مقام ابراهيم
و
جايگاهآن
در فقه

7

مصطفی آخوندی

چکيده

در اين نوشتار به حقيقت مقام ابراهيم

خواهي��م پرداخ��ت و اينک��ه فضيل��ت
آن تا چه ح ّد اس��ت ،مکان��ش در عصر

ابراهيم خلي��ل 7و

پيامبر9

کجا بوده

و جابهجاي��ي آن در زم��ان خليفة دوم

مقام ابراهیم 7و جایگاه آن در فقه

چگونه انجام شده است.
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همچنين نقش و جايگاه مقام ابراهيم در

مورد دو مسألة فقهي؛ «طواف ميان كعبه
و مقام ابراهيم» و «نمازطواف پشت مقام
ابراهيم» را تبيين خواهيم کرد.

6

کليدواژهه�ا :مقام ابراهيم ،قداس��ت ،ح ّد
مطاف ،نماز طواف ،جايگاه مقام.

حقيقت مقام چيست؟

به گفتة واژه شناسان:

ـ مقام ،اسم مکان نیست بلکه در لغت به معناى

«جاى پاى انسان» آمده است.

1

ـ مقام ابراهيم؛ يعنى جاى دو پاى ابراهيم خليل

كه روى سنگ نمایان است.

2

ـ مق��ام ابراهی��م ،س��نگى اس��ت مربع ش��كل

با ط��ول و ع��رض ح��دود 40س��انتىمتر و ارتفاع

تقريب��ى 50س��انتىمتر ك��ه در عص��ر م��ا ،درون
محفظ��هاى شيش��هاى ،ميان گنب��دى طاليى رنگ،
رو به روى د ِر كعبه ،به فاصلة  26/5ذراع نگهدارى
مىشود.

روی مق��ام ابراهیم این فراز از آية الكرس��ی به
چش��م ميخوردَ ...( :و َ
ال يَ ُؤ ُد ُه ِح ْف ُظ ُهما َو ُه َو ال ْ َعل ِ ُّي
ظيم).
ال ْ َع ُ

3

قداست و عظمت مقام ابراهيم7

مقام ابراهیم ازآیات الهی و از معجزات حضرت

ابراهیم خلیل است که نام آن ،دو بار ،به دو عنوان،

در قرآن کريم آمده است:

نات
آيات َبيِّ ٌ
« .1نشانه وآیت بزرگ خداوند»؛ (فيِه ٌ
4
َمقاُم إِْبراهيم.)...

درتفس��یر «آالء الرحمن» آمده است :مقام ابراهیم

همین سنگی که ابراهیم خلیل برآن ایستاد و اثر دو پای
شریفش ،همانند فرو رفتن در ِگل به جای ماند.

فقه حج

از نشانههای آشکار وجاوید حضرت ابراهیم 7است.

7
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این س��نگ با وجود ح��وادث گوناگون طبیعی و غیر طبیعی در ط��ول قرنها همچنان به

عنوان معجزة الهی باقی مانده است.

5

راهيم ُم َصًّلى).
 .2به عنوان قبلهگاه نمازگزاران؛ (...و خَّات ُذوا من م
قام إِْب َ
َ ِ ِْ َ ِ
در بارة این آیه ،به بحث خواهیم پرداخت.

6

مقام ابراهيم 7سنگي از بهشت

صاحب «مجمع البیان» در قداست و بهشتی بودن مقام روایاتی آورده است:

الَثُة أَ ْح َجار ِم َن جْ َ
الَ :نزَ
* «ُرو َي َعن اْلبَاِقر 7أََّنُه َق َ
ت َث َ
يمَ ،و
َل ْ
النَِّة؛ َم َقاُم إِْب َرا ِه َ
ٍ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
َ
يل َو حْ
َح َجُر َبن إِ ْس َراِئ َ
يم َح َجراً أْبيَ َ
ض َو َكا َن
استَ ْوَد َعُه اهلل إِْب َرا ِه َ
ال َجُر األ ْس َوُد ْ
يِ
7
ً
ْ
َ
َ
اس َوَّد ِم ْن َخ َطاَيا َبن آَدَم».
ف
يس
اط
ر
ق
ل
ا
ن
م
اضا
َ
ِ
ِ
َ ِ ْ
أَ َش َّد َبيَ
يِ

«از حضرت باقر 7نقل ش��ده كه خداوند سه قطعه سنگ را از بهشت بر
زمي��ن فرود آورد .1 :مقام ابراهيم .2 7س��نگ بنى اس��رائيل  .3حجر
األسود و آن سنگى است كه خداوند به امانت نزد ابراهيم 7گذاشت (که
آن را در رکن خانة كعبه نصب كرد) .رنگ آن ابتدا از كاغذ س��فيدتر بود
ليکن در اثر گناهان فرزندان آدم ،سياه گرديد».

ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
��د اهللِ ْب ُن َع ْمرو ْبن اْل َعاصَ ،ق َ
* « َر َوي َعبْ ُ
الر ْك ُن َو
��ول اهللُِّ : 9
ِ
س ُ
وت جْ َ
اهلل َتبَا َر َك َو َت َع ىَال ُنو َر ُه َما َل ْو َ
ال َذِل َ
ك
مْالََق��اُم َياُقوَتتَا ِن ِم ْن َياُق ِ
النَِّة َط َم َ
8
َ
ي مْالَ ْش ِر ِق َو مْالَْغ ِر ِب».
أل َضاَءَتا ِم ْن َب نْ ِ
مقام ابراهیم 7و جایگاه آن در فقه

«عبد اهلل بن عمر ،از حضرت پيامبر 9نقل كرده اس��ت :ركن و مقام ،دو
ياقوت از ياقوتهاى بهشتاند و خداوند نور آنها را گرفته است و اگر نه
اين بود ،آنها ميان مشرق و مغرب را روشن ميكردند».
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چگونگي اثر پاي ابراهيم7

ِ
س��نگ س��خت به عنوان نشانة الهى ،سه احتمال
در چگونگى پیدایش این اثر روى آن

8

دادهاند كه دو احتمال آن با كعبه مرتبط و قابل جمع است و احتمال ديگر را بى ربط با كعبه

و ضعيف و مردود شمردهاند.

ازرقى ،مورخ قرن سوم هجرى ،در مورد این احتماالت مىنويسد:
احتمال نخست:

هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل 8مشغول ساختن كعبه بودند ،ديوارهاى
كعبه باال آمد و ادامة آن ممكن نبود ،از اينرو سنگى براى ابراهيم آوردند
و او روى س��نگ ايس��تاد و ديوار كعبه را باال برد .اي��ن احتمال به دليل
ارتباط آن با كعبه قوىتر است.
احتمال دوم:

به هنگام اتمام بناى كعبه ،ابراهيم خليل 7مأموريت يافت نداي حج س��ر
دهد:

«و م��ردم را دعوت عمومى به حج كن تا پياده و س��واره بر مركبهاى
الغر ،از هر راه دورى به سوى تو آيند»...

فقه حج

( َوأَِّذن ف النَّ��اس ب حْ َ
ال ِّ��ج َيأُْت َ
��وك ِر َج ً
اال َوعَ
َل��ى ُك ِّل َضا ِم ٍر َيأِْت� َ
ين ِمن ُك ِّل َف ٍّج
ِ ِ
يِ
9
يق).
َع ِم ٍ
9
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ازرقی نقل کرده است که:

«محمدبن يحيى ،از محمد بن عمر واقدى ،از ابن ابى سبره ،از اسحاق بن
عبداهلل بن ابى فروه ،از عمر بن حكم ،از ابوسعيد خدرى نقل مىكند كهگفت:

از عبداهلل بن س�لام دربارة نشانهاي كه روى مقام ابراهيم است پرسيدم.
گفت :اين سنگ به وضعى بود كه امروز هست ولى خداوند سبحان اراده
ک��رد كه آنرا نش��انهاي از آيات خود فرمايد و چ��ون ابراهيم 7مأمور
ش��د مردم را براى انجام حج فرا بخواند ،روى اين س��نگ ايس��تاد و اين
سنگ چندان باال رفت كه از همة كوهها بلندتر گرديد و ابراهيم 7به همه
چيز مش��رف شد و بانگ برداشت:اى مردم ،دعوت پروردگار خويش را
پاسخ گوييد .مردم در پاس��خ گفتند :گوش به فرمانيم ،پروردگارا! گوش
به فرمان و نش��انة هر دو پاى او بر آن س��نگ باقى بود كه خداوند چنين
اراده کرده بود.
ابراهيم 7روى آن س��نگ به چپ و راس��ت خود مىنگريست وهمچنان
10
مىگفت :دعوت خداى خود را پاسخ گوييد».

در م��ورد این احتم��ال ،روايات صحيحی داريم .از جملة آنها روايت غالب بن عثمان

است که در آن آمده است:
يم ُينَاِدي ف النَّاس حْ َ
«...أَب��ي َج ْع َفرَ 8ق َ
ال َّج َقاَم َعَلى
ال :إِ َّن اهللَ لمََّا أَ َم َ��ر إِْب َرا ِه َ
ِ
ٍ
ِ
يِ
َ
َ
َ
مَْ
حْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّاس ِبال ِّج فأ مْ َ
س َع َم ْن
س فنَادَى يِف الن ِ
ال َق ِام فا ْرَتف َع ِبِه َحتَّى َص��ا َر ِبإِ َزاِء أِبي قبَيْ ٍ
ُ 11
ف أَ ْص َ
السا َعة».
ال َو أَ ْر َح ِام الن َ
ال ِب ِّ
ِّساِء إِىَل أَ ْن َتُقوَم َّ
الر َج ِ
يِ

مقام ابراهیم 7و جایگاه آن در فقه

«ام��ام باقر 7فرمود :وقتى خداوند به ابراهيم فرمان داد :در ميان مردم
نداى حج دهد ،بر مقام ايس��تاد ،پس مقام او را باال برد تا در مقابل كوه
ابوقبي��س ق��رار گرفت .ندا داد م��ردم به حج بيايند .پ��س هر كس که در
اصالب مردان و ارحام زنان بود ،تا روز قيامت ،ندای او را شنيد».
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اين احتمال با احتمال نخس��ت قابل جمع اس��ت .چون در طول هم واقع ش��دهاند و هيچ

منع��ى ن��دارد كه حضرت ابراهيم 7هم در بناى كعبه و هم در اعالن حج ،روى اين س��نگ
10

ايستاده باشد.

احتمال سوم:

ارتباطى به كعبه ندارد و ازرقى نيز آن را ضعيف و مردود شمرده و آن
اين اس��ت که :ابراهيم خلیل آنگاه كه از شام به مكه مىآمد ،براى همسر
خود س��وگند مىخورد كه در مكه از مرکب خود پياده نش��ود و چون به
مكه رس��يد ،اين س��نگ را پيش او آوردند و پاى خود را از ركاب بيرون
آورد و بر آن نهاد .سعيد بن جبير مىگويد :اين نقل درست نيست .سپس
رواي��ت ابن عباس را نقل مىكند كه حض��رت ابراهيم براى بناى كعبه پا
12
روى اين سنگ گذاشته است.

ممکن اس��ت این داس��تان که مجمع البیان مفصل به آن پرداخته ،درس��ت باشد ،اما هیچ

ارتباطی به مقام ندارد.

قرائ�ن و ش�واهدى وجود دارد كه مق�ام ابراهيم در
عه�د ابراهيم خليل 7و عهد پيامب�ر( 9بعد از فتح مكه
اول) به كعبه چسبيده بوده و در عصر
و حكومت خليفة ّ
خليفة دوم به جاى فعلى منتقل شده است.
جاي اصلي مقام

دالیل ،قرائن و ش��واهدى وج��ود دارد كه مقام ابراهيم در عه��د ابراهيم خليل 7و عهد

پيامبر( 9بعد از فتح مكه و حكومت خليفة ا ّول) به كعبه چسبيده بوده و در عصر خليفة دوم
به جاى فعلى منتقل شده است .اين دالیل و قرائن عبارتاند از:
 .1روايت محمدمسلم

فقه حج

م َّمد بن ُمس��لم َق َ
الَ :س��ألُتُه َع ْن َح ِّد َّ
َن حَُ
اف ِبالبَيْ ِت ّالذي َم ْن َخ َر َج
«ع ْ
الط َو ِ
ٍ
َعنُْه ملْ َي ُكن طاِئفاً بالبَيْ ِتَ ،ق َ
صَّلى اهلل
��ول اهلل ـ َ
الَ :كا َن الن ُ
ّاس َعلى َع ْه ِد َر ُس ِ
ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ي املقام َو َب َ
ُم اليَوَم تطوفون َما َب نْ َ
ني
عليه وآله ـ َي ُطوُفون بالبيت و امل
قام َو أنت ُ
ِ
ِ َْ ِ َ ِ
س بطاِئف َو َ
َ حْ َ
َ
َ ْ
ْ
احل ُّد َقبْ َل
البَيْ ِت َف��كا َن ال ُّد َم ْوض َع مْال َق ِام اليَوَم َف َم ْن ج��ا َزُه َفليْ َ ِ
ي املَقام َو َب� َ
اح ٌد َق ْد َر َما َب نْ َ
يت ُكِّلهَا 11
اْلي
يت ِم ْن َن ِ
��وم َو اليَ ْوَم َو ِ
واحي اْلبَ ِ
ين اْلبَ ِ
ِ
َ ِ
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ً
��ن َ
احيِه أَْب َع َد ِم ْن ِم ْق ِ َ َ َ َ
يت
َف َم ْ
طاف َفتَبَا َع َد ِم ْن َن َو ِ
ي اْلبَ ِ
��دار ذِلك كان طاِئفا ِب َغرْ ِ
َ َ 13
طاف ف َغرْي َح ٍّد َو َ
ألنُه َ
مِبَنْزَلِة َم ْن َ
طاف ِباملَ ْس ِج ِد َّ
ال َط َواف لهُ».
ِ
يِ ِ

«محم��د بن مس��لمگوید :از ام��ام صادق 7از ح ّد و م��رز طواف خانه
پرس��يدم و گفتم :آن محدوده که اگر كس��ى خارج از آن طواف كند ،گويا
طواف نكرده کدام اس��ت ؟ حض��رت فرمود :م��ردم در عصر پيامبر9
پيرامون خانه و مقام طواف مىكردند ولى امروز شما ميان مقام و خانه
طواف مىكنيد.

پس ح ّد مطاف جاى مقام فعلى است و هر كس از آن بگذرد ،گويي طواف
كننده نيست و طواف او صحيح نمىباشد .ح ّد مطاف در گذشته و امروز
يكى است و آن ،ح ّد ميان مقام و كعبه در همة نواحى خانه مىباشد .پس
كس��ى كه دورتر از اين مقدار طواف كند ،طواف به غير بيت كرده اس��ت؛
مانند كس��ى كه خارج از مسجد الحرام ،برگرد مسجد طواف كرده باشد،
چون او طواف را در مطاف انجام نداده ،پس طوافى نكرده است».

هرچند روايت به علت مجهول بودن ياسين َّ
الضرير ضعيف شمرده شده ولی اشتهار عمل

به روايتى بين اصحاب ،موجب جبران ضعف آن مىش��ود 14و مش��هور قدما به روايت محمد
ابن مس��لم عمل كرده و طبق آن فتوا دادهاند .پس اش��كالى در روايت نيست 15 .و مىتوان به

آن استناد كرد.

آيت اهلل گلپايگانى مىفرمايد :روايت به خاطر «ياسين الضرير» كه مجهول است و هيچ

مقام ابراهیم 7و جایگاه آن در فقه

مدح و ذمى در بارة او نرس��يده ،ضعيف اس��ت ولى عمل اصحاب و اعتماد آنها به روايت،
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جبران ضعف سند مىكند.

16

روايت ،صدر و ذيلى دارد  .صدر روايت به مس��ألة تاريخى و جابهجايى مقام ابراهيم

پرداخته و ذيل روايت مس��ألة فقهى ح ّد مطاف را بيان كرده است که دراین بحث شاهد مثال
ما ،صدرروایت است و ذیل روایت از بحث ما خارج ميباشد.

در صدر روايت مىفرمايد :مردم در عصر پيامبر 9پيرامون خانه و مقام طواف مىكردند

12

اما امروز شما ميان خانه و مقام طواف مىكنيد؛ يعنى بين اين دو ،فاصله ايجاد شده است .اين

دو عبارت ،قابل دقت اس��ت .در جملة «َي ُطوُف��و َن ِباْلبَيْ ِت َو مْ
الََقام» ،به مردم عصر پيامبرخدا9

ِ
اش��اره دارد كه آنان با مقام ،معاملة بي��ت مىكردند ،همچنان كه پيرامون كعبه مىچرخيدند،
دور مق��ام نيز ط��واف ميکردند؛ چون كلمه «المقام» عطف به «البيت» اس��ت؛ يعنى «َي ُطوُفو َن

ِباْلبَيْ ِت» و «َي ُطوُفو َن ِب مْالََقام» و اين گوياى آن اس��ت كه مقام ابراهيم وصل به كعبه بوده اس��ت.
ِ
اين عبارت ،با عبارت بعدى كه مىفرمايد:
��م الْيَ ْو َم تَ ُطوفُونَ َما بَي ْ َن ال ْ َم َقا ِم َو بَي ْ َن الْبَيْت»...؛ «ش��ما امروز ميان مقام و خانه طواف
« َو أَنْت ُ ُ
مىكنيد ».در اينجا تفاوت بسيار است؛ ديروز مسلمانان در طواف دور مقام مىچرخيدند ولى

امروز شما نمىتوانيد دور آن بچرخيد.

اين ظهور بسيار روشنى دارد كه مقام ابراهیم درعهد پيامبرخدا 9كنار ديوار كعبه بوده

است.

 .2صدوق با اسناد خودش از زراره چنين نقل مىكند:

��ال ُز َرا َرُة ْب ُن أَ ْع نََ َ
ألبي َج ْع َفر 8أَْد َر ْك َت حُْ
« َو َق َ
ال َس�ْي�نْ َ  7؟ َق َ
ال َن َع ْم ،أَْذ ُكُر
ي ِ
ٍ
َو أََنا َم َعُه ف مْالَ ْس ِ��ج ِد حْ َ
َخ َّوُفو َن عَ
َّاس َيت َ
ال َرام َو َق ْد د َ
َلى
��ي ُل َو الن ُ
َخ َل ِفيِه َّ
الس ْ
يِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
خْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
مْالََق��ام خَ ْ
ُ
ُ
ُ
َّ
ْ
اخل ،فيَقولُ :ه َو
ي ُر ُج ال ِار ُج فيَقول قد ذه َ
��يل َو َيدْخل الد ِ
َب ِبِه َّ
الس ْ
ِ
ك ُ
َ
َ
َ
َ
��ت :أَ ْصَل َح َ
َ
ُ
َ
َ
اهلل خََ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ياُفو َن أَنْ
َع َهؤالِء؟ فقل ُ
َم َكاَن��هُ ،قال :فق��ال َيا فالن َما َي ْصن ُ
َب ب مْالََقامَ ،ق َ
َز َو َج َّل ـ َق ْد َج َعَلُه َعَلماً لمَْ َي ُك ْن
السيْ ُل َق ْد َذه
ال :إِ َّن اهللَ ـ ع َّ
َي ُكو َن َّ
َ ِ ِ
ار
ِليَ ْذه َ
اس��تَ ِق ُّروا َو َكا َن َم ْو ِض ُع مْالََق ِام َّال ِذي َو َض َعُه إِْب َرا ِه ُ
َب ِبِه َف ْ
يمِ 7عنْ َد ِج َد ِ
ْل جْ َ
َل ُهن َ
َاك َحتَّى َح َّوَلُه أَه ُ
اْلبَيْ ِتَ ،فَل ْم َيز ْ
الا ِهِليَِّة إِىَل مْالَ َكا ِن َّال ِذي ُه َو ِفيِه اْليَ ْوَم،
يِ
َل ُهن َ
يمَ 7فَل ْم َيز ْ
َاك
َفَل َّما َفت َ
َّبَ 9م َّكَة َرَّدُه إِىَل مْالَْو ِض ِع َّال ِذي َو َض َعُه إِْب َرا ِه ُ
َح الن ُّ
َّاس َم ْن ِمن ُ
ْك ْم َي ْع ِر ُف مْالَ َكا َن َّال ِذي َكا َن ِفيِه مْالََقاُم؟
إِىَل أَ ْن َوِل َي ُع َمُرَ ،ف َس��أَ َل الن َ
ْت أَ َخ ْذ ُت ِم ْق َدا َرُه بنِ ْسع َف ُه َو ِعنْ ِدي َف َق َ
َف َق َ
ال َلُه َر ُج ٌل ،أََنا َق ْد ُكن ُ
ال اْئتِن ِبِه َفأََتاُه
ِ ٍ
يِ
17
اسُه ُث َّم َرَّدُه إىَل َذِل َ
ك مْالَ َكان».
َف َق َ
ِ

فقه حج

«زرارة بن اعين به امام باقر 7گفت :آيا [جدت] حسين 7را ديدى و اورا
درک کردى؟ امام 7فرمود :آرى .يادم مىآيد که با او در مس��جد الحرام
بودم ،س��يل آمد و وارد مسجد الحرام شد ،مردم براى مقام مىترسيدند13 .
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گروهي كه از مس��جد خارج مىشدند ،مىگفتند :سيل مقام را برد .عدهاى
كه داخل مسجد الحرام مىشدند مىگفتند :مقام در جاى خودش مىباشد.
ام��ام 7فرمود :فالن��ى! اين مردم چه مىكنند؟ گفتم :خدا ش��ما را پايدار
ّ
عزّوجل ـ
بدارد ،مىترسندكه سيل مقام را ببرد .حضرت فرمودند :خداوند ـ
آنرا َعلَم و نشانه قرار داده است و چنين نيست كه سيل آن را ببرد .پس
آرام بگيري��د .و جايگاه مقام كه ابراهيم 7در نظر گرفته بود ،كنار ديوار
كعب��ه بود .مقام همچنان آنجا بود تا آنكه اهل جاهليت آن را به مكانى كه
امروز قرار گرفته منتقل كردند».

هنگامى كه مكه به دس��ت پيامبرخدا 9فتح ش��د ،آن حضرت مقام را به جايگاه نخست

كه ابراهيم 7قرار داده بود برگرداند تا آنكه در خالفت عمر ،او از مردم پرس��يد چه كس��ى

ج��اى مقام را مىداند؟ مردى گفت :من جاي آن را با نخي اندازه گرفتهام .عمر گفت :آن را
بياور و او آورد ،سپس مقام را به مكان فعلى منتقل كرد.
بررسى روايت:

روايت زراره داراي چند فراز است:
 .1در آن به َعلَم و نشانه بودن مقام ابراهيم از جانب خداوند اشاره شده است؛ (قَ ْد َج َعلَ ُه َعلَماً).
 .2در عصر ابراهيم خليل ، 7مقام دركنار ديوار خانه بوده است.
 .3مردم زمان جاهليت مقام را به جايگاه فعلى منتقل كردهاند.

 .4پيامبرخدا 9در فتح مكه مقام را به جايگاه زمان ابراهيم 7برگرداند.
مقام ابراهیم 7و جایگاه آن در فقه

 . 5عم��ر در زم��ان خالفتش مقام را ب��ه جايگاه فعلى (که در زم��ان جاهليت بود) منتقل

كرد.

مفس��رآن است .در
روايت زراره ،تأييدی اس��ت بر روايت محمدبن مس��لم و به نوعی ّ
رواي��ت محمد بن مس��لم آمده اس��ت« :مردم در عه��د پيامبر 9بر ِگرد خان��ه و مقام طواف
مىكردند ».اطالق اين جمله هم ش��امل دوران بعثت ميشود و هم شامل زمان هجرت و اين
معنا را مىرساند كه مقام در تمام دوران پيامبر 9كنار ديوار كعبه قرار داشته است.

و روايت زراره مىگويد :تا پيش از فتح مكه ،مقام در جايگاه فعلى قرار داش��ته و در فتح
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.3صحيح ابراهيم بن ابى محمود

ْموٍد َق َ
اف اْل َف ِر َ
يضِة
لر َضاُ 7أ َصِّلي َر ْك َعيَْ
ت َط َو ِ
يم ْب ِن أَِبي حَم ُ
« َع ْن إِْب َرا ِه َ
الُ :قْل ُت ِل ِّ
َ
ول اهللِ 9؟ َق َ
َخْل َ
ال:
ف مْالََق ِامَ ،حيْ ُث ُه َو َّ
الس��ا َعَة ،أ ْو َحيْ ُث َكا َن َعَلى َع ْه ِد َر ُس ِ
َ 18
السا َعة».
َحيْ ُث ُه َو َّ

«ابراهيم بن ابو محمود مىگويد :از امام رضا 7پرسيدم :دو ركعت نماز
واجب طواف را پشت مقام در جايگاه فعلي آن بخوانم يا در جايگاهى كه
عصر رسول اهلل 9بود؟ امام 7فرمود :پشت مقام در جاى فعلى».

از س��ؤال راوى پيداست كه او مىدانس��ت مقام ابراهيم در عصر پيامبر 9در كنار كعبه

بوده است و امام 7نيز آن را تأييد مىكند.

فقه حج

15
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 .4نظرية برخي از علما
ـ آيـ��ت اهلل گلپايگانى= با اس��تناد به اين روايت ،تأكي��د مىكند كه مقام
ابراهيم 7در زمان پيامبر 9به كعبه چس��بيده بوده و خليفه دوم آن را
19
به مكان فعلى ـ كه مكان عصر جاهليت است ـ منتقل كرد.
ح��ر عاملى نيز پس از نق��ل اين روايت مىگويد :در ش��مارى از
ـ ش��يخ
ّ
روايات آمده اس��ت كه مقام ابراهيم 7به ديوار كعبه چسبيده بود و عمر
20
آن را به مكان فعلى انتقال داد.
نتيجه:

از دالیل یاد ش��ده استفاده مىش��ود كه مقام در عهد ابراهيم و اسماعيل 8و نيز در عهد

پيامبر خدا ، 9از فتح مكه به بعد ،در كنار ديوار يا چس��بيده به ديوار کعبه بوده و در دوران
خالفت عمر و به فرمان وى ،به جاى فعلى انتقال يافته اس��ت؛ و اين همان جايى اس��ت كه در

عصر جاهليت بود.

نكته :گر چه مقام جا به جا شده ،ليکن در جهت آن تغييرى ايجاد نگرديده است؛ يعنى

مقام در جايگاه کنوني ،درس��ت رو به روى همان مكان قبلى كنار كعبه اس��ت ،البته با فاصلة

بيشتر.

روايات اهل سنت

اهل سنّت در مورد مکان مقام ،رواياتى دارند كه هم با يكديگرهمخوانی ندارند و هم با

مقام ابراهیم 7و جایگاه آن در فقه

روايات شيعه در تعارض هستند.
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ازرقى ،چند روايت نقل مىكند كه با هم تفاوت دارند:

 .1روايتی که می گوید :مقام در زمان ابراهیم خلیل ،در جای کنوني بوده است:

ش��يخ محمدحس��ن نجفى ،صاحب جواهر ،آن روایت را نقل وسپس نقدکرده است .وي

ميگويد :مالك بن انس و طبرى گفتهاند:
16

«قريش در عهد جاهليت از ترس س��يل ،مقام را به خانه چسبانده بودند و
اين وضعيت همچنان تا عهد پيامبر 9و ابوبكر ادامه داشت ،پس هنگامى

كه عمر به حكومت رس��يد ،مقام را به ج��اى کنوني آن؛ همان جايى كه
21
ابراهيمخليل تعيين كرده بود ،بازگرداند».

ازرقى در اخبار مكه اين روايت و روایت ذیل را آورده است:

محمدبن يحيى ،از ُس��ليم بن مُسلم ،از ابن ُجريج ،از محمدبن عباد بن جعفر از عبداهلل بن

صفوان نقل مىكند كه مىگفت:

«در حالى كه عمر در مكه و در خانة ابن س��باع س��اكن بود ،به عبداهلل بن
س��ايب عابدى (از قاريان بنام مكه كه تا اندكى پيش از كشته شدن عبداهلل
بن زبير زنده بود) 22دس��تور داد كه مقام را به جايگاه خود برگرداند ،او
چنان كرد و نماز مغرب را خواندُ .عمر از درد س��ر شكايت داشت و پس
از آنك��ه من يك ركعت از نماز مغرب خوانده بودم آمد و پش��ت س��رم
نماز خواند ،گويد چون نماز تمام ش��د ،عمر احس��نت و آفرين گفت ،من
نخستين كس بودم كه پس از نصب مقام ابراهيم در جاى اصلى آن نماز
23
گزاردم».

صاحب جواهر همچنين در نقد اين روايت مىگويد:

«او ً
ي مقام درعص��ر ابراهيمخليل 7مکان
ال :عمر ازكجا مىدانس��ت جا 
کنوني بودهاست؟
ثاني ًا :پيامبرخدا 9نس��بت به اين عمل اولويت داش��ته است .چرا او اين
كار را انجام نداد؟ حال آنكه او پيامبرخدا بود و مىبايس��ت راه ابراهيم
24
خليل را برود!»

 .2روايت��ی ک��ه می گوید :مقام در عهد عمر در جاى کنوني بوده و به دس��تور وی

پایهای برای حفاظت از مقام ساختند:

ازرقی می نویس��د :ابوالولي��د از پدر بزرگش ،از داود بن عبدالرحم��ان ،از ابن ُجريج ،از
ام نهش��ل
«در روزگار حكومت عمر بن خطاب س��يلى آمد كه به س��يل ّ
معروف ش��د؛ زيرا ّ
ام نهشل دختر ابو عبيدة بن أبو أحيحه سعيدبن عاص 17

فقه حج

كثيربن كثيربن مطلب بن ابى وداعة سهمى از پدرش از پدر بزرگش نقل مىكند:
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را با خود برد و او در آن سيل غرق شد و مرد .اين سيل مقام را از جاى
خ��ود كند و ب��رد و آنرا در محلة پايين مكه يافته ،آوردند و به پردههاى
كعبه متصل كردند و در اين باره براى عمر نوش��تند و او در حالى كه از
اين واقعه ترس��يده بود ،در ماه رمضان به قصد عمره به مكه آمد .محل

اصلى مقام را سيل از ميان برده بود و نشانة آن هم محو شده بود .عمر
مردم را فرا خواند و گفت :شما را به خدا سوگند مىدهم هر كس اطالعى
از جاى دقيق مقام دارد مرا آگاه كندّ ،
مطلب بن أبو وداعة سهمى گفت :اى
اميرمؤمنان ،من جاي آن را مىدانم؛ زيرا از چنين پيشامدى بيمناك بودم
و اندازة فاصلههاي آنرا تا حجراألسود و حجر اسماعيل و چاه زمزم با
نخ گرفتهام و در خانهام موجود است .عمر به او گفت :همين جا بنشين و
بفرست آن نخ را بياورند .چون نخ و ريسمان را آوردند و اندازه گرفتند،
جاى مقام همين جاى كنونى تعيين ش��د .عمر از مردم ديگر هم پرس��يد
ّ
محل مقام اس��ت و چون
وبا آنان مش��ورت كرد .گفتن��د :آرى همين جا
اين موضوع ثابت ش��د و براى عمر مسلّم گرديد ،نخست براى آن پايهاى
س��اختند و سپس مقام را به جاى خود منتقل كردند كه تا امروز همچنان
25
بر جاى خود باقى است».
ّ
مطلب بن ابو وداعه از راويانى اس��ت كه برخ��ى او را ضعيف و برخى
قوى و مورد اعتماد دانس��تهاند 26.او روز فتح مكه مسلمان شد و پدرش
در جنگ بدر اس��ير گشتّ .
مطلب مدتى ساكن كوفه بود و سپس به مدينه
27
برگشت.

مقام ابراهیم 7و جایگاه آن در فقه
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 .3روايت ابن سراقه که گويد« :پيامبرخدا 9مقام را به جاى کنوني منتقل كرد:

ميان كعبه و نمازگاه آدم ،ترجيحاً ن ُه ذراع اس��ت و آنجا جايگاه مقام ابراهيم مىباش��د و
ات ُذوا ِم ْن
پيامبر 9هنگامى كه از طوافش فارغ شد ،دو ركعت نماز نزد آن خواند و آية ( َو خَِّ

راهيم ُم َصًّلى) 28بر او نازل ش��د .آنگاه پيامبر 9مقام را به جاى کنوني منتقل كرد ـ و
م
قام إِْب َ
َ ِ
فاصلة اين تا كعبه بيس��ت ذراع مىباش��د ـ تا طواف به واسطة گزاردن پشت سر او ،قطع نشود
آنگاه در زمان عمر سيل مقام را برد و عمر دستور داد آن را به مكانى كه پيامبر خدا 9معين

 18كرده بود ،منتقل کنند.

29

صاحب جواهر درنقد روایت می نویسد:

«ای��ن روايت مىگويد :پيامبرخدا 9مقام را به جاى کنوني آورد در حالي
30
كه روايت زراره مىگويد :عمر اعمال جاهلي را زنده كرد».

 .4آيا تغيير و جابهجايى مقام ابراهيم 7بدعت و عمل نامشروعى است؟

در پاسخ اين پرسش بايد گفت :از اميرمؤمنان 7در كتاب روضة كافى خطبهاى نقل شده

كه چنين كارهايى را بدعت و خالف دستورات پيامبر 9شمرده است:

س��ليم بن قي��س هاللى مىگوي��د :اميرمؤمن��ان 7در جم��ع خاصان و
ش��يعيانش خطبهاى خواند ...آنگاه فرمود :حكمرانان پيش از من كارهايى
انجام دادهاند كه در آنها با پيامبر خدا 9مخالفت كردند و از روى تعهد
راه خالف پیمودند و پيمانش را شكس��تند و س��نت و روشش را تغيير
دادن��د و اگر من بخواهم مردم را به ت��رك آنها وادارم و به جاى اصلى
آنها باز گردانم و به همان ترتيب كه در زمان پيامبر 9بود مقرر دارم،

فقه حج
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لش��كر از پيرامون من پراكنده ش��وند تا جز خودم تك و تنها نمانم و يا
اندكى از شيعيان من كه برترى مرا شناخته و وجوب اطاعت و امامت مرا
ّ
از روى كتاب خداى ـ عزّ
وجل ـ و س��نت پيامبرخدا 9دانستهاند ،بهجاى
مان��د( .اگرمردم مخالفت نمی کردند) مىديديد كه من دس��تور مىدادم تا
مقام (حضرت) ابراهيم 7را به جاى اصلى آن كه پيامبرخدا 9آن را در
31
آنجا نهاده بود برمىگرداندم».
از اين روايت چند برداشت ميتوان کرد:
او ً
ال :از آن اس��تفاده مىشود كه جاى اصلى مقام ،مكان فعلى نبوده بلكه
نزد ديوار كعبه بوده است.
ثاني ًا :ظاهر اين روايت داللت مىكند كه تغيير مكان مقام ابراهيم بدعت و
امر نامشروعى است.
اهل سنت براى عمل خليفة دوم اينگونه استدالل كردهاند:
اگ��ر عمل عمر صحيح نبود ،چرا صحابه و تابعين به او اعتراض نكردند،
صحت عمل او است.
پس عدم اعتراض دليل بر
ّ
در پاسخ اين استدالل بايد گفت :چنين نيست كه عدم اعتراض به يک عمل،
دليل بر درس��تى آن باشد؛ زيرا عدم اعتراض يا ناشى از جهل و ناآگاهى

مقام ابراهیم 7و جایگاه آن در فقه

اس��ت و يا نبود موقعيت؛ ممکن اس��ت آن دس��ته از صحابه که اعتراض
نكردند آگاه به مساله نبودهاند و برخى نيز چون اميرمؤمنان 7معترض
جو حاكم اجازة اعتراض به آنان نمىداد.
بودند اما موقعيت سياسى و ّ
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 .5نقش مقام ابراهيم در ح ّد مطاف

20

درح ّد طواف ،ميان مش��هور فقهاي قدما و ميان فقهاي متأخر و معاصر
اختالف اس��ت .فتوای قدما آن اس��ت که طواف باید مي��ان مقام ابراهیم
وخانة خدا انجام گیرد .برخالف متأخرین ومعاصران که قائل به توسعة
مطاف هستند.

پرس��ش :نقش مق��ام در ارتباط با حد مطاف طب��ق فتوای قدما

چيست؟

 .1آيا مالك تعيين ح ّد مطاف ،مقام (س��نگ) است يا بنا و قبهاى كه مقام
در آن جاى گرفته است؟
 .2آیا مقام ارتباطی با ح ّد مطاف دارد؟
پاسخ :روايت محمد بن مسلم ،ح ّد را ميان مقام و بيت مىدانست .پيشتر
گذش��ت ،مراد از مقام سنگى است كه جاى پاى حضرت ابراهيم 7بر آن
نمايان اس��ت و در عهد ابراهيم خليل و پيامبرخ��دا 7كه به ديوار كعبه
چس��بيده بود ،بنا و ق ّبهاى براى او در تاريخ ثبت نش��ده است .شواهد و
قرائن حاكى از آن اس��ت كه وقتى مق��ام به مكان فعلى انتقال يافت ،جهت
32
حفاظت از آن ،محفظه و بنا و قبهاى براى آن ساخته شد.
و آنچه طبق فتواى مشهور قدما ،مالك حد مطاف است ،مقام (سنگ) است
نه بنا و قبة آن...
ش��يخ محمدحس��ن نجفى ،صاحب جواهر مىنويسد :آنچه در تعيين حد
33
مطاف معتبر است ،مقام اصلى (سنگ) است نه بنا بر آن.

درپاسخ سؤال دوم باید گفت:

مقام هیچ نقش��ى درتعيين ح ّد مطاف ندارد .پس اگر مقام را جابهجا كنند
و یا آنرا بردارند ،طبق فتوای قدما همين مسافت بايد در طواف مراعات
34
شود .دليل آن ،خبر زراره و اخبارى است كه پيشتر خوانده شد.

در روایت محمدبن مسلم آمده بود:

«ح ّد مطاف در گذشته (زمان پيامبر 9که به کعبه چسبيده بود) و امروز
يكى است و آن ،ح ّد ميان مقام و كعبه در همة نواحى خانه مىباشد».

فقه حج

« َو َ
احل ُّ
ي املَقام َو َب َ
اح ٌد َق ْد َر َم��ا َب نْ َ
واحي
��د َقب َل اْلي
يت ِم ْن َن ِ
وم َو اليَ ْوَم َو ِ
ني اْلبَ ِ
ِ
ْ َِ
يت ُكِّلهَا»...
اْلبَ ِ

21
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این جمله آش��کارا بیان م��ی کند که مقام ابراهیم هیچ دخا لت��ی درتعیین حد ومرزمطاف

ن��دارد؛ زيرا در عصر پیامبر ،مقام درکنارکعبه قرارداش��ته ،در عین ح��ال ،ح ّد مطاف به همان
اندازه بود که امروز معین اس��ت .آنچه از روایت اس��تنباط میشود این است که مقام درجایی

قرارگرفته که مرز و ح ّد مطاف از آنجا محاسبه میشود .بنابراین ،اگر روزی بیاید که به دلیلی
مقام ابراهیم را جابه جا کنند ،هیچ تغییری درح ّد مطاف طبق فتوای قدما حاصل نخواهد شد.

همچنین طبق فتوای شیخ صدوق 35و جمعی از متأخرین 36و معاصرین 37و اهل سنت 38که

قائل به توسعة مطاف هستند ،مقام ابراهیم ،هیچ نقش و دخالتی در تعیین حد مطاف ندارد.
 . 6مقام ابراهیم و نماز طواف

مس��ألة دیگری که در مورد مقام ابراهیم مط��رح گرديده ،خواندن نماز
طواف نزد مقام ابراهیم است.

مقام ابراهیم 7و جایگاه آن در فقه
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يم ُم َصّل ًى» 39اس��تفاده مى شود که محل نماز
از آیة « َو خَِّ
ات ُذوا ِم ْن َم َق ِام إِْب َرا ِه َ
يم »...بيش از اين بيان
طواف بايد از مقام ابراهيم اتخاذ شودِ « .م ْن َم َق ِام إِْب َرا ِه َ
ّ
مح��ل نماز طواف
نمىكن��د كه
بايد برگرفته از مقام ابراهيم
باش��د .بدين ترتيب مقام در
نماز ط��واف موضوعيت
پيدا مىكن��د .در هرجا
كه قرار گرفته باش��د؛
خ��واه در ج��وار كعبه و
خواه در مکان کنوني ،باید
در مقاب��ل و جلو نم��از گزار
ق��رار گي��رد .همچنان که
در روای��ت صحيح��ة
معاوية بن عمار از امام
صادق 7آمده
است:

اج َعْلُه أَ َماماً.»...
يم َفت َ
َي َو ْ
«َتأِْتي َم َقاَم إِْب َرا ِه َ
ُصِّلي َر ْك َعت نْ ِ

40

«ب��ه مق��ام ابراهی��م میآی��ی ،پ��س آن را در مقاب��ل و رو ب��هرو قرار
میدهی»....

ت نماز طواف واجب ،جز درپشت مقام جایز
در روایت دیگر از امامصادق 7آمده اس�� 

نیست:

س َ
يضِة إِ َّ
ال َخْل َ
اف اْل َف ِر َ
َز
ف مْالََقام ِل َق ْو ِل اهللِ ـ ع َّ
أل َح ٍد أَ ْن ُي َصِّل َي َر ْك َعيَْ
ت َط َو ِ
َ«ليْ َ
ِ
��إ ْن َصَّليْتَ ُه َما ف َغرْيهِ َف َعَليْ َ
َو َج َّ
ك
��ل ـ (و خَّات ُذوا من م
يم ُم َصًّلى) َف ِ
قام إِْبرا ِه َ
يِ ِ
َ ِ ِْ َ ِ
َ 41
الصالةِ».
إِعَاَدُة َّ

«بر کس��ي جايز نيس��ت دو ركعت نماز طواف را جز پش��ت مقام ابراهيم
بخوان��د ،به دليل بي��ان خداوند بزرگ که فرمود :از مق��ام ابراهيم نمازگاه
برگزينيد .پس اگر اين نماز را در غير اين مكان خواندى ،بايد اعاده كني».

نمازگاه ابراهيم وپيامبر9

ازرقی مینویسد:

«چ��ون ابراهیم خلیل از كار دعوت فراغت يافت ،مأمور ش��د كه مقام را
قبلة خود قرار دهد .ابراهيم 7آنرا كنار د ِر كنونى كعبه قرار داد و م ّدتها

هم قبله بود .پس از او ،اس��ماعيل 7هم به جانب آن و روبهروى درِکعبه
نماز مىگزارد .پيامبر 9مأمور ش��د به جان��ب بيت المقدس نماز بگزارد
و پي��ش از هجرت و مدتى پس از آن ،همچنان به جانب بيت المقدس نماز
مىگ��زارد ،تا آنكه خداون��د متعال آنچه را كه براى خ��ود و پيامبرانش
برگزيده بود ،قبله قرار داد.

آيت اهلل فاضل= میفرمودند« :شايد سر اينكه از ديرباز به هنگام برپايى
نماز جماعت ،امام مس��جد الحرام و مأموران پش��ت مقام و رو به روى 23

فقه حج

پيامب��ر 9در مدينه رو به ناودان كعبه نماز مىگزارد( .يعنى جهت قبله
به جانب شمالى كعبه و ناودان آن بود) .و چون به مكه مىآمد ،چنان رو
42
به كعبه مىايستاد كه مقام روبهروى ايشان بود».
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كعبه مىايس��تند و نماز مىخوانند ،پيروى از همان عمل ابراهيم
43
و پيامبر خدا 9باشد».

خليل7

و امّا دليل اين سخن كه «در خلف مقام ،هرجا که قرار گرفته باشد» براى نماز موضوعيت

دارد ،روايتى است كه كلينى از ابراهيم بن ابو محمود نقل كرده است:
يضِة َخْل َ
اف اْل َف ِر َ
السا َعَة
لر َضاُ 7أ َصِّلي َر ْك َعيَْ
ت َط َو ِ
«ُقْل ُت ِل ِّ
ف مْالََق ِام َحيْ ُث ُه َو َّ
َ
44
ول اهللِ 9؟ َق َ
الساعَة».
الَ :حيْ ُث ُه َو َّ
أ ْو َحيْ ُث َكا َن َعَلى َع ْه ِد َر ُس ِ

«از حضرت رضا 7پرس��يدم :آيا دو ركعت نماز طواف را پش��ت مقام
ابراهيم ،همين جايى كه امروزه ق��رار دارد ،بخوانم يا جايى كه در زمان
پيامبر خدا 9قرار داشته است؟ حضرت در پاسخ فرمود :همان جايى كه
امروزه قرار دارد».

مقام ابراهیم 7و جایگاه آن در فقه
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پینوشتها:

 . 1فرهنگ لغت منجدالطالب.

 . 21جواهر ،ج ،19ص296

 . 2تاریخ مكه ،ج ،2صص  325و 326

 . 22ابن اثير ،اسدالغابه ،ج ،3ص170

 . 4آل عمران 97 :

 . 24جواهر ،ج  ،19ص 296

 . 3بقره 225 :

 . 5تفسیرآالء الرحمان ،ج ،1ص315
 . 6بقره 119 :

 . 7تفس��یر مجم��ع البی��ان ،ج ،1ص 384؛ ترجمة
مجمع البيان ،ج ،2ص 41؛ بحار ،ج ،12ص،84

باب5

 . 23جواهرالكالم ،ج  ،19ص 297

 . 25تاري��خ مكه ،ج  ،2ص « ، 327جاء س��يل فى
خالفة عمر بن الخطاب ،يقال له س��يل أمّ نهشل،
وإنّما س��مى بأمّ نهش��ل ،انّه ذهب بأمّ نهشل ابنة

عبي��دة بن أبى أحيحة س��عيد بن العاص ،فماتت

في��ه فاحتمل المقام من موضع��ه هذا ،فذهب به

 . 8هم��ان ،ترجمه مجمع البيان في تفس��ير القرآن،

حتی وجد بأسفل مكة  ،فأتي به فربط إلی أستار

 . 9حج 27 :

فأقبل عمر فزعاً  ،فدخل بعمرة فى شهر رمضان،

ج ،2ص 44

 . 10ازرقى  ،اخبار مكه ،ج ،2صص  324و 325

الكعبة فى وجهها ،وكت��ب فى ذلك إلی عمر،

وق��د غبى موضع��ه وعف��اه الس��يل ،فدعا عمر

 . 11وسائل الشيعه ،ج  ،9ص  ،478ابواب الطواف،

بالناس ،فقال « :أنش��د اهلل عبداً عنده علم فى هذا

 . 12اخبار مك��ه ،ج ،2صص  324و  325؛ مجمع

يا أمير المؤمنين عندى ذلك ،فقد كنت أخشی

 . 13ر.ک .به :فقه الصادق ،ج ،11ص 245

وم��ن موضعه إلى باب الحجر ،ومن موضعه إلى

باب  ،71ح 1

البيان ،ج ،1ص204

المقام» ،فقال المطلب بن أبى وداعة السهمى :أنا

عليه هذا ،فأخذت قدره من موضعه إلی الركن،

 . 14اصطالح��ات االص��ول ،آيت اهلل مش��كينى،

زمزم بمقاط ،وهو عندي في البيت ،فقال له عمر:

 . 15وس��ائل الشیعه ،ج  ،9ص  ،427ح  1و ج ،13

فوجدها مس��توية إلی موضعه هذا ،فسأل الناس

 . 16تقريرات حج ،ج ،2ص96

ذلك عمر وح��ق عنده ،أمر به فأعلم ببناء ربضه

ص152

ص  ،351ابواب الطواف ،باب  ،28ح 17920

 . 17من اليحضره الفقيه ،ج ،2ص  ،244ح2308

«فاجلس عندى» ،و أرسل إليها ،فأتی بها فمدها
وشاورهم ،فقالوا :نعم هذا موضعه ،فلما استثبت

تح��ت المقام ،ثم حوله فهو ف��ى مكانه هذا إلی

 . 18وسائل الشيعه ،ج  ،9ص  ،478ابواب الطواف،

اليوم»...

 . 19تقريرات حج ،ج ،2ص71

ذيل شماره 6948

باب  ،71ح1

باب ،71ح1

فقه حج

 . 20وس��ائل الشيعه ،ج ،9ص ،479ابواب الطواف،

 . 26ر.ک .به :ميزان االعتدال ذهبى ،ج ،3ص،409
 . 27اسدالغابه ،ج ،4ص374
 . 28بقره 119 :

25
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 . 29ذكر الفقيه محمد بن سراقة العامري في كتابه

«دالئل القبلة» في موضع المق��ام عند الكعبة :و
م��ن الباب؛ يعني باب البيت إلى مصلّى آدم7

حي��ن فرغ من طوافه وأن��زل اهلل عليه التوبة وهو
موضع الخلوق من إزار الكعبة أرجح من تس��عة

أذرع ،وهن��اك كان موضع مق��ام إبراهيم،7
وصلّ��ی النبي ـ صل��ی اهلل عليه (وآله) وس��لّم ـ

عنده حي��ن فرغ من طوافه ركعتي��ن ،وأنزل اهلل
علي��ه ( َو ات ِ
راهيم ُم َصلًّی) ثم
َّخ ُذوا مِ ْن َمق��ا ِم إِبْ َ
نقله ـ صلّیاهلل عليه (وآله) ّ
وس��لم ـ إلی الموضع

ال��ذي هو فيه اآلن ،وذلك على عش��رين ذرا ًعا
من الكعبة.»...

 . 30جواهر الكالم ،ج ،19ص298
ِ
يمَ ،ع ْن أَبِيهَ ،ع ْن َح َّماد بْ ِن
َ [« . 31ع ْن] َعلِ ِّى بْ ِن إِبَْرا ِه َ
��ر الْيَ َمانِ ِّىَ ،ع ْن أَبَا ِن
يس��يَ ،ع ْن إِبَْرا ِه َ
ِع َ
يم بْ ِن ُع َم َ
اللِ ِّى قَ َ
س الْ ِه َ
اشَ ،ع ْن ُس��لَيْ ِم بْ ِن قَيْ ٍ
بْ ِن أَبِى َعيَّ ٍ
ال:
َخ َط َ َ
لا ُم  ...فََق َ
الس� َ
ال قَ ْد
ي��ر الْ ُم ْؤمِنِ َ
ين َعلَيْ ِه َّ
ب أمِ ُ
ت الْ ُو َ
َع ِملَ ِ
الُة قَبْلِي أَ ْع َماالً َخالَُفوا فِي َها َر ُس َ
ول اهللِ ـ
ين لِ ِخ َ
ين
الفِ ِه ،نَاقِ ِض َ
َصلَّی اهللُ َعلَيْ ِه َو آلِِه ـ ُمتََع ِّم ِد َ
َّاس َعلَی
ِين لِ ُس��نَّتِ ِهَ ،و لَ ْو َح َملْ ُ
لَِع ْه ِدهُِ ،مغَيِّر َ
ت الن َ
َر ِك َه��ا َو َح َّولْتُ َها إِلَى َم َو ِ
َت
اض ِع َه��ا َو إِلَى َما َكان ْ
تْ

مقام ابراهیم 7و جایگاه آن در فقه

ف َع ْه ِد َر ُس��و ِل اهللِ ـ َصلَّی اهللُ َعلَيْ ِه َو آلِِه ـ لَتََف َّر َق
َعنِّى ُجنْ ِدىَ ،حتَّی أَبَْقی َو ْح ِدى أَ ْو [َم َع] قَلِ ٍ
يل مِ ْن
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ين َع َرفُوا فَ ْضلِى َو فَ ْر َ
ض إَِماَمتِى مِ ْن
ِش��ي َعتِ َى الَّ ِذ َ
اب اهللِ َع َّز ِذ ْك ُرُه َو ُس َّ��ن ِة َر ُسو ِل اهللِ ـ َصلَّیاهللُ
ِكتَ ِ
يم
��م لَ ْو أََم ْر ُ
ت بَِم َق��ا ِم إِبَْرا ِه َ
َعلَيْ�� ِه َو آلِِه ـ أَ َرأَيْتُ ْ
السال ُم ـ فَ َر َد ْدتُ ُه إِلَی الْ َم ْو ِض ِع الَّ ِذى َو َض َع ُه
ـ َعلَيْ ِه َّ
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فِي ِه َر ُس ُ
ول اهللِ ـ َصلَّی اهللُ َعلَيْ ِه َو آلِِه ـ  »...كلينى،
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