود،الز به جا بياورّاهد حجانين اين است كه بر شخصى كه مىgخـود،يكى از اين قودار

اىد و سپس برم شوده اند،محرمو تعيين فر (ص)هّل اللسواجب است در ميقاتgهايى كه رو
 تصريح شـده (ع)اياتى از أهل بيتد.اين مطلـب در رو به مكه روّانجام ديگر اعمال حـج
ناب مأمـوت در جو است،آن حضر(ع)ضا ايتى از امام رايـات، رواست.از جمله اين رو

»ËÓ√ÓðL^�« «uÚ×ÓZ]Ë Ó�«ÚFÔLÚdÓ…Ó� K]tه تعالـى:«ّن الميقات قال اللام دومايند:«و ال يجوز اإلحرمىgفر
ا كه خـداىام در جايى غير از ميقاتgها [ى خاص] جايز نيسـت؛چـر؛احر)١٩٦ / ٢ة،(البقـر

٢٧سانيد!».اى خدا به اتمام برا بره ر و عمرّده است:و حجمومتعال فر

ايات صريح واقيت به دليل روام از موه مىgنويسد:تأخير احر فاضل هندى در اين بار
اجماع جايز نيست.

ده است.يكى از ايـنه كـرايات اشـارص و روخى از اين نـصـو ايشان در ادامه بـه بـر
ه اى كهجه دادن به عدم اجاز مىgباشد،كه ايشان ذيل آن با تو(ع)ضا ايت امام رايات،رورو

ا نهى از عبادته داللت بر فساد مىgكند،زيرده اند،بيان مىgكند كه اين عدم اجازموامام فر
٢٨د.جب فساد آن مىgشومو

م:ّآيه سو
» ŁÔr]� ÚOÓIÚCÔð «uÓHÓ¦ÓNÔrÚË Ó�ÚOÔ�uÔ½ «uÔcÔ—ËÓ¼ÔrÚË Ó�ÚOÓD]u]�ÔÐ «u�UÚ³ÓOÚX�« ÚFÓ²oO «،؛«سپس،بايد)٢٩ / ٢٢(الحج

افامىgكعبه،طود خانه گرفا كنند و بر گرد وهاى خوند و به نذرف سازطرا بردگىgهايشان رآلو
كنند».

ه ابتداى آيه:،كه يكى از آنها دربـار(ع)ضا ايت از امام ر ذيل اين آيه بر اسـاس دو رو
»ŁÔr]� ÚOÓIÚCÔð «u?ÓHÓ¦ÓNÔrْه انتهاى آيـه:«ى دربار » و ديگرËÓ�ÚOÓD]u]�ÔÐ «u�UÚ³ÓOÚX�« ÚF?Ó²oOآمده است؛دو «

ح مىgكنيم:ا مطربحث ر
ام حاجى بايد اعمالىج از احراى خروبرام:ج از احر.تقصير يكى از مقدمات خرو١

ت ـ مىgباشد.ذيل عبارّع حجانجام دهد،يكى از اين اعمال تقصير يا حلق ـ به تناسب نو
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»ŁÔr]� ÚOÓI?ÚCÔð «uÓHÓ¦ÓN?Ôrْه «تفث» به اين عمـلاژسيده كه در تفسيـر و ر(ع)اياتى از أهل بيـت » رو
ى مثل ناخـنهاى ديگرده اند.اصل تفث در لغت به معناى كندن نـاخـن و چـيـزه كراشار

٢٩ند.ائل شواست كه بايد از بدن ز

فتنه «تفث» آمده است:تفث به معناى گراژه معناى و دربار(ع)ضا ايتى از امام ر در رو
.اين معنا بـا٣٠م] مىgباشدام [از محرناخن و دور انداختن پليدىgها و كنار انداختـن احـر

،همچنين در تفاسيـر٣١ نقل شده اسـت (ع)ى از أهل بيتايات ديگرت در رواندكى تفـاو
٣٢ه شده است.أهل سنت نيز به اين مطلب اشار

فان از إبنى نيز شده است،از جمله اينكه در كنز العـر البته ذيل اين آيه تفاسير ديگر
 به طور كامل مىgباشد،هر چندّا به معناى اتمام مناسك حجعباس نقل شده كه «تفث» ر

٣٣فته است.ده گرده و بر آن خرا نقد كرفاضل مقداد اين ديدگاه ر

اف بر دو قسم است:اف مىgباشد،طو طوّيكى از اعمال حجاف نساء:ب طوجو.و٢
افت ـ طواف زياراف متعه،طواجب بر سه قسم است:طـواف واجب و مستحب،طوو

، اما ما شيعيان٣٥اجب نيستgاف نساء در ميان أهل سنت و،طو٣٤اف نساء  ـ  و طوّحج
ه مىgنويسد:اجماع علماى ما  ـggشيعيان ـ،براجب مىgدانيم.عالمه حلى در اين بارا وآن ر

سيده اند و چهغ راجگان؛از كسانى كه به بلونان و خودان و زاف نساء بر مراين است كه طو
٣٦ند.ب اتفاق دارجواجب است،و علماى عامه ـ اهل تسنن ـ بر عدم وغير آنها و

سى دالئل شيعيان بـرب،به بررجـو ايشان در ادامه بعد از نقل دالئل عامه بر عـدم و
اف نساء اقامهب طوجوى بر وّد.يكى از دالئلى كه عالمه حلدازاف نساء مىgپرب طوجوو

)٢٩ / ٢٢(الحج،»ËÓ�ÚOÓD]u]�ÔÐ «u�UÚ³ÓOÚX�« ÚFÓ²oO است،كه در تفسير آيه:« (ع)ضاايت امام رمىgكند،رو

٣٧اف نساء مىgداند.ا همان طواف در اينجا رت طوحضر

د قال:قـال أبـوّده است:عن أحمد بـن مـحـمدر كافى نقـل كـرض) (رم كليـنـى حـومر
gو جلّه عزّل اللْ فى قو(ع)الحسن ّ»:ËÓ�ÚOÓD]u]�ÔÐ «u�UÚ³ÓOÚX�« ÚFÓ²oOافاف الفريضة طو»،قال:«طو

نطى» ازايت همان «أحمد بن محمد بن أبى نصر بز.أحمد بن محمد در اين رو٣٨ساء » ّالن
٣٩ » مىgباشد.(ع)ضا  نيز «امام ر(ع)الحسن ،و «أبو(ع)ضا اصحاب امام ر

م فاضل مقداد معتقدحوان مثال مرى شده است،به عنوى ديگر البته ذيل اين آيه تفاسير
د،اين در حالـىد خاصى نـداراف در اين آيه عام است و اختصـاص بـه مـوراست كه طـو
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ن ازايتى كه به همين مضمو و همچنين با رو(ع)ضا ايت امام رل ايشان با اين رواست كه قو
اف نساء درل به طوايت،قوجيح روغ از ترد.فار نقل شده است،منافات دار(ع)امام صادق 

ال مختلq؛از جملهنه ذيل اين آيه بعد از ذكر اقود،در تفسير نموجيح دارتفسير اين آيه تر
جيح داده شده و آمده است:به هر حال تفسيراى آيه تـراف نساء برايت باال،تفسير طورو

ص اين كه ممكن اسـت ازسد به خصـوق قويتر به نظـر مـىgرجه به أحاديث فـواخير با تـو
ك ودن بدن از چـره بر پاك كرد كه عالو اين معنا نيز استفاده شوŁÔr]� ÚOÓIÚCÔð «uÓHÓ¦?ÓNÔårجمله «

ىد،و مىgدانيم استفاده از بوش نيز استفاده شوى خواى تكميل آن بايد از بوائد برهاى زمو
افت جائز است و طبعا در اين حـال طـواف و سعى زيـارش در حج تنها بعـد از طـوخو

٤٠اف نساء بر ذمه او نمانده است.ى جز طوديگر

م:آيه چهار
» �ÓJÔK?Ô
 «uMÚN?ÓË UÓ√ÓÞÚFL?Ô�« «uÚI?Ó½UlÓË Ó�«ÚL?ÔFÚ²Ód? «،شت آنها بخـوريـد،و؛«از گـو)٣٦ / ٢٢(الحج

ا نيز از آن اطعام كنيد».ان رمستمندان قانع و فقير
 سخن گفته است.در اين آيه بهّه احكام حجق نيز يكى از آياتى است كه دربار آيه فو

هاژند.دو وه مند سازا نيز از آن بهرمندان رده و نيازحاجى امر شده است كه از قربانى خور
اشت قربانى آنهـا رند كه بايد از گودازمندانى مىgپـر«قانع» و «معتر» در اين آيه به بيان نيـاز

فع نياز نمىgكند و به آنچه كه به اواى رار برمندى مىgگويند كه اصرد.قانع به نيازاطعام كر
ح مىgكندا مطرد راض نياز خومندى است كه با اعترر نيازّ،اما معت٤١د،قانع استداده مىgشو

٤٢اض كند].ده است قانع نباشد و به آن اعتر[و چه بسا به آنچه كه دريافت كر

ايتى نقل شده است.أبى رو(ع)ضا م حقيقى «قانع» و «معتر» از امام ر در تبيين مفهو
تدم؟ حضـرال كرر» سوّاز«قانع» و «معت(ع) ضا الحسن رنطى مىgگويد:از امام أبونصر بز

ر كسى استّلى معتد:«قانع كسى است كه به آنچه كه به او مىgدهى قناعت مىgكند،وموفر
٤٣اض مىgكند».كه به آنچه كه به او مىgدهى اعتر

 جمع بندى
تاياتى از حضـرآن كريم ذكر شد و با اسـتـفـاده از روشتار چهار آيه از قـر در اين نـو

هسط اين آيات اشارح شده توسى احكام مطرد،به بررد شده بوار كه در تفسير آنها و(ع)ضاgر



٦٨ و قرآن(ع) امام رضا  سال�بيست و دوم

تند از:شد،اين احكام عبار
.ّب حججو.و١
كب و سالمتى است.اد و مردن به معناى داشتن ز.مستطيع بو٢
ام از ميقات.م احر.لزو٣
ميلى آن هستند.٤٨اى أهل مكه و كسانى كه در كمتر از ان براد و قر إفرّم حج.لزو٤
ام.ج از احراى خروم تقصير بر.لزو٥
اف نساء.ب طوجو.و٦

.٢٣ / ١.تفسير جامع آيات األحكام «قربانى الهيجى»،١
.٢٩٦ / ١سى»،ط «طو.المسبو٢
.٩٠ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٣
.همان.٤
.٢١٤ / ١٧اهر الكالم،.جو٥
.٢٦٣ / ١ندى»،اوآن «ر.فقه القر٦
.٧ / ٧ك األحكام «عاملى»،.مدار٧
.٢٨٥ / ١آن «إبن العربى»،.أحكام القر٨
.١١ / ٩٦ار،؛بحار األنو٢١٤ / (ع)ضا .فقه الر٩

؛تفسير نور الثقلين،١٢٤ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو١٠
٣٧٢ / ١.

.٢٢٠ / ١٧اهر الكالم،.جو١١
.١٢٠ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو١٢
.٢٤ /.همان ١٣
.٢٤٨ / ١٧اهر الكالم،.جو١٤
/ب الحج جواب و أبو/ ٣٣ / ١١سائل الشيعة،ك:و.ر١٥

.٢٨٠ / ١٧اهر الكالم،؛جو٨ب 
.٢٠١ / ١ى»،ّائع االسالم «محقق حل.شر١٦
.٥١ / ٧ة الفقهاء،.تذكر١٧
.٢٣١ / ١.بداية المجتهد،١٨
.١٥ / ٦.رياض المسائل،١٩
.٢٦٦ ـ ٢٦٥ / ١فان،.كنز العر٢٠
.٩٤ / ٩٦ار،.بحار األنو٢١

.٢١٤ ـ ٢١٢ / ١ائع االسالم،.شر٢٢
.١٢٤ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٢٣
.٩٤ / ٩٦ار،.بحار األنو٢٤
.٢٦١ /.زبدة البيان ٢٥
.٣٠٠ ـ ٢٩٩ / ١فان،.كنز العر٢٦
.١٢٤ / ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عبو٢٧
.٢٢٨ / ٥.كشq اللثام،٢٨
.١٦٥ /دات .المفر٢٩
.٤٩٢ / ٣.تفسير نور الثقلين،٣٠
.همان.٣١
.٢٧٠ / ١.إبن عربى،٣٢
.٢٧٠ / ١فان،.كنز العر٣٣
.١٧٠ /ع .غنية النزو٣٤
.٢٣٠ / ١.الفقه على المذاهب الخمسة،٣٥
.٣٥٣ / ٨ة الفقهاء،.تذكر٣٦
.همان.٣٧
.٥١٢ / ٤.الكافى،٣٨
.٢٨١ / ١٧ة،؛الحدائق الناضر٣٥٣ / ٨ة الفقهاء،.تذكر٣٩
.٨١ / ١٤نه،.تفسير نمو٤٠
.٦٨٥ /دات .المفر٤١
.٥٥٦ /.همان ٤٢
.٥٠٠ / ٣.نور الثقلين،٤٣
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