


مصطفی آخوندی

مقام ابراهيم  
و

جايگاه آن 
در فقه

چکیده
در  این نوشتار به حقیقت مقام ابراهیم 
خواهی��م پرداخ��ت و این ک��ه فضیل��ت 
آن تا چه حّد اس��ت، مکان��ش در عصر 
ابراهیم خلی��ل7 و پیامبر9  کجا بوده 
و  جابه جای��ي آن در زم��ان خلیفة دوم 

چگونه انجام شده است.
همچنین نقش و جایگاه مقام ابراهیم در 
مورد دو مسألة فقهي؛ »طواف میان کعبه 
و مقام ابراهیم« و »نمازطواف پشت مقام 

ابراهیم« را تبیین خواهیم کرد.
کليدواژه ه�ا:  مقام ابراهیم، قداس��ت، حّد 

مطاف، نماز طواف، جایگاه مقام.
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حقیقت مقام چیست؟ 
به گفتة واژه شناسان:

ـ  مقام، اسم مکان نیست بلکه در لغت به معنای 
»جای پای انسان« آمده است.1

ـ  مقام ابراهیم؛ یعنی جای دو پای ابراهیم خلیل 
که روی  سنگ نمایان است.2  

ـ  مقــام ابراهیــم، ســنگی اســت مربع شــکل 
با طــول و عــرض حــدود40 ســانتی متر و ارتفاع 
تقریبــی50  ســانتی متر کــه در عصــر مــا، درون 
 محفظــه ای شیشــه ای، میان گنبــدی طالیی رنگ، 
رو به روی دِر کعبه، به فاصلة 26/5 ذراع نگهداری 

می شود.
روی مقــام ابراهیم این فراز از آية الکرســی به 
چشــم مي خورد:  )...َو اَل یَُؤُدُه ِحْفُظُهما َو ُهَو الَْعلِيُّ 

الَْعظیُم(.3

قداست و عظمت مقام ابراهیم7
مقام ابراهیم ازآیات الهی و از معجزات حضرت 
ابراهیم خلیل است که نام آن، دو بار، به دو عنوان، 

در قرآن کریم آمده است:
1. »نشانه وآیت بزرگ خداوند«؛  )فيِه آياٌت َبيِّناٌت 

َمقاُم ِإْبراهيم ...(.4 
درتفســیر »آالء الرحمن« آمده است: مقام ابراهیم 
از نشانه های آشکار وجاوید حضرت ابراهیم7 است.  
همین سنگی که ابراهیم خلیل برآن ایستاد و اثر دو پای 

شریفش، همانند فرو رفتن درِگل به جای ماند.
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این ســنگ با وجود حــوادث گوناگون طبیعی و غیر طبیعی در طــول قرن ها  همچنان به 
عنوان معجزة الهی باقی مانده است.5

2. به عنوان قبله گاه نمازگزاران؛ )...َو اتخَُِّذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراهيَم ُمَصلًّى (.6 
در بارة این آیه، به بحث خواهیم پرداخت.

مقام ابراهیم7 سنگي از بهشت

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

* »ُرِوَي َعِن اْلَباِقِر7 َأنخَُّه َقاَل: َنَزَلْت َثاَلَثُة َأْحَجاٍر ِمَن اْلَنخَِّة؛ َمَقاُم ِإْبَراِهيَم، َو 
َحَجُر َبِن ِإْسَراِئيَل َو اْلََجُر اأَلْسَوُد اْسَتْوَدَعُه اهلُل ِإْبَراِهيَم َحَجرًا َأْبَيَض َو َكاَن 

َأَشدخَّ َبَياضًا ِمَن اْلَقَراِطيِس َفاْسَودخَّ ِمْن َخَطاَيا َبِن آَدَم«.7
»از حضرت باقر7 نقل ش��ده که خداوند سه قطعه سنگ را از بهشت بر 
زمی��ن فرود آورد: 1.  مقام ابراهیم7 2.  س��نگ بنی اس��رائیل  3. حجر 
األسود و آن سنگی است که  خداوند به امانت نزد ابراهیم7 گذاشت )که 
آن را در رکن خانة کعبه نصب کرد(. رنگ آن  ابتدا از کاغذ س��فیدتر بود 

لیکن در اثر گناهان فرزندان آدم، سیاه گردید.«

*  »َرَوي َعْب��ُد اهلِل ْبُن َعْمرو ْبن اْلَعاِص، َقاَل: َقاَل َرُس��وُل اهلِل9 : الرُّْكُن َو 
اْلََق��اُم َياُقوَتَتاِن ِمْن َياُقوِت اْلَنخَِّة َطَمَس اهلُل َتَباَرَك َو َتَعاَل ُنوَرُهَما َلْو اَل َذِلَك 

أَلَضاَءَتا ِمْن َبْيِ الَْْشِرِق َو الَْْغِرِب«.8 
»عبد اهلل بن عمر، از حضرت پیامبر9  نقل کرده اس��ت:  رکن و مقام، دو 
یاقوت از یاقوت های بهشت اند و خداوند نور آن ها را گرفته است و اگر نه 

این بود، آن ها میان مشرق و مغرب را روشن مي کردند.«

چگونگي اثر پاي ابراهیم7
   در چگونگی پیدایش این اثر روی آن ســنِگ ســخت به عنوان نشانة الهی، سه احتمال 
داده اند که دو احتمال آن با کعبه مرتبط و قابل جمع است و احتمال دیگر را بی ربط با کعبه 

و ضعیف و مردود شمرده اند.
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ازرقی، مورخ قرن سوم هجری،  در مورد این احتماالت می نویسد: 

احتمال نخست:

هنگامی که ابراهیم و اسماعیل8 مشغول ساختن کعبه بودند، دیوارهای 
کعبه باال آمد و ادامة آن ممکن نبود، از این رو سنگی برای ابراهیم آوردند 
و او روی س��نگ ایس��تاد و دیوار کعبه را باال برد. ای��ن احتمال به دلیل 

ارتباط آن با کعبه قوی تر است.

احتمال دوم:

به هنگام اتمام بنای کعبه، ابراهیم خلیل 7 مأموریت یافت نداي حج س��ر 
دهد:

)َوَأذِّن ِف النخَّ��اِس ِباْلَ��جِّ َيْأُت��وَك ِرَجااًل َوَعَل��ى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِت��َي ِمن ُكلِّ َفجٍّ 
َعِميٍق(.9

 »و م��ردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و س��واره بر مرکب های 
الغر، از هر راه دوری به سوی تو آیند...«
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 ازرقی نقل کرده است که:
 »محمدبن یحیی، از محمد بن عمر واقدی، از ابن ابی سبره، از اسحاق بن 
عبداهلل بن ابی فروه، از عمر بن حکم، از ابوسعید خدری نقل می کند که  گفت: 
از عبداهلل بن س��الم دربارة نشانه  اي که روی مقام ابراهیم است پرسیدم. 
گفت: این سنگ به وضعی بود که امروز هست ولی خداوند سبحان اراده 
ک��رد که آن را نش��انه اي از آیات خود فرماید و چ��ون ابراهیم 7 مأمور 
ش��د مردم را برای انجام حج فرا بخواند، روی این س��نگ ایس��تاد و این 
سنگ چندان باال رفت که از همة کوه ها بلندتر گردید و ابراهیم7 به همه 
چیز مش��رف شد و بانگ برداشت:  ای مردم، دعوت پروردگار خویش را 
پاسخ گویید. مردم در پاس��خ گفتند: گوش به فرمانیم، پروردگارا! گوش 
به فرمان و نش��انة هر دو پای او بر آن س��نگ باقی بود که خداوند چنین 

اراده کرده بود.
 ابراهیم 7 روی آن س��نگ به چپ و راس��ت خود می نگریست وهمچنان 

می گفت: دعوت خدای خود را پاسخ گویید.«10 

    در مــورد این احتمــال، روایات صحیحی داریم. از جملة آن ها روایت غالب بن عثمان 
است که در آن آمده است: 

»...َأِب��ي َجْعَفٍر8 َقاَل: ِإنخَّ اهلَل لخَّا َأَم��رَ ِإْبَراِهيَم ُيَناِدي ِف النخَّاِس اْلَجخَّ َقاَم َعَلى 
اْلََقاِم َفاْرَتَفَع ِبِه َحتخَّى َص��اَر ِبِإَزاِء َأِبي ُقَبْيٍس َفَناَدى ِف النخَّاِس ِباْلَجِّ َفَأْسََع َمْن 

اَعُة«.11 ِف َأْصاَلِب الرَِّجاِل َو َأْرَحاِم النَِّساِء ِإَل َأْن َتُقوَم السخَّ
»ام��ام باقر7  فرمود: وقتی خداوند به ابراهیم فرمان داد: در میان مردم 
ندای حج دهد،  بر مقام ایس��تاد، پس مقام او را باال برد تا در مقابل کوه 
ابوقبی��س ق��رار گرفت. ندا داد م��ردم به حج بیایند. پ��س هر کس که در 

اصالب مردان  و ارحام زنان بود، تا روز قیامت، ندای او را شنید.«  

  این احتمال  با احتمال نخســت قابل جمع اســت. چون در طول هم واقع شــده اند و هیچ 
منعــی نــدارد که حضرت ابراهیم7 هم در بنای کعبه و هم در اعالن حج، روی این ســنگ 

ایستاده باشد. 
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احتمال سوم:

 ارتباطی به کعبه ندارد و ازرقی نیز آن را ضعیف و مردود شمرده و آن 
این اس��ت که: ابراهیم خلیل آنگاه که از شام به مکه می آمد، برای همسر 
خود س��وگند می خورد که در مکه از مرکب خود پیاده نش��ود و چون به 
مکه رس��ید، این س��نگ را پیش او آوردند و پای خود را از رکاب بیرون 
آورد و بر آن نهاد.  سعید بن جبیر می گوید: این نقل درست نیست. سپس 
روای��ت ابن عباس را نقل می کند که حض��رت ابراهیم برای بنای کعبه پا 

روی این سنگ گذاشته است. 12

ممکن اســت این داســتان که مجمع البیان مفصل به آن پرداخته، درســت باشد، اما هیچ 
ارتباطی به مقام ندارد.

قرائ�ن و ش�واهدی وجود دارد که مق�ام ابراهيم در 
عه�د ابراهيم خليل7 و عهد پيامب�ر9 )بعد از فتح مكه 
و حكومت خليفة اّول( به کعبه چسبيده بوده و در عصر 

خليفة دوم به جای فعلی منتقل شده است.

جاي اصلي مقام
دالیل، قرائن و شــواهدی وجــود دارد که مقام ابراهیم در عهــد ابراهیم خلیل7 و عهد 
پیامبر9 )بعد از فتح مکه و حکومت خلیفة اّول( به کعبه چسبیده بوده و در عصر خلیفة دوم 

به جای فعلی منتقل شده است. این دالیل و قرائن عبارت اند از:

1. روایت محمدمسلم

َواِف ِبالَبْيِت اّلذي َمْن َخَرَج  د بن ُمس��لٍم َقاَل: َس��ألُتُه َعْن َحدِّ الطخَّ   »َعْن ُمَمخَّ
َعْنُه مْل َيُكن طاِئفًا ِبالَبْيِت، َقاَل: َكاَن الّناُس َعلى َعْهِد َرُس��وِل اهلل �  َصلخَّى اهلل 
عليه وآله � َيُطوُفوَن ِبالَبْيِت َو الَقاِم َو أنُتُم الَيوَم َتُطوُفوَن َما َبْيَ الََقاِم َو َبَي 
اْلَبْيِت َف��َكاَن اْلَدُّ َمْوضَع اْلََقاِم اْلَيوَم َفَمْن ج��اَزُه َفَلْيَس ِبطاِئف َو اَلدُّ َقْبَل 
اْلَي��وِم َو الَيْوَم َواِحٌد َقْدَر َما َبْيَ الَقاِم َو َب��َي اْلَبيِت ِمْن َنواِحي اْلَبيِت ُكلَِّها 
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َفَم��ْن طاَف َفَتَباَعَد ِمْن َنَواِحيِه َأْبَعَد ِمْن ِمْق��داِر َذِلَك َكاَن طاِئفًا ِبَغْيِ اْلَبيِت 
بَِْنِزَلِة َمْن طاَف ِباَلْسِجِد ألنخَُّه طاَف ِف َغْيِ َحدٍّ َو اَل َطَواَف َلُه«.13  

»محم��د بن مس��لم  گوید:  از ام��ام صادق 7 از حّد و م��رز طواف خانه 
پرس��یدم و گفتم: آن محدوده که اگر کس��ی خارج از آن طواف کند، گویا 
طواف نکرده کدام اس��ت ؟ حض��رت فرمود: م��ردم در عصر پیامبر9 
پیرامون خانه و مقام طواف می کردند ولی امروز شما میان مقام و خانه 

طواف می کنید.

 پس حّد مطاف جای مقام فعلی است و هر کس از آن بگذرد، گویي طواف 
کننده نیست و طواف او صحیح نمی باشد. حّد مطاف در گذشته و امروز 
یکی است و آن، حّد میان مقام و کعبه در همة نواحی خانه می باشد. پس 
کس��ی که دورتر از این مقدار طواف کند، طواف به غیر بیت کرده اس��ت؛ 
مانند کس��ی که خارج از مسجد الحرام، برگرد مسجد طواف کرده باشد، 

چون او طواف را در مطاف انجام نداده، پس طوافی نکرده است.« 

ریر ضعیف شمرده شده ولی اشتهار عمل  هرچند روایت به علت مجهول بودن  یاسین الضَّ
به روایتی بین اصحاب، موجب جبران ضعف آن می شــود14 و مشــهور قدما به روایت محمد 
ابن مســلم عمل کرده و طبق آن فتوا داده اند. پس اشــکالی در روایت نیست. 15 و می توان به 

آن استناد کرد.
   آیت اهلل گلپایگانی می فرماید: روایت به خاطر »یاسین الضریر« که مجهول است و هیچ 
مدح و ذمی در بارة او نرســیده، ضعیف اســت ولی عمل اصحاب و اعتماد آن ها به روایت، 

جبران ضعف سند می کند.16 
     روایت، صدر و ذیلی دارد .  صدر روایت به مســألة تاریخی و جابه جایی مقام ابراهیم 
پرداخته و ذیل روایت مســألة فقهی حّد مطاف را بیان کرده است که دراین بحث شاهد مثال 

ما، صدرروایت است و ذیل روایت از بحث ما خارج مي باشد.
 در صدر روایت می فرماید: مردم در عصر پیامبر9 پیرامون خانه و مقام طواف می کردند 
اما امروز شما میان خانه و مقام طواف می کنید؛ یعنی بین این دو، فاصله ایجاد شده است. این 
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دو عبارت، قابل دقت اســت. در جملة »َيُطوُف��وَن ِباْلَبْيِت َو اْلََقاِم«، به مردم عصر پیامبرخدا9 
اشــاره دارد که آنان با مقام، معاملة بیــت می کردند، همچنان که پیرامون کعبه می چرخیدند، 
دور مقــام نیز طــواف مي کردند؛ چون کلمه »المقام« عطف به »البیت« اســت؛ یعنی »َيُطوُفوَن 
ِباْلَبْيِت« و »َيُطوُفوَن ِباْلََقاِم« و این گویای آن اســت که مقام ابراهیم وصل به کعبه بوده اســت. 

این عبارت، با عبارت بعدی که می فرماید:
»َو أَنْتُــُم الْیَْوَم تَُطوفُوَن َما بَیَْن الَْمَقاِم َو بَیَْن الْبَیْت ...«؛ »شــما امروز میان مقام و خانه طواف 
می کنید.« در اینجا تفاوت بسیار است؛ دیروز مسلمانان در طواف دور مقام می چرخیدند ولی 

امروز شما نمی توانید دور آن بچرخید.  
   این ظهور بسیار روشنی دارد که مقام ابراهیم درعهد پیامبرخدا9 کنار دیوار کعبه بوده 

است.

 2. صدوق با اسناد خودش از زراره چنين نقل می کند:

7 ؟ َقاَل َنَعْم، َأْذُكُر  َ  »َو َق��اَل ُزَراَرُة ْبُن َأْعَيَ أَلِبي َجْعَفٍر8 َأْدَرْكَت اْلَُس��يْ
ُل َو النخَّاُس َيَتَخوخَُّفوَن َعَلى  ��يْ ِد اْلََراِم َو َقْد َدَخَل ِفيِه السخَّ َو َأَنا َمَعُه ِف الَْْس��جِ
اِخُل، َفَيُقوُل: ُهَو  ُل َو َيْدُخُل الدخَّ ��يْ اْلََق��اِم َيُْرُج اْلَاِرُج َفَيُقوُل َقْد َذَهَب ِبِه السخَّ
َمَكاَن��ُه، َقاَل: َفَق��اَل َيا ُفاَلُن َما َيْصَنُع َهُؤاَلِء؟ َفُقْل��ُت: َأْصَلَحَك اهلُل َيَاُفوَن َأْن 
ْيُل َقْد َذَهَب ِباْلََقاِم، َقاَل: ِإنخَّ اهلَل � َعزخَّ َو َجلخَّ � َقْد َجَعَلُه َعَلمًا ملَْ َيُكْن  َيُكوَن السخَّ
ِلَيْذَهَب ِبِه َفاْس��َتِقرُّوا َو َكاَن َمْوِضُع اْلََقاِم الخَِّذي َوَضَعُه ِإْبَراِهيُم7 ِعْنَد ِجَداِر 
َلُه َأْهُل اْلَاِهِليخَِّة ِإَل الََْكاِن الخَِّذي ُهَو ِفيِه اْلَيْوَم،  اْلَبْيِت، َفَلْم َيَزْل ُهَناَك َحتخَّى َحوخَّ
َة َردخَُّه ِإَل الَْْوِضِع الخَِّذي َوَضَعُه ِإْبَراِهيُم7 َفَلْم َيَزْل ُهَناَك  ا َفَتَح النخَِّب9ُّ َمكخَّ َفَلمخَّ
ِإَل َأْن َوِلَي ُعَمُر، َفَس��َأَل النخَّاَس َمْن ِمْنُكْم َيْعِرُف الََْكاَن الخَِّذي َكاَن ِفيِه اْلََقاُم؟ 
َفَقاَل َلُه َرُجٌل، َأَنا َقْد ُكْنُت َأَخْذُت ِمْقَداَرُه ِبِنْسٍع َفُهَو ِعْنِدي َفَقاَل اْئِتِن ِبِه َفَأَتاُه 

َفَقاَسُه ُثمخَّ َردخَُّه ِإَل َذِلَك الََْكان «.17   
 »زرارة بن اعین به امام باقر7 گفت: آیا ]جدت[ حسین 7 را دیدی و اورا 
درک کردی؟ امام7 فرمود: آری. یادم می آید که با او در مس��جد الحرام 
بودم، س��یل آمد و وارد مسجد الحرام شد، مردم برای مقام می ترسیدند. 
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گروهي که از مس��جد خارج می شدند، می گفتند: سیل مقام را برد. عده ای 
که داخل مسجد الحرام می شدند می گفتند: مقام در جای خودش می باشد. 
ام��ام 7 فرمود: فالن��ی! این مردم چه می کنند؟ گفتم: خدا ش��ما را پایدار 
بدارد، می ترسندکه سیل مقام را ببرد. حضرت فرمودند: خداوند � عّزوجّل � 
آن را َعلَم و نشانه قرار داده است و چنین نیست که سیل آن را ببرد. پس 
آرام بگیری��د. و جایگاه مقام که ابراهیم7 در نظر گرفته بود، کنار دیوار 
کعب��ه بود. مقام همچنان آنجا بود تا آنکه اهل جاهلیت آن را به مکانی که 

امروز قرار گرفته منتقل کردند.«

 هنگامی که مکه به دســت پیامبرخدا9 فتح شــد، آن حضرت مقام را به جایگاه نخست 
که ابراهیم7 قرار داده بود برگرداند تا آن که در خالفت عمر، او از مردم پرســید چه کســی 
جــای مقام را می داند؟ مردی گفت: من جاي آن را با نخي اندازه گرفته ام. عمر گفت: آن را 

بیاور و او آورد، سپس مقام را به مکان فعلی منتقل کرد.

 بررسی روایت:  

 روایت زراره داراي چند فراز است: 
1.  در آن به َعلَم و نشانه بودن مقام ابراهیم از جانب خداوند اشاره شده است؛ )قَْد َجَعلَُه َعلَماً(.

2.   در عصر ابراهیم خلیل7 ، مقام درکنار دیوار خانه بوده است.
3. مردم زمان جاهلیت مقام را به جایگاه فعلی منتقل کرده اند.  

4. پیامبرخدا9 در فتح مکه مقام را به جایگاه زمان ابراهیم 7 برگرداند.
 5 . عمــر در زمــان خالفتش مقام را بــه جایگاه فعلی )که در زمــان جاهلیت بود( منتقل 

کرد.
  روایت زراره، تأییدی اســت بر روایت محمدبن مســلم و به نوعی مفّســرآن است.  در 
روایــت محمد بن مســلم آمده اســت: »مردم در عهــد پیامبر9  برِگرد خانــه و مقام طواف 
می کردند.«  اطالق این جمله هم شــامل دوران بعثت مي شود و هم شامل زمان هجرت و این 

معنا را می رساند که مقام در تمام  دوران پیامبر9 کنار دیوار کعبه قرار داشته است. 
و روایت زراره می گوید: تا پیش از فتح مکه، مقام در جایگاه فعلی قرار داشــته و در فتح 

مکه پیامبر9 آن را به جایگاه اصلي اش؛ یعنی کنار کعبه منتقل کرده است.
شماره 70 /  زمستان  1388

14

قه
ر ف

ن د
ه آ

یگا
جا

 و 
7

يم
راه

 اب
ام

مق



 3.صحيح ابراهيم بن ابی محمود

»َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن َأِبي َمُْموٍد َقاَل: ُقْلُت ِللرَِّضا7 ُأَصلِّي َرْكَعَتْ َطَواِف اْلَفِريَضِة 
��اَعَة، َأْو َحْيُث َكاَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلِل9 ؟ َقاَل:  َخْلَف اْلََقاِم، َحْيُث ُهَو السخَّ

اَعَة«.18   َحْيُث ُهَو السخَّ
 »ابراهیم بن ابو محمود می گوید: از امام رضا7 پرسیدم: دو رکعت نماز 
واجب طواف را پشت مقام در جایگاه فعلي آن بخوانم یا در جایگاهی که 

عصر رسول اهلل9 بود؟ امام7 فرمود: پشت مقام در جای فعلی.«

 از ســؤال راوی پیداست که او می دانســت مقام ابراهیم در عصر پیامبر9 در کنار کعبه 
بوده است و امام7 نیز آن را تأیید می کند.
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4. نظریة برخي از علما
� آی���ت اهلل گلپایگانی= با اس��تناد به این روایت، تأکی��د می کند که مقام 
ابراهیم7 در زمان پیامبر9 به کعبه چس��بیده بوده و خلیفه دوم آن را 

به مکان فعلی � که مکان عصر جاهلیت است �  منتقل کرد.19 

� ش��یخ ح��ّر عاملی نیز پس از نق��ل این روایت می گوید: در ش��ماری از 
روایات آمده اس��ت که مقام ابراهیم7 به دیوار کعبه چسبیده بود و عمر 

آن را به مکان فعلی انتقال داد.20 

نتيجه: 

از دالیل یاد شــده استفاده می شــود که مقام در عهد ابراهیم و اسماعیل 8 و نیز در عهد 
پیامبر خدا9 ، از فتح مکه به بعد، در کنار دیوار یا چســبیده به دیوار کعبه بوده و در دوران 
خالفت عمر و به فرمان وی، به جای فعلی انتقال یافته اســت؛ و این همان جایی اســت که در 

عصر جاهلیت بود.
 نكته: گر چه مقام جا به جا شده، لیکن در جهت آن تغییری ایجاد نگردیده است؛ یعنی 
مقام در جایگاه کنوني، درســت رو به روی همان مکان قبلی کنار کعبه اســت، البته با فاصلة 

بیشتر.

 روایات اهل سنت  
 اهل سنّت در مورد مکان مقام، روایاتی دارند که هم با یکدیگرهمخوانی ندارند و هم با 

روایات شیعه در تعارض هستند.
    ازرقی، چند روایت نقل می کند که با هم تفاوت دارند: 

1.  روایتی که می گوید: مقام در زمان ابراهیم خلیل، در جای کنوني بوده است:
شــیخ محمدحســن نجفی، صاحب جواهر، آن روایت را نقل وسپس نقدکرده است. وي 

مي گوید: مالك بن انس و طبری گفته اند: 
»قریش در عهد جاهلیت از ترس س��یل، مقام را به خانه چسبانده بودند و 
این وضعیت همچنان تا عهد پیامبر9 و ابوبکر ادامه داشت، پس هنگامی 
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که عمر به حکومت رس��ید، مقام را به ج��ای کنوني آن؛ همان جایی   که 
ابراهیم خلیل تعیین کرده بود، بازگرداند.«21 

ازرقی در اخبار مکه این روایت و روایت ذیل را آورده است:
محمدبن یحیی، از ُســلیم بن مُسلم، از ابن ُجریج، از محمدبن عباد بن جعفر از عبداهلل بن 

صفوان نقل می کند که می گفت:
»در حالی که عمر در مکه و در خانة ابن س��باع س��اکن بود، به عبداهلل بن 
س��ایب عابدی )از قاریان بنام مکه که تا اندکی پیش از کشته شدن عبداهلل 
بن زبیر زنده بود(22 دس��تور داد که مقام را به جایگاه خود برگرداند، او 
چنان کرد و نماز مغرب را خواند. ُعمر از درد س��ر شکایت داشت و پس 
از آن ک��ه من یک رکعت از نماز مغرب خوانده بودم آمد و پش��ت س��رم 
نماز خواند، گوید چون نماز تمام ش��د، عمر احس��نت و آفرین گفت، من 
نخستین کس بودم که پس از نصب مقام ابراهیم در جای اصلی آن نماز 

گزاردم.«23

صاحب جواهر همچنین در نقد این روایت می گوید:
»اواًل: عمر ازکجا می دانس��ت جاي  مقام درعص��ر ابراهیم خلیل 7 مکان 

کنوني بوده است؟

 ثانیًا: پیامبرخدا9 نس��بت به این عمل اولویت داش��ته است. چرا او این 
کار را انجام نداد؟ حال آن که او پیامبرخدا بود و می بایس��ت راه ابراهیم 

خلیل را برود!« 24

2.  روایت��ی ک��ه می گوید: مقام در عهد عمر در جای کنوني بوده و به دس��تور وی 
پایه ای برای حفاظت از مقام ساختند:

ازرقی می نویســد: ابوالولیــد از پدر بزرگش، از داود بن عبدالرحمــان، از ابن ُجریج، از 
کثیربن کثیربن مطلب بن ابی وداعة سهمی از پدرش از پدر بزرگش نقل می کند:

»در روزگار حکومت عمر بن خطاب س��یلی آمد که به س��یل اّم نهش��ل 
معروف ش��د؛ زیرا اّم نهشل دختر ابو عبیدة بن أبو أحیحه سعیدبن عاص 
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را با خود برد و او در آن سیل غرق شد و مرد. این سیل مقام را از جای 
خ��ود کند و ب��رد و آن را در محلة پایین مکه یافته، آوردند و به پرده های 
کعبه متصل کردند و در این باره برای عمر نوش��تند و او در حالی که از 
این واقعه ترس��یده بود، در ماه رمضان به قصد عمره به مکه آمد. محل 
اصلی مقام را سیل از میان برده بود و نشانة آن هم محو شده بود. عمر 
مردم را فرا خواند و گفت: شما را به خدا سوگند می دهم هر کس اطالعی 
از جای دقیق مقام دارد مرا آگاه کند، مّطلب بن أبو وداعة سهمی گفت: ای 
امیرمؤمنان، من جاي آن را می دانم؛ زیرا از چنین پیشامدی بیمناک بودم 
و اندازة فاصله هاي آن را تا حجراألسود و حجر اسماعیل و چاه زمزم با 
نخ گرفته ام و در خانه ام موجود است. عمر به او گفت: همین جا بنشین و 
بفرست آن نخ را بیاورند. چون نخ و ریسمان را آوردند و اندازه گرفتند، 
جای مقام همین جای کنونی تعیین ش��د. عمر از مردم دیگر هم پرس��ید 
وبا آنان مش��ورت کرد. گفتن��د: آری همین جا محّل مقام اس��ت و چون 
این موضوع ثابت ش��د و برای عمر مسلّم گردید، نخست برای آن پایه ای 
س��اختند و سپس مقام را به جای خود منتقل کردند که تا امروز همچنان 

بر جای خود باقی است.«25
مّطلب بن ابو وداعه  از راویانی اس��ت که برخ��ی او را ضعیف و برخی 
قوی و مورد اعتماد دانس��ته اند.26 او روز فتح مکه مسلمان شد و پدرش 
در جنگ بدر اس��یر گشت. مّطلب مدتی ساکن کوفه بود و سپس به مدینه 

برگشت.27 

3. روایت  ابن سراقه که گوید: »پیامبرخدا9 مقام را به جای کنوني منتقل کرد:

میان کعبه و نمازگاه آدم، ترجیحاً نُه ذراع اســت و آنجا جایگاه مقام ابراهیم می باشــد و 
پیامبر9 هنگامی که از طوافش فارغ شد، دو رکعت نماز نزد آن خواند و آیة )َو اتخَُِّذوا ِمْن 
َمقاِم ِإْبراهيَم ُمَصلًّى(28 بر او نازل شــد. آنگاه پیامبر9 مقام را به جای کنوني منتقل کرد ـ و 
فاصلة این تا کعبه بیســت ذراع می باشــدـ  تا طواف به واسطة گزاردن پشت سر او، قطع نشود 
آنگاه در زمان عمر سیل مقام را برد و عمر دستور داد آن را به مکانی که پیامبر خدا9 معین 

کرده بود، منتقل کنند. 29 
شماره 70 /  زمستان  1388

18

قه
ر ف

ن د
ه آ

یگا
جا

 و 
7

يم
راه

 اب
ام

مق



صاحب جواهر درنقد روایت می نویسد:
»ای��ن روایت می گوید: پیامبرخدا9 مقام را به جای کنوني آورد در حالي 

که روایت زراره می گوید: عمر اعمال جاهلي را زنده کرد.«30 

4. آیا تغییر و جابه جایی مقام ابراهیم7 بدعت و عمل نامشروعی است؟
در پاسخ این پرسش باید گفت: از امیرمؤمنان 7 در کتاب روضة کافی خطبه ای نقل شده 

که چنین کارهایی را بدعت و خالف دستورات پیامبر9 شمرده است:
س��لیم بن قی��س هاللی می گوی��د: امیرمؤمن��ان 7 در جم��ع خاصان و 
ش��یعیانش خطبه ای خواند... آنگاه فرمود: حکمرانان پیش از من کارهایی 
انجام داده اند که در آن ها با پیامبر خدا9 مخالفت کردند و از روی تعهد 
راه خالف  پیمودند و پیمانش را شکس��تند و س��نت و روشش را تغییر 
دادن��د و اگر من بخواهم مردم را به ت��رک آن ها وادارم و به جای اصلی 
آن ها باز گردانم و به همان ترتیب که در زمان پیامبر9 بود مقرر دارم، 
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لش��کر از پیرامون من پراکنده ش��وند تا جز خودم تک و تنها نمانم و یا 
اندکی از شیعیان من که برتری مرا شناخته و وجوب اطاعت و امامت مرا 
از روی کتاب خدای � عّزوجّل � و س��نت پیامبرخدا9 دانسته اند، به جای 
مان��د. )اگرمردم مخالفت نمی کردند( می دیدید که من دس��تور می دادم تا 
مقام )حضرت( ابراهیم 7 را به جای اصلی آن که پیامبرخدا9 آن را در 

آنجا نهاده بود برمی گرداندم.«31

از این روایت چند برداشت مي توان کرد:

اواًل: از آن اس��تفاده می شود که جای اصلی مقام، مکان فعلی نبوده بلکه 
نزد دیوار کعبه بوده است.

 ثانیًا: ظاهر این روایت داللت می کند که تغییر مکان مقام ابراهیم بدعت و 
امر نامشروعی است.

 اهل سنت برای عمل خلیفة دوم اینگونه استدالل کرده اند:

اگ��ر عمل عمر صحیح نبود، چرا صحابه و تابعین به او اعتراض نکردند، 
پس عدم اعتراض دلیل بر صّحت عمل او است.

در پاسخ این استدالل باید گفت: چنین نیست که عدم اعتراض به یک عمل، 
دلیل بر درس��تی آن باشد؛ زیرا عدم اعتراض یا ناشی از جهل و ناآگاهی 
اس��ت و یا نبود موقعیت؛ ممکن اس��ت آن دس��ته از صحابه که اعتراض 
نکردند آگاه به مساله نبوده اند و برخی نیز چون امیرمؤمنان7 معترض 

بودند اما موقعیت سیاسی و جّو حاکم اجازة اعتراض به آنان نمی داد. 

 5. نقش مقام ابراهيم در حّد مطاف 
  درحّد طواف، میان مش��هور فقهاي قدما و میان فقهاي متأخر و معاصر 
اختالف اس��ت. فتوای قدما آن اس��ت که طواف باید می��ان مقام ابراهیم 
وخانة خدا انجام گیرد. برخالف متأخرین ومعاصران که قائل به توسعة 

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

1.  آیا مالک تعیین حّد مطاف، مقام )س��نگ( است یا بنا و قبه ای که مقام 
در آن جای گرفته است؟

2.  آیا مقام ارتباطی با حّد مطاف دارد؟ 

 پاسخ: روایت محمد بن مسلم، حّد را میان مقام و بیت می دانست. پیش تر 
گذش��ت، مراد از مقام سنگی است که جای پای حضرت ابراهیم7 بر آن 
نمایان اس��ت و در عهد ابراهیم خلیل و پیامبرخ��دا7 که به دیوار کعبه 
چس��بیده بود، بنا و قّبه ای برای او در تاریخ ثبت نش��ده است. شواهد و 
قرائن حاکی از آن اس��ت که وقتی مق��ام به مکان فعلی انتقال یافت، جهت 

حفاظت از آن، محفظه و بنا و قبه ای برای آن ساخته شد.32

و آنچه طبق فتوای مشهور قدما، مالک حد مطاف است، مقام )سنگ( است 
نه بنا و قبة آن...

 ش��یخ محمدحس��ن نجفی، صاحب جواهر می نویسد: آنچه در تعیین حد 
مطاف معتبر است، مقام اصلی )سنگ( است نه بنا بر آن.33

درپاسخ سؤال دوم باید گفت:
مقام هیچ نقش��ی  درتعیین حّد مطاف ندارد. پس اگر مقام را جابه جا کنند 
و یا آن  را بردارند، طبق فتوای قدما همین مسافت باید در طواف مراعات 

شود. دلیل آن، خبر زراره و اخباری است که پیش تر خوانده شد.34

   در روایت محمدبن مسلم آمده بود:

»َو اَل��دُّ َقْبَل اْلَيوِم َو الَيْوَم َواِحٌد َقْدَر َم��ا َبْيَ الَقاِم َو َبَي اْلَبيِت ِمْن َنواِحي 
اْلَبيِت ُكلَِّها...«

»حّد مطاف در گذشته )زمان پیامبر9 که به کعبه چسبیده بود( و امروز 
یکی است و آن، حّد میان مقام و کعبه در همة نواحی خانه می باشد.«
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این جمله آشــکارا بیان مــی کند که مقام ابراهیم هیچ دخا لتــی درتعیین حد ومرزمطاف 
نــدارد؛ زیرا در عصر پیامبر، مقام درکنارکعبه قرارداشــته، در عین حــال، حّد مطاف به همان 
اندازه بود که امروز معین اســت. آنچه از روایت اســتنباط می شود این است که مقام درجایی 
قرارگرفته که مرز و حّد مطاف از آنجا محاسبه می شود. بنابراین، اگر روزی بیاید که به دلیلی 
مقام ابراهیم را جابه جا کنند، هیچ تغییری درحّد مطاف طبق فتوای قدما حاصل نخواهد شد. 

همچنین طبق فتوای شیخ صدوق35  و جمعی از متأخرین36  و معاصرین37  و اهل سنت38  که 
قائل به توسعة مطاف هستند، مقام ابراهیم، هیچ نقش و دخالتی در تعیین حد مطاف ندارد.

6 . مقام ابراهيم و نماز طواف
 مس��ألة دیگری که در مورد مقام ابراهیم مط��رح گردیده، خواندن نماز 

طواف نزد مقام ابراهیم است.

از آیة »َواتخَُِّذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصّلًى«39 اس��تفاده می شود که محل نماز 
طواف باید از مقام ابراهیم اتخاذ شود. »ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم...« بیش از این بیان 

نمی کن��د که مح��ّل نماز طواف 
باید برگرفته از مقام ابراهیم 
باش��د. بدین ترتیب مقام در 

نماز ط��واف موضوعیت 
پیدا می کن��د. در هرجا 
که قرار گرفته باش��د؛ 

خ��واه در ج��وار کعبه و 
باید  خواه در مکان کنوني، 

در مقاب��ل و جلو نم��از گزار 
ق��رار گی��رد. همچنان که 

صحیح��ة  روای��ت  در 
معاوية بن عمار از امام 

صادق7 آمده 
است:
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»َتْأِتي َمَقاَم ِإْبَراِهيَم َفُتَصلِّي َرْكَعَتْيِ َو اْجَعْلُه َأَمامًا...«.40
»ب��ه مق��ام ابراهی��م می آی��ی، پ��س آن را در مقاب��ل و رو ب��ه رو قرار 

می دهی....«

 در روایت دیگر از امام صادق7 آمده  اســت  نماز طواف واجب، جز درپشت مقام جایز 

نیست:

»َلْيَس أَلَحٍد َأْن ُيَصلَِّي َرْكَعَتْ َطَواِف اْلَفِريَضِة ِإالخَّ َخْلَف اْلََقاِم ِلَقْوِل اهلِل � َعزخَّ 
ْن َصلخَّْيَتُهَما ِف َغْيِِه َفَعَلْيَك  َو َج��لخَّ � )َواتخَُِّذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم ُمَصلًّى( َف��إِ

اَلِة«.41  ِإَعاَدُة الصخَّ
»بر کس��ي جایز نیس��ت دو رکعت نماز طواف را جز پش��ت مقام ابراهیم 
بخوان��د، به دلیل بی��ان خداوند بزرگ که فرمود: از مق��ام ابراهیم نمازگاه 

برگزینید. پس اگر این نماز را در غیر این مکان خواندی، باید اعاده کني.«

نمازگاه ابراهیم وپیامبر9
  ازرقی می نویسد:

»چ��ون ابراهیم خلیل از کار دعوت فراغت یافت، مأمور ش��د که مقام را 
قبلة خود قرار دهد. ابراهیم 7 آن را کنار دِر کنونی کعبه قرار داد و مّدتها 
هم قبله بود. پس از او، اس��ماعیل7 هم به جانب آن و روبه روی دِرکعبه 
نماز می گزارد. پیامبر9 مأمور ش��د به جان��ب بیت المقدس نماز بگزارد 
و پی��ش از هجرت و مدتی پس از آن، همچنان به جانب بیت المقدس نماز 
می گ��زارد، تا آن که خداون��د متعال آنچه را که برای خ��ود و پیامبرانش 

برگزیده بود، قبله قرار داد.

 پیامب��ر9 در مدینه رو به ناودان کعبه نماز می گزارد.  )یعنی جهت قبله 
به جانب شمالی کعبه و ناودان آن بود(. و چون به مکه می آمد، چنان رو 

به کعبه می ایستاد که مقام روبه روی ایشان بود.«42 

آیت اهلل فاضل= می فرمودند: »شاید سر این که از دیرباز به هنگام برپایی 
نماز جماعت، امام مس��جد الحرام و مأموران پش��ت مقام و رو به روی 
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کعبه می ایس��تند و نماز می خوانند، پیروی از همان عمل ابراهیم خلیل 7 
و پیامبر خدا9 باشد.«43

و امّا دلیل این سخن که »در خلف مقام، هرجا که قرار گرفته باشد« برای نماز موضوعیت 
دارد، روایتی است که کلینی از ابراهیم بن ابو محمود نقل کرده است:          

اَعَة  »ُقْلُت ِللرَِّضا7 ُأَصلِّي َرْكَعَتْ َطَواِف اْلَفِريَضِة َخْلَف اْلََقاِم َحْيُث ُهَو السخَّ
اَعة«.44 َأْو َحْيُث َكاَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلِل9 ؟ َقاَل: َحْيُث ُهَو السخَّ

»از حضرت رضا7 پرس��یدم: آیا دو رکعت نماز طواف را پش��ت مقام 
ابراهیم، همین جایی که امروزه ق��رار دارد، بخوانم یا جایی که در زمان 
پیامبر خدا9 قرار داشته است؟ حضرت در پاسخ فرمود: همان جایی که 

امروزه قرار دارد.« 
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1 .  فرهنگ لغت منجدالطالب. 
2 . تاریخ مکه، ج2، صص 325 و 326 

3 .  بقره :  225 
4 .  آل عمران : 97  

5 .  تفسیرآالء الرحمان،  ج1،  ص315 
6 .   بقره : 119

7 .  تفســیر مجمــع البیــان، ج1، ص384 ؛ ترجمة 
مجمع البیان، ج2، ص41 ؛ بحار، ج12، ص84، 

باب5   
8 .  همــان، ترجمه مجمع البیان في تفســیر القرآن، 

ج 2، ص 44   
9 .  حج :  27  

10 .  ازرقی  ، اخبار مکه، ج2، صص 324 و 325   
11 . وسائل الشیعه، ج 9، ص 478، ابواب الطواف، 

باب 71، ح 1
12 . اخبار مکــه، ج2،  صص 324 و 325 ؛  مجمع 

البیان، ج1، ص204 
13 .  ر.ک. به: فقه الصادق، ج11، ص 245

14 .  اصطالحــات االصــول، آیت اهلل مشــکینی، 
ص152

15 .  وســائل الشیعه، ج 9، ص 427، ح 1 و ج 13، 
ص 351، ابواب الطواف، باب 28، ح 17920

16 .  تقریرات حج، ج2، ص96
17 . من الیحضره الفقیه، ج2، ص 244، ح2308

18 . وسائل الشیعه، ج 9، ص 478، ابواب الطواف، 
باب 71، ح1

19 . تقریرات حج، ج2، ص71
20 . وســائل الشیعه، ج9، ص479،  ابواب الطواف، 

باب71، ح1

21 .  جواهر، ج19، ص296
22 .  ابن اثیر، اسدالغابه، ج3، ص170 

23 . جواهرالکالم، ج 19، ص 297
24 . جواهر، ج 19، ص 296

25 . تاري��خ مكه، ج 2، ص 327 ،  »جاء س��يل فى 
خالفة عمر بن الخطاب، يقال له س��يل أّم نهشل، 
وإّنما س��مى بأّم نهش��ل، انّه ذهب بأّم نهشل ابنة 
عبي��دة بن أبى أحيحة س��عيد بن العاص، فماتت 
في��ه فاحتمل المقام من موضع��ه هذا، فذهب به 
حتی وجد بأسفل مكة ، فأتي به فربط إلی أستار 
الكعبة فى وجهها، وكت��ب فى ذلك إلی عمر، 
فأقبل عمر فزعًا ، فدخل بعمرة فى شهر رمضان، 
وق��د غبى موضع��ه وعف��اه الس��يل، فدعا عمر 
بالناس، فقال : »أنش��د اهلل عبدًا عنده علم فى هذا 
المقام«، فقال المطلب بن أبى وداعة السهمى: أنا 
يا أمير المؤمنين عندى ذلك، فقد كنت أخشی 
عليه هذا، فأخذت قدره من موضعه إلی الركن، 
وم��ن موضعه إلى باب الحجر، ومن موضعه إلى 
زمزم بمقاط، وهو عندي في البيت، فقال له عمر: 
»فاجلس عندى«، و أرسل إليها، فأتی بها فمدها 
فوجدها مس��توية إلی موضعه هذا، فسأل الناس 
وشاورهم، فقالوا:  نعم هذا موضعه، فلما استثبت 
ذلك عمر وح��ق عنده، أمر به فأعلم ببناء ربضه 
تح��ت المقام، ثم حوله فهو ف��ى مكانه هذا إلی 

اليوم...«
26 . ر.ک. به: میزان االعتدال ذهبی، ج3، ص409، 

ذیل شماره 6948
27 .  اسدالغابه، ج4، ص374

28 . بقره : 119

پینوشتها:
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29 .  ذكر الفقيه محمد بن سراقة العامري في كتابه 
»دالئل القبلة« في موضع المق��ام عند الكعبة: و 
م��ن الباب؛ يعني باب البيت إلى مصّلى 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 إبراهيم7، 
وصّل��ی النبي � صل��ی اهلل عليه )وآله( وس��ّلم � 
عنده حي��ن فرغ من طوافه ركعتي��ن، وأنزل اهلل 
علي��ه )َو اتَِّخُذوا ِمْن َمق��اِم إِْبراهيَم ُمَصلًّی( ثم 
م � إلی الموضع  نقله � صّلی اهلل عليه )وآله( وس��لّ
ال��ذي هو فيه اآلن، وذلك على عش��رين ذراًعا 

من الكعبة...«.
30 .  جواهر الکالم، ج19، ص298

اِد ْبِن  31 .  »]َعنْ [ َعِلىِّ ْبِن إِْبَراِهيَم، َعْن َأبِيه ، َعْن َحمَّ
، َعْن َأبَاِن  ِعيَس��ي، َعْن إِْبَراِهيَم ْبِن ُعَم��َر الَْيَماِنىِّ
ْبِن َأِبى َعيَّاٍش، َعْن ُس��َلْيِم ْبِن َقْيٍس اْلِهاَلِلىِّ َقاَل: 
��اَلُم ... َفَقاَل َقْد  َخَطَب َأِمي��ُر اْلُمْؤِمنِيَن َعَلْيِه السَّ
َعِمَلِت اْلُواَلُة َقْبِلي َأْعَمااًل َخالَُفوا فِيَها َرُسوَل اهللِ � 
ِديَن ِلِخاَلِفِه، نَاِقِضيَن  َصلَّی اهلُل َعَلْيِه َو آلِِه �  ُمَتَعمِّ
لَِعْهِدِه، ُمَغيِِّريَن لُِس��نَِّتِه، َو َلْو َحَمْلُت النَّاَس َعَلی 
لُْتَها إَِلى َمَواِضِعَه��ا َو إَِلى َما َكاَنْت  َتْرِكَه��ا َو َحوَّ
ف َعْهِد َرُس��وِل اهللِ � َصلَّی اهلُل َعَلْيِه َو آلِِه � لََتَفرََّق 
َعنِّى ُجْنِدى، َحتَّی َأبَْقی َوْحِدى َأْو ]َمعَ [ َقلِيٍل ِمْن 
ِش��يَعِتَى الَِّذيَن َعَرُفوا َفْضِلى َو َفْرَض ِإَماَمِتى ِمْن 
ِة َرُسوِل اهللِ � َصلَّی اهلُل  ِكَتاِب اهللِ َعزَّ ِذْكُرُه َو ُس��نَّ
َعَلْي��ِه َو آلِِه � َأ َرَأْيُت��ْم َلْو َأَمْرُت بَِمَق��اِم إِْبَراِهيَم 
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