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ــش .)ق٤٦٠.م( ــه كوش ــان،   ، ب ــوي الخرس موس

اضـواء  ؛ ش١٣٦٣، هتهران، دار الكتب االسـالمي 

، .)ق١٣٩٣.م(محمـد امـين الشـنقيطي     :البيان

 :انسـاب االشـراف  ؛ ق١٤١٥، فکـر بيروت، دار ال

 به كوشش زكـار، بيـروت،   ،.)ق٢٧٩.م(البالذري 

ابن كثيـر   :البداية و النهايه؛ ق١٤١٧دار الفكر، 

شيري، بيـروت، دار   شش علي، به كو.)ق٧٧٤.م(

 :تـاج العـروس  ؛ ق١٤٠٨احياء التـراث العربـي،   

شـيري،   ، به كوشش علـي .)ق١٢٠٥.م(الزبيدي 

تاريخ (تاريخ طبري ؛ ق١٤١٤بيروت، دار الفكر، 

ــوك  ــم و المل ــري  ):االم ــه .)ق٣١٠.م(الطب ، ب

ــي،     ــروت، اعلم ــا، بي ــي از علم ــش گروه كوش

ابــن عســاكر  :مدينــة دمشــق تــاريخ؛ ق١٤٠٣

شيري، بيـروت، دار   ، به كوشش علي.)ق٥٧١.م(

احمــد بــن  :تــاريخ اليعقــوبي؛ ق١٤١٥الفكــر، 

؛ ق١٤١٥، بيروت، دار صادر، .)ق٢٩٢.م(يعقوب 

 ، به كوشـش .)ق١٢٦٦.م(النجفي  :جواهر الكالم

احيــاء التــراث دار  ،بيــروت، و ديگــران قوچــاني

ــي ــالم ؛ العرب ــائم االس ــي   :دع ــان المغرب النعم

ــش ف .)ق٣٦٣.م( ــه كوش ــاهر ، ب ــي، ق دار  ،هيض

محمــد بــن  :ســبل الهــدي؛ ق١٣٨٣المعـارف،  

، به كوشـش عـادل   .)ق٩٤٢.م(؛ يوسف الصالحي

 ،هدار الكتب العلميـ  بيروت،محمد،  احمد و علي

، .)ق١٠٤٤.م(الحلبي  :السيرة الحلبيه؛ ق١٤١٤

ــروت، دار المعرفـــ  ــحاح؛ ق١٤٠٠، هبيـ  :الصـ

، به كوشش احمد العطـار،  .)ق٣٩٣.م(الجوهري 

الطبقـات  ؛ ق١٤٠٧دار العلم للماليـين،  بيروت، 

ــري ــعد   :الكب ــن س ــروت.)ق٢٣٠.م(اب دار  ،، بي

، بـه كوشـش   .)ق٣٢٩.م(الكليني  :الكافي؛ صادر

؛ ش١٣٧٥، هغفاري، تهران، دار الكتب االسـالمي 

، قـم، ادب  .)ق٧١١.م(ابن منظـور   :لسان العرب

الطريحــي  :مجمــع البحــرين؛ ق١٤٠٥، هالحــوز

ــش ال.)ق١٠٨٥.م( ــه كوش ــران، ، ب ــيني، ته حس

ابـن حبيـب    :المحبر؛ ق١٤٠٨فرهنگ اسالمي، 

، به کوشـش ايلـزه ليخـتن شـتيتر،     .)ق٢٤٥.م(

مسالك االفهام الـي   ؛بيروت، دار اآلفاق الجديده

الشــهيد الثــاني   :شــرائع االســالم  تنقــيح

؛ ق١٤١٦ ، قـــم، معـــارف اســـالمي،.)ق٩٦٥.م(

، .)ق١٣٢٠.م(النــوري   :مســتدرك الوســائل 

 :معجم البلدان؛ ق١٤٠٨، :يتالب  بيروت، آل

، بيـروت، دار صـادر،   .)ق٦٢٦.م(ياقوت الحموي 

 بــه ، .)ق٢٠٧.م( الواقــدي  :المغــازي؛ م١٩٩٥

ــش ــدن كوش ــونس، مارس ــروت، ج ــي، بي  اعلم

عبـداهللا بـن    :المغني و الشرح الكبيـر ؛ ق١٤٠٩

ــه  ــه   .) ق٦٢٠.م(قدام ــن قدام ــدالرحمن ب و عب

 :نـع المق ؛هدار الكتب العلميبيروت، ، .)ق٦٨٢.م(

ــام .)ق٣٨١.م(الصـــدوق  ، قـــم، مؤسســـة االمـ

ابـن   :طالب ابي مناقب آل؛ ق١٤١٥ ،7الهـادي 

، به كوشـش گروهـي از   .)ق٥٨٨.م(شهر آشوب 

مـن  ؛ ق١٣٧٦، هالحيدريالمکتبة اساتيد، نجف، 

ــه  ــره الفقي ــدوق  :اليحض ــه .)ق٣٨١.م(الص ، ب

؛ ق١٤٠٤كوشــش غفــاري، قــم، نشــر اســالمي، 

ـ .)ق٤٦٠.م(الطوسـي   :النهايه ه كوشـش آغـا   ، ب

ــاب     ــروت، دار الكتــ ــي، بيــ ــزرگ تهرانــ بــ

الحـر العـاملي    :وسائل الشـيعه ؛ ق١٤٠٠العربي،

  .ق١٤١٢، :البيت  ، قم، آل.)ق١١٠٤.م(

  سيد محمود ساماني

���

موجودي سرکش از فرمان الهـي و  : ابليس

آدم هنگام انجـام مناسـک    گر در برابر وسوسه

  حج، و نيز برابر ابراهيم هنگام ذبح اسماعيل

ــرس و      ــزن، ت ــأس، ح ــاي ي ــه معن ــيس ب ابل

پشيماني آمده است و ابلـيس از آن رو بـه ايـن    

نام خوانـده شـد کـه از رحمـت الهـي مـأيوس       
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خداست، به حکم الهي راضي و تسـليم امـر او   

شـان  رفت و بـه اي  7نزد ابراهيم گاه آن. هستم

ام کـه شـيطان تـو را در خـواب،      شـنيده : گفت

خيالي فاسد در سر افکنده که پسـر خـويش را   

دانسـت کـه او شـيطان     7ابراهيم. قرباني کني

ابلـيس از او هـم   . است و وي را از خـود رانـد  

  .نوميد شد

بـه   7بر پايه نقل ابن عباس، چـون ابـراهيم  

آمد تـا پسـرش را قربـاني کنـد،      *مشعر الحرام

آيد که ايشـان   7تافت تا نزد ابراهيمشيطان بش

بـه جمـره اولـي     جا آناز . بر وي سبقت گرفت

 7آمد تا از امتثال امر الهي بـه دسـت ابـراهيم   

ايشان با پرتاب هفت سـنگ او  . پيشگيري کند

بــه جمــره دوم  جــا آناز . را از خــود دور کــرد

رفت و شيطان را ديـد و بـا زدن هفـت سـنگ     

سـپس بـه سـوي     .ديگر او را از خود دور کـرد 

ــه رفــت و شــيطان را ديــد و هفــت   جمــره عقب

ايـن پرتـاب ســنگ در   . سـنگ ديگـر بـه او زد   

روايتـي از   ١.حج شـد مناسك جمرات از جمله 

رمي ابليس به فرمان جبرئيل بـه   درباره 7علي

گانـه و سـنت    در جمرات سـه  7دست ابراهيم

حـج، مؤيـد همـين مطلـب     مناسك شدنش در 

تماميـت   7مام سجادبر پايه روايتي از ا ٢.است

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

ــان، ج. ١ ــامع البيـ ــان، ج؛ ٩٨-٩٧، ٩٥، ص٢٣جـ ، ١٦روض الجنـ

  .٢٨١-٢٨٠، ص٥؛ الدر المنثور، ج٢١٩ص

، ١٠جامع احاديث الشـيعه، ج ؛ ٣٣٩، ص٣من اليحضره الفقيه، ج. ٢

  .١١٠، ص١٢؛ بحار االنوار، ج٤٢١ص

گزار به اين است که هنگـام رمـي    حج هر حج

جمرات، قصد رمـي دشـمن خـويش ابلـيس و     

  ٣.خاندان او کند

ــن ــدام   در اي ــيح ک ــه ذب ــك ک ــدان ي از فرزن

بوده، در ميان مفسران اختالف نظـر   7ابراهيم

برخــي او را اســحاق و گروهــي ديگــر  ٤.اســت

ي، با توجه به شـواهد روايـ  . اند اسماعيل دانسته

بـر پايـه    ٥.رسـد  نظـر مـي   تـر بـه    رأي اخير قـوي 

ــراهيم  ــي، اب ــت    7روايت ــه خواس ــامي ک هنگ

گوسفندي را به جـاي اسـماعيل قربـاني کنـد،     

ابليس بـر او ظـاهر شـد و خواسـت کـه ايشـان       

وي . هـايي از آن ذبيحـه را بـه او بدهـد     قسمت

  ٦.فقط طحال آن را به او داد

 سـعي ميـان   7بر پايه روايتي از امام صادق

رو تشريع شد کـه ابلـيس در    صفا و مروه بدين 

ظاهر گشت و جبرئيـل   7اين مکان بر ابراهيم

به ايشان فرمان داد تا بر او سخت گيـرد و او را  

 *به صورت هروله 7ابراهيم. از خود دور کند

در پي ابليس حرکت کرد و ابليس گريخـت و  

بـر   ٧.از اين رو هروله در آن مکـان سـنت شـد   

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

  .٣٧٣، ص١٠جامع احاديث الشيعه، ج. ٣

؛ ٣٥٦، ص٧ر المحــيط، ج؛ البحــ١٥٣، ص٢٦التفســير الکبيــر، ج. ٤

.١٩، ص٤تفسير ابن کثير، ج

؛ روض ٣٢٤، ص٨مجمـع البيـان، ج   ؛٩٦، ص٢٣جامع البيان، ج. ٥

  .٢١٣،٢١٠، ص١٦الجنان، ج

  .٣٣٩، ص٣من اليحضره الفقيه، ج. ٦

ــرايع، ج . ٧ ــل الش ــيعه، ج ؛ ٤٣٢، ص٢عل ــث الش ــامع احادي ، ١٠ج

  .٤١٨ص
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گر از آن امـام، هنگـام ورود بـه    پايه روايتي دي

ــجدالحرام ــي از در مس ــر گفــتن     بن ــيبه تکبي ش

سفارش شده است؛ زيرا ابليس و يـاورانش در  

ايــن مکــان راه را بــر حاجيــان و زائــران تنــگ  

کنند و هنگامي کـه بـا صـداي تکبيـر وارد      مي

زده از اين  شوند، وحشت رو مي شوندگان روبه

ي دور آنان گريزند و فرشتگان تا راه مکان مي

  ١.کنند را تعقيب مي

ابليس و تغيير تلبيـه  �
*

تلبيـه   :قـريش  


�	 ������ �: قريش و عرب در حج چنين بود���
 	�� ������� � ����� ��� ,	�
��� 	� 	� � � ,	
���

	�� 	�� � � 	��������و  7ايـن تلبيـه ابــراهيم  . 

ديگر پيامبران الهي بود تا آن که روزي ابلـيس  

صورت پيرمردي بر آنان ظاهر شد و بـا ايـن    به

استدالل که پيشينيان و نياکان آنان چنين تلبيـه  

: انـد، تلبيـه ايشـان را چنـين تغييـر داد      گفته نمي

� 	�� �� �  	�� !�� 	� 	�� � ,	
!�� � !���� 	
���
	�"��� #$ � %&"�� '�از آن پـس قـريش بـه همـين     . 

ــي  ــه م ــورت تلبي ــ  ص ــا آن ک ــد ت ــامبر گفتن ه پي

و چنــين  ٢بــه رســالت مبعــوث شــد 9گرامــي

  ٣.دانستشرك اي را  تلبيه

ــدوه و    � ــيس در دار الن ــور ابل حض

هـاي تـاريخي، ابلـيس در     بـر پايـه نقـل    :غدير

اي کــه بــا حضــور ســران قــريش در دار  جلســه

�����������������������������������������������������������
  .٤٥٠ص، ٢جعلل الشرايع، . ١

  .٦٦، ص١١؛ جامع احاديث الشيعه، ج١٥٤، ص٢تفسير قمي، ج. ٢

  .١٨٦، ص١٦الميزان، ج. ٣

قتـل   دربـاره گيـري   مکه بـراي تصـميم   *الندوه

تشکيل شده بود، به صورت پيرمردي  9پيامبر

ت داشت و پيشنهاد کساني را کـه  نجدي شرک

قائل بودند، بـا   9به حبس يا تبعيد رسول خدا

رو ســاخت و پيشــنهاد ابوجهــل را  ترديــد روبــه

نفـر از قبايـل    ۴۰براي قتل ايشان بـا مشـارکت   

از اين رو، در ميان . مختلف مشرکان تأييد کرد

حاصـل   9بـر قتـل پيـامبر    نظـر  قمشرکان اتفـا 

  ٤.شد

ابلـيس و   7م صـادق بر پايـه روايتـي از امـا   

خاندانش در روز عيد غدير خـم هنگـام ابـالغ    

از سوي پيامبر حاضـر   7امامت و واليت علي

بودند و ابليس به خاندانش اختالف و تفرقه در 

در ايـن زمينـه را خبـر     9ميان اصحاب پيـامبر 

  ٥.داد

  منابع �

شبسـتري، قـم، دفتـر تبليغـات،      :اعالم القرآن

، .)ق١١١٠.م(ي المجلسـ  :بحار االنوار؛ ش١٣٧٩

البحر ؛ ق١٤٠٣بيروت، دار احياء التراث العربي، 

ــيط ــان االندلســي  :المح ــه .)ق٧٥٤.م(ابوحي ، ب

كوشــش عــادل احمــد و ديگــران، بيــروت، دار  

ابـن   :البداية و النهايه؛ ق١٤٢٢، هالكتب العلميـ 

ــر  ــي .)ق٧٧٤.م(كثي ــه كوشــش عل ــيري،  ، ب ش

ــي،    ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ؛ ق١٤٠٨بي

 البحرانــي :القــرآن تفســير فــي هــانالبر

�����������������������������������������������������������
  .٣٧٠، ص٢تاريخ طبري، ج. ٤

؛ ١٢٠-١١٩، ص٣٧؛ بحـار االنـوار، ج  ٢٠١، ص٢تفسير قمي، ج. ٥

  .٦٥٨، ص١نور الثقلين، ج
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 :تاج العروس؛ ق١٤١٥ ،هالبعث قم،، .)ق١١٠٧.م(

شـيري،   ، به كوشش علـي .)ق١٢٠٥.م(الزبيدي 

بلعمي  :تاريخ بلعمي؛ ق١٤١٤بيروت، دار الفكر، 

ــه كوشــش.)ق٣٢٥.م( ــار و   ، ب ــي به ــد تق محم

تـاريخ طبـري   ؛ ش١٣٥٣گنابادي، تهران، زوار، 

، به .)ق٣١٠.م(طبري ال ):تاريخ االمم و الملوك(

دار احيــاء بيــروت، محمــد ابوالفضــل،  كوشــش

، بـه  .)ق٤٦٠.م(الطوسي  :التبيان؛ التراث العربي

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

تفســير القــرآن (تفســير ابــن کثيــر ؛ العربــي

 ، بــه كوشــش.)ق٧٧٤.م(ابــن كثيــر  ):العظــيم

تفسـير  ؛ ق١٤٠٩ ،همرعشلي، بيروت، دار المعرف

ــيال ــي  :عياش ــش  .)ق٣٢٠.م(العياش ــه كوش ، ب

ــولي ــران  رس ــي، ته ــة   ،محالت ــة العلمي المكتب

، بـه  .)ق٣٠٧.م(القمي  :تفسير القمي؛ االسالميه

؛ ق١٤٠٤كوشــش الجزائــري، قــم، دار الكتــاب، 

، قـم،  .)ق٦٠٦.م(الفخر الـرازي   :التفسير الكبير

انـوار  (تفسير بيضاوي ؛ ق١٤١٣دفتر تبليغـات،  

، بــه كوشــش .)ق٦٨٥.م( البيضــاوي ):التنزيــل

تفسـير  ؛ ق١٤١٦عبدالقادر، بيروت، دار الفكـر،  

 القرطبــي :)القــرآن الحكــام الجــامع(قرطبـي  

 العربــي، التــراث بيــروت، دار احيــاء، .)ق٦٧١.م(

ــيعه؛ ق١٤٠٥ ــث الش  اســماعيل :جــامع احادي

؛ ق١٣٩٩ ،المطبعـة العلميـه  قم،  ماليري، معزي

ش ، بـه كوشـ  .)ق٣١٠.م(الطبـري   :جامع البيان

نـور  ؛ ق١٤١٥صدقي جميل، بيروت، دار الفكر، 

، بــه .)ق١١١٢.م(العروســي الحــويزي  :الثقلـين 

ــولي  ــش رسـ ــماعيليان،   كوشـ ــي، اسـ محالتـ

، .)ق٩١١.م(السـيوطي   :الدر المنثور؛ ش١٣٧٣

ــ  ــروت، دار المعرف ــاني؛ ق١٣٦٥، هبي  :روح المع

ــي  ــي  .)ق١٢٧٠.م(اآللوسـ ــش علـ ــه كوشـ ، بـ

ــروت،   ــدالباري، بي ــانال روض؛ ق١٤١٥عب  :جن

 و ياحقي كوشش به، .)ق٥٥٤.م( رازي ابوالفتوح

؛ ش١٣٧٥ رضـوي،  قـدس  آستان مشهد، ناصح،

، بـه كوشـش   .)ق٣٨١.م(الصدوق  :عيعلل الشرا

ـ  ال بحر العلوم، نجف، ؛ ق١٣٨٥ ،همكتبـة الحيدري

، به كوشش المخزومـي  .)ق١٧٥.م(خليل  :العين

 :فتح البـاري ؛ ق١٤٠٩، ه، دار الهجرالسامرائيو 

دار بيــروت، ، .)ق٨٥٢.م(العســقالني ابــن حجــر 

مسـتر هـاكس،    :مقـدس  قاموس كتاب؛ المعرفه

 :الكتــاب المقــدس؛ ش١٣٧٧تهـران، اســاطير،  

شرق االوسـط،  ال بيروت، دار الكتاب المقدس في

، قـم،  .)ق٥٣٨.م(الزمخشري  :الكشاف؛ م١٩٩٣

ــت، ــرار ؛ ق١٤١٥ بالغ ــف االس ــدي  :كش ميب

ــران،  .)ق٥٢٠.م( ــه كوشـــش حكمـــت، تهـ ، بـ

الطريحـي   :مجمع البحرين؛ ش١٣٦١كبير، امير

ــران،  .)ق١٠٨٥.م( ــيني، ته ــش الحس ــه كوش ، ب

ــالمي،   ــگ اس ــان ؛ ق١٤٠٨فرهن ــع البي  :مجم

ــه كوشــش گروهــي از .)ق٥٤٨.م(الطبرســي  ، ب

 :معـاني االخبـار  ؛ ق١٤١٥اعلمي،  ،علما، بيروت

، بـه كوشـش غفـاري، قـم،     .)ق٣٨١.م(الصدوق 

 معجـم الالهـوت  ؛ ش١٣٦١انتشارات اسـالمي،  

به كوشش سيد اروس و سـليم دكـاش    :الكتابي

 معجـم ؛ م١٩٨٦اليسوعي، بيروت، دار المشرق، 

ــه ــاييس اللغ ــارس  :مق ــن ف ــه .)ق٣٩٥.م(اب ، ب

؛ ق١٤٠٤كوشش عبدالسالم، قم، دفتر تبليغات، 

ــردات ــب  :مف ــاب،  .)ق٤٢٥.م(الراغ ــر الكت ، نش

الصــدوق  :مــن اليحضــره الفقيــه  ؛ ق١٤٠٤

ــم  .)ق٣٨١.م( ــاري، ق ــش غف ــه كوش ــر ، ب ، نش

ــالمي،  ــزان؛ ق١٤٠٤اسـ ــايي :الميـ  الطباطبـ

ــروت،، .)ق١٤٠٢.م( ــج ؛ ق١٣٩٣ اعلمــي، بي نه

، بـه كوشـش عبـده،    .)ق٤٠٦م (الرضي  :البالغه

  .ق١٤١٢قم، دار الذخائر، 

  اهللا خراساني لطف

���

  بنوساج � :ساج ابي ابن

  محمد بن عبداهللا � :کبشه ابي  ابن


