
 

 بسمه تعالی

 

بی شک داشتن مبانی و منابع قوی و مستحکم در موضوعات، از ضروریات مباحث علمی است. در موضوع مسجد و اهمیت و جایگاه 

قرار بگیرد آیات قرآن کریم است. به منظور سهولت و قداست آن، بهترین منبع که می تواند مورد قبول و استناد تشیع و اهل سنت 

 ردآوری شده است.کریم وجود دارد در نوشتار حاضر گ در قرآن «مسجد»آیاتی که درباره ن و دانش پژوهان طالب و روحانیو
 

 

  1۹ سوره توبه ، آیه -1

 الَ یَسْتَوُونَ عِندَ اللِّهِ وَاللِّهُ الَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَِّالِمِینَ بِیلِ اللِّهِأَجَعَلْتُمْ سِقَایَهَ الْحَاجِِّ وَعِمَارَهَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللِّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ وَجَاهَدَ فِی سَ

 کندمی جهاد خدا راه در و آورده ایمان بازپسین روز و خدا به که اید پنداشته کسى[ کار] همانند را الحرام مسجد کردن آباد و حاجیان ساختن آیا سیراب

 .نخواهد کرد هدایت را یدادگرانب خدا و نیستند یکسان خدا نزد[ دو این نه]

  

 2 ده ، آیهئسوره ما -2

ا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ واَلَ واَل آمِِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِِّن رَِّبِِّهِمْ وَرِضْوَانًیَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُواْ الَ تُحِلُِّواْ شَعَآئِرَ اللِّهِ واَلَ الشَِّهْرَ الْحَرَامَ وَالَ الْهَدْیَ واَلَ الْقَآلئِدَ 

 ﴾۲﴿ دِیدُ الْعِقَابِقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَِّقُواْ اللِّهَ إِنَِّ اللِّهَ شَیَجْرِمَنَِّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُِّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِِّ وَالتَِّ

بنددار و راهیان بیت الحرام را که فضل و خشنودى پروردگار شعایر خدا و ماه حرام و قربانى بینشان و قربانیهاى گردناید حرمت  اى کسانى که ایمان آورده

 را شما داشتند باز الحرام مسجد توزى گروهى که شما را از نهطلبند نگه دارید و چون از احرام بیرون آمدید ]میتوانید[ شکار کنید و البته نباید کیخود را مى

 کیفر سخت خدا که کنید پروا خدا از و نشوید هم دستیار تعدى و گناه در و کنید همکارى یکدیگر با پرهیزگارى و نیکوکارى در و وادارد تعدى به

 ﴾۲﴿است

 

 ۷سوره توبه ، آیه -3

 ﴾۷﴿ واْ لَهُمْ إِنَِّ اللِّهَ یُحِبُِّ الْمُتَِّقِینَدَ اللِّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إاِلَِّ الَِّذِینَ عَاهَدتُِّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَکُمْ فَاسْتَقِیمُکَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِن

اید پس تا با شما ]بر سر عهد[ پایدارند با آنان  مان بستهپی الحرام مسجد چگونه مشرکان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود مگر با کسانى که کنار

 (۷دارد)پایدار باشید زیرا خدا پرهیزگاران را دوست می

 

 ۱سوره اسراء ، آیه -4

 ﴾۱﴿ ا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَِّهُ هُوَ السَِّمِیعُ البَصِیرُسُبْحَانَ الَِّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَقْصَى الَِّذِی بَارَکْنَ



 

 به خود هاى نشانه از تا داد سیر ایم داده برکت را آن پیرامون که االقصى مسجد سوى به الحرام مسجد اش را شبانگاهى از منزه است آن ]خدایى[ که بنده

 (۱) بیناست شنواى همان او که بنمایانیم او

 ۲5سوره فتح ، آیه -5

الٌ مُِّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُِّؤْمِنَاتٌ لَِّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِیبَکُم مِِّنْهُم مَِّعَرَِّهٌ هُمُ الَِّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُِّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْیَ مَعْکُوفًا أَن یَبْلُغَ مَحِلَِّهُ وَلَوْلَا رِجَ

 ﴾۲۵﴿أَلِیمًا یْرِ عِلْمٍ لِیُدْخِلَ اللَِّهُ فِی رَحْمَتِهِ مَن یَشَاءُ لَوْ تَزَیَِّلُوا لَعَذَِّبْنَا الَِّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًابِغَ

اگر ]در مکه[ مردان و زنان  و برسد محلش به بود شده بازداشته که[ شما] قربانى نگذاشتند و بازداشتند الحرام مسجد آنها بودند که کفر ورزیدند و شما را از

دادیم[ تا خدا هر که را با ایمانى نبودند که ]ممکن بود[ بی آنکه آنان را بشناسید ندانسته پایمالشان کنید و تاوانشان بر شما بماند ]فرمان حمله به مکه می

 (۲۵) ان را به عذاب دردناکى معذب میداشتیمشدند قطعا کافرخویش درآورد اگر ]کافر و مؤمن[ از هم متمایز می بخواهد در جوار رحمت

 

 ۲۷سوره فتح ، آیه -6

وا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِکَ ینَ رُؤُوسَکُمْ وَمُقَصِِّرِینَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُلَقَدْ صَدَقَ اللَِّهُ رَسُولَهُ الرُِّؤْیَا بِالْحَقِِّ لَتَدْخُلُنَِّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَِّهُ آمِنِینَ مُحَلِِّقِ

 ﴾۲۷﴿ فَتْحًا قَرِیبًا

اید با  خدا در حالى که سر تراشیده و موى ]و ناخن[ کوتاه کرده حقا خدا رؤیاى پیامبر خود را تحقق بخشید ]که دیده بود[ شما بدون شک به خواست

 (۲۷) این پیروزى نزدیکى ]براى شما[ قرار داد از غیر و نستدا دانستیدنمى که را آنچه خدا آمد درخواهید الحرام مسجد خاطرى آسوده در

  

 ۱۹۱سوره بقره ، آیه -۷

تِلُوکُمْ فِیهِ فَإِن قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ قَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَِّى یُقَاوَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَهُ أَشَدُِّ مِنَ الْقَتْلِ وَالَ تُ

 ﴾۱۹۱﴿ کَذَلِکَ جَزَاء الْکَافِرِینَ

یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید ]چرا که[ فتنه ]=شرک[ از قتل بدتر است ]با این و هر کجا بر ایشان دست

مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به جنگ درآیند پس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین  جنگ آنان اب الحرام مسجد همه[ در کنار

 (۱۹۱)است

  

 ۱۹6سوره بقره ، آیه -8

رُؤُوسَکُمْ حَتَِّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَِّهُ فَمَن کَانَ مِنکُم مَِّرِیضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِِّن رَِّأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِِّن وَأَتِمُِّواْ الْحَجَِّ وَالْعُمْرَهَ لِلِّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ واَلَ تَحْلِقُواْ 

مَن لَِّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَالثَهِ أَیَِّامٍ فِی الْحَجِِّ وَسَبْعَهٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ دْیِ فَصِیَامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَِّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَ

 ﴾۱۹۶﴿ یدُ الْعِقَابِکَامِلَهٌ ذَلِکَ لِمَن لَِّمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَِّقُواْ اللِّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَِّ اللِّهَ شَدِ

انگاه نرسیده سر خدا حج و عمره را به پایان رسانید و اگر ]به علت موانعى[ بازداشته شدید آنچه از قربانى میسر است ]قربانى کنید[ و تا قربانى به قربو براى 

اى اى بدارد یا صدقهباید[ روزه خود را متراشید و هر کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتیى داشته باشد ]و ناچار شود در احرام سر بتراشد[ به کفاره ]آن



 

 کس که ]قربانى[ دهد یا قربانیى بکند و چون ایمنى یافتید پس هر کس از ]اعمال[ عمره به حج پرداخت ]باید[ آنچه از قربانى میسر است ]قربانى کند[ و آن

ید[ این ده ]روز[ تمام است این ]حج تمتع[ براى کسى است سه روز روزه ]بدارد[ و چون برگشتید هفت ]روز دیگر روزه بدار نیافت ]باید[ در هنگام حج

 (۱۹۶) است کیفر سخت خدا که بدانید و بترسید خدا از و نباشد[ مکه]= الحرام مسجد که اهل

 ۲۹سوره اعراف ، آیه -۹

 ﴾۲۹﴿  لَهُ الدِِّینَ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَقُلْ أَمَرَ رَبِِّی بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُواْ وُجُوهَکُمْ عِندَ کُلِِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ

 خالص او براى را خود دین که حالى در و کنید[ قبله سوى به] مستقیم را خود روى مسجدى بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است و ]اینکه[ در هر

 (۲۹) میگردیدسوى او[ بر به] آورد پدید را شما که گونه همان بخوانید را وى اید گردانیده

  

 ۲8سوره توبه ، آیه -۱0

 ﴾۲۸﴿ حَکِیمٌا وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَهً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللِّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَِّ اللِّهَ عَلِیمٌ یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُواْ إِنَِّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَالَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَ

اید حقیقت این است که مشرکان ناپاکند پس نباید از سال آینده به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر ]در این قطع رابطه[ از فقر  اى کسانى که ایمان آورده

 (۲۸) بیمناکید پس به زودى خدا اگر بخواهد شما را به فضل خویش بینیاز میگرداند که خدا داناى حکیم است

  

 34انفال ، آیه سوره -۱۱

 ﴾۳۴﴿ یَآؤُهُ إِالَِّ الْمُتَِّقُونَ وَلَکِنَِّ أَکْثَرَهُمْ الَ یَعْلَمُونَوَمَا لَهُمْ أَالَِّ یُعَذِِّبَهُمُ اللِّهُ وَهُمْ یَصُدُِّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا کَانُواْ أَوْلِیَاءهُ إِنْ أَوْلِ

 سرپرست که چرا نباشند آن سرپرست ایشان که حالى در دارندمی باز مسجدالحرام ان ]مردم را[ از ]زیارت[چرا خدا ]در آخرت[ عذابشان نکند با اینکه آن

 (۳۴) نمیدانند بیشترشان ولى نیستند پرهیزگاران جز آن

  

 ۲5سوره حج ، آیه -۱۲

 ﴾۲۵﴿جَعَلْنَاهُ لِلنَِّاسِ سَوَاء الْعَاکِفُ فِیهِ وَالْبَادِ وَمَن یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍإِنَِّ الَِّذِینَ کَفَرُوا وَیَصُدُِّونَ عَن سَبِیلِ اللَِّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَِّذِی 

جلو گیرى میکنند و  ایمیکسان قرار داده نشینبادیه و آنجا در مقیم از اعم مردم براى را آن که مسجدالحرام گمان کسانى که کافر شدند و از راه خدا و بى

 (۲۵) ]نیز[ هر که بخواهد در آنجا به ستم ]از حق[ منحرف شود او را از عذابى دردناک میچشانیم

  

 ۱0۷سوره توبه ، آیه -۱3

سُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَیَحْلِفَنَِّ إِنْ أَرَدْنَا إاِلَِّ الْحُسْنَى وَاللِّهُ یَشْهَدُ إِنَِّهُمْ رَوَالَِّذِینَ اتَِّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِِّمَنْ حَارَبَ اللِّهَ وَ

 ﴾۱۰۷﴿ لَکَاذِبُونَ

و پیامبر او به  خدا با قبال که کسى براى است کمینگاهى[ نیز] و است مؤمنان میان پراکندگى و کفر و زیان مایه که کردند اختیار مسجدى و آنهایى که

 (۱۰۷) سوگند یاد میکنند که جز نیکى قصدى نداشتیم و]لى[ خدا گواهى میدهد که آنان قطعا دروغگو هستند برخاسته بود و سختجنگ 



 

 

 

 

 ۱08سوره توبه ، آیه -۱4

 ﴾۱۰۸﴿ یُحِبُِّونَ أَن یَتَطَهَِّرُواْ وَاللِّهُ یُحِبُِّ الْمُطَِّهِِّرِینَ الَ تَقُمْ فِیهِ أَبَدًا لَِّمَسْجِدٌ أُسِِّسَ عَلَى التَِّقْوَى مِنْ أَوَِّلِ یَوْمٍ أَحَقُِّ أَن تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجَالٌ

 دوست که اند مردانى آن در[ و] ایستى[ نماز به] آن در که است سزاوارتر شده بنا تقوا پایه بر نخستین روز از که مسجدى هرگز در آن جا مایست چرا که

 (۱۰۸) اند دوست میدارد ن پاکىا کسانى را که خواهاخد و سازند پاک را خود دارند

  

 ۱44سوره بقره ، آیه -۱5

تُواْ الْکِتَابَ امِ وَحَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُِّواْ وُجُوِهَکُمْ شَطْرَهُ وَإِنَِّ الَِّذِینَ أُوْقَدْ نَرَى تَقَلُِّبَ وَجْهِکَ فِی السَِّمَاء فَلَنُوَلِِّیَنَِّکَ قِبْلَهً تَرْضَاهَا فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ

 ﴾۱۴۴﴿ لَیَعْلَمُونَ أَنَِّهُ الْحَقُِّ مِن رَِّبِِّهِمْ وَمَا اللِّهُ بِغَافِلٍ عَمَِّا یَعْمَلُونَ

 مسجدالحرام اى که بدان خشنود شوى برگردانیم پس روى خود را به سوىما ]به هر سو[ گردانیدن رویت در آسمان را نیک میبینیم پس ]باش تا[ تو را به قبله

 است درست[ و بجا] پروردگارشان جانب از[ قبله تغییر] این که دانندمى نیک کتاب اهل حقیقت در بگردانید آن سوى به را خود روى بودید جا هر و کن

 (۱۴۴) نیست غافل میکنند آنچه از خدا و

  

 ۱4۹سوره بقره ، آیه -۱6

 ﴾۱۴۹﴿ امِ وَإِنَِّهُ لَلْحَقُِّ مِن رَِّبِِّکَ وَمَا اللِّهُ بِغَافِلٍ عَمَِّا تَعْمَلُونَوَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ

 میکنید آنچه از خداوند و است تو پروردگار جانب از و است حق[ فرمان] این البته و بگردان مسجدالحرام و از هر کجا بیرون آمدى روى خود را به سوى

 (۱۴۹) نیست غافل

  

 ۱50سوره بقره ، آیه -۱۷

ئاَلَِّ یَکُونَ لِلنَِّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَِّهٌ إِالَِّ الَِّذِینَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَالَ تَخْشَوْهُمْ وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُِّواْ وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِ

 ﴾۱۵۰﴿ تِی عَلَیْکُمْ وَلَعَلَِّکُمْ تَهْتَدُونَوَاخْشَوْنِی وَألُتِمَِّ نِعْمَ

 مردم براى تا بگردانید آن سوى به را خود هاى روی بودید کجا هر و بگردان مسجدالحرام و از هر کجا بیرون آمدى ]به هنگام نماز[ روى خود را به سمت

 (۱۵۰) شوید خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت نعمتآنان نترسید و از من بترسید تا  از پس نباشد حجتى شما بر ستمگرانشان از غیر

  

 ۲۱۷سوره بقره ، آیه -۱8



 

أَکْبَرُ عِندَ اللِّهِ وَالْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالَ لْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الشَِّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌِّ عَن سَبِیلِ اللِّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَا

یَا وَاآلخِرَهِ وَأُوْلَئِکَ تْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُِّنْیَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَِّىَ یَرُدُِّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُ

 ﴾۲۱۷﴿ أَصْحَابُ النَِّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

از داشتن از تو در باره ماهى که کارزار در آن حرام است میپرسند بگو کارزار در آن گناهى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و ب

نجا نزد خدا ]گناهى[ بزرگتر و فتنه ]=شرک[ از کشتار بزرگتر است و آنان پیوسته با شما می جنگند تا دالحرام ]=حج[ و بیرون راندن اهل آن از آمسج از

رت تباه میشود و ایشان اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخ

 (۲۱۷) آن ماندگار خواهند بوداهل آتشند و در 

  

 ۱۹سوره توبه ، آیه -۱۹

 ﴾۱۹﴿ینَبِیلِ اللِّهِ الَ یَسْتَوُونَ عِندَ اللِّهِ وَاللِّهُ الَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَِّالِمِأَجَعَلْتُمْ سِقَایَهَ الْحَاجِِّ وَعِمَارَهَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللِّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ وَجَاهَدَ فِی سَ

 کندمی جهاد خدا راه در و آورده ایمان بازپسین روز و خدا به که اید پنداشته کسى[ کار] همانند را الحرام مسجد کردن آباد و حاجیان ساختن آیا سیراب

 (۱۹) ردک نخواهد هدایت را بیدادگران خدا و نیستند یکسان خدا نزد[ دو این نه]

  

 ۲ده ، آیهئسوره ما -۲0

الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِِّن رَِّبِِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ واَلَ الَِّذِینَ آمَنُواْ الَ تُحِلُِّواْ شَعَآئِرَ اللِّهِ واَلَ الشَِّهْرَ الْحَرَامَ وَالَ الْهَدْیَ واَلَ الْقَآلئِدَ واَل آمِِّینَ  یَا أَیُِّهَا

 ﴾۲﴿ واْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَِّقُواْ اللِّهَ إِنَِّ اللِّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِنُ قَوْمٍ أَن صَدُِّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِِّ وَالتَِّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُیَجْرِمَنَِّکُمْ شَنَآ

بنددار و راهیان بیت الحرام را که فضل و خشنودى پروردگار خدا و ماه حرام و قربانى بینشان و قربانیهاى گردنشعایر اید حرمت  اى کسانى که ایمان آورده

 را شما داشتند باز الحرام مسجد توزى گروهى که شما را از طلبند نگه دارید و چون از احرام بیرون آمدید ]میتوانید[ شکار کنید و البته نباید کینهخود را مى

 کیفر سخت خدا که کنید پروا خدا از و نشوید هم دستیار تعدى و گناه در و کنید همکارى یکدیگر با پرهیزگارى و نیکوکارى در و وادارد دىتع به

 (۲) است

  

 ۷سوره توبه ، آیه -۲۱

 ﴾۷﴿  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَکُمْ فَاسْتَقِیمُواْ لَهُمْ إِنَِّ اللِّهَ یُحِبُِّ الْمُتَِّقِینَکَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِندَ اللِّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إاِلَِّ الَِّذِینَ عَاهَدتُِّمْ عِندَ

آنان اید پس تا با شما ]بر سر عهد[ پایدارند با  بسته پیمان الحرام مسجد چگونه مشرکان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود مگر با کسانى که کنار

 (۷دارد)پایدار باشید زیرا خدا پرهیزگاران را دوست می

 

 ۱سوره اسراء ، آیه -۲۲

 ﴾۱﴿ لبَصِیرُهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَِّهُ هُوَ السَِّمِیعُ ابْحَانَ الَِّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَقْصَى الَِّذِی بَارَکْنَا حَوْلَسُ

 به خود هاى نشانه از تا داد سیر ایم داده برکت را آن پیرامون که االقصى مسجد سوى به الحرام مسجد اش را شبانگاهى از منزه است آن ]خدایى[ که بنده

 (۱) بیناست شنواى همان او که بنمایانیم او



 

 

 

 

 ۲5سوره فتح ، آیه -۲3

 تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِیبَکُم مِِّنْهُم مَِّعَرَِّهٌ لْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْیَ مَعْکُوفًا أَن یَبْلُغَ مَحِلَِّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُِّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُِّؤْمِنَاتٌ لَِّمْهُمُ الَِّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُِّوکُمْ عَنِ ا

 ﴾۲۵﴿تَزَیَِّلُوا لَعَذَِّبْنَا الَِّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا بِغَیْرِ عِلْمٍ لِیُدْخِلَ اللَِّهُ فِی رَحْمَتِهِ مَن یَشَاءُ لَوْ

زنان  و مردان[ مکه در] اگر و برسد محلش به بود شده بازداشته که[ شما] قربانى نگذاشتند و بازداشتند الحرام مسجد آنها بودند که کفر ورزیدند و شما را از

دادیم[ تا خدا هر که را نکه آنان را بشناسید ندانسته پایمالشان کنید و تاوانشان بر شما بماند ]فرمان حمله به مکه میبا ایمانى نبودند که ]ممکن بود[ بی آ

 (۲۵) شدند قطعا کافران را به عذاب دردناکى معذب میداشتیمخویش درآورد اگر ]کافر و مؤمن[ از هم متمایز می بخواهد در جوار رحمت

 

 ۲۷سوره فتح ، آیه -۲4

رُؤُوسَکُمْ وَمُقَصِِّرِینَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِکَ  صَدَقَ اللَِّهُ رَسُولَهُ الرُِّؤْیَا بِالْحَقِِّ لَتَدْخُلُنَِّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَِّهُ آمِنِینَ مُحَلِِّقِینَ لَقَدْ

 ﴾۲۷﴿ فَتْحًا قَرِیبًا

اید با  خدا در حالى که سر تراشیده و موى ]و ناخن[ کوتاه کرده ى پیامبر خود را تحقق بخشید ]که دیده بود[ شما بدون شک به خواستحقا خدا رؤیا

 (۲۷) نزدیکى ]براى شما[ قرار داد پیروزى این از غیر و دانست دانستیدنمى که را آنچه خدا آمد درخواهید الحرام مسجد خاطرى آسوده در

  

 ۱۹۱قره ، آیهسوره ب -۲5

قَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَِّى یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِن قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَهُ أَشَدُِّ مِنَ الْقَتْلِ وَالَ تُ

 ﴾۱۹۱﴿ ء الْکَافِرِینَکَذَلِکَ جَزَا

یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید ]چرا که[ فتنه ]=شرک[ از قتل بدتر است ]با این و هر کجا بر ایشان دست

ا شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین که با شما در آن جا به جنگ درآیند پس اگر بآن مگر مکنید جنگ آنان با الحرام مسجد همه[ در کنار

 (۱۹۱)است

  

 ۱۹6سوره بقره ، آیه -۲6

م مَِّرِیضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِِّن رَِّأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِِّن حَتَِّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَِّهُ فَمَن کَانَ مِنکُ وَأَتِمُِّواْ الْحَجَِّ وَالْعُمْرَهَ لِلِّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ واَلَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَکُمْ

عَهٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ دْیِ فَمَن لَِّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَالثَهِ أَیَِّامٍ فِی الْحَجِِّ وَسَبْصِیَامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَِّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَ

 ﴾۱۹۶﴿ یدُ الْعِقَابِکَامِلَهٌ ذَلِکَ لِمَن لَِّمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَِّقُواْ اللِّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَِّ اللِّهَ شَدِ

شدید آنچه از قربانى میسر است ]قربانى کنید[ و تا قربانى به قربانگاه نرسیده سر و براى خدا حج و عمره را به پایان رسانید و اگر ]به علت موانعى[ بازداشته 

اى اى بدارد یا صدقههخود را متراشید و هر کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتیى داشته باشد ]و ناچار شود در احرام سر بتراشد[ به کفاره ]آن باید[ روز

یافتید پس هر کس از ]اعمال[ عمره به حج پرداخت ]باید[ آنچه از قربانى میسر است ]قربانى کند[ و آن کس که ]قربانى[ دهد یا قربانیى بکند و چون ایمنى 



 

سه روز روزه ]بدارد[ و چون برگشتید هفت ]روز دیگر روزه بدارید[ این ده ]روز[ تمام است این ]حج تمتع[ براى کسى است  نیافت ]باید[ در هنگام حج

 (۱۹۶) است کیفر سخت خدا که بدانید و بترسید خدا از و نباشد[ مکه]= الحرام مسجد که اهل

  

 ۲۹سوره اعراف ، آیه -۲۷

 ﴾۲۹﴿ کُمْ تَعُودُونَقُلْ أَمَرَ رَبِِّی بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُواْ وُجُوهَکُمْ عِندَ کُلِِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِِّینَ کَمَا بَدَأَ

 خالص او براى را خود دین که حالى در و کنید[ قبله سوى به] مستقیم را خود روى مسجدى ه دادگرى فرمان داده است و ]اینکه[ در هربگو پروردگارم ب

 (۲۹) برمیگردید[ او سوى به] آورد پدید را شما که گونه همان بخوانید را وى اید گردانیده

  

 ۲8سوره توبه ، آیه -۲8

 ﴾۲۸﴿ فَ یُغْنِیکُمُ اللِّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَِّ اللِّهَ عَلِیمٌ حَکِیمٌإِنَِّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَالَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَهً فَسَوْ یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُواْ

ن ناپاکند پس نباید از سال آینده به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر ]در این قطع رابطه[ از فقر اید حقیقت این است که مشرکا اى کسانى که ایمان آورده

 (۲۸) بیمناکید پس به زودى خدا اگر بخواهد شما را به فضل خویش بینیاز میگرداند که خدا داناى حکیم است

  

 34سوره انفال ، آیه -۲۹

 ﴾۳۴﴿ مْ الَ یَعْلَمُونَصُدُِّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا کَانُواْ أَوْلِیَاءهُ إِنْ أَوْلِیَآؤُهُ إِالَِّ الْمُتَِّقُونَ وَلَکِنَِّ أَکْثَرَهُوَمَا لَهُمْ أَالَِّ یُعَذِِّبَهُمُ اللِّهُ وَهُمْ یَ

 سرپرست که چرا نباشند آن سرپرست ایشان که حالى در دارندمی باز مسجدالحرام چرا خدا ]در آخرت[ عذابشان نکند با اینکه آنان ]مردم را[ از ]زیارت[

 (۳۴) نمیدانند بیشترشان ولى نیستند پرهیزگاران جز آن

  

 ۲5سوره حج ، آیه -30

 ﴾۲۵﴿رِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍاکِفُ فِیهِ وَالْبَادِ وَمَن یُإِنَِّ الَِّذِینَ کَفَرُوا وَیَصُدُِّونَ عَن سَبِیلِ اللَِّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَِّذِی جَعَلْنَاهُ لِلنَِّاسِ سَوَاء الْعَ

د و میکنن گیرى جلو ایمداده قرار یکسان نشینبادیه و آنجا در مقیم از اعم مردم براى را آن که مسجدالحرام گمان کسانى که کافر شدند و از راه خدا و بى

 (۲۵) رف شود او را از عذابى دردناک میچشانیم]نیز[ هر که بخواهد در آنجا به ستم ]از حق[ منح

  

 ۱0۷سوره توبه ، آیه -3۱

نَى وَاللِّهُ یَشْهَدُ إِنَِّهُمْ رَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَیَحْلِفَنَِّ إِنْ أَرَدْنَا إاِلَِّ الْحُسْوَالَِّذِینَ اتَِّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِِّمَنْ حَارَبَ اللِّهَ وَ

 ﴾۱۰۷﴿ لَکَاذِبُونَ

 به او پیامبر و خدا با قبال که کسى براى است کمینگاهى[ نیز] و است مؤمنان میان پراکندگى و کفر و زیان مایه که کردند اختیار مسجدى و آنهایى که

 (۱۰۷) [ خدا گواهى میدهد که آنان قطعا دروغگو هستندسوگند یاد میکنند که جز نیکى قصدى نداشتیم و]لى و سخت بود برخاسته جنگ

  

 ۱08سوره توبه ، آیه -3۲



 

 ﴾۱۰۸﴿ بُِّونَ أَن یَتَطَهَِّرُواْ وَاللِّهُ یُحِبُِّ الْمُطَِّهِِّرِینَالَ تَقُمْ فِیهِ أَبَدًا لَِّمَسْجِدٌ أُسِِّسَ عَلَى التَِّقْوَى مِنْ أَوَِّلِ یَوْمٍ أَحَقُِّ أَن تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجَالٌ یُحِ

 دوست که اند مردانى آن در[ و] ایستى[ نماز به] آن در که است سزاوارتر شده بنا تقوا پایه بر نخستین روز از که مسجدى هرگز در آن جا مایست چرا که

 (۱۰۸) دوست میدارد اند پاکى خواهان که را کسانى خدا و سازند پاک را خود دارند

 ۱44سوره بقره ، آیه -33

مَا کُنتُمْ فَوَلُِّواْ وُجُوِهَکُمْ شَطْرَهُ وَإِنَِّ الَِّذِینَ أُوْتُواْ الْکِتَابَ  قَلُِّبَ وَجْهِکَ فِی السَِّمَاء فَلَنُوَلِِّیَنَِّکَ قِبْلَهً تَرْضَاهَا فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُقَدْ نَرَى تَ

 ﴾۱۴۴﴿ وَمَا اللِّهُ بِغَافِلٍ عَمَِّا یَعْمَلُونَلَیَعْلَمُونَ أَنَِّهُ الْحَقُِّ مِن رَِّبِِّهِمْ 

 مسجدالحرام اى که بدان خشنود شوى برگردانیم پس روى خود را به سوىما ]به هر سو[ گردانیدن رویت در آسمان را نیک میبینیم پس ]باش تا[ تو را به قبله

دانند که این ]تغییر قبله[ از جانب پروردگارشان ]بجا و[ درست است ک مىبودید روى خود را به سوى آن بگردانید در حقیقت اهل کتاب نی جا هر و کن

 (۱۴۴) و خدا از آنچه میکنند غافل نیست

  

 ۱4۹سوره بقره ، آیه -34

 ﴾۱۴۹﴿ ا تَعْمَلُونَعَمَِّ وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَِّهُ لَلْحَقُِّ مِن رَِّبِِّکَ وَمَا اللِّهُ بِغَافِلٍ

 میکنید آنچه از خداوند و است تو پروردگار جانب از و است حق[ فرمان] این البته و بگردان مسجدالحرام و از هر کجا بیرون آمدى روى خود را به سوى

 (۱۴۹) نیست غافل

  

 ۱50سوره بقره ، آیه -35

لَمُواْ مِنْهُمْ فَالَ تَخْشَوْهُمْ حَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُِّواْ وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِئاَلَِّ یَکُونَ لِلنَِّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَِّهٌ إِالَِّ الَِّذِینَ ظَوَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْ

 ﴾۱۵۰﴿ وَاخْشَوْنِی وَألُتِمَِّ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ وَلَعَلَِّکُمْ تَهْتَدُونَ

 مردم براى تا بگردانید آن سوى به را خود هاى روی بودید کجا هر و بگردان مسجدالحرام آمدى ]به هنگام نماز[ روى خود را به سمت و از هر کجا بیرون

 (۱۵۰) شوید خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت نعمت تا بترسید من از و نترسید آنان از پس نباشد حجتى شما بر ستمگرانشان از غیر

  

 ۲۱۷ره بقره ، آیهسو -36

 لْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِندَ اللِّهِ وَالْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الشَِّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌِّ عَن سَبِیلِ اللِّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَا

تْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُِّنْیَا وَاآلخِرَهِ وَأُوْلَئِکَ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَِّىَ یَرُدُِّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُ

 ﴾۲۱۷﴿ دُونَأَصْحَابُ النَِّارِ هُمْ فِیهَا خَالِ

از داشتن از تو در باره ماهى که کارزار در آن حرام است میپرسند بگو کارزار در آن گناهى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و ب

نان پیوسته با شما می جنگند تا د خدا ]گناهى[ بزرگتر و فتنه ]=شرک[ از کشتار بزرگتر است و آنز آنجا از آن اهل راندن بیرون و[ حج]= مسجدالحرام از

رت تباه میشود و ایشان اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخ

 (۲۱۷) اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود

  



 

 ۱۹سوره توبه ، آیه -3۷

 ﴾۱۹﴿ یَسْتَوُونَ عِندَ اللِّهِ وَاللِّهُ الَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَِّالِمِینَایَهَ الْحَاجِِّ وَعِمَارَهَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللِّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ وَجَاهَدَ فِی سَبِیلِ اللِّهِ الَأَجَعَلْتُمْ سِقَ

 کندمی جهاد خدا راه در و آورده ایمان بازپسین روز و خدا به که اید پنداشته کسى[ کار] دهمانن را الحرام مسجد کردن آباد و حاجیان ساختن آیا سیراب

 (۱۹) کرد نخواهد هدایت را بیدادگران خدا و نیستند یکسان خدا نزد[ دو این نه]

  

 ۲ده ، آیهئسوره ما -38

وَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ واَلَ رَ الْحَرَامَ وَالَ الْهَدْیَ واَلَ الْقَآلئِدَ واَل آمِِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِِّن رَِّبِِّهِمْ وَرِضْیَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُواْ الَ تُحِلُِّواْ شَعَآئِرَ اللِّهِ واَلَ الشَِّهْ

 ﴾۲﴿ هَ شَدِیدُ الْعِقَابِواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِِّ وَالتَِّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَِّقُواْ اللِّهَ إِنَِّ اللِّیَجْرِمَنَِّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُِّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُ

بیت الحرام را که فضل و خشنودى پروردگار بنددار و راهیان شعایر خدا و ماه حرام و قربانى بینشان و قربانیهاى گردناید حرمت  اى کسانى که ایمان آورده

 را شما داشتند باز الحرام مسجد توزى گروهى که شما را از طلبند نگه دارید و چون از احرام بیرون آمدید ]میتوانید[ شکار کنید و البته نباید کینهخود را مى

کیفر ناه و تعدى دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت دى وادارد و در نیکوکارى و پرهیزگارى با یکدیگر همکارى کنید و در گتع به

 (۲) است

  

 ۷سوره توبه ، آیه -3۹

 ﴾۷﴿ واْ لَهُمْ إِنَِّ اللِّهَ یُحِبُِّ الْمُتَِّقِینَ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَکُمْ فَاسْتَقِیمُکَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِندَ اللِّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إاِلَِّ الَِّذِینَ عَاهَدتُِّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

آنان  با پایدارند[ عهد سر بر] شما با تا پس اید بسته پیمان الحرام مسجد چگونه مشرکان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود مگر با کسانى که کنار

 (۷دارد)پایدار باشید زیرا خدا پرهیزگاران را دوست می

 

 ۱راء ، آیهسوره اس -40

 ﴾۱﴿ لَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَِّهُ هُوَ السَِّمِیعُ البَصِیرُسُبْحَانَ الَِّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَقْصَى الَِّذِی بَارَکْنَا حَوْ

 به خود هاى نشانه از تا داد سیر ایم داده برکت را آن پیرامون که االقصى مسجد سوى به الحرام مسجد اش را شبانگاهى از منزه است آن ]خدایى[ که بنده

 (۱) بیناست شنواى همان او که بنمایانیم او

 

 ۲5سوره فتح ، آیه -4۱

 هُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُِّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُِّؤْمِنَاتٌ لَِّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِیبَکُم مِِّنْهُم مَِّعَرَِّهٌهُمُ الَِّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُِّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْیَ مَعْکُوفًا أَن یَبْلُغَ مَحِلَِّ

 ﴾۲۵﴿لِیمًابًا أَبِغَیْرِ عِلْمٍ لِیُدْخِلَ اللَِّهُ فِی رَحْمَتِهِ مَن یَشَاءُ لَوْ تَزَیَِّلُوا لَعَذَِّبْنَا الَِّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَا

 زنان و مردان[ مکه در] اگر و برسد محلش به بود شده بازداشته که[ شما] قربانى نگذاشتند و بازداشتند الحرام مسجد آنها بودند که کفر ورزیدند و شما را از

دادیم[ تا خدا هر که را ند ]فرمان حمله به مکه میآنکه آنان را بشناسید ندانسته پایمالشان کنید و تاوانشان بر شما بما بی[ بود ممکن] که نبودند ایمانى با

 (۲۵) شدند قطعا کافران را به عذاب دردناکى معذب میداشتیمخویش درآورد اگر ]کافر و مؤمن[ از هم متمایز می بخواهد در جوار رحمت

 



 

 

 

 ۲۷سوره فتح ، آیه -4۲

لَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِکَ لْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَِّهُ آمِنِینَ مُحَلِِّقِینَ رُؤُوسَکُمْ وَمُقَصِِّرِینَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَقَدْ صَدَقَ اللَِّهُ رَسُولَهُ الرُِّؤْیَا بِالْحَقِِّ لَتَدْخُلُنَِّ ا

 ﴾۲۷﴿ فَتْحًا قَرِیبًا

اید با  دا در حالى که سر تراشیده و موى ]و ناخن[ کوتاه کردهخ حقا خدا رؤیاى پیامبر خود را تحقق بخشید ]که دیده بود[ شما بدون شک به خواست

 (۲۷) داد قرار[ شما براى] نزدیکى پیروزى این از غیر و دانست دانستیدنمى که را آنچه خدا آمد درخواهید الحرام مسجد خاطرى آسوده در

  

 ۱۹۱سوره بقره ، آیه -43

قَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِن قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ م مِِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَهُ أَشَدُِّ مِنَ الْقَتْلِ وَالَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَِّى یُوَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُ

 ﴾۱۹۱﴿ کَذَلِکَ جَزَاء الْکَافِرِینَ

و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید ]چرا که[ فتنه ]=شرک[ از قتل بدتر است ]با این  یافتید آنان را بکشیدو هر کجا بر ایشان دست

با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین  اگر پس درآیند جنگ به جا آن در شما با آنکه مگر مکنید جنگ آنان با الحرام مسجد همه[ در کنار

 (۱۹۱)است

  

 ۱۹6بقره ، آیهسوره  -44

حَتَِّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَِّهُ فَمَن کَانَ مِنکُم مَِّرِیضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِِّن رَِّأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِِّن  وَأَتِمُِّواْ الْحَجَِّ وَالْعُمْرَهَ لِلِّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ واَلَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَکُمْ

فَمَن لَِّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَالثَهِ أَیَِّامٍ فِی الْحَجِِّ وَسَبْعَهٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ  امٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَِّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِصِیَ

 ﴾۱۹۶﴿ مْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَِّقُواْ اللِّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَِّ اللِّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِکَامِلَهٌ ذَلِکَ لِمَن لَِّ

اه نرسیده سر به قربانگ و براى خدا حج و عمره را به پایان رسانید و اگر ]به علت موانعى[ بازداشته شدید آنچه از قربانى میسر است ]قربانى کنید[ و تا قربانى

اى اى بدارد یا صدقههخود را متراشید و هر کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتیى داشته باشد ]و ناچار شود در احرام سر بتراشد[ به کفاره ]آن باید[ روز

نى میسر است ]قربانى کند[ و آن کس که ]قربانى[ دهد یا قربانیى بکند و چون ایمنى یافتید پس هر کس از ]اعمال[ عمره به حج پرداخت ]باید[ آنچه از قربا

سه روز روزه ]بدارد[ و چون برگشتید هفت ]روز دیگر روزه بدارید[ این ده ]روز[ تمام است این ]حج تمتع[ براى کسى است  نیافت ]باید[ در هنگام حج

 (۱۹۶) است کیفر سخت خدا که بدانید و بترسید خدا از و نباشد[ مکه]= الحرام دمسج که اهل

  

 ۲۹سوره اعراف ، آیه -45

 ﴾۲۹﴿ کُمْ تَعُودُونَقُلْ أَمَرَ رَبِِّی بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُواْ وُجُوهَکُمْ عِندَ کُلِِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِِّینَ کَمَا بَدَأَ

 خالص او براى را خود دین که حالى در و کنید[ قبله سوى به] مستقیم را خود روى مسجدى بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است و ]اینکه[ در هر

 (۲۹) برمیگردید[ او سوى به] آورد پدید را شما که گونه همان بخوانید را وى اید گردانیده

  



 

 ۲8سوره توبه ، آیه -46

 ﴾۲۸﴿ یمٌ حَکِیمٌلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَهً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللِّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَِّ اللِّهَ عَلِیَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُواْ إِنَِّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَالَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ ا

]در این قطع رابطه[ از فقر اید حقیقت این است که مشرکان ناپاکند پس نباید از سال آینده به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر  اى کسانى که ایمان آورده

 (۲۸) بیمناکید پس به زودى خدا اگر بخواهد شما را به فضل خویش بینیاز میگرداند که خدا داناى حکیم است

  

 34سوره انفال ، آیه -4۷

 ﴾۳۴﴿ هُ إِنْ أَوْلِیَآؤُهُ إِالَِّ الْمُتَِّقُونَ وَلَکِنَِّ أَکْثَرَهُمْ الَ یَعْلَمُونَوَمَا لَهُمْ أَالَِّ یُعَذِِّبَهُمُ اللِّهُ وَهُمْ یَصُدُِّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا کَانُواْ أَوْلِیَاء

ن سرپرست آن نباشند چرا که سرپرست ایشا که حالى در دارندمی باز مسجدالحرام چرا خدا ]در آخرت[ عذابشان نکند با اینکه آنان ]مردم را[ از ]زیارت[

 (۳۴) ترشان نمیدانندآن جز پرهیزگاران نیستند ولى بیش

  

 ۲5سوره حج ، آیه -48

 ﴾۲۵﴿اکِفُ فِیهِ وَالْبَادِ وَمَن یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍإِنَِّ الَِّذِینَ کَفَرُوا وَیَصُدُِّونَ عَن سَبِیلِ اللَِّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَِّذِی جَعَلْنَاهُ لِلنَِّاسِ سَوَاء الْعَ

 و میکنند گیرى جلو ایمداده قرار یکسان نشینبادیه و آنجا در مقیم از اعم مردم براى را آن که مسجدالحرام گمان کسانى که کافر شدند و از راه خدا و بى

 (۲۵) حرف شود او را از عذابى دردناک میچشانیممن[ حق از] ستم به آنجا در بخواهد که هر[ نیز]

  

 ۱0۷سوره توبه ، آیه -4۹

رَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَیَحْلِفَنَِّ إِنْ أَرَدْنَا إاِلَِّ الْحُسْنَى وَاللِّهُ یَشْهَدُ إِنَِّهُمْ وَالَِّذِینَ اتَِّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِِّمَنْ حَارَبَ اللِّهَ وَ

 ﴾۱۰۷﴿ لَکَاذِبُونَ

 به او پیامبر و خدا با قبال که کسى براى است کمینگاهى[ نیز] و است مؤمنان میان پراکندگى و کفر و زیان مایه که کردند اختیار مسجدى و آنهایى که

 (۱۰۷) یم و]لى[ خدا گواهى میدهد که آنان قطعا دروغگو هستندنداشت قصدى نیکى جز که میکنند یاد سوگند سخت و بود برخاسته جنگ

  

 ۱08آیه سوره توبه ، -50

 ﴾۱۰۸﴿ بُِّونَ أَن یَتَطَهَِّرُواْ وَاللِّهُ یُحِبُِّ الْمُطَِّهِِّرِینَالَ تَقُمْ فِیهِ أَبَدًا لَِّمَسْجِدٌ أُسِِّسَ عَلَى التَِّقْوَى مِنْ أَوَِّلِ یَوْمٍ أَحَقُِّ أَن تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجَالٌ یُحِ

 دوست که اند مردانى آن در[ و] ایستى[ نماز به] آن در که است سزاوارتر شده بنا تقوا هپای بر نخستین روز از که مسجدى هرگز در آن جا مایست چرا که

 (۱۰۸) میدارد دوست اند پاکى خواهان که را کسانى خدا و سازند پاک را خود دارند

  

 ۱44سوره بقره ، آیه -5۱

أُوْتُواْ الْکِتَابَ  ضَاهَا فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُِّواْ وُجُوِهَکُمْ شَطْرَهُ وَإِنَِّ الَِّذِینَقَدْ نَرَى تَقَلُِّبَ وَجْهِکَ فِی السَِّمَاء فَلَنُوَلِِّیَنَِّکَ قِبْلَهً تَرْ

 ﴾۱۴۴﴿ لَیَعْلَمُونَ أَنَِّهُ الْحَقُِّ مِن رَِّبِِّهِمْ وَمَا اللِّهُ بِغَافِلٍ عَمَِّا یَعْمَلُونَ



 

 مسجدالحرام اى که بدان خشنود شوى برگردانیم پس روى خود را به سوىردانیدن رویت در آسمان را نیک میبینیم پس ]باش تا[ تو را به قبلهما ]به هر سو[ گ

است  دانند که این ]تغییر قبله[ از جانب پروردگارشان ]بجا و[ درستکتاب نیک مى اهل حقیقت در بگردانید آن سوى به را خود روى بودید جا هر و کن

 (۱۴۴) و خدا از آنچه میکنند غافل نیست

 ۱4۹سوره بقره ، آیه -5۲

 ﴾۱۴۹﴿ عَمَِّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَِّهُ لَلْحَقُِّ مِن رَِّبِِّکَ وَمَا اللِّهُ بِغَافِلٍ

 میکنید آنچه از خداوند و است تو پروردگار جانب از و است حق[ فرمان] این البته و بگردان سجدالحرامم و از هر کجا بیرون آمدى روى خود را به سوى

 (۱۴۹) نیست غافل

  

 ۱50سوره بقره ، آیه -53

ئاَلَِّ یَکُونَ لِلنَِّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَِّهٌ إِالَِّ الَِّذِینَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَالَ تَخْشَوْهُمْ وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُِّواْ وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِ

 ﴾۱۵۰﴿ وَاخْشَوْنِی وَألُتِمَِّ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ وَلَعَلَِّکُمْ تَهْتَدُونَ

 مردم براى تا بگردانید آن سوى به را خود هاى روی بودید کجا هر و بگردان مسجدالحرام و از هر کجا بیرون آمدى ]به هنگام نماز[ روى خود را به سمت

 (۱۵۰) شوید هدایت که باشد و گردانم کامل شما بر را خود نعمت تا بترسید من از و نترسید آنان از پس نباشد حجتى شما بر ستمگرانشان از غیر

  

 ۲۱۷سوره بقره ، آیه -54

هُ أَکْبَرُ عِندَ اللِّهِ وَالْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالَ  فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌِّ عَن سَبِیلِ اللِّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْیَسْأَلُونَکَ عَنِ الشَِّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ

نْیَا وَاآلخِرَهِ وَأُوْلَئِکَ  إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُِّیَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَِّىَ یَرُدُِّوکُمْ عَن دِینِکُمْ

 ﴾۲۱۷﴿ أَصْحَابُ النَِّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

د بگو کارزار در آن گناهى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و باز داشتن از تو در باره ماهى که کارزار در آن حرام است میپرسن

بزرگتر است و آنان پیوسته با شما می جنگند تا  کشتار از[ شرک]= فتنه و بزرگتر[ گناهى] خدا نزد آنجا از آن اهل راندن بیرون و[ حج]= مسجدالحرام از

دانند و کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه میشود و ایشان اگر بتوانند شما را از دینتان برگر

 (۲۱۷) اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود

  

 ۱۹سوره توبه ، آیه -55

 ﴾۱۹﴿الِمِینَ بِاللِّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ وَجَاهَدَ فِی سَبِیلِ اللِّهِ الَ یَسْتَوُونَ عِندَ اللِّهِ وَاللِّهُ الَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَِّأَجَعَلْتُمْ سِقَایَهَ الْحَاجِِّ وَعِمَارَهَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَنْ آمَنَ

 کندمی جهاد خدا راه در و آورده ایمان بازپسین روز و خدا به که اید پنداشته کسى[ کار] همانند را الحرام مسجد کردن آباد و حاجیان ساختن آیا سیراب

 (۱۹) کرد نخواهد هدایت را بیدادگران خدا و نیستند یکسان خدا نزد[ دو این نه]

  

 ۲ده ، آیهئسوره ما -56



 

لْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِِّن رَِّبِِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ واَلَ واَل آمِِّینَ ایَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُواْ الَ تُحِلُِّواْ شَعَآئِرَ اللِّهِ واَلَ الشَِّهْرَ الْحَرَامَ وَالَ الْهَدْیَ واَلَ الْقَآلئِدَ 

 ﴾۲﴿ اْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَِّقُواْ اللِّهَ إِنَِّ اللِّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِقْوَى وَالَ تَعَاوَنُویَجْرِمَنَِّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُِّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِِّ وَالتَِّ

بنددار و راهیان بیت الحرام را که فضل و خشنودى پروردگار شعایر خدا و ماه حرام و قربانى بینشان و قربانیهاى گردناید حرمت  اى کسانى که ایمان آورده

 را شما داشتند باز الحرام مسجد توزى گروهى که شما را از د و چون از احرام بیرون آمدید ]میتوانید[ شکار کنید و البته نباید کینهطلبند نگه داریخود را مى

کیفر با یکدیگر همکارى کنید و در گناه و تعدى دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت  پرهیزگارى و نیکوکارى در و وادارد تعدى به

 (۲) است

  

 ۷سوره توبه ، آیه -5۷

 ﴾۷﴿  فَمَا اسْتَقَامُواْ لَکُمْ فَاسْتَقِیمُواْ لَهُمْ إِنَِّ اللِّهَ یُحِبُِّ الْمُتَِّقِینَکَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِندَ اللِّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إاِلَِّ الَِّذِینَ عَاهَدتُِّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

 آنان با پایدارند[ عهد سر بر] شما با تا پس اید بسته پیمان الحرام مسجد را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود مگر با کسانى که کنارچگونه مشرکان 

 (۷دارد)ان را دوست میپرهیزگار خدا زیرا باشید پایدار

 

 ۱سوره اسراء ، آیه -58

 ﴾۱﴿ عُ البَصِیرُلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَقْصَى الَِّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَِّهُ هُوَ السَِّمِیسُبْحَانَ الَِّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِِّنَ ا

 به خود هاى نشانه از تا داد سیر ایم داده برکت را آن پیرامون که االقصى مسجد سوى به الحرام مسجد اش را شبانگاهى از منزه است آن ]خدایى[ که بنده

 (۱) بیناست شنواى همان او که بنمایانیم او

 

 ۲5سوره فتح ، آیه -5۹

تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِیبَکُم مِِّنْهُم مَِّعَرَِّهٌ الٌ مُِّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُِّؤْمِنَاتٌ لَِّمْ هُمُ الَِّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُِّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْیَ مَعْکُوفًا أَن یَبْلُغَ مَحِلَِّهُ وَلَوْلَا رِجَ

 ﴾۲۵﴿بًا أَلِیمًابِغَیْرِ عِلْمٍ لِیُدْخِلَ اللَِّهُ فِی رَحْمَتِهِ مَن یَشَاءُ لَوْ تَزَیَِّلُوا لَعَذَِّبْنَا الَِّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَا

 زنان و مردان[ مکه در] اگر و برسد محلش به بود شده بازداشته که[ شما] قربانى نگذاشتند و ازداشتندب الحرام مسجد آنها بودند که کفر ورزیدند و شما را از

دادیم[ تا خدا هر که را ان کنید و تاوانشان بر شما بماند ]فرمان حمله به مکه میپایمالش ندانسته بشناسید را آنان آنکه بی[ بود ممکن] که نبودند ایمانى با

 (۲۵) شدند قطعا کافران را به عذاب دردناکى معذب میداشتیمخویش درآورد اگر ]کافر و مؤمن[ از هم متمایز می رحمتبخواهد در جوار 

 

 ۲۷سوره فتح ، آیه -60

ؤُوسَکُمْ وَمُقَصِِّرِینَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِکَ ینَ رُلَقَدْ صَدَقَ اللَِّهُ رَسُولَهُ الرُِّؤْیَا بِالْحَقِِّ لَتَدْخُلُنَِّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَِّهُ آمِنِینَ مُحَلِِّقِ

 ﴾۲۷﴿ فَتْحًا قَرِیبًا

اید با  خدا در حالى که سر تراشیده و موى ]و ناخن[ کوتاه کرده حقا خدا رؤیاى پیامبر خود را تحقق بخشید ]که دیده بود[ شما بدون شک به خواست

 (۲۷) داد قرار[ شما براى] نزدیکى پیروزى این از غیر و دانست دانستیدنمى که را آنچه خدا آمد درخواهید الحرام مسجد ى آسوده درخاطر

  



 

 ۱۹۱سوره بقره ، آیه -6۱

لِ وَالَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَِّى یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِن قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَهُ أَشَدُِّ مِنَ الْقَتْ

 ﴾۱۹۱﴿ کَذَلِکَ جَزَاء الْکَافِرِینَ

ه[ فتنه ]=شرک[ از قتل بدتر است ]با این یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید ]چرا کو هر کجا بر ایشان دست

کافران چنین  کیفر که بکشید را آنان جنگیدند شما با اگر پس درآیند جنگ به جا آن در شما با آنکه مگر مکنید جنگ آنان با الحرام مسجد همه[ در کنار

 (۱۹۱)است

  

 ۱۹6سوره بقره ، آیه -6۲

نکُم مَِّرِیضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِِّن رَِّأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِِّن أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ واَلَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَکُمْ حَتَِّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَِّهُ فَمَن کَانَ مِ وَأَتِمُِّواْ الْحَجَِّ وَالْعُمْرَهَ لِلِّهِ فَإِنْ

بْعَهٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَن لَِّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَالثَهِ أَیَِّامٍ فِی الْحَجِِّ وَسَ صِیَامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَِّعَ

 ﴾۱۹۶﴿ اللِّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَِّ اللِّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِکَامِلَهٌ ذَلِکَ لِمَن لَِّمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَِّقُواْ 

به قربانگاه نرسیده سر  و براى خدا حج و عمره را به پایان رسانید و اگر ]به علت موانعى[ بازداشته شدید آنچه از قربانى میسر است ]قربانى کنید[ و تا قربانى

اى اى بدارد یا صدقهناراحتیى داشته باشد ]و ناچار شود در احرام سر بتراشد[ به کفاره ]آن باید[ روزهخود را متراشید و هر کس از شما بیمار باشد یا در سر 

کس که ]قربانى[  دهد یا قربانیى بکند و چون ایمنى یافتید پس هر کس از ]اعمال[ عمره به حج پرداخت ]باید[ آنچه از قربانى میسر است ]قربانى کند[ و آن

سه روز روزه ]بدارد[ و چون برگشتید هفت ]روز دیگر روزه بدارید[ این ده ]روز[ تمام است این ]حج تمتع[ براى کسى است  گام حجنیافت ]باید[ در هن

 (۱۹۶) کیفر است د و بدانید که خدا سختبترسی خدا از و نباشد[ مکه]= الحرام مسجد که اهل

  

 ۲۹سوره اعراف ، آیه -63

 ﴾۲۹﴿ أَقِیمُواْ وُجُوهَکُمْ عِندَ کُلِِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِِّینَ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَقُلْ أَمَرَ رَبِِّی بِالْقِسْطِ وَ

 خالص او براى را خود دین که حالى در و کنید[ قبله سوى به] مستقیم را خود روى مسجدى بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است و ]اینکه[ در هر

 (۲۹) برمیگردید[ او سوى به] آورد پدید را شما که گونه همان بخوانید را وى اید هگردانید

  

 ۲8سوره توبه ، آیه -64

 ﴾۲۸﴿ فَ یُغْنِیکُمُ اللِّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَِّ اللِّهَ عَلِیمٌ حَکِیمٌا وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَهً فَسَوْیَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُواْ إِنَِّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَالَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَ

اید حقیقت این است که مشرکان ناپاکند پس نباید از سال آینده به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر ]در این قطع رابطه[ از فقر  اى کسانى که ایمان آورده

 (۲۸) را به فضل خویش بینیاز میگرداند که خدا داناى حکیم است بیمناکید پس به زودى خدا اگر بخواهد شما

  

 34سوره انفال ، آیه -65

 ﴾۳۴﴿  الَ یَعْلَمُونَیَآؤُهُ إِالَِّ الْمُتَِّقُونَ وَلَکِنَِّ أَکْثَرَهُمْوَمَا لَهُمْ أَالَِّ یُعَذِِّبَهُمُ اللِّهُ وَهُمْ یَصُدُِّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا کَانُواْ أَوْلِیَاءهُ إِنْ أَوْلِ



 

پرست سر که چرا نباشند آن سرپرست ایشان که حالى در دارندمی باز مسجدالحرام چرا خدا ]در آخرت[ عذابشان نکند با اینکه آنان ]مردم را[ از ]زیارت[

 (۳۴) آن جز پرهیزگاران نیستند ولى بیشترشان نمیدانند

  
 

 

 ۲5سوره حج ، آیه -66

 ﴾۲۵﴿ن یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍیَصُدُِّونَ عَن سَبِیلِ اللَِّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَِّذِی جَعَلْنَاهُ لِلنَِّاسِ سَوَاء الْعَاکِفُ فِیهِ وَالْبَادِ وَمَإِنَِّ الَِّذِینَ کَفَرُوا وَ

 و میکنند گیرى جلو ایمداده قرار یکسان نشینبادیه و آنجا در مقیم از اعم مردم براى را آن که مسجدالحرام گمان کسانى که کافر شدند و از راه خدا و بى

 (۲۵) ک میچشانیمدردنا عذابى از را او شود منحرف[ حق از] ستم به آنجا در بخواهد که هر[ نیز]

  

 ۱0۷سوره توبه ، آیه -6۷

حُسْنَى وَاللِّهُ یَشْهَدُ إِنَِّهُمْ ا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِِّمَنْ حَارَبَ اللِّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَیَحْلِفَنَِّ إِنْ أَرَدْنَا إاِلَِّ الْوَالَِّذِینَ اتَِّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقً

 ﴾۱۰۷﴿ لَکَاذِبُونَ

 به او پیامبر و خدا با قبال که کسى براى است کمینگاهى[ نیز] و است مؤمنان میان پراکندگى و کفر و زیان مایه که کردند اختیار مسجدى و آنهایى که

 (۱۰۷) نان قطعا دروغگو هستندآ که میدهد گواهى خدا[ لى]و نداشتیم قصدى نیکى جز که میکنند یاد سوگند سخت و بود برخاسته جنگ

  

 ۱08سوره توبه ، آیه -68

 ﴾۱۰۸﴿ ینَقْوَى مِنْ أَوَِّلِ یَوْمٍ أَحَقُِّ أَن تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجَالٌ یُحِبُِّونَ أَن یَتَطَهَِّرُواْ وَاللِّهُ یُحِبُِّ الْمُطَِّهِِّرِالَ تَقُمْ فِیهِ أَبَدًا لَِّمَسْجِدٌ أُسِِّسَ عَلَى التَِّ

 دوست که اند ردانىم آن در[ و] ایستى[ نماز به] آن در که است سزاوارتر شده بنا تقوا پایه بر نخستین روز از که مسجدى هرگز در آن جا مایست چرا که

 (۱۰۸) میدارد دوست اند پاکى خواهان که را کسانى خدا و سازند پاک را خود دارند

  

 ۱44سوره بقره ، آیه -6۹

ا کُنتُمْ فَوَلُِّواْ وُجُوِهَکُمْ شَطْرَهُ وَإِنَِّ الَِّذِینَ أُوْتُواْ الْکِتَابَ امِ وَحَیْثُ مَقَدْ نَرَى تَقَلُِّبَ وَجْهِکَ فِی السَِّمَاء فَلَنُوَلِِّیَنَِّکَ قِبْلَهً تَرْضَاهَا فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ

 ﴾۱۴۴﴿ لَیَعْلَمُونَ أَنَِّهُ الْحَقُِّ مِن رَِّبِِّهِمْ وَمَا اللِّهُ بِغَافِلٍ عَمَِّا یَعْمَلُونَ

 مسجدالحرام ى که بدان خشنود شوى برگردانیم پس روى خود را به سوىاما ]به هر سو[ گردانیدن رویت در آسمان را نیک میبینیم پس ]باش تا[ تو را به قبله

]تغییر قبله[ از جانب پروردگارشان ]بجا و[ درست است  این که دانندمى نیک کتاب اهل حقیقت در بگردانید آن سوى به را خود روى بودید جا هر و کن

 (۱۴۴) و خدا از آنچه میکنند غافل نیست

 

 ۱4۹سوره بقره ، آیه -۷0

 ﴾۱۴۹﴿ عَمَِّا تَعْمَلُونَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَِّهُ لَلْحَقُِّ مِن رَِّبِِّکَ وَمَا اللِّهُ بِغَافِلٍ وَ



 

 میکنید آنچه از خداوند و است وت پروردگار جانب از و است حق[ فرمان] این البته و بگردان مسجدالحرام و از هر کجا بیرون آمدى روى خود را به سوى

 (۱۴۹) نیست غافل

  
 

 

 

 ۱50سوره بقره ، آیه -۷۱

مُواْ مِنْهُمْ فَالَ تَخْشَوْهُمْ ئاَلَِّ یَکُونَ لِلنَِّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَِّهٌ إِالَِّ الَِّذِینَ ظَلَوَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُِّواْ وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِ

 ﴾۱۵۰﴿ وَاخْشَوْنِی وَألُتِمَِّ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ وَلَعَلَِّکُمْ تَهْتَدُونَ

 مردم براى تا بگردانید آن سوى به را خود هاى روی بودید کجا هر و بگردان مسجدالحرام و از هر کجا بیرون آمدى ]به هنگام نماز[ روى خود را به سمت

 (۱۵۰) شوید هدایت که باشد و گردانم کامل شما بر را خود نعمت تا بترسید من از و نترسید آنان از پس نباشد حجتى شما بر ستمگرانشان از غیر

  

 ۲۱۷سوره بقره ، آیه -۷۲

وَالَ کُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِندَ اللِّهِ وَالْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الشَِّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌِّ عَن سَبِیلِ اللِّهِ وَ

تْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُِّنْیَا وَاآلخِرَهِ وَأُوْلَئِکَ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَِّىَ یَرُدُِّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُ

 ﴾۲۱۷﴿ أَصْحَابُ النَِّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

ن به او و باز داشتن از تو در باره ماهى که کارزار در آن حرام است میپرسند بگو کارزار در آن گناهى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزید

ا می جنگند تا شم با پیوسته آنان و است بزرگتر کشتار از[ شرک]= فتنه و بزرگتر[ گناهى] خدا نزد آنجا از آن اهل راندن بیرون و[ حج]= مسجدالحرام از

نان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه میشود و ایشان اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آ

 (۲۱۷) اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود

  

 ۱۹سوره توبه ، آیه -۷3

 ﴾۱۹﴿یَسْتَوُونَ عِندَ اللِّهِ وَاللِّهُ الَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَِّالِمِینَبِیلِ اللِّهِ الَ أَجَعَلْتُمْ سِقَایَهَ الْحَاجِِّ وَعِمَارَهَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَنْ آمَنَ بِاللِّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ وَجَاهَدَ فِی سَ

کند اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه خدا جهاد می [ کسى پنداشتهکار] همانند را الحرام مسجد کردن آباد و حاجیان ساختن آیا سیراب

 (۱۹) دادگران را هدایت نخواهد کرد]نه این دو[ نزد خدا یکسان نیستند و خدا بی

  

 ۲ده ، آیهئسوره ما -۷4

انًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ واَلَ واَل آمِِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِِّن رَِّبِِّهِمْ وَرِضْوَیَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُواْ الَ تُحِلُِّواْ شَعَآئِرَ اللِّهِ واَلَ الشَِّهْرَ الْحَرَامَ وَالَ الْهَدْیَ واَلَ الْقَآلئِدَ 

 ﴾۲﴿ شَدِیدُ الْعِقَابِ قْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَِّقُواْ اللِّهَ إِنَِّ اللِّهَیَجْرِمَنَِّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُِّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِِّ وَالتَِّ

بنددار و راهیان بیت الحرام را که فضل و خشنودى پروردگار شعایر خدا و ماه حرام و قربانى بینشان و قربانیهاى گردناید حرمت  اى کسانى که ایمان آورده

 را شما داشتند باز الحرام مسجد توزى گروهى که شما را از کینهطلبند نگه دارید و چون از احرام بیرون آمدید ]میتوانید[ شکار کنید و البته نباید خود را مى



 

کیفر و تعدى دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت  گناه در و کنید همکارى یکدیگر با پرهیزگارى و نیکوکارى در و وادارد تعدى به

 (۲) است

  
 

 

 

 ۷سوره توبه ، آیه -۷5

 ﴾۷﴿ یمُواْ لَهُمْ إِنَِّ اللِّهَ یُحِبُِّ الْمُتَِّقِینَعِندَ اللِّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إاِلَِّ الَِّذِینَ عَاهَدتُِّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَکُمْ فَاسْتَقِ کَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ

 آنان با پایدارند[ عهد سر بر] شما با تا پس اید بسته پیمان الحرام مسجد چگونه مشرکان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود مگر با کسانى که کنار

 (۷)داردمی دوست را پرهیزگاران خدا زیرا باشید پایدار

 

 ۱سوره اسراء ، آیه -۷6

 ﴾۱﴿ نَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَِّهُ هُوَ السَِّمِیعُ البَصِیرُسُبْحَانَ الَِّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَقْصَى الَِّذِی بَارَکْ

 به خود هاى نشانه از تا داد سیر ایم داده برکت را آن پیرامون که االقصى مسجد رام به سوىالح مسجد اش را شبانگاهى از منزه است آن ]خدایى[ که بنده

 (۱) بیناست شنواى همان او که بنمایانیم او

 

 ۲5سوره فتح ، آیه -۷۷

الٌ مُِّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُِّؤْمِنَاتٌ لَِّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِیبَکُم مِِّنْهُم مَِّعَرَِّهٌ هُمُ الَِّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُِّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْیَ مَعْکُوفًا أَن یَبْلُغَ مَحِلَِّهُ وَلَوْلَا رِجَ

 ﴾۲۵﴿ا أَلِیمًاغَیْرِ عِلْمٍ لِیُدْخِلَ اللَِّهُ فِی رَحْمَتِهِ مَن یَشَاءُ لَوْ تَزَیَِّلُوا لَعَذَِّبْنَا الَِّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًبِ

 زنان و مردان[ مکه در] اگر و دبرس محلش به بود شده بازداشته که[ شما] قربانى نگذاشتند و بازداشتند الحرام مسجد آنها بودند که کفر ورزیدند و شما را از

دادیم[ تا خدا هر که را ]فرمان حمله به مکه می بماند شما بر تاوانشان و کنید پایمالشان ندانسته بشناسید را آنان آنکه بی[ بود ممکن] که نبودند ایمانى با

 (۲۵) فران را به عذاب دردناکى معذب میداشتیمشدند قطعا کاخویش درآورد اگر ]کافر و مؤمن[ از هم متمایز می بخواهد در جوار رحمت

 

 ۲۷سوره فتح ، آیه -۷8

مُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِکَ ینَ رُؤُوسَکُمْ وَمُقَصِِّرِینَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَلَقَدْ صَدَقَ اللَِّهُ رَسُولَهُ الرُِّؤْیَا بِالْحَقِِّ لَتَدْخُلُنَِّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَِّهُ آمِنِینَ مُحَلِِّقِ

 ﴾۲۷﴿ فَتْحًا قَرِیبًا

اید با  خدا در حالى که سر تراشیده و موى ]و ناخن[ کوتاه کرده حقا خدا رؤیاى پیامبر خود را تحقق بخشید ]که دیده بود[ شما بدون شک به خواست

 (۲۷) داد قرار[ شما براى] نزدیکى پیروزى این از غیر و انستد دانستیدنمى که را آنچه خدا آمد درخواهید الحرام مسجد خاطرى آسوده در

  

 ۱۹۱سوره بقره ، آیه -۷۹



 

اتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِن قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ قَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَِّى یُقَوَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَهُ أَشَدُِّ مِنَ الْقَتْلِ وَالَ تُ

 ﴾۱۹۱﴿ کَذَلِکَ جَزَاء الْکَافِرِینَ

یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید ]چرا که[ فتنه ]=شرک[ از قتل بدتر است ]با این و هر کجا بر ایشان دست

 چنین کافران کیفر که بکشید را آنان جنگیدند شما با اگر پس درآیند جنگ به جا آن در شما با آنکه مگر مکنید جنگ آنان با الحرام مسجد همه[ در کنار

 (۱۹۱)است

  

 ۱۹6سوره بقره ، آیه -80

رُؤُوسَکُمْ حَتَِّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَِّهُ فَمَن کَانَ مِنکُم مَِّرِیضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِِّن رَِّأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِِّن  وَأَتِمُِّواْ الْحَجَِّ وَالْعُمْرَهَ لِلِّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ واَلَ تَحْلِقُواْ

مَن لَِّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَالثَهِ أَیَِّامٍ فِی الْحَجِِّ وَسَبْعَهٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ دْیِ فَصِیَامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَِّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَ

 ﴾۱۹۶﴿ یدُ الْعِقَابِکَامِلَهٌ ذَلِکَ لِمَن لَِّمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَِّقُواْ اللِّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَِّ اللِّهَ شَدِ

انگاه نرسیده سر خدا حج و عمره را به پایان رسانید و اگر ]به علت موانعى[ بازداشته شدید آنچه از قربانى میسر است ]قربانى کنید[ و تا قربانى به قرب و براى

اى اى بدارد یا صدقهن باید[ روزهخود را متراشید و هر کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتیى داشته باشد ]و ناچار شود در احرام سر بتراشد[ به کفاره ]آ

کس که ]قربانى[  دهد یا قربانیى بکند و چون ایمنى یافتید پس هر کس از ]اعمال[ عمره به حج پرداخت ]باید[ آنچه از قربانى میسر است ]قربانى کند[ و آن

رید[ این ده ]روز[ تمام است این ]حج تمتع[ براى کسى است سه روز روزه ]بدارد[ و چون برگشتید هفت ]روز دیگر روزه بدا نیافت ]باید[ در هنگام حج

 (۱۹۶) فر استکی سخت خدا که بدانید و بترسید خدا از و نباشد[ مکه]= الحرام مسجد که اهل

  

 ۲۹سوره اعراف ، آیه -8۱

 ﴾۲۹﴿ نَ لَهُ الدِِّینَ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَقُلْ أَمَرَ رَبِِّی بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُواْ وُجُوهَکُمْ عِندَ کُلِِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِی

مستقیم ]به سوى قبله[ کنید و در حالى که دین خود را براى او خالص  را خود روى مسجدى بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است و ]اینکه[ در هر

 (۲۹) رمیگردیداید وى را بخوانید همان گونه که شما را پدید آورد ]به سوى او[ ب گردانیده

  

 ۲8سوره توبه ، آیه -8۲

 ﴾۲۸﴿ حَکِیمٌ ا وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَهً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللِّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَِّ اللِّهَ عَلِیمٌیَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُواْ إِنَِّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَالَ یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَ

اید حقیقت این است که مشرکان ناپاکند پس نباید از سال آینده به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر ]در این قطع رابطه[ از فقر  اى کسانى که ایمان آورده

 (۲۸) بیمناکید پس به زودى خدا اگر بخواهد شما را به فضل خویش بینیاز میگرداند که خدا داناى حکیم است

  

 34ه انفال ، آیهسور -83

 ﴾۳۴﴿ یَآؤُهُ إِالَِّ الْمُتَِّقُونَ وَلَکِنَِّ أَکْثَرَهُمْ الَ یَعْلَمُونَوَمَا لَهُمْ أَالَِّ یُعَذِِّبَهُمُ اللِّهُ وَهُمْ یَصُدُِّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا کَانُواْ أَوْلِیَاءهُ إِنْ أَوْلِ

 سرپرست که چرا نباشند آن سرپرست ایشان که حالى در دارندمی باز مسجدالحرام نان ]مردم را[ از ]زیارت[چرا خدا ]در آخرت[ عذابشان نکند با اینکه آ

 (۳۴) پرهیزگاران نیستند ولى بیشترشان نمیدانند جز آن

  



 

 ۲5سوره حج ، آیه -84

 ﴾۲۵﴿جَعَلْنَاهُ لِلنَِّاسِ سَوَاء الْعَاکِفُ فِیهِ وَالْبَادِ وَمَن یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ إِنَِّ الَِّذِینَ کَفَرُوا وَیَصُدُِّونَ عَن سَبِیلِ اللَِّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَِّذِی

 و میکنند گیرى جلو مایداده قرار یکسان نشینبادیه و آنجا در مقیم از اعم مردم براى را آن که مسجدالحرام گمان کسانى که کافر شدند و از راه خدا و بى

 (۲۵) انیممیچش دردناک عذابى از را او شود منحرف[ حق از] ستم به آنجا در بخواهد که هر[ نیز]

  

 ۱0۷سوره توبه ، آیه -85

سُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَیَحْلِفَنَِّ إِنْ أَرَدْنَا إاِلَِّ الْحُسْنَى وَاللِّهُ یَشْهَدُ إِنَِّهُمْ رَوَالَِّذِینَ اتَِّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَکُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِِّمَنْ حَارَبَ اللِّهَ وَ

 ﴾۱۰۷﴿ لَکَاذِبُونَ

 به او پیامبر و خدا با قبال که کسى براى است کمینگاهى[ نیز] و است مؤمنان میان پراکندگى و کفر و زیان مایه که کردند اختیار مسجدى و آنهایى که

 (۱۰۷) روغگو هستندد قطعا آنان که میدهد گواهى خدا[ لى]و نداشتیم قصدى نیکى جز که میکنند یاد سوگند سخت و بود برخاسته جنگ

  

 ۱08سوره توبه ، آیه -86

 ﴾۱۰۸﴿  یُحِبُِّونَ أَن یَتَطَهَِّرُواْ وَاللِّهُ یُحِبُِّ الْمُطَِّهِِّرِینَالَ تَقُمْ فِیهِ أَبَدًا لَِّمَسْجِدٌ أُسِِّسَ عَلَى التَِّقْوَى مِنْ أَوَِّلِ یَوْمٍ أَحَقُِّ أَن تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجَالٌ

 دوست که اند مردانى آن در[ و] ایستى[ نماز به] آن در که است سزاوارتر شده بنا تقوا پایه بر نخستین روز از که مسجدى هرگز در آن جا مایست چرا که

 (۱۰۸) میدارد دوست اند پاکى انخواه که را کسانى خدا و سازند پاک را خود دارند

  

 ۱44سوره بقره ، آیه -8۷

وْتُواْ الْکِتَابَ امِ وَحَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُِّواْ وُجُوِهَکُمْ شَطْرَهُ وَإِنَِّ الَِّذِینَ أُقَدْ نَرَى تَقَلُِّبَ وَجْهِکَ فِی السَِّمَاء فَلَنُوَلِِّیَنَِّکَ قِبْلَهً تَرْضَاهَا فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ

 ﴾۱۴۴﴿ لَیَعْلَمُونَ أَنَِّهُ الْحَقُِّ مِن رَِّبِِّهِمْ وَمَا اللِّهُ بِغَافِلٍ عَمَِّا یَعْمَلُونَ

 مسجدالحرام اى که بدان خشنود شوى برگردانیم پس روى خود را به سوىما ]به هر سو[ گردانیدن رویت در آسمان را نیک میبینیم پس ]باش تا[ تو را به قبله

[ از جانب پروردگارشان ]بجا و[ درست است قبله تغییر] این که دانندمى نیک کتاب اهل حقیقت در بگردانید آن سوى به را خود روى بودید جا هر و کن

 (۱۴۴) و خدا از آنچه میکنند غافل نیست

  

 ۱4۹سوره بقره ، آیه -88

 ﴾۱۴۹﴿ امِ وَإِنَِّهُ لَلْحَقُِّ مِن رَِّبِِّکَ وَمَا اللِّهُ بِغَافِلٍ عَمَِّا تَعْمَلُونَوَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَ

 میکنید آنچه از خداوند و است تو پروردگار جانب از و است حق[ فرمان] این البته و بگردان مسجدالحرام و از هر کجا بیرون آمدى روى خود را به سوى

 (۱۴۹) نیست غافل

  
 

 

 



 

 ۱50سوره بقره ، آیه -8۹

ئاَلَِّ یَکُونَ لِلنَِّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَِّهٌ إِالَِّ الَِّذِینَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَالَ تَخْشَوْهُمْ وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنتُمْ فَوَلُِّواْ وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ لِ

 ﴾۱۵۰﴿ تِی عَلَیْکُمْ وَلَعَلَِّکُمْ تَهْتَدُونَوَاخْشَوْنِی وَألُتِمَِّ نِعْمَ

 مردم براى تا بگردانید آن سوى به را خود هاى روی بودید کجا هر و بگردان مسجدالحرام و از هر کجا بیرون آمدى ]به هنگام نماز[ روى خود را به سمت

 (۱۵۰) شوید هدایت که باشد و گردانم کامل شما بر را خود نعمت تا بترسید من از و نترسید آنان از پس نباشد حجتى شما بر ستمگرانشان از غیر

 

 ۲۱۷سوره بقره ، آیه -۹0

أَکْبَرُ عِندَ اللِّهِ وَالْفِتْنَهُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالَ  لْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُیَسْأَلُونَکَ عَنِ الشَِّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَصَدٌِّ عَن سَبِیلِ اللِّهِ وَکُفْرٌ بِهِ وَا

یَا وَاآلخِرَهِ وَأُوْلَئِکَ تْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُِّنْیَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَِّىَ یَرُدُِّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُ

 ﴾۲۱۷﴿ أَصْحَابُ النَِّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

از داشتن از تو در باره ماهى که کارزار در آن حرام است میپرسند بگو کارزار در آن گناهى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و ب

می جنگند تا  شما با پیوسته آنان و است بزرگتر کشتار از[ شرک]= فتنه و بزرگتر[ گناهى] خدا نزد آنجا از آن اهل راندن بیرون و[ حج]= مسجدالحرام از

رت تباه میشود و ایشان اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانى از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخ

  (۲۱۷) آن ماندگار خواهند بود اهل آتشند و در


