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رخـدادهاي بخـش پايـاني     :الزمان رآخ

  ]در مکه و مدينه[ حيات دنيا

بخـش پايـاني هـر مجموعـه    بـه معنـاي   ر آخ 

معنـاي سـاعات شـبانه روز،     هب نيز زمان ١.است

ــا ز  ــادوقــت كــم ي ، مقــدار حرکــت، عصــر،  ي

، جـا  ايـن  ٢.روزگار و عمـر جهـان آمـده اسـت    

؛ روزگار و عمـر جهـان اسـت    ،زمانمقصود از 

بخش پايـاني حيـات   «آخرالزمان به معناي  پس

گرچــه آخرالزمــان مفهــومي عــام . اســت »دنيــا

مهــم در آن بــه وقــوع  رويــدادهايي کــهاســت 

پـردازيم،   بـدان مـي   جـا  ايـن پيونـدد، آنچـه    مي

  هـــم مکـــه و مدينـــه در ايـــن دورهحــوادث م 

  .است

 روشـن دنيـا   انجامسـر  ،کـريم قرآن از منظر 

بشـارت   هـاي مـؤمن و صـالح    به انسـان  است و

  جانشــيني خداونـــد در روي زمــين، اســـتقرار  

، دســتيابي بــه امنيــت جهــانديــن خداپســند در 

 َوَعـدَ {: داده شده اسـت شرك کامل و نابودي 

ِيـــنَ  اهللاُ 


ـــواَوَعمِ  ِمـــنُكم آَمُنـــوا ا�
ُ
ـــاِ�َاِت  ل  الص

يَْسَتخلَِفنُهم
َ
  ِ$  ل

َ ْ
َما رِض األ

َ
َف  ك

َ
ِيـنَ  اْسـَتخل


 ِمـن ا�

ــبلِِهم
َ
ــَ-  ق

ّ
َُمِك

َ
ُهــم َو0

َ
ِي ِديــَنُهمُ  ل


ــم ـىاْرتََضــ ا� ُه

َ
 ل

ُهم َ6 َُبــِدّ مًنــا َخــوفِِهم بَعــدِ  ِمــن َو0َ
َ
  يَعُبــُدونَِ=  أ

ـــ ال ونَ ـيُش
ُ
Cِر  Eِ ـــيًئا ــور( .}َش ــز؛ ۵۵ ،۲۴/نـ   :نيـ

�����������������������������������������������������������
  .٨٣، ص١الکليات، ج. ١

، ١١٣٦٩، ص٨؛ لغت نامـه، ج »زمن«، ٨٦، ص٦لسان العرب، ج. ٢

  .»زمان«

روايـاتي از   بـر پايـه   ٣)۲۸ ،۴۸/فتح ؛۳۳ ،۹/توبه

آن حضرت، اندکي از  ، پس از بعثت9پيامبر

و فاصـله امـت مسـلمان تـا      عمر دنيا باقي مانده

بـر ايـن اسـاس،     ٤.قيامت بسيار کم خواهد بـود 

ــاتم   ــامبر خ ــت پي ــان   9بعث ــرآغاز آخرالزم س

 رآخرالزمـان بـ   ،فـراوان  يروايـات  درنيز  ٥.است

 حضـــرتبـــا ظهـــور   رنمقـــادوره پايـــاني 

  ٦.اطالق شده است[مهدي

روايات مربوط به آخرالزمـان کـه از طريـق    

نقـل شـده، بيشـتر نـاظر بـه       ٨سـنت  و اهل ٧شيعه

بـر پايـه   . اسـت  هـاي آن دوران  حوادث و فتنـه 

هـا   حتي کعبه از آن فتنـه  برخي از اين روايات،

به  ٩.خواهد گشت در امان نخواهد بود و ويران

 ها و وقوع فتنه ١٠کننده انهمه خبرهاي نگر رغم

ها، گروهي از مردم آن زمان، بهترين  و آشوب

  ١١.اند شده دانستهمردم 
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؛ نـور الثقلـين،   ٤٥٧، ص٧؛ التبيـان، ج ١٠٩، ص٢تفسير قمي، ج. ٣

  .٦٢١-٦١٩، ص٣ج

.١١-٦، ص١تاريخ طبري، ج. ٤

ــي، ج . ٥ ــير قم ــوار، ج ١٨٠، ص٢تفس ــار االن ، ٩؛ ج٨٧، ص٢؛ بح

.١٠٤، ص٢٦؛ التحرير والتنوير، ج١٧٧، ص٤٠؛ ج٣١٩ص

 ؛ بحـار االنـوار،  ٢٦٨، ص٣؛ کشف الغمه، ج١٣٥کفاية االثر، ص. ٦

.٣٠٨، ص٣٦ج

.١٢٤، ص٥٢؛ بحار االنوار، ج٢٠٦الغيبه، نعماني، ص .٧

؛ سـنن  ٩، ص١؛ صحيح مسلم، ج١٧٩، ص٤صحيح البخاري، ج. ٨

.٥٩، ص١ابن ماجه، ج

  .٣١٠، ص٢مسند احمد، ج. ٩

.١٤-١٣؛ نجات بخشي در اديان، ص٢٥هزاره گرايي، ص. ١٠

.١٢٥-١٢٤، ص٥٢؛ بحار االنوار، ج٢٠٦الغيبه، نعماني، ص. ١١
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مکه و مدينـه   رخدادهايترين  مهم �

   در آخرالزمان

براسـاس آيـه   : 9تماخبعثت پيامبر . �۱

يَِيُهم بَغَتًة َفَقد َجـاَء «
ْ
ن تَأ

َ
اَعَة أ َفَهل يَنُظُروَن إِال الس

ــا  Uَاُطَه
َ
ــد(» ...أ ــرين   )۱۸، ۴۷/محم ــزول آخ ن

 ،تحقق يافته 9کرمپيامبر ا بعثتشريعت كه با 

پايان تاريخ به شمار آخرالزمان و نخستين نشانه 

َبِت {نيز آيه  .١رود مي َYَاَعةُ  اق  }الَقَمـرُ  َوانَشق  الس

انـدك  به نزديکي قيامت و فاصله ) ۱، ۵۴/قمر(

ميان بعثـت پيـامبر آخرالزمـان و قيامـت اشـاره      

پيامبر اکرم، پيامبر آخرالزمـان   رو  از اين .٢رددا

براســاس روايتـي، رســول   ٣.ناميـده شــده اسـت  

دو انگشـت سـبابه و    کنار هم نهـادن با  9خدا

فاصله بعثت مـن بـا   : به مردم فرمود ،مياني خود

ميـان ايـن دو   اندك برپايي قيامت مانند فاصله 

روزي  ،روايتـي ديگـر   بـر پايـه  . انگشـت اسـت  

مقـدار  : غروب آفتاب فرمـود يك نزد 9پيامبر

باقي مانده از عمر دنيـا نسـبت بـه عمـر سـپري      

از ايــن ماننــد باقيمانــده عمــر امــروز  ،شــده آن

در برخي  ،افزون بر منابع اسالمي ٤.است هنگام

بـه   9از پيـامبر اکـرم   نيـز از متون اديان پيشين 

ــ   ــاد ش ــامبر خــاتَم و آخرالزمــان ي ــوان پي  ده؛عن

�����������������������������������������������������������
  .١٠٩، ص٢٧الفرقان، ج. ١

.٣١٢-٣١١، ص٤تفسير الهيجي، ج. ٢

االحوذي،   ؛ تحفة٨٧، ص٢؛ بحار االنوار، ج١٩٠کمال الدين، ص. ٣

.٣٨١، ص٦ج

.٣٠١، ص١١؛ فتح الباري، ج٣١١، ص١٠مجمع الزوائد، ج. ٤

آمده که يهود در  ها گزارشدر برخي  که چنان

هاي خود يافته بودند که هجـرت پيـامبر    کتاب

و اُحـد خواهـد    *محلي ميان کوه عير درخاتم 

گروهي از آنان از فلسطين بـه   بدين دليل، .بود

هجرت کردنـد   بود،منطقه که همان مدينه اين 

الزمـان قـرار    تا در شـمار اصـحاب پيـامبر آخـر    

ــد ــه  ؛گيرنـ ــد گرچـ ــي دريافتنـ والد او از اوقتـ

 يبه مخالفت و دشمني با و ،است 7اسماعيل

ـوا {قرآن در آيه . برخاستند
ُ
ا َجاَءُهم َمـا َعَرف م

َ
ل
َ
ف

فِِرينَ  َ̂ ْعَنُة اهللاِ َ_َ ال
َ
ل
َ
) ۸۹، ۲/بقره( }َكَفُروا بِِه ف

�٥.ماجرا اشاره کرده است همينبه 

روايتـي از   پايـه بـر  : از معنويتدوري . �۲

ــر شــدن 9رســول خــدا ــدادو  ســتم، فراگي از  بي

حــديث  .هــاي آخرالزمــان اســت بــارزترين نشــانه


�	��  ����� � معروف�  �����  ��  ��� �� ���� ����� ��  �����  �� 
 ��	�  اقـYَََب {در آيـه   ٦.به همين نکته اشاره دارد  ��

ةٍ  ِ$  وَُهم ِحَساُنُهم لِلناِس 
َ
، ۲۱/انبيـاء ( }ُمعرُِضونَ  َغفل

غفلــت و  ويژگـي بـا  بيشـتر مـردم آخرالزمــان،   ) ۱

 بـر پايـه   ٧.اند شده شناساندهاز خداوند  رويگرداني

حتــي حـــج مــردم از معنويــت تهـــي     ،روايتــي 

در آخرالزمـــان : فرمـــود 9پيـــامبر. گـــردد مـــي

ــج ــزار حــ ــي  انگــ ــدي در پــ ــتندمقاصــ   :هســ

�����������������������������������������������������������

  .٥٠-٤٩ص ،١ج ،تفسير عياشي؛ ٣١٠-٣٠٨ص ،٨ج ،الكافي. ٥

ــي، ج . ٦ ــير قم ــي٣٦٥، ص٢تفس ــر، ج؛ التفس ؛ ١٤٠، ص٢٢ر الکبي

  .١٣٨، ص١؛ نور الثقلين، ج٩، ص١٧التحرير والتنوير، ج

، ١٧؛ التحريــر والتنــوير، ج١١٩-١١٨، ص٢٢التفســير الکبيــر، ج. ٧

.٩ص
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ــارت،  در پـــيثروتمنـــدان  ــرانتجـ   در پـــي فقيـ

رياکـاري و صـاحب    در پيگدايي، قاريان قرآن 

زينـــــت و  در پـــــيمنصـــــبان و قدرتمنـــــدان 

�١.گذراني خوش

 در شـرح مفسـران   :خروج سـفياني . �۳

ظهور سفياني همراه با سپاهي  ۳۴/سباء ۵۱آيه 

ــانگر در  ــرزمينطغيـ ــاي سـ ــالمي  هـ از را اسـ

ــانه ــان و   نش ــاي آخرالزم ــرهه ــراط  در زم اش

ــد برشــمرده *الســاعه  در روايــات شــيعه و  ٢.ان

نام رهبر اين سـپاه، سـفياني ذکـر شـده      ،سني

ــت ــت  ز ؛٣اس ــفيان اس ــدان ابوس ــرا از فرزن  ٤.ي

براســاس روايتــي از رســول خــدا، ســفياني از  

و سپاهي را بـه   خيزد برمي) اردن(وادي يابس 

سوي شرق و سپاهي ديگر را به سـوي مدينـه   

روز مدينـه را   ايـن سـپاه سـه شـبانه     .فرستد مي

شـود و   سپس راهـي مکـه مـي   . کند غارت مي

مـان  بـه فر » *بيـداء «هنگام رسيدن به صحراي 

خداوند، زمين لشکر سفياني را در کـام خـود   

ــي ــرد فروم ــيعه   ٥.ب ــران ش ــياري از مفس و  ٦بس

�����������������������������������������������������������

.٦٠ص ،١١ج ه،وسائل الشيع؛ ٢٩ص ،٤ج ،عوالي اللئالي. ١

؛ الـدر  ٨٥، ص١٦؛ روض الجنـان، ج ١٢٩، ص٢٢جامع البيان، ج. ٢

  .٢٤٠، ص٥المنثور، ج

  .٢٤٠، ص٥؛ الدر المنثور، ج٥٧، ص٢تفسير عياشي، ج. ٣

؛ معجـم  ١٦٨، ص٤؛ فيض القـدير، ج ٢٨٤، ص١١کنز العمال، ج. ٤

.٨٨، ص٢احاديث االمام المهدي، ج

؛ روض ١٨٦، ص٥٢؛ بحـار االنـوار، ج  ٩٥، ص٨تفسير ثعلبي، ج. ٥

.٨٥، ص١٦الجنان، ج

.٣٩١، ص١٦الميزان، ج. ٦

را ناظر بـه هالکـت    ۲۴/أسب ۵۱آيه ٧سنت اهل

  .اند دانسته» بيداء«لشکر سفياني در 

براساس روايتي، هنگام حمله سپاه سفياني بـه  

بـا شمشـير، زره و عمامــه    [مدينـه، امـام زمـان   

کنـد   حرکت ميوي مکه از مدينه به س 9پيامبر

از  يـك شود و هـر   از مکه آغاز مي ايشانو قيام 

بـه مکـه    باشـد، کـه در مدينـه    7فرزندان علـي 

 قيـام هنگامي که خبر  ٨.پيوندد مي اورود و به  مي

ــده ســپاه ســفياني   [حضــرت مهــدي ــه فرمان ب

بـه سـوي    اورا بـراي تعقيـب    لشـکري  ،رسد مي

به  اين لشکر پيش از رسيدن. کند مکه گسيل مي

ن بيـداء بـه امـر الهـي در زمـين      مکه، در سـرزمي 

هـاي   دو برادر به نام ،روايتي بر پايه ٩.درو فرومي

به فرمـان   .مانند باقي ميلشکر بشير و نذير از اين 

رود و سـفياني   جبرئيل، نذير به سوي دمشق مـي 

کنـد و   انـذار مـي   [را به ظهور حضرت مهدي

خبـــر هالکـــت ســـپاهيانش در بيـــداء را بـــه او 

رساند و بشير نيز به فرمـان جبرئيـل بـه سـوي      مي

رود و او را بـه هالکـت    در مکـه مـي   [مهدي

 ١٠.کند دهد و نزد وي توبه مي ظالمان بشارت مي

 }عســـق * حـــم{در تأويـــل  7امـــام بـــاقر 

�����������������������������������������������������������

؛ الدر ٥٥٢، ص٣فسير ابن کثير، ج؛ ت١٢٩، ص٢٢جامع البيان، ج. ٧

.٢٤١، ص٥المنثور، ج

.٢٢٥، ص٨الکافي، ج. ٨

؛ نور الثقلـين،  ٨٨، ص٢؛ البرهان، ج٢٤٥، ص١تفسير عياشي، ج. ٩

.٤٨٦، ص١ج

  ،١٠؛ تفســـير اثنـــي عشـــري، ج٣٩٨الهدايـــة الکبـــري، ص. ١٠

.٥٥١ص
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به قضاي حتمـي  » حم«: فرمود) ۲- ۱، ۴۲/شوري(

بــه » ســين«بــه عــذاب پروردگــار، » عــين« ،الهــي

به قذف و » قاف«و  زودهنگام بودن عذاب الهي

بـه  . مسخ سپاه سفياني در آخرالزمان اشـاره دارد 

ــوده آن  ــامفرم ــرورفتن لشــکر  ام ــا ف ــان ب ، همزم

در  [عصــر حضــرت ولــي» بيــداء«ســفياني در 

  ١.مکه ظهور خواهد کرد

برخـي   بـر پايـه   :اختالف و درگيري. �۴

ــتالف  ــان اخــ ــات، در آخرالزمــ ــا روايــ و  هــ

منـه ايـن   دا وفراوان رخ خواهد داد  هاي جنگ

؛ به ٢گيرد ميفراها حتي مکه و مدينه را  ناآرامي

 نيز از اين اخـتالف در  انگزار حجاي که  گونه

نيـز در منـا بـه يکـديگر      آنـان مانند و  امان نمي

پـس از   ،براساس روايتي ديگر ٣.کنند حمله مي

مــرگ يکــي از پادشــاهان حجــاز، درگيــري و 

 ٤.يابـد  اختالف تا ظهور صاحب االمر ادامه مـي 

آن  ،در آخرالزمــانهــاي فــرج  از جملــه نشــانه

 دو حرماهالي  ،كه بين حرم مكه و مدينهاست 

درگيــر بـا يکــديگر  اي  بـه علــت تعصـب قبيلــه  

  ٥.شوند مي

تـرين   مهم :[حضرت مهديظهور . �۵

که همه مسلمانان آن را باور رخداد آخرالزمان 
�����������������������������������������������������������

.٥٤٢ص ٢تأويل اآليات، ج. ١

؛ نــور ٦٤ص ،١؛ تفســير عياشــي، ج٢٠٥، ص٢تفســير قمــي، ج. ٢

  .٤٨٦، ص١الثقلين، ج

.٢٦١؛ عصر ظهور، ص١٠٥الطالب، ص  عمدة. ٣

.٢١٠، ص٥٢ج ،نواربحار اال ؛٤٤٧الغيبه، طوسي، ص. ٤

  .٢١١، ص٥٢ج ؛ بحار االنوار،٤٤٨الغيبه، طوسي، ص. ٥

 ،نظـر شـيعه  از  ٦.ظهور منجي عالم استدارند، 

و حجـت خـدا بـر    همين امـام  اين منجي دوازد

روايتي  بر پايه ٧.استاکنون زنده  و  روي زمين

 :بيـت  از اهلوي  ،سنت در منابع حديثي اهل

  ٨.است 3و عترت پيامبر و فرزند فاطمه

کشـته   پـس از  7روايتي از امام باقر براساس

به نام محمد بن حسن، موصوف به شدن جواني 

و ركـن   ميـان  9از آل محمـد » *النفس الزکيه«

و  رسـد  مـي گـوش   بـه از آسـمان   يصـداي ، مقام

کعبـه   بـه و  ٩کنـد  ظهور ميهمان جا قائم  گاه آن

ــي  ــه م ــد و  تکي ــر ۳۱۳زن ــرد   نف ــونش گ پيرام

 جـا  آندانند اينان اهل  ميمردم مکه  ١٠.آيند مي

ايـن نـدا در همـه جـا بـه گـوش        سپس. نيستند

 ماننـد داود و او . مهـدي ايـن اسـت   «: رسـد  مي

ــليمان ــيداوري  :س ــ م ــه  کن ــه بين ــاز د و ب ني

گويـا بـه چشـم    : فرمـود  7امـام بـاقر   ١١.»ندارد

االسـود  حجر رکـه بـ   بينم را مي [خود مهدي

 دهد ميتکيه زده و خدا را به حق خود سوگند 

و خود را به خدا، آدم، نوح، ابـراهيم، موسـي،   

 تـر  نزديكو کتاب خدا  9و محمد :عيسي

 7مقـام ابـراهيم   کنارسپس . شمارد مياز همه 
�����������������������������������������������������������

  .٢٥٦، ص٦؛ ج٣٠٢، ص١شرح اصول الکافي، ج. ٦

  .٥٧٦، ص٣؛ ج٣٥٥-٣٤٧، ص١البرهان، ج. ٧

.٢٦٤ص ،١٤ج؛ ١٠٥ص ،١٢ج ،كنز العمال. ٨

  .٣٣١کمال الدين، ص. ٩

.١٩٢ص ،٥٢ج ،نواربحار اال؛ ٣٣١ص کمال الدين،. ١٠

 ،٥٢ج ،نـوار ؛ بحـار اال ٦٤٩ص ،خصال؛ ال٦٧١ص ،كمال الدين. ١١

.٢٨٦ص
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خدا بار ديگر د و گزار دو رکعت نماز مي ،رفته

برخـي   بر پايـه  ١.دهد را به حق خود سوگند مي

 از مؤمنان به دنيا شماريدراين هنگام  ،روايات

، 7امـام صـادق  بـه فرمـوده    ٢.کنند رجعت مي

نفر  ۲۷ کند، قيام [قائم آل محمدگاه که  آن

نفـر از قـوم    ۱۵ :آينـد  بيرون مـي  وفهاز پشت ک

يوشـع وصـي    ،اصحاب کهفنفر از  ۷موسي، 

ابودجانـــه ، ســـلمان فارســـي قـــداد،م، موســـي

بـا   کننـده  ين بيعتنخست ٣.اشتر انصاري و مالك

بــا  ،از بيعــت پــسجبرئيــل اســت کــه  [قــائم

بـا صـداي رسـا     ،کعبهو  مسجدالحراماحاطه بر 

 { آيه
َ

i
َ
مرُ  أ

َ
ال اهللاِ  أ

َ
وهُ  ف

ُ
را ) ۱، ۱۶/نحـل ( }تَْستَعِجل

  ٤.کند قرائت مي

ــه ــر پاي ــاقر رو ب ــام ب ــي از ام ــرت  7ايت حض

گذرانــد و  شــبي را در مکــه مــي   [مهــدي

مــردم را بــه کتــاب خــدا و ســنت  گاهانصــبح

 ،انـدك گروهـي  . نـد ک دعـوت مـي   9رسول 

مکـه   حـاکمي بـر   ايشان. پذيرند دعوتش را مي

کند و پس از  و به سويي حرکت مي گمارد مي

پيروزي بر مخالفان، مـردم را بـه قـرآن وسـنت     

خوانـد و   مـي فرا 7ت علـي رسول خدا و واليـ 

  ٥.گزيند برميمدينه  ايبر کارگزاريسپس 

�����������������������������������������������������������

  .٣٤١، ص٥٢بحار االنوار، ج. ١

  .٥٨-٣٨، ص٥٣بحار االنوار، ج: نک. ٢

.٣٨٤؛ االنوار البهيه، ص٩٠، ص٥٣بحار االنوار، ج. ٣

.٦٧١ص ،كمال الدين؛ ٢٥٤، ص٢تفسير عياشي، ج. ٤

.٣٤٢-٣٤١ص ،٥٢ج ،نواربحاراال؛ ١٨٧الغيبه، نعماني، ص: نک .٥

هنگـامي   7براساس روايتي از امـام صـادق  

ــائم  ــه قـ ــد  [کـ ــام کنـ ــجدالحرام ،قيـ و  مسـ

 ٦.گردانـد  ازميبـ  نخست نرا به بنيا مسجدالنبي

را نيـز  مقـام ابـراهيم   آمده که ديگر  يروايت در

منادي  نيز ٧.دهد قرار مي جايگاه اصلي خود در

حجراالسود و گزاران، بايد  نافله: دهد ندا مياو 

ــ مطــاف ــه کس ــد ي انرا ب ــه واگذارن ــواف ک ط

  ٨.کنند واجب مي

 بـر پايـه   :اوظهور دجال و نـابودي  . �۶

مکه و مدينه  بهدجال  9روايتي از رسول خدا

و پـس از   ٩نهـد  پاي نمـي و حوالي اين دو شهر 

 [مهـدي بـه دسـت حضـرت     او کشته شـدن 

افتد کـه   اتفاق مي) ۳۴، ۷۹/نازعات( اكبر ةطام

از  »األرض ةداب«خروج  همان گزارش،يك به 

او اســت کــه انگشــتر . ســتا کنــار کــوه صــفا

بـا  را همراه دارد و  8سليمان و عصاي موسي

مشـخص   را آنـان مؤمن و کافر، بر نشانه نهادن 

  ١٠.کند مي

  منابع �

، ).ق١٣٥٩.م(شيخ عباس القمـي   :نوار البهيهاال

 :االنـوار  بحـار ؛ ق١٤١٧، يقم، النشـر االسـالم  

بيروت، دار احياء التراث ، ).ق١١١٠.م(المجلسي 

�����������������������������������������������������������

  .٣٣٢ص ،٥٢ج ،نواربحار اال؛ ٤٧٢الغيبه، طوسي، ص. ٦

.٣٣٨ص ،٥٢ج ،نواربحار اال؛ ٢٦٤، ص٣کشف الغمه، ج. ٧

  .٣٧٤ص ،٥٢ج ،نواربحار اال؛ ٤٢٧، ص٤الکافي، ج. ٨

  .١٩٧-١٩٦، ص٥٢؛ بحار االنوار، ج١١٤٢، ص٣ج، جالخرائ. ٩

  .٣٣٦، ص٦٤؛ بحار االنوار، ج١١٣٦، ص٣الخرائج، ج. ١٠
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 :البرهان في تفسـير القـرآن  ؛ ق١٤٠٣، العربـي 

ــي  ــه، ).ق١١٠٧.م(البحران ــم، البعث ؛ ق١٤١٥، ق

الطبـري   ):الملـوك  اريخ االمم وت(تاريخ طبري 

بيـروت،  ، از علما، به كوشش گروهي ).ق٣١٠.م(

ــي ــا ؛ ق١٤٠٣، اعلم ــل اآلي ــاهرهتأوي  :ت الظ

سـتر آبـادي   السيدشرف الدين علي الحسـيني ا 

ــام المهـــدي، قـــم،  ).ق٩٦٥.م( ، مدرســـة االمـ

، بــه ).ق٤٦٠.م(الطوســي  :التبيــان؛ ق١٤٠٧

ــاملي،   ــش الع ــراث  كوش ــاء الت ــروت، دار احي بي

ابـــن عاشـــور  :التنـــوير التحريـــر و؛ العربـــي

؛ م١٩٩٧، هالتونســي الــدارتــونس، ، ).ق١٣٩٣.م(

، ).ق١٣٥٣.م(ارك فـوري  المبـ  :تحفة االحوذي

تفسير ابن ؛ ق١٤١٠، بيروت، دار الكتب العلميه

ــر  ــير(کثي ــرآن تفس ــيم الق ــن :)العظ ــر اب  كثي

بيـروت، دار  ، مرعشـلي  كوشـش  به، ).ق٧٧٤.م(

حسـين   :تفسير اثني عشري؛ ق١٤٠٩ ،المعرفه

ــاتشــاه عبــدالعظيمي،  حســيني ، تهــران، ميق

ــي؛ ش١٣٦٣ ــير العياشــ ــي  :تفســ العياشــ

تهـران،  محالتي،  كوشش رسولي ، به).ق٣٢٠.م(

القمي  :تفسير القمي ؛هالمكتبة العلمية االسالمي

ــري  ).ق٣٠٧.م( ــش الجزائ ــه كوش ــم، دار ، ، ب ق

الفخر الـرازي   :التفسير الكبير؛ ق١٤٠٤، الکتاب

تفسير ؛ ق١٤١٣، قم، دفتر تبليغات، ).ق٦٠٦.م(

، ).ق٤٢٧.م(الثعلبـي   ):الكشف والبيـان (ثعلبي 

بيروت، دار احيـاء التـراث    به كوشش ابن عاشور،

شريف  :شريف الهيجي تفسير؛ ق١٤٢٢، العربي

، بـه كوشـش حســيني و   ).ق١٠٨٨.م(الهيجـي  

الطبـري   :جامع البيـان ؛ ش١٣٦٣آيتي، علمي، 

بيـروت،  ، ، به كوشش صدقي جميـل ).ق٣١٠.م(

الراونـدي   :الخرائج والجرائح؛ ق١٤١٥، دار الفکر

 ؛[مؤسســة االمــام المهــدي، قــم ،).ق٥٧٣.م(

ــال ــدوق  :الخص ــش  ).ق٣٨١.م(الص ــه كوش ، ب

 :الدر المنثور؛ ق١٤١٦، قم، نشر اسالميغفاري، 

ــيوطي  ــر ، ).ق٩١١.م(السـ ــروت، دار الفکـ ، بيـ

ابوالفتـــــوح رازي  :روض الجنـــــان؛ ق١٤١٤

مشـهد،   ، به كوشش ياحقي و ناصح،).ق٥٥٤.م(

 :سنن ابن ماجه؛ ش١٣٧٥، آستان قدس رضوي

مـد فـؤاد،   مح ، به كوشـش ).ق٢٧٥.م(ابن ماجه 

شرح ؛ ق١٣٩٥، بيروت، دار احياء التراث العربـي 

ــافي ــول كـ مازنـــدراني  محمـــد صـــالح :اصـ

، بــه كوشــش ســيد علــي عاشــور، ).ق١٠٨١.م(

ــي   ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ؛ ق١٤٢١، بي

بيـروت،  ، ).ق٢٥٦.م(البخـاري   :صحيح البخاري

ــر ــحيح؛ ق١٤٠١، دار الفک ــلم ص ــلم  :مس مس

 :عصـر الظهــور ؛ کـر بيـروت، دار الف ، ).ق٢٦١.م(

ــاملي،   ــي الکــوراني الع ــم، عل ــالم ق ــب االع مکت

ابـن عنبـه    :عمدة الطالـب  ؛ق١٤٠٨االسـالمي،  

نجـف،  محمـد حسـن،    ، به كوشـش ).ق٨٢٨.م(

 ابـن  :عوالي اللئـالي ؛ ق١٣٨٠، هحيدريمکتبة ال

قـم،  ، به كوشش عراقـي،  ).ق٨٨٠.م(جمهور  ابي

ــه؛ ق١٤٠٣، سيدالشــهداء ــه  :الغيب ــي، ب الطوس

المعـارف   مؤسسـة قـم،  اني و ناصح، کوشش تهر

ــالميه ــه ؛ق١٤١١، االســ ــاني  :الغيبــ النعمــ

قم، انـوار  ، به كوشش فارس حسون، ).ق٣٨٠.م(

ــدي ــاري ؛ ق١٤٢٢، اله ــتح الب ــر   :ف ــن حج اب

ــقالني  ــه ، ).ق٨٥٢.م(العس ــروت، دار المعرف ؛ بي

فرهنگ اسالمي، تهران، محمد صادقي،  :الفرقان

، ).ق١٠٣١.م(المنـاوي   :فيض القدير؛ ش١٣٦٥

، بيروت، دار الكتـب  به كوشش احمد عبدالسالم

ابوالبقــاء الکفــوي  :الکليــات؛ ق١٤١٥، العلميــه

، قــاهره، دار الکتــاب االســـالمي  ، ).ق١٠٩٤.م(

، بـــه ).ق٣٢٩.م(الكلينـــي  :الكـــافي ؛ق١٤١٣

، تهـران، دار الكتـب االسـالميه   ، كوشش غفـاري 

علي بن عيسي االربلـي   :كشف الغمه؛ ش١٣٧٥

كفاية ؛ ق١٤٠٥ روت، دار االضـواء بي، ).ق٦٩٣.م(

، بـه  ).ق٤٠٠.م(قمي  محمد خزاز علي بن :االثر

كمـال  ؛ ق١٤٠١بيدار، كوشش كوه كمري، قم، 

، به كوشش غفـاري،  ).ق٣٨١.م(الصدوق  :الدين

المتقـي   :كنزالعمـال ؛ ق١٤٠٥، قم، نشر اسالمي

، به كوشـش صـفوة السـقاء،    ).ق٩٧٥.م(الهندي 
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ابـن   :ن العـرب لسـا ؛ ق١٤١٣، بيروت، الرسـاله 

 شــيري، ، بــه كوشــش علــي).ق٧١١.م(منظــور 

لغـت  ؛ ق١٤٠٨، بيروت، دار احياء التراث العربي

تهـران،   و ديگـران، .) ش١٣٣٤.م(دهخـدا   :نامه

؛ ش١٣٧٣مؤسسه لغت نامه و دانشـگاه تهـران،   

بيـروت، دار  ، ).ق٨٠٧.م(الهيثمي  :مجمع الزوائد

بن  احمد :مسند احمد؛ ق١٤٠٢، الكتاب العربي

معجــم ؛ بيــروت، دار صــادر، ).ق٢٤١.م(نبــل ح

قـم، المعـارف   علي الكـوراني،   :احاديث المهدي

الطباطبـــايي  :الميـــزان؛ ق١٤١١، هاالســـالمي

نجـات  ؛ ق١٣٩٣، بيروت، اعلمـي ، ).ق١٤٠٢.م(

تهـران،  محمد تقـي محصـل،    :بخشي در اديان

ــي،   ــات فرهنگـ ــات و تحقيقـ ــه مطالعـ مؤسسـ

ــور ؛ش١٣٦٩ ــين ن ــوي :الثقل ــي الح زي العروس

ــولي  ).ق١١١٢.م( ــش رس ــه كوش ــي،  ، ب محالت

الحـر   :وسـائل الشـيعه  ؛ ش١٣٧٣اسماعيليان، 

ــاملي  ــم، ، ).ق١١٠٤.م(العـ ــت آلقـ ، :البيـ

حسـين بـن حمـدان     :الهداية الكبري؛ ق١٤١٢

؛ ق١٤١١، بيروت، الـبالغ ، ).ق٣٣٤.م(الخصيبي 

تهـران، نشــر  حسـين تـوفيقي،    :هـزاره گرايـي  

  .ش١٣٧٨، فرهنگ اسالمي

  يرعرباهللا م فرج

���

ــرمين  اي از مجموعـــه :آداب الحـ

و  گـزاري  حـج  هـاي  نشايسـت و  هـا  شايست

  مکه و مدينهزيارت 

ــوم و   ــاي رسـ ــه معنـ ــع ادب و بـ آداب جمـ

مفهـوم  و در اصـطالح بـه    ١هاي پسنديده روش

�����������������������������������������������������������

.»ادب«، ١٦، ص١؛ فرهنگ فارسي، ج٤٣، ص١لغت نامه، ج. ١

دادن برخي کارهاي مستحب و پرهيـز از   انجام

هـر چنـد    اسـت؛ اي کارهاي مکـروه   پاره انجام

خــواه  ،مطلـوب  رکـا برخـي چـون شـافعي هـر     

  ٢.اند را از آداب دانسته ،مستحب و خواهواجب 

تثنيـه حـرم بـه معنـاي محـيط       *واژه حرمين

کـه بـه طـور     ٣اسـت  هاي مقدس مکانپيرامون 

و  ٤شـود  خاص به حرم مکي و مدني گفتـه مـي  

 حـرم مکـي  به معنـاي  کار رود،  بهمطلق هرگاه 

روايات، حـدود حـرم بـه فرمـان      بر پايه ٥.است

جبرئيــل بــراي   از طريــقعــالي و خداونــد مت

هايي را  نشانهايشان و  ٦مشخص شده 7ابراهيم

 ،بـا ايـن حـال    ٧.نهـاده اسـت  براي شناسايي آن 

مصاديق حدود حرم در روايـات و اقـوال فقهـا    

اختالف و معموالً به طـور تقريبـي معـين    دچار 

  ٨.ستا  شده

معـين دارد کـه    يمدينه نيز مانند مکه، حرمـ 

نــاطق پيرامــون آن  شــامل مســجد نبــوي و م  

در مواردي بـا حـرم مکـه     و احکام آنود ش مي
�����������������������������������������������������������

؛ معجم الفاظ ١٧؛ القاموس الفقهي، ص٥٦، ص١البحر الرائق، ج. ٢

.٢٢الفقه الجعفري، ص

؛ فرهنگ فارسي، ٧٧٨٧، ص٦؛ لغت نامه، ج٢٢١، ص٣العين، ج .٣

.»حرم«، ٥٢١، ص١ج

ــه، ج. ٤ ــرة اللغـ ــه، ج٥٢١، ص١جمهـ ــت نامـ   ،٧٧٩٢، ص٦؛ لغـ

.»حرم«

.١٧٨؛ معجم لغة الفقهاء، ص٦٠، ص٥جواهر الکالم، ج .٥

.٢٠١، ص١؛ سبل الهدي، ج٤٦٢، ص٧المجموع، ج .٦

، ١٠؛ جامع احاديـث الشـيعه، ج  ٣٦٧، ص٩مستدرک الوسائل، ج .٧

.١١١ص

.٥٥-٥١رة في الکتاب والسنه، صالحج و العم. ٨


