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  چکیده:

 یتب زائران حرمت تا داده فرمان مسلمانان به ،شده نازل حج احکام با ارتباط در که مائده سوره دوم یهآ
 با آنان به احسان و یکین بر بلکه ،یزندبپره آنان به يتعد هرگونه از تنها نه و نموده حفظ را الحرام اهللا

 مراد یبرخ اند. نموده اختالف »الحرام یتالب ینَآم« مصداق یینتع در مفسران اما شوند. یمانپ هم یکدیگر
 یارتز دفه با که اند دانسته مشرکان تنها یبرخ و ،مشرکان و مسلمانان یبرخ ،مسلمانان را زائران ینا از
 از پس ،اند هدانست مذکور یهآ مراد را مشرکان که یراخ گروه ،یانم ینا در .ندکن می سفر مکه به تجارت یا

 یدگاهد اثبات بر یمبن یرونیب و یدرون قراین هاقام به ،ها نزول شأن و یفهشر یهآ عبارات یگرد در تأمل
 حکم يابقا یا وسوره توبه  یاتآ یبرخ با حکم ینا یصتخص یا و نسخ خصوص در اما ،اند هپرداخت یشخو

 هر یبررس و نقد از پس ابتدا در یزن نوشتار نیا .اند هنمود نظر اختالف مسجدالحرام به مشرکان ورود جواز
 یصتخص یا نسخ یلدال نقد با ادامه در و برگزیده »یتالب ینَآم« مصداق عنوان به را مشرکان ،یدگاهد دو

  است. نموده یدتأک مسجدالحرام به یرحربیغ مشرکان ورود جواز حکم يابقا بر ،یهآ ینا
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  مسأله بیان
 از اَعم یاله يها  نشانه حرمت تا اند هشد موظف مسلمانان ،مائده سوره مدو هیآ در

 ممنوع آنها در جنگ که را حرام يها  ماه رمتح و يعباد يها مکان و عمره و حج
 )دارند گردن به قالده که آنها و نشانند یب که آنها از اعم( را یقربان حرمت و ،شده اعالم
 نهاده پا اهللا الحرام بیت به که شدند یزائران حرمت حفظ به موظف سپس .یندنما حفظ

 یدتأک منظور به ادامه در هستند. یاله یترضا و يخشنود یا يروز و رزق طلب در و
 یشانا یزمان که یکسان با مثل به مقابله از را مسلمانان ،مکه نزائرا حرمت حفظ لزوم بر
 مبادا :فرموده و داشته باز ،شدند عمره مراسم به نانآ ورود مانع و هراند یرونب مکه از را

 یاري را یکدیگر آنان به يتعد و تجاوز در شما که شود موجب گروه ینا عداوت
  .یدشو متحد هم با احسان و تقوا در بلکه ،ییدنما

 را آنان ،اهللا الحرام بیت زائران آزار از مسلمانان خشم مهار منظور به یدتأک ینسوم در
 ینافرمان که یکسان يبرا بودن یفرک سخت صفت با را خود و خوانده فرا یاله يتقوا به

 و مال حرمت حفظ بوجو یرامونپ یفهشر یهآ رو ازاین است. نموده یفتوص ،ندکن می
 زبان با توأمان ،داده یحصر دستور مسلمانان به آنکه بر افزون ،کعبه زائران يآبرو و جان
 هایأَ ای﴿ ؛است خوانده فرا فرمان ینا انجام به را آنان یزن انذار تند زبان و یحتنص نرمِ
نُوا نَیالَّذلُّوا ال آمرَ تُحائشَع ال اللَّهرَ والشَّه الْحال رَامو دال يالْهو دال الْقَالئو ّنَیآم یالْبت رَامالْح 

 عنِ صدوکُم أَنْ قَومٍ شَنَآنُ جرِمنَّکُمی وال فَاصطَادوا حلَلْتُم وإِذَا ورِضْوانًا ربِّهِم منْ فَضْال بتَغُونَی
جِدسرَامِ الْموا أَنْ الْحتَدنُوا تَعاوتَعلَ والْبِرِّ یع التَّقْوال يونُوا واولَ تَعانِ اإلثْمِ یعودالْعاتَّقُوا وو اللَّه 

 یرامونپ یهآ ینا در که یونگگونا عبارات از یجهنت در ).2/مائده( ﴾الْعقَابِ دیشَد اللَّه إِنَّ
 بودن محکم و مسأله ینا هدربار قرآن یدتأک به ،شده وارد کعبه زائران حرمت حفظ لزوم

   برد. یپ توان می یهآ ینا
 بر یهآ در که کعبه زائران یقمصاد یرامونپ مفسران آراء که است یحال در ینا اما
 یبرخ ،مشرکان را زائران ینا از مراد یبرخ است. متفاوت ،شده یدتأک آنها به احترام

 بر افزون .اند هکرد اقامه یلیدال خود یدگاهد بر و هدانست گروه دو هر یبرخ و مسلمانان
 مطرح زائران از مراد ،یهآ متنی درون قراین و ها نزول شأن به یتعنا اب که یمفسران آنکه

 یهآ حکم يابقا یا و یصتخص ،نسخ در ،اند هنمود یفتوص مشرکان را یهآ ینا در
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 و یدرون قراین از استمداد با تا شده آن بر نوشتار ینا رو ازاین .اند هکرد یداپ اختالف
   .یابد دست »الحرام یتالب ینَآم« عبارت یابی صداقم به ،یفهشر یهآ در موجود ونییرب

  
»ینَآم البیت راممفسران یدگاهد از »الح  

 البیت ینَآم« حرمت حفظ به موظف مسلمانان ،مائده سوره دوم یهآ اساس بر
رامیابیمعنا در .اند هیدگرد »الح »که اند هدانست »آمٍ« جمع را آن شناسان واژه ،»ینَآم 

 یط در مفسران ،آن از پس ).1/30 ،فارس ابن( استخد هخان قصدکنندگان يمعنا به
 از و شده آنان یتامن حفظ به موظف مسلمانان که یزائران یابی مصداق به ،يمتماد قرون
 هسدر  آنان آراء که پرداختند ،اند هشد منع مکه به آنان ورود از ممانعت یا ییجو انتقام

  .شود نظریه خالصه می
  

  مسلمانان .1
 آنان یتامن ینتأم به موظف مسلمانان که را یحجاج از مقصود ،یدگاهد نخستین

 برابر در مسلمانان ،یرتعب ینا با ند.رو می مکه به که دانسته یمسلمانان یگرد ،اند هشد
 ورود اذن به موظف ،ندشو می عمره یا حج يعباد عمل انجام عازم که خود یشانک هم

 هگذشت یانتخ و ظلم از انتقام به مجاز و هستند نیتشانام ینتأم و یوح ینسرزم به آنان
   .یستندن مسلمانان ینا

 ساخته منسوب مفسران از یگروه به را قول ینا يراز فخر تنها ظاهراً ،متقدمان یانم در
 با یهآ ینکها به ناداست با مفسران ینا ،يو گزارش بر بنا .است هنمود اشاره آنان یلدال به و

 ،شده یدتأک یاله شعائر حرمت حفظ به آن از پس و شده آغاز »آمنوا الَّذینَ أیها یا« عبارت
 ،هستند آنان یتامن حفظ به موظف مسلمانان که »البیت آمینَ« از مراد که اند هگرفت یجهنت
 د.شو می اطالق مسلمانان يعباد اعمال به شعائر ،آنان اعتقاد به یراز ؛هستند مسلمانان یگرد

 مکه به یاله رضوان کسب یپ در که شده گفته یمسافران بر »البیت آمینَ« ینکها بر افزون
  ).11/281 ،يراز فخر( یستن منطبق مسلمانان حاالت با جز ینا و ندآی می

 نگاه هیزاو از یک هر کهدارد  یطرفداران معاصر مفسران یانم در یهنظر ینا اما
 داده یحترج که معاصر مورخ مفسرِ ،دروزه که چنان .اند هگرفت یپ را یدگاهد ینا یمتفاوت
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 نمسلمانا یطشرا به ،دارند را کعبه یارتز قصد که باشند یمسلمانان ،البیت آمین از مراد
 یطشرا يو دهد. ارائه یهآ از یخیتار یلیتحل نموده یسع و داشته یتعنا نزول عصر در

 یگرد ورود از سابقهبا مسلمانان از یبرخ که کرده یفتوص ینچن را یهآ ینا نزول
 از ،اهللا الحرام بیت زائران کاهش با ،یلهوس ینبد تا ندکرد می ممانعت مکه به مسلمانان

 .یرندبگ انتقام ،ندنمود می یشتمع کسب زوار امور اداره راه از که یشقر مسلمانان تازه
  .)9/20 ،دروزه( داشت باز عمل نیا از را آنان و شد نازل یهآ ینا جهت بدین

 با و متفاوت يا یهزاو از یزن يغاز آل یشمالحو ،يو معاصر مفسر ،دروزه بر افزون
 به اعتقاد با يو است. یدهبرگز را یهنظر ینهم ،یقرآن علوم مباحث به یبنديپا هدغدغ

 را ورهس ینا یاتآ که یحیصر یاتروا به استناد با و مائده سوره بودن »نُزِل ما آخرُ«
 مکه به که دانسته یمسلمانان را »الحرام البیت آمینَ« از مراد ،نموده یفتوص یرمنسوخهغ

 توبه 28 یهآ با یتعارض و دبمان یباق محکم مائده 2 یهآ ،یقطر ینبد تا ندنمای می سفر
  .)6/287 غازي، (آل نکند یداپ ،کرده منع را مکه به مشرکان ورود که

 اهللا تیآ که چنان .اند هکرد انتخاب را یدگاهد ینهم یزن یعیش ارمد فقه مفسرانِ برخی
 به مجاز مشرکان و است بستن احرام ،مکه به ورود هالزم ینکها به اشاره با آملی جوادي

 بداند. مسلمانان را یهآ ینا مخاطب داده یحترج ،یستندن موحدان يعباد عمل ینا انجام
 ورود از ممانعت از را مسلمانان ،خداوند که ساخته نشانخاطر را نکته ینا هآنک ضمن
 که یحال در ،کرده منع ،ندآی می مکه به یاله رضوان و رزق کسب یپ در که یزائران

  .)21/537 ،آملی جوادي( ندآور مین جا به حج ،یاله رضوان یپ در مشرکان
 بر »الحرام البیت ینَآم« عبارت انطباق که است يمفسر یگرد یزن یتهران یصادق
 عصر یاتواقع با آن تعارض به البته و یدهبرگز یقبل مفسران از تر قاطع را مسلمانان

 .است هکرد انتخاب معما ینا حل در را یذهن از دور حل راه اما ،بوده واقف یزن یامبرپ
 هخان قصد که است سانیک یطشرا از یجزئ احرام که شده متذکر را نکته ینا ابتدا يو

 البیت ینَآم« عبارت در را یانحاج شدن محرم لزوم ،معنا ینا با که ندنمای می خدا
رامزائران بر بستن احرام که نموده اشاره یاتیروا به سپس .است پنداشته مفروض »الح 

 خروج و ورود مکه به مکرر ،شغلشان سبب به که یکسان يبرا جز را اهللا الحرام بیت
 سبب به که گرفته یجهنت سپس .است هکرد واجب ،هستند یمارب که یکسان یا رنددا
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 ،احرام در داشتن قربت قصد وجوب سبب به و مسجدالحرام در بستن احرام وجوب
 سبب به سپس شود. داخل مسجدالحرام به و شده محرم دتوان مین یکس ،مسلمانان جز

 یخصومت گونه یچه ،گشته نازل آنان انزم در یاتآ ینا که اسالم صدر مسلمانان آنکه
 زمان از فراتر را یهآ ینا ،شوند مسجدالحرام به یکدیگر ورود مانع تا نداشتند هم با

  .)8/32 تهرانی، صادقی( است هنمود یتلق بعد ادوار در را آن یقمصاد و دانسته نزول
  

  مشرکان .2
 گروه ینا .اند هنمود مشرکان به محدود را »الحرام البیت ینَآم« از مراد مفسران برخی

 28آیه  نزول از یشپ تا را یهآ ینا و گرفتهسوره توبه  از قبل را مائده سوره نزول اغلب
 رازي، فخر( اند هدانست معتبر و محکم ،کرده منع مکه به ورود از را مشرکان که توبه
 یزن متقدم مفسران یانم از که چنان ،)6/66 زحیلی، ؛4/9 قاسمی، ؛6/45 مراغی، ؛11/281

   ).11/281 رازي، فخر( است هنمود یحتصر رنظ ینا بر یاصفهان ابومسلم
 حکم ثبات به نظر هم که کرد یاد یدبا یزن معاصر مفسران یبرخ از ،ینا بر افزون

 یهآ متن به یتعنا با را »الحرام البیت ینَآم« از مراد هم و اند، داشته آن نسخ نه و یهآ ینا
 ؛5/16 عاشور، ابن ؛2/170 ی،ثقف ؛6/105 عبده،( ندا هدانست مشرکان ،ها نزول شأن و

  .)4/292 طیب، ؛2/840 قطب، سید ؛8/24 ،فضل اهللا ؛8/30 مدرسی،
  

  گزاران حج مطلق .3
 از اعمـ  انگزار حج بر عام طور به را »البیت الحرام ینَآم« عبارت ،ومس دیدگاه
که  چنان .ه استداشت یموافقان کنون تا یربازد از که دانسته منطبق ـ مشرکان و مسلمانان

 انس بن یعرب و ضحاك، عباس ابن یدگاهد به ،مائده 2 یهآ یینتب خالل در يطبر
 به کهاند  هدانست یانگزار حج مطلق را »البیت الحرام ینَآم« از مراد یکهر که پرداخته

 در یزن یگريد مفسران .)6/38(طبري،  ندنمای می سفر مکه به تجارت یا یارتز قصد
ثعالبی،  ؛3/8اند (ابن کثیر،  هکرد اشاره انگزار حج به مطلق طور به عبارت یناه ترجم

هاشم  ؛1/602زمخشري،  ؛2/7فیض کاشانی، التفسیر الصافی،  ؛3/239طبرسی،  ؛2/337
  .)4/26مشهدي، قمی  ؛2/154بروجردي،  ؛2/218، یبحران
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  نخست یدگاهد یبررس و نقد
 یمسلمانان ،معاصر مفسران از یخبر و متقدم مفسران از یاريبس ،نخست یدگاهد در

 ینا بر و اند هپنداشت »الحرام البیت ینَآم« عبارت مصداق ،دارند را مکه یارتز قصد که
 ؛اند دانسته مسلمانان یرسا هعهد بر را یشانا یتامن ینتأم و آنان حرمت یترعا ،اساس

 »البیت آمینَ« از دمرا توأمان را مشرکان و مسلمانان ،متقدمان مومع که تفاوت ینا با
 که يراز فخر و معاصران اما ،اند هنکرد اقامه خود يمدعا بر یزن یلیدل البته و دانسته

 »البیت آمینَ« مصداق تنها را مسلمانان ،است بوده متقدمان یبرخ یدگاهد گزارشگر
 یبررس و نقد با ،ادامه در که اند هکرد اقامه یلیدال ،خود نظر اثبات يراستا در و دانسته

   د.شو می یرسرب آن سقم و صحت ،یدگاهد ینا یلذ شده مطرح یلدال
 ،یهآ یدرون قراین با آن تعارض ،است تأمل محل آنچه یدگاهد ینا یکل نقد در ابتدا

 هر یراز ؛اند هنمود ذکر یوح هپار ینا يبرا که است ییها نزول شأن و یخیتار یاتواقع
 ،گشت آغاز مسلمانان یانم در نفاق یانجر ،6یامبرپ دعوت یانیم يها سال از چند
 مسلمانان یانم یقعم و آشکار شکاف مجال ،یغمبرپ یاتح دوران یانپا تا یانجر ینااما 
 جنگ یا هم برابر در مسلمانان يبند صف از یخیتار گزارش یچه که يطور به ؛یافتن را

 6یامبرپ یاتح انزم در آن تبع بهرو  ازاین د.خور مین چشم به آنان یانم در یداخل
 قدرت با و یاله کمک به اه سال از پس که مؤمنانبیشتر  ،است شده نازل یاتآ ینا که

 نداشتند یخشم و ینهک چنان یکدیگر از ،بودند شده غالب یرهجز شبه بر اتحاد و یمانا
 ینید برادران یهعل بخواهند یا و شوند مسلمانان از یگرد یبرخ ورود مانع یبرخ که

 و اختالفات باشد. معنادار یهآ ینا نزول که یرندگ پس انتقام و شده متحد خود
 و 6يمحمد اخالق هیسا در یزن یکدیگر از مسلمانان یبرخ هسرخورد هاي خشم

 یانم یريدرگ و خشونت شاهد تا نداشت بروز فرصت ،یاسالم هجامع در یامبرپ حضور
   .دآی مین چشم به امدع ینا خالف یخیتار هنمون یچه که چنان ؛یمباش مسلمانان

 ینا با موافق مفسران يسو از شده اقامه یلدال ،يجد تعارض ینا بر افزون اما
 ،یهنظر ینا یلذ فخر رازي یلدال نقد در که چنان است. مواجه یاشکاالت با یزن یدگاهد

 بر یلیدل »آمنوا الَّذینَ أیها یا« عبارت با یهآ یک آغاز که است ذکر به الزم ابتدا
 بارها که بس ینهم استدالل ینا یسست در .یستن مسلمانان به یهآ آن احکام اصاختص
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 یهاأ یا« عبارت با ،مشرکان یا کتاب اهل هدربار یحکم ياجرا خصوص در مسلمانان
 ،عبارت ینا با یهآ آغاز رو ازاین .)57 ،51مائده/ ر.ك:( اند هشد خطاب »آمنوا ینَالَّذ

  .ندارد »البیت آمینَ« از مراد با یارتباط
 استدالل ینا با و دانسته مسلمانان يعباد اعمال با منطبق تنها را شعائر يو آنکه دوم

 بحث مورد عبارت از مراد ،ندنمای می سفر مکه به یاله رضوان یپ در گروه ینا تنها که
 ،متقن قراین بر بنا که یحال در .)11/281 رازي، فخر( است هدانست مسلمان زائران را

 مقام بر یشیانقر و بودند عمره و حج يعباد مراسم يدارا اسالم از قبل کانمشر
 آنان عبادت یحت .)19-17/بهتو( ندکرد می افتخار یانحاج از یزبانیم و کعبه یدداريکل

 یانعر طواف از را یشانا و یدگرد نازل یوح آن هدربار که داشت یخاص سبک چنان
 يمعنا به یخاص شعائر مشرکان که مسأله ینا رو ازاین .)29-28اعراف/( داشت باز

 کسب یپ در ینکها باز و بوده منطبق یاتواقع با کامالً ،باشند داشته عمره و حج مناسک
 بر بنا یراز ؛است یعیطب کامالً یزن باشند یشخو ناصواب یقطر از پروردگار هب قرب

 یانخدا رأس در را يو و بوده پروردگار یتخالق به مقرّ آنان ،قرآن یحصر یاتآ
 که مفسران اتفاق به یبقر رو ازاین .)89-84مؤمنون/ ،9زخرف/ ،3زمر/( یدندپرست یم

 یحت یا مشرکان و مسلمانان از اعم را »البیت آمینَ« از مراد ،گذشت آنان از یبرخ اقوال
   .اند هدانست مشرکان مختص
 ،آن یپ در و کهم زوار کاهش يبرا مسلمانان تالش از دروزه یلتحل یرامونپ اما
 یچه بر یمبتن یلتحل ینا که افزود یدبا )،9/20 ،دروزه( یشقر مسلمانان تازه از یريگ انتقام

 از ،دروزه تصور خالف بر یخیتار يها گزارش آنکه بر افزون .یستن یخیتار گزارش
 طبعاً که ندا هگفت سخن یشانا رحلت تا مکه فتح زمان مدت در 6یامبرپ ههرسال حج
 یهمراه را يو اصحاب از یگروه و هنمود می یمتعز حج به یامبرپ که هنگام آن
 مکه مسلمانان تازه از تا داشته ینم باز سفر ینا از را آنان مسلمانان از یکس ،ندکرد می

 متمرکز یدجد گروه ینا قلوب لیفتأ بر یاسالم دولت یاستس آنکه ضمن .یردبگ انتقام
 و درگذشت مکه اهل یشینپ ظلم و یانتخ از ،یعموم عفو با یامبرپ که چنان ،بود شده
 منظور به ینحن جنگ در و ،)1046 (کوفی، داد لقب آزادشدگان يمعنا به »طلقاء« را آنان

 نظر بهرو  ازاین .)60- 58توبه/( کرد وضع یشانبرا یمغنا از یشتريب سهم ،آنان یدلگرم
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 یپ در آشکارا گونه ینا ،6یامبرپ حضور عصر در الاقل مسلمانان که درس مین
 ممانعت از که یهآ یانب ،همه ینا با باشند. برآمده یشخو نومسلمان برادران از یريگ انتقام

 مقصود اگر یراز ؛دنمای می یفتضع را دروزه یلتحل یزن فرموده ینه کعبه زائران راه سر بر
 یدبفرما هک بود آن تر یستهشا ،بود یم مکه ساکن مسلمانان آزار از مسلمانان هین ،پروردگار

   .ییدبجو سود مکه ساکنان آزار يراستا در يا گونه به حج يعباد عمل از مبادا
 آمینَ« عبارت ،است یدهبرگز سوره ینآخر عنوان به را مائده سوره که یزن مالحویش

یتمنع و قتال یاتآ و یهآ ینا یانم تعارض ،گونه ینبد تا داده یقتطب مسلمانان بر را »الب 
 که حالی در .)6/287 غازي، (آل یدنما رفع را توبهسوره  در مسجدالحرام به مشرکان ورود

 حکم ینا انطباق نشانگر که مذکور هیآ یدرون و یبرون قراین با یدگاهشد عارضت به يو
 خواهد نوشتار ینا هادام در که چنان ،سو یگرد از .است هنداشت یتیعنا ،است مشرکان بر

 در یاول که یافتدر توان می ،توبه و مائده سوره دو اوتمتف یاقس گرفتن نظر در با ،آمد
 در یدوم و است، نموده صادر را مکه به مشرکان ورود جواز و هشد نازل صلح یطشرا
 .است هداشت باز مسجدالحرام به ورود از را یزست جنگ مشرکان و شده نازل جنگ یطشرا

  دانست. متفاوت عموض دو با متناسب و ثابت توان می را حکم دو هر رو ازاین
 یشانا است. یتاهم حائز یتهران یصادق اهللا تیآ یدگاهد به توجه یزن نقد ینآخر در

 صدر مسلمانان یريدرگ عدم به توجه با و دانسته مسلمانان را »البیت آمینَ« از مراد
 هیژو را آنان یتامن زدن برهم و مکه زائران از یريگ انتقام از یهآ ینه ،هم با اسالم

 ورود مانع ،هم با مشاجرات یپ در است ممکن که دانسته يبعد ارادو مانانمسل
 ذهن از دور جهت بدان برداشت ینا اما .)8/32صادقی تهرانی، ( شوند مکه به یکدیگر

 .است هگفت سخن آنان با و شده نازل خود عصر شنوندگان به خطاب در قرآن که است
 و ابهام موجب ،باشد نداشته يکاربرد یچه لنزو زمان در که اي آیه نزول رو ازاین

 و فصاحت نقض موجب خود ینا که دگرد می یهآ فهم در عصر آن مخاطبان یسرگردان
 نشده وارد یهآ ینا یلذ یخیتار یا ییروا گزارش یچه ،سو یگرد از است. قرآن بالغت

 بعد صاراع انمسلمان یريدرگ از یا نموده پرسش یامبرپ از یهآ ینا مفهوم از مسلمانان که
رو  ازاین باشند. کرده تعجب اظهار ،ندشو می مسجدالحرام به یکدیگر ورود از مانع که
 شأن و بوده یهحال قراین يدارا ،قرآن یاتآ یرسا همچون یزن یهآ ینا درس می نظر به
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 عمل آن يمقتضا به و یافتهدر را یهآ حکم یزن نزول عصر مخاطبان .است هداشت ینزول
 مفسران هادل که دخور می چشم به يمتعدد قراین ،یهآ ینا در آنکه بر افزون .اند هنمود

 انطباق و نموده مخدوش را مسلمانان بر »البیت آمینَ« عبارت یجزئ یا مطلق انطباق در
   د.گرد می یانب ادامه در که دنمای می یتتقو را مشرکان بر آن
  

  دوم یدگاهد یبررس و نقد
 ینا .ندنمای می سفر مکه به که دانسته یمشرکان را »لبیتا آمینَ« از مراد ،دوم دیدگاه

 ینیقرا ،نخست یدگاهد خالف بر ،شده اتخاذ معاصر مفسران یبرخ يسو از که یدگاهد
   .کرد یاد توان می یرونیب و یدرون قراین عنوان به آنها از که دارد خود ییدتأ در

  
   متنی درون قراینالف) 
 عبارت دو ،اهللا الحرام بیت زائران حرمت حفظ به دستور از پس مائده 2 یهآ در

 آنان يکردار هیشینپ هدربار یگريد و است زائران یفتوص عنوان به یکی کهوجود دارد 
 ،یهآ ینا در مکه زائران از مراد آنکه بر یمبن استاي  قرینه . این عباراتدگوی می سخن

   هستند. مشرکان
  

  »رِضواناً و اهللاِ منَ فَضالً یبتَغونَ« عبارت. 1
 ﴾ورِضْوانًا ربِّهِم منْ فَضْالً بتَغُونَی ﴿ عبارت ،مکه زائران حرمت حفظ به دستور یپ در

 هنمود ینمع را مکه به سفر از یانحاج هدف دو و بوده »الحرام البیت ینَآم« گر یفتوص
 و اند هنمود عنام برآمدن یزيچ یپ در و کردن طلب به را »یبتَغونَ« ،یشمنداناند .است

 طلب به ،آمده رزق يمعنا به آنها در فضل که یاتآ یگرد به یتعنا با را »فَضل« زا مقصود
 تا متقدم هصحاب دوران از رو ازاین .)4/264(طباطبایی،  اند هکرد معنا يوروز رزق کردن

 يوروز رزق طلب و مکه در تجارت به »ربهِم منْ فَضْالً بتَغُونَی« عبارت ،معاصر مفسران
 و )9/19 دروزه، ؛6/228 ،رازي ابوالفتوح ؛6/41 طبري، ر.ك: نمونه يبرا(است  شده معنا

  .است هیدگرد یمتقس دسته سه به عبارت ینا یلذ مفسران آراء ،اساس ینا بر
 یا فضل طلب و مؤمنان مختص را یاله رضوان طلب که یمفسران دیدگاه نخست

   .)2/255 سیوطی،( اند هدانست مشرکان خاص را یشتمع گذران و تجارت کسب همان
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 همان یا تجارت اما ،مؤمنان خاص را یاله رضوان مفسران یبرخ ،دوم یدگاهددر 
 اند هکرد عنوان حج به سفر از مشرکان و مسلمانان یانم مشترك هدف را فضل طلب

 الم ؛2/7 الصافی، التفسیر کاشانی، فیض ؛3/8 کثیر، ابن ؛2/8 بغوي، ؛6/41طبري، (
  .)3/10 حسینی، ؛3/173 اهللا، فتح

 وجود عمره و حج یزن مشرکان یینآ در آنکه به اشاره با یبرخ ،سوم یدگاهد در اما
 هدف دو هر ،نهادند یم پا مکه به یزن کعبه یارتز قصد به ،تجارت بر افزون آنان و داشته

 رکانمش و مسلمانان یانم مشترك را رضوان طلب یا یارتز و فضل طلب یا تجارت
 ابوحیان ؛1/602 زمخشري، ؛3/239 طبرسی، ؛1/366 سمرقندي،( اند هکرد یفتوص

قمی  ؛8/30 مدرسی، ؛2/8 شوکانی، ؛6/105 عبده، ؛4/293 طیب، ؛4/166 اندلسی،
  .)4/26 مشهدي،

 خبر مشرکان یانم ینید اعمال وجود از که یاتیآ به توجه با یزن نگارندگان نظر به
 حال ینا با است. تر قبول قابل سوم یدگاهد ،)19-17توبه/ و 29-28/رافاع ر.ك:( داده
 ینا یلذ ها دیدگاهتمام  کهاین است  ،دارد وجود اقوال ههم یانم درکه  یمشترک وجه

 یا يماد هدف ،ندنمای می سفر مکه به که یمشرکان يبرا که است آن به معطوف ،عبارت
 مسلمانان که یزائران همانـ  »لبیتا آمینَ« حکم در داخل را آنان و کند یینتع يمعنو

 یجهنت در .یدنماـ  بودند شده ینه آنان از یريگ انتقام از و داشته یتشانامن حفظ به دستور
 را دوم یدگاهد توان می ﴾ورِضْوانًا ربِّهِم منْ فَضْال بتَغُونَی﴿ عبارت یبررس رهگذر از

 هب فقط را کعبه زائران حرمت حفظ که پرداخت یمفسران نقد بهو  یدبخش استحکام
  .ندنمای می محدود مسلمانان

  
   يعباد اعمال از بازداشتن یتممنوع. 2

 مسلمانانِ به ،داده مکه زائران حرمت حفظ به دستور آنکه از پس مائده 2آیه 
 که آنان هگذشت رفتار از انتقام یپ در زائران ینا بر مبادا کهاست  کرده یدتأک یهآ مخاطب

 أَنْ قَومٍ شَنَآنُ جرِمنَّکُمی وال﴿ ؛یدکن يتعد ،بودند شده مسجدالحرام به شما دورو از مانع
وکُمدنِ صع جِدسرَامِ الْموا أَنْ الْحتَدتر یشپ که را یکسان از مراد ،اتفاق به مفسران. ﴾...تَع 

 صلح يماجرا در که اند هدانست مشرکان ،بودند شده مسجدالحرام به مسلمانان ورود مانع
 ابوالفتوح ؛6/43طبري، ( کردند یريجلوگ مکه به مؤمنان و یامبرپ ورود از ،یبیهحد
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 .)6/45 مراغی، ؛25-8/24 ،فضل اهللا ؛3/239 طبرسی، ؛2/149 عطیه، ابن ؛6/230 ،رازي
 در »البیت آمینَ« از مراد که یافتدر توان می وضوح به یديتأک عبارت ینا از یجهنت در
 یبرخ اما ،داشتند را مکه به ورود قصد ،یهآ ینا نزول هنگام در که بودند یانمشرک ،یهآ

 در یشانا يعباد اعمال انجام از ممانعت قصد ،آنان هگذشت رفتار از انتقام به مانانمسل
   .است هداشت باز عمل ینا از را مسلمانان ،یهآ ینا که داشتند را مسجدالحرام

  
   متنی برون قراینب) 

 عازم مشرکانِ بر »البیت آمینَ« عبارت انطباق به که مائده 2آیه  باراتع بر افزون
   د.کن می ییدتأ را فهم ینا یزن یهآ از خارج در یقراین ،دنمای می کمک مکه

  
  مائده 2 یهآ يها نزول شأن. 1

 را یهآ ینا که ینزول شأن نخست .است شده ذکر نزول شأن دو مائده 2 یهآ براي
 ابن .است هدانست عمره يبرا مقدس ینسرزم ینا به فتح از پس رکانمش ورود با مرتبط

  د:گوی می دیز
 هعمر و هبود آمده خدا خانه ارتیز قصد به که دیگرد نازل نیمشرک درباره هیآ نیا«
 گرید نیمشرک مثل زین نهایا کردند: عرض امبریپ به مسلمانان آوردند. یم يجا هب

 ».فرمود نازل را هیآ نیا ،خداوند رو ازاین م.یشو ور حمله آنها به دیده اجازه ،هستند
  )3/237 طبرسی، ؛6/38طبري، (

 است هنمود قلن یزن اسلم بن یدز و عباس ابن از را نزول شأن ینا مشابه یوطیس
  .)2/254 سیوطی،(

 امام از .است هدانست حطم نام به يفرد ورود با مرتبط را یهآ ینا که ینزول شأن دوم
 نازل ،ندگفت می حطم او به که عهیرب یبن از يمرد درباره هیآ نیا هک شده نقل 7باقر
 مهلت مرا گفت: ،دیشن جواب چون و نمود یپرسش ،آمده غمبریپ حضور به يو شد.
 از پس او شوم. مسلمان و برگردم و کنم مشورت دخو همراهان با و بروم تا یدده

 رجز یامبرپ یهعل که یحال در را آنهاو  برخورد گوسفند يتعداد به ،نهیمد از خروج
 آمد. مکهبه  یقربان با همو که یسال تا گذشت واقعه ینا از برد. سرقت به ،خواند یم
 ارتیز قصد به چون که شد نازل هیآ نیا اما ،بفرستد او نزد را یکس خواست یامبرپ
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 یتروا ینا که است ذکر به الزم .یدنشو او متعرض ،است مشرك چند هر ،آمده خانه
 هشد ذکر یزن یججر ابن و عکرمه همچون متقدم مفسران یگرد از ،7باقر امام بر افزون
  .)3/237طبرسی، ( است

 همک در مسلمانان کهاي  قرینه از امااست،  نشده ذکر یسال یتروا ینا يبرا چند هر
 است. شده نازل مکه فتح از پس که دآی میبر ،داشتند را خائن مشرك ینا کشتن قصد

 یلتح و مکر نمود. صادر را آن نسخ حکم ،یخیتار قراین با توان مین دوجو ینا با اما
 فرد ینا خروج از پس که یدفهم یتروا متن در 6یامبرپ عبارت از توان می یزن را او
 وارد مشرك ید؛چرخ یم او کام در یطانش زبان که آمد اشم نزد یکس« فرمود: ینهمد از

 یزن یججر ابن و عکرمه و يسد از را امعن ینا مشابه يطبر .»گشت خارج خائن و شد
  .)6/38طبري، ( است هکرد نقل

 وجه اما ،است شده ذکر متفاوت نزول شأن دو یفهشر یهآ يبرا چند هر مجموع در
 که داشتند را خدا هخان به ورود قصد یمشرکان یا مشرك که است آن دو هر مشترك

 لزوم و مکه به دخول يبرا شرکانم به ورود اذن منظور به یهآ ینا و شده مانع مسلمانان
   .است هشد نازل یاله امن حرم در آنان یتامن حفظ
  

  مؤمن يیذاا مطلق حرمت. 2
 ینا به را مخاطبان ،مشرکان بر »الحرام البیت ینَآم« انطباق لزوم یینتب در ابن عاشور

 یفهشر هیآا ام است. حرام يا نقطه هر در مسلمانان بر يتعد و آزار که داده توجه نکته
 »البیت آمین« از مرادبدین سبب  .است هداشت برحذر مکه زائران یذايا از را مسلمانان
  .)5/16 عاشور، ابن( است هشد شمرده الزم مکه در آنان حرمت حفظ که اند هبود مشرکان

  
  يبند جمع

 ینسب یا مطلق طور به را مسلمانان که یمفسران اقوال ضعف به توجه با یتنها در
 بر مذکور عبارت انطباق که يمتعدد قراین و اند هنمود »البیت آمینَ« حکم در خلدا

 و داد يرأ اول گروه مفسران یدگاهد رد بر توان می ،دنمای می ییدتأ را مکه عازم مشرکان
 هگر ،ومد یدگاهد یرشپذ با اما دانست. اعتنا قابل را ومد گروه مفسران یدگاهد تنها

 در مشرکان قتال یاتآ با یفهشر یهآ ینا تعارض ،آن و دکن می ییاخودنم یهآ در یگريد
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 ینا ادامه در رو ازاین است. سوره ینهم در مکه به مشرکان ورود منع هیآ وسوره توبه 
 يابقا یا یصتخص نسخ/ خصوص در مفسران فرض یشپ سیبرر به ،اجمال به مقاله
  د.شو می پرداخته یهآ ینا حکم
  

  مائده سوره دوم یهآ حکم ياجرا نیراموپ مفسران یدگاهد
 قبال در یريگ موضع به ،»الحرام البیت ینَآم« عبارت یشناس مخاطب از پس مفسران

 دانسته محکم را یهآ ،اند هدانست مسلمانان را آن مخاطب که یکسان .اند هپرداخت یهآ حکم
 مکه به مشرکان ورود منع هیآ یا و )5-1توبه/( یفس یاتآ و یهآ ینا یانم یتعارض با و
 ،گذشت نوشتار ینا در آنچه بر بنا آنان یدگاهد هرچند .اند هنبود مواجه )29توبه/(

 عبارت ینا مخاطب را مشرکان که دوم گروه اما است. قبول قابل یرغ و مخدوش
 حکم ماندن یباق بر یزن یگروه و اند هشد یهآ یصتخص یا نسخ به قائل اغلب ،اند هدانست

 اند هداد نظر آنان مال و جان یتامن حفظ لزوم و مکه به مشرکان ورود اذن بر یمبن یهآ
   .است شرح ینبد آن گزارش که
  
  یهآ یصتخص نسخ/. 1

 ورود منع به و دانسته مائده 2آیه  بر مقدم را توبه 28آیه  حکم مفسرانبیشتر 
 يبصر حسن ،مجاهد ،ابن عباس متقدمان یانم از که چنان .اند هداد نظر مکه به مشرکان

 سوره مائده سوره بوده معتقد که یشعب یحت بودند. یهآ ینا نسخ به قائل قتاده و
  .)6/38طبري، ( است هداشت یهآ ینا نسخ به ظرن استثنائاً ،است یرمنسوخهغ

 را »البیت آمینَ« عبارت در مکه مسافران از مراد که یمفسران یزن يمتماد قرون در
توبه 28آیه  با یهآ ینا یصتخص به قائل ،اند هستدان مشرکان و مسلمانان از اعم 
 مسلمان زائران يبرا مکه به ورود اذن و یتامن حفظ لزوم که معنا ینبد ؛اند هیدگرد

 به سفر قصد که یمشرکان قبال در یفهوظ ینا اما ،درو می شمار به مؤمنان هیفوظ همچنان
 ؛2/218 ،یبحرانهاشم  ؛2/8 بغوي، ؛2/337 ثعالبی،( است هرفت ینب از ،دارندرا  مکه

 از مراد که یکسان اما .)3/1312 حوي، سعید ؛4/11 قاسمی، ؛21/538 آملی، جوادي
 سفر مکه به تجارت یا یارتز يبرا که اند هدانست یمشرکان تنها را مذکور عبارت
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 فخر ؛1/449 ،مقاتل( اند هپنداشت ناسخ را توبه 28آیه  و منسوخ را مائده 2آیه  ،ندنمای می
 ؛2/8 شوکانی، ؛2/254 سیوطی، ؛2/6 الصافی، التفسیر کاشانی، فیض ؛11/281 ازي،ر

  .)4/11 قاسمی، ؛6/66 زحیلی، ؛3/8 مغنیه،
 يو .است هنمود ارائه یهبق از متفاوت نسبت به ينظر یاصفهان ابومسلم ،یانم ینا در

 دانسته ثابت مشرکان يبرا یامبرپ عهد در را آن حکم و کرده یتلق محکم را مائده 2آیه 
 به مشرکان ورود ،آن تبع به و شد شکسته عهدها ،سوره توبه نزول با که یزمان تااست، 

 عهد یاآ که نپرداخته نکته ینا به يو هرچند .)11/281 رازي، فخر( یدگرد ممنوع مکه
 و مسلمانان یانم يا معاهده اگر یا و نه یا ستا بازگشت قابل مشرکان و مسلمانان یانم

 مکه به ورود اذن دوباره مشرکان و یمگرد می باز مائده 2آیه  حکم به ،شد بسته مشرکان
 که توبه 28آیه  نزول زمان در بحران و یريدرگ ایطشر به که ینهم اما نه؟ یا یابند یم را
  است. یتاهم حائز ،کرده توجه اند هشد منع مکه به ورود از مشرکان آن یپ در

  
  مائده 2 یهآ نسخ به حکم یابی یشهر. 2

 دو توان می ،مائده سوره دوم یهآ یلذ مفسران هنانوشت و نوشته سطور به یتعنا با
 یاول که برشمرد مکه به مشرکان ورود حرمت حکم صدور هینزم یشپ عنوان به را عامل

 و ،است گشته یداهو مفسران آثار در وفور به و گرفته يجا قرآن علوم همحدود در
 بر يانکار یرقابلغ یرتأث اما ،نرفته یاشارت آن بر هرچند و شتهبازگ فقه هحوز به یدوم

   .است هنهاد فتوا ینا صدور
 توبه و مائده سوره دو نزول یختار مسأله با ارتباط در وضوح به ،نخست هینزم پیش

 نسخ صدد در که یمفسران ههم باالتفاق ،شد ارائه که ییها گزارش هیپا بر که چنان است.
 یا نسخ به قائل ،اند هبرآمد مکه به مشرکان ورود اذن خصوص در مائده سوره 2آیه  حکم
 یفس یاتآ به مشهور سوره ینا ییابتدا یاتآ یا توبه 28آیه  با یهآ ینا یصتخص
 به آنان ورود منع بر و کرده اعالم دیپل و نجس را مشرکان توبه 28آیه  .اند هیدگرد

 در کهرا  یمسلمانان سپس .است هودفرم یحتصر بعد به یهآ ینا نزول سال از مسجدالحرام
 بر و داده يدلدار ،ندبین می یمال خسارت مکه به مشرکان يتجار يها کاروان یامدنن اثر

  .است هیدورز یدتأک پروردگار فضل از آنان یازين یب
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 آنان با مسلمانان یا اند هشکست یمانپ که یمشرکان به یزنسوره توبه  ییابتدا یاتآ
 از یا وردهآ اسالم تا داده يا چهارماهه فرصت ،اند هنکرد امضا يا نامه صلح و معاهده
 در را آنان تا داده دستور مسلمانان به ،مهلت ینا از پس و یندنما کوچ مسلمانان ینسرزم

 در آنها گرفتن یپ در و بکشند و نموده یراس سپس ،کرده محاصره ،یافتند يا نقطه هر
   .یابندب را یشانا و نشسته ها ینگاهکم

 برخوردار لفظ صراحت ازسوره توبه  یاتآ هم و مائده سوره دوم یهآ هم یتنها در
 یزآم مسالمت ارتباط از که مائده بر را توبه یاتآ ،مفسران تا شده موجب آنچه اما ،است

سوره  بودن »نُزِل ما آخرُ« تصور ،دهند یحترج ،گفته سخن یرموحدانغ یحت یگراند با
 یگريد نوشتار خود فرض یشپ ینا یبررس که است آن زا قبل مائده نزول وتوبه 

 ،آملی جوادي( یامبرپ الوداع ۀحج به مائده سوره هاشار گفت توان می اجمال به اما طلبد. یم
 جعفریان،( تبوك و ینحن جنگ ،مکه فتح بهسوره توبه  اشارات برابر در )21/485
 نشان را توبه بر مائده سوره تأخر ،شده واقعالوداع  ۀحج از یشپ یجملگ که )658- 1/634

 خواندهالوداع  ۀحج را مائده سوره نزول زمان که يمتعدد یاتروا آنکه بر افزون د.ده می
 ؛6/96 عبده، ؛21/485 آملی، جوادي ؛9/9 دروزه، ؛3/3 کثیر، ابن ؛2/143 عطیه، ابن(

 ینا که یاتیروا یا و ،)5/6 عاشور، ابن ؛4/78 االیمان، شعب بیهقی، ؛1/582 حویزي،
 ؛1/288 ،یاشیع ؛4/5 ثعلبی،( يابد را آن احکام و سوره ینآخر صراحت به را سوره

 منسوخ یرغ و )2/116 ،یضاويب ؛6/30 قرطبی، ؛3/105طبرسی،  ؛1/430 ،یبحرانهاشم 
 یدمؤ یزن خوانده )6/30 قرطبی، ؛2/252 سیوطی، ؛3/231طبرسی،  ؛1/288 ،یاشیع(
 امام نزول یبترت یتروا ،موارد ینا بر است. مائده بودن »نُزِل ما آخرُ« بر يیگرد

 اسکندرلو، ؛297 نکونام،( مستشرقان فهارس یحت و )1/9 ،یشهرستان( 7صادق
 مائده بودن »نُزِل ما آخرُ« از یجملگ که افزود توان می یزن را قرآن هاي هسور از )3/97

  ند.ده می خبر
 ابن یتروا تنها کهسوره توبه  بربرا در مائده سوره متعدد و متقن قراین مجموع در
 دیمؤ )1/35 ،یسضر ابن( صحابه از یکی از مقطوع یتیروا و )1/137 معرفت،( عباس

 سوره ینآخر را مائده ،محققان از یاريبس تا شده موجب ،است آن بودن »نُزِل ما آخرُ«
 ،زرکشی ؛2/229 ،آشوب شهر ابن ؛1/10 ،يبغداد ؛6/30 قرطبی،( یندنما قلمداد قرآن
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 ؛2/204 طباطبایی، ؛340 ،البیان فی تفسیر القرآن ،ییخو ؛5/7 عاشور، ابن ؛1/280
   .)567 ،بازرگان

 فقها غالب اجماع به ،مکه به مشرکان ورود منع حکم صدور در دوم هینزم یشپ اما
 منع به يرأ ،حکم ینا از یعتتب در مفسران تا شده موجب که دگرد میبر حکم ینا بر

 ،اند هنگفت سخن اجماع ینا از آنان اتفاقه ب یبقر هرچند دهند. مکه به مشرکان ورود
آیه  یینتب در ،مکه به مشرکان ورود منع بر یسن و هشیع عالمان وحدت ،یدترد بدوناما 

 محل یلدال ینا یلیتفص یبررس هرچند است. نبوده یرثأت بی مفسران يسو از مائده 2
  .است گونه ینبد مکه به مشرکان ورود منع در یهانفق یلدال ،اجمال بهولی  ،است تأمل
 است هداشت باز مسجدالحرام به ورود از را مشرکان که توبه 28آیه  نخست 

 ،يانصار ؛8/55 ،یزدي يحائر ؛2/432 ،الفقهاء ةتذکر ،یحل ؛1/518 ،الخالف ،طوسی(
  .)3/15 ،یآمل ؛1/54فاضل مقداد،  ؛6/93 ،ینجف ؛5/220

 عنِ مساجِدکُم جنِّبوا«؛ است هداد مساجد از نجاست يردو به فرمان که یتیروا دوم
؛1/434 ،یالنیگ ؛5/223انصاري،  ؛1/122 ،اول یدشه ؛5/229 ،یعامل حرّ( »ۀِالنِّجاس 

  .)3/17 ،یآمل ؛1/233 ،ینراق
 از يحائر و )1/45 ،فاضل مقداد( متقدمان قول از مقداد فاضل فقها. اجماع سوم

 يادعا مساجد به مسلمان یرغ ورود منع حکم بر ،یحل مهعال و یحل یسادر ابن قول
 توان می کهرا  يمشهور قول ،جواهر صاحب که چنان .)8/55 ،يحائر( اند هکرد اجماع

 حجاز همحدود کل در کتاب اهل دنیگز اسکن منع به حکم ،نمود اجماع يادعا آن بر
  .)21/289 ،ینجف( است هدانست

منتهی  ،یحل( مساجد به مسلمانان یرغ ورود عمن در عمر هیرس از یگزارش چهارم
  .)21/287 ،ینجف ؛15/102 ،المطلب

  نمود. اشاره توان میزیر  نکات به یزن یلدال ینا نقد در
 حکم و مائده 2آیه  به یدقت که اند هیدورز استناد توبه 28آیه  به یحال در یهانفق

 حالی در .اند هنکرد اعتنا یزن ائدهم بودن »نُزِل ما آخرُ« به ،آن تبع به و نداشته آن مخالف
 خواهد توبه ناسخ مائده ،نسخ لزوم ورتص در ،توبه بر مائده سوره تأخر به توجه با که
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 حکم دو از یکی نسخ ضرورت ،سوره دو متفاوت یاقس ،گذشت که چنان هرچند بود.
   .است هساخت یمنتف را

 همچون مشرکان یذات ستنجا یرشپذ به منوط ابتدا یزن یهانفق استناد مورد روایت
 يبرا یگوناگون یمعان و نبوده اتفاق مورد مسأله ینا که حالی در ،است نجاسات یگرد

 ،یعامل( بوده سند فاقد یتروا ینا آنکه بر افزون .است هشد ارائه توبه 28 یهآ در نجس
 در و )5/229 ،یعامل حرّ ؛1/324 ،یلیاردب ؛3/129 ،اول یدشه ؛1/156 ،يسبزوار ؛2/325
 یحت .)2/201 ،یمجلس( است نشده ذکر سنت اهل و یعهش اول دست کتب از یک یچه
این  و نبوده محرز یزن مساجد از نجاست رفع وجوب بر آن داللت ،فقها از یگروه نظر از

 ؛1/324 ،یلیاردب ؛2/34 ،یزدي يحائر ؛3/442 ،خمینی( است هشد یتلق مردود ،یتروا
  .)157نجفی،  ؛5/293 ،یبحرانیوسف  ؛1/493 ،ییطباطبا ؛1/250 ،يسبزوار
 مراد که یصورت در یزن مسجد به مسلمان یرغ ورود منع هدربار اجماع خصوص در

 در مسلمانان یرغ ورود مالک یراز ؛است باطل ادعا ینا ،باشد یقینفر یانم اجماع آن از
 را ممسجدالحرا از یرغ به آنان ورود حنبل بن احمد و یشافع ،کرده منع را يمسجد هر
 به یحت آنان ورود ،ینمسلم امام از اذن با یفهابوحن و ،اند هدانست یزجا ورود اذن با

 اجماع ینا اگر اما .)2/432 ،الفقهاء ةتذکر ،یحل( است هدانست یزجا یزن را مسجدالحرام
 ینا یهانفق از یگروه یراز ؛است مخدوش همچنان ،شود مطرح یزن یعیانش یانم در

 ؛8/55 ،يحائر( گذشت آن بحث که اند هدانست توبه 28آیه  هیپا رب و یمدرک را اجماع
   .دآی مین حساب به یمستقل یلدل یزن یمدرک اجماع .)7/521 ،یلیاردب

 یکل هیرس عنوان به عمر هیرس از یتروا یک به یهانفق یبرخ استناد خصوص در
 ینا ،یشگفت کمال در آنکه نخست است. یتاهم حائز نکته چند به دقت یزن ینمسلم

 مساجد به یشانا ورود جواز در مسلمانان یرغ با یامبرپ متفاوت هیرس از یاتیروا یهانفق
 یلتأو یا و دانسته منسوخ دوم هیفخل هیرس به استناد با را اتیروا ینا اما ،اند هکرد نقل
  .)15/103 ،منتهی المطلب ،یحل ؛2/47 ،المبسوط ،یطوس ر.ك:( اند هکرد

 ،بار یننخست يبرا دوم هیفخل ،یخیتار متعدد يها رشگزا هیپا بر آنکه دوم
 مساجد به نانآ ورود از ممانعت که نمود وضع اهل کتاب يبرا يا یژهو يها یتمحدود

 ؛6/468 ،یبهش یاب ابن( است جمله آن از حجاز ینسرزم از اهل کتاب اخراج یحت و
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 یمق ابن که چنان .)2/174 ،عساکر ابن ؛28/651ابن تیمیه،  ؛9/348 ،السنن الکبري ،یهقیب
 ممنوع مسجدالحرام به مسلمانان یرغ ورود تنها ،توبه 28آیه  طبق که نموده یحتصر
 تنها و کرد محدود یزن را حجاز ینسرزم کل به اهل کتاب ورود دوم هیفخلاما  ،است

 ینا .)1/394ابن قیم، ( داد را مکه جز ،حجاز يشهرها به سفر هاجاز آنان به روز سه
 ؛3/1159، ابن قیم( گشته معروف یهعمر عهود یا یهعمر شروط به که یرانهختگس یطشرا

 )1/137 ،عبدالرحمن( يامو متعصب يخلفا ،دوم هیفخل از پس و )1/137 ،عبدالرحمن
 توسط بعد ادوار در ،اند هبود آن مروج )2/687 ،محماس ؛28/654ابن تیمیه، ( یعباس و

 است هشد یمعرف یعتشر ارکان عنوان به يجوزال ابن قیم و هیمیت ابن همچون یانیسلف
 هیستشا عمر هیرس به استناد تنها نه رو ازاین .)3/1159ابن قیم،  ؛28/654ابن تیمیه، (

 نشان ،مسلمانان یرغ به نسبت افراط در یانسلف سنت از برائت بلکه ،یستن یعهش یهانفق
   داشت. خواهد يعلو یعتش از

  
  یهآ احکام. 3

 یتامن حفظ با مکه به مشرکان ورود و بوده موافق یهآ حکم يبقاا با که مفسرانی
 ند.یمتقس قابل گروه دو به ،اند هیدد مانع بدون را مسلمانان يسو از آنان یجان و یمال

 از یگرد یبرخ و ییطباطبا عالمه ،قطب یدس ،يزمخشر همچون يافراد نخست
 به که را یهآ مفهوم ،خود یحتوض در و بوده یبندپا یهآ ظاهر به که یهامام معاصر مفسران

 منتقل مخاطب به ،داده را مکه يتجار و يعباد زائران یتامن حفظ دستورِ مسلمانان
 اند هیاوردن یانم بهسوره توبه  یاتآ با معنا ینا یصتخص یا نسخ از یسخن و نموده

 ؛2/153 بروجردي، ؛4/26 مشهدي،قمی  ؛5/264 طباطبایی، ؛1/601 ،يزمخشر(
   .)106 ،یدکریمیس ؛3/10 حسینی، ؛3/11 ،یقرش ؛2/345 ،یخسروان

 از ،قاطعانه یبرخ و احتمال یانب با یبرخ و رفته فراتر ینا از مفسران دوم گروه
 یلذ را مکه به آنان ورود و گفته سخن ینمشرک خصوص در مائده 2آیه  حکم يابقا

 مانع یب را مکه به رکانمش ورود يراوند ینالد قطب که چنان .اند هدانست بالمانع یهآ ینا
 آنان ظلم دفع در را مسلمانان ،باشند داشته ظلم قصد آنان که یصورت در تنها و دانسته

  .)1/304 ،يراوند( است دانسته موظف مکه از یشانا منع و
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 منظور یراز ؛اند هشد ینه مشرکان به تعرض از مسلمانان است معتقد یزن ابن عاشور
 پروردگار به قرب يسو به یراه و یکون یحالت که ودهب یارتز مکه به سفر از آنان

 خود فاعل بر یمنف افعال که گونه همان نهد. یم برجا افراد روح بر را خود یرتأث و است
 و تعاون به موظف مسلمانان ،یرخ راه دربدین جهت  گذارند. یرتأث ،اشدب موحدهرچند 
 نهادن پا یرز از که چنان .دان هشد خود دشمن با یحت احسان و تقوا هیپا بر يهمکار
 یحرب دشمن آنکه جز ،اند هشد حذر بر ،دباش دشمن با همواجه در هرچند ،یاله شعائر
 و یکون فعل یک عنوان به عمره و حج انجام زین یانپا در يو باشد. جنگ آغازگر و بوده
 مسلمانان که دانسته مشرکان و مسلمانان یانم مشترك اهداف جزء را شرع پسند مورد

 گردند. جذب اسالم محور اخالق یند به یمشرکان بسا چه تا یندنما یهمراه آنان با یدبا
 28آیه  از قبل را یوح هپار ینا نزول ،مائده 2آیه  هخاتم درابن عاشور  ،همه ینا با

 یحال در ینا ،)5/17 عاشور، ابن( است هشد آن نسخ به قائل یحاًتلو و دانسته توبه
 ،مائده سوره نزول هدربار گوناگون اقوال یرامونپ گسترده یبررس از پس وي که است
 نزول يدارا را مائده سوره وا .است هدادسوره توبه  با سوره ینا تأخر به حکم
 الوداعۀحج يبرا ینهمد از یامبرپ خروج از یشپ یاندک که دانسته یوستهپ اما ،یجیتدر
 و یدرون قراین بر بنا که یحال در .است هیدرس یانپا به الوداعۀحج در و یدهگرد آغاز
 نظر به یجهنت در .)5 ،همان( است هشد نازل يهجر نهم سال درسوره توبه  ،یبرون
 مشرکان ورود اذن حکمِ يابقا و مائده سوره تأخر به قائل همچنانابن عاشور  درس می
 ورود بودن ممنوع بر یمبن اسالم يعلما اجماعِ ینِسنگ يفضا در اما ،بوده مکه به
  بزند. دم خود موضع از آشکارا نتوانسته ،مکه به شرکانم

 ینا بودن منسوخه یرغ و توبه بر مائده سوره تأخر به یتعنا با یزن عبده محمد
 بر بنا يو .است هشد مشرکان خصوص در مائده 2 یهآ حکم يابقا به قائل ،سوره
 و است یوح یحصح فهم ابزار ینتر مهم نظرش به و نهفته یهآ متن در که یقراین
 ینَآم« عبارت ،شده مطرح یهآ ینا نزول شأن نعنوا به ،اختالف با هرچند که یاتیروا

یتالب راممسلمانان جانب از را یتعرض هرگونه و دانسته مشرکان خصوص در را »الح 
 ،اند هنمود سفر مکه به تجارت یا يعباد اعمال انجام و یارتز يبرا که یمشرکان به

 ممانعت به ،»قَومٍ... آنُشَنَ یجرِمنَّکُم ال« عبارت یینتب در سپس يو .است هدانست حرام
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 که کرده اشاره ،داشتند عمره قصد یبیهحد فتح سال در که یمسلمانان ورود از مشرکان
 شد. نازل یهآ ینا که بودند برآمده آن یتالف یپ در الوداعۀحج در مسلمانان ،آن یپ در
 واقع در که ،داشته حذر بر عدوان و اثم بر اتحاد از را انمسلمان تنها نه یفهشر یهآ اما
 آنان ورود از ممانعت به که بوده مکه عازم مشرکانِ با مسلمانان یدشمن و بغض از ینه

 ییمعنا مذکور اتحاد که خوانده فرا یکین و تقوا به اتحاد بر را آنان بلکه ،هشد می یمنته
  .)6/105 عبده،( یستن یرخ کار دادن توسعه جز

 مسافران یتامن و حرمت حفظ لزوم خصوص در مائده 2آیه  حکم یزن قطب سید
 همه ،یاله امن حرم در که معنا ینا به است؛ دانسته يابد را تجار و حجاج از اعم مکه
 یدشمن و آزار مورد و برخوردارند نامه امان از یاهانگ و یورط ،یواناتح ،مردم از اعم

 اجابت را 7یلخل یمابراه حضرت ،امت یمکر درپ وتدع بتوانند تا ندشو مین واقع
 یمحر دو ینا سپس يو امانند. در يتعد و جنگ از حرام ماه در همه که چنان ؛یندنما
 صلح يربرقرا یپ در همواره که داده ارتباط اسالم یاخالق عدب به را یمکان و یزمان امن

 است هنمود یهتوص ها یمانپ و عهدها حفظ بر را آنان و بوده یانآدم روابط در آرامش و
  .)2/840 قطب، سید(

 اما ،یدنما محسوب مسلمانان را »یتالب ینآم« از مراد داده یحترج هرچند هم دروزه
 به حکم ،سوره توبه در یراز ؛است هدانست بالمانع یزن را مشرکان بر عبارت ینا اطالق

 از ،هستند یبندپا خود عهد رب که یمشرکان و شکنند یمانپ که شده صادر ینیمشرک با قتال
 با نه وسوره توبه  یاتآ بر یهتک با نهرو  ازاین .اند هشد مستثنا توبه 5 یهآ رد جنگ حکم

 با یشانعهدها بر که داد مکه به یمشرکان ورود نسخ به حکم توان مین یگريد هیآ یچه
 اساس بر نه را یهآ ینا یلذ نسخ به قول ،معنا ینا یدتأک در سپس يو استوارند. مسلمانان

یک به یجتدر به که دانسته مفسران یانم در نسخ گمان تکرار از برگرفته بلکه ،یوح نص 
 به يتعد و بغض از مسلمانان ،یاسالم يها آموزه در که یحال در .است هشد مبدل اعتقاد

 موظف و شده ینه ،اند هگرفت یشپ را ینمؤمن با یزآم مسالمت یزندگ راه که مسلمانانی یرغ
 یگراند به يتعد یراز ؛اند هگشت خود مسلمان رانبراد همچون ،آنان به یکین و احسان هب

 ابزار عنوان به هرگز و است یدفاع هیلوس یک همواره ،یاسالم اخالق چارچوب در
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 ینا که چنان شده؛ یدتأک یگراند با ها یمانپ حفظ بر همواره بلکه ،است هنشد وضع ییابتدا
  .)9/22 ،دروزه( است هیدگرد آغاز عقدها یترعا به دستور با سوره

 که دانسته یمشرکان را »البیت آمینَ« از مراد یزن هیعش معاصر مفسر ،یتهران ثقفی
 يآزار تر یشپهرچند  ـ صورت هر در که ندنمای می سفر مکه به یارتز یا تجارت يبرا

 بر یهتک با سپس يو است. واجب مکه در حرمتشان حفظ ـ اند هرساندبه مسلمانان 
 باور ینا بر یوح ینسرزم در مشرکان یتامن حفظ و ماحترا لزوم هدربار ،العمل اصالت

 مسلمانان ورود از آنان ممانعت از که يا سابقه به توجه با »البیت آمینَ« از مراد که بوده
 يعباد اعمال ،ظاهر حسب بر که یمشرکان ؛هستند مشرکان ،شده یانب یهآ در مکه به

 عمل عازم آنان که ینهماما  ،ندارد را صحت یطشرا یراز ،یستن یرشپذ دمور آنان
 را مالشان و جان حرمت حفظ و داده بها آنان قصد و عمل به خداوند ،اند هبود یريخ
 یعمل هر که گرفته یجهنت ینچن یهآ ینا از سپس يو .است هکرد واجب مسلمانان بر
 شود صادر موحد فاعل از آنکه از فارغ ،هدن یم یهست عالم بر را خود یرتأث ،شرّ یا یرخ
 معنا عالم در ،نباشد قابل چه اگر یعامل هر از یريخ عمل هررو  ازاین مشرك. ای

  .)2/169 ،یتهران یثقف( دشو می شمرده محترم جهت ینهم به و است ارزشمند
 نیآخر را مائده سوره که یاتیروا به استناد با یزن یعیش معاصر مفسر، یبط اهللات آی
 خصوص در را یهآ ینا حکم ،نموده یفتوص ناسخ یرغ و يابد را آن احکام و سوره

 و یباق ،دارند مکه به سفر قصد که یمشرکان به ورود اذن قبال در مسلمانان یتولؤمس
 فقط مسلمانان که ساخته آگاه تبصره ینا به را مخاطبان تنها و دانسته جرااال الزم

 در یا و داشته را مکه در جنگ قصد آنان که شوند رکانمش ورود مانع ندتوان می یهنگام
 در مسلمانان ،حالت ینا در که باشند برآمده مسلمانان جان و اموال به خسارت یپ

 ،هستند یتامن ناقض که کانیمشر با ندتوان می مسجدالحرام در یحت ،ضرورت صورت
  .)4/292 طیب،( شوند جنگ وارد

 که است باور ینا بر یهمغن همچون یزن بنانل هخطّ هیعش عالم ،فضل اهللامرحوم 
 ،درو می یشانا بر که ییها ظلم در یستبا یم یکل یمش خط یک عنوان به مسلمانان

 ،ندبین می ینید مسائل در که ییها ظلم و یشخص يها ظلم یانم و داشته يبند یمتقس
 و دآی می مظال هعهد بر که یالنّاس حق واقع در يفرد يها ظلم یراز ؛شوند قائل یکتفک
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 ضیفرا انجام در مسلمانان که ییها ظلماما  ،دارد را او يتعد مثلِ به مقابله حق مظلوم
 يبرا یحق ها ظلم ینا یپ در ،یانب یگرد به است. اهللا حقّ ،ندشو می متحمل خود ینید

 در بلکه ،یندنما مثل به مقابله بتوانند یشانا که ،مسلمانان نه ،دشو می یجادا خداوند
 مستوجب یزن آنان و کرده يتعد یگراند حق به خود مسلمانان ،مثل به مقابله صورت
 ییجزا حدود ،شود يتعد اهللا حق به که يموارد يبرا خداوند رو ازاین د.نشو می عقوبت

 مقابله آنان با توان مین و یستن یزجا حدود آن با جز یانخاط مجازات که داده قرار
 که یظلم جبران به تا داده دستور مسلمانان به ائدهم 2آیه  بدین جهت نمود. مثل به

 ؛نشوند مکه به آنان ورود مانع ،شدند مکه به ورودشان مانع و کرده آنان به مشرکان
 مشرکان بلکه ندارند؛ مثل به مقابله حق مسلمانان و بوده اهللا حق همحدود در ینا که یراز

 نزد عقوبت مستوجب ،گذشته ظلم سبب به و بوده آزاد حج يعباد مراسم به ورود در
  .)8/24 ،فضل اهللا( هستند پروردگار

  
  یريگ یجهنت

 و یحرب هدست دو به مشرکان گفت توان می مفسران اقوال يبند جمع در یتنها در
 یپ در که یمشرکان با یزآم مسالمت روابط حفظ بر مائده 2آیه  که ندیکتفک قابل یحربیرغ

 را حسنه افعال انجام بر آنان اهتمام و یدهورز یدأکت ،هستند مسلمانان با آرامش يبرقرار
 ینا با یاسالم امت يهمکار دستور ،آن یپ در و دانسته مسلمانان با انیشا مشترك وجه
 سوره 2آیه  دستورات ،تر یعوس ینگاه در یحت است. نموده صادر را مشرکان از دسته
 قلمداد یغیتبل يراهکار وانت می را مشرکان از دسته ینا با حسنه روابط بر یمبن مائده
 سوء قصد که یدشمنان از یگروه جذب به توان می دوستانه انسان رفتار با یراز نمود؛
 خصوص در ،یاتآ ینا یحصر یدق بر بنا یزنسوره توبه  یاتآ که چنان پرداخت. ،ندارند
 هدست دو هررو  ازاین .یستندن مسلمانان با یمانپ و صلح یپ در که شده نازل یمشرکان

  دارد. فاوتیمت مخاطبان که یدنام یمحکم یاتآ توان می را توبه و مائده هسور یاتآ
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