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، .)ق٦٧١.م(القرطبـي   :)الجامع ألحكام القرآن(

ــي،    ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ؛ ق١٤٠٥بي

 محمـود  عبـداهللا  :مقاتـل بـن سـليمان    تفسير

جـامع  ؛ ق١٤٢٣شحاته، بيروت، التاريخ العربي، 

، بيروت، دار المعرفه، .)ق٣١٠.م(الطبري  :البيان

، .)ق٩١١.م(السـيوطي   :المنثـور  الدر؛ ق١٤١٢

 :دالئــل النبــوه؛ ق١٣٦٥بيــروت، دار المعرفــه، 

، بـه كوشـش عبـدالمعطي،    .)ق٤٥٨.م(البيهقي 

ــه،   ــب العلميـ ــروت، دار الکتـ روح ؛ ق١٤٠٥بيـ

، به كوشش علـي  .)ق١٢٧٠.م(اآللوسي  :المعاني

ــروت،   ــدالباري، بي ــان؛ ق١٤١٥عب  :روض الجن

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

؛ ش١٣٧٥د، آستان قـدس رضـوي،   ناصح، مشه

، به كوشـش  .)ق٥٩٧.م(ابن جوزي  :زاد المسير

؛ ق١٤٠٧محمد عبدالرحمن، بيروت، دار الفکـر،  

، بيـروت،  .)ق١٠٤٤.م(الحلبـي   :السيرة الحلبيه

ابن كثيـر   :السيرة النبويه؛ ق١٤٠٠دار المعرفه، 

، به كوشش صدقي جميـل، بيـروت،   .)ق٧٧٤.م(

ابـن هشـام    :النبويهالسيرة ؛ ق١٤١٨دار الفکر، 

ــه كوشــش الســقاء و ديگــران،  .)ق٢١٣-٨.م( ، ب

الحاكم  :شواهد التنزيل؛ بيروت، المكتبة العلميه

، بـه كوشـش محمـودي،    .)ق٥٠٦.م(الحسكاني 

ابـن   :عيون االثر؛ ق١٤١١تهران، وزارت ارشاد، 

ــاس   ــيد الن ــم،  .)ق٧٣٤.م(س ــروت، دار القل ، بي

هـران،  ، ت.)ق١٣٩٠.م(االميني  :الغدير ؛ق١٤١٤

 :غرائب القـرآن ؛ ش١٣٦٦دار الکتب االسالميه، 

، به كوشـش  .)ق٧٢٨.م(نظام الدين النيشابوري 

ــه،   ــب العلمي ــروت، دار الکت ــرات، بي ــا عمي زكري

، بـــه .)ق٣٢٩.م(الكلينـــي  :الكـــافي؛ ق١٤١٦

كوشش غفـاري، تهـران، دار الکتـب االسـالميه،     

، .)ق٥٤٨.م(الطبرسـي   :مجمع البيان؛ ش١٣٧٥

 :مكاتيب الرسول؛ ق١٤٠٦المعرفـه،  بيروت، دار 

؛ ق١٤١٩ميانجي، تهران، دار الحـديث،   احمدي

ــار ــا  :المن ــيد رض ــاهره، دار .)ق١٣٥٤.م(رش ، ق

ابـن شـهر    :طالب ابي مناقب آل؛ ق١٣٧٣المنار، 

، بــه كوشــش گروهــي از   .)ق٥٨٨.م(آشــوب 

ــه،    ــة الحيدري ــف، المکتب ــاتيد، نج ؛ ق١٣٧٦اس

ــزان ــايي  :المي ــروت، ، .)ق١٤٠٢.م(الطباطب بي

ــي،  ــه؛ ق١٣٩٣اعلم ــارم :نمون ــيرازي و  مك ش

؛ ش١٣٧٥ديگران، تهران، دار الکتب االسالميه، 

، به .)ق١١١٢.م(العروسي الحويزي  :نور الثقلين

ــولي  ــش رسـ ــماعيليان،   كوشـ ــي، اسـ محالتـ

العالمـة   :نهج الحق و كشف الصـدق ؛ ش١٣٧٣

رموي، اال، به كوشش الحسني .)ق٧٢٦.م(الحلي 

  .ق١٤٠٧قم، دار الهجره، 

  اهللا خراساني  لطف

���  

  آيه قبله � :آيه تحويل قبله

عمران،  نود و هفتمين آيه سوره آل :آيه حج

  دربردارنده تشريع وجوب حج

بر اساس اين آيه، خداوند حج را بر کساني 

واجب کرده که استطاعت آن را داشته باشند و 

هر کس از آن روي گرداند و ناسپاسـي کنـد،   

ــان  ــد از جهاني ــيخداون ــاز اســت ب ِ َ!َ {: ني  َوِب"

ـِه َسـبِيال َوَمـن 
َ

ا2"اِس ِحج. اَ-يِت َمـِن اسـَتَطاَع إِ)

ِم3َ 
َ
إِن" اَهللا َغِ:9 َعِن الَعال

َ
، ۳/آل عمران( .}َكَفَر ف

۹۷(  

آيات مربوط به حج و ارکـان و احکـام آن   

انـد؛ امـا    هاي قرآن پراکنـده  بسيارند و در سوره

ــه   ــروف ب ــه مع ــه حــج«آي ــياري از » آي کــه بس

پژوهان از آن با همين تعبير ياد  مفسران و دانش
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همگان اعم از مرد، زن، مـومن و کـافر را در بـر    

گيرد؛ اما بـه جهـت عـدم توجـه تکليـف بـه        مي

بـر اسـاس روايتـي،     ١.شود صغير، شامل وي نمي

ــي  ــامبر گرام ــز    9پي ــان را ني ــاير ادي ــروان س پي

 مخاطب آيـه دانسـت و آنـان را بـه انجـام حـج      

فرمان داد؛ ولي ايشان از به جاي آوردن حج سر 

ــه  ــدين جهــت آي ــد و ب : ۳/آل عمــران ۹۷باززدن

ِم3َ {
َ
إِن" اَهللا َغِ:9 َعِن الَعال

َ
 ٢.نازل شد }َوَمن َكَفَر ف

سنت بر ايـن    شيعه و برخي از فقيهان اهل فقيهان

باورند که بر پايه اين آيه، حج بر کافران همانند 

فقط شرط صحت  *اسالممؤمنان واجب است و 

برخـي   ٣.آن دانسته شده است نه شـرط وجـوب  

ديگر بر ايـن باورنـد کـه حـج عبـادت اسـت و       

  ٤.کافران به عبادات اسالمي مکلف نيستند

وجوب مقيد به استطاعت. �۳
*

در آيـه    :

} َ!َ ِ ــِه  َوِب"
َ

ــاِس ِحــج. اَ-يــِت َمــِن اســَتَطاَع إِ) ا2"

مشروط شـده   وجوب حج به استطاعت }َسبِيال

اسـتطاعت کـه    دربارهمفسران و فقيهان  ٥.است

 ٦.نظـر دارنـد   شرط وجوب حج است، اختالف

برخي استطاعت را تـوان تـأمين هزينـه سـفر و     

روايتي از رسول  که چناناند؛  مرکب معنا کرده

�����������������������������������������������������������
؛ ١٤٤، ص٤؛ تفســير قرطبــي، ج ٤٤٧، ص٤روض الجنــان، ج. ١

  .١٨، ص٤المنير، ج

  .٤٥٠، ص٤؛ روض الجنان، ج٢٩، ص٤مع البيان، ججا. ٢

  .٦٥٩، ص٢منتهي المطلب، ج. ٣

  .٤٣٩، ص٢؛ کشاف القناع، ج١٨، ص٧المجموع، ج. ٤

  .١٤٥، ص٤تفسير قرطبي، ج. ٥

  .١٢٢، ص٢مسالک االفهام، ج. ٦

برخي ديگـر   ٧.مؤيد همين مطلب است 9خدا

استطاعت را به صـحت بـدن و تـوان راه رفـتن     

بسياري از فقيهان شـيعه و نيـز    ٨.دان تفسير کرده

مقصود از استطاعت را در  ٩سنت  برخي از اهل

اند کـه شـامل اسـتطاعت مـالي،      آيه عام دانسته

 کـه  چنـان ؛ ١٠شـود  جاني، طريقـي و زمـاني مـي   

در آيـه را  » سـبيل «مقصـود از   7حضرت علي

صــحت بــدن و هزينــه و مرکــب ســفر دانســته  

نيـز   :هـاي ديگـر معصـومان    روايـت  ١١.است

  )استطاعت ←( ١٢.ؤيد همين معنا هستندم

برخي از : وجوب حج و فوريت آن. �۴

سنت نزول آيه حج در سال سـوم    مفسران اهل

هجرت و حـج نگـزاردن پيـامبر تـا سـال دهـم       

هجــرت را دليــل عــدم فوريــت وجــوب حــج  

سنت   فقيهان شيعه و بسياري از اهل ١٣.اند دانسته

ــه   ــج و آيـ ــه حـ ــاس آيـ ــر اسـ ــره ۱۹۶بـ   ۲/بقـ

ــر فور ــول بـ ــام حـــج پـــس از حصـ   يـــت انجـ

استطاعت و بقيه شروط وجوب حـج اسـتدالل   

نيـز   نظـر  قدر اين زمينه ادعـاي اتفـا   ١٤.اند کرده

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

  .٥٥، ص٢؛ الدر المنثور، ج٢٢، ص٢جامع البيان، ج. ٧

  .٤٤٨ص ،٤؛ روض الجنان، ج٧٩٩، ص٤مجمع البيان، ج. ٨

  .٢٦٤، ص١؛ کنز العرفان، ج٢٦، ص٤جامع البيان، ج. ٩

  .٥٦-٥٥، ص٢؛ الدر المنثور، ج٢٦٤، ص١کنز العرفان، ج. ١٠

  .٢٦، ص٤جامع البيان، ج. ١١

  .٢٦٤، ص١کنز العرفان، ج. ١٢

  .١٠٢، ص٧؛ المجموع، ج١٤٤، ص٤تفسير قرطبي، ج. ١٣

، ٤؛ المنيــر، ج١٠٣، ص٧؛ المجمــوع، ج٢٥٧، ص٢الخــالف، ج. ١٤

  .٤٢٩، ص٢؛ کشف الغطاء، ج١٦ص
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  )استطاعت ←( ١.شده است

بر اساس آيه حج و ديگر   :تکرار حج. �۵

بار حـج  يك آيات مربوط به آن، بر هر انساني 

؛ زيرا امر به حج در آيـات، بـر   ٢شود واجب مي

حج داللت دارد و ايجاد ماهيـت  ايجاد ماهيت 

افـزون بـر    ٣.گـردد  بار محقـق مـي  يك با انجام 

، ٤انـد  اجماع بر اين مطلب که برخي ادعا کرده

در ايـن   کننـدگان  پاسخ رسـول خـدا بـه سـؤال    

  ٥.زمينه، مؤيد همين مطلب است

ــره اســالم. �۶ مفســران  :خــروج از داي

را در آيـه حـج کسـي     }َمن َكَفـر{مقصود از 

؛ امـا  ٦که منکـر وجـوب حـج گـردد    اند  دانسته

کسي که به وجوب آن معتقد باشد ولي حج را 

بـر پايـه    ٧.شـود  کند، کـافر قلمـداد نمـي   ترك 

ــود از    ــران، مقص ــي از مفس ــخن برخ ــن {س َوَم

کفر بـه معنـاي خـروج از دايـره اسـالم       }َكَفرَ 

نيست، بلکه کفران نعمت است؛ زيرا امتثال امر 

فـران  الهي، شکر نعمـت و عـدم اطاعـت آن ک   

 9ايــن حــديث پيــامبر گرامــي ٨.نعمــت اســت

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

  .٢٢٣، ص١٧جواهر الکالم، ج. ١

  .٣٠٧، ص١؛ ارشاد االذهان، ج١٦٣، ص١شرائع االسالم، ج. ٢

  .٢٢٠، ص١٧؛ جواهر الکالم، ج١٥، ص٧تذکرة الفقهاء، ج. ٣

  .٢٢٠، ص١٧جواهر الکالم، ج. ٤

  .٥٥، ص٤؛ الدر المنثور، ج١٤٤، ص٤تفسير قرطبي، ج. ٥

  .٥٣٨، ص٢؛ التبيان، ج٢٧ص، ٤جامع البيان، ج. ٦
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کننـدگان حـج    تركحمل بر سخت گرفتن بر 

هـر کـس هزينـه    : شده که ذيل آيه حج فرمود

سفر و مرکب آن را داشته باشد و حج نگزارد، 

  ٩.رود به دين يهود يا نصارا از دنيا مي

 ۹۷بـر اسـاس آيـه     :اخالص در حج. �۷

گان حـج از حقـوق الهـي بـر بنـد      ۳/آل عمران

ِ َ!َ {: است و بنـدگان   }ا2"ـاِس ِحـج. اَ-يـِت  َوِب"

خــدا بايــد از روي اخــالص، حــج را بــراي     

  .خداوند انجام دهند

  منابع �
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 دربارهآيه هجدهم سوره فتح  :آيه رضوان

در عمره ناتمام  9بيعت صحابه با رسول خدا

  سال ششم

اين آيه گوياي خشنودي خداوند از مؤمنان 

کـه   جا آناز . است 9صادق در بيعت با پيامبر

در اين آيه از مؤمنان اظهار رضـايت شـده، آن   

َقـد{: ١دانـ  گفته» آيه رضوان«را 
َ
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  )۱۸، ۴۸/فتح(

همراه برخـي مسـلمانان کـه شـمار      9پيامبر

ذي  ، در٢انـد  تـن نوشـته   ۱۶۰۰تا  ۱۴۰۰آنان را 

قعده سال ششم هجرت به قصـد زيـارت خانـه    

چون  ٣.حج عازم مكه شدمناسك خدا و انجام 

، مشـركان  ٤به حديبيه در نه ميلي مكـه رسـيدند  

قريش راه را بر آنـان بسـتند و از ورودشـان بـه     

خَـراش   9رسول خـدا . مكه جلوگيري كردند

بن خزاعي را به سوي مشركان قريش فرستاد تا 

كه مسلمانان براي زيـارت خانـه   به آنان بگويد 

مشـركان  . اند و در پي جنگ نيسـتند  خدا آمده
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