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ــرح العمــده ؛فكــردار ال بيــروت، ابــن تيميــه  :ش

، مکتبـة  رياض، به کوشش العطيشان، .)ق٧٢٨.م(

ــان،  ــحاح ؛ق١٤١٣العبيکــ ــوهري  :الصــ الجــ

 علـم دار ال بيـروت،  ، به كوشش العطار،.)ق٣٩٣.م(

 :النـووي  بشرح مسلم صحيح؛ ق١٤٠٧ للماليين،

 لعربــي،ا كتــابدار ال بيــروت،، .)ق٦٧٦.م( النـووي 

 بـه ، .)ق٣٨١.م( الصـدوق  :علل الشرايع؛ ق١٤٠٧

 ،هالحيدريـ  مكتبـة ال نجـف،  ،بحـر العلـوم   كوشش

ــون؛ ق١٣٨٥ ــود عـ ــيم :المعبـ ــادي العظـ  آبـ

 ه،العلميــــ كتــــبدار ال بيــــروت،، .)ق١٣٢٩.م(

 كوشـش  بـه ، .)ق١٧٥.م( خليـل  :لعينا؛ ق١٤١٥

ــي ــامرائي و المخزوم ــردار ال ،الس ؛ ق١٤٠٩ ه،هج

 بـه ، .)ق٢٢٤.م( الهروي مالس ابن :الحديث غريب

ــد محمــد كوشــش ــروت، خــان، عبدالمعي دار  بي

 ابـن  :الحـديث  غريـب ؛ ق١٣٩٦ العربـي،  كتابال

 ه،العلميــ كتــبدار ال بيــروت،، .)ق٢٧٦.م( هقتيبــ

ــتح؛ ق١٤٠٨ ــز ف ــن عبــدالكريم :العزي  محمــد ب

تقريـر   :کتاب الحج ؛فكردار ال ،.)ق٦٢٣.م( الرافعي

 الكـافي  ؛گيبحث الگلپايگاني، مقدس، چاپ سـن 

ــي ــه ف ــام فق ــد االم ــداهللا :احم ــن عب ــ ب  هقدام

 ؛ق١٤١٤ ه،العلميـ  كتبدار ال بيروت،، .)ق٦٢٠.م(

 بـه ، .)ق١٠٥١.م( البهـوتي  منصـور  :القناع كشاف

 ه،العلميـ  كتبدار ال بيروت، حسن، محمد كوشش

، .)ق٧١١.م( منظـور  ابـن  :العرب لسان؛ ق١٤١٨

المبــدع فــي شــرح ؛ ق١٤٠٥ ه،الحــوز ادب قـم، 

 ،.)ق٨٨٤.م(ابــراهيم بــن محمــد مفلــح  :نــعالمق

 المبسـوط  ؛ق١٤١٨، بيروت، دار الکتـب العلميـه  

 كوشـش  به، .)ق٤٦٠.م( الطوسي :االماميه فقه في

 :المبسـوط  ؛المرتضـويه  مكتبـة ال تهران، بهبودي،

 ه،معرفـــدار ال بيـــروت،، .)ق٤٨٣.م( السرخســـي

ــذب ؛ ق١٤٠٦ ــرح المه ــوع ش ــووي :المجم  الن

 ســيد :االحكــام مــدارك ؛فكــردار ال ،.)ق٦٧٦.م(

، .)ق١٠٠٩.م( العـاملي  الموسـوي  علـي  بن محمد

 علـي  المسـتدرك ؛ ق١٤١٠ ،:آل البيـت  قم،

 بـه ، .)ق٤٠٥.م( النيشـابوري  الحـاكم  :الصحيحين

؛ ق١٤٠٦ ه،معرفـ دار ال بيـروت،  مرعشلي، كوشش

 قـم، ، .)ق١٢٤٥.م( النراقـي  احمد :الشيعه مستند

ـ  احمـد  :احمد مسند؛ ق١٤١٥ ،:آل البيت  نب

ــل ــروت،، .)ق٢٤١.م( حنب ــادر بي ــم؛ دار ص  معج

به كوشـش  ، .)ق٣٩٥.م( ابن فارس :اللغه مقاييس

 :غنـي مال؛ ق١٤٠٤ تبليغات، دفتر قم، عبدالسالم،

، بيـروت، دار الكتـب   .)ق٦٢٠.م( عبداهللا بن قدامه

ــه ــائل؛ العلميـ ــيعه وسـ ــر :الشـ ــاملي الحـ  العـ

ــم،، .)ق١١٠٤.م( ــت قــ ؛ ق١٤١٢ ،:آل البيــ

، بـه  .)ق٥٠٥.م(الغزالـي   :بالوسيط فـي المـذه  

  .ق١٤١٧ ه،کوشش محمد محمد، قاهر

  محمد قديريان

���

  تحصيب � :اضطجاع

مدينـه   ميان در حجاز يبزرگ يواد :إِضَم

  تا درياي سرخ

حجـاز اسـت    دراي  گسـترده  ينام واد إضَم
توجـه   بـا  ١.قرار دارددر آن ز ينمنوره  نهيکه مد

به  يكنزدو  پيوستهبخش  ،يواد نيبه وسعت ا
، قـرار دارد و اُحـد   آن شـهر ميـان   که را نهيمد

ــا« ــش ؛»تقن ــاال بخ ــظات«را آن  يب  و از ؛»شَ
رسد،  ميسرخ  يايکه به دررا تر  نييتا پاجا  آن

إضَــم،  يامــروزه بــه واد ٢.دنــدينام يمــ» إضَــم«
                                                                       

؛ ١٨٣، ص١؛ معجـم مـتن اللغـه، ج   ٢١٤، ص١لبلدان، جمعجم ا. ١

  .»إضَم«، ٢٨٧٣، ص٣نامه، ج ؛ لغت٢٩، ص١منتهي االرب، ج

؛ معجـم  ١٣، ص٤؛ وفـاء الوفـاء، ج  ٢١٤، ص١معجم البلـدان، ج . ٢

  .١٨٣، ص١متن اللغه، ج
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  ١.شود يز گفته مين» قَهيضَ«
ــاره ــت  درب ــن عل ــاماي ــذار ن ــه يگ ــد گفت  :ان

شـد، از   يمـ  يجـار نـه  يل در مديکه س يهنگام
 حد ،ي بطحانبه واد و گذشت وادي قَنات مي

رد و ازيرس يم ،قيعقتا نه يمد يشرق هفاصل ح 
ن يتر بزرگ، يرر و کبيق صغيعق يواد بهجا  آن
ن يغرب و شمال، ا نه که از جنوب ويمد يواد

در  سـپس  شد و سرازير مي ،هبرگرفتشهر را در 
جمـع   »وليع السمجتَم« موسوم به» زَغابه«منطقه 

 يهـا در واد  ن آبيـ اهمـه   گـاه  نآ .گشـت  مي
 يايـ بـه در جـا   آن و از يوسـت پ هم مـي  به إضَم

  ٢.ختير يسرخ م
و  ٣»ل إضَـم يسـ « يهـا  منابع به نـام  يدر برخ

 پيشينهم که برگرفته از يخور برمي ٤»کوه إضَم«
ن يـ در ا يإضَـم و کـوه   يل در واديس يخيتار
 هــا، گــزارشپايــه شــماري از بــر  .اســت يواد

ل يــاز قبا ،خُزاعــه و جــرهم يلــهکــه قب يهنگــام
ــرا ي ــن، ب ــه   يم ــتيابي ب ــحاکمدس ــه وي   ت مک

روز يـ اعه پستادند و خزياهم  يور در رو ،کعبه
ــد ــردم  ،ش ــم ــراج ــدن از   يرهم ب ــان مان در ام
کردنـد و در  تـرك  خُزاعه، مکه را  هايديتهد

                                                                       

  ،٤؛ موســـوعة مـــرآة الحـــرمين، ج١٣، ص٤وفـــاء الوفـــاء، ج. ١

  .٨٣٧ص

ــه، ج. ٢ ــاريخ المدين ــرآة الحــرمين، ج؛ مو١٧٢، ص١ت ، ٤ســوعة م

  .٢٩؛ المعالم االثيره، ص٨٣٧ص

  .١، ص٣موسوعة مکة المکرمه، ج. ٣

ــتعجم، ج . ٤ ــا اس ــه، ج ١٦٦، ص١معجــم م ــتن اللغ ــم م ، ١؛ معج

  .١٨٣ص

ل نـابود  يسـ  ر اثـر إضَم فـرود آمدنـد و بـ    يواد
  ٥.شدند

ــه  ــر پاي ــيروا ب ــت  ،يت ــتان کش ــرفتن  يداس گ
 از يشنهاد رکانه، کافريبه پ 9حضرت رسول

بــه   کــهداد  يرو ين واديــ در ا ،هاشــم بنــي
بطـن  «مقصود از  ٦.انجاميد رکانه ياپپيشکست 

در ســيره و مغــازي هــاي  کتــاب کــه در» إضَــم
شـود،   ياد مـ يـ از آن » بطن إضَم  سريه«پيوند با 

» خُشُـب  يذ«يان م مدينهدر فرودست  يا منطقه
 يزش واديـ در محـل ر  ييجـا ، »ذي الْمـروه «و 

 ،نـه يشـمال مد  يلومتريک ۳۰۰جزل به إضم در 
از مسـلمانان   شـماري  9رسول خداکه  ٧است
 ابوقُتـاده بـه  ي به فرمانده يا هيسرانجام  يرا برا

عـامر بـن    ،مکـان آن در . يل داشـت گسـ جا  آن
وه بـه شـي  ت و سالم يبا دادن تح يأَضْبط اشْجع

ا مسـلمانان  امـ  .گذشت شانياز کنار امسلمانان 
کـه در   يثـ يو محلَّم بن ل نداو را بازداشت کرد

ه شرکت داشت، به عامر حمله کـرد و  ين سريا
بــه  9رسـول خـدا   کـه  گـاه  نآ. را کشـت وي 

  دربـــاره ۴/نســـاء ۹۴  هيـــد، آيانش رســـيســـپاه
  ٨.امبر نازل شديها بر پ آن ي کارنادرست

                                                                       

، ٣؛ موسـوعة مکـة المکرمـه، ج   ٦٨٢-٦٧٩، ص١شفاء الغرام، ج. ٥

  .١ص

  .٣٦٩-٣٦٨، ص١٧؛ بحار االنوار، ج١٤، ص٤وفاء الوفاء، ج. ٦

ــا اســتعجم، ج معجــم. ٧ ــاء، ج١٦٦، ص١م ــاء الوف ؛ ١٤، ص٤؛ وف

  .٥٠المعالم االثيره، ص

ــازي، ج. ٨ ــان، ج٧٩٧، ص٢المغـ ــامع البيـ ؛ ٣٠٢-٣٠١، ص٥؛ جـ

  .٢٣٤-٢٣٣، ص٢الکامل، ج
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  منابع �

، بيروت، دار .)ق١١١٠.م(المجلسي  :اربحار االنو

تـاريخ المدينـة   ؛ ق١٤٠٣ احياء التراث العربـي، 

ــوره ــن :المن ــب اب ــش.)ق٢٦٢.م( هش ــه كوش  ، ب

 :جامع البيـان ؛ ق١٤١٠، قم، دار الفکـر  شلتوت،

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

محمـد   :شفاء الغرام؛ ق١٤١٥ بيروت، دار الفكر،

 محمد، مصطفي كوشش ، به.)ق٨٣٢.م( الفأسي

الكامــل فــي  ؛م١٩٩٩ ه،النهضــة الحديثــمكـه،  

محمــد الجــزري  علــي بــن ابــن اثيــر :التــاريخ

؛ ق١٣٨٥، ، بيـــــروت، دار صـــــادر.)ق٦٣٠.م(

ــت ــه لغ ــدا  :نام ــران،.) ش١٣٣٤.م(دهخ  و ديگ

؛ ش١٣٧٣و دانشـگاه تهـران،    نامـه  لغتمؤسسه 

 محمـد محمـد حسـن شـراب،     :المعالم االثيـره 

ــدان ؛ق١٤١١ ،دمشــق، دار القلــم ــم البل  :معج

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

عبـداهللا البكـري    :مـا اسـتعجم   معجم؛ م١٩٩٥

بيـروت، عـالم   ، ، به كوشـش السـقاء  .)ق٤٨٧.م(

 ،احمـد رضـا   :همعجم متن اللغ؛ ق١٤٠٣، الکتب

 :المغـازي  ؛ق١٣٧٧ ،ةيـا مکتبـة الح  داربيروت، 

مارســدن   ، بــه كوشــش .)ق٢٠٧.م(الواقــدي 

ـ ؛ ق١٤٠٩، بيروت، اعلميجونس،  رب اال يمنته

 يمبــن عبــدالکر يمعبــدالرح :لغــة العــرب يفــ

موسوعة مرآة  ؛يکتابخانه سنائ تهران،پور،  يصف

ــرم ــر ينالح ــوبا :يفينالش ــبر ي ــا يص  پاش

 ه،يــــفــــاق العربدار اآلقــــاهره، ، ).ق١٢٩٠.م(

 و المدينــة ةموســوعة مکــة المکرمــ ؛ق١٤٢٤

 سـة الفرقـان،  احمد زکـي يمـاني، مؤس   :المنوره

، به .)ق٩١١.م(السمهودي  :وفاء الوفاء ؛ق١٤٣٠

بيـروت، دار الكتـب    محمد عبدالحميد، كوشش

  .العلميه

  ياصغر احمد يعل

���

و مستمندان  فقيرانغذا دادن به  :اطعام

  قرباني حج يا کفارات آنراه از 

بـه  ) مـ   عـ   ط( واژه اطعـام مصـدر از ريشـه   
ــاي طعــام دادن در . اســت ٢و ســير کــردن ١معن

و خـوردني گفتـه   خـوراك  هر  به طعام ،عرف
از مقصـود   ،حجـاز  مـردم در کاربرد  ٣.شود مي

بـه مـواد    گـاه  ٤.اسـت  بـوده  گنـدم بيشتر طعام، 
 ٦.گفتنـد  طعام مـي  نيز و جو ٥غذايي چون خرما

ــات    ــه آيـ ــه بـ ــا توجـ ــج ۳۶و  ۲۸بـ و  ۲۲/حـ
کاربردهاي فقهي اطعـام، ايـن واژه در فقـه بـه     

غـذاي  تمليـك  راندن يا خو ،معناي سير کردن
 اسـت،  فقيـر  معمـوالً کـه   به ديگـري  کننده سير

  ٧.رود مي کار هب
 يُطَعمُ { :۶/انعام ۱۴آيه بر پايه 

َ
 }هَو يُطِعُم َو ال

ــ ــعراء ۷۹ه و آي ــِ َو {: ۲۶/ش ــَو ُفْطِعُم ِي ُه
�

َو ا�

برخـي  در . اسـت  طعام دهندهخداوند  }يَْسِق�ِ 
ندان اطعام گوشت قرباني حج بـه مسـتم   ،آيات

ــدان  ــوا {: شــده اســت ســفارشو نيازمن طِعُم
َ
َو أ

                                                                       

، ٨؛ تـاج العـروس، ج  ٣٧٢؛ المصباح، ص١٩٧٥، ص٥الصحاح، ج. ١

  .»طعم«، ٣٧٨ص

، ١٧؛ تـاج العـروس، ج  ٣٦٤-٣٦٣، ص١٢لسـان العـرب، ج  : نک. ٢

  .»طعم«، ٤٤٠ص

ــم . ٣ ــه معج ــاييس اللغ ــرب، ج ؛ ٤١٠ص ،٣ج ،مق ــان الع ، ١٢لس

  .»طعم«، ٣٧٣، ص٢ج ؛ المصباح،٣٦٣ص

.»طعم«، ٣٦٤ص ،١٢ج ،؛ لسان العرب٣٧٣، ص٢ج المصباح،. ٤

  .»طعم«، ١٢٦، ص٣؛ النهايه، ابن اثير، ج٣٠٤، صمفردات. ٥

  .»طعم«، ٣٠٤؛ مفردات، ص٢٥، ص٢العين، ج. ٦

؛ ۳۶۷، ص۱؛ مسـتند العـروه، ج  ۱۵۸، ص۲اصول السرخسـي، ج . ٧

.۱۹۳، ص۲مدارک تحرير الوسيله، ج


